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’s azonnal mindjárt elkezdődék a' 
tsatázás az őrsereggel, melly egy 
CzirkaíTzi lovas tsapat által segíttet- 
vén , a" várból kiütött; néhány ezer 
hegyi lakos is a' Tamanból érkezett 
kitsin ofztályt hátulról megtámadta. 
Az ellenség minden felől viíTzave- 
rettetett.iNolia a CzirkaíTziak fzünte- 
len reánk rohantak , még is egy bat
tériát állítottunk mozsarakból , és 
hábiczokból a' vártól nem melTze ; 
ezután egy hidat verénk azon folyón, 
melly a’ mi seregeinket Anapától 
elvál a fz tóttá , ’s így most erős állás
ban vagyunk a' bal parton. 2 't-dik- 
ben napfeljöttekor 3000 emberből 
álló Czirkaílzi tsapat két ágyúval 
megtámadá seregünket, de a’ 13-dik 
Vadáfz Rgt’ első batalionának Bis
se t s k y Major vezetése alatt tett 
sebes fordulása által nagy veszteség
gel vifízaverettetett. A sok elestek 
között volt egy jeles GzirkalFzi Ve
zér is. Még eddig Hg. Menzikoffse- 
rege nem vefztett többet 7 holtnál, ’s 
12 megsebesítettnél, ezek között van 
3 Ti ízt is. A’kifzállás után Greigh 
V. Admirál’ Anapát á’ tenger felől 
akará megtámadni; de az idő lQ- 
dike előtt nem ingedé; ez nap reg
gel 10 órakor a’ várat minden réfz- 
ről megtámadák seregeink , 's déli l 
óráig tarta a’ viaskodás ; ekkor a' 
fzél megfordulván , hajós seregünk 
kéntelenítteték a' parttól eltávozni, 
*s a* viaskodástól megfzünni. Még 
nem tudhattuk , mennyit vefztett az 
ellenség; a’ mi réfzünkről 6, meg
holt, 7, sebet kapott; hajóink is né
niéiig nem nagy sérelmet kaptak. 
20- dikbítn G a n y m ed es brágg ,

melly a' vigyázatra ki volt küldve, 
egy Török hajót elfogott, melly 
200 embert vitt Trebizondból Ana- 
pába. S o k o 1 kutter-hajó is más 
nap egy két árboczos Török hajót 
elfogott; ezen 118 ember volt ugyan 
olly czélra rendeltetve; végre 22- 
dikben Ganymedes , és Merkur is
mét két Török hajót fogottéi; eze
ken 17 Tifzt, és Ó2 2 katona volt. 
Így mind öfzve elfogva vagyon gáo 
ember.

O Felsége a’ Tsáfzár az Udvart 
Fő Vadáfzmesternek Gróf Rutais- 
sow titkos Tanátsosnak, és Sze
nátornak a’ Sz. Anna első rendű 
gyémantos lierefztjét; és az Orofz 
orfzági Római Rathol. Egyház'Me. 
tropolitájának C i e ci fzensky 
Gáspárnak Sz. András. Rendét aján
dékozta.

Újabb Tudósítások az Orosz 
háborúról.

A’ Sz, Pétervári Journal a’Brai- 
lovi ostromlásról Máj. 30-dikától 
Jun. 2-dikáig illyeneket közöl :

,,Ezen napok alatt a’ várvívás 
munkája a’fzátazon nagy foganatu 
volt; a’ harmadik futó mellék-sán- 
ezot is ásni kezdették.

„Jun. 1-ső napján reggel jobb 
oldalunk’ minden battériáéiból ke
mény tüzelés kezdődött; és estve 7 
órakor egy bomba egy puskaporos 
házat a’ várban felvetett Bal fz ár
nyunkra több ellenséges tsapatok 
indúlának reggel ? órakor, valami



800-zan, 's egy battériánk felé tar
tanak. KétVadáfz Kompánia külde
tett puskával eleikbe, mellyek to
vább jövetelüket feltartották. Ekkor 
nagy lövöldözés kezdődött, ’s min
den tartalék-lovasság lovag-ágyúi
val az ellenségre indúla, hogy azt 
közbe vegye. Látván Guseff Ma
jor , ki a’ Vadáfz’ Kompániákat ve
zette, hogy a' Török a' puskalö
völdözésnek keményen ellent áll, 
reá rohana , ’s megfzalafztá. Mi ezen 
tsatában 5 holtat, 's 25 sebeset vefz- 
tettünk, kik között egy Tifzt sints. 
Az ellenségnek sokat kellett vesz
teni; noha gondosan öfzvefzedte, 
’s elvitte halottait, és sebeseit, még
is hét ott maradt.”

A Journal d’ Odessa Jun. 1 Il
dikén ílly további tudósítást közöl 
ezen táborból: ,,Jun. 3-dikára vir
radó éjjel a’ sáncz ásás tovább foly
tattatok;, noha a’ munkások vesze
delmes állapotban voltak. Minden 
ásás kezdeténél 20 fontos négy há- 
biczból álló battéria állíttatott-fel, 
mellyek jó foganattal tüzeltek , ’s a’ 
ízemben lévő bástyákat nagyon ron
gálták. Az őrsereg a’ mi sánczaink 
ellen hathatósan kezdett puskából 
tüzelni, a’ mi mégis majd semmi 
kárt sem okozott. Az ellenség égő 
szereket hányt a' mi munkáinkra, 
de azok nem értek oda. Ez nap tsak 
egy holtat, ’s 5 megsebesítettet vesz
tettünk.

Az OdeíTzai Journal az nap to
vábbá ílly tudósítást közöl a’ hato
dik hadi osztály előseregének mun
kálkodásairól Oláh Országnak déli 
részében: O Excellentiája Roth 
Generális jelenti: hogy Jun. 2-dikán 
a Törökök Rustsuk%árából nehéz 
ágyúkkal megrakott 13 ágyúzó sa- 
lupot Slobodzébe (Gyurgevótól nem 
messze) áltál szállították , és tetemes 
lovag, és gyalog segedelmet kaptak. 
— Azonnal két Svadront a’ Smo- 
lenski Uhlánus Regementből, 2 
ágyúval, és 3 Kozák-Regementtel 
egy sereg Török ellen hűidének, 
kik S e 1 i m a faluban megfészkelték 
vala magokat. — Báró Geismár 
a’ Tabantstsikoff Kozák-Regemen- 
tet Starschina Tsernuskinnak se
gedelmére küldé, ki 150 Kozák
kal ezen faluhoz közel állott; de 
megtudván hogy a’ Törökök’ száma 
ŐOO-nál többre megyen egy bata- 
lion Vadász katonaságot, 2 könnyű 
ágyúval, J ir k o ff Major alatt indí- 
ta oda. ATörökök Slobodzeben 
a’ házakba vevék magokat, ’s bátran 
védelmezélí magokat, de mégis se
regeink onnét kinyomák őket. A’ 
Török Vezér, M e h m e d B a i r a k- 
t a r valami íoo embereivel elesett; 
sok kapott sebet, és sok a’ Duná
ba fűlt; tsak nehány mentheté meg 
magát. — Részünkről 4 Vadáfz öle- 
tett meg; 3 Tifzt, ’s 14 közlegény 
sebet kapott. ( Ez az az ütközet, 
mellyről az 51-dik levelünkben a’

Török
Folytattatik 1fi árkus Toldalékban.

(Hasznos Mulatságok Nro 1.)
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Háború.
Nézd a’ durva halál ezerenkónt repdes az ember* 

Két fűiméi: ki vitéz, szór keseredve veszélyt. 
•Cobb azt— sokkal jobb— távúiról nézni, megírni; 

’S eggy icze Somlyainál róla mesélni sokat.

vezettetni,és 23ikban Tifzt újító ízek 
fog tartatni ugyan O Exjának a’Fő 
Ispányi Helytartónak előliilése alatt.

A Borsodi fényes Beiktatásról 
még azt tartottuk megjegyzésre mél
tónak hiteles levél fzerént: hogy az 
öröm és tifztelettől felbuzdult Bor
sodi Izraelita Község is azon iparko
dott , hogy O Excellentiájok eránt. 
Pátriárka Érsek Pyrker Láfzló 
Úr , mint Királyi Commissarius 
és Nagy Méltós. Gróf Reviczky 

jÁ d á m Úr Magyar Ország Fő 
[Cancellariusa eránt öröm-érzéseit 
kimutathassa; melly is következendő 
|módon esett meg: A’ Városba bé- 
vezető kő hid közepén O Excellen
tiájok' üdvezlése végett állíttatott fel 
a' Borsodi Izraeliták által, egy 8 öl 
magósságú, és h öl 2 láb szélessé
gű Győzedelmi kapu , melly 8 jóniai 
oszlopon erősíttetett meg a’ hid te
tején.— A’ Győzedelmi kapu tete
jének egy oldalán állott, a* Haza 
megszemélyesített státuája, Magyar 
Ország Czímerét tartván kezében,—

X

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

Pesten Jun. 25-dikén a' Királyi 

Univerfzitás pompás fzertartással 
megüllötte megújításának efztendei 
ünnepét. Az Akadémiai Magistra- 
tus, TT. Professor Urak , ’s a’ta
nuló ifjúság, és más Uraságok je-j 
lenlétében, előfzör is Méltóságos 
Horváth János Bosoni Püspök 
Úr, Kir. Helytartói Tanátsos, a’ 
Pesti Kir. Univerzitásnál a’ Theo-j 
logiai Karnak Directora az Univer-[ 
fzitás’ templomában fényes Isteni 
fzolgálatot tartott; azután pedig az | 
Univerfzitás’ nagy palotájában Na
gyon Tifztelendő Vas s Láfzló 
Nagyságos Rector Úr fontos és igen 
hathatós deák Befzédet tartott.

Pozsonyban Jun. 25-dikén 
tartott Megye köz gyűlésében ki-, 
hírdettetett, hogy N. M. Pálffy 
Fidelis Ő Exja, Fő Tárnokmester 
Pozsony Vgye Fő-Ispányi Helytar
tó Székébe Jul. 21-dikén fog bé-. 

CMásodik Félesztendő 1828.^)



mellette pedig két felől Felséges Ki-' 
rályunk 's Királynénk álta.1 világító 
colossalis mely-képeik ezen Írással: 
„B oldogság a' bölts Ural
kodónak.” mind a’ két kép teteit 
hozzátartozó Symbolumok difzesí- 
tették.Az egéfz alkotmány két fzege- 
letén volt két régi hamv-veder, 
mellyekből virágok ’s gyiimöltsök 
borultak ki. — A’ Győzedelmi-kapu 
másik oldalán felyűl állott Borsod 
Geniusa, ezen Tettes Ns. Megye 
Czímerét tartván kezeiben — mel
lette két felől. Nagy Méltóságú Gróf 
Reviczky Adám, és Nagy Méltó
ságú Pyrker Láfzló O Excellen- 
tiájok colossális nagyságú trans
parent melyképeik, ezen írással: 
*,Ti fz telet a’Nagy Hazafiak
nak , " hasonlóképpen Symbolu- 
mokkal dífzesítve.------- A1 bejöve
telkor a’ Győzedelmi kapu boltoza
ta alatt állott rendben két felől 2Ö 
kiválafztott Izraelita, és a’ Rabbinus 
a Sz. írással; — ezek felett pedig egy 
ölny ire felemelt helyen volt két felől 
26 egy formán felöltöztetett Izraeli
ta nevendék leányka, kik minden
féle virágból difzesen kikötött, más
fél láb hoffzaságú, betűkben egyik- 
felől a’ Nagy Méltóságú FŐ-Ispány 
Úr, másfelől pedig a’Nagy Méltó
ságú Installátor Úr O Excellentiá
jok' neveit tartották. A’ bejövetel-) 
kor a’musika kar a’Győzedelmi ka
putetején harsogtatta örömét, 's a" 
hídra érkezésükkor O Excellentiá- 
jok megállották , a’ hol is egy ékes 
magyarsággal kéfzített hathatós be- 
fzéddel tifzteltettek meg az Izrae
lita község eggyik Elöljárója által,

mellyel O Excellentiájok velők ízü
leteit kegyességgel fogadták-el —

Ugyan azon napon estve más
fél ezer métsekkel világosíttatott fel 
ezen Győzedelmi kapu, mellyntk 
tetején egy igen kellemetes világot 
terjefzlő Bengaliai tűz gyujta- 
tott meg harsogó mu’sika ízónál. 
A kapu boltja alatt pedig a’ fent már 
leírtt renddel azon fzemélyek és ne
vendék leánykák nagy örömmel vár
ták O Excellentiájok még egyfzeri 
megtekintését, melly fzerentsét meg 
is nyervén, késő éjtfzakán hagyták- 
el sok ezer Éljen! kiáltások mel
lett tifztelő helyeiket. Elmúlván e’ 
napi Czeremoniák, 13-dikban szo
kott Isteni tiszteletűk helyén egy 
ezen tárgyat illető Tanítást mondott 
el a Fő Rabbinus a’ község előtt, 
mellyel is egy igen hathatós könyör
géssel béfejezett, melly O Excel- 
lentiájának benyújthatott. Ezen ked
veskedést is örömet jelentő le eresz
kedéssel méltóztatott O Excellen- 
tiája fogadni.

AUSTRIA.
Rudolf Tsáfz. Kir. FŐ Hg. 

Kardinális, és Olmutzi Érsek igen 
nagy betegségben volt; de Jun. 2á- 
diki tudósítás fzerént már a* nya
valya megfordúlt.

NÉMET ORSZÁG.
A’ Száfz-Weimári Nagy Herczeg, 

Károly Augufzt, midőn éppen 
Berlinből haza felé utazna, és Tor- 
gauba menne a’ Grádiczi ménes meg
nézésére, ’s egéfz nap jó egésség- 
ben volna, Jun. lk-dikén estve g



óra tájban hirtelen a’ guta jnegütöt- 
te , midőn dohányozva az ablakra 
könyökölne A’ Nagy Herczeg ízü
leteit 1757-dikben, ’s 1775-diktől 
fogva uralkodott. Kct fia van: K á- 
roly Fridrik, mint most követ
kező Nagy Hg. ízül. 1783. és t80á- 
dikban az Orofz Tsáfzár húgát fe
leségül vette, a’ másik Károly 
Bemard,

A’ Létsí Udvar érette Jun. 20- 
dikén vette fel a’ gyászt, ’s válto
zás nélkül 8 nap viseli.

OROSZ BIRODALOM.

Tábori tudósítások Satunoff- 
ból, Jun. 1 i-dikénestve Q órakor :

„Minekutánna seregeink g-ikán 
reggel a’ Dunán általkeltek, a’ víz 
ezen nevezetes napon egéfz estig el 
volt borítva hajókkal, mellyek ka
tonáinkat, és ágyúinkat vitték által 
yzon helyekre , mellyekről az ellen
ség eltávozott.

„Még négy ágyút, egy hábi- 
czot, és nem kevés puskaport, ’s 
egyéb töltést kapánk Isaktsa mel
lett egy felhányt dombnál.

„Más nap , Q-dikben , folyvást 
tartott az áltál-kelés ; nagy serény- 
seggel fogtak a’ híd építéshez. Reg
gel 11 órakor Isaktsa külső vá
rosainak megmaradott részét egé
szen felégette az ellenség.

„Az nap déítájban a' Tsáfzár 
maga is általment a’ Török földre. 
O Felsége egy bárkán ment általa* 
Dunán, mellyel azon tiz Zaporogi 
Kozák hajtott, kik még nehány nap 
előtt a’ Török jobbágyai vadának,

és Sz. György keresztjét kapák. Az 
ő Hetmanjok volt a' Kormányos, 
ez előtt kevéssel még két lófarkú 
Basa. Különös eset, hogy éppen 
ezen estve vette a’ Tsáfzár azon tu
dósítást, hogy a’ Persiai Sah a' ma
ga gárdájának egy batalionát O Tsá- 
fzári Felségének nevéről nevezte.

„ A’ Tsáfzár minden állásokat 
megszemlélt, mellyeken a' Törökök 
az előtt való nap állottak. O Felsé
ge a Tsáfzár Gróf W ittgenstein 
Feldmarsalnak ajándékozta az egyik 
ágyút, mellyel a' Török sánczolá- 
sokban találtak. Midőn Ö Felsége 
vifi'zatért, ugyan azon Zaporogi Ko
zákok vitték vifiza az Orofz Duna- 
partra, kik általvitték vala.”

,,10-dikben az Isaktsai Ba
sának egy levele érkezett az Oro
szokhoz , olly jelentéssel, hogy a’ 
várat által szándékozik adni. Azt 
izenték vifiza, hogy más nap reggel 
10 óráig időt engednek neki az aján
lott capitulátió elfogadására.

„11-dikben Isaktsa vára kö
rülvétetett két fegyveres osztályunk 
által ; és míg a Tsáfzár a’ tábor
szemek előtt ellovaglott, két Ottó
mén béke-követ érkezék-meg, kik 
minket arról tudósítának, hogy a’ 
Várnagy elfogadja a’mi feltételein
ket , ’s kéfz a' várat általadni. Mi
nekutánna az elintéző Czikkelyek 
feltétettek, Z, óra tájban a' két Basa 
elérkezék , 0 Felségének bizonyos 
távolságról alázatos tifzteletet mu
tatván, eggyik volt Ejub-Basa, 
Isaktsa Várnaggyá ; a’ másik Has- 
san-Basa, ki menedék helyet ke
resett vala a' várban , mivel a’ Jun.



g-diki tsatábaiV seregei elfzéledtek. 
Ezután mindjárt bémenének a'vár
ba seregeink ugyan ezen Basák által 
vezettetve , ’s elfoglalák Isaktsa ka
puit , ’s bástyáit. Midőn seregeink 
bémenének, a' boltokat nyitva,’s a 
lakosokat kékzen találák az ő elfo
gadásokra, a’ mi azt látfzik mutat
ni, hogy a’ mostani háborút nem 
tekintik a Törökök nemzeti, vagy 
religyiói háborúnak. Tsak hamar az
után a’ mi Tiszteink, 's katonáink 
békeséges társalkodásba erefzkedé- 
nek a’ lakosokkal.

„Az Isaktsai őrsereg, 's az 
említett két Basa engedőimet nye- 
rének arra , hogy tellyes szabadság
gal kimehessenek; de 8 5 ágyú, 18 
zászló, töltések, és eleség, mellyel 
a’ vár bőven meg van rakva, kezünk
ben maradtak.

„Ugyan ez nap tudósítást ve
vőnk egy ütközetről, melly Q-dikben 
reggel Éraílovnál a' Török, és 
mi hajós seregünk között történt. 
A’ mienk, Zavadoffsky Kapi
tány által vezéreltetvén , külömbíéle 
nagyságú 17 hajóból állott 5 a Tö
röknek 32 hajója volt. A’ tsata ko
rán reggel kezdődött, ’s elég kemény 
volt; de az Admirálist hajó tsak 
hamar leeresztő zászlóját, ’s kevés 
óra alatt más 25 Török hajót hason
lóképpen elfogtunk, elsüllyesztet
tünk , elégettünk, vagy öfzveron- 
tottunk. A' megmaradott többi hat 
Török hajó Matsin erősség’ ágyúi 
alá futott. Ezen győzedelem , mel- 
lyet Zavadoffsky Kapitány 
ücryes , és bölts elrendelésinek , és 
tengeri katonáink’ bátorságának le

het tulajdonítani, Brailov7 álla
pot ját még veszedelmesebbé teszi, 
melly minden közösülését a’ Duna 
jobb partjával elveszti. Ezen vár’ 
ostromoltatása minden nap előbbre 
halad. Zavadoffsky Kapitány 
Contra-Admirálissá lett.

,,A’ Dunán a" híd elkészült. Egy 
brigáda lovasság éppen most me
gyen által, ’s az egész ármáda után
ira indúl.7

A’ Sz. Pétervári Journal Jun,
10- dikén következő tudósítást közöl 
azon expeditióról, melly A n a- 
p a vára előtt kiszállott: 
,, Greigh Vice-Admirális jelenti: 
hogy a' Sebastopolnál felfegyverke
zett , ’s hadi sereget vivő hajós osz
tály Máj. 3-dikán (új Kai. szerént) 
megindult; hanem részint az ellen
kező szél miatt, részint a' szél nem 
léte, és köd által gátoltatván , ’s
11- dikéig Ajoudagh fokot meg 
nem kerülhetvén , melly Krimia déli 
partjánál van , A n a p a' öblébe Máj. 
lú-dike előtt nem juthatott; más 
nap a’ Tsáfzár’ hadi Segédje, P e- 
rovsky Óbester, T a maiiból 
Anapához megérkezett azon sere
gekkel , mellyek a' kiszállok' szapo
rítására voltak rendeltetve ; de mint
hogy az ellenkező ízéi meg nem en
gedte ‘a’ hajós sereggel az öfzvekap- 
tsolódást, igen nagy üggyel-bajjal, 
mégis okos elintézésével több na
pig megvédte a’ sokkal nagyobb 
számú ellenség ellen azon állást, 
mellybe magát verte. — 18-dikban 
reggel Hg. Menzikoff Grlis kor
mánya alatt kifzállának seregeink,



Toldalék
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(i.)
Török határfzélekről érkezett tudó
sítás fzerént fzó van.)

GÖRÖG ORSZÁG.
Aeginából Apr. ladikén írják, 

hogy Hydrán a’ pestis híre úgy ter
jedőit el, hogy Aphrodite nevű gá
lyának Kormányosa , melly hajó a 
Török fogságból ki váltatott Görögö
ket Módónból oda fzállította,ott hir
telen meghalt, utánna tsak hamar a 
felesége, és két tselédje. Ez annál 
különösebb volt, hogy Módónban 
nyoma sem volt a' pestisnek; a’ Kor
mányos halála előtt befzélte , hogy 
a’ parantsolat ellen Módónban egy 
Albániai Töröktől sált vett, mellyel 
hazáig mindég rejtegetett; otthon 
kibontván , a’ feje mindjárt megfáj
dult. Ebből az Aegináról oda kül
detett orvos azt következtette, hogy 
a’ Sál pestises volt, ’s megírta a' 
Praesidensnek, ki Hydrát és Spe- 
cziát bézárt helyeknek hirdette. E’ 
miatt a’ lakosok felette sokat fzen- 
vedtek ; végre Máj. 12-dikén maga 
a' Praesidens ezen két fziget előtt 
megjelent két Orofz linea-hajóval; 
’s az óta több idegen hajók is meg
látogatták ezen fziget eket, hol több 
haldoklás nem történt. — A Praesi
dens midőn itt tartózkodott két 
végzést adott-ki; eggyik azt rendeli: 
hogy a’ zsoldos katonákon kívül 
semmi Görögnek sem fzabad fegy
vert hordozni. Ez nem kedves a la
kosok előtt, kik a'fegy verhordozás-J 

( Második Felesztendö 1828.J

hoz vannak fzokva, -— de fzükséges, 
A’ másikban a’ fzárazföldön a’ par
tok bodzában contumáczia házak’ 
felállítását rendeli a’ pestis eltávoz- 
tatására.

A’ több hafznos rendelések kö
zött még említést érdemel az, melly 
a’ Görög Státust 15 Kerületre ofzt- 
ja, t. i. Moreát 7-re, a’ fzigeteket 
6-ra. Mmdenikbe Kormányozó ne- 
veztetik-ki, kinek kötelessége : a' 
kerület' népességét fzámba venni, 
a’ külömbféle rendek fzerént; a’ nép 
állapotját, fziikségeit ki tudni, elő
adni ; az Egyháziak’ állapotjára vi
gyázni; az oskolákról, ’s a’ tanítás
ról gondoskodni, ’s a’ t. — A’ Prae
sidensnek egy újabb végzése azt 
rendeli, hogy a' Görög ifjúság kö
zül, sors húzás fzerént, GüOO új ka
tona állíttassák.

Korfuból Jun. 2-dikán költ tu
dósítás fzerént, Ibrahim Basának 
egy Biztosa érkezett Korfuba , ki a’ 
Lord Fő Biztossal Ádám Generá
lissal, ’s Gr. GuilleminotFran- 
czia Követtel közölvén a’ Basa1 ize- 
netét, viflzatért Navarinba. A’ hír 
fzerént az izénél abból állott, hogy 
ha tovább is megmaradnak a’ fzö- 
vetséges Hatalmasságok fzándékok- 
ban, és elzárván a'kikötőhelyeket, 
a’ Basa népének oda eleséget be
szállítani nem engedik , kéntelen 
lefzen eleséget Móreában erőfzak- 

J kai fzerezni.
X



Hirdetések
Jelentés.

(l) Most jelent-meg , ’s talál tátik minden jelesebb köny városoknál:

Handbuch der ungrischen Poesie,
o der:

Auswahl interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den vor
trefflichsten ungrischen Dichtern, begleitet mit gedrängten Nachrich
ten von deren Leben und Schriften ; nebst einer einleitenden Geschichte 
der ungrischen Poesie; einer Sammlung deutscher Übersetzungen un- 
grischer Gedichte , und einem Verzeichnisse der im Werke vorkom

menden weniger gebräuchlichen Wörter.
Für Jene sowohl, die bereits einige Fortschritte in dieser Sprache ge
macht, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen , und der

ungrischen insbesondere.
In Verbindung mit Julius Fenyéry 

■ » herausgegeben von
F ran z T o 1 d y.

Rét kötet nagy 8-ad rétben, kisded betűkkel Ö5 l/4 ív.
Pest és Becs , 1328. Ara k fór. ezüstben.

Mivel a’ munka közel harmincz ívvel szaporodott azon fzúm 
felelt, mellyre a’ Riadó magát kötelezte, az Előfizető Urakat illő tisz
telettel kéri, hogy a' második kötet' átvételekor azok , kik 2 fttal prae- 
numeráltak, egy ltot , kik hárommal , harmincz krajezárt 
íizessenek-rá az említett szaporodás' fejében.

Aradi Gyűlés, Hősköltemény öt énekben. írta C z u c z o r 
Gergelv. Riadta barátja Toldy Ferenc z. Pesten, 1828. nagy 
8-ad rétben. Ara kemény táblába, csinos borítékba bekötve: Z6 kr. 
ezüstben.

N u n t i u m.
(l) Opus sub titulo; Institutiones Juris Romani pri

vat i etc. ad typum admissum prelo subjieitur, ac sperari potest , 
idem usque finem Mensis Decembris a. c. indubie ex toto im press um 
proditurum. Operis hujus Partes duae sunt: Pars I. praemissis histo- 
rico - juridicis praecognitis , complectitur J u s personarum, quo 
matrimonium , patriapotestas , tutela et curatela refertur; ParsII. Jus



o

re rum ita, ut volumine unó Jus in re (Dominium), proinde 
doctrina de possessione , dominio, pignore , servitutibus, sup'erficie, 
ac haereditate, altero autem volumine Jus ad rém (jus obiiga- 
tionis) proinde jura ex conventionibus , delictis etvariis causarum 
figuris orta, evolvantur.

Ex hoc brevibus attacto conspectu videre est, ad operis liujus, 
45—50 phy ierarum , editionem non nihil majores impensas requiri, 
pro quibus saltem in parte obtinendis ad Praenumerationem ortiiies 
eos invitandos duxi, qui cupiunt, ut Juri Romano, omnis legisla- 
tionis positivae fonti uberrimo, colendo in Hungária quoque manus 
a imoveatur.— Hac de causa Sp. ac Cl. Professores Academicos Regni 
Hung., omnesque Bibliopolas interpello , quatenus meam, in iisdem 
locatam, fiduciam lubenti animo suscipientes praenumerationem , 
pretio in U flór. M, C. defixo, usque initium Decembris a. c. duratu- 
ram, colligere, hancque cum DD. Praenumerantium nominibus ac 
titulis, ut imprimi queant, Pestinum ad me secura occasione sub- 
mittere dignarentur, pro qua benevolentia in testimonium gratitudi- 
nis exemplar lO-um oífertur.

Michael Szibenlifztm.p.
Juris Rom. Professor P. O.

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

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Mén essen még most is a’ Górék- 
ban lévő 112q 7/74 Pos. merő tsöves kukoricza 1628-diki Julius 14- 
dikén helyben szokott reggeli órákon tartandó nyilván való Licitátio 
által a' többet Ígérőknek mindjárt teendő kész pénz fizetésért részen
ként el fog adattatni.

Mellyre nézve a' venni kívánók a’ fent jegyzett napon, és he
lyen erányos bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Hírdeté s.
(2) Királyi Tanátsos Majthényi Károly Urnák, minden, Ne

mes Pest, Neográd, és Honth Vármegyékben fekvő Jószágai 6 esz
tendőre licitando árendában fognak bolsájtatni, a' következendő na
pokban , és Helyeken, nevezetessen:

Folyó 1828-dik esztendei Augustus 11-dik napján, Neográd, 
és Honth Vármegyékben fekvő Csefztvei, Hibái, és Csalomiai bir
toka. Csefztvén.

Ugyan folyó esztendei September 3-dikán Pest Vármegyében 
fekvő Vérségi, és Neográd Vármegyében fekvő Heredi birtoka. Versagen.



Szinte folyó efztendei Septembernek 15-dikén Pest Vármegyé
ben hclyheztetefct 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 erántokmegeggyezni nem 
lehetne) Rótyavetye által el fog adódni.

A’ ki az árendában botsájtandó, Jófzágoknak minéműségekről, 
és mennyiségekről, vagy az árendális Conditiókról tudósíttatni kíván, 
jelentse magát Pesten a’Sequestri Curatomál Rovácliióczy Láfzló 
Úrnál a' Vármegye házának által ellenében 608-dik Nrus alatt, vagy 
annak ne talántán itt nem létiben Majtliényi Faraiba Jurium Di- 
rectoránál Vitkovics Mihály Úrnál a’ Iicrefzt útfzában Nro 55Q.

Jószág Riárendálásának Hirdetése.
(3) Tekintetes Nemes Székes Fejér Vármegyében a' Velen ez ei 

Helységben, melly a’ Postaút mellett, és négy órányira Buda és Pest, 
két órányira pedig Székes Fejér Várossaitúl fekszik, Méltóságos Gróf 
Liclitenbergné Asszonyságnak 1500—1600 Holdbúi álló Jószága 
minden hozzá tartozandó Gazdaságbeli Eszközökkel, Szántó Ökrök
kel és Juhokkal az I82f)-dik esztendőnek Sz. György napjától fogva 
több egymás után következő esztendőkre Árendába ki fog adattatni.— 
A’ kiknek a’ Haszonbérlésre kedveli 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.
(3) Czegléden a’Debreczeni, és Aradi Ország útban a’ 

Posta Státio, mellyhez a jól épült Póstaház minden megkívántain 
hivatalbeli szükséges szerekkel , — egy lóherés 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.

Budai Lotteria.
Sz. Iván Hava 26-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

78. 10. 35- ág. 2.
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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(2.)

Pesten, Szombaton, Szent Jakab Hava 5-dik napján 1828.

Nyelv.
Nyelv szállásra való; nagy kints ez, ’s drága ajándék ;

Sok jónak, ’s rosznak kútfeje lenni szokott.
Kosznak is'?— ügy vásott nyelvünk’ jobb lenne kivágni J 

Ah nem!— jobb inkább megzabolázni hegyét.

MAGYAR és ÉRDÉL Y-
ORSZÁG.

A’x V J\.M. Magyar Kir. Udv.Ramara, 
a' R. Kamarai Számvevő Hivatalnál 
W achter Károly Úrnak Számve
vő Tisztségre lett előmozdítása ál
tal üres hely támadván, erre Ingros- 
sistává nevezte K ossiba Jóséi Urat 
eddig volt Accessistát, fzép tulaj
donságait, ’s buzgó szorgalmát te
kintvén.

Szabadkáról így írnak Jun.
27-dikén: Ezen hónap 15-dike ör
vendetes vala ezen szabad királyi 
Városra nézve, midőn Nagyságos 
Komort Bedekovits Tamás Urat 
a* Temesi Kamara Helytartóság’ 
Elölülőjét, mint ide főbb helyen 
válafztottt Tifzt - Válafztó Királyi 
Biztost keblébe fogadhatá. Ugyan 
is O Nagysága midőn a’ helybeli 
Ns. Tanáttsal a’ szükséges Érteke
zést elvégezte volna , 23-dikán a’ 
külső Tanátsból mintegy 21 tag hi- 
jányosságot tökélletesite ki, melly- 
re következett 24-dikén a’,Fő Tifzti 
(Második Félesztendő 1828.)

Választás ; ennek következésében 
Fő Bíróvá lett: Tettes Almási A n- 
tunovits Jósef Úr, Belső Taná- 
tsos , ’s Ts. Ns. Báts Vármegye Táb
la Bírája; Polgár Mesterré : Tettes 
M u k i t s Simon Úr Belső Tanátsos 
’s Tsáfz. Királyi Posta Mester; Fő 
Kapitánnyá a’ ki volt, Ts. V o j n i t s 
György Úr. — Tanátsbéliekké : N. 
N. Száríts Jósef Úr volt Fő Jegy
ző ; C z o r d a Jósef Úr volt F ő Szám
vevő ; Mittermüller Jósef Úr 
Város Rendes Phisicusa ; Matsko- 
v i ts Jósef, Böltselkedés Doctora és 
Ügyvéd Úr; Kuluntsits Simon 
Al-Számvevő Úr, és Ruzmano- 
v i ts Timotheus Úr volt Perek gond
viselője. — Választott Község fzó- 
fzóllója: Milofzavlyevits Já
nos Úr. — Fő Jegyző : J o s i ts Bol- 
disár Úr. — Al-Jegyző: B a c h i c h 
Mihály Ur, Actuarius : Pertits 
Gergely Úr. Fő Ügyész : V i 11 o v 
György ; Al-Ügyéfz : Pappovits 
János, újra megerősíttettek. A’Váro
si Tár hivatalában meghagyattatott 
Ablagoevits Abraham Űr, mint

)(



Fő, és Ellenkezőnek Romits Al
bert Úr; valamint az Adófzedő hi
vatal is Hofbauer Mátyás mint 
Fő, és Rarnafzi Pál mint AlAdó- 
fzedőknél. FőSzámvevő lett: S z t o j- 
ltovits Demeter Úr; Föld Biró: 
C z o r d a Antal Úr.— Az egész Tiszt 
Választás a' községnek nagy meg
elégedésével történt.

Hadi Tudósítás.
Éppen most érkezett Jászvásár

ról azon tudósítás, hogy a’ híres 
Brailov vár Junius 10-dikén Ca- 
pitulátio által az Oroszok' kezébe 
esett. 17-dikbenkét ízben rohantak 
az Orofz seregek a’ várra , de mind 
annyiszor nagy veszteséggel viíTza- 
verettek (lásd az 51-dik levelünkben 
a* Török határ szélekről vett tudó
sításunkat); hanem 18-dikban reg
gel olly temérdek sok tüzes bomba, 
és Congrevi gyújtó rakéta hányat
tatott a’városba , hogy az rövid idő 
alatt tíiz-tengerré válna; erre a’Tö
rökök capitulálni kívántak, ’s azt 
megnyerték.

PORTUGÁLÉI A.
A’ Lizabónai Újság Jun. 4-diltén 

Dom Miguel Regens Kir. Her- 
czegnekilly Végzését közli: „Mint
hogy eltökéllve vagyok személyesen 
általvenní a’ hadisereg vezérlését, 
azt rendeltem, hogy egy General- 
Stab állíttassék öfzve. A hadi Mi
nis tér re van bízva ezen végzésnek 
végrehajtása. Költ az Ajudai palotá
ban , Máj. 27-dikén 1828 (aláírás) 
a’ Regens Kir. Hg. ” Ezen Végzés 
után következik a’ General-Stab 
öfzvefzerkeztetése, melly 31 Gene
rálisból, 's Fő Tisztből áll t ezek kö

zött van az Ispitályoknak egy Fő 
Directora , a' Postáknak Fő Directo- 
ra, és egy Fő eleség-fzerző.—Jun. 
3-dikán a' Lizabónai őrsereghez illy 
Proclamátio botsáttatott: „Katonák! 
Egy tsupán katonai Factio, melly 
hirtelen támadott, a' köz tsendes- 
séget, és vendet megzavarni bátor
kodik , mellynek feltartására , ’s 
megőrzésére a’ polgári katonaság 
rendeltetése fzerént köteles. A’ Fa
ctio a’ rendtartásnak minden törvé
nyeit általhágta ; öfzve esküszik az 
én Királyi akaratom, és Királyi szán
dékom ellen, midőn gyalázatos , és 
alatson eszközökkel iparkodik el- 
tsábítani a'többi hadi sereget, hogy 
azzal is eggyesűlvén, a’ thrónust 
meggyalázza, a’ Monarchiának alap
törvényeit lábaival tapodja, a’nem
zeti függetlenséget, és a’ Királyi
szék' nagyságát öfzverontsa. Kato
nák! Ezen nyomorult pártütők ed
dig már ostoba szándékaikat abban 
hagyták , fegyvereiket letették , ’s 
botsánatot kértek volna vétkes tet
teikért, hogyha a’ megromlott er- 
költsiség őket nem gátolta volna 
abban, hogy lelkökismérete sugar
asainak, a’betsület’ érzésének, ’s 
az én ígéreteimnek engedelmesked
jenek; ezen érzéseket felserkenthette 
volna bennük az egyenességnek, 
és hívségnek azon példája, mellyet 
ti az Országnak, ’s egész világnak 
adtatok. Katonák! eltökéllettem ma
gamban , hogy a’ hadi sereg’ vezér
lését által vegyem ; ez a’ legneme
sebb , ’s legditsőségesebb hely, mel
lyel választhatok magamnak; ezál
tal tagadhatatlan bizonyságát adom



birodalmamnak, ’s reményiem, hogy 
azért ti is nekem hűségteknek , vál- 
tozhatatlan állandóságtoknak , és 
vitézségteknek új bizonyságát fog
játok adni. Kövessetek engem , en
gedelmeskedjetek parantsolatimnak, 
’s úgy , Isten’ segedelméből, min
dég győzedelmesen tértek viftza a" 
viadalból (alá-irás :) a’ Regens Kir. 
Hg. — OKir. Magassága’ parantso- 
I átjár a : Gróf B arbacena, a’ Ge
neralstab’ Feje. Lizabonában, Jun. 
2-dikán 1828.”

A’ Lizabónai Udv. Újság Jun. 
2-dikán az Algarbiai hadi Kormá- 
nyozónak D. M i g u e 1 h e z küldött 
tudósítását közli, mellyben a’ Kor
mányozó a’ Kir. Herczeget Felséges 
Úrnak nevezi, ’s előadja: miképpen 
mentek hozzá a’ Katona Tifztek, 
jelentvén , hogy ők a’ Kir. Herczeg 
Proclamatióját, melly Apr. 30-dikán 
költ, semminek tartani, ’s Dom 
Pedro jussait védelmezni elhatá
rozták magokban, ’s ha erre a’Kor
mányozó reá nem áll, sok vér fog
na folyni. A’ Kormányozó némelly 
hív embereivel tanátsot tartván , 
jobbnak vélte az erőnek engedni. 
A’ pártütők letevék a' Kormányo- 
zót, ’s a’Törvénybírót, ’s helyükbe 
másokat nevezc nek-ki. A’ Kormá
nyozó éfzrevévén , hogy némelly el- 
tsábított katonák ingadoznak, bá
torságot veve, ’s hadi segédjével ki- 
indúla fzállásáról, az első katonát, 
kit ízembe talála , megfzóllitá, hogy 
a’ zászlót hozná el a" pártütő Major
tól ; ez, iö granatéros katonával 
eggyütt mégis tette. Ezzel a’ Gene
ralis kezébe vévé a záfzlót a’ piaczra

mene, egy Obristlieutenant, 20 pat
tantyús , és némelly katonák a’ 2- 
dik batalionból lévén vele; a’ fel
fegyverkezett vidéki lakosok tódul
tak hozzá. Ekkor a’ Major a’ vele 
lévő katonákkal kimene a’ városból; 
a Grlis az övéivel fegyverben ma
radt az nap, és éjjel. A’ pártütők
28-dikban megtámadták Fárót, 
de az ott lévő derék pattantyús Rgt 
őket visszaverte. Ezután több elpár
tolt katonák visszatérőnek a’ Gene
rálishoz, sok fegyveres lakosokkal. 
Végre jelenti, hogy SQ-dikben a’ 
tsendesség Algarbiában visszatért, 
és hogy a' fellázzadott Tiszteket, kik 
a’ katonaságot eltsábították, a' nép 
futásokban elfogta, és a’ Majort a’ 
Fárói lakosok megölték, ’sa’t. Költ 
Tavirában Máj. 2Q. 1828. Pal- 
meirím Ignacio General-Lieute
nant, és Algarbia’ hadi Kormányo- 
zója.

A’ Courrier-Fran^ais egy Pro- 
clamátiót közöl, mellyel több C o- 
i m b r a i Tifztek adtak-ki, ’s felfzól- 
litják a’ népet, hogy Oportó, Vi
zén , ’s más helyek" példáját kövesse, 
s addig is az Oportói Katona Jun
tának engedelmeskedjék, míg állan
dó Kormányszék állíttatik-fel, melly 
Dom Pedro szándékával eggyet- 
ertve fog munkálkodni.

FRANCZ1A ORSZÁG.
A’ Dauphinné Jun. lQ-dikén 

Normandiai áljából Sz. Cloudba 
viirZatért. 20-dikban az Orleán fa
mília a’ Királynál udvarláson volt.

A’ Király Jun. 16-dikán egy 
Végzést adott ki a’ Kis-Papi Osko
lák’ dolgában, mellyben az rendel-
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tetik: 1.) hogy azon 8 kis-Papi Os
kolák , mellyek eddig a" Jesuitáli’ fel- 
vigyázása alatt állottak , a’ közeleb
bi Octob. 1-ső napjától kezdve az 
Univerfzitástól függjenek; 2-) hogy 
semmi nevelő-vagy tanító-Intézet
be Directornak , vagy Professomak 
senki fel ne vétessék, ha tsak az va
jaméi! y törvényesen megerősített 

-Szerzetes Rendhez nem tartozik.
A’ Követek házaJun. 19-dikén 

az Újságok’, és havi írások’ fzabad 
nyomtatásáról fzólló új Törvény
javallatot 206 voksal,— HÓ lévén 
ellene, — elfogadta.

Toulonból Jun. 13-dikán. „Ép
pen most indúla ki az ide való ki
kötőhelyből C.uvillier Kapitány’ 
vezérlése alatt egy hajós sereg, melly 
1 línea-hajóból , U fregátából, 2 
briggből, 1 bombázó gályából, és 
32 fzállító hajóból áll. Ezen hajók 
két hónapi eleséggel vannak meg
rakva. Bizonyosan nem tudjuk, ho
vá mennek; a’ sokféle hírek közül 
az látszik leghihetőbbnek , hogy 
hadixba mennek, és az ott lévő 
Fr. seregetfelvévén , azt a' B a 1 e á r i 
szigetekbe szállítják , melly szigete
ket Spanyol Ország Franczia Ország
nak akarja által engedni adósságba. 
— Tegnap érkezett meg Korfuból 
egy hajó, melly a" külső dolgok Mi- 
nisterének leveleket hozott. Ezeket 
mindjárt sebes lovas által küldötték 
Párisba.

A* Jun. lk-diki ülés igen neve
zetes volt a’ Deputátusok’ házában ; 
sok nézők tódultak oda; a’ tagok 
majd mind ékes öltözetben jelentek

meg. Az Előlülő inté a’ gyülekeze
tét, hogy olly tsendesség legyen , 
miilyent a’ dolog’ fontossága kíván. 
Labdey de Pompiéres felálla a’ szó
székbe, ’s az élőbbén! Ministerek 
ellen illy Vádoló-javallatot olvasa 
fel: „ Én az utolsó Mínisteriumot 
vádolom a’ Király ellen elkövetett 
Felségbántásról, kit a' néptől el lea
kasztani (isolálni) iparkodott. Vá
dolom a’ nép ellen elkövetett Fel
ség hántástól, mellyel a’Király’bi
zodalmától megfosztani igyekezett. 
Vádolom őtet arról, hogy az Ország’ 
Constitutióját, ’s a'magános polgári 
jusokat megsértette. Vádolom a’ki- 
tsikarásról, minthogy törvény által 
meg nem engedtetett adót vett fel, 
’s a’ Státus-pénzét eltékozolta.” Ez
után több vitatások következtek, 
hogy ezen javallatot tanátskozásba 
kelljen-e venni, vagy ne ; végre a’ 
többség arra hajolván, hogy a’ ja-s 
vallat megváltoztattassák, Pom
piéres Ur így adá elő megváltoz
tatva javallatját: ,,A' Deputátusok’ 
háza az utolsó Ministerium’ tagjait 
vádolja a’ Felség-bántásról, és a’ki- 
tsikarásról.” A’ Praesidens voksra 
botsátá a’dolgot, vallyon a’javallat 
vizsgálat alá botsáttassék-e? Az egész 
ház erre voksola ; tsak két tag ellen
zetté az erről való tanátskozást. Egy 
Biztosság neveztetett ennek meg- 
hányására.

Az Al-Törvényfzék Dumon- 
teil Pap’ ügyében, az ő házassá
gának ügyében ílly ítéletet hozott : 
Minthogy a’ Revolutió előtt megvált 
tiltva a Papok’ házassága; későbben 
a nemzeti Gyűlés' végzései által



meg volt engedve, mellyennek az 
volt czélja, hogy Franczia Ország
ban a’ hatholika hitet elrontsa ; az
után pedig az 1802-diki Concordá- 
tum által ismét azon engedetem el
töröltetett ; és mivel a Charta, melly 
a’Katholika Religyiót Státus’ Reli- 
gyiójának vallja,a régi princípiumo
kat ismét helyre állítja, — ennél 
fogva Dumonteil Pap’ házassága 
meg nem engedhető.

Minden Párisi Újságok jelen
tik a’ C o u r r i er des Tribunaux- 
ból, hogy egy tiszta öltözetű em
ber , 30 esztendős a' kézimüvesek 
rendéből, St. Cloudban azt kívánta, 
hogy a" Királyhoz botsáttassék ; de 
ezt neki meg nem engedték. Azután, Ö y .
a kortsmába ment, ott hangosan 
gyalázta , szidta a’ Királyt, ’s Királyi 
famíliát. Erre őtet elfogták, ’s zseb- 
jében két pistolyt találtak golyóbis
sal megtöltve, ’s még golyóbisokat, 
’s puskaport. A’ vallatásnál Pemet- 
nek nevezte magát. Szállásán sok 
puskaport, ’s golyóbisokat találtak. 
Most kezdődik a’ pere.

NAGY BRITANNIA.
Sir Byng John Irlandnak ha

di Kormányozójává neveztetett Sir 
Murray György helyébe , ki gyar
matok’ Ministerévé lett. — Croker 
Úr , ki a titkos Tanátsba felvétetett, 
az Admirálisság’ Titoknokává lett.

Nevezetes volt a' Felső háznak 
Jun. Q-diki ülése , xnellyben , mint 
máskor említettük a' Katholik u sok 
ügye vétetett tanátskozásba. Tud
juk , hogy Hg. Well ington, első 
Minister, mindég a’ felfzabadúlás 
ellen volt, valamint most is, de

még is akkor nagy mérséklést mu
tatott beszédében , így izóllván : 
„Semmit se óhajtók inkább , mint
hogy ezen tárgy eligazíttassék; de 
ezen czélra nem vihet a’ másik Ház’ 
végzése ; én elsőbben a’ meghatáro
zott kezességet akarom ismérni, 
mellyel a’ Katholikusok nekünk 
akarnak nyújtani, minekelőtte az ő 
kívánságok eránt kinyilatkoztatnám 
fzándékomot. Nem akarok addig 
kívánságoknak eleget tenni, mig 
ezen kezességet meg nem nyerem. 
Az én vonakodásom nem származik 
a hit-vallás külömbségétől, hanem 
a’ Római Egyház Uralkodásától, az 
ő közönséges öfzveköttetése’ syste- 
májától. A Protestáns Egyház’bá
torságára, ’s a’ Státus’ függetlensé
gére nézve kezesség kívántatik, mi
nekelőtte a' Törvényeknek kívánt 
eltörlését meghatározzuk. Hogy a’ 
Pápa nevezzen ki Püspököket Ir- 
landhan , azt azélő törvények nem 
engedik. Hogy — más Orfzágok’pél
dája szerént — a’ Pápával az eránt 
Concordáta köttessék , az ismét nem 
lehet, mivel a’törvények a’Pápával 
való alkudozást, és levelezést meg
tiltják. Én ezen tárgyról nem örö
mest beszéllek. Óhajtom , hogy e’ 
mostani javallás félretétessék. En
gedjenek az Urak időt, hogy ezen 
tárgyat érett megfontolás alá lehes
sen venni, és valamit gondolni, a’ 
mi a kívánt czélra vigyen.” A’Mi- 
nisternek ezen szavaiból azt húzták 
ki, hogy maga a’ Ministerium fog 
majd a’ Katholikusok’ javára vala
mit tanátsolni. A’ Sussexi Hg. 
nem a' mai világba valónak Ítélte



egy egéfz Nemzet’ elnyomattatását; 
és azon törvényeknek, mellyeket a’ 
Ratholikusok ellen az előbbi idő
szakasz kegyeskedése hozott, vég- 
eltöröltetését szükségesnek tartotta. 
A’ Lord Caocellarius hoíTzabb okos
kodása után így szollá: „ Irlandia 
három negyed részét Ratholikusok 
teszik; megismérem, hogy igazság 
volna ott a' Rath. Egyházat,— mint 
Angliában az Episcopális, és Skó- 
cziában a’ Presbyteriána Egyházat 
— megfundálni. De mivel én az Ir
land! Protestáns Egyházat szeretem, 
nem akarnám, hogy a’ Ratholiku
sok legyenek hatalmasabbak. De 
hát mi úton kell a’ dolgon segíteni? 
én nem tudom. ,,Lord P lunkett 
azon utat mutatta, hogy a’ Ratho
likusok minden polgári jussoknak 
tellyes birtokába tétessenek. Ezt 
ítélte W e 11 e s 1 e y Marquis is (Hg. 
Wellington’ testvére), ‘s a’ t.— Tud- 
juk, hogy végre Lansdowne aján
lása félre vettetett.

Az Alsó Háznak Jun. 12-diki 
ülésében Sir Burdett Francis is
mét egy Kérelem-levelet nyújtott be 
egy Irland! Megyének Ratholiku- 
saitól, azon törvényes akadályok 
elhárítása végett, mellyek miatt a' 
polgári jusokkal nem élhetnek egy- 
iormán a’ többi jobbágy-társaikkal. 
,,Tudjuk, így szollá, hogy a’ hu
nyorgók , a’ másik Ház’ végzése után, 
későn jőnek. De most egészen más 
ponton áll a’ kérdés , mintáz előtt. 
Lehetetlen, hogy millióm emberek 
kizárva legyenek azon jusokból,mel- 
lyeknek megnyeréséhez már sokszor 
olly közel voltak, 's ők mégis semmi 
bofzúságot nem mutattak azon,hogy

olly ajándékot tőlök vissza tartóztat
tak , a’ mint nevezni fzokták, melly 
ajándékra az igazság , és a’ polgári 
alkotmány nekik just adott. De én 
reményiem , hogy a’ Ratholikusok 
azon kedvező fogások végett, mel
lyek külömbféle név alatt az ő in- 
ségök’ enyhítésére a Parjamentum- 
ban előhordattak, békételenségö- 
ket nem fogják nyilván kimutatni. 
Reményiem, hogy a’ Képviselők’ 
háza a’ felső ház’ böltseségéhez vitt 
Appellátióját olly erős okokkal fog
ja támogatni, hogy az akkori Mi
nister, akárki legyen az, által lát
ván a’ sietséges elfogadásnak szük
séges voltát, azt többé nem ellenez
heti (nagy tetszés). Némelly vigasz
talásomra szolgál az, hogy olly Mi
nisterünk van , ki ezen ügyet min
den előítéletekből kivetkeztette , s 
minden ódium theologicumtól 
megmentette; úgy hogy ha jöven
dőben ezen tárgy szóba jő , azt töb
bé nem a régi eggyezéseknél, nem 
a’ Limeríki kötésnél, ’s az Uniónál 
fogva, hanem tsupán az igazságnál, 
okosságnál, és haszonnál fogva kell 
kivívni. Ha egyszer a' Katholi- 
kusoknak az igazságot kiszolgáltat
tuk , ’s ők még nem nyugodnának 
meg, akkor ezen alkalmatosság min
den egyéb Nagy Britanniái lakoso
kat eggyesítene, úgy hogy tsak egy 
ember és egy kar lenne ( Halljuk , 
halljuk , halljuk ! ) Minthogy most 
a’ Kormány Izék’ fő polczán olly 
ember van , kinek józan Ítélete van, 
jeles elhatározáséi, és erős characte- 
rü, és ollyan, kit, ha egy útat vá
lasztott , nem könnyen lehet attól 
eltántorítani (halljuk , halljuk! ) —
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ennél fogva meg vagyok győződve, 
hogy nemmeíTze van már azon idő, 
mellyben az én reménységem bé- 
tellyesedik,” Még többen fzóllottak, 
ki mellette, ki ellene. A’Sir Bur- 
dett által bényujtott folyamodó 
levél kinyomtatásra küldetett.

AMERIKA.
A’ Jamaikai Újság Apr. 29-dikén 

így ír : ,, Kolumbiában mostanság 
hadi Kormányszék vagyon, és B o 1 i- 
v á r* kardja hoz törvényeket a’Res
publikának. A’ Szabadság olly plán
ta, melly Déli Amerika’földén nem 
tenyészik , és Bolivárnak semmi sem 
hibázik, tsak a' Tsáfzári név a'déli 
világban. — Az utolsó posta hajó ál
tal tudók meg , hogy Pa dili a 
Karthagenáhól Ocanna felé szaba
don indúlt, hol valami 40 Deputá- 
tus volt öfzvegyülve a’ nagy nem
zeti Conventben ; ezek többnyire az 
ő barátja! vatának , ‘s azt végezék, 
hogy neki köszönet tétessek a' ma
ga viseletéért. De minekutánna a 
hivatalos tudósítások megérkeztek , 
tellyes ülés tartatott, a köszönetre 
való javallat eltöröltetett, ésPadil- 
lának megparantsollátott, hogy a 
városból kitakarodjék. O Karthage- 
nába viíTza-mene, ’s ott M o n t i 11 a 
Grlis’ parantsolatjára tizenötöd ma
gával elfogattaték , ’s haza-árúlásról 
vádoltaték. Azt tartják, hogy ő, 
és pártosai közül sokan agyon fog
nak lövetni. Febr. első felében Bo
gotában egy végzés jelent meg, 
melly szerént egész Kolumbia 
hadi törvény alá vettetik, és a’tar
tományok’ ’s városok’ Kormányo
zóinak hatalom adatik, hogy min
den személyeket elfogathassanak ,

kik nyugtalanságra okot adnának, 
vagy arra hajlandók lennének. — 
Apr. 2-dikán Ocannában a’ nagy 
nemzeti gyűlésre még tsak 75 De- 
putatus volt eggyütt,— ’s ezek eleibe 
tsak ezen két kérdés tétetett: 1.) 
fzükséges-e,vagy nem a' constitutió- 
ban való változtatás ? 2.) és ha szük
séges , miilyen? A’ végrehajtó ha
talomnál minden jussai megmarad
tak.— Bolivár mentői hamarább 
Dictátor és Pad illa halott 
lesz. Bolivárt 4500 emberrel Kartha- 
genába várják.’’ — A’ nemzeti nagy 
Convent’ Praesidensévé választotta 
Castillo Financz-Ministert, Bo
livár’ barátját.

Limából Dec. 21-dikén je
lentik : hogy Griego (Görög) nevű 
Spanyol ragadozó brigg, 500 ton
nás , Mata Kapitány’ Kormánya 
alatt, 18 hoílzú tizen két fontos ágyú
val, ’s 185 emberrel valami 4 hónap 
előtt Kadixból kiindúlt, és az oda 
való partokon több Chilibeli, és Pe
rui hajót elfogott, mellyeknek egy 
része sok pénzen váltottak! magát. 
Akapulkóból Febr. 29-dikén jelen
tik, hogy ezen brigg nehány nap óta 
ott látható volt, és Déli Ameriká
nak partjain egész Akapulkóig sok 
nagy-árú zsákmányt szerzett.

Rio-Janeiróból Apr. 20- 
dikán indúlt tudósítások szerént az 
volt ugyan a’ híre, hogy Buenos- 
Ayresből Követet várnak a’ béke
kötés’ ajánlásival ; de nem hitték , 
hogy Brazília reá állana az ebben 
foglaltatott feltételekre. — Hivatalos 
jelentés szerént, melly K a 8 8 apa
báb ó 1 Febr. 2<)-dikén indúlt, (Rio



grande dél Sül tartományból ) , a' 
Republikánusok 3000 emberrel Ja
guaromon keresztül mentek, de a' 
Brazíliai Vezér Lagúna Vice-Gróf 
által Sarandy szoros útnál nagy vesz
teséggel viílzaverettek. —

Tudományos dolgok.
Örömmel tapasztaljuk, hogy 

napról napra gyarapodik a’ Magyar 
Tudományok’, és Literatúra’ tárhá
za ; ugyanis mostanában kezünkbe 
kerültek a’ következő új Munkák:

1.) ,,Tudományos Gyűjtemény 
1828.— VI. Kötet,’s a't.’’— Ezen 
hasznos intéző havi-írás már tizen
két esztendeje, hogy hazánkat sok 
tudományos isméitekkel örvendez
teti. Az új Redactio alatt pedig, 
melly most lek. Vörösmarty 
Mihály Urra vagyon a’ Kiadó Úr 
által bízva, nem tsak előbbibetsét 
megtartotta, hanem inkább jóval is 
nevelte; kivált midőn hazafiul öröm
mel látjuk , hogy olly nagy hírű Tu
dós Férj fiák fzóllarnlanak meg is
mét ezen Gyűjteményben, kiknek 
bölts szavát itten sok esztendők óta 
nem hallhattuk. — Ezen Kötetben 
nevezetes Értekezés találtat!k „ a" 
Muzsikának Közönséges történeté
ről Rothkrep fGábor által, melly- 
ből kitetszik, hogy a’ tudós Szerző 
ezen szép mesterséget nem tsak gya
korlásból érti, hanem annak min
den történeteiben jártas is, az Egyip
tomiak muzsikáján kezdvén írását, 
a’ Zsidókon, Görögökön, ’s Rómaia
kon keresztül a' mostani időkig le
hozza , megemlítvén a’ hol lehet a’

jelesebb hang-mestereket.— Továb
bá Tolna Vmegyének topographiai 
leírása, E g y e d Antal által; —Tu
dósítások a’ külföldről, folytatás ;
— Béla Királyunk’ Jegyzőjének ide
je koráról, igen derék tudományos 
Értekezés. A’ Külömbíélék között 
mély bélatással, és tudománnyal van 
írva : ,,Egy Magyar Országi Okleve
les Gyűjtemény szükségéről V által;
— de úgy hiszem, hogy ezen hiá
nyosságot bőven ki fogja pótolni 
azon óriási nagy munka , mellyet 
készített, ’s G kötetben közre botsá- 
tani szándékozik Nagyságos és Fő 
Tisztelendő Fejér György Kir. Ta- 
nátsos és Prépost Úr, a’ Pesti K. 
Univerzitás’ Könyvtárának Praefe- 
ctusa. Előfizetés’ útján jön ki. A’ 
felette nagy hasznú szándék segít
séget érdemel.

2.) „Magyar Poézis Alapúi a’ 
verselni kívánók kedvéért ízérzetté 
P app Ignácz, a'Veszprémi Fő Nem
zeti Oskola’ rendes Tanítója. Vesz
prémben , Szammer Alajos betűi
vel , 1828.’’

A’ Tudós Szerző Úr három Sz i- 
kafzra osztotta munkáját: i ) a' Pro- 
sodiáról, 2.) a’ Vers-nemekről, 3-) 
a’ Költői készületről értekezik, és 
mindenütt a’ legjelesebb hazai Poé
ták’ munkaiból alkalmatos példák
kal támogatja kérdésekbe öntött ér
telmes tanításait. Ezen munka ki
jövetelekor mindjárt igen kapós volt, 
sőt az előfizetők’ kielégítésén túl 
kevés számú nyomtatványok ma
radnak. Ara 48 kr. ezüstben.

(Hasznos Mulatságok Nro 2 ) Hirdetés 1fi árkus.)



Hirdetések
a* Hazai,’s Külföldi Tudósításokhoz.

(2.)

Híradás
(l) Pesthez 5 órányira Czegléd felé jó Határban majd tsak nem 

egy tagban mintegy Q00 holdból álló réfz Jófzág hozzá tartozó jó és 
alkalmas épületekkel e’ most jövő Sz. Mihály napra hafzon bérben ki 
adandó. A’ kinek kedve volna ezen árendához, Pesten az 5 Patsirta 
útfzában az ll57-dik fzámu Házban a’ 3-dik fzám alatt bővebb tudó
sítást nyerhet.

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

séből e’ f. e. Augustus 1-ső napján Nagy-Váradon az ottani Kormá
nyozó Fiskálisság Irófzobájában nyilván tartandó Licitátio által Várad- 
Várallyai Kamarai Mező-Városában a’ Pecze folyó felett az Italok 
mérésének jussa három egymásután következő esztendőre 1828-diki 
November elsejétől fogva 1831 Octobere utolsó napjáig a’ legtöbbet 
ígérőnek árendába fog adatni.

Mellyre tiézve a' bérleni kívánók a' fentjegyzett napon, és he
lyen a' Licitátio szokott óráin 6? jforint Pengő Bánat-pénzzel felké
szülve jelenjenek meg. A’ bérlés feltételeit mind a’ Nagy Méltóságú 
Magyar Királyi Udvari Kamaránál, mind pedig Nagy-Váradon a’ Kor
mányozó Fiskálisság Irófzobájában minden nap megnézhetni.

Budán Junius 18-dikán 1828.

Hirdetés.
(2) A Nagy Méltóságú A 1 m ásy Familia részéről köz hírül téte

tik: hogy Tekintetes Hevess Vármegyében helyheztetett Török Sz. 
Miklósi Urodalomhoz tartozó mindenféle Regále Beneficiumok , u. m. 
Török Sz. Miklós Mező-Városában lévő minden Vendégfogadók, Ser 
és Pálinka főző Házak , hasonlóan a' Pusztán lévő Tsúrdák , minden
féle Italok, úgy mint: Bor-, Ser-, Pálinka-mérés Jussaival, úgy szinte 

( Második FéLesztendö 1828.,) )(
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sz 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 Licitátió által, folyó Efztendei Sz. Mihály naptól 
kezdvén, egymásután következendő három Esztendőkre, azaz : 183 1-dik 
Efztendei Sz. Mihály napig, a többet ígérőnek haszonbérben fognak 
adatni.

A’ Bérleni kívánók a fentebb megnevezett napon, és helyen , 
bizonyos Bánat-Pénzzel megjelenni ne terheltessenek.

A’ Bérlés alá botsájtandó Javak eránt a' bérleni kívánók Tö
rök Sz. Miklóson az Uradalmi Hivatalnál, úgy szinte itt Pesten T. 
Horváth Jósef Fiscális Ur szállásán, a' Váczi útfzában Titt. A 1 m á s y 
János Házában 43-dik Nrus alatt bővebb tudósítást vehetnek.

Jelentés.
(2) Most jelent-meg, ’s találtatik minden jelesebb könyvárosoknál:

Handbuch der ungrischen Poesie,
oder:

Auswahl interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den vor
trefflichsten ungrischen Dichtern , begleitet mit gedrängten Nachrich
ten von deren Leben und Schriften ; nebst einer einleitenden Geschieht« 
der ungrischen Poesie; einer Sammlung deutscher Übersetzungen un- 
grischer Gedichte, und einem Verzeichnisse der im Werke vorkom

menden weniger gebräuchlichen Wörter.
Für Jene sowohl, die bereits einige Fortschritte in dieser Sprache ge
macht, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen, und der

ungrischen insbesondere.
In Verbindung mit Julius Fenyéry 

herausgegeben von

Franz T o 1 d y.
Rét kötet nagy 8-ad rétben, kisded betűkkel 65 i/k ív.

Pest és Bécs , 1828. Ara 4 fór. ezüstben.
Mivel a’ munka közel barin in ez ívvel szaporodott azon szám 

felett, mellvre a' Kiadó magát kötelezte, az Előfizető Urakat illő fisz-
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telette! kéri, hogy a’ második kötet’ átvételekor azok, kik 2fttalprae- 
tiumeráltak, egy ftot, kik hárommal, harmincz krajczárt 
fizessenek-rá az említett szaporodás' fejében.

Aradi Gyűlés, Hősköltemény öt énekben. írta Czuczor 
Gergely. Riadta barátja Toldy Ferencz. Pesten, 1828. nagy 
8-ad rétben. Ára kemény táblába, csinos borítékba bekötve: Ztz kr. 
ezüstben.

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

séből köz hírre tétetik, hogy a’ Ménessen még most is a’ Górék- 
ban lévő 1129 7/74 Pos. mérő tsőves kukoricza 1828-diki Julius 14- 
dikén helyben szokott reggeli órákon tartandó nyilván való Licitátio 
által a’ többet Ígérőknek mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért részen
ként el fog adattatok

Melíyre nézve a" venni kívánók a’ fent jegyzett napon, és he
lyen erányos bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

H irdetés.
(5) Királyi Tanátsos M aj t h é n y i Károly Urnák, minden, Ne

mes Pest, Neográd, és Honth Vármegyékben fekvő Jószágai 6 esz
tendőre licitando árendába fognak botsájtatni, a’ következendő na
pokban , és Helyeken , nevezetessen :

Folyó 1828-dik esztendei Augustus 11-dik napján, Neográd, 
és Honth Vármegyékben fekvő Csefztvei, Ribai, és Csalomiai bir
toka. Csefztvén.

Ugyan folyó esztendei September 5-dikán Pest Vármegyében 
fekvő Vérségi, és Neográd Vármegyében fekvő Heredi birtoka. Versegen.

Szinte folyó esztendei Septembernek 15-dikén Pest Vármegyé
ben lielyheztetett Szent Iványi egész helység, fzomfzédságában lévő 
Vörös Vári, és SoImari birtokkal eggyütt. Szent Irányon.

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 árendába botsájtandó Jószágoknak minémüségekről, 
és mennyiségekről, vagy az árendális Cond/tiókról tudósíttatni kíván, 
jelentse magát Pesten a’ Sequestri[ Curatornál Rováchióczy László 
Úrnál a* Vármegye házának áltat ellenében 008-dik Nrus alatt, vagy 
annak ne talántán itt nem jetiben Majthényi Família Jurium Di- 
rectoránál Vitkovics Mihály Úrnál a' Kereszt útfzában Nro 559.
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E o- y Pozsonyi Mérő Gabonának piaczi folyó ára 
V áltó-Czédulában:

1828. Június

14-kén Zágrábban 
14-kén Földvárait
14- kén Miskolezon
15- kén Veszprémben

Tiszta- 
B úz a 
íl. kr,

30

5o
40

Kétsze
res

íl. kr.

6
5
7
4

8
15

35

Rozs 
fi. kr.

a

Árpa
fi. kr.

3
3
4 
3

40 
2 0 
37 

5

Zab
fi. kr,

2
1
2
2

30
45

21

Kukori-
cza

íl. kr.

55

50

A’ Duna Vizének állapot ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Jun. 29-dikén Q Láb, 11 Hüv. io Von.
Jun. 30-dikán 12 Láb , Q Hüv. 0 Von.
Jul. első napján 13 Láb, 3 Hüv. o Von.
Jul. 2-dikán 13 Láb, 8 Hüv. 0 Von.
Jul. 3-dikán 13 Láb, 11 Hüv. 0 Von.
Jul. 4-dikén 14 Láb, 0 Hüv. o Von.
Jul. 5-dikén 13 Láb, Q Hüv. 0 Von.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Julius első napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 7 fór. io kr. Kétszeres 5 forint 
30 kr. Rozs 4 fór. i2 kr. Árpa 3 fór. io kr. Zab 2 forint 6 kr. 
Rukoricza 3 fór. 30 kr. Köles —fór. — kr. Köleskása — fór. —kr.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Julius 4-dik napján 1826- V. Czban . 
Egv Pozsonyi mérő tifzta Búza ? fór. io kr. Kétszeres 5 fór. 
20 kr. Rozs 4 fór. 20 kr. Árpa 3 fór. — kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kukorirz-a —- fór. — kr. Köles — fór. — kr. Köles kása — fór, — kr*



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
__________ (Z.)

Pesten, Szerdán, Szent Jakab Hava Q-dik napján 1828.

M u s z k a.
Muszka , fagyos földnek nem kényes Icslii lakója’ 

Most forró napnak déli sugara hevít.
Hogyhogy hírod el ezt?—A’ fásult, tábori embert 

Sem hcrvaszlja meleg-; nem sauyarítja hideg.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

NJ- ^ álunk olly forró hévség van egy 
nehány nap óta, hogy a’ hév-mérő 
közönségesen •+■ 28 — 30 grádust 
mutat árnyékban. — Az aratás ideje 
itt lévén, a’ gabona’ ára fzállani kezd.

Gyuláról Békés Vármegyé
ből.— Minél jobban óhajtott, an
nál kedvesebb jelenet volt Békésnek 
Egén a’ Megyei Tifztválafztásnak 
a* folyó esztendei Junius 25-dikén 
—Méltóságok Udvari Tanátsos,Sep- 
temvir, és szeretett Fő Ispányunk 
Lánczi Lánczy Jó’sef Ó Nagysá
ga által volt tartása ; —- ugyan is a’ 
tisztelt Méltóság, előre járult két 
napi befejező Köz Gyűlés után , a' 
mondott nap reggel, a’ Szent Lélek
nek a’ helybeli Templomban volt 
buzgó meghívása után, a’ Vármegye 
Házánál egybe sereglett fényes, és 
számos kéízűletü Megyebeli Karok, 
"s Rendek által tartandó Tifztváláfz- 
tó Gyűlésbe,— mellyel különösen 
Méltóságos Báró Ven k heim Jó- 

CMásodik F'élesztendő 1828.J

"séf Úrnak , Ns. Arad Vármegye Fő 
Ispánjának , Báró Orczi Orczy 
Lörincz Ns. Csongrád Vmegye Fő 
lspányi Helytartójának,Gróf Venk- 
heim Jósef , Gróf Venkheim 
Ferencz , Gróf Efzterházy Mi
hály , Gróf Károlyi Lajos, Gróf 
A lm ás y Aloyz, Tsáfzári Királyi 
Kamarások ; úgy Báró Rudnyán- 
f z ky Jósef, Báró Rudnyánfzky 
Sándor , és Báró Rudnyánfzky 
Mihály , O Nagyságoknak , s ezeken 
kívül még igen számos, mind me
gyénkben , mind Ns. Tolna, Bihar, 
Árad , Tsongrád, Tsanád Várme
gyékből való Egyházi, ’s Világi Ren
deknek jelenléte diízesített — meg- 
hivattatván, — minekutánna abban 
megjelent, és öröm érzéssel fogad
tatott, fzívreható lelkes magyar be
szédje után, mellyre Királyi Taná- 
tsos első, Al-Ispány Vidovich 
György Ur előbb a’ maga nevében, 
a' czélra alkalmaztatott módon hiva
taláról lemondván, annakutánna pe
dig a’Státusok nevébenONagyságát, 
első Al-Jegyző T. Novák Antal, 

)(



Úr köfzöntvén meg , és egyfzer- 
’smind a’ Tifzti Karnak bútsúzását 
js ékes szóllással előterjesztvén, — 
a’ Tisztválasztás folyamatja , áltál
jában köz felkiáltás által, ’s a’ Kö
zönség tükélletes megelégedésére 
illy kimenetellel történt, tudni illik : 
Első Al-Ispánynak megmaradt az ed
dig volt, Királyi Tanátsos, és Ud- 
varnok Vidovich György Úr; 
Második Al-lspánynak választatott 
Szent-Katolnai Cseh Ferencz Úr;
— Fő - Jegyzőnek kineveztetett a’ 
Méltóságos Fő-Ispány Úr által, az 
eddig volt első Al-Jegyző Novák 
Antal; Első Al-Jegyzőnek Kállay 
Ignácz, másodiknak pedig, ’segy- 
fzer’smind Leveles-Tári Gondvise
lőnek Kis János ; FizetésesTábla- 
Biráknak választattak Tomcsinyi 
Tomcsányi Kristóf, ésHóldmé- 
r.esi Kom éli Ambrus.— Fő Adó
szedőnek választatott Beliczay 
Jósef, Második Adószedőnek Pla- 
esintár Gergely ; Számvevőnek 
Németh Antal; Tifzti Fő Ügyész
nek Lengyel Márton ; Al-Ügyéfz- 
nek Stummer Imre meghagyat
tak ; úgy a’ Csabai Járás Fő Szolga 
Bírája Stummer János is megha
gyatott ; azon Járás A1 Szolga Bíró
jának pedig választatott Fő Szolga 
jBirói ranggal Vidovich Ferencz:
— Békési Járás Fő Szolga Bírójának 
választatott Le botkai Lehoczky 
Lajos, azon Járás A1 Szolga Birá- 
jának S i m a y Hajtan. Esküdteknek 
Thomkaházi T h o m k a Pál, B o c z- 
k ó Károly mind ketten Szolga Bí
rói ranggal, P a u 1 o v y c z Gábor, 
és Novak Ferencz, Urak; egyéb-

aránt mind a katonai Biztosok , 
mind a' bátorságra Ügyellők is meg- 
bagyátlátván, — Ö Nagysága által 
Megyénk rendes Orvosa, Földmé
rője , ’s a’ többi is meg erősíttettek.
— Ezeken kívül Méltóságos Fő-Is
pány Urunk több érdemes Tagokat 
Tábla Bíráknak kinevezvén, egy- 
fzer'smind Szombathely Antal Urat, 
megyebeli Honorarius Ügyvédnek: 
Lehoczky István, Virágos Sán
dor , Korneli Sándor, és Kö
vér János Urakat pedig Honorarius 
Esküdteknek méltóztatott kinevezni.
— Ezek végezetével az nap a’ Méltó
ságos Fő Ispány Úr, mind a’ Me
gyebeli Karokat és Rendeket, mind 
pedig az újonnan választott Tiszti- 
Kart is,, igaz magyar nyájassággal 
fűszerezett pompás kéfzűletü aszta
lánál meg is vendégelte ; — estve 
pedig nevelte ez napi ünnepünket, 
az itt tartózkodó Magyar Szinjátfzó- 
Társaság által helyesen elő adott 
ezen erőmű énekes Játék: Béla 
futása, annakutánna az ezt köve
tő vidám tánezos mulatság.

Hadi Tudósítás.
Babadag h hói Jun. 15-dikén, 

és a’ Trajánus’ Sánczainál 
fekvő táborból Jun. 20-dikán indúl
tak a’ következő tudósítások :

,,A’ Babadaghi táborból Jun. 1 5. 
— Utolsó hadi tudósításunk Isak- 
tsa várnak általadatását, és a' híd’ 
elkészítését a’ Dunán jelenté. Egéfz 
12-dikére virradó éjjel, és nappalis 
takaradott által a’ R ujd zevits Ge
nerális alatt lévő hadi osztályunk a’ 
hídon a' Duna jobb partjára.

„Jun. 12-dikén reggel a’ Tsáfzár
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Satun offból fő hadi szállását 
Isaktsa vár alá tette által; hol O 
Felségére egy Moldovai Deputátió 
várakozott, mellyel az ezen város
tól nem igen mefize fekvő Sz. Mik
lós Klastrom’ környéki lakosai kül
döttek : a’ Deputátusok sót, és ke
nyeret nyujtának O Felségének a’ 
meghódolás jeléül, és oltalmazó ke
gyelemért esedezének. O Felsége 
ezeket nagy kegyességgel fogadá , 
és megparantsolá, hogy Sz Miklós 
Klastroma eránt a’ hadi Tifztek kü
lönös tekintettel legyenek.

„Jun. 13-dikán Rudzevits 
Grlis' hadi ofztálya, utánna pedig 
a' Tsáfzári fő hadi fzállás is előbbre 
ment, követvén a’ R ü d i g e r Gene
rális alatt lévő elősereget, melly az 
előtt való nap indúlt vala meg a’ 
Babadaghi úton. Ez nap 30 verstnyi 
utat tett a’hadi sereg , Trikatse 
nevű faluig hegyek , és erdők kö
zött. A’ Tsáfzár’ fő hadi szállása a' 
falú mellett egy dombra ültetett fel. 
Egéfz eddig nem láttak ellenséget 
seregeink; hanem ezen falú, ’s a’ 
környék’ lakosai a’ mi közelítésünk
re mind elfutottak. Későbben a’ Ko
zákjaink által elfogatott Törökök
től tudók meg, hogy a'Bolgárokat, 
mind Keresztényeket, mind Maho- 
medánusokat , Haffzán Basa, 
— ugyan az , ki a’ Dunán való által 
jövetelünkben ellent állott,— erő
vel kénfzerítette, hogy lakhelyeik
ből elfussanak.

„Jun. 14-dikén a' Tsáfzári fő 
hadi fzállás , valamint Rudzevits 
Grlis’ hada Babadagh-ig ment 
térségen , sehol ellenségre nem ta

lálván. Ezen városkától nem meíTze 
a’Ni ekrafzovtsy Kozákok’ Kül
döttei jelentek meg a' Tsáfzár előtt, 
kenyeret, és sót nyújtván Ő Felsé
gének, kegyelemért esedeztek , kó
dolásokat , szolgálatokat, és határ
talan engedelmességeket ajánlván. 
Ezek a’ múlt fzázad közepén pártol
tak el az Oroszoktól, ’s a’ pártos 
Vezérjöktől vették nevezetűket, ki 

|Orofz Országból őket oda vitte, ’s 
azóta engesztelhetetlen ellenségei 
voltak az Oroszoknak, ’s midőn se
regeink Bolgár Országban voltak, 
sok kárt okoztak azoknak. Azért 
nagy nyereségnek lehet tartani mos
tani meghódolásokat. Azóta a" több 
e féle Kozák-falukból újabb-újabb 
Követek érkeznek O Felségéhez. Ka
mién nevű falú’ lakosai két Török 
Kurírt fogtak - el , kik hivatalos 
írásokkal Matsinból tértek vissza 
Schum la felé, ’s ezeket hozzánk 
hozák. Babadagh lakosait Hasszán 
Basa az elfutásra kénfzerítette. Né- 
melly Bolgár lakosok mégis vifiza 
tértek. Ezen városban egy igen fzép 
új Kaszárnya van, mellybe 3000 ka
tona fér. — Hadaink’ előserege foly
vást előre megyen , és sehol ellen
ségre nem talált.

„Tegnap estve érkezek hozzánk 
Anapától egy Kurir, ki illy tudósí
tásokat hozott onnét: A’ Máj. 30-dikr 
tsata után An apa még szorosab
ban békeríttetett. Jun. Q-dikén reg
gel szinte raj módjára pezsegtek a’ 
Czirkafiziak az Anapa környékén 
lévő dombokon; a’ vár-őrző sereg 
használván ezen környűláHást,a’ vár
ból kitsapott; de az ellenség tellye-

X*
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sen meg vereitele lt ; egy réfze a’ 
várba viíTza nem futhatván, mert el 
volt az útja vágva, bajonétokkal a’ 
tengerig űzetett, hol sokan a vízbe 
vesztek, sokan megölettek , egy lo
vak által vonatott ágyú, és a’ pus
kaporos szekér kezünkre került. A’ 
hegyi lakosokat is megszalasztották 
seregeink, ’s 12 verstnyire űzték. 
Ezen ütközetnek fzerentsés kimene
telét Hg. Menzikoff General-Ad
jutáns bölts rendeléseinek, és sze
mélyes vitézségének lehet köszönni, 
kit a’ Tsáfzár Z-ik rendű Sz. György 
Keresztjével ajándékozott meg. Itt 
az ellenség 300 holtat hagyott a' tsa- 
ta mezőn, azokat nem számlálván, 
kik a’vízbe fúltak, vagy a' sziklák
ról leugrottak. A’ holtak között va
gyon Tomruk CzirkaíTzi Fejede
lem is. A’ Kurír elindulásakor Hg. 
Menzikoff még nem tudta bizo
nyosan a’ mi veszteségünket. — A 
vár ostromlására intézett munkáink 
A n a p á n ál szemlátomást előre ha
ladnak ; és a’ mi még veszedelme
sebb a' várra nézve az , hogy azon 
seregeknek nagy része, mellyek ki
ütöttek , többé viflza nem térhetett, 
és a’ hegyek közé futott.

A’ Trájánus’ sánczaitól 
Jun. 20-dikán.

„ A’ Tsáfzár, fő hadi szállásával 
eggyütt, Jun. 15-ikén Babadag h- 
ból elindulván, Rudzevits Grlis’ 
serege után ment Beidaut-on, és 
Taschaul-on keresztül a’ Trajánusi 
régi sánczokig. Itt várják Rudze
vits Grlis’ seregei a’ Duna jobb 
partján, ’s a’ két Fejedelemségben 
hátra maradt fegyveres osztályokat,

hogy ezek megérkezvén , innét egy- 
gyesített erővel tovább mehessenek.

„Az egész úton Babadaghtól a’ 
Trájánus’sánczáig (melly a’ Duná
tól Rasnova mellett Kustendzsi- 
ig terjed, a’ fekete tengernél) sem
mi ellenséget sem láttunk. Tsak 
Kustendzsi falainál tűnt sze
münkbe a’ Törökség; ezen várost 
a’ Törökök igen megerősítették; ’s 
Jun. 16-dikán Rü dig e r Grlis alatt 
az elősereg megérkezvén, másnap, 
és 18-dik bán több rendbeli apró tsa- 
tak estek a várkörül lévő dombok
ra kiállított Török vigyázó seregek
kel, mellyek a’ vár’ ágyúinak sege
delmével a’ mieinket viíTzanyomni 
iparkodtak. De minden erőlködé
seik mellett már KJ-dikben Rüdi
ger Grlis felállította az első batté
riát a’ vár ellen. Az nap a’ Tsáfzár 
személyesen megtekinté a’ battériát, 
’s midőn Kustendzsitól visszatérne 
O Felsége, szomorú tudósításokat 
vett a‘ Brailovi vár alól. Tudni 
illik:

„ A’ vár megvevésére tett mun
kák olly sikeresek voltak,hogy egyéb 
nem volt hátra , hanem tsak egy nyi
last törni a falon, ’s azon a várba 
rohanni. E’ végre három minát ástak 
a Brahilovi sánczok alatt.A’két 
szélsőnek jobbról, és balról, a’ sáncz 
oldalát kellet felvetni; a’ középső 
arra való volt, hogy az árkot föld
del bétemetvén, az útat a’ törések
hez könnyittse. Az volt határozva , 
hogy Jun. 15-dikén reggel Q órakor 
három rakétát botsássanak fel egy
másután, ’s midőn a’ harmadik fel- 
lobban , mind a’ három minát egy-



fzerre gyujtsák-fel, 's azután mind
járt a katonaság rohanjon a várra 
a két törésen által, — E" végre két 
szakaszra volt osztva a’ sereg úgy, 
hogy egymást segíthesse. A" kiren
delt időn felbotsáttatnak a’ rakéták; 
de a’jobb felől való minát a’ máso
dik rakéta fellobbanásakor, kétmi- 
nutummal hamarább, mint kellett 
volna, meggyujták. Ennek felvette- 
tése a’ középső minánál álló Tifztet 
bétemette, ’s így ezen középső mi- 
na gyujtatlan maradt. A’ bal felől 
való meggyűlt ugyan a’ harmadik 
rakétakor , de az iszonyú föld- dara
bok , és füst fzállongása miatt nem 
lehetett látni, hogy az esett törések 
megjárhatatlanok. Azonban rohan
tak seregeink a’ várra. A' Generáli
sok, és minden Tisztek elől men
tek , ezek után azok, kik önként 
vállalkoztak a’ vár megmászására.
•—Jobbfelől 120-an béugrálnak az 
árokba, és a’ mina által felhányt 
föld-darabok segítségével által má- 
fzának a’ sánczon ; de segítségökre 
senki sem mehetvén, mind ott vé
szének , kivévén egy al-tifztet, ki a’ 
Dunába ugrott. Bal felől hasonló 
gátokra talált seregünk. Híjában 
igyekeztek katonáink a’ győzhe
tetlen akadályokon erőt venni; híjá
ban való volt Mihály Nagy Her- 
czeg’ ott léte; híjában mutattak a’ 
Generálisok , ’s Eő Tisztek példát a" 
rettenhetetlen bátorságra, a’ várbeli 
tüzelés alatt mindenütt elől menvén. 
Tsak hamar éfzre vették, hogy most 
az egyszer a’ várat megvenni lehe
tetlen ; ’s parantsolat adatott a’ vis
szatérésre. A’ Hazám Regement fö- 
dözte a’ viíTzavonúlókat. Ezenmoz-

dúlás legnagyobb renddel, de nagy 
veszteséggel ment végbe. Mert á’ 
Törökök a törött résre ágyúkat von
ván , azokból igen jól arányozva, 
és sűrűn tüzeltek ; és látván sere- 
geink’ viíTzavonúlását, megkettőz* 
tették a’ lövöldözést; 's ezen alkal
matosságot használni akarván, hat* 
fzor rohantak ki egymásután a’ Ka
zán! Regement ellen, de ez mindég 
vitézül visszaverte , ’s közülök sokat 
megölt; úgy hogy az ellenség sem
mi ostrom! munkánkat el nem fog- 
lalhatá , sem einem ronthatá. 11 \f% 
órakor már a’ régi helyen állottak 
seregeink.

„ Más nap , Jun. l6-dikán a' 
középső minát is felgyújtana M i- 
hály Nagy-Hg., és már 17-dikben 
Török béke-Követek jelenének meg 
O Tsáfzári Magassága előtt, kik 1(1 
napi fegyvernyugvást kérének, és 
azt jelenték, hogy ha ezen idő alatt 
segítségük nem érkezik, általadják 
a’varát; a’ Nagy-Hg. tsak 24 órai 
fegyvernyugvást engedett nekik , ’s 
ezt elfogadák. — Nagy nyughatat- 
lansággal várjuk, mi lesz a’ dolog
ból ezen idő eltelése után.

Jun. 15-dike nekünk keserves 
kárt okozott. Két Generális esett-el, 
t. i. W olf, és Timroth General- 
Majorok; 1 Generális, 3 Óbester, 
lG Stabális Tiszt, és 75 más Tiszt 
kapott sebet; 640 ember esett el; 
1340 sebesíttetett meg mindöfzve. 
A’ Törökök bátorságaikért legna
gyobb ditséretre méltók ; ők is so
kat vesztettek.

„Éppen ezen pillantatban hoz
za Bibikoff Óbester, Mihály 
Nagy-Hg’. hadi segédje Brahilov vár’
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kultsait a Tsáfzárnak. A’vár a’ fegy
ver nyugvás’ eltelése után megadta 
magát. (Ezen hivatalos írás fzerént 
kell megigazítani az előbbi levelünk
ben köz lőtt Jáfzvásári tudósítást 
Brailov megvételéről.)

„Ugyan ekkor érkezett Mát sin 
várnak általadatásárólis a’ tudósítás.

AUSTRIA.
A'privilegiált Austriai nemzeti 

Bank Directiója közhírré teszi, hogy 
a’múlt 1827. Dec. 31-diki számadás 
fzerént akkor még 88,072,813 forint 
Béváltó, és Anticipátió papíros pénz 
volt forgásban. Ebből beváltottak a’ 
megégetésre 21,337,875 htot; — így 
tehát Jun. 30-dikán 1828. forgásban 
Vég marad 78,474,963 íor.,ide szám
lálván azon új bankókat ,mellyeket 
&’ hafzonvehetetlen rongyos ban
kókért felváltás képpen kiadtak.

A’Felsőség’ határozása fzerént 
Julius hónapra Bétsben nagyobb 
zsemlyéket, ’s kenyereket tartoznak 
sütni a’ sütők. -— A’ marhahúsnak 
fontja 8 ezüst krajcz. meghagyatott.

Bétsben Jun. 15-dikén Magyar 
Kir. Cancelláriánál valóságos Udvari 
Concipista, T. Rátkai és Salamon- 
fai B ar t h o d e i f z k y Károly Úr, 
56-dik esztendejében, az ablakból 
kiesvén , meghalt.

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Péter várában Jun. 17- 

dikén nagy Te Deumot tartottak, 
hogy az Orosz seregek Jun. 8-dikán 
»’ Dunán általkeltek, ’s Isaktsa vá
rát elfoglalták; estve a' fő város ki 
volt világosítva.

Berlini Újság-levelek fzerént a’ 
Tagadba» tanyázó Orosz gyalogság.

valamint a" Lengyel hadi seregnek 
egéfz gyalogsága, és pattantyussá- 
ga Jun. 22-dikén Varsónál a szo
kott táborba szállott.

Ode/Izából Jun. 23-dikán írják : 
hogy oda az előtt való nap érkezett 
6 nap alatt Konstantinápolyból G1 a- 
v a t i nevű Austriai kereskedő hajó, 
kávéval, és nádmézzel megrakva ; ’s 
utánna, a’ mint mondta, még ne
hány más hajók is fognak érkezni. 
Minthogy a* Porta most 5 helyet 7 
piafztert Ígér egy kila búzáért, az 
nap estve két Austriai hajó akart 
Konstantinápolyba indúlni, mel
lyel! a’ háború kiütésekor gabona- 
terheikkel Odesszába futottak vala, 
míg valami út-mód nem nyílik a’ 
jobb eladásra.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Jun. 10- 

dikén.— Máj. 31-dikén a’ Török 
flottának egy osztálya Tahir Basa 
Vice-Admirális alatt kiindult, melly 
17 hajóból áll, ezek között 10 gyúj
tó hajó; Jun. 5-dikén a' Hellespont’ 
váraihoz érkezett. A másik hajós- 
ofztály a’ Kapudán Basa alatt 
most is a’ Bujukderei öbölben áll 
vasmatskán ; ebben 4 línea-hajó, 2 
fregáta, 2 korvet, ’s néhány apró 
hajó vagyon.

A’ Porta kihirdette bosszú Ma- 
nifestumát az Orosz had-izenetre fe
leletül.— A’ fő városban, ’s a’kör
nyékben rend , és tsendesség ural
kodik. Asiúból szakadatlanul érkez
nek az új katonák, ’s tsak ebből le
het éfzre venni, hogy a’ Porta há
borúban van. Schumlából tu
dósítás érkezett, hogy Huffzein 

" Basa oda érkezett, ’s a’ Rumeliai
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katonák öfzvegyüjlésében, és a vár 
megerősítésében foglalatoskodik. 
Mihent az Orofz általkel a’ Dunán, 
a’ Nagy-Vezér is mindjárt elindul a' 
fő városból.

Nehány nap előtt elfogott Ko
zákokat hoztak a’fővárosba, kikkel 
a' Porta nem bánik úgy , mint eddig 
a’ hadi foglyokkal fzokott; mert 
még tsak fegyvereiket sem vették 
el mindaddig, míg a’ Nagy-Vezér 
eleibe nem vitettek. Most C hős
re v Basa’ szállásán őriztetnek.

A' Burkus Fő Biztos, Báró Ca
nitz a’ Trójai síkságot megjár
ván, ma jött ide vissza. — A’Dániai 
Residensnek Hübsch Bárónak, 
lÖ-dikban fog a Nagy-Vezér audien
ciát adni; a’ Szultán a’ Rurban- 
Bairam ünnepek után.

Swift nevű Angol gőz hajót 
450,000 piafzterenvettermeg a’Por
ta ; és minthogy a’Bosporus torko
latjánál gazdag kőfzén-bányákra ta
láltak , azt is ásat, hogy a’ gőzha
jón mindjárt hasznát lehessen venni.

Szmirnából Máj. 31-dikén 
így ír az oda való Újság : „H affzán 
Basa, a’ Szmirnai Kormányozó, 
Máj. 28-dikánmagáhozhívatá a kü- 
lömbféle Consulok’ Tolmátsait, ’s 
nekik azt jelenté, hogy ezentúl sem
mi nemzetbeli hadi hajóknak nem 
szabad a’Szmirnai kikötőhelybe bé- 
menni. Azoknak mégis, mellyel; 
most ott vannak, szabad akár med
dig ott maradni, de ha egyszer el
mentek, többé vissza nem térhetnek. 
Okául azt adta a’ Basa ezen rende
lésének , hogy az Orosz hadi hajók 
más nemzet’ zászlója alatt könnyen 
bétsúfzhatnak. — Ezt mindjárt tud-

tára adták Kigny Fr. Admirális
nak, ki akkor Vurlában volt. — 29- 
dikben tanátsot tártának eggyütt aa 
Austriai Contra-Adm. Gróf Dán- 
dolo, az Amerikai, Hollandiai, és 
Angol Commandánsok, az Austriai 
Tsáfz. Fő Consullal a’BelgiumiFő 
Consul fzállásán, ’s megizenék a' 
Basának, hogy ezen rendelésre sem
mit sem hajtván, jussaikkal élni fog
nak , mennyiben a’ Tractátusok fze- 
rént a’ Portával háborúban nem lé
vő nemzetek’ hajóinak fzabad a’ 
Szmirnai kikötőhelybe bémenni; és 
ha ebben valaki őket gátolná, erő- 

i fzakhoz fognak nyúlni. — 29-dikben 
, délután 3 órakor Rigny Admirá- 
. Hs is megérkezvén egy levelet írta’
- Basához; estve pedig 9 órakor vele 

hoíTzas conferentiát tartván, a’ Ba-
t sa nem erőltette a’ dolgot, ’s így
- minden úgy maradt,mint eddig volt,
- GÖRÖG ORSZÁG.

A' Görög Orfzági közönséges 
L- Újság Máj. 17-dikén (új Kai. fzerént) 
i. Aeginából jelenti a'Specziai és Hy- 
n drai pestises dolgot, a’ Praesidens- 
n nek fzemélyes oda menetelét, az ca 
, eránt kiadatott bölts rendeléseit.

eleséggel megrakott két hajónakSpe- 
’s cziába küldetését; és azt, hogy Máj 
t- 14-ikén Gróf Capodistrias Vi
tt íario egy Orvossal Hydrára evezett, 
í-jés ezen fziget Naggyai 15-dikén le
li jveleket küldöttek a’ Praesidenshez, 
l- mellyekben jelentik, hogy 7 nap 
l- óta senki sem betegedett, és senki 
c sem halt meg, sőt még a1 gyanú
dból elzárottak is mind egésségesek. 
k Ezt bizonyították az oda küldetett 
n Biztosok is.
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sánczolták vala bé magokat. Máj. l6- 
dikán Véli Bei valami 1000 em
berrel Artából megérkezék, ’s éjt- 
fzaka megtámadá a’ Görögök sán- 
czait, hol ő 150 embert, és sok Tisz
tet veszte, a'Görögök pedig egyetlen 
egy embert sem. De mivel Staikó 
Görög Kapitány VIokúhoz indult, 
hogy némelly ott lévőknek segedel
mére legyen , és nagy hasznos állá
sát elhagyta, Véli Bei ezt a’ maga 
hasznára fordította , ’s az éj segítsé
gével eleséget vitt bé Anatolikóba, 
Máj. 23-dikán a’ Görögök némelly 
kis hajók segedelmével, mellyek a’ 
várhoz elég közel járultak, elkezdék 
a’víz felől a’ várat megtámadni, ’s 
a’ mint látszott liafznos foganattal, 
midőn egy rakétákkal megrakott ha
jó meggyűlt, ’s a’ felvettetés a’többi 
hajókon is némelly zavart okozott; 
hogy ezt eligazíttsa Hastings Ka
pitány, ki a’ hajós sereget kormá
nyozta , egy tsónakra szállván, a’ 
hajók sorját megjárá, bíztatván a' 
megtámadásra, ’s ekkor sebesíté meg 
karját egy golyóbis: ezen fzerent'sel
lenséget tetézte Andrea Hydrai 
Kapitány’ halála, ki Hastings alatt 
vezérkedett. Ez gátolta a’ megtáma
dás’ folytatását; hol a’ Görögök 6 
holtat, és 25 megsebesítettet vesztet
tek ; a’ holtak között van Gr. B r o g- 
lio, ki a Görög-jó-barátokat ve
zette. Hastings nem kaphatván 
mindjárt orvosi segedelmet, Jun- t- 
ső napján Zantéba vitetett a’ contu- 
mácziába, ’s ott noha jó orvosi kéz 
alatt, fél óra múlva meghalt.

A’ Korfui Újság Jun. 14-dikén 
illyeneket közöl: „Tegnap délután 
Rigny Er. Admirális Conquerant 
nevű Er. línea-hajón ide érkezett. 
És míg vasmatskát vetett, ágyúlövé
sekkel tett köszöntést, mellyekre a’ 
várbeli ágyúk feleltek. A" Lord Fő- 
Bíztos, és Guilleminot Grlis 
Fr. Nagy-Követ a’ contumacziára 
ménének Rigny* köszöntésére, mi
vel ezen hajó Szmirnából Aeginán 
Keresztül jővén egésségbeli vigyázat 
alá vettetett. —Azt mondják, hogy 
Rigny itt várja meg C o d r i n g- 
t o n Admirálist; Stratfor d-C a n- 
ningUrat, és Ribeaupierre 
Urat is ide várják.

Továbbá ezen Korfui Újság az 
Anatolikói táborból illy értelmű le
velet vett: ,, A’ Görögök Máj. 23- 
dikán Anatolikóra rohantak; de ez 
nem tsak foganatlan volt, hanem 
Hastings Kapitánynak is, ki Kar- 
teria gőzhajót vezérletté, halálába 
került. — Máj. 5-ikén t.i. elhagy ált a' 
Görögök a' Dragomestrei állást, ’s 
Dión i-ig előnyomnának. 15-ikban 
a Pórói őrzősereg megadá magát 
három napi ostrom után, és fegy
vereivel , ’s butyorával eggyütt Pre- 
vezába vitetett. Anatoliko bekerít- 
tetvén, rövid nap alatt ezen sors
ra jutott volna, ha Rángó Kapi
tány, ki szárazról vívta a' várat, ál
lását el nem haggya, ’s a' MiíTzo- 
lungibeli Törököknek alkalmatossá
got nem ád arra, hogy Anatolikóba 
10 napi eleséget ne fzállíttsanak. E- 
zen idő alatt a' Görögök szünetlen 
lőtték a' várat, kik Sz. Nikolónál

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



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(3.)
Tudományos Jelentés.

(l) A' néhai ’Sombovi Jósef, Károly-Vári Kanonok Úr ’s a" t. jeles 
és derék Egyházi beszédjeinek mind a’ három kötete végtére a’sajtót 
elhagyta. Azon előfizető (TT.) Urak, kik a’ 2-dik és 3-dik kötetet meg 
nem kapták, méltóztassanak a* Királyi Pesti Seminarium’ Al-Igazga- 
tójánál Kuliffay István Úrnál magokat jelenteni.

Mivel pedig ezen ajánlásra méltó munkából az Elő-fizetéshez 
tartozandókon kívül még 50 példány ugyan a' fent említet Úrnál el
adandó légyen; hírül adatik, hogy ezt még mostan ki ki 6 bétsi betsü 
forintokon magának megszerezheti.

Könyv-Hirdetés.
(l) E’ f. efzt. Martins Hónapjában előfizetésre kihirdetett illy Cziimi 

Magyar munkám „K ét-értekezés a' terhfzekerekről,útak- 
ról, és azon kérdésről" Valljon a' haj ókázó Csator
nák, vas,és töltött-utak közül mellyiknek és mitsoda 
esetben kelljen az elsőséget adni? ’sa’t. ’sa't. hasznos 
Jegyzésekkel és egy Toldalékkal a’ Vasútakról m e g- 
bővítve, ’s a’ t. ’s a’ t. már Jutiius közepétől fogva T. T. Károly i 
István Úr Typographiában prés alatt vagyon. Minthogy pedig a'Me- 
dárdusi és Jánosfővételi Vásárok közi rövid idő miatt az egéfz munka 
a’ következő Vásárig kéfz nem lehet; — hogy tisztelt Előfizetőim még 
is annak valamelly részét addig is olvashassák , tehát a' Toldalékot 
nyomatom előre, mellyet itt még ezen holnap végével, és így a’ távol 
lakók is jövő Vásárkor minden esetre, két rajztáblával, — könnyen 
bekötve,— kezekhez vehetnek; —valamint az egészre is, melly mint
egy l6 Ívnyi lészen U rajztáblákkal, még a' jövő Augustus Hónap vé
géig 3 V. Czéd. Ttjával az első Hirdetésben kinevezett helyeken és Úrak- 
nál előfizetni lehet.. Budán Julius 7-dikén 1828.

Vargha János m.p.
Ingenieur.

Alázatos Jelentés.
(l) Az alulírtnak most vagyon legelső alkalmatossággal fzerentséje 

a' minden rendenlévő T. T. utazó Uraknak tudtokra adni : melly fze- 
(Második Felesztendo IS28.J )(
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rént Tekintetes Nemes Kolos Vármegyében fekvő Mező-Gyalu Város- 
sában, ízületeit Gróf Efzterházy János Úr O Excellentiája Örökös 
birtokában lévő nagy kőfogadoját: mint Grófi Uradalmainak bölts Kor- 
mányozojától, Tekintetes Szárhegyi Fülep Elek Praefectus Úrtól, e* 
f. h. Julius 5-dikén által vette. Mivel pedig ezen nagy Tránsennális Fo
gadó egyedül olly hafzonra vagyon építve , hogy a'Nemes Magyar Or
szágból Erdélybe, Erdélyből pedig Magyar Orfzágon által Bétsbe uta
zandó Közönségnek az elfáradozások alkalmával nyugalmas helyek 
légyen.

Ennélfogva minden részben kéfz szolgálatát ajánlja; még pe
dig a’ legnagyobb, és megkívántaié tisztaság mellet, úgynemkülöm- 
ben jól készült, jó ízlésű Eledelek , jóféleizű afztali Borok , ehezkap- 
tsolva Punts, Kávé, Rosóljs, úgy Széna, Zab legillendőbb áron, 
szolgáltatnak mellyekre nézve a' minden renden lévő utazó Közönség
nek bizodalmát megnyerni óhajtja. Gyaluban 5-dik Jul. 1820.

A' T. T. Közönségnek
legalázatosabb Szolgája 
Jakab Sámuel m. p.

Hirdetés.
(l) A" Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé-z 

séből hírül adatik hogy e' következendő Magyar Országi Kamarai Jó
szágok legfőbb Elajándékozásra vágynak határozva, úgymint :

a.) A’ T e m e s Vármegyében fekvő Guvesdia, és Janova 
helységek; továbbá

b.) A’ Krass ó Vármegyében lévő Komoristye helység, 
és Barbócza Jószágnak egy harmadrésze; végre

c.) Az Arad Vármegyében lévő Kujed helység.
Ezen Jószágok mivoltát, betsültetését, és a’megnyerés felté

teleit Bétsben a’ Nagy Méltóságú Ts. Kir. Közönséges Üdvari Kama
ránál; — Budán a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamará
nál, és ezen kívül a’ betsár sommáját a’ Bánáti Jószágokra nézve a’ 
Temesvári Kamarai Kormánynál, és az illető Tifztartói hivatalok
nál,— az Aradi Jószágra nézve pedig az Aradi Praefektusi hivatal
nál megszemlélhetni.

Ä’ megnyerni szándékozók , azok is, kik már magokat jelentet
ték, meghatározott kinyilatkoztatásokkal együtt legfellyebb is e’ folyó 
esztendei Sz. András hava’ 25-dikéig vagy a Nagy Méltóságú Ts. Kir. 
Közönséges Udvari Kamaránál Bétsben,— vagy pedig a’ Magyar Ki
rályfi Udvari Kamaránál Budán annál bizonyosabban beadják Kérel
meket , minthogy nyilvánvaló legfőbb helybeli meghatározásnál fogva



ezen határ idő elfolyta után semmiféle utóbbi keresetek sem fogad
tatnak el, hanem egyenesen vifiza utasíttatnalí.

Budán Junius 25-dikén 1626-

Hírdetés.
(1) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből közhírré tétetik , hogy a’ Királyi , és másféle használatok privile- 
giált Versetz Városában, mellyeknek az árendája 1828-diki October 
végével megszűnik , úgymint :

A’ Királyi bor mérés jus.
Az Urbariomi bor mérés jus.
A’ Mészárlás jussa a’ Vásárokon.
Bárány hús mérés árendája.
Borjú hús mérés árendája.
Bor mérés jussa a’ Városi kedvtöltő kertben.
A Serház árenda.
A Kőfejtés’ árendája.
A' Tégla vetés' árendája.
Tégla kemencze épület Tégla égetéssel együtt.
Az Országos, és héti Vásárok árendája.
A’ törkölyös must bevitelétől veendő taksa’ jussa.
A’ Vadászat jussa.
Két bolt a Városházában.
Az Oskola, és Városházi pincze; végre
671 308/1Ő00 hold szántható maradék föld , 4333 1250/|600 

hold rét, 1745 446/1000 hold legelő, és 1066 hold nád verésre szol
gáló posvány föld

Három egymásután következő esztendőre Augustus 4-dikén e’ 
f.e. reggeli 9 órakor a’ Verseczi Város házában, a’ hol a’ feltételeket 
eddig is megtudhatni, a’ többet Ígérőknek bérbe adatnak. Mellyre 
nézve a’ bérleni kívánók a’ megjegyzett helyre, és napra szükséges 
bánat pénzzel felkészülve ezennel meghivatnak.

Budán Jul. 1-sején 1828.

Híradás
(2) Pesthez 5 órányira Czegléd felé jó Határban majd tsak nem 

egy tagban mintegy 900 holdból álló réfz Jószág hozzá tartozó jó és 
alkalmas épületekkel e’ most jövő Sz. Mihály napra hafzon bérben ki 
adandó. A’ kinek kedve volna ezen árendához, Pesten az 5 Patsirta 
útfzában az 115 7-dik számú Házban a' 3-dik szám alatt bővebb tudó
sítást nyerhet.



Jelentés.
(z) Most jelent-meg, ’s találtatik minden jelesebb könyvárosoknál :

Handbuch der ungrischen Poesie,
o der:

Auswahl interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den vor
trefflichsten ungrischen Dichtern , begleitet mit gedrängten Nachrich
ten von deren Leben undSchriften ; nebst einer einleitenden Geschichte 
der ungrischen Poesie ; einer Sammlung deutscher Übersetzungen un- 
grischer Gedichte, und einem Verzeichnisse der im Werke vorkom

menden weniger gebräuchlichen Wörter.
Für Jene sowohl, die bereits einige Fortschritte in dieser Sprache ge
macht, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen, und der

ungrischen insbesondere.
In Verbindung mit Julius Fenyéry 

herausgegeben von

Franz T o 1 d y,
Két kötet nagy 8-ad rétben, kisded betűkkel GS l/k ív.

Pest és Becs, 1828. Ara 4 fór. ezüstben.
Mivel a’ munka közel harmincz ívvel szaporodott azon szám 

felett, mellyre a’ Iiiadó magát kötelezte, az Előfizető Urakat illőtifz- 
telettel kéri, hogy a’ második kötet’átvételekor azok , kik 2fttalprae- 
numeráltak, egy ftot, kik hárommal, harmincz krajczárt 
fizessenek-rá az említett szaporodás’ fejében.

Aradi Gyűlés, Hősköltemény öt énekben. írta C z u c z o r 
Gergely. Kiadta barátja Toldy Ferencz. Pesten, 1828. nagy
8-ad rétben. Ara kemény táblába, csinos borítékba bekötve : 36 kr. 
ezüstben.

Hír d e t é s.
(3) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a Ménessen még most is a’ Gorák
ban lévő 1129 7/74 Fos. mérő tsőves kukoricza 1828-diki Julius la
dikén helyben szokott reggeli órákon tartandó nyilván való Licitátio 
által a’ többet Ígérőknek mindjárt teendő kéfz pénz fizetésért részen
ként el fog adattatni.

Melíyre nézve a’ venni kívánók a’ fent jegyzett napon, és he
lyen erányos bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.
___________ (40_________________

Pesten, Szombaton, Szent Jakab Hava 12-dik napján 1828.

Dió.
A’ Természet bölts; édes ízt önle Dióba;

Kóstold tsak ! — de kemény héj borogatja belél r 
Fel kell törni. Dolog nélkül nem férhet az ember 

A’ jóhoz. Ki henyél, felkopik álla hamar.

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.o Tsáfz. Kir. Felsége Mélt. Sta-

nifzavlievics Áron F eldmarsal- 
Lieutenant Urat, Horvát Országban 
szolgáló ofztályos Generálist, a' Stá
tusnak 50 esztendőnél tovább tett 
hív szolgálatáért, ’s ezen idő alatt 
szerzett jeles hadi érdemeiért, mel- 
lyek’ következésében az Austriai 
Tsáfz. Leopold Rend közép Kereszt
jével felékesíttetett, a’ Német Örö
kös Tortományokban Bárói rangra 
emelni méltóztatott,, W ellenstreiti” 
dísz-nevezettel.

Emelkedik, és örömre gerjed 
a* hazáját szerető szív, midőn látja, 
hallja, hogy hazafiai között találtat
nak olly nagy lelkű Férjfiak , kik a’ 
nemzet tsínosítására czéíozó szépet, 
jót nem tsak megismerni, szóval 
ditsérni tudják, hanem azt áldoza
tokkal is elősegíteni készek; és ta
láltatnak ollyanok, kik az illygyá- 
molításra érdemesek. Hlyen nagy 
lelfeűséget mutattak Ts. Ns. Báts 

( Második Félesztendő 1828-)

Vármegyének több Tisztviselői, "s 
Rendei, kik ama híres hegedűst, és 
muzsika - szerzőt Rózsavölgyi 
Urat, hogy kebelökben (Baján) meg
tarthassák , holta napjáig nehány 
száz ftból álló esztendei Pensiót aján
lottan magános adakozásokból, olly 
feltétel alatt, hogy esztendőnként 
nehány Magyar nótákat kéfzíttsen.

Nagy-V áradról. — E’ folyó 
esztendő Szent Jakab Hava elsőjén 
virradt a’ Nagy-Váradi Tudományos 
Kerületre az a’ boldog emlékezetű 
nap, mellyen Megyénk' Attya, Mélt. *x 
és Fő Tiszt. L ai csak Ferencz Úr,
Ő Tsáfz. Kir. Fel. Tanátsosa, és 
Nagy-Váradi Püspök, ezen Tudo
mányos Kerületnek Fő Igazgatói Hi
vatalát Felséges Urunknak kegyel
mes Rendelése következésében ál- 
talvette, és Nagy Tiszteletű ’s Tu
dós Sípos Jósef Urat, az Egyházi 
Tudományok’ Tudósát, és a’ Nagy 
Váradi Püspöki Lyceumban a* Szent 
írás Fejtegetésének Tanítóját, mint 
ezen Akadémiának nem rég kine
veztetett Prodi rectorát, számos Úri

X



V endégeknek, 's a’tanúló Ifjúságnak 
jelenlétében a’ N. Várad! Rir. Aka
démia palotájában beiktatta. Ugyan 
is a' fentemlített napon reggel 10 
órakor kezdődött a fényes ünneplés, 
hol minekutánna Koronás Urunk
nak. Kegyelmes kinevező parancso
latja felolvastatott, a Mélt. Püspök, 
mint már ezen Tudományos Kerü
let Főigazgatója, fzokott ékes fzól- 
lásával mély böltseségú befzédet tar
tott, mind a’ Tudós Tanító Urak
hoz, mind a’ tanuló Ifjúsághoz, 
jmellyre Tettes ’s Tudós Gedeon 
Láfzló (eddig volt Surrogatus Pro- 
Director) fzívrehatólag, és fontosán 
felelt, ’s ezután Püspök O Méltósága 
a’ kineveztetett Prodirectort hivata
lába az Ifjúságnak örvendő éljen ki
áltásai között beiktatta. — Mellyre 
ő válogatott deákságú, érzékeny’s 
tudós Beszéddel fzóllott mind a’ 
beiktató Méltósághoz, mind a’ Ta
nító Urakhoz, ’s az Ifjúsághoz. — A 
Püspök Ő Méltóságának gazdag 
ebédje végzé az ünneplést.

PORTUGALLIA.
Londonba Jun. 10-diki tudósí

tások érkeztek Lizabonából két pos
ta hajón. Ezek sajnálkodva említik, 
hogy rofz következése lehet annak, 
hogy a’ seregek elindulását O por
tó , és C o i m b r a ellen halogatják. 
Ezen hajókon több Constitutiósok 
érkeztek Angliába, kik nem tartot
ták tanátsosnak tovább Lizaboná- 
ban maradni ; Anglusok is mentek 
sokan haza, kik polgári háborútól 
tartottak, melly sokáig tarthat, ’s 
következése bizonytalan. Déli Al- 
garbiában a Kormányozó, a’ Pap

ság’, és nép’ segedelmével eloltott 
egy támadást még kezdetében. B e- 
ja város D. Pedro mellé állott. 
St. U b e s-ben , ’s egyéb városokban 
szabad akaratú katonák gyüjtettek 
öfzve D. Miguel’ részére.

Lizabonából illy hiteles tudósí
tás indúlt Jun. 10-dikén: „Azt je
lentik nekünk, hogy a'Felső Beirai 
Rojalista Guerillák mind a’ két rész
ről történt heves lövöldözés után 
Viseuba bémentek.— Az előse- 
reg* osztálya megmarad állásaiban, 
s hihetőképpen mentői hamarább 
elkezdi hadi munkálkodásait. A’St. 
Joao da Tarqueira Grlis alatt lé
vő hadi tsapat lovassággal, gyalog
sággal , és pattantyússággal megsza
porodott-"— A’Lizabonai Udv. Új
ság az nap így szóll: „Hiteles leve
lekből értjük,hogy előseregünk Ley- 
ria, Crespos, Guias, Casaldos- Oros, 
és Machados helyeket elfoglalva 
tartja; egy nagy hadi osztály Poru
hái mellett áll, és táborfzemeit Re- 
dirtháig terjeszti. A’ 7, és g-ik gya
log Rgt. nagy öröm-kiáltással ment 
bé Leyríába. — Louza polgáriba- 
talion , melly eltsábíttatott, ’s Coim- 
brába indúlt vala, Óbesterével , ’s 
katonaságának egy részével vissza
tért kötelességére.— 7-dikben reg
gel a’Condeixánál állott pártos 
sereg elhagyá táborát, ésMondegó 
folyónak jobb partjára mene ; ugyan 
azon éjjel a’Coimbrában lévő sereg’ 
egy réfze hirtelen onnét kiindult, 
és részint Porta de Marcella felé in
dúlt , részint a’ fő sereghez vissza
tért. — Az Alsó Beirai Kormányozó, 
az utolsó tudósítások fzerént, T h o-



— 21

marban tolt, ’s itt a’ régi ország
utat oltalmazta. Ez fentartja az öfz- 
veköttetést az elősereggel, és a’ Felső 
Beirai hadi Kormányozóval, ki La- 
megónál van, ’s D. da Costa Alvá- 
róval, ki Guimaraes mellett áll. — 
Úgy látszik, hogy minden Generá
lisnak elegendő ereje van arra , hogy 
a’ pártosok Oportóból ki ne merje
nek indúlni. — Sok katonák sietnek 
a’ fő városba, valamint Alemtejóba, 
és Algarbiába is, hogy magokat a' 
Jun. 2-diki Végzés fzerént beírassák. 
Tsak az Elvasban fekvő 5-dik gya
log Rgt, 700 fzabad akaratunál töb
bet kapott.

Lizabónából Jun. 12-dikén in
dúlt tudósítás így fzóll: ,,A’ legújabb 
jelentésből értjük, hogy a’ pártütők 
a’ Mondego partjától visszahúz
ták seregeiket ; ’s a’ mint látszik 
Oportoba szándékoznak visszamen
ni , mivel látják , hogy több serege
ket el nem tsábithatnak, ’s a’ kik 
eltévedtek is, által kezdik látni meg- 
tsalattatásokat«

Oportóból pedig illy tudó
sítások vannak: Az Igazgató szék 
(Oportói) Máj. 20-ikán azt végezte, 
hogy ezen nevezet alatt: Hivata
los Újság, egy Újság adassák ki 
a’Diario do Oporto helyett. 
Ez Máj. 27-dikén egy Parantsolatot 
közöl, hogy fzabad akaratú katonák 
gyüjtessenek öfzve D. IV. Pedro 
és Dona II. Maria részére. Az O- 
portó városi Magistratus 2Ósdikban 
illy Végzést hozott: „Oporto váro
sának Magistratusa Máj. 28-dikán 
1826- tartatott köz gyűlésében azt 
nyilatkoztatja ki, hogy a' Lizabonai

Kamara Oklevelét, melly által Ör 
Mvigucl K. Herczeget Portugalliaí 
határtalan Királynak isméri ? sem
minek tartja ; minthogy azon Okle
vél törvény ellen való, és a’ mi Fel
séges Uralkodónknak IV. Dom Pe- 
dronak jusait, valamint az ő általa 
jó szántából adott Intézeteket el
rontja.”

A’ hivatalos Újságban Máj. 50- 
dikan azt rendeli a Kormány Izék, 
hogy ezentúl Dom Miguel neve 
a’ nyilván való Oklevelekben ne 
neveztessék.

A' Katona-Junta Oportóban egy 
napi parantsofatjában jelenti, hogy 
a IV. D. Pedro jósainak fentartá- 
sára ezen ideig való Junta hatalma 
alá a’ következő Regementek vetet
ték magokat: a' 2,6 , y, 10,11 , és 
12. lovas Rgt.; a’ 3, 6,9, 10,18, 
21, és 23. gyalog Rgt. ; a’ 2,3, 6, 
7, Q , 10, 11, és 12-dik Vadász ba- 
talion; a’ 4-dik pattantyús Rgt., és 
több osztály polgári katonaság.

Ezen Juntának egy Végzése 
Dom Joao de Magalhaest hadi, és 
tengeri Ministerré nevezi. Egy má
sik végzés által Máj. 28-dikán Sa
raira da Costa Refoios Brigadéros a’ 
könyű seregek’ vezérévé neveztetik.

A Londoni Courier így írj 
„Oportóból Jun. 13-ikán költ levél 
fzerént , a’ Constitutiós seregek, 
mellyek 7000 emberből állanak , 
Coimbrába, és Lizabón ába 
megindúltak. A’ polgárok állanak 
addig is őrt a’ városban.

NAGY BRITANNIA.
A Globe és Traveller Jun. 20- 

dikára határozza Heytesbury
X*
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Lordnak Orofz Orfzágba való elin
dulását. ^Ezen Lord Miklós Tsá- 
fzár' hadi szállására utazik, és Jul. 
1-8Ő napján Bétsbe érkezett).

A' Londonban lévő Portug. Ke
reskedők , kik Dom Miguel’ tisz
teletére, ott létekor, mint a' Portu
gálnál Constitutió oltalmazójának, 
pénzt verettek , Jun. 17-dikén gyű
lést tartottak , ’s azt határozták, hogy 
ezen vert medályokat ismét öíTze- 
olvallzák ’s a formát eltörjék; az 
ebből kikerülő summát az Oportói 
kórháznak küldjék.

Londonban a’ Temse alattvaló 
út-ásásnak Actiás társai gyűlést tar
tottak , mellyben Brunel Úrnak 
tudósítása olvastatott fel. Ebből ki
tetszett ; hogy az utolsó víz szaba
dás óta az üreg egészen kitifztítta- 
tott, ’s most jó karban van ; az ásás 
már (JOÖ iábnyira haladt, ’s még tsak 
350 lábnyi van hátra ; 170,000 font 
Sterling elkelt; az egész munka vég
rehajtására még 1Q1,000/. St. kíván
tatik. A gyűlés ezen summát meg
ajánlotta Brunel Úrnak, ki olly 
óvásokat tett a további béfzakadás 
elhárítására , mellyek akárkit meg
győzhetnek , hogy ő minden aka
dályon erőt vefzen.

Jun. 18-dikát, mint a’ híres Wa
terlooi ütközetnek esztendei napját 
Londonban több gyülekezetekben 
fényesen megüllötték. Ugyan az nap 
vendégséget is adtak a’ Test és Cor- 
porations Acták’ eltörlésének emlé
kezetére, a Sussexi Hg’. előlűlése 
alatt ; és Wellington Hg". egés- 
ségéért ittak. A’ Sussexi Hg. így 
köszönte el poharát: ,, O Felsége’

minden alattvalóinak hamar és foga
natos felszabadításokért, kik hitval
lások miatt fzorongattatások alá 
vannak vetve ! " Több előkelő Ka- 
tholikusok is jelen voltak. Lord Hol
land azt mondá, hogy ő igen fog 
örülni, ha Wellington Hg. a’ 
religyiói Szabadság’ győzedelmét elő
mozdítja ; már pedig ennek győze
delmeskedni kell, akár vele, akár 
nála nélkül.

Jun. 24-dikén a’ külső dolgok’ 
Ministere a Lloyd kávéház’ Egy- 
gyesűletét arról tudósította: hogy 
O p o r t o városát O Kir. Magassága 
a’ Portugálba! Regens K. Hg. beke
rített állapotban lenni hirdette.

Jun. 16-dikán Belfast nevű 
gőzhajó Falmouthból Portó
ba indúlt. Ezen mentek: Marquis 
Palmella, Villa fl o r, Taipa, 
Sampayo Grófok, Stubbs Ge
nerális , Azevedo Marsai, S al
ti a n h a e D a un Grlis , S a 1 d a n- 
h a Károly, ’s egyéb Portugalliai 
Tisztek, és Urak (Constilutiósok).
18-dikban mint szökevények Liza- 
bonából Falmouthbaérkeztek: A s- 
caya Vice-Gróf, Valenfa Mar
quis ,Villa real, Ficalho, da 
Cunha, és Vanzeller Grófok’, 
M e 11 o , és S o u z a Generálisok , 
és mások.

A’ Globe és Traveller Jun. 25- 
dikén azt mondja, hogy London
ban nagyon féltik Belfast gőzhajót, 
mellyen 60,000 font Ster. vagyon. 
Ezen hajó ugyan a’ nyílt tengeren 
könnyen elkerülheti sebessége által 
a’ Portug. hajók üldözését, de ha 
Oportóba bé akar menni, könnyen



elfoghatják a* bekerítő hajók, mint
hogy az Angol hadi hajók, ha egy
szer valamelly hely bekerítettnek 
hírdettetik, sem a' vagyont, sem a' 
személyt nem veszik oltalmok alá.”

A’ Státus’ fő emberei, ’s egyéb 
Urak Jun. 21-dikén Hg. Welling
ton’ előlűlése alatt gyűlést tartván, 
meghatározták, hogy Londonban 
egy Nemzeti Tanító Intéze
tet állittsanak a’Tudományok, és 
Literatura gyarapítására. A' Herezeg 
felette nagy tapsolás között adta elő 
egy beszédben ez eránt véleményeit. 
Ama híres tudós C h e s t e r i Püs
pök még azt mondá: hogy ebbe 
minden hitvallású Nevendékek fel
vétessenek , de tsak úgy, ha az In
tézetnek az uralkodó Egyház alap
törvényein épült rendszabásai alá 
vetik magokat. Bámulni lehet a’nagy 
hazafiul buzgóságot! a’ fundálásnak 
ezen első órájában az Intézet" szá
mára— ide nem számlálván a’ Ki
rály által adatott 5000 font Sterl.—
20,000 font St. (200,000 fór. ezüst
ben) gyűlt be az adományokból, 
’s ajánlásokból.

A" Londoni Újságok illy hajós 
tudósításokat közölnek , mellyek 
Plymouthból Jun. íQ-ikén, és Poits- 
moutliból 21-ikén indultak: ,,Óceán 
hajó, mellyre Codrington Ad
mirális tette zászlóját, Máj. 22-ikén 
a’ Modo ni tengeren volt. Ezen ltnea- 
hajó, Talbot, Philomel, és Hint 
hajókkal, 15-dikban indúlt el Mál
tából. Wasp megérkezett vala oda 
Angliából, és Revenge , Infernal, 
Erebus , és Racer hajókkal Máltánál 
maradt. Az Admirális valami egy 
hét alatt ismét vissza szándékozott,

T ~
hogy zászlóját Asia hajóra függefz- 
fze.’ Portsmouthból Jun. 21- 
dikén. ,,S c y 11 a hajó, mellynek Ka
pitánya H o b s o n Commodor, nem 
rég érkezett ide Vera-Cruzból; ezen 
hajó 3 esztendeig volt a’ nyugoti 
Indiákon, melly idő alatt 45 em
bert, ezek között két Kapitányt vesz
tett el halál által. A’ két utolsó esz
tendő alatt a' tengeri rablás’ elnyo
mására , és Kuba partjainál a’ rab
szolgákkal való kereskedés gátolá
sára fordíttatott, ’s örömmel értjük, 
hogy a" tengeri rablás megszűnt.— 
Tegnap Hanhout Orosz línea-ha- 
jó, 74 ágyús, Avanoff Kapitány 
alatt, és Provornoy Orosz fre- 
gáta, 20 nap alatt Máltából ide jöt
tek. Ezen hajók a Navavini ütkö
zetben sok kárt vallottak, ’s most 
Cronstadtba visszatérnek.— Sir 
Pulteney Malcolm Vice-Admirá
lis ma délután kiszegezte zászlóját 
Wellesley 74 ágyús línea-hajó- 
ra, ki a’ Középtengerre megyen, 
hogy az ott való hajós sereg’ vezér
lését által vegye, VV ellesley Jun. 
24-dikén indúl a’ tengerre, és Wars- 
pite hajót felváltja, ha az Orofz és 
Franczia hajós seregeknek megfza- 
porítása nem* fogja szükségessé ten
ni a’ miénknek is megfzaporítását.”

Azon Lordok között, kik Jun. 
Q-dikén a' Kathobkusok ellen vok
soltak, találtattak : 11 perczeg (Cla- 
rence , Cumberland, Wellington, 
Northumberland, ’sa t.) 3 Érsek, 
és 24 Püspök. A’Kathobkusok mel
lett voksoltak : io Hg. (Gloucester, 
Sussex, Devonshire Buckingham, 
Rutland, Portland "s a’t.) , és 2 Ér- 
lsek, a" Rochesteri, ’s Norwichi.
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Kirkaldyban Skócziában Jun. 
15-dikén egy templom tornácza le
rogyott ; már 27 halottat, többnyi
re aílzonyi személyt húztak ki az 
omladék alól. Tsak 21 esztendeje, 
hogy építették ezen templomot.

török birodalom.
A’ Fényes Porta’ Mani

festum a. Jun. h ónapban 1828
A rendnek , és köz tsendesség- 

nek fentartása mindenek felett az 
Uralkodóknak eggyetértésétől függ, 
kikre az Isteni gondviselés’ a népek’ 
kormányát bízta ; és a’ dolgoknak 
ezen állapotja tsak úgy lehet állan
dó, ha illendően, és költsönösen 
megtartják azon alku - kötéseket, 
mellyek a’Hatalmasságok’egymás
hoz való helyheztetésének alapját 
teszik. Ezek olly szembetűnő igaz 
ságok , mellyeket minden értelmes 
ember megismér.

Tudva van az egész világ előtt 
hogy az Ottománi Porta , mióta he
lyet foglal a’ Státusok között, min
dég megörzötte ezen alap-törvénye
ket , és hogy ezen hafznos maximák 
mellett inkább megmaradott, mint 
akármellyik más Hatalmasság. Min
den tselekedeteiben mind békeség, 
mind háború idejébed, árion szent 
törvény által vezéreltetvén , melly 
neki változhatatlan sinor-mértékül 
szolgál, soha sem távozott el az igaz
ság’, és illendőség’ útjátóh Soha 
sem sértette megigazságos ok nélkül 
az Eggyezéseket , mellyeket más 
Hatalmasságokkal kötött. Kivált 
mindenkor azon volt, hogy azon 
kötelezéseit betöltse, mellyeket az 
Orosz Országgal, mint szomszéd bi
rodalommal kötött Eggyezések, és

az ezen Udvarhoz Való barátságos 
és békeséges helyheztetésereá szab
tak. Az ő politikáját mindenkor a’ 
ínérséklés, és illendőség vezette, és 
szünetlen arra ügyelt, hogy a’ két 
Udvar között az Eggyesség fenma- 
radjon. Az Orofz mégis minden ok 
nélkül felbontotta a békeSéget; mi
dőn a’ fényes Portának hadat izén, 
és az Ottománi birtokokba bérohan, 
egy Manifestumot adott ki, melly- 
ben ezen felbontásnak okait a fé
nyes Portára iparkodik hárítani. A’ 
fő panaszok , mellyeket ezen Mani
festum előhord , a’ következők : Az 
Orofz azzal vádolja a’fényes Portát, 
hogy a' Bukuresti , és Akermáni Kö
téseket nem töltötte bé ; azon kivé
geztetéseket , ’s büntetéseket hányj a 
ízemére, mellyek Szerviában történ
tek azután, hogy ezen nemzetnek 
közönséges botsánál igértetett; vé
tekül tulajdonítja a’ Portának azt, 
hogy Kis-Asiában a’maga várait vifz- 
fzakéri, mivel az Orofz el nem le
het ezen várak nélkül; azzal is vá
dolja a’ Portát, hogy OláhOrfzág, 
és Moldova Fejedelemségek’ privi
légiumait semmivé tette, a’ Görög 
Nemzet’ Naggyait megölette, ’s az 
Orofzt veti okúi a’ Görög revolutió 
támasztásának ; vádolja , hogy min
den Muzulmán népet Proclamátio 
által az Orofz ellen fegyverre fzól- 
lított,’s ezen Hatalmasságot a’Maho- 
medánus nemzet természeti,ellensé
gének nevezte; továbbá azon panasz
kodik , hogy a’ Porta az Akermáni 
Eggyezést bizonyos vifiza tartással 
nemtifzta szívből kötötte , az Orofz 
kereskedő hajók’ terheit elfoglalta , 
Persiát Orofz birodalom ellen fel íz-



gáttá, és mcgparantsolta némellyTö-: 
rök vezéreknek, hogy hadi készülete
ket tegyenek; végre még némelly vá
dakat , és panaszokat hord elő, mel
lyel! mind öfzveséggel éppen olly 
helytelenek , mint igazságtalanok.

A’ Fényes Porta mind ezen 
pontokra az ő igazságának , és az 
okosságnak szavával felel-meg.

Az Orosz Udvar azt állítja, hogy 
ezen vádak elegendő okot adnak 
arra , hogy a* fényes Portának hadat 
izenjen. A’ Porta elsőbben is azt fe
leli : hogy az utolsó háborút is, 
mellynek a’ Bukaresti békeség ve
tett véget, az Orofz kezdette. Az 
ezt bizonyító tselekedetek közönsé
gesen tudva vannak.

Midőn ezen háború előtt a' Por
ta kéntelen volt Oláh Ország, és 
Moldova’ Fejedelmeit letenni, azt 
állította az Orofz, hogy ez által meg 
van szegve a' kötés; híjában terjesz
tette eleibe a’ Porta a’ dolgot a’ ma
ga valóságában ; Orofz Ország nem 
akarta azt hallani, erősen megma
radt kívánsága mellett; és a’ fényes 
Porta tsupán tsak azért, hogy a* 
békeség, és eggyesség fenmaradjon, 
engedett illetlen kívánságának, ’s 
ezen Hofzpodárokat ismét betette 
hivatalokba. Az Orofz Udvar azt 
mondta, hogy ezzel meg yan elé
gedve; és Fonton Tanátsos , első 
Orofz Tolmáts , a’ fényes Portának 
— Ghalib Basa volt akkor Reis-, 
Efendi—hivatalosan jelentette,hogy 
a’ két Udvar között el vannak iga
zítva az eggyenetlenségek, midőn 
hirtelen a Porta olly tudósítást vé
vé , hogy az Ottomani földre béron
tottak az Ojrofzok Chotimnál^s Ren

deméi. A’ Díván — engesztelő ín- 
dúlattal lévén — felvilágosítást kért 
ez eránt az Orofz Követségtől, melly 
akkor Konstantinápolyban volt. Az 
Orofz Követ tagadta a' dolgot, ’s 
azt felelte, hogy az ő Udvara béke
ségben , ’s barátságban van a’ fényes 
Portával; hogy a’ Porta háborúban 
van-e az Orosszal, ő maga legjobban 
tudhatja; kétségkívül más rendel
tetésűknek kell lenni az Orofz sere
geknek, mellyek ezen környéken 
megjelentek, llly módon iparkodott 
az Orofz Követség a f. Portát vifz- 
fzatartóztatni, ’s tévedésbe hozni, 
midőn a' bérohanás megbizonyoso
dott, ’s a' Porta kéntelen volt fegy
vert fogni. Mivel távul volt attól, 
hogy a háború Ínségeit, ’s a’ vér
ontást kívánta volna, a’ békeség’ 
fentartása végett nagy áldozatot tett, 
és a Bukaresti béke-kötés megké- 
fzült.— Hanem az Orofz Udvar ko
ránt sem töltötte bé ezen kötés’ fel
tételeit. Azon Czikkely' bc-tellyesí- 
tését kikerülni igyekezett, melly az 
Asiai várak viíTzaadatásáról fzól- 
lott, holott azon Kötésnek ez sarka
latos pontja volt. Midőn a' f. Porta, 
a’ Kötés értelméhez képest, ezen 
Czikkely’ bétöltését kérte x az Orofz 
azt mindég halogatta. Végre az Aker- 
mani Conferentiában az Orofz tel- 
lyes hatalmú Biztosok a’ Kötés’ vi
lágos szavait meg akarták rontani, 
és semmi okos feleletet nem tudván 
adni a’Török Biztosok által eleikbe 
rakott előterjesztésekre, azon nyi- 
latkoztatással fejeztekbe a’ tanáts- 
kozást, hogy az általadásra rendel
tetett határidő- már régen eltelt, ’s 
már most fzó sem lehet többé ezen
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váraknak viíTza-adásáróI. Az illyen 
feleletre az Ottoman tellyes hatalmú 
Biztosok méltán válafzolhatták azt, 
hogy ha a’ Hatalmasságok között 
kötött Czikkelynek hoíTzas bé-nem 
töltése elidősítést (praescriptiót), ’s 
elalvástfzerezhet, ezen felvett igaz
ság fzerént a Porta sem volt köteles 
azon Czikkelyhez fzabni magát, 
mellynek bé nem töltésével az Orofz 
vádolja ötét. De azon utasítások, 
mellyek az Ottoman Biztosoknak 
adattak, nem engedtek nekik arra 
szabadságot, hogy így beszéljenek, 
a’ mi mind a Kötéseket , mind a’ 
nemzetek Törvényét megsérti; és 
minthogy küldetésüknek czélja az 
volt, hogy Orofz Országgal a’ béke- 
séget, éseggyetértést megerősíttsék, 
ezen pontban engedtek. Ha tehát az 
Orofz azt mondja Manifestumában, 
hogy a’ Porta maga is megismerte, 
hogy nints helyes oka az Asiai vá
rak vissza adatását kérni, ’s annál 
fogva ő maga elállóit ezen kívánsá
gától, ekkor az Orofz Udvar mind 
az igazság ellen fzóll, mind az il
lendőség’ útjától eltávozik.

(Folytatása következik.) 
GÖRÖG ORSZÁG.

A’ Görög országi közönséges 
Újság Máj. 21-dikén (új Kai. fzerént) 
illy Czikkelyt közöl Aeginából: ,,A’ 
Praesidens megérkezése után igen 
sok hadi hajók seregiének öfzve az 
idevaló kikötőhelybe. A? régen itt 
álló Juno Fr. fregátán, ’s 11 
Orofz fregátán kívül, mellyen Ó 
Exja Naupilonból ide.hajózott, 
két Orofz línea-hajót látunk , t. i. 
A s o f f-ot, mellyen a’ V. Adm. Gróf

Heyden vagyon , és N e v s k y- 
Sándort; továbbá itt vannak: 
W a r s p i t e Angol línea-hajó, A r i- 
a d n e (?) Angol fregáta, Mastiff 
Ang. brigg, Alacrity Fr. brigg, 
il V e n e t o Austria brigg , Vigi- 
lanté Austriai gálya, és egy Ame
rikai fregáta.— Mast i ff Ang. brigg 
Máj. 13-dikán Epid aurusba in
dúlt , hogy az oda való öbölben víz
mérési munkáját folytassa, mellyre 
a’ múlt esztendei nyáron nehány hó
napot fordított vala.

Az Orofz Admirális Máltából a’ 
MeíTzeniai partokhoz hajózott vala, 
hogy Ibrahim’ mozdúlásit ízem
mel tartsa. Egy Egyiptomi Korvettet 
az Oroszok elfogtak, melly betege
ket akart vinni Módónból Alexan
driába, nem hajtván Ibrahim’ vissza
kérésére- Ezen korvetten találtattak 
Arabiai beteg, és sebes katonák ne
hány százan, Keresztény rabszolgák
20-an, férjfiak, és asszonyok, ezek 
között 11 gyermek.— S vink i n Úr, 
Ezecjiiel línea-hajó Kapitánya, az 
Orofz bekerítő sereg’ Commandán- 
sa, a’ betegeket, és sebeseket Ro- 
dano szigetre Modonhoz közel ki
rakta , ’s a’ korvettet ar keresztény 
foglyokkal, ’s ŐO katonával Aeginá- 
ba küldötte Gróf Heyden Admirális
hoz. — Ezen hajón találtatott a' szol
gálatból elbotsáttatott Egyiptomi 
katonák’ feljegyzése, mellyből ki
tetszik , hogy Április 22-dikén 
>823. tartatott mustráláskor a' szol
gálatból kiestek , ’s haza küldettek 
834-én.

Módónban, és a' táborban ismét 
[valami pestises nyavalya ütött ki.

(Hasznos Mulatságok Nro /»•) Hirdetés í/2 árkus,)



Hirdetések
a’ Hazai. ’s Külföldi Tudósításokhoz.

M- _________ .
Híradás.

(lh A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Helytartó Tanáts a’ f. e. Juj. 
8-dikán a’ 18755 íz ám alatt költ Felséges Parautsolat’ következésében 
ezennel köz hirré téteti, hogy a’Bétsi Tsáfz. K. Theresiana Akadé
miában a' Magyar Nemzet részéről a' jövő oskolai esztendőre, t. i. a' 
f e. Nov. í-ső napjától fogva két üres hely nyílik meg, mellyeknek 
elnyerésére a folyamodni akarók Kérelem-leveleiket, a’ meghatározott 
Bizonyság-levelekkel felkészülve, legfellyebb a’ f. e. Augustus végéig 
egyenesen a Nagy Méltóságú M. Kir Helytartó Tanáts hoz küldjék.

Hirdetés.
fO A Nagy Méltóságú- Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a’ Selmetz Szabad Királyi Bánya Városhoz 
tartozó Eisenbachi Serház két hozzá tartozó kertel eggyütt e' f. e. 
Augustus 27-dikén tartandó nyilván való Licitátio által hat egymás 
után következő esztendőre 1828-diki November elsejétől fogva bérbe 
fü„. adatni. Melly re nézve a bérleni akarók ezen Licitatióra a fent 
meghatározott napon a mondott Szabad Királyi Bánya Városházában, 
/y hol a bérlés feltételeit előre is megtudhatni) 101 ezüst forint bá
nat pénzzel felkészülve a szokott reggeli órákon jelenjenek meg.

Budán Julius 5-dikén 1828.

Tudományos Jelentés.
(2) A' néhai 'Sombori Jósef, Károly-Vári Kanonok Úr ’s a’ t. jeles 

és derék Egyházi beszédjeinek mind a’ három kötete végtére á’ sajtót 
elhagyta. Azon előfizető (TT.) Urak, kik a’ 2-dik és 3-dik kötetet meg 
nem kapták, méltóztassanak a’ Iiirál yi Pesti Semmarium’ Al-Igazga- 
tájánál Kuliífay István Úrnál magokat jelenteni.

Mivel pedig ezen ajánlásra méltó munkából az Elő-fizetéshex 
tartozandókon kívül még 50 példány ugyan a" fent említet Úrnál el
adandó légyen; hírül adatik, hogy ezt még mostam ki ki 6 bétsi betsű 
forintokon magának megszerezheti.

Alázatos Jelentés.
(2) Az alúlírtnak most vagyon legelső alkalmatossággal fzerentséje 

a’ minden rendenlévő T. T. utazó Uralmak tudtokra adni: melly fze- 
( Második Félesztendő 1828.J )(
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rént Tekintetes Nemes Kolos Vármegyében fekvő Mező-Gyalu Vároe- 
sában, ízületeit Gróf Efzterházy János Úr ö Excellentiája Örökös 
birtokában lévő nagy kőfogadoját: mint Grófi Uradalmainak bülts Kor- 
-roányozojától, Tekintetes Szárhegyi Fülep Elek Praefectus Úrtól, e' 
f. h. Julius 5-dikén által vette. Mivel pedig ezen nagy Tránsennális Fo
gadó egyedül olly hafzonra vagyon építve, hogy a’Nemes Magyar Or
szágból Erdélybe, Erdélyből pedig Magyar Országon által Bétsbe uta
zandó Közönségnek az elfáradozások alkalmával nyugalmas helyek 
légyen.

Ennélfogva minden réfzben kéfz szolgálatát ajánlja; még pe- 
di:r a" legnagyobb, és megkivántató tisztaság mellet, úgy nem külöm- 
ben jól készült, jó Ízlésű Eledelek , jóféleizüafztali Borok , ebezkap
csolva Punts, Kávé, Ros-ólis, úgy Széna, Zab legillendőbb áron, 
fzcrlgáltatnak mellyekre nézve a' minden renden lévő utazó Közönség
nek bizodalmát megnyerni óhajtja. Gyaluban 5-dik Jul. 1828.

A’ T. T. Közönségnek
legaiázatosabb Szolgája 
Jakab Sámuelra.p.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből hírül adatik hogy e’ következendő Magyar. Országi Kamarai Jó
szágok legfőbb Elajándékozásra vágynak határozva , úgymint :

a.) A’ Temes Vármegyében fekvő Guvesdia, és Janóva 
helységek; továbbá

b.) A’ Krassó Vármegyében lévő Komor istye helység, 
és Barbócza Jószágnak egy harmadrésze; végre

c.) Az Arad Vármegyében lévő Rujed helység.
JEzen Jószágok mivoltát, betsű 1 telesét, és a’megnyerés felté

teleit Bétsben a’ Nagy Méltóságú Ts. Rir. Közönséges Udvari Kama
ránál; — Budán a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamará
nál, és ezen kívül a’ betsár sommáját a' Bánáti Jószágokra nézve a’ 
Temesvári Kamarai Kormánynál, és az illető Tifztartói hivatalok
nál,— az Aradi Jószágra nézve pedig az Aradi Praefektusi hivatal
nál megszemlélhetni.

A’ megnyerni szándékozók, azok is, kik már magokat jelentet
ték, meghatározott kinyilatkoztatásokkal együtt legfellyebb is e’ folyó 
esztendei Sz. András hava’ 25-dikéig vagy a Nagy Méltóságú Ts. Rir. 
Közönséges Udvari Kamaránál Bétsben,™ vagy pedig a‘ Magyar Ki
rályi Udvari Kamaránál Budán annál bizonyosabban beadják Kérel
meket, minthogy nyilvánvaló legfőbb helybeli meghatározásnál fogva



«sen határ idő elfolyta után semmiféle utóbbi keresetek sem fogad
tatnak el, hanem egyenesen viíTza utasíttatnak.

Budán Junius '25-dikén 1828*

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

ből közhírré tétetik, hogy a’ Királyi, és másféle használatok privile- 
giált Versecz Városában , mellyeknek az árendája 1828-diki October 
végével megszűnik, úgymint:

A’ Királyi bor mérés jus.
Az Urbariomi bor mérés jus.
A’ Mészárlás jussa a’ Vásárokon.
Bárány hús mérés árendája.
Borja hús mérés árendája.
Bor mérés jussa- a’ Városi kedvtöltő kertben.
A Serház árenda..
A' Kőfejtés' árendája.
A’ Tégla vetés’ árendája.
Tégla kemencze épület Tégla égetéssel együtt.
Az Országos, és héti Vásárok árendája.
A’ törköiyös must bevitelétől veendő .taksa’ jussa.
A’ Vadászat jussa.
Két. bolt a Városházában.
Az Oskola, és Városházi pincze; végre
Ő7Í 308/1ÓOO hold szántható maradék fold , 4333 125Q/IŐOO 

hold rét, 1745 446/1600 hold fégelő, és 1066 hold nád verésre szol
gáló posvány föld

Bárom egymásután következő esztendőre Augustus 4-dikén e’ 
f. e. reggeli 9 órakor a’ Verseczi Város házában, a* hol a’ feltételeket 
addig is megtudhatni, a’ többet Ígérőknek bérbe adatnak. Mellyre 
nézve a’ bérleni kívánók a’ megjegyzett helyre, és napra szükséges 
bánat pénzzel felkészülve ezennel meghivatnak.

Budán Jul. l-sején 1828»

Híradás,
(3) Pesthez 5 órányira Czegléd felé jó Határban majd tsak nem 

egy tagban mintegy 900 holdból álló réfz Jószág hozzá tartozó jó és 
alkalmas épületekkel e most jövő Sz. Mihály napra haszon bérben ki 
adandó. A’ kinek kedve volna ezen érendához, Pesten az 5 Patsirtá 
útfzában az 115 7-dik számú Házban a’ 3-dik szám alatt bővebb tudó
sítást nyerhet.



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

séből e’ f. e. Augustus l-ső napján Nagy-Váradon az ottani Kormá
nyozó Fiskálisság Irófzobájában nyilván tartandó Licitátio által Várad* 
Várallyai Kamarai Mező -Városában a’ Pecze folyó felett az Italok 
mérésének jussa három egymásután' következő efztendőre 1828-diki 
November elsejétől fogva 1851 Octobere utolsó napjáig a’ legtöbbet 
ígérőnek árendába fog adatni.

Melly re nézve a- bérleni kívánók a’ fentjegyzett napon , és he
lyen a’ Licitátio szokott óráin 6? forint Pengő Bánat-pénzzel felké
szülve jelenjenek meg. A' bérlés feltételeit mind a’ Nagy Méltóságú 
Magyar Királyi Udvari Kamaránál, mind pedig Nagy-Váradon a’ Kor
mányozó Fiskálisság irófzobájában mindennap megnézhetni.

Budán Junius 18-dikán 1828.

Hirdetés.
(5) A' Nagy Méltóságú Alm ásy Família részéről köz hírűi téte

tik: hogy Tekintetes, Hevess Vármegyében helyheztetett Török Sz. 
Miklósi Urodalomhoz tartozó mindenféle Regále .Beneficiumok , u. m. 
Török Sz. Miklós Mező-Városában lévő minden Vendégfogadók, Ser 
és Pálinka főző Házak, hasonlóan a’ Pusztán lévő Tsárdák, minden
fele Italok , úgy mint: Bor-, Ser-, Pálinka-mérés Jussaival, úgy fzinte 
az előbb nevezett Török Sz. Miklós Mező-Várossában lévő Méfzárfzé- 
kék, a’ Hus-vágás Jussával, és minden ezekhez tartozó Épületekkel, 
szántó Földekkel, kafzálló Rétekkel, Török Sz. Miklóson, az Ura
dalmi Hivatalban é folyó 1823-dik Esztendei Sz. Jakab Hava 21-dik 
napján tartandó Licitátio által, folyó Esztendei Sz. Mihály naptól 
kezdvén , egymásután következendő három Esztendőkre , azaz : 1851-dik 
Esztendei Sz. Mihály napig, a’ többet ígérőnek haszonbérben fognak 
adatni.

A’ Bérleni kívánók a fentebb megnevezett napon, és helyen, 
bizonyos Bánat-Pénzzel megjelenni ne terheltessenek.

A Bérlés alá botsájtandó Javak eránt a' bérleni kívánók Tö
rök Sz. Miklóson az Uradalmi Hivaj/ajnál, úgy fzinte itt Pesten T. 
Horváth Jósef Fiskális Ur szállásán , a' Váczi útfzában Titt. A1 m k sy 
János Házában 43-dik Nrus alatt bővebb tudósítást vehetnek.

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Julius ll-dik napján 1828- Váltó-Czban 3 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 6 fór. 50 kr. Kétszeres 5 foriná 
— kr. Rozs 3 fór. 40 kr. Árpa 2 fór. 10 kr. Zab 2 forint 8 kit. 
Kukoricza — fór. — kr, Köles — fór. — kr. Köles kása — fór- -- kr..

• . /



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(5.)______________________

Pesten, Szerdán, Szent Jakab Hava 16-dik napján 1828.

Kés.
Hasznos vas-szerszám! e’ nélkül szinte nem élhetsz;

Másra ne fordiltsad ; vágni , faragni való.
Mondják: Gyermeknek nem jó kést adni kezébe t 

Mást, süt néha magát megsebesíti vele.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

•IVÍinehutánna a’ múlt héti ’s előbbi 

tikkasztó melegséget éppen kánikula 
kezdetén a’ hűvesebb szél mérsék
letté volna, tegnap hajnalban neki 
zúdult az esső ; délután pedig 2 óra 
tájban jéggel elegyes zápor esső 
hullott; a'levegő mais hideg.

Simontornyáról írják:hogy 
Jun. 22) 23 , és 24-dike örvendetes, 
volt az oda valóknak , midőn Nagy! 
Méltóságú Négy esi Báró Szép es-! 
s y Ignácz Pétsi Püspök O Ex ja 
belső titkos Tanátsos Egyházi láto
gatásra odament, ’s Apostoli buz- 
góságának, és fáradhatatlanságának 
bizonyságát adta, maga ékes, és is
tenes szavával oktatván a népet,' 
énekes nagy Misét mondván, és 
majd 500 híveknek feladván a’ Bér
málás’ Szentségét. 24-dikben 4 óra 
után reggel kiment O Exja Vám 
nevű filiálisra, hol Misét, ’s a’ nép
hez beszédet mondván, a’ gyerme
keket a’ Hit-Tudományából kikér- 

CMásodik Félesztendo 1828.JI

dezte, ’s a’jól felelőket megajándé
kozta. — Innét Q óra tájban Simon- 
tornyára viíTzatért, ’s az oskolába 
ment, hol a’ tanúló gyermekeket ki
kérdezte. Midőn pedig ezen alkal
matossággal látná, hogy a’Német 
fzülőktől való gyermekek is Magyar 
nyelven helyesebben feleltek , mint 
anya-nyelvöken , azt parantsolta , 
hogy ezentúl mind a' templomban, 
mind az oskolában a’ Hit-Tudomány 
.tsak Magyar nyelven taníttassák, 
’s ezt az Egyházi Visgálat’ Actáiba 
beíratta. így mindent a’ legjobb 
módon elintézvén délután 3 óra táj
ban Pinczelielyre ment, hogyTolna 
Vmegyének egyéb Plébániáiban is 
folytassa Augustus végéig az Apos
toli munkát.

1 R a 1 o t s á r ó 1: Siralmas hangon 
kesergi nagy baját most RalotsaJ- 
ama fzerentsétlen Kalotsa ! melly- 
nek két Fő lelki Páfztorai, Sajó part
ján, ’sMoháts alatt, a’tsata-mezőn 
elvefzének ?•—Kenyér, ruha, ’s min
den nélkül, nyomorognak boldog
talan lakosi. Ez előtt tizen, nyolc*

X
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esztendővel, Júniusnak másodikán 
hamuvá lett Városunknak nagyobb 
része. — Az éppen most múlt esz
tendőben , lakosait kettős árvíz, ta- 
vaíTzal és aratás előtt mindenüktől 
megfofztá. lm a" mái napon Julius 
1 i-dikén négyszáz és még több háza
kat a rettenetes tűz megemésztett. 
Támadott ezen tűz dél előtt tizen 
egy óra tájban, Lang Urnák házá
ban , éppen a’ nagy Vendégfogadó 
mellett; mi módon, nem tudatik , 
némellyek fzerént gyújtogatok élesz
tették. — Legelőbb felfelé az első 
házat elborította, annakutánna a’ 
nagy Vendégfogadóba harapodzván, 
lejjebb terjedett a’ tűz özön;—Ké
sőbben által topván az utfzának 
túlsó részére , és nyil sebességgel a’ 
nagy ntszávai határos ház sorokat, 
leginkább nap kelet felé, porrá té
vén , mindent, mindent eleméfztett! 
A ízéinek dühítői ragadtatva a’ tűz- 
fzikrák , téli napkelet felé a’ mellék 
városba, terjesztették a’ borzasztó 
Vulkán hatalmát, és itt is négy ut- 
fzáli porrá égtek, — Segedelem nem 
volt, mert tsak nem mindnyájan 
mezei munkáik után lévén, a’ Vá
rostól távol voltak ; ennél fogva gú- 
nyájok, ’s mindenők bent égett.— 
De sikeretlenek voltak az itt’ valók
nak is fáradozásai, hozzá járulván 
a nagy szárazsághoz, a’ házaknak 
közel létök, és a’ ízéi. — Nagy ügy
gyei bajjal tartatott meg az Ura
dalmi Tifztartóság ugyan tsak a’ 
Tifztartó Úrnak jeles gondoskodása 
által, ki is méréfz szívvel a’ lángok 
közzé rohanván, orczáján sehet ka
pott.— Elégtek több tsinos házak,

úgymint: a" Tifztartóság mellett 
a patika, a’város háza, és az egéfz 
sor, ’s a' t. — Sír itt a’ fzem ; vérzik 
a’fzív; zokog a’nagy fájdalom ! Hát 
léfznek az egéfz magyar hazában, 
nagy lelkű férjfiak ’s AíTzonyságok, 
kik kegyes ízemet vetnek a szenve
dő emberiség ügyére? kik nemes 
réfz vétellel, gyámolítani fogják, 
e' nem sokára az éhen hálással, küsz
ködő fzerentsétleneket ? Ah talán 
léfznek ! és bár sokan legyenek !!— 

Hadi Tudósítások.
A Karafzu-nál lévő táborból 

illy Orofz hadi tudósítást írtak Jun.
24-dikén:

„Ma reggel a’ Tsáfzári tábor 
Rudzevits Grlis hadi osztályával 
Rarafzuba indúlt, hol a’ Tsáfzár 
mindaddig fog maradni, míg a’se
regek ezen helyre öfzvegyülekeznek.

„Brailov vára már kezünk
ben vagyon. A’ vár’ által adásának 
feltételei fzerént, a’ Törökök által 
adták nekünk minden ágyúikat, és 
mind azon tárgyakat, mellyel! a’ Tö
rök Orfzáglófzéké voltak: a’várőrző 
sereget Szilifztriába szállítják; 
már 1200 ember az őrizet közül a’ 
Permi Regement kísérete alatt oda 
megindult. Még nem tudjuk volta
képpen, hány ágyú, ’s zászló, és 
mennyi egyébb szerek kerültek ke
zünkbe ezen várban, minthogy O 
Felsége’ hadi szállására még meg- 
nem érkezett azon Kurír, ki mind 
ezekről tudósítást hoz.

„M'atsin várában találtunk, 
87 ágyút, sok puskaport, golyóbist, 
és fegyvert; búzával, és árpával töl
tött élés tárakat, és záfzlót, vala-
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mint azon Török hajókat, mellyek 
a’ Jun. g-diki tsatában megmetie- 
kedtek, ’s ezek mind hatalmunkba 
estek. Ezen alkalmatossággal érté
sünkre esett, hogy Achmed Bei, 
ezen hajós seregetske’ vezére, azon 
tsatában megöletett, midőn éppen 
egy kis hajón Brahilovba akart futni.

„Ma reggel Rüdiger General- 
Lieutenant Kustendse vár’ kul- 
tsait a’ Tsáfzárnak által küldötte, 
mellyel ő 20-ikban keményen ágyuz- 
tatott. Hg. Wellington Feld- 
marsaf Regementje volt első, melly 
dé'után 2 órakor ezen várba bement. 
Az őrző sereg olly feltétel alatt ad
ta meg magát, hogy Paravadiba 
kísértessék. Kustendsében 36 ágyút 
találtaink, és 26 kereskedő hajót 
egy seregben béerefztettünk a ki
kötőhelybe, mellyek el es éggel meg
rakodva Odeffzából jöttek. E- 
zen kikötőhely’ birtoka igen hasznos 
az eleség’ fzerzésére a’ tábor’ számá
ra. A" Seraskier Hussein Basa, 
ki, a’ mint mondják, 50,000 kato
nával Schumlánál vagyon, a’ Kus 
tcndsei várőrizetnek parantsolatot 
küldőit vala, nogy az a" várat köröm 
szakadtáig . védelmezze ; de a’ Ku
rírt , ki ezen parantsolatot vitte, a’ 
mindenfelé kódorgó fzemes Kozák
jaink elfogták. — Hogy a’ Tsáfzár 
Kustendse vár capitulatióját megér
tette , azután két órával ismét olly 
tudósítást vett, hogy Hirsova vár 
is magát megadta Herczeg M ada
tot f General - Lieutenantnak. Az 
őrző katonaság 1200 emberből ál
lott, de a’ lakosok , kiknek a’fegy
vereseket segíteniük kell vala, nem

akarták magokat védelmezni, sőt a" 
Capitulátióban is kikötötték magok
nak, hogy otthon maradhassanak, 
és Szilifztriába ne vitessenek, hova 
az őrző sereg’ többi része megyen. 
— Hirsovában 14 zászlót, 92 
ágyút, 6 mozsarat, 50,000 golyó
bist, 5 500 Púd (egy Púd tefzen 4o 
fontot) puskaport, árpát, ’s gab j- 
nát is sokat találtunk.

OdefTzából Jun. 50-dikán in
dúlt levelek fzerént oda olly tudó
sítás érkezett, hogy Anapa Tö
rök vár (a' Fekete tenger’ Asiai part
ján) magát megadta.

ÁUSTRIA.
O Tsáfz. Kir. Felsége a’ Galí- 

cziai Fő Hadi Kormányozol Herczeg 
Hessen-Homburg Feldmarsaj- 
Lieutenant Urat, az Orofz Tsáfzár 
Ő Felsége’ főhadi szállására külde
ni, ’s ő helyébe Báró Stutter- 
heim Feld marsai-Lieutenant Urat 
rendelni méltóztatott.

O Felsége a’ Pármai Her ez ég
né, Mária L ui z a Főiig. AíTzony 
Jun.2- jó egésségben megérkezett Ba- 
denbe; valamint a" Tsáfzár ’s Tsá- 
fzárné O Felségük is Laxenburgból. 

BELGIUM.
A’ L o o i Királyi nyári palotá

ból érkezett tudósítások fzerént, ot
tan Jun. 2 5-dikén fényes pompával 
végbement a’ házassági Eljegyzés 
Gufzt á v Svéd Királyi Herczeg, és 
Mariána Belgiumi Királyi Her
czeg Kisasszony között.

PORTUGÁLÉI A.
Jun. 18-dikán költ levelek fze

rént, mellyeket a! Párisi Újságok 
Juh 1-ső napján közölnek , a’ Dom

X*



Miguel által öfzvehivatott Lame- 
goi Cortesek azon h. 17-dikén azt 
végeztek, hogy Dom Pedrónak 
nints jusa Portugálba' Koronájá
hoz; és Dom Miguel az ő attyá- 
na k VT. J á n o s n a k törvényes Ör<> 
hőse, ’s utánna következő Király 
legyen. Egyfzer smind meghatároz- 
tatott , hogy ha Dom Miguel tör
vényes Örökös nélkül meghalna, 
utánna a' Beirai Herczegnó Dona 
Maria Theresia (Dom Pedro Spa
nyol Kir. Hg’. Özvegye, ki mostan
ság a’ fiával D. Sebestyén K. Her- 
czeggel Spanyol Országban lakik) 
legyen a’törvényes következő. Ezen 
végzésnek, valamint a'Párisi Újsá
gok hozzá teszik, még most titok
ban kell maradni ( Szép titok ! mi
dőn már azUjságlevelek kihirdették.)

Ugyan ezen levelek szerént l Ő- 
dikán Pamplona Generálist Li- 
zabona mellett lévő mezei lakásán, 
hol elbújva volt, elfogták ; és a’Po- 
Jitia Almeida Urat is nyomozta, 
ki a’ D. Pedro Constitutiójának ki
hirdetésekor külső Minister volt; de 
ő már elébb állott, és azon gőzha
jón, melly 17-dikén reggel indúlt el 
a’ Lizabonai kikötőhelyből, Angliá
ba ment.

OROSZ BIRODALOM.
A’ Journal d’ OdeíTza Jun. 28- 

dikán jelenti: hogy Brailov vára be
vételének hire oda 22-dikben meg
érkezvén, a' Felséges Tsáfzárné je
lenlétében 25-dikben pompás Te 
Deum énekeltetett a’ fzékes tem
plomban ; más nap Ö Felsége a 
Tsáfzárné nyári lakására ment Bárt) 
Rainaud mezei házához. Ó Felsé

ge , és M ária. Nagy-Herczegafz- 
fzony legjobb egésségben vannak. 
— Jul. Q-dikén 8/4 ágyús línea-hajót 
fognak a’ tengerre botsátani a’ Ní- 
kolajeífi építő műhelyből. — Gróf 
B I o m e General-Lieutenant, a’ Dán 
Király rendkívül való Követe az 
Orofz Udvarnál Odesszába érkezett, 
s innét a' Tsáfzár fő hadi fzállására 
inegyen.

Kronstadtból a’ legelső kedve
ző fzéllel négy línea-hajó 62 — QÓ 
ágyús, és négy fregáta, 32—58 
ágyús fog kiindulni, a’ mint vélik, 
a közép tengerre. Ezen hajós tso- 
portot Seniävin Admirális fogja 
Koppenhágáig vezetni; ’s ott R i- 
c o r d Contra-Admirális vefzi által 
a vezérlést a’fekete tengerig, hogy 
ott Gróf Heyden V. Admirális 
flottájához kaptsolja magát.

Azt mondják, hogy Jun. 27- 
dikén a’ Sz. Pétervárában , ’s a’kör
nyéken álló fegyveresek , valamint 
némelly Katona-intézetek’ nevendt* 
kei is Krafznoeselo mellé táborba 
fzállanak, ’s két hónapig ott ma
radnak.

OLÁH ORSZ Á*G.

Bukarestből Jun. 27-dikén. 
Három napig tartó forróság után, 
midőn a’ Reaum. hévmérője 29° mű- 
hatott, Jun. 25-dikén délután 5 óra
kor nyűgöt felől írtóztató szélvész 
!(Orkán) támadott, melly még ret
tenetesebb voltaz 1821-ikinél. Ezen 
pusztító szélvész 1 óráig tartott, 
melly a’ várost majd omladékká vál
toztatta. Majd minden épületekről, 
kivált a’ templomokról, és paloták-



ról lefzagga'ta a' fedelet. A’geren
dák úgy repültek a levegőben,mint
ha ízalma-fzálak lettek volna. Leg
több károkat tett ezen orkán Po- 
dumoschoy utfzában, hol legtöbb 
nagy házak vannak ; u. m. Herczeg 
G Ili k a', 11 g. Branková n’, Deni- 
koGalesko, és Philipp Bojé-j 
rok’, Meitany, és Síkellario Bá
rók’ palotái, ’s a’ t. Hasonló fzeren- 
tsétlenség érte a’ Tsáfz. Rir. Agen- 
tia’ épületét is. A' tűzre vigyázó to
rony , sok házak, és kőfalak öfzve- 
döltek, és sok embert eltemettek, 
’s a’t. Azon emberek , kik éppen 
akkor a’ Dumbovitza hídján voltak, 
vagy a’ vízben törődtek, oda vesz
tek ; ép ablak nem maradt az egéfz 
városban ; az elő fákat gyökerestől 
kiszaggatta a’ fzélvéízrj, s a keiteket 
rettentő módon elpusztította. Hg. 
Obi kának Rolentina nevű 
mulató kastélyában egy új kőfal le
dőlt, "s ló embert eltemetett. Tsak 
benn a’ városban a’ kárt 3 millióm 
piafzternél többre teszik; még a 
vidéki pusztításokról nints bizonyos 
tudósításunk. 6 órakor nagy esső 
kerekedett, ’s az a fzélvéfz’ dühét 
gátolta.

Itt Bukurestben ’s más némelly 
helységekben ez előtt nehány héttel 
olly ragadós nyavalya ütötte ki ma
gát,' melly a megvisgáltatás után 
valóságos napkeleti pestisnek talál
tatott. De ennek elterjedése ellen 
olly hathatós eszközöket vett elő az 
Orofz Kormányszék, hogy annak 
megszűnését mentői hamarább lehet 
várni. Ezen ragadovány leginkább 
a* Szűtsöknél mutatja magát.

TÖRÖK BIRODALOM.
(A’ Török Manifestum’ folytatása) 

Az Eggyezésekben ki van köt
ve , hogy az Orofz Ta r i f i át min
den 12-dik esztendőben meg kell 
újítani. A’ Portával barátságban élő 
többi Hatalmasságok a’ kötés fze
rént mégis újították Tariífáikat, de 
Orofz Ország ezt 27 esztendeig el
mulatta. Mikor a" kiszabott határidő 
eltelt, mindég ajánlás tétetett ez 
eránt a’ Ronstántinápolyban lévő 
Orofz Követségnek, de mind Injá
ban ; mivel az Orofz a’ Fényes Porta 
igazságos kívánságára soha sem akart 
hajolni, és tagadhatatlan igazát meg
ismerni. Azon tanátskozások , és lé
pések , mellyek ezen két pontra néz
ve, t. i. az Asiai várak’ vifízaadatá- 
sára, és a Tarifiára nézve végbe
mentek , tsak magok elegendők an
nak megmutatására , miképpen fog 
valamihez Orofz Ország, miként gon
dolkozik a’ Tractátusok szentsége 
felől, "s mitsoda lábon áll nála az 
igazság, mellyel a’ világ előtt vall. 
Ennél fogva a’ Porta ellen indított 
vád , hogy t. i. a’ Tractátusokat meg- 
fzegi „’s bé nem tellyesíti, sokkal 
igazságtalanabb, mintsem ellehes
sen hallgatni.

A’ mi a’ közönséges botsánatot 
illeti, melly a’ Szerviai Nemzetnek 
azután igértetett, minekutánna azon 
Nemzet az utolsó háborúban öfzve- 
fzürte a’ levet az Oroszokkal, a’ Por
ta ezen Ígéretét a’ békeség után nem 
tsak jó lelkiismérettel betöltötte, ha
nem mindég hajlandó lévén jobbá
gyaival kegyelmét éreztetni, a’ Szer- 
viaiaknak még más kedvezéseket is



engedett olly czélból, hogy nyugo
dni mókát, és boldogságokat előse- 
gíttse. Midőn későbben a Szerviaiak 
annyira vetemedtek , hogy jobbágyi 
kötelességükkel nem gondolván, is
mét pártos lázzadásokat kezdettek 
indítani, ekkor a’ Portának tagadha
tatlan jusa voltadó&zető jobbágyai
val olly keményen , vagy"*kegyesen 
bánni, mint azt szükségesnek tartot
ta; és mivel a'bünösök' megbüntetése 
tsak a’ Nemzet’ javára czélozott, lát
ni való, hogy abban semmi sem 
volt ollyan , a’ mit Orosz Ország meg
sértésnek , vagy a’ Bukuresti kötés’ 
megszegésének tarthatott volna. 
Mindazonáltal az Orosz Udvar mind 
ezen Szerviai dolgokból, mind más 
hasonló ,-’s a’ Tractátusokhoz éppen 
nem tartozó tárgyakból alkalmatos
ságot keresett a F. Portával való 
veszekedésre; sőt a’ legtsekélyebb 
dolgot, a’ mellékes történeteket is a 
legkedvetlenebb czivakodásra hasz
nálta. De azért mindég úgy bánt a' 
F. Porta Orosz Országgal, mint ba
rátjával , és minden kigondolható 
módon azon iparkodott, hogy nem 
tsak az alku-kötéseket lelkíuynéret 
szerént megtartsa , hanem semmit 
el ne mulasson, a’ mii az eggyetér- 
tés’ fentartására valamit használhat.

A' Görög támadás" kiütése előtt 
az Orosz Követ, Báró Stroganoíf 
azon szín alatt, hogy a’ Porta a’ 
Bukuresti Kötésnek némelly Czik- 
kefyeit nem töltötte bé , azt kezdet
te sürgetni, hogy ezen Tractátus' 
következésében Conferentiák tartas
sanak. A" Porta , melly ezen Tractá
tus Czikkclyeit a" kiszabott időre ,

és miként lehetséges volt, egészen 
betöltötte , ’s a" többiek’ betöltésével 
foglalatoskodott , ezen Követnek 
több ízben nyomos okokkal támo
gatott világos feleletet adott, azon 
megjegyzéssel, hogy ellenben még 
Orosz Országnak kell betölteni kü- 
lömbféle czikkelyeket, .mellyeket, az 
Eggyezés" elSnére , halogatott, vagy 
elmulatott; ’s neki kell e’ szerént kö
telességét tellyesíteni , mint a" Tra
ctátus , és az egyenes tifzta barátság 
kívánja; hogy a" Porta ennél fogva 
által nem láthatja, mire valók vol
nának az alkudozások. De mivel még 
is ezen Követ, Udvarának egyenes 
parantsolatját emlegetvén, tsak meg
maradt kívánsága mellett , reá állott 
végre a" Porta, hogy Conferentia tar
tassák. Előre is a volt az eggyezés, 
hogy az élő Szerződéseken túl nem 
mennek, és a' Tractátusok’ világos 
szavai meg nem változnak. Ezen 
tanútskozások’ folytában Báró S t r o 
g a no ff szakadatlanul holmi oda 
nem tartozó, ’s helytelen vitatásokat 
és-kérdéseket igyekezett szóba hoz
ni. Azonban míg e’ szer ént a’ Bu
kuresti Kötésnek czikkeljeit sorjá
ban vizsgálat alá vennék, kiütött a’ 
Görög zendülés, ’s természet sze
rént az alkudozások félbeszakadtak 
a' terhes környülállások miatt. Ezen 
támadás’ eredete világszerte ismére- 
tes. Kiki tudja, hogy a' szökevény 
Ijpsilanti minekutánna titkon 
Orosz Országból hirtelen Moldová- 
ba megjelent, ’s pártos tsoportot 
gyűjtött öfzve , a’ két Fejedelemsé
get pártütésre késztette, és a" régi 
Görög Ország' ujrafzületésének hiú



ál-V.épével az egéfz Görög nemzetet, 
melly emlékezetet fellyül múló idők 
óta a' F. Portának adófizető jobbá
gya volt, fellázafztotta , zendülésre 
ingerlő Proclamatiókat terjesztett el, 
mellyekben minden Görögöket fel- 
fzóllított, hogy kötelességeiket lá
baikkal tapodják meg, ’s így min
denféle zűrzavart, s rendetlenséget 
szerzett. Mivel minden Hatalmasság
nak tellyes jusa vagyon Státusaiban 
a’ tsendesség’ fentartásóra olly efz- 
bi zökböz nyúlni, mellyek előtte 
jóknak látszanak , a’pártütőket bir
tokaiban elfogni, ’s megbüntetni ; 
és kiváltképpen ollyan rendeléseket 
tenni, mellyek a’belső, és egyedül 
Ő hozzá tartozó dolgokat iltetik ; és 
minthogy a’ támadás mindenütt el
terjeded , a Porta sietett olly esz
közökhöz nyúlni, mellyek a’táma
dás’ elfojtására valók valónak, az 
Országot a' pártütőktől megtisztíta
ni , ’s az által mentői hamarább ben
ne visszaállítani a tsendességet, és 
bátorságot. E’ végre kéntelen volt a’ 
Porta fegyveres seregeket küldeni a’ 
pártütők ellen , ’s némelly más szük
séges rendeléseket tenni, mellyek 
koránt sem arra valók voltak , hogy 
a’ Fejedelemségek* -privilégiumait 
megszegjék, hanem inkább hogy 
azokat fentartsák , ’s megerősíttsék, 
minthogy azok által a’ közönséges 
rend háborgató! eltávoztalak. Ezen 
rendelések egy altaljában szüksége
sek voltak ; azon idő sürgetős kör- 
ny ül állásai parantsolták azokat; ha
lasztani nem lehetett; és valóban 
senki sem vetheti józan effzel a’Por
tának szemére hogy miért tette azon 
lépéseket. De az Orofz Követ egé

szen megfordította a dolgot, es illy 
terhes ügy-baj között, melly az Ot- 
tomani Orfzáglófzéket szorongatta, 
egy barátságos Hatalmasság’ Köve
téhez éppen nem illő módon szaka
datlanul azon volt, hogy ok nélkül 
való számtalan sok perlekedést kezd
jen, ’s a’ Portával czivakodjék. — 
Minekutánna I p s i 1 a n t i, megve- 
rettetése után , Orofz Országba vifz- 
fzavonta magát, ’s az egykori Mol
dovai Fejedelem , a’ hitefzegett Suz- 
zo Mihály követőivel eggyütt ha
sonlóképpen oda futott, a’ Porta, 
a’ Tractátusok’ ereje fzerént, a’Szö
kevények’ kiadatását, vagy megbün
tetését kívánta akár hol legyenek 
is'. Az Orofz Udvar azon kikerülő, 
és a’ Nemzetek’ törvényével ellen
kező választ adá, hogy az ő nagy 
lelküsége meg nem engedi ezen szö
kevények' kiadását; holott a1 Hatal
masságok között, kiket a’ Tractátu
sok leköteleznek, a’ nagylelkűség 
tsak azon Szerződések betöltésében 
áll. Igytapodta meg lábaival Orofz 
Ország az alkukötéseket, "s az élő 
jusokat, midőn a’pártütőket oltal
ma alá vette.

(Folytatása következik.) 
JÓN! AI SZIGETEK.
A' Korfui Újság Jun. 21-dikén 

illyeneket közöl: „Ezen h. 15-dikén 
Asia Angol Kir. línea hajó, C o- 
drington Admirális lévén rajta, 
Máltából k nap alatt ide érkezett. 
Köszöntő lövéseire a’ várból, ’s a’ 
többi hadihajókról feleltek az ágyuk. 
Dél előtt 11 óra tájban W oodford 
General-Major, General- Stábjával 
eggyütt a’ V. Admirális köszöntésé
re ment, ki a’ Kormányszék' palotá-



— ho
jánál fzállott ki: a' Lord Fő Biztos 
itt a’ nagy garáditsoknál várta őtet.

Továbbá ezen Korfui Újságban 
tál ál tátik: hogy a’ Törökök Szá
mos fzigetére az Asiai partokfelől 
kifzállani igyekeztek ; de minthogy 
M i a u 1 i Hellas fregátával, egy kor- 
vettel, ’s nehány más hajóval jókor 
ott termett, a’ Törökök próbájok
nak kárát vallották ; mivel az 1500 
embert, kik a szigetre először ki
szállottak , a’ Számos beliek elfogták. 
Hanem a’ Görög korvet ezen tsatá- 
ban úgy megrongáltatok, hogy vég
re elsűlyedt, de a’ rajta lévők mind 
megmenekedtek. — Athenában 
a’ Törökök és Görögök között vag- 
dalkozás történt. — A Görögök el
foglalták vala a’ várost, deazAkro- 
p o 1 i s i Török ágyuk kénfzerítették 
őket a várost ismét elhagyni. Azon
ban a' várost fzorosan körül fogták. 
Akropolisból naponként sok Török 
szökik a' Görög táborba által; azért 
a’ Görög Tisztség ezek fz/imára con- 
tumáczia házakat rendelt. — Jun. 
7-dikén a Görög orfzági Praesidens, 
T r i k u p i Státus-Titoknokkal, 
Viarió Capodistrias Gróffal, 
ésMaurokor dá tó val, Monas- 
t i r i-ba ment, hogy beszél Ijen azon 
Püspökökkel, kiket a’ Nagy Úr" pa- 
rantsolatjára a' Görög Pátriárka 
küldött.

Mégis ezen Újság így ír: „Hi
vatalos Oklevelekből mellyeket köz
lünk , kitetszik, hogy Módónban 
a" pestis nagyon pufztit, és hogy az 
el es ég fogyatkozása miatt, mellyet 
ezen várnak bekerittetése okoz , 
még tovább hatalmazik.’’

Az említett Okleveleknél fogva 
Görög Ország Presidense ezt paran- 
tsolja: Minthogy a" Görög Ország
ló széknek az a’ szándéka , hogy At
tikát, és Athenának Akropolisát az 
ellenségtől vissza vegye , e végre egy 
darab idő óta már tábort állított ; 
de minthogy a’ szárazföldi erő ezt 
mind addig végre nem hajthatja , 
míg az ellenség, a’tengerről elésé
get, ’s egyéb szereket kaphat; és 
minthogy e végre nem elegendő az 
Attikai partoknak elzáratása, — te
hát azt rendeljük: hogy az Attikai 
tenger széleken kívül egéfz Eub oe a 
(Negro-Ponte szigete) békerittessék 
hajóink által, ’s a" t. Költ Porosban 
Máj. 51. 1828. Görög Ország Prae- 
sidense , J. A. Capodistrias , Státus- 
Titoknok : T r i k u p i.

A Státus- Fő Titoknoki hiva
talából iliy parantsolat adatott ki; 
,,A’ Módónban kiütött pestis , 
melly az ellenségtől megfzabadult 
némelly helyeken is mutatta magát, 
mind inkább terjed, ’s pusztítja az 
ellenség seregeit. A Kormányszék
hez érkezett tudósítások fzerént,Máj. 
i22-ikéig naponként 20—50 személyt 
vitt el a’ döghalál. A' veszedelem’ 
nagy.volta Ibrahim Basát arra 
kénfzerítette , hogy a’ kikötőhelybe 
egy hajóra menne. A Fő Titoknok 
ezen fzomorú tudósítást azért közli 
az Országgal, hogy a’ Praesidens O 
Ex ja' parantsolatjára a’ Tisztviselők 
annál fzemesebbek legyenek ; ’s a’ 
rendeléseket a' pestis’gátolására szo
rosan végre hajtsák , ’s a" t.”

(Hafznoa Mulatságok Nro 5-) Hirdetés ifi árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai/s Külföldi Tudósításokhoz,

(5.)

Hirdetmény.
(l) A’ nagy emlékezetű N. 'Sombori Jósef Űr Egyházi Beszédeinek 

Kiadója, Hilibi Gál Domokos Úr két igen nevezetes Franczia Munká
dat szándékozik anya nyelvünkén közönségessé tenni:.

Az egyiknek ez íme :

Pascal’ Gondolati a’ Hitvallás , és ném ely 
egyéb tárgyak felett.

Ez egy a’ legmélyebb, és legfontosabb gondolatokkal tömért 
becses Munka.

A’ Második

Bossuetnek a’ közönséges História felett 
való Észrevételei;

Ezen munkát a Nagy Püsp ök a’ Franczia Korona Örök es'szá
mára írta , és ennek

1-8Ő SzakaíTzában a’ közönséges Históriának foglalatját a’ Te
remtéstől fogva Nagy Károlyig;

A’ 2-ban a’ kijelentett Hitvallásnak a’ világ’ változásai, az elmék
nek , és szíveknek annyi tévelygései közt való állandóságát, és változ- 
hatatlanságát;

A’ 3-ban pedig a’ Nagy Károlyig volt Birodalmak’ változásait, 
és ezen változásoknak okait adja legnyomosabban elé.

Éhez Toldalékul, Bossuetnek más Munkáiból való némely vá
logatott darabok is adatnak.

Ezen mindkét Könyv annyi alkalmatos nagy efzhöz a’ legfon
tosabb igazságok’ esméretére ; a tudós világnak ékessége, azok’ Szer
ző jinek, és a’ Franczia Nemzetnek Dicsősége. Továbbá a’ Fordító Úr 
béhatott a' Szerzők’ értelmibe, azt egészen magáévá tette, és erőltetés 
nélkűlvaló igen szép Magyarsággal adja elé. Az első Könyv mintegy 
32 árkus, a’ második mintegy 50 árkus leszen. Nyomtatódnak az 
Alábbirtnak Typographíajában jó nyomtató papirosra nyolezad rétben 

(Második Félesztendő 1828.J1 ),(.



Az Előfizetés a" kettőre együtt 4 Rhf. Conv. pénzben. Azonban az Elő
fizetés külön is elfogadtatik: az l-re 1 Rhf. 30 xr. a’ 2-ra pedig 2 Rhf. 
30 xr. Conv. pénzben.

Az előfizetés’ beszedésére megkéretnek Bécsben, és Magyar 
Országon az Érsekségek’ és Püspökségek’ Fő Tisztelendő Secretarius- 
sai, és a’Nevendék Papság’ Fő Tisztelendő V. Rectorai; továbbá a* 
Lutherana, és Ev. Reformáta Superintendentiák’ T. Nótáriussal, és a’ 
CollegiumolV T. Rectorai, kik is a’ gyűlendő Előfizetést Pesti V. Rector 
Fő Tisztelendő Kuliffay István Úrhoz küldeni ne terheltessenek. — 
Erdélyben pedig Károly-Fej érvári Kánonok Fő Tisztelendő Orofz Mi
hály Úr, és a’ GymnasiumolVT. Rhetorices Professorai; továbbá a’há
rom Superintendentiák’ T. Nótáriussal, és a’ Collegiumok’ T. Rectorai, 
kik is minnyájan a’ gyűlendő Előfizetést hozzám Rolo’svárra e’ folyó 
efztendő Augustus’ végéig elküldeni ne terheltessenek.— Az előfizetést 
szedő Urak minden 10 példány után egyet ingyen fognak kapni. — 
Az Előfizetők pedig késedelem' kikerülésére nézve bizonyossá tétetnek 
arról, hogy a’kijövendő munkákat legfeljebb fél esztendő alatt a Bé
csiek Becsben a’ Magyar Országiak Pesten Fő Tiszt. Kuliffay Úrtól, az 
Erdélyiek pedig Kolosvárt nálam megfogják kapni.

Kolosvárt Májusnak 3-án 1828-ban.
Bergai Jósef t. k. 

a’ Kolosvári K. Lyceumban 
a’ Mineralogianak, Botanicanak, Che- 
mianak, és Technológiának rendfze- 

réntvaló Tanítója.

Licitátio - Hírad ás.
(l) BáróVenkheim Örököseinek réfzéről köz hírré tétetik, hogy 

azoknak a’ belső Városban a’Ketskeméthi utfzában 551 fzám alatt lévő 
háza az arra dűlő 1312 terült ölnyi kerttel, és oda tartozó 25,QQ3 terült 
ölre telő, a’ Rákos, és a' Paschgál féle Malom között fekvő 20Q, és 
210 számok alatt lévő kettős réttel e’ f. e. Augustus 21-dikén Szabad 
Királyi Pest Városa föld- birtok!- Tisztségénél reggel 10 órakor vagy öfz- 
vesen, vagy pedig egyenként licitálva eladatik. A’feltételeket a" mon
dott Tisztségnél addig is megtudhatni. Pesten Juh 16. 1628.

Híradás.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyfi Udvari Kamara’ rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy Tekintetes Nemes Borsod Vármegyében 
a’ Diósgyőri Királyi Uradalomhoz tartozó Muhi Pusztán, folyó 1828-dik 
esztendei Augustus hónap 27-dik napján dél előtti 6 órától kezdve



o

Licitátio alkalmatosságával az ott helyben lévő Uradalmi Nyájból, 
nemesített selyem gyapjas ÍŐO darab hágó kosok, 230 darab anya Juh, 
és 80 darab öreg Juhok kéfz pénzért el fognak adatni. A’ kiknek ezen 
Juhoknak megvételére kedvek léfzen a’ kennt írt helyen , és időben 
.jelenjenek meg. Budán Sz. Jakab Havának 9-dikén 1828.

Hirdetés.
fi) A’ Magyar Óvári Uradalom részéről, köz hírűi adatik: hogy 

a Mosonyi Juhakolba e folyó esztendei September I-ső napján reg-
o-eli 0 órakor Licitátio fog tartatni, melly alkalmatossággal 

3000 darab Kos és Ürü 
1000 darab öreg anya Juh 
200 darab esztendős anya Juh, és 
300 darab anya Bárány,

öfzvessen 4500 darab Juhok fognak Licitatióra kitétetni, olly meg- 
iegvzésel; hogy minden nemű Kosokat a’ Licitatión kívül is, vá
lasztás szerént, megvehetni.______________

Híradás.
f2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Helytartó Tanáts a f. e. JuL 

8-dikán a’ 13753 szám alatt költ Felséges Parantsolat’következésében 
ezennel köz hírré téteti, hogy a’ Bétsi Tsáfz. K. Theresiana Akadé
miában a Magyar Nemzet részéről a jövő oskolai esztendőre, t. i. a 
f e Nov. i-ső napjától fogvakét üres hely nyílik meg, mellyeknek 
elnyerésére a* folyamodni akarók Kérelem-leveleiket, a meghatározott 
Bizonyság-levelekkel felkészülve, legfeljebb a' f. e. Augustus végéig 
egyenesen a Nagy Méltóságú M. Kir. Helytartó Tanátshoz küldjék.

Hirdetés.
,-n A> Navy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé- 

/óz hírré tétetik, hogy a' Selmetz Szabad Királyi Bánya Városhoz 
tartozó Eisenbachi Serház két hozzá tartozó kertel eggyütt e’ L e. 
a icrnetus 07-diUén tartandó nyilvánvaló L.citatio áltál hat egymás 
tán következő esztendőre 1828-diki November elsejétől fogva bérbe 

“ . . • Mellvre nézve a bérleni akarók ezen Licitatióra a fent
l>g<rL*áro*zott napon a’ mondottSzabad Királyi Bánya Városházában, 

7'uLol a’ bérlés feltételeit előre is megtudhatni) 101 ezüst forint bá-
l.Puzzel felkéfzülve a’ szokott reggeli órákon jelenjenek meg, 

Budán Julius 5-dikén 1828-



Alázatos Jelentés.
(3) Az alúlírtnak most vagyon legelső alkalmatossággal fzerentséje 

a’ minden rendenlévő T. T. utazó Uraknak tudtokra adni: melly fze
rént Tekintetes Nemes Kolos Vármegyében fekvő Mező-Gyalu Város- 
sában, ízületeit Gróf Efzterhazy János Úr Ó Excellentiája Örökös 
birtokában lévő nagy kőfogadoját: ngint Grófi Uradalmainak bölts Kor- 
mányozojától, Tekintetes Szárhegyi Fülep Elek Praefeetus Úrtól, e’
f. h. Julius 5-dikén által vette. Mivel pedig ezen nagy Tránsennális Fo
gadó egyedül olly hafzonra vagyon építve, hogy a’Nemes Magyar Or
szágból Erdélybe, Erdélyből pedig Magyar Országon által Bétsbe uta
zandó Közönségnek az elfáradozások alkalmával nyugalmas helyek 
légyen.

Ennélfogva minden részben kéfz fzolgálatját ajánlja; még pe
dig a* legnagyobb, és megkívántain tisztaság mellet, úgynemkülöm- 
ben jól készült, jó Ízlésű Eledelek , jóféleizü afztali Borok , ehezkap- 
tsolva Punts, Kávé, Rosólis, úgy Széna, Zab legillendőbb áron, 
szolgáltatnak mellyekre nézve a' minden renden lévő utazó Közönség
nek bizodalmát megnyerni óhajtja. Gyaluban 5-dik JuL 1828.

A’ T. T. Közönségnek
legalázatosabb Szolgája 
Jakab Sámuel m. p.

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

séből e’ f. e. Augustus l-ső napján Nagy-Váradon az ottani Kormá
nyozó Fiskálisság írószobájában nyilvántartandó Licitátio által Várad- 
Várallyai Kamarai Mező-Városában a’ Pecze folyó felett az Italok 
mérésének jussa három egymásután következő esztendőre 1828-diki 
November elsejétől fogva 1851 Octobere utolsó napjáig a’ legtöbbet 
ígérőnek árendába fog adatni.

Melly re nézve a’ bérleni kívánók a fentjegyzett napon, és he
lyen a’ Licitátio szokott óráin 6? forint Pengő Bánat-pénzzel felké
szülve jelenjenek meg. A’ bérlés feltételeit mind a’ Nagy Méltóságú 
Magyar Királyi Udvari Kamaránál, mind pedig Nagy-Váradon a’ Kor
mányozó Fiskálisság írófzobájában minden nap megnézhetni.

Budán Junius 18-dikán 1828.

■?
Budai L'otteria,

Sz. Jakab Hava 12-dik napján 1828. volt Húzásban kijött t
56. 65. 50. 4Q. 3.



I

HAZAI ’S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOM.
__________ (6.)

Pesten, Szombaton, Szent Jakab Hava 19-dik napján 1828.

Hold.
Hold, epedök’ példája, ugyan mért változol annyit?

Most tellyes képed, majd fogyatékja marad;
Ismét újra születsz. Benned nints állhatatosság.

Tertsí ne légy Hlyen; ’s úgy kel örömre napod.

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.

Tsáfz. Hír. Fő Herczeg AíTzony- 
sága Mária Dorottya, Orszá
gunk Nádorának, Jósef Tsáfz. Rir. 
Fő Herczegnek Hitvese ezen h. 14- 
dikán hoíTzas távul léte után az Al- 
Csúthi kastélyba fiával Sándor Fő 
Herczeggel fzerentscsen megérke
zett. A’ Fő Herezegné Jul. 10-dikén 
érkezett Gréczbe, ’s ott fényes 
pompával fogadtatott; 1 l-ikben pe
dig tovább folytatta útját Buda felé.

Buda fzabad Kir. városnak 
Tifzt-újító fzéke a’ f. h. 17-dikén ’s 
következett napon tartatott Méltó- 
ságos Fogarasföldi Gróf Ná d a s dy 
Ferencz Úr Ó Nagysága , Tsáfz. K. 
Kamarás, Magyar Kir. Helytartói 
Tanátsos , Komárom Vgyének Örö
kös Fő-Ispánya, és Esztergomnak 
Fő-Ispányi Helytartója , mint O Fel
sége által e’ végre neveztetett Kir. 
Biztos előlűlése alatt.— Kimenete
lét a’ jövő levelünkben fogjuk kö
zölni.
(Második Félesztendő 1828./

Hadi Tudósítások.
Kar afzuból Jün. 25-dikéiu 

„A’Tsáfzár mindaddig itt fog ma
radni , míg a' ízük séges nagyobb 
hadi sereg öfzveverődik. Már tegnap 
előtt a’negyedik tartalék-Lovas test
nek lovag-Vadáfz osztálya az itt lévő 
nagy-sert ghez kaptsolta magát; azon 
negyedik tartalék, seregnek vezére 
Gróf Or 1 off Elek.- A* hetedik gya
log-test , melly eddig B r a i 1 o v os
tromlására volt fordítva, Hirfzo- 
vánál fog általmenni a’Dunán, ’s 
úgy a’ fő sereggel eggyesülni, melly 
ez által hét osztályra szaporodik. A’ 
hatodik gyalog-test, Roth Generá
lis alatt, melly Oláh Országot szál
lotta vala meg, előbb Túr tu kai
nál próbált általmenni a’ Dunán , 
de most ez is Hirfzovánál foo- 
általkelni, ’s azután S z i I i f z t r i a 
ostromlására rendeltetik. — Ö Tsá
fz ári Magassága M i h ál y Sz György 
másod rendű Keresztjét kapta; és 
Gróf Wittgenstein Feldmarsal 
Sz. András Rendének gyémánton 
Keresztjét."

)(



PORTUGÁLÉI A.
A’ Lizabónai Udvari Újság Jun. 

L l-dikén a’ belsőrj Ministernek illy 
Híradását közli: O Kir. Magassága 
a’ Regens R. Hg. jónak találta ezen 
h. 23-dikát arra rendelni, hogy az 
Ajudai palotának egy fzálájában a 
k özön s égés Co r t es ek tanáts- 
k ozásának megnyitásához 
a’ fzertartások fzerént fogjon, kiket 
öKir. Herczegsége egybehívott. Ez 
a' Regens K. Hg’. parantsolatjára a’ 
Közönségnek tudtára adatik, hogy 
a’ kiket a'dolog illet, ezen fényes 
izer tartásban réfzt vegyenek. Költ 
Jun. tQ-dikén's a’t.

Még ezen Udvari Újság némelly 
hadi tudósításokat közöl Dom Mi
guel' seregeinek előmeneteléről; 
nevezetesen, hogy Penafiel-nél a' 
pártütők megverettek.

Jun. 1 Q-dikén VI. János nevű 
línea-hajó Q2 nap alatt Rio-Janeiró- 
bólLizabonába megérkezett. Ennek 
Kapitánya Dom Vasconcellos 
Manóéi, valamint az ezzel megjött 
Santo Amaro nevű brigg’ Kapitánya 
is elfogattatott, és St. Julian várába 
küldetett (pedig a línea-hajó Kapi
tányát előre megintették az Ango
lok, hogy Lizabonába ne menjen, 
tudtára adván neki a’ dolgok’ mi
voltát.)

A’Liz. Udvari Újság egy Vég
zést közöl, mellynél fogva az Ország' 
Corregidorai felfzóllittatnak, hogy 
mind azoknak vagyonait zár alá te
gyék , kik az Oportói pártütésben 
réfzt vettek.

AzonCoimbrai Deákok, kika’ 
Lizabonába indult Professorokat az

úton megtámadták, ’s némellyeket 
közűlök megöltek vala , halálra Ítél
tetvén, Jun. 20-dikán Lizabóna mel
lett kilenczen felakasztanak. 

NAGY BRITANNIA.
Jun. 28-dikán a'Királynál nagy 

udvarlás volt, mellyen a’ Canter- 
buryi Érsek , a' Londoni Recorder, 
Hobhouse Úr, és a’ Ministerek je
len voltak. Lord G o w e r, ki Irland- 
nak Status - Titoknokává nevezte
tett, a’ Királyhoz kéztsókolásra bo
csáttatott. Ezután a’ Király maga 
előlűlése alatt titkos tanátsot tartott. 
Ez meglévén Gróf Westmoreland , 
mint Northhampton Grófságnak 
Lord-Had naggyá felesküdt; Hob
house Ur pedig mint a’ titkos"Ta- 
náts' tagja.

Stratfor d - Canning Úr 
Jul. első napjaiban Londonból el 
fog indúlni Anconán kerefztűl Kor
fuba. Az ő Kurírja már előre Páriá
ba ment, ’s ott várja őtet. Elutazá
sát tsak addig halasztja, míg Hg. 
Wellingtontól kikapja utasításait; 
ezeket pedig hihetőképpen addig ki 
nem adják, míg Lord Cowley- 
tól, a' Bétsi Udvarnál lévő Angol 
Követtől hivatalos tudósítások nem 
érkeznek.

Förster ésHerris Urak , 
egy Kereskedő háznak Fejei, melly 
főképpen Portói borral kereskedik , 
írásban megkérdezték a’ külső dol
gok Ministerét Jun. 20-ikán Oportó 
bekerittetése eránt; ez Titoknoka 
által aztválafzoltatta, hogy Oportó 
bekerittetése de facto áll, ’s ezt az 
Angol Orfzáglófzék elismeri. Ha
nem a’ Portugalliai Regens Hg.néi
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közbevetí magát, hogy az Angol la
kosok onnét szabadon elmehesse
nek. Továbbá azt is jelentette, hogy 
az Orfzáglófzék’ parantsolatjára ezen 
Ország, és a' Vígéi kikötőhely kö
zött öfzveköttctés fog készülni.

Londonban olly hír terjedt el, 
hogy az Egyiptomi Basa- mindén 
hajókat Alexandriában zár alá vetett.

A’ Londoni Újságok illy hajós
tudósításokat közölnek Plymouth- 
ból Jun. 28-dikáról: Az ide való kü- 
lömbféle tengeri Intézetekben né- 
melly mozgásokat lehet éfzre venni. 
Britannia 120 ágyús línea-hajó, 
P^inez-Regent línea-hajöval(ez 
is 120 ágyús) a* nyár folytában ki
indul a' tengerre, részint azért, hogy 
ezen két nagy hajónak, mellyel; 
még nem voltak tengeri úton, tulaj
donságát kitanulják ; részint hogy a' 
tengeri pattantyús - sereget, melly 
Portsmouthban van, magával vigye, 
’s annak alkalmatosságot szerezzen 
a' tengeri gyakorlásra. Alligator 
korvet., és egy kutter-hajó tegnap 
Portugalliába indúltak , amaz ugyan 
Lizabónába , ez pedig Oportóba.— 
A' Kelet-Indiai eddig volt Fő Kor
mányozó , Lord Amherst, Febr.
21-dikén Kalkuttában hajóra ült, 
hogy haza jöjjön. — Wellesley 
74 ágyas hajó , Sir Malcolm Ad
mirálissal Jun. 20-dikán elindult a" 
közép tengerre. Sir Codrington 
War&pite hajón visszatér.

Irlandban Cläre nevű Grófság
ban most azon különös eset van, 
hogy az eddig volt alsó Parlamen- 
tumi Követ Vesey-Fitzgerald

Úr Ministerré tétetvén, ’s helyette 
új választás rendeltetvén, egy Ka- 
thol ik us, még pedig a’ Ratholika 
Eggyesúletnek tüzes fzófzóllója, 
O’Connell Dániel Úr lépett fel 
Candidútusnak, Egy számos gyüle
kezetben, mellyel nem régDublin- 
ban a Ratholikusok tártának , O - 
C o nn el Úr környúlállásosan elŐ- 
adá okait, mellyekőtet ezen lépésre 
bírták. Nevezetesen, hogy semmi 
törvényes akadály nints, miért ne 
lehetne válafztani Katholikust a'Par- 
lamentumba ; tsak az van meghatá
rozva, hogy a’ Képviselők’ házába 
egy tagot sem lehet felvenni, mi
nek előtte a’ Supremat-Esküvést le 
nem tette (mellynél fogva az Egyház’ 
Fejének a'Királyt ismén)- és minek- 
előtte magát ki nem nyilatkoztatja 
a’ Kenyérnek, ’s Bornak által válto
zása , a’ Szentek’ segítségül hívása , 
és a' Mise áldozat ellen, ’s ezen nvi- 
latkoztatás alá magát nem írja. O 
most el fogja várni, miként ütnek 
ki erről a' vitatások , mellyek szük
ségképpen támadni fognak, ’s ekkor 
elválik a' Ratholikusok’ ügye. — 
Mvsok azt mondok, nevezetesen 
Blake Bálint Úr egykor Parla- 
mentum’ tagja, hogy megtiltja u- 
gyan a’ törvény a' Katholikus válasz- 
tatását, de a dolgot jól megvizsgál
ván , úgy találta , hogy egy Hlyen 
féle tiltó törvény sints Irlandra néz
ve , azon megtiltó Törvény Angliá
nak fzóll, és nem terjed ki az Irlan- 
di tagokra.— O Connell Úr illy 
írást botsátott a’ Clare-i Választók
hoz : „ Polgár társaim ! Két fontos 
dolgot akarok fzívetökre kötni. Az

)C
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első a' tsendességet illeti ezen Gróf
ságban a'választás alatt; az első kö
telesség ezen szent ügyben , melly- 
hez fogtok, a’rendnek, és tsendes- 
ségnek fenntartása. Egy polgár sem 
lehet barátja a’ polgári, és religyió- 
beli szabadságnak, ha legkissebb 
kitsapongást is elkövet ellensége el* 
len. Barátim! olly eszközökhöz nyúl
jatok, mellyék által ellenségeink 
srátoltassanak a’ zavavodás’, ’s ren
detlenség' tsinálásától. A’ második 
tárgy a’ Törvényhez való. Azt befzéj- 
iették nektek; hogy ha ti engemet 
választotok is , még sem lesz ülésem, 
és szavam a’ Parlamentumban az ír. 
tóztató esküvés letétele nélkül. Én 
azt mondhatom nektek, mint Ne
mes, és Törvénytudó, hogy ez nem 
igaz, és hogy, ha engemet válasz
totok , a' Parlamentumban ülni, 
voksolni, és fzóllani fogok , a’ nélkül 
hogy letegyem az esküvést; és ebben 
az Órfzáglófzék sem gátolhat meg, 
ha meg nem szegi az Unio-Okleve- 
lét, ’s akkor mint a Katholikus, 
mind a’ Protestáns Irlandi népnek 
morális jusalefzen az Uniót eltörcl- 
tetettnek nézni , jusa leszen consti- 
tutiós útba indúmi, hogy ezen el- 
töröltetés törvényessé tétessék. Clä
re Grófságnak szabad Kaüiolikusai, 
"s Protestánsai! a’ választás köztem, 
ésVesey Fitzgerald Úr közt 
vagyon , köztem , ki Irlandnak ba
rátja vagyok, ’s közte, ki ezen Or
szág’ türedelmetlen kormányozásá
nak barátja. Hiv szolgátok, O C o n- 
nel Daniel.” —A’ Londoni Jul. 2- 
diki Újságok mind ezen választással 
vannak tele; O’Connel Úr úta-

zása, mellyel a' Grófság'városaiban 
tefzen , hasonlít a győzedelmi pom
pához ; az Ország’ egész népessége 
hozzá tódúl, örömét, ’s háladatos- 
ságát jelentvén. O egy Rendet állí
tott, a’ Szabadítok’ Vitézi 
Rendét, mellynek forma-ruháját 
maga is viseli; ennek czimeveit az 
Országba mindenfelé keresik. Azúr
jában majd mindenütt tiszteletbeli 
gárdák kisérik. — Fitzgeraldnak re
ménysége sem lehet a’ választatás
hoz. -— Butler híres törvénytudó 
is olly értelemben vagyon , hogy az 
élő törvények mellett is ülhet Katho
likus a’ Parlamentumban. (Későbbi 
tudósítás fzerént, Jul. i-ső napján 
O’Connef Úr Képviselőnek vá
lasztatott.)

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ Szmirnai Courrier közli Gróf 

Heyden Orofz Admirálisnak* azon 
levelét, mellyel ez a'Szmirnában lévő 
Belgiumi Fő Consulhoz útasított:

,,Pórós, Máj. 24. (Jun. 5.) 1828.
,,Értettem , hogy a Szmirnai Ba- 

s-a azon aggódik, hogy az én kor
mányom alatt lévő hadi hajók, ide
gen zászlók alatt, bétsúfzhatnának, 
’s az Ő lakhelyét megzavarhatnák ; 
ennél fogva sietek az Úrnak tudtára 
adni, hogy az én Felséges Uram a’ 
háború Ínségeit nem akarja kiter
jeszteni , sem megengedni, hogy az 
Ottománi városok’, és faluk’békesé- 
ges lakosai megsértessenek ; hogy Ö 
Felsége a’ neutrális nemzetek’ ke
reskedését semmi módon nem kí
vánja súlyosítani, a’ mennyire a’ 
Tractátus által megismért bézáratás- 
nak ellenére nints; és így hogy a’



Basa semmit se féljen az én alattam 
lévő hadi hajóknak illyen féle láto
gatásától.

„Mit tehetnénk mi ottan? Éget
nénk, rabolnánk, és Szmirnának 
Keresztény lakosait minden czél, és 
valóságos hafznunk nélkül veszede
lembe ejtenőá.

„Azért kérem a' Consul Urat, 
hogy erről minden embert, kit a’ 
dolog illet, nyugtasson-meg.

Heyden L.”
Ugyan ezen Újság Jun. 7-dikén 

írja : hogy az utolsó három napon 
nehány fzáz aíTzony, kövekkel, ’s 
botokkal felfegyverkezve az adósze
dő háza eleibe gyülekezett, Jun. 7- 
dikén ezernél többen gyűltek oda 
ismét, és az adófzedőt megkövezték 
volna, ha az el nem fut. Azután a 
Basának panaszolkodtak ezen em
ber’ gonoszsága ellen , ki nagy adót 
vetvén az eleségekre, az által min
den drága lett. A’ Basa megígérte , 
hogy kérelmeiket a" Portához küldi; 
külömben a’ város tsendessége fel 
nem zavarodott.

Jun. g-dikén*egy Török korvet, 
’s egy gálya, mellyeket a'Mitylenei 
Basa tsináltatott a' Porta’parantso- 
latjára , a’ Dardanellákhoz indulván, 
ízembe találta Hellas Görög fre- 
gátát, mellyen M i a u 1 i Adm. ült; 
ez két más Görög briggel mindjárt 
megtámadása’ Töröjt hajókat, mel
lyek alig futhatának B a b a vár'ol
talma alá, egy árboczfát elvefztvén, 
’s egyéb kárt is fzenvedvén. Későb
ben a’ vár ágyúi alatt ismét ki in
dáiénak innét a’ Török hajók; de 
a" Görögök egy gyújtó hajót külde

nek ezek ellen; a Török hajók zá- 
tonra sutának, ’s öfzvetörének.

(A’ Török Manifestum’ folytatása) 
A két Fejedelemségben a’párt

ütők közül némellyek *még megma
radtak ; a" szökevények Orofz Or
szágban menedék helyet, és oltal
mat találtak , és a’ támadás mindég 
tovább harapódzott; midőn az Orofz 
azt kívánta, hogy a’ Fényes Porta 
húzza ki seregeit a’ két tartomány
ból , ’s azokba Vajdákat nevezzen ki, 
’s így minden orvosló eszközökről 
mondjon le, mellyeket pedig az idő
nek veszedelmes környülállásai sür
getve megkívántak. Az Orofz azt kí
vánta , hogy a’ Görög Nemzet’ Fejei 
szabadon bctsáttassanak ; pedig ép
pen ezek voltak, kik a' zendülést 
támasztották, és a’ Nemzet’ többi 
részét is tébolygásában megerősítet
ték;-és, ezek tsak akkor vették el 
érdemlett büntetésüket, midőn a' 
Felség - hántás’ bűné törvényesen 
reájok bizonyosodott. Midőn az 
Orofz illy módon fogta pártjokata* 
rebelliseknek, ’s őket oltalmába fo
gadta , még sok illyen féle dologba 
avatta magát, ’s versengésekhez fo
gott , mellyekre a’ F. Porta barátsá
gos , egyenes, és helyes felelete
ket, ’s minden kívánságára felvilá
gosításokat adott.T)e az Orofz soha 
sem mutatta magát hajlandónak a’ 
F. Porta" okainak illendő meghall
gatására , és Báró StroganoíT éppen 
olly hirtelenkedő, mint a’Nerrize- 
telV törvényével ellenkező lépést 
tett, ide hagyván ezen fő várost.

Mindjárt az ő elútazása után írt
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a’ Nagy-Vezér az Orofz külső Mi- 
nisteríiez, híven és világosan eleibe 
terjefzté a’ dolog’ mivoltát: hogy 
a" F. Porta' magaviseletének min
denkor tsak az volt czélja', hogy a’ 
Tractátusokat minden barátságos 
Hatalmasságokkal, ’s különösen Ü- 
rofz Országgal, mint szomszéd Bi
rodalommal illendően bétöltse, és 
a’ békeséget, *s tsendességet minde
nütt fentartsa. Minden várakozá
sunk ellen ezen Minister’ felelete a’ 
tőle méltán várt barátságos és egye
nes indulatnak koránt sem felelt meg.

Végre , minekutánna már a' 
Havasalföldi tartományok’ minden 
privilégiumait újra és megszorítás 
nélkül megerősítettük, és a’dolgok’ 
régi folyamotját viíTzahoztuk,a’ Nagy 
Britanniái Követ, Lord Strangford, 
a' Veronai Congressusből viíTza tér
vén , a' F. Portát arról tévé bizo
nyossá, hogy a' dolog mostani ál
lap otjával , és a’ F. Porta’ mérsék
leti magaviseletével meg vannak elé
gedve ; és több conferentiákbah 
annak módja fzerént, és hivatalosán 
kinyilatkoztatá , hogy ha a' F. Porta 
a’ két Havas-alföldi tartományból 
magát visszahúzván, még arra is reá 
állana, hogy onnét a’ Bas-Besli 
Agákat a’ seregeikkel viíTzahívná , 
ezentúl az Orofz Udvarral semmiféle 
peres tárgy nem fogna fenmaradni, 
és a’ jó eggyetértés a’ két Biroda
lom között mindenképpen erős láb
ra fogna állani. A F. Porta hízván 
ezen ígéretben , ezen pontban is 
megeggyezett, mellyel a" perleke
dés' utolsó tárgyának tekintett, A 
Beslik’ száma igen megkevesíttetett,

és az Orofz Követség! Helytartó, 
Minciaki Úr, a’ Porta előtt az Ő Ud
varának ezzel való megelégedését 
jelentette.

De tsak hamar ezután a’ Besli 
Agák' rangja új gánts lett, és a’ F. 
Portának hivatalosan tudtára ada
tott az Orosznak azon kívánsága, 
hogy ezek viíTzahivattassanak, ’s he- 
lyettők alsóbb rangú Tisztek tétes
senek. Hogy az Orofz’ kivánsáa meg 
legyen , ez is megtétetett.

Ez meglévőn, tüstént, beadott 
egy hivatalos Jegyzéket az Orofz 
Követségi Helytartó, Udvara' paran- 
tsolatjára, mellyben azt kívánta, 
hogy tellyes hatalmú Biztosok kül
dessenek a’ határszélekre, hogy ott 
alkudozásokba ereszkedjenek a’Bu- 
kuresti Eggyezés’ következésében. 
Azon hifzemből, hogy ezen megha
talmazott Biztosok" küldésének nints 
más czélja, mint a’ Stroganoíf Bá
róval tartatott Conferentiában meg
hányt kérdéseknek végképpen leen
dő eligazítása, és hogy legalább most 
már a" két Udvar között lévő egye
netlenségek tartós időre eligazittat- 
nak, és a’ jó eggyetértés’ arányos
sága erősen helyre állittatik, arra 
határozá magát a’ F. Porta , hogy 
meghatalmazott Biztosokat küldjön.

Az Orofz Udvar nem tsak ön
kénye fzerént a’ conferentia helyéül 
Akermárit választotta, ’s a’ határszél
hez küldött Biztosokat oda hívta; 
hanem az Orofz meghatalmazott 
Biztosok, nehány conferentia után, 
minden elő - eggyezések ellenére, 
más hivatalos Jegyzékkel is állának 
elő , mellynek illy nevet adtak : Kü-
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lönös és toldalék- Eggyezes a’ Bu
karesti Tractátushoz ; és azt sürget
ték , hogy ezen Oklevelet a’ F. Porta 
mindenkifogás nélkül fogadja-el; 
holott már előre az volt az eggye- 
zés, hogy az alkudozásokbanfzoro- 
ssan a" Szerződések mellett marad
nak , és a’ fennálló Kötések’ világos 
értelmétől el nem távoznak ; és va
lóban az alkudozások ezen eggye- 
zéshez való bizodalomból kezdőd
tek. Híjában terjefzték-elő a' Török 
Biztosok, miilyen botránkozást okoz 
a' dolgoknak ezen folyamotja, és 
mennyire ellenkezik a' szokásban 
lévő szertartásokkal, ’s az alkudozá
sok’ mivoltával , így ezen javal
latot el akarák mellőzni. Az Orofz 
Biztosok válasza az volt : hogy ők 
egyenesen azt kívánják, hogy a’ 
Porta erre álljon reá , liülömben to
vábbi alkudozásba nem ereszkednek. 
Azonban az Orofz Biztosok ezen 
Conferexitiában megismerték, hogy 
a’ Görögök’ ügye a’ F. Portának bel
ső dolgai közé tartozik, és a' leg
szentebb állítással Udvarok' részéről 
hivatalosan azt jelenték, hogy az 
magát ezen kérdésbe semmi módon 
sem fogja elegyíteni; ezen hivatalos 
Nyilatkoztatás, a'mint szokás, mind 
két réfz' Jegyző könyvébe béíratott. 
Valóban a’ F. Portának.tellyes jusa 
volt azt kívánni, hogy ő reá való 
tekintetből, más ne elegyittse magát 
a’ Görögök’ ügyébe, minthogy hit
vallásának alap-törvényei, polgári 
alkotmánya, és nemzetisége miatt 
lehetetlen megengedni ezen dolog
ban az idegen közbevetést. Minthogy 
már a' F. Porta ezen állítást úgy tar

totta, mint a* két Ország között a’ 
békeségnsk, ’s eggyetértésnek mind 
a' jelenvalóra, mind jövendőre való 
kezességét, a’ minthogy ez is volt a’ 
Conferentia czélja, a'többire, ha 
káros volt is, .nem igen ügyelt, ’s 
az Akermáni Eggyezést jó szántá
ból aláírta.

Midőn az Orofz Követ, Ribeau- 
pierreUr, Konstantinápolyba meg
érkezett, fényes characteréhez illő 
minden megkülömböztetéssel , és 
tekintettel bántak vele. Az Akermá
ni Eggyezésnek többnyire minden 
czikkeíyei hétöltettek, ’s a'többinek 
végrehajtásában foglalatoskodott a’ 
F. Porta, midőn a’Görög kérdést, 
az Orofz Udvarnak azon Iegnyilván- 
ságosabb fogadása ellenére is , hogy 
ő nem fogja belé avatni magát , is
mét szóba hozták,— olly kérdést, 
mellyről mind a' két réfz már annyi
szor alkudozott, ’s beszélt, és melly- 
ré nézve a’ Porta már ezerszer hiva
talos , és meghatározott feleletet 
adott. Most ismét valami Tractátus- 
ról beszélitek, melly igazságtalan 
módon a'F. Porta’tudta nélkül köt
tetett, és ő ellene volt intézve; és 
Ribeaupíerre Úr, noha mint máso
dik meghatalmazott Biztos az Aker
máni Eggyezésen, ő volt az eggyik 
azok közül, kik azt ígérték, hogy 
a’ Görög ügy nem fog többé szóba 
jöni, — melly Ígéret a’ többi meg
hatalmazottak jelenlétében tétetett, 
és a' Conferentia’ Jegyzőkönyvébe, 
mint az a' F. Porta' kezében vagyon, 
béíratot — Ribeaupíerre Úr mégis 
szembe tagadta ígéretét, ’s ismét 
régi javallat!val állott elő, noha a

—
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F. Portának fzent törvényei, és Fel
ség! jusa miatt lehetetlen elfogadni; 
és megátalkodva vílTzavetette ártör
vényre, és igazságra épített előter- 
jefztéseket, s okokat, mellyekbőll 
ezen tekintetben az.Ottomani Or- 
fzáglófzék' magaviseletét meghatá
rozni* kelletik.

Azon közben megesék a' Nava- 
rini rettenetes vefzedelem, melly 
történethez hasonló példát a’ Nem
zetek’ Históriája nem mutathat. A' 
F. Porta még sem fzakafztá félbe 
barátságos helyheztetését,’s szünte
len ugyan azon tekintettel viselte
tett, mint az előtt. Sőt hogy a’ há
rom Udvarnak kedvébe járjon, a’ 
támadásban lévő Görög tartomá
nyoknak nevezetes hasznokat is ígért; 
mind ez volt a' mire leereszkedhe
tett ; de Ribeaupierre eléggé meg
szegte az illendőséget, midőn ezen 
ajánlással sem elégedett meg, és 
minden józan ok nélkül el hagy á 
Konstantinápolyi.

(Folytatása következik.)

Tudományos dolgok.
A' Magyar Országi Literaturának 

intéz újabb kellemetes érett gyü- 
möltsei különös figyelemre méltók :

1.) ,,P r i n c i p i a P h i 1 o c a 1 i a e, 
seu Doctrinae Pulcri, afi 
Scientiae formám exigere 
conatus estLudovicusSclie- 
di us. Pestini 1828.” 8-vo pagg. lg/».

Bár a Szépség igazi esmére- 
tét már több mint ezer év óta ki
fejteni törekedett is az emberi éfz ; 
bár ugyan a’ f z é p s é g esméreíének 
jßaum gartén Sándor Gött
lich híres német Tudós példája 
után Aesthetica nevezet alatt a’ 
FőOskoláknál különösTanitók adat
tak, még is igen kevés előmenetelbe 
tehetett a’ Szépség velős esmére- 
téíé nézve az emberi Nemzet legin
kább azért, mivel a’ Szépség es- 
méretének kifejtése körűt a' leg
jelesebb írók is elvefztették a’ helyes 
és egyetlen egy bátorságos utat. A’ 
mit Baumgartentó 1 fogva a’ 
Tudósok a’ Szépség esméretéről 
megállapítottak, azt Kant Imma
nuel, a’híres éfzaki Német Gon
dolkodó ,,C ritik der Űrt heil s- 
kraft” czimü munkájában felfor
gatta a’ nélkül, hogy a’ régi helyébe 
új alkalmas épületet lielyheztetett 
volna. Az óta az írók majd ide, majd 
oda tétováztak, ’s ha az a'tekintet, 
hogy a'Szépséget tsak maga az 
Ember érezheti, "s veheti éfzre, ki
jelelte is az A e s t h e t i ca legalkal
masabb pályáját, még is fenék igaz
ságok. helyett holmi pufzta vélemé
nyek. kaptak hitelre a’ Szépség 
igazi meg-határozásáról. Á’ mi 
nagy érdemű Szerzőnk tehát fényes 
tudómánybéli érdemeinek koroná
ját feltette , midőn harminczha- 
tod évi elmélkedéseinek alap igazsá

gaikat

Folytait a tik l/2 árkus Toldalékban.

(Hasznos Mulatságok Nro 6.)



Toldalék
a’ Hazai, *s Külföldi Tudósításokhoz,

(6.)
gaikat olly módon közlötte a* tudós 
világgal, hogy mindeneket, a' mik 
tsak a’Szépség Tudományá
hoz tartoznak, egyenesen maguk
tól az emberi testi tulajdonok
ból, és a’ lelki erőnek rend- 
Xzabásaiból fejtett ki. Oda ve
zérelnek tudniillik bölts határozásai, 
hogy a’ Szépség igazán a’ testi 
tulajdonoknak és a’ lelki erőknek 
nem viíTzálkodó , hanem egymásba 
tökéletes renddel (H a r m o n i á val) 
öfzvejövő és ömlő kifejlésökből ered, 
a’ mit azután különösen mély be
látással , éles éffzel, eleven festés
sel, ’s a’ Classicus Világ hív esmé- 
retén épült előadással részenként 
igen tudósán meghatároz. A’Könyv 
nem egy pipa dohány mellé való, 
hanem gondos olvasást, gondolko
dást és viíTza efzmélést kíván, de 
épen azért, mivel tárgya is nem 
mindennapi, előadása sem készülhe
tett mindennapi köntösben. Mi tisz
ta szivünkből óhajtjuk, hogya’tsí- 
nos és nemes lelkű szerző, ki a' Ma
gyar Ifiuságra nézve Tanítói Pályá
jának lefolyása alatt, a' mennyire az 
erkölts szelídségét sürgette, a’ ma
goshoz vezető ösztönöket táplálta, 
a’ jobb könyveknek esméretét ter
jesztette , ’s egéfz életét másoknak és 
nem magának és a’ magáéinak ál-

( Mávxtih Félesztendó 1828.)

dozta, igazi Véd Angyal és Jótéte
mény volt, mentülelőbb a’ P h i 1 o- 
c a 1 i á n a k különös Készeit is elké
szítse , és a’minden jóknál tisztelet
ben tartatott Schedius nevet ezen 
ajándéka által is örök emlékezetűvé 
tegye!
2.) „P s y c h o 1 o g i a E m p i r i c a, 

quam edidit Josephus Verne r. 
Jaurini, 1827.” 8. pagg. 528.

A’ derék Szerző , a’ Győri Tudo
mányos Academiában a’ Logicának, 
Metaphysicának és Erköltsi Philo- 
sophiának igen szorgalmatos Taní
tója,már akkor, midőn Logicai Lecz- 
kéit nyomtatás alá botsátotta, b<5 
esméretének, rendszeres gondolko
dásának és fáradhatatlan munkálko
dásának példás tanúságát adta. Most 
midőn hasonló előmenetellel az Em- 
pirica Psychologiát is úgy elkészí
tette , hogy a’ hasznos tudományt 
a’ könyvbe mindenütt béfzövöttta- 
pafztalásbéli és az emberi élet bölts 
folytatására megkivántató számtalan 
észrevételekkel és rendszabásokkal 
meggazdagitotta, nem tsak tanítvá
nyainak hálaadását magához le
kötelezte , hanem egyszersmind a 
köz figyelmet is egéfz mértékben 
megérdemlette. Óhajtjuk is buzgó 
szívvel, hogy, kevesittetvén azon 
gondjai, mellyek különben a' leg-

X
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erősebb lelket is nyughatatlan hely
it ezetben szokták tartani, mennél 
előbb a’ Metaphysicát is tollából ol
vashassuk , ’s ezen új munkája által 
a’ Győri Academia érdemeit, melly-

Hirdetések.
Tudományos Jelentés.

(l) Nem vonja egy egy Státys annyira ’s olly méltán Európa 
figyelmetességét a’ Iegujjabb időkben magára, mint a’ Török Biroda
lom , a’ honnan több készen lévő munkáim közt ennek leírását szán
dékozom kiadni, és pedig hogy az Oroszok Táborozását annál vilá
gosabban lehessen látni, 2» föld-abrofzokkal, mellyek közűi az egyik 
Oláh Országot és Moldovai, a’másik pedig magát Török Országot fogja 
magába foglalni. Arra az egéfz munkának 48 kr. ezüst pénzben, melíy- 
nek Augustusi Pesti Vásárra T. Károlyi István, és Eggenber- 
ger ’s Müller Könyváros Urakhoz való béküldettetését ki kérem. A 
munka Novemberi Vásárra fog megjelenni.

Lassú m. p.

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

következésében köz hírré tétetik, hogy a’ Libet-Bánya fzabad Királyi 
Bánya Városhoz tartozó minden Királyi használatok, úgymint: i.) A’ 
belső kétkerekű malom. 2.) A’ felső malom. Z.) A’ városi serfőzőház 
a’ pálinka főzés jussával. 4 ) A' városi Major a' hozzá tartozó földek
kel , és kertekkel. 5-) Az egykerekű belső malom. 6) Az úgynevezett 
Schaiben malom. 7.) Az alsó Kortsmaház. 6 ) A’ belső Kortsmaház.
g.) A’ felső Kortsmaház a’ hozzá tartozó mészárszékkel együtt. 10.) A' 
Schaibai Kortsma. n) A Kortsmaház, és mészárlás jussa az úgy ne
vezett Három víznél. 12-) A’ Város földjétől járó gabona tized. 13.) A’ 
Schaiba helységtől járó gabona tized. 14.) A’Povraznik helységtől járó 
gabona tized. 15.) Az alsó mészárszék. l6.) A’ pálinka főzés. 17. A’ 
pálinka mérés az alsó utfzában. 18.) A’ pálinka mérés a’ Város piatzán. 
IQ.) A’ pálinka mérés a’ felső utfzában. 20.) A’ hely pénz. 21.) A' ha
lászat ; végre 22.) A’ vadászat, és madarászát a' f. e. Augustus 12-dikén 
tartandó Licitátio által az első négy használat ugyan 6, a’többiek pe
dig 3 esztendőre e’ f. e. November elsejétől fogva a’ többet ígérőknek

|ben a’ tudós Szerző a’ hévleíkü Be
kének , és az éles efzü Brestyenfzky 
Adalbertnek jeles fzorgalmu Társa, 
közelebb ismét hálaadatos fzívvel 
hirdethessük. —



bérbe adatnak. Meilyre nézve a bérleni akarók a’ fent meghatározott 
napon a’ mondott Szabad Királyi Bánya Város Tanátsházánál ezen 
Licitatióra illendő bánat pénzzel felkéfzűlve a’ fzokott reggeli órákon 
jelenjenek meg. Budán Julius ll-dikén 1Ö28.

Licitatio-Híradás.
(2) Báró V e n k h e i m Örököseinek réfzérŐl köz hírré tétetik hogy 

azoknak a’ belső Városban a’ Ketskeméthi utfzábanőíl fzám alattiévá 
háza az arra dűlő 1312 terültölnyi kerttel, és oda tartozó 25,003 terült 
ölre telő, a’ Rákos, és a’ Paschgál féle Malom között fekvő 200 és 
210 fzámok alatt lévő kettős réttel e’ f. e. Augustus 21-dikén Szabad 
Királyi Pest Városa föld- birtoki-Tifztségénél reggel io órakor vaW öfz 
vesen , vagy pedig egyenként licitálva eladatikÚA’feltételeket a mon
dott Tífztséguél addig is megtudhatni. Pesten Jul, iö. 1828.

Híradás.
(2) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy Tekintetes Nemes Borsod Vármegyében 
a' Diósgyőri Királyi Uradalomhoz tartozó Muhi Pufzián , folyó 1828-dik 
efztendei Augustus hónap 27-dik napján dél előtti 8 órától kezdve 
Licitátio alkalmatosságával az ott helyben lévő. Uradalmi Nyájból 
nemesített selyem gyapjas ÍÖO darab hágó kosok, 230 darab anya Juh’ 
és 80 darab öreg Juhok kéfz pénzért el fognak adatni. A' kiknek ezen 
Juhoknak megvételére kedvek léfzen a' fentit írt helyen , és időben
jelenjenek meg. Budán Sz. JaM> Havának 9-dikén 1828-

---------------------—

■f. Híradás.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Helytartó Tanáts a f. e Jul 

8-dikán a 18753 fzám alatt költ Felséges Parüntsolat’következésében 
ezennel köz hirré téteti, hogy a’ Bétsi Tsáfz. K. Theresiana Akadé
miában a’ Magyar Nemzet réfzérŐl a’ jövő oskolai efztendőre t i a’
f. e. Nov, i-ső napjától fogva két üres hely nyílik meg, mellyéknek 
einyeresere a folyamodni akarók Kérelem-leveleiket, a’meghatározott 
Bizonyság-levelekkel felkéfzűlve, legfellyebb a’ f. e. Augustus végéi- 
egyenesen a' Nagy Méltóságú M. Kir. Helytartó Tanútshoz küldjék. °

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

ből köz hírre tetetik, hogy a’ Selmetz Szabad Királyi Bánya Városhoz 
tartozó Eisenbachi Serház két hozzá tartozó kertel e-gyütt e’ f e 
Augustus 27-dikén tartandó nyilvánvaló Licitátio által hat egymás 
után következő efztendőre 1823-diki November elsejétől focrva bérbe 
fog adatni. Meilyre nézve a bérleni akarók ezen Licitatióra a' fent



meghatározott napon a' mondott Szabad Királyi Bánya Városházában, 
(a hol a’ bérlés feltételeit előre is megtudhatni) 101 ezüst forint bá-v 
nat pénzzel felkéfzűlve a’ fzokott reggeli órákon jelenjenek meg. 

Budán Julius 5-dikén 1828.

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

séből hírűladatik hogy e' következendő Magyar Orfzági Kamarai Jó- 
fzágok legfőbb Elajándékozásra vágynak határozva, úgymint :

a.) A'T emes Vármegyében fekvő Guvesdia, és Janóra 
helységek; továbbá

b.) A’ Krassó Vármegyében lévő Komoristye helység, 
és Barbócza Jófzágnak egy harmadréfze ; végre

c.) Az Arad Vármegyében lévő Kujed helység.
Ezen Jofzágok mivoltát, betsültetését, és a’megnyerés felté

teleit Bétsben a’ Nagy Méltóságú Ts. Kir. Közönséges Udvari Kama
ránál; — Budán a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamará
nál, és ezen kívül a’ betsár sommáját a’ Bánáti Jófzágokra nézve a' 
Temesvári Kamarai Kormánynál, és az illető Tifztartói hivatalok
nál,— az Aradi Jófzágra nézve pedig az Aradi Praefektusi hivatal
nál megfzemlélhetni.

A’ megnyerni fzándékozók, azok is, kik már magokat jelentet
ték, meghatározott kinyilatkoztatásokkal együtt legfellyebb is e’ folyó 
efztendei Sz. András hava’ 25-dikéig vagy a’ Nagy Méltóságú Ts. Kir. 
Közönséges Udvari Kamaránál Bétsben,— vagy pedig a’ Magyar Ki
rályi Udvari Kamaránál Budán annál bizonyosabban beadják Kérek 
meket, minthogy nyilvánvaló legfőbb helybeli meghatározásnál fogvt 
ezen határ idő elfolyta után semmiféle utóbbi keresetek sem fogad
tatnak el, hanem egyenesen vifiza utasíttatnak.

Budán Junius 25-dikén 1828»

A’ Duna Vizének állapotja.a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Jul. 6-dikán 13 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
Jul. 7-dikén 13 Láb, 3 Hüv. 0 Von.
Jul. 8-dikán 12 Láb, 11 Hüv. 0 Von.
Jul. Q-dikén 12 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
Jul. 10-dikén 12 Láb, 1 Hüv. 0 Von.. - . . ---- - ——■ 1—|— •

A’Gabonának Pesti piaczi ára Julius 18-dik napján 1828- V. Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 6 fór. 40 kr. Kétfzeres 4 fór. 
— kr. Rozs 3 fór. 30 kr. Árpa 2 fór. 16 kr. Zab 2 forint 4 kr. 
Kukoricza — fór. — kr. Köles — fór. — kr. Köles kása — fór. — kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.
_______________ (7-)__________________________

Pesten, Szerdán, Szent Jakab Hava 23-dik napján 1828.

Ellenkezés.
Bandi, vigyázz, ne beszéllj sokat a’ gyűlésbe’; kisülhet 

Szűk eszed: úgy látom. talpra szavad nem esik.
Hát te miért nem szóllsz? fejedet bő elme feszíti; —

A’ ki akar, nem tud; a’ ki tud, az nem akar.

MAGYAR és ERDÉLY-
ORSZÁG.

Buda fzabad Királyi és fő város
nak Tisztújító széke Méltós. Gr. 
N ádas dy Ferencz Úr , mint Kir. 

Biztos' előlülése alatt. Jul. 17, lg, 
és 19-dikén a’ Sz. Lélek segítségül 
hívása után a' szokott szertartások 
fzerént tartatván, Város Bírójának 
választatott T. S z e t h Kristóf, Pol
gármesternek Oeffner Ferencz, 
Város' Kapitányának Schweitzer 
János Urak. Belső Tanátsbéliek let
tek : TT. Schweitzer János, ed
dig volt betsületbeli Szenátor, és 
subst. Város Kapitánya ; Schrei
ber Ferencz, eddig volt Itélőfzéki 
Protocollista ; K öle da András , 
eddig volt Magistrátusi Fő Jegyző ; 
Keller Ferencz eddig volt Község’ 
Actuáriusa ; W a 11 h e i m János, 
eddig volt subst. Föld birtok, Tiszt
ség' Controlorja. — Népfzófzólló- 
jává választatott Rath Jósef Úr, 
Patikárius; és a’ választott polgár
ság’ kiegészítésére 23-an vétettek 
fel a' külső Tanátsba , mind a’ vok
solt' többsége által. Végre utolsói 
nap a" Méltóságos Királyi Biztos Úr.] 

( Második Felesztendö 1828. J

ki.fcz egéfz Válafztást igen böltsen, 
és a' Közönség' megelégedésére in
tézte , ’s kormányozta, kinevezte Fő 
Jegyzőnek Schmidt Fér. Urat, 
Itélőfzéki Jegyzőnek Oeffner A nt. 
Urat;—Tifzti Fő Ügyéfznek Tek. 
Farkas Károly Urat, M. országi 
Ugyvédlőt, ésNagys.Szirmay Ádám, 
Úr, Kir. Törvényfzéki Refer. Asseis- 
sornak volt Expedítorát; Levéltár- 
noknak Joannovits Demeter U- 
rat; Expeditornak Thürnböck 
Urat; Protokoll istáknak Nékám, 
és Alker Urakat.

Egyházáról (Pest Vgyében 
a' Solthi Járásban) Jul. 11-dikén ír
ják : hogy az oda való Evangel. Tót 
lakosokat meg akarván magyarosí
tani az oda való Prédikátor Tűzte- 
letes Tudós Sárkány Samuel Úr, 
már ez előtt két esztendővel annyi
ra vette, hogy önként ők magok azt 
végezték, hogy az Isteni tisztelet 
minden negyedik Vasárnap magyar 
nyelven tartassák. De magyar Éne
kes könyvet szegények nem szerez
hetvén tsak Tótul énekeltek. A’ Fré
dik tor Úr tehát ezen is segíteni aka»

X



van , 'Kérelem-levele á]tal az oda valói 
Földes Urakhoz folyamodott, kik, 
noha eggyen kívül mind Iiatholiku- 
sok , mégis nagy lelküséggel 110 
fór. V. Cz. adlak öfzve, mellyből 
200 darab Győri Magyar Énekes 
könyv* beköfctetése majd kikerült, ’s 
így a nép közt kiofztatott olly áron, 
mennyiben a’ nyomtatvány van. 
Jun. 29-dike volt az első Vasárnap, 
mellyen a* Tót Község a’ templom
ban magyar nyelven zengedczett. 
Valóban ditséretre méltó mind a’ 
Prédikátor Úrnak buzgósága, mind 
a’ Földes Uraknak nagy lelkűsége, 
mind a Tót Községnek magyaro
sodig törekedő indulatja , és sok ide
geit nyelvű népes helységeknek pél
dául szolgálhat. — Megérdemlik a" 
derék adakozó Földes Urak, hogy 
neveiket ide tegyük, ú. m.T.T. T u- 
rőczy Jósef, Mélt. Özvegy Báró 
Rudnyánfzky Pálné, Mélt. B. 
Rudnyánfz k y Jósef, T. T. C s a- 
pó Dániel, Nagys. Cseh Lá’fzlóné 
Kir. Tanátsos Özvegye, Mélt. B. 
Rudnyánfzky Károly né.

Ä’ sokszor említett GiraíTa, a’ 
ZágrábiLuna fzerént, Jül. 13-kán, 
egy különös kotsin , mellyel e" vég
re Károly városában készítettek, est
ve 9 óra tájban megérkezett Zágráb
ba ; ’s 14, és 15-dikben is ott ma
radt, és ló-dikban fogják útnak in
dítani ; legalább Jul. 28—2Q-dikére 
megérkezhetek Laxenburgba.

Tekintetes Ns. Szab olts Vár
megyében Méltóságos Mező Szegedi 
Szegedy Ferencz Ts. K. Kama
rás és Administrátor Úr O Nagysá
ga Elölülése alatt Jun. 24-dikén

Tifztválafztás tartatván, Megyénk 
Tisztjei lettek:
Első Al-Ispány Bőnis Sámuel. 2- 

dik P a tay István. Fő-Jegyző E ö r- 
dögh Aloysius, iso Al-Jegyző Far
kas Ignácz. 2-dik Aljegyző K a z i n- 
c z y Jósef. Fő Pei ceptorok ’S o 1 d o s 
Ferencz, és Csuha Sándor. Szám
vevő K á 11 ay Menyhárt. Fő-Fiscális 
Jarmylmre. lső AlFiscális O 1 áh 
Mihály. 2-dik Zoltán Mihály. 3- 
dik K a s t e 1 Imre.—A’ Kis V á r d a i 
Járásban: Fő Szolga Bíró Far
kas Károly, l-ső Al Sz. B. P ó z n e r 
Antal. 2-dik Al Sz. B. E r ő s s 
György. Esküdtek: Szegedi An
tal. Szentmarjai Károly. Fe
renc z y Ignácz. Közbátorságra 
ügyelő Biztos : F ü 1 e p Antal. Part. 
Perceptor: Pénzeli Ferencz.—A’ 
Nádudvari Járásban: Fő Sz. 
Bíró Kállay Péter, l-ső Al Sz. B. 
Szúnyog h y Sándor. 2-dik A1 Sz, 
B. Eördögh Péter. Esküdtek: 
Szunyoghi Dániel. C sas kos 
István. Papp Sigmond. Közbátor- 
sági Biztos : K ä 1 m á ntz y Gábor. 
Part. Perceptor: H a t a y Gedeon.— 
A’ Dadai Já r á sb a n : Fő. Sz.iBí
ró Vay István. l-sőAl Sz. B. Zol
tán István. 2-dik AI Sz. B. belez 
János. Esküdtek : M i k e cz Ferencz. 
Papp Antal, Bodó Antal. Iiözbá- 
torsági Biztos: Bodó János. Part. 
Perceptor: K r i s t o n András,—A 
BáthoryJárásban:Fő Sz. Bíró 
Kállay Gergely, l-ső Al Sz. B. 
Kállay Mihály. 2-dik Al Sz- B. 
J á r m y László. Esküdtek : J á r m y 
András. F e j é r Jó séf. Erő ss Fe
rencz. Közbátors ’gi Biztos : J u h á fz



Ádám. Partie. Perceptor r J á r m y 
Diénes.

Kolosvárról. Jun. 8-dikán 
írja az Erdélyi Híradó : hogy az nap 
iktatták hé az Erdélyi Oskolák’ Fő
igazgatói Hivatalába Nagy Méltósá
gú Csík-Tusnádi Hová ts Miklós 
Erdélyi Püspök Úr Ő Exját. A'ha
za’ Naggyai szíves réfzvétellel jelen
tek meg a’ pompás ünnepen. Ezen 
alkalmatossággal a’ Fels. Rir. Fő 
Kormányszék' állandó Elölülője N. 
Méltóságú Branyitskai Báró Jó’si- 
ka János Úr O Exja hathatós be
szédével az Elöljárókat, és Növendé
keket az ünnep" fő tárgyára; Püs
pök Úr O Exja amazokat a’ mások’ 
tökélletesítésére, a nevendék-ifju- 
ságot pedig jövendő boldogsága’ 
megszerzésére ébresztették.

Bródból, Tót OrfzágbólJun. 
24-dikén írják : hogy Bosnyák Or
szágnak Rormányozója Abdul Rah- 
man Basa megparantsolván, hogy 
á Sarajevo fő város mellett tá
borozó Török seregek Orlovo-Polje 
mellé a’ Drina bal partjára gyüle
kezzenek , hogy onnét Szerviába 
menjenek, a’ nagyobbak között Eu
rópai formára szabott ruhákat ofz- 
togata ki, mellyekbe elsőbben né- 
melly főbb Tisztek (Agák. és Bé
gek) felöltözvén, a’ többi Törökök 
úgy megdühödtek, hogy közülök 
kettőt, Bedri Efendit, és Hansa- 
Béget öfzvekonczolnák ; a’ többi,’s 
ezek között HuíTzein-Bég a" Grada- 
saczi Kapitány, alig futhatott el. 
Erre mind felzendülvén, a* fő városra 
rohannak, a’ várat, és ágyukat el
foglalják, és magát a’fő Basát kö

rülveszik a’ palotájában, ’s az ellent- 
állani akarót meggyőzvén, elfogják. 
A’ Kapidsi Basa, ki a’ minap külde
tett ide Konstantinápolyból, ezt lát
ván, sarkantyúba veszi paripáját, 
de a’ pártütők elfogván , őtet is el
zárták ; valamint azon kurírokat is, 
kiket a Basa küldött Konstantiná- 
poíyba. A Sarajevo! Nagyok a’ Bos- 
niai Kapitányokkal öfzveczímborál- 
ván a’ Szultán parantsolatja ellen, 
a’ tartomány kormányozását által 
vették, és kinyilatkoztatták, hogy 
ők semmi módon el nem fogadják 
az új forma ruhát, ’& az új fegyver 
forgatást, annál kevesebbé mennek 
ki Bósniából. (A" Zágrábi Luna azt 
mondja, hogy a’ bézárattatott Ba
sának a’ pártütők megbékéllő felté
teleket adtak eleibe, demitsoda fo
ganattal, mégnints tudva.)—Bród- 
ban Jun. 24-dikén valami fél óráig 
tyúk-tojásnyi jég esett, a’ gaboná
ban , ’s fzőltőben nagy kárt tett.

Hirdetmény. A’ N. M. K. Ma
gyar Udvari Kamara részéről köz 
hírré téteiik: hogy ar néhai nagy 
emlékezetű Felséges Tsáfzárné, ’s 
Királyné Maria Theresia által 
az úgy nevezett Pesti Angol Kisafz- 
fzonyol^ vagy-is Apáczák’ nevelés
beli Intézetében a Magyar Ramerá- 
Iis Tisztek Leányai számára felállí
tott , ’s a N. M. K. M. Udvari Ka
mara Bemutatása vagy is úgy neve
zett Praesentája alá tartozó négy he
lyek közül (mellyeknek kelteje, a’ 
Szerző-Levél erejénél fogva különö-x 
sen nemes vérből eredeti — másik 
kelteje pedig nemtelen szülőktől

X*



ízármazott Kamerái is Tifztek Leá
nyainak van fzánva) a' Nemes Leá
nyok’ két helye ugyan folyó efzten- 
riőbeJi Szent András Havában, a’ 
nemtelenek két helye pedig jövő 
í 829-dik efztendőbeli Szent Iván és 
Mindfzent havaiban a’ most benn- 
lévő Nevendékek' kilépése által, meg 
fog üresülni.

Azon Hamerális Tifztek tehát, 
a’kik ezen Jó - téteményben réfzt 
venni kivannak, ebbeli Rönyörgő- 
Leveleiket, a' beveendő Nevendé- 
keknek Kerefzt-levelök , "s azoknak 
a’ himlő bódításáról, vagy a termé- 
fzetes himlőknek fzerentsésen ki ál
lott voltáról , ’s állandó Egészségük
ről , ’s erős Testi alkotásokról fzólló 
Bizonyítványok’ előmutatása mel
lett, nevezetesen a' 2 Nemes Névén- 
dók’ helye elnyerésére legfellyebb 
f. e. Szent Mihály hava 10-dik nap
jáig, a’ másik 2 Nemtelenére pedig 
következő 1629-dik esztendő Böjt 
más hava végéig a’ N. M.K.M. Ud
vari Kamaránál okvetetlen nyújtsák 
hé; e’ felett pedig azok, kik a’ Ne
mes Nevendékek 2 helyéért esedez
ni szándékoznak (ha tsak nemesi 
vérből való származások közönsége
sen tudva nints) Nemesi Karokat 
az illető Tekintetes Nemes Várme
gyék által költ fzármazésbeli leve
lek által bebizonyítani tartoznak.

Költ Budán Szent Jakab Hava
l6-dik. napján 1828.

Hadi Tudósítások.

A’ Karafzui táborból Jun. 30- 
dikán,— A'Tsáfzári ármáda új se

regekkel szaporodik. Egy ofztály lo
vag vada íz , 24 lovas-ágyúval, ép] en 
most érkezett hozzánk. Majd két 
ezer verstnyi útja után is tellyes ál
lapotban léptetett el O Felsége előtt 
ezen osztály. Tengeri közösülésünk 
Odesszával már egész folyamatban 
vagyon , és majd minden nap fele
séggel rakott hajók érkeznek a' Küs
te 11 dsei kikötőhelybe. Más rész
ről szárazon szállítják a’hadi sereg
hez azeleséget; ’s ezt a’Niekrasutsy 
Kozákok is elősegítik. Ma reggel a’ 
Tsáfzár Rudzevits Grlis' seregét 
tsata rendben gyakoroltatta. M i- 
hály Nagy Hg. minden órán várat- 
tatik. Kétség kivűl Ő Tsáfzári Ma
gassága hozza meg a’ Tsáfzárnak a’ 
Brailovi martalékokat.

Előseregünk egy felől Man
gel iát (a’ fekete tenger mellett) 
másfelől Kuskunjét (Rassova, és 
Szilifztria között) minden ellent ál
lás nélkül elfoglalta. Az ellenség se
hol sem áll meg előttünk , hanem 
közelítésünkre viíTza húzza magát. 
Mégis, a' mint látszik , a'Schumlai, 
és Szilifztriai Seraskierek Basar- 
dsíkhoz hadi seregeket küldöttek, 
mellyek talán minket bevárnak.

Karafzuból Jul. l-ső nap
ján. — A n a p a vára G r e i g h Vice- 
Admirálisnak , és ílg. Menczi- 
k o f f General-Adjmánsnak minden 
kötés nélkül kegyelemre (Discre- 
tióra) magát feladta. T. i. a’Jun. 9- 
díki fzerentsés ütközet után azon 
tengerbe nyúló föld-tsútsot, mel
lyen Anapa fekszik , mind száraz
ról mind vízről egészen körül vet
tük ; ’s egy nehány nap alatt az os-
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tromi munka a' vár allyáig jutott; . 
és 22-dikben , minekutánna a’ vár 
árkain út nyittatott, és a' kőfalon 
három helyen törés tétetett, a' vár
kormányozó Basa utoljára megfzól- 
Jíttatott, hogy magát az őrizettel 
hadi fogoly képpen adná meg. A' 
Basa eleinte azt vitatta, hogy ha a' 
várat feladja , neki jusa legyen fegy
verestől , butyorostól onnét kiköl
tözni ; hozzá tévén , hogy ha ezt meg 
nem nyeri, a' várat köröm szakad
táig fo^ná védelmezni. Ezzel az al
kudozás félbeszakadt, ’s már készül
tünk az új ostromhoz, midőn a' Kö
vetek a' várból ismét megjövének , 
’s azt hozák válaszul, hogy készek 
kegyelemre magokat feladni. —En
nél fogva Áriáját Jun. 23-dikán el
foglaltuk ; azt azonban meg kell en
gednünk , hogy a Törökség nőna
pig magát vitézül oltalmazta , és 
azon pillantatban , midőn magát 
feladta , minden oltalombeli szerei
ből kifogyott volt. Az Anapai őrizet 
3000 emberből állott; 85 ágyú, szá
mos hadi szerek , és igen sok eleség 
került kezünkre. GreighV. Adm. 
és Kg. Menczikoff mind ketten 
kimutatták a' vár ostromlása alatt 
hadi tudománybeli tapasztalásaikat, 
’s vitézi bátorságokat, kik közül az 
elsőt a’ Tsáfzár Admirális!, a’ má
sikat Vice-Admirálisi rangra emelte; 
ezenkívül Hg. Menczikoífot a’ Biro- 
dalombeli tengeri erő’ Generalstab- 
jának Fejévé nevezte.

Ezen pillantatban érkezik hoz
zánk azon tudósítás , hogy T u 11 s a 
vára magát megadta, mellyben Qi 
ágyú, és 2000 emberből álló őrizet

.volt. Brailovban 273 ágyút, 
17,000 Púd puskapornál többet, két 
fa-magazint, mellyből minden szük
séges kiigazítások a’ Pattyassugnál 
kitelnek , temérdek sok ágyúgoíyó- 
bist, és annyi eleséget találtunk , 
hogy az egéfz ármádánk egy hónap
nál tovább beérheti vele.

A' táborozás Máj. 7-dikén kezdő
dött. Jun. 30-dikáig Moldovát, és 
Oláh Országot elfoglaltuk; Isaktsa- 
nál a’ Törökség’ ágyúzása alatt a’ 
Dunán áltál-keltünk, az ő hajós sere- 
getskéjét ezen vízen öfzverontottuk; 
a' Duna jobb partján a’ Trajánusi 
sánczokig előnyomultunk; hét várat 
elvettünk , ú. m. Isaktsát, B rai- 
lát, Matsint, Hirfzovát, Kus- 
tendsét,Anapát,ésTultsát; 
’s ezen várakban , valamint az el
lenséggel tartott külömbféle tsaták- 
ban 800 ágyúnál többet nyertünk, 
— Má estve, midőn az Istennek új
ra Te Deumot tartunk szembetűnő 
oltalmáért., esedezünk , hogy fegy
vereink ezentúl is ollyan fzerentsé- 
sek legyenek.

AUSTRIA.
Ó Excellentiája az Orofz Ud

varnál lévő Austriai Nagy Követ, 
Gróf Zieh v , Jul. 14-dikén Sz.Pé- 
tervárából Bétsbe megérkezett. — 

A’ Bétsi Evangélikus vallású 
Község a’ megholt Wächter Ur 
helyébe első Prédikátorának válasz
totta Heyser Kerestely Urat, Er
délyben volt Földvári Szász Plé- 
bánust.

Ama híres képíró K rafft Jó
sef Jun. 23-dikán Béts mellett Ujvá-



rosban tüdőgyulladásban megholt, i 
42 esztendős korában. Tőle bírja a’ < 
Pesti nemzeti Muzeum Zrínyinek 
Sziget várából kirohanását, ésmos. , 
tan Uralkodó Felséges Urunknak 
Magyar országi Királlyá lett fényes 
Koronáztatását; mind a kettő re
mek-munka !

NÉMET ORSZÁG.

A’ Würtembergi Orfzáglófzéki 
Újság Jul. 8-d'kán egy Királyi Házi 
Törvényt közöl. Ez 10 szakaszban, 
fzóll: a’ Királyi ház’ öfzvealkotásá- 
ról, a’ tagok’ titulusáról, czímeré- 
ről, és rangjáról; a’ Korona-örö
kösödésről , Királyi Helytartóról, ’s 
a Királynak személyes Tutorságá- 
ról; a’ Királynak a Kir. Ház’ tag
jai eránt való fő felvigyázásáról; a’ 
Kir. Herczegek’, ’s Herczeg asszo
nyok' Tutorságáról, neveltetéséről, 
’s lakásáról; a’ Kir. Ház’ tagjainak 
kiházasitásáról; azoknak Udvar-tar
tásáról ; tartásbeli jószágáról, éle
lem - pénzéről; hit - béréről, és öz
vegyi jusáról; a’ Kir. Ház' tagjai 
magános birtokainak kormányozá
sáról , ’s örökösödéséről, ’s egyéb 
magános dolgairól ;• ugyan ezen 
Kir. Ház’ tagjainak törvényhatósá
gáról, ’s a’ t.

P O R T U G A L L I A.
Az Ország három rendű Corte- 

seinek ülését Jun. 25-dikán Lizabo- 
nában a’Viseui Püspök , D. Lobo 
Ferencz Sándor a hoz alkalmaztatott 
beszéddel nyitotta meg, mellyben 
a" többek közt így szollá: „Az egéfz 
Országban egy kiáltás hangozék ; a’

haza’ ínségét látván, kiki orvoslást 
óhajtott ez ellen. Minden Portugal- 
lusok (fzabad legyen így fzóllanom) 
a’ Királyi Herczeg O Magasságára 
fordították esdeklő szemeiket, hogy 
Őseinek királyi izékébe ülne fel, ’s 
vetne véget az Országiás’ ingadozá
sának, és bizonytalanságának. — 
A’ Nemesség , Papság, Törvényszé
kek, városok , polgárok erre nézve 
egy értelemben voltak. — A’ nagy 
lelkű Herczeg le nem rázhatta a’ 
Rendek, és polgárok óhajtását, és 
előterjesztéseit, kinek szivén legin
kább fekszik a* haza ditsősége, és 
a’ nemzet haszna. De minthogy a* 
Herczeg a’törvényt tiszteli, min
dent tsak ettől akar nyerni. Az Or
szágnak van törvénye a’ Korona
örökösödésről ; ezen törvényt a’ Mo
narchia’ alkotásakor hozták , és min
dég megtartották, ha tsak az erő
szak ellent nem állott. Ha ezen tör
vény , ha a’ Monarchiának alaptör
vénye a’ K. Herczeget a thrónusra 
hívja, úgy ő örülhet, hogy ezen 
törvény’ erejénél fogva illy nagy

> lelkű Nemzeten uralkodhatok. D e 
i vallyon valósággal hivat- 
ita tik-e a’ Portugalliai k o-
> rónára?.,. Ez az a’ fontos kér

dés , mellyel fel kell oldani. A’ ha
za’ barátinak buzgósága azt^ráltol
ta már , Igen! De méltatlan ^blna

- az indulatok’ hangján megindulni,
- melly noha nem volt mindég hamis,
> mégis gyanús. Ezt a bölts Herczeg 
t nem tartotta elégségesnek, hanem 
i azt határozta, hogy a’ Rendek’ ki- 
z vánságát egy törvénytevő szék' vizs- 
’ gálata alá vesse, melly Széknek a’



törvény erre hatalmat adott. Ezen 
Szék három Rendből áll, a’ Nemes
ségből, Papságból, és Népből. A’ 
Hg. a’ Portugálba! régi fzokásokhoz 
ragaszkodván, ezen fontos tárgyat 
ennek elejébe botsátja, ’sa’ t.” A' 
Cortesek valóban D.Miguelt Ki
rálynak kiáltották; 's ennek követ
kezésében az idegen Követelt útnak 
kéfzültek, kivévén a' Spanyolt, és 
a’ Nunciust.

Ugyan az nap Dom Miguel 
egy Végzést adott ki, mellynél fog
va megkegyelmez mind azoknak, 
kik Portugalliába érkezése óta poli
tikai véleményük miatt fogságban 
ülnek. Valamint engedelmet ád a’ 
haza menetelre mind azoknak , kik 
ezen okból hazájokat elhagyták.

OROSZ BIRODALOM.

Sz. Pétervárából Jun. 2-dikán 
jelentik: hogy az előtt való nap az 
ott hátramaradott gyalog testőrző 
sereg,a’katona-Intézetekkel eggyütt, 
a’ Krafznoe-Seloi táborba elutazott; 
a' lovasság mentői hamarább után- 
na megyen.

A Közép tengerre rendeltetett 
Orofz új hajós sereg Kronstadtbó 
Jun. 2Udikén indúlt Koppenhága 
felé; M áll 5 bnea-hajóból, ú. m. 
Sz. ASdrás , Emanuel, Fere-Cham- 
penoise , Konstantin , és Sz. Vladi
mir 64—84 ágyúsok ; továbbá négy 
fregátából, ú. m. Maria, Olga, Ale
xandra, és Merkurius, mind 44 ágyú
sok. Ezen Q hajó közűi három vifz- 
fzatér Ropenhágából Siniávin Ad
mirális alatt, a’ többi Ricord Con-

tra-Admirális alatt Gróf Heyden flot
tájához kaptsolja magát.— A’ má
sodik hajós osztály a’ f e. Julius hó
napban indúl Kronstadtból ugyan 
Gr. Heyden flottájához ; ehez tartoz
ni fognak: Mihály Nagy-Herczeg, 
és Alexandra Tsáfzárné 74— 84 
ágyús línea-hajók ; — Lovicz Her
ezegné fregáta, Telemak , és Ulifz 
briggek. Ennek vezérlője még nints 
meghatározva.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Jun.

25-dikén.—Valami tíz nap óta, hogy 
az Oroszoknak a' Dunán való áltál- 
menetelét megértettük, a" fő város
ban kettőztetett szorgalommal tefzik 
a' hadi készületeket. Azonban a’ 
Törököknek közönséges felfzóllitá- 
sáfol, a Próféta’ zászlójának kifze- 
geztetéséről, a' Nagy-Vezér’, vagy a’ 
Seraskier Chosrev-Basa" elindúlásá- 
ról még eddig fzó sints; de mégis 
tétetnek olly rendelések, mellyek 
arra czéloznak. A" Kurban-Bairam 
ünnepeket megelőző estve (Jun. 22 ) 
a'Metsetek’ Papjaihoz olly parantso- 
lat küldetett a kihirdetés végett, 
mellyben a’ Muzulmánok intetnek , 
hogy eljött azon idő pont, melly
ben az Orfzáglófzék’ felfzóllításának 
a’ fegyver-fogásra engedelmeskedni 
kelletik ; és hogy ennél fogva min
den Moslim (Török) tizenkét esz
tendőstől fogva hatvanigczéhenként 
az Imámok (Papok) által kisértetve, 
a’ Seraskier Chosrev-Basa’ pa
lotájához menjen, hol alkalmatos 
volta megvisgáltatván, ’s táborozás
ra valónak találtatván , a’ fegyverben 
gyakoroltassák. De úgy látszik, hogy



GÖRÖG ORSZÁG. 
A’ Jun. 2-dikán Aeginán költ 

Ábeille Grecque nevű Fr. Új
ság közli Benizelo Rufo Úrnak a’ 
Szirai Kormányozónak a'Praesidens- 
hez írott levelét, mellyben jelentést 
te Ízen, hogy ő éfzrevévén némelly 
embereknek gyanús készületeit, ’s 
hajóval való kiindulását, utánnok 
küldött, elfogatta, 's azok valóban 
tengeri ragadozást forgattak elmé
jükben, kiknek több alattomos czim- 
borás társai voltak; ezeket mind a' 
vallomás' jegyzőkönyvével eggyütt, 
az Orfzáglófzék' kezébe fzolgáltatja. 
Görög Ország’ Praesidense Benizelo 
RuíFo Úrnak ezen hívatalbeli bujzgó- 
ságáért köfzönetet tefzen Máj. 30- 
dikán hozzá írt levelében. .

Aeginai tudósítások fzerént, a' 
Praesidens Gróf Capodistri as 
Jun. 3-dikán.a’ Görög Pátriárka által 
Konstantinápolyból küldetett, "s bo- 
tsánatot hirdetni akaró Püspököket 
Porosban pompás ülésben fogadta, 
’s ezen jelen voltak a' három Hatal
masság hadi hajóinak (AzofT, Juno, 
és Dryad-nak) Kapitányai is. A con- 
ferentia kevés ideig tartott; a Fő 
Papok’ ajánlása el nem fogadhatná
nak jelentetett, ’s nekik egéfz nyá
jassággal tudtokra adatott, hogy is
mét térjenek viíTza oda, a’ honnál 
jöttek. A’ Püspökökre egéfz Pelo- 
ponnesusban nagyon vigyáznak, 
hogy semmi társalkodásba ne erefz- 
kedhessenek, külömben mindenütt 
méltóságokhoz illő módon bánnak 
velők; most Konstantinápoly felé 
útban vannak.

ezen polgári katonaság inkább tsak 
a' város’ tsendességének fenntartása 
végett fog fegyvert, míg a’ rendes 
katonaság a’ táborba fzáll.

Némelly új kineveztetések is tör
téntek : az eddig volt belső Minis
ter , Ahmed Chelufzi Efendi, a’ tá
bori sátorok' F elvigy ázójává;a’Fegy- 
vertsináló fő mester , Emin Efendi, 
a" Rumeliai parti katonaság" Vezé
révé ; az efztendei bérielés’ Felvigyá
zója, Efzaad Efendi, Financz-Mi- 
nisterré neveztetett; a’ Nagy-Vezér’ 
hadi segédje, Mahmud Emin Aga, 
két lófarkú Basa ranggal, HuíTzein 
Basa Seraskier mellé adatott a' 
Schumlai táborhoz , és ide nagy 
sietséggel meg fog indúlni seregé
vel a’ Tsirmeni Kormányozó, Efzaad 
Basa ; Lamakoffi Jussuf Basa Vár
nai Kormányozó lett.

Kis-Asiából folyvást szállíttat
nak által a' seregek ; a’pattantyuk, 
és töltések küldetnek a' tsatamezőre. 
Fanaraki (hol a’ Bosporus a fe
kete tengernél végződik), és a’ fő 
város között telegraf állíttatott fel, 
hogy hamarjában tudósítást vehes
senek az ellenség’hajóinak mozdú- 
lásiról, mellyek közűi némellyek 
egéfz a’ Bosporusig közelítenek. E- 
zen tengerfzorúiat' partjain lévő vá- 
,rak és erősségek nagyon megerősít- 
tettek, ’s több fegyveres tsapatok 
osztattak a’ fekete tenger’ partjaihoz 
egéfz Várnáig. ■ A' Muftinál gyakran 
tartanak tanátsot, mellyen közönsé
gesen jelen vannak : Hufzin Bei, a 
Reis-Efendi, és a’ Kiája Bég.

(Hasznos Mulatságok Nro 7- Hirdetés \fl árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(7.)

Dáma ruhatár.
(l) Legnagyobb mértékben lévén lekötelezve azon felette 

kegyes, és kedvező megelégedésért, mellyel a’ két szom
széd városi, ésegéfz országbeli Fő Nemesség, és nagyon tisz
telt Közönség Mayer Vincze Bálint Ur’ Lerakóhelyén a’ Vaczi 
utfzában a’ 26 fz. a. ,, az Ámornál” két efztendő ólta felállított Dáma 
ruha táromat gyámolitják: ezennel nyilván bemutatom érette leg
alázatosabb köfzönetemet azon legmélyebb tifzteletű foga
dással, hogy én sem szorgalmamat, sem pedig költségemet nem ké- 
méllem , hogy ezen intézetemet a legfőbb lehetséges tökéi- 
letességre vigyem, és azt a' fő Nemességnek, és nagyon tifztelt Kö
zönségnek állhatos kegyelmére, és kegyességére mindenkor érdeme
sebbé tegyen. Mennél inkább sajnáltam, hogy a' közelebb múlt idő
ben ama számos megkeresés alkalmával, mellyhez fzerentsém volt, 
nem tcllyesíthettem minden kegyes megrendelést olly fzaporán, mint 
azt némelly T. T. Rendelő kívánta: annyival inkább iparkodtam ezen 
kedvetlen állapotnak egy jóformán megbővített mív hely, és 
hasonló erányban megfzaporított munkás fzemélysé g által 

- jövendőre elejét venni úgy hogy már most bizonyosan fogadha
tom, hogy ennekutánna minden kegyesen reám bízandó megrendelés 
legrövidebb lehetséges idő alatt végbe fog vitetni. Egyfzer- 
’smind ajánlom éppen most egészen ujjonan válogatót tpor- 
téka készségemet a' Dáma ruhatárba való minden lehetséges ru
hákkal, mellyek nálom mindennemű módi szerekből minden nemben 
szüntelen a' legujjabb Párisi Napló fzerént, mellyel én a’ leg
gyorsabb úton kapok , valamint a’ Bétsi mustrák, és az én 
saját eredeti fór m á i m fzerént kéfzíiltek. Ujj elrendeléseim meg
engedik , hogy az én T. T. Kegyes Rendelőimnek a’ leg szaporább 
egyszersmind tök élletesen tifzta munkámat bizonnyal ajánl
hassam ; a’ nyári hónapnak a’vége időnként közelgetvén , különösen 
figyelmetesekké tefzem az innét távul lakó Dámákat Köpönye
geimre, és Viklereimre, mellyek a’ vidéki Uraságok könnyebb-

( Második Felesztendö 1828.J )(
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gégére a' legközelebbi Pesti vásártól kezdve igen jókora 
nagy választással, és a legujjabb Ízlés fzerént kéfzülve fognak 
találtatni Lerakóhelyemben. Pesten Juh 20. 1628.

Legalázatosabb 
G i e r g 1 Antal.

Fő lerakóhelye a’ kéfz Misemondó ruháknak, 
él) A’y Katholik us Egyház’ számára minden nemű egy

házi ékességek, ú. m. Kas ulák, Piuviálék, Levitaruhák, 
Velumok, Infulák igen jeles válogatással a'legközönségesebbek
től foirva egéfz a’ leggazdagabb, és legdrágább nembeliekig, mind 
egyes darabokban, mind pedig egéfz ékességben nálom a" legmegle- 
hetősebb oltsó áron kéfzen találtatnak. Az olly készítmények, meliyek 
a' T. T. tisztelt Vevők kívánsága fzerént, nintsenek kéfzen, minthogy 
én minden lehetséges egyházi ruhafzerekkel felvagyok 
kéfzülve, igen rövid idő alatt pontosan a megrendelés fzerént 
elkészíttetnek; egyszersmind találtatik nálam minden féle fzinű tö
mött valódi fzinü záfzló-Damast, és én a' Templomok és Czéhek fzá- 
mára készítendő Záfzlók' megrendelését kéfz vagyok elfogadni, és azok
nak elkészíttetését minden hozzá tartozandókkal együtt magamra vál
lalni. Végre a’ Görög egyesült, és nem egyesült szertár- 
tás számára való egyházi ruhák megrendelését is elfogadom , és re
ményiem , hogy „annak pontos végre hajtása által a’ nyert kegyes bí
zó dalomnak töííélletesen megfelelek. Pesten Juh 20 dikán 1828-

Mayer Vincze B áj i n t 
a’ Váczi utfzában (Nro 2Ó.) Az Ámornál.

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

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy az ü Budai, és Vissegradi Királyi 
Koronái Uradalomhoz tartozó megjegyzendő pinczékben lévő bor-kéfz- 
ségből több száz akó fejér, és veres ó , és ujj borok, de edények nél
kül, nyilvánvaló Licitátio által a’ többet Ígérőknek kéfz pénz fizetésért 
eladatnak, úgymint:

Augustus i i-dikén e’ f. e. a’ Buda-Eörsi pinczében 200 akó ta- 
vallyi fejéri és 700 akó idei fejér bor; és még 65 akó törköly-, és
seprőpálinka.

Augustus 13-dikán e f. e. reggel a’ Tóthfalui pinczében 400 
akó ó, és 450 akó új fejér bor.

Ugyan az nap délután a’ Bogdányi pinczében 400 akó ó, és
400 akó új fejér bor.
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bey Tiltsch ist um beygesetzte Preisefon C. M. zu haben:
I. C. L. Wredo w's

CStartenfr euttH,
»der vollständiger *

auf Theorie und Erfahrung gegründeter Unterricht über die Behandlung des Bodens und Erziehung der Gewächse
i m

Küchen-, Obst- und Blumengarten
ín Verbindung mit dem

Zimmer - u n d F e n st e r g a r t e n.
Nebst einem Anhänge über den Hopfenbau.

Mit l Kupfer. Wien 1819. s5 Median-Bogen stark, statt dem früheren Ladenpreis von 2 fl. C. M. in Umschlag broschirt
jetzt um 1 ft. Ct M.

Einleitung.
Ueber die Gewächse und die einzelnen Theile derselben.
Don dem Boden.
Vom Dung und den verschiedenen Arten desselben.
Bestellung des Gartens durch Graben und Rafolen.
Lage deS Gartens.
Eintheilung des Gartens.
Behandlung der Gewächse durch Behacken und Begießen. 
Samenerziehung.
Mistbeete.

Der Küchengarten.
Anies. Artischoke, rőtbe, stachlige, grüne, spanische oder Cardonen.
Basilicum, Baülieukraut. Beete, (gemeiner Mangold), Runkelrübe, 

(weißerMangold.) Bohne: I. GroßeBvbne, (Saubohne, Bufbohne). Wind
sorbohne. Mazaganbohne oderportugiesische. purpurrotheBohne. II. Phaseo
ien : A. Windende Dielsbohne ober Schminkbvhne, Schwert- oder Säbel
bohne, gemeine Dietsbohne, gemeine Brech-oder Zuckerbohne. Prinzessin'». 
Hohne, kleine Salatbohne, Kirsch- oder Dukatendohne, arabische oder tür
kische Bohne (Feuerbohne). B. Sich nicht windende Zwepg-Kriech-Bobne: 
Die breite weiße Schiveribohne, die gemeine gelbliche, Kriech-Zuckerboh- 
ne, die kleine, weiße Prinzessin» - Zuckerbohne, die ganz kleine, weiße 
Spargelbohne. Bohnenkölle, (Kölle, Saturey, gemeines Pfefferkraut). 
Boretsch.

Capucinerkresse, (indianische Kresse, Nasturtium). Cichorie.
Dill. Dragun, (Dragon).
Endivie, (Winter-Endivie), die große und kleine krausblättrige, 

bie bri'iibíáttrige, langdlältrige. Erbse: Pahlerbsen, (Läufer- oder Aus- 
iiiacherbsen), Zuckererbsen, frühe Pahlerbsen, Klunkererdse, große, hollän
dische Erbse, Kronenbüschel- oder Traubenerbse, grüne Erbse, große eng
lische Schwert-Zuckererbse, frühe kleine oder Zwergzuckererbse. Erdäpfel, 
(Erdbirn). Erdbeere, gemeine Erdbeere (Walderdbeere), Garten-Erdbeere, 
Dirgiuische, Ananas-, Riesen-Erddeere. Erdmanbel.

Fenchel.
Gurke, (gemeine Kukumer), die gewöhnliche, rauhe, grüne, biefrübe, 

grüne Trauben- oder Bouquet-Gurke, die rauhe, weiße, die lange, glatte 
Gurke, Schlangen- oder türkische Gurke.

Haferwurzel.
Kartoffel, (Erdtoffel, Grundbirn), englische oder Zuckerkartoffeln, 

Nieren-Kartvffeln, Peruanische Kartoffel, platte weiße und kleine weiße 
rundliche Kartoffeln. Kerbel, (Garten-Kerbel), große spanische oder wohl
riechende Kerbel. Kobl, Blumenkohl, Broocoli oder Svargelkohl, (der 
weiße oder neapolitanische, der purpurrothe oder römische, der braune oder 
schwarze Broccoli.) Der weiße Kopfkohl (Weißkraut), der große Braun
schweizer- oder Stranburger.-Kohl, der Erfurter-Kohl, der Pöhlor-Kohl, 
6er kleine russische Kohl, der Zuckerhillkohl (Spitzkohl, Windolstäbter), 
der reibe ober blaue Kopfkohl, der große schwedlscheKopfkohl (Riesenkohl), 
der Savoycr-Kobl (weißer Wirsing), Rosen- oderSproßenkohl, bergrüne 
Wirsing (Herzkohl). Der braune und grüne Kohl, der Barbewpker-Kohl, 
ber Pommersche ober Ruppiner-Kohl, der Schnittkohl. Kohlrabi unter der 
Erbe, Kohlrabi über der Erde. Krausemünze(Garlenmünze). Krcsse(Gar- 
tenkresse). Kümmel. Kürbiß, (gemeiner Kurbiß), Wassrkürbiß (Wasser
melone), Flaschenkurbiß (Herkuleskeule), Schildkürbiß (Melonenkürbiß), 
Warzenkürbiß.

Lauch: (Porre), Knoblauch (zahmer Lauch), Roecambollen (Rocken
bollen, Schlatigenknoblauch). Scharlottenlauch, (Eschlauch). Zwiebeln (ge
meiner Zwiebel, Zipollen). Winterzwiebel. Schnittlauch. Lavendel (Spic
ke).' Lied, sapiel. Löffelkraut.

Majorait (Maira»), Winter Majoran. Mais (türkischer Weihen). Meer- 
rättig (Marräktig), Melde tGarten-Melde). Melisse (Eitronen-Melisse). 
Melone, die Eaiitaluppen, bie Neymclouen, bie gereiften ober geriefelten 
Melonen. Möhre (gemeine Mohrrübe, Caretie, gelbe Wurzel, gelbe Rübe).

Pastinak (Pasternak). Petersilie, Krautpelersilie und Petersiliewurzeln. 
Pimpmelle (Pimperncll, Blderuell). Portulac.

Rapouline (Rapunzel, Sellery, zw'epjährige Nachtkerze). Rapunzel 
(Rabunzel). Raute (Gartenraule, Weinraute). Rältig (Rüben-Rältig), 
ber frühe schwarze Sommerrättig, der schwarze Winterrattig, der korin
thische Rättig, der Sandrättig. Radiese, runde Radieschen, lange Radies
chen , Forellen- Radieschen. Rübe, die Mayrübe oder Tellcrrübc, jdic

englische grünköpfige Rübe, bit englische rothköpfige Rübe, die gelbe Rü
be, die märkisckie oder Tcltowei Rübe, die Herbstrube, die Guckelrübe.

Salbey. Salat (Laktuk, tätlich), Schiiittsalat oder Stechsalat, Kopf
salat, Prablsalat, Kaisorsalat, prinzenkopf, (Moutreo), Fraiizsalat, Straß. 
burgee-Kopfoalat, Capucinorsalat oder Bologneser - Salat, großer Mogul, 
früher Sleinkopf, schlesischer Kopssalat. Holländischer Kopfsalat. Sommor- 
Endivien, Forcllen-Bindsalat, schwarzer Bindsalat, roiber Bindsalat, gel
ber und grüner Passauer Bintfofot. Sauerampfer (Säuerling). Spinat 
(der englische), Winterspiuat. Dcorzonerwurzel (Seorzonere, schwarze Ha
ferwurzel), Sellerie (Zellerje), Kräuterselleric, Knollensellerie. Senf iroeif. 
fcrSenf), schwarzer Senf. Spargel. Spinat (Sommer-Spinat, Grun- 
kraut).

Thymian. Tripmadam.
Z)s°» (Jlop).
Zuckerwurzel.

Dev Baumgarten.
Lage und Boden der Baumschule.

Äpfel: Agat-Apfel, rothcr, Enkbuiser. Ananas-Apfel.: Anis-Apfel. 
Ä!-Äp.el, der kleine, der große. Astrakanischer Apfel (russischer Eisaplel). 
Birn-Apfel. Bobnen-Apfel, großer rheinischer, der kleine rheinische Bohnen- 
Apfel. Borsdorfcr-Apfek, der rothe, der schwarze, auch Kohl-Apfel, der 
edle oder Winter Borsdorfer, der Herbstborsdorier. Cbarakter-Apfel. Deli- 
caiesse de Monbijou*. Erdbeer-Apsel ober rottjer Sommer-Kalvil. gen» 
chel-Avfel, der rőtbe, der gelbe, ber weiße, der rvlhgeftreifle. Früh-Apfel. 
Gold-Apfel. Gräfensteiner. Guldcrling, der gelbe, der rothe. Himbeer- 
Apfel (der rotheBastard-Herbst-Kalvill). Kalvill, der rothe Sommcrkalvill, 
der weiße Sommerkalvill, der reihe Herbstkalvill, der gestreifte rothe 
Herbstkalvill, der rőtbe Winterkalvill, der weiße Winterkalvill. Kardinals- 
Apfel (rother). Königs Apfel. Kurzstiel, der graue, der rothe. Loskrieger
oder fürstlicher Tafel-Apfel, Oster-Apfel oder gelber Kalvill. Paradies- 
Apfel, rother Paßpomm, der rothe Sommer-Paßpvmm, der rothe Herbst- 
Paßpomm. Pepv ng, Goldpepping, weißer Peppiug, Edelpopping. Pfund- 
Apfel, großer Winter- Rambvur. Prinzeffinn-Apfel, der edle Ramdour, 
rolbvr Sommer-Rambvur, Winter - Ramdoiir. Reinette, Reinette von 
Windsor, die rőtbe Reinette, die große Caffler-Reineile, die kleine Ekls- 
scler-Reinette, Reinette von Sorgaliet, tue nonnännische Reinette, die 
große englische Reinette, die französische Reinette, Golbreineile, franzöfi- 
schc, die grüne Reinette. Rosen-Apfel, der gestreifte, der französische. Ro
senhäger. Seiden-Apfel. Stettiner, der rothe, der gelte. Tauben-Apfel, der 
rőtbe, der weiße, der rothe Herbst-Taubenapfel. Traubenapfel. Zwiebel- 
Apfel. Aprikose, die große Froh Aprikose, die kleine Früh-Avrikose. Apri
kose von Nancy. Rvtlerdamer-Aprikose. Ananas-Aprikose. Oranien-Apri- 
kvse, die große.

Borberitzenstrauch (Sauerdorn). Birnen: Ambrette, Winter-Ambretto, 
Ambrelte ohne Dornen. Augustbirne, runde. Bergamotte, Sommer-Berga
motte, Straßburger-SommerBcrgamvtte, runde Horbst-Borgamolte, Ber
gamotte gráfomé , Bergamotle von Moneygny, Bergamotte von Soulers, 
bie Schweizer-Bergamvlie. Die kleine Blanket, oder Pcrlbirn. Die lang
stielige Blankes- oder Weißbin. Butterbirne, die rotte, die rothe Winker- 
Butterbirne, die weiße, die (raue, die Winter-Bullerbirne. Cbristbirne. 
die Sommer Christdirne, die Winker-Cbristbirne. Colmar- oder Manna- 
birne. Eperbirne. Bcstebirne. Franchipannc. Franz-Madam. Frauendirne. 
Herrmannsdirne. Jagdbirne. Jalousie. Jungfernbirno. Kaiserinnbirne. Kai
serbirne mit dem Eichenlaub. Königsbirne von Neapel. Winker-Köiiigsbirue. 
Lanfoc-Birne. Louisendirne (diegute). Magdalenendirne. Margaretdendiruc 
(Fruhbipne), Markgräfinn. Muskateller-Birne, Rodens Muskatellex, die 
kleine Sommer-Muskateller, die deutsche Winter-Muskateller, die Winter- 
Muskateller. Mundenzbirne, die Herbst-Mundeuzbirne, die Sommer-Muu- 
denzbirne. Passa-tutti. Pfundlirne. Pomeranzenbirne (die muskirlc). Rous. 
seiet, die große, Rouffelet von Rbe:ws. Sarasin. Schmalzbirne von Brest. 
Sommerbirne, die schönste. Solitaire. Sparbirne- Speübirne. Dirgouleuse 
oder Paradiesbirne. Wildling von Motto. Winterbirne, lange grüne. Win- 
terborn. Zuckerbirne, bie rotbbicfige Sommer-Zuckerbirne, die grüne Dom- 
mcr-Zuckerbirne von Hoyerswerda, die grüne Herbst Zuckerdirne.

Hanebutten- oder Hainbnttenstrauch. Haselnuß, Zelternuß, Lamberis- 
nuß, Mandelnuß. Himbeerstrauch, Riesenhimdeere aus Chili. Gelbe Anl- 
werpensche, weiße.

Johannisbeerstrauch, große rothe Holländische, große weiße Hollän
dische. Fleischfarbene oder Champagiicr-Beere, porstarbige Johannisbeere,
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jdjtwjfr oder Gichtstrauch, Gichtheerctistrauch, amerikanischer »t» pen- 
fylvanischer. . .

Kastanie: Maronen oder italienische Kastanien. Kirschen: (von dem 
eüf:Firf»fiiti<mm berstammende.) a)mit iärbendcm Safte, mit dunkler ein
farbiger Haut. Mavkirschc, die qroße frühe. Mavberzk-rsche, die süße. 
Werderschc i>mfirfrte, die frühe schwarze. Büttners schwarze neue Herz- 
kirsche. Ocksinberzkirsche. oder schwarzes Taiibenherz. Mapkirsche, diespale. 
Tl ränen-Muskalellerkirsche aus Minorka. Knorp.lkirsche. schwarze, b) nut 
nicht färbendem Satte und bunter Haut: Herzkirsche, frühe, weiße und 
rőtbe, englische weige frühe. Amarantkirsche. Bluiherzktrsche. Molkenkir 
sche, die rőtbe. Perlkirsche. Türkine. Riesenkirsche, oder Kirsche vier auf 
ein Pfund. Speckkirsche. Lauermannskirsche. Weiße spanische Kirsche. Mar- 
workirsche, lange, vder bunte Lolbkirsche. Hildesheimer spate weiße Knor« 
petkirscbe. Gelbe Herzkirsche oder Wachskirsche. A-bra, kleine. (Bon dem 
Sauerkirschenbaum herstammende.) a) Mit färbendem Safte und einfarbi
ger schwarzer oder dunklcr Haut: Weichsein, mit dem großen Sauerkirschen
blatte. Herzogenkirsche. Maykirsche, rothe doppelte Frühkirsche, schwarze 
spanische, Frühe Mavkirsche. Dvlgerk/sche. Frühe Natt aus Samen. Pra
ger-Muskateller. Doctork rschc. Weichsel» mit dem kleinen Sauerkirschen- 
Blaltc: Doppelte Weichsel. Doppelte Natt. Neue englische Kirsche. Ost- 
heimer Kirsche. Ersurter-Angusikirsche. Jerusalemskirsche. Lothkirsche. Hol
ländische Kirsche. I>) Mit nicht färbendem Safte, und rother fast hurchii* 
tiger Haut. Glaskirschen: Montmorency. Doppelte Glaskirsche. Rothe 
Oranienkirsche. Groke Gebet. Amarellen: Frühe königliche Amarclle. Früh
zeitige Amarelle. Späte Amarelle. fiirfdibaum mit gefüllter Blume, Kirsch- 
taum mit halbgefüllter Blume. Kvrnelkirschenbaum.

Mandclbaum: Mandelbaum mit großer süßer Frucht und harter Schale, 
Krachmandel, die süße, Psirsichmandel. Mispel. Maulbeerbaum, weißer, 
schwarzer, rotber.

Pnri'che (Pfirsich); Frübpft'rsche, die weiße.Frübkirsche, die rothe. Frühe 
Purpurpfirsche, Liedlingspsipsche. die kleine. Magdalene, die weiße, Magda- 
lene, die reihe. Newidgslons Nactarine, Lichlingspfirsche, die große, Ga
lanke oder Bellegarde, Zwoll'scke Pfirsche, Sioletle, die kleine frühe, Bio 
litte, die große frühe. Peruvianerinn, die schöne, Wunderschöne, Dour. 
diue, Bluipürsche. Prlaumen: Gemeine Haulpflaume vder blaue Zwetschke, 
Dattelpflaume oder ungaariche Zwetschke, blaue Eperpflaume, blaue Kaiser- 
pslaume. gelbe Everpflanme, rőtbe oder erprifebe Eperpflaume, DamaS« 
eener Pflaume, Köntgspflaume. Weiße irdiskte Pflaume. Jttottlte Damas- 
eener Pflaume von Teurs. Muskirke gelbe Damascener. Pflaume, rőtbe 
Damaseeuer Pflaume. Herrenpflaume. Mirabellen, gelbe Mirabelle, dop- 
pcllc Mirabelle. Kaiharinenpflaume, Mirabolane, Pflaume ohne Kern 
Di.ipré, blaue, rothe/weiße. Perdrigons, weiße, rőtbe. Marunke. Reine- 
klaude, große, kleine. Rőtbe Aprikvsenpflaume, ge be Aprikosenpflaume.

Quitte: Bmiquitte, Apfelguitte, portugiesische Quitte, eßbare Quitte.
Stachelbeeren r die raube, die glatte.
Wallnuß vder welsche Nuß, P « rdenuß, große Skeiniiuß, dünnscha

lige Nuß ober Maisenuuß ^schwarze Wallnuß, weiße. Weinstock: Guledel 
weißer, rotber, schwarzer, Cle.vner. schwarzrotbcr, Mullertraude, Cibebe, 
weise, blaue, Jakobslraube, Alieaitten-Wcin, Früher Malvasier aus Ita
lic!!, früher Leipziger, kleiner Spanischer, weiße Angster, früher Catalo- 
nier, früher Spanischer, früher Rheinischer, rotber Muscateller, weißer, 
schwarzer, v vlett-scbwarzer, Baromét aus Malaga, portugiesische Muska^ 
tcller vder weiße Assyrische, grüner Lagler, weißer, blauer Geisdutten.

Der Blumengarten.
Von Zimmer - und Fenstergarten

Arnbe, japanische. AdoniS, Frühlings-Adonis, Sommer-Adonis, 
Herbst-Adonis, brennend rothe Adonis. Aborn, dorstarliger. Aketep, ge 
meine, eanadische, grunblütbige. Aikannawirzel. Aloe, durchgewachs ne 
bunte, Spinnen-Aloe, Perl-Aloe, scheckige Bve. Alpenkraut, gcwürzbaf- 
tes, purpurroidcs. Alpeickederbalsam. Alpen-Sockenblume. Alpenrose, rost
farbige, gesranzle, große, pouttsche. Alpenglöckchen, gemeines. Alstremcrie. 
bunte. Amaraiild , l repfardiger. zwevlartiger, einförmiger , lauzettförini 
ger, betifermiger, eyfö,miger, evlanz itförmiger, walzenförniiger. Am«, 
lillis, schönste (JakobSlilie), bandirke. Anemone, Frühlings Amnione, JTro. 
NkN-Auemone, Garten-Anemone, sibliyblättrigc Anemone, Wald-Anemone. 
Aenode, spvntonbiaitrige, dreplappige. Ascheopflanzc, amellenartige, afri
kanische, Mcerstrands-Aschenpffanze. Aspbodil, gelber. Aster, chinesische, 
b-rglicbende. Alhanasie, jährige. Augenlrvst, gelber. Aunkel. Azalie, 
politische.

Baldrian, portugiesischer, rrllifdier , großer , rotber. Balsa,»ine, ge. 
meine. Balsamgarbe. Bandgras. Bardenkraut. Barifaden.glockenförmiger, 
wcichhaarigcr. Ladrcnobr, ringe.blum-narliges, chamilieuartiges. Bauern- 
sens, bitterer, gefiederter, immerblsibender, immergrüner, doldenlragin- 
der. Bergwollbiume. Bohrenbaiini (Geißklee). Bocksdorn, gemeiner, euro
päischer. Boltonie, graublätirige. Blasenstrnnch, baumartiger, rorber, mitt
lerer, grauer. Bläuling, sibirischer. Blciwurz, europäische, rosenrothe. 
Blumeurobr, inblicbes. Blutbiume, duntelroibr. Braunwurz, fremde, Früh
lings Braunwurz. Brillenschottc, geehrte. Bromallie, niedrige, hohe. Budd- 
leje, kopftragende. BulkiSkraut, candischcs, deutsches (Ziest), wolliges. 
Lupbaum, gemeiner.

Camellie, japanische. Eajaputbanm, jobenniskrautblättriger. Capuei 
nerknffe, k-eine. Cardinalsb! ume. Casse. manläudische. Chamill«', binige, 
höchste, römische, valenlimsche, beyfußblät leige. Cbironie, stra ichariige. 
Sblora, durchwachsene. Christophskraul, lraubeifermiges. Cbristauge. giften« 
rose, mit schönen purpurrothe», rofrureiben, gilben und am Grunde schwarz- 
roibkn, mit «roßen , weißen und am Grunde purpurrvlhcn Blumen. Eitro- 
nendaum. Eilronenkraut, strauchartiges. Clkibra, ellenblalirige. Cluiic, 
(*inf. Cobaea, klelierude. Cochenillen - Facktldistcl. Commeline, h.mmcl- 
biaue. Evvresse, gemeine. Cvrille, schöne.

Diptam, weißer. Doppeltlakt, gemeines. Dorant, weißer (deutscher 
Bertram). Drachenkopf, österreichischer, schwidischcr, sibirischcr. Drachen« 
wurz, äu-iop sche. ;

EbrenpreiS, österreichischer, blättriger, enciaiiartiger, grauer, breit» 
blätirigcr, langblättriger, Meerstraudiiedender, gefieberter, sibirischer, vir- 
«iniscber. Eibisch, banfartigcr, schwefelfarbenir, syrischer, Bisam-Elbisch, 
Dkunden-Eibisch. Eipisch, bansartigcr. Eisenkraut, schönblühendes, spon. 
tonblätteiges. Eiskraut. Eisenhut, gelber, gelbweißer, weißer, feinblätt- 
riger. Enzian, stielloser, seiten'blüihigcr, gelter, Kreuz Enzian, Sangen» 
Enzian. Erddecrspinat, abrenbimviger, «gemeiner. Erdrauch, kletternder, 
gelber, schöner, immergrüner. Crdscheibe, europäische.

Fackeldistel, gemeine , viereckige. Feucrnelke (brennende Liebe). Feige, 
nbiamftbc- íoiqfnbatim , gemeixe. Feigbvbne, meme. schmalblättrige,

rauhe, gelbe, haarige, bunte. Ferrarik, psauenarkige. FiNg-rbut. rother, 
braungefleckler. gelber. Fingerkraut, astrachanisches, strauchartiges Flam. 
menblume, ausgebreitetc, glatte, gefleckte, rispeutragende, borstenbiättrige, 
wellenbsittrige. Flieder (Lilák), persischer, japanischer, spanischer. Flocken- 
blume, purpurrotbe, wodlriechende, Bisam-Flockenblume, Bergflockenblu- 
me, Korn-Flockenblume. Frauenschuh, gemeiner. Frauenspiegel (BcnuS- 
spicgel). Frauen,Minze, gemeine. Frnhlingssa ran. Fuchsie, scharlachrothe.

Gamander, tftonicnnrtigcr, gemeiner, gelber, Trauben«Gamander» 
Katzeii-Gamander (Kahenkrant), Polei-Gamander. Gänsedistel, floridanl- 
sche, großblättrige, tunetanische, Alpen-Gänsedistel. Garbe, wvhlriech«nde, 
filzige. Gardenie, vollblülbige. Garten-Raben, iBerirnelke). Gauchheil, 
amrcchtcS, breitblättriges. Gauklerbiume, gelbe. GeiSraute, gcmeiie. Gelb
wurz, selleriblältrige. Gemswurz, größte. Georgine, verschiedenfarbige, 
scharlachrotbe. Gewürzbaum. Gilger (Prachtlilie). Gliedkraut, schönes, 
wolliges, gezäbntes, Berg-Gliedkraut. Glockenblume, goldfarbene, klein- 
blütbigc, großblubendc, pflrsichblältrige, diinkelblaue, pvramidenartige, 
Bastard Glockenblume, Bologneser-Glockenblume, Glycine, knollige. Gni- 
die, entgcgcngeselttblällrige, einfache, Gnistcr, schönblübei der, geflügelter» 
sibirischer. Golddistel, gefleckte. Eoldriitbe, höchste, eanadische, gebogene, 
lange. Goldbaar, gemeines, grasblättriges, flachsblättriges. Goldlack. 
Gvrterie, großblumige, Götterblume. Göllergeruch, heidenarligee. Grana. 
icnbaum, gemeiner. Grasnelke, gemeine, taiarische, dickblätlrige, Meer- 
stranbs-Grasn.lke. Griechische Schlinge.

Habichtskraut, pomeranzenfarbiges. Hahnenkamm, gemeiner. Hahnen- 
spvcn, strauchartiger. Hahnenfuß, kriechender, Halbblume. scharlachfarbei 
ne.neffelblättnge Halskraut, blaueS. Hauswurz, spi»ncw«benarlige, baum
artige, kugelkuvspige, Heide, von verschietenen Farben und Gestalte» der 
Blumen, die allgemein bekannte gemeine Heide. Heiligenpffanze, cppress'»- 
art ge (Gartencypresse), grüne Hiiligenpflauze. Herbst-Heleine. Herbst-Zeit- 
lose. Hermannie, glatte. Himmelsröschen. Hortensie, veränderliche (japani
sche Rvse). Hundszahn, gemeiner, Hundszunge, leinb attrige (weiße Ising- 
linge), kriechende Hundszunge (großes Vergißmeiiinichi). Hpaeinthe, ge- 
meine, Muscat-Hyaeimhe, sckopsblättrigc vder brcilblättrige Museat-Hya- 
cinthe, Trauben-Hpaeinlhe, Krull-Hyacinthe.

Jakobsklee. Jasmin, wilder, azvrischer, strauchartiger, großblü» 
tbiger, niedriger, wohlriechender, gcn.einerll arabischer. Jnearnatklee. 
Johanniskraut, englisches, sibirisches, balkarisches, großblumiges, »ierdlätt- 
riges, krauses, stinkendes, sprvsiendes, pyrami.dal'schcs. Jonqnille, Juden
kirsche, gemeine, peruvianische, Jungfer in Haaren. Jupitersbart. Jupi
tersblume. Ine, milchweiße, zwepfarbige, zwiebcltragcnde, safransarbige, 
elliptische, ausgeschnittene, verschiedeublättrige, gefleckte, hängende, pur
purfarbige, europäische.

Kaiserkrone, gemeine. Kalmie, schmalblättrige, graue, breilblättrige. 
Kermesbeere, gemeine. Keuschbaum, gemeiner Kilaibele. weinblättrige. 
Klaischrvsen. Klebnelke, weiße. Knautie, vrienlalische. Knöierig, morgen, 
ländischer. Königskerze, peränderliche, violette. Kranichschnabel, von ver
schiedener Art Blumen und Farben. Kreuzkraut, goldfarbiges, sibergebvge. 
neS, hohes, schönes, purpurfarbenes, heidnisches, ansehnliche«, G.birgs- 
Kreutzkraut. Kuhblume, gemeine. Kugelblume, gemeine. Kugeldistel, ge- 
meine. Kugelamaranth.

Lantane, stachlige, veränderliche, wohlriechende. Lauch, rvsenfarbener, 
wohlriechender. Lavalere, baumartige, vlbische, Karteii-Laralere. Laven, 
del, staubwurzartiger, vielspaltigep, gefieberter, Swvpf-Lavenbel. Leber« 
blume, dreyblättrige. Levkoje, Sommer-Levkoje, Winterlevkoje, Zwerg- 
Levkoje , Meerstrands-Levkoje. Lilie, weiße, chalccdonische, Feuerlilie, 
Schneelilie (Märzglvcklein). Limea, nordische. Lobelie, leuchtende, schmal- 
stielige. Loniecre (je länger je lieber, Geißblatt), blaue, schöne, schwarze, 
immergrüne, tatarische. Loosbaum, wohlriechender. Lvrberbaum, gemeiner. 
Löwenmaul, rankendes, drevblättrigcs, purpurfarbigesduiiles, großes. 
Lungenkraut, gemeines, vwginisches. Lychniß, großblüthige. Lvsimach.e, 
weidenblättrige, pm ctirte.

Mahernie, gefiederte, wirtelblättrige. Magnolie, großblütbiae, rvibe. 
Malve, capilwc, krausdle.ttrige, iimaische, morilttsche, bisamduflige. Man- 
delbaum, niedriger , Zwerg - Mandelbaum. Mannstreu, ametbostfardime, 
flawblätkrige. »Maripme. langschnablige. Maslrede, ausdauernde (Marien
blume, Tausendschön). Matronialvivle, gemeine. Maurandie, iinmerblü- 
dende. Mäusedorn, stachliger, zungcnblättriger, großblättriger, Irauben- 
artiger. Navblume, gemeine, vielblüthige Ma«b!ümchen, japanisches. Meer
zwiebel, schöne (Slernhpaciitthe), zwcyblältrige, gemeine, Herbst-Meer- 
zwiebel. Mel lotenk-ee, blauer. Melisse, türkische, großblüthige, Bastard- 
Melisse. Mohn, »acktstengliger, orientalischer, Garten-Mob», Monarde, 
scharlachrotbe, purpuirothe. Mondviole, jährige,' dauernde. Mvnsonie, 
prächtige. Moräa , bunte, schwcrtelartige Multerkraut - Berlran wurz. 
Myrlhe, gemeine.

sikachtschatten , epförmiger (Eyerpflanze) , Korallen. Nachtschatten, 
(Straußkirschen). Nachtkerzen, weichblättrige, purpur ardene, wohlriechen
de, rofem'Dibc, vierflüglige. Nabelkraut, kreisdlättnges. Nackttviole, wahre. 
Nareisse, weiße, gemeine, zwepfarbige. Naiterkepf. fanb.lcbrr, violetter. 
Nelke, baumarllge, Garten-Nelke, Feder-N«lke, Bart-Nelke, Kartba„,er- 
Nelke, chinesische Nelke, stolze Nelke. Nesselsalat, itttlirnifcbir. Nieswurz» 
stinkende, schwarze, grüne, Winter-Nieswurz. Nigelle, spanische. No- 
laue, liegende.

Ochsenzungepwclleublättrige, breitblättrige. Odermennig, wohlriechen
der. Ölbaum, wilder. Oleanderbaum, wohlriechender. Ost«rluzey, n»id- 
amerikanische, gemeine.

Paeonie, weiße, niedrige, gemeine (Pfingstrose), feinblätkrige. Pala- 
vie, malvenblatteige. Passiói.sblume, gemeine, sammetartige, k«ipferfardene, 
kleinste. Pechnelke. Petlschen, eisengraue, dcilkrautarlige. Pestwurz, ge« 
gliederte, spoiiloi.sörnitge, distelblättrig«', wohlriechende. Pfeffer, fpaiiifitrr. 
Pfriemen, binsenartiger. PHIonis, strauchanige, goldfarbige, knollige. 
Phytiea, beydeiianige. Pimpernuß, gefiederte, dreyblättrige. P ppau, tur« 
tiger, dioSevrischcr, rother. Platterbse, eckigsamige, jähngc, gegliederte, 
orientalische, rauhe, breitblättrige, einfachbläUrige, wohlriech nde, afrikani
sche. Pomerauzenbaum. Pompelmußbaum. 'Pnrchikerzc, kiautarl'ge. Pracht- 
strauch, schönster. Primel, mehlblätlrige, corlusijche, Ga»len-Primel. Psv- 
ralca. harzige.

Rachenlil e, ethiopische. 3(anu»kel, Garten-Ranunkel. Rasselblume, 
blaue, gelbe. Reiherschnabel, niedriger, laiigichnadliger, ranti;cfcfr, B>« 
samdu tender, römischer. Reseda , wodlriechende , weiße. Rbeinfarrn. 
Rindsauge, großblumiges, sonnenblumenarliges. Riugelblume, valen. 
tinische, gememe, steruförmige, palästinische, Bastard-Ring«ld ume, Re
gen > Ringelblume. RiilMpor» , hoh«r , amerikaiiilcher « großbluibiger, 
mittlerer , fremder, Gartevriltersporn , 9>itr:wrfTern . trr Rit-



frrtytrn. Síctinif, stachlige, mii rerschiedeuen Blumen und Forten. Rose, 
chinesische Rose, weiße, ganzblätlrigc, gelbe einfache, pimpinellenblätkrige, 
iminerblühende, gefiiDte schwefelgelbe, Garten-Rofe oben Cenlifolie, Labra- 
dorroft, earvlische Rose (Schiemroft), Zimmtp-ose (Mayrose), Damasce- 
nerroie, Zuckerrvse, Bisamrvft, Mevsrose, Burgunderrose, Provcncer. 
rose l°Provinzrvse), Tapetenrvse. Rosmarin, gemeiner. Ruhrkraut, schö
nes, ftirTcnW , perlartiges, wrh riechendes. Rudbcckie, stcngclumsassende, 
schmalblättrige, rauhe, purpurrvlbe.

Saflor, gemeiner. Salat, austaueruder, Calbey, ungarische, afrika
nische, nnrikanische, gvldfarbene, öflerreichische, scharlackrolhe, prächtige, 
Fftrijir, spanische, überbängende, gläuzeudrvthe, Muskateller-Salbey, 
S-'-arlach.Satkev. Sammtblume, aufrechte, gemeine. Sanseriere, fleisch- 

©(nirhfllit, liegenke. Sauerklee, ziegensusiblättriger, Hangender, 
slkischfarbigblaltriger, purpurfarbener, violetter, ©rub ofe, silberfarbene, 
schwarjrokbe , ganzbläktrige, weißgclbe, sternförmige. Schaumkraut, breit- 
tláiirig! ű. Sa ackbluine, gemeine (Kibitzev). Schildblume, bärtige, glatte, 
schiefe. Schilfblatt, versch edenfarbiges. Echlangeudistel (Schlangen Aloe). 
Sckmiilkwurj iCalomonsspiegel). Schmucklilie, doldenblüthige. Schneedall, 
wolliger , gemeiner, lrrberartiger, sudamerikanischer. Schncekenklee, baum
artiger. Schneegsichchen. Echneelilie tMärzglöülcin). Schöllkraut, großes. 
Schopfiilie. pniictirle. Schwalbenwurz, orangenfarbene, rothblübendc, 
schwarze. Schweinerüssel, flügelflängliger, bermudischer, gestreifter. Schwert- 
lilie, > lalllose, floreniiniscke. deutsche, großblättrige, güldcnstädtische, geld
liche, persilchc, niedrige, sibirische, gelbbte, englische, spanische, präch
tige. Sedum, gelbes, rundblättriges, pappelbättrigcs, knolliges (fette 
Henne). Seidelbast, gemeiner iPs-fferstrauch), stumpsblättriger, lcrbcer-' 
blättriger, wohlriechender» Alpen Seidelbast. Seifenkraut, gemeines, Kuh- 
Seifenkraut. Deidcnpflanze, svnsche. Sida, gemeine, weichhaarige, rirgi- 
ilische. Silgwurz, gemeine, dann mehrere mit verschiedenfarbigen Blu
men. Silcnc, snnsflcckige, Garten. Silene (Morgcnröschen). Silxkic, 
pernhlumenartige, »erwachsene, schlitzblättrige. durchwachsene. Sinngrün, 
großes, k'ines. roseniarbenks. Sinnpflanze, schamhafte. Somnier-Knotcn- 
ilumr. f %. mernialoe, rette. Sonnenblume, höchste, jährige, indianische, 
ticlMumifc , Riesin-Sonnenblume. Soplore, fnchsschwanzarüge, weiße, 
südliche. Sperrkraut, blaues, krieche> des. Spierstaude, knollige, Sumpf» 
Sp erstaude (Iobanniswedel,, Geisl-art Spierstaude. Spigelie nordameri- 
kanische. SpPhut, herzblätlriger. Spr udlum« (PapierbUiine), gemeine. 
Stachelmohn, stimm. Slcxclle, gfglictcrtc, auSgctrcilcte, niedliche,

grvßblüthkge, stinkende, nrßdlüthige, bunte. SleLaxfot» baumartiger, schö
ner , bläulicher. Steinbrech, traudenblüthigcr, nadelkrautarliger» dickblätt- 
riger, körniger, punetirter (Jehova Blümchen, Porzellan-Blüwchen), wu
chernder, schattenliebender. Steinröschen. Sterndistel. Sterndolde, große, 
kleine. Stevic, wasserdostartige, gesägte. Stoclrose (Garten Malve), fein
blättrige. Storchschnabel, eiscnhutblältriger, anemvnendlätkriger, rotbbrau- 
ner. Strohblume, beblätterte, glänzende. Sturmhul, blauer, Neubcrgi- 
scher, lanzhclmigcr. Süßklee, italien schkr.

Tagblume, gelbe, braunrothc, blaue, weiße. Tamariske, deutsche, 
französische. Tazctte. Telephium, wechftlblättrigcs. Todteublume, ganz- 
blättrige. Tollkraut, schlutterartiges. Tragant, süßkleeartiger. Tradescan- 
tic, zweyfarbige, aufrechte, virginische. Trichterwinde, scharlachrvlhe, 
blaue, purpllrrothe, gesiedertc. Trollblume, europäische. Tuberose, gemeine. 
Tulpe, gemeine, zwepblumige, wilde. Türkischer Bund.

Vanillcn-Sonnemvende. Veilchen, zweyblümiges, alpenliebendes, wohl- 
rechendes, dreyfarbiges (Stiefmütterchen). Veltbeimie, grünblätrrlge. Ver
gißmeinnicht. Vogelmilch, geschwänzte, pyramidenförmige, doldenblütbige.

WachSblume, große, kleine. Walddost, höchster. Walderbse, sibirische, 
Frühliugs-Walderbse. Waldrebe, aufrechte, scharfe, großblükhtge, einfache, 
gemeine, italienische. Wanzenblume, wechsciblättrlge, weißblutbige, fein
blättrige, drepblättrigc, quirlförmige. Weidenröschen, schmalblättriges. 
Westnngie. rosmarinartigc. Wicke, bengalische, orientalische, behaarte. 
Wiesinkopf, weißblühender, mittlerer. Wicsenräule, schmalblättrige»akelei- 
blättrige, gelbe. Winde, zweybiüthige, candische, epheublätlrig-. gestri
chelte, dreyfarbige. Wollsalat. Wucherblume, orientalische, kegelsörmige. 
Garten-Wucherblume (Golddlumc). Wunderblume, gemeine, langdlumige. 
Wundkraut.

Limenesse, geöhrte. ,
Zaunblume, lilienartige, strauchartige, jährige. Zaserblume, säbelför

mige, goldfarbene, bärtige, zwcvfarbige, herzblättrige, dcliablättrige. Zin
nie, schöne, vielblüthige, wenigbluhrtM, schmalblüthigc, wirlclblattrige.

A n b a n g.
U f 6er den Hopfenbau. Hopfen, männlicher, Him

mel- ober Nesselhopfen; weiblicher, Zapfen- oder Lauferhopfe»; 
der cultivirte oder Garten -Hopsen; der wilde oder Hecken», 
Rasen - Zauichopfeu.

Ferner ist daselbst zu haben:
Bibliothek

der neuesten

GntLeeLuirysvetfen
nebst den wichtigsten

Beyträgen des 19. Jahrhunderts,
zur Bereicherung

sowohl 5er Sanier« un6 Völkerkunde überhaupt, als 5er europäischen
insbesondere-

1(5 Bändchen, Taschenformat. Wien t825, auf schönem Postdruckpapier, gedruckt bcy Strauß und in säubern Umschläge droschitt,
statt dem frühem Ladenpreis von 9 fl- jetzt um 4 fl- so kr. C. M.

E n t h a
I. — V. Humboldt'S und Donpland'S Reise in die Äquinoctial-Gc- 

gendcn deS neuen Conttnents in de» Zähren 1?99 bis 1804- 
6 Bändchen. Wien 18-25. 2 fl.

Inhalt: Einleitung — Vorbereitungen — Instrumente — Abreise 
von Spanien — Aufenthalt auf den eanarischen Inseln. — Aufenthalt auf 
Teneriffa — Reise von Saiute Crvir nach Orotara — Reise aus teil @i< 
pfrl des Pie's von Tepde. — Überfahrt rvn Teneriffa nach den Küsten des 
südlichen Amer ka's — Erk ntiurg der Insel Tabago — Ankunft zu Cuma- 
iia. — Erster Aufenthalt in Cuwana — Uber des Manzaneres.— Halbinsel 
Arava — Gesalzene Sümpfe — Ruinen des Schloßes St. Iaqucs. — Berge 
von Neu-Andalusten — Tbal vom Sumanacoa-Gipfel des Coeollas — Missio- 
nen der CbaymaS-Indiai er. — Kloster in Earipe —Felsenhöhle von Gua- 
charo — Nachtvogel. — Abreise von Earipe — Gebirg und Waldung von 
Santa Maria—Mission ron Catuarv — Hasen von Eoriaeo. — Physische 
Verbaltniße und Silken der Ebaymas — Ihre Sprachen — Abstammung der 
Völker, welche Neu - Andalusien bewohnen — Pariagoten vom Columdus 
gesehen. — Zweyter Aufenthalt in Cumana—Erdcrschükterungcn — Außer
ordentliche Meteore. — Reffe ron Eumana nach Guayra—Morro de Nueva 
Barcelona —Vvrgebirg Eotera— Reise von Guayra nach Caracas.— All
gemeine tibersicht der Provinzen von Venezuela — Verschiedenheit ihrer 
Interessen — Stadt und 5M rvn Caracas — Klima.
VI. —VIII. Nicmeper's Bcobachlungen auf einer Reise Nach Eng

land. Nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrun
gen und Zeitgenossen. 3 Bändchen. Wien 1826. 1 fl. 12 kr.

I n b a I t: Die ®crmf. — England — Harwick — Reise von Hapwich 
nach London — Aufenthalt 1» England —London — Sitten und Lebensweise 
in England — Der Sonntag in England — Erster Eindruck von dem Natio- 
„al-Charaktcr, dem gesellichafilichen Leben und demTou des Umgangs —Be
such einiger der merkwürdigsten Anstalten, öffentlichen und Privatgebäudcn 
in und um London — Die Wistminsterabtey — Die St. Pautskirche — Die 
Wcstminsterhalle. Das Ober und Unterhaus des cuglisci-en Parlaments — 
der Tower — die königliche» Wohnungen Carltonhaus und Schloß Windsor 
— die Porter- Brauerey>n — die Gefängnisse Kingsbench, Newgale und 
Millbank—die weiblichen Besserungs-Anstalten — ein Blick auf und in die 
Wohltbätigkeils > Anstalten rvn London— das Christus - Hospital — das 
Barlbvlvlnäus- Hospital und tas Irrenhaus St. Lueas.— Erster Blick 
aus die Anstalten zur Verbreitung und Beförderung der Religion, allge
meine Ansicht — die Squares':» London — der Park von Sl. James — 
das ostindiiche Haus, lau Zollhaus , die Docken, die Bank, die Börse — 
das briltlsche Museum, Lord tilgin"» Antike» — eine kenigl chc Lucher

l t e n d :
Auktion in London — Unterhaltungen für Auge und Ohr — Tvdtenbestat- 
tung, Begräbnißplatze, der eiserne Sarg — die englischen Tagbläller — 
Besuche in den Bell- und Laneaster'schen Schulen, 1. Stiftung der Schu
len , 2. Organisation der Bell- und der Laneaster'schen Sckulanstalken in 
London und ihre Ausbreitung in-- und außer London, 3. über die Haupt- 
grundsätze, von welchen die Einrichtung dieser Schulen ausgiug, und das 
Wesentlichste der Lehrw.use, welche sie befolgen — häusliche Erziehung in 
den gebildeten Ständen, Privat-Jnstitute und Pensions Anstalten — wis
senschaftliche Erziehung, Gammar Schools in und außer London, Besuch 
in Eton— Spaz ergang von ©ton nach Slough zu Doctor Wilhelm Her- 
schel — Ciu Abend bey Sir Josua Banks — Besuch einer Quäcker-Ver- 
sammlung, nebst C/inuerungen an Ursprung und Verfassung der Gesell
schaft — Ein Blick 111 die Gerichtshöfe, sittliche Verdcrbniß der untern 
Dvlksklaffen — englische Justizpflege— Wirkungen der Össenllichkcit — Ge- 
schwornengericht — Die englischen Universitäten, 1. allgemeine Verfassung 
bevder Universitäten überhaupt, und der sie bildenden Stiftungen und Eol- 
tegien insonderheit, 2. Opsord und Cumdrivge - Reise nach beyde» Städ
ten, allgemenier Eindruck, das Äußere und Innere der Eollegien und Hal- 
lL :i — Aufenthalt IN Opsord, Bekanntschaften und Unterhaltungen — Auf
enthalt in Cambridge, Bekanntschaften und Unterhaltungen — Abschied von 
den englischen Universilaten, Resultate der Beobachtung — Ausflüge aus 
London, Wvodstock, Blenhcim, Greenwich, Dulwich—Sitte» uuv Kunst 
in den englischen Theatern — Besuch der Buchhandlungen und Auliquare, 
nebst einem Blick aus die cugltsche Literatur — Kirche und Religion , die 
bischöfliche Kirche, Dissenters, Methodisten, Miffions-Austaltcii — Bruch
stücke aus Briefen über einige intereffaute Bekani.tschaflen und Unterhal
tungen — Rückreise von London nach Hamburg. Bruchstucke aus dem Ta
gebuch — Beylagcn, vermischte Aussätze, Nachträge und Erläuterungen.
IX. X. Schoppenbaucr's Reise von Paris durch das südliche Jrank- 

rcich bis Chamounp. 2 Bändchen. Wien 1828. 48 kr.
Inhalt: Einleitung —Paris — Reise vo» Paris nach Lordeaup — 

das Kloster der petils Augustins in Paris — Ankunft in Bordeaup—der 
Charteron — die innere Stadt — Promenade» — die Einwohner von Bor
deaup— das Leben in Bordeaup—Gesellschaften — Theater — das Earna- 
val — der Jahrmarkt — Reift von Bordeaux »ach Montpellier — Mont
pellier — Ausflucht nach ©eite. — Nismes — der Pont du Garde — Beau- 
fflire—Taraseon und St. Romi — Air"— Marseille— Spaziergänge und 
nächste Umgebungen ron Marseille — die Bastiden — das Lebe» tu Mar
seille— Fabriken — Reise nach Toulon— Toulon —das Arsi»al von Tou
lon — HiereS — Reift von Marseille nach Lyon — Orange — Vienne — 
Ly«» — Lyons Umgebungen — Lyoner Fabriken— die Bewohner von Lyon



und ihr gtfvKiflcé Leben — Reise von Lyon nach Genf — Genf - Reise 
nach Chamouny.
Xi. XII. XIII. Garnett's Reise durch die schottischen Hochlande und 

einen Tbcil der Hebriden. Aus dem Englischen überseht von 
Kosegartcn. 3 Bändchen. Wien' 1825. l fl. 12 kr.

Inhalt: ,. Abreise von Glasgow. Aussicht von Dalnot'terhill. Großer 
Kana!. Kilpatrick. Römische Brücke. Römische Mimer. Schweißbad. Ruine» 
von Dunglas. 2. Ruinen vbn Dunglas. Fels DaNbuc. Balaltbugel. Castell 
Dumbarkon. Ansicht der Clvde. Magnetismus des Felsen. Schottische Di
stel. Denkwürdige Ueberrumpelung der Feste. Flecken Dumbarkon. Glas, 
butten. Druckereycn. Feldbau der Gegend. 3, Reise zum Loch Lemond. 
Smollel's Denkmabl Caltun-Druckereycn. Ode auf denLeven. Buchanan's 
Geburtsort. Lord Napier's Geburtsort. Fingal's Hügel. Thal der Thränen. 
Blutbad. Oie Bille Rosedoe. Schieferbruch zu Camstradden. Dorf Luß. Der 
Pfarrer Stuart. Bischreibung des Loch-Lomond. Dessen Inseln. Jnch-ta- 
vanach. Inch-Murrin. Grange. Inch-Torr. Inch-Caillaich. Jnch-Clear. Jnch- 
Aber. Inck-Fab. Inch-Galdraith. Jnch-Conagan. Jnch-Moan. Jnch-Cruin. 
Inch-Lonaigh. Tiefe des Lock. Drey Wunder des Loch. Denkwürdiges Was- 
scrdeben. Produrte. Fische. Zunehmende Höhe bes Wasserstandes. Roman
tische Lage. Neverien. 4. Fähre zu Jnvernglas. Nachtquartier zu Rowar- 
dcnnan. Ersteigung des Bcnlomvnd. Aussicht vom Gipfel. Ursprung des 
Fvrth. Grauscnerregender Absturz. Ein Ungewitier. Hohe des Berges. Na
turgeschichte desselben. Räubereyen der hochländischen Häuptlinge. Geschichte 
des Frcybeuters Rob Roy Mac Gregor. 5. Uebersahrt nach Tarbet Ro
mantische Lage von Arroqubar. Ansicht bes Loch Loung. Fischfang auf dem 
Loch. Dessen Tiefe. Das Tbal Glencroe. Schafintten. Lebensart der Hir
ten. Rübe und danke. Das Thal Glenkinlaß. Der Landsitz Ardkinlaß. Das 
Castell Dniidiiramb. Ankunit zu Invrrary. 6. Das Schloß Jnverary. 
Dessen romantische Lage. Pracht des Loch-Fpnc. Architektur des Schlosses. 
Topsstein. Große Halle. Gemäblbe. Cbarakteristik des Marquis von Argy- 
lc und seines Solmes. Umlage des Schlosses. Wichtige Anpflanzungen. 
Berg Dunicoich, ein Belvedere. S.e Dub Loch. Schlucht Shira. Troclen- 
scheuern. Der Bnrgflecken Jnverary. Dessen Geschichte. Romantische Schlucht 
Cssachosan. Der Heiratbsbaum. Blutbad der Campbills. Sleineriies Mo
nument. Kirche. Manufacturen. 7. Haringsischerep auf dem Loch-Fvne. 
Iabreszcit des Fischfangs. Menge der Fische. Art des Fischfangs. Wich
tigkeit der Häringssischcrepen. Wanderungen der Häringe Heimath. Uner
meßliche Menge. Ihre Feinde und Gefahren. Fang auf den shetland'schen 
Inseln. An der Westküste von Britannien. An der Küste von Argytesbire. 
Die Holländer fast im Allcinbesihe dieses Fanges. Berechnung der Gefäße 
und Menschen, die sie zum Häriiigs ang gebrauchen. Jngleichiri der Reich- 
tbumer, die sie dadurch gewannen. 8. Abreise nach Odan. Wilde Gegend. 
Sparsamkeit der Feuerung. Ansicht des Loch-Awe. Besuch beym Pfarrer zu 
G envrchay. Mineralien der Gegend. Kirche und Kirchhof. Eine Familie 
von Erodschmieden. Gewissenhaftigkeit d. s P'arrcrs Lindsay. Sitten. Lachs
fang. Aberglaube. Leichentänze. Hvchländischcs Frühstück. Hochländisches 
Lcibschloß. St. Connans Quell. Castell Kilchnrn. Der b°ch!ändische Hespc- 
ridengarken. Bera, eine Sage. Die Insel Jnishail. Gefährliche Straße. 
Regengüsse. Berglall. Eisengicßercv zu Bunau. Dorf Tapiiiiilt. Ende der 
Tagereise. 9. Fortsetzung der Reise. Gedächtnißkreuze. Birkenwälder. 
Meerbusen Loch-Clive' Scene des Offianilchen Gedichtes Dartbula. Feld
bau der Gegend. Canal Connel. Castell Dunstaffnage. Dessen Geschichte, 
Schicksale und Ueberdleidscl. Der Krönungssteiii. Die Capelle. Sonderbares 
Echo. Hospitalität der alten Zeiten. Dorf und Hafen Odan. Dissen Cm- 
pvrkommen. Vortreffliche Belegenbciten und natürliche Vortheile. Vorschlä 
ge zu deren Benutzung. Uebersahrt nach Kerrera. Beschreibung dieser Insel. 
Uebersahrt nach Mull. 10. Ankunft auf Mull. Herberge zu Achnacraig. 
Besuch bepm Plärrer Fraser. Ei» sonderbarer Reifer Herr» Fralcrs ci.noe 
Wohnung. Verlassene Lage der Kranken auf der Insel. Loch Bupe. Ueber- 
fluß an Hängen. Wird unnütz durch die Salzgesetzc. Noch andere Loch s der 
Insel. Seltenheit und Theurung des Salzes. Seefalz. Sleinsa z. Handmüh- 
len oder Quern's. Wie die Eiländer ihre Schuhe machen; ihre Leinwand; 
ihr Wolleniuch. Gesänge des Offlan. Erbärmliche Hiitten. Ruinen eliier al
len Kirche. Le che: fchmäuse. Abergläubige Begriffe. Ackerbau. Viebzucht. 
Schafzucht. De Werbungen, ein Hinderniß berAufnahme des Landis. Ge
treidebau. Karkossln. Dlinger. Verfall des Aäerbaus. Dessen Ursachen. 
Mangel an Contrarten. Oie großen Unternihmer, einer Pest des Landes. 
Natürliche Nachtheile der Hochlande. Geplagtes Dasepn des Hochländers. 
Auswanderungen. Kelp-Mauufaciur. Deren Ergiebigkeit. Klima der Insel. 
Volksmenge. Fähre». 11. Abreise von Achnacraig. Ruinen des Castells 
Duart. Ansicht des Berges Cruachan und der Halbinsel Morvcn. Aros. Dor- 
tbeilhafte Lage des Der es Tobcrmory. Gastfreye Aus->hme zu Torloisk. 
Mineralogie der Insel Mull. Auffallendes Sprichwort. Dessen Ursprung, 
eine Sage. 13. Fernerer Aufenthalt zu Torloisk. Nachricht von den Feh
den der allen hochländischen Häuptlinge. Langwierige und blutige Fehden 
zwischen 6cn Macdonald's uni) Maelcans. Slreiferepen der Clane. Raub
und Plünderungs-System. Aufhebung der Feudal-Verfassung. i3. Reise 
nach Staffa. Ansicht der Insel. Sonderbares Getöse. Basaltpfei'er. Pracht 
der Fingalshöble. Insel Bvoshala. Rabcnhehle. Liegende Pfeiler. B,woh
nen der Insel. Beschreibung der Fingalshöhle. Dessen Ausmessungen. Sa
gen von ihrer Entstehung. Mineralogie der Insel. Flora. Erste Entde
ckung. 14. Tbcvric über die Bildung der Basallsaulcn. Meinungen der 
Eingebornen. Poeocke's Einfälle. Analogie det Vasalls und der Lava. Dul- 
canischer Urspruiig der Basalte. Th-vrie bes Dcsmarcst; des Ferber; des 
Raspe; des Buffen; des Hamilton. Unzulänglichkeit ihrer Hypothesen. 
Versuch einer neuern wabrschcinlichern Erkläruiig. iS. Reise nach Ikclm- 
kill. Landung. Martyr-r-Bap. Kümmerlich! s Nachtquartier B.stchllgiing 
der Aitertbumer und Ruinen. Nadme der Insel. Geschichte des bül. Co
lumba. Dessen rel giöse St flunge». Nonneiistifl Dessen Kirche und Capelle. 
Denkwürdige Gräber. Doinkirche Altarblalt Oe,.kwurdige Gräber. Schwar
ze Steine. Einkünfte. Ucberbleidsel dis bischöfliche» Pallastes. SanerOran's 
Capelle. Gräber der Könige Gräber der Herren. Eine Familie von Aerz- 
ten. Dun-v, die höchste Anhöhe der Insel. Marmorbruch. Bay Porta-cur- 
rach. Schöne 5icscl darin. Cngclhügel. Mineralogie. Flora. Bevö.kerung. 
Aberglaube. Offan's Gedichte. Ebeinahlige Bibliothek. Jetziger Zustand. 
Gottesdienst. Schule. Ackerbau. Abreise, v4. Insel Jnch-Kenneth. Söafalt-- 
pseiler auf Ulva. Abreise von Torloisk. Nachtquartier zu Odan. Filsen von Pnb- 
dingstelii. Odan Bay, ein vortrefflicher Hasen. Schule desOrts. Denkwürdige 
Höhle. Anekdote. EasteUDanolly. Uebersahrt über den Loch Elive. AlteStabt 
Bcregonium. Uebersahrt über den Loch Crcran. Castell Slalkir. Ansicht von

Morven; von Lochlcven; von Glencoe. St. Mungo's Insel. Schieferbruch. 
Nachtquartier zu Ballichellisb. Glcneoe. Ossan's Geburtsthal. Echtheit fei
ner Gedichte. Schauderhaftes Blutbad, das 1691 in diesem.Thale angestif
tet worden. 17. Abreise nach Fort William. Einführung der Schaftriflen 
in dieser Gegend. Daraus entspringendeEntvölkcrung des Landes. Vorschlä
ge zur Verminderung des Uebcls. Fort William. Dessen Erdauung. Be
schreibung der Festung und des Fleckens. Mäbrchenähnliche Kriegestdaten 
des Sir Ewin. Camcron von Lvchicl. 18. Abreise nach Fort Äugustus. 
Ueberdleidscl des EastcllS Invcrlochy. Ansicht des Bcnevis, sdeS höchsten 
Berges in ganz Großbritannii N. Herrn Fraser's Nachricht von seiner Erstei
gung des Benevis. Dessen Beschreibung. Uebergang über die hohe Brücke. 
Wie die Wildheit der Clane durch das Anlegen von Brücken I Heerstraßen 
und Festungen allmählig bezwungen wurde. 19. Wildheit des Landes Locha- 
ber. Anmuth des Loch-Lochy. Reise des Loch-Dich. Das Fort Äugustus. 
Ansicht des Loch >Neß. DcrBerg Seechuimin. Hochländisches Fuhrwerk. Ro
mantische Wildheit der Gegend. Prächtige Falle des Flusses Köpers. Der 
obere Fall. Merkwürdige Brücke. Anekdote. Der untere Fall. Beschreibung 
des Loch. Neß. Tiefe; Reinigkeit; und merkwürdige Erschütterung seiner 
Wasser. Das Castell Urquhart. Vorschläge zur Eröffnung einer Schifffahrt 
von Fort Äugustus nach Jnvcrneß. Leichtigkeit der Ausführung. Unbere
chenbare Vortheile. Drangsale der Hochländer. Rührende Beyspiele davon. 
Fernere Reise. Veränderte Gestalt der Landschaft. Ansicht von Jverneß. 
20. Jnverneß. Beschreibung der Stadt. Beschreibung der dortigen Akade
mie. Herrschende Krankheiten. Manufacturen. Theuerung der Feuerung. 
Handel. Art sich zu kleiden. Sprache. Feldbau. 21. Gegend um Jnverneß. 
Der Feyeubügel. Berg Eraig. Pbatrick. Verglaste Berg Schanzen. Beschrei
bung. Ungewißheit ihres Ursprungs. Mancherle» Hypolbrsen. Wahrschein
lich äußerst hohes Alter derselben. Besuch bepm Provvst Mac Intosh. Cul- 
loden-Moor. Scklachl bep Culloden. Begräbnißplay der Gebliebenen. Ge- 
sahroolle Wanderungen des Prätendenten. Mae. Iaisis Treue und Mitleids- 
würdiges Ende. 22. Die Hochländische Straße. Loch. Mop. Insel mit 
Ruinen. Stein-Insel. Clan Mae Intosh. Dessen Alter, Ruhm, Vorrech
te und Fehden. Treffen bey Elagh-na-herey. Frceburn's Herb>"ge. Fluß 
Fiiibboru. Wandernde Familien. Flora der Gegend. Me lenzciger. Tbal 
Strathspey. Blauer Berg voll Fclskrystalle. 23. Das Land der Macpber- 
sons. Abgefloffener See. Dalwhinnie und Dalnacardoch. Dorf Bruir. Mah- 
Ivrifd). Falle des Bruirwassers. Schloß Albvl. Dessen Schicksale. Dermah- 
ligc Gestalt. Gärten und Umlange. Rbadarberbau. Felle brs Tilt. Killic- 
ranky. das caledonische Thermopylä. Schlacht bey Killierankp. Fälle der 
Tűmmel. Lachsfang. Zusammenfluß der Tűmmel und deg Garrp. Eine 
Stelle des Plinius. Macht und Ansehen der Familie Athol. Prächtige 
Bewirlhung Jacobs des Fünften vom Gra cn Atdol. 24. Eine schöne 
Landschaft Anmuth des Tay. Reizende Ebene. Blairof Athol. Dunkelb, 
ein Städtchen. Ruinen der Katbedralkirche. Eine merkwürdige Grabschrift. 
KIvstcr-Slurmcrcy der Reformatoren. Dunkeld-House, ein Wohnsitz des 
Herzogs von Athol. Park und Gärten. Einsiedeley. Belvedere,,. Die Hü
gel Bírnám und Dunsiname. Macbeths Schloß. Der Brar, ein reißen- 
Der Strom. Staunen erregende Fälle desselben. Offian's Halle. Ossian s 
Höhle. Nachtquartier zu Inver. Bekanntschaft mit Ne l Gow , einem de. 
rühmten Vierfiedler. 25. Seitcnritt, um den Loch Tay mit Taymvukh 
zu sehen Balingáidé, ein Gasthof. Aderfeldie, ein Dorf. Mahlerische 
Fälle des Moneß. K- nmvre, ein Dorf. Taymouth, Wohnsitz des Grafen 
Breadalbane. Loch Tay. Dessen unerklärliche Erschütterungen. Park deS 
Grasen. Wunderschöne Umsicht. Majestätische Baumgänge. Castell. Da« 
Wohnhaus. Gemähldc vo» van Dyk, Iamieson und Hamilton. Seipio 
und Allucius. Auswanderungen. Hochländische Tracht. Fluß Lvon. Dorf 
Logievait. Seltsamer Hochzeikgebrauch. 26. Reise nach Perkb. Ci» Hospi. 
lal. El» Schlachtfeld. Der schottische Cincinnatus. Lage von Pertb. The 
Carle of Gowrie. Bevölkerung der Stadt. Brücke über den Tay. Lachs
fang. Hand.l. Leinwand - und Baumwollen-Manufacturen. Belang dersel
be». Lederarbeiter. Handschuhmacher. Buchdrucker. Banken. Erziehungs- 
und Lehranstalten. Die laleinische Schule Die Akademie. Literarische So- 
eicläl. Öffentliche Bibliothek. 27 Allcrtbum der Stadt Perkh. Übrrbleib- 
sel idreS chcmabligen Glanzes. (Scmrie House. Vorgebliche Verschwörung 
der Gowrsis gegen Jacobs VI. Leben. Alle Klöster der Stadt Deren 
Verheerung durch Knor Anhänger. Jetzige Kirchen und Diyenter-Ge- 
meinten. Herrliche Aussichten von den Bergen Kiniioul und Monerjef. 
Der Lauf des Tay. Besuch zu Scone. Der Krönungssteiii. Allcrmanns- 
hugel. Ruinen der Kirche. Grabschritten. 28. Mineralogie des Berges Kin- 
noul. Mineralische Quelle» zu Pitkeathly. Kinroß, ein Städtchen. Loch- 
Leven, einer der anmuthigsten Sec» in Schottland. Der Dichter Bruce. J11- 
sil mit Ruinen. Denkwürdige Belagerung.des Castells im See. MaricnS 
Gefangenschaft und Besnyung. Die St. Scrf's Insel. 29. Reise »ach Stir- 
ling. Fälle des Dovan. D.e Kesselschlucht. Die Rumpclbrücle. Die Teufels» 
mühle. Dollar, ein Dorf. Castell Campbell- Madleudc Nahmen der umlie
genden Naturgegenstände Die Ochillberge. Bergwerke. Eine reiche Silber
ader. Kobalt 3o. Beschreibung von Stirling. Lagedes Castells. Reihe von 
Basallselsen. Schicksale des Castells. Merkwürdigste Gebäude. Turnierplatz. 
Zwölf Schlachtfelder. Die Aussicht, eine der schönsten in der Welt. The Carle 
vs Slirling. Krümmungen des Förth. Bevölkrung der Stadt. Manusaclu- 
ren. Regiment. Seltsame Art. Buch zu Hallen. Kirchen. Denkwürdige Männer. 
3i. Reise nach Callendar. Montcath, ein fruchtbares Tbal. Blair Drum- 
mond. Großes Wallerrab zum Wegschwemme» eines Moorlandes, ic. rc.ic.

XIV. XV. XVI. Cochrcme's Fußreisc nach Rußland und die sibiri
sche Tatarcy, und von der chinesischen Gränze nach dem Eis
meere und Kamtschatka. 3 Bandch. Wien 1825. 1 fl. 12 kr.

Inhalt: 1. Reise von der westlichen Gränze des russischen Reiches 
bis Rischney.Nowgorod. 2. Reise von Nischnep-Nowgorod nach Tobolks. 
3. Kurze Geschichte von West-Sibirien u. s. w. Reise nach Irkunk. 4. Rei
se von Irkutzk bis Nischney-Kolymsk. — 5. Nischnep - Kolonist. Die Burg 
Ostrownaja. Beschreibung des daselbst gehaltenen Tschuktscken-Markls. Be
merkungen über dieß Volk und Baron Wrangel's Expedition. 6. Reise 
von Nischney-Kolymsk bis Ockotzk. 8. Grunde, die den Verfasser dcwogcn, 
nach Europa zuruckzukehren. Reise nach St. Peter- und Paulshasen. g. Ab
reise von St Peter- und Paulsbasen; Rüclkchr eben dahin. 10. Allgemei
ne Bemerkungen über Kamtschatka. 11. Rückreise von Kamtschatka bis Ir- 
kutzk. Allgemeine Bemerkungen über die Jakuten und deren Hauptstadt. 
12." Reise von Iakutzk nach Irkutzk und Sclenginsk. i3. Reise vo»' Werch- 
ney-Udinsk nach Kiächta. 14. Kiächta, 3turfn-,e bis Omsk. i5. Reise von 
Omsk bis St. Petersburg.



Augustus 14-dikén e’ f. e. A' Vissegrádi, és Nagy-Marosi pin- 
czékben 650 akó ó , és 400 akó új fejér bor.

Augustus 18-dikán e’ f. e. a' Zsámbélii pinczében Z5o akó új 
fejér bor.

A" vennikivánóknak tessék erre a' fentnevezett helyeken , és 
napokon szokott reggeli, és délutáni órákon tartandó Licitatióra meg
jelenni. Budán Julius 14-dikén 1623-

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

séből ezennel közönségesé tétetik: hogy jövő Augustus 2Q-id napján 
Nemes Pest Vármegyébe helyheztetett Szabad Királyi Buda Fő Vá
rosától egy órányi távolságra fekvő Buda-E us nevezetű Koronái!» 
Helységben 250 darab valóságos Spanyol eredetű harmad fél efztendős 
Kosok , az Uradalmi akioknak meghatározott tellyes fzámán felesleg 
maradott 370 darab legjobb korú a' tenyéztettésre tökéi telesen alkal
matos, ugyan tsak valóságos Spanyol eredetű, különös fzépségű, 
anya Juhokkal együtt, a’ fzokott reggeli, és délutáni órákban, a’ hely
beli Juh almiban dobfzó mellet, a' többet Ígérőknek, kéfz pénzfize
tésért el fognak adatni. Budán Sz. Jakab havának 15-dik napján 1828.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelése 

következésében köz hírré tétetik , hogy a' Libet-Bánya szabad Királyi 
Bánya Városhoz tartozó minden Királyi használatok, úgymint: i.)Á’ 
belső kétkerekű malom. 2-) A' felső malom. 3-) A' városi serfőzőház 
a’ pálinka főzés jussával. 4 ) A' városi Major a' hozzá tartozó földek
kel, és kertekkel. 5 ) Az egykerekű belső malom. 6-) Az úgynevezett 
Schaiben malom. ?-) Ae alsó Kortsrnaház. 8-) A’ belső Kortsmaház.
g.) A’ felső Kortsmaház a’ hozzá tartozó méfzárfzékkel együtt. 10.) A' 
Schaibai Kortsma. l|.) A’ Kortsmaház, és mészárlás jussa az úgy ne
vezett Három víznél. 12 ) A' Város földjétől járó gabona tized. 13.) A’ 
Schaiba helységtől járó gabona tized. 14.) A’Povraznik helységtől járó 
gabona tized. 15.) Az alsó méfzárfzék. l6.)_A' pálinka főzés. 17. A’ 
pálinka mérés az alsó ütfzában. 18.) A’ pálinka mérés a’ Város piatzán. 
ig.) A’ pálinka mérés a' felső ütfzában. 20.) A’ hely pénz. 21.) A’ ha- 
láfzat; végre 22.) A’ vadászat, és madarászát a' f. e. Augustus 12-dikén 
tartandó Licitátio által az első négy használat ugyan 6, a’többiek pe
dig 3 esztendőre e f. e. November elsejétől fogva a’ többet ígérőknek 
bérbe adatnak. Mellyre nézve a’ bérleni akarók a’ fent meghatározott 
napon a’ mondott Szabad Királyi Bánya Város Tanátsházánál ezen



Licitatióra illendő bánat pénzzel felkészülve a’ szokott reggeli órákon 
jelenjenek meg. Budán Julius 11-dikén 1Ü28-

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

ből közhírré tétetik, hogy a’ Királyi , és másféle használatok privile- 
giált Versecz Városában, mellyeknek az árendája 1828-diki October 
végével megszűnik, úgymint :

A’ Királyi bor mérés jus.
Az Urbariomi bor mérés jus.
A’ Mészárlás jussa a’ Vásárokon.
Bárány hús mérés árendája.
Borjú hús mérés árendája.
Bor mérés jussa a’ Városi kedvtöltő kertben,
A Serház árenda.
A Kőfejtés1 árendája.

’ A’ Tégla vetés’ árendája.
Tégla kemencze épület Tégla égetéssel együtt.
Az Országos, és héti Vásárok árendája.
A’ törkölyös must bevitelétől veendő taksa’ jussa.
A’ Vadászat jussa.
Két bolt a’ Városházában.
Az Oskola, és Városházi pincze; végre
6?1 308/1Ó00 hold szántható maradék föld, 4333 1250/l600 

hold rét., 1745 446/ÍÓOO hold legelő, és 10Ó6 hold nád verésre szol
gáló posvány föld

Három egymásután következő esztendőre Augustus 4-dikén e’ 
f.e. reggeli 9 órakor a’ Verseczi Város házában, a’ hol a’ feltételeket 
addig is megtudhatni, a’ többet Ígérőknek bérbe adatnak. . Mellyre 
nézve a’ bérleni kívánók a’ megjegyzett helyre, és napra szükséges 
bánat pénzzel felkészülve ezennel meghivatnak.

Budán Jul. l-sején 1828-

Jul, 11-ikén 11 Láb , g Hüv, 0 Von.— 12-ikén 11 Láb, 5 Hiiv. 0 Von.
— 15-ikán 11 Láb, 1 Hüv. 6 Von.— 14-ikén 10Láb, Q Hüv. 0 Von.
— 15-ikén 10 Láb, 7 Hüv. 0 Von. ■— 16-ikán 10 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 17-ikén 10 Láb, 0 Hüv. 0 Von. — 18-ikán Q Láb, g Hüv. 0 Von.
— lQ-ikén g Láb, 6 Hüv. 0 Von. — 20-ikán 9 Láb, 6 Hüv. 0 Von.

(Az O felett.)

A’ Duna Vizének állapot ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1 828-dikban.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(&) T

Pesten, Szombaton, Szent Jakab Hava 26-dik napján 1828.

Pestis.
Pestis, ezer szájú Rém, elpusztítja az embert 

Sorba* Lsoportonként, nem lehet olt’ni diihét. 
Gondoljátok-e, hogy nálunk nem uralkodik e’ dög? 

A’ halai senyved benne gyakorta korán.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

iPozsonyból. — Nagy Méltós. 

Erdődi Gróf P á 1 f f y Fidelis Ó Exja, 
Királyi Fő Tárnok , Ts. K. belső 
titkos Tanátsos ,’s a’t. Jul. lQ-ikén 
estve 6 óra után, mint Ts. Ns. Po
zsony Vármegyének mostan kegyel
mesen kineveztetett Fő - Ispányi- 
Helytartója, Pozsonyba megérkez
vén, különös válafztott , Deputátio 
által fogadtatott. Más nap a' főbb 
személyek közül mintegy 40„meg
vendégelt ; 21-dikben pedig O Ex- 
cellentiája ezen fényes Helytartó Hi
vatalba bévezettetett, minekután- 
na egy fényes Deputátio Fő Tiszt. 
Rratoqui la Kanonok Űr fzófzól- 
lása alatt O Exját a’ Vmegye’ há
zához meghívta , a’ másiknak pedig 
Szófzóllója Fő Tisztelendő Döme 
Károly Kanonok Úr a’ küszöbnél 
ékes magyar köszöntéssel megtisz
telte. O Exja azután Fő Ispányi fzé- 
kgbe ülvén, fontos beszéddel előadta 
hivatalbeli foglalatosságait, ’s gond

ra Második Felesztendö 1828./

jait; mellyre Tek. Takáts Gáspár 
Al-Ispány Úr díszes magyar beszéd
del terjefzté/elő ez napnak örömeit, 
általadván O Exjának a’ Vármegye 
Petsétjét: azután FŐ Tisztelendő 
Jordánfzky Elek Apátúr , és 
Nagy Szombati Generális Vicarius 
tiszta, és velős deák beszéddel adá 
elő a’ k(jz-örömet; Mélt. Báró Pon- 
g rác i' Úr is poétái tűzzel festegette 
a’ mindenek’ örvendezését, és remé
nyét. Ez meg lévén a' köz ügyek 
vétettek elő ; azután pedig a' Primá- 
si épületnek nagy palotájában fé
nyes vendégség adatott. — A'Tiszt
újító széket 23-dikban tartották, 
mellyről máskor.

Debreczenből. — A’f. Ju
lius hónap Q-dike, és 10-dikeneve
zetes öröm-nap volt Ns. Sz. K. De- 
breczen városára nézve. 9-dikben 
ment végbe a’ Ns. Városi Tiszti Kar' 
Választása Mélt. Kamara-Tanátsos 
Semsei Semsey Jób, mint e' végre 
kegyelmesen kirendeltetett Királyi 
Biztos Úr O Nagyságának igazgatá
sa , és előlűlése alatt. Előbb a’ Ns.

X
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külső Tanátsban megüresedett he
lyek kipótoltatván , Bíróvá, a' vok- 
sok' fzembetünő többségével , a 
Szenátus legidősebb, közönségesen 
tisztelt tagja Tek. Rakovfzky. 
Dániel Úr ; Szenátorokká: TT. P o- 
rofzlai Fridiik Úr, volt Fő Jegy
ző ; Dömsödi Gábor Úr, volt első 
Al-Jegyző; Simonfi Dániel Úr, 
volt Fő Fiscális ; és Ns. Kenessey 
Mihály Úr, a' külső Tanátsból ; — 
Főjegyzővé: T. Nagy Sándor Úr, 
volt 2-dik Al-Jegyző; első, és má
sodik Al-Jegyzőkké : Prókátor T. 
Deretskei Jósef, és Vámosi 
Károly Urak választattak. A' Polgár- 
mesterségben köz akarattal megerő- 
síttetett a' szép mesterségek , ’s em
berek’ fzeretetéről az egéfz hazában 
ismeretes Tek. Fáy János Úr ; ha
sonlóképpen meghagyatott a’Nép- 
fzöfzóllójais Kémeri Mikó Mihály 
Úr. A’ Tífztváltfztás reggeli»8 órá
tól fogva délutánni l órára végbe 
ménvén , valamint az Isten segítsé
gül hívásával kezdődött, úgy háladó 
Isteni tisztelettel rekefztetett bé 
mind a’ Rom. Katii, mind a’ Ref. 
templomban. Következett a Fejérló 
nevű Vendégfogadóban a" városi 
Tek. Tifzti Kar által mintegy 140 
mindenféle rendből való előkelőbb 
személyeknek adott nagy ebéd. Más 
nap pedig , Jul.. 1O-dikén a" Mélt. 
Rir. Biztos Úr ugyan annyi személy
re a’ Nagy Erdei új tágas Ferde- és 
mulató házban téríttetett igen gaz
dag, és pompás asztalt.

Erdélyben a’ Kézdi F. Cser-® 
n á t o n i Evang.Ref. Gyülekezet egy 
új templom’ építésére Felsőbb en

gedd emnél fogva az Erdélyi Nagy- 
Fej edelemségbeli Keresztény jóte
vőidhez alázatos esedezésével folya
modván, haladatos tifztelettel kíván
ja közönségessé tenni, hogy e' ne
mes jótételben magokat megkülöm- 
bözfették : Gr. Teleki Jósefné, B. 
Rádák István, B. Nal.átzi, Gr. 
Nemes Ádám , Gr. Bethlen Jó
sefné ,• Gr. Teleki Ferencz. Gr. 
Bethlen Ádám , Gr. Mikes Sig- 
mond , Gr. R unif Sigmorid , B. Re
mei Simonná O Exjok, Nagysá
gok t TT. Domokos Ist., a' Kus
tos Ns. família, Mélt. Darnótzyné 
Aftzony, Baky Kapitány Úr, G i- 
d ó f a 1 v i Jánosné Allzony, Lázár 
Anna, Máté János, Móré Já
nosné , J ó s a Úr, Csíki Sigmond 
Úr, Fekete 'Sigmond Úr, ’s né- 
melly ismeretlenek.

OROSZ BIRODALOM.
Az Odesszai Journal Jul. 4-dikén 

közli O Felségének a’ Tsáfzárnak a' 
Kara fzni táborból Jun. 24-ikén költ, 
"s az Odesszai Fő Rormányozóhoz 
küldött levelét; mellyben O Felsé
ge fel fzóllítja az Odesszai lakosokat, 
hogy máskor is a haza eránt meg-I CJ , , C
mutatott buzgosagokat azzal tetéz
zék , hogy a’ mostani háborúban 
megsebesített, ’s megbetegedett ka
tonákat, kiket azon városba szállí
tanak , vegyék ápolgatások alá, ’s 
ezek számára egy kor - házat állí
tsanak. — Ezen levél az egybe gyűlt 
lakosok előtt felolvastatván, őket 
annyira meghatotta O Felségének 
bizodalma, hogy egy akarattal ezt 
meghatároznák, és egyfzer’smind
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pénzbeli aláírás nyittnttott meg a’ 
Kórház’ építésére fzükséges költség 
öfzvefzedésére; és egy Biztosság ne
veztetett, melly a' pénzt öfzvefzed- 
né , helyet választana, és a’ megér
kező betegek’ elfogadásáról gondos
kodnék.

PORTUGÁLÉI A.
A" Gazeta de Lisboa Jun. 

28-dikán Povoa Grlisnak C o i tu
fa r á b ó l Jun. 26-dikán költ hadi 
tudósítását közli , mellyben a' Grlis 
jelenti, hogy 24-dikben több óráig 
tartott tüzes harcz után az (Oportói) 
pártütőket megverte , és Coímbrán 
túl több órányira űzte. Az Angol 
Újság-levelek is , Oportóból Jun. 2Y- 
dikén költ levél fzerént , megvaló
sítják a’ Constitutiósoknak Vougá- 
ba lett viffzavonúlását. Ezeknek fő 
hadi szállása Aveiro és Oportó kö
zött van. Saldanha, Villaflor, Pal- 
mella , és más Portugal!usok , kik 
Angliából Jun. 26-dikán érkeztek 
Oportóba, a’ Constitutiós hadi se
reghez mentek. Stubbs Oportói 
Várnagy lett. Sir L a m b igen heves 
előterjesztéseket adott D. Miguel 
eleibe a’Nagy Britannia privilégiu
mainak fentartása végett; nevezete
sen, hogy Sir Melley - Doyle 
John most is fogságban vagyon; a' 
Rerezeg azt felelte: „Én adok szá
mot ezen Dóyleról.’’— Azt várják, 
hogy Sir Lamb haladék nélkül 
Galathea hajóra fog ülni.

NAGY BRITANNIA.
Igen siettek a’ Londoni Újságok 

O’Connel Úrnak Cläre Grófság ré
szétől Parlamentumi Képviselővé lett

válafztatása hirdetésével, midőn azt 
Jul. 1 -ső napjára tették : ez nap O 
Connel Úr mellett 200 voks volt,Fitz- 
geraldÚr mellett 1Q4. Jul. 3. is foly
tatták ; és ekkor O Connel mellett 
1820 ; Fitzgerald mellett 642 volt. 
Végre Jul. 5-dikén tsak ugyan (>' 
Connel Úr válafztatása elhatározta
tott, midőn mellette 2047 voks volt, 
Fitzgerald Úr' részéről pedig 082. 

BRAZÍLIA.
O Felsége a’ Brazíliai Tsáfzár 

Máj. 30-dikán illy értelmű beszéd
del nyitotta meg a* Rendek' gyűlé
sét : „A’ Brazíliai Nemzetnek' Mél- 
tóságos és Érdemes Képviselői! Ezen 
ülés megnyitásakor örömmel mond
hatom az Uraknak, hogy a" mi ba
rátságos helyheztetésünk az Európai 
Udvarokhoz most is fent áll, és min
den nap szorosabb lesz. Az Orofz 
Tsáfzár, és a) Szász Király is már 
megismerték ezen Birodalmat. Egéfz 
Európában még tsak a" Madridi Ud
var nem tellyesitette ezen szertan 
tást. A’ Nagy Britanniái, és Burkus 
Királyokkal Kereskedés- és Hajózás
beli Eggyezés köttetett, "s megerő- 
síttetett. Tudtokra adom az Ürak- 
nak azt is, hogy a' Portugalliai Ko
ronáról való lemondásom , mellyel 
az 1826-diki ülés" megnyitásakor az 
Uraknak jelentettem , már végrehaj
tatott. Barátságos öfzveköttetés, és 
jó eggyetértés uralkodik ezen Biro
dalom, és az Amerikai száraz föld' 
fő Státusai között az Ejfzak-Ameri- 
kai eggyesült Státusok’ Orfzáglófzé- 
ke új Követségi Helytartót nevezett 
annak helyébe, ki innét eltávozott. 
Buenos-Ayres Respublikával alku.-

x:



Co
dozásban vagyok , igazságos , ésbe- 
tsülettel tellyes alapok fzerént, a’ 
mint a’ Nemzet’betsülete, ’s Koro
nám' méltósága kívánja. Ha ezen 
Respublika a’ legnemesebb szívből, 
és egyenes indulatból származott 
ajánlásokra vonakodik állani; úgy 
noha Tsáfzári szívemnek nehezére 
esik , kéntelen leszek az ellenséges
kedést folytatni, ’s azt hathatós erő
vel viselni. Ez az én változhatatlan 
határozásom; és én számot tartok a’ 
törvényfzerző köz-gyülés’ erős és ] 
hív közredolgozására , hogy a’ Nem
zet ditsőségét, és betsületét fentar- 
tani igyekszik.' — Ezután általme- 
gven az Ország' belső dolgaira ; a’ 
Financziát, a’ bírói hatalmat, a’ Kor
mány ozás' ltülömbféle ágait említ
vén ; — ’s ezzel az ülés megnyit
tatott.

Ebből lehet látni, hogy Brazí
lia, és Buenos-Ayres között a’ bé
keség még meg nem készült, mint 
már kivált a’ Londoni Újságok több 
ízben hirdették ; — sőt a’ mint Jul.
10-dikén Rio-Janeiróból érkezett le
velek, és Újságok állítják, még mefz- 
fze van. Monte- Video a’ két 
réfz között a’ nagy akadály. F r a- 
ser Úr a Rio-Janeiróban lévő An
gol Követség! Tifzt Rio-Grande tar
tományban mind a’ két ármáda’ Ge
nerálisaival befzéllgetett. A" Tsáfzá
ri ármáda" gyalogsága nagyobb volt, 
ellenben a’ Buenos-Ayresi lovasság 
amazt fellyül-haladta. Azonban sem 
a’ levelek, sem az Újságok a’dolog 
valóságos állapotjáról elegendő fel
világosítást nem adnak.

A" Rióból érkezett magános le

velek azt mondják a’ Portugálba! 
dolgokra nézve, hogy a’ Portugál
iából oda érkezett tudósítások ott 
nagy tűnődést szerzettek. A’ Minis
terek többízör öfzvegyültek a Tsá- 
fzár’ fzemélyes előlülése alatt. Egy 
levél azt mondja, hogy a’ Tsáfzár 
személyesen fog Portugalliába vin
ni egy expeditiót.

TÖRÖK BIRODALOM. 
(A’Török Manifestumnak folytatása) 

Valóban a’ fent előfzámlált pon
tok közül mindeggyik magában is 
elég tárgyat adhatna a’ Portának 
egy-egy Manifestumra, ha ez az ő 
számos, és alapos sérelmeit környúl- 
állásosan akarná fejtegetni, és min
den tagadhatatlan jusaihoz ragasz
kodnék. A’ mi a’ Görög támadást 
illeti, ha a’ dolognak valóságos mi
voltát megfontoljuk , nem lehet ta
gadni, hogy a’ támadást megelőző 
tettek , valamint az arra következett, 
vagy annak folytában történt ese
tek elég világosan megmutatták, 
honnan vette eredetét, és mitsoda 
tulajdonságú rofz az. Ennél fogva 
nem kell vala azon pontot, melly 
a’ Chatti Sherifben (a* Szultánnak 
a’ tartományok Rormányozóihoz 
Dec. 20-dikán 1(127. intézett buzdí
tó írásában) a’ támadás’ gyúlafztár 
sáról fzóll, minden bizonyság nél
kül való hiú vád névvel illetni. A’F. 
Portának maga részéről mindenkor 
nagy gondja volt arra , hogy Orofz 
Ország eránt olly tekintettel, és fi
gyelemmel legyen, mellyel a’Tra- 
ctátusok, és egy szomszéd Hatal
masság eránt való barátságos hely- 
heztetése kíván. Az Orofz Udvar ezt



soha sem akarta megismerni; sőt 
ellenben minél inkább iparkodott 
a’ F. Porta ezen Udvarnak barátsá
gát megnyerni, annál hidegebb lett 
Orofz Ország ő hozzá , "s annál el
lenségesebbek lettek lépései, mint 
kiki tudja. Illy maga-viselete szük
ségképpen azon gondolatra hozta a" 
Muzulmánokat, hogy az Oroszok 
nekik természet fzerént va
ló ellenségeik ’s így a’ Maho- 
medánus Nemzetet hitvallásbeli el
ragadtatásra buzdította.

Azon vád is , hogy a’ F. Porta 
az Akermáni Eggyezést bizonyos 
viíTzatartással (reservatio) írta volna 
alá, hasonló képpen helytelen. A' 
mi a" Chatti Szerifet illeti, mellyel 
a' Porta , több környíilállások pfz- 
vejövetele miatt kéntelenittetvén, 
az Ottománi birodalom’ tartomá
nyaiba kiofztatott, az világos, hogy 
a’ Parantsolatok’ czikkelyei, mellye- 
ket a’ Porta az ő tartományaiban 
kihirdettél, az ő belső ügyeihez tar
toznak , ’s egyedül ő magát illetik ; 
éppen olly világos az is, hogy mi
dőn valamelly Hatalmasság a maga 
alattvalóihoz így vagy amúgy be
széli , az más Hatalmasságnak soha 
sem adhat okot a’ panaszra, vagy 
perlekedésre. Azon hivatalos levél
ben, mellyel a’ Nagy-Vezér, Ri- 
beaupierre Úrnak Konstantinápoly
ból lett elutazása után, mindjárt az 
Orofz külső dolgok’ Ministeréhez 
küldött, a’ F. Porta meghatározva 
kimondotta , hogy ő régi felvett sis- 
temája mellett folyvást hívén meg
marad, és hogy mindég legbarátsá
gosabb indulattal legyen. Ha tehát

az Orofz Udvar a’békeség fentartá- 
sát óhajtotta, a" mint Manifestumá- 
ban állítja, illendőbb, és jobb lett 
volna magát azon levélhez tartani; 
mert tsak az egymássalvaló hivata
los közlések , és a’ Tractátusok’ be
tűi azok, mellyekre a’ Hatalmassá
gok építhetik alkudozásaikat, ’smel- 
lytek fzerént eligazíthatják egyenet
lenségeiket. — De még azon esetben 
is, ha a Sz. Pétervári Kabinét előtt 
azon Proclamátiónak (Chatti-Serif- 
nek) értelme, vagy foglalatja gya
núsnak tetszett volna , nem volt el
zárva a’ levelezés’ útja a két Udvar 
között; Orofz Országnak tsak barát
ságosan, és nyilt fzívvel a’F. Portá
hoz kell vala fordulnia, ’s tőle fel
világosítást kívánnia, úgy minden 
kívánt magyarázatot könnyen meg
nyerhetett volna. De az Orofz Ud
var nem ezen úton indúlt meg; sőt 
még azon előadásoknak sem ada hi
telt, melly eket a’'más barátságos 
Hatalmasságoknak most Konstanti
nápolyban tartózkodó diplomatiai 
Ágensei eleibe terjesztettek, kik 
mindnyájan a’ dolgot maga valósá
gában tudják. Midőn tehát Orofz 
Ország ezen Proclamátiót sérelmei
nek száma közé felveszi, nyilván 
kimutatja , hogy ő folyvást szint ke
res arra, hogy a’ F. Porta ellenvá- 
dokat teremtsen, és találjon. Azon 
vád tehát, hogy az Akermáni Egy- 
gyezés olly szándékból köttetett, 
hogy az ismét felbontassék, és sem
mivé tétessék, arra hárúl viíTza, a’ 
ki Had-izenetét előbb botsátotta ki; 
mert tsak a’ tettekből lehet 
következéseket húzni.



A’ mi az Orofz kereskedő ha
jók’ terheinek elvételét illeti; hála 
legyen az Istennek , a’ főváros’ szük
ségei az eleség dolgában az Orfzág 
belső részeiből elegendőképpen ki
pótoltatnak ; hanem mivel a’barát
ságos egybeköttetés ellenére né
melly kikötőhelyeink hézárattak, 
hogy eleséget a' Görög Országban 
lévő Ottomániseregeknek ne lehes
sen szállítani, a F. Porta kéntelen 
volt Ruméliából küldeni Móreába 
azon eleséget, mellyel Konstanti
nápolyija. kell vala szállítani ; így a j 
fő város ezen réfzben fogyatkozást 
szenvedvén, azon módhoz kellett 
folyamodni, a’ melly hasonló eset
ben máskor is elővétetett, a’ fő vá
ros’ fzükségére gabonát Orofz keres
kedőktől, vagy más barátságban lé
vő Hatalmasságok alattvalóitól vett 
a Kormányszék, ’s azt piaczi folyó i 
áron fizette. Minthogy ezt egyedül 1 
a’ kikötőhelyek’ említett bézáratta- 
tása okozta, e’ réfzben sem lehet a' > 
F. Portát szemrehányással illetni. 
Ellenben a Portának tellyes jusa 
van , részint azon felfzámlálhatatlan 
kárért, mellyel a’ Görög támadás < 
miatt vallott,’s mellynek boíTzas vol- I 
tát a’ pártütők eránt eleitől fogva ki- ; 
mutatott pártfogásnak kell tulajdo- i 
nítani; réfzint a' Navarini vefzede- 1 
lem által, a' barátság külső fzíne i 
alatt, nékie okozott véghetetlen vefz- ( 
teségért; réfzint több más okokból e 
igen sokféle és alapos panaszokkal -( 
állani elő; és igazán elmondhatni, j 
hogy voltaképpen tsak a’ F. Portá- < 
nak van jusa azon panafzolkodni ; e 
mert a' melly sérelmeket más Halai- 1

- másságok kereskedéseik’ kárvallá- 
t s ára nézve elő hordottak , mind
- helytelenek; mivel kiki tudja , hogy 
; inkább az utóbbi öfzveköttetések az
- Európai Kereskedésnek még na- 
■ gyobb hasznot hajtottak.

A’ mi azon vádat illeti, hogy a’
F. Porta a" Persa Udvart Orofz Or
fzág ellen fellovalta, ez is egészen

- a’ többi panaszok sorába tartozik, 
"s éppen olly ok nélkül való. Soha

. sem volt ez a' F. Porta’ politikája ,

. és méltóságával ellenkező dolognak 
j tartaná valami Hatalmasságot a'má
sik ellen gerjeszteni. Nem hogy ezt 

, a' Persa Udvarnál próbálta volna , 
hanem inkább minden gondját bel
ső ügyeinek elintézésére, és biro
dalmának jó karba helyheztetésére 
fordította, elég volt ezzel baja , és 
mint réfzre nem hajló Hatalmasság
nak nem is illett magát a' Persák, és 
Oroszok között kiütött háborúba en
nek kezdetébe, végződésébe, és az 
abból következett békeségbeavatni.

(Végezete következik.) 
GÖRÖG ORSZÁG.

A" Korfui Újság Jun. 28-dikán 
Görög Orfzág' Praesidensének illy 
Híradását közli, melly Porosban Máj. 
31-dikén költ: „Görög Státus, Gö
rög Orfzág’ Praesidense. Az Orfzág- 
Tófzék éppen ezen pillantatban hi
vatalos úton vévé Ö Felségének az 
Orofz Tsáfzámak a’Török ellen ki
adott Had-izenetét. — Midőn ezen 
-Oklevelet a’Panhellenionnal, a'Pelo- 
ponnesusi , és Archipelagusi Me
gyék’ rendkívül való Biztosaival, és 
a’ fzárazi, ’s tengeri erő’vezérjeivel 
közöljük, némelly világosító magya-



rázatot akarunk hozzá tenni , melly- 
nél. fogva mindenik fő Tífztviselő, 
ménnyire törvényes hatalma terjed, 
képes legyen a' Nemzetet valóságos 
áliapotja felől felvilágosítani; ’s így 
a' polgároktól minden hamis, tévely
gő , és tsalárd képzeleteket elhárí
tani, mellyekre illy hoíTzas fzeren- 
tsétlenség őket vezethetné. Az Apr. 
20-diki Nyilatkoztatás v ilágosan elő
adja az Orofz, és a’ Török között 
kiütött háborúnak okait, és czélját.
— Görög Orfzágnak békeségbe hely- 
heztetése , és jövendő áliapotja most 
is O Felsége az Orofz Tsáfzár’ ke
resztény gondoskodásának tárgya; 
de ezen békéltetést, ezen jövendő 
állapotot Orofz Ország nekünk úgy 
Ígéri, mint a’ Jul. 6-diki Tractáius- 
ban résztvevő eggyik Hatalmasság, 
és nem egyedes-egyedül. — Ezen 
meggyőző igazságot szemünk előtt 
tartván , erre épittsük magunk-vise- 
letét, és iparkodásunkat, mint erős 
talpkőre ; és ne kételkedjünk , hogy 
az Isten könyörgésünket meghall
gatja , valamint már némelly rész
ben mégis hallgatta. Szükségeink 
már tudva .vannak , és O Felsége az 
Orofz Tsáfzár olly kegyes , hogy a’ 
G ör ög Országló szék' kezébe bizonyos 
pénzbeli segedelmet ád , mellyből 
a’ hadi seregnek, flottának, és a’ 
többi Országos hivataloknak legna
gyobb szükségeit ki lehet pótolni.
— Hanem ezen segedelem olly fel
tétel alatt adatik, hogy a legnagyobb 
kimélléssel, tsupán tsak a' haza vé- 
delmezésére, az ellenség'kiűzésére, 
a’ nép' végső Ínségének enyhítésére 
fordittassék, melly ínség a’ ragadó 
nyavalya miatt felette meggyűlt,

mellyet a’ Törökök jelenléte hozott 
közünkbe, ’s a legnagyobb veszél
lyel fenyeget. — Meg vagyunk arról 
szinte győződve, hogy a Felséges 
Nagy Britanniái, és Franczia Kirá
lyok is il ly segedelmet fognak nyúj
tani. — AkármeJly nagyok is ezen 
segedelmek , még ügyünk" nyomo
rult volta nem kissebb, és tsak az 
által lehet ezen segíteni, ha belső 
állapotunk" javítása által, mind a 
vett, mind a" reménylett segedelmek
re magunkat méltókká tesszük. — 
Ha ezen első fzerentsés következést 
megnyertük , akkor állhatatosan, és 
emberséges módon törekedjünk a’ 
kötelességünk által elünkbe szabott 
czélra, és bizonyára elérjük ezen 
őzéit; mert az Isten van velünk , ’s 
a" szövetséges Felséges Hatalmassá
gok olfalmazhak minket. — Ennél 
fogva , Uraim , a" haza mostani hely- 
heztetesének állapotját közöljék min
den Polgárral, kik az Urak íelvigyá- 
zása alatt vannak, ’s arra tegyék 
őket figyelmetesekké , hogy a’ haza 
mindent az ő böltseségöktől, enge
delmességüktől , és buzgóságoktól 
vár. Porosban , Máj. 31. 1828. Gö
rög Ország' Praesidense : Capo- 
d i s t r i a s J. A. — Státus-Túoknok: 
T r í k u p í Sp.”

Ennél fogva tehát igaz, a'mit 
az Alig. Z. levelezője Parisból Jul. 
7-dikén írt: hogy t.i. Capodistrias- 
nak azon jelentésére, hogy ő a’ 
pénz fogyatkozása miatt meg nem 
maradhat Görög Országban, a' há
rom nagy Hatalmasság tanátskozott. 
Anglia nem akart segedelmet adni; 
hanem a’ Franczia, és Orofz azt 
Ígérték , hogy hónaponként eggyütt
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egy millióm Frankot adnak. A’ Fr. 
Orfzáglófzék már előre g milliomot 
rendelt erre a’ költsön veendő 80 
milliómból.

Tudományos dolgok.
3.) „Visgálodások a' Mindenség 

felett. Dalberg Károly Thódoráltal 
Német nyelven írt hatodik kiadás 
fzerént. — Kiadta L á n g h y István.
— Pesten Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István betűivel 1828” (8-ad 
rét, 124 lap.)

Nem kevesebb hafzon a’tudo
mányos világot idegen nyelven írt 
darabok fordításával gazdagítani , 
mint eredeti könyvek kiadásával azt 
elősegíteni. Sőt vannak több olly 
idegen nyelvű írások , mellyel; ha a’ 
Magyar fűlnek érthetők volnának , 
többet nyerne Literaturánk, mint 
némelly eredeti , tsekély hafznú 
könyvek által. Az illy hafznos mun
kák’ fordításainak kiadásában fze- 
rentsésen fárarloz Lánghy Ur, ki
nek érdemeit előbbi munkáiból már 
a’ Nemes Haza isméri; most pedig 
e jelenlévő könyvetske kiadásával 
kedveskedik a’ tisztelt Magyar olvasó 
Közönségnek, mellynek hafznos vol
tát az is eléggé ajánlja, hogy német 
nyelven már hatszor adatott ki. A’ 
Szerző igen mély böltseséggel okos
kodik a’ Testek’ erejéről , a’ Lelek’ 
tulajdonságairól, a' Nemzet’ törvé
nyeiről , a’ Teremtőről, ’sa’t. A’ 
fordítás végén némelly szokatlanabb 
magyar szavaknak deákos kitételei 
vannak, mellyek között sok jó van.
— Találtaik Pesten Eggenberger,

Miller, Vigand, és Kilián Könyv
áros Uraknál. Az ára 30 kr. ezüstben.

4-) „Handbuch der ungrischen 
Poesie, etc. in Verbindung mit Ju
lius Fenyéry herausgegeben von 
Franz Toldy. 2 Bände. Pest u. 
Wien. In Commission bei G. Kilian 
und K. Gerold. 1828."

Ha meggondoljuk, hogy mind 
eddig a’ Külföld milly keveset tar
tott a’ jobb ízlésű magyar költésről; 
ha meggondoljuk hogy sok derék 
költőink munkái fzéllyel fzorVasok 
akadályok miatt nem juthattak az 
Olvasó Közönség kezébe , valóban 
nem lehet eléggé ditsérni Toldy Úr’ 
fáradozását, midőn előkelő Költő
ink legjelesebb darabjait öfzvefzed- 
vén, némellyeket Német fordítás
ban is közölvén , mind a’ két hijá- 
nosságot nagy részben kipótolta. 
Gyönyörűség , és bizonyos fellelke
sedés nélkül a’ gondolkodó, ’s ha
zája ditsőségét óhajtó lelkes "hazafi 
nem olvashatja ezen Gyűjteményt, 
kivált midőn látja a’ hazai Poezisnak 
eddig tsak itthon világító fényét a’ 
Külföldre kihatni; kivált midőn érzi 
a’ jeles Költők’ válogatott darabjai
nak tűzzel és fzelidséggel elegyített 
olvasztó erejét; — kivált midőn ol
vassa a’ Kiadónak élességgel, és Íté
lettel tellyes kritikáját, ’s azon Ízlé
sét, méllyel a'Költőket megbírálja; 
mert előre botsátja a Magyar Poe
zisnak történeteit, ’s a’Poéták’élet
írását. — A Munka N. M. Erdődi 
Gróf PálíFy Fidelis Úr Ö Exjának, 
mint a’ nemzeti tsinosodás’ barát
jának, ’s ápolgátójának van ajánlva. 
Ara 4 fór. ezüstben.

(Hafzuos Mulatságok Nro 6- Hirdetés ifi árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(8.)

Könyv Hirdetés.
(l) Egy esztendőre való Vasárnapi, és Ünnepi Prédikáczióim Ns. 

Szigeti, y Mihály Úr’ Miskólczi Typographiájában prés alatt .agy
nak. Minthogy pedig eddig tsak az öt esztendőre való Nagy-Böjti be
szédeim szabadultak ki a’ sajtó alól, és al Typographiának sok előre 
nem látott akadály a miatt Julius Holnap végéig a’ kötött egyezés fze- 
r nt az egész munka el nem készülhetett, érdemes Előfizetőimet bi
zonyosokká teszem, hogy a' fent megnevezett Vasárnapi, és Ünnepi 
P édikáczióimnak négy kötetje November Holnap közepéig készen 
lesz. Addig is mind az öt kötetre előfizetni lehet a’ Kassai Püspöki 
hivatalban 10 V. Czéd. forintjával. Tarczail Julius 18-kán 1828.

Szepessy A1óiz m.fe.
Apátúr, és Tarczallí Plébános

Kályháknak De p ősi tóriuma.
(l) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a' Dorottya utfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjában 
mindenféle tsinos márványos legújabb tetszésre készített, és a’ Raj
zolásban mostani időre nézve legdifzesebben formált márványos , és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal,, 
a’ miilyeneket a' megrendelő T. N. Urak kívánni fognak , kinek is bi
zodalmát megnyerni reményi,'.

Pesten Julius 23-dikán 1828-
Rren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Híradás.
(l) A' Nemes Zágrábi Káptalan mint Modosi Uradalom részéről 

köz hírré tétetik: hogy Tekintetes Torontál Vármegyében helyhezte- 
tett Modosi Uradalomhoz: tartozó , ugyan Módoson uj jonnan felépültig 
b vendég szobából, egy nagy tánczoló fzálából, a’kortsmáros számára, 
való 3 szobából, l konyhából, kamarából, és pinczéből álló vendég- 
fogadó , a’hoz tartozió 30 lóra való istállóval , és félfzerrel, mindenféle,

( Második Felesztendö 1828./ X



bal-mérés' jussaival, Modoson az Uradalmi Hivatalban e" folyó ifiog 
ef/tendei Augustus 7-dik napján tartandó licitátio által, jövő i82Qefz- 
tendei Januarius 1 so napjától kezdvén egymás után következendő 3 
esztendőre, azaz 1831-düi Karácson' hava’ utolsó napjáig a többet 
Ígérőnek hafzon bérben fog adatni.

A’ Bérleni kívánók a fentebb nevezett napon és helyen meg
jelenni ne terheltessenek. ®

Hirdetmény.
(!) A’N. M.K. Magyar Udvari Kamara részéről köz hírré tétetik: 

hogy a’néhai nagy emlékezetű Felséges Tsáfzárné, s Királyné Mariá 
Theresia által az úgy nevezett Pesti Angol KisaíTzonyok’ vagy-is 
Apáczák’ nevelésbeli Intézetében a" Magyar Kamerális Tifztek Leányai 
számára felállított , ’s a’ JV. M. K. M. Udvari Kamara Bémutatása vagy 
is úgy nevezett Práesentája alá tartozó négy helyek közül (méllyeknek 
kelteje , a’ Szerző-Levél erejénél fogva különösen nemes vérből ere
deti — másik kelteje pedig nemtelen szülőktől származott Kamerális 
Tifztek Leányainak van fzánva ) a’ Nemes Leányok’ két helye ugyan 
folyó efztendőbeli Szent András Havában, a’ nemtelenek két helye 
pedig jövő 1829-dik efztendőbeli Szent Iván és Mindfzent havaiban "a’ 
most bennlévő Nevendékek' kilépése által, meg fog üresűlni.

Azon Kamerális Tifztek tehát, a’ kik ezen Jó - téteményben 
réfzt venni kívánnak, ebbeli Könyörgő-Leveleiket, a’ béveendő Ne- 
vandékeknek Kerefzt-levelök, ’s azoknak a’ himlő beoltásáról, va^y a’ 
természetes himlőknek fzerentsésen kiállott voltáról, ’s állandó’Egéfzté- 
gökről, ’s erős Testi alkotásokról fzólló Bizonyítványok’ előmutatása 
mellett, nevezetesen a’ 2 Nemes Ne vendék’ helye elnyerésére le«-fel]yebb 
f. e. Szent Mihály hava 10-dik napjáig, a’ másik 2 Nemtelenere pedig 
következő 1829-dik esztendő Böjt más hava végéig a’ N. M. K. M. Ucb 
vari Kamaránál okvetetlen nyújtsák hé; e’ felett pedig azok, kik a’ Ne
mes Nevendékek 2 helyéért esedezni szándékoznak (ha tsak nemesi 
vérből való származások közönségesen tudva nints) Nemesi Karokat 
az illető Tekintetes Nemes Vármegyék által költ fzármazásbeli leve
lek által bébizonyitani tartoznak.

Költ Budán Szent Jakab Hava l6 dih napján 1828.

L i c i t a t i o - H. í r a d á s.
(3) Báró Venkheim Örököseinek réfzéről köz hírré tétetik, hogy 

azoknak a' belső Városban a’ Retskeméthi ütfzában 531 fzám alatt lév ő 
háza az arra dűlő 1312 terült ölnyi kerttel, és oda tartozó 25,993 terült 
ölre telő, a’ Rákos, és a’ Paschgál féle Malom között fekvő 209, és



210 fzámok alatt lévő kettős réttel e’ f. e. Augustus 21-dikén Szabad 
Király i Pest Városa föld- birtoki- Tifztségénél reggel 10 órakor vagy öfz- 
vesen, vagy pedig egyenként licitálva eladatik. A'feltételeket a mon
dott Tisztségnél addig is megtudhatni. Pesten Jul ib. 1828.

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

séből köz hírré tétetik, hogy Tekintetes Nemes Borsod Vármegyében 
& Diósgyőri Királyi Uradalomhoz tartozó Muhi Pufztán, folyó 1828-dik 
esztendei Augustus hónap 27-dik napján dél előtti 8 órától kezdve 
Licitátio alkalmatosságával az ott helyben lévő Uradalmi Nyájból , 
nemesített selyem gyapjas lOo darab hágó kosok, 250 darab anya Juh, 
és 80 darab öreg Juhok kéfz pénzért elfognak adatni. A" kiknek ezen 
Juhoknak megvételére kedvek léfzen a fennt írt helyen , és időben 
jelenjenek meg. Budán Sz. Jakab Havának Q-dikén 1826.

Dáma ruhatár.
(2) Legnagyobb mértékben lévén lekötelezve azon f e 1 e 11 e 

kegyes, és kedvező megelégedésért, mellyel a’ két szom
széd városi, és egéfz országbeli Fő Nemesség, és nagyon tisz
telt Közönség Mayer Vincze Bálint Úr’ Lerakóhelyén a’ Váczi 
utfzában a’ 26 fz. a. ,, az Ámornál ” két cfztendő ólta felállított Dáma 
ruha táromat gyámolitják; ezennel nyilván bemutatom érette leg
alázatosabb köfzönete met azon legmélyebb tiszteletű foga
dással, hogy én sem szorgalmamat, sem pedig költségemet nem ké- 
méllein , hogy ezen intézetemet. a' legfőbb lehetséges tökéi- 
letességre vigyem, és azt a" fő Nemességnek , és nagyon tifztelt Kö
zönségnek állhatos kegyelmére, és kegyességére mindenkor érdeme
sebbé tegyen. Mennél inkább sajnáltam, hogy a’ közelebb múlt idő
ben ama fzámos megkeresés alkalmával, mellyhez szerencsém volt, 
nem tellyesíthettem minden kegyes megrendelést olly fzaporán,mint 
ezt némelly T.T. Rendelő kívánta: annyival inkább iparkodtam ezen 
kedvetlen állapotnak egy jóformán megbővítettmívhely, és 
hasonló erány bán meg szaporított munkás fzemélység által 
jövendőre elejét venni úgy hogy már most bizonyosan fogadha
tom, hogy ennekutánna minden kegyesen reám bízandó megrendelés 
legrövidebb lehetséges idő a 1 a 11 végbe fog vitetni. Egyfzer- 
’smind ajánlom éppen most egészen ujjonan válogatott por
téka készségemet a’ Dáma ruhatárba való minden lehetséges ru
hákkal , mellyek nálom mindennémű módi fzerekből rüinden nemben 
szüntelen a' legujjabb Párisi Napló fzerént, mellyet én a’ leg-



ó

gyorsabb úton kapok , valamint a’ B é t s i m u strák , és az én 
saját eredeti formáim fzerént kéfzűltek. Ujj elrendeléseim meg
engedik , hogy az én T. T. Kegyes Rendelőimnek a’ Iegfzaporabb 
egyfzer'smind tökélletesen tifzta munkámat bizonnyal ajánl
hassam ; a' nyári hónapnak a’vége időnként közelgetvén, különösen 
figyelmetesekké tefzem az innét távul lakó Dámákat Köpönye
geimre, és Viklereimre, mellyek a’ vidéki Uraságok könnyebb
ségére a' legközelebbi Pesti vásártól kezdve igen jókora 
n a 2: y választással, és a’ legujjabb ízlés fzerént készülve fognak 
találtatni Lerakóhelyemben. Pesten Jul. 20. 1828.

Legalázatosabb 
Giergl Antal.

Fő lerakóhelye a’ kész Misemondó ruháknak.
(2) A’ Katii ölik us Egyház’ számára minden nemű egy

házi ékességek, ú. m. Kasulák, Pluviálék, Levitaruhák, 
Velumok, Ínfű Iák igen jeles válogatással a' legközönségesebbek
től fogva egéfz a’leggazdagabb, és legdrágább nembeliekig, mind 
egyes darabokban, mind pádig egéfz ékességben nálom a" legmegle- 
hetősebb oltsó áron kéfzsn találtatnak. Az olly készítmények, mellyek 
a' T. T. tisztelt Vevők kívánság» fzerént, nintsenek kéfzen, minthogy 
én minden lehetséges egyházi ruhaszerekkel felvagyok 
készülve, igen rövid idő alatt pontosan a" megrendelés fzerént 
elkészíttetnek; egyszersmind találtatik nálam minden féle fzinű tö
mött valódi színű záfzíó-D.amast, és én a' Templomok és Czéhek fzá- 
mára készítendő Záfzlók' megrendelését kéfz vagyok elfogadni, és azok
nak elkészíttetését minden hozzá tartozandókkal együtt magamra vál
lalni. Végre a’ Görög egyesült, és nem egyesült szertar
tás számára való egyházi ruhák megrendelését is elfogadom , és re
ményiem , hogy annak pontos végre hajtása által a’ nyert kegyes bi* 
zodalomnak tökélletesen megfelelek. Pesten Jul. 20-dikán 1828.

Mayer V in ez e Bálint 
a Váczi utfzában (Nro 26.) Az Ámornál.

A' Gabonának Pesti píaczi ára Julius 25-dik napján 1326- V. Czban : 
E°t Pozsonyi mérő tifzta Búza 6 fór. 30 kr. Kétszeres 4 fór. 
— kr. Rozs 5 fór. 20 kr. Árpa 2 fór. 10 kr. Zab 1 forint 44 kr. 
Kukorica» — fór, — kr. Köles —— fór, kr. Köles kasa — fór. —— kr-



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(9e)

Pesten, Szerdán, Szent Jakab Hava 30-dik napján 1828.

Rozsda és Tunyaság.
Rozsda emészti vasat; fényét elveszti aczélod

Rozsda miatt: köszörüld, ’s fényre kap újra vasad. 
Testi erőd* tunyaság rútul hervasztja, ’s henyélés; —- 

Munkálkodj, ’s meglát’d , majd gyarapodva feszül.

vén , fzámtalan Éljen! kiáltások közt 
fogadtatott, és ezen jeles naphoz 
illő lelkes, és velős magyar befzé- 
dével a Tettes Karokat , és Rende
ket megköszönté; ezt a' Tettes Ka
rok és Rendek nevében viszonozván 
Fő Tisztelendő Török Antal Tsa- 
nádi Nagy Prépost Úr, — mellyre 
T. Boros-Jeneői Muslay László 
Első Al-Ispány Úr fzívreható bútsút 
vett, maga , ’s tifzt társai nevében 
az eddig viselt hivatalaikról lemond
ván ;— ezt követé a’netalán támad
ható rendetlenségek megelőzésére 
ezélzó Nagy Méltóságú Fő Ispány 
Urunk kegyes,és bölts rendfzabásai- 
nak elő-adása.— Végre elkezdődött 
a Tiszti Választás : Első Al-Ispány- 
nak : T. Boros-Jeneői Muslay 
László Úr eggyes akarattal felkiál- 
tatott,— úgy szinte Másod A1 Is- 
pánynak felkiáltatott T. Bellusi B a- 
ros Ferencz Úr,— Első Fő Adó
szedőnek : Doctorovics Miklós, 
— Másod Fő Adószedőnek : Lacz- 
k o v i c s István, — Fő Ügyésznek: 
Nagy és Kis Semlaki Ofztoics 
János, Urak. — Al-Ügyéfznek: a* 

)(

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Temesvárról: Szent Jakab Ha
va 15-én, midőn a'T. Temes Vár
megye Tifzti Karja törvényes fzer- 
tartással választatott volna, alkalma
tosságot nyújtott Nagy Méltóságú 
Zsadányi és Török Szent Miklósi 
Gróf A1 m á sy Ignácz Ts, K. Belső, 
Titkos Tanátsos , Sz. István Király, 
jeles Rendének közép Kerefztes Vi
téze, Temesi Gróf, és T. TemesJ 
Vmegyei Fő-Ispány Urunk, Nemzeti 
Szabadságunk gyakorlására,— melly 
tifzti válafztás illy renddel ment vég
be : A’ folyó hónap 15-én 7 órakor 
reggel a’ Tettes Karok, és Rendek1 
a’Püspöki templomban a'fzentLé-' 
lek hívására öfzvegyültek , ez meg
történvén a’ Ns. Vármegye házába 
mentek, hol az Első Al-Ispány Bo- 
fos-Jeneői M u s 1 a y Láfzló Úr elől- 
ülése alatt elkezdett Röz-Gyülésből 
válogatott tagokból álló Küldöttség 
neveztetett a' NagvMélt. Fő-Ispány 
Ur meghívására, ki a'viíTzatérőKül-. 
döttséget nem sokára maga követ\* 
(Második FélesztendÖ 1828. J
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voksok többsége mellett válafztatott 
Draskóczi M i 1 e ez Láfzló Ur , ~- 
Fő Jegyző: Pacséri Csá fzár Sán
dor Úr, eddig érdemesen viselt hi
vatalában a’ Tettes Karok, és Ren
dek eggyes akaratjával megerősít- 
tetett, és Tábla Bírósággal megtifz- 
teltetett;—megerősítettek : az Első 
Al-Jegyző : Szabó Antal,— és Má
sod Al-Jegyző : T e s s é n y i János 
Urak is, — Tábla-Bíráknak válasz
tattak felkiáltással: Ippi B y d e s- 
k ú t y János,— és B u d j á c s Imre 
(Mikusóczi Urak , eme Fő-Szolga 
Bírói tisztel, — Fő-Szolga Bírák
nak, felkiáltással: Csernek! ésTár- 
kewi Dessewfy Antal, — és N i- 
kolics Daniel Urak,— a’vokso
lás által pedig: Varga Sigmond , 
és Rétháti Kövér János Urak,— 
Számvevő: Neboyfzai Bog ma Ist
ván a’ Tettes Karok, és Rendek 
helybenhagyásával megerősíttetett 
Fő Szolga Bírói tifztel, — Leve! Tár
noki hivatalában Toháty, máskép 
Sándor Alajos Ur is megerősítte
tett,— Ál-Szolga Bíráknak válasz
tattak : Csicseri Ormos András, 
Vrzkeleti V izkel et y Ignácz, Mar- 
sofalvai Marsovfzky F erencz , 
Fő Szolga Bírói tifztelq-Várkonyi 
V árkony Adám, Neboyfzai Bog
ma Mihály, Baráczházi Capdebo 
Antal, Draskóczi Milecz Jósef, 
és Asgúthi Körtvélyesy János, 
—- A'i - A dó fz e d ő k n ek : N j a m e s n y i 
Gábor, Baráczházi C ap d eb ó Já
nos , Al-Szolga Bírói tifztel, — Fe
kete Ferencz , és Láfzló Mih ily 
Esküdti tifztel, — Esküdteknek : 
Rétháti R öv ér Gergely, Jablonczai 
Ja b 1 on ez a y Ádám, Papházy

Gábor, Felső-Kubinyi M e s k ó Eze
chiel , Baráczházi Capdebo János 
Ifjabb, Nj am esny i György, Beth- 
lenfalvi Balásy Sándor, Al-3zol- 
ga Bírói tifztel,— Podhorányi P o d- 
horány Jósef, Lukáts Antal, 
Túrocz- Sz. Péteri és Ifztebnei D á- 
v i d Jósef, Trstyánfzki T e r fz t y án- 
f z k y András , es f h i m á r y An
drás ,— Szekerező Biztosnak : K á- 
ros y Imre, — Termefztményi Biz
tosoknak helyben hagyattak : B a 1- 
1 y a István , Joannov ics Lázár, 
Kirovics Damask , és Csín- Szent 
Kereszti "s Benedekfalvai Dliio- 
1 u c z k y István, — Tsend Biztosok
nak választattak: Korányi Sig
mond Esküdti tifztel, és Prusinai 
Pmsinfzky Miklós Urak,—Had
nagynak : Török Lajos Esküdti 
tifztel. — Porkolábnak: S zilásrv
s , O Jignöcz.

Ezek után számos fzomfzéd Vár
megyebeli vendég , és Temesi me
gyebeli Egyházi,és Világi Urak Táb
la Bíráknak , — úgy szinte több tisz
teletbeli Al-Jegyző , és Esküdt Urak 
ki neveztetvén , Nagy Méltóságú Fő 
Ispány Urunk lelkes intésekkel te- 
lyes ékes beszédével rekefzté bé a’ 
Tiszti Válafztőfzék tartását, — ez 
napon 250 személyre gazdagon el
készült asztaloknál vendéglé meg a’ 
Tettes Karokat és Rendeket.

Ezen alkalommal a Sz. Fejér
vári, Kilé ny i Úr vezetése alatt 
lévő Szin-Játfzó Társaság elő-adott 
nehány darabjaival mulatta a’ Ns. 
Magyar Közönséget, de kivált a’ 
Tiszti választó Szék napján elő-adott 
ezen czimü : „Mátyás Király Válasz- 
tása” darabban, mellyel egy több



fzahafzokból álló „tableaux” rekefz- 
te bé, lehetősségét kimutatta. — 

Pozsonyban, mint előbbi 
levelünkben említettük, a’ f. h. 25- 
dilián ment végbe az új Főlspányi 
Helytartó Úr Ő Exjának előlűlése 
alatt a’ Megye’ Tifztválafztása, melly 
reggeli 8 órakor kezdődvén a’ leg
nagyobb renddel 3 órakor Te Deum- 
mal végződött, illyen kimenetellel: 
Első Al-Ispánynak felkiáltással vá
lasztatott Tek. Kis-Jókai Takáts 
Gáspár Úr; 2-dik Al-Ispánynak T.
Sárosfai B i t tó Benjamin Úr---- Fő
Jegvzők: TT. Galanthai Fekete 
Ferencz, és Nyéki Németh János 
Urak meghagyattak ; Al-Jegyző : T. 
B a t s á k ’Sigmond Úr;— Betsü- 
letbeli Al-Jegyzők : Vásonykeői Gr. 
Zichy György, Hg. Odescal- 
c h i Augufzt, S z ü 11 ő Lajos, P e- 
tőcz György, Jankó Mihály , 
Prilefzky István, ésSzalóliy 
Antal Urak; — T.Olgyay Gáspár 
Úr, Levéltárnok; — T. Molnár 
Jósef Úr, első Tiszti Fő Ügyész; 
második, T. Németh Vendel Úr ; 
— Al-Ügyéfzek : Csehi István, és 
Buzinkay Ignácz Urak.—Fő Adó
szedő T. Jablanczy Jósef Úr; 
Al-Adófzedők: Takáts Sigmond, 
Böghy Jakab, Gudits István, 
Nagy István , Gyorgyovich 
Jós. Urak. Exactor: Uj-Györgyi 
Ferencz Úr.

A’ Pozsonyi Járásban: Fő Szol
ga Bíró T. Prickel Ferencz Úr; 
Al-Sz. B. Dóka László.— A' Nagy- 
Szombati Járásban: Fő Szolga-Bíró 
T. O d 1 e r Jósef Úr; Al-Sz. B. Mel
ír á r Pál Úr; — A’ Külső Járásban: 
Fő Sz. B. T. Kartsai és Derghi S o-

m o gy i János Úr ; Al-Sz. B.Mar- 
sovfzky Kamill Úr, Fő Bírói ti
tulussal ; T h e b e r y Ferencz Úr, 
Szered! Biztos Betsületbeli Szolga- 
Bíró.— A’ Felső Szigeti Járásban : 
Fő Sz. B. T. Petőcz Antal Úr; 
Al-Sz. B. Földes Joachim Úr; 
Betsületbeli Sz. B. L i e fz k o v f z h y 
Ignácz Úr.— Az Alsó Szigeti Járás
ban: Fő Sz. B. T. K r a f z c s e n i t s 
Péter Úr; Al-Sz. B. Vermes Vin- 
cze Úr; Betsületbeli Sz. B. Hondé 
Flórián Úr. — A’ Hegyen túli Já
rásban : Fő Sz. B. T. Troyer Leo
pold Úr; Al-Sz. B. Boldizsár 
Antal Úr. — Biztosok Fő Szolga- 
Bírói nevezettel: T. Szamosfzeghi 
Petők János Úr Pozsonyban, és 
Kristóffy László Úr Nagy-Szom
batban , mind a' ketten megha
gyattak.

Sopronból Jnl. 15-ikén 1828. 
Hell Nepomuk János Úrnak T. N. 
Sopron Vármegye’ 38 esztendeig 
volt Fő-Orvosának halála után a’ 
Sopron Vármegyei egyik Fő-Orvosi 
Hivatal megüresülvén, O Herczegsé- 
ge Nagy Méltóságú Hg. E s t e r h á- 
z y Miklós Úr Örökös Fő Ispányunk, 
Nemes Megyénk Fő -Orvosává , T. 
N. Vas Vármegyének második Fő 
Orvosát Szalay Imre Urat ki ne
vezte olly formán, hogy Szalay 
Imre Úr Sopronba tartsa lakását; 
Tek. Sándorffy János Fő Orvos 
Úr pedig, ki 1811-dik esztendőben 
Ő Hevczegsége Örökös Főlspányunk 
által második Fő-Orvosnak kinevez
tetett, és az óta N. Vármegyénknek 
három Járásaiban , úgymint Alsó , 
és Felső Rábaközi’s a’Répczemel- 
lyéki Járásokban Fő Orvosi Hivata-

>r



lát ditséretesen, ’s köz megelége
déssel folytatta,’s fáradhatatlan igye
kezetei által a' köz bizodalmát meg
nyerte , tovább is Csornán eddig 
volt Statióján megmaradjon.

Mivel szómban O Herczegségé- 
nek ezen levelében a" Megyebeli két 
Fő-Orvos Uraknak külömbözteté- 
sök ’s rangjuk eránt semmi említés 
téve nintsen; tekintetbe vévén a’ 
Tek. Karok és Rendek, Tek. Sán- 
dorffy János Urat első, Szalay 
Imre Urat pedig második Fő-Orvos
nak kineveztek.

Hadi Tudósítások.
A’ Karafzui táborból Jul. 5-ikén 

indúlt tudósítások fzerént Mihály 
Nagy-Hg. Jul. 3-dikán érkezett oda 
Brailov ostromlásáról, hol 278 ágyút 
találtak. Ezen vár eleséggel néhány 
esztendőre meg volt rakva ; a’ vár, és 
fellegvár legjobb állapotban vannak; 
20,000 lakosa volt, ide számlálván 
a’ 12,000-re menő őrizősereget, és 
felfegyverkezett polgárokat. — Azt 
is említik, hogy midőn Mihály 
Nagy-Hg. Jun. 11-dikén egykor az 
ellenség sánczaitól 3 ölnyire volna, 
vizsgálván a' ízemben lévő bástyát, 
’s az őrálló mellett állana, nehány 
golyóbis esett melléje a' várból; a’ 
Nagy-Hg. alig lépett tovább, hát az 
Őrállót ugyan azon helyen, honnét 
a’ Nagy-Hg. el-lépett, egy golyóbis 
érte, ki azonnal leesett; a’ Nagy-Hg. 
vissza fordulván hozzá, segedelmet 
nyujtatott neki.— Jun. 15-dikén a' 
minát annyira ásták, hogy az ásók 
már hallották a'"föld alatt a'" Törö
kök szavát; azért kellett sietni a fel
vezetéssel, nehogy az ellenség éfz- 
revévén , elrontsa a munkát; a’kö

vetkezést tudjuk; a’ reá rohanás 
nem volt ugyan fzerentsés; de a’ 
Törökök is sokat vesztvén (ők ma
gok 1000 embert mondanak , hogy 
elesett közülök) mind a' második 
rohanástól tartván, a’ várat feladták, 
noha még védelmezhették volna. Az 
egéfz ostromlás alatt az Oroszok 
3000 embert vesztettek, kik vagy 
sebet kaptak , vagy elestek ; ezek kö
zül sokan kigyógyultak.

Minthogy már Rarafzunál 
a' szükséges seregek öfzvegyültek, 
más nap korán reggel, Jul. 6-dikán 
a fő táborból az egéfz ármáda meg
akart indúlni; és egyenesen Basatd- 
siknak tart. Az erre nyomuló Orofz 
hadi sereg áll 54 batalionból, 48 
Svadronból, 6 Kozák-Regementből, 
és 250 ágyúnál többől. — Míg Ra- 
rafzunál veszteglett a’ fő tábor , a’ 
véghetetlen sokaságú ökör-szekerek 
is megérkeztek oda , mellyek Hódo
sából eleséget vittek a’ hadi sereg 
után; ezen kívül sok eleség érkezett 
Odesszából is a’ vízen Rustendsén 
által. A’katonáknak tehát semmi fo
gyatkozások sints. Az idő is eddig 
kedvezett, minthogy a’ 8 nap óta 
gyakran megjelenő fergeteg az előbb 
uralkodó nagy meleget (30°Reaum.) 
nagyon enyhítette. Szerentsére ke
vés beteg van a’ katonák között. 

AUSTRIA.
Bétsben, ’s a' környéken á’ 

Magyar Iiurir fzerént Jul. 20-dikán 
vasárnap estve Q óra tájban villám
lással, és égi háborúval olly kegyet
len fzélvéfz diihösködött, mellyhez 
hasonlót 1807-dik óta a' Bétsiek nem 
értek. Ez több óráig tartván, felette 
sok kárt tett, és nem tsak a’ kerti



fákat öfzvetörte , vagy gyümöltsei- 
től megfofztotta; hanem a" városban, 
’s külső városokban a' házakban is 
tetemes károkat tett, lefzorván so
kakról fedeleiket, ’s kéményeiket ; 
az utfzán a’ kotsikat is felforgatta; 
’s a’ mulatságra kirándult lakosokat 
útjokban kapván nem kevés kedvet
lenséggel illette. (Ezen dühösködő 
fzélvéfz Pozsonyban, sőt Pesten is 
éreztette az nap erejét, tsak hogy 
nem olly pufztítólag, ’s valamivel 
későbben.)

O Tsáfz. K. Felsége a' f. e. Jul. 
18-dikán költ kegyelmes Végzésénél 
fogva a' Ts. R. Közönséges Udvari 
Titoknoknak, ’s Expeditió Direkto
rának , T. Sághy György Úrnak, 
toldalék - hópénzül esztendőnként 
300 forintot ezüstben rendelni mél- 
tóziatott.

PORTUGALLIA.
A’ Globe és Traveller Jul. 14-ikén 

így ír : „O portó ból ma ide érke
zett tudósítások megvalósítják azt, 
hogy Vougánál a'Rojalisták (Miguel 
seregei) megvervén 's/elfzélefztvén 
a Constitutiósokat, többé semmi el- 
lentállásra nem találtak , és Jul. Z- 
dikán Oportóba bémentek.—Az An
gol kereskedők azt gondolván, hogy 
D. Miguel seregei rabolni, pusztítani 
fognak a’városban, mind hajóra szál
lottak ; de megtsalatkoztak ; mert a 
lakosok semmi sérelmet nem szen
vedtek ; a katonák legjobb fenyíté
ket tartottak , sémihez nem nyúltak; 
ennél fogva az Angolok megint vifz- 
fzatérteli a' városba. — Az Oportói 
Junta Jul. 5-ikán reggel 2 órakor ta-

nátskozott eggyütt utóljára; ’s abban 
eggyezett meg : hogy kiki személyes 
bátorságáról gondoskodjék ; mentse 
meg magát, a’hogy mentheti. Ezen 
iormányfzék’ nagy réfze éjfzak felé 
ütött, mások hajóra szállottak.— 
Jul. 3-dikán Q órakor reggel tsak a’ 
Rojalista elősereg mentbe Oportó
ba ; a iő sereg, melly 10,000 ember
ből áll, 30 ágyúval tsak más nap ér
kezett meg. Oportóban tsendesség 
uralkodik ; s a’ nép D. Miguel mel
lett látszik lenni; seregeit örvende
zéssel fogadta. A’ Constitutiósok hir
telen eltűntek ; Gr. Palmella , Sal- 
danha , Villaflor , Stubbs, és Talpa 
Generálisok Belfast gőzhajón ismét 
Angliába viíTza térnek. — Povoa 
Grlis Miguel seregeinek vezére az 
Oportóban lakozó Angoloknak tuti
tokra adta, hogy személyük, és va
gyonok bátorságban lefzen , ha Por- 
tugalliában akarnak maradni.

A’Lizabónai Udvari Újság Jun. 
50-dikán jelenti, hogy D. Miguel a’ 
Cortesek’ végzésére , ’s a’ nép kíván
ságára a’ Királyi nevezetet felvette. 
— Biztosságok is választattak, hogy 
a’ Nyilatkoztatás Oklevelét elkéfzit- 
tsék, mellyel Tsötörtökön fognak 
aláírni, ’s Pénteken O Felségének bé- 
nyujtani, olly kéréssel, hogy háza
sodna meg, hogy a’Korona-örökö
södés ne forogna veszedelemben.— 
28-dikban Minister! tanáts tartatott, 
8 30-dikban a’ K. Végzés a’ három 
Rendekhez elkészíttetett, ’s általada- 
tott, melly legnagyobb örvendezést 
gerjesztett, ’s a’ templomokban Te 
Deum énekeltetett. Estve az egéfz 
város kivilágosíttatott; és felette so
kan mentek az Udvarhoz, hogy O
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Felségének fzerentsét kívánjanak, ’s 
kéz-tsókolásra botsáttassanak.

I. Dom M i'g u e I R i r á 1 y’ 
Végzése:

Minekutánna az Országnak egybe 
gyűlt háromRendei által(Papság,Ne
messég és Nép) készíttetett, ’s élőm
be terjesztett Oklevelet megfontol
tam, melly Oklevélben megismérték, 
hogy a’Monarchia’ alap-törvényeinél 
fogva az Ország Koronája Engem' 
illet,’s megkértek,hogy ezen Ország
nak Királyi és Úri nevezetét felve
gyem, melly nevezet a’ Királynak, az 
Én Atyámnak halála után reám szál
lott; —. és minekutánna megfontol
tam, melly szükséges legyen a’ Mo
narchiának mondott alap-törvényeit 
megtartani, mellyeken áll a’ Por
tugálba! királyi szék; ezen okoknál 
fogvájónak találtam Magamat egé
szen a’ három Rendek’ Végzéséhez 
tartani; — és mivel illendő , hogy 
azon alapok , mellyeken az említett 
Oklevél áll, mind most, mind jöven
dőre nézve tudva legyenek ; azért azt 
rendelem, hogy a"fzerént ,a" mint az 
l6ál~diki Cortes-gyűlés tselekedett, 
egy, okokkal támagatott Oklevél ké
szíttessék, ’s minden Rendek által 
aláírattassék. Költ az Ajudai palotá
ban Jun. 30. 1828. Ó Felségének 
neve aláírásával.

Válaszúi adatott Végzés 
a’ Rendeknek azon kérésé
re, hogy hamar hitves tár
sat válasszon.

Köszönöm a’Nemes Rendeknek 
azon buzgóságát, mellyet ezen Or
szág' Királyi izékének örökösödésére 
nézve kinyilatkoztatott; és azon le
szek, hogy a’Monarchia hafznára leg

illendőbb módon ezen fontos tár
gyal foglalatoskodjak. Költ, ’s a’ t. 

NAGY BRITANNIA.
Az Udvari Újság jelenti , hogy 

Ö’ C o n n e 11 Úr Cläre Grófság’ Kép
viselőjévé választatott.

A’ Londoni Újság-levelek köz- 
lik Itabayana Vice Grófnak, a’ 
Londoni Udvarnál lévő Brazíliai Kö
vetnek a’Diplomatiai Tagokhoz in
tézett Kerülő - írását, melly Hlyen 
értelmű:

„London , Jul. 2-dikán 1 828.
,,Minthogy egy lázadó, és bit

szegő Factio Lizabónában O Felsége
IV. Dom Pedro’ mint Portugalliai 
Király’ törvényes hatalmának magát 
ellene szegezni meréfzlette; noha 
őtet mind az Európai Hatalmassá
gok mindnyájan, mind a Portugal
liai Nemzet O leghívebb Felségének 
VI. D. János Királynak halála után 
megismérték; — és minthogy az 
említett Factio indúló félben vau 
F elség-bántásának, és hitfzegésének 
mértékét bétülteni, midőn ltözüle 
némellyel! három régi országos Ren
dek neve alatt, mint Portugalliának 
Státus teste , öfzvegyült hogy O leg
hívebb Felségének IV. Dom Fedró- 
nak ezen Ország’ Koronájához való 
örökösjusát helytelennek hirdessék; 
ennél fogva Q Felségének a" Brazí
liai Tsáfzárnali Európában lévő meg 
hatalmazottjai (az én kedves Tifzti- 
társam Marquis Rezende, és én ) 
kötelességüknek tartották, azon Ok
leveleket a’ Világgal megismertetni, 
mellyek az említett örökösödési jus- 
ról minden lehetséges kétséget elhá
rítanak, és mellyek az Aug. 2Q-diki 
1825. Tractátusnak megerősítése



előtt, vagy mindjárt azután kiadat
tak , melly Tractátus erejénél fogva 
O leghívebb Felsége VI. János 
Brazília Koronájáról legöregebb fiá
nak Dom P e d r o nak javára lemon
dott. Ezen Oklevelek a’következők: 
1.) Jan. Q-dikán 181? költ Rendelés, 
mellynél fogva VI. János Király 
legöregebb fiának , D. Pedro nak 
( akkor Brazíliai Kir. Rerezegnek ) 
„Portugálba, Brazília, és Algárbia 
eggyesült OrfzágolV Korona Hercze- 
gé ” nevezetét adta ,,Braganzai Hg.' 
nevezettel eggyütt. 2.) Azon törvény, 
vagy K. Végzés , mellyel ezen Király 
akkor adott ki, midőn az Aug. 29- 
diki 1825- Tractátustmegerősítette, 
’s mellybea nyilván kijelentette, 
hogy legöregebb fiát Dom P e- 
drót kettős minémüségben Bra
zíliai Tsáfzárnak , és Portugal!iái 
Korona-örökösnek isméri. 5) O Ex- 
jának Palm el la Marquisnak hi
vatalos Jegyzéke , mellyben ő a’ 
Nagy Britanniái Királyt, O Felségé
nek VI. János nak nevében és vilá
gos parantsolatjára felfzóllítja, hogy 
a’ Brazíliai Tsáfzárnak javába a' Ko
rona örökösödésért vállaljón kezes
séget.

,,A’ mondott Oklevelek’ követ
kezésében a' megholt Király D. Mi- 
g ítél K. Rerezegnek soha sem adott 
Korona-Hg. nevezetet, meby’egye- 
dül a’ legöregebb fiút illeti. És mint
hogy ezen Oklevelek mind eggyütt, 
mind eggyenkónl O Felségének IV. 
D. Pedronak örökös, és törvé
nyes jusát legvilágosabban, és min
den kétség kívül meghatározzák ; és 
aj, Lizabónai Factiónak kiáltó hit- 
fzegése, melly olly vakmerő volt, 
hogy a Törvényesség’ princípiumá

nak fél nevetésével fogott a’ dologhoz, 
az egéfz világ előtt tudva vagyon , 
tehát elhatároztam, és fzerentsés- 
nek tartom magamat, hogy az Úr
nak ezen Oklevelek' mássait áltaL 
k üld hetem, ’s egy fzcrsmind arra 
kérem , hogy Orfzáglófzékének tu
domás végett megküldje , hogy ezen 
haza árúló pártütésnek alatsonságát 
egéfz kiterjedésében ismerhesse, ’s 
olly útálattal tekintse , a’ miilyent 
tsak belé önthet egy illy gyalázatos 
tseiekedet.

Itabayana V. Gróf.’’ 
TÖRÖK BIRODALOM. 

(A' Török Manifestumnak Végezete)
Arra nézve , hogy az Ottomání 

Fő tisztek a’ Persiai határ széleknél 
hadi készületeket tettek,nyilvánvaló, 
hogy ezek tsak szükségből tétetett 
előre vígyázásbeli rendelések voltak, 
melly eket midőn két Hatalmasság 
egy más ellen hadakozik , a' harma
dik fzomfzéd Hatalmasság minden
kor szokott tenni. Azon gyanako- 
dás , hogy ezen rendeléseknek Orofz 
Ország ellen ellenséges czéljok volt, 
ollyan vád, mellynek teljességgel 
semmi józan fundamentoma nints, 
és ezt is a’ többivel mindnyájával 
egy sorba kell állítani.

A’ mi azt illeti, hogy az Orofz 
Udvar, nagy lelkűségből, az Oláh 
Országi és Moldvai szegény lakoso
kat , a’ mint mondja, oltalmazni 
igyekezik, melly oltalmazása neki a’ 
F. Porta ellen való ellenséges pana
szokra kimeríthetetlen forrásúi szol
gált : éppen nem az Orofz Ország va
lóságos czélja, hogy ő ezen tarto
mányok* lakosait valósággal oltal
mazza ; hanem egyedül az , hogy a’ 
F. Portába bele köthessen, mint ez



a' többek között Ipsilantinak azon 
Vajdaságokban lett nyomorult meg
jelenéséből is kitetszett, valamint 
legközelebb abból is , hogy az Orofz 
seregek azokba igazságtalanul és el
lenséges módon beütöttek ; a’ mit a' 
nevezett tartományok’ ártatlan la
kosaira ezen beütésből már elkövet
kezett és még várható nyomorúsá
gok bizonyítnak. így tehát látjuk, 
hogy ezen fzerentsétlen Nép, melly- 
nek szüntelenvaló védelmezését O- 
rofz Ország magára vette, önnön 
magának Orofz Országnak elkövetett 
tette által a’ háború minden sul- 
lyainak elszenvedésére kitétetett. A’ 
F. Porta soha sem engedte meg, 
hogy az O alattvalóival, a’ szent tör
vényeknek ellenére, igazságtalanúl 
bánjanak, vagy hogy azok nyomor- 
gattassanak ; mindenkor gondja volt 
arra, hogy a’ két Vajdaság lakosai 
az O igazságos orfzáglása alatt tö- 
kélletes jó állapotban élhessenek. 
Régen tudja azt a’ Díván, hogy Orofz 
Ország készül, és feltett szándéka a’ 
határokat által hágni, és a’ F. Por
tának szint' olly könyű mint hasz
nos lett volna, maga részéről hason
lóképpen seregeket küldeni be a’ 
Vajdaságokba ; de erre nem vete
medett , tsak azért, hogy ezen tar
tományoknak szegény lakosait a" há
borúi szenvedésektől megkémélje. 
Orofz Orfzágtehát az , a’ melly mind 
ezeket legkissebbé sem vévén tekin
tetbe, ’s ezen ellenséges lépést té
vén, egyedül maga okozta mind azon 
fzerentsétlenségeket és nyomorúsá
gokat , mellyek re a’ Vajdaságok la
kosai, a’ történt dolgok következé
sébe , eshetnek.

(Rafznos Mulatságok Nro (J. Hirdetés 1 árkus)

A’ legfőbb ítélőfzék előtt, ha az 
ember mindent illendő és igazságos 
indúlattal ítél meg; ha megfontolja, 
hogy Orofz Orfzág olly sok napfény- 
világosságú jusokat, és olly sok igaz
ságos panafzokat, mellyekre a’ F. 
Porta fakadhatna, meg nem esmer- 
vén és megvetvén , az Ottománi Kor- 
mányfzék jámbor politikáját és he
lyes jusait egyedül tsak fzakadatlan 
sorú rofz akaratú lépéseivel, elfor
gatott magyarázatjaival, és egyáltal- 
jában helytelen vádjaival torkolja le; 
meg fogja ismérni, melly igazságta
lan ez a’háború, mellyet Orofz Or
fzág a’F. Porta ellen indított; és va
lójában senki sem fog találkozni, a’ 
ki a’ F. Portának e' réfzben helyes 
okoknál fogva valamit vétkűl tulaj
doníthatna.

A’ Mindenhatónak oltalma alatt, 
bízván az Ottománi Birodalom és a’ 
Musulmán Nemzet fzüntelen a’ leg
felsőbb Valóságnak segedelmében, 
távol légyen tőle , hogy eltsüggedne, 
vagy bátorságát elvefztené , sőt in
kább erősen eltökéllette magában, 
hogy, a’ fzent törvény értelme fze- 
rént, ezen megtámadtatásnak ret- 
tenthetetlenűl ellene áll. Mindazál- 
tal a' Fényes Porta egyfzersmind az 
egéfz világ előtt nyilván és fzentül 
vallja, hogy O a’ jelenvaló, és jö- 
vendő»történetekben, mellyek olly 
sok Orfzágök nyugodalmát meg fog
ják háborítni, és talán egéfz Euró
pa békeségének fundamentomát is 
megrázzák, nem réfzesült.

Olly fzándékból, hogy az igaz
ság az egéfz világ előtt tudva legyen, 
a’ Fényes Porta a’ jelenvaló Nyi- 
latkoztatást adta ki.



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(9.)________________
Petrózai Trattner J. M. és Károly i I. Typographiájában Pesten 
elhagyta a’ sajtót,’s minden Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhető:

Közhasznú és Mulattató

Nemzeti Kalendário m*
1829 esztendőre

kiadták

Trattner J* M. és Károlyi 1.
Tizedfél árkus, szép veresses borítékkal, minden hónap mellé iró- 

papiros kötve az árra 14 kr. ez ü st pénzben.
A’ Kiadók egéfz figyelemmel ’s pontossággal igyekeztek ezen 

közkedvezéssel vett Nemzeti Kalendáriomot tartalmára nézve 182Q-re 
is közre botsátani, ’s jelesen a’ Ts. Ns. Vármegyéknek Tiszti-Karát a 
legeslegujjabi Restauratiók és Változások szerént, abba beiktatni, —

Megjelentek továbbá:
Yorik és Eliza Levelei. Angolyból. Döbrentei Gábor által. 40 kr. 
Lovakról írta Gróf Széchenyi István. 1 fór. 20 kr.
Spányik Glycerii, e Sch. Piis Compendium Históriáé.Regni Hungáriáé 

usque ad A. 1828. editio 5-ta succincte novitus,elaborata á 36 xr.

Jelentés.
.(l) Ezen nevezetű Oskolai könyvet: Az egésséges emberi 

test Boncztudományának ( Anatómia ) alapvonaljai 
Bugát Pál Orvos Doctor, és rendes Professor által; 
Eggenberger és Hartleben Könyváros Uraknál Pesten, a' Magyar Ku
rírban ejtett hiba végett az előfizetési áron nyolcz bécsi becsű forin
ton meg lehet szerezni.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts’ rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a’ nyolcz birtok részből: Szveticze,
( Második Félesztendő 1828.J )(
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Pali ez e, Kurpezán, Videtich,Zoonarics,Novak y, Brez- 
mk, és M eskü j e helységekben álló a’ Kulpa , és Dobra folyók kö
zött Zágráb Vármegyében a’Rárolyvárosi kerületben Szerem! já ásbau 
fekvő Religyiói fundusi mezei jófzág Szveticze, mellyben 30 z/g, 
37 jobbágy házzal felkészült, és a' rendes Urbáriomi tartozások alá 
vettetett egéfz telekek, 3 fzabad zsellérek, vagy is taksalisták, továbbá 
két puszta telekek, és a’ bortizeden, és hegy vámon kívül J5 hold és 
22 Ö öl szőlő, 82 hold, és 705 13 öl szántóföld , IQ hold, 661 D öl, 
36 hold 1419 Q öl legelő; 2 hold, 339 O öl kert, és 114 hold, 10Ö3 
T~í öl több darabokból álló erdő mint Major földek, és egy több kü- 

Jömbféle alkalmatosságokkal felkészült Monostor épület találtatnak, 
'Zágrábban a’ f. e. Augustus végén ottan tartandó országos vásár 
alkalmával azon épületben , mellyben az Intézetfundus fiók pénztára 
tartatik, reggel a' szokásban lévő tiszti órákon Licitálás által a’ legtöbv 
bet Ígérőnek 182Q-diki Januarius 1-sejétől kezdve 12 egymás után kö
vetkező esztendőkre felsőbb helybehagyás mellett bérbe adatik. A’ bér
lés feltételeit Budán a’ Királyi Helytartó Tanátsbeli Intézetbe!! Szám
vevő Hivatalnál valamint a’ fent nevezett Zágrábi fiók pénztár (Cassa) 
hivatalnál a' rendes hivatali órákon időnként megnézhetni.

Híradás,
(l) Gróf Zichy Miklós’ Palotai Urad. részéről köz hírré tétejtik : 

hogy Tek. Vefzprim Vármegyei Palota Mezővárosban az Urasági, t >- 
kélletes karban lévő Serház, fzabad Serméretéssel, ’s alkalmatos La
kással; nem ködömben az evvel folyvást fekvő új Pálinkaház 10 Kazá
nokra , mindennémü Pálinkafőzés s fzabad árúitatással, — go darab 
Gőbölyre való Istállóval ’s az ehhez tartozó Réttel eggyütt, f. e. Sep
tember 20-án Palotán tartandó Kótyavetye által, a’ többet ígérőnek, 
6 egymásután következő esztendőkre, haszonbérbe fog adattatni. A 
Szerződés’ feltételeit az Urad. Cancelláriábún Palotán lehet bővebben 
kitudakozni.

—------------1—--------------—

H.írdetés.
(l) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a' Pereghi K. nyájból 15Q darab feles
leg való hágó kos, és 200 anyabirka azonnal teendő kész pénzbeli fi
zetésért nyilván való Licitátio által eladatik.

A’ venni kívánók e’ f.e. Augustus 25-dikén a’ fentemlített Bir
kán Majorba, a’ hol is a’ Licitátio tartatni fog, jelenjenek meg.

Budán Jul. 22-dikén 1Y23-
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Hirdetés.
(l) A' Nagy Méltóságú Magya • Kírílyi Udvari Kamata rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a'Királyi Koronái Uradalmuknak az idén 
termett öreg Birka, és Bárány gyapja fzabadon Pestre szállítva, 
még pedig az O Budai Uradalom részéről 64 mázsa birka gyapjú, és 
8 mázsa bárány gyapjú, a’ Diós-Győri Uradalom részéről pedig 48 
mázsa birka gyapjú, és 6 mázsa bárány gyapjú , öfzvesen mintegy 
112 mázsa birka gyapjú, és 14 mázsa bárány gyapjú olly módon lici
táltatnak el, hogy a' venni kívánók legfellyebbi Ígéreteket a’ kívánt 
feltételekkel együtt saját aláírásokkal, és lepetsételt kinyilatkoztatá
sokkal együtt legfellyebb e’ f. e. Aug. 2l-dikéig, e’napöt is ideértvén, 
a’ Magyar Királyi Udvari Kamara Előlülőségének Budán benyújtsák. 
A’ venni kívánók kinyilatkoztatása megbizottságképen felnyittat
ván, azon venni kívánó, a’ ki legtöbbet igérend, és a’ legkedvezőbb 
feltételeket teendi, további Licitálás nélkül a' szerződés kötésére meg fog* 
hívattatni, a’ többi folyamodók ajánlásai pedig a' legszorosabb elhall
gatás mellett el fog enyéfztetni. A" fent jegyzett határidő után semmi 
további ajánlások el nem fogadtatnak. Ezen kívül minden ajánlónak 
nyilván, és fzám fzerent megkell határoznia ajánlását; minthogy a’ 
meghatározatlan, és tsak közönséges, vagy procentes ajánlások 
más meghatározott Ígéretekre el nem fogadtatnak. A" szerződés alá
írásakor azonnal tartozik a’ többet Ígérő 1000 forintot P. P. foglalóul 
letenni. Egyfzersmind előre nyilvánságossá tétetik , hogy minden kü- 
lömbség nélkül a’ kos, és anyabirka gyapjára nézve 2 percent mérték 
pótlás engedtetik úgy mind azon által, hogy a has-, és láb- gyapjúra 
nézve semmiféle kiszámítás helyet nem talál; és hogy a' gyapjús zsá
kokat a’ vevőnek a’ bébizonyitandó vevő ár fzerént ki kell fizetnie, j 

Budán Jul. 2ladikén 1828.

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

ből ezennel hírül adatik, hogy az Unghvár Mezővárosában építendő, 
és e' folyó esztendei November’ utoljáig tellyesen elkészítendő Ispány 
lakás építése az annál előforduló mesterségbeli munkákkal' együtt e’

. f. e. Augustus 18-dikán tartandó nyilvánságos Licitátio által a’legke
vesebbet kérő Mesterembereknek , ’s vállalkozóknak által fog adatni.

Melly fzerént mind azon Mesteremberek, és Vállalkozó részek, 
kik ezen építést egészen fel akarják vállalni, a’ megnevezett napon 
reggeli y órakor az Unghvári Kir. Kam. Préfektusi Irófzobába kezes
séggel, és készpénzbeli bánat pénzzel felkészülve ezennel meghivat- 
tatnak.

)C



Minden építőfzer az Uradalom ré ízéről fog szolgáltatni, vala
mint a kézhezadók (Handlang,:rob) is az építési számba vételben ki
teendő számban robotosokból ki fognak állíttatni.

Unghváron 1828 Julius 2-dikán.

Dáma ruhatár.
(3) Legnagyobb mértékben lévén lekötelezve azon felette 

kegyes, és kedvező megelégedésért, mellyel a' két szom
széd városi, és egéfz országbeli Fő Nemesség, és nagyon ti fz- 
telt. Közönség Mayer Vincze Bálint Úr’ Lerakóhelyén a’ Vaczi 
utfzában á' 26 fz. a. ,, az Ámornál” két cfztendő ólta felállított Dáma 
ruha táromat gyámolitják : ezennel nyilván bemutatom érette/ e g- 
alázatosabb köfzönetemet azon legmélyebb tiszteletű foga
dással , hogy én sem szorgalmamat, sem pedig költségemet nem ké- 
méllem, hogy ezen intézetemet a legfőbb lehetséges tökél
yét ességre vigyem, és azt a’ fő Nemességnek, és nagyon tifztelt Kö
zönségnek állhatos kegyelmére, és kegyességére mindenkor érdeme
sebbé tegyen. Mennél inkább sajnáltam, hogy a’ közelebb múlt idő
ben ama számos megkeresés alkalmával, mellyhez fzerentsém volt, 
nem tellyesíthettem minden kegyes megrendelést olly szaporán,mint 
azt némelly T. T. Rendelő kívánta : annyival inkább iparkodtam ezen 
kedvetlen állapotnak egy jóformán megb ővített mívhely, és 
hasonló erányban megfzaporított munkás fzemélységáltal 
jövendőre elejét venni úgy hogy már most bizonyosan fogadha
tom , hogy ennekutánna minden kegyesen reám bízandó megrendelés 
legrövidebb lehetséges idő alatt végbe fog vitetni. Egyfzer- 
’s ni ind ajánlom éppen most egészen ujjonan válogatott por
téka k'éfzs egemet a' Dáma ruhatárba val8 minden lehetséges ru
hákkal, mellyek nálom mindennemű módi szerekből minden nemben 
szüntelen a* legujjabb Párisi Napló fzerént, mellyel én a’ leg
gyorsabb úton kapok, valamint a’ B é t s i must rák, és az én 
saját eredeti formái m fzerént kéfzültek. Ujj elrendeléseim meg
engedik , hogy az én T. T. Kegyes Rendelőimnek a legfzaporabb 
egyfzer'smind tö k éllet esen tiszta munkámat bizonnyal ajánl
hassam ; a’ nyári hónapnak a’.vége időnként közeigetvén, különösen 
figyelmetesekké teszem az innét távul lakó Dámákat Köpönye
geimre, és Viki ereimre, mellyek a’ vidéki Uraságok könnyebb
ségére a’ legközelebbi Pesti vásártól kezdve igen jókora 
nagy választással, és a’ legujjabb ízlés fzerént készülve fognak 
találtatni Lerakóhelyemben. Pesten Jul. 20. 1823.

Legalázatosabb 
GiergI Antal.



Fő lerakóhelye a’ kéfz Misemondó ruháknak.
(3) A’ Katholik us Egyház’ számára minden nemű egy

házi ékességek, ú. m. Kasulák, Pluviálék, Levitaruhák, 
Velumok, Infulák igen jeles válogatással a’legközönségesebbek
től fogva egéfz a’ leggazdagabb, és legdrágább nembeliekig, mind 
egyes darabokban, mind pedig egéfz ékességben nálom a’ legmegle- 
hetősebb oltsó áron kéfzen találtatnak. Az olly készítmények, mellyek 
a' T. T. tisztelt Vevők kívánsága fzerént, nintsenek kéfzen, minthogy 
én minden lehetséges egyházi ruha fz erekkel felvagyok 
készülve, igen rövid idő alatt pontosan a’ megrendelés fzerént 
elkészíttetnek; egyszersmind találtaíik nálam minden féle fzinü tö
mött valódi színű záfzló-Damast, és én a’ Templomok és Czéhek fzá- 
mára készítendő Záfzlók' megrendelését kéfz vagyok elfogadni, és azok
nak elkészíttetését minden hozzá tartozandókkal együtt magamra vál
lalni. Végre a’ Görög egyesült, és nem egyesült szertár- 
t á s számára való egyházi ruhák megrendelését is elfogadom , és re
ményiem , hogy annak pontos végre hajtása által a'.nyert kegyes bi- 
zodalomnak tökélletesen megfelelek. Pesten Jul. 20-dikán 1828.

Mayer Vincze Bálint 
a’ Váczi ütfzában (Nro 26.) Az Ámornál,

Kályháknak Depositoriuma. 
r' (2) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a’ Dorottya ütfzában 
T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített, és a’ Rajzo
lásban mostani időre nézve legdíszesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a* miilyeneket a megrendelő T. N. Urak kívánni fognak , kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményű.

Pesten Julius 23-dikán 1828-
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Híradás.
(-2) A’ Nemes Zágrábi Káptalan mint Modosi Uradalom részéről 

köz hírré tétetik: hogy Tekintetes Torontál Vármegyében helyhezte- 
tetfc Modosi Uradalomhoz tartozó , ugyan Módoson ujjonnan felépültt, 
U vendég szobából, egy nagy tánczoló fzálából, a’ kortsmávos számára 
való 3 szobából, 1 konyhából, kamarából, és pinczéből álló vendég



fogadó, a’hoz tartozó 30 lóra való istállóval, ésfélfzerrel, mindenféle 
ital-mérés' jussaival, Modoson az Uradalmi Hivatalban e’ folyó 1828 
efztendei Augustus 7-dik napján tartandó licitátio által, jövő 182Q efz- 
téndei Januarius 1-ső napjától kezdvén egymás után következendő 3 
esztendőre, azaz 1831-dik Karácson’ hava' utolsó napjáig a’ többet 
Ígérőnek haszon bérben fog adatni.

A’ Bérleni kívánók a’ fentebb nevezett napon és helyen meg
jelenni ne terheltessenek. -

Hirdetmény.
(2) A’ N. M. K. Magyar Udvari Kamara részéről köz hírré tétetik: 

hogy a’ néhai nagy emlékezetű Felséges Tjjsáfzárné, s Királyné Maria 
Theresia által az úgy nevezett Pesti Angol Kisasszonyok’ vagy-is 
Apáczák’ nevelésbeli Intézetében a’ Magyar Kamerális Tisztek Leányai 
számára felállított, ’s a" N. M. K. M. Udvari Kamara Bemutatása vagy 
is úgy nevezett Praesentája alá tartozó négy helyek közül (mellyeknek 
kette je, a’ Szerző-Levél erejénél fogva különösen nemes vérből ere
deti — másik kelteje pedig nemtelen szülőktől származott Kamerális 
Tisztek Leányainak van szánva ) a’ Nemes Leányok’ ké^ helye ugyan 
folyó efztendőbeli Szent András Havában, a’ nemtelenek két helye 
pedig jövő 182f)-dik efztendőbeli Szent Iván és Mindfzent havaiban a’ 
most bennlévő Nevendékek' kilépése által, meg fog üresülni.

Azon Kamerális Tisztek tehát, a’ kik ezen Jó - téteményben 
részt venni kívánnak, ebbeli Könyörgő-Leveleiket, a béveendő Ne- 
•vendékeknek Kerefzt-levelök, ’s azoknak a’ himlő béóltásáról, vagy a’ 
természetes himlőknek fzerentsésen kiállott voltáról, ’s állandó Egéfzsé- 
gökről, ’s erős Testi alkotásokról fzólló Bizonyítványok’ előmutatása 
mellett, nevezetesen a' 2 Nemes NevendélV helye elnyerésére legfellyebb 
f. e. Szent Mihály hava 10-dik napjáig, a’ másik 2 Nemtelenére pedig 
következő 1829-dik esztendő Böjt más hava végéig a’ N. M. K. M. Ud
vari Kamaránál okvetetlen nyújtsák bé; e' felett pedig azok, kik a’ Ne- 
tines Nevendékek 2 helyéért esedezni szándékoznak (ha tsak nemesi 
vérből való származások közönségesen tudva nints) Nemesi Karokat 
az illető Tekintetes Nemes Vármegyék által költ fzármazásbeli leve
lek által bébízonyitani tartoznak.

Költ Budán Szent Jakab Hava 16-dik napján 1828.

Hirdetés.
(3) A' Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelés, 

következésében köz hírré tétetik, hogy a’ Libet-Bánya szabad Kiráb
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Bánya Városhoz tartozó minden Királyi használatok, úgymint: 1.) A" 
belső kétkerekű malom. 2.) A’ felső malom. Z.) A' városi serfőzőház 
a’ pálinka főzés jussával. 4 ) A’ városi Major a" hozzá tartozó földek
kel , és kertekkel. 5-) Az egykerekű belső malom. 6.) Az úgy nevezett 
Schaiben malom. 7.) Az alsó Kortsmaház. g.) A belső Rortsmaház. 
q.) A felső Kortsmaház a’ hozzá tartozó mészárszékkel együtt. IQ.) A' 
Schaibai Kortsma. 11.) A Kortsmaház, és mészárlás jussa az úgy ne
vezett Három víznél. 12 ) A' Város földjétől járó gabona tized. 13.) A’ 
Schaiba helységtől járó gabona tized. 14-3 A’Povraznik helységtől járó 
gabona tized. 15.) Az alsó mészárszék, ló.) A pálinka főzés. 17. A’ 
pálinka mérés az alsó utfzában. 18.) A’ pálinka mérés a' Város piatzán. 
IQ.) A’ pálinka mérés a' felső utfzában. 20.) A' hely pénz. 21.) A' ha
lászat ; végre 22.) A’ vadáfzat, és madarászát a’ f. e. Augustus 12-dikén 
tartandó Licitátio által az első négy használat ugyan 6 , a’ többiek pe
dig 5 esztendőre e' f. e. November elsejétől fogva a' többet ígérőknek 
bérbe adatnak. Mellyre nézve a’ bérleni akarók a' fent meghatározott 
napon a’ mondott Szabad Királyi Bánya Város Tanátsházánál ezen 
Licitatióra illendő bánat pénzzel felkészülve a' szokott reggeli órákon 
jelenjenek meg. Budán Julius 11-dikén 1828.

Hirdetés,"
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből ezennel közönségesé tétetik: hogy jövő Augustus 2Q-id napján 
Nemes Pest Vármegyébe helyheztetett Szabad Királyi Buda Fő Vá
rosától egy órányi távulságra fekvő Buda-Eörs nevezetű Koronális 
Helységben 250 darab valóságos Spanyol eredetű harmadfél esztendős 
Kosok, az Uradalmi akioknak meghatározott tellyes számán felesleg 
maradott 370 darab legjobb korú a' tenyéztettésre tökélletesen alkal
matos, ugyan tsak valóságos Spanyol eredetű, különös szépségű, 
anya Juhokkal együtt, a' szokott reggeli, és délutáni órákban, a’ hely
beli Juh akolban dobsző mellet, a' többet ígérőknek, kéfz pénzfize
tésért el fognak adatni. Budán Sz. Jakab havának 15-dik napján 1828-

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú IVjlagyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik „Hogy az O Budai, és Vissegradi Királyi 
Koronái Uradalomhoz tartozó megjegyzendő pinczékben lévő bor-kéfz- 
ségből több száz akó fejér, és veres ó, és ujj borok, de edények nél
kül, nyilvánvaló Licitátio: által a’ többet ígérőknek kéfz pénz fizetésért 
eladatnak, úgymint:

z
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Augustus 11-dikén e’ f. e. a’ Buda-Eörsi pinczében 200 akó ta- 
vallyi fejér, ésj 700 akó idei fejér bor; és még 65 [akó törköly-, és
seprőpálinka.

Augustus 13-dikán e' f. e. reggel a’ Tóthfalui pinczében 400 
akó ó, és 450 akó új fejér bor.

Ugyan az nap délután a Bogdányi pinczében 400 akó ó , és 
400 akó új fejér bor.

Augustus 14-dikén e’ f. e. A’ Vissegrádi, és.Nagy-Marosi pin
cékben 650 akó ó, és 400 akó új fejér bor.

Augustus 18-dikán e’f. e. a’ Zsámbéki pinczében 350 akó júj 
fejér bor.

A’ vennikivánóknak tessék erre a1 fentnevezett helyeken , és 
napokon szokott reggeli, és délutáni órákon tartandó Licitatióra meg
jelenni. Budán Julius 14-dikén 1828-

J e 1 e n t é s.
(l) Egy értelmes, és.ifjúságától fogva abban fáradozó Asszony, 

hogy Magyar Ország' Leányait, Isten segedelméből, a’ Szülők’ meg
elégedésével nevelje , bizonyos sérthetetlen kötelesség miatt a’ Nevelést 
abban hagyni kéntelenittetvén, most ismét egészen ezen nagy fontos
ságú foglalatosságnak szentelheti magát; ’s ennél fogva Növendékeket 
kíván felvállalni. Ki őtet bizodalmával megtisztelni méltóztatik , (bő
vebb tudósítást vehet róla a’ Bálvány utfzában a’ Kendelényi házban 
Nro 252.

A’ Duna Vizének áliapotja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1 82 8 -dikban.

Jul. 21-ikén 9 Láb, 6 Hüv. 6 Von. — 22-ikén‘Q Láb, 3 Hüv. o Von.
— 23-ikán 8 Láb , 11 Hüv. 0 Von. — 24-ikén 8 Láb, 9 Hüv. 0 Von.
— 25-ikén 8 Láb, 11 Hüv. 6 Von. — 26-lkán g Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 27-ikén 9 Láb, 6 Hüv. 0 Von. — 28-ikán g Láb, Ö Hüv. 0 Von.
— 29-ikén 9 Láb, 4 Hüv. 0 Von. — 30-ikán 9 Láb, 4 Hüv. 0 Von.

(Az O felett.)

Budai Lotteria.
Sz,Jakab Hava 26-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

Go» 14» 44» 59» 84.



HAZAI 'S KÜLF'ÖLDI

tudósítások.
(lO.)

Pesten, Szombaton, Risaflzony Hava 2-dik napján 1828.

Vezér.
Rósz, ha vitéz katonák' első Vezetője tudatlan;

Őket nem viszi ez gyözcdelemre soha.
Még rosszabb, ha hibázik az , és nints semmi VezHrök; 

Úgy mentői hamarább széllyel oszolnak azok.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

A
JY Pesti Királyi fő Oskolában teg
nap, Aug. l-ső napján kezdődtek 
a’ szokott második fél esztendei tu
dományos vizsgálatok , midőn a' 
Fő Méltóságú Prímás Herczeg, Fő 
Pásztori buzgóságától, és a’ Tudo
mányok eránt való vonfzódásától 
indíttatván, a’ Kis-Papi fő nevelő 
Intézetben a' Hermenevtikai Tudo
mányokból való próbatételen reg
geli 8 órától fogva egész déli 1 óráig 
jelen lenni méltóztatott.

Nagy-Szőllősről. — Folyó 
esztendő Julius 15-dik napján ezen 
T. Ns, Ugocha Vmegyében, Mél- 
tóságos Garánfzeghi Géczy István 
Úr, mint a’ Nagy Méltóságú Magyar 
K. Udvari Cancellária Referendáriu- 
sa, ’s ezen Ns. Megye Fő-Ispányi 
Helytartója, Tiszti újítást tartott, 
melly pompára több Tettes Ns. Vár
megyék fényes Deputátiói megje
lenvén, ezek között a' Szathmári Me
gyés Püspök O Nagysága is, tifz- 

CMásodik Félesztendő 1828./

telt Főlspányi Helytartó Úr Ő Nagy
sága a’ Rendekhez fontos magyar 
Beszédet intézett, melly Beszédre 
felállott Első Al-Ispányunk, Szir
mai Rál os, Bertalan, ’s által adván 
a* Petsétet O Nagyságának, Hivata
láról végképpen lemondott, és meg 
köszönvén a’ Rendeknek eránta mu
tatott kegyességöket, a" Vmgyétől 
elbútsúzott, ’s magát kandidáítatni 
sem kívánta. — Erre viszont Hetei 
Pap Károly, mint ezen Ns. megye 
volt első V. Nótáriusa, tsinos Be
szédjével a’ Magistrátus nevében 

jHivatalok folytatásáról lemondott.
MeUyeknek vége lévén , hozzá 

fogott Fő-Ispányi Helytartónk a 
Tiszt választáshoz, melly fzerént a* 
Státusok’ örömére felkiáltás által 
Első Al-Ispánynak, Méltóságos Bá- 
,ró Perényi Petényi Gábor Úr Ő 
Nagysága választatott; Második Al- 
llspánynak pedig T. Újhelyi Új
helyi Sándor Úf; Fő-Jegyzőnek 
jDancz Jósef; ElsőV.Nótáriusnak 
Homoród-Szentpáli Szentpály 
László; Tiszteletből való Al-Jerv- 

)(



ző Írnek :Nagy Enyedi Egr y János, 
Tifza Újhelyi Újhelyi Ferencz, és 
Vajai V ay Károly;— Fő Fiscális- 
nak Nagyiday Ferencz ; V. Fis- 
cálisnak Hetei Pap Károly ; Betsü- 
letbeli Ügyvédeknek kineveztettek 
Fekete Ferencz, Osváth Fe
rencz , és T ó t h Ferencz ; Fő Adó
szedőnek Vasady Gábor ; Számve
vőnek Tifza-Ujhelyi Újhelyi Á- 
goston; Levél-Tárnoknak Zokon 
Jósef.— Fő Szolga-Biráknak : Tifza- 
Ujhelyi U j helyi Norbert, és Ador- 
jányi Rátonyi Péter; A1 Szolga- 
Biráknak : S z é k e I y Albert, M o r- 
vai Láfzló , és Újhelyi Jósef 
Úti-Biztos Sz. Bírói rangal. Honor. 
Sz. Bíráknak kineveztettek B u t y- 
k a y Menyhért hites Ügyvéd, és L e- 
1 o v i t s Antal ; — bátorságra ügye
lő Biztosnak Osváth István; — 
Esküdteknek : Gulátsi 6ulátsy 
Sándor, D ombrádi Károly, S z a- 
b ó András , és Csepel Zoltán Pál; 
Honorárius Esküdteknek kinevez
hettek : T e g z e Károly, Csepel Zol
tán Péter, Újhelyi Újhelyi Já
nos, és H o r t i Sándor,— Várnagy
nak meghagyatott Kosi Erdélyi 
Jósef. — Ezekután Fő-Ispányi Hely
tartónk az egéfz Státusokat és Ren
deket fényes ebédjére megkíván, 
azokat megvendégelte; a’ pompát 
nevelte a’ mozsaraknak számtalan 
ízben történt durrogásai; "s ezen 
ebédnek vége lévén, estve a’Vár
megye Háza Szilájában fényes Bál 
tartatott. —

Hadi Tudósítások.
A’Jul. 18-dikán költ Odefz- 

fzai Journal rendkívül való tol

dalékjában a’ Török Országban lévő 
hadi seregről illy tudósításokat kö
zöl, mellyek Jul. 3-dikától 12-ikéig 
terjednek:

A’Felséges Tsáfzárnalt, és a' 
második ármádának fő hadi szállása, 
a' harmadik gyalog testei eggyütt 
Jul. Ő-dikáigKarafzunál maradt. Az 
nap Kur Halihoz Beker ltoi 
mellé tétetett által, és 7-dikben 
M u z a b é g-be. 8-dikban Basard- 
sik-tól egy verstnyire ültetett fel, 
és 10-dikben ezen város mellé balra 
szállíttatott.

Azonban Rüdiger Grlis'elő- 
serege, melly balra indúlt vala, foly
vást nyomult elő Basatdsik felé; 
bal szárnya is Mangáliából ki
indulván, ugyan arra tartott, vala
mint jobb szárnya is Akinfieff 
General-Major alatt. 8-dikban reg
gel mind a’hárman öfzvejöttek ezen 
városnál.

Hg. M a d a t o f f General-Lieu
tenant' osztályának meg volt hagy
va , hogy mindég egy forma moz
gásokat tegyen az ármáda" fő sere
gével, és a’ Dokusagatse, "s 
Szilifztria vár között fekvő hs- 
lyet tartsa ízemmel, a" K a i n a r d- 
s i b a vivő úton.

Jul. 6-dikán az elősereg’ jobb 
fzárnyabeli Kozákok, Akinfieff 
General-Major’ vezérlése alatt, Ba- 
sardsikot elfoglalák, mellyből 
a" lakosok mind elfutottak volt; és 
a" Kozákok tábor szemeiket a’ vár 
eleibe kiállítók. 8-dikban délután 2 
órakor számos Török lovag-tsapa- 
tok mutogaták magókat a’ S c h u m- 
1 a i orlzág-úton, és keményen meg-
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támadván Kozákjainkat, a’ Basard- 
siknál lévő sereg-ofztályhoz kénte
lenítek őket visszavonulni. Ugyan 
ekkor valami 2000 Török jobbra egy 
fordulást teve, olly czélből, hogy 
a’ mi tsapatunkat körül fogja. Rü
diger General-Lieutenant elősere- 
gének védelem-tsapatja , melly ezen 
pillantatban K e r s a n o f f General- 
Major alatt Mangaliából jővén, 
ezen pont felé nyomnia, éppen a’ 
nagyobb evőnek engedni akara meg
fordulás által, midőn az Alexandria 
nevű Huszár Regementnek két L?va- 
drona Arsenieff Óbester alatt 
keményen megtámadá az ellenséget, 
’s megfzalafztá.

Az alatt Akinfieff General- 
Major, látván hogy tsapatjabeli Ko
zákjainak visszatérő mozdulását ol
talmazni szükséges legyen, a’Bugi 
2-dik Uhlánus Rgtbőlegy Svadront 
külde ki, melly az ellenséggelvag- 
dalkozni kezde. Az első Regement
nek egy Svadrona távúiról mutat
ván magát, és egy gyalog-tsapat 
ráijefzte az ellenségre, ’s az sietve 
visszavonnia.

Minekutánna a' Törökök min
den erejüket egybegyüjtötték, B a- 
sardsikra rohanának, hogy ezen 
várost elvegyék. Ezen két ízbeli 
megtámadást a’ 20-dik Vadász ba- 
talion, mellynél két ágyú volt, vi
tézül kiállotta, ’s úgy látszott, hogy 
az ellenség letette szándékát ezen 
város’ elfoglalása eránt, midőn hir
telen estve 7 órakor valami 8000 
emberből álló lovasság ismét meg
jelent. A’ lQ-dikVadáfz Rgt, négy- 
szegei formálván, hathatósan ellent-

állott; de a’ Törökök ezt megkerű- 
lék, előnyomúlának , és az első Uh- 
lanus Rgt’öt Svadrona, és a’ 20-dik 
Rgt fogadá őket, ’s vitézül kiállá 
több izbeli rohanásaikat. Végre a’ 
10-dik osztály’ vadászai segítségre 
érkezvén, magok megtámadák az 
ellenséget, ’s meg is fzalafzták.

Az elől ott négy-szegre állott 
Regement ekkora' viilzavonúló Tö
rökökre keményen kezde ágyúkból, 
és puskákból lövöldözni, a" mi köz
tük nagy kárt okozott. Midőn e’ fze
rént minden reménységöket elvesz
tették volna a’ vár megvehefésére, 
Koslidsához vissza vonultak. — Mi 
ezen tsatában 5 holtat, ’s 34 megse
besítettet vesztettünk. Az ellenség
nek újra sokat kellett veszteni; mert 
a’ magával elvitt holtakor!, és se
beseken kívül 200 holt testet talál
tunk az úton.

Jul. Q-dikén egy osztály kato
naság küldetett Gróf Suchtelen 
Generál-Adjutáns alatt Várnához 
ennek megvételére. Ezen sereg áll: 
a* 10-dik gyalog Divisionak máso
dik brigádájából, a’ Bugi Uhlánu- 
sok’ első brigádájának hét Svadro- 
nából, és három sáncz-ásó kompá
niából; ágyuk, "s Kozákok is van
nak vele.

Jul. 1 í-dikén a’ 7-dik hadi test-, 
melly Brailovnál volt, a’3-dik test
tel eggyesítette magát. A 6-dik test, 
melly Hirfzovánál ment által a’ 
Dunán, Szilifztria bekerítésére 
van rendeltetve.

Messer V. Admirális kit G r e i g h 
Admirális a’ Bosporus torkolatjához 
küldött, hogy ott vigyázzon , azt
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jelenti, hogy Q kereskedő hajót fo
gott el, mellyeken 25 Török , 's 374 
Görög volt. Eggyik hajón, melly 
Várnába volt rendeltetve , egy Ku
rír találtatott, ki a Török Orfzágló- 
fzéktől hivatalos leveleket vitt az ár- 
mádát vezérlő Seraskierhez. Ezen 
hajón sátorok, ágyuk, és külömb- 
féle hadi szerek is voltak.

„NÉMET ORSZÁG.
O Felsége a’Bajor Királynédul

19-dikén fzerentsesen egy K. Ker- 
czeg-fiut fzült; ezen fzerentsés tör
ténetet ágyúlövések hirdették. — 
Jul. 21 kén ment végbe Münchenben 
a’ pompás Kerefzteltetés ; Kerefzt- 
atyák voltak: Vilhelm Bajor Kir. 
Hg., O Kir. Magassága a Meklen- 
burgi Nagy-Hg., és György Hafz- 
fziai Kir. Hg. — A Kir. Herczegi 
gyermeknek Albert Vilhelm 
György Lajos nevet adtak.

NAGY BRITANNIA.
SirLamb Frederik, Lizabóná- 

ban volt Nagy Britanniái Követ, 
Angliába megérkezett. Az Austriai 
Tsáfz. K. Követ is , Gróf B o m b e 1- 
1 es ugyan azon Magnet nevű pos
ta-hajón oda érkezett. Az Orofz, és 
Dán Követek már előbb elutaztak 
volt Lizabónából. A Franczia Nagy 
Követ, a’ Burkus , és Belga Köve
tek Vestale nevű Franczia fregátára 
szállottak volt, s meg is érkeztek 
Franczia Oifzágba. A’ Svéd, és Ná
polyi Követek pedig Duke of York 
nevű gőzhajón szándékoztak An
gliába menni.

Sir Codrington Eduard már 
megkapta a’ viíTzahívó levelet; mind
járt villza tér Angliába, mihelyest

Sir Pultenau Malcolm megérke
zik A’ hajós sereghez.

A Felső Háznak Jul. i4-diki ülé
sében kérdé Lord Holland a" Mi
nistereket , hogy vallyon van-e szán
déka az Orfzáglófzéknek a’ mostani 
km ny Mállásokban az Országgyűlési 
Házaktól rendkívül való hitelezést 
kívánni; és ha ezt nem is, vallyon 
akar-e arról a’ Fariamentum előtt 
nyilatkoztatást tenni, miben légyen 
a’ külső dolog’ mostani áliapotja? 
Nevezetesen itt, Görög Országot, és 
Portugalliát érti ; és mint legyen 
Anglia helyheztelve a’ Londoni Tra- 
ctátusban részt vevő Oroszra, és 
Franciára nézve? Mindazonáltal ő 
a Ministereket nem akarja ezen kér
dések által tűnődésbe ejteni, sem 
magok-viseletét gyalázni. — Mivel 
Wellington Hg. mind a’ kettőre 
Nemmel felelt, Lord Holland azt 
jelentette, hogy Jul. ió-dikán ezen 
tárgyra nézve egy javallatot fog bé- 
adni; a gyűlés ezt helyben hagyta. 

PORTUGALLIA.
A' Standard Jul. 15-dikén 

illy kivonásokat közöl a’Jul.4-ikén 
költ Oportói Újságból: A’ teg
napi nap öröm napja volt a" hív Ro- 
jalistáknak, a" megszabadító ármá
ja’ előseregének a városunkba lett 
beérkezése miatt. A hadi sereg,melly 
a* fő városból indúlt vala meg, Ko»y 
imbra, és Oporto városokban 
a’ népet megmentette a’ pártosok’ 
nyomorgatásától, egy jkatona-Fa- 
etiótól, melly igen nagy újításokat 
iparkodott béhozni; mivel Máj. 17- 
dikén tartatott tanátsban az oda való 
Katona-Kormányfzék’ tagjai azt nyi-



la'koztatt ík ki egy Manifestumok- 
ban, hogy O Felségének I. Dom 
Miguelnek Orfzáglása nem áll, 
’s minden tekintet nélkül van, no
ha az Infans az Ország’ Regense volt. 
Ezen Factio a’többi támadókkal a 
tartományokban öfzvetsatolván ma
gát , Condeixa felé indúlt, ’s ott 
Június elejéig maradt, egy lépést 
sem mehetvén tovább. — Az igaz 
Portugallusok meg nem szenved he
tének egy illy pártütést, melly ka
tonák által koholtatott, kiknek meg 
van tiltva az Orfzáglás’ mivoltát vi
tatni ; valóban ezeknek nagyréfze, 
melly Papokból , polgári, és hadi 
Tisztekből állott, a várost elhagyta 
Némellyel; fegyvert fogtak, Min- 
ho ,Tr dsos-Montes, ésBeira 
tartományok' példájára , öfzvetsa- 
tolták magokat a’ megmaradott ne
hány hű seregekkel, inderkedtek a’ 
pártütőkkel , kik soha egy hüvelyk- 
nyi földet sem nyertek, míg végre 
a’ hív hadi sereg L e y r á n á 1 öfz- 
vefzedte magát; a’pártütőket hirte
len megtámadta Condeixánál , hol 
azok magokat bésánczolták vala. A’ 
isata 24-dikben elkezdődött, ’s a' 
lett a’ vége, hogy Coimbránál, 
és Vougánál oda hagyták állásai
kat a’ pártütők. Végre Jul. 3-dikán 
reggel kimenének városunkból va
lami kevés fegyveres sereggel, melly 
a tsatákban vallott tetemes veszte
ségek miatt nagyon megkevesedett 
vala. — A’ zenebonáskodók elron
tották a hidat a’ Dourón minek- 
utánna ők által mentek; de mégis 
a’ két part között hajók által helyre 
állíttatott a’ közösülés. A’ Rojalista

seregek tegnap reggel Q órakor által 
kezdének a’ vízen fzállani; mellye- 
ket itt nagy örvendezéssel, ’s ha
rangok’ zúgásával fogadtak. Az ab
lakok mind szőnyegekkel fel voltak 
ékesítve, és a’ bejövő seregekre vi
rágokat szórtak; az utfzók dugva 
voltak nézőkkel, kik fzabadítójokat 
kívánták látni. A’ pártütők rendet
lenül futottak a’ Bragai úton, és 
minthogy nehány Rojalista osztály 
utánnok eredeti, hihető, hogy meg 
nem menekedtek, és sokan mai 
kat megadták, látván, mennyire 
megtsalták őket vezérlőik. — A’ sza
badító sereg a'városban legjobb fe
nyítéket tartott; barátságos, jóin
dulattal jött bé. Az egéfz éjtfzaha 
kivilágosítások, vigaságok tartattak; 
a’ játékszínben ezen fzerentsés tör
tének ünneplésére egy mellék-darab 
adatott.— Provoa Grlis , az elő- 
sereg’ vezérlője, Jul. 3-dikán napi 
pavantsolatotadott ki, mellyben a* 
lakosokat bíztatja, nekik minden ol
talmat igéy; katonáinak rendtartá
sát magasztalja, „kik éppen olly 
fenyíték-tartók, mint vitézek a’tsa- 
ta-mezőn.’’

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Jul. 

10-dikén. — Mióta a Porta tudósí
tást vett, hogy I b r a i 1 vára kemény 
ellent állás után Jun. 18-dikán Ca- 
pitulatio által az Oroszok' kezébe 
esett, a’ hadi készületek kettoztetett 
igyekezettel tétetnek. A’ fő város la
kosainak közönséges felfegyverkez- 
tetése folyvást tart; a’ fegyverfogha- 
tók kiválasztatnak, ’s gyakoroltat
nak, lovak vétetnek, és a’ Nagy.



Vezér kéfzűl elindulni, de talán ez 
tsak akkor esik meg, ha az Oroszok 
a' Balkan hegyek’ állásait, és ezek
nek kultsát, t. i.a’ Scliumlai bé- 
sánczolt tábort megveszik, vagy 
megkerülik. Hanem ott Husszein 
Basa mindent arra fordít, hogy 
keményen ellent álljon , és szaka
datlanul küldözik oda a’ seregeket, 
ágyukat, ’á egyéb hadi szereket. így 
Jul. 3-dikán Mehmed Emin Ho
niéin Basa 6000 emberrel érkezett 
ide Kis-Asiából, ’s 8-dikban Schum- 
lához indúlt. 4-dikben Sert Meh
med Basa Vauból 3000 emberrel 
érkezett ide, és S c h u m 1 a felé foly
tatta útját. Dervis Philippopolyi 
Basa, ki az utolsó időkben Brufz- 
ízában fzámkivetésben élt, ismét 
visszanyerte rangját, ’s oda külde
tett olly meghagyással, hogy egy 
fegyveres sereggel oltalmazza a’ Phi
lippopolyi szoros utakat. Kivált pe
dig számos, és jól gyakorlott Pat
tantyúsok több ezeren mentek a' 
legnagyobb veszedelemben forgó 
helyekre. Végre mivel a’ Porta az 
Oroszoknak eddig tett mozdulásai
ból attól tart, hogy majd Várnát 
vefzik czélba , tehát a’ Kapudán Ba
sa Izzet Mehmed számos gya
logsággal, ’s lovassággal Jul. 3-ikán 
Várnához indúlt, hogy az oda való 
Őrizetet megfzaporittsa, és a’ Vár
nagyságot általvegye.

Míg ő távul lefzen, a’ Bospo
rus torkolatjánál vasmatskán álló 
flottát a’ Kapudana Bég Mustafa 
Bei vezérli, ki a*Navariniütközet
ben vitézül viselte magát. A' Bos
porus’ battériái, és várai nagyon

meg vannak erősítve, emberrel, 's 
ágyúval jól megrakva. Noha némelly 
Ovofz hadi hajók gyakron igen kö
zel jőnek a’ Bosporushoz, de még 
semmi nagyobb kiszállást, vagy 
megtámadást nem próbáltak. Itt olly 
keveset tudunk a' hadi történt dol
gokról, hogy nehéz valami bizo
nyost írni; (mert az Orfiáglófzék 
mindent nagy titokban tart ; a’ tá
borból jövő Kurírokat megállítja a’ 
fő város, és Drinápoly között, a’ 
leveleket tőlök elfzedeti, ’s vissza 
igazítja, nem szabad nekik a* vá
rosba jőni.)

A’ fő városban tsendesség van; 
az Orfzáglófzék sok gabonát hordát 
ide; és mivel az aratás nem volt 
igen bő, a’Porta ismét megengedte 
a’ fekete tengeri kikötőhelyekoe 
való hajózást, de olly feltétel alatt, 
hogy az idegen hajók terheiknek 
egy réfzét oltsó árion az ide való 
közönséges élés házakba béadják.

Azonban az elköltők számát is 
kevesíteni iparkodik ; a’ múlt héten 
egy Fermán olvastatott fel, nrelly- 
nél fogva minden nőtelen Görög 
mesterembereknek,'s munkásoknak 
meg volt parantsolva, hogy a’ fő 
városból hazájokba takarodjanak ; 
de a’ Portának értésére adatván, 
hogy ezt igen nehezen lehet végre 
hajtani, tsak hamar vissza vétetett. 

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Görög Országi Közönséges 

Újságján, ll-dikén (uj Kai.) költ 
darabja most érkezett ide, mellyben 
le van írva, miként fogadta Poros 
szigetén Capodistrias a' N i c a e a i, 
C h a 1 c e d o n i, L a r i s s a i, és J a u-



ninai négy Érseket, a’ Pátriárká
nak Protosinkellos-ával ( mintegy 
Segéd Püspök ) együtt. Minthogy 
ezen Érsekekre tsak az volt bízva, 
hogy fzemélyesen adják által a’ Pász
tori levelet, tudni való hogy semrrji 
következése nem lett. Az Érseke i 
pedig jelt kívánván arról, hogy ő i 
igazán eljártak a reájok bízott do^ 
logban, Választ is adott nekik 
írásban a' Praesidens, mellyet a’ 
Jun. 21-diki Görög Újság egészen 
közöl. Ez a' „legfzentebb tsalhatat- 
lan Pátriárkához , és a’ körülötte lé
vő fzent Synodushoz'’ van intézve. 
Megemlítvén, hogy vette a’Febru- 
ariusban költ levelet, melly már 
majd minden Európai Újságokban 
’s még Görög Országban is megje
lent , sajnálja, hogy O Szentsé
gének tanátsát nem követhetik a’ 
Moreai Görögök, kik 8 esztendő 
alatt olly sok Ínségek között védel
mezték szabadságokat, mellyből ki
tetszik , hogy az Istennek segítő keze 
van rajtok , ’s ő akarja Görög Or
szágnak újra születését, annál is in
kább , mivel midőn a’ halálos Ítélet
nek aláírására kezébe fogta az ellen
ség a'tollat, éppen akkor tette sem
mivé a’ gonofz szándékot a Lon
doni Tractátus, melly nekik min
denféle oltalmatigér; ’s ennélfogva 
vissza nem térnek a'járom alá, mel
lyet Atyáik viseltek , de soha el nem 
fogadtak. ,,Azért sem a’ Fők, sem 
a’ Papság , sem a' nép-Naggyai, sem 
a' Nép, kikhez Szentséged folyamo
dott , más meggyőződéssel nintse- 
nek , ’s nem is lehetnek , a’ nélkül 
hogy magokat utálatosokká ne te
gyék, ’s meg ne szűnjenek embe

rek, és keresztények lenni.— Kér
jük tehát Szentségedéit a’ nemzet 
nevében, adja reánk áldását, ’s győ
ződjön meg arról, hogy változhatat- 
lanúl megmaradunk fzent hitünk
ben , és Szentségedet a’ Szentegyház’ 
Fejének ismérni boldogságunknak 
tartjuk.’’ Poros, Jun. Q. 1828. (Alá
írás) Capodistria s,és T r i k u p i.

A’ Jun. 21. költ Görög Újság 
illy Rescriptumot közöl; „ Görög 
Ország’ Praesidense a’ Panhelleni- 
onhoz. Óhajtásaink , és reménysé
geink, Uraim, mindég inkább meg
válásodnak. Ö Felsége a’ Franczia 
Király viaskodásainkat Királyi rész
vételének új jelével méltóztatik meg
tisztelni. Báró Jucherau de St. 
Ben is Óbester Úr, kit már az Új
ságok O legkerefztényebb Felsége’ 
Görög Országi Ágensének hirdettek, 
a' napokban ide érkezett, és O Fel
sége’ Ministeriumának megbízó le
velét nekünk általadta küldetésére 
nézve a’ Londoni Tractátussal meg- 
eggyezőleg. Báró St. D e n i s 500,000 
frank kéfz pénzt hozott nekünk. A’ 
Felséges Fr. Király szándéka az, 
hogy ezen pénz a’ legszükségesebb 
dologra fordittassék ; ’s egyenesen 
az én kezembe adassák. Én ezt a’ 
hadi sereg’, és a’ flotta’ legnagyobb 
szükségeire fordítom, ’s az Urak, 
hiszem,helyben fogják hagyni,mint
hogy egyedül ettől függ a’ haza vé- 
delmezésének ügye ; ’s talán ez se
gíti egyenesen a szabadulást. — Mi 
is részesek vagyunk azon érzésben, 
mellyet az Urakban gerjeszteni fog 
ezen híradás. — Pórós, Jun. 18- 
1828. (Aláírás.)
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fíülömbbfele T u d ó s i t á s o k 
Bukarestből Jul. 7-dikén, és Il

dikén költ tudósítások fzerént, a’ 
Tiszteknek minden iparkodása mel
lett is napról napra tovább terjed 
ott a" pestis, 300 famíliánál többet 
vittek már bé a’ külömbféle kórhá
zakba, és a’ városban is annyit tet
tek vigyázat alá. A’ Tsáfzár minden, 
öfzvegyűlést megtiltott, meg a Di- 
ván-tartást is. ,

Statford-Canning Úr, a 
Török Udvarnál volt Angol Követ, 
Korfuba megyen sietve Londonból; 
Jul. 8-dikán érkezett Kaiéba; Il
dikben előre menő Kurírja Lívor- 
nóban volt.

Marfzelyben valami Arabiai 
himlő uralkodik , mellyben nagyon 
halnak az emberek ; a’nagyok, még 
a’ bénítottak is elkapják.

B a j o n b ó 1 Jul. 8-dikán írják : 
hogy Chaves Marquis, (ama híres 
Portug. Rojalista Vezér) a’ Franczia 
Orfzáglófzéktől telegraf által szabad 
utazó levelet kért, hogy Lizabóná- 
ba mehessen ; de még nem kapott 
feleletet.

Juh 7-dikéftx Sz. Pétervárában 
nagy pompával üli ették O Felségé
nek a" Tsáfzárnak , és Alexandra 
Nikolajevna Nagy-Hg. AíTzonynak 
születése napját.

Jun. 13-dikán Kertsbe 3000 
Török fogoly vitetett, kik az Anapa 
vár őrizetet tették ; és G r e i g b 
Adm. azt jelentette, hogy másnap 
még 700 ember érkezik meg, a’ Ba
sával eggyütt, ki a’ várat kormá
nyozta.

Jul. Q-ikén Koppenhágától majd 
5 mértföldnyire hányt vasmatskát 
azon Orofz ha jós sereg, melly Kron- 
stadtból inegyen a’ közép-tengerre.

Limából Jun. 10-dikén költ le
velek egy öfzveesküvésről befzéll- 
nek , meliynek az volt czélja , hogy 
az országos hívatalbelieket, a’ töb
bek közt La Mar Praesidenst, ’s a* 
Congressus tagjait többnyire mind 
megöljék, ’s az idegen Kereskedő
ket kirabolják. De még is a' planum 
elárultatott, ’s a’ nyomozás követ
kezésében Vidauvre, és Ni na- 
v i 1 c a Óbester, egy vacT, és vesze
delmes de vitéz Indus , elfogattak. 
De a’ veszedelem, mellyben a’ Fe
jérek lebegtek, még Jan. 10-dikén 
el nem múlt volt.

A fő emberek is részt vesznek a' 
Themse vize alatt való útásásban. 
Jul. 5-dikén ezen ügyben ismét gyű
lést tartottak, mellyen Cambridge 
K. Hg. és Wellington Hg. is jelen 
volt; és subscriptio nyittatott meg 
a’ költségek' megszerzésére , ’s azon 
órában 3800 font St. gyűlt öfzve ; a' 
két Hg. mindenik 500 font St. adott.

Az Angol Nagy Követ, Lord 
Heytesbury Bétsből Jul. 14-ikén 
indúlt az Orofz Tsáfzári fő hadi 
szállásra; l6-dikán Pesten ment ke
resztül.

Nimesben, Fr. Országban, a’ 
múlt hónap elején nagy zendülés 
volt a nép között. Az oda való Kö
vetek most hirdették egy Párisi Új
ságban , hogy azt már letsendesí- 
tették a’ Tisztviselők.

(Uafznos Mulatságok Nro 10. Hirdetés 1 árkus)



H í r d e t é s e k
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(10.)
_  ______________  - - -I —————-—r T - - - ____________________

Tudományos Jelentés.
(l) A' „Medicina Forensis, vagy Owosi Törvény-Tudomány ” egy 

Toldalék Szótárral eggyütt (az Ígéreten fellyűl) készen leszen a’ jövő 
Augustusi Pesti vásárra. Tehát az Előfizető Urak vitessék el a’ magok 
nyomtatványaikat. Az azután vevendő Uraknak pedig 1 fór, 30 kr. 
ezüstben adatik Eggenberger Könyvárosnál.

Pesten Aug. l. 1828«
Ková ts Mihály 

Orvos Doctor.

Ház-eladás.
(l) A’ f. e. Aug. 18-dikán Pesten a’ belső városban a' Sebes

tyén piaczon 383 fzám alatt lévő, egy emeletü, balkonos Ház, a' 
tulajdonos’ kívánságára, a’ városi Föld-birtoki Hivatalban licitatió útján 
el fog adatni. Pesten, Jul.Sl. 1828.

Ház-, és Kert-eladás.
(l) A. f. e. Jul. 18-dikán a'Jósef városban , Üllői utfzában , a’ 254 

fzám alatt lévő Ház Kerttel eggyütt, melly ,,a’ Paraditsom-Kert” név 
alatt isméretes, a' tulajdonos’ kívánságára, a' városi Föld-birtoki Hi
vatalban kótyavetye által el fog adatni.

Pesten, Jul. 21. 1828.

Hirdetés.
(l) r. Mittermüller Jósef Úrnak Városi Tanátsosságra emel 

tetése által Szabad Királyi Szabadka Városában a Város második Ph v 
sicusának a' hivatala üresen maradott. Ezen hivatal me<rnyerésér"> 
melly 400 f. P.P. esztendei rendes fizetéssel, naponként /, Jö porczio 
szénával, és 6 öl tűzifával jár, ezen Kir. Város Tanátsa által a’ fo
lyamodás e’ f. e. September 15-dikére vagyon határozva. Melly fzerém 
a ezen hivatalt elakarják nyerni, ’s a* Magyar, Német, Rácz va»v 
Tót nyelvekben jártasok, gyakorlati esméreteiket, és alkalmatos vol 
tokát tárgyazó tanuleveleikkel felkészült folyamodásaikat a’fent ieev 
zett határ időre ezen Szabad Királyi Város Tanátsához benyújtani ne" 
terheltessenek. Szabadkán Jul. 4-dikén 1828- ( Második Félesztendő 1828.)
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Jelentés.
(i) Az alálírtnál Pesten az Urak utszája sarkán 

T. Jankóvics Miklós Úr’ szegletházában a’ leg« 
illendöbb áron találtatnak minden nemű legújabb 
ízlésű ezüstmüvek.

Pasperger János 
Pesti Polgár, és Ezüstmüves.

Privilegiált

Ösmazomc Csokoládé
állati illatozófzerből.

Ongarato , és a’ Társai VelenczébŐl ezennel jelentik, ho<ry mi- 
nekutánna ezen Csokoládé készítésére nyert privilegiumjok inra öt 
esztendőre hoíTzabbíttatott, ők annak a’ lerakó helyét Magyar Orfzáffra 
nézve Kraufz Károly Úrhoz, és társaihoz Pestre a’ Váczi utíVAha 
szállították által.

Ezen Csokoládénak fő réke, jeles tulajdonságai, és hasznos léte 
sokkal esmeretesebbek, mint sem hogy azoknak további magyarázatja 
szükséges volna. Mellyre nézve rövideden tsak azt jegyezzük meg 
hogy ezen Csokoládé minden betegségből eredett gyönkélkedések ben 
akár pedig terméfzetjekre nézve gyönge fzeméllyeknél az erőnek 
helyre állítását igen jóltévőleg, és hasznosan eszközli, és a’ test nö
vekedését elősegíti.

Az utazóknak is, úgymint igen hafznos élelmet, ajánlhatni 
kiknek a’ számára tulajdon skatulyákban találtatnak.

Hirdetés.
(l) A' Bétsi Ts. K. Porczolán, és tükör fabrikák’ Directiojának van 

fzerentséje jelenteni, hogy ő az idei János fővételi vásáron, és ugyan 
1828-diki Augustus 18-dikán kezdve az azt követő napokon a’ szokás
ban lévő reggeli, és délutáni órákon a’ Magyar Királynál lévő 
szálában készen lévő kimustrált portékáiból több étel, és kávé asztali
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edény-kéfzúletet_, tdvábbá táczákat,, és más külömbféle edényeket 
nyilvánságos Licitátio által azonnal teendő kéfzpénzbeli fizetésért el 
fog adatni. Ezen alkalmat, mellynél fogva erre a' Licitatióra alázatos 
meghívását tefzi, arra is hafználjá, hogy a’ nagytekintetű Nemesség
nek, és Tifztelt Közönségnek azon kegyességét megköszönje, mel
lyel az ő készítményeit Pesten a' Váczi ütfzában a’Hétválafztó Fejedel
mek mellett a' 23-dik fzám alatt több esztendők ólta fentálló lerakó 
helyében venni méltóztattak.

Hirdetés.
l) Az O Betsei szállások közt lévő H2 láncz (hold') örökségi fold, 

lánczát 2200 Ü öllel számlálván akár örökbe eladatik, akár pedig 
bérbe adódik. A’ venni vagy bérleni kívánók jelentsék magokat Izsá
kon Pikker János Posta Mester Úrnál, úgymint a jószág tulajdono
sánál.

Híradás.
(l) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara' rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy az Arad Modenái Kamarai Uradalmak
ban reménylendő bordézma ellicitálása a' Ménesi K. kerületi Radnai, 
Sólymos, és Kiadóval, Hegységekre nézve 1828-dik Augustus 25-di- 
kére, a’ Pétskai k. Kerületi fzőlíőhegyekre nézve pedig 1828-diki Au
gustus 22-dikére vagyon határozva, melly napokon a’ kerületi főhely
ségekben Ménesen, és Pétskán a’ szokásban lévő reggeli órákon fog-» 
tartatni. A’ venni kívánók tehat ezen Licitatióra a’ fentemlitett helye
ken, és napokon illendő bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Jul. 25-dikén 1828.

Hirdetés.
(l) A' Pesti Tudományok’ Kir. Magyar Universitásának szüksé

gére mintegy 150 öl tüzelő fehér tölgy- és 48 öl tserfa a' jövő 
1828/29 oskolai esztendőre fog kívántaim, mellyek folyó esztendei 
Augustus 14-dik napján, reggel 10 órakor, a’ Kir. Universitás’ Kan
celláriájában tartandó Licitatión attól fognak megvásároltatni, a’ ki 
ezeknek szolgáltatását legkevesebb árért felválalja, és erre magát Írá
sa által törvényesen lekötelezi. E’ végett tehát ezennel megbivattai
nak azok, kik a’ fellyebb irt Tűzifa mennyiséget a’ legjobb minémü- 
ségükből, mellyeknek legalább is három lábnyi hoszszaságu, úgy il
lendő vastagságú hasábokból, ’s súrún rakott ölékből kelletik állam, 
legfellyebb f. e. September utolsó napjáig ide Pestre a’ Duna partjára 
szállítani, ’s azon kívül tiz per centumos Bánat-Pénzt előre letenni
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magokat elégségeseknek gondolják; a kik tsak ugyan a' kötend '> 
Gontractusnak Feltételeit is az emlétett Kanczellariában minden nap 
reggel Q órától 12-ig ; délntánn pedig 3-tól 6-tig bővebben meg
érthetik. Költ Pesten Julius’ 31-dik napján 1826- Esztendőben.

H í r d e t é s.
(l) Ts. Ns. Ung Vármegye részéről köz hírré tétetik: hogy az 

182 8/Q efztendőbeli köz szükségekre megkívántaid szereknek, és a’ 
tselédek" ruházatjára szükséges posztónak, ’s egyebeknek megszerzése 
Licitátio útján fog megesni, olly czélból, hogy a' kik legoltsóbban 
magokra vállalják a’ szolgáltatást, azoknak fog általengedtetni. Ez 
eránt a’ kótyavetye September 4-kén délelőtt Ungváron fog tartatni. 
A' szolgáltatni akarók ne terheltessenek a' megírt napon ’s helyen 
megjelenni. — Kívántainak pedig:

író Szerek.
47 kötés pósta - papíros ; 40 kötés regest; 5 kötés concept-pa- 

píros; — 53 )/2 font spanyol - viasz; 79 tsomó spárga; 60 darab 
tollvágó kés ; 85 darab plajbáfz.

A’ tselédek’ számára.
187 rés búza-virág színű posztó; 30 réf veres posztó; 15 réf 

veres Damisk; 33 réf sárga Kása ; 4Ö garnitúra dolmányokra való 
sárga gomb; 4Ő tuczet lájblikra való gomb; 440 pár kapots; 97 rúd 
veres tevefzőr; 4Ö2 réf béllésnek való váfzon; Q2 pár új tsizma ; 64
pár fejelés. Költ Ungvárott Jul. 23. 1828.

-------- --------------------- ------------ -—»—

Eredeti Száfz-Kosok’ eladatása,
(1) Augustus 26-ikán 80 darab két esztendős hágó - Kosok gyap

jústul , a Rennersdorfi, és Stolpeni Száfz Kir. fajta nyájból 
valók, Pesten a’ Bálvány utfzában Föls házában Nm 250 licitátio 
útján fognak eladatni.

Hír deté-s.
(2) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts’rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a’ nyolcz birtok részből: Szveticze, 
Palicze, Kurpczán, V i d e t i c h , Z o o n a r i c s, N o v á k y, Brez. 
nik, és M esküje helységekben álló a' Kulpa , és Dobra folyók kö
ziüt Zágráb Vármegyében a’Károly városi kerületben Szeremi járásban 
fekvő Religyiói fundusi mezei jófzág Szveticze, mellyben 3 0 3/8, 
37 jobbágy házzal felkészült, és a’ rendes Urbáriomi tartozások alá 
vettetett egéfz telekek, 3 fzabad zsellérek, vagy is taksalisták , továbbá

r



két pufzta tel ekek, és a' bortizeden, és hegy vámon kívül 15 hold és 
22 El öl szülő, 82 hold, és 705 O öl szántóföld , 1Y hold , 6Ő1 ET öl, 
5Ó hold 1419 □ öl legelő; 2hold, 359 n öl kert, és 114 hold, 10Ö3 
n öl több darabokból álló erdő mint Major földek, és egy t >bb kü- 
lömhféle alkalmatosságokkal felkészült Monostor épület találtatnak , 
Zágrábban a’ f. e. Äugustus végén ottan tartandó országos vásár 
alkalmával azon épületben , mellyben az Intézetfundus fiók pénztára 
tartatik, reggel a' szokásban lévő tifzti órákon Licitálás által a’ legtöb
bet ígérőnek 1829-diki Januarius I-Lejétől kezdve 12 egymás után kö
vetkező esztendőkre felsőbb helybehagyás mellett bérbe adatik. A’bér
lés feltételeit Budán a’ Királyi Helytartó Tanátsbeli Intézetheti Szám
vevő Hivatalnál valamint a’ fent nevezett Zágrábi fiók pénztár (Cassa) 
hivatalnál a' rendes hivatali órákon időnként megnézhetni.

Híradás.
(2) Gróf Zichy Miklós’ Palotai Urad. részéről köz hírré tétetik ; 

hogy Tek. Vefzprim Vármegyei Palota Mezővárosban az Urasági, tö- 
kélletes karban lévő Serház, szabad Serméretéssel, ’s alkalmatos La
kással ; nem külömben az evvel folyvást fekvő új Pálinkaház 10 Kazá- 
nyokra , mindennémü Pálinkafőzés "s fzabad árúitatással, — 90 darab 
Gőbölyre való Istállóval ’s az ehhez tartozó Réttel eggyütt, f. e. Sep
tember 20-án Palotán tartandó Kótyavetye által, a’ többet ígérőnek , 
(j egymásután következő esztendőkre, haszonbérbe fog adattatni. A” 
Szerződés" feltételeit az Urad. Cancellariaban Palotán lehet bővebben 
ki tudakozni.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a" Pereghi K. nyájból 15Q darab feles
leg való hágó kos, és 200 anyabirka azonnal teendő kéfz pénzbeli fi
zetésért nyilván való Licitátio által eladatik.

A’ venni kívánók e’ f.e. Äugustus 25-dikén a’ fentemlített Bir
hás Majorba, a" hol is a'Licitátio tartatni fog, jelenjenek meg.

Budán Jul. 22-dikén 1828«

H í r d e t é s.
(2) A" Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik, hogy a’ Királyi Koronái Uradalmoknak az idén 
termett öreg Birka, és Bárány gyapja szabadon Pestre szállítva, 
még pedig az O Budai Uradalom részéről 64 mázsa birka gyapjú, és 
8 mázsa bárány gyapjú, a’ Diós-Győri Uradalom részéről pedig 43
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mázsa birka gyapjú, és 6 mázsa bárány gyapjú, öfzvesen mintegy 
112 mázsa birka gyapjú, és 14 mázsa bárány gyapjú olly módon iici- 
táltatnak el, hogy a’ venni kívánók legfellyebbi Ígéreteket a’ kívánt 
feltételekkel együtt saját aláírásokkal, és lepetsételt kinyilatkoztatá
sokkal együtt legfellyebb e' f. e. Aug. 2l-dikéig, e’ napot is ideértvén, 
a’ Magyar Királyi Udvari Kamara Előlülőségéneh Budán benyújtsák. 
A’ venni kívánók kinyilatkoztatása megbizottságképen felnyittat
ván, azon venni kívánó, a' ki legtöbbet igérend, és a’ legkedvezőbb 
feltételeket teendi, további Licitálás nélkül a’ szerződés kötésére meg fog 
hívattatni, a’ többi folyamodók’ajánlásai pedig a’ legszorosabb elhall
gatás mellett el fog enyéfztetni. A’ feljegyzett határidő után semmi 
további ajánlások el nem fogadtatnak. Ezen kívül minden ajánlónak 
nyilván, és fzám fzerént megkell határoznia ajánlását; minthogy a’ 
meghatározatlan, és tsak közönséges, vagy procentes ajánlások 
más meghatározott Ígéretekre el nem fogadtatnak. A szerződés alá
írásakor azonnal tartozik a’ többet Ígérő 1000 forintot P. P. foglalóul 
letenni. Egyszersmind előre nyilvánságossá tétetik , hogy minden kü- 
lömbség nélkül a’ kos, és anyabirka gy apjára nézve 2 percent mérték 
pótlás engedtetik úgy mind azon által, hogy a has-, és láb- gyapjúra 
nézve semmiféle kiszámítás helyet nem talál; és hogy a’ gyapjús zsá
kokat a’ vevőnek a' bebizonyítandó vevő ár fzerént ki kell fizetnie.

Budán Jul. 21-dikén 1828.

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

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy az Ó Budai, és VissegradiKirályi 
Koronái Uradalomhoz tartozó megjegyzendő pinczékben lévő bor-kéfz- 
ségből több száz akó fejér, és veres ó, és ujj borok, de edények nél
kül , nyilvánvaló. Licitátio által a’ többet Ígérőknek kéfz pénz fizetésért 
eladatnak, úgymint:

Augustus i i-dikén e’ f. e. a’ Buda-Eörsi pinczében 200 akóta- 
vallyi fejér, és 700 akó idei fejér és bor; még 65 akó törköly-, és 
seprőpálinka.

Augustus 13-dikán e’ f. e. reggel a’ Tóthfalui pinczében 400 
akó ó, és 450 akó új fejér bor.

Ugyan az nap délután a’ Bogdányi pinczében 400 akó ó, és 
400 akó új fejér bor.

Augustus 14-dikén e’ f. e. A Vissegradi, és Nagy-Marosi pin
czékben 650 akó ó , és 400 akó új fejér bor.

Augustus 18-dikán e’f, e. a’ Zsámbéki pinczében 550 -akó új 
fejéi bor.
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A' vennikivánóknak tessék ,erre a' fentnevezett helyeken, és 
napokon szokott reggeli, és délutáni órákon tartandó Licitatióra meg
jelenni. Budán Julius 14-dikén 1828-

Kályháknak Depositoriuma.
(3) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy, a’ Dorottya utfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített, és a’ Rajzo
lásban mostani időre nézve legdíszesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a’ miilyeneket a megrendelő T. N. Urak kívánni fognak , kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményű.

Pesten Julius 23-dikán 1629-
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Híradás.
(3) A' Nemes Zágrábi Káptalan mint Modosi Uradalom részéről 

köz hírré tétetik: hogy Tekintetes Torontál Vármegyében helyhezte- 
tett Modosi Uradalomhoz tartozó , ugyan Módoson ujjonnan felépült!, 
fi vendég szobából, egy nagy tánczoló fzálából, a’ kortsmáros számára 
való 3 szobából, 1 konyhából, kamarából, és pinczéből álló vendég- 
fogadó, a’hoz tartozó 30 lóra való istállóval, és félfzerrel, mindenféle 
ital-mérés’ jussaival, Modoson az Uradalmi Hivatalban e’ folyó 1828 
etztendei Augustus 7-dik napján tartandó licitátio által, jövő 1Z2() esz
tendei Januarius l-ső napjától kezdvén egymás után következendő 3 
esztendőre, azaz 1831-dik Karácson’ hava' utolsó napjáig a’ többet 
Ígérőnek haszon bérben fog adatni.

A’ Bérleni kívánók a’ fentebb nevezett napon és helyen meg
jelenni ne terheltessenek.

Hirdetmény.
(3) A’ N. M. K. Magyar Udvari Kamara részéről köz hírré tétetik : 

hogy a'néhai nagy emlékezetű Felséges Tsáfzárné, ’s Királyné Maria 
Theresia által az úgy nevezett Pesti Angol Kisasszonyok' vagy-is 
Apáczák’ nevelésbeli Intézetében a" Magyar Kamerális Tifztek Leányai 
számára felállított, ’s a’ N. M. K. M. Udvari Kamara Bemutatása vagy 
is úgy nevezett Fraesentája alá tartozó négy helyek közül (mellyeknek 
kelteje , a" Szerző-Levél erejénél fogva különösen nemes vérből ere
deti — másik kelteje pedig nemtelen fzülőktől származott Kamerális



Tifztek Leányainak van szánva ) a* Nemes Leányok’ két helye ugyan 
folyó efztendőbeli Szent András Havában, a’ nemtelenek két helye 
pedig jövő 182Q-dik efztendőbeli Szent Iván és Mind szent havaiban a’ 
most bennlévő Nevendékek' kilépése által, meg fog üresülni.

Azon Kamerális Tifztek tehát, a’ kik ezen Jó - leleményben 
réfzt venni kivannak, ebbeli Könyörgő-Leveleiket, a beveendő Nö
vendékeknek Kerefzt-levelöh , s azoknak a’ himlő beoltásáról, vagy a’ 
terméfzetes himlőknek fzerentsésen kiállóit voltáról, 's állandó Egészsé
gükről , ‘s erős Testi alkotásokról fzólló Bizonyítványok' előmutatása 
mellett, nevezetesen a' 2 Nemes Növendék' helye elnyerésére legfellyebb 
f. e. Szent Mihály hava iO-dik napjáig, a’ másik 2 Nemtelenéve pedig 
következő 1829-dik esztendő Böjt más hava végéig a' N. M. K. M. Ud
vari Kamaránál okvetetlen nyújtsák hé; e' felett pedig azok, kik a’Ne
mes Nevendékek 2 helyéért esedezni szándékoznak (ha tsak nemesi 
vérből való származások közönségesen tudva nints) Nemesi Karokat 
az illető Tekintetes Nemes Vármegyék által költ fzármazásbeli leve
lek által bebizonyítani tartoznak.

Költ Budán Szent Jakab Hava 16-dik napján 1823.

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

ből ezennel hírül adatik , hogy az Ungh vá r Mezővárosában építendő, 
és e' folyó esztendei November' utoljáig tcllyesen elkészítendő Ispánv 
lakás építése az annál előforduló mesterségbeli munkákkal együtt ev 
f. e. Augustus 18-dikán tartandó nyiívánságos Licnátio által a’ legke
vesebbet kérő Mesterembereknek , ’s vállalkozóknak által fog adatni.

Melly fzerént mind azon Mesteremberek, és Vállalkozó részek, 
kik ezen építést egészen fel akarják vállalni, a’ megnevezett napon 
reggeli g érakor az Ungh vári Kir. Kam. Prefektusi Irófzobába kezes
séggel, és kéfzpénzbeh bánat pénzzel felkészülve ezennel meghivat- 
tatnak.

Minden építő szer az Uradalom részéről fog szolgáltatni , vala
mint a’ kézhezadók (Handlangerok) is az építési számba vételben ki
teendő számban robotosokbóí ki fognak állíttatni.

Unghváron 1828 Julius 2-dikán.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Augustus 1-ső napján 1828* V. Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 6 fór. 40 kr. Kétszeres 4 fór. 
40 kr. Rozs 3 fór. 30 kr. Árpa 2 fór. 24 kr. Zab 1 forint 46 kr. 
Kukoricza — fór. — kr, Köles — fór. — kr, Köles kasa — fór. — kr.



ELŐFIZETÉSI JELENTÉS
a’

tudni kívánó Magyar Ifjúság* — Házi atyák es anyák’ — 
Gyám-atyák’ — Oskolai Elöljárók’ — Tanítók — és Tanít

ványok’ számára.

Wígand Ottó Könyv-árrosnál
Pesten a’ Yáczi-útszában a* Kappel Házban, igen olcso előfizetés mellett megjelennek:

A*
SMÍD KRISTÓF’

Ifjúságot érdeklő ír ományj ai.
EGY GYŰJTEMÉNY

.

legoktatóbb és legkellemetesebb Történetekből és ElőbeszéllésekbŐl
Nyolcz Kötetekben.

Magyar nyelvre szabadon általtette
Csontos István.

Íírfzcn igen jeles és minden Európai Nemzetek előtt különös becsben lévő 

hasznos Irományok, a’ Társasági élet’ minden rendű Tagjainak ugyan; de 
különösen az Ifjúságnak hathatós buzdítással ajánlhatnak. Annyival is in- 
káb mivel az ezekben előforduló kiválogatott tárgyaknak kellemesen érzé- 
kenvítő előadásai, az emberi szív és lélek’ nemesítésére, és így a’ Tár
sasági életbe lépő Ifjúság’ kiformálására példás ösztönül szolgálnak: úgy 
hogy nagyítás nélkül mondva, ezeknél szebb és hasznosabb munkák még 
ez ideig Magyar-nyelven semmi esetre sem jelenttek-meg.

Minthogy pedig az Ifjúság, a’ Társasági életnek mindenkor egy nagy 
részét teszi, és későbbre nézve is valamint az eggyes Házi-társaságoknak 
Fejei; úgy az egész Nemzet és Haza’ oszlopai is egyenesen az Ifjúságból 
kerűlnek-ki: következésképen, ítéletem szerént kedves Magyar Hazámnak 
minden igyekezetem mellet sem tehetnék hasznosabb és sikeresebb szol
gálatot, mint ezen minden pallérozottal» Nemzetek közti már köz hasz
nálatba vett jeles Irományoknak Magyar nyelven Közrebocsátását.



Foglalatja mind a’ Nyolcz Köteteknek.
I*5 Kötet.

1. A’ Húsvéti Tojások. Eggy elöbeszél- 
lés, Húsvéti ajándékul a’ Gyermekeknek.

2. A’ Kanári Madár. Elöbeszéllése egy 
Franczia Nemes Ház-nép történetének.

3. Az Erdei Kápolna. Elöbeszéllése eggy 
érzékeny Esetnek.

1. A’Galaillbocska. Elöbeszéllése a’ Theo- 
báld Vitéz nagy lelliüségének.

Hdik Kötet.
1. A Bál'állyka. A’ Valdliájmi Nemes Ház’ 

Története.
2. Az elveszett Gyermek. Egy különös

érzékeny Eset.
3. Karácsonyestvéje. Egy kellemes clö- 

beszéllés.

mJlk Kötet.
1. Ájkhenfelz Iíeniikhnck ísteir isme

réshez jutása.
2. Ií illan da Britanniái Ilcrczegné, vagy a' 

virtus és ártatlanság’ gyözcdclmc, eggy épü
letes és szívet gyönyörködtető Történet.

ivdik Kötet.
1. Scgítséga’ szükségben. Elöbeszéllése 

egy különös esetnek.
2) Itha Toggenburgi Grófné’ viszontag

ságai.
Vdik Kötet.

1. A’ virágos-kosaracska. Eggy Elöbeszél- 
lés, a’virágjoltban lévő embereknek ajánlva.

2. A’ Sz. János Bogara. Egy Történe-
tecske.

VTik Kötet.
Tannenburgi Rozália. Egy Szüléket és 

Gyermekeket érdeklő régi Történet.
Vlídik Kötet.

Két száz igen épületes és tanítva mu
lattató rövid Elóbeszéllések, a’ kö
zönséges oskolákban eggy igazi hasznos 
olvasó könyv.

Vllidik Kötet.
1. A’ jó nevelésnek szerencsés követ

kezése.
2. EusztákllillSZ. Egy régi Kercsztycny vi

lágbeli Történet a’ mai Keresztyéniek’ 
kedvéjért.

Ezek közzííl már az Ts Kötet a’ fennt megnevezett helyen meg is 
jelenít, a’ többi Ivötétek pedig eggyenként, és e’ f. esztendei November 
Hónap’ végével mind megfognak csalatkozás nélkül jelenni.

Mind a’ nyolcz Köteteknek előfizetési árra, a’ legújabb ízlés szerént 
szép fejér papirosra, legujjabb tiszta betűkkel nyomtatva, és csinos borí
tékkal bekötve, a’ lehetőségig legolcsóbban négy ezüst forintokra; eggyen
ként pedig eggy- egy Kötet 48 ezüst kraj ezár okra határozhatott. De ezen 
igen olcsó előfizetési árra, csak a’ llídik Kötet’ megjelenéséig Augustus’ vé
géig tart.

A’tisztelt Előfizető Urak’ nevei a’ VIÍldih Kötet’ elejére ki fognak nyom
tattatni ; a kik tehát ezen jeles Darabokat meg szerezni kívánják: tiszte
lettel kéret (eínek becses neveik és átlapolj ok’ beküldése végett*

Kassán Június 16dikin 1828.
Werfer Károly 9

a’ Kassai K. Aliademia’ pr. Könyv-nyomtatója.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(ll.)

Pesten, Szerdán, RisaíTzony Hava 6-dik napján 1828

A’ Természet’ Láncza.
Semmi egész Természetben nints, a’ mi ne volna 

Ösavelsalolva; — kiisin nagyra, ez arra vonul. — 
Víz , levegő, állat, nüvevény , mind annyi rokonság : 

Ember az emberhez legközelebbi rokon.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

K
após várról illy elkésett le

velet vettünk: Városunk örvende
tes napjai közé fzámlálja Junius hó
nap elejét, és végét, valamint Jú
liusnak is kezdetét. Ugyan is Jun.
4-dikén fzerents^ltete meg bennün
ket kegyes eljövetelével Nagy Mélt. 
K o p á t s y JósefVefzprémi Püspök 
Úr O Exja, ki is az nap különös 
tifztelkedések között érkezék ide. 
Más nap egéfz egyházi szertartással 
vivé végbe az Urnapi Processiót kü
lönös lelki épületünkre. G-ikán buz
gó egyházi beszéde után több szá
zakra feladá a’ Bérmálás Szentségét, 
mellynek végével mind a’ Deák, 
mind a'nemzeti Oskolabeli ifjúsá
got a’ Kerefzténytudományból ki- 
kérdezgeté. — Szeretett első Al-Is- 
pányunlt Tek. Sárdi Som sich 
Pongrácz Úr, mind idejövetelekor, 
mind elutazásakor számos Kiküldött
séggel , Úr napján pedig gazdag 

( Második Fe'lesztendö 1828./

ebéddel tisztelte meg Ö Excellen- 
tiáját. —

Jun. 28-dikán Ő Exja Gróf 
Sigray Jósef mint e’Ns. Somogy 
Vgyének Fő-Ispánya érkezék meg 
nem kis örömünkre, a' ki más nap 
előtanátskozást tartvárflfz öfzvese- 
reglett TT. Karokkal és Rendekkel, 
30-dikán, minekutánna a’Plébánia 
templomban a Sz. Lélek’ segítségül 
hívása elvégeztetett, fontos befzéc - 
dél előadá a' Tifzt-válafztásra kiván- 
tató jó rendet; — melly alkalmatos
sággal a" TT. Státusok az első Al- 
Ispány Úr különös érdemeinek, és 
a’ köz bizodalomnak tekintetéből 
megkérték a’ Fő-Ispány Ő Exját, 
hogy első Al-Ispánynak senkit can- 
didálni ne méltóztassék ; mire Ő 
Exja, egy réfzént, mivel az Actuá- 
lis első Ál-Ispánynak törvény fze
rént candidáltatni liellenék, más 
részről a" Ns. Megye eránt bebizo
nyított nagy érdemeire nézve, Fő- 
Ispányi jussa’ tsorbúlása nélkül, a’ 
Státusok’ kívánságára reá-állván, 
eggyes akarattal, és köz felkiáltás-
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sál válafztatott első Al-Ispánynak 
Pék. Sáardi Somsich Pongrácz 
Úr; 2-dik Al-Ispánynak T. Nádasi 
Sárközy István Ur; P6 Adósze
dőnek Thulmon Pál; Számvevő
nek Lak i ts ’Sigmond Urak__ Fő
Jegyző lett T. Igmándy Antal ; 
első Al-Jegyző Sárközy Albert;
2-dik Al-Jegyző Bős nyák Bene
dek ; Betsületbeli Al-Jegy zők: V é s- 
s e y Lajos , B. Puttyány Sándor, 
és Kováts Pál Urak.— Tifzti Fő 
Ügyész T. S i k 1 ó s y Viktor ; 2-dik 
S z a 1 ay Jósef Urak. — Igali Járás
ban, Fő Sz. Bírónak választatott T. 
S i ki ó s y Jósef; Al-Sz. B. Z i c h y 
János; 2-dik Al-Sz. B. Svastits 
István.— Kaposi Járásban , Fő Sz 
Bírónak T. B o g y a y Péter ; Al-Sz. 
B. Zábqrfzky Imre; 2-dik Al- 
Sz. B. Bersenyi Farkas Urak.— 
Sziget időjárásban , FŐ Sz. B. T. 
G a á 1 Jósef; Al-Sz. B. Tallián 
János; 2-dik Al-Sz. B. Pissich 
Lajos Urak.— Baboltsai Járásban, 
Fő Sz. B. T. Sárközy Lajos ; Al- 
Sz. B. Vasdin nyei Jósef; 2-dik 
Al - Sz. B. Bersenyi István Urak. 
— Marczali Járásban, Fő Sz. B. T. 
Hoch reit, er Ambrus ; Al-Sz. B. 
Thassy Károly; 2-dik Al-Sz. B. 
Vessey Antal Urak.— Esküdtek 
lettek : Svastits János, Antal 
Farkas, T e v e 1 y L^fzló, Gáspár 
Jósef, Bereczk Antal, Dóczy 
János, Hodossy János, IN agy 
Mihály, Király Lajos, Szüts 
Antal Urak.—Al-Adófzedők: S v a 8- 
tits Pál, Láfzló Jósef, Sker- 
1 ecz Antal , Sárközy Sándor. 
Biztosok : Karay János, Kiss Ist

ván , Németh István , K e 1 e m e n 
János, ifjabb Bereczk János. Le
véltárnok Bezerédy Pál.—Végre 
minekutánna a’ Fő Ispány Úr O 
Ex ja Vasdinnyey János , és 
Mótsy János Urakat Betsületbeli 
A1 - Ügyészeknek , és Betsületbeli 
Esküdteknek többeket kinevezett 
volna , Julius l-ső napján számos 
Tábla Bírákat nevezett.— Különös 
figyelemre méltó itt, hogy noha 
több Tisztviselőknek választása vok
solás által ment végbe, még is négy 
óra alatt az egéfz Válafztás tökélle- 
tesen, ’s a’legnagyobb tsendesség- 
gel véghez vitetett, sőt a’ választott 
Uralt fel is esküdtettek.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége Jul. 17- 
dikén K u n c z y Jósef Urat Magyar 
Nemességre emelni méltóztatott, a’ 
taksákat is elengedvén neki.

Szombathelyről írják:hogy 
ott Nagyságos Szabó Ignácz Úr 
Kir. Tanátsos a’ Dunán túl lévő ke
rületi Táblának Assessora, érdemek
kel tellyes életét 57-dik esztendejé
ben elvégezte.
V_ Ugyan Szombathelyen Jul.
17-dikén fényes pompával tétetett 
le a’ szegény betegek’ ápolgatására 
rendeltetett háznak talpköve, melly 
a'jóvetők’ adakozásából fog készülni.

Ama tudós hazánkfia Bereg
szászi Nagy Pál, ki a’ napkeleti 
nyelvekben jártas lévén, több jeles 
munkái által iparkodott nyelvünk
nek azokkal való fzoros atyafiságát 
megmutatni , Május 22-dikén pél
dás, és munkás életét elvégezte.

LŐtséről Jul. 28-dikán írják,
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hogy ott Mélt. Gróf Csáky István 
Urnák, mint Ns. Szepes Vmegye 
Fő Ispányának előlülése alatt Tifzt- 
válafztás tartatott, hol is T. Filitzi 
A 1 m á s y Lajos Új az első Al-Is- 
pányságban meghagy atott; 2-dik 
A!-lspány lett T. Okolitsányi 
Miklós Űr.

NAGY BRITANNIA.
A’ felső háznak Jul. l6-diki ülése 

nevezetes volt, midőn Lord Holland 
a’ 14-dikén jelentett javallatát be
adta Nagy Britannia’ külső helyhez- 
tetésére nézve Portugálba. Orofz, 
és Török Orfzágök eránt. Érdemes, 
hogyr a'vitatásokat bővebbenközöl- 
jük. — Azt jelenté t. i. ekkor Lord 
Holland, hogy ő ez által nem akarja 
a’ Ministereket kedvetlenségbehoz
ni , hanem tsak Európának megmu
tatni , hogy a Britanniái Pavlamen- 
tum a" mostani nagy történeteket 
nem olly hideg vérrel nézi, mint az 
eddig mutatott hallgatásból gondol
ni lehetne. A' Lord az Orofzt, Tö
rököt, és Francziát hozza fel például, 
kik hivatalosan kihirdettek szándé
kaikat , és azt hifzi, hogy talán An
glia szándéka éppen nem az, a'mi 
Orofz , és Franczia Országé. A Lon
doni Eggyezés kötése után b ranczia 
Ország többféle módokat javasolt a' 
Tractátus értelme szerént, Anglia 
azokat mind félrevetette. A Lord 
tovább azt monda: ő azt értette, 
hogy az alkuvó Hatalmasságok Gö
rög Országnak pénzbeli segedelmet 
Ígértek, Franczia, és Orofz Ország 
adott is, de Anglia nem akart. 
A’ Jul.6-iki Tractatus'Jegyzőköny
vében az vagyon, hogyha Török

Ország el nem fogadja az ajánlott 
módokat, az alkuvó Hatalmasságok 
Görög Országba Consulohat külde
nek ; az Orofz, és Franczia küldött 
is illyen Consulokat, de Anglia nem. 
Az Eggyezés'aláírása előtt meg kel
lett volna jól fontolni, vallyon meg- 
eggyez-e az okos politikával; demi- 
nekutánna már egy szer aláírták, az 
aláírott Hatalmasságoknak tellyesí- 
teni kellene a’ meghatározott czélt. 
(Hg. Wellington kiálta: Halljuk, 
halljuk!) A' nemes Hg., így szóba 
tovább Lord Holland, kétségkívül 
azt akarja értésünkre adni, hogy az 
aláíráskor olly an szándékban vol
tak, hogy tsak a’ közbenjáráshoz, 
’s alkudozásokhoz folyamodjanak; 
de a’Jegyzőkönyv a kénfzerítő efz- 
közüket elkerülhetetlenekké tette; 
és ha a' Herczeg az Angol Orfzág- 
lófzékhez érkezett hivatalos leveleket 
velünk közölni akarná , azokból ki
tetszenék , hogy az Eggyezés meg
kötése után mindjárt kénfzerítő esz
közöket várt volna a’ nyakára Török 
Ország. És ha Angliának nem volt 
szándéka akkor erőszakos efzküzök- 
hez nyúlni, gyávaságát elárulta vol
na, és Orofz Ország eránt való ma
ga viselete illetlen, 's igazságtalan 
lett volna. Azonban ő nem akarja 
azzal vádolni, hogy nem tiszta lé
lekkel bántak volna a’ dologgal, 
hanem tsak azt mondja, hogy több 
ok vagyon azt gondolni, hogy az 
Angol Or&áglófzék megváltoztatta 
szándékát.— Ezeket előrebotsátván, 
a’ Lord azt kívánta, hogy némeby 
hivatalos levelek közöltessenek a 
Parlamentummal; nevezetesen a’

X* ;



Konstantinápolyban volt Angol Kö
vetnek minden hivatalos tudósításai 
azok eránt, a" miket fzóval kinyilat
koztatott a* Porta; továbbá azon 
Oklevelek,mellyeknél fogva az Orofz 
Tsáfzár, mind a’ mellett is, hogy 
háborút kezd, szándékát kijelenti, 
hogy a" Julius 6-diki Tractatus mel
lett állhatatosan mind végig meg
marad ; végre közöltessenek azon 
cojiferentiák’ Jegyzései , mellyek 
a’ három szövetséges Hatalmas
ság' Ministerei között tartattak. Az 
Anglia, és Portugálba között lévő 
dolgokra nézve azt kívánta, hogy 
közöltessék azon Conferentiának 
jegyzése, melly Octob. l4-ikén 1827. 
Hg. Metternich, Gróf Villa- Real, 
és Sir Wellesley között tartatott 
Dom Miguelre nézve ; továbbá azon 
alkudozások' jegyzékei, mellyek az 
Angol Király’ és a’ Brazíliai Tsáfzár’ 
Biztosai között tartattak Dona Ma
ria da Glóriára nézve a' f. e. Máj. 
24-dikéig; végre azon útásításokj 
mellyek Sir A’ Court Williámnak 
küldettek Dom Pedro Constitutió- 
jára, és Sir Lamb-hoz Dom Miguel 
usurpatiójára nézve. (Ez volt Lord 
Holland javallata.)

Gróf Aberdeen, a’külső dol
gok’ Ministere, Lord Holland’ be
szédére így fzólla: ,,A' Lord’ észre
vételei két fŐ tárgyat illetnek, t. i. 
a' Portugálba!, és Napkeleti ügyet. 
Portugalíiára nézve, a' mint látszik, 
elfelejtette, hogy éppen más idő
pontban küldettek seregeink Portu- 
galliába , mint a’ mostani; nem 
azért, hogy ezen tartományt hadi 

" módon elfoglalva tartsuk, hanem

azon Kötések végrehajtásáért, mel- 
lyeknek fentartását a betsület kö
telességünkké tette. Úgy hiszem, 
hogy a’ Lord’ állításai hamis felté
telekből erednek, és hogy ő nem 
isméri tellyesen a’ mi helyezteté
sünket Portugalíiára, és ezen ország
gal szerzett köteleztetéseinkre nézve. 
Mi nem más czélból köteleztük le 
magunkat Portugálba, és a’ Bragan- 
zai Ház eránt, hanem hogy Portu- 
galliát az idegen béütés ellen oltal
mazzuk ; azon gondolat nevetséges, 
hogy azon oltalomnak a' házi dol
gokra is ki kellene terjedni. Annak 
megczáfolására, hogy a’Britanniái 
Orfzáglófzék Dom Miguel’ tseleke- 
detét helyben hagyta volna, elég 
legyen az, hogy D. Miguel minek- 
előtteAngliából Portugáliába eluta
zott, a’mi «közben járásunkra pénzt 
kapott költsön, de mihelyest eltért 
azon útról, mellyen járni megígér
te, azonnal viíTza tartatott a’pénz. 
Magaviseleté eben naponként elő
terjesztéseket adatiunk-bé; és az An
gol Orfzáglófzék ez eránt való ked
vetlenségét annyira kinyilatkoztatta, 
hogy a’Követünk’ hivatalbeli fogla
latossága felfüggefztetett, és ő D. 
MigueJlel minden közösülést félben 
szakasztott. Nemfzolgált-e mind ez, 
kérdem,inkább azon felekezet' részé
re , melly D. Miguel ellen volt? ’s 
a’t-— Valóban, ha az újabb törté
neteket megfontoljuk, úgy látszik, 
hogy a’ Portugáliai nép nem igen 
hódol a' szabad Intézeteknek. A' né
pek többnyire azt oltalmazzák, a’ 
mit szeretnek; e’ fzerént ítélvén, nem 
látszik, hogy a' Portugáliai nép kü-



Iö nősen ragafzkodnék a' Constitu- 
tióhoz. így akármillyen Fejedelem 
legyen Portugalliában — legyen az 
bigott, despota, vagy nem —min
dég abban fogja a’ maga hafznát 
találni, ha Angliával kötött Eggye- 
zéseitfentartja. Érdemes megjegyez
ni, hogy akkor volt legszorosabb 
öfzveköttetés , és szövetség Anglia, 
és Portugálba között, midőn a’ leg- 
tökélletesebb Despotismus uralko
dott Portugalliában. Nints tehát 
semmi ok, miért kellene attól tar
tani, hogy Portugálba részéről a’ 
barátság meghidegedett volna.

(A’ többi következik.) 
SPANYOL ORSZÁG.
Kadixba Jun. 27-dikén 13 nap 

alatt Toulonból 1 línea-hajó, 3 fre- 
gáta, és 1 hadi brigg érkezett, mel
lyek a’ Franczia őrzősereget Toulon- 
ba vivő 31 szállító hajót fogják oda 
kisérni. Az óta»a’várőrző sereg siet 
a’ hajókra szállással; a' tengeri ka
tonáknak egy része már hajókon 
van. Azt teszik hozzá: hogy a" Ka- 
dixi lakosok sajnálják a’ Franciák' 
eltávozását, félvén a’zendüléstől.

PORTUGALLIA.
A’ Gazette de France Lizabo- 

nából Jul. 9-dikén indúlt tudósítás 
fzerént így ír: „Ezen h. 7-dikén a' 
háromféle Rendek öfzvegyülének az 
Ajudai palotában , és Dom Miguel 
letette azon esküvést, mellyet IV, 
Jánosnak Sept. 12. 1Ö42. költ tör
vénye rendelt, ki ezen Országnak 
alap-törvényeit is szerzetté. Á’ K. 
Herczeg a’ régi Portugalliai Monar- 
chák’ öltözetében volt, és alig lehet 
leírni a' PortU£allusok fellelkesedett

örömét, látván az Őseik ditsőségé- 
nek , szokásainak, és hazafiságának 
idejéből való viseletét. D. Miguel’ 
esküvése után a’ háromféle Rendek 
is, és egyéb Személyek, kik a' szer
tartáson jelen voltak, I. Dom Mi
guel Király’ hívségére megesküd
tek.— Miért viselték ollykülömbö- 
ző módon magokat a’ Dom Miguel 
és a’ pártütők’ seregei, annak oka 
az : hogy ezek futtokban mindenütt 
raboltak, a' mit elvihettek , ott nem 
hagyták, sőt még a’ templomokat 
sem kímélték, mellyekből elragadoz
ták az ezüstöt, és drágaságokat; a’ 
D. Miguel' seregei pedig legszoro
sabb fenyítéket tartottak, semmi 
kitsapongást el nem követtek, és 
Oportóba inkább mint oltalmazok, 
mint győzedelmesek mentek bé. A’ 
Rojalista lovasság, Gróf Laurent 
alatt, űzte a’ Constitutiósokat Gal- 
licia felé. Sok katonák kevés Tisz
tekkel a'pártütők közül Pasqueí- 
r a Vice Grófnak megadták magokat. 
A’ támadóknak egéfz pattantyus- 
sága, fegyverei, töltései, ’s egyéb 
hadi szerei a’Rojalisták’ kezébe estek.

Jul. 6-dikán költ Oportoi tu
dósítás fzerént ott minden tsendes- 
ségben vagyon ; azonban Oportó- 
ban kevés katonaság maradt, mert 
Povoa sGenerálissal nagyobb része 
a' Constitutiósok’ kergetésére ment. 
— Oportónak minden rendű lakosai 
megeggyeztek abban, hogy Dom 
Miguelhez örvendező levelet küld
jenek, hogy győzedelmeskedett.

A Londonban lévő Brazíliai 
Követ Itabayana Vice Gróf tu
dósítást vett, a’ mint mondják T ar-
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ról, hogy a’ Madérai, és Azori szi
getek D. Pedro részére nyilatkoz
tatták ki magokat, mihelyest meg
értették , hogy D. Miguel a’ Ki
rályi méltóságot szándékozik selven
ni. Ezen szigeteken, a' külömbféle 
őrző katonákat 1800 gyalogra, és 
18 pattantyúsra teszik.

A’ Londoni Courier jelenti, 
hogy Jul. 18-dikán Belfast gőzhajó 
Opor tóból megérkezett P 1 y- 
ni o u t h b a Ö3 útazóval; ezek között 
vannak: P a 1 m e 11 a Marquis, fiával 
eggyütt, Gróf Cár vallio és test
vére Fülöp , Sál dán ha Grlis, fe
leségével , Taipa, Villaflor, 
S t u b b s, S a m p a y o Generálisok, 
és az Oportói Juntának két tagja. 
Belfast útazása igen fzerentséllen 
volt. Mikor Jun. lö-dikán Falmouth- 
hól PalmeHával, ’s több Portugal- 
lusokkal elindúlt, míg Jun. 30-ikán 
Oportóba érkezett, négyszer rom- 
ladoztak meg a’masinái; midőn pe
dig Oportóból vifiza tért Belfast, a’ 
Finistere-i Foktól 12 mértföldnyire 
egy sziklába ütközött, és annyira 
megtöredezett, hogy majd elsülyedt. 
Nagy erőlködéssel mégis Co r un
ná b a vitetett, hol ismét sok ked
vetlenséget szenvedtek az útasok. A 
Spanyol Orfzáglófzék megtiltott 
minden közösülést a’ hajós legények, 
és a’ lakosok között, és egy őr-hajót 
állított ki olly parantsolattal, hogy 
ha valaki a’ hajóból kilépik a' szá
razra, mindjárt lőjje agyon. Tsak a’ 
Kapitánynak volt szabad kifzállani, 
de azt is egy tsapat katonaság ki
sérte , ’s egyedül az Angol Consul- 
lal.JCzólLhatott. Innét Plymouth felé;

indúlván, még egy fz er megbomlott 
a’ masinája; végre Jul. 18-kán megér
kezett az oda való kikötőhelybe.” — 

A’ Plymouthi levelező még ezt 
teszi hozzá : Én láttam S t u b b s 
Grlist, befzéljtem vele ; nekem ő 
azt mondta : hogy a Constitutiósoh’ 
ügye már Belfastnak Portugáliába 
lett megérkezése előtt végképpen 
el volt veszve. A’ Grlis azt állítja , 
hogy ha a’ seregek mindjárt megin
dultak volna a’ fő város ellen , el
sült volna czéljok; de késedelmük 
által időt engedtek D. M i g u e 1- 
nek , hogy seregeit öfzvegyüjtse. 
Mihent hírül ment, hogy D. ÍVI i- 
gne 1 valósággal elfogadta a* Kirá
lyi nevezetet, nem tsak az Oportói 
Junta’ seregei közül sokan elszök
tek , hanem a’ fzomfzéd tartomá
nyokban a’ föld - népe is kéízűit 
Oporto ellen , hogy a’ Miguciisták- 
nak segítségükre legyen.

JÓN IÁI SZIGETEK.
Korfuból Jul. 13-dikán.— Teg

nap dél után Conquerant nevű 
Früiiczia linea - hajó ide érkezett. 
Rigny Vice-Admirális ezen hajó
ról már előbb egy tsónakra ülvén, 
a" szárazra kiszállott. Ezután tsak 
hamar ide jövének Syrene Fr. fre- 
gáta, és Alcyone Fr. brigg JNa- 
varintól 7 nap alatt. — Tegnap reg
gel Rifleman, és Falcon An
gol hajók megérkezének , az első 
hasonlóképpen Navarintól, a’ másik 
Z sutéból; ezután ma Ar t esienne 
Fr. gálya a' Paxói tengerről egy nap 
alatt ; és végre ma délután 1 órakor 
egy Görög Orfzáglófzék! kutter-ha- 

;jó, Giosa Thódor vezérlése alatt
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Jki legezett záfzlóval, és vitorlákkal 
itt vetett vasmatskát. Ezen hajó Po- 
rósból 15 nap alatt jött, ’s hivata
los leveleket hozott G u i 11 e ra i n o t 
Grófnak a Görög Orfzáglófzéktől, 
(’s hihető, Báró Ju eh ere au de| 
S t. Denis Franczia Ágenstől is). 
Ezután tsak hamar értésére adatott 
ezen hajó Kapitányának, hogy zász
lóit húzná bé, ’s ezen kikötőhelyből 
távoznék-el, mivel semmi Görög, 
vagy Török hajónak nem fzabad itt 
maradni. A’ Kutter engedelmesked
vén, valami estvélyi 5 óráig a’ szom
széd tengeren bagdntsolt , akkor 
vilfzatérvcn a’ Contumáczia-kerület 
mellett hányt vasmatskát, a’ mire 
az alatt engedelmet nyert.

"Jul. 15 dilién egy G'>rög keres
kedő brigantin Hydrából 7 nap 
alatt Korfuba érkezett. Ez Jul. 5- 
dikén Navarin mellett evezvén el , 
olly tudósítást terjesztett el Korfu
ba , hogy akkor (Jul. 5.) Azoff 
Üröfz línea-hajó, Heyden Admi
rálissal, és Warspite Angol li- 
nea-hajó Gróf Capodistrias Praesi- 
denssel Navarintól nem messze ál
lottak vasmatskán. Ezen hirt a’ teg
nap megjelent Korfui Újság i 11 y sza
vakkal valósítja meg : Áz utolsó
napokban Görög Őriz ág* Praesiden- 
se Warspite línea-hajón a’ Nava- 
rini kikötőhelyen kívül conferentlát 
tartott a’ szövetséges Hatalmassá
gok’ Admirálisaival. Ennektárgyáúl 
szolgál Ibrahim Basána kzazon 
kinyilatkoztatott szándéka, hogy 
Moveát oda akarja hagyni.

Zantéból Jul. 10-dikén je
lentik , hogy Q-dikére virradó éjjel

Aioff Orofz línea-hajó, és egy 
Orosz brigg, továbbá Warspite 
Angol línea hajó Gróf Capodis
trias Jánossal oda érkeztek. A’ 
Zantéban lévő Orofz Consul, San- 
driniÚr, mindjárt ezen hajókra 
mene, ’s midőn visszatért Zantéba, 
olly hír terjedett-el, hogy Ibrahim 
Basa legfellyebb 20 nap alatt el 
akar Mő'reából takarodni. — (Kon
stantinápolyban is még Jul. 10-dike 
előtt olly hír szárnyalt, hogy az 
Egyiptomiak el fognak Morcából 
költözni; de ezen hírnek akkor nem 
igen adtak hitelt, ’s azért nem is 
említettük utolsó tudósításunkban). 
Jul. 10-dikén estve Gr. Capodis
trias Azoff hajón elindúlt, a’ 
mint mondják, Dragomestrébe, 
hogy ott Church Generálissal be- 
fzéiljen.

Körönből értjük, hogy az 
Albániaiak", kik ezen várban voltak 
őrizeten , ’s a’ múlt Aprilisben a’ 
zsoldjok miatt felzendültek vala Ibra
him ellen, de ismét Május közepe 
táján , el nem fogadván a’ szövetsé
ges hajós seregek’ javallatát, hogy 
a' várat adnák által a’ Görögöknek, 
meghódoltak vala, most a’ várat 
elhagyták, ’s a’Peloponnésuson ke- 
refztül Albániába haza mennek.

Korfuból Jul. iá. — Ma délután 
5 óra tájban Asia Angol línea-hajó, 
Sir Co dring ton lévén rajta Zan
téból U nap alatt ide jött. Ma reg
gel már ide érkezett ezen Admirálisé 
hajóhoz tartozó H i n d nevű Kutter- 
hajó , és T a 1 b o t Angol fregáta 
Zantéból 5 —6 nap alatt, és ma estve 
P h i 1 o m e 1 Angol hadi salup is.



A' tegnap ide érkezett Görög hajó, 
G i o s a Thódor Kapitány alatt, ma 
délután a’ déli tájfelé elindult.

Az a’híre, hogy GrófCapodis- 
trias ugyan Az o ff Orofz línea-ha- 
jón előbb Dragomestrébe szándé
kozott menni; de azután megvál
toztatta fzándékát, és Korfuba akar 
jóni, hová Ribeaupierre, és 
Statford - Canni ng Urakat 
mentői hamarább várják (Gr.Guil- 
leminot régen ott van.) Triku- 
pi Görög Státus-Titoknok Gr. Ca- 
podistrias mellett van.

Zantéból Jul. 14-dikén ír
ják, hogy oda 6-dikban Máltából 18 
nap alatt érkezett Infernal Angol 
hajó, ’s Sir Codringtonnak hivata
los leveleket vitt, ki más nap érke
zett oda; — az nap estve 7 órakor 
egy Franczia fregáta is oda érkezett, 
és Codrington hajójával Asiával je
lek által befzéllvén, ismét vifízatéit 
a’ déli táj felé.

Ugyan ezen Zantei levél említi, 
hogy Q-dikben Sir Codrington, és 
Gr. Heyden a’ tenger parton egy 
erre készített fzín alatt conferentiát 
tartottak , melly re egy fél őrá múlva 
Gróf Capodistrias is megjelent. Az 
Angol Residens tiszteletbeli őr-se
reggel , ’s Török muzsikával akarta 
fogadni; de Gr. Capodistrias ezen 
tifztelkedéseket megtiltotta. — Az 
Admirálisok nagy tisztelettel foga- 
dák a" G 'rög Praesidenst, midőn a’ 
szárazra lépett; ’s ezután a' 3 sze
mély majd 3 óráig beszélgetett egy- 
gyütt, hol Sir Parker Warspite’ 
Kapitánya, az Orofz A z o f f Ka

pitánya , és Codrington’ Titok- 
noka is jelen voltak. Midőn a’ Con- 
ferentia után Fr. Capodistrias a’sa- 
lupra lépett, hogy Warspite hajóra 
szálljon, a’ várból 17 ágyúlövést tet
tek , ’s midőn a' nagy hajóra lépett 
-ugyan annyit az Orofz Admirálist 
hajóról.—-Jul. lO-dikéu,minekután- 
na már előtte való nap a’többi ha
jók Korfuba indúltak Rigny Fr. 
Admirálishoz, kit oda vártak, Azo ff 
Orofz línea-hajó is oda ment Hey
den Admirálissal, és Capodistrias 
Gróffal, vele lévén Trikupi Fő Ti- 
toknok is; az Orofz, és Görög brig- 
gek utánnok mentek.

fí ül ömb bféle Tudósítások 
A dunai Udvar hírt vett a’ 

Kascbgari pártütők (KisBucharában) 
megverettetéséről. A' Tsáfzár ke
gyelmének jeléül maga ruháját kül
dötte a’ Fő Vezérnek, ’s némelly más 
drágaságokat, mellyeket maga szo
kott viselni; ’s őtet Haun-ná (Gróf
fá) nevezte. A’ Ministerek is jutal
makat kaptak.

Rafztor nevű Orofz fregáta Jun.
13-dikán Máltához érkezvén kemény 
contumáczia és tisztulás alá vettetett, 
mivel éfzre vették, hogy rajta né
melly döghalálos esetek történtek. 
Ez az a’ hajó, melly az Alexandriá
ba menni, ’s invalidus Egyiptomia
kat, és Görög foglyokat vinni akaró 
Török hajót elfogta. De mióta Mál
tánál vagyon 18-ikáig senki sem halt 
meg a’ hajón, olly hathatós sege
delemhez nyúltak a’ nyavalya ki
irtására.

(Hasznos Mulatságok Nro 11. Hirdetés l/l árkus)



Hirdetések
a’ Hazai. ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(n.)

Híradás.
(1) Már 1818-dik esztendőben kihirdette a’ Pesti 

Ezüst míves Czéh, hogy az ide való i3 próbás ezüst 
1818-dik esztendőtől fogva a’Bétsivel egyenlő betsü 
’s egyenlő finomságú; melly hirdetés most újra 
közönségessé tétetik a’ végre, hogy a' Pesti új i3 
probás ezüstöt betserélni vagy eladni kívánóknak 
sinór mértékűi szolgáljon.

Hirdetés.
(l) A’ Méltóságös Székelyhídi Uradalom részéről ezennel köz hírré 

tétetik , hogy Ts. Ns. Bihar Vármegyében helyheztetett Székelyhid M. 
Városában folyó 1828 esztendőben Äugustus Hónap 18-dik napján 
tartandó Licitátio alkalmatosságával az Uradalmi nyájból 80 darab hágó 
Kosok , nem külömben megnemesített 500 darab, 6 esztendős szám
iéi ett való Juhok, hasonlóul 4 5 és 2 esztendős 250 darab Anya Ju
hok, és nehány mustrált Bárányok kéfz pénzért el fognak adattatni — 
a’ kiknek tehát ezen Juhoknak megvételére kedvek léfzen, a’ fent írt 
helyre, és időben fzívessen meghívattatnak.

Székelyhídon Julius 20-dikán 182Ü.
M a r i c h Antal m. k.

Uradalmi Inspector.

J elentés.
(i) -P ail Mihály polgári Efztergálos Budán a’ Rácz Városban a’ 

fŐ utfzában ,,az arany Tekénél” ajánlja kölömbféle efztergálos mun
káit, úgymint: Elefánttsont Billard golyóbisait ( hol a’ romlottakat 
is feltserélhetni); mindennemű Klistér-, seb-, torok- , és méh-fets- 
kendőit, és külömbféle Sákk játékait.

( Második Félesztendő 1828. J X
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Jelentés.
(2) Az alúlírtnál Pesten az Urak utszája sarkán 

T. Jankovics Miklós Úr szegletházában a’ leg- 
illendöbb áron találtatnak minden nemű legújabb 
Ízlésű eziistművek.

Pasperger János 
Pesti Polgár, és Ezíistmüves.

Híradás.
(l) Néhai Mélt. Gróf Csáky Láfzló N. Várad! volt Nagy Prépost és 

felfzentelt Tinniai Püspök titl. Örökössel részekről, Tettes Ns. Zem- 
plin Vármegyében fekvő Vé c s e i, és Vitéz-Vágási Uradalmok- 
ban közönséges Kótyavetye által kéfzpénzbeli' fizetés mellett eladattat- 
nak e következendők: ú. m.

1) f. e. September 4*dikén Vécsén,— Bikák : Öreg 3 Darab: 
li esztendős. 4 D.— Jármos Ökrök 13 P. — Tinók 5 észt. 18 D. 4 efzt. 
25 D. 3 efzt. 22 D. 2 efzt. 6 D. egy efzt. 42 D.— Tehenek 133 D.— 
tXfzők: 5 efzt. 16 D. 4 efzt. 15 D. 3 efzt. 48 D. 2 efzt. 18 D. egy efzt. 
30 D.— Bika borjúk 4ú D. — Üfzőfborjuk 51 Darab, öfzvesen 4Q8 
Darab.

2) f. e. September Q-dikén Vitéz-Vágáson. Kosok öregek 
46 D., 3 efzt. 14 D., 2 efzt. 40 D., egy efzt. 5Q D., idei Bárányok 6l D.

Ürük : öreg. 244 D. 3 efzt. 165 D. 2 efzt. 233 D. egy efzt. 28Ö D.
Anyák: 4 és 5 esztendősök 4y8 D. 3 efzt. 215 D. 2 efzt. 293-D. 

egy efzt, 3ÖO D. idei Bárányok 455 D.
Mustra Juhok 106 D. Kosok 7 D. Ürük 66 Darab: öfzvesen 

3508 Darab. Mind azok kiknek vevő fzándékjok vagyon, a’ fent ki 
tett határnapokra és Helyekre ezennel illendően hívattatnak.

Pesten Aug. 6-dikán 1828.

Hirdetés.
(2) A’ Bétsí Ts. K. Porczolán, és tükör fabrikák’Directiojának van 

fzerentséje jelenteni, hogy ő az idei János fővételi vásáron, és ugyan 
1828-diki Augustus 18-dikán kezdve az azt követő napokon a’ szokás
ban lévő reggeli, és délutáni órákon a’ Magyar Királynál lévő



fzálában kéfzen lévő kimustrált portékáiból több étel, és kávé asztali 
edény-kéfzűletet, továbbá táczákat, és más külömbféle edényeket 
nyilvánságos Licitátio által azonnal teendő készpénzbeli fizetésért el 
fog adatni. Ezen alkalmat, mellynél fogva erre a’ Licitatióra alázatos 
meghívását teszi, arra is hafználjá, hogy a’ nagytekintetű Nemesség
nek, és Tisztelt Közönségnek azon kegyességét megköszönje, mel
lyel az ő készítményeit Pesten a' Váczi utfzában a’ Hétválafztó Fejedel
mek mellett a 23-dik szám alatt több esztendők ólta fentálló lerakó 
helyében venni méltóztattak.

Ház-eladás.
(2) A’ f. e. Ang. 18-dikán Pesten a' belső városban a’ Sebes

tyén piaczon 383 szám alatt lévő, egy emeletű, balkonos Ház, a’ 
tulajdonos’kívánságára, a’ városi Föld-birtoki Hivatalban licitátio útján 
el fog adatni. Pesten, Jul. 21. 1828.

Ház-, és Kert-eladás.
(2) A. f. e. Jul. 16-dikán a’ Jósef városban, Üllői utfzában, a’ 254 

szám alatt lévő Ház Kerttel eggyütt, melly „a Paraditsom-Kert” név 
alatt isméretes, a’ tulajdonos' kívánságára, a’ városi Föld-birtoki Hi
vatalban kótyavetye által el fog adatni.

Pesten, Jul. 21. 1828,

Hird etés.
(2) T. Mitter mull er Jósef Úrnak Városi Tanátsosságra emel

tetése által Szabad Királyi Szabadka Városában a' Város második Phy- 
sicusának a’ hivatala üresen maradott. Ezen hivatal megnyerésére, 
melly 400 f. P.P. esztendei rendes fizetéssel, naponként 4 ló porczio 

' szénával, és 6 öl tűzifával jár, ezen Kir. Város Tanátsa által a’ fo
lyamodás e* f. e. September l-5-dikére vagyon határozva. Melly fzerént, 
a’ kik ezen hivatalt elakarják nyerni, ’s a’ Magyar, Német, Rácz vaxy 
Tót nyelvekben jártasok, gyakorlati esméveteiket, és alkalmatos vol
tokat tárgyazó tanuleveleikkel felkészült folyamodásaikat a’ fent jegy
zett határ időre eten Szabad Királyi Város Tanátsához benyújtani ne 
terheltessenek. Szabadkán Jul. 4-dikén 1828.

Híradás.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből köz hirrététetik, hogy az Arad Modenái Kamarai Uradalmak
ban reménylendő bordézma ellic.itálása a’ Ménesi K. kerületi Radnai Sólymos, és Kiadóval, Hegységekre nézve 1828-dik Augustus 25-diJ



kére, a’ Pétshai k. Kerületi fzőllőhegyekre nézve pedig 1828-diki Au
gustus 22-dikére vagyon határozva, melly napokon a’ kerületi főhely
ségekben Ménesen, és Pétskan a’ szokásban lévő reggeli órákon fog
tartatni. A’ venni kívánók tehat ezen Licitatióra a' fentemlített helye
ken, és napokon illendő bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Jul. 25-dikén 1828.

Hirdetés.
(2)- A’ Pesti Tudományok’ Kir. Magyar Universitásának szüksé

gére mintegy 150 öl tüzelő fehér tölgy - és 48 öl tserfa a’ jövő 
1828/29 oskolai esztendőre fog kivántatni, mellyek folyó esztendei 
Augustus 14-dik napján, reggel 10 órakor, a’ Kir. Universitás’ Kan
celláriájában tartandó Licitatión attól fognak megvásároltatni, a’ ki 
ezeknek szolgáltatását legkevesebb árért felválalja, és erre magát írá
sa által törvényesen lekötelezi. E’ végett tehát ezennel meghivattai
nak azok , kik a’ fellyebb irt Tűzifa mennyiséget a’ legjobb minémü- 
ségükből, mellyeknek legalább is három lábnyi hoszszaságu, úgy il
lendő vastagságú hasábokból, ’s sűrűn rakott ölékből kelletik állani , 
legfellyebb f. e. September utolsó napjáig ide Pestre a’ Duna partjára 
szállítani, ’s azon kívül tíz per centumos Bánat - Pénzt előre letenni 
magokat elégségeseknek gondolják; a’ kik tsak ugyan a’ kötendő 
Contractusnak Feltételeit is az emlétett Kanczellariában minden nap 
reggel 9 órától í2-ig ; délutánn pedig 3-tól 6-tig bővebben meg
érthetik. Költ Pesten Julius’ 31-dik napján 1828. Esztendőben.

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

ből ezennel hírül adatik, hogy az Unghvár Mezővárosában építendő, 
és e’ folyó efztendei November' utoljáig tcllyesen elkészítendő Ispány 
lakás építése az annál előforduló mesterségbeli munkákkal együtt e’ 
f. e. Augustus 18-dikán tartandó nyilvánságos Licitátio által a’ legke
vesebbet kérő Mesterembereknek , ’s vállalkozóknak által fog adatni.

Melly fzerént mind azon Mesteremberek, és Vállalkozó részek, 
kik ezen építést egészen fel akarják vállalni, a’ megnevezett napon 
reggeli 9 órakor az Unghvári Kir. Kam. Préfektusi Irófzobába kezes
séggel , és készpénzbeli bánat pénzzel felkészülve ezennel meghivat- 
tatnak.

Minden építő szer az Uradalom részéről fog szolgáltatni , vala
mint a’ kézhezadók (Handlangerok) is az építési számba vételben ki
teendő számban robotosokból ki fognak állíttatni.

Unghváron 1828 Julius 2-dikán.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(12.)

Pesten, Szombaton, Risallzony Hava g-dik napján 1828.

Gondolat, és Örökkévalóság.
Egy perczetske alatt túl jár a’ tengerekenn is 

Gondolat, elmének hű fia, messze repül;
Föld’ gyomrába behat, majd napba emelkedik. — Elvesz 

A’ nagy Örökségnek végtelen öble megett.

MAGYAR és ÉRDÉL Y-
ORSZÁG.

A’xX. Pesti Királyi Fő Oskolának 
nagy palotájában Aug. 2-dikán az 
Orvos Doctori rangnak megnyerése 
végett szokott szertartással, és jeles 
tehetségeinek kitündöklésével tar
totta tudományos vitatásait Tudós 
Rováts Antal Nemes hazánkfia, 
ki ezen alkalmatossággal az Orvosi 
Tudományok’ körét bővíteni igye
kezett a’ Havi ti fztúlásnak 
rendetlenségeiről (de Ame
norrhoea) írt tudós értekezése 
által; és ezt Nagyságos Lenhos- 
s é k Mihály Úrnak, a N. M. Magyar 
K. Helytartó Tanátsnál lévő Ta
rt átsosnak , az Ország' Fő Orvosá
nak , ’s a’ t- ajánlotta.

A’ N. M. Erdélyi Udvari Can- 
cellária az Erdélyi Tartománybeli 
Pénztárnál Létzfalvi Bodor Pál 
Úr halála által megüresedett Fő Per- 
ceptori hivatalra Sachsenheimi S o- 
t éri us Mihály Urat, eddig ugyan 
azon Pénztárnál Gon trolimképpen 

CMásodik Felesztendö 1828./

volt Tisztet, hoíTzas és hasznos szol
gálataira , ’s megbizonyított ügyes
ségére nézve , méltóztatott kine
vezni.

Lőtsen , mint előbbi levelünk
ben említettük, Jun. 25-dikén Tiszt- 
újítás tartatván , — mellyen Mélt. 
B élik Jósef, Szepesi, és S c i t o v- 
fzky János, Rosnyói Püspök Urak 
is, a számos gyülekezeten kívül, 
jelen voltak,— és a két Al-Ispány 
Úr meghagyattatván, a’ többi válasz
tás így ment végbe: —Fő Adószedő 
Jett T. Nemessány András Úr.
! — A Magurani Járásban : Fő Szol
ga Bíró T. Lányi Mihály Úr; Al- 
Sz. B. Korponay Mihály Úr; Al- 
Adófzedő Svaby Károly. — A 
Kárpát-allyai Járásban : Fő Sz. B. 
T. Montskó István Úr; Äl-Sz. B. 
Engel Pál Úr; Al-Adószedő Sva- 
b y Ignácz. — A’ Lőtsei Járásban : 
Fő-Sz. B. T. Bob est Mátyás Úr; 
Al-Sz. B. Görgey Márton Úr ; Al- 
Adófzedő Tőke Jósef. — A’ Hegyi 
Járásban: Fő-Sz. B. T. J ekel fa
lu s y János Úr; Al-Sz. B. J a n t s ó

X
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Antal Úr; Al-Adófzedő Jantsó 
Ferencz. — Tifzti Fő Ügyéfz T. Új
falu s y Ferencz Úr ; Al-Ügyéfz
Planschmidt Eduard Úr___Exactor
Doloviczény Pál Úr. — Nemesi 
Pénztárnok Tóthfalusy Űr. — 
Reiss Úr Vármegye’ Földmérőjé
nek meghagyatott.

A’ N. M. Magyar Kir. Udvari 
Kamara a’ Mávmarofú Kamarai Ad- 
ministratiónál megüresedett Re- 
genstránságra'S t a h 1 Antal oda való 
Cancellista Urat; — és a’ Szigeti Só- 
Aknai Fő Kassánál S z t T5 n k ó Sán
dor halála által megüresedett Kassa- 
Tifztségre a’ Mávmarosi Administra- 
tiónál lévő első Accessistút, 1\ a g e 1 
Ferencz Urat emelte.

Hadi Tudósítások.
A" Jul. 25-dikán (új Kai.) költ 

Journal d Odessa illy hadi tu
dósításokat közöl, mellyek a Ba- 
sardsiki táborból Jul. 14-dikén kői
tek : ,,A’ mi mozgásaink megtáma- 
dólag folyvást tartanak. V ár na már 
tokélletesenbekerittetett, és Roth 
Grlis a' Duna jobb partján minden 
akadály nélkül nyomul Szilifz- 
t r i a ellen. — A’ közép hadi osztály 
menetelének erányában Rüdiger 
Generális K o s 1 i d s át erőhatalom
mal elfoglalta , és a’ P a r a v a- 
d i b a , 's Jenibasarba vivő utakról 
az ellenséget elűzte. Tegnap előtt 
Jenibasar, és Koslidsa között egy 
Hufzár tsapatot, melly szemlélődés 
végett ment előre, az ellenségnek 
egy sereg lovassága megtámadott, 
és azt visszaverte , sokkal számosabb 
lévén az ellenség. De az Achtyri Hu

fzár Regement segítségre ide siet
vén , igen kemény tsata támadott, 
és noha mi itten hetven holtat, és 
megsebesítettet vesztettünk, mégis 
két lovag-agyú segedelmével, mel
lyek a’ kartátsot szórták az ellen
ségre, nagy veszteséggel visszaver
tük a’ Törököket. A' mi seregeink 
utánnok eredtek, és űzőbe egész 
Jenibas&r kapujáig nyomultak. 
— Tegnap , az Uralkodó Tiszámé
nak születése napján, nagy pompá
val tartatott Isteni szolgálat a’ Tsá- 
Uár" sátora előtt.— Holnap elindul 
a’ Tsáfzár a’ Basardsiki tájékról, 
hogy fő hadi szállásával Roslid- 
s á hoz menjen.

Ugyan ezen Odesszai Újság Jul. 
25-dikán iilyeneket ír: „Tegnap 
előtt Oper man Ür, Eriváni Gr. 
Paskevits Grlis' hadi Segédje , 
azon örvendetes hírrel ment váro
sunkon keresztül, hogy Kars ne
vű nagy fontosságú várat, ezen ne
vű Basaságnak fővárosát, seregeink 
elfoglalták. Ezen Basa-tartomány 
Aslában Akhaltsighe Basaság, 
és E r z e r u m között fekszik. O p e r- 
man Úr a’ Tsáfzár fő hadi szállá
sára m egyen.

Az előbbeni Jul. iQ-dikén költ, 
Odesszai Újság .jelenti, hogy Utek- 
ha nevű Tsáfzár! hajó Anapából 
Jul. 15-dikén Odesszába érkezvén azt 
a' bírt hozta, hogy a' hajós sereg 
Greigh Admirális alatt, és a' bri- 
gáda Hg. Menczikoff Génét ai- 
Adjutans alatt, melly Anapát os- 
tromlotta, mentői hamarább elin
dul a’ Fekete tengernek nyugoti 
partjaira.
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A' Journal d’ Odessa «Orofz 
nyelven Paskevits Generálisnak ílly 
hadi tudósítását közli Kars várnak 
bevételéről:

„Az Orofz zászlók Kars’ falain 
lobognak, mellyel ma (nints dátum) 
reggel 8 órakor rohanás által elfog* 
lalánk. Az ellenség a" városnak dél
nyugati oldalánál egy dombon erő
sen bésánczolt táborba verte vala 
magát, 's ezt szükségképpen el kelle 
foglalnunk, hogy az ostromlást foly
tathassuk. Vitéz seregeink bajoné- 
tokkal nyomak ki ezen állásból a 
nagyobb számú, és magát a két- 
ségbe-esésig védelmező ellensége: 
’S midőn az ellenséget űznék, bé- 
rohanának a’ külső városokba , és a 
hármas kőfalakat megmászván, a 
várba is bényőmúlának. Az Őrizet
nek egy része a felette erős felleg
várba futa, de győzedelmünk által 
elvesztvén bátorságát, megadá ma
gát fzámfzerént 5000 ember, azon 
2250 emberen kivűl, kiket a’ roha
nás alatt elfogtunk. A’ foglyok kö-, 
zöttvagyon Mehraed Janin két 
ló farkú Basa, V a 1 i A g a, a' lovas
ság’ vezéré, ’s több más Tifztek.

„A’ rohanó viadal Z óráig tar
tott; a’bésánczolt tábor, és a’külső 
városok rakva vannak az ellenség 
holttesteivel; az ellenség 2000 em
bert vesztett holtakban , és sebesek
ben, 3000 lovast, az őrizethez tar
tozót a’mi lovag-ofztályunk elvágott 
a’ többitől, ’s az a’ hegyekre futott. 
Az egéfz őrző sereg 11,000 ember
ből állott. Készünkről elesett egy Fő 
Tiszt, és 33 közlegény a’ Strázsa- 
mestertől kezdve lefelé; sebet kap

tak : 1 Stabális Tífzt, 13 Fő Tiszt, 
és 21Ö köz-ember ; 151 ágyút és mo
zsarat kaptunk a várban , 33 zászló, 
sok töltés , külüinbTéle fegyverek , 
és egy nagy lifzt-magazin került 

ezünkre.
„Kars fekvésére nézve egéfz 

Asiai Török Országban legnagyobb 
fontosságú-vár. A' város, és a külső 
városoknak egy része hármas vas
tag, tornyos, és bástyás falakkal 
van bekerítve, és egy fellegvár által 
védve, melly egy Kasadag nevű 
hegynek magas szikláján fekszik. 
Ezt mindenoldalról 151 ágyú oltal
mazza. A föld körülötte felette kö
ves, és ostromlást nem kevesebbé 
akadályoztatta, mint maga a számos
n » . Mőrizet.

A Burkus Státus Újság hasonló
képpen közli azon hadi tudósításo
kat, mellyeket mi előbb az Üdefz- 
fzai Újság fzerént adtunk; és meg
váltja, hogy tsak ugyan Jul. 12-di- 
kén Koslidsán túl az Orofz elősere- 
get számos Török lovasság megtá
madván viffza nyomta , de Achtyrsk 
Rgt két ágyúval megérkezvén a’ Tö
rökön győzedelmet vett, pedig ez 
8000 lovasságból állott. — Rüdi
ger Grlisnak minden előseregei pa- 
rantsolatot vettek , hogy Jassitepe 
falunál (Roslidsától 10 verstnyire) 
megállapodjanak , és ezen túl ne 
küldjenek előre seregeket.

Roth Grlistól érkezett tudósí
tás fzerént, a’ 6-dik hadi osztály 
Hirfzovánál által kelt a’ Dunán, és 
RaíTzován keresztül Szilifztriához 
nyomúl. A’Iiorniloff Grlis alatt-
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lévő hadi ofztály , melly Gyű r- 
gyevót ostromolja, Jul. 3-dikán 
egy kirohant számos vár Őrző Tö- 
rökséget viíTzavert. Jul. 2-dikén t. i. 
az ellenség Rustsuknál jó nagy tsa- 
pat lovasságot szállított által, és más 
nap 2000 lovaggal, 1,000 gyaloggal, 
és 7 ágyúval megtámadá táboríz e- 
meinket minden oldalról; de az Eka- 
tharinburgi, és Tobolski Regemen
tek batalionai vitézül ellentállottak, 
’s kivált a’ lovag-pattantyusságnak 
helyes lövöldözései miatt kéntelen 
volt az ellenség magát viíTzavonni; 
a’ Kozákok utánna eredvén, jól meg 
tsípkedték , úgy hogy ezen tsatában 
az elvitt sebeseken kívül 80 Török 
maradt a’ tsata piaczon. Közülünk 
10 ember kapott sebett, és 20 ló 
vagy megöletett, vagy sebet kapott.

AUSTRIA.
Ó Felsége a'Tsáfzár, a' Felsé

ges Tsáfzárnéval eggyütt, Aug. Il
dikén a’ Bétsi Tsáfz. K. Residentiá- 
ba Bádenből viíTzatért, és más nap,
5-dikben reggel 6 órakor onnét fa
míliái Uradalmaiba Felső Austriába, 
(elsőbben is Weinzierl-be) utazott.

Bétsben Aug. l-ső napján vég
bement , a’ Mart. 21-dikén 1818- 
költ Felséges Rendelés szerént, a’ 
régi intereses papíros pénzbeli Stá
tus-adósságnak 57-dik Sors-húzása; 
és kijött a’ 2Ö sor. — Ezen sor 2 l/2 
percentes Bankó-Obligatiókat foglal 
magában a’ 18,890 számtól fogva 
egészen a' 19,769-ig 1 ezt is ide értve; 
mellyeknek tőke-pénze 1,000,351 
forintot tefzen, ’s ennek interese a’ 
leszállított bets szerént 25,008 fór. 
46 1/2 kr,— Az ezen sorban talál

tató eggy.es Obligatió-fzámok külö
nös lajstromban adatnak ki.

A Felsőség’ határozása, ’s ren
delése szerént, a’ Bétsi Kenyérsü
tők Augustus hónapban ismét na
gyobb zsemlyéket , és kenyereket 
tartoznak sütni a’ kiszabott áron. — 
A marha húsnak fon ja 8 ezüst, vagy 
is 20 váltó krajezáron meghagyatott.

Bétsben a’ pénzfolyamatja Aug. 
5-dikén így állott: A’ Státus 5 per- 
Centes Obligatiói 93 f.; — az 1820- 
dikbeli sorshúzással járók, 150 7/8 
f.; — az 1821-dikbeli hasonlók, 121 
7fii f.; — Béts városa 2 l/2 pCentes 
. -ankó Obligatiói , 45 1/2 f. keltek 
mind Conv. P.— A Bank-Aktiák, 
10Ó5 1/5 fór. Conv. P.

NAGY BRITANNIA.

(Lord Aberdeen beszédének 
folytatása Jul. lG-dikán a’ felső ház’ 
gyűlésében.)

A’ mi a’ Levante’ ügyét illeti, 
az Orfzáglófzéknek szándéka az , 
hogy a’ Jul. 6-diki Tractátust, an
nak tellyes értelme fzerént, végre
hajtsa ; de a" Lord hibázott ennek 
értelmére nézve; nem volt itt a’ 
közben járás úgy értve , hogy az Eu
rópai Török Birodalom felfzegdel- 
tessék , vagy elrontassék , vagy tsak 
meggyengittessék is. A Lord, a’ 
mint látszik, a’ Tractátus' végre
hajtásának halogatásával vádolja a* 
Ministereket,"saz Orfzáglófzék’ tisz
ta indúlatjában kételkedik; de ezt 
a’ történetek gátolták ; O Felsége az 
Orofz Tsáfzár hadat indított a’ Por
ta ellen. Nem természetes ok-e ez 
a halasztásra? Ebből szükségkép
pen, új helyheztetés támadott, melly



egyedül elegendő lett volna Anglia \ 
mentségére, ha a’Jul. (j-iki Tractá- 
tus mellől egészen elállóit volna; 
de ő azt nem tselekedte. Mert fze- 
rentsére az Orofz Tsáfzári Felség
nek nagy lelkűsége efzkczt nyújtott 
a' szövetség' fen maradására a Jul. 
(j-diki Tractátusra nézve; ugyanis 
noha hadat izent a’ Töröknek, de 
mégis a’ közép tengeren ezen hada
kozás’ jusáról nagy lelkűén lemon
dott , ’s kinyilatkoztatta, hogy a' 
neutrális Hatalmasságokkal eggyet- 
értőleg kíván a' Tractátus’ czéljára 
törekedni. A mi a Lordnak azon 
észrevételét illeti , melly az Anglia 
és Porta között lévő szövetséget tár- 
gyazza, mondhatom, hogy ha a’Tö
rök nem régi szövetséges társ is , de 
mégis Angliának állandó és hív ba
rátja. Kevés Hatalmasság van, melly 
ellen ritkábban lett volna panaszunk, 
mint a’ Porta ellen; és kivált mos
tanság senki sem mondhatja, hogy 
most ellene okunk volna a’ hábo
rúra. A Lord örül, hogy a Török 
Birodalom’ romlása közelget;, én 
részemről távul vagyok ezen érzés
től , sőt inkább óhajtóm, hogy ezen 
Birodalom, mint a’nagy Státusok’ 
lánczának egy része, még sokáig 
fenmaradjon. Török Birodalom’ füg
getlensége , és a Státusok között 
rangjában való megmaradása An
gliára nézve fontos , és fontos az Eu
rópai egyarányosság’ (aequilibrium) 
fentartására. Ez nem tsak az én vé
leményem ; tudom én, hogy az 
Orofz Tsáfzár is illy gondolatban 
vagyon; minthogy, noha a’ Porta 
ellen hadat izent, még is nyilván

kimondotta, hogy nem szándéka a' 
Török Birodalmat felfzegdelni, vagy 
elrontani. Én többet hiszek Ő Tsáfz. 
Felsége nagy lelkű indulatjának, 
mint más emberek’ jövendőlésinek, 
vagy az eránt való aggódásának, 
hogy a’ Török Birodalom öfzvedől, 
vagy elofzlik. — A’ mi azon panaszt 
illeti , hogy mi még nem küldöttünk 
Ágenst Görög Orfzágba, ebben én 
vagyok a' hibás; de meg kell je
gyezni, hogy erre még nem talál
hattam alkalmatos személyt, mert 
a’ Kandidátusok tulajdonságait, kik 
ezen hivatalra nálam tnagokat jelen
tették , illy rövid idő alatt, mióta 
Minister vagyok, ki nem tanulhat
tam.— A" Lord (Holland) Canning’ 
politikájával való öfzve hasonlítás 
által a’ mostani Ministerium poli
tikájára árnyékot akara vetni. Ez 
némelly embereknek kedves elme- 
futtatások. Angliának politikája az, 
hogy a’ Világ' békesége fentartassék; 
de nem hiszem, hogy ezen czéltel 
lehessen az által érni, ha minden Eu
rópai Monarchák tsupán tsak azon 
okból, mivel Monarchák, lététéi
nél.. Az által sem lehet ezen czélt 
elérni, ha valamelly nemzet leala- 
tsonittatik tsak azért, mivel nints 
Constitutiója. Illy eszközök által, 
Milordok , a’ közönséges békeséget 
el nem érjük, hanem inkább az által, 
ha azon leszünk, hogy más Hatal
masságok hajlandóságát, barátsá
gát megnyerjük , meg lévén győződ
ve , hogy más Nemzetek is bizonyos 
mértékben fzerentsések lehetnek, 
ha olly Intézetekkel nem bírnak is, 
mint Anglia. Rövideden én úgy tar-
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tóm , hogy jó lett volna azon türe- 
delmet a’ Politikában is gya
korolni , mellyért némelly Lordok 
a’ Religio dolgában annyira bu
zogtak ; és én azon vélekedésben va
gyok, hogy a* közönséges békésé- 
get,— a’ minden óhajtásaink" tár
gyát— hathatósabban megszerezhet
jük az okos kiméllás, a’ bölts mér
séklés által, mint ha kapkodunk az 
alkalmatosság után , hogy más Stá
tusok’ nyakára azoknak akaratja 
ellen is olly polgári alkotmányt tol
junk , melly noha magában igen 
jeles, és hasznos, mégis, mint a 
tapasztalás mutatta, nem azon Nem
zetnek való. Reményiem , hogy a 
Lord észrevételeire elegendőképpen 
megfeleltem. A’ mi az ő javallatát 
illeti, noha némelly írásokat, rnel- 
lyeknek közöltetését kívánja, mind
járt elő lehetne adni; mégis köte
lességemnek tartom az egéfz javal
latnak magamat ellene szegezni. 
Eljő az idő , midőn én is olly buz
gón fogom kívánni ezen írásoknak 
a" Ház eleibe való terjesztését, mint 
a’ Lord, hogy minden ízemre há
nyást magunkról . elháríthassunk, 
mellyel minket az út választásáért 
lehetne illetni; de a’ mint most a’ 
dolog áll, meg vagyok győződve , 
hogy Uraságtok a’ Lord’ javallatát 
nem fogják támogatni, 's azért én 
ellene voksolok.

Ezután Lord G o d e rj c h, előbbi 
első Minister, szollá. O is olly vé
lekedésben vagyon, hogy a’ kívánt 
Oklevelek’ előterjesztése veszedelmes 
lehetne; hanem abban Lord Hol
land-dal megeggyez, hogy Anglia’

befolyását meggyengültnek néznék 
az idegen Nemzetek, ha az Angol 
Pavlamentum hallgatva elnézné az 
Európában most végbe menő nagy 
történeteket. A’ Szófzólló minden
ben védelmezi az Angol Orfzágió- 
fzék' magaviseletét, a" mi a’ Jul. 6- 
diki Tractálust illeti. Megismeri, 
hogy az Angol seregek Portugáliá
ba tsak azért küldettek, hogy az 
idegen béütés ellen oltalmazzák. És 
hogy- Angliának abban telik haszna, 
ha közbeni járásának első alap-tör
vényét megváltoztatja. Tagadja, 
hogy az Angol Kabinetnek legki
sebb része is lett volna a’ Dom Pe
dro’ Constitutiójában; és betsületé- 
re állítja, hogy az Angol Ministe
reknek abban tsak annyi réfzök volt, 
mint a Chinai Tsáfzárnak. Végre 
így szollá a" Lord: valóban semmi 
sem történt oliyan, a’ mi N. Bri
tanniának méltóságát , vagy hatal
mát meggyengítené, és az idegen 
Nemzetek előtt való tekintetét meg- 
kissehbítené. Anglia" maga viselete 
nyilvánságos és tiszta volt, "s re
ményiem , hogy ezután is megma
rad ezen úton, melly minden Eu
rópai Hatalmasságok eránt való 
helyheztetését ditsőiti.— Végre Hg. 
Wellington álla fel; de erről a’ jövő 
levelünkben.

FRANCZIA ORSZÁG.

A" Moniteur Jul. 14-dikén 
kiadta a havi írásokra nézve szer
zett törvényt, mellyel már mind a" 
két Ház elfogadott.

A’ Courrier FranQais ismét azt 
mondja, hogy Moreába 9—10,000

.



emberből álló expeditio fog küldet
ni , mcllyliez fog járulni a’ Rádix- 
ból jövő 3000 ember is ; ezen sereg 
Ibrahim Basát kénfzeríteni fogja Mo- 
rea’ elhagyására. A' Fő Vezér még 
nints meghatározva ; némellyel! 
Maison, mások Clausel ésLoverdo 
Generálisokat nevezik. — A" Gazette 
de France 17,000-re tefzi ezen se
regek számát; és'az expeditiót bi
zonyosnak tartja (Talán maga jó 
szántából elmegyen addig Morééból 
Ibrahim Basa.)

A" Messager des Chambres Tuo- 
lonból Jul. 11-dikén indúlt levelet 
közöl, e képpen: Emulation, és
la Lamproie hajók éppen most in
dáiénak el Aeginába, hová e!e- 
séget, puskaport, ’s egyébb hadi 
szereket vittek , ’s ezeken kivál 
500,000. Frankot; ez mind egyene
sen Görög Ország' Praesidenséhez , 
Gróf Capodistriashoz , van utasítva. 
(Már előbb Báró St. Denis 500,000 
frankot vitt Aeginába.)

C h a ve s Marquis , feleségével 
eggyütt Bajonból el indúlt Spanyol 
Országon keresztül Portugáliáiba.

Jul. 2 i-dikén/a' Deputátusok" 
házába béadta tudósítását azon Biz
tosság, melly a' Labl-ey de 
Pompieres Úr’ javallatának meg
vizsgálására az előbbi Ministerium 
bévádolása eránt, neveztetett. Ezen 
tudósítás igen hoíTzú; és az tetszik 
ki belőle, hogy nem ok nélkül vá- 
doltatott bé a Ministerium-a' haza 
árulásról ; melly nél fogva igen tüzes 
vetekedés támadott a’ Deputátusok’ 
házában ezen tárgy eránt; ’s vokso

lás által azt végezték , hogy az erről 
való vitatások ellialafztassanak piind 
addig, míg az Országos költségek’ 
mennyisége voksolás által el nem 
végződik. ,,A’ Ministereket, így fzóll 
a Gazette, nem vádolhatják , ’s fel
menteni nem akarják, ebből ál! rö
videden a Biztosság’ tudósítása."

A’ Coyrrier de Fran^ais Jul. 26- 
dikán azt mondja, hogy már meg 
van határozva a’ Görög Országba kül
dendő expeditio, mellynek Fő Ve
zére lesz Marquis M aiso n Gene
ral- Lieutenant, ’s ő alatta lefzen 
Sebastian! Tiburcz Tábori Mar
sai, ama híres Sebastian! Generál 
lis , és Deputátus’ testvére. D u r- 
rieu Grlis a Stáb’ feje lefzen. Azt 
ie mondják, hogy Fabvier is kap 
egy brigádét, ki Görög Ország sza
badságának megszerzésében annyit 
munkálkodott. — Ezen sereg men
tol hamarább elindul, és arra van 
rendeltelve, hogy Ibrahim Ba
sát Morééból kiűzze, ’s ne engedje, 
így fzóll a’ Courrier, hogy ezen, 
nem annyira vitéz, mint vért fzom- 
juliozó Árabs-Fejedelem a’ szegény 
Görögök’ megmaradott réfze ellen 
tovább dühösködjék.

fí illömbbféle Tudósítások
Nagy-Szebeni tudósítás fzerént, 

Husszein Basa, a' Schumlánál 
öfzvegyült Török hadi sereg’ Vezé
re, a’ Matsini', és I s a k t s a i 
Basáknak, kik az Oroszoknak által- 
adtak a’ várat, fejőket elvétette, 
mihent ezek Schumlához érkeztek. 
— A’ Szilifztriai Basa is ezen pél



dát követte, ki az Ibraili őrizetnek 
egy részét, melly előbb ért Szilifz- 
triába , felkonczoltatta; azért az őri
zetnek másik réfze a’ Duna bal part
ján maradt, és könyörgött, hogy 
Orofz fogságba vitessék.

A’ Canterbury-i Érsek, és An
glia’ Prímása Sutton Manners 
Károly Jul. 21-dikén megholt. A’ 
fiának kellett volna ez nap a beírás 
fzerént némelly Országos dolgokról 
fzóllani az alsó Házban, mint an
nak tagja, de az Attyahalála miatt 
meg nem jelenhetvén, az Elölülő 
más napra halasztotta az ülést.

Jul. 23-dikán Windsorban Ka
bineti tanáts tartatott , mellyben 
azon Királyi Befzédet készítették, 
mellyet a’ Kir. Biztosok a' Parla- 
mentum' idei bérekefztésékor Jul. 
25-dikén felolvasni fognak.

Az alsó Házba a’Clare-i Válafz- 
tás ellen egy Kérelem-levelet adtak 
bé. Erről azt határozták, hogy Aug. 
21-dikén veszik tanátskozás alá; de 
mivel a Parlamentumnak Jul. 25- 
dikén vége lett, tehát tsak a’ jövő 
esztendőre marad.

A’Kolumbiai közönséges nem
zeti gyűlés folytatja tanátskozásait. 
Jamaikából Jun. 17-dikén indúlt tu
dósítás fzerént azon javallat felől 
tanátskozott: Bolivárt meg kell kér
ni , hogy a’ Respublikának jöven
dőbeli kormányoztatása eránt a’ ma
ga planumát terjessze a'gyűlés ele
jébe. Bolivár a’ Fináncz-dolgokkal 
foglalatoskodott. — Későbbi tudó

sítások fzerént ezen Gyűlés azzal 
foglalatoskodott: vallyon tanátsos 
volna-e Bolivárt Dictátornak tenni, 
minthogy e’ fzerént képes volna a* 
Respublikát bátorságba helyeztet
ni , 's a' köz tsendességet zavaró há
borgásoktól megmenteni?

Héráid Angol hajó, ’s rajta Lord 
Amherst, Indiának volt Kormá
nyozó ja, melly Kalkuttából Mart. 
8-dikán indúlt el, Jul. 22-dikén 
Portsmouthba megérkezett.

Azon Franczia szállító hajók, 
mellyel; Kadixból a’ Franczia őrző 
katonaságot haza szállították, Jul.
22-dikén Toulonba érkeztek.

Nápoly Országban nem rég va
lami tsavargó goriofz társaság állott 
öfzve , melly a' Principato citeriore 
nevű tartományt nagyon kezdette, 
vala háborgatni; sokan a’ régi Car- 
bonarik közül voltak, és a' rabláson, 
pusztításon kívül politikai tévelygő 
tudományt is hintegettek.; de Car- 
retto Marsai ezen tsoport ellen ki
küldetvén, azt elfzélefztette, sokat 
közűle elfogott, úgy hogy mentői 
hamarább reményleni lehet a’tsen- 
desség' vissza térését. Ugyan ezen 
Vezér egy Bosco nevű tsekély fa
lut földig lerontatott, mivel ez egye
dül adott menedék helyet ezen go- 
nofztévöknek; az Orfzáglófzék is 
helyben hagyta a’ Marsai’ tseleke- 
detét, és megparantsolta, hogy ezen 
.falunak neve örökre töröltessék ki 
azon kerület’ helységeinek lajstro

mából.

(Hafznos Mulatságok Nro 12. Hirdetés 1 árkus)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(12.)

Könyv-Hirdetés.
1. Visgálódások a’ Minden ség felett. Ezen kis Könyvet

Dallberg’ 6-dik német kiadása után magyarul közli az alólírott, ’s 
reményit, hogy a’ nagyérdemű Magyar Közönség előtt legalább 
egyszeri Kiadásában figyelmet fog érdemiem' ezen épületes kis Mun
ka, mellyet a’ Tudós Német Nemzet már 6-dik Kiadásra tett érde
messé. Az ára igen tsekély, a árkus,, borítékban kötve , 30 kr. C. P.

2. D electus Poétarum. Ezen 2 Darabból álló, ’s 202 válogatott
Írókból gyűjtögetett Munkát y kiváltképpen a’ tanuló Ifjúság’ Lá
mára, de az abban gyönyörködni kívánóknak is hasznos mulatsá
gára minden Recensensek különösen ajánlották. 5U árkus, n. g. 
a’ Kir. Universitás’ betűjivel, megkülömböztetett tsinossággal van 
nyomtatva. Az ára nyomtató papiroson 2 ft. Venetziai igen ékes 
Velin papiroson 5 fór. ezüst pénzben.

3. Visgálódások a’ Világ’ Alkotmánya felett. Ezen kis 
Munkában mind azok megmutattatnak, a’ miket a’ tsillagos Ég
ről , és azzal eggyütt a’ Világ’ egész Alkotmányáról tudunk. Nap- 
Rendszerünknek rézre metfzett képben való előterjefztésével, tsinos 
borítékban kötve , az ára 50 kr, ezüstben.

h. Encyclopaedia, vagy is a" Tudományok’ Esméretére 
tanító Könyv, Talprajzolat a’Tudományok’ öfzves 
előterjesztésére. 35 l/2 árkus. Az ára 5 f. ezüst pénzben.

5. Manuale Fr ocu rátör um et Causantiura, complectens 
Processus in Jure Hungarico occurrentes, ordine alphabetico ex- 
primens Instituta , quo quis Actor , contra quem Incattum , coram 
quo Judice procedendum , quidve probandum habeat, ut objectum 
Processus assequatur, adjectis nonnullis observationibus. Ezen 
Munka kiváltképpen a" Censurára készülőknek, de minden Tör
vénytudóknak, sőt még d.’ Perlekedőknek is nagyon hasznos kis 
Compendium. Az ára 1 fór. 12 kr. ezüst pénzben.

Azoknak , a’ kik a' fentebb jegyzett Könyvekből az alólírott- 
nál számosabb nyomtatványokat vesznek, megkülömböztetett ju- 

( Második Felesztendö 1828./ )(
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talmas ájon, a’ kik pedig minden Munkából nála 1 Exemplárt 
vesznek, 18 forint helyett 13 forintért fogja általengedni.

Költ Pesten Augustus elején 1820.
L án g h y István m. k.

Lakása a’ Mária-Dorottya útzában Spiegl 
Átsmester Úrnak 19-dik szám alatt lévő 
Házában a* 2-dik Emeletben.

Jelentés.
(2) Egy Asszonyság, ki Pesten már több esztendőktől fogva, a’ 

Leánykák’ Nevelésében, az illető Szülők' teljes megelégedésökre hűsé
gesen fáradozik, és a kinél most is számos Nevendékek vágynak , ’s 
minden jelesebb Afízonyi munkákban oktattatnak, jelenti ezennel, 
hogy eddig volt Szállását a’ jövő Szent Mihály napra változtatván , 
tágas szobáiban még több nevendék leánykákat is fogadhat fel. A’ 
kiknek azért a’ Szülők közül leánykáikat nevelésbe adni fzándékjoh 
van , azok a’ tifzteltt Asszonyságnál magokat jelenteni méltóztassanak. 
Pesten a’ Nagy Híd útfzában a’Gyika Úr Háznál a’639-dik szám alatt.

Jelentés.
(2) Pail Mihály polgári Efztergálos Budán a’Rácz Városban a’ 

fő útfzában ,,az arany Tekénél” ajánlja kölömbféle efztergálos mun
káit , úgymint: Elefánttsont Billard golyóbisait ( hol a’ romlottakat 
is feltserélhetni) ; mindennemű KI istér-, seb- , torok- , és méh-fets- 
kendőit, és külömbféle Sákk játékait.

Jelentés.
(3) Az alúlírtnál Pesten az Urak utszája sarkán 

T. Jankóvics Miklós Ur’ szegletházában a' leg- 
illendubb áron találtatnak minden nemű legújabb 
ízlésű ezüstművek.

Pasperger János 
Pesti Polgár, és Ezüstmüves.

Hirdetés.
(3) A Bétsi Ts. K. Porczolán , és tükör fabrikák’ Directiojának van 

fzerentséje jelenteni, hogy ő az idei János fővételi vásáron, és ugyan 
1828'diki Augustus 18-dikán kezdve az azt követő napokon a’ szokás-
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Jban lévő reggeli, és délutáni órákon a’ Magyar Királynál Iév& 
fzálában kéfzen lévő kimustrált portékáiból több étel, és kávé asztali 
edény-készületet, továbbá táczákat, és más külömbféle edényeket 
nyilvánságos Licitátio által azonnal teendő készpénzbeli fizetésért él 
fog adatni. Ezen alkalmat, mellynél fogva erre a’. Licitatióra alázatos 
meghívását teszi, arra is használja, hogy a’ nagytekintetű Nemesség
nek , és Tisztelt Közönségnek azon kegyességét megköszönje, mel
lyel az ő készítményeit Pesten a’ Váczi utfzában a’Hétválafztó Fejedel
mek mellett a’ 23-dik szám alatt több esztendők ólta fentálló lerakó 
helyében venni méltóztattak.

H á z - e 1 a d á s.
(3) A’ f. e. Ang. 18-dikán Pesten a’ belső városban a’ Sebes

tyén piaczon 383 szám alatt lévő, egy emeletű, baikonos Ház, a 
tulajdonos’ kívánságára , a’ városi Föld-birtoki Hivatalban licitátio útján 
el fog adatni. Pesten, Jul. 21. 1828.

Ház-, és Kert-eladás.
(3) A. f. e. Jul. 18-dikán a'Jósef városban , Üllői utfzában, a'254 

szám alatt lévő Ház Kerttel eggyütt, melly ,,a' Paraditsom-Kert” név 
alatt ismeretes, a’ tulajdonos’ kívánságára, a’ városi Föld-birtoki Hi
vatalban kótyavetye által el fog adatni.

Pesten, Jul. 21. 1828.

Hird etés.
(3) T. Mittermüller Jósef Úrnak Városi Tanátsosságra emel

tetése által Szabad Királyi Szabadka Városában a' Város második Phy- 
sicusának a' hivatala üresen maradott. Ezen hivatal . megnyerésére , 
melly 400 f. P.P. esztendei rendes fizetéssel, naponként 4 Jó porczio 
szénával, és 6 öl tűzifával jár, ezen Kir. Város Tanátsa által a’ fo
lyamodás e’ f. e. September l5-dikére vagyon határozva. Melly fzerént,- 
a" kik ezen hivatalt elakarják nyerni, ’s a’ Magyar, Német, Rácz vagy 
Tót nyelvekben jártasok, gyakorlati esméreteiket, és alkalmatos vol
tokat tárgyazó tanuleveleikkel felkészült folyamodásaikat a’fent jegy
zett határ időre ezen Szabad Királyi Város Tanátsához benyújtani ne 
terheltessenek. Szabadkán Jul. 4-dikén 1623-

Híradás.
(3) A Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé-- 

séből köz hírré tétetik , hogy az Arad Modenái Kamarai Uradalmak
ban reménylendő bordézma ellicitáJása a Ménesi K. kerületi Radnai

)(-'
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Sólymos, és Riadóval , Hegységekre nézve 1828-dik Augustus 25-di- 
kére, a' Pétskai k. Kerületi fzőHőhegyekre nézve pedig 1828-diki Au
gustus 22-dikére vagyon határozva, melly napokon a’ kerületi főhely
ségekben Ménesen, és Pétskan a’ szokásban lévő reggeli órákon fog
tartatni. A’ venni kívánók tehat ezen Licitatióra a’ fentemlített helye
ken , és napokon illendő bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Jul. 25-dikén 1828-

Híradás.
(2) Néhai Mélt. Gróf Csáky Láfzló N. Várad! volt Nagy Prépost és 

felszentelt Tinniai Püspök titl. Örökössei részekről, Tettes Ns. Zem- 
plin Vármegyében fekvő V é c se i, és Vitéz-Vágási Uradalmuk
ban közönséges Rótyavetye által készpénzbeli fizetés mellett eladattat- 
nak e következendő!;: ú. m.

1) f. e. September 4-dikén Vécsén,— Bikák: Öreg 3 Darab: 
4 esztendős. 4 D.— Jármos Ökrök 13 D. — Tinók 5 efzt. 18 D. 4 efzt. 
25 D. 3 efzt. 22 D. 2 efzt, 6 D. egy efzt. 42 D.— Tehenek 133 D. — 
Üfzők: 5 efzt. 16 D. 4 efzt. 15 D. 3 efzt. 48 D. 2 efzt. 18 D. egy efzt. 
30 D.— Bika borjúk 44 D. — Üfző borjuk 51 Darab, öfzvesen 4Q8 
Darab.

2) f. e. September Q-dikén Vitéz-Vágáson. Kosok öregek 
46 D., 3 efzt. 14 D., 2 efzt. 40 D., egy efzt. 5Y D., idei Bárányok 6l D.

Űr ük : öreg. 244 D. 3 efzt. 1Ó5 D. 2 efzt. 233 D. egy efzt. 280 D.
Anyák: 4 és 5 esztendősök 4Q8 D. 3 efzt. 215 D. 2 efzt. 293. D. 

egy efzt. 3ÓO D. idei Bárányok 455 D.
Mustra Juhok ÍOŐ D. Kosok 7 D. Ürük 66 Darab: öfzvesen 

5508 Darab. Mind azok kiknek vevő fzándékjok vagyon, a’ fent ki 
tett határnapokra és Helyekre ezennel illendően meghívattatnak.

Pesten Aug. 6-dikán 1828.

Hirdetés.
(3) A Pesti Tudományok' Kir. Magyar Universitásának szüksé

gére mintegy 150 öl tüzelő fehér tölgy- és 48 öl tserfa a’ jövő 
1628/29 oskolai esztendőre fog kivántatni, mellyel; folyó esztendei 
Augustus l4-dik napján, reggel 10 órakor, a’ Kir. Universitas’ Kan
celláriájában tartandó Licitatión attól fognak megvásároltatni , a' ki
ezeknek szolgáltatását legkevesebb árért felválalja , és erre magát Írá
sa által törvényesen lekötelezi. E’ végett tehát ezennel meghivattat- 
nak azok, kik a* fellyebb irt Tűzifa mennyiséget a' legjobb minémü- 
ségükből, mellyeknek legalább is három lábnyi hoszszaságu, úgy il
lendő vastagságú hasábokból, ’s sűrűn rakott ölekből kelletik áilani ,



legfellyebb f. e. September utolsó napjáig ide Pestre a’ Duna partjára 
szállítani , ’s azon kívül tíz per centumos Bánat-Pénzt előre letenni 
magokat elégségeseknek gondolják; a’ kik tsak ugyan a' kötendő 
Contractusnak Feltételeit is az emlétett Kanczellariában minden nap 
reggel Q órától 12-ig ; délutánn pedig 3-tól G-tig bővebben meg
érthetik. Költ Pesten Julius' 31-dik napján 1828. Esztendőben.

Kályháknak Depositoriuma.
(4) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a' Dorottya utfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T.N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített, és a’ Rajzo
lásban mostani időre nézve legdíszesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a’ miilyeneket a’ megrendelő T. N. Urak kivánni fognak, kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményli.

Pesten Julius 23-dikán 1828*
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Fő lerakóhelye a’ kész Misemondó ruháknak.
(4) A’ Iiatholikus Egyház’ számára minden nemű egy

házi ékességek, ú. m. Kasulák, Pluviálék, Levitaruhák, 
Velumok, Infulák igen jeles válogatással a’legközönségesebbek- 
től fogva egéfz a’ leggazdagabb, és legdrágább nembeliekig, mind 
egyes darabokban, mind pedig egéfz ékességben nálom a’ legmegle- 
hetősebb oltsó áron kéfzen találtatnak. Az olly készítmények, mellyek 
a’ T. T. tisztelt Vevők kívánsága szerént, nintsenek kéfzen, minthogy 
én minden lehetséges egyházi ruhafzerekkel felvagyok 
készülve, igen rövid idő alatt pontosan a’ megrendelés fzerént 
elkészíttetnek; egyszersmind találtatik nálam minden féle színű tö
mött valódi színű záfzló-Damast, és én a' Templomok ésCzéhekfzá- 
mára készítendő Záfzlók’ megrendelését kész vagyok élfogadni, és azok
nak elkészíttetését minden hozzá tartozandókkal együtt magamra vál
lalni. Végre a’ Görög egyesült, és nem egyesült ízért ar
tás számára való egyházi ruhák megrendelését is elfogadom, és re
ményiem , hogy annak pontos végre hajtása által a’ nyert kegyes bi- 
zodalomnak tökélletesen megfelelek. Pesten Jul. 20-dikán 1828.

Mayer Vincze Bálint 
a' Váczi utfzában (Nro 26.) Az Ámornál.



Dáma ruhatár.
(4) Leg nagyobbmérték ben lévén lekötelezve azon felette 

kegyes, és kedvező megelégedésért, mellyel a’ két szom
széd városi, és egéfz országbeli Fő Nemesség, és nagyon ti fo
telt Közönség Mayer Vincze Bálint Úr’ Lerakóhelyén a’ Váczi 
ütfzában a’ 26 fz. a. „az Ámornál” két esztendő óba felállított Dáma 
ruha táromat gyámolitják : ezennel nyilván bemutatom érette 1 e °>- 
alázatosabb köfoönetemet azon legmélyebb tiszteletű foga
dással, hogy én sem szorgalmamat, sem pedig költségemet nem ké- 
méllem, hogy ezen intézetemet a’ legfőbb lehetséges tökéi- 
letességre vigyem, és azt a'fő Nemességnek , és nagyon tifztelt Kö
zönségnek állhatos kegyelmére, és kegyességére mindenkor érdeme
sebbé tegyem. Mennél inkább sajnáltam, hogy a' közelebb múlt idő
ben ama számos megkeresés alkalmával, mellyhez fzerentsém volt 
nem teljesíthettem minden kegyes megrendelést olly szaporán, mint 
azt némelly T. T. Rendelő kívánta: annyival inkább iparkodtam ezen 
kedvetlen állapotnak egy jóformát) megbővített mívhel v, és 
hasonló erányban meg szaporított munkás fz e rn é 1 y s é g által 
jövendőre elejét venni úgy hogy már most bizonyosan fogadha
tom, hogy ennekutánna minden kegyesen reám bízandó megrendelés 
legrövidebblehet séges idő a 1 a 11 végbe fog vitetni.'E°-yfzer- 
’smind ajánlom éppen most egéfzen ujj ottan válogatott por
téka kefzsege m e t a Duma ruhatarba való minden lehetséges ru
hákkal, mellyek nálom mindennemű módi szerekből minden nemben 
szüntelen a legujjabb Párisi Napló fzerént, mellyel én a’ le», 
gyorsabb úton kapok, valamint a Bétsi mustrák, és az é°n 
saját eredeti fo r m á i m fzerént kéfzűltek. Ujj elrendeléseim meg
engedik , hogy az én T. T. Kegyes Rendelőimnek a' 1 e g fzapo r ább 
egy fzer’smindtö kell etesen tiszta m u nk ám a t bizonnyal ajánl
hassam ; a’ nyári hónapnak a’ vége időnként közelgetvén, különösen 
flgyelmetesekké tefzem az innét távul lakó Dámákat Köpönye
geimre, és Viki ereim re, mellyek a’vidéki Uraságok könnyebb- 
Segere a legközelebbi Pesti vásártól kezdve igen jókora 

valafztassal, es a legujjabb izles szer ént készülve fognak 
találtatni Lerakóhelyemben. Pesten Jul. 20. 1828.

Legalázatosabb 
Giergl Antal.

Híradás.
(3) Gróf Zichy Miklós’ Palotai Urad. részéről köz hírré tétetik: 

hogy Tek. Vefzprim Vármegyei Palota Mezővárosban az Urasági, tö-
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kélletes karban lévő Serház, fzabad Serméretéssel, ’s alkalmatos La
kással ; nem külömben az evvel folyvást fekvő új Pálinkaház loKazá- 
nyokra , mindennémű Pálinkafőzés ’s fzabad árúitatással, — QO darab 
Gőbölyre való Istállóval ’s az ehhez tartozó Réttel eggyütt, f. e. Sep
tember 20-án Palotán tartandó Kótyavetye által, a’ többet Ígérőnek, 
6 egymásután következő esztendőkre, haszonbérbe fog adattatni. A’ 
Szerződés' feltételeit az Urad. Cancelláriában Palotán lehet bővebben 
kitudakozni.

Hirdetés.
(2) A’ Magyar Óvári Uradalom részéről, köz hírül adatik : hogy 

a' Mosonyi Juhakolba e’ folyó esztendei September 1-ső napján reg
geli 9 órakor Licitátio fog tartatni, melly alkalmatossággal 

3000 darab Kos és Ürü 
1000 darab öreg anya Juh 
200 darab esztendős anya Juh, és 
300 darab anya Bárány ,

öfzvessen 4500 darab Juhok fognak Licitatióra kitétetni, olly meg
jegyzései ; hogy minden nemű Kosokat a’ Licitatión kivűl is, vá
lasztás fzerént, megvehetni.

Eredeti Szász-Kosok’ eladatása.
(2) Augustus 26-ikán 80 darab két esztendős hágó-Kosok gyap- 

justól, a Rennersdorfi, és Stolpern Szász Kir. fajta nyájból 
valók , Pesten a' Bálvány utfzában Föls házában Nro 250 licitátio 
útján fognak eladatni.

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

séből ezennel közönségesé tétetik: hogy jövő Augustus 2Q-id napján 
Nemes Pest Vármegyébe helyheztetett Szabad Királyi Buda Fő Vá
rosától egy órányi távulságra fekvő Buda-Eörs nevezetű Koronáiig 
Helységben 250 darab valóságos Spanyol eredetű harmadfél efztendős 
Kosok , az Uradalmi akioknak meghatározott tellyes számán felesleg 
maradott 3 70 darab legjobb korú a’ tenyéztettésre tökélletesen alkal
matos, ugyan tsak valóságos Spanyol eredetű, különös szépségű, 
anya Juhokkal együtt, a’ szokott reggeli, és délutáni órákban, a’ hely
beli Juh ahol bán dobszó mellet, a’ többet Ígérőknek, kész pénzfize
tésért el fognak adatni. Budán Sz. Jakab havának 15-dik napján 1828.
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Hirdetés.
(2) Ts. Ns. Ung Vármegye részéről köz hírré tétetik: hogy az 

182 8/9 efztendőbeli köz szükségekre megkivántató szereknek, és a' 
t^elédek’ ruházatjára szükséges posztónak, ’s egyebeknek megszerzése 
Licitátió útján fog megesni, olly czélból, hogy a’ kik legoltsóbban 
magokra vállalják a’ szolgáltatást, azoknak fog általengedtetni. Ez 
elánt a’ líótyavetye September 4-kén délelőtt Ungváron fog tartatni. 
A’ szolgáltatni akaróit ne terheltessenek a’ megírt napon ’s helyen 
megjelenni. — Kívántainak pedig :

író Szerek.
47 kötés, posta-papíros; 40 kötés regest; 5 kötés concept-pa- 

píros; — 55 l/2 font spanyol-viasz; 79 tsomó spárga; 60 darab 
tollvágó kés ; 85 darab plajbáfz.

A’ t s e 1 é d e k’ számára.
187 rés búza-virág színű posztó; 30 réf veres posztó; 15 réf 

veres Damisk; 33 réf sárga Kása ; 4Ö garnitúra dolmányokra való 
sárga gomb.; 46 tuczet lájblikra való gomb ; 440 pár kap.ots; 92 rúd 
veres teveszőr; 462 réf béllésnek való vászon; 92 pár új tsizma; 64 
pár fejelés. Költ Ungvárott Jul. 23. 1828.

Budai Lót téri a.
KisaíTzony Hava 6-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 

56. 25. 6. IQ. 81.

A’ Duna Vizének áll a pót ja a' Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Jul. 3 l-ikén9 Láb, 5 Hüv. 0 Von.—Aug. íső napján Q Láb, il Hüv. 0 Von.
— 2-ikán 10 Láb, Q Hüv. o Von. — 3-ikán 10 Láb, 0 Hüv. 6 Von.
— 4-ikén 10 Láb, 11 Hüv. 6 Von. — 5-ikén 10 Láb, 2 Hüv. 0 Von.
— 6-ikán 9 Láb, 6 Hüv. 0 Von. —- 7-ikén 9 Láb, 1 Hüv. 0 Von. 
—- 6-ikán 8 Láb, H Hüv. 0 Von. — g-iltén 9 Láb, 1 Hüv. 0 Von.

(Az O felett.)

A’Gabonának Pesti piaczi ára Augustus 8-dik napján 1828. V. Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 10 kr. Kétszeres 5 fór. 
20 kr. Rozs 3 fór. 50 kr. Árpa 2 fór. 30 kr. Zab 1 forint 54 kr. 
Kukoricza 2 fór. 50 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása— fór. — kr.



Petrdzai Trattner J. M. és Károlyi István Typograpliiájában , Pesten, 
elhagyta a5 sajtót, 5s minden Könyvárosok és Könyvkötőknél meg

szerezhető' :

Közhasznú és Mulattató

Nemzeti Kalendáriom
Katholikusok, Protestánsok, es Ohitüek számára

i 8 2 g esztendőre.
Kiadták

Trattner J. M. és Károlyi István.
Tizenötödik esztendei Folytatás.

Tizedfél árkus szép vereses borítékba kötve, irépapirossal minden 
holnap melleit, árra 14 kr. ezüst pénzben.

Hogy ezen 1829- esztendei Folytatás Közhasznú és Mulattató czimneka’ men
nyire lehet, megfelelhessen, tellyes pontossággal igyekeztek a’Kiadók azt ismét olly dara
bokkal szaporítani, a’ mellyek köztigyeimet gerjesztenek. — Akármelly hivatalu, rendű 
és állapotú Olvasó talál ezen Nemzeti Kalendáriomban, vagy hasznost, vagy gyönyörköd- 
tetőt; ’s ezen kettős czél állal óhajtja az eddig is tapasztalt kedvezést jövendőre is meg

nyerni. Tartalma, mellyel bővebb Ajánlás helyett iktatunk ide, e" következő:

1. A’ XII holnap, ’s minden, a’ mi egy jó elren- 
deltt Kalenddriomhoz kívántatik. Idő-Próféta. 
A Törvényszünetek és deerelalis napok vörösen 
nyomtatva.

2. A’ Felséges uralkodó Austria, Ház.
3. A’ Felséges Nádor-Ispán Udvara Budán.
4. Status és Conferentiális Ministerek-Tanátsosok 

és Reíerendáriusoh.
5- Cs. K, Követek a’ külső Hitalmassságokndl.
6. Az Európai Uralkodó Fejedelmek.
7. A’ Magyar Országi Egyházi Méltóságok.- Érse

kek , Püspökök, Kanonokok.
8- A ’ Görög nem egyesült Püspökök.
9. Az Ágostai és Helvecziai Valláson lévőknek Fö 

Inspectorai, Fő Kurátorai, Superinleudensei, 
Seniorai, Esperest jei cs Jegyzői.

10. Magy ar Ország Zászlós Urai (BáróH.

11. A’ N. M. Magyar Kir. Udvari Cancellaria. Be- 
ferendáriusok, Titoknokok, Concipisták, Ud
vari Ágenseknek Lakása Bécsben.

12. A’ N. M'. M. Királyi Helytartó Tanáts. A’ Ta
nátsosok. Titoknokok. — Concipisták ’s Ágen
seknek lakása Budán. — Provinciális Commis- 
sariusok.

13. A’ N. M. M. Kir. Udvari Kamara Budán. A’ 
Királyi ügyek Igazgatásának Hivatala Pesten.

14. A N. M. Septemviralis és a’ M. Királyi ítélő 
Tábla Birájinak, tabuláris Prókátoroknak lakása.

15. A’ 4 kerületi ítélő Táblák Assessorai N. Szom- 
batb. Kőszegben, Eperjesen , Debreczenben , * 
ezen Ts. Táblák mellett lévő Hites ügyvédek.

16. A’T-N. Vármegyék’Fő-és Al-Ispánjai, Jegyzői, 
Szolga Bírái,Fiskálisai,- Adószedői, Számvevői, 
Esküttjei, Biztosai. Physicusai, Földmeroji ’sa’ t. 
(a’ tiszteletbeliek is) a legeslegujjabb Restau- 
rati<Ji és változások szerint.

Foglalat:



17. A’ szabad Királyi és Mező-Városok Magistrátusai.
18. Az Ágostai és Helvelziai Valláson lévők Oskolái

’s I'rofessOrai.
19. A’ Cs. Kir. Udvari Fő Hadi Tanáts, Becsben.
20. A’ Magyar Országi Hadi Kormányszék, Budán.
21. Magyar Gárdisták.
22- A’ Magyar Gyalogos Huszár Hege mentek’ Óbes

terei, Ezredes Fő Hadnagyai. Stabja. Verbung- 
helye. Uniformisának színe.

23. Az Erdélyi Nagy fejedelemség Kormány- és 
Itélő-Székei ’s Vármegyék Tiszlviselőji.

24. A vitézi Rendel': Arany Gyapjas R. — Mária 
Therezia R.— Sz. IstvánK.R. — Leopold Cs.R.— 
Vas Korona R. — Csillag-Keresztes Kend.

25. Frantzia, Orosz, N. Britannia, Nápoly, Török,
Persa, ’s China! Rendek.

26. Csípősségek, de nem Karczolások.

27. Gazdásági Jegyzések : ÜrrnÖs Bor készítése. A 
HegyallyaiSzöllök faj tája. Hogy’ kell jo (főirány 
termeszteni ?

28. Jeles Férj bak halála 1826. 1827. 1828. észt.
29. Magyar Generálisok 1600 esztendő óta a’ n 

időkig.
30. Ló versent futás Május és Junis 1828. Jutaftna 

Kik nyertek. Anekdoták, Mesék, Dalok.
31. Az Austriui Birodalombeli Státus! Kötelezi 

Levelek (Staats Papiere) interesek’ mennyiségi, 
hol üzettettnek ?

32. Az Austria Nemzeti Bánk. Mennyi Váltó Czédt. 
van Gursusban? Scala.

33. Vásárok. Interes-Tabella. Arany és Ezüst pénzer
34. Gyors Szekér Járása. Uj Könyvek.

Megszerezhető továbbá:

Magyar Országi vagy Pesti Kalendário m 1829. Esztendőre.
b-ad 43. r. esztendei folytatás. F ogl al a t j a : A’ Felséges uralkodó Austriai liáz.— Sopron Városa 
Leírása. Vásárok. Dalok. Anekdoták. Ezüst és Arany Pénzek. Uj könyvek— ára kötve 5. xr.

Gemeinnütziger und erheiternder Pesther Schreib- und Haus-Kalender
auf 182g. 16-ter Jahrgang,

Enthaltend: Witterungs-Anzeige. Das Regierende Kaiserhaus Oesterreich. Die Europäischen Regenten. Die 
Magistrate der k. Freystädle: Stadtrichter, Bürger-Meister Magistrat!) Räche, Notär, Fiscal, Vormund
11. s. w. Die Beschreibung der königl. Frcystadt Oedenburg. Erzählungen. Anekdoten. Alt-deutsche Sprichwörter. 
Kursirendc StaatSpapiere im Oesterreichischen Kaiscrstaate, zugleich ihr Zinsfuß und Versallzeit der 
Interessen. Jahrmärkte. In- unb Ausländische Gold- und Silber-Münzen. Jntcressen-Tasel. Post-Ordnung 
tn Pest. Diligence und Eilwagcn in Ofen. Neue Bücher. In Umschlag gebunden 7 kr.

Gazdasági Regulátiók’ Tűköre,
a* pallérozott Mezei Gazdaságnak kal»uzzául, a’ Gazdasági Könyveknek kulcsául, a’ csinos Érzés inge
réül, azoknak számokra, kik a' Haza virágzását óhajtják a’ Szépet ’s Jót kedvellik, elösegéllik, készí
tette Udvardy János, Magyar Országban Hiteles cs T. Ns. Fejér Vármegyében becsrangú Földmérő. 
1828. u. 8-ad rét, ára 1 fór. ezüstben. — Foglalatja: 1. Bevezetés 2. Urbarialis Regulatio 3. Köz 
Birtokos Regulatio 4. Uradalmi R. 5. Helység R. 6. Kert R. 7. Erdő R. 8. Út R, 9. Viz 11. 10. Mérték 
Reg. 11. Toldalék. Némely szokásbcli Javításokról. A’vonyó marha megkéméllése. A’Kerekek ’s Ten

gelyek megjavítása. Együgyű vető masina, ’s a’ t.
Lovakrúl,

irta Gróf Széchenyi István n. 8-ad r. 1828. 1 fór. 20 kr.
Compendium Históriáé Piegni Hungáriáé

ab Origóié gentis usque ad annum 1828. concinnavit Glycerins Spányib, e Seb. Piis. AÁ. LL. 
et Phiiosophiae Doclor, Hisloriarum In Lyceo Vaciensi Professor. Editio 5-ta növi tus et in usum

Disceutium succinclc elaborata. Arra 36 xr.
Yorik es Eliza Levelei.

Angolyból. Döbrentei Gábor állal. n. 12. rét. 40 xr.
Sentenliae in T. Tabula Regia Judiciaria anno 1828.

Termino Post-Pascliali latae ct public. 1 fi. 30 xr. 
Istenlmádása. Imádságos könyvelske a’ Katholi- 

Uus keresztények számára Bilkei Pap F. állal,42xr.

f Gd
Kúu Regék. Ujj Péter állal. 3o xr.
Gyermekek és Ifjak Olvasó Tára.,1. Ifjúság 

Barátja l fi. 12 xr. — 2. Csudálatos Állatok ka
binetje, vagy Anekdoták az Állatokról 111,12 xr.



ANNUNCIATIO.

PRIVATUM

REGNI HUNGÁRIÁÉ ,
SECUNDUM SYSTEMA

CODICIS CIVILIS IMPERII AUSTRIACI
ELABORATUM PER

JOANNEM A JUNG,
iuris Privali lmngarici el Jiirii metallici Univcrsalis in C. R. Univeriilale 

Viudobonensi, ner. non Juris Privali - Criminalis el Publici hungarici 
in C, R. Acadcmia nobili M. Theresiana Professoren! p. e.

Opus hoc coropaclum 1 fl. 48 kr. C. M. haben polest.

Scopus hujus operis est; partim illos Patriae, filios, quos foriasse Syslema 
Codicis civilis univ. Imperii Austriaci hucdum laiebat, ad id altenlos reddere, 
omnesque Hungaros de eo convincere, nullám fere legem exlraneam prae- 
claram existere, quae in Corpore Juris Hungarici non conlincretur, 
Hungaros proindc jani a multis saeculis Possessores praeclarlssimarum 
legum fuisse, quibns , praeter syslematicam coordinalionem , nihil deerat; 
partim hujusmodi exlraneos, qui altis superciliis leges bungaricas, quin 
serio i 1 las scrulali lüissent, subridendo consideravere , de eo certiores fa
céré. , eos justo praecocius judicassc.

Praeprimis verő Aulhori cordi eral, Juriscousullis hungaricis viant 
indigitare, quá sapientissitna intcnlio Artic. 67. Anni 179° oplime assequi 
pussit, reliqui Juris hungarici rami syslematice elaborari quaeant, el 
Hungari, qui tam virtule militari el. magnanimitate, quam etiarri amore ct 
fidelitate erga Regem rt Pátriám hucdum inclaruere, quoad Jurisprudentia.n 
quoque primis et cultissimis nationibus adnumerari valeanl.

Ex diclis quisque valorem et utilitatcm hujus operis facillime 
perspicere valet: id enim Jurisconsultus inspiciens leges et austricas el 
hungaricas jus privatum spectanles , unó obluto coinbinare potest ; Juris- 
perito hungarico autem eam praestat ulilitatem , ut in eo leges palrias sy- 
stemalice coordinalas invenire queaU

Ratio, cur hoc opus non sub jani puhlicato litulo : Jus Privatum 
Hungaricum, séd tamquam Tolum aliquod pro se consideratum sub 
litulo: Jus Persona rum Privatum Regni Hungáriáé, in lucem 
edatur, est: quod mors Aulhorem ejus praemature orbi literario eripueril, 
el usque ad illius diem supremum nonnisi Jus Per són árum Ivpis pro- 
cusum sít.

Apud Bibliopolam Müller Pesti ni,
prout et apud omnes Regni Hungáriáé noniinatiores Bibliopolas 

venalis prostat über sub tilulo:

JUSPERSONARUM



Anzeige

In der Müller'^" Buchhandlung in Pesth,
(am Franciscanerplatze)

so wie in allen größeren Buchhandlungen
des Königreiches Ungarn ist neu zu haben:

JUS PERSONARUM
PRIVATUM

REGNI HUNGÁRIÁÉ,
SECUND UM SYSTEMA

CO Die IS CIVILIS IMP ERII AUSTRIACI
ELAUORATUM PER

JOANNEM A JUNG,
Juris Privati hungarici et Juris nielallici universalis in C. R. Universilale 

Vindobonen.si, nec non Juris Privali - Criminalis et Publici hungarici, 
in C. R. Academia INob. M. Theresiana Professoreru p. e.

Preis 1 fl. 48 kr. C. M.
jUcr Zweck dieses Werkes ist: theils jene Söhne bei ungarischen Vater
landes , denen vielleicht das System des oster, allg bürgt. Gesetzbuches bisher 
nicht bekannt war, auf dasselbe aufmerksam zu machen, und alle Ungarn 
davon zu überzeugen, daß beynahe kein vortreffliches, ausländisches Gesetz existirt» 
welches in dem Corpus juris hungarici nicht enthalten wäre, und 
daß somit die Ungarn schon seit vielen Jahrhunderten in dem Besitze vortreff
licher Gesetze sich befanden, an welchen, die systematische Zusammenstellung 
abgerechnet, nichts zu tadeln ist; theils solchen Ausländern, die die unga
rischen Gesetze, ohne sie einer ernsthaften Prüfung unterzogen zu haben, 
stolz und lächelnd betrachteten, den Beweis zu liefern, daß sie zu voreilig 
geurrbeilt haben.

Insbesondere aber war der Verfasser bemüht, den ungarischen Rechtsge
lehrten den Weg zu zeigen, auf welchem die weise Absicht des 67. Artikels vom 
Jahre 179° am besten erreicht, die übrigen Zweige des ungarischen Rechtes 
systematisch ausgearbeitec, und die Ungarn, eiche sich sowohl durch ihre Ta
pferkeit und Großmutk, als auch durch ihre Liebe und Treue gegen den König 
und das Vaterland bisher ausgezeichnet haben, auch rück sichtlich der Rechts- 
gelebrsamkeit zu den ersten civilisirten Rationen gezahlt werden können.

Aus dem Gesagten erhellet von selbst die Brauchbarkeit und Nützlichkeit 
dieses Werkes, welches jeden Rechtsgelehrten in den Stand setzt, die ungarischen 
und österreichischen auf das Privatrecht sich beziehenden Gesetze mit einander 
zu vergleichen: — von vorzüglicher Wichtigkeit ist es aber für den ungarischen 
Juristen, da ec in demselben die vaterländischen Gesetze systematisch zusammen
gestellt findet.

Der Grund, warum dieses Weck nicht unter dem bereits bekannt gemach
ten Ticel: Jus Privatum Hu n g a r i c 11 m , sondern als ein für sich ge
schloffenes Ganzes unter dem Titel: Jus Persona rum Privatum H e g- 
n i Hungáriáé, erscheint, ist: daß der Tod den Verfasser desselben zu früh 
der literarischen Welt entrissen hat, und bis zu seinem Hinscheiden nur das 
Personenrecht fertig gedruckt war.



Előfizetési
Jelentés.

P r o nu m e ra tions-
Anzeige.

^Pesten, a’Kiadónál kis Hid- 
utszában Dogali -házban 5-dik 
szám alatt, valamint is Müller 
és Eggenberger József Könyv- 
árosoknál a’ Barátpiaczon, to
vábbá Magyar-és Erdélyország’ 
mindpn nevezetesb könyváro
sainál , végre Becsben Gerold 
és Schaumburg könyvárosok- 
nál, előfizetés fogad tátik - el 
illy czímii munkára:

Igen telje*

U j
Magyar - Német- 

Franc z i a,

Német - Magyar- 
Franczia,

é s

Franczia - Magyar- 
Német

Szótár

mcllybcn, minden az említett 
három nyelvben találtató sza
vak, ezeknek nemük, kiejtésük, 
hajlítások , származások ’s kü
lönböző jelentéseik mind saját 
mind képes értelemben ; min
den a’ szavak’ magyarázóijá
hoz szükséges szólásmódok, a’ 
Magyar Német ’s Franczia 
nyelvek’ sajátságai, példabe
szédeikkel együtt; a’ tudo
mányok’ jnuvészetek’ kczrnü-

^§n Pesth bet) bem Verfasser, 
kleine Bmekgasse int v. Doga
li schen Hanse Óíro- 5. eben so 
auch in Joseph MtíllerS und 
Joseph Eggenbergers Buchhand
lungen auf bem Franeiscaner- 
platze, ferner auch in allen an* 
bem feliben Buchhandlungen in 
Ungarn unb Siebenbürgen, des
gleichen in Wien in ben Buch- 
hanblungen der Herren Gerold , 
undSchaumbtirg, wirb auf nach
stehendes Werk Pränumeration 
angenommen;

NeneS
sehr vollstänbigeS

Ungarisch - Deutsch- 
Französisches,

Deutsch - Ungarisch-
Französisches,

11 N d

Französisch - U u g a- 
risch - Deutsches

L e x i c o n,
altéin beit bret) genannten Spra
chen vorhanbenen Wörter, nebst 
ihrem Geschlechte, ihrer Aus
sprache , ihrer Biegung, ihrer 
Etymologischen Ableitung unb ih
ren verschiedenen Vebentungen so 
wohl im eigentlichen als bilbli- 
chen Sinne, alle zur Erklärung 
ber Wörter nöthigen Rebensäf
ten , die Eigenheiten ber unga
rischen , deutschen und ' franzö
sischen Sprachen nebst ihre»
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vek’ ’s mesterségek" tulajdon 
kifejezései; minden a’ három 
nyelvbe közönségesen felvett 
új szavak ; a’ férfiak’ asszo
nyok’ nemzetek’ országok’ 
varasok’ folyamok’ és fiegyek’ 
nevei; a’ rendetlen igék’ hajto
gatása ; végre minden szó’ kor
mánya vagy is azon végzet 
mellyel kivan — foglaltatnak; 
a’ legjobb kútfők szerint ki
dolgozva három nagy median' 
nyolezadrét kötetben

kiadta

Lemouton Kér. János, 
n’ Pesti Magyar Királyi Egye
temnél Angol nyelvnek ’s Li- 
teraturának Oktatója.

Nyelvtudomány, a’ mű
vészetek’ ’s egyéb tudományok’ 
közönséges terjedésével olly 
szoros kapcsolatban áll: mi
képen a’ lélek ’s test elvál- 
iiatlunok , ha az erkölcsileg 
munkás valót kell tenniük. A’ 
kül - nyelvek’ ismeretét tagad
hatatlanul leghathatóbb esz
köznek kell tartani, melly ál
tal nem csak mind azon szép, 
jó és hasznos, mit más kép
zelt nemzetek’ jeles férfijai te
remtettek , honunk’ földébe, 
honosink’ közhasználatára leg
jobb sikerrel dltalüllelhetik; 
hanem az anyanyelvűnkben 
netalán szendergő szellem is 
felébreszLetvén, magasb repű- 
íetre serkentetik ; ’s a’ hon
nyelv a’ kecsegtető példák ál
tal vetélkedésre ingereltelvén, 
gyakran példányait is messzé- 
re maga megélt hagyhatja.

Mi kevés történt legyen 
c" részben mind e’korig a’ Ma-

Sprichwörtern; die den Wissen
schaften , Künsten, Handwerken 
und Manusackuren eigenen Aus
drücke ; alle neue in den drcy 
Sprachen allgeniein aufgenoin» 
mene Wörter; die Namen der 
Männer, Weiber, Länder, Na
tionen, Städte, Flüge und Ber
ge; die Abwandlung der unre- 
gelmäfiigcn Zeitwörter; endlich 
das Regimen oder Endung, wel
che jedes Wort regiert, enthal
tend. Nach den allerbesten lexi- 
cographischen Quellen bearbei
tet und in drey groß media'n- 
octav Bänden

hcrausgegeben
von

Johann B. Lemouton, 
Professor der englischen Sprache 
und Literatur ander königlichen 
ungarischen Universität zu Pefth.

Sprachkundc ist mit der Ten
denz einer, allgemeinen Verbrei
tung der Künste und Wissenschaf
ten so eng verknüpft, wie Seele 
und Körper unzertrennbar sind, 
wenn sie das moralisch - khätigk 
Wesen ausmachen sollen. Sprach- 
kenntniss ist rmläugbar als das 
wirksamste Vehikel zu betrach
ten, wodurch wir nicht allein 
alles Schöne, Gute und Nützliche, 
welches erhabene Geister srcm- 
dcr gebildeten Nationen ausge
dacht hatten, auf unferm vater
ländischen Boden zur Gemein
nützigkeit unserer Mitbürger mit 
ersprießlichem Erfolge verpflan
zen können, sondern sie weckt 
auch oft den in unserer Mutter
sprache noch schlnmmcrnden Geist 
auf, spornt ihn an, sich höher 
empor zu schwingen, und kann 
Lurch sie zum Werteifcr gcrcitzt, 
sogar auch ihre. Vorbilder weit 
hinter sich zurück lasten.

Wie wenig aber noch bisher 
in der Magyarischen Littratur in
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gyár Litera túrában , mulatja 
a’csak nem általános szükség 
olly Nyelvtanító — ’s .Szó- 
könyvekben, meüyekből a’ Ma
gyar idegen nyelveket tanul
hatna. ’S nem csodálatra mél
tó-e valóban? hogy e’ dicső 
Magyar Nemzet kit a’ termé
szet legszebb ajándékaival olly 
gazdagon megáldott, ’s a’ leg
ten nebb képzékenyseggel ru
házott-fel , még e’tekintetben, 
Europa’ legkisebb népétől is 
felül engedi magút múlatni!

A’ fennjelentett munka 
által, reméli a’ Kiadó, a’ Ma
gyar Litera túra* egyik legna
gyobb hijányát betölthetnie, 
’s az azok’ olly régóta érzett 
szükségén, kik a’ magyar né
met ’s franczia nyelv’ tanulá
sával foglalatoskodnak, végké
pen segélhelnie. Mivel azon
ban illy, teljességű munka, a’ 
mint könnyen gondolhatni , 
szertelen költségeket kíván : 
ezen három nyelv barátja!’ 
óhajtásaiknak annál bizonyo
sabb kielégítésére , előfizetést 
hirdetni kényleleníttetvén ; a’ 
következőket kívánja észrevé
telül :

1) Ezen , lehetségig teljes, 
Szótár, három nagy mediau- 
nyolczadrét—’s külön külön 
80 Ívnyinél vastagabb köte
tekben jelenik- meg, melly ék
nek papirosok betiijik ’s nyo
mások , az ide mellékelt mu
tatványokkal mindenekben 
megegyeznek.

2) Egy kötetre 4 ezüst 
forinttal fizethetni-clü ; az El
ső kötet, mellyen több Ma
gyar Nyelvtudósok dolgoznak, 
a’ magyar szavakat, német és 
franczia —a* Második a’ né
meteket, magyar és franczia—

bem Gebiethe bet Philologie ge
schehen ist, beweiset bet fast gänz
liche Mangel an Grammatiken 
uitb Diel iontiaires , woraus ein 
Ungar sich fremde Sprachen eigen 
machen könnte. Und ist cS in der 
That nicht erstaunend, baß diese 
so edle ungarische Nation, wel
che die Natur mit ihren schön
sten Gaben so reichlich ansstat
tete, und der sie die höchste Kul
turfähigkeit verlieh, sich demuu- 
gcachtcr in diesem Betrachte von 
dem kleinsten Volke Ettropa’s noch 
übertrcffcn läßt! Durch oben an- 
gekündigtcs Werk schmeichelt sich 
der Verfasser, eine der größten in 
der ungarischen Literatur noch 
vorhandenen Lücken ausgcsüllt zu 
haben, und dem so lang gefühl
ten Bedürfnisse derjenigen, wel
che sich mit dem Studium der un
garischen , deutschen und franzö
sischen Sprache befassen, gänzlich 
abzuhelfen.

Da jedoch ein Werk dieser 
Vollständigkeit, wie leicht denk
bar ist, ungemeine Auslagen zu 
Folge hat, so ist der Verfasser 
genöthiget, um desto sicherer den 
Wunsch der Freunde dieser drcy 
Sprachen erfüllen zu können, eine 
Pränumeration zu eröffnen, bcy 
welcher Folgendes zu bemerken ist:

i) Dieses möglichst voll
ständige Lexicon erscheint in drcy 
groß Mcdianoctav Bänden, je
der Band über 80 Bögen stark, 
deren Papier, Lettern, Reinheit 
des Drucks ganz mit den hier 
beygesügten Proben übcreinstim- 
men werden.

2) Man pränumerirt mit 
4 st. L. M. auf einen Band. Der 
erste Band, an dein mehrere unga
rische gelehrte Sprachforscher mit* 
arbeiten, enthält die ungarischen 
Wörter durch die deutsche und 
französische, der zweyte die deut
schen , durch die ungarischen u»b
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a’ Harmadik, végre a’ fran
ciákat, magyar és német nyel
ven magyarázva adja - elő.

3) Minden kötet két sza
kaszban, kötetlenül, fog a’ pl. 
t. előtizetőknek kiszolgáltat
ni. Az első szakasz A-tól — 
L-ig, a’ második M-Lől—Z-ig 
terjed.

4) Azon pl. t. előfize
tők vagy előfizetést szedők, kik 
az előfizetéseket folyó évi No
vember’ utójáig a’ kiadóhoz, v. 
valamellyik Pesti könyváros
hoz készpénzben szabadon be
küldik 7-re 1, ’s 20-ra 3 pél
dányt nyernek jutalmul, ’s ez 
az előfizetési nyugtatványra 
felíratván , az előfizetett pél
dányokkal egyszerre irigyen 
fog kiadatni.

5) Mindenik szakasz’ sza
bad megjelenése , az ujságlc- 
velekben háromszori tudósí
tás által fog közhírré tétetni , 
’s a’ szakaszok csupán a’ nyug- 
tatvány’ előmutatására (’s e' 
nélkül semmi esetre sem), ’s 
minden második szakasz csak 
a’ következő kötet.’ előfizetése 
Után fog kiszolgálhatni. 6

französischen, der dritte Band end
lich enthält die französischen Wör
ter durch die ungarische und deut
sche Sprache erklärt.

3) Jeder Band wird in zwcy 
Abtheilungen den pl. t. Herren 
Pränumerankcn ungebunden ge
liefert. Die erste Abtheilung geht 
von A bi® L, und die zwcyte von 
L bis Z.

4) Die pl. t. Pränumcran- 
ten - Sammler, welche die Prä- 
numcrations - Betrage baar an 
den Verfasser oder au eine soli
de Buchhandlung nach Pesth bis 
Ende November franco entsenden, 
erhalten Key Pränumerations-Er- 
lag für? Exemplare das ste gra
tis , und bei; Pränttmeratious- 
Erlag von 20 Exemplare 3 gra
tis gleich auf den Präuumera- 
tionsschcin mit gut geschrieben, 
und erhalten die Lieferungen von 
diesen gratis Exemplarien dann 
auch gleichzeitig mit den der be
zahlten Lieferungen unentgeltlich 
ausgefolgt.

5) Das zwanglose Erschei
nen 'einer jeden Abtheilung wird 
durch dreimaliges Anzeigen in öf- 
sentlichcn Blättern zur Äennrnifi 
der pl. t. Pränumerantcn gebracht 
werden, und die Ablieferung der 
Abthcilungen werden dann nur 
immer gegen Präuumerations- 
schein und in keinem Falle ohne 
Vorzeigung des Pränumcratiows- 
schcins verabfolgt; eben so wird 
jede zwcyte Abtheilung eines Ban
des , immer nur gegen Voraus
zahlung für den folgenden Band 
ausgefol'gt.

6) DiePränumerationsdauer 
währt bis Ende November dieses 
Jahres; nach Verlaufe dieser Zeit
frist wird der Druck beginnen, und 
alle sechs Monathe ein Band er
scheinen, der Preis aber nachher 
umrinDedcntcndcs erhöht werden.

Pesth int Monathe August lsas.

6) Az előfizetés, folyó 
évi November’ utójáig tart, ’s 
ezen időhatár* elmúltával, 
minden kötet’ ára jóval felebb 
fog emeltetni. A’ nyomtatás 
f. e. Decemberben elkezdődik, 
’s egyegy szakasz mintegy fél- 
esztendő alatt fog elkészülni.

Pesten, Augustusban, 1828.
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Mutatvány
a’

Magyar - Német - Franczia
részből.

J-t-aha , s. iilyfi faj; eine Art Ha
bicht , Bussard, m. busard, in. 
bűne , f. (oiseau de proie.)

Kába, adj. eszelős, boly ókás / 
bumm, närrisch, albern, tolpisch; 
stupide, sót, fon , niais, lourd.

Kabufk, s. 1) F’üvésztudományi mű
szó : ollyau húsos , vagy száraz 
falú gyümölcs inellynek magvai 
belől a‘ fal’ oldaláról rövid köl
dök - zsinórokon nőnek - ki, p. 0. 
Tök , Dinnye , Ugorka ; Áitrbijp 
artige Frucht, w. als- CDié lőne, 
Gucke, etc. fruit cucurbitacée, 
tels que : courge , f. melón, eon- 
combre, in. 2) Kürbißflasche, w. 
callebasse , gourde , f.

Kúbúlkodik, verb. réti. neut. esze- 
lősködik ; sich närrisch, aberwitzig 
betragen, Thorheiten ausüben; 
extravaguer , délirer , faire des 
sottises.

Kábasúg, s. ostobaság; Dummheit, 
Tharheit; w. stupidité , sottise, 
fu/ie , f.

Kábául, adv. esztelenül , bolon
dul ; albern, närrisch, bumm ; 
sottement, foliement, niaisement.

Kábít, v. a. szédít, tompít; be
täuben , bumm machen; assour- 
dir , abalourdir, hébéter.

Kabicza , s. apró sáska, szökrső ;
Heuschrecke, m. das Graspferd
chen ; sauterelle, f.

Kábái, v. n. eltompul ; betäubt , 
stumpf, blöde, bumm werden;
s’ étourdir , abalourdir, hébéter.

Kacs, s. 1) kacsó , kezecske; 
kleine Hand; petite main 2) Füvt. 
műszó: szőlő’ borsó’ tök’ ’s tb. 
kacsa; die Ranken oder Faser 
einiger Gewächse, die sich gerne 
um einen andern Körper winden, 
wie j. B. der Weinreben, Erb
sen, KÜrbiße, 3C» tnilles, nilles

maim , f. cirrhe , m: ff lament 
au mögen duqttel certaines plan
les s'attachent <i d'autres corps). 
3) Fattyúnövés , p. o. dohány—; 
bas Afterblat einer Pflanze, z.B. 
des Tobacks; slipule des pluntes. 
Példab. Boldog az kinek kezé
ben kacsa ; glücklich der das hat, 
was er wünscht; heureux celui 
qui a ce qu'il souhaite.

Kácsa, s. récze; Ente , ro. canard, 
m. canne , f. Kácsali ; junge En
te ; caneton. Kácsafogás ; Enten
sang, m. prise des canards. Ká
rsául ; bas Entenhaus, Enten
hütte , ro. canardiére, f. Kácsape- 
csenye, vagy sült Kácsa ; Enten
braten ; canard róti. Kácsató; 
Ententeich; étangaux canards, in.

Kácsázik. v. n. réczézik.s. Enten 
jagen ; cliasser anx canards.

Kúcsér , s. hím récze; Enterich, M. 
canard , m.

Kacsibn , adj. hajlott térdű, lócsös 
lábú; der, die krumme Beine hat; 
qui a les jambes courbces ou tar- 
tues.

Kacsint, v. n. szemmel int; mit 
den Augen winken, faire des ei
gnes des yeux.

Kacsintgat, v. n. freq. 1. az előbbit.
Kacskanyak, s. Fűrészt, műszó; 

Genisie , ro. génét m. (plante)
Kacskaring, s. Fűrészt, műszó ; He

liotrop , ro. heliotrope, in.
Kacskaringás , adj. tekervényes ; 

krumm, gekrümmt; tortueux.
Kacsó, I. Kacs.
tiácsog, v. n. hápog mint a’ ká

rsak ; wie die Enten schnattern; 
crier comme les canards.

K tcsol, v. a. kaesnz, a’ fattyú 
növéstől tisztít; von den Aster- 
biättern reinigen ; öter au ar- 
racher les slipules ä tute plante.
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Probe
aus dem

Deutsch- Ungarisch - Französischen
T h e i l e.

, ber, gen. Namens > pl. 
Namen; 1) die Benennung einer 
Person ober Sache überhaupt;
név , nevezet; nom , ni. Was hat 
er für einen Namen ? Mi a’ neve ? 
Quel est son nom ? 2) st. Ruf; 
hír , dicsőség ; réputation , ri- 
nnmniéc , f. rónom , m. Sich ei
nen unsterblichen Namen machen; 
halhatatlan nevet szerezni magá
nak; se fűire un nom iminnrtel.
3) ft. Vorwand, unter bem Namen 
der Freundschaft ; a’ barátság’ szí
ne alatt; sous prétexte de l'ami- 
iió. 4) st. Befehl, im Namen des 
Königs; a’ király nevében ; au 
vom du roi , de pár le roi.' 5) 
ft. Anstatt, in meinem Namen ; az 
én nevemben ; en inon nom , de 
via pan. Grüßen Sie mir Ihren 
Herrn Bruder in meinem Namen; 
küszöntse nevemmel a’ testvérét ; 
saluez TYIr• votre frere de via 
part. Ein guter Rame ist besser als 
Reichthum; a' jó hír jobb a' gaz
dagságnál ; banne rónoininée vaut 
viieux f/ue ceinf ure doree. MitNli- 
men st. genannt, nevű; nommc.G;in 
Deutscher mit Name oder genannt 
Berthoid Schwarz hat das Schieß
pulver erfunden; a’ puskaport 
egy Schwarz 15. nevű német ta
lálta-fél; un Allemand nőmmé 
IS. S. a in cenlc la poudre ót 
canon.

Namenbuch , bas, gen. —es, pl. Na
menbücher ; 1) Ein Buch , woraus 
Kinder lesen lernen; abéczés-

* könyv; atpliabet , w. 2) ft. Na
menregister ; névlajstrom; liste 
de noms , nomenclatnre , f.

Namengedicht, das, gen. Namen
gedichtes. pl. Namengedichte ; Ein ■ 
Gedicht, dessen Anfangsbuchstaben 
einen Namen bilden; olly vers 
mellynek első betfiji bizonyos 
nevet képeznek ; accrosticbe, m.

Namenlos, adj. I) st. keinen Namen 
habend; név nélkül való, saus 
nom. 2) st. keinen Ruf habend; 
neveden ; inconnu. 3) st. seinen 
Namen nicht nennend; neveden; 
anonyme. Ein namenloser Schrift
steller ; neveden szerző ; un ati- 
teur anonyme. I) fig. st. unaus
sprechlich ; kimondhadan ; indi- 
cihle , ineffable.

Namenregister, das, gen. Namen
registers. pl. wie sing, névlaj
strom ; tablean , röle , m. liste 
de noms , nomenctalure , f.

Ramenverzeichniß, das. gen. Na- 
menoerzeichnißes, pl. Namenvcr- 
zeichniße; s. das Vorhergehende.

Namens, adj. st. mit Namen oder 
genannt; nevű ; nőmmé.

Namensfest, das, gen. Namensfe
stes , pl. Namensfeste; névun,
nep , névnap ; féle d une per
sonne. Heute ist das Namens
fest meines Baters; ma van az 
at} ám’ névnapja ; c’esl atijour- 
d'/uii la féle de inon pere.

Namenstag, der, gen. Namensta
ges. pl. Namenstage; s. das Vor
hergehende.

Namensverwandte, der, die, gen. 
Namensverwandten ; pl. Na, 
mensverwandten; egy nevű, ha
son nevű ; fjtii a le mérne nom.

Namenswechsel, der, gen. Namens- 
wechseis, pl. wie sing, in ber 
Rhetorik st. Namenverwechslung, 
z. B. Bacchus anstatt Wein; név
csere ; Metonymie, f.

Namenszug, ber , gen. Ramenszu- 
ges, pl. Namenszüge. st. verzo
gener Name; név-vonás ; nom en 
chrjfre , monogramé , m.

Namentlich . adj. und adv. mit aus
drücklicher Anzeige des Namens; 
nevezet szeri nt ; nommémenl. Na
mentlich benennen; néven nevez
ni ; dénominer yn.
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Prospectus
de la partié

Fran^aise - Hongroise- Allemande.

Idée, s. f. (<hl g. 'Stn , réprésen- 
tation d’une ehose dans 1'esprit,
1) képzet, észkép , észfogat; 
Idee. Vorstellung, ro. Begriff, 
Jlt. Vous n'en avez pás d’ldée.
2) ötlet; Einfall, m. C’est íme 
lionne liléé. 3) elórajz ; (inti 
nmrf, m. J’en ai Jeté l’Idée snr 
le papién. 4) találmány ; Erfin- 
dung , ro. Dans cet ouvrage il 
n’y a pás une seale Idée. f>) 
rendszer ; das System. Les Idées 
de Platon. 6) emlékezet; Erin
nerung , ro. .le n’en ai pás d’ldée. 
7) álképzelet , falsche Einbil
dung / ro. Se repaitre d'ldées.

Idein > adj. prononcez. idémm (mot- 
latin) ; azon, ugyan az, épen az; 
ebenderselbe.

IdimiUe , s. IN. (racine idem) ; 
mindent rá - hagyó ; Jabruder, 
Jaherr, m.

Identifier, v. a. (du 1. idem fa
céré); azonná tenni , azonítni ; 
zwei Dinge unter einerlei) Be
griff bringen.

Identique , adj. (rac. idem), azon 
féle, egyenlő ; einerlei), roasun
ter einerlei) Begriffzu bringen ist.

Idcntiquement, adv. (rac. idem) 
azonképen , egy enlőn; auf ei
nerlei) Welse.

ldenliti, s. f. (rar. idem et ens) ; 
aznnság , egyenlőség ; Einerley- 
beit, ro.

Ideologie, s. f. (du g. Iden et de
loyo; , discours) 1) szellemerő- tu

domány ; Lehre, welche über die 
Geisteskraft des Menschen han
delt. 2) bölcselkedés! álmád ozás, 
képzelgés; metaphysische Träu
merei).

Ideologie , s. m. hölcselkedő, kép
zelgő , Methaphisiker, Fantast.

Idee , s. f. pl. (du I. iduare , divi- 
ser) ; idus a' Romai Kalendári
umba» : Martins’ Május' Julius’ 
és Octoher’ 15-dik ’s a’ töldjj 
holnapok’ 13-dik napjuk. Die 
Idus im alten römischen Kalen
der , nämlich der 15-te März, 
Julius und Oktober, und der 
13-te der andern Monathe.

Idiocrase , s. f. (du g. CSiog , pro
pre, xoaolgtempéramnient) ; 
I. de l’ltil. test-sajátság ; die eigene 
Natur eines Körpers.

Idh - Eleclrique , adj. (du g. IStng, 
propre , ijXex tqop , ambrej t. de 
Phys. villámtíízerejő ; was durch 
Reibung zum elecktrisire» geeig
net ist.

Idiogyne , adj. (du g. ISiog et de 
yvvrj, femme) ; t. de Bot. olly nö
vények mel Iveknek hímszálaik 
az anyaszáraktól külön vágynak 
válva. Pflanzen, deren Staub
fäden von den Fruchtröhren ge
trennt sind.

Idiome, s. (du g. ISíoua , prnprie- 
té) ; nyelv, beszéd ; Sprache, ro.

Idiomorphes , adj ■ (du g.lSeo et de 
poQcpy , forme) I. d’ hi tinire nat. 
állat - növény- ásványok Fossi
lien , die sowohl zum Thier-als 
Pflanzenreiche gehören.

Idiopnthie, s. f. (du g. ná&og , af- 
fection) ; valamelly tagnak saját 
nyavalyája; Cigenleidige (einem 
©liebe eigene) Krankheit; 2) szen
vedelem , szenvedély' ; die beson
dere heftige Neigung zu etwas.
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Ugyan azon Szerzőnél következendő munkák 
találtatnak :

Franczia Grammatika új és könnyen megfog
ható tanításmód szerént Franczia Classicusokból 
választott tanúságos példák által megvilágosítva , 
különös tekintettel az öntanításra Magyarok’ és né
metek’ számára. Pesten , 1828. 3 fór. ezüstb.

Von demselben Verfasser sind auch folgende Werke
zu haben:

Französische Sprachlehre nach einem neuen leicht faß
lichen Lehrplane bearbeitet, durch lehrreiche Veyspiele aus 
den französischen Claffikern erläutert; mit vorzüglicher 
Rücksicht auf den Selbstunterricht, für Deutsche und Ungarn. 
Pesth, 1028. 3 fl. C. M.

Grammatica Anglica e recentioribus optimisque 
fontibus deducta ; addita cujusvis vocis rectapronun- 
ciatione ex consimili vocum hungaricarum sono con- 
discenda. In usum nobilis Academicae Juventutis 
Hungarae , eorurn praecipue, qui nulla Magistri 
accedente opera, hanc linguam condiscere percu- 
piunt. Budae, 1826« 2 fl. 2U xr. C. M.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(i3.)

Pesten, Szerdán, Risafízony Hava 15-dik napján 1828.

Hang és Szó.
Hang mozgat levegőt, és az reszketve fülünkbe 

Behat; ezer félén változik e’ tsuda mív.
Szó már ízes hang : — ’s ehhül megtudjuk Ítélni, 

Légyen-e talpra esett, vagy tök ütötte fe jp.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

A ’
/Y Királyi helyben hagyással Bu
dán felállíttatott Magyar Pensio 
Intézet fzokott fél efztendei gyű
lését , Nagyságos Nitray Mátyás 
Úrnak, a’ N. M. Magyar K. Helytartó 
Tanátsnál lévő Tanátsosnak, és a' 
Tudományos Biztosság’ Helytartó 
Praesesének előlülése alatt, Aug.
3-dikán tartotta. Az ezen alkalma
tossággal tett fzámadás fzerént az 
Intézet' tagjainak fzáma mostanság 
i,2Ő4-re; és a’ tőkepénz 528,027 
fór. 5 5 kr.ra telik ; — az Intézet" pén
zéből a’ fzabott Pensiókat 100,150, 
200 , 300 , és 400 forintjával húzzák: 
tehetetlen tagok, 15 ; özvegyek , 
171; és árvák, 35. Midőn ezen je
lentés köz hírré tétetik , különösen 
az Intézet’ tagjainak tudomásul ada
tik, egyfzer’smind azok, kik ezen, 
főképpen az Özvegyeknek és árvák
nak olly hafznos Intézetbe a’ f.e. Jul.
l-ső napjától fogva lépni kivannak, 
meghivattatnak, hogy Nyilatkozta- 

(Második Félesztendö 1828.)

tásaikat a" Rerefztelő , és Orvosi Bi
zonyság-levelekkel eggyütt az Inté
zet’ Directiójához posta-költség nél
kül béküldeni ne terheltessenek. 

NAGY BRITANNIA.
A" Jul. i6-dikán tartott felső 

Házi ülésnek végezete.
Hg. Welli ngton kezde fzól- 

lani, mondván : neki tetfzésére van, 
hogy Lord Holland ezen vitatásokra 
adott alkalmatosságot. Azt tartja,

| hogy az Orfzáglófzék’ réfzéről okos 
| dolog volt, azt a’ mostani fzempil- 
lantatig ellialafztani ; külömben ő 

jkéfz mindenről, a’ mit tselekedett, 
i valamint a’ mit nem akart is tsele- 
| kedni, felvilágosítást adni. Az An
gliai Orfzáglófzéknek , így fzólla a’ 

|Hg. legforróbb óhajtása volt a’ Tö
rök és Orofz között a’ békeség fen- 
tartása, mivel abban egéfz Európá
nak hafzna vagyon ; maga az Orofz 
Tsáfzár sem kívánja Török Orfzág- 
nak felfzegedeltetését. A’Sz. Péter- 

' vári Protoköllum a békeség’ fentar- 
tására czélozott, ’s erre volt építve 
az alkudozás. Erre nézve nekem úta-

)(



•sításaim voltak, mellyeket magam 
megmutattam az Orofz Tsáfzárnak. 
Fájdalom , az alkudozások nem fzc- 
rezheték meg a’ békeséget Görög és 
Török Orfzág között. Éppen azért 
lehetett gondolni, hogy a’közben
járás foganatos lehetne. Ennek czél- 
ja a’ békeség volt, ez volt a’ Jul. 
6-diki Tractátusnak is, "s most is 
minden erőlködéseinknek tsupán ez 
a' czélja. Ha ez bé nem tellyesedett, 
a kedvetlen környülállásokat kell 
okozni. Külömben a mostani Minis
tereknek semmit sem lehet fzemre- 
liányni, minthogy a’ Török JNyilat- 
koztatása, mellyet a háború’ oká
nak tartanak, a mostani Ministe
rium öfzveállítása előtt hat héttel 
jelent meg. A' mi a’ Portug. dolgo
kat illeti, a Parlamentum'kezdete
kor Lizabónában még jelen voltak 
hadi seregeink ; de meg volt hatá
rozva, hogy ezek a’ Regens Hg. meg
érkezése után mindjárt viílzahívat- 
tatnak. D. Miguel Bétsben némelly 
dolgokra kötelezte magát, mellyek- 
ben Anglia semmi réfzt sem vett, 
de a' mellyek neki értésére voltak. 
•Midőn a K. Herczeg Angliába érke
zett, az Angol Orfzáglófzék előtt is 
hasonló módon lekötelezte magát. 
Az igaz, hogy mihent megérkezett 
a' Poitugalliai földre, mindjárt el
árulta azon fzándékát, hogy az ak
kori orfzáglás formáját felforgatja; 
de mihent ezt megtudta az Angol 
Orfzáglófzék, ez eránt való kedvet
lenséget kijelenteni igyekezett. Az 
Angol Követ nem tsak a’ R. Hgnek 
ígért pénzt oda adatni nem engedte, 
hanem más módok által is iparko

dott D. Miguelt szándékáról leverni. 
Egy kis Angol seregnek még egy 
ideig Pőrtugalliában kell vala ma
radni ; de a llg . megérkezése után, 
midőn megtudtuk, hogy ezen se
reg' jelenléte olly gondolatra adhat
na okot, mintha Anglia a D. Mi
guel által ezélba vett revolutiót még 
támogatná , ez is viíTzahivattatott. 
Az óta a diplomatiai öfzveköttetés 
felfüggefztetett, mihent szándéka 
nyilvánságos lett, hogy Királlyá 
akarja magát tenni, és a'Követ el- 
hagyá Portugalliát, mihent D. Mi
guel már nem Regens hanem Király 
volt. Senki sem sajnálhatja inkább 
Portugálba sorsát, mint én, meg- 
lévén győződve az Anglia és ezen 
Orfzág között lévő szoros szövetség
nek fontos voltáról; de minekután- 
na a két Korona között fennálló 
Kötéseket jól megfontoltam , főkép
pen azokat, mellyek 50 esztendő 
óta készültek, semmit sem találtam, 
a' mi okot adhatna arra , hogy ma
gunkat Portugálba’ belső ügyébe 
avassuk, egy vagy más felekezet- 
nek , vagy orfzáglás'formájának fen- 
tartása végett. Ez volt meghatáro
zott utasítása az utolsó expeditíó 
Vezérének is, midőn Portugalbába 
küldetett; a’ belső ügybe való min
den belé avatkozástel kellett kerül
ni, és nem volt szabad eggyik f'ele- 
kezetet is feltüzelni. Mivel mi D. 
Pedvónak , ’s ennél fogva Leányá
énak Felsőségi jusát megismértük , 
!most el kell várnunk , mi tévő lefz 
D. Pedro.”—Ezután fzóllottak: Lord 
Dudley, Marquis Lansd-own, 
’s még egyfzer Lord H o 11 a n d , a’
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maga javallatának védelmezésére; 
de az végre minden voksolás nélkül 
félrevettetett.

i
A'Globe és Traveller Jul. Il

dikén illyen észrevételeket tefzen : 
A felső Háznak tegnapi vitatásai 
Lord Holland’ javallatára nézve 
koránt sem világosítják fel az Orofz- 
Török dolgot. Hg. Wellington 
azt mondá: hogy az Orofz Tsáfzár 
nem szándékozik a’ Török Birodal
mat felfzegdelni. Azt úgy is tudtuk; 
a’ Tsáfzár ezt több ízben kijelentette 
az Oklevelekben. Ha valamit újot 
akart mondani a’ Hg. Hallgatóinak, 
ezen kérdéseket kell vala fejtegetni: 
A’ Porta a’ háború által pénzében 
megfogyatkozván , miképpen fogja 
az Oroszoknak kifizetni a’ kárpóto
lásokat vefzteségiért, és hadi költsé
geiért, a’ mi mint Béke-előfeltétel 
szükségképpen kívántatik ? — Mi
ként szerezhet magának bátorságot 
jövendőre nézve Orofz Ország a’ nél
kül, hogy Török Ország' független
ségét fel ne áldozza ? — Lord Aber
deen’ beszédének egy pontja árt
hat a’dolognak, hol arról van fzó: 
hogy az Ottomani hatalomnak min
den materiális megkissebbítését aka
dályoztatni szükséges legyen. Az 
illy befzéd szarvat adhat a" Portának, 
’s azon meggyőződést gerjefzti ben
ne, hogy dfe Európai nagy Hatal
masságok oltalmok alá veszik őtet, 
és hogy hamarább , vagy későbben 
a’ mostani véres háborúból minden 
sérelem nélkül kihúzhatja magát. 
Akkor lehetett volna így fzóllani, 
ha mi képesek volnánk az ő segítsé

gére egy flottát, ’s egy ármádát kül> 
deni. De mostanság ügyetlenség 
a’ Törökben illyen hiedelmet ger
jeszteni. Az Orofz részéről ezen há
ború vagy igazságos , vagy igazság
talan ; ha igazságos, miért kellene 
magunkat belé avatni akkor, midőn 
annak következései károsok a’ rósz 
ügynek ? Ha igazságtalan , hát addig 
várakozzunk segedelmünkkel, mi
dőn már az igazságtalanság ellen 
többé semmi fzabadúlás nints ? Ne
mesebb szívvel bánnánk a’ Török
kel , ha neki megmondanék, val- 
lyon tulajdon erejére-e, vagy az 
Orofz’ nagy lelküségére tartson in
kább számot.

Jul. 18-dikán a’ Szabadítok’ 
Bende Dubli nba n ismét gyű
lést tartott. O Connell Úrnak 
azontanátsa, hogy a’ Rendnek 4000 
emlék - pénzeit kellene küldeni a’ 
Clarei Földbirtokosoknak , egy aka
rattal elfogadtatott. 17-dikben O 
C o n n e 1 Úrnak Dublinban vendég
ség adatott, hol 320 vendég volt je
len. A" Bemenetel bilétje 2Ő sillin» 
Igen adatott, de utolsó napokban 2 
font Sterlinget is fizettek érte. Lord 
Cloncurry, az elől ülő, így kö
szönte el a’ poharat: Polgári, és Re- 
ligiói szabadság az egéfz Földön! 
O'C önnel Úr azt ígéré, hogy ő 
mindnyájokra nézve a jusok’ egyen
lőségét fogja vitatni. O mostanság 
53 esztendős.

Már előbb az a hír szárnyalt, 
hogy Irlandba hadi sereget küldöt
tek hamarjában; a’ Courier ezt ha
mis hírnek állította; de most ő is

X*



másképpen befzéll, mert a' hír meg 
valósodéit, és erre nézve a’ Star 
Újság Jul. 25-dikén így ír: C h a- 
t a m városát fellármázta a' tegnap 
éjjel oda érkezettparantsolat, hogy 
t. i. a’ 800 emberből álló 87-ik gya
log Rgt haladék nélkül Itlandba in
duljon. Az egéfz Rgt ma reggel dia
iamból megindult, és Liverpoolon 
keresztül Irlandba megyen.

Londonból Jul. 24-dikén így 
írtak: Irlandba most fegyveres se
regek mennek, és noha ott 23,000 
katona vagyon , még sem tartják ezt 
a' Ministerek elegendőnek lenni, 
’s a" t. (Ez annál fzembetünőbb, mi- j 
vei az oda való Katholikusok, min
den tudósítások fzerént, igen tsen- 
desen viselik magokat ; és noha a' 
köz örvendezés végett néha O’Con- 
n e 1 körül öfzvegyülneh, mégis az 
ő megfzóllítására mind elfzélednek; 
mint a’minap is történt 50,000 em
berrel Dublin mellett.)

Jul. 28-dikán a’ Parlamentumi 
ülések béfejeztettek , midőn a’Lord 
Cancellarius illy Befzédet olvasa fel:

„Milordok, és Uraim! Ő Fel
sége reánk bízta, hogy az Urakat 
tudósittsuk arról, hogy a’ Paílamen- 
tumi munkák' elvégzése után O Fel
sége szabadságot ád az Uraknak a 
Parlamentumból való eltávozásra. 
Egyfzeismind O Felsége azt is reánk 
bízta, hogy köszönjük meg az Urak’ 
iparkodását, és buzgóságát , mellyel 
külömbféJe, a közjóra nézve olly 
fontos tárgyakat érett éffzel megvizs
gáltak. — Minthogy az Uraknak a' 
gabona-behozás' rendfzabásai eránt

tett észrevételeik azon oltalmat, mel
lyel a' földmivelés kíván, megegy- 
gyezteti azon elő - rendelésekkel, 
mellyekhez a’ tsekély termés'követ
kezéseinek elkerülése végett kellett 
n yúlni, kétség kívül ollyanok, hogy 
O Felsége’ minden rendű alattvalói
nak hasznára szolgálnak.

„Azt is jelenthetjük az Urak
nak, hogy O Felsége Szövetséges 
társaitól, ’s minden idegen Hatal
masságoktól folyvást ezen Orfzág 
eránt viseltető barátságos hajlandó
ságaiknak nyilatkoztatásait veszi. O 
Felségének a’beli iparkodása, hogy 
Szövetségeseivel eggyetértőleg Gö
rög Országot békeséges karba hely- 
heztesse, szakadatlanul tart.

„Ő Felsége az Orofz Tsáízár 
kéntelen volt a’ Portának hadat izen- 
ni olly okokból, mellyek egyedül 
tulajdon birtokait illetik, és n intse
nek öfzvekötve a’ Jul. 6-diki 1827. 
Eggyezés'pontjaival.— O Felségét 
nagyon megfzomorította ezen ellen
ségeskedés, és minden efzközt meg 
fog próbálni, hogy a'békeség’hely
re állítására barátságosan magát 
közbevesse.

„ A’ Hatalmasságok’ végzése, 
mellyek a’Jul. 6-diki Kötésben réfzt 
vettek , azon czélnak elérése végett, 
koránt sem változott meg.

„Az Orofz Tsáfzári Felség le
mondott azon jusának gyakorlásá
ról, melly őtet, mint háborút vi
selő Hatalmasságot, a' Közép ten
geren illemé ; és minden különös 
rendeléseit megsemmisítette, mel- 
lyeket az ezen tengeren lévő hajós 
serege’ Vezérének adott vala az eránt,
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hogy az Ottomani Porta ellen hadi 
mozdulásokat tegyen.

„Ennél fogva Ő Felsége tovább 
is azon iparkodik , hogy a' Franczia 
Királyi , és Orofz Tsáfzári Felségek
kel eggyütt a' Londoni Tractátus 
pontjait tellyesen végre hajtsa.

„O Felsége azt parantsolja ne
künk , hogy az Uraknak adjuk tuti
tokra , hogy midőn O Felsége utól- 
fzor (az ülések’ kezdetekor) az Urak
hoz fzólla , volt oka akkor azt re
ményleni, hogy Portugálba béke- 
ségét és fzerentséjét bátorságba hely- 
heztetni, ’s gyarapítani fogják azon 
rendelések , mellyek az Orfzág’ igaz
gatására nézve a' Brazíliai Tsáfzár- 
nak a' Portug. koronáról való lemon
dása idejéig hozattak; ’s azon Or
fzág) boldogságát buzgón óhajtotta 
is O Felsége.

„O Felsége igazságos várako
zásában megtsalatkozott, és noha O 
Felsége hathatós tanátsokat adott, és 
előterjefztéseket tett, mégis Portu- 
galliában „olly dolgokhoz fogtak, 
mellyek O Felségét, ’s a’ többi, ve
le eggyetértőleg munkálódó Euró
pai Hatalmasságokat arra kénfzerí- 
tették, hogy Képviselőiket onnét 
viíTza hívnák.

„Alsó házbeli Uraim! O 
Felsége reánk bízta, hogy az Urak
nak köfzönjük meg azon pénzbeli 
ajánlást, mellyet a' folyó efztendei 
költségekre tettek.

„O Felsége maga is a’ legna
gyobb kimélléssel fog bánni a' pénz- 
zel, és a" ltülömbféle Státus-Intéze
tekben jól megfontolt vizsgálatot 
fog tovább is folytatni olly czélból,

hogy a' költségek megkevesittesse- 
nek, a’ mennyire tsak a' Korona' 
méltósága, ’s az Orfzágnak fenn 
maradó hafzna megengedi.

,, Milordok, és Uraim! Ó 
Felsége parantsolaíja, hogy az Urak
nak fzerentsét kívánjunk az Orfzág 
közboldogságához , ’s a’ Státus jö
vedelmeinek megnyugtató állapot- 
jához. „

„O Felsége különös gyönyö
rűséggel fzemléii a mi pénzbeli se
gedelem-forrásainknak nevekedését; 
mert ez bizonyos jele annak , hogy 
alattvalóinak átlapolja sietve javul.

„Végre O Felsége parantsolja 
nekünk, hogy O folyvást azon fog 
igyekezni, hogy a' külső Hatalmas
ságokkal a’ költsönös jó indulatot 
fentartsa, az iparkodást felserkentse, 
a’ kereskedést kiterjeíTze, és tulaj- 
pon Státusainak köz boldogságát 
elősegíttse.

„Ő Felsége bízik azon Felséges 
Fejedelem’ böltseségében, ki a’ Bra- 
ganzai Háznak Feje, hogy olly utat 
fog válafztani, melly legalkalmato- 
sabb lefz azon Felséges Família’ 
hafznának és betsületének fentartá- 
sára, és azon Orfzágok békeségének, 
és fzerentséjének, mellyeken ural
kodik, bátorságba helyheztetésére.’’

Azon Orofz hajós sereg, melly 
a' közép tengerre megyen az ott 
lévő Orofz hadi hajók’ felváltására, 
Jul. 28-ikán Deal mellett evezett el. 

PORTUGÁLÉI A.
A’Lizabonai Újság Jul. 12-ikén 

Pezo da R ego a Grófnak Povoas 
de Lanhoróból 7-dikén költ tudósí-
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tását közli, meltyben a’ Gróf jelenti, 
hogy a Constitutiós seregek min
denütt űzőbe vétettek, ’s végre he
ves tsata után a" Spanyol határok
hoz vonultak (Más tudósítások fze
rént tsakugyan Galliciába menyén, 
őket a' Spanyol Tífztek fegyvereik
től megfő fztották. )

Dom Miguel közönséges bo- 
tsánatot hirdetett ki minden bűnö
söknek , kivévén az Isten-káromló- 
kat, a’ Felség-bántókat, útonálló- 
kat, és gyilkosokat, kik fogságban 
vannak. — Egy Kerülő levél, melly 
alá a' S a n t a r e m’ neve van írva , 
azt jelenti, hogy jónak találtatott 
Oportó bekeríttetésének megszün
tetése ; ezen levél minden idegen 
Consuloknak megküldetett. — Li- 
zabónában S a I d a n h a’, és Gróf 
Vi 11a- Reál’ házai zár alá tétettek.

A’Lizabonai Udv. Újság Jul. 
12-dikén az Almeidai várvívó sereg’ 
vezére (Almeida még a’ Constitu- 
tiósok kezében van) Gr. Barbace- 
na hadi Ministerhez írt tudósítását 
közli, mellyben jelenti, hogy Jul. 
Ö-dikán értette volna egy embertől, 
hogy a’ várőrző sereg DomMigu- 
elt akarja Királynak kiáltani; ő 
titkon mindjárt egy embert küldött 
a’ városba a’ dolog kikémlélésére , 
ki a’ sereget fegyverben találta illy 
kiáltás között: „Éljen I. Dom Mi
guel!” Minekutánna a’ várőrzők 
viíTzatértek a" kaszárnyákba,némelly 
gonosz indúlatuak a" tsendességet 
megakarták zavarni, de mind híjába. 
A várvívó Vezér tsapatonként kö
zelebb vitte seregeit a' városhoz, 
hogy a’ Rojalistáknak segítségére le-j

' gyen ha fzükség, kik vele még sem
mi közösülésbe nem estek. A" leve
let az nap, Jul. 6-dikán írta a’ Ve
zér; még a’dolog vége nem tudatik.

Lizabonából Jul. l6-dikán költ 
leveleit fzerént a’ Tajó torkolatján 
kívül a’ tengeren bagdátsoló valami- 
hajó több kereskedő hajókat elfo
gott, mellyeknek levelei D. Miguel 
Király nevével voltak megjegyez
ve. Minthogy ezen hajó semmi zász
lót ki nem függesztett, nem tudni 
mitsoda nemzetbeli, vagy mit akar.

A Morning Chronicle Jul. 24- 
dikén így ír : A’ Portugalliai Con- 
stitutiósok , és Chaves által vezérel
tetett pártütők között két esztendő 
előtt történt tsatákról, valamint mos
tanság a’ Miguelisták , és Constitu- 
tiósok között végbement ütközetek
ről kiadott hadi tudósítások men
nyire külömböznek azon hadi tudó
sításoktól , mellyeket Napoleon, 
vagy Hg. Wellington adott ki! öt 
vagy hat halott, 1—200 megsebe
sített, és pedig mind a' két részről. 
Nem tudhatni, mit kelljen inkább 
tsudálni az illyen féle háborúban ; 
vallyon a’ meggyőzettek’ okosságat- 
e, vagy a’ győzedelmesek’ ember
ségét. A’ helyett hogy a fzerentsét, 
és vitézséget emlegetnék , mint má
sok fzoktak tselekedni, a’Portugal-/ 
lusok úgy intézik a dolgot, hogy 
nehéz voltaképpen megmondani , 
mellyik réfzt illeti a’ győzedelmi ko
szorú. Emlékezünk egy Constitutiós 
Generálisnak holTzas hivatalbeli tu
dósításáról , melly a’ Lizabonai Ud
vari Újságban volt kinyomtatva ;

[ ebben a’ Generális leírván egy irtóz-
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tató ütközetet, hol az ellenségleg- 
fellyebb 22 holtat, és megsebesí
tettet vesztett, hivatalos jelentését 
hirtelen azzal fejezi bé, hogy most 
borotválkoznia kell, ’s tudósí
tásának folytatását a’ közelebbi Ku- 
rir által fogja megküldeni!’’

Dom Miguelnek Jul. ll-ikén 
költ Végzése azt parantsolja, hogy 
minden Tisztek, és Közlegények, 
kik Spanyol Országból most haza 
mennek , ’s a’ 11 , 14 , 17 , és 24-dik 
könyü gyalog Regementekhez, és 
a 4, ’s 12 lovas Regementekhez 
tartoztak, régi szállásaikra gyűlje
nek öfzve. A Generálisok tellyes 
ruházatot adjanak nekik , ’s Zsolti
jaikat fizettessék ki. Több katonák, 
kik Sáldanha hadi Minister’ el- 
botsáttalásakor a’ Regens Hg. Afz- 
fzonynak Dona Izabella Mariá- 
nak előterjesztéseket nyujtottalr-bé, 
hogy le ne tétessék ezen Minister, 
most megítéltettek. A 7-dik gyalog 
Rgf. Óbestere egy Kapitány, egy 
Hadnagy, ’s egy Al-Hadnagy ugyan 
azon Rgtből, Tisztségüket elvesztet
ték , s több, vagy kevesebb ideig 
fogságban maradnak. Az Óbester 1 
efztendőre ítéltetett.

TÖRÖK BIRODALOM.
A' Bosnyák Országi pártütésről 

ezek a" bővebb és hiteles tudósítások: 
Parantsolatot vévén Abdul Rab
ra a n' Basa ezen Ország Kormá
ny ozój a Konstantinápolyból, hogy 
40 ezer Bosnyákokkal, réílzerént a’ 
Drina felé indúljon meg, és ott a’ 
Szerbusokat ízemmel tartsa, réfz- 
fzerént Szervián kerefztül Widdin- 
hez menjen: tutitokra adatta a’ tá

borbeli tiszteknek, hogy a' Török 
Tsáfzári Ferman Jun. 20-dikán a' 
Ser aj evői nagy Metsetben fel 
fogna olvastatni, a’ hol annak meg
bánására meg jelenjenek. De az AI- 
Vezérek kérették a Basát, hogy a’ 
parantsolatot a’ táborban olvastatná 
fel, hogy így a’ Szultánnak hozzá- 
jok intézett szavait a’ táborban lévő 
hadi nép is hallhatná. Arra is kér
ték a Basát, hogy a’ Fermán fel- 
olvastatásán személyesen maga is 
jelen lenne. Ez a’Basa előtt gyanús
nak tetszvén, maga helyett egy 
Bimbasit küldött ki a’táborba 
egy hirdető Pappal eggyütt. A’ Bim- 
basi kiindulását a’várból ágyú lövé
sek jelentették, a’ ki A b d u I- R a h- 
man Basának testőrző seregétől 
körül vétetve a táborban egéfz pom
pával jelenék meg. Felolvastatván a’ 
Fermán, az egéfz tábori nép átko- 
zódásokra fakada a’ Szultán és 
Abdul-Ráhmán Basa ellen, 
kit hazaárúlónak neveztek. Erre több 
felől tüzet adott a’katonaság a’Bim- 
b a sir a és a’Fermán hirdetőre, kik 
azonnal halva lerogytak. Ekkor a’ 
Basa Testőrzői a’ pártütőkre tüzelni 
kezdének, de roífz kimenetellel , 
mert nagy erő menvén rajtok, hat
vanon közülök tsak hamar elestek 
’s vissza húzták magokat. Most már 
az egéfz tábor megindult a’ vár ellen, 
melly abban a’ vélekedésben volt, 
hogy maga a Basa esett el a’ tábor 
előtt. A’ Basa megértvén mi történt, 
a’vár kapuit azonnal bezáratta, és 
így egéfz nap tartott az ágyúzás és 
apróbb fegyverekből a’ tüzelés a vár
ból és a’várra, úgy hogy a" két réfz-



ről egynéhány fzázan estek el. Öt 
nap múlva alkura léptek a’ pártütők 
a' Basával, melly fzerént az T r a v- 
nikba tartozott elmenni, ’s magát 
arra kötelezni, hogy az Országot 
ezentúl, ennek régi törvényei sze
rént fogja kormányozni. — Mihelyt 
ezen történetet a Bosnyák seregek 
kik Belgrádba/Szabátsba, 
Usitzába és S z o k o 1-ba a' ta
vasszal segítségül küldettek, meg
hallották ; elhagyván azon várakat, 
hazájok felé útnak indultak. Elér
vén a Boszniai határt, a’Drina vi
zét, itt M e h m e d - B a s a ellenök 
ment, ’s őket a’ visszatérésre akarta 
kénfzerítni. De egy réfz éjjel a' 
vízen általkelvén a’ Basa táborira 
ütött, ’s attól egynéhány ágyút el
vett. Más nap újra tsatára kelt a 
dolog közöttök , úgy hogy a' két rész
ről egynéhány százan elestek. Meh- 
med Basa tsakugyan erőt vett a’pár
tosokon annyiban, hogy őket a’ 
Drinán általverte. De azon helyök- 
ből tovább mind eddig nem mentek. 

GÖRÖG ORSZÁG. 
A' Jun. 7-ikétől 21-ikéig (új Kai.) 

terjedő Görög Országi Közönséges 
Újság-levelek töredék tudósításokat 
közölnek azon véres tsatákról, mel
lyek Május utolsó felében Kandia 
szigeten végbementek, hol a' Spha- 
kioták (hegyi lakosok ezen sziget' 
déli részében) ismét fellázadtak , és 
a’ Görög Orfzáglófzékhez intézett 
kérésökre 1000—1200 emberből álló

segedelmet nyertek az isméretes 
Chadsi-Michali vezérlése alatt.

(A’ Junius 7-diki darabból.)
Francocastellóból Kréta szige

téről Máj. 25-dikén indúlt levelek 
jelentik , hogy a' mieinknek egy tsa- 
patja, ’s a' Rhetymnói Basa között 
tsata történt, mellyben a mieink 
győztek, és minekutánna az ellensé
get a vár kapujáig űzték , I k e n t z i- 
Agát, és egy más jeles Törököt 
elfogtak ; maga a' Basa pedig öt se
bekkel a’ várba futott. Az ellenség 
sokat vesztett, mint a' foglyok val
lották. Azonkívül a' mieink 20,000 
juhot vettek-el az ellenségtől. A" tsa
ta után a Chadsi-Michali lovassága 
haza ment; Mufztafa-Bei pedig 4000 
emberrel A s k i f a b a ment, ’s on
nét Potsanóba (Sphakiába) hol a’ 
mieink őtet mindenfelől bekerítet
ték ; ’s reménylyük, hogy, ha a' 
mieink megmaradnak állásaikban , 
a’ Török hatalmat Kréta szigetén 
nagy tsapás éri.

Chadsi-Michali Grlist, a’ 
mint mondják, a’fzárazfelől az el
lenség bézárta, de a’ tenger felől 
szabad.

Ma még halljuk azt is, hogy 
egy ellenséges tsapat Kaneából 
eleséget, 's hadi szereket vivén, ’s 
az elzárt többi Töröknek segítségére 
akarván menni, ezt a’ mieink Aski- 
iánál megtámadták , ’s egészen meg
verték. Minden készségek a’ mieink 
kezébe estek.

A
Folytattatik \f2 árkus Toldalékban. 

(Hafznos Mulatságok Nro ÍZ.)



Toldalék
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(i3.)
(A’ Jun. 14-diki darabból.)

Pórós, Jun, ö-dikán— Hiteles 
fzemélyek, kik Krétából jöttek, eze
ket befzéllik : hogy Máj. 28-ikán az 
ellenség Iiapsodassónál, és Patsa- 
nónál (Francocastellótól 2 
ágyúlovésnyire eső faluk) táboro
zott; az ellenség hadi seregét 3 réfzre 
osztván , eggyiket K y r i a k u 1 i Úr' 
sánczai, a’ másikat Monastirli 
Rotzo, és Gika Péter, a’ harma
dikat L a z a r u György , és Tsa- 
k urna ki Miklós Urak ellen, lovas
ságát pedig a’mi lovasságunk ellen 
indítá. A’ mieink vitézül ellent állot
tak; de mivel az ellenség fzámos volt, 
tüzesen a' mieinkre rohana , ’s közü
lök sokat a’ sánczok között felkon- 
czola; a* kik futás által megszaba
dultak, a'várba bézárák magokat az 
oda való őrizettel. — Chadsi Michail 
lovasságának Jegy részét a várban ha-

gyá, más részével az ellenségre in- 
dúla. Itt is lovasságunk sokat vefz
tett ; de még nem tudhatjuk men
nyit, mert a’ vár szorosan hé van ke
rítve. — A’ Sphakioták Chadsi Mi
chail plánuma fzerént a' Törökök
nek hata mege kerültek. E^y fogoly, 
ki éjjel a’ Sphakiotákhoz viíTzafzö- 
kött, azt állította , hogy az ellenség 
közül Francocastellónál 500 ember 
esett-el; a’ Sphakiótákkal tartott tsa- 
tában 50 ember, és száznál több ka
pott sebet; közülünk itt tsak egy 
Záfzlótartó esett el , ’s Z ember 
kapott sebet.

A’ Jun. 21 diki Újság írja, hogy 
Máj. 29-dikén a’ Chadsi Michail lo
vassága egészen elveszett; maga a’ 
Vezér is. Jun. 5-ikén a’ Görögök be- 
tsülettel vagdalkozva elhagyák Fran- 
cocastellót, ’s az ellenség sok vesz
tesége után ismét bémene oda.

Hír d e t é s e k.
H irdetés.

(l) Egy jól eltalált elefant-tsontból kimetfzett nagy Feszület igen ritka 
mestermív külső Országokban is, k láb magosságu Püspök Kápolnába , 
vagy más Templomokba alkalmaztatható, több más külömbféle Szent és 
világi Képekkel valamint O Tsáfz. Kir. Felségének jól eltalált képe; 
nem külömben Tsáfz. Kir. Felséges Nándor-Ispányunknak melly-képe 
szépen, jól megaranyozott, legújabb Ízlés fzerént, arany rámákban,
(Második Félesztendö 1828.J )(



minden napon Budán a' Várban Orfzágház utfzában a’Parochialis Ház 
mellett lévő Üveges Boltban a’Fehér Kakasnál 128. fzám alatt illendőségig 
legoltsóbb áron találtatnak. Úgy fzintén minden régi bemotskolt \ 
aliglátható képek, tisztítás végett felvétetnek, és ollyanokká igazittat- 
nak , mint új korokban voltak. Több arany Rámák külömbféle nagy
ságokban Bétsből ide érkeztek , mellyekből képekhez alkalmaztatva , 
azonnal mihent valaki, vagy Portréjának nagyságát, vagy magát a 
Portrét ide küldendi, minden készséggel legrövidebb idő alatt szol
gálhatunk.

Jelentés.
(l) A’ Kettenhoferi Ts. Kir. pr. Tzitz és Kárton Fabrika ezennel 

illendően jelenti, hogy ezen Pesti, Jánosfővételi vásár alkalmatossá
gával a maga árosportékája rakodó boltját, melly van a’ nagy Híd- 
utfzában, a’Szína háznál a’ 1Ö7. szám alatt, vagyis a’ három Trigis- 
nél, ismét megnyitja, és külömbféle minéműségű Portékákkal kíván 
elébbi tisztelt vásárlói kívánságának eleget tenni. Ennél fogva számos 
Vásárlókra tart számot. Pesten Augustus 8-dik 1828.

Híradás.
(3) Néhai Mélt. Gróf Csáky Láfzló N. Várad! volt Nagy Prépost és 

felszentelt Tinniai Püspök titl. Örökössel rt ízekről, Tettes Ns. Zem- 
plin Vármegyében fekvő Véc sei, és Vitéz-Vágási Uradalmok- 
ban közönséges Kótyavetye által készpénzbeli fizetés mellett eladattat- 
nak e' következendők: ú. m.

1) f. e. September 4-dikén V é c s én,— Bikák: Öreg 3 Darab: 
4 esztendős. 4 D.— Jármos Ökrök 13 D. — Tinók 5 efzt. 18 D. 4 efzt. 
25 D. 3 efzt. 22 D. 2 efzt 6 D. egy efzt. 42 D.— Tehenek 133 D.— 
Üfzők: 5 efzt. 16 D. 4 efzt. 15 D. 3 efzt. 48 D. 2 efzt. 18 D. egy efzt. 
30 D.— Bika borjúk 44 D. — Üfző borjuk 51 Darab, öfzvesen 498 
Darab.

2) f. e. September y-dikén Vitéz-Vágáson. Kosok öregek 
46 D., 3 efzt. 14 D., 2 efzt. 40 D., egy efzt. 5Q D., idei Bárányok 6l D.

Ürük: öreg. 244 Dv 3 efzt. 1Ö5 D. 2 efzt. 253 D. egy efzt.26bD.
Anyák: 4 és 5 efztendősök 4Q8D. 3 efzt. 215 D. 2efzt. 293- D. 

egy efzt. 360 D. idei Bárányok 455 D.
Mustra Juhok 10Ó D. Kosok 7 D. Ürük 66 Darab: öfzvesen 

3508 Darab. Mind azok kiknek vevő fzándékjok vagyon, a* fent ki 
tett határnapokra és Helyekre ezennel illendően meghívattatnak.

Pesten Aug. 6-dikán 1828-



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

ből köz hírré tétetik, hogy a’ Királyi Koronái Uradalmoknak az idén 
termett öreg Birka, és Bárány gyapja fzabadon Pestre szállítva, 
még pedig az O Budai Uradalom részéről 64 mázsa birka gyapjú , és 
8 mázsa bárány gyapjú, a’ Diós-Győri Uradalom részéről pedig 48 
mázsa birka gyapjú, és 6 mázsa bárány gyapjú, öfzvesen mintegy 
112 mázsa birka gyapjú, és 14 mázsa bárány gyapjú olly módon lici
táltatnak el, hogy a venni kívánók legfellyebbi ígéreteket a’ kívánt 
feltételekkel együtt saját aláírásokkal, és lepetsételt kinyilatkoztatá
sokkal együtt legfellyebb e’ f. e. Aug. 2l-dikéig, e’ napot is ideértvén, 
a’ Magyar Királyi Udvari Kamara Előlülőségének Budán benyújtsák. 
A’ venni kívánók kinyilatkoztatása megbizottságképen felnyittat
ván, azon venni kívánó, a’ ki legtöbbet igérend, és a’ legkedvezőbb 
feltételeket teendi, további Licitálás nélkül a’ szerződés kötésére meg fog 
hívattatni, a’ többi folyamodók" ajánlásai pedig a' legszorosabb elhall
gatás mellett el fog eiiyéfztetni. A fentjegyzett határidő után semmi 
további ajánlások el nem fogadtatnak. Ezen kívül minden ajánlónak 
nyilván , és fzám fzerént megkell határoznia ajánlását; minthogy a’ 
meghatározatlan, és tsak közönséges, vagy procentes ajánlások 
más meghatározott ígéretekre el nem fogadtatnak. A szerződés alá
írásakor azonnal tartozik a’ többet Ígérő 1000 forintot P. P. foglalóul 
letenni. Egyszersmind előre nyilvánságossá tétetik , hogy minden kü- 
lömbség nélkül a' kos, és anyabirka gyapjára nézve 2 percent mérték 
pótlás engedtetik úgy mind azon által, hogy a’has-, és láb- gyapjúra 
nézve semmiféle kiszámítás helyet nem talál; és hogy a' gyapjús zsá
kokat a’ vevőnek a’ bébizonyitandó vevő ár fzerént ki kell fketnie.

Budán Jul. 21-dikén 1828.

Híradás.

(2) Már 1818-dik esztendőben kihirdette a’ Pesti 
Ezüst míves Czéh, hogy az ide való iSpróbásezüst 
i818-dik esztendőtől fogva a’Betsivel egyenlő betsü 
’s egyenlő finomságú; melly hirdetés most újra 
közönségessé tétetik a’ végre, hogy a’ Pesti új i3 
probás ezüstöt betserélni vagy eladni kívánóknak 
sinór mértékűi szolgáljon.



Kályháknak Depositoriuma.
(5) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a' Dorottya útfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített, és a’ Rajzo
lásban mostani időre nézve legdifzesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a' miilyeneket a" megrendelő T. N. Urak kívánni fognak , kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményű.

Pesten Julius 23-dikán 1828.
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Hirdetés.
(4) A’ Bétsi Ts. K. Porczolán , és tükör fabrikák’ Directiojának van 

fzerentséje jelenteni, hogy ő az idei János fő vételi vásáron, és ugyan 
1828-diki Augustus 18-dikán kezdve az azt követő napokon a' szokás
ban lévő reggeli, és délutáni órákon a’ Magyar Királynál lévő 
szálában készen lévő kimustrált portékáiból több étel, és kávé asztali 
edény-készületet, továbbá táczákat, és más külömbféle edényeket 
nyilvánságos Licitátio által azonnal teendő készpénzbeli fizetésért el 
fog adatni. Ezen alkalmat, mellynél fogva erre a' Licitatióra alázatos 
meghívását tefzi, arra is használja, hogy a' nagytekintetü Nemesség
nek, és Tisztelt Közönségnek azon kegyességét megköszönje, mel
lyel az ő készítményeit Pesten a’ Váczi útfzában a’ Hétválafztó Fejedel
mek mellett a' 23-dik szám alatt több esztendők ólta fentálló lerakó 
helyében venni méltóztattak.

Jelentés.
(z) Pali Mihály polgári Efztergálos Budán a’Rácz Városban a’ 

fő útfzában „az arany Tekénél” ajánlja kölömbféle efztergálos mun
káit, úgymint: Elefánttsont Billard golyóbisait ( hol a’ romlottakat 
is feltserélhetni); mindennemű Klistér-, seb-, torok- , és méh-fets- 
kendőit, és külömbféle Sákk játékait.

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

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Pereghi K. nyájból l5g darab feles
leg való hágó kos, és 200 anyabirka azonnal teendő kéfz pénzbeli fi
zetésért nyilván való' Licitátio által eladatik.

A venni kívánók e" f. e. Augustus 2 5-dikén a* fentemlített Bir- 
kás Majorba, a" hol is a'Licitátio tartatni fog, jelenjenek meg.

Budán Jul. 22-dikén 1828-



HÍRADÁS
Gyermekeknek való Olvasó-Könyv iránt.

Fiú 's leány gyermekek számára való olly an 

munkáknak, mellyekben azok mindaz olva
sásban gyakorolják magokat, mind több nem ti 
oktatásokat leljenek , úgy látszik, szűkében 
vagyunk 's kivált pedig most, midőn Hazánkban 
a’Szülék arra, hogy nemzeti nyelveket gyer
mekeik jól megtanulják , hívebben ügyelnek , 
vala melly gyermekeknek szánt Olvasó - Könyv 
talán nem idején kívül jelennék-meg.

Hírül teszi ennél fogva az alólirtt Typogra- 
phia, hogy előfizetés mellett a’jövő Novemberi 
Pesti vásárig, egy Gyermekeknek való Olvasó- 
Könyvet ád-ki. írója ennek Tek. Döbrentei Gábor 
Budai Kerületbeli Tartomány-Biztos Úr.

Ezen Olvasó-Könyv , eredetileg irtt beszél
getésekből áll, mellyek erkölcsi , termésret- 
hisztóriai, földleirási ’s egyébb, gyermekeket 
érdeklőbb tárgyakra vannak úgy alkalmaztatva', 
hogy azokat akármelly vallásbeli gyermek nyá
jas beszéllgetés közben tanulja - meg. Czíme :

AJ kis Gyula Könyve.
Szívesen kéri az ide feljegyzendp T. T. 

Urakat a’ Kiadó, méltóztassanak reá mind Elő
fizetőket gyűjteni; mind a’ kezekhez menendő



pénzt a’ következő Leopold i Pesti vásárkor
az alólirtt Typographiához beküldeni. Úgymint:

Aradon: T. Dankó János, Arad Vgyei Jegyző 
’s Levéltárnok Úr.

Balassa-Gyarmaton: T. Primóczi Szent Mik- 
lóssy Aló íz , Ns Nógrád V. Aljegyző Úr.

Becsben x T. Márton Jó’sef Űr, Prof. Tábla Biró 
’s a’ M. Kurír Szerkeztetője ’s Kiadója.

Budán : T. Kászonyi János Úr Agensi Segéd.
Debrecsenben: T. Eresei Dániel Úr Prof. és 

Özvegy Csáthy Györgyné Asszony.

Egerben: T. Jvánszky Antal Űr, Prof.
Fej érvár att : T, Pap Gábor Úr , Várm. Ügyvéd.
Győrött: Ifj. Schwaiger András Úr, Könyváros.
Jász-Berényben : T. Miliálkovics Jó’sef , Úr , 

Főjegyző.
Kassán: Dulházy Mihály Tábla Biró Úr és 

Vajda Pál Úr, Könyváros.

Kalocsán: N. Tiszt. Wagner ’Wbiás Úr, Kalo
csai Érseki Megye Sz. Szék Jegyzője.

Kár olyfej érvár at t: T. Buczy Emil Prof. Úr.
Ketskeméten: Tasnádi Jósef Úr, Könyvkötő.
Kolosváratt: T. Bölöni Farkas Sándor Úr, Kor

mányszéki Cancellista. Guttmann János Úr, 

Könyváros.
Komáromban: Tiszt. Alsó Szopori Nagy Pál, 

Evang. Prédikátor Ur.
Maros-Vásárhelyen: T.Bolyai Farkas Úr, Prof.

«



Miskolczon: T. Tóthfalusy Károly, Orvos- 
Doctor és Vgyei Physicus Ur.

Munkácson: T. Balajlhy Jó’sef Úr, Ev. Pred.
Nagy-Váradon : N. Tiszt. Hutzly Károly Ur, 

Sz. Szék Jegyzője.
Nagy-Enyeden: T. Hegedűs Sámuel Prof. Úr.
Pápán: T. Zsoldos János , Orv. Doct.’s Táblabir.
Posonyban: Schwaiger András Ür, Könyváros,
Pécsett: N. Tiszt. Farkas Jó’sef, Theol. Doct. 

és Semmariumbeli Prof. Úr.

Pesten : Hartleben C. Adolf Úr, Könyváros s az 
alólírtt Typographiában.

Sopronyban: Fő Tiszt. Kis János Ev. Super- 
intcndens Űr és Tábla Bnó.

Sáros-Pataion : T. Kövy Sándor , Prof. Úr.
Szombathelyen: Tiszt. Bilnitz Lajos, Prof. Ur,
Szatmár-Németiben : Tiszt. György Jó’sef Űr, 

Refor. Prédikátor.
Sátor Alja TJjhely: T. Csabai Dókus László Fő 

Jegyző Úr.

Székely- Udvarhelyen : T. Karácsonyi Sámuel 
Prof. Úr.

Temesváratt: T. Neboyszai Bogma István Úr, 
N. Temes Várra. Számvevő ’s Táblabiró.

Veszprémben: N. Tisztel. Bezcrédi Bezerédy 
Miklós Úr, a’ Sz. Szék Jegyzője.

A’ munka mintegy 10 ívnyi I2tőd rétben,
egy rézre metszett képpel, melly sárkány fel-



botsátást ábrázol. Nyomtatása ollyau betűkkel 

és papiroson lessz , mint ezen Híradáséi. Előfize
tési árra 1 irt. 20 kr. pengő pénzb.

Az említett Novemberi 1828 Pesti vásárra 
bizonyosan megjelenik ’s mindenik Előfizető úgy 
nevezett természeti papirosba kötve kapja. Az 
említet t határnapon túl árra 5 huszas lesz 
pengőben kötetlenül.

Az Előfizetést begyűjtő T. T. Urak a’ íodik 
példányt köszönetül kapják.

Pesten, August. 20kán 1828.

Felrózai TrattnerJ. ül
és

Károlyi István’
Typographiája által.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
04.)

Pesten, Szombaton, RisaíTzony Hava 16-dik napján 1828.

Ünnep.
Étel, ital bőven, részegség, kártya, parázna,

Es tiltott ölelés, táncz, henye, czifra ruha.
Megkerdült-e eszed, oh fajtalan emberi nemzet ?

Veszni sietsz önként: hát ez az ünnepi nap?

fzági Nemességre emelni méltóz- 
tatott.

Ő Tsáfz. Rir. Felsége Fő Tifz. 
telendő Várad y Jósef Urat, Szom
bathelyi Nagy-Rrépostot és Kano
nokot, fis. Vas Vármegye Tábla- 
ÍBíráját, s a’t. a’ Magyar Literatu- 
rának kedvellőjét és előmozdítóját 
Sexardi Apáturrá ; — és Fő Tifzt. 
K u k o vi eh Jósef Urat, Diákóvári 
Kanonokot, ’s a’t. Kolbáni Apáturrá 
méltóztatott kegyelmesen nevezni.

Ó Tsáfz. Rir. Felsége a' f. e. Jul. 
l6'diki Végzése által az Erdélyi Rir. 
Fő RormányKéknél a’ Cancellaria- 
hivatalban fzolgálatban voltCsefzt- 
vei Báró Miske Ferencz Urat, je
les tulajdonságaira, és megkülöm- 
böztetett fzorgalmatosságára nézve, 
ugyan azon hivatalnál fzám felett 
való Concipistává kegyelmesen ne
vezni méltóztatott.

Győrből Aug. 8-dikán. —■- 
Ezen Megyének Tifztújító fzéke a’ 
f. Aug. 4, és 5-dikén tartatott Nagy 
Méltóságú Vásonykeői Gróf Zichy 
Ferraris Ferencz Úr O Exjának,

X

MAGYAR és ERDÉLY- tt ORSZÁG.
O Tsáfz. Kir. Felsége méltóztatott 

Nagy Méltóságú Temerini Gróf 
Szé chen Miklós Ts. K. belső tit
kos Tanátsos Ő Exját, eddig a’ N. 
M. Magyar Kir. Cancelláriának Ud
vari Tanátsosát, és Referendáriusát 
a’ N. M. Magyar K. Kamarához Vice 
Praesessé kegyelmesen kinevezni. 
Továbbá —

Méltós. Bifztriczey Jósef 
Urat, a’ N.M. MagyarK. Cancella- 
ria’ Udvari Titoknokát, hoíTzas hív 
fzolgálatja után egéfz fizetési pen-1 
sióval, és Kir. Tanátsosi nevezettel 
nyugodalomra botsátani; és —-

Tekintetes C z i 11 i c h Károly 
Urat, eddig Státus-Tanátsosi Tifzt- 
viselő Urat, a’ N. M. Magyar R. 
Cancelláriához Udvari Titoknokká 
kegyelmesen kinevezni.

Ő Ts. Fu Felsége a’Magyar Kir. 
Helytartó Tanátsnál lévő Expedi- 
tort Tek. Daniely György Úrat, 
a’ taksák elengedésével Magyar Or- 

( Második Félesztendö 1828.)
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Győr Vgye Fő Ispánjának, ’s a’ t. 
előlűlése alatt. A’ válafztás az Isten 
segítségül hívása után iIly követke
zéssel ment végbe : első Al-Ispány 
T. Bezerédi Bezerédy Ignácz Ur; 
második Allspány T.Siklósi Szabó 
Péter Úr.— Fő Jegyző T. Kisfa
ludy Mihály Úr ; Ál-Jegyzők : TT. 
Kálóczy Mihály, és Balogh 
Kornél Urak. — Levéltárnok, T. 
Schedius Kristóf Úr. — Fő Per- 
ceptor, T. Jankó János Úr; Al- 
Perceptor, Balogh Kálmány Úr.
-— A’ Tói, Szigetin, és Csilizközi 
Járásban: Fő Sz. B. T. Arg a y Mi
hály Úr; Al-Sz. B. Neuhold Er- 
nefztÚr ; Esküdtek: V a j d a Ignácz, 
és Eőry Ádám Urak. A’ Sokoró- 
allyai Járásban: Fő Sz. B. T. Ma t- 
k o v i t s Sándor Úr ; Al-Sz. B. T a- 
káts Sándor Úr; Esküdtek: Sza- 
b ó Pál, és Zathuretzky Miklós 
Urak. A’ Puszta Járásban : Fő Sz! B. 
T. Sáry Károly Úr ; Al-Sz. B. Né
met h Mátyás Úr ;Esküdtek : Hor
váth János, és Kovát« Márton 
Urak.— Tifzti Fő-Ügyéfz, T. G o d a 
Jósef Úr; Al-Ügvófz, Hollósy 
János Úr. Exactcr, Mór ó Ignácz 
Úr.— Transennális Biztos, Farkas 
István Úr; Bátorságbeli Biztos, 
Karkoványi István Úr.—5-ikben 
Méltós. J u r a n i t s Antal Győri 
Püspök Úr; és 6-dikbán G Exja a" 
Fő-lspány nagy vendégséget adtak.

Hadi Tudósítások.

A’ Journal d’ Odessa Jul. 30- 
dikán a’ táborból Jul. 14—21-dikig 
terjedő tudósításokat közöl e’képpen :

Ó Felségének fő hadi fzállása, 
és a’ 2-dik ármáda, melly Basard- 
sik tói Jul. 15-ikén indúlt el, Usen- 
ka felé ment; és l6-dikban Kos- 
1 i d s áho z , 17-dikben Turk-Ar. 
naut-Lárához, 18-dikban Je- 
nibasarhoz érkezett.

Az ellenség kis tsapatokban 
mindenütt vissza húzta magát. A’ két 
gyalog test 18-dikban minden aka
dály nélkül Jenibasarba érkezett. 
Ezen seregnek egy kis ofztálya 2 
Benkendorf Grlis alatt 18-ikban 
Paravadit elfoglalta; valami íoo 
Török voltbenne, ’s azok a’mieink 
közelgetésére az erdőbe futottak. 
Más nap Dellinghausen Óbes
ter , a’ Tsáfzár’ hadi Segédje, Ben
kendorf mellé rendeltetvén, ’s egy 
bataliont vezérelvén az Aidosi 
úton fzámos tár-fzekerekre talált; 
minekutánna a’ kisérő sereget meg
verte, kéntelen volt a’tár szekereket 
elrontani, mert nehéz volt a’ fzoros 
útból kivinni.

Gróf Suchtelen Grlis’ serege 
megérkezvén Jul. 14-dikén Várná
hoz, hatalmas ellentállás után az 
ezen vár mellett lévő kerteket, és 
dombokat elfoglalá. De látván, hogy 
az ellenség" fzáma sokkal nagyobb, 
táborát bésánczoltatta; ’s a’ követ
kezés megmutatta , hogy ezen előre
látás lzükséges volt; mert más nap 
Burgasból néhány ezer gyalogból, 
’s egy tsapat lovagból álló segedel
me érkezett az ellenségnek. — Az 
ellenség,hihető, udván ezen segede
lem közelítését, egéfz nap kiütések
kel fárafztotta seregeinket, és tár- 
fzekereket, ’s tehr-hordó marhákat
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küldött a' várból Burgas felé. Ezen 
kiütésekben sokat vesztett az ellen
ség ; mi mindeggyütt tsak 4 Tisztet, 
és 85 közlegényt holtakban, és se
besekben.

18-dikban Uschakoff Grlis,, 
egy brigádávalmagát S uchtelen 
Grófhoz kaptsolta.

A’ 6-dik gyalog test legjobb fo
ganattal munkálkodott. Minekután- 
na Geismar Grlis Kis-Oláh-Or- 
fzágban megtudta, hogy az ellenség
10,000 emberből álló sereggel szá
mos pattantyussággal, ’s azon kívül 
Viddinből érkezett ágyúzó salupok 
által segíttetvén, őtet meg akarja 
támadni, azt végezé, noha tseké- 
lyebb erővel bírt, hogy az ellensé
get megelőzze. Igen kemény tsata 
után az ellenség 400 holtat, ezek 
között E m i r Agát a’ tsata mezőn 
hagyván, futásnak indúlt.

20-dikban a’ 3-dik, és 7-dik 
gyalog test, valamint a’ fő hadi fzál- 
lá§ is Schumla felé indúlt; a’ 5- 
dik test egyenesen neki, a" 7-dik 
pedig Diebits Grlis alatt balra 
fordult a’ Konstantinápolyi 
útra; Syssoieff Grlis osztálya 
arra volt rendeltetve , hogy a’ Rus
ts uki , és Szilifztriai utakra ügyeljen. 
— Az ellenség magát visszahúzván, 
a’ Schumlai első dombon megállóit;
20-dikban ezen jó állást 10,000 lo
vaggal , és ágyúkkal megfzállotta a’ 
Török. — A’ 7-dik test, melly az 
ellenségnek jobb szárnyát megke
rülte , a’ Török őrállókra bukott; 
itt tsata támadt, az ellenség ezen 
állásából kinyomatott. A' 3-dik test, 
melly a'közepén dolgozott, Pra-

v o d a patakon állaiméul, ugyan 
ekkor megtámadta az ellenséget, ’s 
azt megtolta. A mi jobb frárnyun- 
kon egy Hufzár osztály az első lovag 
vadáfz regement’ segítségével a’ Tö
rököknek egy rohanását viíTzaverte. 
A’ külömbféle tsatáknak a’Törökre 
nézve ezen kedvetlen kimenetele 
kénfzeríté őtet egészen a’ Schumla’ 
falai alá magát viíTza vonni, minek- 
utánna sokat vesztett. A’ 3-dik; és 
7-dik test még azon estve elfoglal» 
az ellenség által elhagyatott helye
ket. Mi igen keveset vesztettünk, 
de sajnáljuk a’ vitéz R e a d e Óbes
ternek Ö Felsége hadi Segédjének 
halálát, kit vitéz tettei között egy 
ágyúgolyóbis melybe talált.

Jul. 21—25-dikáig.
21-dikben a’ mi őráeregeink az 

ellenség’ szeme láttára a’ Schumlai 
dombokra kiállottak. A’ Törökök 
tsak kevés lovasságot hagyának a’ 
sánczok előtt, a’ többi a’ falak alá 
vonta magát. Mi állásunkat bésán- 
czoljuk , hogy a’ várat jobban beke
ríthessük. Noha a’ hévség 45 grádus- 
nyi , mégis ezt seregeink jól kiáll
ják , és nagy buzgósággal vifzik 
végbe a’ fzükséges munkákat. A’be
tegek’ száma nem szaporodik, sőt 
naponként sokan gyógyulnak meg.

Minekutánna Gr. Suchtelen 
Uschakoff Grlisnak által adta osz
tályának vezérlését Várna mellett, 
olly parantsolatot vett, hogy Kos- 
lidsához indúljon. Útjában meg- 
tudá O Exja,. hogy 20-dikára vir
radó éjjel egy tsapat Törökség a’ 
Divno-Liman vizén általgázol- 
ván, a’ Várnai állásunkat hátulról

X*
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meg akarja támadni. Hogy ezt meg
gátolja Gr. Suchtelen egy bata- 
lion gyalogot, és két SvadronUh- 
lánust külde oda Akinfieff Ge
neral Major vezérlése alatt,két ágyú
val ; ezen kis sereg öfzvetalálkozott 
az ellenséggel, azt megtámadta, 
megverte, s a’ Limán partjairól 
elűzte.

Roth Grlis tudósítása fzerént 
a’ 6-dik hadi test a1 Dunán által- 
menvén ma Rassovánál vagyon, és 
elöljáró serege Alpunknál van. Ezen 
Generális Szilifztriát 21-ikden szán
dékozott békeríteni.

LENGYEL ORSZÁG.
Varsóból Jul. 50-dikán ezeket 

jelentik: Ezen h. lQ-dikén a’ Tsá- 
fzári fő hadi szállásról indúlt, ’s teg
nap ide érkezett Kurírtól értettük, 
hogy a' hadi sereg kívánt jó egéssé- 
ges állapotban vagyon , ’s az eleség' 
dolgában semmi fogyatkozás sints.

A’ Török városok és faluk mind 
jó állapotban vannak ; de eggyetlen 
egy lakost sem lehet azokban találni.

Czerbatoff Herczeg’ hadi osz
tálya , Sacken FeldmarsaV ármá- 
dájából való , parantsolatot vett, 
hogy útnak indúljon, ’s útközben a’ 
testörző sereghez kaptsolja magát. 
E’ fzerént ezen ármádának három 
osztálya áll ki a’ tsatamezőre. (W.Z.)

Ő Tsáfzári Magassága, a’ Száfz- 
Wajmári Nagy Herczegné , Jul. 16- 
dikán Sz. Pétervárából Varsóba ér
kezvén, 21-dikben tovább folytatta 
útját Waj már felé.

Ö Tsáfz. Magassága Konstan
tin Nagy-Hg. a’közelebbi napok
ban szokása fzerént a’ Lithvaniai

ármáda megfzemlélésére fzándéko- 
zott indúlni, ’s valami 10 nap Var
sótól távul lenni.

FRANCZIA ORSZÁG.
Toulonba megérkezett Jul. 22- 

dikén 32 kereskedő hajó Radixból, 
és 20-dikban megszabadult a’ con- 
tumácziától. Ezen hajók mintegy 
3800 katonát hoztak, ’s ezek között 
400 lovagot. A gyalogság Toulon 
környékén táboroz, és a’ Moreai ex- 
peditióval el fog menni. A hajók , 
még egy nehánnyal megfzaporittat* 
ván , Kádixba vitíza térnek , hogy 
az őrző seregnek többi réfzét (mint
egy 7000 embert) elhozzák. A’ Mo
reai expeditióra ismét 10,000 ton
nára való hajókat bérlettek, 18 fran
kot fizet vén tonnájától egy hónapra. 

NÁPOLY ORSZÁG.
A’ Giornale dél Regno déllé due 

Sicilie Jun. 27-dikén jelenti: hogy 
a’ Principato Citeriore tar
tományban a’ rabió ’s köz tsendes- 
séget zavaró tsoportnakfejei el fogat- 
tatván, a- Politia-katonaság' Fő- 
Tifztje Carretto Marsai a’ neki 
adatott hatalomnál fogva rendkívül 
való hadi Commissiót állított olly 
parantsolattal,hogy az a’már elfogott 
gonofztévőket a’ hadi törvény útján 
ítélné meg. A’ Biztosság Jul. 18-kán 
reggel 6 órakor öfzveült, és a’ hofz- 
fzas nyilvános vitatások miatt más 
nap reggeli 7 óráig tanátskozott, ’s 
végre őket halálra ítélte a’bitó fához 
való kitétellel, a’ per költségeivel , 
’s arányos pénzbeli büntetéssel egy- 
gyütt. — A’ megítélt gonosz tévők 
ezek voltak: de Luca Antal, Celle 
helységből, Kanonok, és az 1820-



diki úgy nevezett Parlamentum' tag
ja ; Börtöne Mihály, ugyan azon 
helységből, föld birtokos ; de S i e r- 
vo Domonkos, Aquavena helység
ből, Orvos; de Luca Giovanni, 
Montano helységből , Pap ; de 
Ruocco Fülöp, Masicellai lakos; 
Riccio Dávid, Cardilei földbirto
kos ; La Gáttá Antal, Massai Asz
talos ; Tambasco Vitus Jósef, 
Montánói földbirtokos; Cobucci 
Miklós, Boscoi földbirtokos; Car- 
riello Miklós, ugyan oda való la
kos ; mindnyájon Principato Cite- 
riore tartománybeliek. — A’ halálos 
Ítélet mindnyájon végrehajtatott. — 
A’ többi elfutott tagokat is, kiket 
még el nem foghattak, űzőbe vet
ték ; ezek Basilicata tartományba 
az erdőkbe futottak, de mindenütt 
nyomokba van a’ Politia.

PORTUGALLIA.
A Globe és Traveller jelenti, 

hogy a Madérai Igazgatófzék Dom 
Pedro mellé állott, de a’Püspök, 
és Papság Dom Miguel mellett 
van. A’ fzigetnek éj fzaki lakosai fel- 
zendűltek, a" Kormányozó őket meg
támadta , 's elfzéleztette; de mivel 
a’ Papság ő ellene vagyon, nagy 
bajjal tarthatja meg magát, ha ott 
megtudják a' Portugálba! dolgok’ 
fordulását. A’ Kormányszék a’ szi
geten lakozó Angolokat meghívta., 
hogy fegyverkezzenek fel, ’s hozzá 
tsatolják magokat. Az Angol Consul 
ezeket magához gyüjtette, hol azt 
végezték, hogy a’ két felekezet kö
zött legszorosabb neutralitást tartsa
nak. Belhoris Brigadéros Grlis 
Angliába küldetett, hogy tanátsot

kérjen a’Dom P ed ró’ Követétől, 
és az Angol Orfzáglófzéknek hírül 
adja a' történt dolgot.

A Constitutionnel Lizabónából 
Jul. l6-dikan indúlt levelet közöl 
e’képpen: „A’Portug. Constitutió- 
sok maradéka Rio de Castro mellett 
állGalliciában. A’ Miguel seregé
nek minden ofztályai Bragánál öfz- 
vegyültek. Azon seregek is , mellyek 
Oportót elfoglalták, oda mennek, 
valamint Povoas Grlis is. Jul. 7- 
dikén Almeida még D. Pedró' ré- 
fzen volt. A Madera ellen készített 
expeditio nehány hét alatt elindúl. 
minthogy oda nagy erő kívántatik: 
mert tsak egy helyen lehet kifzál- 
lani, ’s azt 6ö0 ember védelmezheti.” 
(Az Angol Újságok fzerént Valdez, 
a Maderai Kormányozó, két Pro- 
clamátiót adott ki Dom Miguel 
ellen ; hanem Terceira,az Azóri 
szigetek közül való , Dom Miguel’ 
réfzére nyilatkoztatta-ki magát. 

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ Kandia szigetén történt dol

gokról , mellyeket előbbi levelünk
ben a’ Görög Újság fzerént leírtunk, 
a’ Szmirnai Courrier Káneából 
Jun. l6-dikán költ levelet közöl, e’ 
képpen: „Az egy hónap óta itten 
végbe ment hadi munkálkodások , 
s azoknak következései nagyok vol
tak. Mufztafa Basa Május kö
zepén Apocorona felé indúla se
regeivel, hogy a Moreabeli C h a d s i 
M i c h a 1 i t elűzze , ki 100 lovaggal, 
’s mintegy 1000 gyaloggal Spha- 
kia tartományába kiszállott vala. 
Mufztafa Basa 2500 Egyipto
mival, és 1300 Kandiaival, kiket
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neki Szüléimén Basa a’ maga 
Riaja Bégjének vezérlése alatt kül
dött, Máj. 18-dikán a' Sphakiai he
gyek’ fzorossáig ment, ’s innét a" 
Velenczeiek által a tenger partján 
építtetett P’rancocastello erős
séghez fordúla, mellyet Chadsi 
Michali megerősített vala. Ezen 
Tisztnek a’ Basa ajánlásokat tett, 
hogy szép módjával menne-el, de 
ő azt válaszolta , hogy magát védel
mezni fogja. — A’ Görög Kapitány 
az erősség előtt hét kis sáncz-töltést 
hányatott felföldből, mellyek egy
mástól egy-egy pistoly lövésnyire 
estek, és mellék-lineát (parallelét) 
formáltak. Mindenik sánczba 100 
embert rendelt; ő maga lovagjaival 
a’ sánczokmegé állott. A’Sphakio- 
ták a’ hegyeket szállották meg, ’s 
kéfzen voltak a’ viadalba elegyíteni 
magokat. A’ Kiaia Bég 2300 ember
rel a’ hegyek szorosához rendelte
tett ; maga a’ Basa 1300 emberrel 
a' sánczokra rohama. Az ellentállás 
igen nagy volt , eggyes viadalra ke
rült a’ dolog, de 28 minutum múl
va nagy vérengezés között minden 
sánczok megvoltak véve, és C h a d s i 
Michalin ak kis lovasságát a’ Ba
sa’ parantsolatjára 300 Török lovag 
megtámadá. Ezen Görög Vezér tsu- 
da-vitézséget mutata; ő előre ro- 
hana a’ Törökök közé, és minden 
felől körűi vétetvén, addig el nem 
esett, míg tulajdon kezével sok el
lenséget meg nem ölt; 400 Görög 
maradt halva, a’ többi a’ várba fu
tott, hol capitulatió által magát meg
adta , és két Görög gályára vitetett, 
mellyek ott bagdátsoltak ; de néhá

nyat! , kik a’Basa’ fzolgálatjába kí
vántak állani, viffza tartattak. A’ 
Basa az eleség’ fogyatkozása miatt 
ismét viffza indúla a' Bettiméi úton; 
de a" Sphakióták az Apocoronai szo
ros úton várták a’ sziklák megett 
ólálkodva. Alig haladt el az elősereg, 
melly Kandiaiakból állott, midőn 
a’ támadás elkezdődék, és a’ Törö
köket megzavará. Mufztafa Ba
sa, kinek már egy lova elesett vala, 
kardot ragadván előre nyomúla leg 
elől menvén, és utat nyita; de még
is 500 embert vefztett, kik mind
nyájan megölettek , és minden bu- 
tyorait. Hogy ő még többet is nem 
vesztett ezen veszedelmes helyen , 
tsak személyes vitézségének köszön
heti. Ezen sereg mostanság Betti
métől négy mértföldnyire tanyázik. 
A’ szigeten újra 700 embert szedtek 
öfzve katonának, és Szuleiman 
Basa ismét 1000 embert küldött. 
Azt hiszik, hogy Mufztafa Ba
sa ismét megindul a’ Sphakióták 
ellen, és hegyeikben üldözni fogja 
őket. Az ő lázadásokat tsak a’rab
lás kívánságának lehet tulajdoníta
ni, a’ mihez fzokva vannak; mert 
a’ békeséges keresztény alattvalók
kal ezen szigeten a’ Kormányozó 
igen kegyesen bánik.” — Ezután 
•Mufztafa Basát, ki az Egyip
tomi Basának Mehmed Alinak 
nevében kormányozza a’ fzigetet, a’ 
levél író felette ditséri, kinek kéré
sére a’ Franczia Consul, mint ma
gános ember, ott maradott. — To
vábbá azt mondja, hogy az Angol 
hajóknak minden vigyázása mellett 
is két hajó, egy rfoskánai, ’s egy



Máltái, vágó marhát, és vajat vitt 
Ráneába , pedig ezek Karabusa előtt 
4 hadi hajó láttára eveztek-el. 

GÖRÖG ORSZÁG.
Aegina fzigetéről Jun. lö-ikán. 

— Azon derék jótevők’ lajstromá
ban, kik Görög Országot adakozá
saik által segítik, találtatik Ö Fel
sége az öreg Orofz Tsáfzárné is
200,000 ezüst Rubel ajándékkal a’ 
Görög Országi szegények’ számára. 
Ó Felsége az Orofz Tsáfzár 2 mil
lióm Frankot adott költsön a’nem
zeti bankba. A’ nép’ háladatosságát, 
és örvendezését ezen Fejedelmi ado
mányokért nem lehet leírni.

Mindnyájan elbámultunk Mau- 
ro Michail Györgynek, a' Maj- 
nották Fejedelme’ fiának, Nákó 
Andrásnak , és Mii aiti György
nek elfogattatásán, kik mind a" hár
mán az elofzlott Helytartó igazga- 
tófzék’ tagjai voltak; több Specziaia- 
kat is elfogtak a’ Praesidens' paran- 
tsolatjára, s mind Al bán itikába 
vitték őket. A nép nem győzi ennek 
az okát találgatni, "s annál is in
kább , minthogy az elfogottak mind
nyájan az úgy nevezett Angol fele- 
kezethez tartoznak, kik az Orofz 
had-izenetnek megérkezése óta nem 
igen voltak a’ Praesideqs’ kegyel
mében. ( A’ Praesidens ellen már 
előbb némelly Specziaiak öfzve- 
esküvést is forraltak j; de az fel
fedeztetvén, füstbe ment.)

Szmirnából Jul. k-dikén így ír
tak : Egy Angol fregáta azon örven
detes hírt hozta Urlába, hogy az 
Európai Admirálisok , és Gróf C a-

podistrias IbrahimBasával 
öfzvejöttek, és forma fzerént meg- 
eggyeztek , hogy Ibrahim Morééból 
elvigye seregeit, és ezen feltétel alatt 
Zantéból eleséget kaphat ármádája 
számára. Egy Angol brigg Alexan
driába küldetett, hogy a’ szükséges 
szállító hajókat ide hajtsa. Míg a’ 
Törökök valósággal ki nem takarod
nak, addig Navarin, Kandia, és 
Alexandria bekerittetése tsak vigyá
zat képpen áll, minthogy fegyver
szünet van. — Azt is reményük itt, 
hogy a’ Nagy-Követek mentői ha
marább Úriénál kifzállanak (az 
az : hogy Konstantinápolyha vissza
térnek.)

Aegináról „Jun. 20-dikán. — 
Jun. 15-dikén Ö Ex ja a* Praesidens 
egy Angol fregátán Pórósba indúlt, 
és más hadi hajó kíséretében Eleu- 
s i s b a ment, minekutánna ott a’ 
tábort meglátogatta, 18-dikban Pó
rósba vi/Iza tért. (további utazását 
leírtuk a’ 11-dik levelünkben.) — 
Tegnap H e c t o r nevű Ipsárai hadi 
hajón ide jőve Capodistrias 
Ágoston Úr, a’ Praesidens Ő Excel- 
ientiájának testvére , külömbféle 
más tudós emberek lévén vele.

A' böltsen elrendelt egésségbeli 
intézetek Hydra fz igét én az előbbi 
bátorságos' állapotot visszatérítet
ték ; ’s így Z*0 nap után ismét ezen 
sziget viíTza nyerte fzabad közösü
lését a’ többi szigetekkel. Ezen alkal
matossággal a’ nyugoti Spórád szi
getek' rendkívül való Biztosa (Ca
podistrias Viario Úr) Hydrán ehez 
■alkalmaztatott Proclamátiót adott



— 112 —

ki. — Sp eczia is nehány nap múl-1
va felfzabadúl.

MeíTzeniából érkezett Jun. 15- 
diki hiteles levelek fzerént az Albá
niaiak Módónból (inkább Körön
ből) ŐOOO-ren Rum el ián kerefztül 
haza fzándékoznak menni. Ők már 
a’ Görög foglyokat is fzabadon bo- 
tsátották.

A TheíTzáliából érkezett embe
rektől értettük, hogy a’ Törökök 
nagy sietséggel erősítik JL a r i s s á t. 
Igen sok ember foglalatoskodik a' 
vár körül a’ sáncz-ásással, ’s batté
riák’ kéfzitésével.

Nehány nap előtt némelly kato
nák érkeztek ide nyugoti Görög Or
szágból ; ezek mondják , hogy a' 
Kiutajer (Resid Basa) 3000 Albániái 
katonával MiíTzolungi mellé érke
zett; ő maga 100 emberrel bé ment 
a' várba. Chúreh Fő Grlis hadi 
fzállása most Mitikában van. Kü- 
lömbféle hadi tsapatok küldettek 
nyugoti Görög Orfzágnak felső tar
tományiba.

Kül'ömbbf éle Tudósítások 
A’ Giraffa, az Egyiptomi Vice- 

Király" ajándéka, Jul. 0-dikán reg
gel megérkezett Laxenburgba, 
mellyet Ó Tsáfz. K. Magasságok a 
F ő Herczegek , ’s Fő Hg. A bizonyok' 
e' végre Badenből oda utazván,, 
megtekintettek, és azután másnap 
Schönbrunnba a' Tsáfzári va
daskertbe vitetett ; hol, hogy az állat 
fzükséges nyugodalomban lehessen, 
naponként tsak 8 órától 11-ig dél
előtt, és 3-tól 7-ig délután T és mi
dőn majd rövidebb lefz a" nap, tsak

6 óráig lehet látni. A’ Giraffával van 
egy Arabs-ember, két Egyiptomi 
tehén , és három tsuda-fzépségü fe
jér ketske.

Stratfor d-Canni ng Úr Jul. 
51-dikén estve , Ribeaupíerre 
Úr pedig más nap érkezett Ankó- 
nába; mind a’ ketten Aug. 2-dikán 
Talbot Angol fregátára felülvén, 
Korfuba indúltak.

A’ Brazíliai Vice Consul Bré
mában kihirdette, hogy további pa- 
rantsolatig nem fzabad több Német 
fzállóknak Brazíliába utazni. Az 
utolsó hajóill yen fzállókkal Brémá
ból a’ f. e. Augustusban indúl-el.

Jul. 20-díkán, éppen az nap, 
mint Bétsbe, az orkán nagy pufz- 
titásokat tett Franezia Orfzágnalt 
több városaiban is, ú. m. Nantes- 
ben, Havre-ben, ’s a’ t.

Haytiból Jun. 10-dikéig terjedő 
tudósítások érkeztek, mellyek fze
rént Boy er Praesidens midőn a' 
gyűlést megnyitotta, annak eleibe 
adta mitsoda helyheztetésben legyen 
a’ Respublika Franezia Orfzág eránt. 
E' fzerént efzközök vétetnek elő , 
hogy a' nemzeti adósság egéfzen le
fizettessék ; ellenben a Francziák- 
nak eddig engedett kereskedésbeli 
kedvezések 1830-ik efztendővel meg 
fognak fzünni.

Jul. 20-dikán Ó Tsáfz. Magas
sága Ilona Orofz Nagy-Herczegné, 
Kolóniába érkezett.

A’ Svéd Király három hónapi 
távul léte után Norvégiából Jul. 24- 
dikén estve a’ népnek nagy örven
dezése között ismét haza érkezett 
Stokholmba.

(Hafznos Mulatságok Nro 14» Hirdetés 1/2 árkus)



Hirdetések.
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(14.)

Királyi hafzon vételek ’s pufztaréfzels k i á r e n d ál
tat á s a.

(l) Köz hírré tétik: hogy a’ Méltóságos Szatmári Püspök’ Jófzá- 
gaiban találtató négy Vendégfogadók— Méfzávfzékek— a’ Tifzai ha
lászat , és némelly réfz-pufzták , a’ jövő 182Q-dik esztendő Januaviustól 
kezdve három esztendőkre hafzonbérbe fognak kiadatni, ’s e’ végre a’ 
jövő September’ 16-dikán Tifza-Nánán reggel Kótyavetye tartatni, 
mellyre minden részt venni szándékozók egéfz birodalommal hiva
talosok.

Licitatio Hirdetése.
(l) Folyó 1828. esztendei Kisasszony Hava 26-dikán Sz. Rir. Pest 

Várossában Z dd kert útfzaban az 500 szám alatt lévő Házban, néhai 
Tekintetes Beódrai Karácsonyi Lázár Úrnak hagyatott Successionális 
M áss áj a részéről licitáltatni fognak két száz kilenczven Akó , r eszerint 
Pesti Kőbányai, réfzerint pedig Szadai, 1824-dik efztendőrül való fejér 
Borok hordóstul, vagy hordó nélkül , — nem külömben két duppla 
Átalag Tokai tsináltt Borok, és több fzáz akóra való üres, vassal 
abrontsolt hordók,— mellyek a’többet ígérőnek kéfz pénzért eladatni 
fognak. Ne terheltessenek tehát a’ venni akarók, a’ ki tett helyen, 
és napon, szokott Licitátiobeli időre megjelenni. Ha mindazonáltal 
valaki az illetett Borokat, vagy üres hordókat, még a' Licitátio előtt 
venni kívánná , eziránt mindennap a’ fenn kitett és szinte a’ tisztelt 
Karácsonyi Lázár Úr Successionális Massájához tartozó háznál az 
első emeletben tudósítást vehet. —

Eladó réz serfőző Kazán,
melly egéfzen új, gömbölyeg formájú, a’ legjobb rézből jól el van 
készítve, és fedéllel *is fel van kéfzülve, az általmérője 70 Bétsi hü* 
velknyi, mélysége pedig 30 Bétsi hüvelyknyi, és közel 40 Bétsi 
akós ; terhe pedig fedelével eggyütt 8Q2 Bétsi fontot nyom. Bővebb 
tudósítást vehetni Pottensteini rézfabrika’ lerakó helyén a’ Freyungen 
Nro 157 Steiner és Bankér Társai házába Bétsben.

X(Második Felesztendő 1828.J



I Hirdetés.
fi) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik , hogy a' megüresedett Csanádi Püspöki Urada
lomhoz tartozó következendő hafzönvételek fognak Arendába adatni.

1- fzör Ezen Makai Uradalom határjában lévő Igátsi Csárdá
ban a' Bor, Pálinka, és Ser mérés jussa, és ehpz tartozó 22 láncz 
fzántó föld. Bánat Pénz lg fór. Váltó Czédulákban.

2- fzor Az úgy nevezett Rákosi Csárdában, fzinte Bor , Pálinka 
és Ser mérés jússa, és ehez tartozó 14 láncz fzántó fúld. Bánat pénz 
30 fór. V. Cz.

3- fzor A' Kopántsi Pusztából mintegy 561 Jugerum fzántó 
föld. Bánat Pénz 60 fór. ezüst pénzben.

Mellyek’ haszonvételének idei a'folyó 1828-dik efztendő Octo- 
ber i-ső napján fogják kezdetét venni.

4- fzer Makó Várossában a’ Húsvágás jussa a’ mellyhez kap- 
tsolva vagyon 500 hold kafzálló a’ Belei Pusztából. Bánat Pénz 100 
fór, ezüstben.

5- fzör Ugyan Makó Várossában tartatni szokott héti Vásárok 
haszonvételei. Bánat Pénz 40 fór. V. Cz.

Ezeknek Arendái a’ jövő 182Q-dik efztendő Januarius i-ső 
napján fognak kezdődni, és mindenek 3 egymást követő esztendőkre 
fognak kíáréndáltatni.

6- fzor A’ folyó esztendei Makai fzőllők terméséből remélhető 
mintegy 800 akó Dézsma Borok fzinte Licitátio mellett elfognak adatni. 
Bánat Pénz 100 fór. ezüstben.

A kiknek tehát ezen elő számlált Haszonvételek kiárendálá- 
sára, és a’ Dézsma Boroknak kéfz pénz mellett való megvásárlására, 
kedvek léfzen itt Makó Mező Várossában a’ Püspöki Palotában a’ 
folyó esztendei September Hónap 17-dik napján reggeli Q órakor tar
tandó Licitatióra, elegendő Bánat Pénzzel felkészülve ezennel meghi- 
vattatnak. Költ Budán g-dik Aug. 1828.

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

ből köz hírré tétetik, hogy Bánátban Nagy Betskereken a’ Ki
rályi használatok , és Uradalmi földek, mellyeknek a’ bér-ideje e’f. e. 
October végén elmúlik, újra három egymásután következő efztendőre 
e’ f. e. September g-dikén Arendába adatnak.

Mellyre nézve a’ bérleni vágyók szükséges banat pénzzel felké
szülve a’ mondott határidőre ezen Licitatióra Nagy Betskereken je
lenjenek meg. Budán Äugustus 8-dikán 1828-



Híradás.
(1) Pesten az Orfzág úton közel a' Hatvani kapuhoz 657-dik fzám 

a'att a’ Házi A Iszonynál lö antalog eladó Tokai bor vagyon.

Jelenté s.
(2) A’ Kettenhoferi Ts. Kir. pr. Tzitz és Kárton Fabrika ezennel 

illendően jelenti, hogy ezen Pesti , Jánosfővételi vásár alkalmatossá
gával a’ maga árosportékája rakodó boltját, melly van a’ nagy Híd- 
utfzában, a’Szína háznál a’ 16 7. szám alatt, vagyis a’ három Trigis- 
nél, ismét megnyitja, és külömbféle iminéműségű Portékákkal kíván 
elébbi tisztelt vásárlói kívánságának eleget tenni. Ennél fogva számos 
Vásárlókra tart számot. Pesten Augustus 8-dik 1828.

Kályháknak Depositoriuma.
(6) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a’ Dorottya utfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített, és a’ Rajzo
lásban mostani időre nézve legdifzesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a’ miilyeneket a" megrendelő T. N. Urak kívánni fognak , kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményi!.

Pesten Julius 23-dikán 1828«
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Hirdetés.
(,3) A' Magyar Óvári Uradalom részéről, köz hírül adatik: hogy 

a’ Mosonyi Juhakolba e’ folyó esztendei September l-ső napján reg
geli Q órakor Licitátio fog tartatni, melly alkalmatossággal 

3000 darab Kos és Ürü 
1000 darab öreg anya Juh 
200 darab esztendős anya Juh, és 
500 darab anya Bárány,

öfzvessen 4500 darab Juhok fognak Licitatióra kitétetni, olly meg
jegyzései; hogy minden nemű Kosokat a’ Lieitatión kivül is, vá
lasztás fzerént, megvehetni.

Eredeti Száfz-Kosok’ eladat ás a.
(3) Augustus 26-ikán 80 darab két esztendős hágó-Kosok gyap

jastól , a’ Renne rsdo rfi, és Stolpeni Száfz Kir. fajta nyájból 
valók, Pesten a’ Bálvány utfzában Föls házában Nro 250 licitátio 
útján fognak eladatni.



Hír d e t e s.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanáts’rendelésé

ből köz hírré tétetik , hogy a’ nyolcz birtok részből: Szveticze, 
Palioze, Kurpczán, Vi d e t i eh, Z o o n a r i cs, No v á k y, B r e z- 
nik, és M esküje helységekben álló a’ Kulpa , és Dobra folyók kö
zött Zágráb Vármegyében a'Károlyvárosi kerületben Szeremi járásban 
fekvő Religyiói fundusi mezei jófzág Szveticze, mellyben 30 3/8, 
37 jobbágy házzal felkészült, és a’ rendes Urbáriomi tartozások alá 
vettetett egéfz telekek, 3 fzabad zsellérek, vagy is taksalisták , továbbá 
két puszta telekek, és a’ bortízeden, és hegy vámon kívül 15 hold és 
22 EJ öl fzőlő, 82 hold, és 705 LJ öl szántóföld , 19 hold, 661EI öl , 
3Ő hold Iáig □ öl legelő; 2 hold, 359 bJ ól kert, ésll4 hold, 10Ó3 
TT öl több darabokból álló erdő mint Major földek, és egy több kü- 
lömbféle alkalmatosságokkal felkészült Monostor épület találtatnak , 
Zágrábban a’ f. e. Augustus végén ottan tartandó országos-vásár 
alkalmával azon épületben , mellyben az lntézetfundus fiók pénztára 
tartat!k, reggel a’ szokásban lévő tifzti órákon Licitálás által a’ legtöb
bet Ígérőnek 1829'üfiü Januarius 1-sejétől kezdve 12 egymás után kö
vetkező esztendőkre felsőbb helybehagyás mellett bérbe adatik. A’bér
lés feltételeit Budán a’ Királyi Helytartó Tanátsbeli Intézetbeli Szám
vevő Hivatalnál valamint a’ fent nevezett Zágrábi fiók pénztár (Cassa) 
hivatalnál a* rendes hivatali órákon időnként megnézhetni.

Hirdetés. ✓
(3) Ts. Ns. Ung Vármegye részéről köz hírré tétetik: hogy az 

182 8/9 efztendőbeli köz szükségekre megkívántat/) szereknek, és a' 
tselédek' ruházatjára szükséges posztónak, 's egyebeknek megszerzése 
Licitátió útján fog megesni, olly czélból, hogy a’ kik legoítsóbban 
magokra vállalják a’ szolgáltatást, azoknak fog általengedtetni. Ez 
eránt a’ kótyavetye September 4-kén délelőtt Ungváron fog tartatni. 
A’ szolgáltatni akarók ne terheltessenek a’ megírt napon ’s helyen 
megjelenni. — Kívántainak pedig :

Író Szerek.
47 kötés posta - papíros; 40 kötés regest ; 5 kötés concept-pa- 

píros; — 53 l/2 font spanyol - viafz; 79 tsomó spárga; 60 darab 
tollvágó kés ; 85 darab plajbáfz.

A’ tselédek' számára.
187 réf búza-virág fzínü posztó; 30 réf veres pofztó ; 15 rét 

veres Damisk; ZZ réf sárga Rása ; 4Ö garnitúra dolmányokra való 
sárga gomb; 46 tuczet lájhlikra való gomb; 440 pár kapots ; 92 rúd 
veres tevefzőr ; 4Ö2 réf béllésnek való váfzon; 92 pár új tsizrna; 64, 
pár fejelés. Kblt Ungvávott-Jul. 23. 1828.

JL



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK,
05.)

Pesten, Szerdán, KisaíTzony Hava 20-dik napján 1828.

Madár.
Repke Madár , tsemegét, nádmézeL nyújtanak enned;

Czifra kaliczkában tartanak, ingyen elélsz:
Ennye be boldog vagy!—„Ninls, áh nints drága szabadság; 

Nem vagyok én boldog! ” — nyögve sohajta madár.

Sz. Fej érvárról Aug. 14. — 
Nagy Méltóságú Cziráki és Dienes- 
falvai Gróf Cziráky Antal Úr Ó 
Exjának, Orfzágunk’ Lírájának, 's 
a t. mint e" Ns. Megye Fő Ispányá- 
nak előlúlése alatta’ f. h. n , és 12- 
dikén tartotta Ts. Ns. Fejér Vmegye 
Tifzt-újító izékét, mellynek illy ki
menetele lett: Első Al-Ispány Mél- 
tós. Szolgaegyházi Ma rieh István 
Dávid Tsáfz. K. Kamarás Úr; 2-dik 
Al-Ispány Nagys. Jefzeniczei J a n- 
k o v i c h Jósef Kir. Tanátsos. — Fő 
Jegyző: Péfzaki B a j z á t h György; 
Betsúletbeli Fő Jegyző: Nedeczei 
Nedeczky Ferencz; i-ső Al-Jegy- 
ző: Baur György; 2-dik Kandó 
Jósef; Betsúletbeli Al-Jegyzők: Rad- 
ványi Gróf G y ő r y Láfzló ; és 
Mefzlényi Lajos. — Fő Adósze
dő : Alsó Szómolányi N a gy Ignácz; 
Számvevő Viliéi Pribék Ednárd. 
— Tiszti Fő Ügyéfz: Inántsi Pap 
Gábor; Al-Ügyéfz : Hu fzár Pé
ter ; Betsúletbeli Al-Úgyéfzek : P e- 
őcz Károly, és Szent Péteri 
Ferencz; FŐ Orvosok: Molnár

X

MAGYAR és ÉRDÉL Y-
„ ORSZÁG.

O Tsáfzári ’s Apostoli Királyi Fel
sége a’ f. e. Aug. 10-dikén költ Ke
gyelmes Végzése által a' Sz. István 
Magyar Király jeles Rendének , 
Ránffy ’Sigmond Úr halála által 
megüresedett , Heroldi hivatalára 
Nagyságos R áj n e r Miklós Királyi 
Tanátsos Urat, UdvariTitoknokot, 
és a’ Sz. István Rendének Cancel- 
listáját kegyelmesen emelni méltóz- 
tatott; és ennek helyébe a’ Sz. Ist
ván Rendének Cancellístájává Mél- 
tóságos Báró Schönstein Jósef 
Urat a’ N. M. Magyar Kir. Cancel- 
láriánál Praesidiális Udvari Titok
nokot nevezni méltóztatott.

A’ Pesti Vak-nevendékek’ In
tézetének szokott megvizsgáltatása 
a’ f. hónap 24-dikén, mint a' Soka- 
dalom Vasárnapján, délután Z óra
kor a’ Ns. Pest Vármegyének gyűlés- 
palotájában elmulhatatlanúl végbe 
fog menni; — a' mire kiki ezennel 
illendően meghivattatik.

(Második Félesztendö 1828.)



János,és Novak Jósef.— Földmé
rő Chiapó Benjamin; Levéltár
nok T h a 1 y Károly. — Sármellyéki 
Járásban Fő-Szolga-Bíró : Verbói 
Szluha Imre ; Al-Szolga-Bírák :
1- ső V i c e n t y Ferencz, 2-ik Hor
váth István. Centrális Biztos : T e r- 
govtsits Ignácz.— Csákvári Já
rásban: Fő Sz.B.Horváth Gábor; 
Al-Sz. B. l-ső Sárközy Kazimir ;
2- dik Renessey Károly.—Bitskei 
Járásban FőSz.B Mentl e r Károly; 
Al-Sz. B. i-ső Pap Gábor; 2-dik 
Gyöngyösi K i s Antal.

FRANCZIA ORSZÁG.
A Moniteur Aug. 5-dikén két 

Királyi Rendelést közöl, mellyek 
azon h. 5-dikán kőitek ; ezek fzerént 
Gérard de RaynevalÚr a'Hel- 
vitiai Szövetségnél Franczia Nagy- 
Követ , Ministerré, és a' titkos Ta- 
náts' tagjává neveztetik , és a’ külső 
dolgok’ Ministerének (d e la Fer
ro na ys Grófnak) távul léte alatt 
ezen Ministeri hivatal reábízattatik

Ugyan az nap a’ Moniteur 
illyent írt: „Több hét óta nyugha- 
tatlanságba ejtette Gr. F erronays 
egésségbeli állapotja az ő fzámos 
barátit. A' Király, ki fzives részvé
tellel van ezen hív, és egyenes lel
kű szolga dolgában , neki szabadsá
got adott, hogy Tseh Orfzágban 
a’ Karlsbad! ferdéikkel élhessen. O 
Exja Aug. 7-dikén fog elutazni, és 
September vége felé ismét itt lefz. 
Távúi léte alatt az ő hivatalát Ray- 
jieval Ur O Felségének Helvetiai 
Követe fogja viselni.

A’ Franczia Király sok Tisztet 
megjutalmazott azok közül, kik a'

Navarini ütközetben magokat meg- 
külömböztették most a' Moniteur 
fzerént ismét sokat toldott hozzájok, 
kik közt említést érdemelnek : Hu
gón Úr, linea-hajós Kapitány, ki 
Navarinnál Armidát kormányozta, 
Báró lett. De la Bretonniere 
Úr, linea-hajós Kapitány, ki a’Na
varini ütközetben Breslaut kormá
nyozta, az Algír mellett álló hajós 
sereghez megyen Vezérnek Collet 
Admirális helyett, ki gyenge egés- 
sége miatt kéntelen Franczia Or
szágba visszatérni. Ezeken kívül több 
előléptetések történtek, többen kap
ták a Betsület’ Légiójának keresztjét.

Aug. 4-dikén a’ Fő Rendek ele
jébe terjesztette a’Fináncz-Minister 
a jövő esztendei Országos jövedel
mek’ lajstromát; melly azonnal egy 
erre kineveztetett Biztosságnak ada
tott áltál a' megvizsgálás végett. En
nél fogva a jövedelmek tennének 
980.150,821 frankot.

Merkur nevű Angol gőzhajó, 
Blaquiere Űr lévén rajta ,a Havrei 
kikötőhelybe béerefzkedett, hogy 
eleséget, kőszenet, és Orvosi ízet e
ket vegyen magához. A’ Királyi jö
vedelmek’ Igazgatója tudósítá Bla
quiere Urat, hogy a’ tengeri Minis
ter’ parantsolatjára Merkur minden 
Francpia kikötőhelyekben fzabad a’ 
vám fizetéstől. Ezen hajó Mar
sz e 1 y h e megyen , hogy Lord C o- 
chranét felvegye, és Görög Or
szágba fzállíttsa. Ezen gőzhajónak 
alkotási müvét igen ditsérík.

OLÁH ORSZÁG.
Bukurestből Aug. 2-dikán 

indúlt tudósítások kedvezőbb hírt
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koztak az oda való egésségbeli do
log felől ; ugyan is már több nap 
óta senki sem halt meg pestisben, 
sőt a* falukból is olly örvendetes hí
rek érkeztek. Floresko György 
Bójér Agát minap a’ Biztosság a' 
Duna mellékín lévő pestises faluk
ba küldötte ; ő ott a’ nyavalyás , és 
gyanús famíliákat az Illfoveri kerü
letnek minden fzomfzéd - faluiból 
öfzvegyüjtötte, Budesti falunál 
szükséges kalibákat építtetett, és 
minden famíliát a’ gyanúságnak kis- 
sebb vagy nagyobb volta fzerént 
felosztván, contumáczia alávetett; 
egy Tiszt a fzükséges katonasággal, 
’s egy Orvos maradt ott, hogy ezek
nek tisztulásokat elősegíttse. Ezen 
utasítás adatott a’ többi Kerületek
be küldetett Bojároknak is; ezen 
módnak foganatos következései let
tek.; a’ nyavalya korlátok közé van 
fzorítva , és reményleni lehet, hogy 
mentői hamarább egészen elenyészik.

NAGY BRITANNIA.
Gibraltárból Jul. 17-dikén 

írják, hogy W e 11 es 1 ey línea-liajó 
azon h. 14-dikén a’ közép tengerre 
béerefzkedett, a’nélkül, hogy Gi
braltárnál kikötött volna; hanem 
tsak elmentében a’ Gibraltár! Kor- 
mányozónak az Angol Orfzáglófzék- 
tői való hivatalos leveleket által kül
dötte. Sir Pulteney Malcolm Ad
mirális , Codvington következője 
Wellesley hajón vagyon. Gödri ng- 
ton mindjárt Angliába visszatér, 
hogy ott kívánsága fzerént hadi Tör
vényszék elejébe állíttassék.

Cuff Óbester halála által a’

Parlamentumban egy hely megüre
sedett T r a 1 e e városára Kerry Gróf
ságban Irlandban ; azt tartják, hogy 
itt is egy Katholikus fogja magát 
candidáltatni, mint Cläre Gróf
ságban.

A’ Courier Jul. 28-dikán illy 
czikkelyt közöl : Némelly Újság-le
velek olly sokat beszélitek a’ fegy
veres seregeknek Irlandba való sebes 
küldetéséről, hogy fzükséges legyen 
a' következő igazítást és felvilágosí
tást köz hírré tenni. A 87-dik Re
gement, mellynek parantsolatja volt 
C halamból elindulni, és a’ mint 
mondottak Liverpoolon keresztül 
Irlandba menni, Chester-Castle-be 
rendeltetett. A" Q2-ik Rgt. Glasgow
ból Waterfordba megyen, és a’65- 
diket felváltja, melly Nyúgot-Indiá- 
ba rendeltetett. A’ granatéros gár
dának első bataliona Irlandba me
gyen ugyan azon Regement’ 3-dik 
batalionának felváltására, melly An
gliába viŰjzatér. A 21-dik Rgt. még 
nem kapott parantsolatot az elindu
lásra. Ezen feladásokból által lehet 
látni, hogy nem igaz, hogy Irland
ban a fegyveresek’ száma megfza- 
poríttatnék , hanem az elmenők' 
száma hasonló számú katonákkal 
hétöltetik.

Báró Humboldt Vilhelem , 
ama híres Burkus Tudós , Julius vé
gén Londonból elútazott. Ittlétének 
utolsó napjait a' Királynál W i n d- 
sorban töltötte. Elútazása előtt a’ 
Király’ számára le kellett képét fes
tetni az Udvari Képíróval, hogy ven
dégének legalább képe nála marad
jon, ’s egyfzer’smind a’Guelfi



Rend' nagy keresztjével megaján
dékozta Ö Felsége.

Clarence Hg. és Herezegné Ply-
mouthban Jul. 28-dikán jelen voltak, 
mikor a' Royal-Adelaide nevű 120 
ágyús línea-hajó a' tengerre erefz- 
tetett az építő műhelyből ; a’ Her- 
czegné volt a Rerefztannya. Egy 
másik új, Hindostán nevű, 7-4 
ágyús línea-hajó is készen van.

Azon Társaság, melly Irland' 
Állapotának megjavítására állott 
öfzve, utólsó ülésében egy Deputa- 
tiót választott, hogy Marquis Angle- 
sea Vice-Királynak megköszönje 
azon gondoskodást, mellyel a’ Tár
saság’ nagy czéljának előmozdítására 
mutatott. Ezen Deputátio a’ Dubli
ni Majorból, a’ Leinsteri Herczeg- 
ből, Miltown , Meath , és Llandaff 
Grófokból, Cloncurry, és Killeen 
Lordokból, Sir Roose Fő Bíróból, 
Kenny Szenátorból, és Latouche , 
O’Connell Dániel , és Leader 
Urakból, ’s a’ t. állott, 's a’ Vice- 
Királynak udvarlására Jul. 26-dikán 
ment, melly alkalmatossággal a’ Ti- 
toknok háladatossággal fellyes kö
szönő írást olvasa fel; Ó Exja is 
nagy fontosságú válaíTzal felelt. Ez 
után a’ Vice-Király sokáig tanáts- 
kozott a’ Követekkel, az eránt mit 
kellene még tovább is tselekedni ? 
A’ Vice-Király azt mondá : hogy a’ 
Társaság által tett előterjefztés , a 
kőszéntől való adózásnak eltörlésére 
nézve, igen jó foganatú lefzen; és 
ő kéfz minden illy javallatokat tá
mogatni. Azt is mondá, hogy jó 
lenne a’ Társaságból egy válafztott- 
ságot nevezni, melly Okleveleket,

’s a’ t. készítene előre, ’s 6 ezeket 
illendőképpen megvizsgálná. A’ Ti- 
toknoknak azon jelentésére, hogy 
már vagyon Hlyen Válafztottság ne
vezve, a'V. Király óhajtotta tudnia’ 
tagok’ neveit, és ismét azt mondá, 
hogy a’ Társaság főképpen gyakor
lásbeli (practicus) javallatokra füg
gessze szemeit. Örömmel távozék el 
a’ Deputátio, látván hogy már ked
vező paizs alatt fognak ezen Orfzág 
ügyei a’ Parlamentum elejébe ter
jesztetni.

A’ Londoni Újságok azt állít
ják , hogy Marquis Anglesea, 
Irlandi Vice-Király igen fontos hi
vatalos leveleket küldött a’ Ministe
rekhez, és nem kíván tovább hiva
talában megmaradni, ha a’ Parla
mentum' megszűnése alatt a’ Katho- 
likusok’ javára valami eszközhöz nem 
nyúlnak.

Doctor Ho wl ey, a’ Londoni 
Püspök, Canterbury-i Érsekké, és 
Doctor B 1 o o m fi e 1 d , Chesteri 
Püspök, Londoni Püspökké nevez
tetett amannak helyébe. — Mind a’ 
ketten Jul. 51-dikén a’ Királynál vol
tak kéztsókoláson.— Aug. 1-ső nap
ján délután 2 órakor Kabinéti tanáts 
volt a külső dolgok hivatalában ; 
ezen minden Kabineti Ministerek 
jelen voltak, Bathurst Lordon 
kívül, ki nints Londonban. 

PORTUGALLIA.'
A’ Lizabónai Udvari Újságban Jul. 

18-dikán találtatik egy , iA-dikben 
költ, Királyi Rendelés , melly Cer- 
veira Botelho do Amaral Victorino 
Júsef Udvar-Bíróhoz van intézve; és



ebben megparontsoltatik neki, hogy 
haladék nélkül Oportóba menjen , 
’s ott azokat, kik az utolsó pártütést 
elősegítettek , vagy benne részt vet
tek, elfogassa, kivallassa, ’s meg
ítéltesse. Ezen Végzés kezdetén így 
fzóll a’ Király: hogy az Oportói tá
madás annál iszonyúbb , minthogy 
az 1820-dikihoz éppen hasonló, és 
a’ Királyi fzék’, ’s religió’ elrontá
sára czélozott; ez okáért példás bün- 
tés érje őket, hogy egy tsapással a’ 
revolutiónak vége legyen , melly 
nyilván, vagy titkon nyolez eszten
deig tartott Portugalliában. Ezen 
büntetéseket szaporán végre kell 
hajtani, ’s ennél fogva külömbféle 
helyekre, a’ pártütés’ helyeire, ka- 
tona-itélőfzéket kell küldeni. A' per’ 
folyamatának igen rövidnek kell 
lenni, tsak az elmúl ha táti an szer
tartásokra ügyelvén. Ezután a’ se- 
géd-Bírákneveztetnek meg. Az Ud
var-Bíró határtalan hatalmat nyert; 
még a’ katona Tiszteket is megfzól- 
bthatja segedelem végett. Az ítéle
tet az Oportói Törvényszék palotá
jában kell tartani, .a’perbeli költsé
geket a’ megitéltettek’ vagyonából 
fizetni, és a’ dolog’ folyamatjárói 
időről időre Dom Miguelt tudó
sítani.

A’ Lizabonai Udv. Újság Jul.
23-dikán a’ Politia-Fő-Felvigyázó- 
nak egy Híradását közli, melly előtte 
való nap nyilván a" falra felfüggefz- 
tetett, ’s azt rendeli, hogy ezen
túl semmi el fogattatás ne történjen, 
ha tsak az illető, törvényes Tiszt
viselőktől előre nints parantsolat 
kiadva erre nézve. Azok , kik ezen

rendelést megszegik, úgy tekintet* 
nek, mint a’ köz tsendesség’ há- 
borgatói, és a* törvények értelme 
fzerént keményen megbüntettetnek. 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Jul. '25-ikén. 

Ezen h. 12-dikén érkeztek ide az 
első tudósítások a’ 7 , ’s 8-dikán B a- 
s a r d s i k mellett történt tsatákról; 
ezek után tsak hamar más jelenté
sek érkeztek a’ Schumlai, és Várnái 
ütközetekről Jul. 10, 15, 10,17, 
20-dikáig. Ezen Török tudósítások 
olly közönséges kitételekkel, olly 
kevés környűlállásokkal, néha olly 
dagályos szavakkal vannak készítve, 
hogy nehéz világosan megérteni a’ 
hadi munkálkodásokat. Ezek fze
rént minden ütközetekben, kivált a’ 
20-dikán történt Várnaiban a’ Tö
rök volt győzedelmes ; sőt még 
Rnffzein Basa,ésHaIil Ba
sa, kik a’ Schumlai tábornál vezér- 
kednek, és a’Kapudán Basa, 
ki Várna védelmezését kormá
nyozza, valamint a’ Szilifztriai, Rus- 
tsuki, és Viddini várőrző seregek, 
nevezetesen a’ Rustsuki Gyurgevó- 
nál, és a ViddiniKalefatnál,mind 
a’ kettő a’Duna bal partján, részint 
az ellenség megtámadásait győze
delmesen vifízaverték, részint ma
gok jó kimenetellel támadták meg 
az ellenséget. — Ezen jó hírek, mint
hogy mások nintsenek, és semmi 
magános közösülés a’ táborral meg 
nem engedtetik, a’fő város lakosai
ba kedvező bényomást tefzen. Ő0000 
személynél többen íratták bé mago
kat a’Seraskier Chosrev Basá
nál mint önként válalkozottak az
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idevaló mester emberek, ’s polgárok 
közül; és a’ Basa azt hifzi, hogy ha 
a’ fő várost veszedelem fenyegetné, 
könnyen 100,000 illyen fzabad aka
ratát öfzve lehetne szedni. Ezek 
mind a’ legnagyobb tsendességgel 
mennek végbe, és a Keresztények 
ellen semmi rosszat el nem követtek.

Jul. 18-dikán nagy fzerentsét- 
lenség történt az Asadlinál lévő pus
kapor készítő műhelyben; t. i. a’ 
menykő beütvén mintegy 7 00 má
zsa puskapor a levegőbe repült; a’ 
180 munkások közül 150 oda lett. 
Noha Asadli a' fővárostól 3 német 
mértföldnyire esik, mégis a'föld ren
gést ott is jól érzették.

Noha felette nagy melegek jár
nak , a' fő város mégis egésséges 
állapotban vagyon; ellenben Szmir- 
nában valami veszedelmes nyavalya 
uralkodik , de nem pestis.

JÓNIAI SZIGETEK.
Korfuból Jul. 20-dikán. — Ma 

délután 5 óra tájban a’ két itten álló 
línea-hajó, Asia, és Conque- 
rant, mellyeken Codrington, 
és de Rignyr Vice Admirálisok 
vannak; továbbá Alcyon Franczia 
brigg, Hind és Racer Angol kültér
ii aj ók (Racer tegnap érkezett vala 
ide Máltából és Navarintól , ’s Co- 
dringtonnak hivatalbeli levelet ho- 
zott) elindultak a’ déli tájakra Na- 
varin felé. Syrene Fr. fregáta is, 
Robert Kapitány vezérlése alatt, az 
é jel oda indúlt. Az Admirálisoknak 
váratlan sebes elmenetele (Rigny 
hónap a’ maga línea-hajóján nagy 
vendégséget akart adni, és a’sok 
vendégeken kívül Gróf Guilleminot

is hivatalos volt) sokféle találgatá
sokra ád okot.

Korfuból Jul. 26-dikán. — 
Ma délután érkezett ide egy Jóniai 
gőzhajó , melly azt hozta : hogy C o- 
drington, és de Rigny Vice- 
Admirálisok tegnap előtt reggel 
Zantéhoz érkeztek. Azoff Orofz 
Admirális! hajó , Gróf H e y d en Vi
ce- Admirálissal, és Gróf Capo- 
d i s t r i a s Görög Ország’ Praesiden- 
sével, l6-dikban reggel Dragomes- 
tréből, hol Gr. Capodistrias a’ 
Görög tábort látogatta meg, Zan- 
téba visszatért, és más nap reggel 
a’ déli tájak felé tovább folytatta út
ját.— Az Egyiptomiaknak Morcá
ból való kitakaródására nézve Gr. 
Capodistrias Zantéban, a’ mint ál
lítják, azt mondotta, hogy az rö
vid időn megesik. Más tudósítások 
fzerént Ibraim Basa Gr. Heyden- 
nek, és Gr. Capodistriasnak , mi
dőn ezek Jul. első napjaiban Nava- 
rin mellett voltak, azt mondotta , 
hogy ő reá áll az elmenetelre, mi- 
hent attyától erre parantsolatot 
kap, és Alexandriából hajók érkez
nek seregeinek elszállítására.

Riílömbbféle Tudósítások
Odesszából Jul. 23-dikán ír

ják : hogy a' fő hadi szállásról érke
zett tudósítások fzerént a’ Török 
hadi sereg Se hűm Ián ál 120—
130,000 emberből áll. Mind e" mel
lett is a Tsáfzár eltökéllelte Schum- 
lának megtámadását ; de bezzeg 
Husszein Basa is kemény ellen-ál
lásra szánta el magát.

Azt mondják , hogy minekután-
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na az Albániaiak (6000 ember) Kö
rönből haza felé indúltak Morcán 
kerefztúl, Ibrahim Basa 10,000Arabs 
fegyverest utánnok küldött; de ezek 
semmire sem mehettek azoknak vifz- 
fzatérítésében , és a’ történt vagdal- 
kozásokban az Arabsok 300 embert 
vefztettek.

Egy Német Újság azt írja, hogy 
So fiában a Törökök 800 fzabad- 
akaratú katonákból álló sereget állí
tottak öfzve többnyire ifjú, és jó 
birtoku Görögökből; de ezek a’ mel- 
lejök rendelt Törököket megtudták 
tsalni, és mindnyájan általmentek 
az Oroszokhoz.

Konstantinápolyból Jul. 23-ikán 
írják : hogy a’ Porta szomorú hírt 
vett Paskevits Grlisnak előme
neteleiről , ki Erzerum, és Tré
fa i z o n d (Trapesantum) felé nyo- 
múl. Ezen utolsó városban sok réz 
van , melly az Orfzáglófzéké, és 80 
millióm Piastert érő. A Trebizondi 
öböl előtt már Orofz hajók kóvá
lyognak, hogy ezen rezeknek elvi- 
teteset gátolják; szárazon pedig el
szállítani már késő.

Több Párisi Újságok azt állít
ják, hogy a Morcai expeditió nem 
tsak hadi, hanem tudományos , és 
Kép mesterség! tekintetben is ké
szíttetik. A’ Mestereknek, és Tudó
soknak egy Biztossága fogaz expe- 
ditióval elmenni, (mint egykor E- 
gyiptomba) , hogy Görög Országot 
megvizsgálja , az emlék-jeleket, mel
lyek a’ Törökök' Vandalusságát el
kerülték , kifürkéíTze, és ásásokat 
kezdjen, hol ezeket még nem pró

bálták. Minden innen kikerülő fze- 
rek gondosan öfzvegyüjtelnek.

Ibrail ostromoltatása alatt 
2000 minden rendű megsebesített, 
és beteg katona volt bízva Sir Ja
mes Wylie tábori fő Orvos gondvi
selésé ala ; ezek közül az ő gondos
kodása áltál igen kevesen haltak meg; 
mire nézve O Felsége a’ Tsáfzár Jun. 
28-dikan a’ Karafzui táborból igen 
kegyes levelet írt a’ Fő Orvos Úr
hoz, mellyben felséges megelégedé
sét jelentette neki.

Jul. lQ-dikén, mint Mohanem 
hava 1-s6 napján (Török új eszten
dő napján) a’ Szerályban , szokás 
fzerént, nagy udvarlás volt a’ Szul
tánnál. Ugyan ez nap ízületeit a’ 
Nagy-Urnak egy leánya Fát Íme 
Sultane; ezen örvendetes törté
netet a’ Szerályban lévő ágyuk je
lentették.

Az Irgalmas Barátok Szerzete 
Austriában Feldsbergen Jul. 20-ikán 
gyűlést tartott, es a Szerzet Elöl
járójának választotta Tiszt Pater 
Schober Jeremi st, ki Provinciá
lis Vicarius , és a’ Bétsi Fő Klastrom’ 
Priorja volt. — Ezen szertartáshoz 
járult az is, hogy Jul. 24-dikén 
H r a c z e k Fcrencz a' Budai Ir
galmas Barátok Priorja, ki 1776-diki 
Sept. 13-dikán esküdt fel a’ Szer
zetbe , most másodszor tette le a’ 
Professiót, életének 74-dik eszten
dejében.
,iGr:,?iVgarÍ az Orofz Tsáfzári 

táborból Bukuresten, Pesten, Bé- 
tsen, Trieszten keresztül útazott Ae- 
ginába, ki az Orofz Tsáfzári Fel-



ségnek tellyes hatalmú Ministere és 
Követe lefz a* GörögOrfzáglófzéknél.

Tudományos dolgok.
1.) „Gazdasági Regulátziók’ Tű

köre , a’ pallérozott mezei Gazdaság
nak Kalauzzául, a’ Gazdasági Köny
veknek kultsául, ’s a' csinos érzés’ 
ingeréül, ’s a’ t. készítette Udvar- 
d y János, Magyar Országban hi
teles , és Ts. Ns. Székes Fejér Vár
megyében Becsrangú Földmérő.— 
Pesten, Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi Istv. költségén 1823. "

Nem annyira segítik elő hazánk’ 
javát az elme futtatások, böltselkedő, 
de alig alkalmaztatható Értekezések, 
mint valamelly mesterségnek vagy 
tudománynak az élés-hafznát tár
gyázó , ’s így gyakorlásba is vehető 
rendszabásai, útmutatásai. Illyen 
oldalról lehet e’ jelen való munkát 
tekinteni, ’s hafznosnak méltán ne
vezni , melly a’ bevezetésen kívül 
előadja: az Urbariális- a’ közbirto
kos- , uradalmi-, helység-, kert-, 
erdő- , út-, víz- , és mérték - Regu
lációit ; hozzá adván egy toldalékot 
némelly szokásbeli javításokról, ú. 
m. a* vonó-marha’ erejének megki- 
mélléséről, a’ kerekek’, ’s tengelyek’ 
megjavításáról, ’s végre eggyügyű 
vető masináról, mellynek hasznai 
a’ mint látszik, igen nagyok. A’ 
munka végén találtatik egy , Csin
talan által kőre metszett, nagy tá
bla 15 kép-rajzolattal, mellyek az 
útmutatásokat fzembe-tünőkké , és 
gyakorol hatókká teszik. A’ munka, 
melly Méltós. Báró Brüdern Jó

sef Ő Nagyságának van ajánlva, 8-ad 
rétben, 124 lapra terjed, és ára i 
fór. ezüstben.

20 „Yorich és Eliza Le
velei. Angolyból. Pesten 1828- 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István betűivel.”

Ezen érzéssel tellyes, és gyö
nyörűséggel mulattató könyveiké
nek magyarázójaTek. Döbrentei 
Gábor Úr, kinek neve (a’ hazai lite- 
raturában szerzett érdemeire nézve) 
már elegendő a’ munka ajánlására ; 
ő egyenesen az eretetiből fordította. 
Nyomtatása tsínos, no lapra telik, 
12-töd rétben.

3.) „A* Nemzeti Lovag, azaz : 
a’ Ló-Tudomány vizsgáló ismereté
re vezérlő rendszeres oktatás. Rét 
részben,35 rézre metszett rajzokkal. 
Pesten, Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi Istv. betűivel. 1828.”

A’ lelkes, és a’ lovakhoz igen 
jól értő tudós Szerző Alistai M át- 
ty us János Úr, Magyar hazánkfia, 
a’ 3-dik számú Ferdinand Fő Hg. 
Huszár Regementjében FőHadnagy, 
hazafiui buzgóságától, és tudomá
nyos tapasztaladtól vezéreltetvén , 
szép oktatásokat ád a’ Ló alkotásá
ról , természetéről, a’ nyergeslóval 
való bánásról, használásáról, ’s a’ t. 
úgy hogy ki ezt olvassa, méltán 
meggyőzheti magát annak jelessé
géiről. Czimje rézre van metfzve, es 
a’ munka Ő Királyi Fő Hercegsé
gének Estei Ferdinand M. Or
szág hadi Kormányozójának van 
ajánlva. Nagy 8-ad rétben, 25 1fi 
árkust tefzen.

(Hasznos Mulatságok Nro 15. Hirdetés V2 árkus)



LITERARISCHER ANZEIGER
für Freunde der ungrischen Literatur.

Tudományos Jelentések.

Handbuctl der ungrischen Poesie, oderAuswahl interessanter, chronologisch geordne
ter Stücke aus den rortrell lichaten ungrischen Dichtern, begleitet mit gedrängten Nachrichten 
von deren Leben und Schriften ; liehst einer einleitenden Geschichte der ungrischen Poesie; ei- 

8 lier Sammlung deutscher Übersetzungen «nigrischer Gedichte, und einem Verzeichnisse der im 
Werke verkommenden, weniger gebräuchlichen Wörter. Für Jene sowohl, die bereits einige 
Fortschritte in dieser Sprache gemacht, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen., 
und der ungrischen insbesondere, ln A erbin'dung mit Julius Fen) ery herausgegeben von Franz 
Taldy. Pesth und W ieu, 1828. 2 Lände , über 05 Bogen in gr. 8. Ungebunden 4 fl. steif geo. 
4 fl. 24 xr C. Bf. ,

'Inh a I tr L Geschichte der ungr. Poesie. 7. Abschnitt : Vorzeit der nngr. P. §. 1. Ge
sänge der Ungern unter König Attila, tz. 2. unter den Arpsden. 5. 3. unter den Königen aus ver
schiedenen Häusern. §. 4. Handschriftliche und gedruckte Überbleibsel aus dieser Zeit. 77. Abschnitt. 
die ungr. P. von König Johann s Tod bis zu ihrem Verfalle- l.Tiriode von Tinódi bis Zrínyi. §.5. 
Tendenz der ungr. P. nach König Johann s Tod. Die historischen Gesänge. §. 0. Anfänge der ungr. 
Lyrik. §. 7. Dramat. Versuche im XVI. Jahrh. §. 8. Übertragung d< r metrischen Formen der Al
ten in die ungr. P. §. 9. Übersetzungen poetischer Werke. §. JO. Rückblick auf diese PeriQÖe. 
2. l’eriode von Zrínyi bis zum Verfall der ungr. P. §. ]]. Zrínyi, der erste románt. Dichter der Un
gern. §. 12. Epische Schriften von Liszti , Gyöngyösi etc. §.13. Lyrische Dichter dieser Periode. 
?. 14- Theatralische A'oi Stellungen im XVII. und der J-ten Hälfte des XA Hl. Jqhrh. Dramat. Versuche 
dieser Periode. §. 15. Verfall der heimischen Dii litung und Sprache. HI. Abschnitt. Die ungr. P. seit ihrer 
Wiedcrauflehuttg. 3. Teri ade. Zeitraum vor dem Neuerungskrieg. §. JO. Wiederaufleben der nngr. 
Sprache und Lit. Übeiblick dieser" Periode. §. 17. Die französische Schule. §. 18. Die lateinische 
Schule. §• 19. Anfänge der neuen Schule. Csokonai. §. 20. Alexander Kisfaludy, der erste ungr. 
Dichter, der ins Gesummte der Nation einwirkt. 4. lcriode'- die nng. P. seit dem Ni uerungskrieg. 
§. 21. Die Sprachnenerung übt den wii htigsten Einfluss auf die ung. P. aus. Kazinczy. §. 22- 
Eerzsenyi und die übrigen Dichter dieser Zeit bis zur Erscheinung der Aurora. §. 23. Karl Kis
faludy, der erste ungr. Dramatiker wahren Werthes, und der zweite Stator der neuen Schule 
durch die Aurora. Neueste lyr. und dramat. Literatur. §: 24. Das ungr. Epos naht sich seinem 
Clminationspunkte. Anhan g : Volkspoesie. Lieder und Mährchen.

II. Die ungr. Dichter nach der Zeitfolge ihres Erscheinens und der Hauptperiode ihres Wir
kens , in ihren eigenen Werken dargestellt. Motto: Ex ungue leonein. Biographien und auserwähl
te p oet. Stücke von (XVI. Jahrh./ Tinódi, Balassa, Rimái, (XA1L Jahrh.) Graf Niklas Zrínyi, 
Freiherr Liszti, Benirzky , Gyöngyösi, Graf Kol,ári , (XAT1I. Jahrh.) Paul Kádai , Freiherr Ama
dé, Falud! , Bessenyei, Freiherr Orczy , Barcsa)', Ányos, Ilon áth Adam, Dugonics, Baróti-Szabó, 
Rájnis , Révai, Graf Ráday , Szentjcíbi - Szabó , Harsány i , Dayka, Aersrghy , Graf Gvadányi, Vi
rág, Csokonai, (XIX. Jahrh.) Kisfaludy Alex., Kazinczy, Kis, Berszeny, Szemem, Szász, Döbren- 
tni , Buczy, Tóth, A itkovics , Fáy , Ilonát And., Szentmiklóssy , Kölcsey, Kisfalud) Kari, 
Bajza , Czuczor , A örösmarty. — Volkslieder. Es gibt beinahe keine Dichtur.gsait , zu welcher 
hier nicht Muster geliefert w ürden. Unter diesen auch Stücke von grösserem Umfange als 7rinyi' ha
lála von Zrínyi, Al. Kisfaludy’» f tot áttér. Dobozi ; HorváVs Török Fátivt, K. Kisfaludy’s Cto In
dátok , Lustspiel in 4 Acten, Vörösmarty’» Ctérhálóm , u. s. w. Ferner 37 noch nie gedruckte 
Stücke.

Anhang. Hundertzwölf Übersetzungen ( hier mitgetheilter Originale) von Grober , Di aut, 
Iraf Maíláth , Paziazi , Prof. Petz, Graf Teleki, Tretter. Auch hierunter mehrere grosse Stücke, 
s Csobdncz , Kölrsey’s Dobozi, K. Kisfaludy ’s Fite, und das Lustspiel -• die Täusebringe 0 in 4 Acten; 
pisode aus Cserhalom (312 Verse) u. s. w. Die Hälfte d. Übersetzungen hier zuerst gedruckt.



Wörterbuch , über 700 nirgend vorfmdlicho Artikel enthaltend. ,
Nachträge, worunter die JUiographiea von V ú ly i - Nagy, Helmeczy, Tolteuyi, Graf Teleki 3 Bart- 

fay , Szenvey , Székely.
Mehrlei Register zur Erleichterung des Nachschlagens jeglicher Art,

In-und ausländische Zeitschriften haben sich über dieses umfassende Werk aufs 
günstigste ausgesprochen, und die- bedeutendsten Gelehrten des Vaterlandes 
demselben den schmeichelhaftesten Beifall gezollt. Die kurze Inhaltsanzeige allein dürfte 
schon jedem Freund nationellerCul tu r überzeugen, dass es, bei dem bis
herigen gänzlichen Mangel eines ähnlichen Werkes, die einzige Brückesei, welche 
zur Kenntuiss der gesummten ungr.poet. Literatur führt, und zwar ander Hand der Kri
tik und Geschichte dahin fuhrt; und uns die trefflicheren Geister des Vaterlandes, jeder 
Zeit und jeder Schule, mit dein Edelsten ihrer Leistungen entgegentreten lasst. Zugleich 
wird dem Anfänger eine, mit den zum Studium uöthigsten Hülfsmitteln ausgestattete 
Chrestomathie gebotheu, welche Geist und Gemüth ansprechend, gleich lehrreich und 
ergötzend, ihn zum Genüsse uugrischer Sa.irit'ceu nicht nur vorbereitet, sondern 
ganz ausbildet.

Blumenlese aus Ullgrischen Dichtern, ^'Übersetzungen von Gruber , Graf Mailáth , 
Paziuzi, l’etz , Gr. Franz Teleki d. Jung. Tretter, u. A. Gesammelt und mit einer einlei
tenden Geschichte der ungr. Poesie begleitet von Franz Tulihj. Pesth u. Wien. 1828. 8. zusam
men 270 Seiten, tiroschirl 1 11. 40 xr. C. ,M.

Aus dem Haudbuche fir Leser, die die ungr. Sprache nicht inne haben, besonders abgedruckt.

Die Kaisertochler , ungr. Ballade aus dem XVI. Jahrhundert. Aus dem Ms. übersetzt von ei
nem Ungenannten. Mit gegenüberstehendem hier zuerst erscheinenden Originaltexte und einigen 
alten ungrisclien Gedichten als Zugaben heransgegeben von Franz ToCdtj. Nachtrag zum Handbuch 
der ungr. Poesie. Pesth und Wien , 1828. 12. brosca. 20 xr. C. M. Zugleich unter dem Titel:

A császarlyány, vagy is Szilágyi Mihály' és Hajmás! László' históriája. XVI-dik századbéli 
magyar költemény. Gróf Balassa Atkával , ’s Báró Amadé’ négy eddig nyomtatatlan dalával. 
Hégi kézírásokból kiadta Toldi/ Ferencz. Pest és Becs, 1828. 12. Bekötve 20 xr. C. P.

AeStlietlkai levelek Vörösmarty Mihály’ epikus munkájiról , annak életevei elvűit, irta 
Toldy Ferencz. Pest, 1827. II. 8. 137 lap. Keménybe kötve 30 xr. C. P.

Ezen munka a’ közönségtől részvétellel fogadtatott ’s több folyóírásokban dicsérve említtetctt. Csak 
kevés példányok vannak már belőle.

Aradi! Gyűlés, Hősköltemény 5 énekben. írta Czuczor Gergely; kiadta barátja Toldii Ferenci. 

Pest, 1828. n. 8. Keménybe kötve 30 xr. C. P.
Ezen lelkes nemzeti költemény rövid idő alatt olly hírre kapott, hogy ajánlása feleslege-mek 

tarlatik.

Durch alle guten Buchhandlungen zu beziehen. 
Minden jelesb könyvárusok által meghozathatok.



Hirdetések
á Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

. (i5.)
Híradás.

(O A’ fzép Tudományok és azokat érdeklő oktatásnak eggyik 
Barátja kéfz Tanúló Ifjaknak elegendő tágas fzállást és afztal tar
tást a’ Duna partján fekvő úgy nevezett Kemnitz er Házba nyújtani, 
ollv hozzá tétellel, hogy ezeknek őnála egyfzer'smind a’ német, franczia, 
olafz, és anglus nyelvekben és muzsikában való gyakorlásra elegendő 
alkalom adatik ; hasonlóan bátorkodik ő, az említett nyelvek tifz- 
telőit és betsülőit meghívni, hogy ebédjein, hol a köz mulatság fő 
czélja leginkább a’ pallérozódás és oktatás léfzen, vagy pedig a kü
lönösen adandó tudomány beli oktatásain réfzt vegyenek.

A’ mi pedig ezen intézet felállitójának személyes tehetségét és 
környűlállásit illeti, ezekről Tekintetes Schedius Lajos Professor Ur, 
különös jó akaratbúi bővebb tudósítás adását magára feíválalta — azon 
feltételek felől pedig, mellyek alatt az ezen intézetben belépni kívánók 
felvétetődnek bővebb értékezés adatik magánál az Intézet felállítojánál
G. M. betűk felírása (addresse) alatt Sz. Mihály hava végeik a’ Leopold 
hóstátyabeli 5 Korona utfzájában 510-dik fzám alatt fekvő háznak 
első emeletjében. Későbben pedig a Kis Híd útfzába Kemnitzer 
háznak második emeletjében a" Duna felé. —

Birka Eladás.
(l) A’ folyó September hava 19-dikén T. Békés Vármegyében fekvó 

Sz. Tornyai réfz Pusztán, Orosházához 1/4 órányira a következendő 
finom fajú Birkák fognak kéfz fizetés mellett elkotyáltatni; ú. m.

Kos alá való anyák 1400 D.
Hágó Kosok 55 —
Tavali Ürük Lfik) —
Idei Bárányok 480 —

A’-többirűl értekezni lehet H. M. Vásárhelyen Nagy János 
Fiscális és Tábla Bíró Úrnál, mint Meghatalmazottnál, •— avagy a* 
helyszínén.

(Második Felesztendö 1828./ 6 X



Királyi hafzonvételek ’s pufztaréfzek kiárendál-
tatása.

.<*) .Rf'h!7é Flikv; h°gy *’ Méltóságos Szatmári Püspök’ Jófzá. 
gaiban találtató négy Vendégfogadók — Méfzárfzékek — a’ Tifzai ha 
láfzat, és nemei ly réTz-pufeták , a’jövő mg-dik «teendő Januariustól 
kezdve három esztendőkre haszonbérbe fognak kiadatni *s e’ vésrre a’ 
,nvő September' 16-dikán Tifza-Nánán reggel Kótyavetye tartatni. 
mellyre minden refzt venni szándékozók egéfz birodalommal híva- 
taiosoK»

Licitátio Hirdetése.
(2) Folyó 1828- esztendei Kisasszony Hava 26-dikán Sz. Kir. Pest 

Várossában Zöld kert utfzában az 500 fzám alatt lévő Házban , néhai 
Tekintetes Beódrai Karácsonyi Lázár Úrnak hagyatott Successionális 
Massája részéről licitáltatni fognak két fzáz kilenczven Akó, részerint 
Pesti Kőbányai, réfzerint pedig Szadai, 1824-dik efztendőrül való fejér 
Borok hordóstul, vagy hordó nélkül, — nem külőmben két duppla 
Átalag Tokai tsináltt Borok, és több fzáz akóra való üres, vassal 
abrontsolt hordók,— mellyek a’ többet ígérőnek kéfz pénzért eladatni 
fognak. Ne terheltessenek tehát a’ venni akarók, a’ ki tett helyen , 
és napon, fzokott Licitátiobeli időre megjelenni. Ha mindazonáltal 
valaki az illetett Borokat, vagy üres hordókat, még a’ Licitátio előtt 
venni kívánná, eziránt mindennap a’ fenn kitett és szinte a’ tisztelt 
Karácsonyi Lázár Úr Successionális Massájához tartozó háznál az 
első emeletben tudósítást vehet. —

Eladó réz serfőző Kazán,
melly egéfzen új, gömbölyeg formájú, a' legjobb rézből jól elvan 
készítve, és fedéllel is fel van készülve, az általmérője 70 Bétsi hü- 
velknyi, mélysége pedig 30 Bétsi hüvelyknyi, és közel 40 Bétsi 
akós ; terhe pedig fedelével eggyütt 8Q2 Bétsi fontot nyom. Bővebb 
tudósítást vehetni Pottenáteini rézfabrika' lerakó helyén a' Freyungen 
Nro 157 Steiner és Bankér Társai házába Bétsben.

Hirdeté s.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből köz hírré tétetik , hogy a’ megüresedett Csanádi Püspöki Urada
lomhoz tartozó következendő haszonvételek fognak Árendába adatni.

1-fzör Ezen Makai Uradalom határjában lévő Igátsi Csárda-



o

bán a’ Bor, Pálinka, és Ser mérés jussa , és eh ez tartozó 22 láncz 
szántó föld. Bánat Pénz lg fór. Váltó Czédulákban.2- fzor Az úgy nevezett Rákosi Csárdában , fzinte-Bor, Pálinka 
és Ser mérés jussa, és ehez tartozó ik láncz fzántó föld. Bánatpénz 
30 fór. V. Cz.

3- fzor A’ Kopántsi Pusztából mintegy 561 Jugerum fzántó 
föld. Bánat Pénz 6o fór. ezüst pénzben.

Mellyek’ haszonvételének idei a' folyd 1828-dik efztendő Octo- 
ber 1-ső napján fogják kezdetét venni.

k-fzer Makó Várossában a’ Húsvágás jussa a’ mellyhez kap- 
tsolva vagyon 500 hold kafzálló a Belei Pusztából. Bánat Pénz 100 
fór, ezüstben.

5- fzör Ugyan Makó Várossában tartatni szokott héti Vásárok 
haszonvételei. Bánat Pénz 'k0 fór. V. Cz.

Ezeknek Arendái a’ jövő 182Q-dik efztendő Januarius l-ső 
napján fognak kezdődni, és mindenek 5 egymást követő esztendőkre 
fognak kíárendáltatni.

6- fzor A folyó efztendei Makai fzoltók terméséből remélhető 
mintegy uoo akó üézsma Borok szinte Licitátio mellett elfognak adatni. 
Bánat Pénz 100 fór. ezüstben.

A kiknek tehát ezen elő számlált Haszonvételek kiárendálá- 
sára, és a' Dézsma Boroknak kéfz pénz mellett való megvásárlására, 
kedvek léfzen itt Makó Mező Várossában a’ Püspöki Palotában a’ 
folyó efztendei September Hónap 17-dik napján reggeli Q órakor tar
tandó Licitatióra, elegendő Bánat Pénzzel felkészülve ezennel meghi- 
vattatnak. Költ Budán Q-dik Aug. 1828.

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

ből köz hírré tétetik, hogy Bánátban Nagy Betskereken a’ Ki
rályi használatok, és Uradalmi földek, mellyeknek a’ bér-ideje e’ f. e. 
Octoher végén elmúlik , újra három egymásután következő efztendőre 
e’ f. e. September Q-dikén Arendába adatnak.

Mellyre nézve a’ bérleni vágyók szükséges banat pénzzel felké
szülve a' mondott határidőre ezen Licitatióra Nagy Betskereken je
lenjenek meg. Budán Augustus 8-dikán 1828.

Híradás.
(2) Pesten az Ország úton közel a' Hatvani kapuhoz 657-dik fzám 

alatt a’ Házi A Iszonynál 16 antalog eladó Tokai bor vagyon. _



o

Kályháknak Depositoriuma.
(7) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a’ Dorottya utfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített, és a’ Rajzo
lásban mostani időre nézve legdifzesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok, folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a’ miilyeneket a* megrendelő T. N. Urak kivánni fognak , kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményű. •

Pesten Julius 23-dikán 1828«
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.

Híradás.
(3) Már 1818-dik esztendőben kihirdette a’Pesti 

Ezüst míves Czeh, hogy az ide való i3próbás ezüst 
1818-dik esztendőtől fogva a’Bélsivel egyenlő betsü 
’s egyenlő finomságú ; melly hirdetés most újra 
közönségessé tétetik a’ végre, hogy a’ Pesti új i3 
probás ezüstöt betserélni vagy eladni kívánóknak 
sinór mértékűi szolgáljon.

A' Duna Vizének állapotja a’ Budai vízmértéb 
fzerént 1828-dikban.

Aug. 10-ikénQ Láb, 5 Hüv. 0 Von.— 1 l-dikén Q Láb, 5 Hüv. 0 Von.
— 12-ikén g Láb , Z Hüv. 0 Von. — 15-ikán 8 Láb, 11 Hüv. o Von.
— 14-ikén 8 Láb, 11 Hüv. 0 Von.— 15-ikén 8 Láb, 8 Hüv. 0 Von.
— l6-ikán 8 Láb , g Hüv. 0 Von. — 17-ikén gj Láb, 6 Hüv. 6 Von.
— 18-ikán g Láb, ö Hüv. 0 Von. — íg-ikén g Láb, 3 Hüv. o Von.

(Az O felett.)
1    —  —---------- - -----------  —-   ---------  --------------------------------------------- -- ----------- -

A Gabonának Pesti píaczi ára Augustus 14-dik napján 1828- V. Czban ; 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 40 kr. Kétszeres 5 fór. 
UO kr. Rozs 5 fór. 40 kr. Árpa 2 fór. Z2 kr. Zab l forint 44 kr« 
Kukoricza 2 fór. 46 kr. Köles — fór.—, kr. Köles kása— fór. — kr.



A n n un c i a ti o
' a d

oranes studii theologici Cultores
altera.

CJuoniam Theologia mea Fundamentális eum nacta est suc- 
cessum, ut lheoldgiae quoque Dogmaticae edendae 
me accingere liceat; hanc nunc omnibus sacratioris hujus di- 
sciplinae Cultoribus insinuo, ea lege imprimendam, ut Pars 
prima proximo mense Novembri, altera Martié, tertia Ju
liié, praelo liberatae, occasione nundinarum Pestanarum, 
iisdem mensibus respondentium, bab éri possint. Pretiumto- 
tius Dogmaticae, via praenumerationis, defigitur in flo- 
renis septem reluitoriis, una vice, usque íinem Mártii a. 
1829-i ad me, aut Pestinum ad Spectabilem ac Clarissimum 
Dominum Emericum S z a 1 a j Professoren!, et h. t. De- 
canum transmittendum. Laudatis verő jam in prima Annun- 
ciatione D. D. Collectoribus, atque A. R. Dominis Secreta- 
j*iis Eniscopalibus, accedunt Bibliopolae: Pestini, D. Jose- 
phus Eggenberger; Posonii, D. Andreas Schwaiger, et Vien- 
Iiae, D. Josephus Schalbacher, apud quos etiam Theologia 
Fundamentális a quatuor ílorenis reluitoriis haberi poterit. 
Ubi verő totum opus prodierit, apud eosdem DD. Bibliopo- 
ias venale e-xstabit a ílorenis quinque conventionalibus.

in. S. Monte Pannóniáé 
Die 10-a Augusti 1828.

Isidorus Guzmics m.p.
operis auctor.





HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(16.)

Pesten, Szombaton, Kisaffzony Hava 23-dik napján 1828.

Ú t.
Út bizonyos kalauz, melly czélra vezérli az embert;

Néha tekervényes, majd egyenesre vonult.
Menyj egyenes pályán; úgy jutsz czélodra ; ki eltér,

Az sok időt elveszt, ’s vissza se’ térhet oda.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

Hazánk’ fő városában , Budán, 
August. 20-ika, melly Sz. István 

első Királyunk’ ditső emlékezetének 
van szentelve, mint országos ünne
pünk, szokott fényes pompával szen
teltetett meg. Úgy tetszett mintha 
a’ két szomszéd város egybeolvad
ván, egészen a várba tódult volna ; 
ugyanis a’ számtalan sokaságú né
pen kivül több rendbeli titkos Taná- 
tsos Urak, a’ JN.M. Magyar Kir. Hely
tartó Tanáts", és K. Kamara’ Tagjai 
ékes magyar öltözetekben, a’ JN. M. 
Királyi Kúria , a’ Ns. Vmegye Tiszti 
Kara, a’ Generálisság és egyéb hadi 
Tisztek, a Kir. UniveiTzitás Magis- 
trátusa, a’ Fő Oskola- és Gymna- 
siumbeli tanúló Ifjúság, a’ két Sza
bad Kir. Város Tanátsa, a’ Czéhek 
magok zászlóikkal, mind fényesí
tették díszes megjelenésökkel ezen 
nemzeti ünneplést. A Processiót 
reggel 8 órakor indította meg Fő 
Méltóságéi Primas O Herczegsége a’ 
Sz. István templomából a’ várbeli 

CMásodik Félesztendő 1828.)

Plébánia templomba hoflzú sorrat- 
igen fényes egyházi készülettel, elől, 
te vivén lóháton egy Pap a’ kettős 
keresztet, és négy Kis-Pap a’ Szent 
Jobb-kezet. A’ fő templomban pom
pás fzertartású nagy Mise után Nagy 
Tiszteletű J án o ki Károly Izsai 
Plébánus Úr magyar nyelven pré
dikált bőlts ékesen szobással, és 
Tisztelendő Krajner Antal Úr 
a’ Budai fő Plébániának Káplánya 
német Prédikátiót mondott; melly- 
nek vége lévén u óra után hason
ló sorban viíTza ment a’ Processio 
;a’ Sz. István templomába. Ekkor 
az ünnep méltógához képest meg- 
dördültels az ágyúk a' vár foká
ról , a’ piaczra kiállított fzámos ka
tonaság pedig apró fegyverekből tett 
salve-lövéseket. — Az nap estve , 
valamint előtte való estve is az úgy 
nevezett Au kert elmés felírások
kal, ’s által tündöklő ábrázolatok
kal ki volt világosítva , mellyek kö
zött egy felől István első Királynak, 
és más felől hitvesének Gizelának 
ékesen ragyogó , ’s mesteri kézzel ké-
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jfzített kepe lat fzott a’ királyi ’s or-| 
Jzági jelekkel, és ékességekkel; a’j 
Királyné képe alatt olly magyar 'sI 
jaémet vers volt, melly a mostan! 
ditsőségesen Uralkodó Karolina 
Királynénk Bajor Kir. házból való 
származására is czélozott, honnét 
Gizela is vette eredetét.— Így hódol 
a’ Magyar fzív Koronás Fejedelmé
nek még a’ Ditsőült’ emlékezteiének 
fzentelésében is.

O Királyi Fő Herczegsége Estei 
F erdinánd Magyar Orfzág’ hadi 
Kormányozója , Aug. 19-dikén Bu
dáról Al-C-súthra ment Ö Tsáfz. 
K. Fő Herczegség knek Országunk 
INádor-Ispányának , és Felséges Hit
vesének látogatására, ’s onnét Felső 
Magyar Országra indúlt katona- 
szemlélődés végett.

Ó Ts. Kir. Felsége a’ Magyar 
Kir. Udv. Kamaránál eddig volt Be
tsületbeli Concipistát Mélt. Gróf 
E r dő dy Sándor Urat, ugyan azon 
Kamarához Betsületbeli Titoknok- 
ká nevezni méltóztatott, ditséretes 
tulajdonságira, és fzorgalmatossá- 
gára nézve.

Árvából Aug. 13-dikán.— 
NagJMélt. Erdődi Pálffy Fidelis 
Úr Ö Exiánalt, Kir. Fő Tárnoknak, 
mint. Ns. Árva Vármegye Főlspá- 
nyának, ’s a’ t. bölts kormány ozása, 
’s előlülése alatt, Kub in mező vá
rosban Aug. 11-dikén tartatott ezen 
Megyének Tifzt-újító széke fzép 
megeggyezéssel, és tsendességgel; 
melly alkalmatossággal részint fel
kiáltás , részint voksolás által a' vá
lasztás illy következést szült: í-ső 
Al-Ispány lett Nagys. Abafi ésFel-

ső-Lehottai Abaffy Vendel Kir. 
Tanátsos ; 2-dik Al-lspány T Felsu- 
Kuhini Kubinyi Jósef.— Fő Adó- 
fzedő T. Bajcsi és Geczeifalvi Baj
csy Antal.— Fő Szolga Bírák : TT. 
Domanoveczi és Lestinei Z m e s- 
k a 11 Móricz, Revisnyei Reviczky 
Antal, Abaíi és F. Lehottai Abaf
fy Aristides , és Domanoveczi és 
Lestinei Zmeskall Mark. — AI. 
Szolga-Bírák : Viltsek Ferencz , 
Revisnyei Reviczky Péter, F. 
Kubini Meskó Vendel, Domano
veczi és Lestinei Zmeskall Ma
ximilian : — Tifzti Fő Úgyéfz F. 
Kubini KorodaGáspár; Al-Ügyéíz 
F. Kubini Meskó Károly. — Ex- 
actor Séden! Ambrózy Károly. 
—Út-igazgató K. LehottaiLehotz- 
k y Elek. Levéltárnok F. Kubini K o- 
roda Benjamin. — A Jegyzői hi
vatalban meghagyattak: Fő Jegy
zőnek T. Revisnyei Reviczky Jó
sef ; első Al-Jegyzőnek Reviczky 
János, 2-diknak F. Zubriczai M o- 
nyák Jósef, Urak.

Sáros-Patakról Juh 20-dikán írják, 
hogy az oda való Múzeumot Méltó- 
ságos Bethleni Gróf Bethlen 
Imre Úr előbb Küküllő-utóbb Alsó 
Fejér Vgye Fő-Ispánya, Sz. István 
Rendének Keresztese, egy gazdag 
Asvány-gyüjteménnyel ajándékozta 
meg, és hogy az tovább is gyara
podhassál; , ezer forint tőkepénzt 
adott annak emlékezetére, hogy ke
resztnevét viselő fia, két esztendő 
óta (mint már ditső Őse, a* histo
rikus Bethlen Farkas, II-dik Rá
kóczi Györgyei azon egy szobában,



melly azért még ma is Űr fiák’ szo
bájának neveztetik) ott tanult. — Az 
idei Exámenek alkalmatosságával 
Mélt. Gr. Széki Teleki Jósef Úr, 
Csanád Vgye Fő Ispánya,a’ Kir.Tör- 
vényfzék Bárója ’sa't, ki mint Fő 
Kurátor , az Exámenekct kormá
nyozta, most is , mint máskor, sok 
kötetből álló könyvekkel ajándékoz
ta meg a Könyvtárat.

OROSZ BIRODALOM.
Az Odeffzai Journálnak két 

darabja, az Aug. 2-diki, és 6-diKi 
érkezett ide , mellyek a’ tsatamező
ről semmi új hírrel nem kedvesked
nek. Az Aug. 2-diki darabban ez 
vagyon: „ Ó Felsége a’ Tsáfzárné 
folyvást tengeri ferdőt hafznál Ray
naud Úr’ mezei lakásán. O Felsé
ge legjobb egésségben vagyon.’’ — 
Továbbá jelenti ezen Újság Jász
vásárról Jul. 20-dikán költ tudó
sí tás fzerént, hogy azon napokban 
Lóid Hcvtesbury azon városon 
keresztül útazott, ki O Felségének 
a' Tsáfzárnak fő hadi fzállására me
gyen. (Bg. H e s 8 e n - H o m h u r g, 
ki hasonlóképpen Austria réízéről 
oda igyekszik, Jul. 22-dikén érke
zett Galaczba.)

Az Aug. Ő-diki Újság illyent ír : 
Odeffza nevű gőzhajó a' f. h. Z- 
dikán indúlt innét legelőször Kri
mi á b a ; sok utasok mentek rajta, 
kik között volt W i 11 General-Lieu
tenant, V azon kívül sok butyorok , 
és portékák; azonban alig ment ki 
a’ kikötőhelyből, a' masinája gyen
gébben kezde dolgozni, "s azután 
hirtelen megájla , úgy hogy tovább

nem mehete , és vitorla segedelmé
vel kéntelen volt visszatérni a’ ki
kötőhelybe. Most abban foglalatos
kodnak, hogy a műfzereket elbon
tsák , ’s az akadály’ okát kitanulják, 
hogy azután a' kívántaié igazítást 
megtegyék rajta. Reménylyük, hogy 
ezen hasznos szándék Z—/»nap alatt 
ismét czélját eléri."

Odeffzából Aug. g-ikánkölt 
levél fzerént Ó Felsége Miklós 
Tsáfzár az nap Odesszába ér
kezett.

O Felsége a Tsáfzár a' meg
holt Barltlay-de-Tolly fiának 
85 ezer Rubelből álló pensiót, mel
lyel az annya húzott éltében, adott 
egy esztendőre kegyelem képpen.

Theodosia városába llÖO 
Török fogolyot vittek Anapa vá
rából , ezek között van az előbbi 
Basa fia, és 12 Tifzt.—- Az Odefz- 
fzai kikötőhelybe ismét 12 hajó ér
kezett, ú. m. Q Austriai, i Angol, 
l Sard-niai, 1 Nápolyi; 4 közűlök 
kereskedők portékájával volt meg
rakva. Ezek mind Konstantinápoly
ból mentek oda 6—7 nap alatt.

A" Tsáfzár az ármádához botsá- 
tott napi parantsolatjában a’ kato
náknak szoros kötelességükké tette 
az ellenséggel való emberséges bá
nást , mivel éfzre vette az Oroszok
nak elkeseredését, és bofzús voltát 
a’ miatt, hogy a’ Törökök Szoká
sok fzerént elvágták az elesett Oro
szok fejét.

Odesszából Jul. 2k-dikén. — 
Greigh Admirális hajós seregével 
Várnához indúlt, hogy hadi sere-
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geinlV mozdulását gyámolittsa. A' 
testőrző seregek Tultsintól el
indultak, ’s a’ Duna felé tartanak. 
Ezen pillantatban 6o,000 emberből 
álló sereg kap parantsolatot, hogy 
Volhiniából kiinduljon, ’s a’Biro
dalom’ határszeleihez előnyomuljon. 
Ezen seregek által elhagyatott he
lyekre az Ország’ belső részeiből ér
keznek új katonák, és a’ mostani 
háborúfolytatására tett készületeink 
igen hatalmasok; már jó darab idő 
óta 300,000 fegyveres ember áll ké
fzen öfzvegyülekezve 80 mértföld- 
nyi köztéren , és az első intésre akár
merre megindulhat. Bátorkodunk 
reményleni, hogy semmi további 
efzközhöz nyúlni nem lefzünkkén- 
telenek a’ békeség’ áldásainak vifz- 
fzafzerzésére.— Igen sok Congrevi 
rakétákat szállítottak itten hajóra, 
hogy az ármáda után vigyék.

Sz. Pé térvárából Aug. 2-dikán. 
Az 1827-diki Máj. 7-dikén költ Fel
séges JNyilatkoztatásnál fogva a’Bi
rodalom’ Hitel-Intézetének Tanátsa 
a’ múlt hónap Z0-dikán tartá esz
tendei ülését ezen Intézet’ számadá
sának megvizsgálása végett.- Ezen 
ülést a’ Financz-Minister, Cancrin 
Grlis ahoz alkalmaztatott beszéddel 
nyitá-meg, mellyben előadván az 
Orofz Birodalom’ pénzállapotjának 
jó karban létét, a" mit az is mutat, 
hogy a' Status-Obligatiók’ betse a' 
had-izenetre is tsak keveset hanyat
lott eleinte, azután pedig ismét fo
lyamatára felhágott, a’ számadá
sokat rövideden felvilágosítja; e' fze
rént a’ folyó efzt. 1828. Jan. 1-ső 
napján a' kétféle Státus Obligatiók

Bank- Assignatiokban számlálván, 
652,396,912 Rubelre mentek. A’ 
Jan. 1-ső napjáig 1623. kifizetett 6 
perCentes Status - adósság ment; 
aranyban 8700 Rubelre, ezüstben 
2,700,200 Rub.,papírosb. 55,502,540 
Rubelre; 5 pCentes adósság r ezüst
ben 12,125,820 Rubelre.—Azonban 
a’ Bankba most is tsoportonként 
te fzik bé a’ magános emberek tőke
pénzeiket.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Berry Herezegné , ki Bajon- 

ban volt, onnét visszatértében San- 
veterre-n , Navarreur-en , Mauleon- 
on keresztül ment, ’s mindenütt 
nagy örvendezéssel fogadtatott; Jul. 
27-dikén Oleron-ba, 28-dikán Fan
ba érkezet, hol a’játékszínt meglá
togatta. Útközben megnézte C úr
ra z várát, hol IV. Henrik nevel
tetett , és még sokat regéli a’ föld
népe az ő gyermekségéről. 29-dik- 
ben Sauveur-be ért az oda való fer- 
dőkbe. Midőn ezen Megyébe (a’ 
Felső Pyraeneibe) belépett, az utak 
számtalan néppel rakva voltak; min
denütt győzedelmi kapukat lehetett 
látni, mindenütt hangos örvendező 
kiáltással fogadtatott. A’tartomány* 
régi szokása fzerént az ifjak fejérbe 
öltözve, kalapjaik, ’s öveik pántli
kákkal felczifrázva voltak, ’s a" Her- 
czegné hintó ja körül nemzeti tán
cokat járták egéfz Pierre fitte-ig, 
noha a' kotsí sebesen ment. Innét 
St. Saveur-ig a' Herezegné tsak lé
pést mehetett a’ nép tsődülése miatt. 
A’ Herezegné’ lakása’ kapujánál ál
lott a’ Megye' Praefectusa, a’ hadi



Kormányozó Generális, a’ Papság'] 
’sa’t. és valamivel tovább az oda 
való ferdőben találkozó Asszonysá
gok fogadák a’ Herczegnét. O a' 
Tisztviselők' örvendezését elfogadá.

Marfzelyi levél fzerént 1’ Eglé 
hadi korvet Cosmao-Dumanoir fre- 
gáta-Kapitány’ vezérlése alatt Tou- 
lonból elindult, hogy Champol- 
lion Urat még 12 Fr. tudós tár
saival eggyütt Alexandriába ál
tal fzállittsa. Ezen hajónak meg volt 
hagyva, hogy onnét visszatértében 
Tu n i s n ál kössön-ki.— Ezen tu
dományos küldetésen kívül, ’s meg 
azon kívül, melly a Móreai hadi ex- 
peditióval Görög Országba megyen, 
a" belső dolgok’ Ministere egy ifjú 
tudós természet-vizsgálót, Jacque- 
mont Victor nevűt, küld tudomá
nyos utazás végett Persiába, és 
Indiába, melly utazás 4—5 esz
tendeig fog tartani. (Nálunk a’ két 
Magyar Haza eggyütt sem vala képes 
annak rende fzerént egy Magyar 
Tudóst olly tudományos vizsgáló
dások végett idegen földekre külde
ni, méllyék egyenesen nemzetünk’ 
régi hazájának, ’s eredetének leta
pogatására czéloznának ! — Itt aka
ratom ellen is a’ szegény Körösi 
jut efzernbe; midőn a’ Francziák , 
Angolok nem különösen nemzetü
ket , hanem az egéfz világot illető 
tudományos nyomozások végett 
nem eggyet, hanem tsoportonként 
küldik a’ Tudósokat mellze földre.)

A' fl-dik línea-gyalog Regement, 
melly Marfzelyben fekfzik, Toulon- 
ba fog menni, ’s ott hajókra szab
ván , a’ többivel Móreába indúlni.

Ezen Rgt'. Óbesterét, Salpervich 
Urat, Parisból várják.

A' Marfzelyi városi Tisztség kí- 
hírdettette, hogy az ott uralkodó 
ragadós veszedelmes nyavalya kezd 
valamennyire szűnni.

Már régen írták az Újságok , 
hogy Algír bekerittetése igen gyen
ge lábon áll, sőt hogy a' Franezia 
hajók a' várostól jó mellze vissza
húzták magokat; most egy tengeri 
Tiszt, ki Algírba küldetett a' fog
lyok’ kitserélésére, ílly tudósítást 
tefzen: „A’ Kormányozol a" Dei ked
vesen fogadta, 20 emberünkért ÖO 
Algíri foglyot kapott viíTza. A’ Dei 
még azt is megengedte, hogy ha
jónk akárhol kiköthessen, de az tsak 
a’ kikötőhelyben maradt éjjel, és 
az emberek ki nem szállottak a* szá
razra , mint nekik meg volt hagyva. 
Noha Bairam ünnep volt, mégis a* 
Dei a' harmadik böjti napon elfo
gadta a’ Fr. Vezért, és azt állította, 
hogy ő mindég tiszteli a’ Francziá- 
kat, noha háborút visel velők. Azon 
panaszait előhordta D e val Úr ellen, 
mellyeket a’ háború előtt is tett. 
Sajnálta a' Dei, hogy Collet Ad
mirálissal több ízben nem beszed
hetett. Azt kívánta , hogy törvénye
sen vizsgáltassák meg az ő maga 
viselete, és az ő Udvaránál volt Ágen
sünk' magaviseleté ; ő kéfz Franezia 
Törvényszék alá vetni magát, és 
eleget fog tenni , ha meg ítéltetik, 
ha pedig ő ártatlannak taiáltatik , 
tsak azt kívánja, hogy Dévai Úr 
hivattassék viíTza.” (A’ Messager 
des Chamferes ezen előadást nem 
tartja igaznak.)



PORTUGAL LI A.
A Lizabőnai Udvari Újság Jul. 

26-dikán D. de la Fonseca Gene- 
ral-Lieutenántnak a’ P i n h e 1 i fő 
hadi szállásról azon h. 13-dikán írt 
tudósítását közli, melly fzerént Al
me i d a várőrserege magát alája ve
tette a’ neki ajánlott feltételeknek, 
és ezen várat Dom Miguel’ sere
geinek általadta.

Da Costa Sousa Macedo 
Alvaro Generális írt a’ Galíciai Spa
nyol Fő Kapitánynak D. Eguia 
Nazariónak, hogy a’Portugal!ia, és 
Spanyol Orfzág között fennálló kö
téseknél fogva az oda által futott 
Portugallus Constitutiósokat fegy
vereikből ki vetkeztesse. A’ Fő Ka
pitány válaszolt neki , ’s jelenti, 
hogy a' Minhoi hadi Kormányo
zótói is hasonló levelet vett, ki a’ 
fegyvereknek , lovaknak , és minden 
portékáknak viíTza - adatását kéri, 
mellyeket az Oportói szökevények 
magokkal oda vittek, valamint azon 
pénzt is , mellyet a’ Státus-pénztá
rából elvittek; azt mondja továbbá, 
hogy ő parantsolatot adott, hogy 
ezen szökevényeket tsak úgy botsás- 
sák bé Galíciába, ha fegyvereiket 
Portugalliában haggyák , és tsak úgy 
nyernek oltalmat, mellyet az embe
riség kíván , ha fegyvertelen jőnek, 
vagy hadi szereiket kiadják, úgy kis 
csapatokban meíTze bé az Orfzág’ 
belsejébe küldetnek. Továbbá meg- 
parantsolta , hogy az elvett fegyve
reket , lovakat ’s a' t. pontosan ad
ják viffza a’ Portugallus Tisztvise
lőknek. A pénznek viíTza adatása 
igen nehéz , mivel ezt egymás közt

felosztották, hogy élhessenek, mi
vel Spanyol Országtól semmi sege
delmet nem várhatnak. — „Értettem 
úgymond, hogy az említett Portu
gallus katonák' nagy része meghall
ván a’ Királyi megkegyel mezes’hírét, 
kis tsapatokban visszatérnek, hogy 
ezen kegyelemben részesülhessenek, 
’sa’t. Költ Santjágóba Julius 14. 
1828- Eguia Nazario.

Magános levél Jul. 23-ikán így 
fzóll Lizabónából: „Cybele fre- 
gáta, és Urania korvet, mellyek 
Oporto bekerítésére fordíttattak 
vala, a’ f. h. 21-dilién ide visszatér
tek, és a’ Madeira ellen készülő expe- 
ditióban részt fognak venni, hason
lóképpen Neptun, és Sebasti- 
a n briggek ’s több más hajók is. 
T erceira szigete eleinte Dom M i- 
guel mellé állott volt; de tsak ha
mar az 5-dik Vadáfz batalion ellen
kező indulatra vette a’ lakosokat. 
Ezen batalion, melly nehány pat
tantyúsokkal az Angrai fellegvárban 
feküdt, onnét kiindúlt,hogy a’polgá- 
ri katonákat fegyvereikből kivetkez
tesse , kik D. Miguelt kiáltották 
Királynak , lövöldözni kezdett reá, 
’s elfzélefzté őket; azután a’ Kor
mányozol elfogá, és Dom P ed r ó’ 
Királyi méltóságát helyre-állítá. Illy 
állapotban volt a’ dolog akkor, mi
dőn Princesa Real nevű Lizaboná- 
ból küldettetett korvet oda ért, ’s 
el lehet gondolni, hogy oda bé nem 
botsáttatott; így járt Madeirában 
is; kéntelen volt tehát San M i- 
guelbe menni, melly az Ázori 
szigetek közül egyedül van Dom 
M i g u e 1 mellett. Egy levél azt



mondja, hogy Madera mellett két 
Angol fregáta áll az Angol Keres
kedők' oltalmazására.—Éppen most 
mondják, hogy egy Franczia hadi 
brigg érkezett a’ Tajó torkolatjához; 
még nem tudják béjőn-e ide kiköt
ni , vagy tovább megyen.’’

NAGY BRITANNIA.

Dublinban a’ minap ismét 
gyűlést tartott a' Iiatholiknsok' egy- 
gyesülete , mellyben O’Connel 
nagy hevességgel befzéllt. Szemre 
hányásokat tett az Orfzáglófzéknek, 
hogy a’ Katholikusoknak meg akar
ja tiltani a’ fegyverhordást, a’nél
kül , hogy az ürangistáknak ebben 
gátot vetne. Ha az Orfzáglófzék nem 
akarja ezen utolsóknál kinyomozni 
a’ fegy vert, megtefzi ezt az Eggye- 
sület. Ezen felekezetbeliek fegyve
res kézzel űzték fzéllyel azon gyer
mekeket, kik a’ Clarei győzede- 
lem végett öröm - tüzet akarának 
gyújtani. Midőn így befzéllene, köz
be fzólla egy Robarts nevű Úr, 
’s azt kérdé : vallyon győzedelem- 
nek nevezi-e azt, ha a’ Pápistaság 
uralkodik a’ tudatlanságon, és ba- 
bonaságon? Ezen kérdésre sokfélül 
pifzegtek, jelentvén , hogy nints 
kedvükre a’ hallgatóknak ezen köz- 
be-fzóllás, és az ebből támadott 
vitatások közben Robarts és O" 
Cönnel Urak között a’ gyüleke
zett tetszése mindég O’C önnel' 
részére hajlott, ki ez által még in
kább feltüzesedvén, történetikép
pen megmutatni igyekezett, men
nyire iparkodott az Angol Orfzág-

lófzék Irlandot elnyomni. Az o el
lenkezője védelmezte az Orfzágló- 
fzéket az előhordott több vádok 
ellen, mondván, hogy az Irland! 
népet minden lehetséges jóval te
tézte , különösen a’ motsárok kiszá
rítása által. „Megengedem a kiszá
rítást , felele O'C önnel, az Or
fzáglófzék kiszárította, kiszopta az 
lrlandi nép’ vérét (nagy nevetés.) 
Jól tudja az Úrfi, hogy az Orangis- 
tált jel-szava polgártársainak véré
ben van megferefztve.” Robarts 
Úr: „Én nem vagyok Orangista.” 
O’Connell Úr : „És ha az Úr az 
Orangismus’ mellett viaskodnék is, 
az lrlandi nép mégis így kiáltana: 
Engedj meg neki, mert nem tudja, 
mit tselekfzik. (Halljuk, halljuk!) 
Ezt mondom én neki, ’s ő általa 
az Angol népnek. Nem akarom An
gliának, a’ hősök’ Országának di- 
tsőséget megsetétíteni, hanem ír* 
landnak is olly napokat akarok sze
rezni , mint Angliának legditsősége- 
sebb napjai voltak. Mivel tudom , 
hogy minden segedelem-kútforrá- 
sokkal bír arra , hogy nagy és bol
dog legyen, tehát érzem is, hogy 
hazám eránt nem tellyesítem köte
lességemet , ha minden erőmből 
azon nem leszek , hogy azt a’ Nem
zetek’ mérő serpenyőjében fel emel
jem.” Ezen szavakkal végzé beszédét 
a’ gyülekezetnek hangos örvende
zése között.

Gr. Liverpool, ki sok ideig 
nem befzéllt, most még roffzabbúl 
kezd lenni- Bal réfze már jó ideje, 
majd egéfzen bénna volt; valami 14 
nap előtt kemény szaggatásokat érez.



TÖRÖK BIRODALOM.

Alexandriából Jun. 18-ikán.
— A mi Basánkat a' Porta ismét 
megerősítette hivatalában, a’ mi ne
ki sok pénzébe került az ajándékok 
miatt, noha semmi vetélkedő társ 
sem állott fel ellene. Az adót egéfz 
Egyiptomban nagy keménységgel 
hajtják hé, ’s az a’ lakosokat majd 
kétségbe ejti, kivált a’ parafztokat, 
kik vagyonaikon kívül, a’ több íz
beli katona-fzedés által még a’ mun
kásoktól is megfofztatnak , kik a’ 
földmívelésre fzükségesek volnának. 
Delta szigetében több faluk’ lako
sai elhagyták házaikat, vetéseiket 
felgyújtották , és Szíriába futottak.
— Ezen napokban a’ Basának két 
hajója érkezek ide vissza; ezek a’ 
fiának , Ibrahim Basának, hadi 
szereket akartak Móreába vinni , de 
a’ szövetséges hadi hajók által meg
gátoltattak ; eggyik hajó a’ reá tett 
ágyúlövések miatt kárt is vallott.— 
Ma egy Angol hadi brigg is érkezett 
ide Navarintól 3 nap alatt, Ibra
him Basának egy Biztosával, ki az 
Attyától parantsolatot kér , mi tévő 
legyen illy nyomorúságos állapot- 
jában , minekutánna a bekerítő ha
jós sereg őtet bézárta, a’ Porta el
hagyta, ’s a’ maga seregei között is 
békételenséget kezd észrevenni ? 
Ö tehát hadi seregével eggyütt E-

gyiptomba vissza kívánkozik. Tör
ténetből a Basa (Ali) éppen ma ér
kezek ide (Alexandriába.)

Konstantinápoly, Jul. 2Ö- 
dikán. — Több nap óta itten győze- 
delmi hírek szárnyalnak a’ Husszein 
Basa hadi seregétől. De Párában 
(hol Keresztények laknak) nem igen 
hifzik, kivévén azon dolgot, hogy 
Basardsiknál egy Török lovas sereg 
az Orofz elöljáró seregre rohant, *s 
abban tetemes kárt okozott, míg az 
Orofz táborból segítség nem érke
zett. HuíTzein-Bei Ejub Basát lénya- 
kaztatta, hogy a’ Dunánál magát 
jobban nem védelmezte. A’ fő város 
tsendessége még eddig meg nem za
varodott ; hanem Sz. Stefanónál a’ 
Burgasi úton a’ Birodalomnak leg
nagyobb puskaporos háza a* leve
gőbe repült; ebből a’ mostani kör- 
nyülállásokban a’ Portának igen 
nagy kara van. Azonban a" Szultán 
megparantsolta, hogy 500 leggaz
dagabb nem eggyesült Örmények, 
és 500 leggazdagabb Görögök fizes
sék meg a’ kárt.

Bük ürest, Jul. 26-dikán.— 
Városunknak egésségbeli állapotja 
naponként javúl. A Brailára fordít- 
tatott várvívó ágyúknak egy része 
ezen vidéken vitetett által Gyur- 
gevo ostromlására , hol a'Törökök 
keményen ellent-állanak.

Jelentés.
Bihari János nevezetes Muzsikásnak Hegedűje, Pesten a’Hét 

Választóknál lévő Szálában folyó 1828-dik efzt. Äugustus 26-dik nap
ján délután 4 órakor fog elkótyavetyéltetni. A’ bejövendő árv nyomo
rult Özvegye’ gyámolitására fordíttatván.

(Hasznos Mulatságok Nro l6. Hirdetés \fl árkus)



Hirdetés.
A’ Porul kapható Savanyú vízről.

Az úgy nevezett Pesdítö Anglus' 
port (Aerated Soda powders) PuÍveres 
effervescentes, most Bétsben is talál
hatni Meissl Urbán Egri születésű hazánk
fiának Angyal - Patikájában , a’ Belső város
ban: Am Hof Nro 525. Ez éppen az, a’ 
melly Angliában és Frantzia Országban igen 
kedvessé lett, és S a ve ry, Moore, és Da
vidson által Londonban készíttetik, Pes
dítö Por név alatt. Egy katulyátskában húsz 
tsomó por van, mellyel ugyan ennyi jó nagy 
pohár savanyú vizet , a’ mellette találtató 
leírt mód szerént egy szempillantás alatt le
het készíteni, mindenütt a’ hol tsak ivó víz 
tál ál tátik. Ereje a’ vizet vagy vizes bort egy
szerre felpesdíti , haboztatja', és kellemete- 
sen füvesít.

Minthogy az ember útra egy hónapra 
Valót is könnyen magával vihet, vagy 12 ’s 
több személyekre ’s elegendőt a’ zsebjébe te
het ^ e’ mellett sokképpen hasznavhhetö, mel
lyel a’ vízzel elegyített vagy megtzukrozott 
bornak, málnás - megnádmézelt - tzitromos-, 
vagy narantsos víznek igen kellemetes ízt 
adhatni, és e’ mellett az ára is igen illendő: 
ezt a’ Khémiai készítményt esztendő olta a’ 
Közönség igen megkedvelteibe ; sőt itt Béts
ben több nagy hírű Orvosok bizonyos ese-



teliben rendelések szerént a’ vele élésnek kí
vánt jó következését tapasztalták: reményű 
az alólírt, hogy Híradását e’ felöl az Érde
mes Közönség kedvesen fogja venni.

Ugyan az az eröszesz, melly a’ Cham- 
pagni bort felpesdíti és hahoztatja, teszi ezen 
pesdítö száraz pornak alkató egyik részét, 
egyesítve azon alakokkal, mellyek a’ Rohitsi, 
Borszéki, sót minden savanyú vizekben már 
felolvadva együtt találtatnak.

A’ ki ezen porokat reggel és estve le
fekvése előtt vízben héveszi, annak turhaosz- 
lató erejét fogja tapasztalni.

Vagyon egy katulyátskában húsz tso- 
mótska por; melly 20 nagy ivó pohár-víz
hez van kiszabva. Vele bánása módja mel
lette le van írva. Egy Hlyen katulyátskának 
az ára 48 kr. pengő pénzben.

Minden tíz katulyátskára egy, minden 
százra pedig i5 szolgál ráadásul a’ Vevőknek.

Meiss 1 U rbán.

Bétsi Patikaáros az Angyalnál: 
am Hof. Nro 323.



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
__________ 06.)________________

Jelentés az érdemes Olvasókhoz.
(l) Több kérdezésre kötelességünknek tartjuk a’ tisztelt Olvasó 

Közönségnek ezennel tudtára adni; hogy ezen második fél esztendei 
Újság’ nyomtatványaival az első számtól fogva egynéhánynak még szol
gálhatunk.— Egyfzer'smind , hogy az Európai Adásnak eddig kijött 8 
Mappáját meg lehetfizerezni 20 krajcárjával ezüstben. — Sveczia, Nor
végia , és Dánia Mappája már munkában van, mellyel érdemes Ol
vasóinkat meg fogjuk ajándékozni.

B a b! a h nevezetű új Festék.
(l) Nem rég hozatott Európába egy növevény Kelet-Indiából , 

melly Franczia Országban a’ gyapjú festésére megpróbáltatott, és a' 
fekete színre nem tsak kipótolja fzaporaságára nézve az Aleppói gallest, 
hanem háromfzor annyi telik ki belőle , mint amabból.—

Ennél fogva az alólírt azon iparkodott, hogy ezen festéket az 
ide való lakosok számára is megszerezze, és minden vevőkkel egy
fzer'smind közli ezen fzer feloldozásának meghatározott leírását, s’ 
módját, ajánlván ezt, mint legjobb kiméllő-fzert, valamint az ő Szeres 
Kereskedésével egybe-kaptsolt, mindennel bőven felkészült festő sze
rek' gyűjteményét, úgy különös jóságú Indigót, ’s a’ t.

Hoffmann Keresztelő János 
Pesten az Arany Vasmatskánál, 

a’ Sebestyén-Piaczon.

Hirdet mé ny.
(l) Ezennel köz hírré tétetik, hogy Tekintetes Ns. Békés Vármegye 

számára szükséges Iró-fzereknek, valamint a’ Cselédek felruházására 
megkívántain Portékáknak szállítására — a’ folyó 1828-dik esztendő 
September hónap Q-én Gyula Mező-Várossába tartandó Országos Vásár 
alkalmával a' Czédula-háznál tartandó Licitátio által annak, a’ki azon 
írói szereket, és a Ruházathoz kivántató Portékákat az elő adandó 
mustra fzerént legalsóbb áron megszerezni, ’s a’ nevezett helyre szállítani 
magát lekötelezendi—által fog engedtetni.

( Második Félesztendő 1828.J )(



Kivántatnak pedig e' következendők
I. írói fzerek:

1- fzür. Jóféle papiros 42 1/2 Rizma.
2- fzor. Közönséges papiros 43 1/4 Rizma.
3- fzor. Nagyobb Protocollaris papiros 4 1/4 Rizma.
4- fzer. Borítéknak való papiros iy4 Rizma.
5- fzör. Spanyol viafz 39 1/2 font.
Ö-fzor. Spárga 41 1/4 font.
7- fzer. Olló 36 darab.
8- fzor. Pennatsináló kés 37 darab.
Q-fzer. Plajbáfz 28 duczat.

II. A’ Ruházathoz:
1- fzör. 44. Előborrel készült buza-virág színű kéfz Sapkák.
2- fzor. Hétfertályos büza-virág színű pofztó 133 2/4 rőf.
3- fzor. Hétfertályos szélességű fzürke pofztó 3 1 2/4 rőf.
4- fzer. Egy rőfös szélességű béllésnek való fehérítetlen váfzon 2Q0 rőf.
5- fzör. Egy rőf szélességű fehérített váfzon 73 2/4 rőf.
6- fzor. A’ Dolmányokhoz Concent 12 2/4 rőf.
7- fzer. A Dolmányokhoz Szattyán 10 darab.

III. Gombok:
1- fzör. A Dolmányokra gömbölyű czin gombok 400 darab.
2- fzor. A" Dolmányokhoz fehér czin Pitykék 1100 darab.
3- fzor. Fehér lapos (Szalamia) Gombolt 73 darab.

IV. S i n ó r o k :
1- fzör. Fehér tevefzör borítás 520 rőf.
2- fzor. Dolmányra való szegletes sinor 500 rőf.
3- fzor. Vékonyabb sinor (sujtás) 1546 rőf.

V. Közönséges fekete kalap 19 darab.
VI. Borjú bőrből, patkós fehér sinorral béfzegett új csizmák gg pár.
VII. Vas Sarkantyú 18 pár.

Kályháknak Depositoriuma.
(8) Alábbírt magát ajánlja, és jelenti hogy a’ Dorottya utfzában 

T. N. Wurm Úr háza mellett T. N. Tzigler Úr házában lévő boltjá
ban mindenféle tsinos legújabb tetszésre készített , és a" Rajzo
lásban mostani időre nézve legdifzesebben formált márványos, és 
tüzet kiálló jó fejér agyag földből készíttetett, minden motsok , folt, 
és fzin változástól ment Kályhák találtatnak. Fogadásokat is felvállal, 
a' miilyeneket a megrendelő T. N. Urak kívánni fognak , kiknek is bi
zodalmát megnyerni reményli.

Pesten Julius 23-dikán 1828-
Kren Szebestén 
P. Fazekas Mester.



Királyi hafzonvételek ’s p u fztaréfz ek k i á r e n d ál
la t á s a.

(■5) Köz hírré tétik: hogy a’ Méltóságos Szatmári Püspök’ Jófzá- 
gaiban találtató négy Vendégfogadók— Méfzárfzékek— a’ Tifzai ha- 
láfzat, és némelly réfz-pufzták , a’jövő 1829-dik esztendő Januaviustól 
kezdve három esztendőkre haszonbérbe fognak kiadatni, ’s e’ végre a’ 
jövő September’ ló-dikán Tífza-Nánán reggel Kótyavetyé tartatni, 
mellyre minden réfzt venni szándékozók egéfz birodalommal hiva
talosok.

Licitatio Hirdetése.
(3) Folyó 1828- esztendei Kisasszony Hava 26-dikán Sz. Kir. Pest 

Várossában Zöld kert útfzában az 500 fzám alatt lévő Házban , néhai 
Tekintetes Beódrai Karácsonyi Lázár Úrnak hagyatott Successionális 
Massája részéről licitáltatni fognak két fzáz kilenczven Akó, réfzerint 
Pesti Kőbányai, réfzerint pedig Szadai, 1824-dik esztendőről való fejér 
Borok hordóstól, vagy hordó nélkül, — nem külömben két duppla 
Átalag Tokai tsináltt Borok, és több fzáz akóra való üres, vassal 
abrontsolt hordók,— mellyek a’többet ígérőnek kéfz pénzért eladatni 
fognak. Ne terheltessenek tehát a venni akarók, a' ki tett helyen, 
és napon, szokott Licitátiobeli időre megjelenni. Ha mindazonáltal 
valaki az illetett Borokat, vagy üres hordókat, még a’ Licitátio előtt 
venni kívánná, eziránt mindennap a’ fenn kitett és szinte a’ tisztelt 
Karácsonyi Lázár Úr Successionális Massájához tartozó háznál az 
első emeletben tudósítást vehet. —

Eladó réz serfőző Kazán,
melly egészen új, gömbölyeg formájú, a’ legjobb rézből jól el van 
készítve, és fedéllel is fel van kéfzülve, az általmérője 70 Bétsi hü- 
velknyi, mélysége pedig 50 Bétsi hüvelyknyi, és közel 40 Béts 
akós ; terhe pedig fedelével eggyütt 8Q2 Bétsi fontot nyom. Bővebb 
tudósítást vehetni Pottensteini rézfabrika’ lerakó helyén a’ Freyungen 
Nro 157 Steiner és Bankér Társai házába Bétsben.

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

ből köz hírré tétetik , hogy a’ megüresedett Csanádi Püspöki Urada
lomhoz tartozó következendő hafzonvételek fognak Árendába adatni.

1- fzör Ezen Makai Uradalom határjában lévő Jgátsi Csárdá
ban a Bor, Pálinka, és Ser mérés jussa, és eh ez tartozó 22 láncz 
szántó föld. Bánat Pénz IQ fór. Váltó Czédulákban.

2- fzor Az úgy nevezett Rákosi Csárdában, fzinte Bor, Pálinka



és Sér mérés jussa , és ehez tartozó 14 láncz fzántó föld. Bánat pénz 
30 fór. V. Cz.

3- fzor A’ Kopánt.si Pufztából mintegy 561 Jugerum fzántó 
föld. Bánat Pénz 60 fór. ezüst pénzben.

MellyelV haszonvételének idei a'folyó 1828-dik efztendő Octo- 
ber l-ső napján fogják kezdetét venni.

4- fzer Makó Várossában a’ Húsvágás jussa a' melléhez kap- 
tsolva vagyon 500 hold kafzálló a’ Lelei Pufztából. Bánat Pénz 100 
fór. ezüstben.

5- fzör Ugyan Makó Várossában tartatni szokott héti Vásárok 
haszonvételei. Bánat Pénz 40 fór. V. Cz.

Ezeknek Arendái a’ jövő 182Q-dik efztendő Januarius t-ső 
napján fognak kezdődni, és mindenek 3 egymást követő esztendőkre 
fognak kíárendáltatni.

6- fzor A’ folyó esztendei Makai fzőllők terméséből remélhető 
mintegy yoo akó Dézsma Borok szinte Licitátio mellett elfognak adatni. 
Bánat Pénz 100 fór. ezüstben.

A kiknek tehát ezen elő számlált Haszonvételek kiárendálá- 
sara, és a’. Dézsma Boroknak kész pénz mellett való megvásárlására, 
kedvek léfzen itt Makó Mező Várossában a’ Püspöki Palotában a’ 
folyó esztendei September Hónap 17-dik napján reggeli Q órakor tar
tandó Licitatióra, elegendő Bánat Pénzzel felkészülve ezennel meghi- 
vattatnak. Költ Budán Q-dik Aug; 1828.

Eredeti Szász-Kosok' eladatása.
(4) Augustus 20-dikán 80 darab két esztendős hágó-Kosok gyap- 

ustól, a’ Rennersdorfi, és Stolpeni Száfz Kir. fajta nyájból 
jvalók,. Pesten a’Bálvány utfzában Föls.. házában Nro 250 Licitátio 
útján fognak eladatni.

Híradás.
(2) Pesten az Orfzág úton közel a’ Hatvani kapuhoz 657-dik fzám 

alatta' Házi Asszonynál 16 antalog eladó Tokai bor vagyon.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Augustus 22-dik napján 1828. V. Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 5o kr. Kétszeres 6 fór. 
20 kr. Rozs 5 fór. 52 kr. Árpa 2 fór. 40 kr. Zab l forint 56 kr. 
Kukoricza 3 för. 50 kr. Köles---- fór. — kr. Köles kása—fór.— kr.

Budai Lót téri a.
KisaíTzony Hava iQ-dik napján 1828. volt Húzásban kijött :

2ú, 77. 65. 35. 16,



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(17.)

Pesten, Szerdán, RisaíTzony Hava 27-dik napján 1828.

Mérő.
Mindennek merője vagyon : hév , - szél, - szesz - idő , - víz 

Bor-mérő. Kitalál emberi elme sokat.
Hát kitalálni miért nem tudnak az isteni Böltsek 

Esz-mérőt?— Átok szállana néha reál

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.
o Tsáfz. ’s Apostoli Kir. Felsége 

Méltós. Semsei S e m s e y Jób Urat, 
a’ N. M. Magyar Ii. Udv. Kamara’ 
Tanátsosát, és S e mse y Lajos Urat 
Tsáfz. Kir. Kamarást méltóságra 
emelni méltóztatott.

Nagy Méltóságú Temerini Gróf 
Szécsen Miklós Úr, volt Udv. Ta
nátsos és Referendárius a’ Kir. Can- 
őelláriánál,— kit O Felsége a’mi
nap a’ Kir. Udvari Kamara Vice- 
Praesidensévé, és a'Magyar K. Hely
tartó Tanáts’ Tanátsosává nevezni, 
egyfzer’smind belső titkos Tanátsosi 
rangra emelni méltóztatott a’ tak
sák’ elengedésével, — Budán ezen
h. 22-dikén a’ K. Kamara’ Tanátsá- 
nak tellyes gyűlésében, mint ennek 
Vice-Praesidense felesküdt.

Nálunk a’ múlt Szombattól fog
va a’ fellegek, ’s essőzések, kivált 
a’ múlt vasárnapi, a’ levegőt annyira 
meghűvesítették , hogy a" kedvetlen 
Őfzi napokhoz lehet hasonlítani.
(Második Félesztendó 1828.)

Hadi Tudósi tások.
Jul. 26-dikán, Sumla előtt.—Meg

indítván a’Tsáfzár táborát B a z a r d- 
tsiktól Jul. 15-dikén, a’ harma
dik és hetedik hadi sereggel egy osz
tály lovas vadászokkal, és 108 tarta
lék-ágyúval, ide nem számlálván az 
említett két hadi sereg ágyúit, K o s- 
lidsan és Jenibazáron keresz
tül Sumla vára, és a’ mellette bé- 
sánczolt Török tábor ellen előre 
nyomult.

Három napi útazás után maga a’ 
Tsáfzár Jenibazár előtt táboro
zott. Elöljáró hadaink két nap óta 5, 
6 ezer lovasokból álló Török tsapat 
előtt forgottak, de azok , két ízbeli 
tsatázás után, mihelyest a’ mi első 
hadi seregünk közelítését megpillan
tották , viíTza húzták magokat. Jul. 
lQ-dikén Jenibazárnál minden ha
daink öfzvehúzódván, Sumla felé 
megindúltak, hogy az ellenség ere
jét kitanulják , ’s ha az ellentállana, 
visszanyomják , ’s magokat a’ bésán- 
czolt ellenséges tábor előtt meg- 
féfzkelhessék.

)(
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Jul. 20-dikán hajnalban indúlt 
meg előre a’ 7-dik hadi sereg ofztály 
Gr. Diebits Gén. vezérlése alatt, 
melly az Oráuiai Herczeg Hufzár 
Regementjét is magához tsatolta.— 
Ezt követték Rudzevits Gén. ve
zérlése alatt a’ többi hadak a’ Tsá- 
fzárral eggyütt, mellyek tsata ren
dekben mentek előre, 's mindnyá
jan egy mást segíthető öfzveköttetés- 
ben voltak.— Renkendorf Gen. 
Adjutáns azon gyalog vadász Rege
mentek osztályait vezérletté , mel
lyek a' végre rendeltettek, hogy min
den esetre , négy fzegletű tsataren- 
dekbe állíttatván , a’ Tsáfzárt, és ké
sérőit közbe vehessék. Jobbra ezek 
mellett három Hufzár Rgment ment 
Rüdiger Grlistól vezéreltetve; az e- 
géfz had megett lOStartalék ágyú ha
ladott előre két sorban;mellyeket Gr. 
O r 1 offElek Gén. Adjutáns alatt egy 
ofztály lovas vadáfz sereg oltalma
zó t.—A' Szili fztriába vivő utat S y s- 
s o i'e f f Gén. őrzötte Kozákjainkkal.

Hlyen rendben halada a’ tábor 
szinte két mértfoldnyire, ollyan he
lyeken kerefztül, mellyek fzanafzélyt 
rakva vannak dombtetőkkel, ’s pa
takok, és mély árkok által fzaggat- 
tatnak el egymástól. A" Török tá- 
borfzemek vigyáztak mozgásainkra, 
’s közelgetésünkkor viíTza húzták 
magokat. De midőn Sumláhozmár 
tsak egy mértfoldnyire az azt fedező 
halmok sorait elértük, azonnal sze
münkbe tűnt a’ Törpk lovasság, 
melly az általellenben lévő tetők hal
lásán tsapatonként sorokban állott. 
Az ellenség mintegy 10 ezer lovas
ságnak látszott, mellynek egy réfze

rendes katonaság volt. Jobb szár
nyát hátráltatván , közepét h arasz- 
tos bokrok megé állította , mellyhez 
az előtte folyó motsáros patak miatt 
nehéz vala hozzá férni ; hal szárnyát 
pedig kiterjesztvén , azzal a nn Ko
zákjaink állását akarta megkerülni. 
Már 11 óra felé volt az idő, midőn 
a' Tsáfzár parantsolá , hogy a" hadak 
megálljának, ’s a' hetedik sereg osz
tálynak ideje legyen, a’ Törökök' 
jobb szárnyát megkerülni. Ez meg
esvén, a' mitől igen sok függött, 
délben az egéfz tábor ütközetre in
dúlt. A" közép tábornak három első 
Brigadája, ágyúzás védelme alatt 
előre nyomult, hogy a’patakon ál
tal menvén a’ Török lovasság köze
pét megtámadja. Más felől a' 7-dik 
sereg ofztály oldalról vette az ellen
séget 's azt ágyúztatván neki hajtott. 
A' mi Kozákjainkkal tsatázó Törö
kök a’ tábor jobb oldalát akarták 
megkerülni, és abba hévágni; de 
azt a Tsáfzár éfzre vévén , három 
Hufzár regementet, és egy egéfz ofz
tály lovas vadászokat rendelt oda 12 
ágyúval. Az ellenség ágyúink tüzét 
sehol ki nem állotta. A’ jobb szár
nya a’ 7-dik sereg ofztály előtt nyak
ra főre vissza vonta magát; ugyan 
azt tselekedte a’ közepe is, minek
utánna ofzloprendehbe öfzvefzedte 
magát. A’ bal szárnyával is , melly 
a miénknél számosabb volt, híjában 
igyekezett a' mi Huszárjainkon erőt 
venni. Már most állásait elvesztette. 
Azonban két óra tájban ismét öfz- 

! vefzedvén magát, újra ütközetet pró
bált. Két ízben igyekezett a’ bokrok 
megé rejtett ágyúival, és lovassága-



nak reánk rohanásával seregeinket) 
hátra nyomni; mert kartátsaink ron
tó tüzet ki nem állhatá, és hadaink 
előre nyomulását sehol meg nem 
akadályoztathatá. A’ hetedik sereg 
osztályunk már negyedfél órakor 
éppen azon a’tetőn állott, mellyen 
a’ Török tábor magának jó helyet 
választott volt az ütközetre , sőt jobb 
szárnyunk a Sumlától Karnabadhoz 
vivő útig kiterjedett. Végre egéfz se
regével kéntelen vala hátrálni, ’s ma
gát Sumla vára falai alá vissza húzni.

A Tsáfzár, ki személyesen vezérke 
dett az ütközetben , hadainak maga 
viseletével tökélletesen meg elégszik. 
Ezaz ütközet tsak úgy tetfzett,mintha 
próba-hadifordúlások tétettek vol 
na. Részünkről a' veszteség kevésre 
megy. Holtakban mintegy 30, se
beseken 70 embert vesztettünk. 
(Read Óbester' elestél már említ« t 
tűk máskor) A Török foglyok, és 
hozzánk által jött szökevények be
széde fzerént a" Törökök vesztesége 
500 ember felé van. Jul. 21-dikén 
elkezdettük a’ tábor fekvését sánczár- 
kokkal és földvár sánczokkal korúi 
venni. Ugyan ezen napon táborunk
nak mind a’ két szárnya közelített 
a'bésánczolásokhoz, mellyekbena’ 
Török tábor fekszik, a’ nélkül, hogy 
legkissebb ellenlábasra talált volna. 
Jun. 22-dikétŐl 25-dikéig táborunk
nak minden pontjaiból száguldoz- 
tak előre tsapatjaink , hogy a Török 
tábor sánczait, és fekvését kikém
lelhessük, ’s ebben éppen nem aka
dályoztattak bennünket, sem pedig 
sánczolásaink folytatásában még ed 1 

dig kiütéssel nem háborgattak.

Ha öfzvehasonlítja az ember ezt 
! az elzsibbadást azon elevenséggel, és 
állhatatossággal, mellyel az Ottomá- 
nok ez előtti táborozásainkban itt 
Sumla körül minden lábnyom föld
ért készek voltak velünk megvívni ; 
úgy most azon tulajdon bélyegökre, 
és régi hadakozásbeli módjokra rá 
sem ismérhetni. Sumlábaii körülbe
lül 40, 50 ezer ember lehet, Hufz- 
fz e i n Basa Seraskier vezérlése alatt, 
kik között mintegy 10 ezer tanult 
hadi nép van; de ezen bésánczolt 
tábort különösen erőssé tefzi az, 
hogy most mind azokat a' tetőket 
magába foglalja a’ sáncz, mellyeh- 
ről ez előtt a várat legfoganatosabb 
módon lehetett ostromolni. Sum
la, és Várna között Paravadit, 
mellynelt fekvése Sumlára nézve igen 
jó helyen van, Benkendorf Gén. 
elfoglalta , és azon túl Aidos felé egy 
szállítmányt, melly a’ táborba hadi- 
szerekkel rakva igyekezett menni, 
semmivétett.—VárnátS u eh leien 
Gén. megszállotta , noha a" Törökök 
gyakor kiütések által a’ megszállást 
igyekeztek akadályoztatni, de a’ mi
nek nem leve foganatja; az alatt 
Uschakoff Gén. serege is oda 
érkezett, melly Tultsa várát ostrom
lova volt. Greigh Admirális ha
jós seregét már látták közelítni 
Várnához.

Szilifztria várát Roth Gén. 
Jul. 21-dikén bekerítette.

Gyurgevo várát Karniteff Gén. 
tartja ízemmel egy osztály sereggel, 
kit Jul. elején az őrizet egyesítvén 
magát a" Rustsuki őrizettel Ö000 em
berrel támadott meg ; de nemhogy
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a* mi népünknek megtámadásában, 
czéJját elérte volna , sőt inkább üt 
órai tsatázás után az őrizetet a’ várig 
vissza kergette.

A’ Viddini, és Kalefati őrzőse
regek némelly bétsapásokat tettek 
kis Oláh Orfzágba, s minthogy két
ségkívül nagyobb hadi mozdulást 
akartak tenni, Q000 embert gyűjtöt
tek öfzve Ralefat falai alatt. Ezt 
megértvén Báró Geismár Grlis 
még 4000 emberre sem telő seregé
vel a’ Törökök ellen indúla, Jul. 8- 
dikán őket megtámadá, megfzalafz- 
tá, 400 embert közülök megöle, ’s 
a’ váraikba bézárkozni kénfzeríté, 
hónáét többé ki nem jöttek. Ezen 
győzedelem meggátolta a' Törökök 
rabló kitsapásaikat, és Kis Oláh Or- 
fzágnak termékeny vidékeit ismét 
bátorságba helyheztette.

Örömmel tesszük ezen jelenté
sekhez azt is, hogy a’ Kavarna! 
jó kikötőhely tele van eleséggel meg
rakott hajókkal, és noha a hévség 
igen nagy , mégis hadi seregeink jó 
egésségben vannak.

Az Aug. g-diki Odessza! Jour
nal is megérkezett, melly jelenti, 
hogy előtte való nap a' Tsáfzár, test
vérével Mihály Nagy Herczeggel 
eggyütt Odesszába érkezett. O Fel
sége Várnánál ült hajóra, ’s azon 
major-háznál szállott ki, mellyben 
a’ Tsáfzárné lakik. — Továbbá ezen 
Újság közli ezen előbbeni, Jul. 2Ő- 
diki hadi tudósítást, ’s azon kívül 
a" következő későbbit a’ Sumlai tá
borból Aug. l-ső napjáról:

„Minekutánna a’ Tsáfzár minden 
szükséges rendeléseket megtett arra,

hogy Sumla ellen a' hadi munka 
hathatósan follyon, olly szándékkal, 
hogy HuíTzein Basa’ ármádája min
dég szorosabban bekerittessék, öfz- 
veköttetése elvágattassék , és mind 
azon állások el foglaltassanak , meí- 
lyek a’ Töröknek ártalmára lehet
nek , holnap innét Várnához indú', 
hogy a’ G r e i g h Admirális alatt o t 
lévő hajós sereget megmustrálja, és 
a’ várvívásra tett munkákat megte
kintse. Onnét egy hajón Odesszába 
megyen , ’s egy idő múlva a’gárda
seregekkel , mellyeknek osztályai 
már a Dunához értek, és Basaiá- 
siknál gyűlnek öfzve, ismét vissza
tér a’ fő táborhoz.

,,Rüdiger Grlis E s k i-S t a mb u 1 
felé indúlván, ez az ellenséget nagy 
nyughatatlanságba ejtette. Látván 
t. i. hogy a’ fü várossal, ’s a’ Biro
dalom belső részeivel való közösü
lését minden felől elveszti, ’s útja 
elvágattatik , tegnap lovasságának , 
és ágyúinak nagy réfzét elküldötte, 
hogy az Rüdiger Grlisnak hadi 
osztályát megtámadja, ’s viffzaté- 
rittse; de Rüdiger’ mozdulásait a’ 
7-dik hadi testnek egy réfze segít
vén, nehány megtámadások, 's ágyú
zások után a’ Török lténtelen volt 
Sumlához visszatérni nem kis vesz
teséggel. Rüdiger Grlis Eski-Stam- 
bul vidékén szállott táborba, ’s így 
a Konstantinápolyba vivő nagy utat 
elvágta.’’

A’ Sumlai táborból Jul. 2Q-ikén. 
— „Tegnap délután 4 órakor a’ 3- 
dik hadi testnek két brigadája Rud- 
zevits Grlis alatt jobb szárnyunk, 
tói előre nyomult, hogy egy erdős



tetőt foglaljon el, melly a’ Szilifz- 
triai út mellett vagyon ; ezt a'lovas 
ágyúk" tüzelésének oltalfna alatt 
végre is hajtotta. A’ Törökök ezt 
megtudván , estve felé fzámos lovas
ságot és ágyúkat kőidének, hogy 
ezen helyről a’ mieinket elnyomják. 
A’ Török lovasság nagy dühi sség- 
gel támadámeg a 15-dik, 's lő dik 
Vadáfz regementjeinket, más rész
ről nagy vakmerőséggel rohanának 
ágyúinkra; de vitézségek semmit 
sem használt; mert kartátsaink , ’s 
jól intézett puska-lövéseink minden 
felől viffza verték, úgy hogy legalább 
400 holtat, és 500 sebeset vefztenie 
kellett az ellenségnek ; a" mi vesz
teségünk mintegy 100 holtakból, és 
sebesekből áll. — Ezen alkalmatos
sággal a" Tsáfzár Kifzeleff Gén. 
Adjutánsnak gyémántod kirakott 
kardot, és Berg Gen. Majornak a’ 
Sz. Anna Rendének nagy Keresztjét 
ajándékozta.

„Ma megerősítettük a" tegnap 
elfoglalt tetőt noha az ellenség szün
telen tüzelt, sőt a’kiküldött puská- 

■ zók néhányszor mégis támadtak.
„Giro ff General Major a’Rus- 

tsuki utat megvizsgálta egy tsapat 
Kozákokkal ,Rasgradig előnyo
mult, és 100 foglyot,’s ezer kerefz- 
tény Bolgár-familiát hozott viffza 
magával, kiket a’ Török’ diihétő 
megszabadított. Ezért Sz. Anna Ren
dé’ pántlikáját kapta.— Lopran- 
d i Óbester Dsuma felé indúlt.

Várna vidékéről Aug. g. — 
„Hg. Menczikoff Gén. Adjutáns 
a’ Várnát ostromló sereg'vezérlését 
által vévén, Aug. 2-dikán elhagyá

azon állást, hol Us ak o ff Generális 
eleinte volt Derveite falunál, 's mi- 
nekutánna az ellenséget elűzte a’ 
Várnai tetőkről, ugyan ott verte 
magát jó állásba. Itt az ellenség egy 
zászlót, s nem kevés holtat vesztett; 
az ellenség lovas-vezére is elesett. A’ 
Török olly nyakra főre húzta magát 
viffza, hogy butyorait, sok eleséget, 
sőt a’ vezér sátorát is oda hagyná. 
Közülünk egy közlegény halt meg , 
"s 7 kapott sebet.

„Greigh Admirális megérke
zett flottájával Várnához; a’ flotta 
áll 8 línea-hajóból, 5 fregátából, ’s 
nehány apró hadi hajókból; a’ 7-ilt 
osztálynak 3-dik brigadája is Ana- 
pától idejött, ’s Hg. Menczikoff se
regével eggyesült. — Aug. 5-dikén 
O Felsége ide (Várnához érkezett,) 
a’ fő ármádától segíttséget hozván 
12 ágyúval, és itt a’fzükséges ren
deléseket megté vén,Odeffzáha ment.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Moniteur az 182Q-diki orfzá- 

gos költségek lajstromát közli, a* 
mint azt már a’ Deputátusok’ háza 
elfogadta, és Aug. 1-ső napján a’ 
Fairek’ gyűlése elejébe terjesztetett. 
Ennél fogva a" költségek mind öfzve 
tesznek : Q80,180,158 frankot; — az 
előre felvetett jövedelmek pedig 
986,156,821 fr. Ezek között a’Lot- 
teria jövedelme van téve: 12,g00,G0G- 
re ; a’mellékes adók : 210,Q00,000. 
egyenes adók: 525,540,821 ; a’ pos
ta 31,050,000; a’ jövedelem Páris 
városától 5,500,000, ’sa’t.

Gr. la Ferronays, Franczia külső 
Minister, egynéhány napot mezei



131»

jófzágán famíliája között töltvén, 
Aug. ll-dikén ment kerefztül Pari
son a’ Carlsbadi ferdőbe Tseh Or- 
fzágba. (A’ Sun nevű Angol Újság 
azt mondja, hogy a" ferdő tsak fzín- 
Jett ok , de diplomatiai őzéiből te- 
fzi ezen utazást.)

Azt hifzik, hogy a'költsön vett 
80 milliómból 20jmil]iomot a" Mó- 
reai expeditióra, és io milliomot a’ 
Görög Orfzáglófzék' segedelmére 
fordítanak.

A’ Courrier Francais a’ Moreai 
expeditióra nézve azt mondja, hogy 
nem lehet hinni, hogy az Arabsok
kal lévő Törökök Móreát elhagy
nák Ibrahim Basával. Az Angol Or- 
fzáglófzékkel olly eggyezés kötte
tett, hogy a' Franczia seregek tsu- 
pán tsak iXlóreát szálljak meg; a 
Corinthusi szoroson által ne lépje 
nek. Azt is előre elvégezték , hogy 
Jia Móreát az ellenségtől megtisztít
ják, és Görög Orfzág" függetlensé
gét bátorságba helyheztetik, a’ Fran 
czia hadi sereg térjen viflza hazájá
ba. Hanem mégis nehány batalion 
ott fog maradni, hogy a’ belső tsen- 
dességet oltalmazza , a' pártosok 
fondorlásaikat elnyomja, és a' Gö
rög Regementeknek például szol
gáljon, mellyek Európai módra fog
nak öfzve állíttatni.

NAGY BRITANNIA.

Az Austriai Nagy-Követ Hg. 
Eszter házy, és Lord Strang
ford ezen h. 6-dikán hoífzas con- 
íerentiát tartottak Aberdeen 
Gróffal a" külső dolgok’hivatalában. 
Lord Strangford nak azon ren

deltetése van, hogy mentői hama
rább rendkívül való küldetéssel R i o 
de Janeiróba menjen.

Az lrlandi Vice-Király, Angle- 
sea Marquis ezen h. 2-dikán hofz- 
fzas beszélgetést tartott O’ C o n n e II 
Úrral , a’ mint mondják, az lrlandi 
népnek fegyver- hordozására nézve. 
Valami Tractátust akarnak készíte
ni a’ köz tsendesség fentartása eránt, 
"s ennek elő czikkelyeibrn O Con- 
nel Ur azt az ajánlást tette: hogy a’ 
Dublini Eggyesület' tagjainál, s 
más törvénytelen társaságoknál ta
láltató fegyverek kiadattatnak az Oi - 
fzáglófzéknek olly feltétel alatt, ha 
az Orangistáktól is, azaz a’ Yeo- 
manry Protestánsoktól elfzedetik a* 
fegyver. Ez annál hihetőbb, noha 
a' politikai titkokat nem tudhatjuk, 
Így fzóll egy Dublini Újság, mivel 
ezen conferentia után két nappal a’ 
Vice-Király olly parantsolatot adott
ki , hogy minden Yeomanvy társa
ságok Irlandban öfzveírattassanak , 
s mindenütt mennyi, "s mitsoda 
fegyverek találatnak, ’s a" t.

A Londoni Courier Aug. Q-dikén 
ezt írja: „Ma reggel hivatalos leve
lek érkeztek a’ közép tengeri hajós 
seregtől, nevezetesen Sir Codring- 
ton Edvárdtól, Sir Adámtól Korfu
ból Jul. 21-dikéről, és a* Franczia 
Udvarnál lévő Követünktől Stuart 
Lordtól; továbbá Sir Barnes Cey
loni Kormányozótói. Sir Adám 
azon fontos jelentést tesz, , hogy 
Ibrahim Basa hajlandónak mu
tatta magát Móreát elhagyni, ha jó 
módja lenne benne, hogy seregeit 
Alexandriába szállíthassa. Alexán-



d r i a i tudósítások fzerént, mellyek 
Jun. 2l-dikéig terjednek, az ott lakó 
Angolokat mind addig semmi ked
vetlen sors nemérte, noha mind 
a' Basa, mindaz egéfz Alexandriai 
nép jól tudta, hogy ezen kikötőhe
lyet hézárni szándékoznak. Azon 
javallatra, hogy Morcából vitetné-ki 
seregeit, a Basa semmi meghatáro
zott válafzt nem adott. Azt mond
ják, hogy szállító hajókon fogják a' 
seregeket Morcából haza költöztetni. 
— A Ceyloni hivatalos levelek nem 
igen fontosok lehetnek.

Aug. 8-dikán a! Kabinéti tanáts" 
vége után a’ Franezia Nagy-Követ 
Wellington Hggel, és Aber
deen Gróffal coníerentiát tartott.

TÖRÖK BIRODALOM.

Konstantin á p o 1 y b ól Aug. 
6-dikán.—Ezen h. 2-dikán a' Szul
tán a’ Porta-palotába ment (hol a" 
Nagy-Vezér lakik), és Z óráig be
szállt a’ Nagy-Vezérrel, Mehemed- 
Selim Basával, és a’ Ministe- 
riumnak jelesebb tagjaival. Ezen 
ülésben meghatároztalott a’Nagy- 
Vezérnek az ármádához in
dulása. 4-dikén a’ Chatti Sherif 
(Nagy-Úri Rendelés) erre nézve fel
olvastatott a' Porta’ fő Tanátsának 
tagjai előtt. 5-dikben a’ Porta-palo
tának első udvarába kifüggesztettek 
a’ Lófarkak szokott ünnepi pompá
val, imádságot tartván a’Birodalom’, 
Szultán', Nagy-Vezér’, és az egéfz 
Ozmán nép' boldogságáért, a’ Mi
nisterium' jelenlétében, és temér
dek sok nép’ öfzve tsődülése mel
lett. Ezen alkalmatossággal a’ Korán

által rendelt áldozatra való hét mar
hát levágták. A'Nagy Vezér Aug ykén 
Káli ki a' Daud-Basai táborba és Sa
fer hónap 1-sŐ napján, vagy Aug. 
13-dikán indúl a hadi sereghez.

Egyszer smind a’ Lófarkak’ ki
tételekor azon Státus-Tifztek’nevei 
is kihírdettettek , kik a’ Nagy Ve
zérrel a' táborba mennek : ezek közt 
első Hadi Efendi, az Akermá- 
ni conferentián volt Biztos , ki a’ 
Kiája-Bégi, vagy belső Minister! hi
vatalt a' Reis-Efendi vagy külső Mi
nister! hivatallal egybe kaptsolva 
fogja viselni a’ táborban, ’s a’t.

Nehány nap előtt Süléi man 
Basa ide megérkezett, ki I b r a i 1 
várát vitézül oltalmazta. O hadi Tör
vényszék’ elejébe fog állíttatni, hogy 
okát adja, miért adta által a’ várat 
az Oroszoknak.

A’ fő város’ polgárjai szüntelen 
dtöznek fegyverbe, ’s ezen polgári 
katonaságnak első osztálya már a’ 
K i lai, s Karaburnui sánczolá- 
sokhoz (a’ fekete tenger mellé) kül
detett; innét 14 nap múlva tovább in
dúl , ’s másik megyen helyébe. No
ha a Török lakosok’ feltúzesedése 
mindég nevekedik, még is a'fő vá
ros legnagyobb tsendességben va
gyon; az eleség sem drágább, mint 
eddig volt.

Rülbmbbféle Tudósítások
A’ Times Újság azt mondja, 

hogy Karthagenából érkezett tudó
sítások fzerent az Ocannai nagy 
nemzeti gyűlés Kolumbia részéről 
eloszlott, minekutánna 25 Deputá- 
tus nem akart tovább eggyütt ta-
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nátskozni. Innen azt hiszik, hogy 
Bolivár Dictátor lesz.

Jul. 4-dikén Washingtonban, 
és Baltimoreban nagy ünneplés tar
tatott a’függetlenség' kihirdetésének 
emlékezetére, melly 1776. Jul. 4- 
dikén történt; egy nagy tsatorná- 
nak, és vas útnak fundamentumát 
tették le ez nap.

Tudományos Dolog.
5.) „Medicina Forensis , vagy Or

vosi Törvénytudomány, a’ Tábla- 
Bíró , Bíró , Úgyvédő , Tör vény tu
dó , Törvénytanuló, Orvos Uraknak 
számokra 's a’ t. és Toldalék Szótár. 
Szerzé Kováts Mihály, OrvosDo- 
ctor, ’sa’t. Pesten 1828.’

Éppen most hagyá el a' sajtót

ezen tudományos munka, ’s öröm
mel tudósítjuk arról az olvasást, 's 
kivált a’ Magyar nyelven előadott 
Tudományokat kedvelő érdemes ha
zánkfiait, meg lévén arról győződ
ve, hogy valamint a’ Tudós Szerző 
Urnák már sok kiadott isméretes 
munkai a' Magyar Tudományok’ vi
lágára nagy fényt terjesztettek, úgy 
ez is nem kissebb hasznot fog sze
rezni , ’s hasonló kedvességgel fo
gadtatni. A' munka ajánlva vagyon 
Nagy Méltóságú idősb Vécsei és Haj- 
nacskői Báró Vécsey Miklós Ó 
Exjának; 8-ad rétben 30 árkusra 
megyen. Találtatik Pesten Eggen- 
berger Röny városnál; ára 1 fór. 50 
kr. ezüstben.

Hazai Régiség.
Esztergomból. Hihetetlennek látszott Tudósainknak lenni, hogy 

Il dik András Királyunk fzabadságos levelének, mellyet 1222-ben 
hétszeresen kiadott, mindeggyik valóságos párja elveszett légyen egé
szen. Annak eggyikének a’ Római Pápa levéltárában fennlétével biz
tatott ugyan bennünket, Fő M. és T. Garampi Jósef, az Austriai Ud
varnál volt Követ; s azt M. Kollár Adám Udvari Tanátsos F. M. Her
czeg Kaunicz , külső dolgokban Minister által kerestette is ; de fel nem 
találták , hanem helyébe az Egyháziaknak II-dik Andrástól ugyan azon 
esztendőben kiadott oklevelével ajándékozá meg F. M. Albani Sándor 
Cardinális Hazánkat. Amazt tehát T. T. és nagy érdemű Kovachich 
Márton György jutalom-tétellel nyomozta szerte széllel; mind híjába. 
Mindazáltal a’ F. H. Primási levéltárban megvolt, ’s mégis van, illy 
jegyzet alatt lappangván: Anno 1222- Andreae Regis privilé
gium d i versa puncta continens. Originale. Feltalálta azt 
F. T. Fejér György Prépost és Királyi Könyvtáros. Ezen nemzeti ma
gna chartánk félívnyi pargamentra írva, három petséttel erősítve (a 
negyedik nints meg) egéfz épségében olvasható. A’mit is T. T. Tudó
sainknak bővebb elmélkedés végett, tudtokra adni bátorkodunk.

August. 23-dikán 1828-

(Hasznos Mulatságok Nro 17. Hirdetés 1/6 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Ú7-)_______________

Híradás.
(l) Néhai Véli ele Mihály árváinak, Tek. Ns. Vefzprém Vármegye- 

a’ Mélt. Piispökségi Uradalomnak Hagymáskér nevű Helysége ha
tárában fekűvő két rendbeli fzáraz malmai, az úgy nevezett Séd vizén, 
mellyek közül az eggyik három, a másik pedig négy kerékre forog- 
nak és vizek soha meg nem apadván, szüntelen használhatók, az 
örökösöknek ön akaratokból, e' f. e. Septemb. Hónap 28-dik és October 
Hónap 5-dik és 12-dik napjain, a’ többet igérés útján eladandók. — 
A’ venni kívánók, a vétel környúlállásai eránt, bővebb tudósítást sze
rezhetnek magoknak, Pesten Tabuláris Ügyéfz T. Várady István Úr
nál, a’ Sebestyén Piaczon Nro 2Ó2,— úgy szintén Sz. Fejérváron T. 
Nae-y Antal Hites Ügyéfz Úrnál, mint az eladó Örökösök Meghatal
mazottjánál , — valamint Palotán, Tit. Horváth Jósef Urnái, Méltós, 
Gróf Zichy Família Levél-Tárnokjánál.

Hird etés.
(l) Néhai Hamvai Mihálynak Örökösei részéről köz hírré tétetik, 

hogy Püspöki Vátz Városában a’ Nagy űtfzán az úgy nevezett Szarvas 
Vendéglő «-adó arányában lévő és a’ Dunáig nyúló fundussa kemény 
matériáiéiból épült Ház, alatta lévő ezer akóra való kettős Pincze, Prés
ház, Istálló, és Házi Kertel, valamint a' legjobb Hegyen fekvő nagy 
kiterjedésű, és jó mivelésben lévő SzŐllő September Hónap 15-kén 
1828-dik Esztendőben reggel Q órakor nyilvánságos Kótyavetye által 
helyben a többet Ígérőnek kéfz fizetés mellett el fog adatni.

Jófzág Keresés.
(l) Kinek örökösképpen, vagy zálogba mintegy 70,000 f. V. Cz. 

érő eladandó Jószága volna Pesthez mentői közelebb, jelentse magát 
ezen Újság-hivatalnál.

Híradás.
(l) Tsak egyedül Anglus származású ’s fajtájú lovakat akarván te- 

nyéfztetni, az eddig volt Ménesemet egéfzen el fogom adni, erre 
Nézve e' f. esztendő October 1-sőjén Ns. Közép Szolnok Vármegyé
ben ’Sibón a’ magam Kastélyában Kótyavetye fog tartatni, melly re

(Második Félesztendö 1828.J . )(
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ezennel minden renden lévő venni kívánókat meghívok. A’meg jele
nőknek minden tekintetben lejendő illő elfogadására gond léfzen. 
Bővebb által látás végett itt vagyon ezen

Ménes Laistroma

£ Neve Ide
je

Szőre Apja Anyja 1828-ban
meghágta

l Euterpe 19 Szürke Armidor Tulipán Sancho.
2 Zaide IS Pej Ka k as Zoradine Ditto.
3 Madár 10 v. Pej Armidor Kedves Ditto.
4 Rosamunda 18 Szürke Anglus Sancho.
5 Fanni 10 v. Pej General Tatár Cato.
ü Fitty 15 Szürke Gr. Bánífy Jósef Méneséből Sancho.
7 Nelli 15 Fekete Gr. Bethlen Pál Méneséből Ditto.
8 Katinka 14 Fekete Gr. Bethlen László Méneséből Ditto.
9 Gója 14 Fekete B. Huszár Jósef .Menéséből Sancho.

10 Fatime 14 Szürke Almansor Iréné Ditto.
II Büszke 14 b. Pej holdal Büszke Proserpina Raro.
12 Aline 14 v. Pej holdal General Müzli Leánya Sancho.
13 Lila 13 Fekete Gr. Mikó Károly Méneséből Sancho.
14 Csillag 11 v. Pej General Opr. Büszke Sancho.
15 Tullia 10 Szürke Superbo Tullia Raro.
Ifi Minerva 10 b. Pej Büszke Minerva Cato.
17 Kedves 9 Szürke Almansor Cornelia Ditto.
18 lenni 9 Szürke Almansor Fán ni Sancho.
19 Daru 9 Szürke Daru Svedán Ditto.
20 Virág 9 Szürke Scipio Ro’sa Sancho.
21 Fényes 8 Pej General Balba Sancho.
22 Forgáts 7 v. Pej General Balba Cato.
23 Hó*a 7 b. Pej General Ro’sa Cato.
24 Lámpás 7 Pej holdal Kakas Büszke Raro.
25 Villáin 5 Fekete Superbo Minerva Raro.
20 Forgó 5 Szürke Scipio ■ Csillag Ditto.
27 Cora 4 Pej Cato Madár

. 28 ifjú Lila 4 Fekete Cato Lila Ditto.
29 ifjú Rosamunda 4 Szürke Cato Rosamunda
30 ifjú Gója 4 Pej Raro Gólja Cato.
31 Sapho 4 PejJ Raro Sapho Cato.
32 Ajjas 4 Pej Raro Ajjas Cato.
33 Vidám 4 Pej Raro v. X idám
34 Tüzes 3 Pej Raro K. Vidám
35 Csinos 3 Pej Raro Virág
30 Pajzán 3 Pej Raro Pajzán
37 Kényes 3 Pej Raro Fényes
38 Sólyom 3 Szürke Raro Tullia

Ezek mind egyenként fognak több idei Csikókkal eladódni, ’s 
még ezeken kívül egy 4 esztendős 15 \Jl markos tifztán a' régi fajból 
származott Daru nevű seregély szürke hágó Csödör, valamint több 2 
és 3 esztendős ménló Csikók és Paripák, A Kanczák mind igen keze
sek ’s többnyire hámban járnak.

Ezen feljebb feljegyzett Kanczákat nemző Mén Lovak közül , 
Armidor Kakas Büfzke Daru Supe r b o ’s Raro régi Érdé-
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]yi napkeleti fzáimazásuak General Anglus Csödőr ’s napkeleti 
Kanczának volt fia. A 1 m a n s o r igen kijelelt fzépségű ’s nemességű 
Arabs. Cato tellyes vérű Anglus Csődör.

Sibón, Aug. 17-dik 1828.
B. Wesselényi Miklós m.k.

Ki-árendálandó Fesz éri Puszta,
(i) Ts. Kir. Piáczkevi Uradalomhoz tartozandó 

(Tek. Pest Vármegyében helyheztetett) Peszéri 
Pusztának azon része, melly et most bittér Ur bir, 
árendában, 1829-diki Sz. György naptól számlálan
dó bat esztendőre a' többet Ígérőnek ki-fogáren- 
dáltatni.— A’kinek kedve tartja (négy száz ezüst 
forint bánat-bért bozandván magával) megjelen
hetik e’végre 1828-diki 18-dik Septemberben dél- 
utánni három órakor Promontoriumban 
az Uradalmi Cancellariában: a’ hol az árenda’ fel
tételeit elöbb-is akár mikor megtudhatni.

Hirdetés.
(l) Tekintetes Nemes Tolna Vármegyében fekvő Simontornyai 

Uradalmi Tifztartóság réfzéről köz hírűi adatik, hogy az ottan tartan
dó Juhok fzáma hétöltésével, az azt fellyülhaladó 6ö hágó Kosok, és 
Úrük, 800 két esztendős Kos alá való Anyajuhok, és 340 idei bárá
nyok, az ottani híres eredeti legjobb tellyes-vérü fajta Uradalmi juh- 
nyájaliból el fognak adatni. A' tisztelt vevő Urak mind a’ Kosokat, 
és Űrüket, mind pedig az Anyajuhokat ott helyben, tudni illik Si- 
montornyán, minden nap megláthatják, és az árát is megtudhatják.

Költ Simontornyán Aug. 21-diltén 1828.

Hirdetés.
(l) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Sz. Andrási Kerületben Túregyházán, 
és az Arad Modenái K. Uradalomban Pereghen az idén szerzett Juh , 
és bárány gyapjú és pedig Túregyházán 32 mázsa, 46 font birka gyapjú, 
és 6 mázsa bárány gyapjú, továbbá Pereghen 48 mázsa, 86 font birka 
gyapjú, és 6 mázsa 30 font bárány gyapjú; öfzvesen 81 mázsa, 32



font birka gyapjú, és 12 mázsa, 30 font bárány gyapjú, mellyekből 
a próba mustrát a’ helybéli Kamarai Kormányszék Expeditio hivata
lánál ; az egész mennyiségét pedig réfzént a’Túregyházi refzént pedig 
a Pereghi juhtartásnál vehetni ízemre, hogy kéz alatt semmi kifogást 
se lehessen tenni , olly módon fog eladatni , hogy a' venni kívánók 
legfellyebb ajánlásokat az óhajtott feltételekkel eggyütt saját kézzel 
aláírt , és lepetsételt kinyilatkoztatásoknál fogva legfellyebb e' f. e. 
September 15-dikéigNagyságos Bedelsovits Magyar Királyi Udvari 
Kamarai Tanátsos, és Kamarai Administrator Úrnak Temesvárra be- 
küldjék. A’venni óhajtók kinyilatkoztatásai biztosságképpen nyittatnak 
fel, és azon venni kívánó, a' ki legtöbbet igér, és leghasznosabb fel
tételeket tefz , további Licitátio-tartás nélkül Szerződés tételre meg fog 
hivattatni ; a’ többi ajánlóknak az Ígéretei pedig a’ legfzorosabb el
hallgatás mellett megsemmlsíttetnek. A’ fent említett határ idő elfolyta 
után semmiféle további ígéretek el nem fogadtatnak. Ezen kívül min
den venni vágyó tartozik ajánlását nyilván , és betű fzerént megha
tározni; mert a’ határozatlan, és tsak általlyában , vagy procentekkel járó 
ajánlások más Ígéretek mellett semmiféle tekintetbe sem fognak vétetni. 
A’ Szerződés aláírásakor mindjárt tartozik a’ többet Ígérő 600 f. P. P. 
foglalóul letenni. Egyfzer’smind előre nyilvánságossá tétetik, hogy az 
Anya és Kos gyapjú külömbsége nélkül 2 procent fogyaték pótlásul 
adatik; de ellenben a’ hason, és lábon lévő gyapjúra nézve semmi 
további béfzámlálásnak helye nem találtatok, és a’ gyapjú zsákokat a’ 
bebizonyítandó szerzeményei áron ki kell a vevőnek pótolnia.

Budán Aug. i6-dikán 1828.
Hirdetés.

(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé
ből köz hírré tétetik, hogy Bánátban Nagy Betskereken a’ Ki
rályi használatok , és Uradalmi földek, mellyeknek a’ bér-ideje e’ f. e. 
October végén elmúlik , újra három egymásután következő efztendőre 
e’ f. e. September 9-dikén Árendába adatnak.

Mellyre nézve a’ bérleni vágyók szükséges banat pénzzel felké
szülve a’ mondott határidőre ezen Licitatióra Nagy Betskereken je
lenjenek meg. Budán Augustus 8-dikán 1828.

Jelentés az érdemes Olvasókhoz.
(2) Több kérdezésre kötelességünknek tartjuk a tisztelt Olvasó 

Közönségnek ezennel tudtára adni; hogy ezen második fél esztendei 
Újság’ nyomtatványaival az első számtól fogva egynéhánynak még szol
gálhatunk.— Egyfzer’smind, hogy az Európai Állásnak eddig kijött 8 
Mappáját meg lehet szerezni 20 krajczárjával ezüstben. — Sveczia, Nor
végia, és Dánia Mappája már munkában van, mellyel érdemes Ol
vasóinkat meg fogjuk ajándékozni.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(18.) _

Pesten, Szombaton, Kisaffzony Hava 50-dik napján 1828.

Fegyver, és Nyelv.
A’ lü az öldöklő fegyvert szerzetté először,

Vas szívű , nem volt Istene, durva gonosz .'
Pajti, neszidd; fegyver szükséges védni magunkat: 

Így a’ nyelv hasznos, majd veszedelmet okoz.

MAGYAR és érdél y- ' 
ORSZÁG.

A 7 Pesti Kir. Univerfzitás’ Ma- 
gistrátusa mai nap tartott ülé

sében a’ jövő 1828/Q oskolai efzten- 
dőre Nagyságos Rectovnak (mint
hogy a’Törvény-Tudományos Karra 
került a sor) valafztotta Ts. R o 11 h 
Jósef Urat, a’ Törvények’ Doctorát, 
és a’ Mélt. Gróf Károlyi Família’ 
Jószágainak Törvénybeli Igazgató
ját. A’ négy Tudományos Karok’ 
Dékánjainak választása Augustus 
25-dikén ment végbe illy követke
zéssel: a Theologiai karban felki
áltás által választatott Fő Tiszte
lendő H a u 1 i k György, Esztergom
ban a’ Prímás Ő Herczegségének 
oldalánál lévő Kanonok, a Sz.Theol. 
Doctora, és ezen Tudományos Kar 
Tagja. A’többi három Karban meg
hagyattak a’Dékánok, ú. m. a Tör
vény - Tudományos Karban Tek. 
Havas Jósef Úr, Törv. Doctora, és 
Szabad K. Pest Városa Fő Ügyésze; 
az Orvosi Karban Tek. Tud. Szad- 
] er Jósef Úr, Phil. és Orvosi Tu
dományok Doctora , a Nemzeti Mú
zeumban a’ Természeti Gyűjtemé- 
(Második Félesztendő 1828. J

nyék' Őrzője ; a’ Philos. Karban 
Tek. Tudós W o 1 f s t e i n Jó’sef Úr, 
a’ Felsőbb Mathésis’ Professora , és 
Phil. Doctora.

Ö Ts. K. Felsége méltóztatott 
Erdélyben Méltós. Szepsi Zoltáni 
Czirjék Dénes Urat Alsó - Fejér 
Vmegye’ Fő Ispányává ; — 's ez által 
a Dévai Kerületben megüresült Pro
vinciális Commissáriusi Adjunctusi 
Hivatalra a’ Kir. Táblánál eddig Ge
nerális Protokollistai Hivatalt viselt 
Mélt. Szálláspataki Mara Jósef 
Urat;— a’ Brassói Kerületben pedig 
M. Székely Sámuel Úr' halála ál
tal ott megüresült hasonló Prov. 
Commissáriusi Adjunctuságra Mélt. 
Tamásfalvi Thúri Ferencz Urat , 
eddig Orbai Széknek Vice-Király- 
Bírőját, kegyelmesen kinevezni.,

Ő Ts. K. Felsége a' f. e. Aug. 6- 
dikán költ kegyelmes Végzésénél 
fogva, T. Cziliich Károly Úrnak 
Magyar K. Udv. Titoknokságra lett 
előmozdítása által megüresedett Stá- 
tus-Tanátsosi Tifztviselőségre Tek. 
Gály Péter Urat, eddig a’ Magyar 
K. Cancelláriánál volt Udv.Concipis- 
tát méltóztatott kegyelmesen emelni.

X
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Pri vigyen, Nyitra Vmgyében,] 
Aug. 17. ritka egyházi szertartással 
ment végbe Z e i s e 1 nevű ZsidóSeb- 
orvosnak a Keresztény Katholika 
hitre általtérése, ki ott néhány hó
nap előtt szállott meg. A’ város' Plé
bánosa , Fő Tifzt. S a r t o r i s Jósef 
Úr, e’ végre megkérte Nagy Tifzt. 
Greschner Incze Urat az Ajtatos 
Oskolákbeli Szerzetes Papot, hogy 
a’ hitbeli oktatást vállalná magára , 
bi is azt nagy buzgósággal megté- 
vén , ugyan ő keresztelte meg fényes 
egyházi szolgálat mellett.

Fő Mélt. Rudnai és f Divékujfa- 
lui Rúd na y Sándor O Herczeg- 
sége Országunknak Prímása *s a’ t. 
egy hónapi itt mulatozása ntán Esz
tergomba tegnap előtt viíTza utazott. 
Itt léteiének választott tárgya volt 
a’ Pesti Fő Seminariumban a’ Kirá
lyi Universitásnál tanúló egyházi 
nevendékeknek a’ Theologiai tudo
mányokban tett előmeneteleiket 
megvisgálni. A’ kirendelt közönsé
ges és most már esztendőben tsak 
egyszer tartatni szokott próbatéte
lek Augustus elsőjétől kezdve ugyan 
ezen hónap’ buszon harmadik nap
jáig tartattak. Minden próbatétele
ken számos és jeles késérőkkel a’ 
legnagyobb megelégedéssel és hely
benhagyással személyesen jelen len
ni méltóztatott. Az ő Fő-Páfztori 
gondviselése abból nyilván kitetszik: 
hogy illy ritka és kegyes felvigyá- 
zással, gondossággal, és ügyelettel 
kívánja mind a’ tanítóknak előadá
sait , mind a' tanítványoknak elő
meneteleit a’ tiszta, ’s fontos esmé-

retekben önképpen tapasztalni, és 
minden réfzre hajlás nélkül aditsé- 
retre méltó igyekezeteket megbírálni.

A Pesti K. Univerfzitásnál Aug. 
23-dikán Orvos Doctori rangra emel
tetett Tudós Hoff maiin Károly 
Úr, a’ Seborvosi Ágnál a’ gyakorló 
Orvoslást tanító Professor' Segédje. 
Ezen alkalmatossággal az ifjú Orvos 
Úr illy czím alatt írta Értekezését: 
„Dissertatio inaug. med. sistens Ra
donéin Medendi in Clinico medico 
pro Chirurgis R. Scient. Univ. Hung. 
anno scholasdco 182 7/8 ; "’ melly 
ajánlva van Tekintetes Tudós Geb
hardt Ferencz Orvos Doctor Úr
nak , ’s ezen Kir. Fő Oskolában Or
vosi Tudományok’ Professorának.

Tornán, Aug. 15-dikén. —- 
Megyénk és Városunk félfzázad óta 
nem látott fényesebb polgári inne- 
pet mint ezen hónap' i 2-dikén, mi
dőn Méltós. Szilasi és Pilisi Szi
la s s y Jó’sef Septemvir és Zemplény 
Várni. Administrátor Úr Megyénk’ 
Fő-Ispányi székébe, minden Beik
tató nélkül, beült. Pest, Nógrád , 
Gömör , Szepes , Abauj, Borsod , 
számos Követségek által nevelték 
örömünket, de eggyike sem számo
sabbal mint Zemplény, mellynek 
tagjait az Orfzág' legszebb, és efzten- 
dejire nézve legifjabb , lelke’ tehet
ségeire nézve már ért korú Vice- 
Ispánya Mélt. Báró V a y Miklós Ts. 
K. Kamarás mutatta-be szeretett 
Kormányzójának , míg a’ megfzól- 
lítást Fő-Notárius Ts. Csabai D ó- 
kus Láfzló Úr tartotta. Elmúlt Die-
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tánk’ Követei közül jelen valának 
Gróf Ä n d r á s y György , Consiliá- 
rius Ma r i ás s y István, Prónay 
János , Romáromy István, P a- 
lóczy Láfzló Urak. A' Gyűlést kö
zönségesen tsudált befzédben Vice- 
Ispányunk Consil. Ragályi Ábra- 
hám Ur nyitotta-meg , a" hit" formu
láját pedig a Méltós. Rozsnyai Püs
pök olvasta-fel. Gyűléseink, és estve 
a’ táncz a" Vármegye házánál tar
tattak, az ebédeket és vatsorákat 
pedig O Nagysága a" Keglevics-ház’ 
kastélyában adta, hol szállva volt. 
A’ szokott pompa" leírása helyett azt 
közöljük inkább, a’ mit a" Rir. Ke
gyelem levél hírdete:— A Méltós. 
Fő-Ispány legelébb Curiális Próká
tor vala három efzt. , tovább Nó- 
grádban Fő-Szolgabíró, Fő-Notá- 
rius , és surrogált Vice-Ispány tizen
ötig; 17Q5. mint Referens Assessor 
jőve a Kir. Táblához ; 17Q7- lett Per- 
sonálisi, 180Ó- Orfzágbírói, 1810- 
Nádori Ítélő-Mester, 181Q. Septem- 
vir, 1825 periig Zemplény Várm. 
Fő-Ispáriyi Helytartó, ’s hat Diétáin
kon nagy részét vitte a’haza dolgai' 
fvljegyzéseinek. És melly tifztele- 
tessé teszi a nagy férfiút az a’ házi 
kör, mellyel őtet magunk közt kö
rülfogva látók ! harmadik hitvese, 
Nagy-Váradi Bíró Inczédi Kata, 
igazi képe a’ legtifzteletesebb ma
gyar Asszonyságoknak , ’s méltó 
gyermekei: J ó ’s e f, Helytartói Ti- 
toknok ; F erencz, Gomüri Vice- 
Ispány , és a’ még nem szolgáló 
György; ’s leányai: T h e r é z i a, 
Özvegy Csorna Zsigmondné, ’s M á- 
r i a, Péli Andrásné , ’s gyenge korú

unokáji, a’ patriarchal Bölts’ igaz 
gyönyörűségei. Tegnap méne-el tő
lünk , kísérve szíves áldásinkkal, ’s 
azon reményünk mellett, hogy az 
Octob. Q-dikére kirendelt Tifztujító 
székünk' alkalmával ismét meglátjuk.

S e p s i , Abaujban, Aug. 4-dikén. 
— Tegnap előtt hala-meg itt hirte
len gutaütés által Tekint. Lucskai 
Bánó Imre Ur, több Tek. Nemes 
Várm. Táblabírája, eggyike a’ leg- 
fzerentsésebb Orvoslóinknak. Neve 
híres vala a’ szomszéd Erdélyben 
is, ’s számtalan azon betegek’ soka
sága , kiket ez a’ nagy tudománya 
’s igen nemes lelkű ember ingyen, 
sőt ha szükség volt, a’ magáéból 
segélve , tartva, gyógyított.

Szered, Aug. 5-ikén. — Ö Mél
tósága ifjabbik Galanthai és Fraknói 
Gróf Efzterházy Károly e’ folyó 
efztendőben, ugyan tsak a Husvét 
utánni oskolabéli oktatások kezde
tével Szered Mező Városában Ts. 
Pozsony Vármegyében , a’ hol O 
mint örökös javán a’ nyári lakását 
tartja, minthogy mind eddig az egéfz 
Várost a' pór Tótság lakta, követ- 
kezendőképpen minden isteni, és 
oskolai oktatások is ugyan azon ide
gen nyelven tartattak , az imént 
említett Tót tanítást magyarral ve- 
gyesítette, Hazájához, ’s anyai nyel
véhez vonzó igaz fzeretetétől inge- 
reltetvén , minekutánna a" Tanúlók 
három hónapig a’ Magyar nyelvben 
naponként két óráig taníttattak, 
maga személyesen az oskolát meg
látogatta , ’s már édes bonni nyel
vünkön a’ gyermekeknek nagyobb 
részét az eddig elvégzett tanulás tar-



találtjából kikérdezte , kik a' két Ma-1 
gyár Tanítónak megfzünhetetlen 
szorgalma által annyira mentek, e’ 
nékik idegen nyelvben, hogy Ő 
Méltóságának reménységén fellyűl 
megfeleltek; mire nézve a’ Tót os
kolát egészen eltőrlötte , és minden 
legkissebb költséget által vévén, az 
új Magyar Tanítóknak, kiket arra 
érdemeseknek , és elégségeseknek 
talált, az oktatást elegendő fizetés
sel tökélletesen által-adta, sőt a' sze
gényebb gyermekeknek minden ta
nuláshoz , és íráshoz szükséges esz
közöket is kegyelmesen megígérni 
méltóztatott; azoknak pedig , kika’ 
szünet napok előtt leendő próbaté
tel alkalmával az érdem-sorban a’ 
többi Társaikat fellyűl múlják, mint 
a' szegényebb szülők' könnyebbsé
gekért,mint pedig hogy ^gyermeke
ket nagyobb igyekezetre ingerelje,
egéfzlen új ruhát Ígért---- A’ próba
tételen pedig O Méltósága tulajdon 
Hitvesével Méltóságos Báró Peré
it y Antóniával kíván meg jelenni.
— Ezeken kívül más kissebb aján
dékokkal is serkentgeti az oskolai 
Tanulókat, mi végből reményijük, 
hogy nem sok idő múlva Hazánk 
díszére egy Tót helység Ó Méltósá
ga kegyelméből Hazaira fordul.

N. Sz eb énből Aug. 25-ikán.
— Több vidékekről az Erdélyi Kir. 
Fő Kormányfzékhez érkezett azon 
hivatalos tudósításoknál fogva,hogy 
a' Sáska veszedelmes pusztításait 
több helyeken érezteti, a’ nevezett 
Kir. Fő Kormányszék meghagyta a' 
Tisztviselőknek, hogy ezen vesze
delmes állatnak elűzésére, ’s kiir

tására az előbbi esztendőkben illyen 
alkalmatossággal parantsolt eszkö
zök hez hathatósan nyúlni szoros kö
telességüknek tartsák.

AUSTRIA.
Aug. 24-dikén, Vasárnap, ün

nepelte Bétsben a' Magyar Nemzet 
Sz. István első Apostoli Magyar Ki
rálynak jeles ünnepét ahoz illő 
Ipompával, és szertartással, a’TT. 
Rapuczinus Atyák’ templomában, 
hol a N. M. Magyar és Erdélyi Ud
vari Cancelláriák tagjai több Ma
gyar Méltóságokkal eggyütt nem
zeti fényes öltözetben jelentek meg. 
Ezen alkalmatossággal az egyházi 
Beszédet Nagy Tiszteletű Liptay 
Antal Úr Philos. és Theol. Doctora, 
’s az ott lévő F. T. Presbyterium 
tagja tartotta. Ezután nagy Misét 
mondott Méltós. és Fő Tifzt. Ma
dara ssy FevenczUr, AnzáraiVál. 
Püspök, és Pozsonyi Nagy-Prépost, 
Tsáfz. K. Udvari Tanátsos ésRefe- 
rendárius , ki mellett az oda való 
Nemes Pázmáni Intézetből a’ Neven- 
dék Papság tett segéd-fzolgálatot.

P O R T U G A L L I A.
A L i z a b ó nai Udvari Újság 

Jul. 2Y dikén hivatalos részében egy 
K. Végzést közöl, melly a’ külső 
dolgok’ Ministerségéhez vagyon in
tézve, és azt rendeli: hogy mivel 
Brazília Portugalliától egészen 
független Birodalom, ’s ennél fog
va a’ többi idegen Országok' sorá
ban van, tehát a’ Braziliából jövő 
levelek’ posta-bére ezentúl nem az 
1798. Jan. 20-dikán költ rendelés 
fzerént legyen, hanem azon taksa,



melly a' tengeren túl lévő többi Or
szágokból érkező levelekre nézve 
meg van határozva.— Költ az Aju- 
dai palotában Jul. lQ-dikén 1828. 
Királyi aláírással. — Ugyan ezen Új
ság továbbá közli azon rendelést, 
mellynél fogva a’ Kereskedésre , fa
brikáltra , és hajózásra ügyelő Ta- 
natsnak tudtára adatik , hogy a" 
Funchali kikötőhely Madera fzi- 
getén (Funchal a’ sziget' főváro
sa) bekerített állapotba helyhezte- 
tik , és e’ végre hadi hajók küldet
nek. — Költ Jul. 20-dikán , 's a’ t.

A’ Londoni Újság-levelek egy 
Kérelem-levelet közölnek , mellyel 
Spanyol Orfzágba futott több Por- 
tugallusok, és Brazíliaiak, — több
nyire Deákok, és Kereskedők , ezek 
közt az Oportói lm p ar c ia 1 nevű 
Újságnak volt írója— írtak a' Lon
doni Udvarnál lévő Brazíliai Tsáfzári 
Követhez habayana Vice Grófhoz. 
Ebben a' folyamodók kérik a' Kö
vetet, hogy mivel ők Dom Pedro 
eránt mutatott hívségökért minden 
v, gyonaikat elvesztvén, familiájok- 
tól elfzakadván, Angliába vagy Frán
ézi a Orfzágba, réfzént pedig Brazí
liába , kivált a* kik ott ízületiek , ki
költözni fzándékoznak , a Követ Ur 
vesse közbe magát, hogy a Spanyol 
Udvartól szabad úti levelet kapjanak 
az elmenetelre, és kik Braziliába 
szándékoznak, azok’ számára küld
jön egy hajót, melly őket oda vigye; 
ez ha az Orfzáglófzék’ költségén meg 
nem esketik, Ígérik, hogy az által 
vitel költségét megfizetik, mihent 
hazunnan pénzt kapnak. — Költ 
Chantadában Lugo tartományban,

a’ Galliciai Királyságban. Jul. 16- 
kán 1828. Következnek az aláírások. 

NAGY BRITANNIA.
A’ Courier Aug. Q-dikén egé- 

fzen meghatározva jelenti , hogy 
Lord Strang lord különös meg
bízással haladék nélkül elindul Bra
zíliába Dom Pedróhoz.

Az Angol Újságok azt mondot
ták hogy az Orofz hajós seregnek, 
melly a közép tengerre megyen, 
meghatározott utasítása volt, hogy 
egy Angol kikötőhelybe se kössön 
ki. Annyi legalább bizonyos , hogy 
ezen sereg Vezére mindent elköve
tett , hogy az ellenkező ízei eken erőt 
vegyen , ’s a (Caléi) tsatornából ki
vergődjék , a’ nélkül, hogy valami 
Angol révbe béerefzkednélt.A Ports- 
mouthi Újság azt mondja, hogy az 
Orofz Vezér ebben nem fog boldo
gulni, vagy legalább a’Biskájai öböl
be a Franczia partoknál kéntelen 
lefz béerefzkedni. Aug. i-ső napján 
Plymouth előtt vitorlázott el a ha
jós sereg ; 11-dikben reggel az ezen 
sereghez tartozó némelly Orofz ha
jókat, ú.m. Konstantin, és Vla
dimir línea-hajókat; Emmanuel 
és Mária fregatákat a’ Plymouthi 
öbölben látták vasmatskán állam". 
A serei nek ezen réfze a’ Scilly-fzi- 
getek mellett lévő tengeren elsza
kadt a’ többi hajóktól, és Plymouth- 
ba ment, hogy ott eleséget, ’s vizet 
vegyen magához , ’s a' rofz idő miatt 
történt sérelmeket a’ hajókon ki- 
igazíttsa. (A’ Courier fzerént nem 
volt megtiltva az Orofz hajóknak a’ 
kikötés, hanem meghagyva, hogy 
igen siessenek.)



DÉLI AMERIKA.
Brazília.— A’ Brazíliai Tsá

fzárnak egy Végzése, melly a’Bue
nos-Ayres békerittetése alatt a ten
geri törvény fzerént elfoglalt zsák
mányokat tárgyazza , /» Angol, i 
Amerikai, és 5 Franezia hajókatítél 
meg, 's elfoglaltatásokattörvényes
nek isméri. Az Amerikai hajók’tu
lajdonosainak az volt fzándékok, 
hogy egy Jegyzéket nyújtsanak bé 
Ő Felségének ezen rendelés ellen, 
és Gordon Úr, az Angol Követ, 
igen buzgón közbe vetette magát 
ezekért. A’4 Angol hajók’ terheinek 
betse 50,000 font Sterlinget tefzen.

Buenos -Ayres. — Az An
gol Újság-levelek Buenos-Ayresből 
Máj. 10-dikén köb levelet közölnek, 
illy értelemben : ,,A’ háború most 
meg tüzesebben foly, mint eddig. 
Azt lehetne hinni , hogy az elkezdett 
utolsó békealkudozás Brazília réfzé- 
ről tsak fzembekötősdi volt, és a’ 
Tsáfzár czélja tsupán az volt, hogy 
a’ Buenos-Ayresi kereskedőket vi
gyázatlan spekulatívra gerjefize a 
békesév fzíne alatt, ’s az által őket 
megbuktassa. Ezen diplomatiai ra
vaszságnak igen is nagy következése 
volt; de mégis ezen károkból lassan 
lassan kivergődnek , és több gazdag 
kereskedő házak ismét elkezdik fize
téseiket (Ennél fogva az elkezdett 
alkudozás foganatlan volt, ’s még 
nem hamar lehet békeséget remény
leni Brazília , és Buenos-Ayres kö
zött.) A" Buenos-Ayresi hadi sereg 
Apr. 17-dikén Cerro Largónál állott, 
és a’ Brazíliaiaknak egy meglépésü
ket megelőzte, kik látván , hogy

fzándékok el van árulva, futásnak 
vették a’ dolgot.

Bouplandné AfTzonyság Bo
líviába érkezett, ki majd mindéi 
Európai Orfzáglúfzékektől leveleket 
vifzen Doctor Franciának, a" Pa
raguayi Dictátornak ; mind ezen le
velek kérik hogy B o u p la n d Urat 
ama híres Terméfzet - vizsgálót, 
Humboldt Sándor Úr’ útitársát, 
szabadon botsássa a" Dictátor. S u- 
cre Grlis kedvesen fogadta ezen 
Asszonyságot, ’s ő egy levelet adott 
neki által Dr. Franciához, és jó kí
séret mellett Assumtióba, Paraguay’ 
fő városába indította.

Peru.— Limát, Peru’ fő váro
sát, a’ f. e. Mart. 30-dikán rettene
tes földindulás érte, úgy hogy még 
ollyanról nem emlékeznek. A ren
gés reggel 7 óra után 32 miriutum- 
kor kezdődött, és olly nagy volt, 
hogy nehány perczenet alatt, majd 
minden házak falait öfzve ron
totta; ha 29 perczenetnél tovább 
tartott volna , kő kövön nem mara
dott volna. Mégis 40-nél többen el 
nem vesztették életőket, de sok lett 
bénnává. Az Orfzáglófzék hathatós 
eszközökhöz nyúlt a fzerentsétle- 
nek ápolására, "s a nagyobb rofz’ 
gátolására; az omló félben lévő épü
letek’ lefzaggatására katonákat ren
delt , és minden kotsizást az utfzá- 
kon addig is megtiltott.

Újabb Tudósítások.
Clarence Hg. letette Nagy- 

Admirálisi méltóságát, és mivel le
mondásában okát nem adja ezen



tselekedetének , az Újságok nem 
győzik találgatni, mi indíthatta arra. 
A’ Courier Aug. 15-dikén a’ többiek
nek sokféle véleményeit előhordja ; 
abban mindnyájan megeggyeznek, 
hogy az első Minister (Hg. Welling
ton) az oka.

Marquis Maison General-Lieu
tenant, a' Móreába menő expeditió’ 
Vezére Aug. 17-dikén telegrafi tudó
sítás által hivatalosan jelenti, hogy 
az első osztálybeli seregek már ha
jóra szállottak Toulonban. — Egy 
másik telegrafi jelentés fzerént az 
nap reggel g órakor a' hajók felszed
ték vasmatskáikat.

Rio-Janeiroban Jun. 12-dikén 
a' külföldi Regementek , és a’ fekete 
seregek között nagy vérengező zen
dülés volt; nevezetesen a’Német és 
Ir andi katonák békételenkedvén, 
a’ piaczra gyűltek, ’s az ott elme
nőkre lövöldöztek; majd minden 
Brazíliai katonák kiindultak ellenük, 
’s nehány ágyú ’s puskalövéssel vifz- 
fza nyomták szállásokra. Ezen ide
genek 50—60 embert vefztettek; a’ 
Brazíliaiak' vesztesége mégnem volt 
tudva. — A Buenos-Ayresiek 600 
Brazíliai katonát elfogtak.

Az Aug. 13-dikán költ OdeíTzai 
Journal fzerént Lord Heytesbu- 
ry , Angol Követ, Aug. g-dikénoda 
érkezett, és a’ Tsáfzárnál audientián 
volt, azután a’ Tsáfzárnénak, ’s 
Mihály Nagy-Hg.nek ment udvar
lásokra.— Egy Kurír Aug. 12-dikén 
oda azt a’ hírt vitte , hogy P o t i Tö
rök várat az Asiai tengerparton, 
Anapához közel, az Orofzok elfog
lalták.— Ezen Újság Aug. 15-dikén

jelenti, hogy előtte való éjtfzaka 
megérkezett oda Hg. Heffzen- 
Homburg Fülep kísérőivel, és 
több idegen Követekkel, kik mind
nyájan Kustendsénél szállottak volt 
egy Orofz fregátára. Ezen fő útasok 
a contumácziától felmentettek, ’s 
az nap a’ Tsáfzárnál ebédeltek.

A’ Görög Méh nevű Újság 
Jun. 23-dikán közli Kandia szigeté
ről azon háborús tudósításokat, mel- 
lyeket 14-dik Újság-levelünkben le
írtunk , és azt tefzi hozzá, hogy Jun. 
20-dikáig terjedő magános levelek
ből értette, hogy a’ három Basák 
( Kandia szigetén) kiknek eleinte 
5000 katonájok volt, tsak 800 em
berrel szabadulhattak meg, és ma
gokat a’ Retimósi várakba vonták 
viffza. Egy Krétai sereg-ofztály (Gö
rög) Malene mellett, egy másik Apo- 
coronánál szállott meg. Ezen utolsó 
egy levelet fogott el, mellyben Mufz- 
tafa Basa a Káneai Törököknek azt 
parantsolja, hogy segedelmére men
jenek , és jelenti, hogy az övéi közül 
1254 öletett meg, ide nem számlálván 
a’ sebeseket, és elfogottakat. To
vábbá ezen levélből kitetszik, hogy 
ő egész lovasságát, ’s pattantyussá- 
gát elvesztette. Azon kívül Selimo 
tartományból kitakarodtak a’ Törö
kök , és Kissamos várát szorosan hé
kerítették a’ Görögök.

Gróf Aberdeen Angol külső 
MinisterAug 13-kán hivatalosan tud
tára adta Londonban a’ Kereskedő 
Biztosságnak, hogy Funchal kikö
tőhely Madera szigetén ,, a’ Portu- 
galliában fennálló Orfzáglófzéktől” 
békeríttetett.



K.ü l'ö mb bféle T'u d ó s it ás o h.

Az Orofz Tsáfzár megparantsol- 
t-a, hogy a’ mostani háború ideje 
alatt a’ következő áros-fzerektől, 
ha azokat a’ fzárazfelől az Orofz se
r-egek által megszállott vidékekre 
kivifzik, semmi vámot nem kell 
fizetni, ú. m. a’ gabonától, élő mar
hától, kivévén a’ mén-lovakat, és 
tsikókat, pálinkától, bortól, ’s a’ t.

Doctor Parisét, ki Egyiptom
ba , ’s a’ Levantéba megyen a’pes
tis’ kitanúlása végett, Márfzelybe 
fog hajóra fzállani a’ többi társaival
eggyütt- . , ' . ,

Egy Konstantinápolyi levélíró 
Jul. 26. azt mondja, hogy előtte 
való nap több Tatár érkezett oda 
Sumlától, és Várnától, kik győze- 
delmi jelentéseket vittek oda. A’ 
többek közt hogy Sumlánál a’ Tö
rökök az Oroszoknak egy rohaná
sát úgy vissza verték, hogy 2000 
Orofz esett el, sok elfogathatott; 
így Várnánál is 12 óráig tartott 
tsata után az Orofz visszahúzta ma
gát. (melly napokon történtek ezek, 
nem írják.)

Buenos-Ayresi levelek fzerént, 
Val párái sóban Chiliben Mart.

30-dikán igen nagy földindulás volt, 
hol 70 személy veszett el ; a kárt 
5 millióm Dollárra tefzik. (valamit 
Limában is.)

A’ Spanyol Király, és Királyné 
Jul. 21-dikén elmentek Valenciából, 
’s az nap reggeli 10 órakor Valla- 
dolidba érkeztek.

A Madridban lévő Portu^allus 
Követség! Helytartó Lima úr' a’ 
Spanyol Orfzáglóizéktől azt tuda
kozta : vallyon Dom Miguelt 
megisméri-e Királynak, és ha me», 
ő passusát kéri. Még eddig tsak azt 
kapta válafzúl, hogy várakoznék , 
míg O Felsége viíízajő.

A’ Gazette de France Újságnak 
Aug. 5-diki darabját confiscálták 
Parisban azon czikkely miatt, melly- 
ben az 1828-diki Országos ülések
nek rövid előterjesztését íita-le ; a’ 
pere most foly.

A’ Touloni híres expcditió két 
osztályban indúl el Móreába; egy- 
gyik Äugustus 15-dikén, a’ másik 
25-kén. (Újabb tudósítások fzerént, 
az első Aug. 17-ikén reggel 8 órakor 
felszedte vasmatskáit.)

Mihent Móré áh an elkezdődnek 
a’ hadi munkálkodások, ottan egy 
Franczia Újság fog megjelenni.

A' Pesti Kereskedőség’ nevében az idei János Fővételi Vásár
ról illy Jelentés tétetik: Ezen Orfzágos vásár a’ gyapjú’, és tóin’ el
ítélésére nézve jó volt; a' többi termefztményekre nézve középszerű.
A’ Fabrikák’, és kézimüvek portékáit nagyban,, — a’ vason kívül,__
nem igen keresték ; kitsinben a Vásár felette rofz volt. — A’ hazai 
termékek’ árának lajstromát ezen Vásárban a' mostani Hirdetések vé
gére tesszük.

(Hafznos Mulatságok Nro 18, Hirdetés 1: árkus)



Hirdetések
aJ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(18.)

A3 futtatásra Ló-elk és zitő Intézetről, és több 
Lovak eladásáról való Jelentés,

(l) Meggyőzettetve lévén a’ felől, hogy a' czélarányosan elinté
zett futtatások a’ Hőnyi Ló tenyésztését hathatósan elősegíteni fogják 
__ és minekutánna több rendbeli Páljadijak talpra tétettek, a' futta
tások fzerentsés előmenetele főképpen a' Lovaknak a’ Faijára való elké
szíttetésétől függvén — különös megelégedéssel jelentem: hogy 182 8/q- 
re itt Ho szüretben egy Lovak - elkéfzitő Intézet felállott, a’ melly bár 
ki által használtathatok, ’s így akár ki a maga Lovát a’ jövő 182Q- 
diki Pesti Ló futtatásra itten elkészíttetheti. — Jó Istállóról, és az 
Elkéfzitő Gyepről gondoskodtam. — Az Elkéfzitő (Trainer) Flintoff 
Tamás illő jutalom mellett ügyekezni fog, hogy a’ Ló tulajdonosok 
megelégedését megnyerhesse. Ennél fogva mind azok , kik Lovaikat 
ide küldeni szándékoznának, az ezen kívánságok az alább írt helyre 
levél által velem való elébbi közlésére megkérettetnek, úgy arra is r 
hogy a" Ló mellett lévő fiúról, és a’ Ló tartásról, melly helyben is fze- 
rezhető — nem külőmben a’ szükséges Eszközökről ú. m. Nyereg, 
Pokrócz, egéfz Lóra való Takaróról ’s a’ t. rendelést tenni ne terhel
tessenek.

Jelentem továbbá azt is: hogy jövő October hónapban az ide 
való ménesből Kótyavetye által több számon fellyűl való Anyakanczák, 
Csikaikkal, nem külömben 1 — 2 esztendős mén- és kancza- Csikók 
el-fognak adatni. — Erről bővebben a’ későbbi Jelentés. —

Hofzúréthen Rosnyő mellett 
Ns. Gömör Vármegyében Aug. 2l-dikén 1828. efzt.

Gróf Andr ásy György m. k.

Hirdetés,
(l) Schirmer Vilmosnak a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi 

Helytartó Tanainál volt hites Ágensnek halála által annak hivatala 
( Második Félesztendö L828.J t )(
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megürülvén; minthogy a’ legfőbb helyen fzabott, és minden Tör
vényhatóságoknak dd. 22. Mart. 1808 Nro Ő045 megküldött, és a' fent 
említett Orfzágos hivatalt megnyerni kívánóknak útmutatásul fzolgá- 
landó rendelés fzerént kinek kinek, a ki ezen hivatalt megnyerni fzán- 
dékozik, az elvégzett tudományokról, és az; Ügyészségről fzólló bi- 
zonyság’levelekkel felkészült folyamodáson kívül még mind iromány
beli mind pedig szóbeli próbatétel is kívántatik azon szerekre és tár
gyakra nézve, mellyek a N. M. M. K. Helytartó Tanátsnál előfordúl- 
nak, ha pedig már illy Ágensi visgálaton a’ folyamodó általesett vol
na azt törvényes bizonyság levéllel bebizonyítani tartozik ; tehát 
azok a’ kik a’fent említett Ágensi hivatalt elnyerni szándékoznak e* 
f. e. November 5-dikére határozott időre megjelenjenek, és reggeli órá
kon Budán a’kebelbeli Tanátsosnál, és Cancellária Kormányozójánál 
magokat bejelentsék. Budán Aug. 24-dikén 1328»

Birkák eladása.
rí) Ezennel köz hírül tétetik, hogy Fő Méltóságú Herczeg Bat- 

t h y á n i Érdi vagy is Hanzsabégi birodalmában, melly Szabad Királyi 
Buda Városától, Tettes Ns. Fejér Vármegyében két órányi távolságra 
fék fzik, vágynak eladásra fel állítva mint fzámfelett valók , úgymint Ó5 0 
tenyésztésre alkalmatos jó fzőrü anyaBirkák, QO darab efztendősnyős- 
ténv és 100 darab ugyan esztendős ürü Birkák, továbbá 180 darab 
nyőstény és l6o darab ürü Bárány. A' venni szándékozók az birodalmi 
Tifztséggel naponként alkura léphetnek.

Költ Érden 24-dik Augustusban 1628.

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

séből a’ Vissegrádi Korona Város határában mindjárt a' Duna 
mellett az Ország úton felyűl a’ Villámi hegyen lévő jókora kőbánya 
e’ f. e. October elsőjétől fogva három egymásután következő eszten
dőre e’f. e. September 15-dikén reggeli órákon a’ Vissegrádi Er
dőhivatal Irófzobájában tartandó Licitátio által újra bérbe adatik. A* 
bérleni vágyóknak 45 forint pengő pénzzel kell felkészülve lenniük.

Budán Aug. l6-dikán 1828.

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

ből ezennel hírül adatik, hogy e’ f. e. September 15-dikén a‘ Visse-
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grádi Fafznár hivatalnál a’ Nagy-Marosson lévő fzép és jeles 
gyümöltsöt hozó gesztenye erdő, a’ Vissegrádi Uradalmi gyümölts 
kert, és a' Kis Marossi Dunafziget a" többet ígérőknek nyilván 
Licitátio által három egymásután következő efztendőre bérbe adatnak.

Budán Aug. 18-dikán 1828-

Híradás.

(2) Néhai Vekele Mihály árváinak, Tek. Ns. Veszprém Vármegyé
ben, a Mélt. Püspökség! Uradalomnak Hagymáskér nevű Helysége há
tárában fekűvő két rendbeli száraz malmai, az úgy nevezett Séd vizén,, 
mellyek közül az eggyik három, a’ másik pedig négy kerékre forog
nak, és vizek soha meg nem apadván, szüntelen használhatók, az 
örökösöknek Ön akaratokból, e' f. e. Septemb. Hónap 28-dik és October 
Hónap 5-dik és 12-dik napjain, a’ többet igérés útján eladandók. — 
A’venni kívánók, a’ vétel környűlállásai eránt, bővebb tudósítást sze
rezhetnek magoknak, Pesten Tabuláris Ügyéfz T. Várady István Úr
nál, a’ Sebestyén Piaczon Nro 2Ő2,— úgy szintén Sz. Fejérváron T. 
Nagy Antal Hites Ügyéfz Úrnál, mint az eladó Örökösök Meghatal
mazottjánál ,— valamint Palotán, Tit. Horváth Jósef Urnái, Méltós, 
Gróf Zichy Família Levél-Tárnokjánál.

Bablah nevezetű új Festék.
(2) Nem rég hozatott Európába egy növevény Kelet-Indiából, 

melly Franezia Országban a’ gyapjú festésére megpróbáltatok, és a’ 
fekete színre nem tsak kipótolja fzaporaságára nézve az Aleppói gallest, 
hanem háromszor annyi telik ki belőle, mint amabból. —

Ennél fogva az alólírt azon iparkodott, hogy ezen festéket az 
ide való lakosok számára is megszerezze, és minden vevőkkel egy- 
fzer’smind közli ezen fzer feloldozásának meghatározott leírását, s’ 
módját, ajánlván ezt, mint legjobb kiméllő-fzert, valamint az ő Szeres 
Kereskedésével egybe-kaptsolt, mindennel bőven felkészült festő sze
rek' gyűjteményét, úgy különös jóságú Indigót, ’s a’ t.

Hoffmann Keresztelő János 
Pesten az Arany Vasmatskánál, 

a’ Sebestyén-Piaczon.

Hirdetmény.
(2) Ezennel köz hírré tétetik, hogy Tekintetes Ns. Békés Vármegye 

számára szükséges Iró-fzereknek, valamint a’ Cselédek felruházására
X •



ímegkivántató Portékáknak fzállitására — a’ folyó 1828-dik efztendő 
September hónap Q-én Gyula Mező-Várossába tartandó Orfzágos Vásár 
alkalmával a’ Czédula-házriál tartandó Licitátio által annak, a’ ki azon 
írói szereket, és a Ruházathoz hivántató Portékákat az elő adandó 
mustra fzerént legalsóbb áron megszerezni, ’s a’ nevezett helyre szállítani 
magát lekötelezendi — által fog engedtetni.

Kívántainak pedig e’ következendők
I. írói fzerek:

1- fzör. Jóféle papiros 42 1/2 Rizma.
2- fzor. Közönséges papiros 43 1/4 Rizma.
3- fzor. Nagyobb Protocollaris papiros 4 1/4 Rizma,
4- fzer. Borítéknak való papiros 1/4 Rizma.
5- fzör. Spanyol viafz 39 1/2 font.
(j-fzor. Spárga 41 1/4 font.
7-fzer. Olló 36 darab.
Ö-fzor. Pennatsináló kés 37 darab.

■ g-fzer. Plajbáfz 28 duczat.

II. A’ Ruhazáthoz :
1- fzör. 44. Előbőrrel készült buza-virág fzínü kéfz Sapkák.
2- fzor. Hétfertályos buza-virág fzínü pofztó 133 2/4 rőf.
3- fzor. Hétfertályos szélességű szürke pofztó 31 2/4 rőf.
4- fzer. Egy rőfös szélességű béllésnek való fehérítetlen váfzon 2Q0 rőf,
5- fzör. Egy rőf szélességű fehérített váfzon 73 2/4 rőf.
(j-fzor. A’ Dolmányokhoz Concent 12 2/4 rőf.
7-fzer. A’ Dolmányokhoz Szattyán 10 darab.

III. G o mb o k :
1- fzör. A’ Dolmányokra gömbölyű czin gombok 400 darab.
2- fzor. A’ Dolmányokhoz fehér czin Pitykék 1100 darab.
3- fzor. Fehér lapos (Szalamia) Gombok 73 darab.

ÍV. Sinórok:
1- fzör. Fehér tevefzör borítás 520 rőf.
2- fzor. Dolmányra való szegletes sinor 500 rőf.
3- fzor. Vékonyabb sinor (sujtás) 1546 rőf.

V. Közönséges fekete kalap IQ darab.
VI. Borjú bőrből, patkós fehér sínorral béfzegett új csizmák 88 pár.
VII. Vas Sarkantyú 18 pár.
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Ki-áTendálandó Peszéri Puszta,
(2) Ts. Kir. Ráezkevi Uradalomhoz tartozandó 

(Tek. Pest Vármegyében helyheztetett) Peszéri 
Pusztának azon részé, mellyel most Ritter Ur bir, 
árendában, 1829-diki Sz. György naptól számlálan
dó hat esztendőre a’ többet ígérőnek ki-fog áren- 
dáltatni. — Á kinek kedve tartja (négy száz ezüst 
forint bánat-bérthozandván magával) megjelen
ik étik e’ végre 1828-diki 18-dik Septemberben dél
után n i h á r o m órakor Promontoriumban 
az Uradalmi Cancellariában: a’ hol az árenda’ fel
tételeit elöbb-is akár mikor megtudhatni.

t ' •
Hirdetés,

(2) Tekintetes Nemes Tolna Vármegyében fekvő Simontornyai 
‘Uradalmi Tifztartóság réfzéről köz hírül adatik, hogy az ottan tartan
dó Juhok száma bétöltésével, az azt fellyülhaladó 6ö hágó Kosok, és 
Űrük, 800 két efztendős Kos alá való Anyajuhok, és 540 idei bárá
nyok, az ottani híres eredeti legjobb tellyes-vérü fajta Uradalmi juh- 
nyáiakból el fognak adatni. A' tisztelt vevő Urak mind a’ Kosokat , 
és Őrüket, mind pedig az Anyajuhokat ott helyben, tudni illik Sí- 
montornyán, minden nap megláthatják, és az árát is megtudhatják,.

Költ Simontornyán Aug. 21-dikén 1828.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara fő rendelé

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Sz. Andrási Kerületben Túregyházán, 
és az Arad Modenái K. Uradalomban Pereghcn az idén szerzett Juh, 
és bárány gyapjú és pedig Túregyházán 52 mázsa, 46 font birka gyapjú, 
és 6 mázsa bárány gyapjú , továbbá Pereghen 48 mázsa, 8 6 font birka 
gyapjú, és 6 mázsa 50 font bárány gyapjú; öfzvesen 81 mázsa, 52
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font birka gyapjú, és 12 mázsa, 30 font bárány gyapjú, melyekből 
a próba mustrát a helybeli Kamarai Kormányfők Expeditio hivata
li1* az egéfz mennyiségét pedig réfzént a Túregyházi refzéntpedig 
a Pereghi juhtartasnal vehetni ízemre, hogy kéz alatt semmi kifogást 
se lehessen tenni, olly módon fog eladatni, hogy a venni kívánók 
legfellyebb ajanlasokat az óhajtott feltételekkel eggyütt saját kézzel 
alairt , es lepetsetelt kinyilatkoztatásoknál fogva legfellyebb e' f e 
September 15-dikéig Nagyságos Bedekovits Magyar Királyi Udvari 
Kamarai Tanatsos, és Kamarai Administrator Úrnak Temesvárra be- 
küldjék. A’venni óhajtók kinyilatkoztatásai biztosságképpen nyittatnak 
fel, és azon venni kívánó, a’ ki legtöbbet Ígér, és leghafznosabb fel
tételeket tefz, további Licitatio-tartás nélkül Szerződés tételre meg fos: 
hivattatni; a többi ajánlóknak az Ígéretei pedig a legfzorosabb el
hallgatás mellett megsemmisíttetnek. A fent említett határ idő elfolyta 
után semmifele további ígéretek el nem fogadtatnak. Ezen kívül min
den venni vágyó tartozik ajánlását nyilván, és betű fzerént megha
tározni; mert a hatarozatlan, és tsak általlyában , vagy procentekkel járó 
ajánlások más igeretek mellett semmiféle tekintetbe sem fognak vétetni 
A’ Szerződés aláírásakor mindjárt tartozik a’ többet i<hrŐ ŐOO f P P 
foglalóul letenni. Egyfzer’smind előre nyilvánságossá letetik , hó-y az 
Anya és Kos gyapjú külömbsége nélkül 2 procent fogyaték pótlásul 
.áA ^ bUenhen a hason, és lábon lévő gyapjúra nézvesemmi 
további befzamlalasiiak helye nem találtatik, és a gyapjú zsákokat a 
bebizonyítandó fzerzemenyei áron ki kell a’ vevőnek pótolnia 

Budán Aug. 16-dikán 1828.

Jelentés az érdemes Olvasókhoz.

(3) Több kérdezésre kötelességünknek tartjuk a’ tifztelt Olvasó 
Közönségnek ezennel tudtára adni; hogy ezen második fél efztendei 
Újság’ nyomtatványaival az első fzámtól fogva egynéhánynak még szol
gálhatunk.— Egyszer smind, hogy az Európai Állásnak eddig kijött 8 
Mappáját meg lehet szerezni 20 krajczárjával ezüstben. — Sveczia, Nor
végia , és Dánia Mappája már munkában van, mellyel érdemes Ol
vasóinkat meg fogjuk ajándékozni.
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A’ Duna Vizének állapot ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Aug. 20-ikánQ Láb , 7 Hüv. 0 Von.— 21-dikén () Láb, llHüv. o Von.
— 22-ikén Q Láb , 10 Hüv. 0 Von.— 23-ikán y Láb, 6 Hüv. o Von.
— 24-ikén Q Láb, 1 Hüv. 0 Von. — 25-ikén g Láb, 7 Hüv. o Von.
— 20-ikán 8 Láb, 4 Hüv. 0 Von. — 27-ikén 8 Láb, 7 Hüv. o Von.
— 23-ikán Q Láb, 4 Hüv. o Von. — Sy-ikén'io Láb, 1 Hüv. o Von.
— 30-ikán 11 Láb, Q Hüvelyk, o Vonás. (Az O felett.)

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

Tisztá
id úza

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori

cza
1828. Augustus ti. ftr.

15

ti. kr. fi. kr.1
2 j 37
1 | 57

11. kr. fi. kr. fi. kr.
l4-kénsAvadon 4 3 — 1 25 1 30 2 15
14-kén Debreczenben 4 35 3 10 1 10 1 20 4
13-kán ~F öldváratt 5 — 4 — 3 >5 2 15 1 42
l5-kén Uj becsén

A
5 5o

1
3 45

T
1 4; 1 37 3

A'Gabonának Pesti piaczi ára Aug. 2Ö. és 27- napján 1828. az országos vá
sárban V.Cz. Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 f. 30 kr. Rétfzeres 5 f. 
20 kr. Rozs 4 fór. — kr. Árpa 2 fór. 30 kr. Zab 1 forint 50 kr. 
Kukoricza 3 fór. 40kr. Köles 2 fór. 50 kr. Köles kása 7 fór.— kr.

A* Gabonának Pesti piaczi ára Aug. 2Q-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 40 kr. Rétfzeres 5 forint 
40 kr. Rozs 3 fór. 50 kr. Árpa 2 fór. 32 kr. Zab 2 forint —kr. 
Kukoricza ó Z fór. 30 kr. új 2 fór. 20 kr.
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A’ Magyar Országi Termékeinél folyó Aroly 

a’ János F öv ét t\li Pesti V ás árba n, 1 8 2 8~

Pálinka. Fór. C. P» 
lAkó Szlivovicza Bánáti 5 — 7
— — Szeremi 7 — &
— Gabona Pálinka 6 1/2—• 7 
—• Söprű Pálinka 7 1/5 — 7 4/5

Borok.
1 Akó Budai veres, Ó 5 — 6
------- — — Újj 3 — 4
— — — fehér Ó 5 — 6
— — — — Újj 3 — 4
— Pesti Kőbányai Ó 5 — 7
------- — _ — Új 4—41/5
— — hegyi fejér, és ver. 3 — 4
— Mezőföldi 2 1fi— 3

Bőrök.
1 Pár Ökör bőr : miné-

müségéhez képest 10 — 14
—- Tehén bőr 6^/5— 9
— Borjú bőr 1 —1 1/5
— Ló bőr 2 2/5 —3 l/5
— Juh bőr 1 —11/5
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Auch isi in «msieheubcr, so wle fa andern Buchhandlungen tu haben: das fr ;5«n fertig gewordene
Zte und 4te Bändchen von:

Die Englische

G v l d g r u b c
für das bürgerliche Leben.

Ober
gemeinnütziger engl. Tausendkünstler

zur Erlangung vieler bewährter Vorthelle iw Nahrungsstandr, und zur Hülse in allerlei 
Unfällen im häuslichen Leben rc. 8- Ulm bei Ebner.

Drilles Bändchen. Brochirt. Preis 15 ggr.
Viertes Bändchen mit Register. Preis 15 ggr.

Wir haben zwar in Deutschland keinen Mangel dieser Art Bücher, allein dieses Buch, daS auch in England 
tu wenigen Monaten drei nicht unbedeutende Auflagen erlebte, hat das Verdienst daß es neue Eefahrungen und 
höchst einfache Hausmittel enthält. — Wie viel würde nicht jährlich in einer Haushaltung gewonnen werden, wenn 
dies» ihre Bedürfnisse selbst befriedigen und mit geringen Kosten sich alles das bereiten könnte, was zur Erhaltung 
deS Lebens, als Speisen, Getränke, Heilmittel in Krankheiten bei Menschen und Thieren rc. dienet.

Vom Inhalt dieser zwey Bändchen theile hier nur einiges mit.
Für Abzehrende, Brustlcidende rc. — Gegen die schleimige Abzehrung. — Gegen die Beschwerden der goldenen Ader. — Amei- 

seneicr zu sammeln. — Mangel an Appetit zu beseitigen. — Gegen den übelriechenden Athem. — Schone Aurikeln zu ziehen. — 
Gegen geschwollene Backen. — Beliebteres Mittel gegen den Bandwurm. — Gegen Bauchgrimmen. — Sehr guter Anstrich für 
Bäume. — Vortrefflicher Lebensgeist für Bäume. — Beize für Tischler. — Gegen das Bettpiffen der Kinder. — Wobtfeiles Bienen- 
sutrer. — Kranken Bienenstöcken wieder aufzuhclfcn. — Das Schwärmen der Bienen zu befördern. — Bon den englischen Bieren» 
besonders dem Porter. — Wohlschmeckendes Bier in Flaschen zu machen. — Warmes Bier gut zu bereiten. — Gegen den Blauhuste» 
der Kinder. — Die wohlfeilste Bleichart. — Sehr schön weiß zu bleichen. — Farben der Blumen zu verwandeln. — Blumenzwiebeln in 
drei Wochen zur Blüthe zu bringen. — Blutegeln zum Ansaugen zu bringen — Blutegeln aufzubewahren. — Blutreinigung. — 
Sehr gute Blutwürste zu machen. — Junge Bohnen früh zu erhalten. — Bohnen für den Winter einzumachcm — Gesundheit« - 
und Magen-Branntwein. — Butter sehr bald auszurührcn. — Earmelircr-Wasser zu bereiten. — Die Acchtheit des Cham
pagnerweins zu prüfe». — Gegen den Croup. — Drechslcrsirniß zu bereiten. .— Sehr gutes Dungwasser für alle Gewächse.
— Gegen den Durchfall aus Schwäche oder Erkältung.— Eichen auf die beste Act zu erziehen. — Auswahl der Eier zum Ausbrü
ten. — Eier ein Jahr frisch zu erhalten. — Eisen zu löthen. — Eiseutinktur zu verfertigen. — Gelbgewordenes Elfenbein weiß zu 
machen. — Gegen Epilepsie. — Erdbeercnthee zu verfertigen. — Gegen Erkältungen. — Bereitung eines sehr guten Essigs» — Far
be, welche in 6 Stunden trocknet und nicht riecht. — Allerhand Farben zu bereiten. — Feuerschwamm zu bereiten und zu verbessern.
— Gegen Fieber. — Vorzüglich schöner Del- und Maler-Firniß. — Fische auf englische Art zu backen. — Flachs bis zur Feinheit 
der Seide zu veredeln. — Gegen Flechten. — Gegen Flecken welche man durch Stoßen oder Fallen bekam. — Fleisch auf die beste 
Art zu räuchern. — Flöhe zu vertreiben. — Gegen den Frieftl. — Gegen das Schwitzen der Füße. — Verhinderung des schnellen 
Verfaulens der Fußböden.— Gänse auf pommersche Art zu räuchern. — Gänse recht fett zu machen. — Gegen GaUensieber. — Gall
erte für entkräftete Personen. — Garn zu färben. — Gebäude gegen Feuchtigkeit zu schützen. — Eiserne Geräthschaften gegen Rost 
zu sichern. — Gegen geschwächte männliche Geschlechtstheile. — Gesundheitschoccladc zu bereiten. — Nährendes Getränk für alte 
Leute. — Gegen die bisher unheilbare Gicht. — Gegen Gichter der Kinder.— Glas sehr gut abzusprengen. — Gegen das Zittern 
der Glieder. — Gegen Gliederreißen. — Gold- oder Kolbenlack zu erziehen. — Gegen Gciesschmcrzcn. — Gegen das Haarausfallen. 
Haarverlust bei Thicren. — Gegen die Beschwerden der Hämorrhoiden. — Gegen Heiserkeit. — Sehr gute Politur für Holz. — 
Wohlfeiler glänzender Holzfirniß. — Gegen das Schwellen des Hornviehs. — Schöne Hortensien zu ziehen. Hühnerhunde rc. 
abzurichtcn. — Gegen die Hundesucht. — Schöne Hyacinthen zu ziehen. — Jasmin-Pomade zu verfertigen. — Jvhannisbeerwcin 
zu machen. — Kamphergeist zu bereiten. — Kartoffeln sehr gut zu kochen. — Kartoffeln zu dörren. — Gegen den Katarrh. — 
Gegen den Keichhustcn der Kinder. —Kitte für rauchende oder gesprungene Oefen. — Kitt für Porzellan, Glas rc. —Kitt für 
Beschläge der Pfeifenköpfe.— Gutes Kleb- oder Heftpflaster. — Gegen Knochenschmerzen. — Gegen heftige Kopfschmerzen rc. — 
Wohlriechendes, stärkendes Kräuterbad. —Krautersäfte zu bereiten. — Krambambuli zu bereiten. — Die Milch der Kühen sehr 
zu vermehren. — Das Rindern der Kühe zu befördern — Kukummern tu Essig einzumachen. — Kupferstiche auf Holz abzuziehcn. — 
Lackstrniße zu bereiten. — Gegen Leberflecken. — Gegen Lcberleiden. — Gegen heftige Leibschmerzen. — Leinöl-Zubereitung zum 
Anstreichcn. — Leinwand auf die wohlfeilste Art zu bleichen. — Gefüllte Levkojen zu ziehen. — Lichter mit hohlen Dochten — Kal
muslikör zu bereiten. — Lungenbraten auf englische Art. — Für Lungeusüchtige, Abzehrende, Brustleidcnde. — Magen, wenn man 
ihn überladen hat. — Wohlfeile, stärkende Magenessenz. — Gegen Magcnkrampf. — Für Magenleidende. —^ Das Trocknen der 
Malereien zu befördern. — Unvergleichliche Mandeltorte. — Gegen feuchte Mauern der Wohnhäuser. — Maulwürfe zu vertreiben.
— Medaillen und Münzen sein in Gyps zu gießen. — Schwächliche und kränkliche Menschen gesund zu erhalten. — Mcubles zu po- 
Ifrcu, — Gegen Milzleiden. — Mineralblau zu bereiten. — Die Güte des Mohnöls zu prüfen. - Moos-Chocolade zu bereiten. — 
J-läsdischcn Moostrank zu bereiten. — Wohlriechendes Mund - und Magcnmittel. — Nachtigallen zu zwingen, des Nachts zu schla- 
»r», — Gegen Nervenleiden» — Für Nervenschwache die im Magen leiden» —Ochsen in 4 Wochen fett zu machen» — Dem Oel seinen



Anzeige gernelKnüh kger & d) \ i ff f ff»
W t h! fe > ler Pr e t s einer sehr guten

Naturgeschichte und Technologie für Lehrer in Schulen und für Liebhaber 
dieser Wissenschaften von C. P. Funke. 4 Bände. Neueste vermehrte 
und sehr verbesserte Auflage mit 24 nach der Natur schon gestochenen 

großen Kupftrtaftln, welche über 300 Figuren darstellen.
Von diesem längst an vonrefflicht» Werke hat bit I. Ebnersche Bcstlg. in Ulm titu beträchtliche Anzahl

Exemplare käuflich ubemmmen, und will sie nrch einige Zeit in btm sehr berabg,setzten Preis ä 4 Thaler geben. 
Untír den verschiedenen für da« größere Publikum und für dieSchulen bearbeiteten Lehrbüchern der Naturgeschichte über» 
trifft wohl keines dasjenige, welches der verewigte Funke herausgab, und von dem bereits die sechste Ausgabe erschienen 
ist. So lange m n bú Erlernung der herrlich n und angenehmen Wissenschaft, der Naturgeschichte, auf Gründlichkeit 
und Reichhaltigkeit siehr und einen Vertrag liebt, de« das Wahre mit dem Anziehenden vereinigt, wird Funke's Wer? 
seine Brauchbarkeit und Nützlichkeit behaupten, und seine Vorzüge werden ihm auch die neuern Lehrbücher eins» 
Redau, Fritsch, Reiber und Stieffcl nicht zu schnuUeni im Stande seyn. Funke ganz für die NatuL 
geschichl« gedohren, lebte in solchen Verhältnissen die es ihm, ohne gerade einem der gewöhnlichen Systeme zu huldi-, 
gen, möglich machten, das Ziel, da« er sich laut der Vorrede festgesetzt hatte, zu erringen: in dieser R aturg«. 
schichte etwas Vollkommenes zu liefern.

Jedem der drey Naturreiche batte er einen besonder«, beinahe 5 Alphabet« starken Band gewidmet, der roitb« 
in den n atu rh i stori sch en und in den technologischen Theil zerfällt.

Wenn er in diesem, dem te chnologischen Theil,, von der Benutzung unv Verarbeitung der Naturprodukte 
tmb von den verschiedenen Künsten und Handwerken mit vieler Sarhkenntniß spricht, so entwickelt er in jenem, 
dem naturhi sterischen Theile, die glückliche Gabe, das mehr oder minder Nützliche und Schädliche auszuhebe», 
daS Nähere von dem Entferntern, das Jnnländische vom Ausländischen adzusondern und dies Alle« in einer gedräntz- 
ten Kürze und mit so vielen Bemerkungen vvrzutragen, daß er sich als den gründlichen Gel-Hrtenbeurkundet.

Der erste Band umfaßt das Thierreich, welches in 6 Klassen, in Säugthiere, Vögel, Amphibien, Fische, 
Insekten und Würmer abgetbeilt worden. Jede Klasse begreift nur 3 Ordnungen mit wenigen Unteradthei» 
lungen in sich. So z. hat die Klasse der Säugthiere in der ersten Ordnung alle wichtige Thiere, die in 
Deutschland angetroffen werden. Ihre Unterabtheilungen sind Hausthiere, wie bas Schaaf, Rindvieh, Pferd 
u. a., und wieder Thiere, die gejagt und verfolgt werden, wie der Hirsch, Hase u. a. Dem Verfasser gab die» 
die schönste Gelegenheit von Viehzucht und Jagd zu sprechen. In der zweiten Ordnung sind ausländische 
Thiere, Hausthiere, wie das Samui, das Rennrhier u. a., und wieder solche, die verfolgt werden z. E. Löwe, 
Tiger u. s. w. In der dritten Ordnung nahm er solche Thiere auf, die nicht besonders nützlich oder schädlich, 
aber doch in Ansehung ihrer Lebensart, Gestalt und dergl. merkwürdig sind, wieder Affe, das Gürtelthiee «. a. m. 
Eben so verfährt er bei den übrigen Klaffen.

Der zweite Band enthält das Pflanzenreich, das in 4 Klassen, in Bäume, Slräucher und Stauden, 
in Küchengrwächse und Gewürzpflanzen, in Gräser und in Moose und Schwämme eingetheilt worben. Abermals 
sind auch hier bei jeder Klasse nur 3 Ordnungen aufgestellt z. E. Bäume, die in Deutsch land im Freyen Aus
dauern, und deren Früchte oder Holz oder Blätter benutzt werden; Bäume, die in einem wärmer» Klima fott= 
kommen, wie Citronen, Pomeranzen u. a. m. endlich Bäume, die manches Merkwürdi g e haben, wie der Boabad 
u.s. w. Bei der iten Klaffe hat der Verfasser von Forst- und Obstbaumzucht, bei der rten Klasse vom Gar
ten-, und bei der zten Klaffe vom Ackerba u interessante Bemerkungen und Erfahrungen mitgetheilt.

Im dritten Bande wird das Mineralreich mit ben 4 Klassen,. Erden und Steinen, Salzen, brennbaren 
Mineralien und Metallen abgehandclt.

Den vierten Band, oder den Beschluß des Ganzen macht eine Geschichte des Menschen in Beziehung 
auf seine körperliche Einnchrung, geistige Vorzüge und Ausbildung und feinen gesellschaftlichen Zustand.

So reichhaltig, belehrend und viel umfassend dies in jeder Hinsicht nützliche Werk ist, so wurde doch biWrr 
mancher Lehrer und Freund der Naturgeschichte durch den ziemlich hohen Pteis desselben abgehalien, es sich anzu
schaffen. Aus siebe zur Wissen chaft selbst hat sich daher die obige Buchhandluna entschlossen, auf mahmí'lí*" 
sehe Bortheile gänzlich zu verzichten und durch einen herabgesetzten, äusserst geringen $reid den Ankauf dieses BuchO 
jedem dadurch zu erleichtern, daß sie ihm (arte 4 Bände mit den 24 Kupfern für 4 Thnler verabfv'gen lassen 
welches gewiß ein sehr billiger Preis für ein fo allgemein geschätztes Werk ist, das tonst 15 fl. im Ladenpreis kotz.K.

Bestellungen hierauf nimmt, an; Otto Wigaud Buchhändler in Pesth in der WaitzvergaM.



Gesellschaftsspiele und Unterhaltungen zum Vergnügen und znr lleönng
d,'S Btbsrffv-n» für Me ím », mit <111 um. Kupfer« gshundkm t Tltlr» mit fro»*«$ Kr f 20 ggr.

Kalligraphische Blatter zur Uebung fleißiger Söhne braver Eltern.
Vom R>tt-ru':gsra h giH'cr. 31; söiáaa- in Quer« Aviio 1 Tylr. 12. ggr.

'Hur einem ;'o fielnei Miume Sründiicdkeil mit Ike'-tgke-k so zu vereine», w» in diesen Vorschriften »«schehr» ist, tájit ge» 
flórt seltene Erfahrung und !!«!>:,>««;. Daü-r ist 6.e<e#, «u» an Form, Papier und Druck höbst neue Leik ’Uen, die Lust da» 
ben. eine fte-.indlicke, schöne Hand schreibe.' ju iíi-'íii, sehr ja empfehle», vorzüglich da es pch vor vielen andern ettr» Ordnung 
»nd Schönheit auSzeicknet.
Anweisung, die so geschätzte Hortensie, die Ledkoien und Aster auf die

t»o.,üMsste An zu erzieh n, zu «»Karte« und Spielarten zu bezwecken. 8 Ulm Preis 12 mir.
Unser« Bli» neukiebhah.r prangen zwtr mit ihren rosarothea Hortensien vor 9m F. »stern, aber wir wrnkg^ könneu 

♦hur, violett» uns gefärbte Blumen unter fv tzinstellen? Äir auch diese ohne große Kosten erzog'» werden, wird In 
di úr 5 Mft q.-lehrt usih nvt) gezeigt, wie di« L'vkoj n rc.tc, am prachtvollsten « zogen »erben können.
Die Bienenzucht in ihrem ganzen Umfange, oder leichtsaßliche Anweisung

U»r lSchaudln.q >»r ö tuen g. Ulm bei Ebner Preis 16 g--r.
Leben und Thaten des edlen und tapfern Ritters Don Quixotte von

la Mnncha. Z r U tetiyvitmig und £ lujtlguiig der Ingruv, neu beardeilet von Í. Hölser. Mit ü schönen 
Kurfern 8 g.Hunden 1 Tbl' IQ qgr.

Kurzer und gründlicher Ilnterricht im Generalbässe für die Selbstbe
lehrung , ha ptsächl ch' zum Behuf des Pha uasireuS fut Landschullehrer und j oen Liebhaber. Nebst einem An» 
hange, Wi> ke zum Setzen eines inehrstimmigen Grfnnges 4. Ulm bei Ebn r. Preis l Thlr. b ggr.

Die Taubenzucht in ihrem ganzen Umfange, oder Anweisung zur Kenntniß
des Landen.'cklagfl. Znniaitend eine Kr,'«beeid., ng «Her Tanbeuarreu,ihrer Srjietiun». und Pflege, >hrr Keankhettr», Heilmit
tel, rc. Nebst Anieilui'g, schöne Tande» »ns die wohlfeilste Htt zu ziehen. Von W. Riedel. 3. Ulm Preis 16 ggr.

Wer sich mit der Taubenzucht abgeben und ohne Schaden zu feinem Ziele gelangen will, dem kann riese Schrift besten- 
empfohlen werden — Der Verfasser gab nickt wieder, was andere schon früher über die Taubenzucht geschrieben haßen. Er 
h-tt?e selbst feit Jahren sich einen großen Schatz von Erfahrungen und Beobachtungen an feinen eigenen Tauben geiammelk, 
den er nun, durch vielseitige Hafforberungen bewoaen, hier mitthkilt.
Vollständige Anweisung, Geranien, Hiacynthen, Tulpen und Reseden

vo» ix’tuner Schönheit In Gärten und in Zimmern zu erziehen. 8- Ulm bei <iönerf 15 ggr.
Der Blumengirtner wird diese Schrift mit Nutzen lesen, weil er In drrs.'Iden ans manche neue Methode aufmerksam gemacht 
wir», der sich andere hie und da bedienen, um mit aiu$ge)ei*!iet schöne» Stöcken in ihren Gärten orangen zu können.

Die Trut- und PerLhühnerzucht in ihrem ganzen Umfange, oder voll-
staadige Amv.ilung zur Kenntniß und Sch inüiang der Trat« und P.rlhühaer. Enthaltend »Ine Beschreibung der 
Trat« un Perlhühner, ihrer Erziehung und Pflege, ihrer Krankheiten, Heilmittel ec. 8- Ulm. Preis ro ggr.

Wer mn Nutzen trat« und Perlhühner Hallen tu18, nn»et in die er Schrift die vollständigste Anweisung, sie ist als Rr« 
falt*t «ieiiästriger Erfahrungen rn-betru + ten, die ein La 'dwirth m-tth'ilt, der hie Zucht liefet Hühner mit Von heil treibt
Unentbehrliches Schatzkastlein für Liebhaber der Pferde und deren Bescher.

6iy< Unter.'»t über die Araukheilm »et v'e.oe im» -)J?!|kI dagegen, so wie Inroetin.ig, das alter, me auch die Fehler mb 
Mängel bei Pferden ja entbcfen, u 16 ihnen allerlei U ifugenoen abrugewöhnen, nebst einigen Regeln, welche beim ifinfguf unb 
Tausch be;-felben rn beobachten sind, au-t H .iettuitg, in einer Stunde das Reiten $a erlernen tc. 8. Ilim. Preis 10 >gr.

Gründliche Anweisung zum Lotto-Spiel; oder theoretisch-praktische Lotto-
T vn-k. E. 0 i 'uch zur röt oueUen Kenmniß und Ausi»»u g Hé Zahlenlotto 8 Ulm bei Ebner 15 g >r.
Der Versastkk dieser Schrift macht hier recht deuttl» ans die treulichen Klughenslehren und Kenntnisse aufmerksam, welcher 
sich die Liebhaber bei der Ausübung des Spiels und bei der Auswahl der Nameros sich bedienen sollten.

Dic vorzüglichsten Smgoögel im Zimmer, oder '.lnrerricht, was der Liebhaber beim Einkauf,
For'pklanzung. Fang, llufrrzörhunz, Pstege. Hetlung ihrer Kca ikheitrn tc. zu beobachten har. N'dst einer Anweijung, 
wie j>>"ge Böqrl am leichtesten znr Erlernung einea ch.'li'hiq n Gesanges abgerlchtrt werden könne». 14 ggr.

Die warnende Stimme des Verhängnisses, oder des Vaters Sünde
drS SohaeS Fluch» Ei» Aguorr-Roma» der nvti.rn Z it z Ulm »ei Ebner i Tylr. 4 ggr.



üblen Geschmack zu nehmen. — Das Gprkngm'der'Ofen- und Herdplatten zu verhüten. — Wohlriechendes Ofeuwachs /u herckten. —'
Segen OhrenfL.ver'en - Olivepgr»« tu sárven. — yoyíü" gü ÚI.fr. -— Marmorpavier z»> machen. — Sere!»««« der türkischen. 
Nősen- Perlen. — Me?'.ssch'U -tee'Pseifesköxir anrurauchcn. — ix «s littet bcr Pferde zu erkennen. — Müdigkeit derPstrde zu vertrei
ben — Gegen Kolik der Pferoe. — Gegen Krankheiten bei Luaen bei Pferden — Gegen den Dampf bei Pferden.— Gegen da« 
Podagra. — Die schönste Politur für Tischler. — Englischen Preßkopf zu machen. — Vortrefflicher englischer Punsch. — Ouitten- 
gaUerre für verdorbene Magen. — Vergoldete Rahmen .» , einigen. — Fliegende Raketen zu verfertigen. Wohlfeile Räucherkcr-- 
chen tu bcrcirea. - Rauchpulver zu verfertigen. Rauchlaback einen guten Geschniack zu geben. — Gegen die Räude. — Rheinwein
zu prüfen, ob er acht ist. - Gegen Rheumatismen. — Rindsdratcn auf englische Art. Gegen geschwollene Augen beim Rindvieh.
— Wenn das Rindvieh giftige Kräuter gefressen bat. — Umschlag für wunde Stellen beim Rindvieh. — Rechtes Rosenöl zu gewin
nen. — Rosenroth zu färben. — Aecht türkisch Roth zu färben. — Wider den Roth!auf. — Sättel> Skiefelstulpen ec. ihre gelbe 
Farbe wieder zu geben — Aechten Saffian zu bereiten. — Gegen die Läuse der Schaafe. — Gegen Drehkrankheit der Schaafe. — 
Gegen das Schielen der Kinder. — Verdorbenes Schießpulver wieder brauchbar zu machen. — Gegen Schweinekrankheiten. — Ge
gen Schwitzen im Gesicht, Hände und Füße. — Soda- Seife zu verfertigen. — Londoner Senfpulver zu bereiten. — Gegen Sommer
sprossen. — Srahlkugeln für Bäder zu bereiten — Gegen Steinschmerzen. — Stiefeln wasserdicht zu machen. — StiMuta
tion smittel für Männer — Suppcnkräutcr zum Gebrauch tm Winter zu dörren. — Bereitung einer guten Wurzelsppen. 
Vom Tabackrauchcn. — Daß die Tauben nicht weqfliegen. — Gegen Krankheiten der Tauben. — Terpentinöl zu bereiten. — Ter
pentinöl Lackfirniß zu bereiten. — Sehr guten Thce zu bereiten. — Schimmlichtwerdcn der Tinte zu verhüten. — Unverldschbare 
Tinte. — Unsichtbare Tinte zu verfertigen. — Tischlerarbeit durch Kupftrabziehen zu verschönern. — Starknährender Trank für 
Abzehrende. — Truthühner aufzuziehen. - .Haltbarkeit der Tuchfarben zu erkennen. — Gegen Ueberbeine. — Hülfsmittel für unfä
hige Männer. — Gegen das Ungeziefer auf den Köpfen der Kinder, — Gegen Verschleimung des Unterleibs. — Gegen Blähungen 
im Unterleib. — Wider die Würmer im Unterleib. — Gegen Unverdaulichkcit. — Heilverfahren bei Verbrennungen. — Vergoldung 
auf Holz zu reinigen. — Vögel mit den Händen tu fangen. — Wachholderbeerensaft zu bereiten. — Wachs um Meubles zu Poli
cen. — Wagenschmiere zu bereiten. — Gegen Wassersucht. — Sehr gute Weinsuppe zu bereiten. — Weintrauben lange Zeit aufzu
bewahren. — Wildpret bei heißer Witterung frisch tu erhalten. — Gegen das Wundliegen bei Kranken. — Einfachstes Wurmmittel.
— Das Zahnen der Kinder zu befördern. — Englische Jimmtschuitten für den Magen. — Iwetschgenmus zum Aufbcwahren zu ko
chen. — Zwiebeln von außerordentlicher Größe zu ziehen.-------- Und noch sehr vieles Andere Nützliche.

Vollständige Anweisung/ Aurikeln, Nelken und Valsaminen, von seltener
Schönheit und Größe im freie« Laude wie itt Töpfen zu erziehen. 8» Uftn bei Ebner 12 stgr.

Die Hühner- und Pfauenzucht in ihrem ganzen Umfange oder Doll-
ständige Ar,Weisung zur Erziehung und Pflege der Hühner und Pfauen, Heilung ihrer Krankheiten rc. re. 6. Ului 

bei Ebner 15 ggr.
Der Kirchenbann, oder der unglückliche König von Frankreich. Aus

dem Französischen der Mad. GottiS. 8. Ulm. bei Ebner x Thlr 12 ggr.
Wer mit der wahren Geschichte diese« unglücklichen König« von Frankreich, näher bekannt werden will, dem darf diese 

-Schrift mir vollem Rechte empfohlen werden. Die Schilderung der Sitten und der Zustand der Kirche, so wie die Karaklerzeich- 
uun« der Personen, delvnder« he« ränkevollen Addis von Flevrv sind l refft!» gelungen.
Historische Schilderungen denkwürdiger Menschen und Begebenheiten.

Ein lehrreiches Uurethaltungeduch für gebilNtt 2«ftt. Bon S. Baur. ir ä d mit K. 6 Ulm. 1 Thlr. 12 ggr.
Au« ächten, zum Theil seltenen Quellen schöpfend, ctzählt hier der Verfasser geistreich und unterhaltend: Gemälde merk« 

würdiger Ereignisse, Lebensbeschreibungen merkwürdiger Personen, Allerlei ans dem Menschenleben und kleine historische Erzäh
lungen. — Jeder, der seine Mußestunden angenehm und nützlich auszufülleu wiiuscht, wird dadnrch befriedigt werden und gerne 
diesem Buche einen vorzüglichen Rang unter den Nnkerhaltungs-Schrlfren einräumen. Die histvtlschen Gemälde und Lebens» 
Beschreibungen sind aufs sorgfältigste ausgewäblk, anziehend, und ir. einer blühenden Sprache dargestellk. Ilm jedem, der die
ses reichhaltige Buch zu besitzen wünscht, die Anschaffung zv erleichtern, wird es bis Ende dieses Jahr« zu 1 ft. 48 Ir. ange
boren, der spätere Ladenpreis wird auf 2 st. 24 kr. erhöht werden.
Rathsel, Charaden, Logogryphen re. Von DAmbach,8Ulm 12 ggr. 
Aufheiterungen für alte und junge, kranke und gesunde, lustige und

traurige Brüder und Schwester». Eine Sammlung erheiternder Erzählungen und Anekdoten, luftiger Scherz« 
und witziger Einfälle rc. 8 Ulm bel Ebner x Thlr.

So groß die Zahl der Schriften ist, in denen allerlei Merlwüidigkclttn aus dem Menschrnleben ge
sammelt sind, so ist uns doch keine bekannt, die wir der gegenwärtigen an die Seite zu fetzen wüßten 9Mdt» 
von dem, wa» unser Zeitalter ouszeichnct, ist unbeachtet geblieben. D ir können jedem, der sich eiheitern, belustigen 
und eine angenehme Unterhaltung verschaffen will, diese reichhaltige Sammlung mit aller Zup«!sicht empfehlen.
Elisabeth, oder die Verbannten von Sibirien. Ans dem französ. der

Madame Cottin, mit t Kupfr. 8« Ulm bei Ebner i-; ggr.
Die Enten,- Schwanen- und Gänsezucht in ihrem ganzen Umfange, oder

vollstäudigr Anweisung zur Erziehung imb Pflege, rc. rc. der Enten, Schwanen und Läuse. 8- Ulm. 15 ggr.



Bcy Otto Wigand,
Buchhändler in Pesth, in der Waitzner-Gaffe, im Kappel'schen Hause, ist so ebut aw-

gekomw.cn und zu haben:
(Preise in Conventions-Münze.)

Äutheritz, Dr. JT. F.,' der freundliche Haus
arzt als Rathgebcr bry Erkältungskrankheiten und 
allen Folgen der Blutverfchleimung, als Katarrh, 
Sckinupsen, Asthma, Schlcimschwindsucht, Rheuma, 
Gicht und Hämorrhoiden. Dritte umgearbeiletc Auf. 
läge. 8. Meißen, 1823- Brosch. 36 fr.}

— — Der Hausarzt in den Krankheiten 
des Unterleibes. Ein populär-praktischer Unterricht 
in allen den von schlechter Verdauung abhängigen 
Uebcln, als: Magcnsäure, Sodbrennen, Magen
krampf, Erbrechen , Schlaflosigkeit, Wasserspucken, 
Schlcimflüssen, Stuklverstopfung, Durchfällen rc. ; 
zugleich in besonderer Beziehung auf Hypochondrie, 
Leberleiden und Sttnnbeschwerden. Dritte, verbesser
te und vermehrte Auflage. 8. Meißen, 1823. Bro- 
sch irt 40 fr.

— — Der Hausarzt bcy den Nervenkrank- 
f-eitcn und Kopfleiden. Eine Anleitung wie jeder 
Art von Nervenschwäche, Hysterie, Nervengicht, 
Nervenauszehrung, Nervenschlag, Krämpfen, Deils- 
kanz, Epilepsie , Ohnmacht, Sckckagflüssc», Kopf
schmerzen, Zahnschmerzen, Augenübeln, Blindheit, 
Taubheit u. s. ir. zeitig genug zu begegnen sey, und 
wie sic geheilt werden können. Nebst einem Anhänge 
über dle Anlage zu Gemürhs- und Geisteskrankhei
ten. 3. Meissen 18-26. Brosch. 40 fr.

— — Der Kinderarzt als freundlicher
Rathgeber bey allen Krankheiten der Kinder. Nrbfl 
einer Anleitung für Eltern, ihre Kinder ;u gesunden 
und kräftigen Menschen auszuziehcn. 8- Meissen. 
Brosch. 45 fr.

— — Hausapotheke ot'er medicinisches
Nolh. und Hülfsbüchlcin für Nichtärzte, znrKennk-- 
niß, Wahl und AnwendungSart der wichtigsten, und 
durch sichere Erfahrung bcy innerlichen u. äußerlichen 
Krankheiten bewährt gefundenen Hausmittel. Nebst 
einem vollständigen alphabetischen Verzeichnisse al
ler darin vorkommcndcn Krankheiten und der dage
gen anzuwendcnden Heilmittel, g. Meisen. Bro- 
schirt l fl.

Becker, D. G. W., die Hämorrhoiden. Ein
guter Rath für alle, die daran leiden oder sie fürch
ten. Zwcyte ganz umgearbeitete Auflage. &, Leipzig,
1827. Brosch. 1 fl. 26 fr.

Gutmann, S., die Wichtigkeit der Zähne, ih
rer Pflege und Heilung. Ein Wort zur Belehrung 
für Jedermann. 8- Leipzig, 1827. Brosch. 30 fr.

Hu fr! and, Dr. Lh. W., Makrobiotik/ oder
die Kunst das menschliche Leben zu vcrlärgern. 2 
Thcile in einem Bande. Fünfte vermehrte Auflage.
8- Wien, 1323. Brosch. 1 fl.

Was hat man zu thun, um eine schwache 
Brufl zu stärken, der Lungcnsucht oorzubengen und 
sie, zu heilen. Ein Buch für Nichlärzte von einem 
praktischen Arzte. 8- Oucdlinburg und Leipzig. Bro- 
schirt 54 fr.

Kinderarzt, der wohlerfahrne, oder faßliche 
Anweisung zur Erkcnntniß und Heilung der Kinder
krankheiten, insbesondere .für gebildete Eltern und 
Erzieher von Dr. IV * *. 8- Leipzig. 1827. Brosch. 
48 fr.

Kunst, die, erfroine Glieder sicher und aus 
dem Grunde zu heilen. Nach Angabe erfahrner Arrz- 
te. s. Duedlinburg und Leipzig. Brosch, 10 fr.

Löffler, C. A., der practische Zahnarzt, oder
die Kunst die Gesundheit und Schönheit der Zähne 
bis ins hohe Altcrzu erhalten. >828- Berlin u. Ham. 
bürg. Broschirt 15 fr.

Mittel, erprobte, das Ausgchen der Haare zu
verhindern, den Haarwuchs zü befördern und zu 
bewirken, daß kahle Stellen des Kopfes sich wieder 
mit Haaren bedecken ; so wie bewährte Vorschriften, 
Warzen, Sommersprossen, Leberflecke und Multcr- 
mählcr wegzubringen. Von einem praclischen Arzte. 
2te Aufl. 8. Quedlinburg u. Leipzig. Brosch. 36 fr.

Mittel, die, bewährtesten gegen alle Fehler 
des Magens und der Verdauung, so wie auch ge
gen Schnupfen, Drustverschleimuna, Lungenentzün
dung, Bluthusten, Halbbräune, Darrsucht, Würmer, 
Urinbrschwcrden uud andere Krankheiten des mensch. 
lichen Körpers. Jngleichen Heilung des Lasters der 
Trinksucht, uebst genauer Beschreibung und sicherer 
Kur des jetzt allgemein in Deutschland grassirendcn 
lebensgefährlichen Milzbrandkarsunkcls (blaue Blat
ter.) Nach den Vorschriften berühmter praktischer 
Aerzte bearbeitet für Nichtärzte. 8- Quedlinburg u. 
Leipzig. 1827. Brosch. 40 kr.
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Mittel, die zuverlässigsten und billigsten, ge
gen Gicht, Rheumatismus, Kratze, Taubheit, Au- 
genkrankheilcn, Kröpfe, Wechselfieber, Scharlachfrie- 
sel rc-, wie auch Mittel die weibliche Schönheit zu 
erhalten und wieder herzufiellen. Nebst einem An
hänge durch das einfache Streichen viele Gebrechen

‘ des menschlichen Körpers zu beseitigen. Aus den 
Schriften der berühmtesten französischen und deut
schen Aerzte, als eines Cidet de Vaux, Girandy, 
Cloquet, Hufcland, Rust, Gräfe, Richter rc. zusam- 
uicngckrageii. Zweite sehr vermehrte und verbesserte 
Auflage. 8. Quedlinburg, 1828. Broschirt 36 kr.

Mittel, die vorzüglichsten, zur Vertreibung 
der Hühneraugen, Warzen, Muttermähler, Fuß
schwielen, übermäßigen Fußschweiß und dergleichen, 
wie auch erfrorne Glieder sicher und aus dem Grün 
de zu heilen, nebst Anleitung zur zweckmäßigen Pfle
ge der Füsse auf Fußreisen, aus den Schriften vor 
züglicher Aerzte gesammelt. Dritte sehr verbesserte 
Auflage. 8> Quedlinburg und Leipzig, 1827. Brv- 
schirt 30 kr.

Entstehung, die, Ursachen Kennzeichen, Natur
und Heilung der gegenwärtig so sehr übcrhandneh- 
menden Nervenschwäche vorzüglich als Folge der 
weichlichen und vernachlässigten Erziehung. Mit bey- 
gefügkcn vorzüglichen Mitteln und Recepten von ei
nem Frankfurter prackischcm Arzte. Dritte Auflage. 
18- Leipzig, 1328. Broschirt 30 kr.

Rouwiere, A, keine Blutigel mehr! Aus dem
Französischen übersetzt von Dr. Richter. 8- Leipzig, 
1828. In Umschlag broschirt 30 kr.

Rakhgeber für alle Diejenigen, welche an
Harnbcschwerdcn und Harnverhaltung, so wie ob 
den, diesen Krankheiten zum Grunde liegenden Ne
beln, als Stein- und Grieserzcugung, Blasenent
zündung, Blasenkrampf, Blasenhämorrhoiden, An
schwellung der Vorsteherdrüse und Verengerung der 
Harnröhre, leiden. Nebst Angabe der Mittel, wo
durch diese Krankheiten, selbst wenn sie eingewurzelt 
find, sicher geheilt werden können. 8- Quedlinburg 
und Leipzig, >826. Brosch. 54 kr.

Schleim, der, vorzüglich der Kinder und alr
tcn Leute, oder Entstehung, Ursachen, Kennzeichen, 
Natur und Heilung der in jedem Alter sich bilden
den, sehr gefährlichen Verschleimung des Bluts, der 
Brust, des Magens und der Eingeweide, mit bey- 
gefügten, durch eigene Erfahrung bestätigte», vor
züglichen Mitteln und Recepten. Zweyte Ausgabe.
8- Leipzig, 1828. Broschirt 30 kr.

Wildberg, L. F. L.,Hygiastik oder die Kurch
lange zu leben und dabey gesund und froh zy klek
ben. Wien, 1827, steif geb. 64 kr.

Wochenbett, das, und seine Krankhettew.
Nichtärzten höherer Bildung überhaupt, insbesondere 
aber zärtlichen Müttern, und die es werden wollen, 
zur Belehrung und Beherzigung empfohlen von Dr. 
U*’*. 8- Leipzig, 1828. Broschirt 48 kr.

Stein, G. W-, Lehre der Hcbammenkunst;
ausgestellt, mit Rücksicht auf Aerzte, wie Nichlärzte, 
welche die Ausübung beurtheilen möchten. Mit 2 

■ Kupsertafeln. 8. Elberfeld, 1822. 1 fl. 15 kr.

Mathematik, Forst- und Bauwissenschaft.
Arbesser, I., Constructions-Lehre mit ihren

Anwendungen auf Schatken-Construclion, Perspec
tiv und Maschinenzeichnung als Vorbereitung zu 
Monge's und Hachctke's Werken. Mit 7 Kupserta- 
feln. 3- Wien, >824. 1 fl. 30 fr.

Auracher, I. v. Aurach, überzeugende Dar
stellung des so wesentlichen Nutzens der Erfindung 
des im Jahre 1819 hcrausgegebenen Quarreogra- 
phcn (Carreographen) und des im Jahre 1823 an 
das Licht getretenen Bcytrages, nebst einer aus
führlichen Beschreibung der durch dieses Instrument 
«eu entdeckten drey Eigenschaften. Mit einem Slein- 
abdrucke. 8. Wien, 1827. Broschirt 45 fr.

Bauingarteu, I. L. F., Handbuch für Leh
rer, welche ju gleicher Zeit zwey oder drei) Schüler- 
ablheilungen nach verschiedenen Abstufungen im Kopf
rechnen üben wollen. 2 Theile. 4. Quedlinburg und 
Lripjig, 1827- « fl. 30 kr.

Bechstein, I. M., Taschenblätter dek Forst
botanik. Die in Deutschland einheimischen und cw- 
climatiflrtcn Bäume, Sträuche und Stauden ent
haltend. Ein bewährtes Hülssmittel beym Botanifl- 
ren. Zweyte sehr vermehrte Auflage bearbeitet von 
Sc. Behlen. 8- Weimar, 1828. Ju Umschlag brv- 
schirt 1 fl. 54 kr.

Behlen St. Iagdkatechismuö zum Gebrau
che bey dem öffentlichen Unterrichte und der Sclbst- 
belehrung. ir. Thl. 8- Leipzig, 1323. 2 fl. >6kr. 

B'eibtreu, L-, die arithmetischen Wunder.
Sammlung merkwürdiger Zahlenergebnisse und ürr-- 
terhaltender Entzifferungen verschiedener Arten deS 
Karten- und Würfelspiels. 8. Wien, 1323. 36 fr. 

Burg, A., Anfanqsgründe der analytischen 
Geometrie. Zum Behuse des öffentlichen VortrageS 
und Selbstunterrichtes. Mit zwey Kupsertafeln. 8- 
Wien, 1824. 2 fl. 30 fr.



Buchmann, R-, praktische Bcyträge zur Müh
len- und Maschinen-Baukunst. Aus dem englischen 
überfttzt und mit Zusätzen und Anmerkungen verse
hen, von M. H. Jacob,. Mit 246 Abbildungen auf
26 Kupfertafeln. 8- Berlin, -825. 5 fl. 3o fr.

Busse, D. F. G. v., kundige und reine Dar
stellung des wahrhaften Infinitesimal - Calculs, wie 
sie besonders auch für wissenschaftliche Practiker rath- 
fam ist. 3 Bde. 8- Dresden. -826. 7 fl. 36 fr.

Lanz, V. LH., Richtige und geprüfte Zius-
Ratcnbercchnungen auf jeden Lag im Jahr, über 
Capitalien zu 4, 4 1J2, 5 und 6 Procent von 1 — 
1,000,000 fl. zur Geschäfts Beförderung für Lassen, 
beamte, Gerichts- und Amts-Notarien, Verwaltungs« 
Aetuare, Revisoren, Gemeinde- und Stiftungsrech
ner, Banquiers und Kaufleute, Capitalisi.n über
haupt, für Rechner jeder Art im amtlichen und Pri
vat Leben. 4- Ludwigsburg, 1827. 2 fl.j

Cotta, H., Anweisung zum Waldbau. Vier
te verbesserte Auflage. 8- Dresden und Leipzig, >828- 
3 fl. 30 fr.

Ettingshausen, A. v., Vorlesungen über hö
here Mathematik. 2 Bände. 8. Wien, 1827- 7 fl.

Friedländer, I. A-, die Rechenkunst in ihrer
Vereinfachung, oder Anweisung alle, selbst die schwie
rigsten Aufgaben, sogar oft vier, fünf und mehrere 
auf einmal, nach ein und derselben Regel, leicht und 
sicher auszurechnen. Insbesondere für den Handels

stand. Mit einer Vorrede vom Dr. Mayer Hirsch. 
8- Berlin, 1825. Brofchirt 2 fl. b fr.

Garnier, F., über die Anwendung des Berg-
bohrerS, zur Aufsuchung von Brunnquelleu und über 
die Art der Anlage der Brunnen in der Grafschaft 
ArtoiS. Eine gefrönte Preisfchrist. Aus dem Fran
zösischen übersetzt, und mit Zusätzen über die Rohr- 
versuche auf Duellen, in den Gegenden von London 
und Wien von Joseph Waldaus v. Waldenstein. 
Mit 20 Steindrücken. 8. Wien, 1824. 4 fl- 30 fr.

Gilly, D./ Handbuch der Landbaukuust vor
züglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn» 
und Wirtschaftsgebäude für angehende Cameral» 
Baumeister und Oekonomen. 3t. Theil in Abtei
lungen. Mit Kupf. Neue Ausgabe. 8- Halle, 1323. 
0 fl. 45 fr.

Göbel, F. Ä-, Grundlehren der Geometrie,
Trigonometrie, der Kegelschnitte und der darstellen
den Geometrie (Geometrie descriptive). Mit zehn 
Steinabdrücken. 8- Franffurt am Mayn. 1326. 
3 fl- 48 fr.

Gränzenstein, I. v., kurzgefaßtcr Unterricht
Bohlendächer zu bauen, für Wirthschaftsbeamle und 
Ziminerleute. Mit zwei) Liteindruck-Tafcln. 8> Tyr- 
n-.m, 1326, Brosch. 30 fr.

Sudine, A. T. , Handbuch der theoretischen
und practischcn Wasserbaukunst. ir. Band. Mit 17 
Kupfertafeln. 8. Berlin, >827. 5 fl.

Gutenäcker, I., Kreismeffung des Archime- 
des von Syrafus nebst dem dazu gehörigen 60in« 
mentare des Eutofius von Askalon, griechisch und 
denlsch, mit Anmerfungrn begleitet, und einer Ein
leitung : welche sich vorzüglich über die Zahlen-Be- 
zeichungsartcn und das Zahlensystem der Griechen 
ausbreitet, versehen. Zweyte Auflage. Mit einer Fi- 
gurentasel. 8- Würzburg, 1828- 1 fl. 8 fr.

Haan, F. G., neue Rechentafeln- EinHülfs-
mittet zur Erlangung der Kunstfertigkeit im Rech
nen. Für zahlreiche Schulen und einzelne Schüler. 
Zke Auflage. 8- Dresden, 1827. 45 fr.

Hagen, G., Beschreibung neuerer Wasserbau
werfe in Deutschland, Frankreich den Niederlanden 
und der Schiveitz. Mit zwcy erläuternden .Kupferta- 
feln. 8- Königsberg, 1826. 2 fl. 30 fr.

Handbuch, gemeinnützliches, enthaltend: Die 
vom Zählen an, bis zum drillen Hauptpunkt der 
Regel-Detri mit Brüchen, nebst vielen Hülfs- und 
Reductions-Tabellen^'iber alle nur vorkommende Ge
genstände'; ferner eine richtige Anweisung zur Or
thographie und zum Bricfschrciben, nebst verschiede
nen handschriftlichen Aufsätzen und brieflichen Ver
sicherungen für das bürgerliche und ländliche Ge
schäftsieben in alphabetischer Ordnung. 8- Gotha, 
1827. 1 fl. 16 fr.

Herdin, I . Versuch den Kreisbogen und des
sen Functionen wechselweise aus einander aus Grün
den der Elementar-Mathematik ohne Hülfe der Si- 
mustafcln zu bestimmen. 8- Wien, 1817. 30 fr. 

Herrmann, A., Abhandlung über die wahre 
Statur deS Positiven und Negativen, nebst einer 
leicht faßlichen Berichtigung der Begriffe (von den 
sogenannten unmöglichen Größen'und ihrem Einflü
ße auf die Theorie der Gleichungen. 3. Wien, 1827. 
30 fr.

Hoffmann, I. % I., loqarithmisch-trigono-
metrische Tafeln, enthaltend die Logarithmen für 
alle ganze Zahlen von 1 bis io,cöo in sieben De- 
cimal-Bruchstellen nebst den Sinus, Logarithmen 

her Sinus und Tungenten, von Minute zu Minute 
für alle Winkel von V bis 90° ebenfalls in sieben 
Bruchstellen, und einer ausführlichen Anweisung zu 
ihrem Gebrauche. 8- Mainz, 182b. Brosch. 1 fl.



Hoffman,,, % I. I., Handbuch der allge
meinen Bewegungslehre, der Statik und Mechanik, 
zu öffentlichen Vorlesungen und zum Selbstunter
richte für Anfänger. Mil sechs Steindruck-Tafeln.!
8- Mainz, 182z. Brosch. , fl. 36 fr.

— — G co m etri sche Wl jj enschaftslehre, ei
nt' Anleitung zum leichten und gründlichen Studi
um der Geometrie- Mit sieben Sreintaseln. Dritte, 
verbesserte nnd sehr vermehrte Auflage. 3. Mainz,
182b. t fl. i5 kr.

Hummel, I. E-, die freye Persvective erläu
tert durch praktische Aufgaben und Beyspiele, haupt
sächlich für Mahler und Architekten. 2 Lhle. Mit 
27 Kupfertaseln. 8- Berlin, 1824. 12 fl. 24 kr.

Ideler, Dr. L., Handbuch der mathemati
schen und technischen Chronologie. Aus den daeilen 
bearbeitet. 2 Bande. 8- Berlin, 132.5». >826. ivfl.

Justi, F. G. L- H. v., Thesrie des Ehaussee-
BaueS nnd feiner vortheildaftesten Bearbeitung 
nach richtigen Grundsätzen. Nebst einem Anhänge 
vom Chauffec-Ban mit gespaltenen Steinen aufda- 
zu dienlichen Localen.. 3. Hamburg, 1323. Bro- 
schirt 1 ft.

Klauprecht, Dr. Ioh. L., forstliche Statistik
des Spessarts. 8- Mainz, 1827. 2 fl. 45 kr.

Köhler, A.,der Kopfrechuer. Einetheoretisch- 
prackische Anleitung zum Kopfrechnen. 8- Wien, 
1827. Brosch. 30 kr.

Kbuig, A. R. I., Lehrbuch der Arithmethik 
für höhere Bürgerschulen und zum Selbstunterrichte. 
,r. Thcil. 3. Nürnberg, 1827. 48 kr.

Kranke, F. , kheoretisch-practische Anleitung 
zum Kopfrechnen. 3um Unterricht für Jedermann, 
insbesondere für Lehrer. 8- Hanover, >823. i fl.

— — arithmethisches Ezempelbuch für
Volksschulen. 2 Hefte. Nebst den Antworten darauf 
in 2 Heften. Z. Hanover, 1827. 43 kr.

Kregcz, A., Darstellung her Formen für die
Ratification der Lurren, für die Co mplanation u. 
Cubirung der Körper, ohne Ausnahme eines andern 
Grundsatzes als ver Taplar'schen Formel. 8. Prag,

— 1827« 12 kr.
Kries, F-, gründliche Anweisung zur Rechen-

kunst für Geübtere. Nebst einer kurzen Einleitung in 
die Geometrie. Dritte sorgfältig verbesserte Auflage. 
Mit zwcy Kupfertaseln und einer Tabefle über eini
ge Münzsorten. 8. Gotha, >327. r fl. 8 kr.

Krutzsch, K. L., Gebirgs- und Bodenkunde
für den Forst- und Landwirth. i r-Theil. Die Ge- 
i'irgskunde. Mit einer lithographirten Zeichnung 
6« Dresden und Leipzig, 1827. 2 fl. 50 kr-

Lacrmx, tö. F., einfache Anleitung zu dem
Fcldmeffen und Ausnehmen. Nach dem Französischen 
bearbeitet von Dr. E. S. ttnger. Mit vier Kupfer- 
lafeln. 8. Erfurt und Gotha, >327. i fl. 30 kr. 

Lehmann, I. G., die Lehre der Situations- 
Zeichnung, oder Anweisung zum richtigen Erkennen 
und genauen Abbilden der Erdoberfläche, in Charten. 
Herausgegeben nnd mit Erläuterungen versehen von 
K. A. Becker und G. A. Fischer. 2 Theile. Mit 25 
Kupfertaseln in einem Bande. Vierte, sehr verbesser
te und vermehrte Auflage. 8- DreSben und Leipzig, 
-823. 13 fl- 30 kr.

Littrow, Cl. V iri F. F. Geometria, analytica. 
Ex germanico in latii serinonem hoimullis mutatis 
versa a Comelio Bujanovich de Agg-Telek. Vien- 
nae, 1828. 3 fl.

Möbius, A. F-, derbarycentrische Calcuf, ein
neues Hülss mittel zu analytischen Behandlung der 
Geometrie dargestellt uud insbesondere auf die Bil
dung neuer Claffen von Aufgaben und die Entwi
ckelung mehrerer Eigenschaften der Kegelschnitte. 
Mit vier Kupfertaseln. 8- Leipzig, 1827. 3 fl- 

Müller, A., geometrische Construccionslehre, 
oder zeichnende Geometrie. Nach einem neuen Plan 
bearbeitet. Mit 29 Stcinabdrücken. 4. Heidelberg, 
>327. 2 ff- 15 kr.

Netto, Dr. F. A- W-, Taschenbuch zur Selbst
belehrung im Sitnationszeichnen in von Müffling- 
schcr und Lehmann'scher Manier. Für Krieger und 
Agronomen. Mit 7 Kupfertaseln von L. F. Wolff. 
8- Berlin, 1827. Brosch. 2 fl. 40 kr.

Nilson, L. L. A., Baurechtslehre, iu vorzüg
liche», Bezug auf die als musterhaft anerkannte 
Bauordnung der ehemaligen Reichsstadt Augsburg 
vom Jahre 1740. In kalechctischer Form vorgetra- 
gen, und mit erläuternden Kupfertaseln begleitet. 3. 
Augsburg und.Leipzig, 1828. 2 fl. 48 kr.

Pelter, S-, Anleitung zurgründlichen Erler
nung der Rechenkunst mit Anwendung der Dccimal- 
Brüche, und der zweckmäßigsten Verkürzungen, mit 
besonderer Berückstchtigung für das kaufmännische 
Bedürsniß und den Selbstunterricht. 8. Wien, >828.

Poppe^ D. 2. H. M., die Volks-Größensetz-
re, oder d>e Mathematik in ganz faßlichen u. gründ
lichen Vortrage.. Für Jedermann zum Selbstunter, 
richt, so wie auch zum Gebrauche in Schulen bear. 
beitet. Mit 16 Sleinkafeln. 8. Stuttgart, 1327. 
4 fl. 3° kr.

Plöß, A., Wälsche Praktik. Für den Selbstun
terricht eingerichtet. 8- Wie», 1828. 36 kr-
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Pesten, Szerdán, Sz. Mihály Hava 5-dik napján 1828.

Ál om.
Ember" az álmában tündér kastélyokat épit;

Fő uraságában száz inas állja körül:
Fordul álma; megint elenyészik fénye; szegénység 

Vissza-kerül.— Ne tsudáld ; ébren is álmodozunk.

za minden Ns. Vármegyéihez', Ke
rületeihez , Székeihez és Városaihoz, 
azokat megkérvén, hogy kebeleik
ben a* tudós gazdákat, ar fellyebb 
említett jutalomért való pálya-írás
ra felserkentsék, azonban figyelme- 
tessé tefzi a' gondolkodó Magyar 
Gazdákat ezen Újságunk is, azon 

: meghívásra, ’s ahhoz azon óhajtá
sát kaptsolja, hogy bár minél töb- 
jben találkoznának , kik a’ kifza- 
jbott jövő Május elejéig hafznos ta- 
|pafztalásaikat,"s vélekedéseiket egéfz 
rendszeres munkába öntve, békül- 
denék. A’ kinél az említett Befzéd 
még nints meg ’s olvasni akarná, 
megkaphatja ingyen az említett 
Casinó Udvari Mesterénél.

Püspök - Lakról 50-dik Augv 
1628- Tegnap múlt három száz é& 
két esztendeje ama bús emlékezetű 
Mohátsi tsatának, melly minden 
Magyarnak szivén elfelejthetetlen 
sebet ejtett. Melly Nemzeti-Gyáfz: 
ünnepet ugyan a’napján, szokás íze- 

)(

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Ar
XV Nagy Méltóságú Magyar Kir. 
Udvari Cancellaria a’ megüresedett 
két Udvari Concipistai hivatalra TT. 
Habos Imre, és Franki János 
Urakat, eddig volt fizetéses Con-’ 
ceptualis Praetikánsokat, nevezte-ki. I 

Egy munkátska vonja most ma-1 
gára a’ köz figyelmet ezen nevezet' 
alatt: „Derezeni Dercsényi Pál- i 
nak befzéde, egy fzáz darab Ts. Kir. 
aranyból álló jutalom tétel alkal-i 
mával a’ legjobb munkára, melly 
182Q. Május első napjáig a’ Pesti 
Casinónak (Mária-Dorottya útfza, 
Vogel ház) e’ czím alatt: Tanátsla- 
tok a’ Magyar Orfzági Mezei Gaz
dák fzámára , bé fog nyujtatni. 
Nyomtattatott Magyar és Német 
nyelven. Pesten , Fuskutf Länderer 
Lajos betűjivel. Júniusban 1628.

Ezen, tk lapból álló befzédet, 
»''Casino - Igazgatósága fzélly el kül
dötte ugyan márja' két Magyar Ha- 

(Második Félesztendő 1828. J



réilt a* boldogtalan ütközetnek Hely- 
fzinén u’ Kálvária Kápolnájánál fzo- 
kott fényes fzertavtással ’s buzgóság- 
gal üliöttük ugyan tegnap Mohá- 
tson. Ugyan is a’halhatatlan emlé
kezetű Király Jósef Pétsi Püspök
kegyes Intézete fzerént a* 12. fuir
dalt kis Misék a* rendelt reggeli órá
kon elmondatván , azután az egéfz 
Vidékről öfzvetódúlt küjömbféle fe
lekezetű sokasághoz , a’ tárgynak 
nagyságához alkalmaztatott, válo
gatott szavakkal derék Egyház-Pol
gári befzédet mondott magyarul 
JNagyon Tifztelendő T e s 1 é r Láfzló 
Szektsöi Plébános Ur, Hasonló de- 
pékséggel beszéltettek: Tífztelendő 
V ukits Jósef Mohátsi Káplán Úr 
horvátul, Tisztelendő S t a n g 1 An
tal 'Somberek! Káplán Úr pedig né
metül. Mindeggyiknek fő czélja volt 
mindenkit a' Király hivségére ’s Ha
za fzeretetére serkenteni, és azttse- 
lekedettel is bébizonyítani. A’ Nagy 
Misét jeles muzsika mellett, mellyel 
Barbély István Mohátsi Taniió 
igazgatott, mondotta Mélt. és Fő 
Tisztelendő Versersheimb Fe
rencz Gróf, Nagy Nyarad! Plébános 
’s mostanában ki neveztetett Bétsi 
Érseki Kanonok Úr, Tisztelendő 
Bognár István Püspök-Laki, és 
Vasdinnyei Mihály Szebenyi 
Káplán Uraknak segétségével. Of- 
fertoriumkor érzékeny Magyar Me
lódia énekeltetett muzsikai harmó
niával késérve, és annak minden 
részeire a’ Mohátsi Polgárság tette 
meg a’ tifztelet lövéseket Krefz- 
tits György Úr a’ Város’,» Bi- 
rájának felvigyázása alatt, mellye-

ket a mozsarak" durranás! követtek. 
Reggeli 5 ólától fogva az egéfz Isteni 
ájtatosság alatt a’Kápolna lelett La
jos Királyunknak , és boldogult Ki
rály JóseíVétsiPüspöknek jól eltalált 
Mely-Képeik szokás fzerént kifüg
gesztettek. Végtére, ámbár a'Nagy 
Méltóságú Négyesi Báró Szép es y 
Ignácz Megyés Püspök Urunk O 
Exja Egyházi látogatása folytatása 
miatt itthon nintsen, mindazonál
tal tulajdon akaratja fzerént Püspöki 
Palotájában mind Egyházi, mind 
pedig Világi Urak fényes ebéddel 
meg vendégel tettek,

Ze ml in bői Aug. 18-dikán.— 
O-Orsováról ezen h. io-dikén 
indúlt tudósítás fzerént 6 nap előtt 
Dunánk bal partján Czernecz, és 
Brsa-Palánka mellett szomorú eset 
történt a’ kereskedésre nézve. Vid- 
dinből t. i. Ó-Orsova felé vitorlázott 
egy kereskedő bárka-hajó rizs-kásá
vá1 , dohánnyal, és bőrrel megrak
va, Török hajós katonák lévén ra;ta 
őrizetül. A Novofzil-nál, Brano'é- 
val szembe, vigyázaton lévő Oro- 
fzok felfelé hftgyák menni a’ hajót, 
midéin Brsa - Palánkénál a’ bárkát 
ágyúlövésekkel akarák megállítani; 
a" Török hajó-tulajdonos azzal nem 
gondolván, tsak tovább ment az 
Oroszok ágyúgolyóbisainak hullása 
között , de tsak hamar a’ bárka 
zátonra ment. A'Kozákok el akarák 
venni a’ zsákmányt, a’Törökök nem 
engedék, a’ miből viadal támada , 
az Oroszok kéntelenek voltak ma
gokat visszahúzni, de ezek nem en
gedőnek időt a’Töröknek; hanem 
tüzes golyóbisokat hányának a' bár-



kára , melly azonnal lángba borult. 
A’kárt 200,000 piafzterre tefzik.

A Bánátból Aug. 28-dikán a” 
többek közt írják , hogy Orsováról 
Aug- 22-dikén költ tudósítás fzerént 
az Orofzok , kik Csernitz-nek birto
kában voltak, onnét eltávoztak ; 
t. i. Aug. 17-dikén a’ Basának (Or
sóval) olly parantsolatja érkezett, 
hogy a’ Csernitzben táborozó Oro- 
fzokat támadná meg; ennek követ
kezésében 18-dikáu valami k00 Tö
rököt ha ón a Csernittzel ízembe 
fekvő fz igéire fzállított; de ugyan 
ekkor az Orofzok a3 takarmány- 
hordó ízeket eket, ágyúkat, s a’ gya
logságot Simianból megindították, 
’s magokat viíTza húzták, ezt a3 Ba
sa látván, ő sem üldözte az Orofzo- 
kat, ’s viíízatért Hadovába az em
berei Simiant, ésCsernitzet egé- 
fzen kirabolták, ’s azután feléget
ték , hol sok takarmány semmivé 
lett, a' miért a Basa nagyon meg- 
bofzonkodott az embereire. — Hi
teles tudósítás fzerént az Orofzok 
Halakat várának ostromlását Aug. 
12-dikén félbehagyták , ’s magokat 
viíTza húzták ; s ez lehet az oka, mi
ért mentek el Csernitzhől is, mert 
magokat egy helyen öfzve akarják 
fzedni , ’s a’ Kalafati, és Csoroy hadi 
ofztályokkal eggyesűlni. — Azt is 
befzélbk az onnan érkezett magá
nos levelek , hogy az Orofzok Sum* 
lát, és Várnát bevették, 's most 
már egy 40 ezer emberből álló Tö
rök sereget a’ Balkánon innen meg 
kerülvén, a’ hegyeken való általaié* 
netel bizonyos. (De erről a hiteles 
tudósításokat várjuk.)

AUSTRIA.
Az Austriai nemzeti Bank Di- 

rectiója a' béváltott papíros pénzből 
tíz millióm forintot Sept. 2-dikán 
1828 reggel g órakor, a’ kirendelt 
Ts. K. Biztosok’ jelenlétében nyil
ván megégethetett.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Moniteur Aug. 20-dikán 

ezeket jelenti: ,,A' Móreába rendelt 
expeditiónak első ofztálya , melly a’ 
fzélvéfzes idő miatt egy nappal ké
sett, Aug. 17-dikén elindult. — Az 
ofztály mellett, melly /»3 fzállító 
hajóból áll, hadi kiséret képpen van
nak ezen línea-hajók: Marfzely 
város, Amphitríte , Iphige- 
nia, Bellona, Cybele, Vesuv, 
Vu 1 can, és Curieux.—Holnap 
még 3Ó fzállító hajó indúl el, Hús- 
sárd, Sylen, és Cométe hadi 
hajók kísérete alatt.

A' Fairek' Háza helyben hagyta 
mind azon törvény javallatokat, mel- 
lyeket a3 Követek’ Háza hozzá fel
küldött ; a’többek közt a’jövő 1829- 
diki orfzágos költségek’ lajstromát 
is elfogadta. — A’ belső dolgok’ Mi
nistere , M a rti g n a c Úr javal
latot adott bé a" Királynak egy Biz
tosság’ felállításáról, melly az utak’ 
javításáról, "s a" munkában lévő tsa- 
tornák’ elvégzéséről tanátskozzék ; 
a" Király elfogadta ezen javallatot.

Több Párisi Újságok, neveze
tesen a* Gazette de Fráncé, közük 
azon Felírást, mellyel a’ Franczia 
Püspökök a’ Király’ eleibe akarnak 
terjeszteni azon Királyi Rendelés 
ellen, mellynéi fogva a’ Jesuiták el-

)C
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tiltatnak az Oskoláktól, és Neven- 
dék-Papok’ tanításától. Ezen Felírás 
alatt egy Püspök’ neve sints téve. 
A’ Moniteur (Minister! Újság) Aug, 
17-diki darabjában tagadja, hogy a' 
Püspöknek jusa volna a’ Király en- 
gedelme nélkül egybe gyűlni, taná- 
tsot tartani, és közönséges név alatt 
Felírást készíteni; a’ kinek mi pa- 
naíTza van, személy fzerént jelent
heti , ’s a’ t. —Azonban 4!» Püspöki 
^negyében már végrehajtatott ezen 
Hir. Rendelés, több Püspökök is 
Részen vannak ennek tfillyesítésére, 
kevesen látszanak ellenkező indulat
tal lenni. Az Oskolákra egy 9 tag
ból álló Biztosság fog felvigyázni, 
t. i. 6 világi, 5 egyházi személy ; ezen 
vtf ólsó kát a’ Megyés Püspök nevezi 
ki ; de némelly Püspökök ezen ki
nevezést elmulatták. Hanem ez nem 
tefz" hátramaradást a' Moniteur vé
lekedése fzerént; mert az Oskolák
ra ügyelő Minister már a" 6 világi 
tagot kinevezte, kjk magokban is 
elegendők a’ rendes ülések’ tartá
sára, minthogy 5-nél több nem ki- 
y.ántatik , sőt a*rendkívül való ülés
ben 5 is elég. A" világi tagok tehát, 
.el fogják kezdeni munkáikat, ha az 
egyházi tagok nem lesznek is kine
vezve. <

A’ Courier Fran^ais a’ Mo- 
niteurnek ezenéfzre-vételeire ezeket 
jegyzi meg: Ezen kevés szavakban 
kétséges kifejezések vannak, mellyek 
nem igen férnek az Orfzáglófzék' 
méltóságához. Az Orfzáglófzék nem 
kételkedik , nem is kételkedhetik ar
ról, hogy a’kérdésben forgó Felírás 
&’ Püspököktől származik. A' Quo-

tidienne minden kétségtől felmenti 
a Moniteurt, midőn ezen felírást 
közli a’ „Clermont-Tonnere 
Kardinálisnak, Toulouse-i Érseki
nek, legöregebb Franezia Püspök
nek , a’ Püspökség nevében" tett ne
ve aláírásával. Nints tehát a’ Minis- 
teriumnak többé semmi oka, miért 
ne higyje. Nem tsudálkoznánk, ha 
a Moniteur" észrevételei új Felírásra 
szolgáltatnának okot, mellyben a’ 
Ministerium az egyházi tilalom' 
menykövei által földre sujtatnék. 
Azt meri állítani, hogy a’ Püspökök
nek nem volna jusa egybegyülni, 
tanátskozni, és közönséges név alatt 
egy Felírást készíteni a’ Király en
ged elme nélkül; ez gonofz, eretneki, 
Istentelen állítás ! Azt lehetne mon
dani , hogy a" Moniteur nem isméri 
az időt, mellyben, ’s az embereket, 
kik között él ünk , ’s a' t.— A Mes
sager des Chambres is hofz-- 
fzas értekezésével a’ Ministerium" 
védelmezésére előlépik ezen tárgya 
bán, ’s a' többek közt azt mondja, 
hogy az Orfzáglófzék mind ezen ki
abálásokra ii-ly méltóságos, és ne
mes feleletet ád: „A" Király soha 
sem fogad el egy olly Felírást, melly 
egy olly an, Királyi helybenhagyás 
nélkül tartott tanátskozástól vefzi 
eredetét.’’ Ezen egyetlen kiejtés Stá
tus-törvényünknek minden maxi
máit kifejezi.

A" Gazette de France állítása fa®« 
rént a’ Párisi al-Törvény fzék’ fel
mentette a’ vád alól az Aug. 6-dihi 
Gazette darabját. A' Királyi Prókár 
tor fellyebb vitte a’ pert a’ Kir. Tör
vényszékre (Cour Royale) — A’ Ga.*



zette de France Aug. 6-diki darabja, 
melly miatt a* Szerkeztető Törvény
szék' eleibe idéztetett, Parisban szo
kás fzerént kiofztatott, és tsak a’, 
tartományokba rendelt nyomtatvá
nyok vétettek el a’ Postán; ennél 
fogva semmi titkot nem tsinálnak 
a' kárhozatos czikkelyből, mellynek 
ezaz értelme; ,,Ha végig nézi az em
ber az utolsó hét hónapot, az 1828- 
diki Országos gyűlésnek ezen követ
kezéseit látja : A' Király’ Ministerei 
.helyett közvélekedés' Ministerei té
tettek , azaz ollyanök, kiket a sza
bad Újság levelek ( Journalismus ) 
elrontottak. A’ gyűlést megnyitó 
Királyi Beszéd, melly a’ Ministerek’ 
munkája., olly törvényeket emleget., 
crpellyek a’ Királyi méltóságot sem
mivé teszik. A' Rendek' Felírásában 
siralmasnak neveztetik azon 
rendszer, mellyhez 6 efztendő el for
gása alatt két Király ragaszkodott. 
Vádoltatnak a’ Király1 Ministerei, 
hogy tsaltak, ’s önkényök fzerént 
tselekedtek ; és elhagyattatnak azok
tól, kiknek kötelességök lett volna 
őket védelmezni. A’ Rojajista De-; 
putátusok a" voksok’ többségénekl 
eltsavarása által kirekesztetnek. A 
gyűlés’ Elölülőjét a’ Király választja, 
de olly (kandidátusokat szereznek 
öfzve, hogy ez által a’ választás a’ 
Király’ kezéből kiesik. Olly törvényt 
javasol a’ Ministerium, a’ Követek
nek ezütánni választásáról, melly a" 
.Comité-Direc tornak nagyobb 
hatalmat szerezvén, az Orfzáglófzék- 
nek a’ választásba való héfolyásit 
elrontja. A’ szabad nyomtatásról 
ifzólló törvényből kimarad a’ Királyi

engedetem ; így a" Korona megfosz
talak azon eggyetlen egy eszköztől 
is, mellyel magát a’ szabad Újság
írók ellen a’ háborgás’ idején oltal
mazhatná , és végre a’ szabad nyom
tatás’ zabolátlanságát a törvény 
megszenteli. A törvény’ magyará
zása el vétetik a’ Koronától, és a’ Ren
dek’ gyűlésének adatik. A’ Fő Ren
dek házát eddig a’ Király ajándékoz
ta meg; most azt a nemzet jutal
mazza meg a’fzerént, minta’Tör
vényhozó test Ítél. A’ Királytól 
olly Rendeléseket tsikartak ki a’ Mi
nisterek , mellyek türedelmetlenség- 
gel tele vannak, és az uralkodó Val
lást üldözik. Az adózó népre 80 mil- 
liomnyi rendkívül való adót vetet
tek, hogy egy olly hadi expeditiót 
inditlsanak meg, melly a’ Revolutió 
javára, és a’ hadi-sereg’ gondolko
dásának megrontása által a’ Monar
chia’ vég veszedelmére való. Ezek az 
idei Ország gyűlésnek következései I 
Ha a’ Ministerium még egynéhány 
lépéssel tovább halad ezen útón, a” 
jövő gyűlésen már nem sok hajba 
kerül a’ Respublika’ vifíza állítása , 
ha &’ Factio nem akar inkább egy 
törvénytelen uralkodót(Usurpátovt) 
termi a’ törvényes Fejedelem he
lyébe.’’

A’ Pandora nevű jeles mulatsá
gos Újság megszűnt, mert ennek 
kiadóji nem tudták öfzvefzerezni az 
új Törvény által meghatározott zá
log-pénzt.

M ais on Grlis a’ Morcába me
nő hadi sereg’ Vezére illy Proda
írná úút intézett a’ katonákhoz: M

-,A’ Toutoni fo hadi szálláson
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Aug. 13. 1828. — Katonák ! Szövet
ségeseinek eggyetértésével egy nagy 
nemes czélra küld titeket a' Király, 
t. i. hogy egy nagyhírű nép'elnyo- 
mattatásának véget vessetek. Ezen 
tselekedet, melly Franczia Ország 
nak betsületére válik , melly minden 
nemes gondolkodásúnak tetszésére 
van, a ditsőségnek útját megnyitja 
előttetek , melly re méltán indúltok; 
gondolkodástok módja, és buzgó-, 
ságtok kezességül szolgálnak nekem 
azért.

,, A’ tizenharmadik század óta 
ismét egyszer megjelennek fzabadí- 
tó-záfzlóink Görög Orfzág" partjain. 
Katonák ! a" Korona" méltósága , a’ 
haza’ betsülete új fényt vár a’ ti 
szolgálataitoktól; akármi állapotba 
helyeztessenek is titeket a’történe
tek , soha el ne felejtsétek, hogy 
reálok olly drága dolgoknak hasz
nai vannak bízva.

„ínség, nyughatatlanság vár ti
teket ; ti azt bátran fogjátok viselni; 
a ti vezéretek ebben például fog 
szolgálni. ’ — „Aláírás : Maison, 
Generallieutenant, Franczia Orfzág 
Fairje, és a’ Móreába menő expe- 
ditió Vezére."

OROSZ BIRODALOM.
OdeíTzából Aug. 16-dikán. — 

Tegnap előtt a’ fzékes templomban 
a’ Tsáfzár, és Tsáfzárné ’s M i h á I y 
N. Hg. jelenlétében fényes Te Deum 
tartatott Poti várának bevételéért. 
Az Angol Nagy-Követ, a’ Dán Kö
vet , az idegen Consulok, a’ Generá
lisok' ’s egyébb hadi és polgári Tifz
tek jelen voltak ezen szertartáson.

Ő Felsége a’ Tsáfzár tegnap két 
Svadron BúgiUhlanus katonaságot, 
és egy lovag pattantyusságot^kik 
a’ város sorompóitól nem meíTze tá
boroznak, megmustrált. Ő Felsé
ge tellyesen meg volt elégedve ezek’ 
magokviseletével.

Poti várának bevételéről, melly 
Jul. 27-dikén történt, illy közelebbi 
tudósítást adhatunk: Minekutánna 
Hesse Gen. Major Sipiaghin 
Gén. Adjutáns’ elrendeléseinél fog
va Imeretia , és Mingrelia 
tartományokban tanyázó seregek 
közül egy osztályt kiválasztott, 
s ahoz kaptsolta a’ Mingréli pol
gári katonáknak egy tsapatját is, 
Da dián nevű uralkodó Fejedel
mük' vezérlése alatt, Jul. 20-dikán 
Poti várát bekerité , ’s azt mindjárt 
lövöldöztem! kezdé. H t napi ágyú
zás után, melly a’ várbeli házakban 
nagy kárt tett, és egy jókora nyílást 
tsinált a" falon, leraká fegyvereit a* 
őrizet, melly a’ szomszéd vidéki la
kosokból állott, olly feltétel alatt, 
hogy szabadon haza mehessen. /,á 
ágyú, 13 zászló, és sok hadi, ’s 
élelembeli szerek estek kezünkbe. 
Poti fekvése, melly a* P has is’ 
torkolatjánál van, olly fontos, hogy 
Orofz Birodalomra nézve igen hafz- 
nos volt ennek megvevése. Az egéfz 
ostromlás alatt közülünk tsak 7 
ember halt meg, és Iá kapott sebet, 
kik között egy Tiszt sints.

Standard Tsáfzári fregáta teg
nap reggel érkezett ide Kustendsé- 
től. Az utasok között, kik ezen jöt
tek ,vannak: Hessen-Homburg
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Fiili 'p Ő Herczegsége, Austriai Feld- 
marsal-Lieutenant; Mortemart 
Hg. Franczia rendkívül való Követ 
az Orofz Udvarnál; Dörnberg 
Gen. Lieutenant Úr, O Nagy-Bri- 
tanniai Felségének a* Hannoverai 
Királynak rendkívül való Követé; 
és GrófNostitz, Burkus General- 
Lieutenant.

Az utolsó napokban ismétlőbb 
hajók érkeztek Konstantinápolybólj 
Odesszába ’s némellyel!, azok közül U Austriai,gabonával megrakva Kon- 
stantinápolyba viíTza indúltak. 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápoly, Aug. Il

dikén. — Mihent elvégeztetett a' 
Nagy-Vezér’ elindúlása a táborhoz, 
mindjárt liineveztetett a’ Raima- 
hám is, vagy is ennek Helytartója 
a" fő városban. Erre a’ Szultán 
választotta az eddig volt Kiája-Bé- 
get, vagy belső Minister!, A h na e d- 
Chelufzi-Efendit, ki Aug. 7- 
dikén szokás szerént czobol-bőr-bun- 
dát kapott. A’ Nagy-Vezér rövid 
időn kiindul, nehány ezer ember 
már a" Daud-Basai táborba előre ki
szállott ; még többen Drinápoly felé 
már elmentek; de szorosan meg 
nem lehet mondani ezen seregek 
számát, minthogy naponként neve- 
kedik azok’ száma, kik önként vál
lalkoznak, vagy Asiából érkeznek; 
ezek között sok lovagok igen jól fel 
vannak készülve. Chosrev— Basánál 
annyin íratják bé magokat, hogy már 
80 ezerre telvén, többet senkit bé 
nem írnak. Pattantyúk, töltések, ’s 
egyébb hadi szerek is szakadatlanul 
küldetnek.

Asiából olly hírek érkeztek, 
hogy Anapa, és Kars várain kí
vül Erzerum is veszedelemben fo
rog ; de a’ Porta ezen tudósításokat 
titokban tartja, "s figyelmét főkép
pen a’ Balkán hegyeken túl lévő 
táborozásra fordítja. (Ö. B.)

Konstantinápolyból Jul. 28-ikán 
így írtak : A Szultán a’ napokban 
az Egyiptomi Vice-Kitálynak egy 
attyaíiát Alexandriába küldötte , a’ 
mint vélik, olly utasításokkal, hogy 
a’ V. Királynak adná tudtára az Ibra
him Basának Moreába küldetett pa
rantsolatot, mellynél fogva neki 
meghagyatott, hogy a’ szövetséges 
hajós seregek’ Admirálisaival kez
dett alkudozást hagyná félbe, és 
semmi esetre el ne hagyná 
Morcát. (Ez lehet az oka annak 
is, hogy a’Toulonból indúló expe- 
ditiót nagyon sürgette egy utolsó 
siettető parantsolat, és Aug. l6-ikára 
határozta Moreába indulását, egy 
nap mégis késnie kellett.) — Gróf 
Guilleminot válofza, mellyben 
a’ Portának kereken kimondotta , 
hogy addig viíTza nem megyen a’ 
fő városba, míg a’ Porta el nem fo
gadja egyenesen a’ Jul. 6-diki Tra- 
ctátus’ feltételeit, a' Divánt úgy fel- 
bofzontotta, hogy minden megbé
kélésről lemondani látszik. Hihető
képpen tehát Ibraliimot tsak fegy
veres erővel lehet kipiszkálni Mó- 
reából, a’ mi sok bontakozásra ad
hat okot, minthogy két szövetséges 
Hatalmasság nem örömest látszik 
fegyverhez nyúlni. (Hamb. Gór.)

(Minden esetre a’ Touloni ex-



peditióra fzükség van; mert ha Ibra
him elmegyen is Egyiptomi feke
téivel, de ott maradnak Morééban 
a* Törökök , ’s hihetőképpen ezek
nek általadja a’ kezében lévő vá
rakat ; minthogy az Admirálisokkal 
kezdett alkudozásban semmi emlí
tés sints a’ Törökök’ elmeneteléről.)

A’ Porta sokat épített azon, 
hogy Codrington Ang. Admirá
lis viíTzahívattatik , ’s Törvényfzék’ 
eleibe idéztetik ; de bezzeg megüt
között, midőn a’ Belgiumi Követ 
hivatalosan tudtára adta, hogy Co
drington nem azért idéztetik Tör
vényfzék eleibe, hogy a’ Navarini 
ütközetet kezdette, hanem inkább 
azért, miért nem gátolta a’Török, 
és Egyiptomi hajóknak egymással] 
való közösülését ; miért engedte 
Tahir Basát Konstantiné^oly
ba menni, ’s a’ t.

Kül&mb bf éle Tudó sttdsoh
A’ Spanyol Király és Királyné 

Sz. Ildefonso várában nehány nap 
mulatván , Aug. ll-dikén tartották- 
pompás bémenetelöket Madridba.

A Brazíliai Tsáfzárnak London
ban lévő Követe, Vice- Gróf I tá
lé a y an a ismét egy hoíTzú Protestá- 
tiót adott ki a’ Portugalíiai Koro
nának törvénytelen elfoglalása ellen; 
a’ többek közt a’Lamegoi Cortesek- 
nek egy régi törvényét igyekezik 
jobb értelemre magyarázni, melly- 
nél fogva av Miguelisták, most Dom 
Pedro’ jusát megtámadták ; a’ tör
vény így van: Sit ita in sempiter-

num, quod príma filia regis recfpiat 
maritum de Portugálé, ut non ve
rdat regnum in extraneos, et si cu- 
baverit cum principe extraueo, non 
sit regina , quia nunquam volumus 
nostrum regnum ire főre Portuga- 
libus, qui reges fecerunt sine adju- 
torio alieno per suam fortitudinem.’r 
— Ebből akarja, így fzóll, megmu
tatni a' törvénytelen Factio, hogy 
D. Pedro a’ Brazíliai uralkodásra 
jutása által elesett a’ Portugalíiai 
Koronától; de ez hamis elmagyará- 
zás, ’sa’ t.

Stratford- Canning, és 
Ribeaupierre Urak, kik ugyan 
Jul. 31., és Aug. 1-ső napjaiban Bo
lognából Anconába érkeztek , de ott 
Str. Canning Úr roílzúl lévén , ü 
nap ott keilte maradniok , végre Aug. 
8-dikán Talbot Ang. fregátán, és 
Olga Or. briggen Korfuba elin
dultak.

A’ Messager fzerént az Aug. 17- 
dikén Toulonból elindult első expe- 
ditiói ofztály gOOO katonából áll.

Rio-Janeiróból Jun. 18-ikán költ 
tudósítások fzerént a’ Brazíliai Mi
nisterek megváltoztak, de az okát 
nem tudják, miért; a’ Sun Újság fze
rént, az új Ministerek mindjárt az
zal kezdették munkáikat, hogy Bue- 
nos-Ayressel béke-alkudozást kezd
jenek.

Az Ejfzak-Amerikai eggyesült 
Státusok’ lakosi nem igen eléged
nek meg az új vám-tariffával; melly- 
nek következésében több kereske
dő házak megbuktak.

(Hafznos Mulatságok vho lg. Hirdetés i/2 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(19.)

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

ből hírül adatik , hogy a’ Deltái Kamarai birtokban egy a’ B e rz o va 
folyóból tulajdonképpen e’ végre oda arány zott tsatornán erős Ize
tekből újonnan épült három kerekű pénztárbeli malom 1828-diki No
vember elsejétől fogva három egymás után következő esztendőkre e’ 
f. e. September 18-dikán tartandó nyilvánságos Licitátio által bérbe 
adatik. Melly re nézve a’ bérleni vágyók az előbb megjegyzett napon 
reggeli Q órakor a’ Dentai Kamarai Tifztartóság Irófzobájában , a’ hol 
a' bérlés feltételeit addig is megtudhatni, mintegy 100 f. P. Pénzbeli 
bánat pénzzel, és elegendő kezességgel felkészülve jelenjenek meg,

Budán Aug. 28-dikán 1826-
T

Hirdetés.
(2) Schirmer Vilmosnak a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi - 

Helytartó Tanátsnál volt hites Ágensnek halála által annak hivatala 
megürülvén; minthogy a’ legfőbb helyen szabott, és minden Tör
vényhatóságoknak dd. 22. Mart. 1808 Nro 6o45 megküldött, és a’ fent 
említett Országos hivatalt megnyerni kívánóknak útmutatásul szolgá
landó rendelés fzerént kinek kinek, a’ki ezen hivatalt megnyerni fzán- 
dékozik , az elvégzett tudományokról, és az Ügyészségről fzólló bi
zonyság levelekkel felkészült folyamodáson kívül még mind iromány
beli , mind pedig szóbeli próbatétele is kívántatik azon szerekre és tár
gyakra nézve, mellyek a' N. M. M. K. Helytartó Tanátsnál előfordul
nak, ha pedig már illy Agensi visgálaton a" folyamodó általesett vol
na , azt törvényes bizonyság levéllel bebizonyítani tartozik; tehát 
azok, a’ kik a’ fent említett Agensi hivatalt elnyerni szándékoznak e’
f. e. November 5-dikére határozott időre megjelenjenek, és reggeli órá
kon Budán a’kebelbeli Tanátsosnál, és Cancellária Kormányozójánál 
magokat bejelentsék. Budán Aug. 24-dikén 1828*

Birkák eladása. %
(2) Ezennel köz hírül tétetik, hogy Fő Méltóságú Herczeg Bat- 

thyáni Érdi vagyis Hanzsabégi Urodalmában, melly Szabad Királyi 
( Második Félesztendö 1828.J )(



Buda Városától, Tettes Ns. Fejér Vármegyében két órányi távulsá-ra 
felt fzik , vágynak eladásra fel állítva mint fzámfelett valók , úgymint Ő5 0 
tenyéfztésre alkalmatos jó fzőrü anya Birkák, 90 darab efztendős nyos- 
tény, -és 100 darab ugyan efztendős űru Birkák, továbbá 180 darab 
nyőstény és 1Ö0 darab űrü Bárány. A’ venni fzándékozók az birodalmi 
Tisztséggel naponként alkura léphetnek.

Költ Érden 24-dik Augustusban 1828. »

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

séből a’ Vissegrádi Korona Város határában mindjárt a’ Duna 
mellett az Orfzág úton felyul a' Villám! hegyen lévő jókora kőbánya 
e f. e. October elsőjétől fogva három egymásután következő eszten
dőre e’f. e. September 15-dikén reggeli órákon a’ Vissegrádi Er
dőhivatal Irófzobájában tartandó Licitátio által újra bérbe adatik. A’ 
bérleni vágyóknak 45 forint pengő pénzzel kell felkészülve lenniök.

Budán Aug. 16'dikán 1828.

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

ből ezennel hírűi adatik, hogy e’ f. e. September 15-dikén a’ Visse
grádi Kafznár hivatalnál a’ Nagy-Mar osson lévő fzép és jeles 
gyümöltsöt hozó gefztenye erdő, a’Vissegrádi Uradalmi gyümölts 
kert, és a’ Kis Marossi Duna sziget a' többet ígérőknek nyilván 
Uicitátio által három egymásután következő efztendőre bérbe adatnak.

Budán Aug. 18-dikán 1828«

Ki-árendálandó Peszéri Puszta,
(3) Ts. Kir. Ráczkevi Uradalomhoz tartozandó 

(Tek. Pest Vármegyében helyheztetett) Peszéri 
Pusztának azon része, mellyel most Ritter Ur bir, 
árendában, 1829-diki Sz. György naptól számlálan
dó h a t esztendőre a' többet igémnek ki-fog áren- 
dáltatni.— A’kinek kedve tartja (négy száz ezüst 
forint bánat-bérthozandván magával) megjelen
hetik e’végre 1828-diki 18-dik Septemberben déf- 
ntánni három órakor Promontorium bán 
az Uradalmi Cancellariában: a’ hol az árenda’ fel
tételeit elöbb-is akár mikor megtudhatni.



Hírdetmé n y.
{3) Ezennel köz hírré tétetik, hogy TekintetesNs. Békés Vármegye 

fzámára szükséges író-szereknek, valamint a’ Cselédek felruházására 
megkívántadé Portékáknak szállítására — a’ folyó 1828-dik efztendő 
September hónap Q-én Gyula Mező-Várossába tartandó Orfzágos Vásár 
alkalmával a" Czédula-háznál tartandó Licitátio által annak , a’ki azon 
írói szereket, és a’ Ruházathoz kívántadé Portékákat az elő adandó 
mustra fzerént legalsóbb áron megszerezni, ’s a’ nevezett helyre szállítani 
magát lekötelezendi— által fog engedtetni.

Kívántainak pedig e’ következendők
I. írói fzerek

1- fzör. Jóféle papiros 42 l/2 Rizma.
2- fzor. Közönséges papiros 43 1/4 Rizma.
3- fzor. Nagyobb Protocollaris papiros 4 1/4 Rizma.
4- fzer. Borítéknak való papiros 1/4 Rizma.
5- fzör. Spanyol viafz 3Q 1/2 font.
6- fzor. Spárga 41 l/4 font.
7- fzer. Olló 36 darab.
8 fzor. Pennatsináló kés 37 darab.
Q-fzer. Plajbáfz 28 duczat.

II. A’ Ruház áthoz:
1- fzör. 44. Előbőrrel készült buza-virág színű kész Sapkák.
2- fzor. Hétftrtályos buza-virág színű posztó 133 2/4 rőf.
3- fzor. Hétfertályos szélességű szürke posztó 31 2/4 rőf.
4- fzer. Egy rőfös szélességű béllésnek való fehérítetlen vászon 2Q0 rőf.
5- fzör. Egy rőf szélességű fehérített váfzon 73 2/4 rőf.
6- fzor. A Dolmányokhoz Concent 12 2/4 rőf.
7- fzer. A" Dolmányokhoz Szattyán 10 darab.

III. Gombok:
1- fzör. A’Dolmányokra gömbölyű czin gombok 400 darab.
2- fzor. A' Dolmányokhoz fehér czin Pitykék 1100 darab.
3- fzor. Fehér lapos (Szalamia) Gombok 73 darab.

IV. S i n ó r o k :
1- fzör. Fehér tevefzör borítás 520 rőf.
2- fzor. Dolmányra való szegletes sinor 500 rőf.
3- fzor. Vékonyabb sinor (sujtás) 154Ó rőf.

V. Közönséges fekete kalap IQ darab.
VI. Borjú bőrből, patkós fehér sinorral béfzegett új csizmák 88 pár.
VII. Vas Sarkantyú 18 pár.



Hirdetés.
(z) Tekintetes Nemes Tolna Vármegyében fekvő Simontornyai 

Uradalmi Tifztartóság réfzéről köz hírül adatik , hogy az ottan tartan
dó Juhok száma betöltésével, az azt fellyülhaladó 6() hágó Kosok, és 
Űrük, 800 két esztendős Kos alá való Anyajuhok, és 3^0 idei bárá
nyok, az ottani híres eredeti legjobb tellyes-vérü fajta Uradalmi juh- 
nyá’akból el fognak adatni. A’ tisztelt vevő Urak mind a' Kosokat, 
és Űrüket, mind pedig az Anyajuhokat ott helyben, tudni illik Si- 
montornyán , minden nap megláthatják, és az árát is megtudhatják.

Költ Simontornyán Aug. 21-dikén 1328.

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

séből köz hírré tétetik, hogy a’ Sz. Andrási Kerületben Túregyházán, 
és az Arad Modenái K. Uradalomban Peregheti az idén szerzett Juh, 
és bárány gyapjú és pedig Túregyházán 32 mázsa, hő font birka gyapjú, 
és 6 mázsa bárány gyapjú, továbbá Peregheti Ú8 mázsa, 36 font birka 
gyapjú, és 6 mázsa 30 font bárány gyapjú; öfzvesen 81 mázsa, 32 
font birka gyapjú, és 12 mázsa, 30 font bárány gyapjú, mellyekből 
a próba mustrát a’ helybéli Kamarai Kormányszék Expeditio hivata
lánál; az egéfz mennyiségét pedig réfzént a Túregyházi refzént pedig 
a’ Pereghi juhtartásnál vehetni szemre, hogy kéz alatt semmi kifogást 
se lehessen tenni, olly módon fog eladatni, hogy a’ venni kívánók 
legfellyebb ajánlásokat az óhajtott feltételekkel eggyiitt saját kézzel 
aláírt , és lepetsételt kinyilatkoztatásoknál fogva legfellyebb é f. e. 
September 15-dikéigNagyságos Bedekovits Magyar Királyi Udvari 
Kamarai Tanátsos, és Kamarai Administrator Úrnak Temesvárra be- 
küldjék. A’venni óhajtók kinyilatkoztatásai biztosságképpen nyittatnak 
fel, és azon venni kívánó, a’ ki legtöbbet ígér, és leghafznosabb fel
tételeket tefz, további Licitátio-tartás nélkül Szerződés tételre meg fog 
hivattatni; a’ többi ajánlóknak az Ígéretei pedig a’ legszorosabb el
hallgatás mellett megsemmisíttetnek. A fent említett határ idő elfoly ta 
után semmiféle további ígéretek el nem fogadtatnak. Ezen kívül min
den venni vágyó tartozik ajánlását nyilván , és betű fzerént megha
tározni; mert a’ határozatlan, és tsak általlyában , vagy procentekkel járó 
ajánlások más Ígéretek mellett semmiféle tekintetbe sem fognak vétetni. 
A Szerződés aláírásakor mindjárt tartozik a’ többet Ígérő ŐOO f. P- P. 
foglalóul letenni. Egyfzer’smind előre nyilvánságossá tétetik, hogy az 
Anya és Kos gyapjú külömbsége nélkül 2 procent fogyaték pótlásul 
adatik; de ellenben a’ hason, és lábon lévő gyapjúra nézve semmi 
további béfzámlálásnak helye nem találtatik , és a’ gyapjú zsákokat a' 
bebizonyítandó szerzeményei áron ki kell a’ vevőnek pótolnia.

Budán Aug. 16-dikán 1828-



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOM.
(20.)

Pesten, Szombaton, Sz. Mihály Hava 6-dik napján 1828.

Játék.
A’ testnek mozgásra vagyon szüksége; nem árthat 

A’ rendes játék; vért forogásra viszi:
Árt a’ rend ellen. ’s feszesebb : érted , Laczi ? mert van 

Mindennek rosszabb , ’s jobb fele; példa-beszéd.

próbatételének alkalmatosságával 
(lásd 16-dik fzámú Újságunkat), mi
dőn a' számos megjelenők’ adako
zásából ezen hasznos , és jó foganat
tal előhaladó Intézet’ számára majd 
1000, forint gyűlt bé.

O Tsáfz. Kir. Felsége méltózta
tott Fő Tifzt. Bajza Jósef Urat, 
volt Üzbéghi Plébánust, Posonyi 
Kanonokká kegyelmesen kinevezni.

O Kir. Fő Herczegsége Ferdi
nand M. Orfzág’ Hadi Kormányo- 
jzójá, Aug. 30-ikán Sopronyból 
Posonyba érkezett, Aug. 31-ikén 

,a’ tábori isteni szolgálaton a' Duna 
'mellett lévő kaszárnyában jelen volt, 
mert az esso akkor is tseperegvén, 
nem engedte a szabad ég alatt; Sept. 
1-sŐ napján némelly hadi gyakorlá
sokon jelen volt, ’s azután Érsek
újvárra indúlt.

Pesten, Budán szüntelen tart 
a’ kellemetlen essős idő; majd 3 
hét óta tsak tegnap előtt volt egéfz 
nap kellemetes tiszta az ég, de teg
nap ismét béborult, ’s az esső ,— 
noha lassú — megeredett, a’ mi a’ 

| fzőllŐnelí nem igen használ.
X

MAGYAR és ERDÉLY-
ORSZÁG.

"V^alamint más efztendőkben, úgy 

most is, a’Pesti alsóbb oskolákbeli 
nevendék ifjúságnak ezen utolsó 
félefztendei próbatételén, örömmel 
értjük Tekintetes Bor áros János 
Úrnak , Ts. Ns. Pest Vmegye Tábla- 
Bírájának, Sz. K. Pest Városa Se- 
natorának, és sok efztendők óta a’ 
Nemzeti Oskolák’ Igazgatójának, a’ 
tanuló ifjúsághoz mutatott bőkezű
ségét, ki is az ő igazgatása alatt lévő 
jelesebb iparkodasú , és erköltsű ne- 
vendékeket ezen alkalmatossággal 
is, fzép ajándékok' kiofztásával, a' 
tudományok eránt való hajlandóság
ra buzdítani el nem mulatta; és így 
rnegbizonyította, hogy a’bölts E- 
lőljáró nem tsak veíTzőt, hanem ke
nyeret is tart kezében; a’ jó polgár 
nem tsak magának* hanem mások
nak is él!— Megbizonyították ezt 
sok nagy lelkű Urak és AiFzonysá- 
gok is Áug. 2á-dikén a’ Vármegye 
palotájában a’Pesti vak-nevendékek’ 
(Második Félesztendö 1828.)



Hadi Tudósítások.
A' legújabb Odefizai Journal 

Aug. 20-dikán illy hadi tudósításo
kat közöl:

Sumla elől Aug. 7-dikén. — A' 
Tsáfzárnak Aug. 2-dikán (mind új 
Kai. fzerént) történt elutazása óta 
itten az apró tsatázásokon kívül 
semmi nevezetes sem történt.

Aug. 3-dikán Ivanoff Gén. 
Lieutenant, ki osztályának egy ré
szével Ts i fi i k b e n volt, jól meg
erősítette állását.

Aug. 5-dikén egy osztály, Hg 
Madatoff Gen. Lieutenant veze
tése alatt, az ellenség bal szárnya 
felé kiindult szemlélődésre Maino 
falutól, K a d i k ő i n által B o u 1 á- 
rig. Ezen sereg sehol sem talált 
ellenséget ízembe , hanem szorosan 
megvizsgálta a' helyek’ fekvését, 's 
észrevette , hogy az ellenség a' dom
boknak hoíTzú sorában , mellyekre 
bal szárnya dúl, mellze terjedő , 
’s bástyákkal megrakott sánczolá- 
sokkal bír.

A Török lovasság nem jött ki 
többé a' várból. A’ hozzánk szökött 
Bolgárok’ vallása fzerént eleség, és 
takarmány dolgában szükséget kezd 
szenvedni. Ugyan ezek’ befzéde fze
rént Husszein Basa Konstanti
nápolyból olly jelentést vett, hogy 
nem fog több segítséget kapni, mi
vel a’ seregek, mellyek a' főváros
ban nem szükségesek , mind Morcá
ba fognak küldetni.

Aug. 6-dikán Rüdiger Grlist 
számos gyalogsággal, lovassággal,és 
pattantyússággal elküldötték < hogy 
az ellenség' jobb szárnyát Tsi 51 ik

felé Rostéi s-ig megszemlélje. Mi. 
nekelőtte ezen küldöttség az Iva
noff Grlis által Tsifliknél el
foglalt állásból elindult volna, előre 
küld' tt őreink éfzre vették , hogy 
2000 Törökből álló sereg , nagyob- 
bára lovasság , a’ várból kijővén , 
Kosteisen által E >> k i - S t a ra
bul b a indúlt. Rüdiger Generális 
azonnal Eski-Stambul felé « redett, 
hogy az ellenségnek útját elvágja ; 
egyszer smind egy szállongó tsapa- 
tot indított meg, hogy annak moz
dulásait ízemmel tartsa. Ezen tsapat 
éfzrevevé, hogy az ellenség Dra- 
ghikioi falú megett Cz a li ká
vák felé fordult. Rüdiger Grlis 
ebből azt következtetvén, hogy ezen 
Török sereg valami szállítmányt 
akar Sumlához kisérni, Eski-Stam- 
bulnál megálla, "s olly helyhezte- 
tésbe véré magát, hogy az ellensé
get viíTzatérésében könnyen gátol
hassa.

Szili fztriától Jul. 27-dikén. 
Roth Grlis jelenti : hogy az ellen
ség Jul. 23,24, és 25-dik m néhány
szor kitsapott, de a’ mieink min
denkor visszaverték, kevés veszte
séggel a' mi részünkről. Nehány sán- 
czokat készítettünk azon dombokon, 
mellyekhez vívó seregünk' bal szár
nya dűlve van, ’s azokat ágyúk
kal megraktuk.

Várnától Aug. tl-dikén. — 
Aug. 5 dikétől fogva 11-dikéig a' se
regeink által elfoglalt dombok' aljá
ban öt föld-halmot hánytunk fel , 
mellyek a’ tenger, és síkság kö?ött 
lévő köztért fedezik. Ezeken kívül 
azon éjjel még egy hatodikat szán-



(lehoztunk kéfzíteni a’ tenger-öböl" 
partján, melly által bekerítő lineánk 
éjfzak felől bevégződik.

Aug. 7-dikén reggel az ellenség 
kiütött, hogy minket kiverjen állá
sainkból ; de igen mérges viadal 
után, melly naplementéig tartott, 
viffza nyomtuk, és tetemes veszte
séggel a’ várba viíTza húzta magát.

Ugyan az nap egy fregáta, és 
egybombás hajó a várat bombázni 
kezdek., és jó foganattal folytatták 
ezen munkát, noha a’várból hatha
tósan tüzeltek. Ezen hajókat, ha a’ 
szükség úgy hgzza magával, mások 
váltják fel.

Aug. 8-ikára virradó éjjel Gr eigh 
Admirális", Melikhoff Kapitány 
vezérlése alatt, felfegyverkezett sa- 
lupokat külde a’ végre hogy a’ vár 
alatt álló ellenségesíhajós seregets- 
két elfoglalják. Az éj’ sötétségében 
Melikoff Kap. fzép renddel , ’s 
minden zaj nélkül a" G a 1 a t a i fok’ 
partjához (Várnától délre) erefzke- 
dék , az öblöt megkerülé, és az'el
lenséges hajós seregetske megé lop
ván magát, sebesen reáhajta. Az el
lenség tsak akkor vévé éfzre salup- 
jaink" hadi fordulását, midőn ezek 
tsak egy fél puska-lövésnyire voltak. 
Az irtóztató ágyú- és puska-lövöldö
zés , mellyel a" várból, ’s a" Török 
hajókról reánk intéztek, rettenhe- 
tetien tengeri katonáinkat meg nem 
ijefzté, ’s fel nem tartóztatá ; szo
kott vitézséggel Hurrah - kiáltások 
között rohanának a Túrok hajókra. 
*s kétségbeesett ellentállás mellett is 
mind eggyetlen-eggyig elfoglalás

azokat, ’s a’ mi flottánkig hurczo- 
lák, noha szüntelen hullott a’ vár
ból a’ kartáts. iá hajó, két felfegy
verkezett bárka, 5 ágyú, sok hadi 
szerek, ’s 45 fogoly, ezek között a’ 
hajók" Vezére , levének gyümöltsei 
vakmerő próbatételünknek, mellyel 
a’ Kapudan Basának, ki most 
Várnát kormányozza, fzemelát- 
tára kajlánk végre. Ezen tsatában 
mi 4 holtat, és 37 sebest vesztet
tünk ; 3 Tiszt, ’s egy tengeri Kadét 
van ezen utolsók között. Az ellenség 
sokkal többet vefztett; azokon kívül, 
kik a" tsatában elestek, hihető a’ 
hajókon lévő embereknek nagy ré
sze elveszett, a" tengerbe ugorván , 
’s onnét a’ setét miatt kiúszni nem 
tudván.

Aug. Q-dikén az ellenség ismét 
megpróbált minket helyünkből ki
verni, de most sem boldogult fzán- 
dékában,mert hála legyen Hg. Mén- 
c z i k o f f Grlis’ bölts rendelésinek, 
és seregeink’ fényes vitézségének, 
viíTza-nyomtuk , ’s a’sánezok aljáig 
űztük. A’reguláris Török gyalogság 
négy ízben támadta meg a’ 14 va
dász Regementet, és a’ 15-diknak
2-dik batalionát, de mindenkor ba- 
jonétokkal fogadtatott, ’s a’ város 
kapujáig viílza-nyomatott eggyetlen 
egy puskalövés nélkül. Ezentsata, 
melly egész nap tartott, nekünk 
igen tsekély veszteségünkbe került; 
ezen kitsapásban tsak 37 emberünk 
kapott sebet, és 25 halt meg. Fáj
dalom, ekkor vitéz Löwen t hal, 
a" IN i z o f f Rgtnek Óbestere, bal kar. 
ját elvesztette. Az ellenségnek két 
nap kellett halottainak eltemetésó- 

>1 '
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re, a’ mi azt mutatja, hogy felette 
sokat kellett vefztenie.

Hg. Menczikoff Grlis Vár- 
nának déli réfzefelé fzállongó tsa- 
patokot küldöttemért ezen réfze még 
nints bekerítve), hogy elrontsák 
azon szállítmányokat, melly eket a 
Balkán hegyeken keresztül ide akar
nának hozni a" Török’ fzámárd. 

AUSTRIA.
Ó Tsáfz. Kir. Felsége Gróf Kin- 

sky Jósef, Lovas-Kapitány Urat 
kegyelmesen Tsáfz. Kir. Kamarási 
rangra emelni méltóztatott.

Bétsben a’ Felsőség által Sept. 
hónapra a’ marha húsnak fontja is
mét meghagyatott 8 ezüst, vagy 20 
Váltó krajczáron. — A’ zsemlyéket 
pedig és kenyereket ismét nagyobb
ra tartoznak fzakafztani a" sütők, 
mint a’ múlt hónapban.

A pénz folyamatja Bétsben 
Sept. 2-dikán így állott: az 5 pCen- 
tes Státus-Obligatiók , q4 1/4 f.; — 
az 1820-dikbeli sors-húzással járók , 
151 7/8 f.-az 1821-dikbeli hason
lók , 123 f.; — Béts Városának 2 l/2 
pCentes Obligatióji, 46 1/4 f. keltek 
mind Conv. P. — A’ Bank-Actiák 
keltek 107Ö 1/2 fór. Conv. P. 

OROSZ BIRODALOM.
A’ Journal d’Odessa Aug. 20- 

dikán OdeíTzából ezt közli: „Ezen 
h. lg-dikán a’ Felséges Tsáfzár, és 
Tsáfzárné , mint Maria N i k ola
jé v n a Nagy Hg. asszonynak (O 
Felségük leányának) születése nap
ján, a’ palota’ kápolnájában jelen 
voltak az Isteni szolgálaton. Ezután 
O Felségük minden udvari szemé
lyek’ fzerentse-kivánásaikat elfogv 
dák. — M i h á 1 y Nagy-Hg. nehány

napi itt mulatasa után tegnap estve 
Kustendsé be elutazott. — Flo
ra, és Standart fregáták 18-dik-
ban Várnához indúltak , katona
seregeket vivén magokkal, mellyek 
a’ várvívók’ szaporítására rendeltet
tek. (Némelly tudósítások fzerént, 
a’ Tsáfzár Aug. 22-dikén szándéko
zott a’ táborba menni.)

FRANCZIA ORSZÁG. 
Mindenek a’Touloni expedíció

ról befzéllnek most. A'Moniteur 
illy levelet közöl, melly Toulonból 
Aug. 17-diken indúlt: ,, Végre le- 
tsendesedett a' fzélvéfz, és az ex- 
peditió ma reggel 8 órakor elíndúlt. 
De a’ fzél ellenkezőve fordulván, a’ 
hajók nehezen haladnak ki a’ kikö
tőhelyből. Most, midőn ezt írom 
(délben) még alig értek-ki, ’s hihe
tő , még alkonyodékor is láthatók 
lesznek. Melly tündér látomány! Az 
egéfz város, é# a’sok idegenek, kik 
itt vannak, egy halomra kimentek 
ennek latasara. Én is most onnét 
jövök , hogy az Úrnak írjak; nints 
énnél felségesebb , mint ezen hatvan 
hajó-zászlónak lobogása! Az elme
netelkor trombita harsogás, és hadi 
muzsika zengett a’ hajókon; a’fzá- 
razról pedig öröm-kiáltások hang
zottak, ’s a t.” — Egy másik levél 
így fzóll; „A hajók, mellyek a’ ka
tonákat Móreába szállítják, fzám 
fzerent hatvanon, ma igdúltak meg. 
Holnap 20 fzállító-hajó indúl után- 
nok, mellyek a' lovassogot vifzik ; 
és 10 nap alatt a’ második expeditio 
is kéfz lefzaz elindulásra , S c h n e i- 
der Grlis vezérlése alatt; a’ mint 
vélik , ezzel több Regementek raen- 
nek-el, a' mint eleinte gondolták;
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e’ végre új hajókat fogadnak, és 
több Angol hadi hajók jőnek ide, 
hogy seregeket vegyenek fel. — Az 
Egyiptomi expeditió óta itt Tou
lon b a n , hol most az eleség, és 
szállás igen drága, még nem láttak 
illy mozgást." — Végre Marfzely- 
ből: ,, Laborde Úr famíliájával 
eggyütt ide érkezett; ő Toulon- 
b a szándékozik. Chateubriand 
Vice-Grófot is várják. — Az a’ ren
delés, hogy ha a' hajókat a’ fzélvéfz 
fzéllyel hányná , Sapienza-fzi- 
g eteknél gyűljenek öfzve. ”

Felszámlálták, hogy a’ legked
vezőbb széllel sem jut a’ Touloni 
expeditió Augustus vége előtt Mo
rcába , ’s így Sept. 10-dike, vagy 
15-dike előtt Parisba nem várhatnak 
tőle tudósítást.

A’ Franczia Újságok fzerént a’ 
Spanyol Király O f a 1 i a Grófot ne
vezte Nagy Követének a’ Franczia 
Udvarhoz.

NÁPOLY ORSZÁG.
A Giornale dél Regno déllé due 

Sicilie Aug. 18-dikán illy Czikkelyt 
közöl: ,,1810-dikban Eggyezés köt
tetett a’ mi Királyi Udvarunk , és a’ 
Tripolis! Kormányszék között. 
Az oda való Fejedelem (Dei) nem 
tudni, mi okból, olly gondolatra 
vetemedett, hogy.a" most uralkodó 
Királyunknak thrónusra lépésével 
megszűnt azon béke-kötés, és az em
lített Kötés’ megújítása' fejében
100,000 colonnatit kívánt.—Ezen kí
vánsága természetesen tőle megta
gadtatok , ’s a’ Deinek megmutatta
tok annak törvénytelensége ; ő le is 
mondott arról nyilván ; ’s ettől fog
va iámét viíTzaállott az eggyesség a''

két Státus között. — így volt a’ do* 
log, midőn a’ minap nagy kedvet
lenségünkre tudósittatánk , hogy 
a’ Dei, hajolván azon tanáts-adások- 
ra , mellyek nem igen válnak betsü- 
leiére , nem tsak ismét sürgetve kí
vánja az ajándékot; hanem 2 hóna
pot rendel elmúlhatatlan (peremto- 
rius) hatarnapúl Orfzáglófzékünfe- 
nek a válaszra. — Minthogy tehát 
a,Ko/rona méltósága, és hajóink* 
zászlóinak bátorsága kívánja, hogy 
ezen ingadozó bizonytalanságnak 
vége vettessék, mellyel a’ két Udvar 
között a Deinek felette különös kí
vánsága támasztok, ennél fogva Ó 
Felsége eltökéllete, hogy Don Al- 
fonsoSo z j C arafa línea-hajósKa
pitány’ vezérlése alatt Tripolis- 
b a egy hajós osztályt küldjön , ’s 
reá bízza, hogy a’ Deivel illendő mó
don alkudozzék, ’s őtet olly móddal, 
a mint legjobbnak gondolja, arra 
bírja, hogy a’ mi Udvarunk,’s azon 
Kormányszék között ne bontsa fel a' 
békeséget--- Az erre rendeltetett ha
jós ofztály Aug. 14-dikén indúlt el 
ezen kikötőhelyből.

PORTUGALLIA.
Madeirából Jul. 24-ikén költ 

tudósítások fzerént azon szigeten 
tsendesség uralkodott, és a’Kormá
nyozó— noha tudta a’ Portugáliá
ban végbement dolgokat, tudta a’ 
Miguel seregeinek Oportóba lett hé- 
menetelét — mégis folyvást kéfzűle- 
teket tett, hogy D. Pedro jusait 
köröm-szakadtáig oltalmazza. A’Ma- 
deran lakozó Angolok a’ legfzoro- 
sabb neutralitásra határozták el ma
gokat, s ennél fogva fegyvert sem 
fognak a’ sziget oltalmazására ; ezt a’
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Eormányozónak megizenték,de még 
nem kaptak reá választ. Még addig 
semmi nyoma sem volt a" fziget be
kerítésének ; hanem egy Portugalliai 
hadi hajó a" Funchali tengerre meg
érkezett, ’s jeleket adott, hogy egy 
tsónak menne ki hozzá, de a" Kor
mányozó meg nem engedte , sőt va
lahányszor a' kikötőhelyhez közelí
tett ezen hajó, nagy ágyúkkal tü- 
zeltetett reá; a’ hajó tehát ezen tu
dósítás elindulása előtt nehány nap
pal eltűnt a' szem elől. — Medina 
Angol hajó oda érkezvén a’Kormá
nyozó’, és az Ang. Consul kérésére 
ott maradt az Angolok’ oltalmára.

NAGY BRITANNIA.
Olly hír terjedett-el Londonban, 

hogy Hg. Clarence lemondása 
után a'Nagy Admirálisi hivatalt egy 
Biztosság fogja viselni, valamint Li
verpool Ministeriuma alatt, ’s az 
Admirálisság’ első Lordja lefzen 
Lord Grey; erre azt jegyzik meg 
a’ Londoni Újságok, hogy ha Lord 
Grey a' Kabinétben réfzt vefzen, 
a’ felső házban tett nyilatkoztatásai- 
nál fogva lehetetlen, hogy akkora’ 
Ministerium fel ne fogja a’ Katholi- 
husok’ felfzabadúlásának ügyét.

Minden arra mutat, így fzóll 
egy Ang. Újság, hogy Hg. Wel
lington meghatározva a’Katholi- 
kusok javára állott. Különös figyel
met érdemel Dawson Úrnak, Al- 
Státus-Titoknoknak beszéde, mel
lyel Irlandban Londonderry 
Városában egy vendégség alatt mon
dott. Dawson Ur ezelőtt legna
gyobb ellensége volt a’ Katholiku- 
soknak, Peel Úr" veje, és a' vak
buzgóságtól igen elhíresedett Lon

donderry városának Deputátusa. Ir- 
landnalt a' legnyersebb Protestáns 
földbirtokosai közűi kétszázan vol
tak jelen a’ vendégségen, melly II. 
Jakab seregei' megverettetésének 
ünneplésére , midőn azok London
derry városát vívták, Aug. 12-dikén 
adatott. Sir H i 11 György ült az afz- 
talfőn, ki elsőbben is heves beszé
det monda a Katholikusok ellen , 
és figyelmetesekké tévé hallgatóit 
azon veszedelmekre, mellyeket a’ 
Katholikusok’ felfzabadúlásából a’ 
Protestánsokra származni magának 
képzele. Kül nősen az Irlandi Ka- 
tholikusok’ Eggyesületének Fejét 
(O" Connellt) támadá meg beszédjé
vel , „ki az egéfz Katholika közsé
get tetszése fzerént arra fordítja , a' 
hová akarja ; az még semmi volna, 
így fzólla, ha eggyes emberek tar
tanának vele; de ezen férjfit min
den kunyhóban, minden faluban, 
minden városban tisztelik, és ő tsak 
a’ Katholikus Irland’ érzéseinek ki
fejezője, — ő a’ nép' trombitája. 
Illyen embert nem kell megszenved
ni. Álljunk-ellent bátran az ő kíván
ságainak. Éljen a’ Protestáns első
ség ! "—Ezen beszédet többszöri tap
solással, s tetszés kijelentésével fo
gadták. Ezután Dawson Úr álla 
fel, kinek beszédet is eleinte hasonló 
kedvvel hallgatták , kivált midőn 
Londonderry’ fzerentsés felmenté
sét, ’s némelly Protestáns Irlandi 
férj fiák’ érdemeit ditsérve emlegette; 
hanem midőn némelly Katholiku- 
sokat is ditsérni kezde a haza-fze- 
'•etetéről, hangosan pi szegtek. Ezért 
megpirongatván az illetleneket, így 
fzólla tovább: „Nem azért vagyok
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én itt, hogy a’ polgár - társaimon 
vett győzedelmet ünnepeljem, ha
pern inkább kívánom eltöröltetni 
a motskot, hogy győzedelmet vet
tünk , mellyel most üllünk, ugyan 
azon egy országnak fiain. Némelly 
Újságok zendülést akarnak látni 
ezen Orfzágban abból, hogy egy
két Regement ide jón , pedig 
azok tsak a’ többit váltják fel. Itt 
olly tsendesség uralkodik , hogy alig 
van egy família is, melly szüksé
gesnek tartaná hézárni ajtaját. A’ 
termékeny föld, a" szorgalmatos nép. 
a' fzomfzéd piacz terméseink eladá
sára, Irlandnak minden boldogsá
gát megszerzi. Hanem egy méreg 
megkeseríti minden áldásainkat, ez 
találkozik velünk mindenütt; a' reg
gelinél, ebédnél, vatsoránál; férj- 
fiáknál , asszonyoknál, a" városban 
a’ mezőn, még a’ magános mulató 
helyeken is:— mindenütt a’ Katho- 
likusok’ ügye a beszéd' tárgya. INints 
ehez hasonló példa a" történet-írás
ban. Ha így hagyjuk a' dolgot, párt
ütéssel végződik. Van ugyan Ország
ié székünk , mellyennek lépéseiről 
fejelni tartozik ; de Irland’ békesége 
nem ettől függ — nem ! ez egy ön
kény fzerént felállított Eggyesűlet- 
től függ (Kiáltás: annál gyalázato
sabb , miért nem rontják azt el?) 
Ezen hatalom , melly egy Minister! 
(Fitzgerald Urat) a' Képviselőségből 
kirekesztett, tsak azért, mivel Mi
nister volt, ha neki tetszeni fog, az 
Ország békeségét is megháboríthatja. 
A’ Protestáns Papoknak, és Föl
des Uraknak az ő akaratjához kell 
magokat alkalmaztatni, melly ha
talmasabb akármelly törvényes Egy-

gyesületnél, ’s a’ nép' önként való 
adakozásából megtölti ládáit. Mi 
lefz ebből ? Némellyek azt mondják: 
pártütés; minél hamarább támadna 
ez, annál hamarább üfzvevághatjuk 
(hofizas tetszés-) — A’ hatholikus 
Vezérek’ parantsolatjából nem lefz 
párt ülés (pifzeges) hanem ha mind 
a’ két réfz a’viaskodásra kéfz volna A’ 
Katholikus Eggyesü let soha sem volt 
illyen indulattal. Bízik eggyességé
ben , gazdagságában , és számos vol
tában. Mit tehetünk ez ellen ? A’ 
kettő közül tsak eggyiket választ
hatjuk : a’ Katii, Eggyesűletet sem
mivé tenni (hangos hoíTzas tapsolás) 
vagy kívánságát bétellyesíteni. Ezen 
utolsón törekedjünk , felejtsünk-el 
minden bofzuságot, hol egy egéfz 
nemzet’ boldogsága forog fen — 
minden felekezetinek igyekezzünk 
eleget tenni. Én itt úgy fzóllok , 
mint a’Parlament', ’s Igazgatószék' 
tagja , és világ" polgárja. Tekinthe
tek-e megindulás nélkül Katholikus 
hazámfiainak lealatsonítására? (han
gos piffzentés). Nem találok szót 
azok eránt való megvetésemnek ki
fejezésére , kik szüntelen háborgatni 
akarnak beszédemben. A’ mit mond
tam, vajha fzerentsés intésül szolgál
jon. Én mindég kéfz vagyok hiva
talom fzerént akármelly áldozatot 
megtenni hazámnak, és a’ Consti- 
tutiónak védelmezésére.’’

Enniskillenben Aug. Il
dikén nagy ünneplést tartott az 
Orange-felekezet. Ezen felekezetiből 
némellyek az előtt kevés nappal több 
tsendes Katholikusokra rohantak 
puskákkal, és sokat veszedelmesen 
megsebesítettek.



Több Londoni Újságok emle 
gették azon hírt, hogy Peel Úr 
kilépik a’ Ministeriumból, de okát 
el nem találhatták , miért.. Leghihe
tőbbnek mondották azt, hogy W e 1- 
1 i n g t o n Hg. megváltoztatván gon
dolkodása módját, a" Katholikusok’ 
javára tökéllette-el magát , Peel 
Úr pedig, mintázok’ felfzabadulá- 
sának állhatatos ellensége , vele meg 
nem eggyezhetett. Későbben a’Mi
nisten Újság ellen mondott ezen 
hírnek , hogy Peel Úr a’ Minister- 
séget letenné. Más Újságok pedig 
erre azt felelték, hogy ha igaz Peel 
Úrnak megmaradása a’Kabinétben, 
tehát neki is meg kellett változni a’

Tudományos Jelentés.
A' Török Birodalmat a’ sok hazafiaktól már régólta óhajtott 

Austriai Birodalom Stat. Geog. és Bist. Leírássá fogja követni, éspedig, 
ha Novemberi Pesti Vásárra az előfizetési pénz, T. Károlyi István 
Úrhoz bé fog küldettetni, a’ jövő efzt. Jósef napi, ellenkező esetben 
pedig a' Medardusi Pesti Vásárra, mivel a munka ki adattatássa nagy
ságához képpest, a’ vele ki adandó Austriai Bír. föld abroíTzával egy- 
gyütt 1100 forintnál többe kerül, a’ honnan önként következik, hogy 
ha Jó sef napi Vásárra sem jő bé a’ nyomtatásra és föld abrofz kimet- 
fzéssére fzükséges költség , a’ munka kéz írásban fog maradni. Egyéb- 
aránt azt minden esetre tudtára adom az Olvasó Közönségnek, hogy 
a’ példányok fzámát az előfizetők fzámához fogom alkalmaztatni, és 
előre mondhatom , hogy ezen munkámat az előfizetés árránál, melly 
a’ föld abroílzal eggyütt 2 fór. ezüst pénzben, későbben drágább ár- 
ron is alig fzerezheti meg valaki, mivel azon biztatásra, majd meg- 
vefzem, ha ki jö , én, mint a’ ki az írói tövises pályán már tsak nem 
két efztendeje, hogy tengődöm, semmit se építek és sok példányo
kat nem nyomtattatok. — Miilyen fog a’ munka lenni ? erre feleljen 
meg önnön maga, ha világot láthat; annyit mindazáltal előre jelent
hetek, hogy a Birodalom alkotó réfzeinek Históriája mind külön külön 
adattatik elő , kezdetétől fogva a’ legújjabb időkig.

Lassú.

(Hafznos Mulatságok Nro 20. Hirdetés l/2 árkus)

Katholikusok eránt. Ezt bizonyítani 
latfzik a Morning Héráid nevű Új
ságnak azon hír-befzéde, hogyPeel 
Ur az Oxfordi Univerfzitásnak , 
mellynek ő a’ Képviselője, tudtára 
adta volna, hogy a’ Kabinét fzük- 
ségesnek találta némelly kedvezése
ket engedni a'Katholikusoknak , és 
° (Peel) a tanatslasokra reá állani 
jónak tartotta. Ha ezt az Univerfzi- 
tás nem hagyná helyben, ő kéfz 
annak Kepviselését letenni. Az Uni- 
verfzitás azt adatta neki válafzúl , 
hogy a Wellington Hg. által 
tett javallatokban tellyes bizodal- 

J mát helyhezteti.
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machten, ©cbenfungen, ©ebutboerfebreibungen, ©effion, §3iirgfcbaft«fcbeine, 9?et>erfe, empfang^febeinf7, £}uiu 
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Slebfi einem

2>cutfcj)en uni» SfrattjóftfcSm SEitulatur* S5u$e,
ober

SSepfpielen Pon 2iuffd[jnften in Seutfcfjer unö @p™dE)e Jtaifer, Jf&nfße,
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3 it f) a l í:
grjlí 2Í&t $ et tun tj.

<5 r i e f ff p í überhaupt, itnb górmticbfeifen 
jer Briefe. I. Briefffpf. II- gőrmlidjfeifen bee Briefe. 
III. 21etißerer BJobíffanD bet; Briefen. IV. Situfaíur. a) u 
© í 111 i eb e. 1)) 21 a 05 e i ft ti cb e. c) 21 u g r au e n j i m= 
rí e r. dy.'íi i* áfíll mi.

3 w c p t e 2Í 6 t f) e i íu ti g.
B cp f p i e (,e b c r am 3 e 1» ö b 111 i cb ff e 11 »1» r f » itt 

itt ínbe 11 f cb r ift íi cb cn dufnlöf. I- 05 í ti ef m i’t n 
f cb u tt 3 S b r i e f e. a) © I ít ef w ű n f eb e j u m 05 e b u r1 5 t a 
ne: 1. 21 ti einen Bater 2. (Sin ähnliches Sd;rcibett. 3. gben 
falls ein bcrfllcicttcu ©djreiben. 4. 21 n eine BOtfer. 5. (Sin 
ähnliches ©ebretben. 6. gbenfaUS an eine Blutfer 7. 2Iti ei 
heti Britber. 8. 2in einen Onfel. 9. 21n eine Saute. 10. 2li. 
einen ©dnoager. n. 21n einen ©roßttafer. 12. 2ln einen geiftíi= 
«ben ffiobUbater. 21 n einen Borgefcfeíett b»bm Sfanbeí. 14. 
2ln einen greunb. i5. 2ln eine greunbinn. b) 0 1 ü cf w ií u= 
fibe sum 92 a í; m enS tag e. 1. 2ln eilten Bater. 2. 2In 
eine Blufter. 3. 21 n eine ©cbweffer. 4- 21n einen űnfeí. 5 
2In eine ©roßmutfer. 6. 2In einen greunb. 7. 2ln eine greum 
tinit. 8. 21 n einen fyofytn Borgefefjten. 9. Sin Bater an fen 
nett 0o[;n sitin BabmenSlage. c) 051 íí cf w ű n f eb e j u tn 
9Í e u j a b 1 8 f a 3 <• '• 21tt 2leifern. 2. ?in einen Bater. 3. 2ln 
vitte Blufter. 4- 21 n einen Brubct. 5. 21 n einen Onfeí. 6. 21 n 
©roßältern. 7. 21« eilten ßetjrer. 8. 2111 einen greunb. 9. 2tn 
eine gremtbittn. 10. 21 n einen 3Bobltba'er (©onner). 11. 21 n 
einen b-o'- n Borgefefeten. 2lttfworfen auf 0 I ű if w ű n= 
f d; u n 3 í b c i e f e j u ni 05 e b tt r t S » ,• 92 a f; tn e« S * u n I 
92 e 11 j a í; r S f e ff c. 1. 2teftern an ihren <0obn. 2. (Sin Ba^ 
fei- an feilten ©oí;n. 3. iSine Bítiffer an ibre Sodjter. 4- 2l»l= 
fern an ffnen ©cbwiegerfof;n unb feine ©aítinn. 5. @ine ©cbwe 
ffer ati ií;reti Bruber. 6. 21 u einen 92effeu. _ 7. 2ln einen 
jretinb. 8. 2íit eine greunbinn. d) 05 í ű cf ro u n f eb u n 3 S^ 
b riefe s it r 93 e r e 1; e i i eb u n 3. 1. 21« einen Britber. 2.
2In eine ©cbweffer. 3. 2ln einen Onfel. 4- 2ln eine 92idjfe. 5. 
2ln eine grau »cm 0fanbe bei; ihrer jwepten Berntäblung. 6. 
21it ein grättfein. 7. 21 n einen guten, aber angefebeneu greunb. 
B. 2lit einen greuttD. 9. 2ln einen fe!;c fluten BefAiutfen. 10 
Jtn eine gretmbinn. 11. 21n eine gute Befannte. 21 n f ro 0 r» 
fen a tt f B e r m ä Í; 1« n g S» 0 1 ü cf uni n f d; e. 1 • 2Í st ei» 
not Britber. 2. 2tu einen greunb. 3. 2lit einen gufen Befann» 
len. 0) 051 iuf 1» ti n f cb u ti 3 S f cb r e t b e it j it 05 e b u r t e n.
1. 2lu eilten Beffer, wegen ber 05eburt einer Xocbte.-. 2. 
21n einen greunb, tpegen Der ©eburt eine« ©ohne«. 3. gin 
ähnliche« Schreiben. 21 n 11» c r t auf einen 05 1 ű cf» 
to u 11 fdp } u r 05 e b it r t e in ei Hin bei. 2ln einen grettttD. 
f) 0 [ it cf 1» ii it f cb it it 3 i b r i e f e j tt 93 e f ő r D e r u 11 3 e n, 
jur 23ieDergettefun3 unb 5 u an Deren G5eie= 
ge t. be>fcn. >. GSfttcfrounfcb bet; einer 93eförbcrung im 
35ienffe Des ©taafeb, an einen 9Äantt, mii toefebem man 
in früherer SSefannffcbaft geffanben iff. 2. öliicfrounfd; au 
einen 9le9ierungSrafb, weidjer Den ßecpoIDS= Őrben erhalten 
bat- 3. ©tücfiounfcb an einem juitt ©tabs = Oificiere befco 
berfen greunb. 4- Q5íűcftpunfd; jur 93cfcrberung im 2lnt= 
te , an einen greunb. 5. OJiticfiounffb einer G5eitieinbe, an 
ihren ©ufSberru. 3uc SBtebcrgenefung 6. ©(űcíuumfcb an ei= 
nen 93afer. 3U£ toiebcreriainffcn ©cfunbbeif. 7. ©liicfnnmfd) 
5«r Wiebergeitefung eines greunbeS. 8. Ö5íűcfi»ltnfd; jur Uit^ 
leritebmung einer Dteife. 2ln einett greunb. 9. ©iiicfn'unfcb 
jur 3urúcffunft »on einer großen 92cife. 10. QJiücftpunfcb ä" 
einer evfangien grbfebaff. 2in ein« greunbimt. ») 2lntwcrt

auf einen ©ii'icftounfcb jur 93ef6rberung. 2tn eilten gremtb 
b) 2(nltocrf auf einen ©(mfnnmfcb sut öenefmtg. 2In einen 
©ol;n. c) 21nttcort auf einen ©Itnfiounfcb jur 9tcife. 2ln ei» 
itengrettrtb. It. T) a u f f a 3 tt n 3 5 b r i e f c. 1. Sanffcbreibcn 
eines jungen 9TJeiifd;eu für ein erbaffetteS ©fipenbimn 2. 
banEfércibeit für eine erhaltene ©teile au einen ‘Puaffbenfen. 
3. X)aitfl'd;reiben eines OfficierS an feinen SiegimettfS ■ gni;a! 
ber toegett er(;dtteuen Urlaubes. 4- Sbanffcbreibeit eines 33ianiteS 
an eine *|>rinjefinit, toeidte ,ffib allen Oattf für beitifeibeu 
erjeigfe 'IBoblibafeit »erbotbeu i;at. 5. X)anffd;reiben eines ga» 
miliemiSaferS an einen 2tbeligen wegen geleiffeter Uitferffübung. 
5. ©aitffcbreibett eines ßebrerS au einen geidlicben isafi; für 
beffen J"pü(r‘e 51t einem ©djulbieiti'te. 7. XSanfffbreiben an einen 
>lrjf bet; rtberfenbttng eines aponcrarS. 8. Óanffcbreibeu für 
ein i>eid;seitgefcbeitf. 9. X)anEfd;reiben für Die ffSeforDeruitg ei= 
neS ©efudjeS.to. Sbanffcbreibett eitteS 9)2anneS, ber für gut 
tefeiffefe OJefcbäfte eine ffseiebnung erl;atfen bat "• ®anf»
i'cbreibeu att einen greunb für gefeiffefe J^itffe. 12. ©anfs
febreiben eines ^űngíittgS an feinen ßef;rer. >3. ©anffebreibett 
bep 92ücfsablu'tg eines SatfebenS. 14. Oanffdjreiben eitteS 
3o!;neS an feinen 33afer für überfcbicfteS ©elb >5 .X)anffcbrei< 
beit eines 9Birtbfd;aftSbeamfen an feilten ©itfSbeffber für Die 
©itbeifitttg ber ©feile. 16. ©anffebreibett att einen greunb 
wegen Unferffüfeung eines ©ebnes. III. 93ericbfbriefe. 
1. 93er!obutigSaiijeige eines ©oi;neS an feine 21etcern. 2. 33er» 
(obungSattseige an Den Oheim ber 93raitf. 3. aSerlobungSanjeige 
an eine 9,'arfun ^oberen ©(aitbeS. 4. 23eriobuitgSanjeige an 
einen greunb. 5. 2Íbt,íicbc SäerlobirngSanjeige. 6. gin ©obu 
berichtet feinen 21e(tern Die gnfbinbuttg feiner ©affinit. 7. 
gin greunb macht feinem grettnbe Die Oieburt eines ©ebnes 
befannt. 8. gilt ^terrfcbaffSbeamfer beridffet einer öufSbe» 
ftfeerinn Die gnfbittbung feiner ©aftiun. 9. ‘Beridtf wegen ei» 
neS erlebigfen 2(ttffrageS. 10. 2lnseige einer 21breife. 11. gilt 
2o!;n berichtet feinen 21eifern Die 2litfttnff in einer großen 
Öaupfffabf. 12. ßlnjeige wegen eines überfenbefen 23ud>eS. i3. 
(Sin b^fi'ffbafdicber Beamter berichtet Dem QttfSbeffber einen 
iSetirrfcbabcn. 14. Bericht an einen greimb wegen eines 
üiedKSffrciteS. iS. 2ln einen greunb, welchem matt'Die 2iu» 
funff unb gute 2(ufnab'ne ait Dem BeffimitntttgSorfe beriebfef. 
16. Bericbffdtrcibett an eine Same über beit guten gorfgang i( * 
re* ©ebnes in Den ©fubien. 17. ffranfbeitsberiebt an einen 
2lrsf. 18. Bericht eines BieifferS wegen ber jfranfbeif eines 

. bep ihm arbeifenben ©efetlen. 19. 21n einen greunb über ben 
Sob beS BaterS. 20. 21it einen iu ber gteittbe bepnb(id;.n 
Bruber über beit Xob beS BaferS. 21. 21it einen önfel über 
Den 2ob beS BruberS. 22. 2lu Den 92rgimiitqSratb 92., um 
feiner ©ebweffer Den ...lob t(;res ©of;neS befamtf jri machen. 
23. gin Bafer melbet feinem ©o(;ite Den SobeSfad ber ©cbwe» 
ffer beS lefeferett. 24. 21n einen greimb über beit iob beS 
3oi;neS. 25. gine 2Qifwe berichtet einem grettnbe ihres B2an* 
neS beit Sob beSfelbert. 2lnfworten a u f B e r i d; t b r i e< 
fe. 1. 2üt einen greunb über Den Bericht »erfcbiebeiter ©e« 
genfiembe 2. 2ltt einen Blciffer uitb Bürger, auf eine ifrauf» 
beitSnadjricbf. 3. 21n ein Biäbdteit, auf eine SobeSnacbricbf. 
ÍV. B i 11 f cb r e t b e tt tt n b B i t f f cb r i f f e ti. a) B i t U 
febreiben. 1. Bittfcbreiben einer »erarmfeit grau »01t git» 
fent ©fanbe au eine ttermögenbe gremtbinn. 2. Bififcbreibcn 
an einen gabrifanfeit um eilt Sar(ci;en. 3. Biitfd;reibeit eines 
jungen Öfononteit an einen ©utsbefifeer um Die ©tgile eines 
BcrwalierS. Bittfcbreiben an einen Beamten, jur grfan» 

gittig einer ©ewerbsfrepbeit bebiifjTicb Jtt feptt. 5. Bíftícíjreiben 
an einen .Kaufmann wegen 21ufnabme eines ßebriingS. 0.



SSiífl'djrfi&cn eines jungen ©lanncS an einen CSav'afier, ifnn 
iuc ©ríangung einer Stelle bcbűlfüd) ju Kb»- 7- Vittfdtreiben 
um Verlängerung eines «Jecbfels. 8. 25ifífcbreibeit eines jttn« 
gen ©laittteS an einen öberauffefjer um eine ©c&uflehrerS« 
SteQe 9. Viftfcbtciben eine« greunbeS an einen anbern um 
ein.. V>ur(el;cn. 10. ©ittfebreiben an einen 2lrjt. 11. Vittfcbrei« 
6en eines greunbeS an einen anberen, bie ©atbcnftetle jit vcr= 
treten n. S5ifffd)reibeit eines verunglücken ©laitneS an ben 
Sßorfteber eines 3nfiiflttS um Unferjlü$ung für feinen ®of)n.
13. 2Siffe um ein (Darlehen für einen Verreattbfett. i4- Vitt-- 
f(breiten eines 5?utfd)erS an feine Jperrfdjaff, tun bie ©rlaubnig, 
ftcb auf bem ©ute feines Jjbernt, reo fiebern ^teilbab befűt« 
bet, auftalfen ju bíírfen. i5. 2Sitffd>rei6en um '■ine ff)rovi_forS= 
©teile. 16. S5itffd)reibeti eines i>ITinerS an feinen ©bef um 
Urlaub. 17. ©iftfcbreibeit eines armen ©laitneS, ber ein 
fraitfeS 25Jei6 ttnb viele ffinber i>at, au einen ©avalier um Un= 
terftiitiimg. 18. 25itrfd)reibeii eines VaferS|um 2(nftclhmg feines 
©ebnes. 19. ©in junger ©lanit bittet einen anberen reegen 
einer 23efeibigung um Verreibung. 20. 25itffd)reibeit eines um 
glüctiicben 3üiiglitige8 um gürfprad>e bei) feinem erzürnten Va= 
ter. 11. Viftfdjreiben um 9tafb űberbaé Griemen ber gränjö« 
fjfcbeu Sprache. 22, Vittfcbreiben für bie '.abgebrannten beS faji 
gattj eingeäfeberfen ©larffeS 9Í. an einen entfernten greunb. 
b) 25 i t"f f d> r i f f e n ober 0 e f u cb e. 1. Vittfd;rift einet 
grau an ©eine ®la jeftäf beit JPaifer um Vegnabtgung it>reS 
©lanneS. 2. SSittfcbrift einer 25eamteitSt»ifive au ben ©lonar« 
eben um einen Vertrag jur ©rjiebung ihrer Pranfett 2od)fer
3. SSittfcbrift eines 23ebienfen um eine SeiblacfepS « ©teile bet: 
bem ©tonareben. 4- Vittfdjrift einer öfficierS«Sßifree au ben 
Viottarcbea um "Jtnfttaftnie ii;rer 2od)fec in baS GrjiebungS' 
3tiftifut jit JpernafS. 5. Viftfcbrift eines StünftterS an ©eint 
©lajeftäf ben ftaifer um eine ©eroerbSverfeibung. 6. Vittfcbrifi 
einer ÖjficierS = 2Biftue än beit P. F. SpoffriegSratf) um bie '.'luf 
nähme ií;reS ®oí;neS itt ein ©rjiebuitgS«3njiiiiif. 7. Vittfrbrif 
eines 25ürgerS an ben F. P. .öofEriegSraff) um ©uflaiTuttc 
feines ©olpnes vom ©otbatenftgnbe. 8. Vi-tfcbriff eines 25e 
amten an baS E., P. Qiuberuiuut in ©rab um '.’lufnabme feinet 
©obneS g(5 3ngeniettr tr. 9. SSittfcbrift eines ©tttbier tibeti an 
bie F. E. ©fttbieit-yof « Goitimiffion um Verleibung eines ®fi 
»enbiumS. 10. SSittfcbrift einer alten Dienftrnngb au bie E E 
Regierung um eine Stiftung, n. SSittfcbrift eines ©prachTel) 
retS an bie P. E. ÖaitbeSregierüng um ©rrubfmtg einer öffenf 
liebelt ©ebute. h. SSittfcbrift eines ©cbadebrerS an bie E. E 
SanDeSregierttiig um eine ©ebitfe. i3. SSittfcbrift eines "£gnb: 
fuugsbienerS an beit ©tagiftraf um Verfei(wng einer ^«nMuttg.
14. SSittfcbrift eines ©attfergefeilcn ait beit ©fagiftraf um ©r 
tbeifung beS ©Icifterre.bfeS. t5. SSittfcbrift an bie E. f. Sau 
beSregi-erung , einen 25au führen 51t btirfen. 16. 4lSiftfci?rift an 
bie É. E. holijei) « Ober * Direcfioit um Vacbfidtt ber 25e9 
bringuitg beS SauffdjetneS jur vorbabeitbeu Verehelichung 
17. SSittfcbrift eines verarmten VürgerS ait ben Sfctgiftraf um 
eit; ©ParffriebferSftefle. 18. SSittfcbrift au beit ©Pagijtrat um 
Verforguttg. 19. SSittfcbrift eines armen ■öanbreerFerS an Iben 
©lagiftrat um ©feueriiacbfag. an. SSittfcbrift an beit ©fagiftrai 
um ein Vsfugnig. 21. SSittfcbrift an ben ©tagiftraf nmgurürfnai) 
tue eines VefngnijfeS. 22. SSittfcbrift an beit ©tagiftraf int 
Vereinigung jur Verehelichung. .antworten auf 25 itt 
f dp r i f t e u. 1. 2ln einen greunb, bem man baS aitgefucbfi 
(Darlehen bewilligte. 2. 2iit einen greunb, auf baS 2infitd)en 
bei) feinem Stube bie ff)afbeit|fte[Ie ju vertreten. 3. Sitt einer 
greunb, bem man bas angefuebte (Darlehen nicht bereiniget
4. ©in ähnliches ©d;reiben. 5. 21 it einen greunb über ben er 
betbenen Siati) reegen beS ©rlerneuS einer ©prad>e. V. Ito ft 
f cb reiben. 1. Trofifbreiben an einen greunb über ben toi

feines VafetS. 4.2rofifd)rciben an eine gretmbinn über beu 
Sob ii)reS SOianncS. 3. 2roftfd)reiben an einen greunb , ber 
Dett größten íb^d feines Vermögens ttnb sugletd) feinen ©ol)U 
verlor. 4. 2rofifd)rciben au eine gretmbinn über beit Sob 
ihrer ©lütter. 5. 2rcftid)reiben an einen Vater über ben Vet* 
luft feiner bet)ben ütnber. 6. iroftfcbr.iben an einen Vater, 
öeffen ©ob» auf bem ©d)iad;tfelbe geblieben ift. 7. 2roftfd)ret* 
beu an eine ©cbreeftcu über benVeriuft ihrer 2«d)fer. 8. 2roii* 
febreiben an einen greunb über feine febigcfcblagenc itoffnung, 
ein 21mt ju erhalten. 9. 2ro|lfd)reibcu an einen greunb, ber 
bttreb eine getterSbrunjl iaauS unb apof verloren bat. 10, 2rofl* 
febteibeu an einen greunb über bie firanPl)e;t feiner ©attintt. 
it. 2roftfd)reibeu ait einen greunb, beffeu Vater ein Utt* 
alticf betroffen h^f- VI- © m p f eh f u n g S f d) r e i b e tt. 1. 
©mpf<hlung eines 2inverwanbfett ju einer ©errftärS=©(cne
2. ©in Vater empfiehlt feinen ©of)n einem llnverreaubfen in 
ber ©tabt, reo eine Univcrfität ift. 3. ©mpfehlnngSfcfareiben 
an einen gr.unb, tun einen jungen ©leitfcbeu gut aufjtittehmett.

©mpfeblungSfdjrcibett für einen ßet;rer, ihm auf feiner Dteif* 
bebü(ffid) 51t fepn. 5. ©inpfeblungSfcbreibeit eines Jifchterme»* 
fferS für einen jungen C'iefeUett an eilten ©leifter in ©aris. 
6. ©mpfeblungSfcbreiben für einen jungen ©lettfd)cn als gebt* 
(ing in eine fDanbftmg. 7. ©mpfeblungSfcbreiben für eilten VSitfb* 
febaftsbeamten an einen ©üfer’Xftrector. 8. ©in SSürger em* 
pfieblt an feinen greunb einen jungen ©lenfdjeu, ber auf baS 
©pmnajtum nad) ©. gei;t. 9. ©mpfehfung-jfdjrciben für einen 
jpanbiuttgSbietter. 10. ©mpfeblungSfcbreiben für einen jungen 
©lenfcben jutn ©d)reibeit. 21 n f 10 0 r f e n auf © ttt p f e h* 
[ tt n g 5 f d) r e i b e tt. t. 2tn einen greunb reegen 2(ttfnabme ei« 
neS ©tttbierenbett. 2. 2ln eilten greunb reegen 2iufnai)tnc eittcS 
©eifenbeit. VII © r i tt n e r ti n g S f d) r e i b e n. 1. ©rittnerung 
au eine ©cbulbforbcruttg. 2. ©rittnerung,-eine ©djttib in be« 
j«bien, 511m $t»ct)fen iXtatple. 3. ©rittnerimg reegen rucfflänbi« 
aeit 3infeit (gntereffen). 4. ©rinnentug an einen attgefehetteu 
©lantt, auf eine höfliche 2irf, reegen 2i(gttng einer ©cbitlb.
5. ©rinnerttn'g an eilte ©chttlbforberutig (an einen ©avalter. 
Der abreefenb ift). 6. ©rinnentug eines ©d/itbiuacherS an ei» 
uen ©avalier, ohne auSbrficflicb 23.-jah!ung ju forbertt. 7. Gr« 
iitneruttg an eine ©.buíDforberttng $tt tvieberhehlteit ©ftabien.
3. Grtnnertmg an einen gntvobner, ben JöaitSjinS 51t bejah» 
lett. 9. ©rittnerung ait einen ©d)tt( = Direrfor reegen eines Vér« 
fprocbeneit ©tipenbiumS. 10. ©rinneruitg au einen febfeebten 
•Sejahler, eine alte ©driib jit bertd)figen. 11. ©rittnerung an 
einen greunb reegen langen ©tiQfcbreetgeitS. 12. ©rinneruitg 
au einen 25rubec um batDige ftiartjridjf. Vl/r Älaghri efé, 
© r in a h n it n g S«, V e r in e i S= 11 11 b VorrourfSfd>re i« 
beit. 1. Grmnbnung eines Vaters an feinen Sohn, roeicber 
in übte ©efeilfchaft geraflpen ift. 2. Vorwürfe an einen 23efanif 
ten, bag er baS 3ufraiieu geniigbrambt habe 3 Stage eines 
«ebrerSüber feinen ©ibtiier 6ei) beffen Vater. 4. ©rinabnungS» 
fcfjreibeit eines VaferS ait einen ber Uitorbmtng 6efcbnlbigtm 
©obu. 5. VerroeiSfcbreiben au eilten greunb reegen eines fdtiedtf 
gehaltenen 25ud;eS. 6. 51 lag« bei) einem Vater über Jpinfcrtift 
feiner 2od)fer, unD jng(eid) '2ttifh«bitng ber ©taff gebabferr 
greimbfibaff mit berfefben 7. ©rmabninigSfcbteiben eines Vor« 
utttnöeS au feinen 2)lünbel wegen Verfd)reenbung. 8. Verweis« 
f breibett eines greunbeS au einen anberen reegeit feines ©tili« 
fdjreeigeitS. 9. VerweiSfd)reiben eines '©läbcbenS an ihren Sieb« 
habet reegen unböfüdn'r Vegegituttg. 10. Vorwürfe ait einen 
greunb reegen übfer Vadjrebeu. IX. © n f f cb tt fb i g 11 it g 5« 
f d> r e i 6 e it. j. greunbfcbafflicbeS ©nffcbitlbigungSfcbretben ree» 
gen langen ©tiUfchreeigenS. 2. ®nffd)ufbigititgSfd)reibeu ree« 
gen jugeimtfhefer Verlcitinbmtg. 3. ©nffcbufbigttflgSfcbteibetv 
wegen eines VerbacbfeS 4. ©ntf^ufbigungSfcbreiben bap man



tűét oufs ßanb gehen fan#. 5. Gnffdntlbigtmgífdjreiben me= 
gén itidif genommenen 2!bfd)iebeS. (2ln einen Olieim). 6. Gnf= 
fdiitlbigungSfdireiben eineá 2Saferé für feinen ber9taéfáffig= 
feit beféulbigten ©ohn. (Hn einen ßehrherrn ober Beßrer). 7. 
Gíifféutbigungáféreiben eineá ©oßneS an feine Helfern, ti. 
GnffdHllbigiingSféreiben weifen eineá nid)f jnr beflimmfeit 3*8 
bezahlten Í)arteí;euá. 9. Gntféulbigung wegen eineá aufgeféo» 
benen'Huftragcá. 10. Gnfféulbigungéférfiben eineá 93tíinbeiá 
an feinen SSormunb über verféwenbcte Summen.' n. Gntfdnil- 
PigttnqSféreiben wegen einer attágefdűageiteit Steile. 12. Gut» 
féulbigtmgSféreiben wegen Iliét genommenen 2lbféiebeS (2in 
einen grettitb). X. G in Í a b u n g S f d) r e i b e n. 1. 3ur Sßer. 
iobung (Trauung). 2. 3ur ©afhenftetle (©evafferiicüe). 3. 
3mn ßeirf)enbegängniffe. 4. 3um ©titfagS* ober Hbenbmafite. 
5. Giniabungáféreiben jur bod,seif. (Hit einen greunb). 6. 
GinfabímgSféreiben 511 einem töairábafíe. 7. GiniabungSfdireiben 
an einen franBett greunb. auf baS ßanb 511 fommen. 8. Giu= 
labungSféreiben jum ÄtrdjWiibfefle. 9 Giiiíabuiigáfd)reiben jur 
.§od)jcif. (2ln cinen 9Sruber). 10. GinlabttngSféreiben an eine 
grcimbinn , auf baá ßanb su fommen. 11. Ginlabuitgéféreiben 
au einen ©orgefeßten jitrJ&od){eif. 12. GinlabuttgSféreiben an 
einen gmtnb, eine ©pajierfahrf mifjumadfen. H 11 f w 0 r t e u 
auf Giniabungáféreiben. 1. Huf eine Ginfabnng 
jum S3efud,e- 2. Hilf eine Giniabuna ;um93afle. 3. Huf eine 
Giniabmtg ju einer ©pajierfahrf. 4- Huf eine Giniabung jur 
Jöoéjeif. 3. Huf eine wieberl;of,ife Giniabmtg jittn 23efud)e 
XI. 23 e w e r b ti n g S f é r e i b e n. 1. 23emerbung beqeinem 
Siafer um feine Tochter. 2. 23emer6mig eines SßifwerS tim 
bie íoanb eineá ®täbrf)enS. Hbfd,tägige Hnfmorf aufeinen J&ei 
raft>Sanfrag. (23on einem SSaferj. XII. 58 e r m t f d; f e 
©dir eiben. 1. Hit ein grauenjimmer bei) Ueberfenbung 
»on 9tofcnflöcfeii. 2. fííagc libcr PaS lange ©tittfémeigen eh 
neS greunbeS. 3. Hnfwort auf baá vorher gehenbe ©djreiben.
4. 3»e 28ieberßetfleDung einer el)ema[;ligen greuiibfdiaff. 5 
Hnfwort auf baá vorher getienbe ©éréiben. 6. Gin ©oi;u 
nimmt von feiner Wuffcr fériftliécn Hbfdjieb. 7. Gnfmorh 
fdirciben auf eine Husforberung jum 35ueQ. 8. ©tan miber» 
raff) einem grem.be ben 23c|'ué eineá «errufenen Kaufes. 9. 
Gin grauenjimmer an ihren ehemahltgen ©ciicbfen. 10. Gine 

,©aftiun an ihren ahwefenben Gatten. 11. Hnfwort auf baS 
vorher gehenbe ©chreiben.

X r i 11 e H 6 tfy e i tu n g.
Jö a n b Í u n g 6 = n n b © e'f d) ä f f S-b r i e f e. I. Gm 

pfet>fimgSfd)rci6cn. i. Gmpfebíungíférciben eineá ißuehhaifeiS, 
bet nun eigene öcfdnifte führt. 2. Gin J&anbelSmann ein 
pjiehlf feinen ©eíellféaffer. 3. Gin ©roßhünbier empfiehlt lieb 4. Giné äjanbelSfratt jeigf beit Tob ihres ©affen an, unt 
empfiehlt fid) 511 ferneren Huffrägen. 5. Hnfwort aufben vorher 
gefjenben SSrief. 6. Gin jiaufmannSfoßn, ber bie eftanbluna 
feines S3afetS übernommen hat, empfiehff fid). 7. Gin Jpam 
SetSmann madif feinen #anbelSfreimben befannf, baß'er alle 
©efdiäfte aufgegeben, unb bie .£>atiPittng feinem 23ud)(jaffer 
fibergeben habe. II. GrEtinbigtingSféreiben. 1. Gin 
J&atibelSmann erfunbigef fíé um bie Umflänbe eines anberen 
SaufmanneS. 2. Gin ^anbelSmann erfunbigef fid), warum 
er auf feine ÍSriefe feine Hnfmorf ert)älf. III. 93 e ff e I (in* g 6= 
b riefe. 1. 93eflcnung «erfchiebcner Söaaren aus Trief!, a. 
Gin ähnliches ©threiben. 3. Hnfwort auf einen 93cffellungébrief 
4. 93eflc(Iung «01t ©eibc. 5. Hnfwort auf ben vorher gehenbeu 
93e(letIungSbrief. IV. 93 e n a d) r i cb f i g 11 n g S f ch r e i b e tt. 
». Gin JbanbcTSmann benachrichtiget feinem ipanbelsfreunbc 
ben Hbgang ter 93aaren. 2. 9tad;rid)f über ben guten Gm= 
)»fanj ber 9öaaren. 3. 93enachrichtigung über empfangene 95rie^

fe unb 'Saaten. 4. Hnfwort auf baS vorher gehenbe ©éren 
ben. 5. 93enad>i'iétigung über su empfangenbe ©etber. 6. Hut« 
wort auf baS vorhergehcnPc ©djreibeu. V. G r ni a í; n u u g S-- 
fdireiben. 1. Wan gibt einem Gommiffiomtr wiebert;oi)[fe 
Grmahnungen. 2. Gin Kaufmann wirb 511 bfjatjlen erinnert. 
3. Hnfmorf auf baS vorhergebenbe ©éréiben. 4- Gin jtauf? 
mann, verbietet fid), ihn ferner mit 93riefen ju belafligen. 
VI. Hn e r h i.e t h e n. 1. Hn einen ßanbelämann in 95efrejf 
von.Gofoniat 5 SBaaren. 2. Hit einen itanbelSmanu in 93ctrejf 
von Tűé. 3. Hnfwort auf baá vorhergeyenbe ©direiben. VII. 
du ff rüge. 1. 3» Setrtff einer ÖdD = Giueafficrung. 2. 
.Hnfwort auf baS vorhetgehenbe ©direib'en. V III. g r a d) U 
b riefe. 1. GrfieS Wußer. 2. Gin swepfcs Wuiler. 3. Gilt 
PriffeS Wufter. 4. HiTecuranj = ©diein eines guhrtnannS. IX. 
íBeéfelbriefe. U e b e r b a é 9B e é f e l m e f e n ü b e w 
h a it p f. 1. Gigencr 9SeéfeI. 2. Gin ábnlidjer. 3. Gin Sola^ 
Seéfeí von mehreren ^erfonen. 4- Iraifirter 2öed)fetbrief ober 
Tratte. 5. Gin Prima ©edifelbrief. 6. Gin Sccunda ■ 9Seés 
l'elbrief. .7. Gin 3ahrmarftS = ober Weß = ÍBedjfel. X. H u= 
weifungen. 1. Hnmeifung auf ©ctb. 2. Gine 3.
Hnweifung auf 21'aaren.

53 i c 11 e Hbt^etfung.
© e f é á f t S »H it f f á fee. I. Gonfracfe unb *3 e r< 

trüge. 1. 9icd)fSgüttige. 2. Ungültige, gor m ber 23 e r= 
träge, a) S a u f v e v f r á g e. 1>) 'IR i c f Í; 0 e rf r á g e. c) 
© a é t v e r t r á g e. <1 > T a 11 f d) v e r f r á g e. e) 93 a 11 v e r= 
ttráge. f) ©efeilfdiaftä» ober © 0 c i e t ä t S = 93 e r* 
träge, g) (Si)tv erfrage, li) fi e í> rv e r f r ä g e. II. T e- 
ji a m e n r. — G 0 b i c i ((. G i n I c i f u ii g. III. © é * n* 
tun gen. Grfí áruiig berfeíben. IV. SSolfmaé’ 
fen. GrEIärung berfeíben- V. ©éulboerférek 
bnug eit. GrEtärung berfeíben. VI. Ge ff ion. 
'353 a s eine Geffionfci;3 VII. 95 ü r g.f é a f f s f é * i- 
11 e. G i n ( e i t it n g. — 93orfiéfen bep HuSfietUing berfeíben.
VIII. 9t e v e r S * ober 23,e r 5 t d) t f é e i n e. 93 e g r t f f b i
f e S SE3 0 r t e S. IX G m p f a n g S f é e i it e. GrEIärung 
berfeíben. X. £i u i f f u n g e n. 28 a S fie fepen? XI. 
Tilgungfféeine. Gtfläritng biefeS SBorfeS. 
XII. 05 e g e n g ti i f f u n g e n- 93 e g r i f f b e S 98 0 r t e f. 
Xlil. 3 n e g n i f f e unb H fr f é i e b e. GrEIärungen 
b e rf e 16 e n. XIV. 6 0 nt i, Ä c é n ti n g e n ober H u Sj ü= 
gel. 28aS biefelben fei; e n V XV. H 11 j e i g e n, 9t a é=

. r i é t e 11, 53eEannf 111 ach ungen unb 21 it E ü n b i g u p.»
g e 11. 28 « S man hierunter v e r ft e f) e V XVI. g a f f i 0*» 

; neu. XVII. 3nt>e» arten. 28aS ifteilt Sn^entarium?
H n ^ a n g.

, I. 5tiein.eS X)euffé grattsőrtfd)eé Tifiilafur^ué oberfBep»
. fpiel* von 'Hufférifteti in 23eutféer unb granjőufdjer Spraée a«
, Staifer. Jtönige, gürjlen, ©rafeiu grepherren, Gbelieufe unb ©er» 

főnén bűrgerliéen ©taubes. II. 9tai;men einiger Orte u. Cättber, 
weidie bet)m93rieffd;reiben ju wiffer. nűfelié fmP, tocii fie im ~ran» 
jófiféen wefeiit(id) vom T5eufféeit ahweid)en. III. 93ornahmen, 
weiée im grans6ftfd)en wefentlid) vom TVuíféeit ahweiéen. IV. 
HiiSlegting verfétebener juribifdier, Eaufmánniíéei}> unb auS 
fremben ©praéeit entlehnter 2B6rfer unb HtiSbrűcfe. V. Hit» 
merEungen 511' ben ©eféáffS=2luffőtjen, bejüglié auf Ungarn, in 
io weif náhntlié in biefem ßanbe anbere ©efefee unb ©ehrüuée 
befteben, als in ben übrigen ßanbern béé őfterrciéiféen jtaifec» 
jtaafeS. VI. SJtahmeu foléer Uitgarifchen i>rfe, welche im Un» 
gariléen fei;r vom 25eutfd)en abweiée-u. VII. Unumgángiié 
nofhwenbtge ©eféáfts = ©egenftäube. VIII. ©oji = ©egetifiänbe.
IX. ©orjiigliée ©teifen mtb SahrmärEf* im 41t» «nb HuS» 
ianbe.



Hirdetések
ai Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

('20.')

Magyar Országra nézve f ő 1 e ra k ó h e 1 y e a' T s. Kir. kis
zár ó privilegyiomos Grétzr Zusner Vincze’ fényes 
tsizma kenőttsének.

(i) Ezen ha’zsírral kéfz ült fényes tsizma kenőtsnek elterjedett híre, 
és annak naponként gyarapodó kelete arra bírta az alulírottat, hogy 
ezen kéfz ítmény ének fő lerakóhelyet Pesten Kraufz Károly Úrnál, 
és Társainál nagyobb mennyiséggel fzaporíttsa, és a’ vevőknek azzal 
kedveskedjék, hogy mind nagygyában, mind pedig kitsinnyében a' 
meg állapított fabrikál áron szolgáljon.

Ezen fénylő tsizmakenőts részeinek 'választása, és vegyítéke 
számos próbákon , és tapasztalásokon alapodik , és legfzorosabban arra 
vagyon erányozva , hogy a’ bőrnek ne tsak szép fényes fekete szint 
szerezzen, hanem egyszersmind annak javítására, és tartósságára is 
szolgáljon, és minden káros béfolyásoknak ellent álljon.

Tellyes jussal megelőzhetetleneknek mondhatni ezen hal-zsírral 
készült fénylő tsizma kenötsnek a'tulajdonságait, és jóságát a’ miről 
kiki egy esztendei próba által meg fog győződni, és bizonnyal an
nak folyvást való használására magát elszánni.

Zusner "Vincz e.

Újonnan mcgjobbitott gyújtó rézkupakok-

(t) Siegel Jósef Bétsből jelenti, hogy Kraufz Károly Úh,„ 
és Társai Pesten az ő megjobbított gyujtókupakjainak a' tárát által- 

( Második Félesztendó- IS'18. J )(



vették. Ezen újonnan megjobbított gyújtó rézkupakoknak a’ jelessége 
leginkább abban áll, hogy azok a’ legnyujtliatóbb rézből tulajdon 
ujonan feltalált mód fzerént vágynak kéfzítve, mellynél fogva az ütés 
által eredő tűz, a' nélkül hogy fzét serkedezne, és a" ízemnek legke
vesebb kárt is okozna, tsupán tsak befelé hat, a' puskapor töltést hir
telen , és bátorsággal meggyujtja , és az előbbi lövés által fzármazott 
motskot felemészti; — maga a’ gyujtófzer is azon hafznos tulajdonság
gal bír, hogy annak legkevesebb rongáló, ’s káros béfolyása sints a’ 
fegyverre nézve. Ezen rézkupakok’ jósága, és jeles mivolta mind a’ 
Hazában, — mind pedig a Külföldön már próbára vétetett, és helyben 
hagyattatott.

Jelentés.
(l) Egy értelmes, és ifjúságától fogva abban fáradozó AíTzony, 

hogy Magyar Orfzág leányait Isten segedelméből a’ fzülők megelége
désével nevelje, bizonyos sérthetetlen kötelesség miatt a’ nevelést ab
ban hagyni kénytelenittetvén, most ismét ezen fontos kötelességnek 
szentelheti magát; ’s ennél fogva Nevendékeket kíván felvállalni. Ki 
őtet bizodalmával megtisztelni méltóztatik , bővebb tudósítást vehet róla 
Pesten a’ Bálvány utfzában a Rendelényi házban Nro 252*

- A* futtatásra L<5-elkészítő Intézetről, és több 
Lovak eladásáról való Jelentés.

(2) Meggyőzettetve lévén a’ felől, hogy a' czélarányosan elinté
zett futtatások a’ Hőnyi Ló tenyésztését hathatósan elősegíteni fogják 
— és minekutánna több rendbéli Páljadijak talpra tétettek, a’ futta
tások fzerentsés előmenetele főképpen a Lovaknak a’ Faijára való elhé- 
fzittetésétől függvén — különös megelégedéssel jelentem : hogy 182 8/q- 
re itt Hofzúréthen egy Lovak - elkészítő Intézet felállott, a’ melly bár 
ki által hafználtathatik , ’s igy akár ki a’ maga Lovát a’ jövő 1829- 
diki Pesti Ló futtatásra itten elkészíttetheti. — Jó Istállóról, és az 
Elkészítő Gyepről gondoskodtam. — Az Elkéfzito (Trainer) Flintoíf 
Tamás illő jutalom mellett ügyekezni fog, hogy a’ Ló tulajdonosok 
megelégedését megnyerhesse. Ennél fogva mind azok , kik Lovaikat 
ide küldeni szándékoznának, az ezen kívánságok az alább írt helyre 
levél által velem való elébbi közlésére megkérettetnek, úgy arra is: 
hogy a’ Ló mellett lévő fiúról, és a’ Ló tartásról, melly helyben is fze- 
rezhető — nem külőmben a' szükséges Eszközökről ú. m. Nyereg, 
Fokrócz, egéfz Lóra való Takaróról ’s a' t. rendelést tenni ne terhel
tessenek.



Jelenfm továbbá azt is: hogy jövő Octobet hónapban az ide 
való ménesből Rótyavetye által több fzámon fellyűl való Anyakanczák, 
Csikaikkal, nem külömben 1 — 2 esztendős mén- és kancza- Csikók 
el-fognak adatni. — Erről bővebben a' későbbi Jelentés. — 

Hofzúréthen Rosnyó mellett 
Ns. Gömör Vármegyében Aug, 21-dikén 1828. efzt.

Gróf A n d r á s y Uyörgy m. k„

Bablah nevezetű új Festek.
(3) Nem rég hozatott Európába egy növevény Kelet-Indiából, 

melly Franczia Országban a’ gyapjú festésére megpróbáltatok, és a' 
fekete színre nem tsak kipótolja fzaporaságára nézve az Aleppói gallest, 
hanem hávomfzor annyi telik ki belőle, mint amabból.—

Ennél fogva az alólírt azon iparkodott, hogy ezen festéket az 
ide való lakosok számára is megszerezze, és minden vevőkkel egy- 
fzer'smind közli ezen fzer feloldozásának meghatározott leírását, s’ 
módját, ajánlván ezt, mint legjobb kiméllő-fzert, valamint az ő Szeres^ 
Kereskedésével egybe-kaptsolt, mindennel bőven felkészült festő sze
rek' gyűjteményét, úgy különös jóságú Indigót, ’s a’ t.

Hoffmann Keresztelő János 
Pesten az Arany Vasmatskánál, 

a Sebestyén-Piaczon.

Híradás.
(3) Néhai Vekele Mihály árváinak, Tek. Ns.Veszprém Vármegyé

ben, a'Mélt. Püspökség! Uradalomnak Hagymáskér nevű Helysége há
tárában feküvő két rendbeli száraz malmai, az úgy nevezett Séd vizén, 
mellyek közül az eggyik három , a’ másik pedig négy kerékre forog
nak, és vizek soha meg nem apadván, szüntelen használhatók, az 
örökösöknek ön akaratjokból, e’ f. e. Septemb. Hónap 28-dik és October 
Hónap 5-dik és 12-dik napjain, a' többet igérés útján eladandók. —
A’venni kívánók, a’ vétel környülállásai eránt, bővebb tudósítást sze
rezhetnek magoknak, Pesten Tabuláris Ügyész T. Várady István Úr
nál, a’ Sebestyén Piaczon Nro 2Ö2,— úgy szintén Sz. Fejérváron T. 
Nagy Antal Hites Ügyész Úrnál, mint az eladó Örökösök Meghatal
mazottjánál,— valamint Palotán, Tit. Horváth Jósef Urnái, Méltós. 
Gróf Zichy Família Levél-Tárnokjánál.

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

ből hírül adatik, hogy a’ Deltái Kamarai birtokban egy a'Berzóva



folyóból tulajdonképpen e végre oda arányzott tsatornán erős sze
rekből újonnan épült három kerekű pénztárbeli malom 1828-diki No
vember elsejétől fogva három egymás után következő esztendőkre e’ 
f. e. September 18-dikán tartandó nyilvánságos Licitátio által bérbe 
adatik. Mellyre nézve a’ bérleni vágyók az előbb megjegyzett napon 
reggeli Q órakor a’ Dentai Kamarai Tifztartóság lrófzobájában , a’ hol 
a’ bérlés feltételeit addig is megtudhatni, mintegy 100 f. P. Pénzbeli 
bánat pénzzel, és elegendő kezességgel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Aug. 28-dikán 1828.

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

séből a' Vissegrádi Korona Város határában mindjárt a’ Duna 
mellett az Ország úton felyül a’ Villám! hegyen lévő jókora kőbánya 
e’ f. e. October elsőjétől fogva három egymásután következő efzten- 
dőre e’f. e. September 15-dikén reggeli órákon a’ Vissegrádi Er
dőhivatal lrófzobájában tartandó Licitátio által újra bérbe adatik. A’ 
bérleni vágyóknak 45 forint pengő pénzzel kell felkészülve lenniük.

Budán Aug. ló-dikán 1828.

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

ből ezennel hívül adatik, hogy e’ f. e. September 15-dikén a’ Visse
grádi Rafznár hivatalnál a' Nagy-Marosson lévő szép és jeles 
gyümöltsöt hozó gesztenye erdő, a’ Vissegrádi Uradalmi gyümölts 
kert, és a’ Kis Marossi Dunafziget a' többet Ígérőknek nyilván 
Licitátio által három egymás után következő efztendőre bérbe adatnak.

Budán Aug. 18-dikán 1828«

Birkák eladása.
(3) Ezennel köz hírül tétetik, hogy Fő Méltóságú Herczeg Bat- 

thyáni Érdi vagyis Hanzsabégi Urodalmában, melly Szabad Királyi 
Buda Városától, Tettes Ns. Fejér Vármegyében két órányi távolságra 
fekszik, vágynak eladásra fel állítva mint fzámfelett valók , úgymint 65 0 
tenyésztésre alkalmatos jó fzőrű anya Birkák, QO darab efztendős nyős- 
tény, és 100 darab ugyan efztendős űrü Birkák, továbbá 180 darab 
nyőstény és 1Ó0 darab űrü Bárány. A' vermi szándékozók az Urodalmi 
Tisztséggel naponként alkura léphetnek.

Költ Érden 24-dik Augustusban 1828.

Budai L o t t e r i a.
• Kisafízony Hava 30-dik napján 1828. volt Húzásban kijött::

L4. 40. lg. 8Ö. 34-



T B c y Otto Wigand/
Buchhändler inPesth/inderWaitznergasseimKappel'schen Hause,

erscheinen im Präuumerationswege:

August von KoHebue's
dramatische Werke

in 120 Bändchen,
broschirt in schön gefärbtem Umschläge.

Pränumerations-Preis für Ein Bändchen: 10 kr. , für 60 Bändchen: 7 fl. und für das
ganze Werk: 12 fl. C. M.

38 Bändchen sind bereits erschienen.
Jeden Donnerstag wird Ein Bändchen ausgegeben.

Jedes Bändchen enthält entweder ein großes Stück, oder zwey oder mehrere kleinere Stücke.

Ferner ist daselbst ganz neu und vollständig erschienen:

Leben NapoleonBonap arte's.
Mit einer historischen Uebcrsicht über die französische Revolution.

F«« TM alter L e o t t.
Auö dem Englischen übersetzt vom General I. von Theobald.

Zn 9 Bänden.
Alle 9 Bände der ordinären Ausgabe kosten broschirt in schön gefärbtem Umschläge:

2 fl. C. M.
In der schönen eleganten Ausgabe kosten alle 9 Bände steif in eleganten Umschlägen gebunden:

4 fl. 30 kr C. M.

Walter Seolt's Werke.
1. bis 65. Band.

Pränumerations-Preis pr. Band: 30 kr.C. M.
Der 66. Band erscheint den 1. September, und sodann jeden 1. und 15. eines Monathö ein Band.



Neueste österreichische Iugendbibliothek,
oder Sammlung der vorzüglichsten Kinderschristen zur Belehrung und Unterhaltung, zur 
Bildung des Verstandes, Veredlung des Herzens und Erweirerung der Kenntnisse in allen

Zweigen des Unterrichtes.
Erster Jahrgang: In 24 Bändchen, Pränumerations-Preis für 24 Bändchen, auf schönem weißen 

Druck-Velin, mit größeren, gut leserlichen Lettern gedruckt, ist ungebunden 2 fl. 4tt kr. C.M. 
Jeden 1. und 15. eines Monaths wird Lin Bändchen ausgegeben.

Bändchen sind bereits erschienen.

Der

Christen-Sclave in Algier und Jerusalem.
Gine Grzählung

für die frommgesinnte Jugend und für Erwachsene.
Mit einer Beschreibung der durch den Wandel Jesu geheiligten Oerter in Palästina.

Von Leopold Chimani.
Mit einem illnm. Kupf. gr. 12., 252 Seiten stark, brosch. im eleganten Umschläge: Ist. C.M.

Vondemselben Verfasser
sind ferner folgende neue vortreffliche Jugendwerke zu Prämien, und Fefftags-Gescheuken ju haben:

Religion und Tugend, die Leitsterne zur innern
Zufriedenheit in dem menschlichen Leben und zum Heil«. 
Eine Sammlung neu r Erzählungen, lehrreichen, religiösen 
und moralischen Inhalte«, zunächst für die Jugend , aber 
auch für Erwachsene, die nach Glückseligkeit streben. In 
zwölfBändchen, mit dem wohlgetroffenen Bildnisse de« Ver
fasser« und eilf schönen Kupfern, gezeichnet vom Professor 
Herrn I. Schindler, gestochen von den berühmten Künst- 
lern Herrn L. Bayer, und Herrn M. Hofmann. 
Prel« für all« zwölf Bändchen, in schön gefärbtem Um
schlag« broschirr: 6 fl. C. M.

Bethe und arbeite! Eine Sammlung neuer
Erzählungen, lehrreichen, religiösen und moralischen In. 
halte«, zunächst für bi« frommgesinnte Jugend, aber auch 
zur Lehre und Erbauung für Erwachsene. In sech« Bänd
chen mit eben s« vielen schönen Kupfern. Preis für alle 
sech« Bändchen, broschirt in schön gefärbtem Umschläge: 
3 fl. C. M.

Vertrauen auf Gott und Rettung. Oder:
Wunderbare Geschichte eine« Schiffbruches, einer verun
glückten SchiffSgesellfchaft, ihre« Aufenthaltes auf wü
sten Inseln in den Urwäldern Florida'« und ihrer glück
lichen Wiedervereinigung. Für Jung und Alt lehrreich er
zählt. Mit einem illuminirten Kupfer. Preis, steif im 
eleganten Einbande: 48 kr. C. M.

Die fromme Königinn Mathilde. Eine rüh
rende Geschichte der Vorzeit. Zur Verbreitung des relt» 
giö« - moralischen Gefühl« für fromme Söhne und Töchter 
erzählt. Mit einem illuminirten Kupfer, steif im elegan
ten Einbande: 48 kr. C. M.

Ritter Landsberg, oder die wunderbare»
Wege der göttlichen Fürsehung. Eine rührende Geschichlr 
de« Mittelalters. Lehrreich für die Kinder erzählt zur Be
lebung des religiös-moralischen Gefühls. Mit einem illu
minirten Kupfer, steif im eleganten Einbande: 48 kr. E. M.

Christoph Schmid's
unterhaltende und sehr lehrreiche Zugendschriften.

In 15 Bändchen. Zwcxte, vermehrte Auflage. Preis, ungebunden: 2 fl. Gf. M.



Chr. F. Weisse's Zugend-Theater.
Der geselligen Freude und sittlichen Veredlung guter Kinder bestimmt. Den Zeitbedürfnifssu 

gemäß eingerichtet und durchaus verbessert von Ebersberg.
Preis für alle 8 Bändchen, steif im eleganten Umschläge gebunden, 2 st. 40 kr. C. M>, für Ein

Bändchen 24 kr. C. M.

Tausend und Eine Nacht.
Arabische Erzählungen. Zum ersten Mahle ans einer tunesischen Handschrift ergänzt^ und 

vollständig überscht von M. Habicht, Fr. H. von der Hagen und C. Schall.
In 50 Bändchen, broschirt in eleganten Umschlägen: 4 fl. C. M.

Diese Ausgabe erfreute sich beynahe gegen 3000 Pranuineranten, und da der Werth dieser klassischen Unterhal- 
lungsschrift langst beurkundet ist, so dürfte sie wohl in jeder Bibliothek ihren Platz rühmlichst ausfüllen.

Staberls blauer Montag, oder die Kunst, alle Minuten zu lachen.
Proviant für Lebenslustige und Wißbegierige, enthaltend Tausend Spässe, Merkwürdig
keiten, Geschichten, gute Einfälle und Gedanken in kurzen Recepten für lange Gesichter.

6 Bändchen. Preis pr. Bändchen: 20 kr. C. M.

S ch n e e b a l l e n.
Ein Wintergescheuk für satyrische Näscher, Freunde der Humoristik und des fröhlichen Le
bens. Gesammelt zur Verkürzung langweiliger Abende von Gabriele Spaßvogel, Gesell

schafts-Fräulein der Prinzessin,, Brambilla.
Preis, steif im eleganten Einbande: 24 kr. C. M.

Die Kunst, ein gutes Mädchen,
eine guteGattinn, Mutter und Hausfrau zu werden. Ein Handbuch für erwachsene Töchter, 
Gattinnen und Mütter. Von Ioh. Ludwig Ewald. Heransgegeben ooifFriedrich Jacobs. 

Nach der fünften Original. Ausgabe. Steif, im eleganten Einbande: 48 kr. C. M.

Der türkische Dolmetsch
für deutsche Zeitungsleser und Reisende nach der Lewante.

Eine Erklärung aller, sowohl in früherer Zeit bestandenen als auch seit den neuesten Ver
änderungen im osmanischen Reiche eingeführten Hofämter, geistlichen Würden, Militär 
und Civil-Anstellungen, deren verschiedene Grade und ihre Wirkungskreise, nebst mehreren 

häufig in der Conversation vorkommenden Ausdrücken.
Nach den vorzüglichsten Quellen in alphabetischer Ordnung zusammengestellt, 

gr. 12., im eleganten Umschläge: 48 kr. C. M.

Ueber den Umgang mit Menschen.
Don Adolph Freyherrn Knigge. In 3 Bänden. Nach der zehnten, von F. P. Wilmsen durchgesehe, 
nen und vermehrten Orig.-Auög. Auf Druckpapieren schon gefärbtem Umschläge: 1 fl. 20 kr. E. M



Handbüchlein für jung e Damen
zur angenehme» und nützlichen Beschäftigung, oder Encyklopädie der vorzüglichsten weiblichen Kuastarbcitrn, nah- 
inentlich des Zuschneidens und Nahens der Wäsche, der Weiß-, Tambour.-, Platlstich.- und Goldstickercy, des- 
Slnckens von Strümpfen, Socken, Handschuhen, Kiuderjacken und Mützen, des durchbrochenen Strickens, des 
Hakelns, des Spitzenklöppelns und Nähens, des Teppichuähens (Tapisserie), der Mosaikarbeit, des Filetmachens, 
der Verfertigung von allerley Börsen, des Flechrens und Klpppelns der Schnüre, des Stopfens und )tusdesserns

und anderer weiblichen Beschäftigungen.
Don Charlo-tte L***. Mit 88 Abbildungen. Broschtrt im eleganten Umschläge: BO kr. C. M.

Die junge Hausfrau vor der Toilette,
am Näh- und Putzmachcrtisch, als Wirthschafterinn und Bewirtherinn. Ein Taschenbuch, welches Anleitung zu allen 
Gegenständen des Putzes und der Mode ertheilt, nahmentlich zur Selbstverfertigirng der Hüte, Aufsätze, Hauben, 
Kragen, Schttürleiber, Handschuhe und der Haargeflechte und zur Frisirkunst, zu der Kunst, sich geschmackvoll zu 
kleiden, zu der körperlichen und moralischen Anstandslehre, zu den bewährtesten Künsten der Toilette, und den be
ste» Vorschriften zur Erhaltung und Wiederherstellung der Schönheit, ing(eicf;en zur zweckmäßigsten Einrichtung des 
Hauses, zur Abtheilung und Meublirurg der Zimmer, zur Wirlhschafteführung, Bewirthung, Empfang und Un
terhaltung der Gäste, zur Anordnung von Gastmahlen und Cirkeln, zu einen, weisen und beglückenden Betrage» 
gegen de» Gemahl, die Kinder und die Dienerschaft, so wie zu vielen ander» nützlichen und vertraulichen Gegenständen.
Von Charlotte £ * * *. Mit 19 Abbildungen. Broschirt im eleganten Umschläge: 30 kr. C. M.

Anleitung zu einer vernünftigen Gesundheitspflege,
worin gclchret wird, wie man die gewöhnlichen Krankheiten durch wenige und sichere Mit

tel, hauptsächlich aber durch ein gutes Verhalten verhnthen und heilen kann.
Ein vortreffliches, fast unentbehrliches modicinisches Haus- und Hilfsbuch für Aerzte, Landgeistli
che, Gutsherren, Richter, Schulmeister, Dorsärzte und Barbierer, und für jeden Familienvater.

Von iFricUrtif) Carl Valllijkx.
Wörtlich nach der neunten Original-Auflage. Preis, in gr. Median 8., auf sehr schönem Kanzley- 

Druckpapier gedruckt, 435 Seiten stark, steif gebunden: 2 fl. C. M.

Ernst Schulze's sämmtliche poetische Werke,
4 B ä nde: 3 fl. C. M.

G. A. Bürger's sämmtliche Gedichte,
2 B ä n d er 1 fl. 12 kr. C. M.

Friedrich von Matthisson's Gedichte,
3 Bändchen: 1 fl. 12 kr. C.M.

• L. Th. Koscgarten's Gedichte,
3 B ä n d ch e n: 1 fl. 12 Fr. C. M.

Gotthold Ephraim Lessing's Gedichte,
2 Bändchen: 48 kr. C M.

E. CH. von Kleist's sämmtliche Werke,
2 Bände: 48 Fr. 6. M.

C. A. Tiedge's sämmtliche poetische Werke,
4 Bände: 2 fi. C. M.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(21.)

Pesten, Szerdán, Sz. Mihály Hava 10-dik napján 1828.

Sáska.
Sáska , gonosz féreg, nem várt vendége Hazánknak, 

Földünknek zsírját ingyen emészted ehes I 
Nem néked szerzők vagyonúnkat 1— Sok henye Vendég 

Munkával szerzett jó kenyerünket eszi.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
„ ORSZÁG.

O Tsáfz. Kir. Felsége az Erdélyi 
Kir. Kormányfzéki Tanátsost,és 

a" Provinciális Számtartóság' Elölü
lőjét , Méltóságos Straufzenburgi 
Klein Dániel Urat, hafznos és több 
efztendei fzolgálatjára nézve Sz. lst- 
v m Rendének Kis-Kerefztjével ke
gyelmesen megajándékozni meltóz- 
tatott.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége, Nemze
tünk’ jótévő Annya és Királynéja , 
megilletődvén Béla korona-város' 
lakosainak a’ f. e. Május 21-dikén a’ 
tűz által történt fzerentsétlensegén, 
még Jun.2 t-dikén 500 forintot kül
deni méltóztatott a'megégetteknek, 
melly kegyelmes ajándéka Szepesi 
Fő Ispány Úr' kezébe jutván , es a 
múlt h. 17 , és 20-dikán kiofztatván, 
háladó öröm könnyeket satolt-ki a 
gyámolított fzerentsétlenek" izéméi
ből. Áldás az Országnak illy kegyes 
Annyára !

Nagy-Bánya, Aug. 27. —: Ide 
egy Staféta érkezett olly bivatalbeli 
( Második FélesztendÓ 1828.)

parontsolattal, hogy minden város’ 
és falu’ lakosai mindenféle zörgő , 
tsörgö eszközökkel készen tartsák 
magol-at éjjel-nappal a’ napkeleti 
Sáska elűzésére , ha az jőni talál. Va
lóban ezen h. 26-dika vala az a’nap, 
midőn délután 2 1/2 órakor setét 
felhő módjára, melly a’nap fényét 
elfogta, vidékünkre jőve ezenirtóz- 
tató éhes állat Erdély felől (lásd 18 
fzámu levelünknek 140-dik lapját.) 
A' kemény rendelés fzerént majd 
egy ember sem marada a' házban, 
hanem ezerenként tódulának kü- 
lömbféle zajgó eszközökkel felfegy
verkezve a Sáska űzéséie. Irtóztató 
volt hallani az ezer féle hangú zajt 
a’ lárma harangok’ zúgásával egybe
keveredve ; volt is foganatja a’ hafz
nos rendelésnek ; mert hívatlan ven
dégeink 3 órányira viíTza vonultak. 
Rettenetes látni, szomszédunkban 
némelly helységek határain mennyi 
pusztítást vittek végbe !

Pest. September 4-dikén tar
tattak az Angol Kis Asszonyoknál
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itt fennálló leány nevelési Intézet
ben a’ végső félefztendei próbatéte
lek. Ezen ditséretes Intézetben több 
mint L50 kívülről bejáró városi és 
vidéki Leányok három oskolabeli 
osztályokra elrendelve,taníttatnak a’ 
hitvallás és erkölts tudományára, a’ 
bibliai történetekre , a helyes írásra 
és olvasásra, magyar és német nyelv’ 
rendfzabásaira, a’ számvetésre, és 
mindenféle hasznos és fzép kézi mun
kákra. Ezen kívül negyvenkét Ris- 
aílzonyok a’ TT. Angol Risaffzo- 
nyok’ gondviselése alatt egéfz neve
lést vefznek, és még a’világ’ és Ma
gyar Orfzág’ történeteiben a* föld’ 
leírásban, ’s a’ Franczia nyelvben, 
rajzolásban, és minden effélékben is 
oktattatnak, és a’ hazá reményére 
mindenképpen kimiveltetnek. Kü
lönös figyelemre méltó ezen Intézet
ben az: hogy TT. Subi ts Anna 
Elöljáró és Fejedelem AíTzony gon
dos elintézése fzerént a’ magyar 
nyelv ritka ügyességgel taníttatik ; 
mellynek bizonyosabb, és sikere
sebb előmozdítására egy rövid és 
fontos foglalatú a’ magyar nyelv ta
nítására és tanulására igen alkalma
tos könyvetskét nyomtattatott-ki 
egy igaz és buzgó hazafiúnak útmu
tatása és elkészítése után; — és már 
látni, melly szembetűnő előmene
telt tettek légyen a’ magyar nyelv
ben a’ nevendékek. Bizonyára a 
hazai nyelv’ gyarapítására és terjefz- 
tésére nem is gondolhatni valamit 
hasznosabbat, mintha olly fzámos 
leány gyermekek kik valaha anyák 
’s nevelők lesznek, a’ magyar nyel
vet megtanulva lépnek ki a’ nevelő

házból a’ haza’ szolgálatára és dí- 
zére.

Hadi Tudósítások.
Nagy-Szebenből Aug.26.— 

Bukurestből ezen h. 22-dikén 
tölt tudósítás fzerént, Aug. 1 8-ikán 
a’ Törökök Kalefat-ból (Viddin- 
nel szembe) 20,000-uél többen he
vesen kitsaptak a'G o 1 e n t z-nél lé
vő Orofz táborra; ez által az Orofz 
seregek kéntelenek voltak magokat 
Csóró j-hoz a bésánczolt állásba 
visszavonni. Itt is 19 dikben igen he
vesen megtámadtalak, de mégis 
megvédték a’ tábort a" nagyobb Tö
rök erő ellen.

Azon közben a’ Törökök az előbb 
nevezett helyen öfz vehalmozott kész
ségeket mind elfoglalták, hol kezökbe 
esett 10,000 oka kétfzersült, 40,000 
oka gabona (egy oka l l/liiczés mér
ték) sok széna, igen sok épület-fa, 
kompok , és tsónakok , mellyek a’ 
Dunán való általmenetelre valának 
készítve, végre több ezer hízott ökör, 
mellyeket Viddinbe hajtottak. Ezen 
meglépés által a’ Mehedintzi kerület 
kis Oláh Országban egéfz Cser- 
netz vidékéig nagy pusztítást szen
vedett ; és még Rrajovában is 
20-dikban nagy rettegésben vol
tak. Hanem mivel Geismar Grlis 
Rarakalból, ’s egyéb helyekről 
sietve segedelmeket szerzett öfzve , 
lehet reményleni, hogy ezen kitsa- 
pásnak nem lefz további követke
zése. (Ö. B.) (Hasonlítsd öfzve az 
alább következő Orsovai tudósítá
sunkkal. )

Bukurestből Aug. 20. — 
Kis Oláh Orfzágba mintegy 12,000
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emberből, ’s 50 ágyúból álló segít
ség ment, melly arra való , hogy a 
Viddini őrizetet, melly több ízben 
megtámadta Geismar Grlist, za
bolázza meg. — A’ Baradsiki Orofz 
hadi szállásról értjük, hogy a’ Tsá
fzár Aug. 25-dikéig oda érkezik, ’s 
azután hathatósan fogják folytatni 

' a’hadi munkálkodást. Az Orofz sán- 
czolások Sumlánál már elvégződtek, 
’s az ágyúk felrakattak, úgy hogy 
az ágyúzást el lehet kezdeni. Némel
lyek pedig azt tartják , hogy Sumlát 
tsak bekeríteni fogja a" seregeknek 
egy réfze, míg a'másikréfz Driná- 
poly felé előnyömül. Azttefzik hoz
zá, hogySumla és Drinápoly között 
most tsak egy fzabad közösülés! út 
vagyon ; az Oroszok ezt is el akar
ják fogni, ’s e’ miatt a' Törökökkel 
szüntelen tsatáznak , ’s mind a’ két 
réfz nagy elfzánással viaskodik. Az 
Orofz Fő Tiszteknek meg van pa- 
rantsolva, hogy Várnát akármi áron 
is megvegyék, ’s a’ mint mondják, 
már elkezdették ágyúzni vízen és 
szárazon. Várna az Oroszra nézve 
igen fontos hely ; ez szerzi meg flot
tájának a" Burgási kikötőhelyet, és 
a’ szárazföldi seregekkel azt öfzve 
köti. Hg. M en cz i k o f f Grlis sege
delmet vár, ’s rohanásra készül, a 
mi sok vérbe kerülhet, mivel a’Tö
röknek a’ lakosokon kívül ottan
20,000 fegyverese van, a' kikötő jól 
meg van erősítve, ’s a’ flotta nehe
zen közelíthet (De már megírtuk 
előbbi levelünkben, hogy Greigh 
Adm. közelített, ’s a’ Török hajó
kat elfogta.)

Pest, Lépt. Q-dihén. — Most ér

kézéit ide egy, Orsóvá r ól Aug.
22-dikén költ levél, melly fzerént az 
Oroszok valósággal Maglovits- 
ból (Kalafat-tól 2 órányira) eltaka
rodtak, 8 magokat Csoroy-ba 
vifíza vonták (Kalafat-tól 6 órányi
ra); kétség kívül a’ többi seregek is 
Csernitzből, és Krajovából oda gyü
lekeznek. — Az Oroszoknak ezen 
viflzavonúlását, így fzóll az író, nem 
tsak a Viddinből egyenesen ide ér
kezett kereskedők bizonyítják, ha
nem a’ Basához tegnap előtt jött Ta
tár is, ki még illy tudósításokat 
hozott:

Mihelyt az Oroszok Maglovits- 
ból elmentek, a’Törökök mindjárt 
a’ vidékre kitsap.tak, és 8000 darab 
szarvas marhát szedtek öfzve, mel- 
lyeket Viddinbe hajtottak.— Bas
ke vits Grlis által elíoglaltatott 
Kars várát a’ Törökök reárohanás 
által ismét vissza vették (?). — A’ 
Nagy-Vezér 40 ezerrel, ’s egy má
sik Asiai Vezér is 40 ezerrel útban 
van S u m 1 a felé; de a’ Próféta Zász
lója még sem ezen seregek előtt nem 
vitetik, sem a' fő városban kifze- 
gezve ni^Sen, — Ibrahim Basa Mó- 
reáb-n győzi? Jt et vett az Orofz 
hajós seregen; - ezt inkább a’ten
ger háborodásánek, és szélvésznek 
lehet tulajdonít: ni, miliőn 14 Orofz 
hajó réfzént elveszett, íéfzént záton- 
ra vettetett. — Anionban mind ezen 
kedvező környűlállások keveset hasz
nálnak a" Törököknek, minthogy a’ 
Sumlai Orofz tábor rövid időn 175 
ezer emberrel megszaporodik, ’s 
ezek között 52,000 gárda-katona 
vagyon.

)C



OROSZ BIRODALOM.
A' Journal d,Odessa Aug. 23- 

dikán ezt írja: ,,Ö Felségök a’ Tsá
fzár, és Tsáfzárné tegnap mezei la
kásokból a’ residentiajokba költöz
tek, ’s nehány nap a' városban fog
nak maradni.

Ugyan ezen Újság a Felséges 
Tsáfzárnak Hlyen Rendelését közli, 
melly az Uj-RuíTziai., ’s Befzarabiai 
Fő Kormány szóhoz vagyon intézve:

,, Ezen Török háború előtt az 
Orofz kikötőhelyekben gabonával 
megrakott hajók a’Konstant!nápolyi 
fzoros tengeren való általmenetelkor 
sokféle bofzuságokat szenvedtek. A" 
Török Orfzáglófzék sokszor kénfze- 
ríté terheiket, noha azokat más ho
vá akarák vinni, önkénye fzerént 
meghatározott áron, és a’ tulajdo
nosok’ haszna ellen ott lerakni.

„Most, midőn az igazságos há
borúnak izenésc barátságos egybe- 
köttetésünket ezen Birodalommal 
egészen felbontotta, tartozunk egy 
részről elkerülni a’ még nagyobb bo- 
fzontásokat, és erőszakoskodásokat, 
mellyekre az Orofz kereskedés a’ ga
bonának a’ Konstantinápolyi tsator- 
nán való általritelében ki lehetne 
téve; és más részről a? Portát meg
fosztani azon eszköztől, melly által 
fő városát megrakhatná eleséggel , 
melly Orofz Országból vitetik. Ezen 
okból szükségesnek találtuk, végkép
pen, és mostantól fogva minden 
nemű gabonának a’ fekete , és 
Azov tenger' minden kikötőhelyei
ből való kiviteléi minden kifo
gás nélkül megtiltani.

„Különösen az Urra bízzuk az 
arról való gondoskodást, hogy ezen

rendelés végre-hajtassék , és Koro
sán megtartassák. Költ OdeíTzábau 
Aug. 20-án 1828. Aláírás:M . Klós.”

BRAZÍLIA. •
A' Rio Janeiróban megjelenő 

Courrier du Bresil Jun. U.lki 
darabjában holdason leírja az azon 
Varosban végbement zendülést 
meilynek rövid értelme ez: Jón. q-' 
dikén reggel támadott a’ zendülés a’ 
Sz. Kristóíoan (külső város) lévő 2- 
,dik Német batahon kafzárnyájában 
'Már régóta morrogtak a’kainak? 
kemény fenyíték, és botozás ellen 
s egyeb pauafzaik is voltak. Ekkor 
egy katona bizonyos vétkéért 50 p,tJ- 
czára vala Ítéltetve, de ő előbb hadi 
törvényfzék elejébe kívánt állítta tnr 
ezt neki meg nem engedték; azéri 
o hevesen elJentáUott a büntetés
nek; ekkor megkötözték, és a fza- 
bott büntetés ötfzörösen reámére
tett. A 210-dik ütésnél egy, a’2-dik
batahonbeli Kapitány kéré a Majort, 
hogy ez eleg lenne, a’ mi meg is tör- 
teut. De ez lázadásra ingerlette a’ 
többi katonát; mintegy dühödve 
rohananak a’ kastély felé, ho<ry a’ 
Tsafzárhoz vigyék panafzaikat; Ő 
helsegemegparantsolá, ho«ya'ka- 
fzarnyaba takarodjanak, 's majd 
megvizsgál tátik apanafz; külömben 
az ílly fzamos Deputátió lázadást 
mutat. A’ batalionnak kétharmada
melly nem volt réfzes a’ támadás
ban , mindjárt olly parantsolatot 
vett, hogy a’pártütőket fogja el. A’ 
fő hadi Kormányozó a’ kafzárnyába 
ment, az ő jelenléte ugyan letsen- 
desítette a’ zajt; de ebéd után sokan 

jmegréfzegedvén, a’Major’, ésQuár-



tély-mester’ házát kirabolták , elron 
tolták , és alig futhatott el a’ két 
Tifzt; a’ batalionnak többi Tifztjeit 
megölték , vagy megsebesítették 
Estve letsendesedtek, de a’ harma
dik batalionból nehány Irland! ka
tonák a’ Sz. Annái táborból éjjel 
megérkezvén , ismét megújult a" lár
ma.— Jun. 10-dikén reggel 2Ó0 Ir- 
landinál több érkezett a'Sz. Kristóf! 
hafzárnyába; ekkor elkezdődött hir
telen a rablás, fofztás, és gyilko
lás; a* közel lévő házakat mind el
pusztították; a’támadók egymás közt 
is viaskodtak a’ pénzes zatskókért; 
délután az egéfz külső város pufzta- 
ság volt, kivévén a' kastélyt. Több 
lakosok felfegyverkeztek, hogy ma
gokat oltalmazzák , ’s ekkor a’ bo- 
lzuálJásnak, ’s gyilkolásnak szabad 
menetele volt; az ott járó lakosok, 
és fzeretsenek halva dűltek le. A’ 
következett éjjel is tartott ezen za- 
varodás. 11-dikben reggel már a’ vá
rosba harapódzott a’ rettegés ; itt az 
lrlandiak mindenféle irtóztató kitsa- 
pongásokat követtek el. A’kereske
dők fegyvert ragadtak, ’s ekkor kez
dődött az igazi vérontás. O Felségé 
nek , ’s a hadi Kormányozónak min
den iparkodása, rendelése foganat- 
lan volt aCsendesség’viífzaállítására. 
A’ Generális két ízben forgott élet
halál veszedelme között. Az Óbes
ter de 1 Koste az egéfz lázadás 
ideje alatt fegyverben kiállva volt, 
és tellyesítette kötelességét, bofzus, 
és részeg számos katonáinak vágá
sai , szúrásai között hideg vérrel 
megvetvén a" halált; de ő sem mehe
tett velők semmire. Délután Ilikben 
a’ polgári katonaság fegyvert fogott,

s ezzel a kereskedőség eggyesítette 
magat, a mire nagyon fzolgált egy 
froclamatió, melly a’ Felsőség ál
tal mindenütt kiragafztatott. — Dél
után 4 óra tájban a’ Minas 12-dik 
Rgtje a’ vár ágyúi, a flotta-pattan- 
tyusságából 2Ö0 ember, lovasság, 
és politia katonaság , a hadi Kormá
nyozó alatt, a’ harmadik batalion 
kaszárnyája ellen indúla ; a" pártütők 
a’ szállásoktól bizonyos távulságra 
tsata-rendbe állván, rendetlen tüze
léshez fogtak, de a kaszárnya faláig 
villza-nyomattak. Minekuiánna né
hányszor híjába szállították fel őket, 
hogy adnák meg magokat, a* pat- 
tantyusság liéntelen volt ágyuzni. 
Az éj véget vetett a viadalnak. So
kan elestek; az Irlandusok közűi 
130 ember holt meg. Más nap reg
gel megadák magokat az Irlandu
sok, ’s mind hajóra vitettek ; a’Né
metek , kik közűi kevesen maradtak, 
az lrlandiak áltál a kaszárnyában 
sokan felkonczoltatván, más hová 
rendeltettek. — Még ezen kivűl más 
két helyen kezdődött viaskodás. Egy 
vadáfz-batalion, melly Fernambu- 
cótól érkezett, és Praia-Vermelha 
várában tanyázott, Benedicto Ma
jort megölvén, hasonlóképpen fel- 
zendűlt; 1500 Irlandinál többen 
akarták magokat a’ Németekhez kap- 
tsolni. Minthogy ezek ellen nem volt 
elegendő a’ Brazíliai katonaság, a' 
Tsáfzár a’Franczia, és Angol Köve
tek’ helybenhagyásával megkérette 
az ónállókét Admirálist, hogy ezek 
némelly seregeket kiildenének a ha
jókról a Tsáfzár segítségére. A Fran
czia R a b a u d y Kapitány vezérlése 
alatt 500 katonát, az Angol 200-zat
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küldött, kik 12-dikfcen reggel a' 
fegyver háznál kifzállottak , s egye
nesen O Felsége kastélya felé indúl
tak ; 3 ágyuzó salup állott a’ 2-dik 
batalion kafzárnyajához közel. Az 5 
Franczia kompánia, négy lovag
ágyú , egy lovag-ofztály (az Ango
lok a’ Tsáfzári kastélyt őrzötték) 
Lima brigadérosnak O Felsége ha
di Segédjének vezérlése alatt a 2-ik 
Német batalion kaszárnyája ellen in- 
dúlának. Itt jó állásba vervén ma
gokat , egy béke-követet küldenek 
a’ pártütőkhöz , kik azt felelék, hogy 
a’ Tsáfzár szándékát akarnák tudni 
ő erántok , és egy kevés időt kértek; 
az utolsót megnyerték. Egy óra után 
ismét egy Követet külde a’ Grlis hoz
zájuk olly üzenettel, hogy ha egy 
negyed-óra alatt le nem teszik fegy
vereiket, azonnal jelt ád a’ megtá
madásra. Négy Tiszt által vezettet
vén ezen pártütő katonák , rendbe 
kiléptetének , fegyvereikkel tifztel- 
kedénelt a’ bekerítő seregek előtt, 
és fegyvereiket mind lerakák 50 lé
pésnyire a' vívó seregek előtt. —A’ 
pártütőket mind a’hajókra szállítot
ták ; nem tudni még, hová vifzik ; 
elég az, hogy a’Birodalomban meg 
nem maradnak. A’ Tsáfzár 13-ikban 
különösen megditsérte Lima Grlist, 
és megköszönte a Franczia, és An
gol Admirálisoknak segedelmüket. 
A tsendesség ege ízen viíízaállíttatott. 

KOLUMBIA.
Karthagenából Jun. 29-ikén 

költ kereskedői levél iliyeneket ír: 
,,Végre jelentést tehetünk azúrnak 
azon politikai bizonytalanságok’ 
fordulásáról, mellyek között Kolum
bia több efztendő óta lebeg. B o 1 i-j

vár a’ Respublika’ Fejévé 
kikiáltatott. Ezen nevezetes történet 
igy ment végbe. A nagy Nemzeti 
gyűlés Ocannába egybesereglett ; 
Bolivár Bacaramangában tartózko
dott ezen várostól két órányira, a’ 
gyűlést ízemmel tartván. Á’ több
ség Bolivár ellen volt, és San
tander" akaratja fzerént viselte ma
gát. Több zajos ülések u-án a’Boli
vár mellett lévő kissebb réfz , melly 
21 tagból állott (ellene 5Ö volt) el- 
tökéllette magában, hogy magát 
viffza húzza, ’s a’ néphez egy írást 
botsátott, mellyben kinyilatkoztat
ta, hogy ő a’Respublika'hafznával 
ellenkező végzésekre reá nem állhat. 
Minthogy a’ többi megmaradóit ta
gok’ fzáma nem volt elegendő, te
hát a’ gyűlés eloszlott. Mihent ezt 
megtudták Bogotában , hol Bo
livárt különösen szeretik, nfzvegyű- 
lének az Elöljárók és a’ Nép ’s őtet 
a’Respublika’ Fejének nevezék. A’ 
Megyék’ fő városaiban is az Elöljá
rók ezen példát Követék , "s Bolivár 
minden ellent-állás nélkül győze- 
delmeskedék. Karthagena Jun. 25- 
dikén készítette helybenhagyó Okle
velét. Santander , ki minden remé
nyét letette , ’s nem akarta meggyuj- 
tani a’ polgári háború’ tüzet, szabad 
úti levelet kért, hogy a’ Respubli
kából kiköltözzék; de Bolivár azt 
monda neki, hogy addig el nem me
het , míg annak formája fzerént Vice 
Praesidensi hivatalát le nem teszi, 
és kormány ozásáról számot nem ád. 
— Meg kell jegyeznünk , hogy Bo
livárt igen külömbféle színben fes
tik Európában, ’s róla külömböző 
ítéleteket hoznak, és ezen tettét
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nagyra vágyásának tulajdonítják; de 
én a’ történetek' közepette a’nyug- 
hatatlanságok’ tanúja, mellyek több 
efztendő óta tartanak , azt állítha
tom, hogy nem volt más mód a rend
nek , és tsendességnek viíTza állítá
sára, és a* törvények' foganatjának 
megerősítésére, mint a Dictaturát 
egy erős, és betsületes embernek 
általadul , ki hazájáért mindent fel
áldozott, ’s nints más czélja, mint 
annak boldogságát előmozdítani. 
Már nevekedik azon bizodalom, 's 
azon bizonyos reménység , hogy az 
ingadozás, és kény végre el fizette
tik , "s Kolumbia majd a' Népek kö
zött olly polczra emelkedik, mellyre 
jusa lehet. Bolivár most a’ Fináncz- 
dolgokkal foglalatoskodik, hogy a" 
hitelt ismét viíTzaallíttsa, és a Stá
tus Hitelezőit kielégittse..’’ — Ezen 
levél, mellyel az Alig. Zeit. is kö
zöl, találtatok a' Journal du Com- 
merce-ben, és a’ beküldője Havrei 
Kereskedő , ki Kolumbiát jól isméri, 
illy megjegyzést közöl azUjság íróval 
— „ Santander V. Praesidens ügyes 
országos ember, de gyanúba esett, 
hogy az Orfzág pénztárának nem hí
ven viselte gondját. Minthogy Boli
várnak fzemélyes ellensége, nehe
zen kerüli el ennek bofzu Jlását. Re
ményien! lehet, hogy az új Orfzág- 
lás formája jobb rendet szerez Ko
lumbiában , mint levelezőnk is hifzi; 
de mégis különös, hogy a’ törvény 
betöltését éppen annak megszegésén 
kezdik. A nemzeti gyűlés a' tarto
mányoknak választott Képviselőiből 
állott; ennek többsége, Bolivár’ ba
rátainak minden intselkedése mel
lett is, ő ellene voksola ; tehát

I fel lehet tenni, hogy a’ Nemzet’ na
gyobb része nem kívánja őtet Ural
kodónak. De minthogy azt állítják, 
hogy ezen Országot legjobban lehet 
kormányozni dictátori hatalommal, 
nints egyéb hátra, hanem a' követ
kezéseket el kell várni.”

GÖRÖG ORSZÁG.

A’ Szmirnai Courrier Aug. 2-ikán 
Ily levelet közöl, melly Hydráról 

Jul. 20-dikán költ: „ A Praesidens 
ezen szigetnek két hónapi kikötő
helybeli szabadságot engedett,azon 
károk’ kipótolására, mellyeket a’pes- 
tis idején a’ bekerítés miatt szenve
dett.—- Dentzel F ranczia Óbester 
hat hónap óta Church Grlisnál 
vagyon , ki őtet az Orfzáglófzék ál
tal hasonlóképpen Generálissá ne
veztette. Azt mondják, hogy a’Tak- 
tikusok’ vezérévé lefzen, kiket Fab- 
vi er Óbester alkotott öfzve. Úgy 
látszik , hogy Fabvier el akarja 
hagyni Görög Országot; de a’ Prae
sidens minden reguláris , és irregu- 
láris seregek fő vezérségével szándé
kozik őtet megkínálni, és C hu r eh 
Grlist Nápolyba való visszatérésre 
bírni. — X’ régi gyakorlott seregbeli 
katonák, kik még Metkanában vannak, 
a* lerakó helyekben találtató készsé
gekkel eggyütt Nápoliba fognak ha- 
,ón fzállani, ’s a’ Methánai tábort 
végképpen elhagyni. Közönségesen 
azt tartják, hogy mihent a’ Praesi
dens Korfui útjából viflzatér, Görög 
Országra nézve ez jeles időszakasz 
lefz, ’» egy részről ezen Orfzág' jö
vendőbeli sorsa elválik.

A’ Görög Méh Jul. 3-ikánilly 
| MeíTzeniai tudósítást közöl Jun. 23-
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diháról: ,,Ezenh. lö-ikán az Egyip
tomi armadának egy ofztólya P y r- 
gosba ment Elis tartományába, 
de a" lakosoknak kárt nem tett. Ez 
még most is oltván, seleségetve- 
fzen meglehetős jó áron, de még is 
a' lakosok kénfzerittetnek az eladás
ra. Mintegy 870 Görög fogoly, több
nyire Gafztunibeli,érkezett 15-ikben 
Módónból Gargagliánóba, Ár
kádiának eggyik falujába , mivel 
most Ibrahim ezeket nem képes tar
tani. A’ hoíTzas és kemény fogság’ 
nyomdokin kivűl még pestist is hoz
nak , mellybe kilenczen közülök be
lé estek. A Megye Kormányfzéke 
mindjárt elválasztotta őket a’többi
től, és fzükséges egésségbeli rende
lésekhez nyúlt. — A múlt hónap 
vége óta a lázadó Törökök K o- 
r ónban az elindulásra készültek, 
és a’várakat a'vidéki Törökök kezé
ben akarták hagyni. Még az élés
házakat is megnyitották , és az elesé- 
get elosztották; hanem még eddig 
ki nem mentek. A’ három MeíTze- 
niai várban lévő Törökök úgy bán
nak a’ Görögökkel, mintha fegy
vernyugvás volna. Tsak Módónban 
uralkodik a’ pestis az éhséggel egy- 
gyütt.

A’sokfzor említett Albániaiak 
elmenetele felől Módónból így ír a' 
Görög Méh: ,,Aegina, Jul. 3. — A" 
Mondonban lévő Albániaiak , kika' 
várat elakarják hagyni, ’s haza men
ni, Naupliába békekövetet kül
döttek , hogy Görög Ország' Praesi- 
densével arról alkudozzanak, miként 
mehetnének bátorságosan által a’ 
Görög földön. — A e g i n a, Jul. 14.

—* Valami 2500 pártütő Albániái 
Patráfz felé fordult. A’ szembe talált 
Nikitásnak ezek tudtára adták , hogy 
Patrászon által nyugoti Görög Ország
ba akarnak menni, hol sok földjei
ket találják, ’s ezekkel haza térnek. 
Ezek' kérésére Nikitas egy késérő 
tsapatot ada melléjük , ’s így tovább 
ménének, Klidi szoros útnál, (Mo
rcának nyugoti partjainál ) nehány 
Arabs gyalog, és lovag Regemente
ket találának, több óráig tartott véres 
tsata támada, melly által az Albá
niaiak kéntelenek voltak a’ Korinthi 
szoros út felé magokat visszavon
ni. Nem tudjuk, vallyon az Arabsok 
üldözik-e őket. Árkádiából érkezett 
emberek azt mondják , hogy a’ Mó
dónból kiment Albániaiak a’800 lo
vaggal eggyütt majd 3000-reri vol
tak. Ibrahim megértvén szándé
kokat , hogy Patráfzba igyekeznek, 
az oda vivő ólakat Arahsai által el- 
foglaltatá. A Klidi mellett történt 
tsata után az Albániaiak Karíténé- 
hez vonúlának, hol Kolokotroni Grlis 
is volt; ez Genneos nevű fiára , és 
Nikitásra bízá , hogy a’ Korinthi szo
rosig kisérjék. Zerva Óbester Jul. 
7-dikén Megarát elhagyta; az ott 
táborozó többi seregek Jul. Q-dikén 
indúltak meg. Ezen seregek’egy ré- 
fze arra rendeltetett, hogy a" Ko
rinthi szoros utat őrizze , míg az Al
bániaiak által mennek , ne hogy ezek 
valami árulást kövessenek el. A’ 
Klidi melletttsatázó Albánusok meg 
fzóllíták a’ Görögöket, hogy ők is 
tüzeljenek az Arabsokra, de ezek 
neutrális nézők voltak , ’sa'vettpa- 
rantsolathoz szabták magokat.

(llafznos Mulatságok Nro 21. Hirdetés 1/4 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(21.)
Híradás.

(l) Trettner György Massájához tartozó, ’s Promontoriumbara
a’ Hofhuton fekvő — -A_ Szőllő, egéfzen, vagy kissebb darabokban,.

4. 8.
— a’ függő terméssel eggyütt, vagy a’ nélkül ; — úgy fzinte egy Kő- 
pincze, és mintegy 3000. akóra való vas abrontsos Kádak, és Hordók, 
f. e. September 19-kén dél előtti Q órakor, az Uradalmi Cancelláriá- 
bau tartandó Licitátio mellett, a’ többet ígérőknek eladattatnak.

J e 1 e n t é s.
(2) Egy értelmes, és ifjúságától fogva abban fáradozó AÍTzony, 

hogy Magyar Orfzág leányait Isten segedelméből a' fzülők megelége
désével nevelje, bizonyos sérthetetlen kötelesség miatt a’ nevelést ab
ban hagyni liénytelenittetvén, most ismét ezen fontos kötelességnek 
szentelheti magát; ’s ennél fogva Nevendékeket kíván felvállalni. Ki 
őtet bizodalmával megtisztelni méltóztatik , bővebb tudósítást vehet róla 
Pesten Gyikai Úrnak a' Házában a’ Nagy-Hid utfzában JNro 65Q.

A* futtatásra Ló-elk és zitő Intézetről, és több 
Lovak eladásáról való Jelentés.

(3) Meggyőzettetve lévén a’ felől, hogy a' czélarányosan elinté
zett futtatások a' Hőnyi Ló tenyésztését hathatósan elősegíteni fogják 
__ és minekutánna több rendbéli Páljadijak talpra tétettek, a' futta
tások fzerentsés előmenetele főképpen a" Lovaknak a’ Faijára való elké
szíttetésétől függvén — különös megelégedéssel jelentem : hogy 182 8/g- 
re itt Hofzúréthen egy Lovak - elkészítő Intézet felállott, a’ melly bár 
ki által hafználtathatik , ’s így akár ki a’ maga Lovát a’ jövő 1829- 
diki Pesti Ló futtatásra itten elkészíttetheti. — Jó Istállóról, és az 
Elkészítő Gyepről gondoskodtam. — Az Elkészítő (Trainer) Flintoff 
Tamás illő jutalom mellett ügyekezni fog, hogy a’ Ló tulajdonosok 
megelégedését megnyerhesse. Ennél fogva mind azok, kik Lovaikat 
ide küldeni szándékoznának, az ezen kívánságok az alább írt helyre 
levél által velem való elébbi közlésére megkérettetnek, úgy arra is: 
hogy a’ Ló mellett lévő fiúról, és a’ Ló tartásról, melly helyben is fze- 
rezhető — nem ködömben a’ szükséges Eszközökről ú. m. Nyereg,, 

( Második Félesztendő 1828.} )(



Pokrócz, egéfz Lóra való Takaróról ’s a t. rendelést tenni ne terhel
tessenek.

Jelentem továbbá azt is: hogy jövő October hónapban az ide 
való ménesből Rótyavetye által több számon fellyűl való Anyakanczák, 
Csikaikkal, nem külőmben 1 — 2 esztendős mén- és kancza- Csikók 
el-fognak adatni. — Étről bővebben a’ későbbi Jelentés. — 

Hofzúréthen Rosnyó mellett 
JXs. Gömör Vármegyében Aug. 21-dikén 1828- efzt.

Gróf A n d r á s y György m. k.

Hirdetés.
(z) Schirmer Vilmosnak a’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi 

Helytartó Tanátsnál volt hites Ágensnek halála által annak hivatala 
megürülvén; minthogy a’ legfőbb helyen fzabott, és minden Tör
vényhatóságoknak dd. 22. Mart. 18U8 Nro 6oá5 megküldött, és a’ fent 
említett Országos hivatalt megnyerni kívánóknak útmutatásul szolgá
landó rendelés fzerént kinek kinek, a'ki ezen hivatalt megnyerni fzán- 
dékozik , az elvégzett tudományokról , és az Ügyéfzségről fzólló bi
zonyság levelekkel felkészült folyamodáson kívül még mind iromány
beli , mind pedig szóbeli próbatétele is kívántatik azon szerekre és tár
gyakra nézve, mellyek a’ N. M. M. K. Helytartó Tanátsnál előfordúl- 
nak, ha pedig már illy Ágensi visgálaton a' folyamodó általesett vol
na , azt törvényes bizonyság levéllel bebizonyítani tartozik ; tehát 
azok, a' kik a fent említettAgensi hivatalt elnyerni szándékoznak e* 
f. e. November 5-dikéve határozott időre megjelenjenek, és reggeli órá
kon Budán a’kebelbeli Tanátsosnál, és Cancellária Kormányozójánál 
magokat bejelentsék. Budán Aug. 24-dikén 1828.

K i - á r e n d á 1 a n d ó P c s z é r i Puszta,
(4) Ts. Kir. Ráczkevi Uradalomhoz tartozandó 

(Tek. Pest Vármegjébcn hclyheztetett) Peszéri 
Pusztának azon része, mellyel most Rí t tér Ur hír, 
árendáhan, 1829-dlki Sz. György naptól számlálan
dó hat esztendőre a’többet ígérőnek ki-fog áren
dása tni,— A’ kinek kedve tartja (négy száz ezüst 
forint bánat-bért hozandván magával) megjelen
hetik e’ végre 1828-diki 18 dik Septeniberben dél
után n i három órakor Promontoriumban 
az Uradalmi Caneellari '»Kan: a’ hol az árenda’ fel
tételeit elobb-is akár mikor megtudhatni*



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
_______________ (22.)________________

Pesten, Szombaton, Sz. Mihály Hava 13-dik napján 1828.

Kalauz.
Régi hajósoknál Kalauz a’ Isillagos ég volt;

Merre van éjszak, dél, ez mutogatta nekik.
Isillagos ég az eszünk: ha találod véteni útad’,

Ezt kérdezd mindég, ’s majd egyenesre vezet.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
„ ORSZÁG.

OTs.’s Apostoli Kir. Felsége mél 
tóztatott e" f. e. Jul. íedikán költ 

Kegyelmes Végzése által, Tekinte
tes Tudós Rassics Ignácz Urat, 
több évekig a’ Nagy Méltóságú Hu- 
♦ia mellett volt Ügyészt, a’ Nagy 
Méltóságú K. M. Udvari Cancellária 
mellé Udvari Ágensnek kinevezni. 
Midőn szeretve tisztelt Uralkodónk
nak ezen Atyai Kegyelmét jobbá
gyi ’s fiúi hűséggel és hálával köz 
hírré teíTzük, egyfzer’smind érez
tetni kívánjuk érdemes Olvasóink
kal tellyes mértekben azon hazafiúi 
örömet, melly olly munkás és tudós 
írónknak előmozdításából szárma
zik. Szükségesnek tartjuk továbbá 
azt is megjegyezni, hogy ezen jeles 
Tudósunknak jól talált képét, kéz
iratmását , tömött életírását , és 
nemzetségi czímerét, T. T. Ponori 
Thewrewk Jó'sef Úr, a’ két Test
vér-haza’ Tudósai" ’s más tündöklő 
Fijai’ megtifztelésére intézett ma
gyar és német művéfz-munkájában 
ki fogja adni.

CMásodik Félesztendő I828.J

Kolosvárról írja az Erdélyi 
Híradó, hogy oda Aug. 30-dikán 
éjjel ment azon hivatalbeli tudósí
tás, hogy a’Sáska Kolos , és üláh- 
Gyéres között szállott meg fzerentsé- 
re egy nyomásra és tilosra. — Ké
sőbbi Sept. i-ső napján költ tudósí
tás fzerént a’ Sáska Maros-Újvár, és 
Nagy-Enyed között telepedett meg. j (Talán Nagy-Bánya vidékéről for- 

. dúlt oda , hol Aug. 26-dikán muto
gatta magát, vagy annak más Sáska
tábornak kell lenni. — Károly Fejér
várról Sept. 3. írják, hogy előtte 
való nap Zalatna felé tartott egy 
sereg; úgy látszik, hogy nagyon 
fzéllyen van oszolva.)

Pozsonyban Aug. 31-dikén pom
pás egyházi szertartással üllötteNagy 
Tiszteletű Vachovfzky Márton 
Ex-Paulinus Papságának 50-dik esz
tendei ünnepét, midőn Fő Tiszte
lendő Döme Károly Kanonok Úr 
mint Vezető, Fő Tiszt. Prybila 
Jó séf KanonokÚr mint Czeremonia- 
rius több más Papokkal tettek szol
gálatot neki az Oltárnál; ezen alkal- 

jtosságra fontos egyházi beszédet
X



mondott Tifz telendő Mühr Károly 
Úr,Káplány a’Plébánia templomban.

Czeg lédről, September Q- 
dikén. — Örvendetes vala Aug. 2<J. 
Czegléd Mező-Városára nézve, mint
hogy Ő Excellentiáját Gróf Nádas- 
d y Ferencz Váczi Megyés Püs
pököt , Tettes Ns. Komárom Vár
megye Örökös Fő-lspányát, Ts. Kir. 
belső Titkos Tanátsost, kebelébe 
fogadhatá. Ugyanis Ó Excellentiája, 
az arra deputált Városi Elöljárók ál
tal a' Városhatára izéiéndifzes Ma
gyar köszöntéssel fogadtatván, az
után válogatott számos lovasok által 
a’ Városba harangok’ zúgási , és 
mozsarak' durranás! közt a’ Plébá
niához késértetett, a’ hol újonnan 
Fő Tisztelendő Nagy György hely
béli Plébános, és Vice-Esperest Úr, 
O Excellentiáját, sok egyházi és vi
lági Úri Vendégek jelenlétében, ékes 
és jeles Magyar köszöntéssel üdvez- 
lette. Következett nap, Augustus 
50-dikán, a’ Bérmálás Szentségét 
ofzvetsoportozott sok száz Keresz
tényeknek fáradhatatlanul ofztoga- 
tá ki O Excellentiája, azután pedig 
a' Nemzeti Kir. Oskolákat látogat
ván meg, és a" Nevendékeket kikér
dezvén , azokat külömbféle pénz ’s 
másféle ajándékokkal megjutalmaz
ni méltóztatott. — Aug. 31-dikén 
Czegléd Mező-Városában újonnan 
épült Rom. Kath. Templom szente
lését szokott fényes szertartással, és 
buzgósággal oda gyülekezett 3 8 Egy
házi személyek, ’s az egéfz Vidékről 
öfzvejött igen fzámos ájtatos Keresz
tény Hívek jelenlétében O Excel
lentiája végbevitte. A’ Nagy Misét

muzsika hangozattal fzámos Egyhá
zi személyeknek pompás szolgálata 
mellett Ő Excellentiája maga sze
mélyesen mondotta; minekelőtte a’ 
helybeli Fő Tisztelendő Plébános 
Úr, már a’Predikátiót fzívreható- 
képpen elvégezte, és mindeneknek, 
kik ezen Sz. Egyház eránt jó akarat
tal, és segítséggel viseltettek, tífz- 
teletbéli hála-adást mondott volna. 
Ezeknek végezetével a’ tisztelt hely
béli Plébános Úr tulajdon lakásán 
80 személynek igen gazdag pompás 
’s fényes Vendégséget adott, melly 
alatt az illendő Köszöntések mozsa
rak durranás! és muzsika zengése 
között megtétettek. Ebéd után pe
dig , O Excellentiája sok Áldások 
közt útját N. Kátának vévén, fzámos 
Úri Vendégek késérésével, kik kö
zött a’ Járásbeli Fő Szolga-Bíró Tek. 
Dubraviczai Dubraviczky Simon 
Úr, Ns. Nemzetes ’s Vitézlő Jan
kó v i c h Sándor Esküdt Úrral jelen 
valának , ’s O Excellentiájának hin
tó ja mellett, ’s előtte, tsinosan fel
készült lovasok T. Sz. Mártonyig 
tiszteletképpen lovagoltak.

Hadi Tudósítások.
Az OdeíTzai Jour. Aug. 27-dikén 

ezeket írja : ,,A" múlt vasárnap a’ szé
kes templomban Akhalkalak, és 
Ghertvissy váraknak (Asiában) 
megvételéért, a’ Tsáfzár és Tsáfzár- 
né jelenlétében háladó isteni tiszte
let tartatott. Hg. Hessen-Hom- 
burg, a’Franczia, és Angol Nagy- 
Követek, az Odeffzában tartózkodó 
idegen Ministerek, Consulok, Ge
nerálisok, polgári, és hadi Tisztvi
selők mind jelen voltak ezen ízer.
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tartáson.—-Az Any a-T s áf z ár né 
nevű línea-hajó Sebastopolból 
ugyan az nap az ide való kikötő
helybe érkezett. A Fels. Tsáfzár, 
és Tsáfzámé estve 6 órakor ezen ha
jóra ménének , melly , valamint az 
itt lévő többi hajók is, fzépen fel 
volt ékesítve ; O Felségeknek ide 
érkezését minden hajók salve-lövés- 
sel hirdették. — Vasárnap Q órakor 
az Akhalkalak , és Ghertvissy várak
ban elfoglalt zászlókat a’ város’ utfzá- 
in körül hordozták a’ Kozákok, egy 
Svadron Uhlánus katonaság’ kísé
rete mellett. A' nép ezerféle Hur- 
rah-kiáltások között környékezte a’ 
menetelt. — Ugyan az nap estve 
láttuk megérkezni Est a fii fregá- 
tát, melly 13 szállító hajót kisért, 
mellyeket szállongó hajóink a' Tö
rököktől elvettek. — Aug. 25-dikén 
estve 7 órakor a’ Tsáfzár és Tsáfzáv- 
néUtekha hajóra felülvén, Ni
kol a j e f f-be hajóztak. Reményi
jük, hogy a’ jövő tsötprtökön ide 
ismét viíTzatérnek. — O Ex ja Gróf 
Woronzoff, Új-RuíTziának Fő- 
Kormány ozója, tegnap estve Stan
dart fregátán Várnához ment. 
O Ex ja fogja vezérleni azon sereget, 
melly Várna’ vívására rendeltetett.

Továbbá ezen Journal illy hadi 
tudósításokat közöl a’ Kaukázusi 
hadi sereg’ munkálkodásiról: „Gróf 
Eriváni Paskevits Gén. Adjutáns, 
a’ Kaukázusi hadi sereg’ Vezére, Aug. 
5-dikén jelentésttefzen Akhalka
laki, és Ghertvissy várak’ be
vételéről. Az elsőt a’ Sírván! gyalog 
Regementnek egy bataliona B o r o- 
d i n Óbester' vezérlése alatt, reáro-

hanás által foglalta el. Sacken 
Gen. Major, a’Kaukázusi sereg’ Ge- 
neral-Stabjának Feje, személyesen 
igazgatta a’ rohanást. Ghertvis
sy vár Rajeffsky Óbesternek, ki 
a’ Tatár katonasággal oda érkezett, 
magát megadta. — Az ellenség ÖOO 
embert vesztett holtakban, és sebe
sekben , és 300 fogságba esett; 28 
ágyú, 21 záfzló , sok ágyu-töltés , 
és eleség esett hatalmunkba.”

„ AUSTRIA.
O rT§kfz, Kir. Felsége az Udvari 

Hadi Tanáts’ Elölülőjéhez intézet 
Kézírásánál fogva a’Reichstadti 
Herczeget az O Felsége nevét viselő 
első fzámú gyalog Vadász - Rege
mentbe fzámfelett Való Kapitán
nyá nevezte.

Bétsből Sept. 10-dikén ezt 
írja az Ösletr. Beobachter: „Ezen fŐ 
város' környéke két-három parádé
héten által igen eleven lefz, mint
hogy Ö Felsége a’Tsáfzár, megpa- 
rantsolta, hogy az Austriai Gene- 
ral-Commandó seregei, a' mennyire 
azok a' városok’őrizetére nem fzük- 
ségesek, továbbá a' szomszéd tarto
mányokban lévő nehány Regemen
tek gyakorló-táborba gyűlje- 
nek öfzve Bétshez közel, és pe
dig Traiskirchennél. — Teg
nap délelőtt Q órakor ezen fegyve
res seregek— 24 Batalion , 28 Sva
dron, ’s mintegy 80 ágyú, mind- 
eggyütt 30,000 ember—a’ Felséges 
Tsáfzár előtt, ki Bádenből a’ 
tábor helyre ment, bévonult a’ tá
borba. A’ gyönyörű idő, hoíTzas 
essőzés után, kedvezett a' bemene
telnek. — Felséges volt látni a’ há-

)C



rom külömböző oldalról egyfzerre 
bevonuló osztályokat. A’ legénység 
igen jófzint, és jó rendet mutatott, 
noha a' rósz idő miatt az úton ked
vetlenséget szenvedett. Temérdek 
sok Bétsiek, Bádeniek , ’s más szom
széd helybéliek tsődültek ide. Több 
magános Vendéglők gondoskodnak 
a' táborban a nézők szállásáról, ’s 
tartásáról. — Minden rendű Tisztek 
találtatnak itt minden tartományok
ból, több idegen fő Vendégeket is 
várnak , kik a folyó hónapban tar
tandó hadi gyakorlásokat akarják 
látni, mellyek a’ f. hónap 24-dikéig 
fognak tartani. ’

PORTUGÁLÉI A.
Az Angol Courier Lizabonából 

Aug. Q-ikén indúlt tudósítás fzerént 
jelenti, hogy egy Cobham nevű An
gol, kit elfogtak volt, a’ vád alól 
felmentetett, és fzabadon botsátta- 
tott. Sir Doyle John, ésYoung 
ellen most is foly a’ per. — A Liza
bonából Madéra ellen indúlt expe- 
ditió áll egy 74 ágyús línea-hajó- 
ból, 44 ágyús három fregátából, 
öt korvetből, két szállító hajóból, 
és 2000 emberből.

NAGY BRITANNIA.
Lord Strangford Äug. 23- 

dikán Portsmouthba megérke
zett; de G a 1 a t h e a fregáta, melly 
őtet Rio-Janeiróba fogja vinni, még 
nem volt elkészülve az útra.

A’ Londoni Courier fzerént, 
Dona Maria da Gloria Király
nénak (a’ Brazíliai Tsáfzár’ öregebb 
leányának) Rio-Janeiróból Európá
ba leendő utazása Julius 6-dikára 
batároztatott. Azt mondják , hogy

a’ Tsáfzári Herczegi Kis-aíTzony Gé- 
n uá n á 1 fzáll-ki a’ hajóból, s on
nét a’ szárazon Bétsbe fog utazni. 
Leány-öttse, Dona Paula Mária 
lefzen úti társa. (Már régen hirde
tik némelly Újságok , hogy ezen Hg. 
Asszony, Felséges Urunknak ono- 
kája, a Bétsi Udvarhoz fog jőni ne
veltetés végett.)

A’ Király Royal Lodge-ból a* 
Windsori kastélyba érkezett Aug.
23-dikán délután 2 órakor, ’s azután 
udvarlás volt nála. Az új Canter- 
bury-i Érseket Peel Úr bévezet- 
te a’ Királyhoz, ’s ez új hivatalá
ban kódolását jelentette O Felsége 
eránt; a' Londoni új Püspököt is 
bevezette Peel Úr. Azután Kabi
neti tanáts tartatott, mellyben, a’ 
mint mondják, a’ Parlamentum Aug. 
2Q-dikéről Octob. 30-dikára halafz- 
tatott. A’ Király a’ Lord Cancellá- 
riusnak, és Peel Úrnak audientiát 
adott; azután Peel Úr Windsor- 
ból Londonba ment.

Még most sem tudják London
ban , hová lett az Orosz Admirális! 
hajó , ’s némelly más hajók, mellyek 
a’ Közép tengerre szándékoznak, ’s 
a’ Scylli szigeteknél a’ szélvész által 
meglepetvén, egymástól elszakad
tak ; egy része Plymouthba ugyan 
kikötött volt, de a' más részéről sem
mi tudósítást sem vehettek. A’ Cou
rier úgy vélekedik , hogy tovább 
folytatta útját a’ Közép tengerre. A’ 
Hampshire Telegraph azt mondja, 
hogy kétség sints arról, hogy az 
Orosz Admirális! hajó Gibraltárhoz 
nem evezett volna ; mert ha a’ zá- 
tonon valahol megakadt volna, tsak



lehetne valami nyomdohát látni a’ 
partoknál, ú.m. hordókat, ’s egyebet.

A’ Clarencei Herczeg, és Her- 
czegné a Meiningeni Hget Deptford- 
ig késérték , hol ezek hajóra ülvén, 
Ramsgate-ba, onnét a szárazra men
tek.— Az Austriai Nagy-Követ, ’s 
a' Spanyol Követ Aug. 20-dikán 
Aberdeen Gróffal Conferentiát 
tartottak a’ külső dolgok’ hiva
talában.

A’ Király a’ jövő teletnemBrigh- 
tonban, hanem Windsorban fogja 
tölteni.

FRANCZIA ORSZÁG.
Azon személyek között, kik Aug. 

31-dikén a’Királynál magános au- 
dientiánvoltak, Chateaubriand 
Vice-Gróf is volt, ki rövid időn Ro
mába megyen Követnek ; és Vemet 
Horácz, ki a’ Római Királyi Festő 
Akadémia’ Directorává neveztetett.

A Király’ tárfzekerei már Aug. 
31-dikén megérkeztek Strafzburgba, 
hol nagy készületeket tettek O Fel
sége’ elfogadására. A’ belső dolgok
ra, és a’ hadra ügyelő Ministereket 
Sept. 5-dikére Strafzburgba várták.

A Bétsi Udvarhoz neveztetett 
Fr. Nagy-Követ Hg. Lava 1-M ont- 
morency Aug. 51-dikén butsút 
vett a' Királytól.

JÓNIAI SZIGETEK.
Korfuból Aug. g-től 21-dikéig 

terjedő levelek érkeztek, mellyek 
fzerént Stratfor d-C anning Ur 
Talbot Angol fregátán Aug. g-ikán, 
ésRibeaupierreUr Ochta Orofz 
briggen 10-ikben Korfuba érkeztek., 
hol a’ Franczia Követ Gróf Guil- 
leminot Grlis több hónap óta reá

lok várakozott. Ezen Ministerek kö
zött mindjárt elkezdődtek a’ Confe- 
rentiák; az első ugyan 10-dikben 
tartatott Guilleminot Grófnál, a’ 
második ll-dikben Stratford-Can- 
ning Úrnál, a' harmadik 12 diliben 
Ribeaupierre Úrnál; ezen renddel 
az óta minden nap folynak a’ Con- 
ferentiák. A vélemény fzerént ezen 
Ministerek rövid időn elmennek 
Korfuból a Görög Igazgatófzék’ la
kóhelyére ( melly a’ Porosban, és 
Aeginában még mindég uralkodó 
nyavalyák miatt, a mint látfzik , 
egy ideig Specziában vagyon.) De 
azt mondják, hogy itt sem fognak 
eltávozni hajójokról , ne hogy meg- 
fofztassanak a’ szabad közösüléstől, 
mert ha majd visszatérnek Korfuba, 
Contumaczia alá vettetnek.

Aug. 20-dikára virradó éjjel a’ 
Konstantinápolyban volt Angol Fő- 
Copsul, (ki a múlt télen Stratford- 
Canning Úrral egy etemben jött Kon
stantinápolyból Korfuba, ’s a’ Kö
vetnek Angliába lett elutazása után 
itt maradt volt) Infernal nevű. 
Angol bomba-hajón , Anglia’ részé
ről a’ Görög Orfzáglófzékhez ment, 
ideig való Ágens képpen : Franczia 
Orfzág részéről Juche reau de 
S t. Denis Úr már ott van, Orofz 
Birodalom részéről pedig B ul g a r i 
Státus-Tanátsos Urat most várják.

A Navarini vizekről Korfuba 
olly tudósítás jött, hogy Sir Pul- 
teney Malcolm, Wellesley 
línea-hajón, oda megérkezett, hogy 
SirCodrington Eduárdota’ Kö
zép tengeri Ángol vezérségben fel
váltsa. Sir Codrington amannak



megérkezése előtt nehány nappal 
Máltába, vagy , mint némellyek 
vélik , Alexandriába ment.

Aug. 18-dikán A chi II es Orofz 
brigg Anconából 5 nap alatt Kor
fuba érkezvén, Ribeaupierre Úrnak 
hivatalos leveleket hozott; hasonló
képpen ide jött le Volage Fran
czia brigg is 5 nap alatt Navarintól. 
melly által Guilleminot Gróf hiva
talos írásokat kapott. 20-dikán dél
ben Mut ine Fr. hadi gálya Tou- 
lontól 10 nap alatt ide érkezett, ’s 
hivatalos leveleket hozott Guillemi
not Grófnak. Ettől értettük, hogy 
a' Franczia seregek, 12,000 ember, 
rendelést vettek, hogy Aug. 15, és
20-dika között Morcába induljanak. 
Azon Franczia tsapat, melly már 
Kadixból elment, ’s hasonlóképpen 
Móreába rendeltetett, 5000 ember
ből áll. Mutine gálya 20-dikban dél
után a’ déli táj felé indúlt, ’s a" 
mint híre van, de R i g n y Vice-Ad
mirálisnak is hivatalbeli leveleket 
vifzen.

Azon czivakodás, melly egy 
darab idő óta Resid Basa Seras- 
kier, és Véli Bei Jazza, Preve- 
zai Kormányozó között támadott a" 
miatt, hogy ez a’ SeraskiertŐl kérte 
katonáinak hátramaradott zsoldját, 
az pedig nem akarta kiadni, a" mi 
az oda való vidéki lakosokat nagy 
tűnődésbe ejtette, Prevezából Aug. 
á-dikén költ levél fzerént, a’ két 
Vezérnek személyes öfzvejövetele ál
tal Janináb an letsilapodott. Il
dikben reggel a’ Prevezai várból 
fzólló ágyúk hirdették a’ Seraskier- 
nek, és Vélj Beinek ezen megbé-

kéllését, melly fzerént a’ Bei az ö t 
Rútaktól fogva G u r i á i g (Akar- 
nániában) a’ tartománynak , és vá
raknak Kormányozójává megmara
dóit. Véli Beit minden órán várták 
Prevezába; azt mondják , hogy a’ 
Seraskier fia, Emin Bei, fogja 
őtet oda kisérni.

A’ többször említett Albániái 
seregeknek Koronból lett elmene
teléről ezen Prevezai levélben illy 
jelentés találtatik: ,,Az Albániaiak, 
kik Ibrahim zászlóját elhagyták, Kö
röntől fogva Vofzticzáig (a’Lepan- 
tói öböl mellett) az útjokban nem 
keveset szenvedtek a' több ízben 
eleikbe állott Görög tsapatok miatt; 
kivált A k r a t a mellett közel voltak 
a’ tellyes elfzéledéshez. Nehány száz 
Arabsokkal, és Moreabeliekkel egy- 
gyüttmajd 3000-renvoltak. Morea 
nevű várnál (Patráfztól éjszakra) 
midőn oda érnének, Deli Ach
med Basa nem akarta őket által 
botsátani Rumeliába , azt izemén , 
hogy erre IbrahimBasától ren
delést vett. Achmed Basa már előbb 
minden bárkákat elküldött láb alól, 
hogy ezen bujdosók által ne mehes
senek a' tenger túlsó partjára. Az 
Albániaiak ezen felbofzonkodván, 
’s a' nagy éhség miatt felette elke
seredvén, a’ várba nyomulának egéfz 
a’ Hárem’ belső részéig olly időtáj
ban, mikor már a Basa aludott, 
és nagy zajjal, ’s fenyegetésekkel 
kívántak eleséget. A’Basa felugrék, 
kardot ránta, ’s háromnak fejét le- 
vágá, kik hozzá legközelebb állának, 
egy negyedik, ki éppen a'Basának 
ezen tettét ízemére hánya, tőle ha-



íálos vágást kapa éppen azon pil- 
lantatban, midőn egy másik A c ti
ni et re suté pistolyat, ’s őtet halva 
a’ földre teríté; erre az Albániaiak 
elfoglalák a’ várat.

A’ Korfui Újság is Aug. 21-dikén 
említést tefzen ezen történetről,’s azt 
lefzi hozzá, hogy az Albániaiak , mi- 
nekutánna Mórea várát a’ L e p á n- 
tói Basának általadták, Aug. 5- 
dikén Rumelia nevű erősségnél áltál- 
keltek Epirusba, honnét folytatni 
akarják útjokat a hazájokba.

KillömbbféleTudósttások 
A'Szultán nagy tábort kéfzíttet, 

’s azt erős sánczokkal körűlvéteti 
Konstantinápoly előtt, Kara-Burnu 
mellett, Silivriától Terkasig , ’s ott 
akar még az Orofzoknak keményen 
ellent áiiani. Ezen óltalom-línea ép
pen az, mellyet régen Anastasius 
Tsáfzár 512-dik efztendőben kéfzit- 
tetett, de akkor a’ czélnak meg nem 
felett. A' Nagy-Úr maga akar ezen 
táborban vezérkedni, *s azt sok em
berrel , és 300 ágyúval megerősíteni.

A’ Török hadi tudósítások most 
is tele vannak mindenféle győze- 
delmi hírekkel.

János Tsáfz. Kir. Fő Hg. felső 
Stájer Orfzágban fekvő jófzágában 
Brandhofban egy új Kápolnát 
építtetett, mellynek felfzentelését 
a" Seckaui Rerezegi Püspök vitte 
végbe, nagy Misét pedig N. M. P y r- 
ker Láfzló János O Exja, Pátriár
ka Egri Érsek mondotta , a’ Fő Rer
ezeg , és más fő vendégek jelenlé
tében.

A' Themse vize alatt ásott üreg

egéfzen ki vagyon tifztítva ; de a’ 
pénz fzüke miatt lassan halad. Most 
azt végezték, hogy mihent 100,000 
font St. kéfzen lefz, a’ víznek má
sik partja felől kezdik ásni.

Új-Hollandiába az Angol Or- 
fzáglófzék egy új gyarmatot akar 
megtelepíteni; Krokodilus nevű ha
jót el is küldötte Aug. 21-dikén Új- 
Hollandiába a’ helynek megvizsgá
lása végett.

Dom Miguel, és az Annya 
között egyenetlenség támadott, a’ 
mint mondják, azért, mivel az An
nya azt kívánta, hogy Marquis Don
iét Herczegi rangra emelje, és a’ 
politikai vétkeseket mind kivégez
tesse.

Tudományos Dolgok» 
Hazai Tudósainknak nemes bűz- 

góságok, mellyel a’ Tudományok
hoz és Nemzeti Nyelvhez viseltetnek, 
naponként fényesebb előmenetele
ket ízül, ’s azért nem lehet érzékeny 
örömmel nem jelentenünk ime kö- 
zelébb kijött és különös figyelmet 
érdemlő Könyveket:

l.) „ A'Különös Orvosi Nyava
lya és Gyógyítás Tudomány’ Alap
vonaljai. (A‘ Különös Orvosi Patho- 
logia és Therapia). Kéfzítette és kiad
ta Gebhardt Xaver Ferencz, 
Orvos Doctor és Pesten a’Tudomá
nyok’ Magyar Királyi Universitásá- 
nál a’ Seborvosok’ fzámára rendelt 
Különös Orvosi Pathologiának, The- 
rapiának és Praxisnak Rendes ’s Nyil
vánvaló Professorin Pesten, Petró- 
zai Trattner J. M. és Károlyi István 
Könyvnyomtató Intézetében, 1828* 
8-ad rétben I. Darab I—XIV 5Q2-"
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A' bő tudományit és tsínos íz
lésű Szerző, ’s egy fzer’smind Rendes 
Tanító egyik léven Pest Városának 
híresebb Gyakorló - Orvosai közűi, 
a’ köz hafznu munkában nem tsak 
azokat állítja elő, a’ miket a’ Tu
dós Világnak legnevezetesebb Or
vosai a’ Különös Orvosi Pathologiá- 
ról és Therapiáról tanítottak, ha
nem saját elmélkedéseinek és tapasz
talásainak gyümöltseit is ime rend
szeres , világos és kellemes előadásu 
oskolai könyvben közli Seborvos 
Hallgatóival, ’s olly vigyázva öltöz
teti Magyar Nyelvbe leczkéit, hogy 
egy felől él ugyan azon józan sza
badsággal , mellyel mind azoknak, 
kik a’ még nem eléggé gyakorlott 
nyelven valamelly új Tudományt 
előállítanak , élniek kell és szabad; 
de másfelől soha sem áldozza fel az 
élelmességet, mint minden mun
kának fő czélját és ékességét. A’jeles 
munka egyenesen ugyan a’ nagy 
érdemű Tanítónak Hallgatói számá
ra készíttetett, de a’ mennyire min
den házi Atyának, és tselédes Gaz
dának felette hasznos a' Nyavalyák
nak és Gyógyító Szereknek esmére- 
tével bírni, mi azt, mint köz ha
szonvételül , és a’ maga nemében 
tökéletest egyébb tanulni vágyók
nak is ajánljuk. Megszerezhetni itt 
Pesten Eggenberger Jósef Könyv
árosnál 5 forinton pengő pénzben.

2.j Pallas Debrecina, seu Car
mina Metrica Latina et Hungarica 
ab Alumnis I. Collegii H. C. Debre- 
cinensis, Saeculo, quo vivitur XIX-o

ex occasionibus conscripta, partim 
edita , partim hucdum inedita ; or- 
dine Chronologien collecta. Acce- 
dunt antiquiora quaedam Pauli Né
methi, et Samuelis Szilágyi Super- 
intendentis , Juvenilia. Curante J o- 
sepho Péczely, Hist. etLit. Gr. 
ac Lat. in Collég. Ref. Debrec. Prof. 
P. O. Debrecini, 1828. 8-vo I—VI, 
176. pagg.

Az alkalmi versek, bár azokat 
sokan kevésre betsülik is , gyakorta 
a’ legfontosabb Történeteket, mel
lyek különben a’ mindennapi szám
talan esetek között lassan lassan 
feledékenységbe mennek, tsak ma
gok tartják fen. Igen fzerentsés gon
dolat vala tehát a* kiterjedett tudo
mánya Tekéntetes Tudós Kiadó
tól e’ Verseket egy testre öfzve gyűj
teni ezért is; de még azért is, mi
vel e’ Gyűjtemény eleven tanúja, 
mi nagy gonddal tanittatik a' Debre- 
czeni Híres Collegiumban a’ Classi- 
ca Literatura; mi ditső előmenete
leket téfzen abban a buzgó igyeke- 
zetü Tanúló Ifiuság. Jók a' Magyar 
Versék is e’ Gyűjteményben; de kü
lönösen a’ Deák Versek majd nem 
valamennyien olly példások, hogy 
bennök fzembetünőleg ki tűnnek a' 
Budai Esaiasoknak és Pé- 
czelyeknek , mint a’ Classica 
Literatura nagy érdemű oszlopai
nak , velős Oktatásaik. Mi szivünk
ből óhajtjuk, hogy e’ Gyűjtemény 
időről időre folytattassék emelkedő 
Literaturánk ditsőségére !

(Hasznos Mulatságok Nro 22* Hirdetés ljk árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(22.)

Jelentés.
(l) Egy AíTzonyság, ki Pesten már több esztendőktől fogva, a 

Leánykák Nevelésében, az illető Szülék tellyes megelégedésekre hűsé
gesen fáradozik, és a’ kinél most is számos Nevendékek vágynak, ’s 
minden jelesebb AíTzonyi munkákban oktattatnak, jelenti ezennel, 
hogy eddig volt szállását a’ jövő Szent Mihály napra változtatván tá- 
gos szobáiban még több nevendék Leánykákat is fogadhat fel. A’ kik
nek azért, a" Szülők közül Leánykáikat nevelésbe adni szándékok 
van, azok a’ tisztelt Asszonyságnál magokat jelenteni méltóztassanak. 
Pesten a' Nagy-Hid utfzában a'Gyika Úr Házánál a 63Q. fzám alatt.

Híradása
Enes Jánosnak,

Pesti Polgár, Férfi Szabó-Mesternek.
(l) A’ ki is mostan ezen álló Debreczeni Szent Mihályi Vásáron leg

elsődben megjelent a’ legjobb minémüségü posztókból készült, kü- 
lömbbféle, és igen illendő árrú Férfi Ruházatokkal, és ajánlja 
magát a’ Nagy Érdemű Uraknak, valamint is az érdemes Publikum
nak tökélletes megelégedésére kívánván szolgálni, egyfzer'smind O 
abban a’reménységben vagyon, hogy munkájának jósága és tsinossága 
által tellyes kizodalmokat továbra is meg fogja nyerni.

Boltja vagyon a’ Bétsi utfzában a’ Rostgleba Úr boltjának 
által ellenében.

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

ből hírül adatik , hogy a' D e 11 a i Kamarai birtokban egy a’Berzova 
folyóból tulajdonképpen e végre oda arányzott tsatornán erős sze
rekből újonnan épült három kerekű pénztárbeli malom 1828-diki No
vember elsejétől fogva három egymás után következő esztendőkre e 
f. e. September 18-dikán tartandó nyilvánságos Licitátio által bérbe 
adatik. Melly re nézve a’ bérleni vágyók az előbb megjegyzett napon 
reggeli Q órakor a’ Dentai Kamarai Tifztartóság lrófzobájában, a’ hol 
a' bérlés feltételeit addig is megtudhatni, mintegy 100 f. P. Pénzbeli 
bánat pénzzel, és elegendő kezességgel felkészülve jelenjenek meg.

Budán Aug. 28-dikán 1828»
(Második Féltísztendó 18'2S. ) )(



Selyem portéka lerakóhely
P e s

(l) A' fő Nemességnek , és az egéfz 
Tisztelt Közönségnek tudtára adom, 
hogy én a közelebbi Dénesi Vá
sárra Debreczenbe a’ selyem porté
káknak tökéiletesen , és gazdagon 
kiválogatott külömbféle nemeivel, 
valamint más módi portékák választ
mányaival , és a’ házi, ’s ékességbeli 
Dáma öltözethez tartozó minden né
mi! szerekkel a' közelgető ősz-, és 
tél - Saison eránt különös gonddal 
lévén legelsőben fogok megjelenni. 
Azon számos megkeresés , mellyre 
engem a’ Magyar, és Erdély Ország 
minden vidékeinek fő Nemessége 
Pesti lerakó helyemben (a' Vátzi 
utfzában a’ 26-dik szám alatt az A- 
mornál) méltatott, azon ketsegtető 
reményt gerjeszti bennem, hogy De- 
breczenben is megfogom nyerni a’ 
Nagyságos Dámák kedvét, mellyel, 
kiválogatott ’s valódi portékával,ale- 
ketségigóltsó árral, és a'legügyesebb 
szolgálattal iparkodom megszerezni. 
Ezzel egybefoglalom a'Nagy Tisz
teletű Papsághoz való abbéli jelenté
semet,hogy nálam bőséges választási 
kéfz Misemondó ruhák , Pluvialék , 
és Dalmatikák a’ legközönségesebb 
nemtől fogva egéfz a’ legjelesebbig 
találtatnak, és hogy minden templo
mi ékesség elkészítését magamra vál
lalom, ’s azt legfzaporábban végbe 
viszem. Nem ködömben vagyon ná
lam a’ Nagy Tiszteletű Urak számára 
mindennemű selyem , és gyapjú 
Reverenda szer, és öv.

Mayer Vincze Bálint.

Dáma ruhatár, 
t e n.

Minthogy én a’ Debreczeni Dénesi 
Vásárra több esztendők után legel
sőben jelenek meg, azon alázatos kö- 
fzönöttel, mellyel a’ Nagyságos Dá
máknak erántam mutatott Kegyes
ségét megesrnerem , bátorkodom 
nékik, és az egéfz Tisztelt Közön
ségnek ajánlani különös szorgalom
mal válogatott a’ legújabb izíés fze
rént , valódi szerből készült minden 
nemű Dáma-ruháim tárát.

A' kegyes megkeresőknek aján
lom a’ nálam készen találtató, ’s a* 
Párisi, és Bétsi Journal fzerént ké
szült ékességi, menyafizonyi és bál
ra való nehezebb , és könnyebb se
lyemből készült ruháimat , Tüll- 
anglais- , és Lynons-, Ruháimat, 
és felső ruháimat akár Marz- 
linból, akár Pomplinból, akár Me- 
rinoból, Jaconetből vagy angoly- 
váfzonból való bélléssel, v. a’ nélkül;

Öltőimet, és Köpönyegei
met Gros des Naplesből, Marzlin
ból, Wadmaalból; angoly módra ké
szült igen finom vizáíló Circassien- 
nes és Seráil posztóból, mellyeknek 
igen nagy, és külömbnemú választá
sa , és legújabb izlési mivolta a Tisz
telt Dámákat szinte meglephetné; 
végre

Fekete Köpönyegeimet, 
Viklereimet, ésSléfereimet, 

Levantinból, és Marzlinból, ’s re
ményiem, hogy a’ tökélletesen tiszta 
munka, és pontosan meghatározott 
eladó árnál fogva köz meg elégedést 
nyerendek. Gi er gl Antal.

A’ mi itt, szinte mint Pesten, közös eladó-helyünk Debreczenben a’ Bétsi Nagjkereskedés 
utszában ez alatt a’ czim alatt vagyon: „A z Ámornál"

Még ezen kivíil kinyilatkoztatjuk , hogy mi minden reánk bízandó rendelést akár egy er 
ruhadarabokra, akár pedig egész ruházatra nézve köz kötelextetés , és kezeskedés mellett el
fogadunk , és azokat legszaporábban , és legjobban elkészítve az adandó adresse szerént meg
küldjük.

M a v e r Vincze Bálint. _______ __ G i e r g 1 Antal.
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TUDÓSÍTÁS OK.
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Pesten, Szerdán, Sz. Mihály Hava 17-dik napján 1828»

Szerelem.
Azt mondják: hogy jó, nyajas , kiderülve mosolygó 

A’ Szerelem , ’s azután édes örömre vivő;
Mind nem igaz :— szomorú, fonnyasztó, vad , szeles, álkos , 

Ostoba , féltékeny , nyugtalan , álnok , irigy.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Pesten a’ Kőbányában Sept. 14- 
liétfőn, kezdődött a’ Szüret; 

de bezzeg megjárták a' fzőllő-bir- 
tokosok ! Már előbb két ízben a' jó 
reménységgel biztató , és igen sokat 
Ígérő fzőllőt nagy részben úgy el
verte a’ jég, hogy a kik 100 akut 
vártak, alig tarthatnak számot 2 
akóra; azon kívül most éppen, mi
dőn a" Szüret ideje van , az ég tsá
tornál úgy megindultak , hogy ke
vésnek lesz kedve ezen őszi magyar 
mulatsághoz. Kiváltképpen a' múlt 
Vasárnap Sept. 13-dikán délután 
1 3/4 órakora’ Sz. Gellérd hegye fe
lől külömbféle színű rettenetes felle
gek , villámlások és menydörgések 
közt vonúlának-el városunk felett, 
és a’ záporesső jéggel elegyesen ré
mi tő zúgással omlott le, éjtfiaka 
módjára bésetétedett, de mégis nem 
soká tartott ezen borzasztó égi há
ború; az óta éjjel nappal majd szü
net nélkül esik a’sűrű esső ; tegnap 
egész nap , valamint az előtt való 
éjjel sem fzünt meg. Tegnap estes 

(Második F'élesztendő 1828.)

felé kemény hideg fzél kezde fújni ; 
ma ugyan megszűnt, de a’ levegő 
most is rendkívül hűves.— Pilisen 
is irtóztató égihaború volt, melly- 
ről máskor.

Püspök - Lakról Báránya 
Vgyében Aug. 25-dikén. — Eddig 
állott itt a" falutól Ö00 ölnél is to
vább egy völgyben a' Sz. Istvány 
idejéhez közelítő, Gothus ízlésű, régi 
düledékeny templom. A’ hagyo
mány fzerént, a’ Török uralkodás 
előtt ott állott a’ falu is. 1825-ikben 
Mélt. Király Jósef Pétsi Püspök’ 
halála után az akkori új Földes Urá
nak , a’ N.M. Magyar K. Udv. Ka
marának , Mélt. Fegarasföldi Gróf 
Nádasdy László, mint Kir. Biz
tos Úr által buzgó kérelmét ismét 
bényujtotta Helységünk a’tcmplom- 
nak újra építése eránt, mellyre néz
ve a’ tisztelt Kir. Kamara 1826 dik 
esztendő elején az új templom’ fel
állítására 22 ezer , ’s egynéhány száz 
forintot rendelt, és még azon esz
tendőben az új templom helye a’ 
Plébánia , és a Helység közt lévő kis 
térségen kijeleltetvén, Jun, 27-dikén 

)(



az építés elkezdődött; a’ régi tem
plom pedig tornyával eggyütt leron- 
tatván, annak köveit az új templom’ 
falaiba bérakták, és mostanában 
fzerentsésen elvégezték; a' mi több, 
egy a" nevét eltitkolni kívánó Jóté
vő a’ Sanctuariumot a' legjobb ízlés 
fzerént ki is festette. Tegnap pedig, 
ú. m. Templomunk’Patrónusa nap-1 
ján Fő Tifzt. Foith Henrik Pétsi 
Kanonok Úr, a’ki ez előtt 8 efzten- 
dővel Helységünk’ Plébánosa volt, 
egéfz egyházi szertartással felszen
telte , ’s az alap-követ is letette. Ki 
is ékes német beszédet, azután pe
dig nagy Misét mondott. Ennek vé
gével Nagy Tiszteletű Tbomaer 
Ignácz V. Secretárius Úr fontos ma
gyar egyházi Beszédet mondott; 
horvát prédikátiót pedig tartottTifzt. 
Feictinger János Kéméndi Káp- 
lány Úr. Nagyon Tifzt. Dugni- 
tsán János helybeli Plébános és 
Distr. Nótárius Úr mindaz egyházi, 
mind a' világi Urakat bőven meg
vendégelte.— El nem mulathatjuk 
ezen alkalmatossággal azon jelen
tést : hogy a’ mint az idén Nagy 
Méltóságú Megyes Püspök Urunk 
O Ex ja a' Püspöki pálczát általvet- 
te , egyszer smind templomunk’ épí
tése’ folytatását, ’s belső ékessége’ 
költségeit is magára vállalni méltóz
tatott ; sőt már az Oltár baljánál egy 
alkalmatos Sekrestyét építtetett. Más 
helyeken is mutatja a’ derék Fő-Pász
tor bőkezűségének jeleit; mert no
ha a’ Laki Plébánia ház talán még 
meglehetős állapotban vagyon , 
mindazonáltal mégis újat rendelt 
Ezt tselekedte már a’többi Uradal

maiban is. Áldás legyen Fels. F e- 
r e n cz Királyunkra , kinek Apostoli 
szívét a Sz. Lélek kormányozván, 
illy nagy lelkű buzgó Fő Lelki Pász
tort nyujta nekünk!

Nagy-Váradról.— A’ ne
mes szive, és felebaráti fzeretete 
miatt közönségesen tisztelt Nagy
váradi Görög-Katholikus Püspök, 
Méltóságos V u 1 c á n Sámuel Úr, jó
tévő szemeket vetvén a’ jövendőre 
nem rég Uradalmi Tisztjeinek szá
mára egy Fundátiót állított, melly- 
ből azoknak özvegyei, és árvái, va
lamint azon tagok is, mellyek a’ 
betegeskedés, vagy élemedett korok 
miatt nem szolgálhatnak, erányos 
fizetést pensióképpen esztendőnként 
húzzanak. Ezen jótévő Intézet’ alap
ját a Szerző Úr 1,000 forint Conv. 
Pénzzel vetette meg; egyszer smind 
szolgáló Tisztjei 5 pCentes adako
zásokkal gyarapították, ’s ezután is 
esztendőnként fogják gyarapítani 
ezen Intézetet, mellynekjótétemé
nyéből már most is egy özvegy 
Tifztné 6 gyermekével eggyütt gond 
nélkül éldegél. Háladatos szívvel te
szik ezt közhírré ezennel a’ résztvevők

Ő Tsáfz. Kir. Felsége a Temes
vári Kir. Harminczadost, és Só-Per- 
ceptort, Mayer Jósef Urat, jeles 
szolgálataira, és tulajdonságaira 
nézve a’Zágrábi Kerületben Harmin- 
czad-Inspectomak; — továbbá a’ 
Möttlingi Harminczadost, Hová- 
csy János Urat, a' Pesti K. Har- 
minczadhoz Controllornak kegyel
mesen nevezni méltóztatott.

Nagy-Váradról Aug. 27- 
dikén írják; hogy onnét egy órá-
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nylra Aug. 25-ikén örvendetes nem
zeti ünnep’ módjára tartatott Fő 
Méltóságú Antrodocoi Herczeg Báró 
Frimont Ő Exjáriak , sok jeles 
belső és külső Rendek Nagy Keresz
tes Vitézének , valóságos belső tit
kos Tanátsosnak , Lovasság Gene
rálisának , ’s a’ t. Bihar Vgyében fek
vő , ’s Királyi Adomány által nyert 
hat helységek’ birtokába törvényes 
bevezetése (Statutiója)Palotán,mint 
a' nyert Jószágok fejévé kinevezte
tett helyen. Homo Regius volt Mélt. 
Ris-Rhédei Rhédey Lajos Ts. K. 
Kamarás Úr, ’sa’t.; Káptalanbeli 
Bizonyság pedig Fő Tisztelendő 
Löffler Kanonok Úr. Az asztal 
két száz személynél többre megvolt 
terítve , mellynél vígan mulatoztak, 
a* fő rendű Vendégek; azon kívül 
több asztalok voltak a' szegényeb
bek' számára terítve.

NÉMET ORSZÁG.
A’ Müncheni Újság Sept. g- 

dikán így ír: „ Tegnap délután 2 
órakor a’Királyné Felséges A Iszo
nyunk elutazott, hogy jelen legyen 
a’ f. h. Q-dikén L u i z a Kir. Herczeg 
Asszonynak,ésM aximilian Ba
jor K. Herczegnek egybekelésükén. 
O Kir. Magasságok a’ Korona Hg. , 
Otto és Luitpold Herczegek és 
Mathilde Hg. Asszony, már dél
előtt elindultak. Tsötörtökön O Fel
sége az Austriai Tsáfzárné, 
Sophia Tsáfz. K. Fő Herczegné- 
vel már megérkezett. Az említett 
Felséges Vendégeken kívül még a’ 
következő lő személyek vannak T e- 
g e r n s e e ben : O K. Magassága K á- 
roly Hg.; Ő K. M. Vilhelm Ba

jor Hg.; O K. M. Leuchtenberg Her- 
czegné ; Ó K. M. a’ Burkus Korona- 
Herczegné; Ő KK. MM. János és 
Amália Száfz Hg. és Hg. Asszony.; 
O K. M. a Zweibrückeni Özvegy 
Herczegné. O Felségéta' Királyt 
minden órán várják Tegernseebe.”

Sept. 7-dikén reggel Ő Felsége 
a’ Würtembergi Király Stuttgart
ból elutazott Strafzburgba, 
hogy Ó Felségét a’ Franczia Királyt, 
míg ott tartózkodik, meglátogassa. 
A’ Király Q-dikben ismét Stutt
gartban szándékozott lenni.

Ő Kir. Magassága Cambridge 
Hg. ezen hónap folytában ismét 
Hannoverába fog érkezni, Cum- 
berland Kir. Herczeget ki most 
a Sziléziai tábornál van , és Száfz- 
Coburg Leopold K. Herczeget is 
Octob. elején oda várják , hogy a’ 
Hannoverai seregek egy részének 
táborozását Liebenau vidékén meg
szemléljék.

FRANCZIA ORSZÁG.
A hivatalos , és félhivatalos Pári

si Újságok tele vannak a’Király' uta
zásáról , és pompás fogadtatásáról 
való tudósításokkal, valamint a’ sok 
köszöntő beszédekkel. Sept. 7-dikén 
lóháton szándékozott O Felsége 
Strafzburgba fényes szertartás
sal bemenni, hol már a' Praefectus- 
nak egy Pioclamatiója , és a’Magis- 
trátusnak pompa-rendszere kiada
tott. Ö Felsége 10-dikben innét Col- 
márba folytatja útját.

Aug. 17-dikén költ Kir. Rende
lés barom Regement felállítását pa- 
rantsolja, mellyek különösen a' 
Franczia gyarmatokba rendeltetnek;

X*



ezek közűi eggyik Senegálba, Guia- 
nába , és a’ Jó-reménység fokán túl 
lévő Franczia birtokokba; a' más 
kettő Martinique, és Guadeloupe 
szigetekbe megyen őrizetképpen.

A’ Moreába rendelt Expeditió- 
nak második osztálya az ellenkező 
szelek által viíTzatartatván, Sept. 
2-dikán reggel 7 órakor indult a’ ten
gerre Toulonból. Ez öt hadi hajó
ból, és 49 fzállító hajóból áll.

Aug. 26-dikán Faun brigg Tou
lonból Algírba indúlt Labretonniere 
hajós Kapitánnyal, ki a’ betegeske
dő Collet Contra - Admirálist fel
váltja.

Lord Cochrane, az onoka- 
öttsével Cochrane György Úrral, 
Aug. 31-dikén Parisból Toulonba 
indúlt, hogy Mercury gőzhajón Gö
rög Országba hajózzon.

Loulé Marquis és Marquisné 
(Dom Miguel testvérhúga) Párisba 
érkeztek, Viila-Flor Gróf, és Gróf
né kisérték őket.

BURKUS ORSZÁG.

A Berlini Újságok Liegnitz- 
ből Sept. 2-dikán költ tudósítás 
fzerént így írnak : „Tegnap délután 
kívánt jó egésségben ide érkezek O 
Felsége a' Király , hogy az itt öfzve- 
gyülekezett 5-dik hadi testet meg
mustrálja. O Felsége a’ múlt h. 31- 
dikén indult Berlinből , Grüneberg- 
ben hált, és itt a' Királyi Herczegek, 
az ide gyülekezett Herczegi szemé
lyek , Generálisság, ’s a’ t. fogadták. 
Estve nagy örvendezések között a’ 
város ki volt világosítva. Ma g óra

kor Ő Felsége a’ parádéba kiállított 
katonaságot maga előtt elléptette ; 
a’ régóta tartó essős idő nem igen 
kedvezett ezen pompának.—A Bur- 
kus Státus - Újság hoílzasan leírja 
ezen Liegnitzi tábornak pompás fek
vését, jól elrendelését. — Ezen tá
borban 6 Regement vagyon , és g 
nap múlva mások váltják fel, kivé- 
vén a’ vidéki fegyvereseket , kik az 
egéfz táborozás idején ott marad
nak. Itt sintsenek a’ nézők az étel
nek , italnak , és mulatságnak sem
mi híjával.

NAGY BRITANNIA.

A Közép tengerre indúlt Orofz 
hajós sereg, melly Plymouthba 
kikötött vala, a szélvész által oko
zott romladozásait kiigazgatván , 
Sept. l-ső napján tovább ment ren
deltetése helyére. De az Orofz Ad
mirális! hajó’ hol létéről még Sept. 
1-ső napjáig semmit sem tudtak 
Londonban.

Londonban azt befzéllik, hogy 
a' Parlamentum November első nap
jaiban ismét öfzvegyúl. Az Alsó 
Ház’ Tifztjei rendelést vettek , hogy 
addig hivatalok’ helyén megjelenje
nek. Azt hiszik, hogy egy Biztossá
got fognak kinevezni a’ Kathoíihú
sok’ ügyének megvizsgálására.

Cambridge Herczeg Aug. 
28-dikán Hannoverába indúlt. Clä
re n c e Herczeg is az nap a város
ba ment, és a Lord Cancellárius- 
sal az Admirálisságban egéfz 4 \f i 
óráig beszélgetett, azután a" Herczeg 
ismét viílzament Bushy - Parkba.
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Aug. 26-dikán Wellington Hg. 
Chelteríhamban az Austriai Nagy- 
Követnél, Efzterházy Herczeg- 
nél ebédelt, és estve a Treausury- 
ból érkezett hivatalos levelekkel fog
lalatoskodott. Efzterházy Her- 
czegné , és a leánya a' Cheltenhámi 
vizet illzák.

Az Austriai Nagy-Követ, vala
mint az új Svéd Követ, Aug. 27- 
dikéiL, és a Burkus Követ 2H-ikán 
a’ külső dolgok' hivatalában Aber
deen Gróffal dolgoztak.

Sir Taylor Berbert az ármá- 
da' Fő-Adjutánsává neveztetett a 
megholt Sir Torrens Henry he
lyébe.

Máltából Aug. 2-dikán költ 
levelek fzerént D r y a d fregáta Na- 
varintól oda érkezett, honnét Jul.
26-dikán indúlt, és Crofton Ka
pitány azt mondotta: hogy a Mó- 
reából való kimenetel eránt kötött 
Eggyezésnél fogva Sir Codring- 
ton Alexandriába hajózott, 
hogy a' fzállító hajók elküldetését 
sürgesse, mellyek Ibrahim Ba
sa seregeit Navarinnál felvegyék. 
(Igen de ha a' Szultán megpa- 
rantsolta, hogy Ibrahim ott ma
radjon , az Egyiptomi öreg Basának 
is meghagyatta , hogy fiát viíTza ne 
hívja, tsak a’ Francziák' fegyvere 
vetheti ki Ibrahimot Móreából, ki 
ez előtt eleséget is kapott Zante 
szigetéről.)

OROSZ BIRODALOM.
A Journal d" Odessa Aug. 30- 

dikán így ír : O Felségük a’ Tsáfzár, 
és Tsáfzárné három napi távul létök

után tegnap előtt estve 10 órakor 
ugyan azon hajón , mellyen N i kó
la je ff b a mentek vala, ismét ide 
viíTzaérkeztek.”

Sz. Pétervárában Aug. 27-dikén 
Gróf Zichyné, az Austriai Nagy- 
Követ’ hitvese, az öreg Tsáfzárné- 
nál bútsúzó audientián volt a' Tau- 
risi palotában.

Ő Felsége a’ Tsáfzár Eriváni 
Paskevits Alexandrina Gróf 
KisaíTzonyt, a' Generális’ leányát, 
az attya" érdemeire nézve, a’ Felsé
ges Tsáfzárnéknak Udvari Dámájá
vá nevezte.

Rischenevből ezt jelentik:
A’ gárda-sereg Befzarábián kerefztül 
utazott. Ennek bal ofztálya a’Nefz- 
teren való általmenetelben Dubos- 
sary-nál késedelmet fzenvedett ; 
mert az oda való hajó híd a’nagyon 
megáradt víz miatt elbontatott, s . 
ez még a’ tsónakkal való általjárást 
is gátolta, de rövid időn elhárítot
ták ezen akadályt.

Ivanov Hadnagy a’ Philan- 
tropiai Intézetnek 821,000 Rubelből 
álló tőkepénzt ajánlott, hogy fun- 
dátió tétessék belőle a' fzegények’, 
és betegek’ gyámolítására , kivált a' 
fzegényebb gyermekek nevelésére.
A' Tsáfzár Felséges megelégedését 
jelentette ezen fzép adományra 
nézve.

TÖRÖK BIRODALOM.

Konstantinápoly, Aug. 25. — A’ 
Nagy-Vezér fzokott fényes fzertar- 
tással Aug. 20-dikán indúlt el. A’ 
seregek’ fzáma , mellyek egyfzerre
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Me hm ed Selim Basával in- 
dúltak-ki, 8 — QOOO emberre telnek, 
de ezek még jól meg fognak szapo
rodni az útban lévő egyéb tsapatok- 
kal, míg a" Sumlai táborba ér a 
Nagy-Vezér, hová parantsolatja van, 
hogy Drinápolyon keresztül si
ettesse lépéseit.

Mahmud Szultán elhatározta 
magában, hogy ha a’ fzükség kí
vánja , ő maga vezérelje a’ hadi se
reget. Erre a' készületek mind a' 
Szerályban, mind azon kivúl nagy 
szorgalommal tétetnek. De mégis a 
Szultán’ elindulásának ideje a hadi 
történetek’ folyamatjától függ. Azon
ban nehány nap előtt a’ Bostandsi 
Basi, vagy a’ Szultánnak Fő-Gárda- 
Rapitánya, a' Szerálynak némelly 
más Tiszteivel eggyütt, a’ Sumlai 
táborba küldetett, hogy Hussein 
Basát tudósíttsa a’ Szultán’ szándé
káról , és a’ Nagy-Vezér’ elindulásá
ról. Azt tartják , hogy a’ Bostandsi 
Basi egyszer smind a’ Szultánnak 
igen kegyes tulajdon kézírását, és 
drága ajándékokat vifzen 'HuíTzein 
Basának , mint vitéz magaviseleté
vel való megelégedésének jeleit.

A' hadi tudósítások, mellyeket 
a’ Porta nem annak rende fzerént 
hírdettetki, folyvást kedvezők a’ Tö
rök fegyvereknek. Ezen tudósítások 
fzerént Aug Q-dikén az Oroszoknak 
egy mérges megtámadását a’Kapu 
dán Basa Várnánál vitézül, és az 
ellenségnek nagy veszedelmére vifz- 
fza verte; egy nehány nap múlva 
Basardsik, és Jenibasar között egy 
Török lovas tsapat Ibrahim Basa ve
zérlése alatt megtámadott egy Orofz

szállítmányt, ’s itt több száz ökröt, 
lovat, sok butyort, ’s nehány hadi- 
fzeres szekeret elfoglalt. Egy másik 
tsata Sumlától délfelé történt. Egy 
Orofz osztály, a’ mint a’ Török tu
dósítás állítja, R ü d i g e r Grlis alatt 
az Eski - Stambuli völgy felé nyo
mult , honnan HuíTzein Basa’ állá
sát hátulról, és oldalról fenyegette; 
deHalil, és H a ff zá n Basák alatt 
jó fzámos tsapat oda küldettetvén, 
az ellenséget több órákig tartott tsa- 
taután viíTzanyomta, hol az Oro
szok sokat vesztettek holtakban, se
besekben , és foglyokban, 's ne
hány ágyúban.

Ezen h. 15-dikén hat nap alatt 
Odesszából érkezett egy hajó, melly 
azon tudósítást hozta, hogy Mik
lós Tsáfzár Aug. 8-dikán oda ér
kezett ; és míg segedelem-seregek 
nem érkeznek a belső tartományok
ból , addig semmi nagy ütközethez 
nem fog az Orofz ; — mind e’ mel
lett is megkettőztetett serénységgel 
folytatják itt a’ hadi készületeket, 
és óltalombeli munkákat. A’ Szul
tán megparantsolta, hogy a' város 
falaitól nem meíTze több sorbeli sán- 
czok , és battériák készíttessenek ; 
több ezer ember dolgozik ] k nap 
óta szüntelen ezen sánczok ásásán, 
s egyéb vár építési munkákon ; és 
már az Ejub külső város előtt lévők 
tetők aljában Daud Basáig több bat- 

i éri áh , és tábori sánczok sora emel- 
jkedik fel, fzámos ágyúkkal meg
rakva , mellyek a’ Marmoi a tenge
rig nyúlnak , és a’ városnak egéfz 
homlokát a száraz f Id felől fedezik. 
— Mind ezen erőlködések , és a" há



ború által oldoztatott temérdek sok 
költségek mellett is, a' már elkez
dett költséges kaszárnyákat Skuta- 
riban , és Tsengelkoiban , a'Nagy- 
Úr' palotáját Beglerbeiben, és a" 
tengeri kaszárnyát Halki szigetén 
szakadatlanul építik.

Az 1820-dik esztendőben bé- 
hozott új hadi rendtartás közé kell 
azt is számlálni, hogy a’ hadi fog
lyokkal most nem a" régi mód fze
rént bánnak. Báró Ottenfels 
Austriai Tsáfz. Internunciusnak elő
terjesztésére az Orofz foglyok Aug. 
18-dikán több hajókon Halki szige
tére, a'Princz-fzigetek’ eggyikére, vi
tettek , ’s ott egy Görög klastromba 
zárattak ; midőn a’ Reis Efendi Báró 
Ottenfelsnek megizente , hogy a' 
Szultánnak nyilvánságos akaratja 
légyen az , hogy a’ foglyokkal fze- 
lídebben bánjanak , nekik jobb tar
tást , és a' fzabad levegőn mozgást 
engedjenek.

Szu leimán Basa, Ibrail 
várának volt hadi Kormányozója , 
ki a’ várat vitézül védelmezte, de 
még is igen korán feladta, ezen vád
ra nézve hadi Törvényszék eleibe 
állíttatván, Mitylene szigetére 
küldetett számkivetésbe, hová Aug. 
17-dikén megérkezett.

Minthogy Abduraman Basának, 
Bosnia Kormányozójának oktalan 
maga viselete ezen tartományban 
zendülést támasztott, helyette AI i 
Namik Basa neveztetett Bosniai 
Helytartóvá, ki előbb a’ Görög há
borúban magát megkülömböztette.

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ legújabb Görög Méh Aug. 

7-dikén a’Keleti Görög Országi hadi 
sereg' Fő Vezérének , Ypsilanti 
Demeternek egy hathatós,és hazafiul 
buzgósággal tellyes Proclamátióját 
közli, mellyben a’ Vezér előadván a’ 
mostani háború folytatásának aka
dályait, jelenti, hogy végre mind 
ezen nehézségeket meggyőzte az 
Igazgatófzék , ’s minden fzükséges 
eszközökkel felkészítette a’ hadi se
reget, hogy az ismét táborba fzál- 
hasson az ellenség ellen; mellynél 
fogva azon tartománynak elfzéledett 
lakosit fegyverre fzollítja , hogy most 
leginkább muttassák meg buzgósá- 
gokat, midőn a' haza jók szabadsá
ga forog fenn ; kik pedig öregségük 
miatt fegyver által ezen czélra nem 
törekedhetnek, jó tanátsaik által 
elősegittsék a’ szent ügyet. Ezen 
Proclamatióból továbbá kitetszik, 
hogy a’ Praesidens Ypsilantira bízta, 
hogy azon helységekbe, mellyekből 
az ellenséget kiveri, helybeli Bírá
kat, Elöljárókat ( Demogeron ) ne
vezzen ki. — Költ a" Megarai fő hadi 
szálláson Aug. 2 1828.

Ugyan ezen Újság egy levelet 
közöl, melly Kandia szigeten a’ Kré
tai Görög táborból költ Jul. 13-ikán 
(25), "s ez az értelme: ,, Ezen hó
nap’ elején egy Török Vezér-Tifzt, 
Agriolidi nevű, érkezék C a 1 i- 
v es faluba , Apocorona kerületbe, 
500 emberrel, hogy ezen úton Rá
ncába menjen a’ Török fő táborba. 
Az eleség fogyatkozása miatt ken
teién volt nehány nap az említett fa
luban maradni, hogy gabonát gyűjt-



hessen öfzve. A’ mi Vezéreink Ma- 
nufzojan aki , és Tsudero, 
kik ezen tartományban tartózkod
tak, megtámadák a’Törököket, so
kat megölének közülük, a’ többit 
megfzalafzták , elfzedék teher hordó 
marháikat, töltéseiket, ’s butyorai- 
kat.— A’Törökök Kréta szigetén 
mostanság mind bé vannak zárva a 
várakba. A Kancában lévő Albániai
ak , és az oda való Törökök között 
czivakodás támadott ,’s e’ miatt még 
a Görögök ellen való mozdulásról 
sem gondolkodhatnak. Minthogy 
ezen környülállásokban semmi fegy
veres erőt nem vethetnek ellenünk, 
’s mégis azt akarnák, hogy mi ne
kik ne ártsunk , fegyvernyugvást 
ajánlottak nekünk; de minthogy 
tapasztalásból tudjuk hitetlenségei
ket, mi erre még nem is feleltünk. 
— Minden Vezéreink Sphakiába 
gyülekeznek , hogy az Orfzáglófzék’ 
Küldöttjének, R e i n e c k Úrnak ele
jébe menjenek. Vele tanátskozni 
szándékoznak , mi módon lehessen, 
’s kellessék tovább folytatni az el
lenségeskedést , ’s magokat öfzve- 
kaptsolni az ellenség birtokában lé
vő várak’ megszállására."

Tudományos Dolgok,

5.) ,Jnstitutiones Históriáé Eccle- 
siasticae Növi Foederis Auctore L a-

dislao V a s s , in Reg. Scientiarum 
Universitate Pesthinensi Históriáé 
Ecclesiasticae Professors P. O. ejus- 
dem Universität,s h. t. Rectore. Pe- 
sthini , 1828. Typis Nobilis J. M- 
Trattner de Petróza. 8- Tomus I. 
Introductio. I—VI, ?—274. pagg.”

A kik a velős tudományit, és 
a Kútfőkkel fzoros fzövetségben élő 
Szerzőnek ditső Történeti Tehetsé
geit közelebbről esmérték , ’s meg- 
valának arról előre győződve, hogy 
a’ huzamos és fáradságos munka 
után Tek. Tudós és Nagyságos Vass 
László Ürtól nem mindennapi, vagy 
vásári dolgozást lehet reményleni , 
régóta várton várták e' Könyvkiada
tását , mint egyébaránt is a’ Ma
gyar Anya Szent Egyházra nézve fe
lette fz ük séges Munkát. E’ köz bi
zodalmát és várakozást a’ fényes ér
demű Szerző e’ Bevezetésben olly 
bőségesen kielégítette, hogy nehéz 
meghatározni, ha benne a" nyomo
sán előadatott Kritikai Rendfzabá- 
soknak , vagy a’ könnyű megfog ha
tásúvá tett Egyházi Idő vetés Tudo
mányának , a vagy végre a' nagy 
pontossággal kéfzitett Egyházi Geo- 
graphiának kellessék-e tulajdonítani 
az Elsőséget. Neveli, sőt épen az 
téfzi a" Könyv főbetsét, hogy a’ Tu
dós Szerző mindeneket egyenesen 
magokból a’ Kútfőkből merített ; 
mindeneket saját Üzemeivel látott, 
és így nem vakon hivő , nem puszta

követő

F olytattatik 1/2 árkus Toldalékban.

(Hasznos Mulatságok Nro 23-)



T o 1 dal ék
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(23.)

követő és Kiíró azokra nézve, a’ mi
ket előad. Nagy kiterjedésnek es- 
méretei mind a’ régi, mind a’ kö
zépkori , mind az újabb Literaturá- 
ról is, ’s olly fzerentsésen evezett 
keresztül mostan g az Egyházi His
tória Sziklái között, hogy sem az 
Igazságot fel nem áldozta, sem q) 
Szent Vallás boldogító alap Kintseit 
veszélynek nem eresztette, sem a' 
más Vallása Tudósoknak érdemei
ket réfzre hajló ízemmel nem te- 
kéntette , sem végre ugyan ezeknek 
tévedéseiket el nem hallgatta , kalau
zul vevén Cicerónak bölts fzabását: 
,, Dilis nescit prímám esse históriáé 
legem , ne quidfaisi dicere audeat; 
deinde nequid veri non audeat, 
ne qua suspicio gratiae sit in scri- 
bendo , ne qua simultatis." Midőn 
tehát nem tsak magunk , hanem 
minden értelmes Hazafiaknak neve k 
ben itt nyilván megkérni bátorko
dunk a’ derék Tudós Férfiút, hogy 
magát az Anya Szent Egyház H stó- 
riáját is egész kiterjedésben e Beve
zetés lelke fzerént elkészíteni sies
sen, és e’ még súlyosabb munkához 
neki egészséget, időt, és az Egyházi 
Fő Pásztoroktól megérdemlett Párt

fogást és Apolgatást kívánunk, meg- 
nem állhatjuk, hogy mély alázatos 
köfzönetünket ki ne jelentsük Ha
zánknak Fő Méltóságú Prímás Her- 
czege eránt, ki terhes fő pásztori, és 
egyéb foglalatosságai között is maga 
személyesen e’nagy tudományt! mun
kát által olvasni, helybe hagyni, ’s 
egyszersmind saját kezével belőle ér
zett örvendezését ime Sorokban,mel- 
lyeket a'Rönyvnyomtató Műhelyben 
fzerentsénk vala olvasni, örökösí- 
teni méltóztatott: „Adprobatio 
Celsissimi et Reverend is- 
simi Ordinariatus. Ex par
te Ordinariatus Opus erű- 
ditum , Auctori singulari 
laudi cessurum, lub enter 
Typis raandari admittitur. 
Budáé 28- May 1828-Pr inceps 
Primas Alexander aRudna 
m. p. Arebi Episcopus Stri- 

I g o n i e n s i s." — Nem kellett vol
na szerénységből ki-hagyni a’ Mun
ka' elejéről ezen emlékezetes helybe- 
hagyást, minekutánna semmi olly 
nagy ösztönt nem nyújthat a' mun
kásságra és nagyobbakra való tőre- 
kedésre, mint az Elöljáróknak meg
elégedése, serkentése és lelkesítése.

( Második Fe’lesztendó 1828.) X



Hirdetések.
Hirdetés.

(1) Nemes S z o k o 1 a y István Úrnak, Budán a' Rácz Városban a' 
hét Electorok mellett fekvő Háza e folyó 1828-dik esztendei enyéfző 
September hónapnak 22-dik napján a Budai Urbariatus Hivatalban 
híréi Licitátio által el fog adódni.

Híradás.
(1) Fő Méltóságú Herczeg Batthyáni Érdi vagy Hansabékí 

LTrodalmaban, melly Ts. Ns. Fejér Vármegyében Budától két mért- 
földnyire fekfzik, e' folyó September hónapnak 27-dik napján több 
fzaz darab s.v. Sörtvesek külömbbféle nagyságúak és idejűek , Licitátio 
áltál a többet ígérőnek kész pénzbeli fizetésért el adatni fognak A’ 
venni szándékozók tehát a fent írt napra az idevaló Majorba ezennel 
meghi vattainak.

Hirdetés.
(2) Tekintetes Nemes Tolna Vármegyében fekvő Símontornyai 

Uradalmi Tífztartóság részéről köz hírűi adatik , hogy az ottan tartan
dó Juhok fzáma betöltésével, az azt fellyülhaladó ÖO hágó Kosok és 
Úrük, 800 két esztendős Kos alá való Anyajuhok, és 3ZiO idei bárá
nyok , az ottani híres eredeti legjobb teliyes-vérű fajta Uradalmi juh- 
nyájakból Licitátio útján, a folyó September hónap 19-dikén el fog
nak adatni. A’ ti ízlelt vevő Urak mind a’ Kosokat, és Űrüket mind 
pedig az Anyajuhokat ott helyben v tudni illik Simorftornyán , minden 
nap megláthatják, és az árát is megtudhatják.

Költ Simontomyán Aug. 21-dikén 1828.

Jelentés.
(2) Egy Asszonyság, ki Pesten már több esztendőktől fogva, a’ 

Leánykák Nevelésében, az illető Szülék tellyes megelégedésekre hűsé
gesen fáradozik , és a kinél most is számos Nevendékek vágynak , ’s 
minden jelesebb A Iszony i munkákban oktattatnak, jelenti ezennel, 
hogy eddig volt szállását a’ jövő Szent Mihály napra változtatván ta
gos szobáiban még több nevendék Leánykákat is fogadhat fel. A’ kik
nek azért, a’ Szülők közül Leánykáikat nevelésbe adni fzándékők 
van, azok a’ tisztelt Asszonyságnál magokat jelenteni méltóztassanak. 
Pesten a Nagy-Hid utfzában a’ G y i k a Úr Házánál a’ 63g. fzám alatt.



o

Selyem p o r lék a lerakóhely. Dáma ruhatár. 

Debreczenben Pestről.
(2) A’ fő Nemességnek, és az egéfz 

Tisztelt Közönségnek tudtára adom, 
hogy én a közelebbi Dénesi Vá
sárra Debreczenbe a' selyem porté
káknak tökéletesen, és gazdagon 
kiválogatott külömbféle nemeivel, 
valamint más módi portékák választ
mányaival , és a’házi, ’s ékességbeli 
Dáma öltözethez tartozó minden né
mi! szerekkel a’ közelgető őfz-, és 
tél - Saison eránt különös gonddal 
lévén legelsőben fogok megjelenni. 
Azon számos megkeresés , mellyre 
engem a’ Magyar, és Erdély Ország 
minden vidékeinek fő Nemessége 
Pesti lerakó helyemben (a’ Vátzi 
utfzában a’ 26-dik fzám alatt az A- 
mornál) méltatott, azon ketsegtető 
reményt gerjeszti bennem, hogy De
breczenben is megfogom nyerni a' 
Nagyságos Dámák kedvét, mellyel 
kiválogatott ’s valódi portékával,a’le- 
hetségigóltsó árral, és a’legügyesebb 
szolgálattal iparkodom megszerezni. 
Ezzel egybe foglalom a’ Nagy Tisz
teleti! Papsághoz való abbéli jelenté
semet,hogy nálam bőséges válafztási 
kéfz Misemondó ruhák , Pluvialék , 
és Dalmatikák a’ legközönségesebb 
nemtől fogva egéfz a’ legjelesebbig 
találtatnak, és hogy minden templo
mi ékesség elkészítését magamra vál
lalom, ’s azt legfzaporábban végbe 
vifzem. Nem külömben vagyon ná
lam a’ Nagy Tiszteleti! Urak számára 
mindennémü selyem, és gyapjú 
Reverenda fzer, és öv.

Mayer Vincze Bálint.

Minthogy én a' Debreczeni Dénesi 
Vásárra több esztendők után legel
sőben jelenek meg, azon alázatos kö- 
fzönöttel, mellyel a' Nagyságos Dá
máknak erántam mutatott Kegyes
ségét megesmerem , bátorkodom 
nékik, és az egéfz Tifztelt Közön
ségnek ajánlani különös szorgalom
mal válogatott a’ legújabb ízlés fze
rént, valódi szerből kéfzúlt minden 
nemű Dáma-ruháim tárát.

A kegyes megkeresőknek aján
lom a nálam kéfzen találtató, ’s a’ 
Párisi, és Bétsi Journal fzerént ké
szült ékességi, menyaífzonyi és bál
ra való nehezebb, és könnyebb se
lyemből kéfzúlt ruháimat , Tüll- 
anglais- , és Lynons-, Ruháimat, 
és felső ruháimat akár Marz- 
linból, akár Papimból, akár Me- 
rinoból, Jaconetből vagy angoly- 
váfzonból való bélléssel, v. a’ nélkül;

Ö 11 ő i m e t, és Köpönyegei
met Gros des Naplesbúl, Mardin
ből, Wadmaalból; angoly módra ké
fzúlt igen finom vízálló Circassien- 
nes és Seráil pofztóból, mellyeknek 
igen nagy, és külömbnemú válafztá- 
sa , és legújabb izlési mivolta a" Tifz
telt Dámákat szinte meglephetné; 
végre

Fekete Köpönyegeimet, 
Viklereimet, ésSléfereimet,

Levantinból, és Marzlinból, ’s re
ményiem. hogy a’ tökélletesen tifzta 
munka , és pontosan meghatározott 
eladó árnál fogva közmegelégedést 
nyerendek. G i e r g 1 Antal.



A’ mi itteni, fzinte mint Pesten , közös eladó-helyünk Debreczen- 
ben a’ Bétsi Nagykereskedés utfzában ez alatt a’ czím alatt vagyon:

„Az Ámornál”
Még ezen kívül kinyilatkoztatjuk, hogy mi minden reánk bí

zandó rendelést akár egyes ruhadarabokra, akár pedig egéfz ruházatra 
nézve köz köteleztetés, és kezeskedés mellett elfogadunk, és azokat 
legfzaporábban, és legjobban elkészítve az adandó adresse fzerént
megküldjük.

Mayer Vincze Bálint. G i e r g I Antal.

Híradás.
(2) Trettner György Massájához tartozó, ’s Promontoriumban

a’ Hofhuton fekvő — ^í- Szőllő, egéfzen, vagy kissebb darabokban,
4. 8.

__ a’ függő terméssel eggyütt, vagy a* nélkül ; — úgy fzinte egy Rő-
pincze, és mintegy 3000- a kúra való vas abron'tsos Kádak, és Hordók, 
f. e. September iQ-kén dél előtti Q órakor, az Uradalmi Cancelláriá- 
ban tartandó Licitátio mellett, a'többet Ígérőknek eladattatnak.

Híradása
Enes Jánosnak,

Pesti Polgár, Férfi Szabó- Mesternek.
(2) A’ ki is mostan ezen álló Debreczeni Szent Mihályi Vásáron leg-

elsőbben megjelent a’legjobb minéműségü posztókból készült, kü- 
lömbbféle, és igen illendő árrú Fér fi Ruházatokkal, és ajánlja 
magát a" Nagy Erdemü Uraknak, valamint is az érdemes Publikum
nak tökélletes megelégedésére kívánván szolgálni, egyszer «mind O 
abban a* reménységben vagyon , hogy munkájának jósága éstsinossága 
által tellyes hizodalmokat továbra is meg fogja nyerni.

Boltja vagyon a’Bétsi utfzában a* Rostgleba Úr boltjának 
által ellenében.

Budai Lotteria.
Sz. Mihály Hava 13-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 

i}3* 63* 9. 7Q* Go.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Sept. 12-dik napján 1828« Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 40 kr. Kétszeres 5 fór. 
20 kr. Rozs 4 fór. 8 kr. Árpa 2 fór. 40 kr. Zab 2 forint — kr. 
Kukoricza 2 fór. Z0 kr. Köles 2 fór. 20 kr. Köles kása ó fór. 40 kr.
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Pesten, Szombaton, Sz. Mihály Hava 20-dik napján 1828.

Barátság.
Áldott légy közlünk te Barátság’ Istene! a’ ki 

A’ rokon indulata lelkeket egybe köléd.
Egy haza, egy érzés, egy pálya szerezte kötésünk’: 

Tartant kell annak nemde örökre, Laczi!

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

1X1,

1 ” álunk az idő a közelebb múlt tsö- 
törtökön kiderült, azóta tiszta na
pok vannak, de kivált az éjtfzakák 
hidegek. — A’ Budai fzőllő hegye
ken hónapután, Sept. 22-dikén, kez
dődik, a' Szüret.

Ó Tsáfz. Kir. Felsége a’ f. e. 
Aug. 24-dikén költ kegyelmes Vég
zésénél fogva, T. Remekházy 
Jó’sef Urat, a’ N. M. Magyar K. Ud
vari Cancelláriánál fizetés nélkül 
szolgáló Conceptualis Practicánst, 
jeles tehetségeire, és megkülömböz- 
telett szorgalmára nézve, Betsület- 
Toeli Udvari Concipistává méltózta- 
tott kegyelmesen nevezni.

Pilis, Sept. 16-dikán.— Ezen 
esztendő nevezetes volt Pilis Mező 
Városa lakosaira nézve ; a' kemény, 
és hoílzú tél által sokat szenvedett 
az adófizető lakosunk, mólt eszten
dei terméketlenség által tsak hamar 
megfofztatván élelembeli javaitól, 
olly Ínségre jutott, hogy ha a’ Mél- 
(Második Félesztendő 1828. J

tóságos Földes Uraság Gróf Belez- 
nay János Úr O Nagysága sokakon 
nem segített volna, talán soknak 
koldus botra jutni, vagy éhei kelle
tett volna halni, fzükséges marháit 
még a jobb birtokú Földes Gazdák 
is elvesztegetvén, tsak hogy élelmet 
szerezhessenek magoknak. Tettes 
Ns. Pest Vármegyének Rendjei is 
könyörületességre indíttatván a’ Ize- 
gény adó fizető lakosaink eránt, sú
lyos állapotokat, nagy lelkűén eny
híteni kívánván, nehány száz Véka 
Gabonával kegyesen felsegíteni mél- 
tóztattak.

Tavasz nyiltával a’ késő derek 
sok kárt okoztak mindennemű vé
leményeinkben , fzőllőínkben, ’s 
gyümöltsös fáinkban, — erre követ
kezvén az iszonyú szelek, sok sze
gény embernek háza’tetejét leszag
gatván , az élőfákat vagy törték, vagy 
töréstől kidöntötték; a* templomnak 
egy oldal-fedelét tetejétől fogva le
szaggatta mások közt egy orkán; 
ugyan is legtöbb károkat szenvedett 
ez által a’ Méltóságos Földes Ura-

X
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■Ságunk , kinek is több épületjei iga
zítására sok ezer forint kivántatott.

Ezt követvén a'nyári szárazság 
az őszi vetésekbe nagyon ártott, 
mivel szigorú izéméi és rofz termése 
volt egy áltáljában. — Aratás előtt 
midőn a' szántóvető ember, már 
<_>lly régen óhajtott új kenyerét vár
ta volna , Julius 4-dikén szomorúan 
tekintett a' jövendőre, mivel egy 
hofízas sűrű jég-esső egéfz határun
kat elverte ; annyira , hogy sok Gaz
dáknak búza-vetéseiket le kelletett 
szántani, és a’ megmaradott szal
májából , alig kaphatott annyi ma
got , mint elvetett. Szőllő-hegyein- 
ken leginkább nagy pufztítást tett 
ezen terméfzeti súlyos tsapása az 
emberi nemnek, mivel fzép termést 
mutatván, ámbár nagyon megron
gálta is a’ tavaszi dér, bő szüretet 
lehetett reményleni. A sok zápor- 
esső nagy zajjal lezuhanván szol lő 
hegyeinkről, a" fzőllő tőkéket töves
tül eggyütt ki mosván, el-hordta, 
úgy hogy nálunk ebben az eszten
dőben semmi Szüret sem léfzen.

Sept. I4"dik és 15-dik közt való 
éjjel a rettentő nagy zivataros égi 
háború, sokakat nagy rémülésbe 
hozott, mivel vagy két óráig sza
kadatlanad tsattogott az ég, több 
ízben a’ villám Jetsapott; de legin
kább megbúsitott reggel ezen égi 
háborúnak a' következése, midőn 
azt hallottuk, hogy egy villám, a’ 
határban kint háló birkanyájunk 
közé ütvén, 152 darab birkát agyon 
tsapott, és sokat megfzédített. A’ 
nyáj mellett lévő emberekben kárt 
nem tett. — Valóban fzomorúálla

pot a’ szegény lakosainkra nézve, 
mivel semminemű keresete nintsen, 
a mi által sorsát könnyebbítené, 
újra várhatja az ínséget magára ki
vált ha hoffzú tél talál lenni.

Hadi Tudósítások.
A’ Journal d’ Odessa' rend

kívül való toldalékjában Sept. Z-iKán 
illy hadi tudósítások találtatnak :

A’Sumla előtt lévő tá
borból Aug. 27, 28, és SQ-dikén — 
Aug. 22-dikétől fogva 25-dikéig sem
mi nevezetessem történt Sumla 
előtt. De 25, és 2Ó-dika közt éjjel 
egyszerre megtámadá az ellenség 
mind a’ két szárnyunkat, valamint 
azon állásunkat is, mellyet Rüdi
ger Grlis Eski-Stambulnál 
birt.

Midőn jobb szárnyunkra ütött, 
észre nem lehetett mozdúlását, jö
vetelét venni a keményen fúvó ízéi 
miatt, és tsak hamar majd minden 
ellentállás nélkül elfoglalá elsősán- 
czainkat. Ezután mindjárt a’Török 
lovasság, több tsapat gyalogság', és 
8 lovag-ágyú" segítségével, a" má
sodik sánezunkra rohana , ’s az alatt 
egy sereg lovasság jobb fzárnyunkot 
meg akará kerülni. Ezt Kozákjaink 
vifízanyomák , kiket a lovag Vadáfz 
osztály segített. Több ízben rohana 
az ellenség a második sánezunkra, 
de mind foganatlanúl, mert meg
gátolta azon kemény tüzelés, mel
lyel a’ fzomfzéd battériák , valamint 
a 15-dik, s l6-dik gyalog Vadáfz 
Regementek, és a’ Tamboff Rege
mentjének egy batalion a ellene in
téztek. Egy lovag-battériának meg-



lő?

érkezése elválafztá az egéfz dolgot, 
az ellenség viflzavonúFa , és megve- 
reték ; futva mene S u m I a falai kö
zé oda hagyván az elfoglalt sánczpt. 
De mégis hat ágyunkat elvitte Sum- 
lába, mellyeket azon sánczban ta
lált. Ezen helyen mi 1Ö3 holtat, és 
424sebest vefztettüuk. Elesett Báró 
YV redé General-Major is, a’ 8-dik 
ofztály harmadik brigadájának Ve
zére. Ötét azon Sánczban, melly a 
Törökök hatalmába esett, levágták, 
és úgy esett el . mint gondatlansá
gának áldozatja , minthogy nem 
eléggé vigyázott a reá bízott őr he
lyen. E t e m i e f f Óbester halálát is 
sajnáljuk, a’ 15-dik gyalog Vadáfz 
Rgt" Commandánsát, ki akkor öle
tet t meg, midőn katonáival az el
lenségre rohant, hogy a" megszállott 
sánczot tőle ismét elvegye.

Bal szárnyunkon a Törökök ha
sonló tüzességgel támadák meg a' 
7-dik hadi testnek legvégső bal fzár- 
iryát. A mint látfzott, az volt szán 
dékok , hogy Ma rasch falút, és" 
az ott lévő szekérvárat, vitamint az 
ezen falunál felállított íspitályt el
foglalják. De min(fen erőlködés >k 
füstbe ment az Ufa Regementje kél 
batalionának vitézsége mellett. Tsak 
maga az első batalion , több ízben 
a ízámosabb ellenségtől megtámad- 
tatván , egyedül valami 300 embert 
vesztett holtakban, és sebesekben.. 
Itt is egy ágyú a" Törökök' kezébe 
esett, minekutánna a* mellette szol
gáló lovak, és emberek mind1 meg
ölettek , vagy me-gseb csittet telt..

Végre E s k i. - Stambul aál 
Rüdiger Grlist'egy Török gyalog.

és lovas sereg támadta meg , de ő 
azt viílza nyomta, és tetemes tsa- 
pást adott neki. Ezen tsuták' követ
kezésében Gróf Wittgenstein 
Feld marsai fzükségesnek találta , 
hogy a’ seregek egy helyre öfzve- 
gyülekezzenek , minélfogva Rüdi
ger Generálist visszahívta az Es k i-. 
ö tarn buli állásból. Az ellenség 
mindjárt liafzri. va főid í tolta R ti d i- 
ger Grlis" v i ÍTzavouú kását, és. 28- 
dikban nérnelly új seregeket, ele-- 
ségbcli szállítmánnyal a T-S a 1i- 
ftavalii úton is u ni lába bébotsá- 
tott. 2ij dikben egéfz nap tseudes- 
s gben mai ad t a" Törökség.

A’ Vár n a i hadi munlíá I k o- 
d a s o k.

Az Äug. 21-diki tsata után, hol- 
VI e nts i k o ff Hg. nagyon ruegse- 
besítíetett, a’ var vívására intézett 
munkákat P e ro v s fi y Gén. Major’ 
vezérlése alatt legnagyobb serény-- 
seggel folytatták. Aug. 23—20-dikig 
arsánczot, un ha a v á rb ú 1 k e in én yen 
tüze t az ellenség , 80 (>lny iré vitték 
a’ várhoz, és egy új battériátliéfzf- 
tettek , mellyel & mozsárral.és egyéb 
ágyúkkal megraktak. Ezen sáncz 
olly nagy foganatéi volt, és a’ vár
őrizetet annyira meglepte , hogy 26^ 
dikán estve, midőn az új battéria 
elkezdé tüzelésit, a 13-dik , és 14 dik, 
Vadáfz Regement a’Törüknek ellen- 
sánczait Bajonétokkal megvette. 
Szá-t Töröknél több maradott futó 
sánczában, — 27", és 28-d'ikban sem
mi nevezetes nem történt, mi foly
tattuk sáncz-ásásainkat, és lineánk-

)C
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nak minden réfzeit, hol fzükséges 
volt, jól megerősítettük.

Aug. SQ-dikén Várnához érke
zett Gr. W oronzoff General-Lieu
tenant , kire a' Tsáfzár Hg. Men
ts i k o ff helyett bízta a’ várvívás 
kormányozását.

Aug. 31-dikén éjjel az ellenség 
kiütött egy sánczunk ellen, melly 
seregeink jobb szárnyát védi; de 
Wellington Hg. Regementjének két 
kompániája viíTzanyomá. Hanem mi
dőn Gr. Wor onzoff, a* föld-bás
tyákat megjárván, ezen sánczhoz ér
kezett, ismét kitsapott a’ Török na
gyobb erővel; ennek sem volt több 
sikere az elsőnél. A Törökök sok em
bert elvesztenek, és még tartalék-se
regünk’ megérkezése előtt kéntele- 
xiek valának megfutamodni. Azon 
közben egy számos kiküldött Török 
tsapat egy erős állást elfoglala jobb 
szárnyunk előtt, "s ott 5 záfzlót fel
ütve lobogtata. A' Mohileíf Rgtjéből 
egy kompánia, Pavlöff vitéz Ka
pitány vezetése alatt, ajánlá magát 
ezen zászlók’ elvételére, midőn Gr. 
W oronzoff szabad vállalkozáso
kat kivána erre. Alkonyodáskor ezen 
kompánia egéfz tsendességgel, min
den lövés nélkül, előnyomnia, vé
letlenül az ellenségre üte, elfoglala 
az 5 záfzlót, és bajonétokkal meg- 
ölé azon tsapatnak nagy részét,melly 
az állást védelmezte^— A’ Tsáfzár 
P a v 1 o ff Kapitánynak a’ Sz. György 
Keresztjét ajándékozta, mellyel an
nyira megérdemlett.

Aug. 30-dikán Greigh Admi
rális megértvén, hogy a’ Törökök 
íN.e adában (Inada) Burg á sz o n

túl egy fegyver-házat tsináltak, ’s 
oda igen sok mindenféle hadi szere
iét öfzvehalmoztak , két fregátát, 
egy salupot, és egy kutter-hajót, 
Ii r i t z k y Kapitány’ vezérlése alatt, 
elkülde , hogy , ha lehetséges azt el
foglalják , és elrontsák. Ezen Tiszt
nek erőlködése tellyesen elérte czél- 
ját. Noha keményen ellent-állott a’ 
Török , mégis minden battériáit el
vette , azokat fzéllyel-hányta , tizen
két nehéz ágyút elhozott, a’ többit 
pedig béfzegezte, vagy az ágyúk 
talpait elrontotta, végre a’ fegyver
házat minden ott találtatott puska
porral , és egyéb hadi szerekkel egy- 
gyütt a" levegőbe vettette. — Ezen 
tselekedet, melly a’ fekete tengeri 
erőnek új dífzt szerez, 10 órányi idő 
alatt végbevitetett, és tsak egy ma
tróz’ halálába , és 5 sebesekbe került.

Sept. 2-dikán a’ Tsáfzár Flora 
fregátán Odesszát elhagyta, "s 
Várnához indúlt, hol a’ gárda-sereg, 
Mihály Nagy-Hg. vezérlése alatt, 
O Felségéhez fogja magát kaptsolni. 
— Ode ffzából Sept. 5-dikénkölt 
későbbi levél fzerént, O Felsége a’ 
Tsáfzár, ki Sept. 2-dikán délután 
Flora fregátán Várnához indúlt va- 
la, az ellenkező szelek miatt a" követ
kezett éjjel ismét vilTzatért O d e f z- 
fzába, és 4-dikben délután 6óra
kor a’ szárazon utazott az ármádá- 
hoz. — Az idegen Követek Stan
dard fregátát várták, melly Gr. 
W oronzoff Grlist vitte Várnához, 
hogy azon Várnához hajózzanak.

Bukarestből Sept. 3, és 5- 
dikén költ levelek fzerént, Kis-Oláh
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Orfzág a’ múlt hónap’ utolsó nap
jaiban a’ Viddini, ésKalefati 
számos Török őrizetnek új kitsapá- 
sai miatt sok kárt vallott. Ekkor a’ 
Törökök egy felől a' Mehedintzi ke
rületben Csoroj-on keresztül 
O b e d i n-ig a’ Sil-vizénél, K ra jó
vá v a 1 ízembe; más felől majd 
Tirgusilig, a’ Gorzai kerületbe 
előrenyomultak; de minekutánna 
az ezen vidékeken találtató elesé- 
get, és kéfzséget mind réfzint elvit
ték, részint elrontották , és az Oro
szoknak segítségük érkezvén, a’ S i 1 
vizén két helyen által mentek, ismét 
viíTza tértek Vidd in mellé a’ bé- 
sánczolt állásokba. Reményük,hogy 
a’ már megérkezett, és még érke
zendő segítő seregek meggátolják a’ 
Törököknek többszöri hitsapásaikat, 
mellyek a’ két Havas-al- földének 
olly károsok.

AUSTRIA.
Ő Tsáfz. Kir. Felsége a’ f. e. 

Aug. 21-dikén költ Kegyelmes Vég
zésénél fogva, a’Tsáfz. K. Bétsi Kö
zönséges Udvari Kamaránál szolgáló 
Conceptuális Practikánsokat TT. 
Magyar-Szögyéni Szögyényi Já
nos, és N. Ajtai Cserey Farkas 
Urakat, ugyan azon Közönséges Ka
marához betsületbeli Udvari Conci- 
pistákká méltóztatott kinevezni.

Ő Ts. K. Felsége a’ f. e. Sept. 
2-dikán költ Kegyelmes Végzése ál
tal a’ Ts. K. Közönséges Udvari Ka
maránál megüresült valóságos Ud
vari Titoknokságra Plener Ignácz 
Urat eddig ugyan volt ott Udvari 
Concipistát, méltóztatott emelni.

FRANCZIA ORSZÁG.
A' Moniteur Toulonból 

Aug. 30-dikán indúlt levélnek rövid 
értelmét közli e’ képpen :,,.... Tá
vul lévén a’ fő várostól, nem tud
hatom , vallyon a’ Moreába indúló 
expeditió ott is olly nagy fellelke
sedést okozott-e , mint déli Franczia 
Országban. Ä’ Journalok nagy tet
széssel beszélnek róla, némellyek 
minden megfzorítás nélkül, mások 
tartózkodólabb, de eggyik sem gya- 
lázza , mivel a’ közvélekedés igen 
nagyon fog ezen expeditió mellett. 
De a tselekedetek inkább megmu
tatják ennek igaz voltat; ezeknek 
magam is tanúja vagyok. A 42 , és 
57-dik Regementekbe, mellyek a 
második ofztályhoz tartoznak , 100 
új katonánál többen beállottak; a’ 
2Q-dikbe is, melly tegnapelőtt ér
kezett ide, minden pillantatban új 
katonák jelentik magokat. Ezen sza
porodás még az Óbestert is tűnő
désbe ejtette.”

Azon hadi hajók, mellyek a’ 
Sept. 2-dikán Toulonból Móreába 
indúlt osztályt kísérik, ezek : B e r r y 
Herczegné, Didó, Finister- 
r e, és Caravan e. A" harmadik 
ofztályt is készítik, Trident lí
nea-hajó , ésArmide kísérete mel
lett , melly Sept. 15-dikén fog a’ 
tengerre indúlni.

A’ Moniteur Mahonból Aug. 
15-dikén költ tudósítás fzerént ezt 
közli: „L’Alerte nevű Franczia brigg, 
de Nerciat Kapitány’ vezérlése 
alatt, két Algíri mifztik-hajóval ide 
érkezett, mellyeket egy kis tenger
öbölben Cap-Taeuz-tóI nem meíTze,



kemény puska-lövöldözés után el
fogott. Ezen brigg már előbb is A r- 
lequin nevű Fr. kereskedő hajó
nak visszavételében vitézül munkál
kodott , mellyel nehány hónap előtt 
ezen brigg’ salupjai, és Adonis 
brigg' salupjai az Oráni kikötő
helyből kihoztak.

V ictorieuse Korvet Sept. í-ső 
napján Módónból, honnét Aug. 12- 
dikén indult meg, Toulonba 
érkezett.

NAGY BRITANNIA.
Hg. Wellington Cheltenham- 

ból Aug. 31-dikén Londonba vifz- 
fzaérkezett, "s onnét más nap Wind- 
sorba ment a" Királyhoz audientiára. 
Azután a' Hg. Stratfielsay mezei jó- 
fzágába kikötsizott, hol több bank
jait meg fogja vendégelni" a’ Vadá
szat kezdete alatt.

O’ Connell Urat Clönmel- 
ben, déli Irlandnak nevezetes váro
sában, hova Aug. 23-dikán érkezett, 
nagy örvendezéssel fogadták. Az 
egész környék szokatlan színbe öl
tözött. Az utak emberekkel megvan
nak rakva , kik zöld ágakat hordoz
nak kezeikben ; a" kottások, és lovak 
zöld pántlikákkal, kendőkkel, és 
borostyán-ágaikkal fel vannak éke
sítve. A’ tartománybeli gyűlést a" 
hatliolikusok’ nagy templomában 
fogják tartani. Hutchinson Ur, 
l-’arlámentumi tag Tipperary réfzé- 
r.ől, a" gyűléshez egy levelet írt és 
már előre kimondotta . hogy őa’ Hg 
W e 1 l i n g t ő n , és Fe e 1 Úr ellen 
készítendő Nyilalhoztatás ellen va
gyon, Ezen Levél nagyon tetszés eh

len volt. A' Gellvay részére közelge- 
tő választáskor hihető, hogy egy igen 
gazdag batholikus földes Úr, Bel
ien nevű, jő candidátióba.— Dub
lin, Kildare, Queen Grófságokban, 
Kilkenny, és Tipperary egy részé
ben igen jól bíztat az aratás. Az idő 
igen kedvező , 's a’ t.

A’ Courier Sept. 2-dikán így 
ív : ,,a’ Marokkói Tsáfzár ellenséges 
indulatot mutat az Európai Hatal
masságok | ellen. A'minap két ha
jót vásároltatott Gibraltárban, mel- 
lyeket fzállongásra kikészített. A' 
mint mondják, a" Tangerben lévő 
Angol Consul a' Gibraltár! Kormá
nyozol arról tudósította , högy k*ét 
Marokkói Kor zár. Perseverance 
Angol hajót elfogta, ’s még egy 
Austriai, 's egy Orofz hajót is. Az 
Angol Consul protestált a" Perseve
rance elvétele ellen ; de a’ Korzárok 
azt állították, hogy törvényesen van 
elfoglalva, mivel nem volt fzabad úti 
levele , hogy a’ Közép.teugpren jár
hasson.

Galatli ea fregátai, 42 ágyús, 
már valahára Portsmouthból elin
dult, ’s Stranford Lordot vifzi 
Braziliába; útközben IY1 adera fzige
iénél ki fog kötni.

TÖR OK BIRODALOM.
S z.al o n i k i.b.ó 1 Sept. 2-dikáiL 

illy értelmű levelet írtak :
V e n e t o Austriai Tsáfziri brigg, 

és Z e b r a. Angol ha li sa- up által, 
mellyek Aug. 8» és 1.3-ikán hag.yák 
el Alexandriai, vettük >zon tu
dósítást , hogy az Egyiptomi Vice- 
Király, Sir Cod ring tón Angol 
V. Admirális felízóH.lábának enged-



vén, elhatározta, hogy seregeit, és 
fiát (fbrahim Basát) Morcából vifz- 
fzahívja.

Jul. 3i-dikén Óceán Ang. lí- 
nea-liajó Alexandria előtt megjele
nek. Aug. 1-ső napján vasmatskát 
vétenek ott: A s i a, melly Gödri ng- 
t o n Admirális’ zászlóját lobogtatta, 
D r y a d fregáta ,. Zebra brigg, és 
Racer kutterhajó ; 2-dikán P el o- 
ms, és Medina korvettek, és 
Rifl eman brigg. A’ telegvaf mind
járt tudósítást teve Kairóba, hol 
a’ V. Király tartózkodott, az Angol 
Vice-Admirális’ megérkezéséről. A’ 
V. Admirális pedig maga részéről 
egy Tifztel külde Mehmed Ali
hoz. Codrington Admirális ad
dig is minden tartózkodás nélkül 
befzélle az ő megjelenése' czéljáról, 
t. i. hogy a’ Vice-Királyt Ibrahim 
Basának viíTzahivatására, és a Gö
rög foglyoknak kiadatására bírja; 
és azt tévé hozzá: hogy ha ezekre 
reá nem áll a'V. Király, Egyipto
mot legszorosabban bekeríti, és még 
hathatósabb eszközökhöz is nyúl.

Már Aug. 3-dikán Alexandriába 
termett a" V. Király ; 4-dikben kihir
detetett eljövetele, és 5-dikben kel
lett volna megtörténni a beszélge
tésnek ő közte, és Codrington Ad
mirális között; de ez Codrington 
betegeskedése miatt más napra ha
ja fztatctt. Ez nap a' Basa a" maga 
palotájában fogadá-el az Admirálist 
szokott pompával. Drovetti,és 
Parker Consulok, ’s egynéhány 
Ang. Tisztek jelen voltak a beszél
getésen. Boghos Jussaf, a’V. 
Királynak Kabineti Ministers, volt

a* Tolmáts. Ennek következése az 
volt, hogy a' Vice-Király megígérte, 
hogy fiát, és hadiseregét vilízahívja, 
de a’ maga hajóin, és előbb a" vára
kat általadják a’Móreai seregeknek, 
és Albániaiaknak, azaz: a Szultán’ 
seregeinek. A’ mi a Görög foglyo
kat illeti, a' V. Király az Alexan
driában találtatokat odaígérte. Ezen 
pontról egy Eggyezést készítettek, 
és Aug. Q-dikén aláírták; itt továbbá 
meghatároztatott, hogy M o d o u- 
b a n , K o r o n b a n , és N a v a r í n- 
ban 1500 emberből álló reguláris se
reg maradjon őrizetül, és ezen várak
ba 4 hónapi eleséget szabad legyen 
vinni. Más nap Mehmed Ali, a’ 
Görög foglyokat, kik a’ fegyverház
ban dolgoztak, fzámfzerént 172-tőt, 
az Angol Consuli lakáshoz vitette 
(közül >k húfzat,’s egynéhányat már 
vagy két hét előtt az AüstriaiTsáfzái i 
tengeri hatalom" közben járására sza
badon botsátott, és Aeginába kül
dött vala); a" flottát is elkészíttette 
az elindulásra. Mind a’ fzállító, mind 
a’ hadi hajókat jól megrakják ele- 
séggel, és jó summa kéfz pénzt is 
visznek ezen hajók.

Aug. ll-dikén estve Codring
ton Admirális elindult. Az Óceán, 
D r y a d , és a’ két brigg az Egyip
tomi flottát Móreába fogják kisérni. 
Alexandriában Aug. 13-dikán azt 
tartották, hogy ezen flotta 5 nap 
alatt vasmatskát hány (Morea’ part
jainál.)

Tudományos Dolgok.
4.) „Kún Történetek a’régi idő

ből Újj Péter által. Pesten Pe-



trózai Trattner J. M. és Károlyi 
István Könyvnyomtató Intézetében,
1828. 12. rétben , 184- oldal."

A’ Kún Nemzet vitéz tettei olly 
számosak , maga a Kún Nemzet olly 
régi, olly figyelemre méltó , hogy 
a Világ Történetének nagy részét 
már az őfz korból elfoglalja. Az 
illyen Nemzetről méltó volt tehát 
külön is gondolkodni, ’s ifiuságát 
az Atyák ditső tettei által ébreszte
ni. Ezt kezdette a lelkes Szerző, mi
dőn Kún Ersébetet, Kuttén 
Kún Fejedelem Leányát, a* XIII- 
dik századból három énekben mint 
Regét elő állítja; ezt kezdette, mi
dőn a’ Xl-dik századból Z á d o r és 
Ágota házossági öfzve keléseket 
három Fogásban énekli. Mind a’ két 
Regének tárgya , nemzetisége , el- 
rendeltetése , könnyen ömlő verse , 
és a’ Regébe a’ Kún Nemzet esmér- 
tetésének mesterségesen beléfzött 
Rajzolata köz figyelemre méltó , ’s 
az érdemes Szerző eránt hálára ger
jeszt. Megszerezhetni a’ Könyvets- 
két 1 fór. 15. kron Váltó Czédulában 
a’ fent nevezett Intézetben és a’ 
Köny városoknál.

5.) „Sententiae in Excelsa Cu
ria Regia Anno 1828- Termino S. 
Stephani latae et publicatae. Pesti- 
ni, Typis Nobilis J. M. Trattner de 
Petróza 1828- föl.’

Minekutána a’ Felséges Curiá- 
nak Bírói ítéletei egyik nevezete
sebb Talpkövét/téfzik Magyar Or
szágban a’ Törvény kifzolgáltatásá- 
nak, ’s ezen ítéletek mind magá

nak a’ Felséges Curiának , mind az 
alsóbb ítélő Bíráknak sinórmérté- 
kűl szolgálnak, nem lehet hamvai
ban is nem áldani és magasztalni 
feledhetetlen emlékezetű S z ö g y é- 
ni ’Sigmond Personálisnak magos 
gondolkodását, mellynél fogva a’ 
Magyar Areopágus ítéleteinek az idő 
szelleme és a’ tárgy méltóságához 
képest nyomtatás által nyilvánságot 
adott. Így nem tsak a leírásbeli hi
bák meggátoltattak, hanem egyút
tal az egéfz Nemzet időről időre lát
hatja és esmérni tanúihat ja a' Tör
vénykedés folyamatát, és azon fenék 
Okfőket, mellyek fzerént vagyomát 
vagy birtokát kinekkinek elintéznie 
kelletik. Úgy véljük tehát, hogy a’ 
Törvényhatóságoknak, de különö
sen az egéfz Nemességnek is, kedves 
dolgot tselekfzünk , ha meg érént- 
jük , hogy a’ Köz ésjkülönös Levéltá
rok számára, hova ezen ítéletek igen
isbéiIlenek,azl82M823.1824. 1825.
és 1627. esztendei Ítéleteket is a'fo
lyó 1828-dik esztendeieken kívül 
egyesy Terminust 1 f. ZO xrjával 
pengő pénzben a’ fent megnevezett 
Könyvnyomtató Intézetből megsze
rezni lehet; ’s ha még különösen arra 
is figyelmesekké téfTzük az Érdemes 
Hazafiakat, hogy 1825-díkben az 
Ország Gyűlés kezdete miatt tsak 2. 
Terminus, 1827-dikben pedig az 
Ország Gyűlés vége miatt tsak 1. 
Terminus ítéletei láthattak világos
ságot. Hogy rendfzerént mindegyik 
évben négy Terminus tartatik, azt 
úgy is mindenki tudja.

(Hasznos Mulatságok Nro 24- Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,
__________ (2.4.)__________ _______

Jelentés.
Vandza Mihály

Akadémiai Képiró
ajánlja magát a* fő Nemességnek, és a’ müvéfzséget betsülő Publi
kumnak az ő általa olajjal festett eredeti Képeivel, és Tablói
val, melly ek közül eggyik Corvinus Mátyás Királynak Bea
trix K. Hg. AíTzonnyaí lett egybekelését, emberi nagyságban ; a' 
másik ’Sigmond Brandeburgi Herczeget l-ső Máriával ábrázolja. 
Mint hazai Képíró annyival is inkább ajánlja magát a’ Hazafiaknak, 
minthogy tsak rövid ideig fog itt tartózkodni.

Szállásán meg lehet szemlélni mestermüveit a’ Dunánál a’ híd
tól nem meíTze, előbb Gyürky, most Szita házában Nro ll. az 
első emeletben első ajtó, reggel 9 órától 12-ig, délután 3-tól 6-ig.

Hirdetés.
(l) Egy mezei Jószág, Magyar Országnak legszebb, legegéssége- 

sebb vidékén, melly tíz ezer holdnyi köztéren , annyi termékekkel 
kedveskedik, hogy hasonló arányban illy nagyságú más Jószág egy
sem hajt annyi, és olly sokféle hasznokat, nevezetes fundus instru- 
ctusával, és minden készségeivel, lakó- és gazdaságbeli épületeivel 
eggyütt árendába adatik ; vagy a' kinek tetszik annak része, vagy egészen 
el is adatik. Bővebb tudósítást ád erről Tek. Máy Tabuláris Ügyész 
Úr, Pesten a’ Leopold utfzában a’ Bujanovits Úr házában.

Hirdetés.-
(l) V eresvár, ésSolmár Budához közel a’ Bétsi úton fekvő 

Helységekben a’ Vendégfogadók , Mészárszékek , és Vízi Malmok ezek
hez tartozandó Földekkel, és Rétekkel eggyütt —Zsemlye és Kenyér 
sütés, 8 e liez járúló Liszt árulás, ■— Veresváron lévő Zsidó Bolt,
Traciérház — Kőbánya e f. elütendő October Hónapnak 6-dik napján 
Veresváron a’ Nagy Vendégfogadóban tartandó Kótyavetye által jövő 
Szent György naptól fogva kezdendő egymás után való három eszten
dőre a" többet ígérőknek árendába fognak adattam?. Ezekről bővebb 
tudósítást vehetni Veresváron lakozó Földes Urnái.

( Második Félesztendő 1828 t )
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Selyem portéka lerakóhely. Dáma ruhatár. 

Debreczenben Pestről.
(.3) A’ fő Nemességnek, és az egéfz 

Tifztelt Közönségnek tudtára adom, 
hogy én a’ közelebbi Dénesi Vá
sárra Debreczenbe a selyem porté
káknak tökélletesen , és gazdagon 
kiválogatott külömbféle nemeivel, 
valamint más módi portékák választ
mányaival , és a’ házi, ’s ékességbeli 
Dáma öltözethez tartozó minden ne
mű szerekkel a' közelgető őfz-, és 
tél - Saison eránt különös gonddal 
lévén legelsőben fogok megjelenni. 
Azon fzámos megkeresés, mellyre 
engem a’ Magyar, és Erdély Orfzág 
minden vidékeinek fő Nemessége 
Pesti lerakó helyemben (a’ Vátzi 
ütfzában a’ 2Ő-dik szám alatt az Á- 
mornál) méltatott, azon ketsegtető 
reménytgerjefzti bennem, hogy De
breczenben is megfogom nyerni a’ 
Nagyságos Dámák kedvét, mellyel 
kiválogatott ’s valódi portékával,a'le- 
hetségigóltsó árral, és a’legügyesebb 
szolgálattal iparkodom megszerezni. 
Ezzel egybefoglalom a" Nagy Tisz
teletű Papsághoz való abbéli jelenté
semet,hogy nálam bőséges választási 
kéfz Misemondó ruhák , Pluvialék , 
és Dalmatikák a’ legközönségesebb 
nemtől fogva egéfz a’ legjelesebbig 
találtatnak, és hogy minden templo
mi ékesség elkészítését magamra vál
lalom, ’s azt legfzaporábban végbe 
vifzem. Nem külőmben vagyon ná
lam a’ Nagy Tiszteletű Urak számára 
mindennemű selyem, és gyapjú 
Reverenda szer, és öv.

Mayer Vincze Bálint.

Minthogy én a' Debreczeni Dénesi 
Vásárra több esztendők után legel
sőben jelenek meg, azon alázatos kö- 
fzönöttel, mellyel a’Nagyságos Dá
máknak érántam mutatott Kegyes
ségét megesmerem , bátorkodom 
nékik, és az egéfz Tifztelt Közön
ségnek ajánlani különös szorgalom
mal válogatott a’ legújabb ízlés fze
rént, valódi szerből kéfzűlt minden 
nemű Dáma-ruháim tárát.

A’ kegyes megkeresőknek aján
lom a’ nálam kéfzen találtató,’s a’ 
Párisi, és Bétsi Journal fzerént ké
fzűlt ékesség!, menyaíTzonyi és bál
ra való nehezebb, és könnyebb se
lyemből kéfzűlt ruháimat , Tüll- 
anglais- , és Lynons-, Ruháimat, 
és felső ruháimat akár Marz- 
linból, akár Papiinból, akár Me- 
rinoból, JaconetbŐl vagy angoly- 
váfzonból való bélléssel, v. a’ nélkül;

Öltőimet, és Köpönyegei
met Gros des Naplesből, Marzlin- 
ből, Wadmaalból; angoly módra ké
szült igen finom vízálló Circassien- 
nes és Seráil posztóból, mellyeknek 
igen nagy, és külömbnemű választá
sa , és legújabbizlési mivolta a' Tifz
telt Dámákat szinte meglephetné ; 
végre

Fekete Köpönyegeimet, 
Vikié reimet, és Sléfereimet,

Levantinból, és Marzlinból, ’s re
ményiem, hogy a" tökélletesen tiszta 
munka, és pontosan meghatározott 
eladó árnál fogva közmegelégedést 
nyerendek. G i er gl Antal,



A' mi itteni, fzinte mint Pesten, közös eladó-helyünk Debreczen- 
ben a' Bétsi Nagykereskedés utfzában ez alatt a’ czím alatti vagyon:

„Az Ámornál”
Még ezen kivűl kinyilatkoztatjuk, hogy mi minden reánk bí

zandó rendelést akár egyes ruhadarabokra, akár pedig egéfz ruházatra 
nézve köz köteleztetés, és kezeskedés mellett elfogadunk, és azokat 
legfzaporábban, és legjobban elkészítve az adandó adresse fzerént 
megküldjük.

Mayer Vincze Bálint. GiergI Antal.

Híradás.
(l) Méltóságos Báró Wenk h eim Ferencz Maradékainak részéről 

köz hírré tétetik, hogy Szabad Királyi Pest Városában, Ketskeméti 
utfzában 534-dik szám alatt lévő, és őket közössen illető Ház, hozzá 
tartozandó kerttel, és kettős kafzállóval eggyütt e’ folyó esztendei No
vember hónapnak n-dik napján, Nemes Pest Városa Urbariatushiva
talában , a’ hol az eladás feltételeit is megszemlélhetni, Licitátió útján 
árúba fog botsáttatni.

Hirdetés.
fi) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy az Aradi K. Kamarai Uradalom
ban, és pedig Kujed helységében mintegy 278 Pos. mérő tsőves 
kukoricza a’ f. h. 26-dikán; és Somoskéz falúban 200 Pos. mérő ezen 
h. 24-dikén nyilván való Kótyavetye által a’ többet ígérőnek el fog 
adatni. Költ Budán Sept. 17-dikén 1828.

Híradása
E n e s Jánosnak,

Pesti Polgár, Férfi Szabó- Mesternek.
(3) A’ ki is mostan ezen álló Debreczeni Szent Mihályi Vásáron leg- 

elsőbben megjelent a' legjobb minémüségü posztókból készült, kü- 
lömbbféle, és igen illendő árrú Fér fi Ruházatokkal, és ajánlja 
magába Nagy Érdemű Uraknak, valamint is az érdemes Publikum
nak tökélletes megelégedésére kívánván szolgálni, egyszersmind O 
abban a' reménységben vagyon , hogy munkájának jósága és tsinossága 
által tellyes bizodalmokat továbra is meg fogja nyerni.

Boltja vagyon a’Bétsi utfzában a' Kostgleba Úr boltjának 
által ellenében.



Wigand Otto Könyvárosnál
Pesten a’ "Vátzi útzában Kappel’ Házában előre lehet fizetni 4 forin

tokkal ezüstben.
Schnjid Kristóf’ Irományainak VIII. Kötetekből álló Gyűjtemé

nyére , melly a’legoktatóbb, és legkellemetesebb Történeteket, 
és előbeszélléseket foglalja magában. Magyar nyelvre szabadon 
által tette Csontos István.

Ezen Gyüteményből már III kötet készen vagyon, ’s az 
Előfizető Urak azokat kötve azonnal kezekhez is vehetik ; két hét
re a’ IV-dik Kötet is megjelenik, és minden arra következendő 
két hétre eggyeggy kötet, a’ míg az egész Munka készen leszsz ; 
’s annakutánna az ára fellyebb fog emeltetni.

Ugyan ő nála találtatnak e’ következendőKönyvek is;
Encyclopaedia , vagyis a’ Tudományok’ Esméi’etére tanító Könyv,' 

Talprajzolat a’ Tudományok’ öszves előterjesztésére. Eschenburg- 
nak 3-ik eredeti német Kiadása szerént, bővítve Lánghy István 
által. 8-0 1828. Pesten - - - 3 fl. C. M-

Visgáló dások a’ Világ’ Alkotmánya felett. Nap - Rendsze
rünknek rézremetszett képbenvaló előterjesztésével, g-o Pesten 1827. 
Kötve. - 30 xr. C. M.

Visgálódások a’ Mindenség felett, Dalberg’ 6-ik Eredeti Ki
adása után kiadta Lánghy István. 8-o Pesten Kötve 30 xr. C. M.

Delectus Poétarum Pars la Sales Poétici proverbiales ed joqosi, 
ad condimentum honestae Conversationis , Ilecreationem , eb Eru- 
ditionem simul stúdiósáé Juventutis collecti. Edilio secunda aucta 
et emendata. Pars Il-da Variorum Poétarum Carmina selecta : 
Descriptiones pocticas et morales, Epigrammata et Aenigmata 
kontinens. A Stephano Lánghy collecta. 2 Tomi 8. Budáé 
1825.

Közönséges Ex. 2 fór. Basiliai Velin papiroson 5 ft. C. M.
Manuale Procuratorum et Causantium, compleetens Proces

sus in Jure Hungarico occurrentes, ordine alphabetico exprimens 
Instituta , quo quis Actor, contra quem Incattum, coram quo 
Judice procedendum, quidve probandum habeat, ut Objectum 
Processus assequatur, adjectis nonnullis Observationibus. 8-vo- 
Pestini 1828. - - - 1 il. 12 xr. C.M.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Sept. lQ-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő fifzta Búza 7 fór. 40 kr. Kétszeres 6 fór. 
— kr. Rozs 4 fór. lö" kr. Árpa 2 fór. 50 kr. Zab 2 forint — kr. 
Kukoricza 2 fór. 48 kr. Köles 2 fór. 40 kr. Köles kása Ö fór. 40 kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁS OH.
(20.)

Pesten, Szerdán, Sz. Mihály Hava 24-dik napján 1828. •

Őszi Fa.

A’ zöld fák ősszel kopaszodnak , ned vök elalszik ;;
Nints új hajtások , moh lépi kérgeiket:

Ámde nekünk kedveskednek jóféle gyümöllsel;
’S nagyra betsüljük azért. — Hlyen az emberi kor.

MAGYAR és ERDÉLY*
„ ORSZÁG.

Tsáfz. Kir. Felsége Nagy Tisz
teletű Farkas Ferencz Urat a’ Szé
kes Fejérvári Püspöki Hivatal’ Ti- 
toknokát, és Levéltárnokját, a’ Sz. 
Theologia’ Doctorat, és ugyan ott 
a’ Theologia’ Professorát, ’sa’t.,— 
továbbá Nagy Tiszteletű Májer 
Jó’sef Urat, Székes Fejérvári Plébá- 
nust, és a’ felső Székes Fejérvári 
Kerület’ Vice-Esperestjét, Sz. Theo
logia Doctorát, ’s a’ t. a’ Székes Fe
jérvári Egyház’ Kanonokjaivá mél- 
tóztatott kegyelmesen nevezni.

Továbbá Ő Ts. K. Felsége mél- 
tóztatott Piestyán fzky Lajos 
Urat, arN. M. Helytartó Tanátsnak 
nyugodalomba tett Titoknokát, Ki
rályi Tanátsosi nevezettel a’ taksák 
elengedése mellett megtisztelni.

Szabad Királyi Szabadka Vá
rosának Nemes Tanátsa a' f. Sep
tember 15-dikén tartott ülésébenT. 
(Második Félesztendö 1828.)

Kováts Antal Orvos Doctor Urat 
több Folyamodók’ közül a’ voksok* 
többsége által a’ Város’ második 
Physicusának választotta.

A Pesti Kir. Fő Oskolában a? 
f. September hónapban, Ns. S o- 
m o d y Issván Úr Magyar nyelven 
végezte a’ Földméréshez tartozó Tu
dományokból a’ szokott szoros vizs
gálatokat (rigorosa Examina) ; a’ mi 
annál ditséretesebb , mivel előtte, 
noha az ide kaptsolt Mezei Gazda
ságból már többen , de a’ valóságos 
Földmérés Tudományából tudtunk
ra kívüle senki sem tett magyar nyel
ven illy próbatételt.

Nagy-Várodon a'f. Sept.
11-dikén meghalt. Fő Tisztelendő 
Csák Ferencz Úr, Gáborján! Sz. 
Mihály Arkangyal’ Apátja , a’ Nagy
váradi Székes Egyház’ Fő-Esperest- 
je, és Ranonokja , Ts. Ns. Békés, 
és Bihar Vgyék’ Tábla’ Bírája ,jótévő 
életének 64-ik esztendejében. A bol
dogult lelkes buzgó hazafi, ’s a’ nem
zeti nyelv, és literatura'derék part-
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fogója és kedvelője, valamint az em
beriségnek kegyes jótévője, és a me
gyének egy fényes érdemű Papja volt.

Kalotsáról, Sz. Mihály Hava 
17-dikén. Ha igazán szivén fék fzik 
akár eggyes személynek , akár egéfz 
társaságnak az ifjúság’ helyes neve
lése , mindenkor ditséretes. — Itt 
helyben mind eddig az úgy nevezett 
első Grammatica hiányozott: de 
már jövő Oskolai esztendőben N. 
Méltóságú Klobusiozky Péter 
Kalotsai Érsek Űr O Excellentiájá- 
nak nagylelkű rendeléséből , ’s ada
kozásából azt a’ Kegyes Oskolák’ 
Rendén lévő Tanítók tanítani fog
ják.— Nem külömben az előbbi roz
zant Nemzeti Oskolák helyén eme
letes derék új Oskolák a’ Tanítók 
lakásával eggyütt készülnek a fenn- 
tifztelt bőkezű. Földes Uraság’ se
gítsége mellett a' Város' költségén; 
a’ hol is a’ szokott két Normális 
Osztályokon kívül leány-, ét rajzoló- 
Oskola külön nyittatik. A’ veszedel
mes tüztől ment részében a’ Város
nak lehet a tanúló Ifjúság' szállá
sára elég alkalmatos helyeket ta
lálni.

Nagykárolyból. —— Aug.
27-dikén Nagy Méltóságú Gróf Ká
rolyi Sándor Úr által Városunk' 
kebelébe helyheztetett Kegyes Os
koláknak Rendje, a’ gyenge Ifjú
ságnak nevelésében - eltöltött első 
százados ünnepét nagy lelkű Fun- 
dátorai, és minden viszontagságaik
ban kegyes Gyámolítói eránt méltó 
hálaadatosságoknak mennél nyil- 
vánságosabb megbizonyítására egéfz 
tisztelettel, ’s annál fzentebb örven

dezéssel üllötte, mennél méltóbb
nak tartatott ugyan ez alkalmatos
sággal Fő Lelki Pásztorát, Méltó- 
ságos, és Fő Tisztelendő, Hám 
János Szathmári Püspök O Nagy
ságát legelőször szíves kebelébe fo
gadni, és méltó tisztelettel illetni; 
ki mind a' század évi, mindűalasan- 
tius Sz. Jósef a’Kegy es Oskolák Szer
zője ünnepének difzesítésére előt
te való nap megjelenni méltóztatott.

Ő Méltóságát a’ Templom' aj. 
tájában a’ Collegiumnak Rectora, 
Plébános, és a’ Gymnasiumnak Di- 
rectora , Nagy Tiszteletű ’s Tudós 
Bo kross Ferencz, szerzetes Tár
saitól környűi véve, fontos , és hat
hatós kiejtésekkel készült beszéddel 
fogadta, mellyre Kegyes Fő Páfa- 
torunk lelki felemelkedéssel felelt, 
jeles magafztalással kinyilatkoztat
ván, melly nagyon szívén viselné a’ 
Kegyes Oskoláknak Tagjait, kik írek 
a’ tanításra fordított hív fzorgalmok 
által száz évek eltöltével Nagyká
rolyban 25 Gróf, lg Báró , — Fő 
nemes rangú IŐ89. — Nemes famí
liából származott 13975.— Polgárok 
4Q84. — alább való sorsúak 120Ó- ne
veltettek; valamint fáradhatatlan 
buzgóságok által a' lelkeknek száma , 
melly először 12-ből állott, ekko
ráig 5178-ra szaporodott légyen; 
szivet érdeklő beszéde , és áldása vé
gezetével a’ Collegium’ Tagjai hé- 
dulásqknak jeléül kéz - tsókolásra 
mentek ; végezvén pedig Ő Méltósá
ga az Egek Urához intézett buzgó 
esedezésit, a’ Collegiumba fzámára 
készült szobákba felvezettetett.

Az említett nevezetes napon az
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ünneplést kezdette g órakorT. H o ff- 
m ann Ignácz, az Isteii igéinek hely
ben német Hirdetője, ki a’ néphez 
fontos beszédet tartott, melyben a' 
Méltóságos Gróf Károlyi Famí
liának a Hit, és Tudományok gya
rapításában jeleskedő érdemeit éke
sen fejtegette , és méltóképpen ma
gasztalta. Ugyan ezen tárgyról Na
gyon Tisztelendő, ’s Tudós Kato
na György Úr, Mező-Petri Plébá
nos magyar nyelven fzóllott.A’ hála
adó Áldozatot O Méltósága Kegyes 
Fő Pásztorunk fényes szertartással 
mutatta bé a’ Kegyelem’ Urának, 
mellette tifztelkedvén : F.T. SÍ acIr
ta Márton, Kram mer Mihály , 
Obermayer András Kanonok 
Urak, meg a' Szathmáry Lyceum, 
és a’ helybeli Gymnásium Tanítói; 
az áldozatot berekefztette O Méltó
sága a’Téged" Isten dítsérü nlt 
énekével. A’ fzokottt utolsó kis Mi
sét követte a’ Collegiumban az ebéd, 
mellyel a’ Környékbeli N. T. Egy
házi , és Világi Rend, Gróf Har
degg Henrik Vasas Regementjé
nek , valamint a’ Méltóságos Uraság
nak Fő Tifztei ékesítettek. Ugyan 
ekkor ofztogattattak ki e' fényes 
ünneplésre kéfzített nyomtatvány ok 
is: ú. m. a néphez tartott beszé
dek , Nagyon Tifztelendő ,’s Tudós 
Bo kross Ferencz Collegium Re
ktorának Deák,és TT. Láfzló Aloiz 
az Ékesfzóllás Tanítójának Magyar 
Versei, mellyek szinte az ünnep’ fő 
tárgyára intézteitek.

28-dikán Ő Méltósága ismére- 
tes Fő Pásztori buzgóságát azon 
valóságos Apostoli lélekkel újabban

bizonyította meg , hogy a’ Sz. Mise' 
áldozatja után , személyesen egy be
tegen fekvőt az örök útra elkészíte
ne, melynek végivel minnyájoknak 
szíves kívánás! között Szathmárra 
viíTzatért.

AUSTRIA.
Sept. 15-dikén Ő Ts. K. Fő Her- 

czegsége Rainer Hitves társával 
eggyütt kívánt jó egésségben Maj- 
landból Bétsbe érkezett.

O Királyi Magasságok V i I h e 1 m, 
és Augufzt Burkus K. Herczegek 
Sept. 15 dilién Badenből a’ Bétsi 
Ts. K. Residentiába érkeztek.

Douro Marquis, és Lord We 1- 
I e s I e y Károly , W ellington 
Herezegnek két fiai, Sept. 15-dikén 
Sziléziából Bétsbe érkeztek. '

A’ Traiskircheni táborban a fe
lette kedvetlen időjárás miatt több 
napig félbe szakadtak volt a* hadi 
gyakorlások, ’s a’ seregek a’ szom
széd falukba rendeltettek vala ; de 
későbben az idő jobbra fordulván, 
ismét elkezdődtek; Sept. 19-dikén 
Lovag hadi gyakorlás volt, 20-dik- 
ban két Gyalog, és két Vadász Rgt 
mutatott ál-hadat.

FRANCZIA ORSZÁG.
Strafzburgból Sept. 7-dikén 

költ tudósítás fzerént a Franczia 
Király előtte való nap estve Zabern- 
be érkezett, Alsatiának véghelyébe. 
Ezen város’ kastélyának tornáczárói 
majd az egéfz Alsó-Rajnai Megyét 
megláthatni; estve 8 óra tájban egy 
rakéta által adatott jelre, Alsatiának 
minden helységeiben meggyujtatott 
az öröm-tűz, és a’ harangok zúgni 
kezdettek; így a’ Királyt az egéfz



tartomány egyfzerre köfzöntötte.— 
A’ Sept. 8-diki tudósítás leírja a’Ki
rí lynak Se.pt. 7-dikén történt pom
pás bémenetelét Strafzburgba. A’ 
P; risi országút tömve volt nézőkkel. 
Délután 1 .1/2 óra tájban a’ Király a’ 
várostól egy fertály órányira kifzálla 
kotsijából, és a’győzedelmi kapuig 
lovagla ; ott a’ Bíró által fogadtaték, 
ki a’ város’ Tanátsát bémutatá, és a’ 
város kultsait általadá. A’ Király 
után temérdek sok paraszt lovasok 
nyargaltak , kik Zaberntől tsak ma
gok volt az ő őr-kisérői. A’ Király 
lépést keresztül lovagola a’városon, 
számtalan nép örvendezése között. 
A’ házak kárpitokkal, koszorúkkal, 
és liliomokkal ékeskedő zászlókkal 
dífzlettek. A’ Királyt a’ székes tem
plom’ ajtajánál a' Püspök fogadá a" 
Papsággal eggyütt. A’ szokott imád
ság után gyalog a’ kastélyba ment, 
hol a' szüzek’ gyülekezete várta, kik 
virá|-kofzorukat tártának. Ezután 
több bémútatások történtek. Továb
bá Ő Felsége elfogadá a’ Würtem- 
bergi Királyt, a' Bádeni Nagy-Her- 
<zeget, ’s más fő személyeket, kik 
is , valamint a’ Megye polgári és hadi 
Rendei O Felségénél ebédeltek. 8 
1/2 órakor O Felsége a’ játékszínbe 
ment, hol fényes gyülekezet vára
kozott reá, és végig megvárta a'já
tékot, noha éjfélutánig tartott. Est
ve a város ki volt világosítva. — 
Más nap 10 l/2 órakor O Felsége a’ 
Mise után a' gyalogság, és pattan- 
tyusság'hadi gyakorlásait nézte. Az- 
ütán a’katonai, és polgári kór-há
zakat szemlélte meg; délben a’ vá
rosházánál a’ város nagy vendégsé

get adott, hol a’ Király a’többi Ki
rályi, és Rerezegi fő vendégekkel 
megjelent. Estve a’ bálba ment Ö 
Felsége , mellyel a’ Megye’ Praefe- 
ctusa adott. A’ város’ kivilágosítása 
most még fényesebb volt mint előtte 
való nap. — Sept. Q-dikén hülömb- 
féle nevezetességeket megnézegetett; 
’s ekkor estve is a’ város tündöklő 
világos volt. — 10-dikben reggel Q 
órakor tovább folytatta útját Colmár 
felé. A’Würtembergi Király meg Q- 
dikben reggel viíTza indult Stutt
gartba.

A Franczia kibujdosóknak hely
ben hagyatott kármentése Sept. i-ső 
napjáig 716 millióm frank tőke-pénz
re, és 21 1/2 millióm interesre ment.

A'Messager des Chambres 
így fzóll: Maison Grlis’hivatalos 
tudósítása, mellyel Emulation hajó 
hozott, azt jelenti, hogy az expe- 
ditiónak első osztálya Aug. 26-dikán 
Na varintól valami 80 órányira volt; 
hogy a’ hajózás addig igen fzeren- 
tsés volt, egy betegje sints még.

JÓN IÁI SZIGETEK.
Korfuból Sept 1-ső napján.— 

Tegnap előtt estre Q órakor a’ Lord 
Fő Biztos, Ádám Grlis, ki Aug. 
20-dikán a’ Jóniai gőzhajón Zantéba 
ment vala, hogy ott Sir Pulteney- 
Malcolm Ängol V. Admirálissal 
.hefzélljen, ismét ide visszatért. A’ 
mint híre van, Ádám Grlis ott nem 
találván Sir P. Malcolm V. Admirá
list, Navarinba ment, hol ezen Ad
mirális akkor tartózkodott, és de 
Rig ny, ’s Héyden Admirálisokat 
is ott találta, kik fzámos hadi ha
jókkal (28-ra tefzik számát) a" Na-



varini kikötőhelyben állottak vas- 
matskán.

Az említett gőzhajónak viíTza- 
érkezése után tsak hamar itt azon 
tudósítás terjede el, hogy Sir C o- 
drington Edvárd Alexandriából 
a’ Navarini vizekre viíTza érkezett. 
Küldetésének az volt oka, hogy az 
Egyiptomi Vice-Királyt reá vegye 
fiának Móreából viíTzahívására, és 
az ő hatalmában lévő Görög foglyok
nak szabadon botsátására. Meh- 
med Ali elfogadta Sir Codring
ton’ javallatát, és neki általadott 
egy, Ibrahim Basának fzólló levelet, 
mellyben fiának megparantsolja: 
hogy Egyiptomba térjen viffza , és 
az erre fzükséges hajóknak elkülde- 
tését Ígéri. "Azt mondják , hogy Co
drington JNavarinhoz megérkezvén, 
Dryad fregátát Patráfzba küldötte, 
mert ott van most Ibrahim Basa, 
hogy attya’ levelét neki megvigye, 
’s őtet meghívja Navarinba az egy- 
gyütt befzéllgetésre.

Tegnap délután 3 órakor Gr. 
Guille minőt J un o fregátára 
ült; Ribeaupierre Ur már Aug. 
5 i-ikére virradó éjjel ment Constan
tia fregátára. Az ide való várból, és 
Adria nevű Austriai Tsáfzári kor- 
vetről) melly nehány nap előtt érke
zett ide Vurlábólj midőn Gr. Guille- 
minot Grlis hajóra szállott, ágyulö- 
vésekkel tettek köfzöntést, mellye- 
ket Juno fregáta vifffzonozott. R i- 
beaupierre Urat is köszöntötte 
A d r i a , ’s erre is felelt az Orofz hajó. 
3 óra után mind a két fregáta , de 
ellenkező széllel, az Archipelav'usra 
indúlt. A’ NavarIntól Aug. 30-dikán 
ide érkezett Ochta Orofz brigg

hasonlóképpen ezek után indúlt. 
Straugford-Canning Ur is el
indult az Archipelagusra még Aug. 
20-dikára virradó éjjel, de kanté
ban egy nap mulatni szándékozott.

Korfuból Sept. Q-dikén. —• Sir 
Frederik Ádám nevű gőzhajó olly 
tudósítást hozott, Zantéról, hogy az 
első Franczia expeditio , 8—9OOO 
emberrel, Aug. 28, és 29-dikén P e- 
talidihez (a’ Kalamatai öbölbeő 
megérkezett. Ezen levél fzerént a’ 
seregek mindjárt kifzállottak a’ szá
razra , ’s ezen vidéknek szomszéd 
hegyi lakosai által, kik tsoporton- 
ként tódultak oda , nagy örvende
zéssel fogadtattak. — Némelly hajó
sok azt bizonyították, hogy Ibrahim 
Basa Patráfzból Pyrgoson keresztül 
a’ MeíTzeniai várakba visszatért. Az 
útközben nem bántotta a' lakosokat; 
a’ vett eleséget is pontosan kifizette. 
Bizonyos Uilo nevű ember, Ibra
him Basának eleségre ügyelőTifztíje, 
ki Módónból egy hajó érczel, rézzel, 
és ó-vassal Zantéba érkezett, azt ál
lítja , hogy 40 Egyiptomi fzállító 
hajó érkezett Módónba, hogy 
Ibrahim Basa seregeit ott felvegye, 
’s elvigye.

Tegnap délután ide érkezett An- 
conából 4nap alatta' Görög Orfzág- 
1 ófzékhez küldetett Orofz Tsáfzári 
Ágens , Gróf Bulgar i, Concordia 
nevű Pápai gályán , és holnap a’ Jo- 
niai gőzhajón Zantéba megyen.Bul- 
gari Gróffal vagyon Gróf Pánin 
Orofz Tsáfz. U:!v. Tanátsos , és 
Sássá no ff Orofz Zászlótartó. 

DÉLI AMERIKA.
A Londoni Courier ezeket je

lenti: Karthagenából Jun. 20-dikán
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indult levelek majd semmit sem ív
nak egyebet a" hivatalos tudósítások
nál azon történetekről, mellyek az 
Ocannai nemzeti gyűlés' eloszlását, 
és a’ fő hatalomnak Bolivárra 
ruházását okozták. Úgy látszik, hogy 
a’ szabad gondolkozáséi felekezet 
nem tsak ellene szegezte magát Bo
livár' plánumainak, hanem egy Con- 
stitutiót is javasolt, mellynek fő 
czélja abból áll, hogy ő minden or
szágos hivatalból kizárattassék. Tsak 
hamar egy Ellen-Constitutiót kéfzí- 
tett Bolivárnak egy embere Senor 
Castillo, mellyet az Újságok úgy 
hírdettek-ki, mint Kolumbiára néz
ve legalkalmatosabbat, és a’Szerző 
reményiette: ,,hogy a’ liazafiuság , 
és okosság az eggyes indúlatosko- 
dáson győzedelmeskedni fog.” De ő 
megtsalatkozott, és a' dolog egé
szen másként ütött ki ; nem volt 
tehát egyéb hátra , hanem hogy a’ 
másként gondolkozók magokat vifz- 
fzahúzzák, ezt mégis tették valami 
18-an, vagy 20-an ; ’s ez által a’ 
'gyűlés" tanátsliozása semmivé lett, 
mivel 55 tag szükséges, hogy a’ vég
zések törvényesek legyenek. — Illy 
kétes környülállások között , így 
fzóll a' Rarthagenai Újság, tsak az 
az ember, ki Kolumbiát, Bérűt, és 
Bolíviát a tirannusság’ járma alól 
kivonta , védelmezhet minket a’ fe
nyegető szélvész ellen. Bolivár, 
azon fő hatalommal felruházva, mel
lyet neki illyen esetekben a'Consti- 
tutio enged , egyedül az a’ személy, 
ki a’ békeséget köztünk fentarthat- 
ja. Vajha sokáig üljön a’ Praesidensi 
széken, mellyen most 3 millióm la
kosok’ megelégedésére ül; és vajha

nyomorult ellenségeinek bofzujára , 
buzgóságának , és nagy lelküségé- 
nek új bizonyságát adja ! Az Ország
nak szüksége van az ő szolgalatjára; 
és ő attól el nem vonhatja magát, 
mivel annak szabadító)a, attya, és 
megujítója. ” —Bolivár, ugyan 
illy gondolattal lévén, nem is ta
gadta meg szolgálat)át. Bogotától 
nem meíTze lévén, és hihető az ő 
javára fordult dolgokat megértvén, 
béjöve a’ fő városba, és olly nagy ör
vendezéssel fogadtatott, melly még 
az igen nagyra vágyást is kielégíthet
te volna. A’ nagy piaczon ezen napra 
egy thrónus állíttatott, ’s ehez 
vezettetett nagy ünnepi pompával. 
Ide felülvén, elfogadá a’ Tisztvise
lők’, és előkelő lakosok’ fzerentse 
kívánásaikat. Válaszában azon meg
határozott bíztatást adá, hogyha" reá 
bízott hatalmat arra fogja fordítani, 
hogy az Országot megmentse, a’ 
pártütést, és fejetlenséget elnyomja. 
De még áltáljában nem bizonyos , 
vallyon Dictatori hatalmát min
den ellenmondás nélkül megismé- 
rik-e kivált azok, kik Ocannában 
ellene dolgoztak.”

GÖRÖG ORSZÁG.
A" Görög Országi Közönséges 

Újság Aug. 13-ikán (új Kai. fzerént) 
illyen tudósítást közöl Aegináról: 
..Á műit Kedden délután 4 órakor 
O Exja a" Praesidens megszemlélte 
a’ munkákat azon épületen, melly 
600 szegény gyermek" befogadására, 
és nevelésére van rendeltetve; in
nét azon oszlopokhoz ment, hol az 
új veszteglő ház (contumáczia) ál- 
littatik-fel, mellynek építtetése már 
jól előhaladt, és minden tekintet-



ben megfelel rendeltetésének, és a’ 
Közönség' várakozásának. Minek- 
utánna a Praesidens viíTzatért la
kására, a’ Patihelleniont, ’s egyéb 
személyeket elfogadá.

„Aug. IQ-dilién a'Görög Orfzág- 
lófzéknél lévő Franczia AgensE mu- 
lation Fr. korvetten ( melly az 
óta már Touloaba érkezett) Poros
ból Aeginába hajózott. Tegnap. Aug.
12-dikén, az Orofz Tsáfzári Admi
rális , Gróf Heyden, szigetünk' ki
kötőhelyébe érkezett.

A’ Courrier de Smyrne Aug. 
l6-dikán Porosból Aug. 5-dikén in
dúlt tudósítást közöl e képpen : ,. A' 
Prevezába indúló expeditió már kész 
Ez áll az új gőzhajóból, két Görög 
briggből, két gályából, négy ágyú
zó salupból, és liufz nagy pramá- 
ból, mindenik egy ágyúval. Ezen 
kis hajós sereg 800 embert vifzen, 
és Hastings Kapitány' flottátskájá- 
val magát eggyesíteni fogja. Azután 
mind a' ketten Chur eh Grlissal 
eggyütt fognak munkálkodni, ki Mi- 
tikát bírja, és 400 emberre fogytak 
katonái. Ezen idő alatt Ypsilanti 
serege, melly valami 2500 emberből 
"áll, Metaxából Lutrakiba megyen, 
Salónánál ki száll a' szárazra, a Pre- 
vezanál lévő öböl’végéig előre nyo- 
múl, itt ismét hajóra száll, hogy Pre 
veza városát, és várát elvegye. Úgy 
látszik, hogy a’várőrző Albániaiakkal 
eggyetértésben vannak a’ Görögök. 
De ma azt mondják, hogy P a tr á fz 
a’ pártütő Albániaiak' kezében va
gyon, és ezt elfoglalni sokkal hasz
nosabb. Ennél fogva a’ plánum meg
változott, és Ypsilanti parantsola- 
tot kapott, hogy Vofztigza felé in

duljon, ’s kéfzen legyen Patráfzt 
elfoglalni, ha talán a" pártütöktől 
vagy pénzen, vagy igeretek által meg 
lehetne nyerni.” (De már az Alba- 
nusok «haladták Patráfzt a’ Lepari- 
tói Basának,mint máskor megírtuk,)

Jutalom Hirdetés.
A’ Magyar Nemzeti Museum a’ 

ditső M a r c z i b á n y i Familia Inté
zetére ügyelő Tekéntetes Kiküldött
ség ítélete fzerént Felséges Jósef 
Tsáfzári Királyi Fő Herczeg és Ha
zánk szeretve tisztelt Nádor lspányá- 
nak kegyes engedőiméből ’s jóvá ha
gyásából közhírül adja, hogy a fen 
tifztelt M ar cz i b á n y i Famíliának 
esztendei 100. Váltó forintokat tevő 
kissebb Jutalmát, melly esztendőn
ként a Magyar Nyelvet tárgyozó Ju
talom Kérdések megfejtőjinek szo
kott megitéltetni, a’ következő nagy 
érdemű Tudós Férfiak nyerték meg, 
úgymint:

Az 1819‘dik esztendőre feltett 
ezen kettős Kérdésre : „ Fejtessék 
meg elegendő Tudománnyal a’Néu 
Eseteinek Természete, és külön
böztető Jegye , ’s fenekes magya
rázat szerént a' Nyelv Termesze- 
téből határoztassék meg , hány 
Eseteik vágynak vagy lehetnek a’ 
Magyar Nyelv Neveinek ' továbbá: 
„Fagyon-e szenvedő Igehajtogatá
sa a’ Magyar Nyelvnek , és ha va
gyon , miképen és mi oknál fogva 
kell a Magyar Nyelv szenvedő 
Igéit, módok, idők, személyek és 
számok szerént hajtogatni. ’ béliül- 
detett négy Feleletek közül azon 
Munkának ítéltetett a’ Marczibányi
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Família Jutalma, melly illyen Jel- 
fzó alatt készült: „Scire est per cau- 
sas scire.” Ennek írója volt, a mint 
a’ felbontatott levélke mutatta, Tek. 
Tudós Beregfzáfzi N agy Pál, 
több Tek. Nemes Vármegyéknek 
Tábla Bírája , kit közelébb a' Ma
gyar Literatura nagy kárára vesz
tett el.

Mivel azonban még más két Fe
lelet is igen tudós munkának tarta
tott, úgy hogy az előbbenyivel mél
tán vetekedhetett az érdemről , mi
nekutána Nagy Méltóságú Cziráki 
ésDienesfalvai Gróf Cziráky An
tal Ország Bírája O Excellentiája , 
mint a' Kiküldöttségnek érdemek
kel tündöklő Elölülője, ditső Haza
fiul Indulatból a’ második Munka 
készítőjének önként maga 100. Váltó 
forint Jutalmat kívánt volna aján
dékozni, felnyittatván az ezen Jel- 
fzovu Munkának : ,rTn löquendonon 
si quid vitiose insederit, pro regu
la sermonis accipiendum esd’ lepe- 
tsételt levélkéje , úgy találtatott , 
hogy ennek Írója Nagy Tiszteletű 
Tudós Gáthy István Szathmári 
Prédikátor és Tek. Nemes Marma
ros Vármegyének Tábla 
Nemzetünk igen jeles érdemű Tu
dósa.

Ezek után a' harmadik Munká
nak , mellynek Jelszóvá vala : „Nul
la est honesta Avaritia , nisi tempo- 
ris” megjutalmaztatására is négyen 
együtt az Intézet Tagai közül 100. 
Váltó forintokat ajánlván, ésalepe- 
tsételt levélke felfzakafztatván, ki 
tetszett, hogy ennek készítője Tisz
telendő Tudós Szeder F ábián,

Szent Benedek Rendén lévő Áldo
zó Pap , Római Arcas , és a’ Nagy 
Szombati Királyi Gymnasium Di- 
rectora , és Residentia Elöljárója.

Az 1820 dik esztendőre feltett 
ime Kérdésre : ,,Mitsoda Befolyása 
volt a Deák Nyelv belső alkotmá
nyának a’ Magyar Nyelv belső al
kotmányába? Tekéletesedett-e a7 - 
Magyar Nyelv ez által vagy sem?'7 
béküldetett két Felelet közül azon 
Munka nyerte el a' ditső Marczi- 
bányi Família Jutalmát, mellynek 
Jelfzova vala: „ Idem Protector et 
Hostis.” Ennek tudós írója Gáthy 
Károly Ingenieur, és HufithiKi
rályi Erdő Tifzt.

Az 1822-dik esztendőre feltett 
ime Kérdésre :„Fagynak-e az Er
dély Országi Magyar Nyelvnek a7 
Magyar Országi Nemzeti Nyelvre 
nézve Különösségei? Ha vágynak, 
mellyek azok, és mellyek egyene
sen a’ Székely ség Magyar Nyelvé
nek különös Tulajdonai? ” békül
detett egy Felelet is, mint szép szor
galmit munka, megnyerte a’ ditső 
Marezibányi Família Jutalmát il
lyen Jelszó alatt:,, Értelmes ’s- tisz
ta Beszéded Czifrázás nélkül le
gyen : azt kijelentened illik olly 
hangon^ mellyhez Magyarok füle 
szokva van.” Ennek Szerzője K o- 
v át s Tamás a* Philosophia Dó
ét óra , és R u d i t s Máté Királyi 
Tanátsosnál akkor Tanító Almáson 
Tek. Nemes Báts Vármegyében.

Pesten , September 22-dikén 1828.
Horvát István m. k.
A Széchényi Országos 

Könyvtár Őrzője.

Bírája,

(Hasznos Mulatságok Nro 24- Hirdetés 1f\ árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(25.)
» Hirdetés.

(l) A’ Georgiconban a’közelebbi Oskolai esztendő végével ismét 
két Stipendium üresülvé’n meg, azoknak elnyeréséért való folyamodás 
e* folyó esztendei October 20-dik napjáig fogadtatik el. Ezen Sti
pendiumokból tsak olyanok részesülhetnek, kik a Philosophiai tudo
mányokat ditséretessen végezték , magyar, német és deák nyelvek
ben eléggé jáltassak, ’s ép és egésséges testei bírnak , a’ melyeknek 
valamint erköltsi magokviseletének próbájául, ők Keszthelyre a' Mfl- 
tóságos Grófnak minden Uradalmaira ügyelő Directiójához bizonyság, 
leveleket vagy eredetiképpen , vagy pedig hiteles párokban Könyörgő 
leveleikhez csatolva elmúl hatatlanul béküldjék.

Mindegyik Stipendiatusnak , a* szabad szálláson füttésen, gyer
tyán , író ’s rajzoló szereken kívül a- tanulásra való esztendőben 200 
fór. Váltó Cz. fizetése léfzen.

Azon1 kívül hogy a’ Georgiconban a* Gróf Uradalmai számára 
a’ Mezei Gazdaságnál viselendő szolgálatokra Stipendiatusok nevel
tetnek, megengedtetik másoknak is, kik a’mezei gazdaságot tulajdon 
költségeken tanulni kívánják,, a’ Leczkókre, ’s gazdaságbeli Experi
mentumokra való szabad be és eljárás, de tsak úgy, ha a' kiszabott. 
Oskolai törvényeket pontossan megtartandják. A' Külső Praktikánsok 
szükségeikhez képest azon tudományokat hallathatják , a’ melyeket 
akarnak; mindazonáltal a’ halgatottakból ők is tartoznak előmenete
leiknek próbáját adni.

A’ Georgiconi Praktikánsok a' következendő tudományokat 
tanulják: 1.) A’ Természet Históriáját. 2-) A’ Chemiát és Technoló
giát. Z.) A Mezei Gazdaságot. U.) A' Számadások Vezetését. S.) A' Jó
szágok Kormányozását. 6.) A Marhaorvoslást. 7.) A’ Földmérést és 
Gazdasági Építést. 8 ) Az Urbáriumot.

Költ Kefzthelyen Sept. 17-dikén 1828.

Gróf Festetics Láfzló O Méltósága 
Uradalmainak Directiója.

X(Második Felesztendő 1828-.J,



Nemes faj Juhok.
(l) Tekintetes Pest Vármegyében fekvő Gödi Pufztán Özvegy Ne

mes M ay e r f y Jósefné AíTzonynál fzámfeletti Juhai közül minden, 
nap eladók: 100 darab Hágó Kos.

327 — nemzésre alkalmatos Anya Juh.
150 — Bárány.
300 — Ürü.

Hirdetés.
(2) Egy mezei Jófzág, Magyar Orfzágnak legfzebb, legegéssége^ 

sebb vidékén, melly tíz ezer holdnyi köztéren, annyi termékekkel 
kedveskedik, hogy hasonló arányban illy nagyságú más Jófzág egy 
sem hajt annyi, és olly sokféle bafznokat, nevezetes fundus instru- 
ctusával, és minden készségeivel, lakó- és gazdaságbeli épületeivel 
eggyütt árendába adatik ; vagy a’ kinek tetfzik annak réfze, vagy egészen 
eí is adatik. Bővebb tudósítást ád erről Tek. Máy Tabuláris Ügyéfz 
Úr, Pesten a’ Leopold utfzában a' Búj anovits Úr házában.

Hirdetés.-
(2) Veresvár, és Solmár Budához közel a’ Bétsi úton fekvő 

Helységekben a’ Vendégfogadók, Mészárszékek , és Vízi Malmok ezek
hez tartozandó Földekkel, és Rétekkel eggyütt —Zsemlye és Kenyér 
sütés, ’s e'hez járuló Liszt árulás, — Veresváron lévő Zsidó Bolt, 
Tractérház — Kőbánya e’ f. efztendő October Hónapnak 6-dik napján 
Veresváron a’ Nagy Vendégfogadóban tartandó Kótyavetye által jövő 
Szent György naptól fogva kezdendő egymás után való bárom eszten
dőre a' többet ígérőknek árendába fognak adattatni. Ezekről bővebb 
tudósítást vehetni Veresváron lakozó Földes Úrnál.

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

ből ezennel köz hírré tétetik , hogy az Aradi K. Kamarai Uradalom
ban, és pedig Kujed helységében mintegy 278 Pos. mérő tsőves 
kukoricza a’ f.h. 26-dikán; és Somos kéz falúban 200 Pos. mérő ezen 
la. 24-dikén nyilván való Kótyavetye által a’ többet ígérőnek el fog 
adatni. Költ Budán Sept. 17-dikén 1828.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(26.)

Pesten, Szombaton, Sz. Mihály Hava 27-dik napján 1828.

JB ö 1 t s.
Bölts , ha szerentsétlen, nem tsiigged-el; és ha szerentsés , 

El nem bízza magát; eggyes arányba’ marad :
A’ szükség ha kívánja, kikel, ’s megvív az igazság 

Mellett; külömben nem fitogatja eszét.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

IVtogyoród, Sept. 20-dikán.— 

Nagy Méltóságú Gróf N á d a s d y 
Paulai Ferencz O Exja, a’ Váezi Me
gyés Püspök , már azon tekintetből 
is, hogy a’ Váezi Megyének utolsó 
törvényes egyházi látogatása tsak 
nem ötven efztendő előtt történt vol
na, ebbéli fzent kötelességének tel- 
Jyesítését eddig hátráltató akadályo
kat meggyőzvén, megyéjének láto
gatásához a' f. h. 15-dikén hozzáfo
gott, éspedig a" Székes kerületi AI- 
Esperestségben , midőn az nap dél
után harangok’ zúgása, mozsarak’ 
durrogása, és a’ nép’ örvendezése 
között beérkezett a" Mogyoródi Plé
bániára, hol 16-ikban, és 17-ikben 
végzett egyházi vizsgálását azzal tet
te nevezetessé, hogy az ide gyüleke
zett egéfz Al-Esperestségi Papság
hoz egy fontos, és ékes deák beszé
det mondott, mellyreFő Tisztelen
dő G á s p á r i k Kázmér Kanonok , 
és Fő Esperest Úr felelt a’ jelenlévő 

(Második Feiesztendó 1828./

Papság nevében. Méltóságos Nagy- 
Károlyi Gróf Károlyi István Ö 
Nagysága pedig O Exja eránt visel
tető fzíves hajlandóságát azzal bizo- 
nyítá meg, hogy nem tsak Ő Exját 
Mogyoródon megtisztelni, ’s Ő Ex- 
jának a látogatást viíTza-adni,hanem 
egyfzer’smind a Fóthi fényes, ’súj 
ízlést mutató kastélyában 16-dikán 
igen gazdag ebéddel őtet, ’s minden 
egyházi személyeket megvendégelni 
méltóztatott.— Innen Ó Exja tovább 
folytatta útját az egyházi látogatás 
végett.

N. Szebenből Sept. 13-dikán 
írják , hogy a’ Sáskának egy serege 
oda is megérkezett, ’s már tized nap
ja , hogy ott vefztegel. Három-Izék 
is tele van vele. Moldovából jő által 
Erdélybe, hol még sokkal több van.

Hadi Tudósítások.
A’ Sz. Pétervári Újság Sept. Y- 

dikénEriváni Paskevits Ge
nerális’ ármádájától illy tudósítást 
közöl: „Minekutánna Gr. Paske
vits Grlis Bergmann Gen. Ma-

- X



jor' ofztályát Harsban hagyta, a 
t )bhi sereggel Jul., 28-dikán A k hal
ba 1 a k i ‘felé indúlt. Az út mintegy 
"100 verstnyi volt, és Tsyldir hegyek
nek magas bérezel vágták kerefztüi, 
'mellyeken egéfz nyáron által meg
marad a’ hó; ez a’ menetelt igen meg
nehezítette. Ellenséget nem lehetett 
•látni Aug. 5-dikáig, midőn az Akhal- 
kalaki síkon 400 Karapavachi lo- 
.vag-tűne ízembe; de ezek is futás
nak eredtek. 25-dikben a’ sereg a5 
vártól 3 verstnyive Taparavan, és 
Gandara-Tsai patakok között fzálla 
»táborba, míg az alatt a" Generális a" 
várat megvizsgálá. Ez tornyos kő
falból áll, de nintsenek sánczai; két 
oldalánál foly a’ kétemlített folyóts- 
ka. Éjfzak-kelet oldalánál fék fzik a’ 
fellegvár egy tetőn kőfallal, és tor* 
nyokkal. A vár előtt állanak nehány 
nagy külső Városok’ omiadékai. Mi
dőn á’Város felé közelíténk, egy em
ber sem volt a’ kőfalakon, ’s egy 
i:Iövés sem esett; tsak igen sok záfz- 
lók lobogtak a’ bástyákról. A* bé: 
;k üld ott, és a’ feladásra felfzóllító 
Orofz béke-követek négy fegyveres 
embert találánakYzembe., kik azt fe
delek : „Mi sem Erivaniak, sem Kar- 
,5iák nem vagyunk, hanem Akhal- 
/Czikiak; és sem feleségünk , sem 
•vagyonunk ; mi ezeren vagyunk, és 
^eltökéllettük városunk kőfalain meg
halni. „Valóban ezen emberek úgy 
látfzának , mintha meg akarnák fza- 
vokat tartani, és tsak ugyan az egéfz 
Akbálázik' lakosai úgy ismeretesek, 
mint igen vitéz ragadozó nép, melly 
fő or-helyéül Akhalczik , és Akhal- 
Aalalü várakat bírja. Más nap a’ vá

rostól 200 ölnvire egy battériát állí
tottunk , 2 gyalog Kompánia fedezte 
a’vfzárny-sánczokat a’ hátul fel hányt 
föld-doinbok rnegett. Ezen kívül még 
egy kis battériát kéfzí tettünk a'sáncz 
bal oldalánál. A munkásokat nem 
igen háborgatta az ellenség , és Hg. 
V a d b o 1 s k j i, Báró Osten-Sa- 
c k e n, és G y. 11 e r s c h m i d Grlisok 
egéfz éjjel jelen voltak a’ dolognál. 
A Törökök reggel nem hevessé ütőd- 
tek-meg, midőn az Orofz. battériá
kat megpillantok. Igen keményen 
kezdenek azokra ágyúzni, de tsak 
hamar elnémúlának;az Orofz ágyúk, 
és bomba-üstök a tornyok" pártá
zat jait lehordották , az ágyúkat el
némították , és az egéfz őrizetet úgy 
megrettentették, hogy minden ka
tonák a’ pinczékbe Jutottak. Mint
hogy végre egy embert sem lehetett 
látni a" kőTd’akou , azon helyet, hol 
rést nyitottak az ágyúgolyóbisok , 
elfoglaltuk; egyfzer smind a’ vár 
kapui ellen ágyúkat fzegeztünk; már 
az első lövés közönséges zavarodást 
okozott a’ várban , és a' falalirólTzó- 
val alkudozni kezdenek^ de ez félbe 
szakadván, ismét elkezdődéit a! tü
zelés. Ekkor éfzre vettük, hogy a’ 
Törökök a’ várnak másik oldalánál 
a’ falon általkágnak, és él akarnak 
szökni. Mindjárt egy tsapat utánnok 
küldetett, ’s ez elfogott. 4 jzáfzlót, 
hol sok ellenség elesett. Ugyan azon 
kötél-lajtorján, mellyen az Akhal- 
czikiak leereszkedtek, felmászott két 
kompánia, legelői menvén Osten- 
8 a clt e n Gén. Major, és Borodin 
Óbester , "s erre a’többi őrző sereg 
lerakta fegyvereit. 0 záfziót fogtunk-
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el, hetetkiadtak. Az őrizet 1000 em
berből állott, 300 közűle elfogatta- 
tott, COO réfzént megöletett, réfzént 
sebbe esett. A" holtak között volt az 
egykori Basa’ fia is; 14 ágyú-, 21 
záfzló , igen sok fegyver, és ágyűfzer 
került kezünkre; és Muta-Bég, Ak- 
halkalaki vidék Kormány ozója, és 
igen sok Tisztviselők elfogattak. 
Azon pillantatban, midőn a'vár el
foglaltatott, megjelenek egy ellen
séges lovasság, melly 1500 ember
ből álló segítséget akara bevinni a’ 
várba ; de látván , mi-történt, tovább 
állott.Hanem az Orofz lovasságután- 
na eredvén , elérte az ellenséget egy 
mély útban , ’s ott nagy.réfzént öfz- 
ve-vagdalta ;; négy z-áfzlót hozának 
viffza a’ vitéz Kozákok. Ezen fzeren- 
tsés dolog után a Gróf azt végezé, 
hogy Ghertvissi várát megszáll
ja,melly egy hozzáférhetetlen koszir
tón fekszik a’ Kur vizén, ése’ nélkül 
Akhalkalaki bírása nem volt bátor- 
ságos. Midőn Báró Osten-Sa
cken egy kis sereggel ide érkezett, 
melly Akhalkalakitól 50 verstnyire 
fekszik , az őrizetet nagy zavarodás- 
ban találá.. A’kik Akhaíkalakiból ide 
futottak , irtóztatóleírásaikkal min
dent nagy rémülésbe hoztak , s így 
minekutánna a’ vár-őrizet tsak há
rom ágyúlövést tett, már alkudo
zásba ereszkedett. Némelly vonako
dások után Rajevsky Óbestert, 
ki pedig tsak vizsgálatra ment vala 
oda, béérefztették a" fellegvárba, 
mellybe ő akkor tsak 20 Tatárt szál
líthatott bé, míg a’Dragonyosok , 
’s Uhlánusok is a’ várhoz érhettek. 
Az Őrizeti, melly között 15 Török

katona volt, minthogy mezei lako
sokból állott, haza botsáttatott. íz 
ágyú, egy mozsár, 1000- tsetvert 
gabona, és- sok ágyűfzer esett a’ 
győzedelmesek’ kezébe. Rülömben 
a vár olly helyen fekszik , hogy egy 
maroknyi bátor katona - őrizettel 
majd megvehetetlen volna. 

NÁPOLY ORSZÁG,
A Giornale dél Regno déllé due 

Sicilie Sept. 6-dikán ezt közli a’ tud
va, lévő expeditióról Tripolis el
len : „Már jelentettük (lásd a’ 20-dik' 
számú levelünkben), hogy Ó Fel
sége parantsolatjából egy hajós se
reg indult Tripolishoz , hogy a' Beit 
arra vegye, hogy az ide-valo Udvar,, 
és az oda-való Hormányfzék között 
ne bontsa fel a’ békeséget. — Hiva
talos tudósításokból most értjük, 
hogy a : hajós sereg Aug. 22-dikén 
T r i p.o 1 i s-eleibe érkezett. A’ sereg’ 
Vezére , S o z j (Ja r a f a Űr, mind
járt megfzóllította a’ Beit az emlí
tett Tractátusok’ megtartására. A’ 
Conferentiák után, mellyek az An
gol és Toskánai Consulok’ jelen
léteben mentek végbe, a’ Bei min
den barátságos javallatokat félreve
tett ;; erre a’ mi Consulunk hajóra 
ült, és a’Nápolyi Consuli épületről 
a Királyi záfzló levétetvén , az alku
dozások félbeszakadása köz hírré 
tétetett. Ennél- fogva a’mi hajós se-- 
regünk még az nap délután Z 1/4 
órakor a’ városra ágyúzni kezdett, 
ezt az ellenség hajói , és a" battériák 
viJTzonozták. De minthogy a’ fzél 
nagyon kezdett fújni, nehogy ha
jóink a" partokhoz vettessenek, éjfél
tájban eltávozánah. — A' kemény

X*
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ízéi, melly miatt a* tenger is felhá
borodott, egéfz 24-dikben, és 25- 
dikben tartott, 's e’ miatt ezen két 
nap hajós seregünk nem folytathatta 
hadi munkálkodásit. — 20-dikban a' 
fzél megtsendesedvén , de a’tenger 
még zajogván , ágyúzó (sajkáink 
nem ágyúzhatának , hanem a’bom
bázó hajók, Regina Izabella fregátá- 
nak , Principe Carlo briggnek , és 
Lampo gályának segítségével, lö
völdözték a’ várat, valamint 27, és 
28. is, és tsak akkor szakasztottak 
hajóink félbe az ágyúzást, midőn az 
ezen veszedelmes parton járni szo
kott tenger-zúdülás,(aestus maris)és 
a’ megromladozott ágyúzó tsajkák' 
kiigazítása azt szükségessé tette.. — 
Minthogy tehát Tripolis,sál háború
ban vagyunk, Királyi parantsolatra 
minden kereskedő hajók mellé, mel
lyek királyi zászlók alatt vitorláznak, 
jó erős kiséret rendeltetik. 

SZARDÍNIA.
A’Gazetta di Genova Sept.

13-dikán illyent közöl: „O leghí
vebb Felségének a’ Szardíniái Ud
varnál lévő Követség! Helytartója, 
Piod.riguez Úr, Turinból ideér
kezett, hogy O Felséget Dona M á- 
riada Glóriát, és testvérét P a u- 
1 a Hg. Afizonyt elfogadja, kiket 
rövid nap alatt ide várnak , mint
hogy O Felségök már Julius kez
detén Pedro Primeiro línea-hajón 
két fregáta kísérete mellett Rio-de- 
Janeiróból elindultak. Továbbá vá
rosunkba érkeztek : R e z e n d e Mar
quis, a’ Ts. Kir. Udvarnál Brazíliai 
Tsáfzári rendkívül való Követ, és 
tellyes hatalmú Minister, fiogy O

F elségét Dona Mária da Gloria 
Királynét, és testvérét elfogadja , ’s 
Bétsbe kisérje ; és O Exja Ts. K, 
valóságos titkos Tanátsos , Gróf 
Lebzeltern, hogy az Austria F el- 
séges Tsáfzár’ nevében őtet köfzön- 
tse, és ^hasonlóképpen Bétsbe kí
sérje. O Felsége a Király, a' mi 
Urunk, megparantsolta, hogy a' 
Felséges Utazók’ számára az ide való 
Kir. palotában készíttessék szállás, 
és Pasqua Herczeg Kamarás Urat 
szolgáló Kamarássá nevezni méltóz- 
tatott, míg itt tartózkodnak.” 

PORTUGÁLÉI A.
A’ Lizab. Udv, Újságban Aug, 

20-dikán két Királyi Végzés találta- 
tik azon fi. 18-dikáról. Az első azt 
mondja, hogy a’ nyomozások a Párt- 
ütőkre nézve nem minderiütt illen
dő módon mentek végbe; és na* 
gyobbára ottan, hol a rendelt bírák 
nem voltak Törvény tudók, a’ bűnö
sök fzabadon botsáttattak , és az ár
tatlanok büntetésre méltóknak ítél
tettek. Ennél fogva Estremadura, 
Beira, Minh.o , Tras-os-Montes tar
tományokban 30 helyen 30 férjfi 
neveztetik , többnyire Corregidor, 
hogy ezek ítéljék meg a’ partütőket. 
— A második Végzés hatalmat ád a’ 
Financz-Ministernek , hogy a' pénz
tár' Tiszteivel, és a Fő DirectörraJ 
tanátskozzék , mi módon lehetne 
megjavítani a’ financiális dolgok’ 
igazgatását.

Azon tudósítást, hogy Gr. Villa- 
Flor’ háza 300,000 frankon elada
tott volna, a' Li^abonai Udv. Újság 
hamisnak állítja.

M a r i a Theresia K. Hg. A(z*
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fzony, Dom Miguel’ legöregebb 
nénnye, Madridból mostan Lizabó- 
nába megyeri an nyáriak látogatására.

Sir Doyle John, és Y o u n g 
Hadnagy a vád alól a’ Törvényszék 
által felmentettek ; de még is a’ per
beli költségeket megfizetni tartoz
nak. Sir Doy le-nak 8 nap alatt el 
kellett hagyni Lizabonát. Ellenben 
újabb levelek fzerént még a' fő Tör- 
vsnyfzéken nem ment által a'per; 
’s így még ők Hintsenek szabadon, 
-r- A’ Pápa’ Nunciusa parantsolatot 
vett, hogy Lizabonából eltávozzék. 
— Dom Miguel Parisból kedvet
len hivatalos tudósításokat vett,

Sz. Mihály szigetéről (az Azoriak 
közül való) Aug. 18-dikán érkezett 
hajó az oda való Kormányozótói, 
(Jú Dom Miguel mellé állott) Liza- 
honába hivatalos leveleket hozott, 
mellyek fzerént Madeira, ésTcr- 
ceira szigeteken olly nagyok az 
oltalombeli készületek, hogy Dom 
Miguel seregei nehezen boldogul
hatnak a’ meghódításban. Madeira’ 
Kormányuozója utolsó fzempillanta- 
tig akarja magát oltalmazni. Kiki, 
még az idegen is , tartozik vagy fegy
vert fogni a fziget védelmezésére, 
vagy meghatározott idő alatt a’ szi
getből eltávozni. — Egy Portugallus 
korvet, és egy brigg Jul. 29-dikén 
Madeirához érkeztek , de addig a’ 
fziget’ bekerítése felfüggesztve ma
rad az Angol hajókra nézve , míg a" 
Londoni Orfzáglófzéktől hivatalbeli 
tudósítás nem érkezik: hogy meg- 
bsméri-e Madeira’ békerittetését, 
vagy sem.— A'fzigetbeii legnagyobb 
ts^ndesség volt. A' hadi sereg 3000

emberből állott, és három ágyúzó 
új hajót erefztettek a’ tengerre. 

NAGY BRITANNIA.
Az Irland! Vice-Király, Angle- 

sea Marquis Sept, 2-dikán fiával 
Paget Lorddal, ki Fő Prókátor , 
Carlingfordba érkezett. A' kas
télytól nem messze az Árendásai kö
zül sokan voltak egybe gyűlve, kik
hez így szólott: ,, Életemnek leg» 
fzerentsésebb pillantatjai közé szám
lálom ezt. Mennyire örvendek , és 
melly jól esik szívemnek, hogy mind 
Protestáns mind Katholikus liitü 
Arendásaimot ma fzép eggyesség- 
ben itt egybegyülve láthatom ; leg
forróbb óhajtásom az, hogy ez min
dég igy maradjon. Adja az Isten , 
hogy minden pártos-gyülölségnek, 
és czivakodásnak vége szakadjon; 
és én reményiem , hogy nints mefz- 
fze az idő , mellyben minden Reli- 
gyiói különködést elfelejtenek, és 
ezen derék Orfzág a' világnak első 
szigete lefz. Sajnálni lehet, hogy a’ 
természettől olly bőven megáldatott 
Irlandot a’ pártosság" lelke úgy fz ag
gat ja. Ezen bájos Országnak tsak 
eggyesség.re van szüksége , hogy bő 
virágzásba indúljon. Tőkepénzekre 
van szükség, ’s olyanok Angliában 
felesleg vannak , és azon pillantat-» 
bán, mellyben a’ czivakodástól meg
szűntök, számot tarthattok reá, hogy 
gazdagságát arra fogja fordítani, 
hogy titeket segíttsen manufactu- 
ráitok’ gyarapításában. Én senkinek 
sem vagyok ellensége religyiói vé- 
leményiért. Senki sem lehet közie
tek azon hibás vélekedésben, hogy 
a' jóságos Isten az igaz emberek’
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imádságát megveti, tsak azért, mi
vel talán politikai tekintetben kii- 
lömboző gondolkodásnak, vagy más 
Valláson vannak, mellynek tanítá
sait kiki lelke üdvességéra szüksé
geseknek tatótja. —Én senkivel sem 
ezivakodom vallásbeli véleményei, 
vagy politikai gondolkodása, miatt, 
’s bizonyos vagyok benne, hogy ti 
sem fogtok másként gondolkodni, 
’s tselekedni. Kérlek , kénfzeritlek 
titeket, hogy úgy éljetek , mint test
vérek , mint ugyan azon égy Isten
nek imádóji. Az, ki betsületesen , 
és a’ törvények fzerént éh, az én 
barátom. Örülök, hogy különös 
tetszésemet kijelenthetem azon.tsen- 
des békeség eránt, melly az én Áren
dásaim között ezen Országban min
dég uralkodott, és külömbíele kö
telességeiknek bétöltésében ember
séges , és betsületes voltokat tendá
lom. Tellyes szívemből mondom, 
hogy boldogul zárnám hé valaha 
szemeimet, ha az Mandi nép atya- 
fiságos szeretettel, és egymáshoz 
való hajlandósággal egybekaptsolva 
volna. Most tehát, kedves embereim, 
kérlek titeket, mindnyájukat, és 
eggy énként. Protestánsokat, és Ka - 
tholikusokat, hogy. Irlandnak adja-, 
tok példát. Szorjttsátok meg egy
más kezeit, és éljetek egymás közt 
barátságban. Az Isten tartson meg 
benneteket! ’ — Már többször is, 
(így fzóll a' Dublini Újság) előbbi 
alkalmatosságokkal voltunk tanúi 
azon örvendezésnek , mellyel a’ föl- 
desurasígot elfogadták Árendásai; 
de illy örvendetes elfogadtatást mé‘ 
soha nem láttunk. Midőn O Exja 
beszédét elvégző., az öfzvegyült so

kaság harsogó öröm-hangon így ki- 
álta: „Hoffzú életet a" mi Vi
ce - Királyunknak! hosszú 
életet a’ mi jó és nemes Föl
des Urunknak!” Anglesea Mar- 
quist az ő Árendásai a’ kastélyba 
kísérek, hol frissítő ételekkel ked
veskedtek neki. Ezután kilovagola, 
hogy jószágait megtekintse. Sept. 5- 
dikén elhagyá O Exja Carlingfor- 
dot, hogy Newry jófzágára menjen 
D o w n Grófságba. ( Anglesea 
midőn a' nép között is jár Irlandban, 
soha sem vifzen magával katona- 
kisérőket, vagy poroszlókat,tsak ma
gánosán forog a’nép közt, a mit előt
te egy Vice-Király sem tett; azért kü
lönösen kedveli őtet az lrlandi nép.)

Sept. 8-dikán az AustriaiJNagy- 
Követ, a’ Burkus Követ, és a’ Spa
nyol Követ (ki különös dologban 
küldetett oda), és Palmella Mar
quis Aberdeen Gróffalconferen- 
tiát tartottak..

Az Orofz Ad mhál isi? hajó, Fere 
Champenoise, Ricord Admirális 
lévén rajta , Aug 26-dikán épségben 
megérkezett Gibraltárba. Az Ad
mirális is maga részéről olly nagy 
tűnődésbe volt az ő vezérlésére bíza
tott hajó» sereg sorsa miatt (melly 
Plymouthba ment vala bé , de már 
az is elindult onnét) valamint ezen 
sereg is az ő esetén aggódott, nem 
tudván, hová lett.

A Courier azt állítja , hogy, 
minekutánna megbizonyosodott az: 
hogy a" Marokkói rabló-hajók elfog- 
ak nehány Angol hajót, olly ren

delések tétetnek , mellyennél f gva 
haladék nélkül azon elfogott ha ók
nak viílza adatá a kiefzközöltetik.
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C1 a r e n c e Hg. helyett már most 

egy Biztosság fogja viselni a' Nagy- 
Admirálisi hivatalt. Lord Me 1 v i iie 
lett az Admirálság’ első Lordjává, 
’s helyette Lord E1 he n-b o r o ug h 
a Kereskedői Tanáts’ Elölülőjévé.

A’ Leicesteri Újság így fzóll: 
,,Bizonyosan mondhatjuk , hogy a" 
tiszteletre méltó (Ratholikus)Docto- 
rokat(Törvény tudókat) M u nr a -y, és 
Doyle Urakat egy fő fzemély meg
hívta , hogy egy titkos tanátson je
len legyenek ; és hogy ők már el
utaztak Londonba, hogy Eggyezést 
kéfzittsenek a’ Katholikusok ügyére 
nézve.

FR ANCZI A ORSZÁG.
A M on iteu v Sept. i 3-dikán 

Tóul ónból Sept. 11-dikén költ 
telegrafi jelentést közöl e képpen; 
,, A' Praefectus a’ tengeri Minister- 
liez. A’ Lamproie éppen most 
érkezett meg ; ez Aug. 20-dikén in
dúlt el a’ Navarini vizekről. — 
Az első osztály éppen akkor tért 
oda, és azonnal a' Kalamatai öböl
be útasittatott (lásd előbbi Újságun
kat). — A’ Lamproie Aqg. 30-ikán 
Navariiitól 20 mértfoldnyire a' ma
gas tengeren találta ízembe a’ Hu- 
(Vár nevű brigg oltalma alatt evező 
35 szállító hajót; mellyek., mint
hogy a’ szél kedvező volt, Aug. di
dikén helybe megérkezhettek.

A’ Mess ager des C h a m-b rés 
Sept. 13-ikán ezt jelenti: Co dr i n g- 
ton Admirális, az Alexandriában 
kötött Eggyezés után Ibrahim Basá
nak seregeivel való visszatérése eránt, 
Aug. 24-dikén Navarinhoz viífzaér
kezett (Ezt is megírtuk előbbi leve
lünkben). 41 Egyiptomi hajó, két' 
ofztálybán , Franczia, és Angol hadi

hajók’ kísérete mellett, nyomba kö
vették őtet, hogy az Egyiptomi se
regeket haza fzállíttsák. Ezen osz
tály Aug. 29-dikén a’ Móreai par
tokhoz érhetett.— Aug. 25-dikén a’ 
Franczia, és Angol hajós seregek , 
az Ibrahim" Riajával kötött Eggye- 
zésnél fogva , a’ Navarini kikötőhely
be béerefzkedtek , és ott vasmatskát 
hánytak., hogy az Egyiptomi szál
lító hajós sereget bevárják. Azon 
közben Maison Grlis egy brigget 
előre küldött, melly de Rigny 
Uvat az expeditio közelgetéséről tu
dósította ; erre az Admirális Mai
son Ur elejébe indult. Azt tartják, 
hogy a Franczia seregek a’ Hála ma- 
tai kikötőhelyben lógnak a' szárazra 
kifzállani.”

A’ Király mindenütt a' legna
gyobb örvendezésekkel fogadtatván, 
Sept. lt-ikén reggel 10 órakor Mülik 
hausenbe érkezett, honnétdélntán 
2 órakor Colmár felé folytatta útját.

Cliateaubri and Sept. la
dikén Romába, Követség!-helyé
re , el indúlt.

A" Gazette de Francé, és 
Quotidienne Újságokat a’ Poli- 
tia.PraeftCtusd megfzóllította, hogy 
a’ M o n i t e u r b e n Sept. 4-ikén ta
láltató hollzú czikkelyt, melly a’ 
3un. lű-diki két Kir. Rendelés’ vé- 
delmezésére van írva, a’nyomtatás
beli költségek1 megfizetése mellett, 
közöljék Újság - leveleikben. Ez 
megmutatja , a' Gazette vélekedé
se fzerént,, melly sokat tart a' 
Ministerium a MoniteuF feleleté» 
ről, mellyet az a’ Püspökök által 
óé nyújtott Felírásra adott. A' Ga
zette ezen Czikkelyt de la Uh ap e 1-
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le Abbének , és V atimesnil 
Úrnak tulajdonítja.

A’ Gazette de Francé’ Ki
adója a’ Rir. Prókátor kívánságára 
Sept. l6-diki délelőtti Q órára a Fe- 
nyítő Politia’ Törvényfzéke elejébe 
idéztetett, hogy a’Kir. Prókátor ál
tal ellene felhordandó vádakra felel
jen meg. Azzal vádoltatikt. i. hogy 
ezen Czikkelynek : ,, 1828-dik i 
ülés,” melly a Gazette de France' 
218 , és 219-dik számaiban megje
lent , a’ Királyi Igazgató fz ék 
ellen megvetésre, 's gyű lő 1- 
ségre ingerlette az Olvasókat.

Toulonból Sept. 4-dikén ezt ír
ják : „Echo korvet a’ Lepántói öböl
be küldetett bizonyos ügyben. Mi
dőn a’ Patráfzi várnál elevezne,ágyú
val lövöldöztek reá, ’s az által 7 
ember a’ szolgálatra alkalmatlanná 
tétetett. Echo nem lőtt viíTza, hanem 
folytatta útját. A’ hajó* Kapitányát, 
midőn ez Navarinhoz viíTza tért, 
Rigny Adm. megditsérte maga vi
seletéért. (Az Angol Courier is 
említi ezen történetet, és azt teszi 
hozzá : hogy ezen Korvetet, midőn 
a’ Lepántói öbölből kiindulna , má
sodszor is megtámadták, és akkor 
2 holtat, és 2 sebeset vesztett, a’ 
mellet a" hajó nagy sérelmeket ka
pott. Az Angol író kivántsi tudni , 
mitsoda benyomást szerez a' Fran- 
czia Admirálisba a' nemzetek* törvé
nyének ezen megszegése; és Fran- 
czia Orfzág miként fogja venni zász
lójának , és betsületének illy meg
sértését.)

DÉLI AMERIKA.
Limai levelek fzerént Peruban!

a’pénznek nagy ízű ke volt; a’nép 
Regény , ’s a mellett a’ kereskedés 
nyomorult állapotban. A’nagy zá- 
por-essők a’ vetéseket sok helyen el
pusztították.

Közép-Am erikában (Guate
malában) a' Junius 4-dikén San- 
Salvador, és G u a t a m a 1 a kö
zött hirtelen köttetett Béke-Eggye- 
zés által a’ polgári háborúnak vége 
szakadt. A közelebbi feltételekről 
még semmi tudósítás sints. Az Ame
rikaiak (Ejfzaki) nagy kereskedés
beli hasznokat Ígérnek magoknak 
ezen hékeségből.

A Havannah-ban lévő Spanyol 
hajós sereg, Jul. 17-diki tudósítás 
fzerént, áll két 74 ágyús hajóból , 
két 50 ágyúsból, egy 20 ágyúsból, 
egy sónerből, és egy hibás fregátá- 
ból. Ezeken kívül Havannáknál ál
lott egy Franczia fregáta , ’s egy só- 
ner. — Laborda Admirális, Aug.
21-diki tudósítás fzerént, Havannáb
ból elment Santiago de Cűba felé, 
honnét Sz. Domingo szigetének 
Spanyol részét ismét el akarja fog
lalni , melly egynéhány esztendő 
óta a’ Haytiak’ birtokában vagyon.

A’Panamai hadi Kormányozó’ 
jelentése fzerént az Atlas-tenger, és 
az Oczeán között a" közösülés majd 
végrehajtatik. Panamától Porto-beF 
lóig 12 német mértföldnyi távulság 
van ; de az orfzág-út 14 mértföldnyi 
lesz, és 180 munkás , három részre 
oszolva, szüntelen dolgozik. Földek 
is vannak már kijelelve a" fzállitvá- 
nyok’ számára, hogy ezen egészen- 
elvadult vidékek’ földét mivel)ek.

(Hasznos Mulatságok Nro 26. Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai’, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(26.)

Jelentés.
(l) Bizonyos jeles Hivatalban lévő ’s Pesten közel a’ PP. Piaris- . 

tákhoz lakó Úr, a’ ki egyetlen egy már Oskolába járó fia mellett házi 
tanítót is tart, ’s azt Oskolabéli tudományokon kívül Muzsikában is 
gyakoroltatja — szeretne betsületes házból való és gyengyébb korú 
egy, vagy két gyermeket magához kosztba felvenni, ’s ez által több 
gyermekek közt nemes vetélkedést gerjefztvén, azokat tökélletes belső 
és külsőképen való Nevelésre vezetni. Bővebb tudósítást ád a’ Hazai 
’s Külföldi Tudósítások’ Redactiója. '

Hirdetés, M. Gróf Széchényi István Úr részéről.
(l) Csokonyai Urodalomban Tekintetes Nemes Somogy Vár

megyében, e’ következendő Haszonvételek fognak e’ f. esztendőben 
November 3-dik napján a’ többet ígérőknek jövő 182Q-dik esztendei 
Sz. György naptól kezdve három esztendőre kiadatni: l-fzör Cso
konyai Mező-Városban , nagy Vendégfogadó, és Méfzárfzék 18 hold 
földel, és 15 2/4 hold réttel. 2-fzor Ugyan ottan kissebb Vendég- 
fogadó 2 hold földel, és 2 hold réttel. — 3-fzor Ugyan Csokonyai 
Határban lévő Iiirály-Révi Csárda 11 hold földel, és 6 hold réttel----
4- fzer Rinya-Uj-Laki Kortsma 18 hold földel, 10 hold réttel.—
5- fzör V isont ai Vendégfogadó és Méfzárfzék 18 hold földel, 10 
hold réttel.— 6-fzor Visontai Határban Cserteleki Csárda 12 hold 
földel, és 7 hold réttel. — 7 szer Darányi Vendégfogadó, és Mé
fzárfzék 18 hold földel, és 4 2/4 hold réttel. — 8-fzor Darányi Ha
tárban lévő Felső-Rigótzi Csárda 12 hold földel, és 6 hold réttel. — 
g-fzer Aranyosi Pusztai Határban lévő Alsó-Rigótzi Csárda 12 hold 
földel, és 5 hold réttel.— 10-fzer Bartsi Vendégfogadó azon Mező- 
Városban Mészárszékkel Q hold föld, és 6 hold rét.— 11-fzer Szen
t-e 8 i Kortsma 18 hold földel, és 6 hold réttel. — 12 Der Tamótzai 
Csárda 12 hold földel, és 4 2/4 hold réttel. — 13-fzor Komiósdi 
Kortsma 12 hold földel, és 4 hold réttel. — 14-fzer Péterhidai 
Kortsma 7 9/4 hold földel, és 2 hold réttel.

( Második Félesztendó 1828.J )(



o

A’ kiknek tenat kedvek vagyon ezen Haszonvételeket kiáren- 
dálni, a fentemlített napon reggeli Q órakor jelenjenek meg Csoko- 
ziyában a’ Tifztartói lakásnál, egyfzer’smind hozzanak, magokkal Bá
nat pénzt is, melly a Vendégfogadóknál 100 fór. a’ Kortsmáknál 5o 
fór. Váltó Cz. léfzen.

Híradás.
<l) A’ jövő 182Q-diki Januarius 1-ső napjától kezdve, egymásután 

következő hat esztendőkre Ts. Pest Vármegyében fekvő Kaskantyúi 
Pufztának 1290 holdat tevő része, a’legjobb karba lévő Gazdasági 
épületekkel, Fundus - instructussal, ’s a' Gazdasághoz megkivántató 
minden eízközökkel, valamint szomszéd Kis-Körös Mező Várossában 
12 Ház hely es Jobbágy, ’s 70 Zsellér Urbariális dáliáival, ’s az egéfz 
Regale Beneficium l/l2-ted részével a' többet ígérőnek Árendába’fog 
adatni. — A’ Licitátió fog tartatni-Pesten a* Leopold útfzában 246-dik 
fzám alatt lévő házban, jövő November hónap H-dikén délutánni 3 
órakor; — Az Árén da fel-tételei, valamint a’ Jószág miségéről ’s mi- 
jiéműségéről bővebb útasitast lehet kapni a’ Licitátiót meg előző két 
napokon, a’ ki tett helyen Tabuláris Fiscális Ágoston Jósef Úrnál.

Híradás.
(2) Méltóságos Báró W enk beim Ferencz Maradékainak részéről 

köz hírré tétetik, hogy Szabad Királyi Pest Városában, Ketskeméti 
útfzában 534-dik fzám alatt lévő, és őket közössen illető Ház, hozzá 
tartozandó kerttel, és kettős kafzállóval eggyütt e’folyó efztendei No
vember hónapnak ll-dik napján, Nemes Pest Városa Urbariatushiva
talában , a’ hol az eladás feltételeit is megszemlélhetni, Licitátió útján 
árúba fog bocsáttatni.

Nemes faj Juhok.
(2) Tekintetes Pest Vármegyében fekvő Gödi Pusztán Özvegy Ne

mes Mayerfy Jósefné AíTzonynál fzámfeletti Juhai közül minden 
nap eladók: 100 darab Hágó Kos.

327 — nemzésre alkalmatos Anya Juh. ;
150 —- Bárány.
300 — Ürü.

Hirdetés.
(3) Egy mezei Jószág, Magyar Országnak legszebb, legegéssége- 

sebb vidékén, melly tíz ezer holdnyi köztéren, annyi termékekkel



kedveskedik, hogy hasonló arányban illy nagyságú más Jófzág egv 
sem hajt annyi, és olly sokféle hasznokat, nevezetes fundus instru 
ctusával, és minden készségeivel, lakó- és gazdaságbeli épületeivel 
eggyütt árendába adatik ; vagy a kinek tetszik annak réfze, vagv eeéfzen 
el is adatik. Bővebb tudósítást ád erről Tek. Máy Tabuláns U^véfz Ur, Pesten a'Leopold ütfzában a’ Bujanovits Úr házában. ^

Hirdetés.
(2) A’ Georgiconban a’közelebbi Oskolai esztendő végével ismét 

két Stipendium üresülvén meg, azoknak elnyeréséért való folyamodás 
e* folyó esztendei October 20-dik napjáig fogadtatik el. Ezen Sti
pendiumokból tsak ollyanok részesülhetnek, kik a’Philosophiai tudo
mányokat ditséretessen végezték , magyar, német és deák nyelvek
ben eléggé jártassak, ’s ép és egésséges testei bírnak, a’ mellyeknek 
valamint erköltsi magokviseletének próbájául, ők Keszthelyre a’ Mél- 
tóságos Grófnak minden Uradalmaira ügyelő Directiójához bizonyság- 
leveleket vagy eredetiképpen, vagy pedig hiteles párokban Könyöa-o-ő 
leveleikhez csatolva elmulhatatlanul béküldjék. 0

Mindegyik Stipendiatusnak , a’ szabad szálláson füttésen, gyer
tyán , író ’s rajzoló szereken kívül a’ tanulásra való esztendőben y00 
fór. Váltó Cz. fizetése léfzen.

Azon kívül hogy a’ Georgiconban a’ Gróf Uradalmai számára 
a' Mezei Gazdaságnál viselendő szolgálatokra Stipendiatusok nevel
tetnek, megengedtetik másoknak is, kik a’mezei gazdaságot tulajdon 
költségeken tanulni kívánják, a’ Leczkékre, ’s gazdaságbeli Experi
mentumokra való szabad be és eljárás, de tsak úgy, ha a’ kiszabott 
Oskolai törvényeket pontossan megtartandják. A Külső Praktikánsok 
szükségeikhez képest azon tudományokat halgathatják, a’ mellyeket 
akarnak; mindazonáltal a’ halgatottakból ők is tartoznak előmenete
leiknek próbáját adni.

A’ Georgiconi Praktikánsok a következendő tudományokat 
tanulják: 1.) A’ Természet Históriáját. 2.) A’ Chemiát és Technoló
giát. 3.) A’ Mezei Gazdaságot. 4.) A’ Számadások Vezetését. 5.) A’ Jó- 
fzágok Kormányosát. 6.) A’ Marhaorvoslást. 7.) A’ Földmérést -és 
Gazdasági Építést. 6 ) Az Urbáriumot.

Költ Keszthelyen Sept. 17-dikén 187 8.

Gróf Festetics Láfzló <D Méltósága 
Uradalmainak Directiója.



H í, r d e lés.
(5) Veresvár, és Solmár Budához közel a’ Bétsi úton fekvő 

Helységekben a’ Vendégfogadók, Mészárszékek, és Vízi Malmok ezek
hez tartozandó Földekkel, és Rétekkel eggyütt —Zsemlye és Kenyér 
sütés, ’s e'hez járuló Liszt árulás, — Veresváron lévő Zsidó Bolt, 
Tractérház — Kőbánya e’ f. esztendő Oktober Hónapnak 6-dik napján 
Veresváron a’ Nagy Vendégfogadóban tartandó Kótyavetye által jövő 
Szent György naptól fogva kezdendő egymás után való három eszten
dőre a’ többet ígérőknek árendába fognak adattatni. Ezekről bővebb 
tudósítást vehetni Veresváron lakozó Földes Úrnál.

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

ből ezennel köz hírré tétetik, hogy az Aradi K. Kamarai Uradalom
ban , és pedig Kujed helységében mintegy 278 Pos. mérő tsőves 
kukoricza a’ f. h. 26-dikán; és Somoskéz falúban 200 Pos. mérő ezen 
li. 24-dikén nyilván való Kótyavetye által a’ többet Ígérőnek el fog 
adatni. Költ Budán Sept. 17-dikén 1828.

Budai Lotteria.
Sz. Mihály Hava 24-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

4g. 38. 70. 15. g.
A’ Duna Vizének állapotj a a’ Budai vízmérték 

fzerént 1828-dikban.
Sept. 1-ső napján 11 Láb, 8 Hüv. 0 Von. — 2-ikán 11 Láb, 10 Hüv. 0 Von.
— 3-ikán 12 Láb, o’Hüv. 0 Von. — 4-ikén 12 Láb, 4 Hüv. 0 Von. 
—- 5-ltén 12 Láb, 3 Hüv. 0 Von. — 6-ikán: 12 Láb, 0 Hüv. 0 Von.
— 7-ikén 11 Láb, 10 Hüv. 0 Von. — 6-ikán : 11 Láb , 5|Hüv. 0 Von.
— Q-ikén 11 Láb, 2 Hüv. 0 Von. — 10-ikén : 11 Láb, 3 Hüv. 0 Von. 
—- 11-ikén 11 Láb , 2 Hüv. 0 Von. — 12-ikén 10 Láb, 5 Hüv. 0 Von.
— 13-ikán 10 Láb, 5 Hüv. 0 Von.— 14-ikén 9 Láb, 10 Hüv. O Von.
— 15-ikén 9 Láb, 6 Hüv. o Von. — 16-ikán 9 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
— 1 7-ikén 10 Láb , 0 Hüv. 0 Von. — 18-ikán 11 Láb , 3 Hüv. 0 Von.
— lQ-ikén 12 Láb, 6 Hüv. O Von. — 20-ikán 13 Láb, 3 Hüv. O Von.
— 21-ikén 13 Láb, 9 Hüv. O Von.—22-ikén 13 Láb , 11 Hüv. O Von.
—‘ 23-ikán 13 Láb, 10 Hüv. 0 Von. — 24-ikén 13 Láb, 0 Hüv. 0 Von.
— 25-ikén 12 Láb, 9 Hüv. O Von. — 26-ikán 11 Láb , 10 Hüv. 0 Von.
— 27-ikén 11 Láb, 0 Hüv. O Von. (Az O felett.)

A'Gabonának Pesti piaczi ára Sept. 26-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 40 kr. Kétszeres 5 fór. 
52 kr. Rozs 4 fór. 20 kr. Árpa 2 fór. 48 kr. Zab 2 forint 4 kr, 

> Kukoricza 2 fór. 40 kr. Köles 2 fór. 20 kr. Köles kása 0 fór. 40 kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁS OK.
(27.)

Pesten, Szerdán, Mind Szent Hava 1-ső napján 1828.

Köd.
Vastag köd lepi földünket; felemelkedik a’ nap 

’S a’ fényes sugár majdan elűzi ködöt.
Köd lepi elméjét, ki nem ért tudományhoz; ez által 

Durva setétségből lényre jutélni tanúi.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

ÍVIostanság nálunk egynéhány nap 

óta ) az időjárás igen gyönyörű ; ki
vált tegnap nyári meleg volt , ma 
reggel ködös.

Zágrábból írják : hogy azon. 
környéknek több helységeiben Sept.
22-dikén délután 2 órakor a’jégessŐ 
sok kárt tett, nem tsak az ablako
kat többnyire mind beverte, hanem 
a' tserepeket is a’ házak fedeléről 
rakásra ontotta. A’ fzőllőkben is, 
mellyeknek fzüretelése most kezdő
dik, sokkárt tett.— Sept..isikén egy 
nagy égiháború alatt Zágrábtól né
hány órányira lévő Podokieh nevű 
faluban a’ villáro-tűz egy embert 
megölt, kinek fiát is, érte ugyan; 
de az meg nem. halt, hanem oily 
írtőztató fájdalmat ©kozott neki, 
hogy alig marad életben.

A‘ N. M. Magyar ki. Udv. Ka
mara Schwanke Sebestyén Úr
nak nyugodalomra tétele által a’ Kir. 
Kamaránál megüresedett Számve- 

(Második Félesztendó 1828./.

:vői Tisztségre M i h a 1 o v i t s Antal 
Ingrossista Urat emelte.

Hadi Tudósítás ok.
(Orofz réfzrő!.)

A’ Journal d’ Odessa Sept. 13- 
dikán illyeneket közöl 1

„ Páris hajóról, Sept. 8-dikán.— 
A' Tsáfzár Isaktsán, Babad a- 
g ho n, és Ko-v ás n án által ment 
Várnához Odesszából.— Elindu
lása napján Sa tunoffba érkez
vén, ott azon töltést, melly a* Du
nán épített hídhoz vifzen, igen jó 
állapotban találta., úgy hogy a' sze
kerek , ágyús kotsik igen könnyen 
járhatnak rajta; a’ hidat a' Duna jobb 
partján némelly bástyák védelme
zik.— Babadagh bán á kórházat 
megtekintette O Felsége , és jó rend
ben találta, valamint K üstén d- 
sé ben is, hol azon kívül Sept. 6- 
dikán estve ízembe találta a’gárdá
nak könyü lovasságát, 's más nap 
elindulása előtt megm-ustrálta. Tsu- 
dálni lehet, hogy 2500 verstnyi uta
zás- után illy épségben ide érkezett

X



majd egy beteg nélkűL — Előtte 
való nap a' gárdának lovag vadáfza 
már Manga 1 i ába indultak, hova 
O Felsége megérkezvén , ezeket is 
megmustrálta —A’ Tsáfzár Kővár- 
<n á b a érkezvén (M i h á 1 y Nagy-Hg. 
már akkor a gárdának két gyalog 
ofztályával Várnához indúlt volt in
nét) 7-dikben Flora fregatára fel- 
üle, és más nap Várnához érvén, 
Páris hajóra fzálla , melly Őréig h 
Admirális zászlóját viseli. Kevés óra 
múlva a szárazra mene O Felsége, 
hogy a’ várvivásra intézett munká 
két megtekintse; meglátogatá Men
ts i k o ff Herczeget is, ki sebben 
fekszik. Álmélkodott a Tsáfzár a' 
munkálkodásoknak olly serény elp- 
haladásán ; noha a’ várbeliek gyak
ran kiütnek , mégis battériáink már 
tsak 30 kinyire vannak a’ valóságos 
vártól, és katonáink , minekutánna 
fjrkban bajonétokkal megvették azon 
sánczokat, mellyeket a’ Törökök 
készítettek vala állások’ védelmére, 
ott magokat megféfzkelték. Két nap 
óta két bástya már egészen meg
szűnt tüzelni.— O Felsége Men
ts i k o f f Hg.nek Nevsky - Sándor" 
Rendének, ésPerovsky Generá
lisnak a’ Sz. Anna Rendének nagy 
Keresztjét ajándékozta.”

Paris hajóról Sept. 10- — 
Somlai Tudósítások Sept. 
7-dikéről:

A" takarmány dolgában napról 
napra nagyobb szükséget szenve
dünk. Ezen nagy akadály arra ád 
okot,hogy seregeink elhaggyák azon 
állást, mellyben most vannak. A" 
második ármáda’ fő hadi szállása

Jenibazarba tétetik viíTza. Hi
hető, hogy ezen mozdúlás ezen h. 
10 — 12-dikén fog megesni.

Várnai tudósítások Sept. 
10-dikéről:

Battériáink olly jól arány ózzák 
tüzeléseiket, hogy már négy bástyát 
egészen elnémítottak, ’s ezen bás
tyák egéfz omladékokká váltak. Alig 
hánynak a bástyák megül némelly 
mozsarak ellenünk időről időre bom
bákat, mellyek munkáinkat koránt 
sem gátolják. — A" línea-hajók egy
mást felváltva lövöldözik a’ várat 
olly keményen , hogy mentői hama
rább lehet reményleni á’ jó kimene
telt. — A’ Tsáfzár Q-dikben a’ gárdá
nak 2, 3, és 4-dik gyalog brigadá- 
ját, pattantyusságával eggyütt, meg
mustrálta ; mind a’ szárazon , mind 
a’ hajókon tökélletesen meg van O 
Felsége elégedve a" jó rendtartással. 
— A’ gárdabeli gyalog vadász brigá- 
da ma indúl-el, hogy Devna-tónak 
jobb partján segítségére legyen azon 
tsapatnak, melly a’ Várnai őrizettől 
a' Burgosi útnak elvágására kikül
detett. — Tegnap, Q-dikben, 4000 
emberből álló Török sereg P árá
vá d i t megtámadta, hol Hg. Ma- 
datoff Gen. Lieutenant vezérke- 
dik. Az ellenség vi (Tza nyomatott, 
és Hg. Madat off ma az ellenség’ 
űzésére indúlt.

(Török részről.) 
Konstantinápolyból Sept.

12-ikén.— A" Porta Seraskier H u fz- 
fzein Basának Sumlából 
Aug. 27-dikén , és Sept. 2-dikán költ 
tudósításaiból illy értelmű kivoná-
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sokat hirdetett ki (Az idő-napok ke
resztény fzámlálás fzerént vannak.)

„Sumla, Aug. 27-dikén 1828.
„Az Ottomani hadi sereg' fő Ve

zére , Seraskier Husszein Basa, 
armadájának három osztályát illy 
módon indította meg : az első, H a- 
1 i 1 Rifaat Basa’ vezérlése alatt, 
három batalion reguláris seregből, 
’s egyéb Ottomani katonaságból áll- 
ván, a’ Strandsa mellett lévő el
lenséges sánczok ellen ; — a' máso
dik, Efzaad Basa’ alatt,nehány 
reguláris batalionokból, és számos 
irreguláris tsapatokból állván, a’ 
Tsengalikon alól felhányt föld- 
bástya- erősségek ellen ; — a’ harma
dik , Alis-Basa és más fő Tisztek 
alatt, az E s k i-1 s t a m b o 11 i k i (Es- 
hi-Stambuli) sánczolások ellen indít
tatott. A három osztály a múlt Aug. 
20-dikán éjjel 7 — 8 óra között (mint
egy 2 órakor éjjel, mivel a' Törökök 
az órát naplementétől kezdve fzám- 
lálják) egyszerre indúla meg az em
lített helyek ellen, hogy egyszerre 
rohanjon az ellenségre.

,,A’ reguláris seregek’ rohanása 
a’ Strandsai sánczok ellen , a’ Min
denható segedelméből, olly fogana
tos volt, hogy seregeink hamarább 
bényomultak a’sánczokba, mintáz 
ellenség’ tábor szemei magokat vifz- 
íza húzhatták volna. A’ ki tsak a’ 
íánczban találtatott, a’ többek közt 
egy Generális (Báró W r e d e. Lásd 
24-dik fzámú levelünket, hol Orosz 
tudósításból van előadva ezen éjjeli 
n egtámadás) mind felkonczoltatott. 
Hat nehéz ágyú, és 6 puskaporos 
szekér esett a’ győzedelmesek kezé

be , "s azonnal a’ S u m 1 a i táborba 
vitetett. Ezután az ellenség számos 
seregeket szedett ősz ve a’ nagy tá
borból , hogy megpróbálja ezen sán- 
czokat ismét vifizavenni. Három íz
ben hajta ellenünk rohanással , de a’ 
Muzulmánok’ vitézsége, és rettent
hetetlensége által mindenkor viíTza- 
veretett. Az Orosz ezen háromszori 
ostromlásban igen sokat vesztett: 
Végre , látván az Oroszok , hogy az 
Ottomani seregek vitézsége , és ereje 
ellen semmire sem mehetnek, arra 
határozák magokat , hogy vissza
vonuljanak.

„A’ Tsengaliki sánczokatis 
ugyan akkor támadta meg a' másik 
osztályunk, és megvette. Az ellen
ség’ négy batalionából tsak ÖO ember 
menekedett meg ; a’többi mind el
esett. Itt egy ágyú, és három pus
kaporos szekér esett hatalmunkba.

„Az Es-ki - Is tam bo 11 i k i 
sáncz-őrizet nem várá a" megtámad- 
tatast. A nélkül, hogy ellent állott 
volna, íbiszedé sátorfájit, ’s az erős
ségeket felgyújtván , ágyújival egy- 
gyütt sietve vissza Mene a’fő táborba.

iőgy ezen nagy fontosságú ál
lasokat , melly eket az ellenség olly 
gondosan megerősített, az Ottoma
ni seregek megvették , és megszál
lottak , ’s a’ Sumlai Országút egé- 
Izen szabad. Az ellenség’ halottal 
között sok fő rangú Tisztek vannak. 
— Az Orosz ármáda , illy totemes 
vesztés után , viffza vonúla , minek- 
utánna a’ Velibei-n innen, és mel
lette fel hányt erősségeit felgyújtotta.

„O Exja a Seraskier megértvén, 
hogy az ellenség ismét Tsengalikon 
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félj fii öfzvegyfilekezik, egy tsapat 
katonaságot külde oda ezen falúnak 
elfoglalására, a’ mi meg is történt. 
A’ Seraskier továbbá jelenti: hogy 
most az ellenségen nyert győze- 
delmeinek folytatásában foglala
toskodik. "

„Sumla, Sept. 2. — O Exja a’ 
Seraskier Huffzein Basa Aug. 
31-dikén 7Q00 lovagból álló osztályt 
Begier-Bég Alis-Basa’ vezérlése 
alatt, útnak indíta , hogy az ellen
ség’ táborát hátulról háborgassa. Ez 
tehát Jenibazár felé indúla 
Su ml át ól U órányira, és az ezen 
hely mellett lévő kis Orofz tábort 
hevesen megtámadván, fi óráig tar
tott tsata támada, mellynek kime
netele az Ottománi fegyvereknek 
ditsőséges volt. Az ellenség’ serege 
viíTza veretett a’ fzomfzéd erdőbe. 
Ezen tsatában 200 holtnál többet 
vefztett az ellenség, és valami 20 
foglyot. Sok ló , és 200 vágó mar
hánál több esett kezünkbe, melly 
mind elofztatott a’ seregek körött.. 
Eleséggel megrakott 100 fzekér fel
égettetett.

„Más nap seregeink viíTzajőtök- 
iben 120 Orofz Uhlanusra botiának,; 
"kiket körűi fogván , felét levágták, 
a többit elfogták. A'foglyok között 
van 3 fő Tifzt, és egy Biztos. Ki-’ 
kérdeztetvén, azt vallották, hogy a’ 
minap ők a’ fő táborból Szilifztriá- 
hoz küldettek, hogy az ezen vár 
előtt táborozó seregek fzámára fize
tés-pénzt vigyenek, ’s most Jeniba- 
zarba akartak visszamenni. Ezen tsa
tában 120 lovat,és 5$Qzatskó|pénznél 
többet nyertünk (250,000 Piafztert) 
melly mindjárt felofztatott seregeink

között. Itta’ Biztosnál sok leveleket, 
számadásokat, ’s egyéb Írásokat ta
láltunk, mellyeket a’ Seraskier a’ 
Portának küldött.

„Az ellenség a’ Merasi, Veli- 
bey-i, és Timurdsi-i sánczokat el
hagyta, és ezen helyektől egyórá
nyira viíTza húzta magát.’’

Asiából folyvást új seregek ér
keznek a’ fő városba, mellyek a’ má
sodik tartalék - árjnádához vannak 
rendeltetve; ezen armada a’ Szul
tánnak^ személyes vezérlése alatt 
Hamis Tsiftliknél gyűl öízve, és 
40,000-re fog telni. — A Raima- 
kam Basa (N. Vezér! Helytartó) 
tulajdon költségén egy Regement 
reguláris sereget állít, kinek példá
jára a’ többi fő személyek is meg
ígérték , hogy -kissebb részeket fog
nak állítani, ’s a’ háború alatt ki
tartani. A’ Nagy Úr, azoknak meg- 
jutalmazására, kik ezen háborúban 
magokat megkülömböztetik, arany- 
és ezüst raedályt fog veretni, mel
lyen a’Tsáfzár neve mellett illy írás 
lefz í A’ Vitézségért.

Ezen hónap első napjaiban Vár
nától egy Orofz hajós ofztálylnea- 
dánál próbáltkifzállani. Chosrev 
Basa mindjárt oda futa némelly 
seregekkel, de az Oroszok még meg
érkezése előtt a’ Q ágyús battériát 
elrontván, és vizet vévén a" hajókra, 
eltávoztak. Az óta a’ fekete tenger 
partjain az állások megerősíttettek, 
és a’ Bosporus torkolatjánál álló 
flotta serényen munkálkodik. Maga 
a’ Szultán is a’ minap oda ment 
annak megfzemlélésére.
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AUSTRIA.

Ó Felségük a* Tsáfzár , és Tsá-j 
fzárné , ’s az egéfz Udvar, a’ Trais- 
kircheni ál-táborozásnak vége lévén 
Sept. 25-dikén estve Badenből Béts- 
be érkeztek.

Úgy O Rir. Magasságok is V i I- 
helm, és Augufzt Burkus K. 
Herczegek, kik Bádenbe mentek va
la a' Traiskirchennél öfzvegyült se
regek' hadi gyakorlásainak szemlé
lésére , ’s egynéhány nap itt kíván
nak mulatni , hasonlóképpen meg
jöttek Bétsbe.

P O R T U G A L L I A.
A' Messager des C h a mb rés 

Sept. 17-dikén illyent írt: „Lizabó- 
nából Sept. 6-dikáig terjedő tudó
sítások érkeztek. Madeira fz ige
tét Dom Miguel’ hadi ereje meg
vette , meghódította. A’ hajós sereg 
Aug. lö-dikán jelent meg a’ sziget 
előtt; a* seregek 22-dikben szállot
tak ki a’ szárazra. Más nap több apró 
tsatázások estek; és 24-dikben az 
núj Kormányozó már elkezdette hi
vatalát , "s azt kihírdettette. Kiki ál- 
mélkodott, hogy Dom Miguel’ se
regei illy tsekély ellentállásra talál
tak. Váld ez Kormányozó, és más 
személyek egy Angol hadi hajón 
elfutottak.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Király Sept- 12-dikén estve 

Colmárból Lnne v i lle-be érke
zett. Eleibe lovasság indúlt ki elfo
gadására, de a’ Király előre paran
csolatot küldött a’ rósz időjárás miatt, 
hogy az térjen viffza táborába. Hg. 
Hohenlohe Marsai, á’ Megyének 
polgári., és hadi Tisztei, és a’tábor’ 
Generálisai a’ Királyt a’ kastélyban

várták. A’Dauphinné, és Ba
den! Wilhelm Mark-Gróf márLu- 
neville-ben voltak, és a’ Királyt a’ 
játékszínbe kisérték.

A' Moniteur Sept. lö-dikán ezt 
jelenti': „De Rosarael Contra- 
Admirális haladék nélkül Toulon- 
ban Tr id e nt línea-hajóra fog fzál- 
lani, hogy de Ri gn.y Vice-Admi
rális zászlója alatt szolgáljon.— A’ 
mint látszik , ezen rendelésből szár
mazott azon hír , hogy de R i g n y 
Admirális Franczia Orfzágba viíTza 
fogna hív&ttatni. Tsak de R i g n y 
Úrnak rósz egéssége , melly a’ nagy 
erőlködések miatt meggyengült, ad
hatott volna arra okot, hogy ő Fran
czia Orfzágba viffza térjen. De még 
is örömmel jelenthetjük, hogy már 
égéfzen meggyógyult, ’s így nem is 
lehet arról fzó, hogy helyébe más 
küldettessék azon Tisztségre, melly
ben ő már olly nagy szolgálatokat 
tett, és még sokkal nagyobb szol
gálatokat tehet.”

Tóul ónból Sept. g-ikén így 
írnak: Atal antefregátaLorient 
Franczia kikötőhelyből 350 ember
rel tegnap érkezett ide. Ez a- har
madik expeditiót fogja elkísérni; ez 
58 ágyús fcép fregáta. — Trident 
línea - hajót ( mellyre Rosamel 
Contra-Admirális fog fzállani)melly 
a’ Navarini ütközetben jelen volt, 
igen serényen kiigazítják; most az 
árbocz fájin dolgoznak; ezen hajó is 
réfzt vefzen a’ harmadik expeditió- 
ban.— Scipio, más línea-hajó , 
74 ágyús, a’ contumáczián vesztegel, 
8 ott 2 ember megholt rajta. Azt 
mondják, hogy e’ miatt io nappal 
hoífzabb lefz vefzteglése ideje.— A*
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harmadik expeditiói ofztályra új szál
lító hajók érkeznek ide; sok deszkát, 
gabonát, takarmányt, és házi bar
mokat szállítanak a’ hajókra. —

A’ Gazette de Francé ellen 
indíttatott per, melly Sept. l6-ikára 
volt határozva a’ Fenyítő politia- 
Törvényfzék előtt , Novembernek 
második Szerdájára halafztatott, mi
vel ezen Újság’ felelő Kiadójának 
Ügy védője (Hennequin Úr) nin- 
t->en jelen Párisban.

Decazes Herczegné a’ minap 
sétálás kedvéért kilovagolván, el
ájult, a’ lóról leesett, és több helyek 
nagyon megsértette magát.

HRLVÉCZIA,

Ilona Orofz Nagy Herczegné 
Sept. 3-dikán Romanow Grófné 
neve alatt SchaíThauseabe érkezett, 
és a" tartománybeli Igazgatófzék De
pot atió ja által fogadtatott , melly 
köszöntésére kiküldetett. A’ mint 
látszott, a'Raj na zuhanása leginkább 
elfoglalta figyelmét; mert alig vál- 
liatott-el a’ természetűek ezen jeles 
tüneményétől ; sőt, noha a’ víz meg 
volt áradva, a’ vízomlás allyához 
olly közel vitette magát hajón , a 
mennyire tsak a’ habok' hánykódása, 
és rohanása megengedte. O Tsáfzári 
Magassága pénzben megajándékoz
ta a' Vakok’ Intézetét. SchafTüausen- 
ből a' Herczegné Zürichen (Tigu- 
rum) Luczernán , Bernán , és Gene- 
ván kerefztüi utazik Olafz Országba 
Nápolyig, "s ott szándékozik el
tölteni a" telet.

Augustus 50-dikán Lord C o- 
c h r a n e , és P e r r i e r Kázrnér 
(ama híres fzófzólló az Orfzággyil

léseken) ’s Pardesseus Urak 
Genovában voltak.

Igen nagy erőlködéssel, sok köl
tséggel , és szinte élet-veszedelem
mel vágják, tsinálják magas kőszikla - 
kon által a’ Gothard nevű Ország
utat az úgy nevezett ördög hídjánál 
(Teufelsbrücke). Ha olly serénység- 
gel Ó00 munkás , mint most, ezután 
is dolgozni fog, lehet reményleni r 
hogy a’ Gothard klastromától éjszak 
ra eső egéfz út még ezen efztendő 
ben kéfz lefz, feltévén, hogy sem 
mi természeti fzerentsétlenség meg 
nem- gátolja a’ munkát.

JÓN1AI SZIGETEK.
Korfuból, Sept. 11-dikén___

Prevezából Sept. 8-dikán költ levél 
fzerént Véli -B ei Jazza a’ Sera 
luerrel megengefztelődvén Sept. 5- 
dikén Prevezába érkezett, és ott áll > 
hadi hajójának mindjárt megparan- 
tsolta, hogy Pantocratora vá
rától fogva majd S anta-Mau r a 
szigetig kóvályogjon, mivel a’ Görög 
hajók’ megjelenésétől tart. Tudni
illik több felől olly hírt vett vala, 
hogy sok , hanem mégis apró hajók 
érkeztek Mitikába ama’ híres Pas- 
sano Antal vezérlése alatt (kinek 
fia már jó ideje hogy Korfuban va
gyon, és kinek egyéb famíliáját An- 
konából ide minden nap várják). 
Úgy látszik, hogy ezen hajók Y p- 
s i 1 a n t i liget várják seregeivel egy* 
gyütt Megarából, hogy azután mind 
vizen, mind szárazon megtámadják 
Prevezát. Ó-dikban reggel Veli- 
Bei megfzemlélé a Prevezai bástyá
kat, és megparantsolá, hogy S c alle 
— egy fzikla-fziget a’ Prevezai öb 1 
torkolatjánál — jólmegerősíttessé ..
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— 8-dikban egy FelfzóIIítást adott 
ki az eránt, hogy a’ lakosok mind
nyájan, Törökök , és Görögök, a' 
Scálleibattériák’ felállításán dolgoz
zanak. Azon kívül Véli Bei a’ Pre- 
vezaiaktól 50,000 Török piafztert 
kért költsön ; és olly parantsolatot 
adott-ki, hogy ezen városban min
den fzemély , ki a 16 esztendőt meg
haladta , egy Spanyol tallér adót fi
zessen, — A Seraskier Augustus vé
ge felé Zagori ellen (Janinától éj- 
fzakfelé) seregeket küldött vala,hogy 
egy tsoport rablókat, kik ezen vi
déken pusztítottak , megzabolázzon. 
Ezen tsoport’ Kapitánya egy A 1 i c o 
Lamca nevű Török, ki egykor 
Anatolico’ Kormányozója volt. Ez 
a’ Seraskier’ seregeinek közelgeté. 
•sere Zagori mellett egy Klastromba 
futott, de onnét kinyomattatott, és 
a" hegyek közé egy faluba húzta ma
gát vifiza Janinától 8 órányira. — 
Prevezában az a’ híre , hogy minden 
Albániái Fő Nagyok Kérelem-levelet 
adtak bé a’ Portához , mellyben Re- 
sid Basa ellen panafzolkodnak, és 
kérik, hogy Omer-Basa Vrio- 
n e tétessék helyébe, ki Albánus lé
vén , sokkal jobban tudja az ő szo
kásaikat. — C húr eh Generálisról 
ezt írják: Sept. lső napján Church, 
ki nyugoti Görög Országban vezér- 
kedik , seregeinek minden Kapitá
nyait magához hívatá, hogy nekik 
hat héti Zsoltijaikat kifizesse; ezek| 
Gróf Capodistriásnak írását kívánták 
látni, mellyben ő azt rendeli, hogy 
tsak 0 héti zsóld fizettessék - ki. 
Church a’ Görög gőzhajóról elő-, 
hozatá az írást, mellyre megnyu
godni látfzának a’ Kapitányok. Del 
délután iSOOGörög gyüle a C húr eh |

lakása eleibe, erőszakkal kívánván a’ 
3 hónapi zsold kifizetését. A’ gőz
hajó., és Mifztikek éfzrevévén a’ zen
dülést, battériáikat a’ pártütok ellen 
szegezek, és tsak Church Grlis’ 
intését várták, hogy rájok jöjjenek. 
De ő hadi Segédjét kiküldő , hogy 
a' békételeneket megnyugtatná ; ha
nem ezzel is gorombán bántak. Ek
kor ide sietének a’ Kapitányok , és 
ígéretekkel letsendesíték őket. Mi- 
tikában azt beszélték, hogy Church 
Grlis Aeginába szándékozik menni, 
mivel nem akar illy pártos katonák 
között maradni. — Church való
sággal nehány nap előtt Santa-Mau- 
rába ment, és az oda való Angol 
Residenssel, Maclean Kapitán
nyal befzéllgetett.

DÉLI AMERIKA.
A Buenos-Ayresi Respublika Jul. 

1-ső napján megnyitotta nemzeti 
gyűlését. Az ezen alkalmatossággal 
felolvastatott megnyitó Beszéd elő
adja : hogy a’ belső polgári tsendes- 

!ség helyre állíttatott. Á’ tartomá
nyok nem tsak lemondtak a’ polgári 
háborúról, hanem fegyvereiket ne
mesebb czélra is fordították, és Kép
viselőket neveztek, hogy Santa 
F é városába öfzvegyülekezzenek, ’s 
itt hihetőképpen a’ nemzeti boldog
ságnak talpköve megvettetik. — A’ 
Brazíliai Tsáfzárral a’ béke-alkudo
zások folynak, de azért a’ Respubli
ka a’ háború" terheit viselni meg nem 
szűnik, míg a" békeség tellyesen meg 
nem köttetik.,,Ezen föld’ többi nem
zetei, így fzóll, velünk jó eggyesség- 
ben vannak, és Anglia naponként 
bizonyítja tselekedettel is valóságos 
narátságát. Az új határ-Iínea felál
líttatott. Az Indusok többé nem há-
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horgainak , kikkel az Orfzáglófzék 
jól van; és a' temérdek nagy örö
kös birtok , mellyel nyertünk, az or- 
fzágos költségnek zálogát megket- 

i tőztettei — A" köz tanításbeli Intéze
teket az Orfzáglófzék pártfogása alá 
vette. Magános Intézetek , és nevelő 
házak kezdődnek. A jótévő. aílzonyi 
Eggyesület' tagjai megérdemlik a 
nemzet’ háladatosságát.. — A’ nyom
tatásbeli szabadságot némellyek ha
zánknak a’ külföld’ fzeme előtt való 
lealatsonítására használták; de- en
nek gátol vetett a’ Május 8-diki tör
vény. A’ törvénykezés módja változ
tatásokat kíván ; az Orfzáglófzék ez 
eránt javallatokat fog tenni. Minden 
hazai szükségeink között legnagyobb 
az, hogy a’ nemzeti bankot bizo
nyos módon megfundáljuk. Végre, 
ha a’ tartománynak a’ múlt efzten- 
dei Augustusi állapotját a’mostani
val öfzvehasonlítjuk, valósággal meg 
nyugtató. Aláírtak: Dorr ego Ma
nuel, Fto xas Jose- Maria , B a 1- 
caree Juan Raruom”

Bolívia Respublikában párt
ütés támadt. Potosiból érkezett 
levelek jelentik, hogy a' C huq.ui- 
sacaban fekvő katona - seregek 
$pr. 18-dikán fellázadtak. Sucre 
OÍi^s, ki őket megakarta zabolázni, 
vefzedelm.es sebet kapott, és a’ lá
zadók által elfogatott. Apr. 22-ikén 
a’ Potosi-beli Kormányozó- né- 
melly seregekkel megtámadá őket, 
Chuqnisacából kinyomá , és a' Prae- 
sidenst(Sucrét) megfzabadká. Mind 
a’ két részről valami Zp) ember esett 
el. Ezután a' pártütők Lagúnába 
vonultak.

A Karthagenai Újság Jul. 26- 
dikán nemeily Okleveleket közöl, 
mellyekből megvalósodik a' Kolum
bia , és Peru között leendő háború. 
Nevezetesen a’ Guayaquili Kormá
nyozó a déli ármádá fő Vezérét tu
dósítja a’ Peruiak’ hadi készületei
ről , sőt hogy mind szárazon, mind 
vízen már útban vannak a’seregek. 
Lamar Grlis lefz a’ Perui liadi se
reg vezére.— Továbbá ai déli ármá- 
da’ fő Vezére hivatalosan tudósítja 
a hadi Ministert, hogy a’ Chuqui- 
sacai pártütés' következésében a' 
Pérui déli ármáda Jun. 3-dikán meg
indult, hogy Bolívia Respubli
kába beüssön. L a m a r Generális a7 
Guayaquili bekeríteni akaró hajós, 
sereggel eggyeténtve indúl meg az- 
éjfzaki Perui haddal..

Jut 28-ikán költ Jamaikai tudó
sítások fzerént, Bolivár Karthage- 
nába érkezett, hol igen nagy örven
dezéssel. fogadták, Poitobello, és 
Chagres városokban is , Panama tar
tományban y azért hogy Dictátor 
lett, három nap kivilágosították a’ 
várost.

Egy Ejfzak-Amerikai Újság, Com- 
mercial-Advertiser, Aug. tZ-dikárók, 
melly most érkezett Párisba, Kolum
biából Jul. iSrdiki tudósítást közöl,, 
melly fzerént Bolivár a Respublika' 
Praesidensének,és fő ízabaditójának. 
kikiáltatván , hadi készületeket tett 
a’ Peruiak ellen, kik Kolumbiába 
beütöttek volt. Egy Proclamátiójá- 
ban, a’ Praesidens fegyverre fzó Ilit ja. 
a' Kolumbiaiakat, hogy az. ellen
séget visszaverjék.

(Hafznos Mulatságok Nro 27- Hirdetés ifi árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(27.)

Szolgálat ajánlás.
(l) Mi módon lehet háromfzorta több szénát ugyan akkora réten 

úgy termeszteni, hogy minden nap kászálódik, gyűjtődik, kazalozó- 
dik, még sem tesz benne semmi kárt a tartós eső is? Ez által lehet 
ezer 's több hódakat is mivelni: juhokat és marhákat szaporítani, ’s 
kitetfzőbbre nevelni, gőbölöket hizlalni; a’ kimaradt rétekből legelő
ket és szántó földeket szaporítani: a’ köznépet takarmány szerzésre, 
több és jobb marha tartásra szoktatni.

A’ hegyek közt fekvő réteket a’ zápor esők elöntésétől mint 
kell megoltalmazni ?

Tsekély munkával a’ sovány szántó földeket javítani, és a' zá
por eső elhordásától megmenteni.

A’ majorsági ( Allodialis ) szőlők elromlásának mik az okai, 
mint kell úgy munkáltatni, hogy mind több, mind jobb bort terem
jenek , mint a’ legfzorgalmatosabb vinczelléré ? sőt középszerű hegye
ken is aíTzú szőlő bort termeszteni?

Ollyan kissebb Granariumot építtetni, ’s úgy rendelni, hogy 
több térjen mint a’ nagyobbá, benne a’ gabonát több évig is portól, 
penésztől, zsizsiktől, elfzáradástól, a’ tűztől pedig éppen nem lehet 
félteni.

Ezeket, és más több hafznos mezei gazdálkodásokat kívánván 
jó következésü tselekedettel (practice) gyakorolni egy gazdaságbeli Tifzt; 
alázatosan ajánlja fzolgálatját az ollyan Földes Uraságoknak, a’ kik
nek több vagy kevesebb, de tifzta purum Dominium ) jószágok va
gyon, vagy ha közössen bírnak is czélerányos fzándékaiba mások nem 
akadályoztathatják.

A’ tudósítást lehet küldeni Pestre, a’ Hazai és Külföldi Tudó
sítások Redactiojához.

Hirdetés.
(l) Köz hírül adatik, hogy a’ Mindszenti Uraságtól mintegy 150 

ölnyi kemény gyöp-fzéna eladódik , és azt minden vevő akár öl számra
( Második Felesztendő 1828.J )(



akár kazalként veheti. Ki 1 egéfz kazalt megvéfzen marháját l82Q-ki 
első Martziusig hizlaltathatja az Uraságnak arra nagyon alkalmatos 
pufztáján. Közelebbi feltételeket meg lehet tudni vagy Mindfzenten 
a’ Számtartónál, vagy Allgyön az Uraság’ házánál, Szeged Királyi 
Város mellett Ns. Tsongrád Vármegyébe; hol az eladás-is történik.

Hirdetés, M. Gróf Széchenyi IstvánÚrrészérőI.
(2) Cső konyái Urodalomban Tekintetes Nemes Somogy Vár

megyében, e' következendő Haszonvételek fognak e’ f. esztendőben 
November 3-dik napján a’ többet Ígérőknek jövő 1829-dik esztendei 
Sz. György naptól kezdve három esztendőre kiadatni: 1-fzör Cső- 
konyái Mező-Városban, nagy Vendégfogadó, és Mészárszék 18 hold 
földel, és 15 2/4 hold réttel. 2-fzor Ugyan ottan kissebb Vendég- 
fogadó 2 hold földel, és 2 hold réttel. — 3-fzor Ugyan Csokonyai 
Határban lévő Király-Révi Csárda 11 hold földel, és 6 hold réttel.__
4- fzer Rinya-Uj-Laki Kortsma 18 hold földel, io hold réttel___
5- fzör Visontai Vendégfogadó és Mészárszék 18 hold földel, 10
hold réttel.— 6-fzor Visontai Határban Cserteleki Csárda 12 hold 
földel, és 7 hold réttel. — 7-fzer Darányi Vendégfogadó, és Mé
szárszék 18 hold földel, és 4 2fk hold réttel. — 8-fzor Darányi Ha
tárban lévő Felső-Rigótzi Csárda 12 hold földel, és 6 hold réttel. __
9-fzer Aranyosi Pusztai Határban lévő Alsó-Rigótzi Csárda 12 hold 
földel, és 5 hold réttel.— 10-fzer Baítsi Vendégfogadó azon Mező- 
Városban Mészárszékkel Q hold föld, és 6 hold rét.— ll-fzer Szen
tesi Kortsma 18 hold földel, és 6 hold réttel. — 12-fzer Tarnótzai 
Csárda 12 hold földel, és 4 2/4 hold réttel. — 15-fzor Komiósdi 
Kortsma 12 hold földel, és 4 hold réttel. — 14-fzer Péterhidai 
Kortsma 7 2/4 hold földel, és 2 hold réttel,

A’ kiknek tehát kedvek vagyon ezen Haszonvételeket kiáren- 
dálni, a’ fentemlített napon reggeli Q órakor jelenjenek meg Csoko- 
nyában a' Tifztartói lakásnál, egyfzer’smind hozzanak, magokkal Bá
nat pénzt is, melly a’ Vendégfogadóknál 100 fór. a’ Kortsmáknál 50 
fór. Váltó Cz. lészen.

Híradás.
(2) A’ jövő 1829*diki Januarius 1-ső napjától kezdve, egymásután 

következő hat esztendőkre Ts. Pest Vármegyében fekvő Raskantyúi 
Pusztának 12Q0 holdat tevő része, a’ legjobb karba lévő Gazdasági 
épületekkel, Fundus - instructussal, ’s a’ Gazdasághoz megkivántató 
minden efzközölikel, valamint szomszéd Ris-Körös Mező Várossában
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12 Ház helyes Jobbágy, 's 70 Zsellér Urbariális dáliáival, ’s az ege fz 
Regale Beneficium l/12-ted részével a' többet ígérőnek Árendába fog 
adatni. — A* Licitátió fog tartatni Pesten a’ Leopold útfzában 2fi6-dik 
fzám alatt lévő házban, jövő November hónap 11-dikén délutánni Z 
órakor;— Az Árenda fel-tételei, valamint a' Jófzág miségéről ’s mi- 
néműségéről bővebb útasitást lehet kapni a' Licitátiót meg előző két 
napokon, a ki tett helyen Tabuláris Fiscális Ágoston Jósef Úrnál.

Hirdetés.
(3) A’ Georgiconban a’ közelebbi Oskolai esztendő végével ismét 

két Stipendium üresülvén meg, azoknak elnyeréséért való folyamodás 
e’ folyó esztendei October 20-dik napjáig fogadtatik el. Ezen Sti
pendiumokból tsak ollyanok részesülhetnek, kik a’ Philosophiai tudo
mányokat ditséretessen végezték, magyar, német és deák nyelvek
ben eléggé jártassak, ’s ép és egésséges testei bírnak , a’ mellyeknek 
valamint erköltsi magokviseletének próbájául, ők Kefzthelyre a' Mél- 
tóságos Grófnak minden Uradalmaira ügyelő Directiójához bizonyság 
leveleket vagy eredetiképpen , vagy pedig hiteles párokban Könyörgő 
leveleikhez csatolva elmúl hatatlanul béküldjék.

Mindegyik Stipendiatusnak , a' szabad fzálláson füttésen, gyer
tyán, író ’s rajzoló szereken kívül a’ tanulásra való esztendőben 200 
fór. Váltó Cz. fizetése léfzen.

Azon kívül hogy a’ Georgiconban a' Gróf Uradalmai számára 
a’ Mezei Gazdaságnál viselendő szolgálatokra Stipendiatusok nevel
tetnek , megengedtetik másoknak is , kik a’ mezei gazdaságot tulajdon 
költségeken tanulni kívánják, a Leczkékre, ’s gazdaságbeli Experi
mentumokra való szabad be és eljárás , de tsak úgy, ha a’ kiszabott 
Oskolai törvényeket pontossan megtartandják. A' Külső Praktikánsok 
szükségeikhez képest azon tudományokat halgathatják, a’ mellyeket 
akarnak; mindazonáltal a’ halgatottakhól ők is tartoznak előmenete
leiknek próbáját adni.

A’ Georgiconi Praktikánsok a’ következendő tudományokat 
tanulják: 1.) A Természet Históriáját. 2-) A’ Chemiát és Technoló
giát. 5.) A’ Mezei Gazdaságot, fi.) A’ Számadások Vezetését, Z.) A' Jó
szágok Kormányozását. 6.) A' Marhaorvoslást. 7 ) A’ Földmérést és 
Gazdasági Építést. 8 ) Az Urbáriumot,

Költ Keszthelyen Sept. 17-dikén 1828.
Gróf Festetics Láfzló Ó Méltósága 

Uradalmainak Directiója.



Nemes faj Juhok.

(3) Tekintetes Pest Vármegyében fekvő Gödi Pufztán Özvegy Ne
mes M ay e r f y Jósefné AíTzonynál fzámfeletti Juhai közül minden 
nap eladók: 100 darab Hágó Kos.

327 — nemzésre alkalmatos Anya Juh.
150 — Bárány.
300 — Ürü.

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

1828. September.
Tiszta- 
B ú z a

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori

cza
fl. Rr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

i4-kén Zágrábban 9 — 6 52 6 12 4 — 3 — 5 37
15-kén 'Debreczenben 5 15 4 5 2 30 2 10 1 15 — —
j 5-kén Földvárait 5 — 4 — 3 30 2 30 ) 1 52 — —
15-kén Komáromban 5 45 4 18 3 35 2 55 2 5 2 25
13-kán Miskolczon 4 15 3 — 2 45 a — — 55 4 —
15-kén Győrött 5 25 4 I8f 4 3 2 55 2 10 2 40
12-kén Temesváron 4 40 3 » 5 1 1 50 1 35 3 —

A Duna Vizének állapot ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Sept. 28 dikán : 10 Láb, 10 Hüv. 0 Von.
— 2Q-dikén : 10 Láb, Z Hüv. 0 Von.
— 30-dikán: Q Láb. 9 Hüv. 6 Von.

Octob. l-ső napján: Q Láb, 2 Hüv. 0 Von.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(2&)

Pesten, Szombaton, Mind Szent Hava 4-dik napján 1828.

Áltál-költözés.
Mondják: a’ lélek hogy nem költözködik által 

Másik testbe, ama’ Bőlts tanítása szeréntr 
E* nem igaz 1 mert Istvánnak nagy lelke Ferenczbe 

Alt’-szállott, hidd-el; tette mutatja nekünk.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Siet a’ hív Magyar Nemzet minden 

alkalmatossággal megmutatni Koro
nás Fejedelme eránt hódúló jobbá
gyi tiszteletét, és tiszta fzeretetét, 
— kivált olly Felséges Kegyes Ural
kodója eránt, kinek bölls, és atyai 
kormánya alatt annyi milliomok 
olly húzomos ideig a békeségnek, 
és tsendességnek drága gyümöltseit 
aratják.— Énnél fogva tegnap est
ve , mint Felséges Urunk' neve nap
jának ünnep-estvéjén mind a Ma
gyar játékszín szépen ki volt világo
sítva , melly a Gr. Beleznay kertje’ 
palotájában egy idő óta fel van ál
lítva, és jó foganattal gyarapodik; 
mind a' Pesti Német theátrom. Ma 
pedig mind a’ két szomszéd város
ban lévő őrző-katonaságünnepitsi- 
nossággal a’ vár mezejére gyüleke
zett, "s ott nagy templom-parádé 
tartatott, hol a' tábori kápolnában 
mondott nagy Mise alatt a’katona
ság köszöntő lövéseket tett; mel- 
' (Második FélesztendÓ 1828.;

Iyeket ágyúkkal viszonoztak.—Hol
nap , mint Vasárnap, a’ Ferenc
városban bútsú leszen.

Ó Ts. Kir. Fő Hercegsége az 
Ország Nádor-Ispánya Sept. 2Q-di- 
kén délután Budáról Al-Csúthon 
keresztül Bétsbe utazott.

A' Nagy Méltóságú Magyar Kir. 
Helytartó Tanátsnál T. Helm Fer
dinand Úrnak nyugodalomba téte
lese által megürült valóságos Titok- 
noki Hivatalra Tek. Boros János 
Úr eddig volt Concipista, emeltetett.

Eperjesen Sz. Mihály hava' 
15-dikén tartották Ns. Sáros Várme
gyének Tekintetes Karai és Rendei 
Méltóságos Vásáros Náményi Báró 
ifjabb Eötvös 'Ignác Ts. K. Ka
marás Úrnak, a’ N. M. K. Udvari 
Cancelláriánál Udvari Tanátsosnak 
és Referendáriusnak , mint ezen 
Megye’ közönségesen szeretve tisz
telt Fő - Ispányának előlűlése, és 
bölts kormányozása alatt a" Tiszt
újító Széket; melly alkalmatosság
gal első Al-Ispány felkiáltás által 
lett: T. Szárnyéi Merz se László;

)C



második AI Ispány voksok többsé
ge által : T. Péchújfalusi Péchy 
Imre. — Fő-Jegyzővé Saarossi Saa- 
r o s s y Tamás választatott; első Al
jegyző, Fő Jegyzői czímmel: Ber- 
zeviczei Berzeviczy Imre ; 2-dik 
Roskoványi Gábor. — Tisztelet
beli Jegyzők: Agteleki Bujano- 
vits Gyula, Markusfalvai M ári
ás s y Ágoston , Tahy Albert, 
Dobay Hugó, Zsarnay Ignácz, 
Durcsák Sándor, Berthóty 
Ágoston, Urak. — Fő Adófzedő : T. 
Péchújfalusi Péchy Benjámin.— 
Számvevő: Cserneki és Tárkői De- 
s e ő ff y Kristóf. Fő-Ügyéfz: V i nk- 
ler András; Al-Ügyéfz; Berze
viczy Ignácz Imre. — A' Sirokai 
Járásban: Fő - Szolga - Bíró, Ber
thóty András ; Al-Sz. B S emsey 
Pál. — Az Alsó Tarczai Járásban : 
FŐ-Sz. B. Sáros y Imre; Al-Sz. B 
Mérki Pillér László. — A’ Felső 
Tarczai Járásban: Fő-Sz. B. Cserneki 
és Tárkői. D es s e ő ffy Jósef; Al- 
Sz. B. Péchújfalusi Péchy András. 
— A’ Tapolyi Járásban: Fő-Sz. B. 
Czimmermann Gábor; Al-Sz. 
B. lppi Bideskúty Jósef. — A 
Szektsői Járásban : Fő-Sz. B. R a f z- 
laviczy Jósef; Al-Sz. B. Péchúj
falusi Péchy Ambrus. — A’ Ma- 
koviczai Járásban : Fő-Sz. B. Kapi- 
vári Kapy István ; Al-Sz. B. S z a- 
1 ay Sándor, Urak.

Hadi Tudósítások»
Pár is hajóról, Sept. 13-dikán.— 

Várnai Híradások.
A’ várvívó munkák szemláto

mást előhaladnak. A' támadó hom

lok' bal oldalánál a’ sánczok alja 
megásatott, és a" unnák haladék nél
kül megtöltetnek puskaporral.

Sept. 11-dikére virradó éjjel az 
ellenség jó sűrűn hányta a'bombá
kat kivált azon helyre, hol az ásó 
batalionok dolgoztak.

Tegnap egy sánczot, mellyel 
még a' Törökök a’ mi sánczaink kö
zött bírtak, és melly a’ mi öfzve- 
köttetésiünket háborgatta, bajoné- 
tokkal megvettünk, eképpen : már 
korán reggel ágyúink keményen kez
dettek ez ellen tüzelni, dél tájban 
megszűnt az ágyúzás, és egy jel
adásra 300 kiválogatott ember a’ 
Simbirski Rgtjéből , Sulgenko 
másod Kapitány alatt, egy lövés 
nélkül, az ellenség sánczára rohana, 
és azt elfoglalá. Mintegy 200 Török 
maradt halva; ’s harminczat ’s egy
néhányat elfogtunk. Részünkről egy 
Tiszt elesett, kettő sebet kapott, és 
30 közlegény vagy meghalt, vagy 
sebbe esett.

Ugyan az nap a’ gárda-seregek
nek azon osztálya, melly G o 1 o v i n 
Gén. Adjutáns vezérlése alatt a’ Dev- 
na-tónak déli partjára küldetett, a’ 
Cap Galatai dombokat elfoglal
ta, és minden ellentállás nélkül a’ 
Burgáfzi utat mind a’ két felől meg- 
fzállotta. A’hajós tsoport is, melly 
azért küldetett, hogy amannak se
gítségére legyen , minden kardvágás 
nélkül kiszállította seregét. Ezen 
kettős expeditiónál némelly ellensé
ges szállítmányokat, és sok vágó 
marhát elfogtunk.

Ma reggel 4—500 lovagot Golovin 
Grlis serage’ ellen kikülde az ellen-
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ség; de nehány ágyúlövés viíTzafordí- 
totta a' Törököt; délután 3 órakor 
nagyobb erővel rohant ki más oldal
ról az ellenség. Azon magas sánczok 
védelme alatt, mellyek jobb felől 
még neki megmaradtak ott, hol a’ 
mi föld-alatti ásásaink majd a’ vár 
árkáig érnek, kirohanván, minket 
keményen megtámadott, hihető el
akarván rontani a’ mi várvívó ké
szítményeinket. A’ tsata tüzes volt, 
de az ellenség einem érhette czélját; 
mert a’ 14, és 15-dik Vadász Rgt 
bajonétokkal viíTzanyomá azősán- 
Czáig, és így kéntelen vala a' mi 
seregeinknek oda hagyni azonsán- 
czokat, melly eket már elfoglalt volt; 
ezek úgy tele voltak Török holttes
tekkel , hogy szükséges volt előbb 
onnét eltakarítani a’ testeket, míg 
magunkat ott megféfzkelhettük. —- 
Több vitézeink elestek itt. P e r o v- 
s k y General-Major egy lövés által 
sebet kapott.
Sumlai Je 1 en tés Sept. 10-ről.

Sept. 9 dikén reggel 5 órakora’ 
Törökök, a’Seraskier Huffzein- 
B a s a vezérlése alatt, nagy hatalom
mal megtámadák a' mi állásaink 
közepét, és bal szárnyát. Középeit 
hirtelen két sánczunkra rohana az 
ellenség, mindenikre négy Rege
ment reguláris katonasággal, "s né- 
melly irreguláris tsapatokkal. Az éj 
setétsége által segíttetvén háromszor 
rohanának bé árkainkba a" Törökök, 
de mindég veszteséggel viíízavereté- 
nek. Végre utolsó megtámadásoknál 
közönséges zavarodásba jövének , és 
olly nyakra főre kezdenek visszafutni , 
hogy fz.okások ellen sem holtaikat,

sem sebeseiket el nem vitték. Ezen 
egy helyen 5 — 600-zat gyűjtöttünk 
öfzve. A’ mi veszteségünk tsekély 
volt; ez tsak 5 holtból, és 20 sebesből 
áll. Az egéfz tsata alatt az ellenség’ 
pattantyussága majd semmit sem 
tüzelt.— A’ sanszainkban lévő se
regek egéfz hideg vérrel és vitézség
gel, fogadák a" Törököket, hogy 
könnyebben lőhessenek reájok ka
tonáink, a’melly-fedező sánczokra 
felhágtak. Sőt egy pattantyús látván, 
hogy az ellenségtől egy gránát esett 
a' mi sánczunkba, azt felragadá , és 
égő kanócczal vissza veté egy tso- 
port Törökség közé.

Bal szárnyunknál Halil Basa 
3000 lovassággal, és 500 gyalog
sággal meg akara minket kerülni. De 
midőn Rasaply falun keresztül 
menne azon dombok aljában, mel- 
lyeken két sánczot ástunk volt, Rü
diger Grlis egy Hufzár brigadával, 
s négy lovag-ágyúval eleibe álla, 
keményen megtámadá , megfzalafz- 
tá, és egy verstnyire űzé Rasaply 
faluból ki , egy erdős helyig , hol 
menedéket talála.

Noha igen nehéz takarmányt 
szerezni, mégis a’közönséges vifz- 
fza v-onúlás Jenibazárhoz a" mennyi
re lehet , még elhalafztatik.

Bukurestből Sept. ig-dikén. 
— Tegnap ide olly tudósítás érke
zett, hogy az Oroszok el akarják hagy
ni Su m 1 á ná I állásaikat, ’s Jeni
bazárhoz viíTza vonulni. Az egéfz 
figyelem most Várnára van for
dítva.— A Gyurgevói őrizet, 
mellyneb gyakor kirohanásai a’ múlt



hónapban annyi ijedtséget okoztak 
itt a lakosok között, most egy da
rab idő óta tsendesen viseli magát. 
Ellenben a’ minap 2000 Török 
Szifztovból Simniczába a’ 
Duna bal partjára általfzállott, hol 
sánczolásokat kéfzít. Turnéból 
is (Nikópollyal ízembe) a Tö
rökök gyakran beütnek a’tartomány- 
ba. S zili f z t r iából Sept. 15-ikén 
a’ Töfökök nagy erővel kitsaptak. 
Hanem R o t h Grlis , ki ezen várnak 
ostromlását kormányozza , mégis 
némelly segítséget kapott a" Scher- 
batoff seregéből. Maga Hg. Scher- 
batoff, ki ezen h. 7-dikén Jáfz-
vásárról Foksánba indúlt, 
minden órán várattatok Szilifz- 
t r i á h o z.

Itt Bukurestben ismét több 
nagy Bojér-házak, és közönséges 
épületek kórházakká tétettek , a’ be
tegek’, és sebesek’ befogadására.

Ris-Asiai tudósítások 
Aug. 20-dikáról.

Paskevits Grlis A k h a 1 k a- 
1 aki várát elfoglalván, és Georgiá
ból némelly segedelmet kapván, 
Akhaltsikhe ellen indúlt, ho 
számos Török seregek gyűltek öfzve 
M u f z t a f a Basa, és fiiosMeh. 
m e d Basa vezérlése alatt; az első 
7000-rel, a’másik 20,000-rel, és 15 
ágyúval ment oda.— Hogy ide jut
hasson Paskevits Grlis, 25 verstnyi
re mindég erdős hegyeken kellett 
neki mászkálni. — Elindúlása előtt 
3 nappal Muravieff General Ma
jort egy brigádával útnak indítá. Ez 
noha mindent elkövetett, hogy útat

készíthessen, de mégis tsak kézen 
tellett felhúzni az ágyúkat a’ hegyek
re , ’s kézen is kellett azokról le
ereszteni. Ezen munka felette fá
radtságos volt; mert ezen hegyek 
magosabbak a’ Bezebdatnái,és 
minden Georgiái hegynél.— Mind 
e’ mellett is katonáink búzgósága 
erőt vett a’ nehézségeken, és Aug. 
l6-dikán Paskevits’ seregének nagy 
réfze a'Rur vize’ partjához éré, 
Akhaltsikhe-től ö verstnyire.— 
Azonnal ott termett az ellenség a* 
folyó bal partján. 17-dikben meg- 
tudá Paskevits bizonyosan, hogy a’ 
két Basa eggyesítette erejét, és no
ha még egy tsapat kotonasága P a- 
p o f f Grlis alatt, mellynek Rarta- 
1 i n i á b ó 1 a’ Berschomski hegyek 
szorosain kellett által jő ni, a' rósz 
útak miatt, és Atskveri vár tü
zelése miatt, mellynek ágyúi alatt 
kellett elmenni, még 2 napi távul- 
ságra volt, mégis eltökéllé a’Fő Ve
zér , hogy haladék nélkül általkel a' 
Húr vizén, és Akhaltsikhe vára 
alatt táborba száll. 17-dikben 
reggel 10 órakor megindúla az el
lenség’ ágyúzása között, a’nélkül 
hogy ő viszonozná. A’ vízen túl 5 
verstnyire érvén , kéntelen volt meg
állítani seregeit, hogy a'hévség mi
att elbágyadtak, magokat kipihen
jék. A’Törökök mára’győzedelem- 
ről álmodoztak , midőn két óra múl
va Paskevits sebes lépésekkel elől- 
küldé a’ pattantyusságot ellenek, 
őket megfzalafztá, és addig meg 
nem álla, míg Akhaltsikhének nyu
goti részét egy ágyúidvésnyire meg 
nem vizsgálta. — Egy ideig nem ha-



borgatták a" Törökök , hanem estve 
6 óra tájban kettős támadást tevé
nek reánk , meg akarván kerülni 
mind a’ két fzárnyunkat; jobb szár
nyunkra 4000 Török rohant, a’bal
ra 5000 ; de mindenütt viiTzanyoma- 
tott; és alkonyodatkor mindenütt 
futásnak eredeti az ellenség. Iiözüle 
200-nál több elvefzett; mi 13 holtat, 
és 33 sebeset vesztettünk. — Bas
ke v i t s Grlis éjjel megerősíté állá
sát, és sánczokkal körülvevé. — IQ, 
és20-dika között éjjel a’vártól 1000 
lépésnyire felállítá az első battériát, 
8 ágyúra, és egy mozsárra valót, 
hogy ez által védelmezze a’ várví
vásra intézett munkákat. ig-ikben 
Papoff Grlis osztálya elérkezék, 
melly úgy fzollván az Atskveri vár 
sánczai alatt jött el, és elverte az 
őrizetet, melly útját akarta állani. 
— 21-dikben szándékozott P a s k e- 
v i t s Grlis a’ két Basa’ eggyesült 
seregeit egyszerre megtámadni, mi
vel úgy találta, hogy az ő számos 
lovasságaik Imeretiával,ésGe- 
orgiával való közösülését meg
gátolhatnák , és hogy szükséges lé
gyen őket Akhaltsikhetől eltávoz
tam!.

PORTUGÁLÉ I. A.
A' Lizabonai Udv. Újság mellett 

kiadatott toldalékban illy hivatalos 
jelentés találtatik Madeira szige
tének elfoglalásáról: „InfansDom 
Sebastian nevű hadi brigg Fun- 
chalb ól Madeira szigetéről ide 
megérkezett. Ez Aug. 29-dikén,in
dúlt onnét Lizabonába, előtte pe
dig három nappal Gloria nevű posta 
hajó is. A Kapitány azon tudósítást

hozta, hogy az expeditio Aug. l6- 
dikán érkezett Madeira eleibe , és a’ 
legénység 22-ikben Machicónál 
kiszállott; a battériák eleinte ugyan 
jó formán tüzeltek, de a’ hajós ofz- 
tály ágyúi tsak hamar elnémították. 
22-dikben az egéfz ofztály-sereg, a’ 
pártütőkkel történt némelly apró 
tsatázások után, Funchálba bé- 
ment; és 2á-dikben az új Fő Kapi
tány a’ hajóból kiszállott, még az 
nap által vévé az igazgatást, "s így 
Király Urunknak uralkodását ott 
helyre állitá. — A’ sziget, lakosai, 
mihent módját ejthették, O Felsége 
eránt hajlandóságokat a’ legnagyobb 
örvendezés között kinyilatkoztatták; 
minthogy minden pártütők, kik az 
Angol hadi korvetre nem futottak 
(mint Valdez, ’s mások) elfzé- 
ledtek, vagy elrejtezkedtek volt. 
Funchal városának Tanátsa, a’ 
Község’ Bírája, és a’ külömbféle 
Czéhek’ Előljáróji protestáltak azon 
erőszak ellen, mellyel Valdez az ő 
hív hajlandóságaikat lekötötte volt. 
— Porto Santo fziget' lakosai O 
Felségét jobbágyi hűséggel megis
merték. A’ Kormányozó da C u n- 
haFidie Kozma Grlis minde
neknek nagy örömére ezt Aug. 17- 
dikén kihirdethette, és az expeditió- 
nak, mihent annak megérkezéséről 
tudósítást vett, minden tőle kitel
hető módon segítségére volt. A’ kör- 
nyűlállásos tudósítások ki fognak 
hirdettetni. — Lizabónát ma éj
jel ezen örvendetes jelentés végett 
kivilágosították.

A' Londoni Courier Sept. 15- 
dikén ezen történetről illy Czikkelyt



— 822

közöl: „M adeirának könyű meg
hódítása álmélkodást gerjefztett ; 
mivel az ezen fzigetről íratott előbbi 
levelek a' D. Pedro mellett ural
kodó fellelkesedést, és buzgóságot 
igen elevenen festették, és a’ Val
ti ez Kormányozó hatalma alatt lé
vő fegyveres erőt 3000 emberre sza
porították ; ezen fzám elég is lett 
volna arra, hogy a' kiszállott sere
geknek ellent-álljon. Most pedig azt 
mondják, hogy a’ reguláris kato
nák’ száma 200-nál többre nem 
ment, ’s ennek sem volt valamire 
való Tisztje. Szerentsétlenségre, azon 
szép fregáta, melly a’ minap külömb- 
féle Tisztekkel Falmouthból 
Funchálba indult, a’ szigetnek ál- 
taladatása előtt oda nem érkezett 
volt meg; ennél fogva talán kente
ién lefz Braziliába folytatni útját.’

NAGY BRITANNIA.
A Courier Sept. 17-ikénígy 

ír : W ellington Hg. tegnap estve 
jó barátjának, Arbuthnot Úr
nak mezei jószágáról, melly Nor- 
thamptonshire - ben vagyon, ide 
megérkezett. — Az Orfzáglófzék 
Sept. 4-diki hivatalos tudósítást vett 
Sir Don Györgytől Gibraltár
ból. Ebben jelenti, hogy ott az 
illy idő szakaszban járni szokott hi
deglelés mutogatja magát a’ lako
sok, ’s a’ katona-őrizet között. Ne
hány fzemély már meghalt ezen hi
deglelésben , de a’ nagyobb szeren- 
tsétlenség félelme már elenyészett.

Dona Mária da Gloria Ki
rályné Brazíliából Sept. 2-ikán meg
érkezett Gibraltárba kísérőivel egy- 
gy ütt,’s elsőbben Génuáb a szán

dékozott, hogy onnét Bétsbe jöj
jön; — de most a" Courier szerént 
ezen plánum meg van változtatva; 
O Felsége Angliába vette útját, és 
minden órán várják Fal m out h- 
b a , sőt Londonban azt is befzéllik, 
hogy már megérkezett volna. Mar
quis Palmella,és Vice-Gróf 11 a- 
bayana Falmouthba mentek O 
Felségének elfogadására.

Madeira szigetén a’ Dom Pedró- 
hoz hívségben megmaradott fegy
veres seregek , a" Courier fzerént, a’ 
sziget’ belső részeibe vifíza vonták 
magokat. — A Migul" hajós tsoport- 
ja a’ sziget mellett a tengeren ma
rad , mivel nem képes az Azori szi
getekre vitorlázni. Lizabónában egy 
fregátát kéfzíthek, melly az Azori 
szigetekre van rendeltetve.

Lord M e 1 v i 11 e Sept. 14-dikén 
az Admirálisságnál elkezdette hiva
talbeli foglalatosságait. Sir Owe.n 
ezen osztályban letette Tisztségét^ 
és hihető Hotham Admirális té
tetik helyébe. A Courier vélekedése 
fzerént mind ezen változásokat köze
lebbi nap az Udvari Újság ki fogja 
hirdetni, a’ mint hogy ki is hirdette.

A’ Morning Héráid most 
illy okát adja Clarence Hg. ki
lépésének a’ Nagy-Admirálisi hiva
talból : „ A Herczeg parantsolatot 
adott vala, hogy két hadi hajót ké- 
fzittsenek fel a’ közép tengerre, és 
Sir Cockburn Györgynek meg- 
küldötte vala a' szükséges útasításo- 
kat. Cockburn tehát a’Kintstár- 
hoz folyamodott, erre a* szükséges 
pénzt kérvén. Wellington Hg. 
azt feleié ennek kérésére : hogy a*



Koronának felelő Tanátsosai hely-l 
ben nem hagyhatják ezen rendelést.l 
Erre mindjárt elbotsáttatását kéré 
Ó Kir. Magassága.”

Kalkuttából érkezett legújabb 
tudósítások fzerént, mellyek a’f. e. 
Martius’ végéig terjednek , B a y 1 e y 
Ur az új Fő Kormányozónah, Lord 
Bentink Villiamnak megérkezé
séig (ki Fe-bruariusban indúlt el 
Portsmouthból B°ngalába) a’ Fő 
Kormányozó! hivatalt általvette. — 
Dillőn Kapitány Mary Anne 
hajón. Angliába elindúlt, 's oda vi
szi azon maradványokat, mellyeket 
M a n i c o 1 o szigetén ama’ fzeren- 
tsétlen la P e y r o us e’ expeditió- 
jából nagy űggyel-bajjal öfzvefzed- 
hetett. — Bomba y-ban egy új 
línea-hajót, 80 ágyúst, most eresz
tettek a’ tengerre, és Bombay- 
nak nevezték; ezt a’C y r e n e, és F1 y 
hajókon lévő legénység fogja An
gliába vinni. Man illa új fregáta 
az építő - műhelyben most kéfzűl. 
Ezen tartomány’ Kormány ózó ja , 
Sir Malcolm John Generális, több 
híres, és felette nagy fontosságú 
munkák’ Szerzője, p. o. P e r s i a' 
Történetei; Közép Indiának, 
és a’fzomfzéd tartományok
nak leírása, ’sa’t. egy új Tsil- 
lag-vizsgáló Toronynak talpkövét 
letette. — Mokkából költ leve
lek (egy Kalkutta! Újságban) jelen
tik , hogy az Arabsok a veres tenger 
keleti partján a’ Török Tisztviselők 
ellen fenzendültek. Azt mondják, 
hogy erre azon hír adott okot, hogy 
a Porta, és az ő Európai Szomszé
dai között háború ütött volna ki.

LOMBARD - VELENCZEI 
KIRÁLYSÁG.

Trieszt, Sept. li-dikén.— A’Ve- 
lenczei tengeri katona-oskolának Z4 
Nevendéki hajóra ülvén, a kisza
bott úti oktatások, ’s gyakorlások 
kedvéért, Milonopulo Ágoston 
Professor, és hajós-Záfzlótartó Úr 
igazgatása alatt, a f. hónap 4-dikén 
estvélyi 4 órakor ide Triesztbe ér
keztek ; a’ hol Gróf F résnél Ge
nerális’ jelenlétében az ágyúsütés
ben, árboczfa’ megmászásában, és 
más gyakorlásokban ügyességeiknek 
próbáját adták. A’Generális Urigen 
meg volt elégedve mind a’ hajón 
lévő tisztasággal, mind azon pontos 
gyorsasággal, mellyel gyakorlásai
kat tették. A’hajó, mellynek neve 
il Dragoné, ma innen elindult, 
hogy útját tovább folytassa. 

CHINA.
A’ Cantonban megjelenő 

The CantonRegister nevű An
gol Újság illyeneket közöl: ,, A’ 
Tsáfzár' testvére több hamisságuk
ban találtatván , minden Tisztségei
ből letetetett, és a’ Tsáfzártól egy 
Végzésben, melly a’Pekingi Udvari 
Újságban megjelent, nyilván meg- 
gyaláztatott mint „semmirekellő, 
tékozló, és gonofztévő ember, ki 
egéfz életében ollyan volt, és a’ hí- 
zelkedőkkel, s ebédlesőkkel tartott. ’ 
— Negyven Buddhi Pap halálra Ítél
tetett, mivel, valamint a Tsáfzári 
Jelentésben vagyon , templomai
kat (pagode) tolvaj - barlangokká 
tették, mellyekből a fegyvertelen 
útazókat megfosztották, és sokfzor 
meggyilkolták.—Cantonban az igen
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előkelő Hong-KereskedŐ, M an h o ff 
nevű, 1,200,000 dollárral megbu
kott ; ezen megbukásabból fzárma- 
zött, hogy a' Chinai Orfzáglófzék a' 
bé- és kivitelnek több efztendei el
maradott vámját követelte rajta. — 
Cantonban az Angol kereskedői Fa- 
ctorság’ Elöljárója, Sir Fraser 
Villiam, ugyan ottan meghalt.

Jiiílómbbf éleT udó sitások.
Alexandrából Aug. 13-dikán ír

ják : hogy 3000 Albanuson, és 1500 
Móreai Törökön kívül, kik Ibrahim' 
seregének egy részét teszik, és a’ 
Meűzeniai várakban maradnak, még 
1500 Arabs katona is ott marad, ’s 
így Patrafzban, Navarinban, Ko- 
ronban , és Módónban mintegy 
6000 emberből álló katona-őrizet 
marad.

Jul. 29-dikén Alexandriában a’ 
Vice-Király megintette P e z z o n i 
Urat az Orofz Fő Consult, hogy 
Consuli zászlóját vegye-bé,és Egyip
tomban hivatalbeli foglalatosságai
ból szűnjön meg. Az Orofz alattva
lók mind a" Belgiumi Fő Consulság 
oltalma alá bízattak.

Genuából egy Szardíniái fregáta, 
’s egy brigg érkezett Alexandriába; 
amazon vagyon egy Érsek, ki Pa- 
laeíztinába van rendeltetve.

Lord Heytesbury Odesszából 
Aug. 28-dikán hivatalbeli tudósítá
sokat küldött Londonba , mellyek- 
ben előadatik Várnának kemény el- 
lentállása, Mentsikoff Herczegnek 
veszedelmes megsebesittetése, Ben-

kendorf Grlísnak (Lieven Herczegné’ 
testvérének) halála, a’ betegek' sza
porodása az Orofz táborban, és Rü
diger Grlísnak Sumlánál esett vesz
tesége.

OdeíTzai levelek jelentik : hogy 
Hg. Mentsikoff Generális, ki 
Várnánál nagy sebet kapott, vesze
delmen kívül van.

A Spanyol Király bizonyos Ca- 
banes Ferencznek kirekesztő privi
légiumot adott arra, hogy a' Tajó 
vizét Aranjueztől kezdve a’ Portu
gálba! határokig hajózhatóvá tegye, 
olly feltétel alatt, hogy ezt 2 efz
tendő alatt végre hajtsa. A’ hajóktól 
járó vám, mellyek itt fognak járni, 
17 esztendeig a’ kéfzitőé lefzen. Ha
talom is van neki adva, hogy a’mal
mokat, épületeket a* víz partjairól, 
mellyek útjában állanak , elronthas
sa, de a' birtokosok’ kárának meg
térítése mellett; ellenben tartozik 
maga költségén 8 gőzhajót állítani 
a’hajózásra. Már némelly Inzsené- 

jrek a’ folyó ágyának megvizsgálá
sában foglalatoskodnak.

Gróf Aberdeen Angol külső Mi
nister Sept. 15-dikén a’ Kereskedők
nek , kik az Algir bekerittetéséről 
nála kérdezősködtek , azt adatta vá
laszul , hogy a Franczia Orfzágló
fzék nem hogy ezen bezárást felol
daná , hanem inkább új segítő ha
jókat fog oda küldeni.

A’ Franczia Király Sept. Il
dikén délután 5 órakor viíTza érke
zett Párisba, ’s onnét mindjárt St. 
Cloudba ment.

(Hasznos Mulatságok Nro 28. Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a* Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(28.) __________

Tudósítás.
AJ Mezei Gazdák3 Barátja3 folytatásáról.

(1) Alább-írtt jelentem, hogy sokHaz án k fia i’ buzgó serkentése’ 
következésében az 1825-dik esztendőben félbe-fzakad'tt M e z e i G a z- 
dák’ Barátját, a N a gy m é 11 ó s ágú Magyar Királyi Hely
tartó Tanát snak közelebb múlt Aug. 20-dikan 228gi-dik fzam 
alatt újra meg-erősített és helyben hagyott már régibb kegyes enge- 
delmével, jövő I82y-dik esztendőnek kezdetétől fogva ismét ki-adom 
va^y-is inkább folytatom; a miért-is fzívessen meg-kérem kedves 
Hazánkfiait, hogy azt minél fzámossabban járatni méltóztassanak. 
__ Előfizetni lehet vagy énnálam magamnál a’ Mezei Gazdák' 
Barátja Intézetén (Orfzág-úton, Báró Orczy házban, ott a’ hol 
Ttts Trattner és Károlyi Urék’ könyvnyomtatása vagyon, 2-dik eme
leten jobbra, az Udvaron) a’ hol-is hólnaptól úgymint első Október
tói foo-va, reggeli 0 órától délutáni 5 óráig, mindennap jelen lefzek ; 
va^v pedig a Cs. K. Posta-hivatalokon. — Az előfizetés’ díjjá, Posta 
nélkül, itt Pestben és Budán, fel-efztendore 8 fór. V. Cz. ; Postán 
küldve’pedig ugyan fél-efztendőre 10 fór. V. Cz. — Járni fog minden 
héten kétfzer, mindenkor egy egy árkus, ’s így tehát két annyi mint 
ez előtt. — Mindennémú tökélíetesitésén egéfz erőmből igyekszem, 
a mennyire csak az előfizetők’ száma meg fogja engedni. — Hogy 
pedig ez minél többre szaporodjék, ezennel mint magamat mint írá
somat a’ nagylelkű Hazafiaknak kegyes pártfogásába ajánlom.

Pestben Sept. 30. 1828-
Angyalffy, m. k.

Nyilván s^ágos Köfzönet:
(1) Az érzékeny Atyai fzív tsak akkor nyughatik meg tökélete

sen midőn gyermeke egésségének helyre állása eránt a’ Mindenható
nak' ’s ennek segedelmével munkálkodó jóltévő Orvosnak háláadó 
Köszönetét nyilván is kijelentheti; — Ezen fzent érzéstől vezéreltetve,

( Második Félesztendd 1828./ )(
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telTyesíti az alólírt azon kellemetes kötelességét, mellyel T. Csaufz 
Márton Orvos Doctor Úrnak, az Alólírt Leánya közűi több hetekig 
tartó rothasztó hideglelés, és többféle belső gyuladásbéli nehéz beteg
ségében tett fáradhatatlan, és hathatós ápolgatásáért, ’s költs orvoslá
sáért , mellyel a’ már elvesztettnek képzelt kedves gyermeket a’ halál 
torkából kiragadván, minden hozzá tartozandóknak kimondhatatlan 
örömére elébbeni egésségét telyesen viíTza állította. — Hozzá tévén 
ezekhez T. Weninger Anna A Iszony erántis, kinek esméretes 
Nevelő Intézetébe neveltetik az alólírtnak Leánya, a' körülötte édes 
Anyai móddal tett fáradhatatlan gondoskodásáért tartozó szives kö
szönetét.

Tomkaházi Tomka Samuel 
T. N. Neográd Vármegye Tábla Bírája.

Fran-czia Nyelv-Mester.
(l) Charron Ferencz Franczia Nyelv-Tanító, gyakorlásbeli, 

és theoriai Oktatásokat ád ezen nyelvben, és pedig igen illendő felté
telek mellett. Lakik Pesten a’ Bástya utfzában Nro 2Q0 az első eme
letben , hátul, a kapu arányába.

Hirdetés.
(l) A’ Tsáfzári, ’s Kir. Mezőhegyesi Magyar Katonai Ménes Intézet’ 

részéről köz hírül tétetik, hogy folyó esztendei November 3-dikán az 
Ó-Aradi Barom Vásárban dél előtti g órakor 77 kimustrált lovak, 
több vemhes kanczák, és a’ mezei gazdaság’ fzolgálatjára igen alkal
matos lovak nyilvánságos Kótyavetye által mindjárt kéfz fizetés mellett 
eladatni fognak. — Költ Mezőhegyesen a' Ts. Kir, Katonai Ménes In
tézetben September 27-dikén 1328-

Taréra m. k.
Major.

Licitátio Jelentés.
(l) Folyó esztendei October 21-dikén Ó-Aradon Traun Ezeredes 

Kapitány Úr házában, a’ templom utfzában a Tsáfzári Kir. Mezőhe
gyesi Katona Ménes Intézetnek szükségeire megkivántató fa nemek, 
és Készségek fzolgáltatása eránt, a’ szokott délelőtti órákban nyilván
való Kótyavetye fog tartatni.

A megkívántat ) szükségek mintegy e köveikezendőkben
állanak:
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A' Kotsikhoz kivántató, és egyóbb kéfzségek 300 tengely, —. 
l6 darab hattyú nyakú forma, — 425 közönséges nyírfa rudak, — 
4300 d. kerék talpak,— 8500 d. kerék küllő', — 200 d. eke kerék talp,
— 2Q00 d. oldolzápok,— Q50 d. oldalfák, -- 200 d. juhák,— 500 d. 
szárnyak, — ÖOO d. Iőtsők , — 100 d. kotsí kerék ágyak , — íoo d. 
eke kerék agyak, — 250 d. fzéna-villa nyelek,— l6 d. első és 6. d. há- 
túlsó vasatlan Rotsi kerekek, — 8. d. egészen elkészült, de meg nem 
vasalt oldalos ló - kotsik, — ló d. Szekér kasok, 6o d. nyomórudak,
— 650 d. istállóbéli fa villák, 12,000 d. nyírfa seprők.— 5o d. kemen- 
cze födök, — 150 d. kemencze kuruíyák ,— 150 d. kurulya lapaczka 
nyelekkel, — 200 d. somfa orsók, — 10 d. malom perzsel dió-fából,
__ 500 d. malom fog fejér bikfából,— 20 d. malom orsók,— 200 d,
oldalrudak,— 4 darab sajtár,— 6 malomkő l6 hüvelynyi magos, Z 
lábnyi széles, — 100 d. mozgató rudak, — 200 d. ökör-jármok, — 
800 d. ökör korbáts-nyelek; — 500 d. ganéj hányó lapát, — ÖOO d. 
eke-kormány deszkák , — 100 d. ökrökhöz való eke vonó rudak ,—: 
600 d. eke gerendely , — Ő00 d. eke szarva,— 200 d. tövises borona,
— 500 d. petrencze-rudak, — 400 d. nyeles fa-gereblye, 400 d.
hoffzú széna hányó villa-nyel, — 400 d. gabona takaró fa-gereblye,—r 
500 d. Kürtök marha-fzarúból, — 200 d. gabona hányó fa lapátok,—

Kádár fákban.
400 d. hordó fa abrantsok, — 500 d. egy akos, — 600 d. hat akós ,
600 d. tíz akós hordóknak való dongák, — 300 d. egy ,— 250 d. hat, 
és 250 d. tíz akós hordó fenekek, — 10 d. nyolcz akós dézsák,
— 25 d. szekér-kenő tartó,— és 50 d. viz tsobolló.

Kiknek ezeket szolgáltatni kedvek volna, ezen nyilvánvaló Li- 
citatióra illendően meghivattatnak , hogy a' Licitatió előtt leteendő 40 
forint Bánat pénzel ezüst pénzben jelenjenek meg. — A’többi feltéte
lek Kótyavetye előtt közönségessé fognak tétetni, valamint a' szolgál
tatandó szükségek mustrái, a’ mellyek fzerént a szolgáltatásnak meg 
esni kelletik , elő fognak mulattatni.

Költ Mezőhegyesen a’ Ts. Kir. Katonai Ménes Intézetben Sep
tember 24-dikén 1828.

Táv er a m. k. 
Major.

Hirdetés.
(3) Köz hírül adatik, hogy a’ Mindszenti Uraságtól mintegy 150 

ölnyi kemény gyöp-fzéna eladódik , és azt minden vevő akár öl számra
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akár kazalként veheti. Ki i egéfz kazalt megyéfzen marháját 182Q-ki 
első Martziusig hizlaltathat ja az Uraságnak arra nagyon alkalmatos 
pufztáján. Közelebbi feite teleket meg lehet tudni vagy Mindfzenten 
a’ Számtartónál, vagy Adlgyön az Uraság’ házánál, Szeged Királyi 
Város mellett Ns. Tsong rad Varmegyébe; hol az eladás-is történik.

Híradás.
(5) A’ jövő 1829'diki Januarius 1-ső napjától kezdve, egymásután 

következő hat esztendőkre Ts. Pest Vármegyében fekvő Kaskantyúi 
Pusztának 129O holdat tevő része, a' legjobb karba lévő Gazdasági 
épületekkel, Fundus - instructussal, ’s a’ Gazdasághoz megkivántató 
minden eszközökkel, valamint szomszéd Kis-Körös Mező Várossában 
12 Ház helyes Jobbágy, ’s 70 Zsellér Urbariális dáliáival, 's az egéfz 
Regale Beneficium l/l 2-ted részével a’ többet ígérőnek Árendábafog 
adatni. — A’ Licitátió fog tartatni Pesten a’Leopold útfzában 246-dik. 
fzám alatt lévő házban, jövő November hónap li-dikén délutánul 5 
órakor; — Az Árenda fel-tételei, valamint a’ Jószág miségéről ’s mi- 
némüségéről bővebb útasitást lehet kapni a’ Ljcitátiót meg előző két 
napokon, a’ ki tett helyen Tabuláris Fiscális Ágoston Jósef Úrnál.

A’ Duna Vizének állapot ja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1 8 2 8 t-dikban.

Octob. 2-dikán: 8 Láb, 11 Hüv. 0 Von.
— 3-dikán: 8 Láb, Q Hüv. 6 Von.

.— 4-dikén: 8 Láb, 4 Hüv. 0 Von.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Sept. 30-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 20 kr. Kétszeres 5 fór. 
40 kr. Rozs 4 fór. 16 kr. Árpa 2 fór. 46 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kukoricza 2 fór. 40 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása — fór. — kr.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Octob. 3-dik napján 1828* Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. — kr. Kétszeres 5 forint 
40 kr. Rozs 4 fór. 12 kr. Árpa 2 fór. 44 kr. Zab 2 forint 4 kr. 
Kukoricza 2 fór. 30 kr. Köles —fór. — kr. Köles kása fór.— kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI
tudósítások.
________ (29-)_________

Pesten r Szerdán, Mind Szent Hava 8-dik napján 1828.

rosi nagy játékszínben , hol béres 
házakban; de tsak ugyan még e^y 
illy Társaság sem telepedhetek meg 
Pest városa’ kebelében ; miért ° az 
okát nem fejtegethetjük. A’ minap 
ismét jőve hozzánk egy Magyar Tár
saság, ’s egy félen való heíyen kez
űé előadni játékait, de ott a’ hely 
ízűk, és félen lévén , alkalmatosab- 
bat válafzta magának a' Báró Pod- 
maniczky., úgy nevezett Beleznay 
kert palotájában , hol Bállá Úrnak, 
a’ Tarsasag’ Igazgatójának, iparko- 
dasa, költséges munkálkodása, és 
ügyessége által illendően felkészül
vén a^ intézet' helye, a’ múlt Sept. 
28-dikau „ A' Felkelő Nemes 
Magyar Sereg” nevű Játékkal 
nyita meg az új müvéfzi pályát. Hát 
megint egy kezdet; melyért Ball a’ 
ügyes buzgóságának , ’s a’ köz ked
vességgel játszó derék Kán törné’ 
készségének köszönet! Most U tag
ból áll a’ Társaság, és fzép igyeke
zetét mutat; több jelesebb játszókat 
is várnak hozzá. A’ kitsínt kellene 
apolgatni; mert abból szokott idő
vel nagy, tökéletes lenni.

)É

N a d á 1 y.
Vért szomjtizva ragad testhez, tágítani nem tud, 

A’’míg véredtől nints dagadozva Nadály. 
Rosszabb a' Fösvény'; mert ez lia kiszívta fenékig 

Másoknak zsírját, nints tele, többet óhajt.

MAGYAR és E Pt D É L Y- 
ORSZÁG.

•iVtéltóságos Székhelyi Majláth 

György Úr O Nagysága, Sz. István 
Apostoli Király jeles Rendének Kö- 
zép-Kerefztese , a’ Királyi Felség’ 
Személyes Jelenlétének Törvény- 
fzékbeli Helytartója, ’s Udvari Ta- 
nátsosa, mint Ts. Ns. Honth Vár
megyének Fő-Ispánya, a múlt Sept. 
30-ikán vezettetett bé Ipoly-Sághon 
ezen Megye’ Fő-Ispányi Székébe.) 
Ezen örvendetes ünnepi alkalmatos-l 
sággal több versezetek jöttek ki
nyomtatásban, a’ többek közt em
lítést érdemelnek a’ TT. Kegyes Os
kolák Szerzete réfzéről Tifzt. P á 1 e s ^ 
Úrnak deák, és Tifzt. Jallosits 
Úrnak magyar Ódája, mellyel a’ 
mai Hafznos Mulatságokban köz
lünk.

Már több ízben , ’s nehányfzor 
hoffzabb ideig is mulattaták a’ Pesti 
közönséget a Magyar fzínjátfzók hol 
énekes-játékkal, hol vitézi,’s egyéb 
néző és víg darabokkal, hol a’ vá* I 

(Második Félesztendő 1828,.y)
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Pesten Octob. 3-dikán estve 
meghalt rövid betegeskedése után 
Tifztelendő Gódin Jósef Úr, a’ 
Kegyes Oskolák Rendén lévő Szer
zetes, ki Kalotsán az Érseki tem
plomban magyar Concionátor volt, 
’s több esztendeig hasznosan fárado
zott az ifjúság nevelésében, életé
nek 45-dik esztendejében. A’ boldo
gult jeles egyházi ékesen-fzólló volt, 
’s nehány egyházi Beszédei nyom
tatásban is kiadattak.

Ó-Bet se, Sept. 28-dikán. — 
A' folyó hónapnak 2 5-dik napja a 
Tifza - melléki Koronái Kerületre 
nézve , igaz fzivbéli örvendezés
nek napja vala. Ez napon volt tudni 
illik első fzerentséje ezen Kerületnek 
Méítóságos Radványi Gróf Győry 
Ferencz Urat, T. Báts és Bodrog 
törvényesen egyesült Vármegyék’ 
Fő-Ispányát, ki az ezen, bölts kor
mányára fzerentsés esettel jutott 
Vmgyéknek némelly vidékeit meg
látni, és a’Községekben a’ köz-dol
gok’ folyamatának, főképpen pe
dig az adó-fizetés, és fzedés eránt 
fennálló rendtartásnak módját meg
tekinteni kívánván, O-Betsére , a' 
hol ezen Kerület az ő Törvényható
ságának gyakorlási üléseit tartja , 
fzerentsésen megérkezett, — kebe
lében tisztelni. — A’Nagy Vendég" 
méltóságához illendően , az egéfz 
Kerületbéli Tifzti-Kar Magyar öltör 
zetben, O-Betséről Földváron ke
resztül a" Kerületnek végső határáig, 
O Nagyságának eleibe utazván, ott 
NI agyar beszéddel őtet megköszön
té,; azután pedig az e' végre kiren
delt Kerületbéli Hadnagyok és Biz

tosok elől-lovaglása, a" számos hin* 
toknak pedig követése között, est
véli hét óra tájban O-Betsére, a’ 
hol a Kerületbéli épület, a" Tiszt
viselő Uraknak, és más lakosoknak 
is jelesebb házai már ekkor fénye
sen megvilágítva valának , békésé
ré,— Vatsora után méltóztatott O 
Nagysága a’ megvilágított házakat, 
a’ tágas piacon felállított Pyramist, 
és a felírásokat megtekinteni.

Más nap reggel a" Kerületbeli 
épületet, azután pedig a’ Városházát 
nézvén meg , ezen utóbbiban a’ 
Jegyzőkönyveket, az adószedés és 
fizetés eránt való rendtartásokat vis- 
gálta meg. — Ezekután O Nagysága 
Ó Betséről, Szent-Tamáson keresz
tül , a' Kerületből ki utazván , ismét 
a’ Kerületnek végső határáig tették 
előtte a" lovasok , utánna pedig a’ 
nyomban követő hintók a’tifzteletet.

Hadi Tudós itáso k.
Odesszából Sept. 23 lkán illy 

Orosz tudósítások érkeztek hozzánk:
Sumlai Híradások Sept.

13-dik áról.
Noha most is megvan az előbbi 

nehézség a’ takarmány’ szerzésében, 
mégis hadi seregünk Su ml át ól 
még viíTzanem vonult. A’Törökök 
a’ mi sánczaink ellen tett utolsó pró- 
bájoktól fogva , nem mutatták ma
gokat a’ sáncaikon kívül. Igaz 
ugyan, hogy naponként sok bom
bát, és golyóbist lövöldöztek reánk, 
de eggyetlen egy emberünket sem 
ölték, vagy sebesítették-meg.

Várnától Sept. 17.
Minekutánna 13-dikán estve az 

Ottománokat utolsó fzélső sáncaik-
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ból a’ megtámadó homlok előtt ba- 
jonétokkal kinyomtuk , "s ezen tsa- 
tában mintegy 300 embereit meg
öltük , 14-dikben napkeltével az el
lenünk ásott védelmező Török sán- 
czot Várnának éjfzaki bástyája előtt, 
melly a" tenger mellett fekfzik , fel
vettettük; ezt úgyis már a" mi tü
zelésünk tehetetlenségbe ejtette volt. 
Az ostromlás ezen hely re terjedvén, 
és a' Burgófzi útat Golovin Ge
nerális" osztálya megszállván, a" Tsá
fzár most helyesnek találta az őri
zetet az általadásra felfzóllítani; 
mivel sem reménysége nem lehet a" 
felmentéshez, sem a hoíTzas ellent- 
álláshoz. E’ végből l4-dikén reggel 
béke-követ küldetett. Az Ottomá- 
nok fegyvernyugyást kértek, és azt 
látszottak óhajtani, hogy egy Capi- 
tulatio által az új vérontás elkerűl- 
tessék. Erről Greigh Admirálisa" 
Kapudán Basával magával, ki Vár
nában vezérkedik , az A n y a- T Ka
számé nevű línea-hajón befzéll- 
getett; de G r e i g h Admirális éfzre- 
vévén, ’s meggyőződvén ezen be- 
fzéllgetésből , hogy az ellenség, 
minthogy tsak kikerülő feleleteket 
ada a’ mi feltételeinkre, tsak időt 
akar nyerni, az alkudozásokat félbe- 
fzakafztotta, és 15-dikén reggel új 
hathatóssággal elkezdők a’ tüzelést. 
Ez még mostan is tart, a’ legna
gyobb serénységgel. Rést nyitó bat
tériákat állítunk fel, és egy részről 
Golovin Grlis’ állása előtt, más 
részről munkálkodásunk’ legszélső 
jobb felén várvívó ágyukat szege
zünk a* várnak, mellyek a' város’ 
déli részét lövöldözik ; mert a’ város

nak, ezen része még eddig majd 
nem is érezte ágyúink’ foganatos
ságát.

Kís-Ásiából Aug. 25-ikén.
Gróf Pa&kevits, mint előbbi 

tudósításban megírtuk , a’ Török 
hadi sereget, melly Kios M e b- 
mecl Basa, és Mufztafa Basa 
vezérlése alatt volt ,Akhaltsikbe 
falai alatt valósággal megtámadta. 
Ezen hadi sereg, mellyel a’várőrző 
sereg is szaporított, mert midőn 
Paskevitsel akará kezdeni a’meg- 
támadást, ez is a nagy hadi sereg
gel eggyesíté magát, 30,000 emberre 
telt,és bésánezolt négy táborban volt 
szállva. Ezeket egy dühös tsata után, 
melly napfeljötétől fogva setét estig 
tartott, seregeink mind megvették. 
Tíz zászló , tíz ágyú , az ellenségnek 
minden tábori szere , és elesége ha
talmunkba esett; ezen kívül az el
lenség 2500 embert vesztett holtak
ban , sebesekben, és foglyokban. 
A’ Törökök tellyesen megfzalafztat- 
ván , és kivont karddal a’ tsata me
zőről 30 verstnyire fizettetvén , azon 
erdő között elfzéledtek, melly az 
Ardagáni útnál vagyon. Tsak 
5000 gyalog , ésMehmed Kios 
Basa, ki lábán sebet kapott, fut
hattak bé Akhaltsikhe városába.Ezen 
elválafztógyőzedelem Korolkoff 
vitéz GenerabMajornak életébe ke
rült, ki éppen akkor öletett meg, 
midőn a’ 42-dik Vadász Regement
nek egy batalionával az ellenség* 
sánczaira rohant. Mi külömben 80 
holtat, és 400 sebeset vesztettünk. 

Sipiäghin Generálisnak ké-
X*
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Hobbi tudósítása fzerént, ezen üt
közet után 3 nappal Paskevits 
Grlis Akhaltsikhe várát rohanás 
által megvette, mellyet 10,000 em- 
iber, és 150 ágyú védelmezett.

OROSZ BIRODALOM.
Az Odesszai Journal Sept. 17- 

dikén igy ír : „Flora fregáta Sept. 
15-dikére virradó éjjel ide érkezett; 
Várnától 40 óra alatt jött, és Hg. 
M e n t s i k o f f Gén. Adjutánst hoz
ta ; Örömmel jelenthetjük, hogy 
égéssé gbeli állapodja azon fzeren- 
tsétien eset után a' lehetségig meg
nyugtató. A’ Flora 15-dikéii reggel 
Nikolajeffbe ment, mert Men- 
tsikoíT ott akar maradni, míg meg
gyógyul.”

Ugyan ezen Újság Sept. 20-dikan 
ezt írja: „Tegnap délután o órakor| 
a’ Tsáfzárné , mivel közelget a' Sz. 
Pétervárába útazásánák ideje , azon 
Nagy-Követeket, és Diplomatiai test’ 
tagjait, kik mostanság Odesszá
ban vannak, audientiára botsátotta. 
Ez előtt kevéssel a’ melleje rendel
tetett Udvari Dámáknak , és a’pol
gári , ’s hadi Tiszteknek is fzeientsé- 
jök volt udvarolni, ’s O Felségétől 
el.bútsúzni.

„ Sept. 16-dikán O Felsége a 
Tsáfzárné a’ Richelieu Lyceumot 
meglátogatta. Ő Exja Gróf VV itt 
General-Lieutenant, és Orlai való
ságos Státus Tanátsos, ki a’ Lyceurn’ 
Igazgatója , fogadták O Felségét, ki 
a’ Tanítókkal is beszélgetett az ülés- 
palotában , ’s a’ Nevendékek’ mun
káit megszemlélte az Oskolákban. 
A’ rajzolatok , és szép írásők között 
Ő Felsége’ figyelmét magára vonta

Levidi nevű tanítvány által rajzolta
tott.Görög Országnak mappája, mel
ly et o Felsége ajándékul elfogadott. 
A’ Könyvtárban Ő Felsége a’ Ly- 
ceum’ emlék-könyvébe beírta nevét 
a’ Felséges Férje’, és boldogult Sán
dor Tsáfzár’ nevei mellé.

„Az idő , melly Aug. 25-dikétől 
fogva szép volt, sőt ismét igen nagy 
meleg kezdett lenni (-4- 23° Reau.) 
hirtelen megváltozott; 15, és l6-ika 
közt lévő éjfélkor felette kemény 
fergeteg támadott, és több óráig 
tartott ; az eső patak módra ömlött 
le ; és a’ menydörgés olly kemény 
volt, hogy az egéfz nyáron ollyant 
nem hallottunk. 17-dikben egéfz nap 
esett, "s a’levegő nagyon meghűlt. 
( Különös , hogy ezen idő tájban 
majd egéfz Európában dühösködött 
a’ fergeteg , és sok helyen nagy ká- 

!rókát tett, kiválta’ Franczia révpar- 
ítoknál a’ hajókban).— Nem pana- 
fzolkodliatunk az idén a’ szárazság 
ellen; nyáron által nehány ízbeli 
esők igen elősegítették a növevény- 
tenyéfzést, a’ mihez nem vagyunk 
szokva. A’ fák levelei még most is 
alig kezdenek sárgulni.’’

FRANCZIA ORSZÁG.
A Moniteur Sept. 23-dikán il- 

lyeneket közöl: „Maison Grlis’ 
utolsó tudósítása jelenti a’ Móreába 
küldött expéditiói osztály’ két első 
brigádájának kiszállását Petalidinál, 
a’ Korononi öböl megett. A' Fő-Ve
zér azonnal közösülésbe tette magát 
Ibrahimmal. — A’ seregek igen jó 
egésscgben vannak; a’ minden di
cséreten féllyül való buzgoság, és
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■a’ kemény fenyíték tartás már erán
tok tellyes bizodalommal tölti-el a’ 
föld’ lakosait. Azon Görögök, kik 
legelőször megpillantották a’ fejér 
zászlókat, leborultak a földre , hogy 
őket köfzöntsék , és az Istennek há
lát adjanak az eljött segedelemért. 
Minden lakosok egymással veteked
ve nyilatkoztatták-ki a" Király eránt 
való buzgóságokat, és mély hálada- 
tosságokat.— A kiszállás után egy 
órával tsoportonként jöttek a' Mo- 
reaiak a’ táborba , hogy gyümöltsöt, 
’s egyéb frissítő szereket áruljanak , 
mellyek az illy égető éghajlat alatt 
igen jól esnek , ’s egésségesek. A 
mint megérkezésünk’ híre beljebb- 
beljebb hat az Országba , és Maina' 
hegyei közé, hová még az Egyipto
miak soha sem jutottak , mind in
kább szaporodnak ezen élelembeli 
segedelmek ; ezek a’ hadi munkálko
dásokat igen fogják könnyebbíteni, 
tsak hogy takarmányunk nints , míg 
Móreába meg nem érkeznek külömb- 
féle helyekről a’ szállító hajók.

A’ Gazette de France ugyanaz 
nap illy magános levelet közöl Aug. 
3l-dikéről a' Koroni öbölből: „Teg
napelőtt megpillantok Morea’ part
jait, és tegnap reggel Navarin előtt 
valánk. Nehány Görög hajók köszön
tének minket, a’mint mellettük el
haladtunk. A" part lobogó tüzekkel 
meg volt rakva, mellyeket a’ lako
sok gyújtottak volt, mint öröm jelt. 
R i g n y Admirális 8 órakor hozzánk 
jőve a' hajóra, és a’ Fő Vezérrel va
lami egy óráig befzéllgetett. Itt el
végeztetett , hogy a Koroni öbölben 
vessünk vasmatskát, és Petalidinál

fzálljunk-hi. — A’ Félhold’ zászlója 
lobog Módón , és Koron bástyáin ; 
ezek kis erősségek a’ tengerpartjain, 
bástyákkal, és lövöldöző lyukas kő
falakkal megerősítve. Navarintól ke
letre egy tetőn, melly a’ tenger
partjához húzódik, valaaz Egyipto
mi tábor, melly elhagyatva látfzott 
lenni; mivel senkit sem láttunk ben
ne. Azonban még az Ibrahim ármá- 
dája el nem ment. Arra tartottunk 
számot, hogy az Ibrahim tevéit a’ 
tereh-hordásra megvelTzük ; de a’ 
200-ból még tsak kettő van meg, 
a" többit az éhség miatt megették az 
Arabsok. Neki még 7— 800 lova van; 
mellyeket hihetőenmegveszünk tőle, 
ha tsak kedve nem ereszkednék, 
a’ míg hajós serege megérkezik, 
velünk megütközni , a mi nem 
hihető. Azt mondják, hogy I b r a- 
h i m Basa Patrafzban betegen fek
szik , "s a" mint vélik, ez tsak tette
tett betegség, nehogy a’ mi hadi 
Vezéreinkkel találkozzék. Tegnap 
reggel ment végbe a’ kiszállás; a 
Generálstabtól Tisztek mentek - ki 
előre, hogy a’ helyet kikeressék a’ 
tábornak , hol a’ seregek 2—3 nap 
vefztegleni fognak, ’s ezután elin
dulnak Koronnak, és Módónnak el- 

' foglalására ; ha Ibrahim ellentál- 
lana , megverjük , és onnét Patráfz- 
ba indúlunk. A’ harmadik brigáda 
Schneider Grlis alatt útasítást 
vett,hogy egyenesen Patráfzba men
jen, ’s a’ már kiszállott seregek is 
szárazon majd hozzá kaptsoljákma
gokat. A’ Fő Vezér igen bölts elő
rendeléseket tett a’ hadi seregnek a’ 
betegségektől,’s a pestistől való meg-
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óvására. Minden közösülés meg van 
tiltva.”

Vasárnap Sept. 21-ikén St. dórid
ban O Felségénél fzámos Udvarlás 
volt. 82-dikben a" Király, a’ Dau- 
phinnal , Daupliinnéval, "s Franczia 
Orfzág’ Gyermekeivel ( Kir. Hgek ) 
jelen volt a’ Mars mezején a" fő ló- 
versenezésen. A' belső Minister ofz- 
totta-ki a’ jutalmat.

A’ Messager des Chambres illy 
Czikkely t közöl a’ Kereskedői Jour
nalból : ,,A" tengeri erőnek Rous- 
sin Contra-Admirális alatt Rio-Ja- 
neiróban lett megjelenésén , a’ mint 
látszik, nagyon megütköztek a’ fő 
város lakosi. A’ mint mondják, a’ 
hajós ofztály készületeket tett az 
ütközetre, és Mandeville Ur a szá
razra mene, hogy a’ Brazíliai Or- 
ízáglófzéktől egyenes válafzt vegyen 
azon sérelmek eránt, mellyekkel 
régóta a’ Franczia kereskedést ottan 
terhelték. A Tanáts mindjárt Öfzve- 
gyült, és azt végezte, hogy a’Bra
zíliai Orfzáglófzék a’ la Plata vizén 
elfogott hajókat a’ terheikkel eggyütt 
mind ki fogja adni , vagy a" tulaj
donosok’ kárát kipótolni. Ezen ör
vendetes tudósítást Rio-Janeiróból 
Jul. 12-dikén írták. Még meg nem 
eggyeztek , mi módon kelljen a kár
mentést elrendelni. Lemarrant 
Contra-Admirális Roussin Con
tra-Admirálisnak megérkezése után 
mindjárt la Platához indúlt hajón, 
olly különös megbízással, hogy vé
get vessen azon sok panaszoknak, 
mellyekre az ezen folyón való hajó
zás, mióta Brazília, ésBuenos-Ay-

res között a’ háború tart, annyiszor 
okot szolgáltatott.

A' Lyonban lévő 4-dik línea- 
Regement parantsolatot kapott , 
hogy haladék nélkül Toulonba in
dúljon , a Morcába hajózásra.

NAGY BRITANNIA.
Gibraltárból Sept. 8-dikán köJt 

tudósítások fzerént, azon Brazíliai 
fregáta., mellyen a' Portugálba! Ki
rályné tartózkodik, 6-dikán elin- 
dúlt; de az ellenkező szelek kénfze- 
rítették ismét visszatérni Gibraltár
ba ; ’s még 8-dikban is ott volt ezen 
fregáta, és kedvező ízéire várakozott.

Valdez Generális, és több Por- 
tugallusok , kik a’ Lizabónai expe- 
ditió' megjelenésére Madeirából egy 
Angol hajóra futottak vala, F ál
ra outhb a megérkeztek.

Az Orofz, és Franczia Nagy-Kö
vetek Sept. 20-dikán hoíTzas Confe- 
rentiáttartottakW ellingtonHer- 
czeggel. — Clarence Hg., a’ Her- 
czegné társaságában , Sept. 15-ikén 
kotsizott-ki először egy - lovú kots-i- 
jában, mióta jobban lett.

Az Orangisták is Irlandban Tár
saságot tsináltak a'Katholikus Egy- 
gyesület ellen , mellynek az a’ czélja, 
hogy a’ mennyire lehet, akadályoz
tassa a’ Katholikusok" kívánságának 
hétöltését, "s igen felbuzdult elle
nük. Nem rég a’ Dublinben tarta
tott Orange-gyülésben Cumber- 
1 a n d K. Herczegnek egy hoíTzú le
vele olvastatott fel, ki az Orange- 
Eggyesületnek az eggyesült Király
ságokban Nagy - Mesteri hivatalát 
magára vállalta.

Dublinban nagy figyelmet ger
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jefztett, hogy egy Protestáns, N i- 
cholson nevű, igen gazdag-bir
tokos ember, ki egynéhány efzten- 
dő előtt Meath Grófságnak Fő-Bí- 
rája volt, és a' Meathi Angol Egy
ház' Püspökjéneli veje, 5 font Ster
linggel gyámolította a' Kathóliku- 
sok' adózását.

Egy Irlandi Újság iIly Czikkelyt 
közöl:,,Bizonyos kútfőből értettük, 
hogy Devonshire Hg. Irlandba egy 
barátjához olly levelet írt, melly- 
ben a’ Hg. nyilván azon megjegy
zést tefzi , hogy a Király reá állott 
a' Katholikusok' egyenetlenségének 
elvégződésére. Wellington Herczeg 
hihetőképpen a’ dolgot úgy fogja 
elintézni, hogy mind a’ két feleke- 
zetet megnyugtassa.

Lucanban, Dublintől 6 mért
föld nyire Sept. 15-dikén nagy Ha
tból. gyúlés tartatott, a'Katholiku
sok’ adózásának eltörlése eránt. Az 
Orange - Újságok bizonyos Bogot 
Urat, ki nagy tűzzel befzéllt itt az 
emancipatió mellett, úgy festenek- 
le , mint „felette heves lázitól."’ — 
Tipperary-ban most semmi Angliai
kézi müvet nem akarnak venni, ki
vált gyapjú-fzövetet; és ezen kerü
letnek nehány lakosai nyilván ki
mondották , hogy ők addig nem vi
selnek Angliai készítményt, míg a" 
Katholika Religyiót terhelő törvé
nyes képtelenségek el nem töröl
tetnek.

Traleeban ( Irlandnak egy 
városában) Parlamentumi Követnek 
Denny Urat választották (egykor 
Canning Úr is volt ezen város’ 
Képviselője.)

DÉLI AMERIKA.

Karakafzból Jul. 20-dikán 
költ levelek fzerént Bolivár egy 
Rönyvetskét adott ki, mellynek az 
a’ czélja, hogy egy plánomnak el
fogadását ajánlja, melly fzerént a* 
három Respublika , Kolumbia, 
Bolívia, és Peru egy Biroda
lommá o]vafztassék öfzve ezen ne
vezet alatt :Amerikai Tsáfzári 
Köztársaság, 8 egy Tsáfzárja 
(hihető Bolivár) lenne. Külömben 
minden! k Respublikának lenne egy- 
egy Praesidense Vice - Király 
nevezete alatt. És egy örökösödő 
Nemesi test, 150 tagból álló, ezen 
nevezet alatt: a’ Megfzabadítás’ Vi
tézei. Lima lenne a’ Respublikái 
Tsáfzári birodalom’ fővárosa, és a' 
Tsáfzár’ lakó helye.

Alig lehet kételkedni, így fzóll 
a’ Globe, hogy Bolivár valami a’ 
Monarchiái hatalomhoz hasonlóra 
ásítozik , de meg nem lehet határoz
ni , vallyon a’ nagyra vágyásból-e , 
vagy azon meggyőződésből, hogy 
ezen Státusok’ fő hatalmának egy 
személyben eggyesúlni kell, hogy 
a’ fejetlenséget, vagy a’sok kis Des- 
poták’ hatalmas kodását el lehessen 
kerülni; mert a’ Respublikái igazga
tás Déli Amerikában meg nem áll
hat. Ennek nyilvánságos akadálya 
kivált Kolumbiában az, hogy a’ né- 
pekjgen meg vannak oszolva a’ gaz
dagságra , tsinosodásra, és tudo
mányra nézve. Ezen külömbözések 
a’ népségek’külömbféle voltok miatt 
még nagyobbodik.
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Dániai Királyi Hg. Fridrik Iiá- 
rolynak, és Villielmina K. Hg. Afz- 
fzonynak mennyegzője Nov. i-ső 
napjára határoztatott. — A' Dán Ki
rály az adófizető nép' könnyebbsé
gére megengedte , hogy az adónak 
egy réfzét terméssel fizethesse.

Az Orofz Udvar i ß millióm Hol
landiai forintot vett fel költsön Bel
giumban a'Hope és Társai 
Pénzváltó háztól.

Plymouthba már 2000 Portugal! iái 
bujdosónál több érkezett, és még 
naponként többet várnak Falmouth- 
ból y. ’s Portsmouth bók

T u do mány o s Dolgok.
1.) „ Codex Diplomaticus Hun

gáriáé Ecclesiasticus ac Civilis. — 
Studio et opera Georgii Fejér Bi- 
bliothecarii Regii. — Budáé Typis 
Typog. Reg. Univers. Ung. 182Q. 
(in 8-vo majori.)

Valamint a’ régi Oklevelek ki- 
fürkéfzése, öfzvegyüjtögetése felette 
sok fáradtságba kerül, úgy meg- 
mondhatatlan nagy haszon háramlik 
azokból a’ hazára; minthogy azoknak 
ismérete szolgál főképpen a’ hazai 
történetek’,, és régi dolgok’ felvilá
gosítására,a’közönséges, és magános 
polgári Törvényszerzés' tisztább meg
fogására. Valóban a’ Szerző hivatal
beli helyheztetésénél fogva nem tse- 
1 eked hetett hasznosabbat a’ hazára 
nézve, minthogy a’ régi Oklevelek ki
adásához fogott. Pray, Hevenesi, Ka
tonai, Kovachich , Virág, 's mások is 
már útat törtek előtte, de ő nekik 
nem volt czéljok Magyar Ország'

egéfz Diplomatikus Codexét kiadná, 
hanem vagy históriai bizonyságúl 
hordották fel az Okleveleket, vagy 
nérnelly töredékeket, néha egésze
ket hoztak a' feldékenység’ setétsé- 
géből napfényre; ’s ennél fogva 
az e g é f z b e nem vágtak.—Ezen ki
jött első Kötet, melly eleibe LVI 
lapból álló tudós Élőbeszéd van füg
gesztve , a második századon kezdi 
az olly Okleveleket, mellyek Magyar 
Országot érdeklik, akár hazaiak, akár 
idegenek legyenek , és a" 12-ik szá
zadig folytatja. Sajnálni lehet, hoyy 
olly kevesen vannak még eddig az 
Előfizetők, s az okáért a'Tudós Szer
ző Ur kéntelen a’Lobbi Kötetek ki
adásától addig megszűnni, míg leg
alább az Előfizetők' száma zog-i a 
nem szaporodik. Kár volna ,. ha a’ 
hazafiak" hidegsége miatt ezen nagy 
hasznú óriási munka félbe maradna,- 
melly 8 Kötetre, és 300 árkusnál 
többre fog telni. Egy Kötet' előfi
zetési ára 5 fór. ezüstben.

2.) ,, Versuch einer Ungarischen 
Grammatik nach eigenem System. 
— Ofen, gedruckt mit königl. Ungar. 
Universitäts-Schriften. 1823- ”

Most jött ki éppen ezen magyar 
nyelvre tanító Német Grammatika 
másodszor, megjobbítva, mellynek 
azon két fő tulajdonsága méltó az 
említésre , hogy ezt a' Szerző az 
eddig kijött Grammatikák' rendsze
rétől küiombözve, tulajdon syste- 
mája fzerént készítette ; és hogy az 
előadásban Meidinger módját kö
vette. — Az ára 1 fór. ezüstben ; ta- 
' ál tátik Pesten Eggenberger Köny v- 
irosnái, 's másoknál.

(Hafznos Mulatságok. Nro 2Q, Hirdetés i/2 árkus,)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(29) _ _ _ _ _ _ _ _

Házi Tanító.
(l) Egy Ifjú, ki már nehány efztendők óta egy Érdemes Úrnál 

privátus házi Tanítói hivatalt viselt, most kíván ismét egy hasonló 
hivatalt akár hol illendő Honorárium mellett felválalni. A' felőlié való 
értekezést frankírozottlevél által felveszi K o 1 o ni ts Imre Szabó Mester 
Úr a’ Széna piaczon 670-dik fzám alatt lévő házban Pesten.

Tűzi, és Épületi fák, továbbá Épületi Szerek, vala
mint Mesterségbeli szerszámok Licitátio ja.

(l) Folyó 1828-dik efztendei October 20-dikán dél előtti 9 órakor 
az Aradi várban, az Inzsenér , és vár-épités Igazgatás iró-fzobájában a’ 
Ts. és Kir. Mezőhegyesi Magyar Katonai Ménes Intézetnek jövő 1829* 
dik efztendei szükségeire megkivántató tűzi, és épületbéli fák, úgy 
épületbéli materialék, és mesterségbéli fzerfzámok megfzerzésére nyil-i 
vánságos Kótyavetye fog tartatni, nevezetesen :

Tűzi fa
1000 Alsó Ausztriai öl kemény fa.

Épületnek való Tölgyfa 
10 szál 11/12 hüvelknyi, és 6 öl hosszúságú tölgyfa.
30 — 7/8 — — — 6 — —
30 — 6/7 — — — 6 — — ,

200 darab tölgyfából metszett 8 láb hosszúságú ablak-rámák.
200 darab 3 öl hosszúságú, 10 hüvelk fzéleségű, és 

1 1/2 hüvelk vastagságú tölgyfa deszkák.
10 darab tölgyfából készített és 7 öl hoíTzaságú itató válluk.
10 darab 4 öl, 's 3 láb hoíTzaságú Kútágasok.

Épületnek való puha fa.
200 darab öl hoíTzaságú fedél léczek.
100.000 dar. 18 hüvelk hoíTzaságú 3 hüvelk fzéleségű elkéfzítettzsindel

Vas, és fzeg nemek.
10.000 darab kissebb foglaló fzeg, 10,000 dar. középszerű lécz fzeg,
80.000 dar. nagy lécz fzeg. 150,000 zsindel fzeg, 10,000 nagyobb bo
rító fzeg, 10,000 padló fzeg, 10,000 stukátor fzeg, 16.000 egéfz ráma
/Második Félesztendö 1828.J )(
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fzeg, 8,000 apró ráma fzeg, 4,000 nagy zár szeg, 8,000 kissebb ugyan 
,<ár fzeg, 22,000 foglaló fzeg.

Mesterségbéli Szerszámok, ’s egyébb szükségesek.
150 darab hordó donga , 20 dar. tsap. f) dar. fzéles élű fzekercze , () d. 
keskeny fzekercze; 4 dar. átsfejfze, 12 d. agyag- , és 12 kőmives tsapó 
kanál, 4 d. áts füréfz, 6 d. kézi füréfz , 2 d. középszerű kézifűréfz. 2 
d. foglaló füréfz, 1 d. keskeny füréfz, 6 d. harapó-fogó, io d. kádár 
bárd , 20 d. hordófuró , 20 d. nagy fúró , 6 d. szék láb fúró, 6o d. fzeg 
fúró, 20 d. áts-füréfz-refzelo , 50 d. kézi fűiréfz refzelő, 96.d. áts czeruza , 
80 pár mefzelö , 10 pár festő etset.

Tábla Üvegek.
Go marok Tseh Tábla üveg.

Festő Szerek.
6 akó lenmag-olaj , 60 font finom fehér ón kréta (Bleiweis) 6 font 
ezüst máz (Silberglá'tt) 8 font tajtékkő ( Vimsenstein )jj20 font ílamrufz, 
8 font vörös festék (Engelfvth) 80 fogás vörös föld , 80 fogás zöld föld, 
50 font Kolóniái Kréta, 80 font Gipfz, 100 fogás sárga föld , 80 font 
asztalos eny v, 600 köböl oltatlan méfz.

Ezen nyilvánságos Rótyavetyéhez nem tsak az erdőknek Birto
kosai ; hanem egyébb ezen szerek szolgáltatását magokra válalni kívá
nók is ezennel avval a’ megjeggyzéssel hivatalosak , hogy a’ Kótyavetye 
kezdetekor 100 f. pengő pénzben bánat pénz gyanánt azonnal letenni 
kötelesek legyenek, elvégződvén pedig a' Licitatió , az, a’ ki a' szüksé
ges szernek , melynek kiszolgáltatását magára válalta, betsü árbéli 
egy tized részét tartozzon az eggyező levél kötésekor a' Felséges Aera- 
rium bátorságára kéfz pénzben le fizetni.

Továbbá a' tűzi fa szolgáltatására nézve, melynek egy harmad 
részének bükfa, és két harmad résznek tölgy fa hasábokból kell lenni, 
megjegyeztetik , hogy a’ "Kótyavetye a' nevezett fának két helyre való 
szállításáról lészen, t. i. Mezőhegyesre, és Pétskára a’ Marosnak in
nenső partjára, vagyis Medgyesre, az e’ részben kirendelendő helyre; 
továbbá az épület fáknak Szolgáltatása Pétskára, vagy Nagy-Lakra em
lített Maros innenső partjára ; végre a" többi fzereknek egéfzen Mező
hegyesre való szállításának a’ szállítónak költségén kell megesni.

Hogy ezen Eggyezésben többen részesülhessenek a’ fennt elő 
számlált szükségek több részekre fognak osztatni. A* többi Feltételek 
pedig a’ Kótyavetye napján köz tudománnyá fognak tétetni.

A' Ts. Kir. Mezőhegyes! Magyar Katonai Ménes Igazgatás* ne
vében , Mezőhegyesen September 23-dikán 1828-

Táv er a m. k.
Major.



Hirdetés.
(l) Tettes Pest Vármegyében fekvő Tapio Sááp Helységében folyó 

1828-dik efztendei November hónap 4-dik és következő napjain néhai 
Tettes Nagy Geresdi Kyss Sándor Úr Udvarában folytatva tartatandó 
Licitátio által kéfz pénz fizetésért fognak eladatni mintegy háromszáz 
ötven akóra menő ó-borolt; továbbá butelliánként aíTzufzőllő borok ; 
ezekután pedig némelly gazdaságos és házi eszközök, mobiliák , és kü- 
lömbféle Fejér, és más Ruha darabok. A’ ki addig is a" borokat meg
kóstolni akarná , az eránt jelentheti magát a’helybéli Tisztelendő P)é- 
bánus Úrnál.

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

séből hírül adatik : hogy a’ Pióczafogás bérbeadása eránt a’ Kótyave
tyéli az ide való Ramarális Kerületben tartatni fognak e' következendő 
napokon: a' Családi Tifztartóság' Kerületében October i6-dikán, — 
Sz. Andrásiban 17-dikén, — N. Betskereki Kerületben 20-dikán, — 
Lúgosiban 25-dikán, — a' Fatsétiban 25-dikén , — Bogsániban 27-dikén, 
— Oraviczai Számtartói hivatal Kerületében 28-dikán, — Verscbetzi 
Tifztartóság Kerületében Z0-dikán, és a" Dentaiban 3l-dikén. — To
vábbá a’ Lippai Számtartóság' Kerületében November 2-dikán, — a* 
Rikindai Districtusban 4-dikén, és a' Vingai Tanátsnál szinte Novem
ber 6-dikán. Mellyre nézve a" bérleni vágyók az előtt megjegyzett na
pokon reggeli g órakor a’ Tisztség Cancellariájában jelenjenek meg.

Költ Budán October l-ső napján 1828.

Hirdetés.
(2) A’Tsáfzári, ’s Kir. Mezőhegyes! Magyar Katonai Ménes Intézet’ 

részéről köz hírül tétetik , hogy folyó esztendei November 3-dikán az 
Ó-Aradi Barom Vásárban dél előtti g órakor 77 kimustrált lovak, 
több vemhes kanczák, és a’ mezei gazdaság’ szolgalatjára igen alkal
matos lovak nyilvánságos Kótyavetye által mindjárt kéfz fizetés mellett 
eladatni fognak.— Költ Mezőhegyesen a’ Ts. Kir. Katonai Ménes In
tézetben September 27-dikén 1828-

T av c r a m. k.
Major.

Licitátio Jelentés.
(2) Folyó efztendei October 21-dikén Ó-Aradon Traun Ezeredes 

Kapitány Úr házában, a’ templom utfzában a’ Tsáfzári Kir. Mezőhe
gyes! Katona Ménes Intézetnek szükségeire megkivántató fa nemek,
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és Kéfzségek fzolgáltatása eránt, a’ fzokott délelőtti órákban nyilván
való Kótyavetye fog tartatni.

•A’ megkivántató szükségek mintegy e’ következendőkben
állanak:

A’ Kotsikhoz kivántató, és egyébb kéfzségek 300 tengely, __
16 darab hattyú nyakú forma, — 425 közönséges nyírfa rudak,__
4300 d. kerék talpak, — 8500 d. kerék küllő, — 200 d. eke kerék talp,
— 2Q00 d. oldolzápok,— Q50 d. oldalfák, — 200 d. juhák, — 500 d. 
szárnyak, — Ö00 d. lőtsők , — 100 d. kotsi kerék ágyak, — 100 d. 
eke kerék agyak , — 250 d. fzéna-villanyelek,— 16 d. első és 6. d. há- 
túlsó vasatlan Kotsi kerekek, — 6. d. egészen elkészült, de meg nem 
vasalt oldalos ló - kotsik, — ló d. Szekér kasok, 6o d. nyomórudak,
— 650 d. istállóbéli fa villák, 12,000 d. nyírfa seprők. — 5o d. kemen- 
cze födök, — 150 d. kemencze kurulyák ,— 150 d. kurulya lapaczka 
nyelekkel,— 200 d. somfa orsók, — 10 d. malom perzsel dió-fából,
— 300 d. malom fog fejér bikfából,— 20 d. malom orsók,— 200 d. 
oldalrudak,—■ 4 darab sajtár,— 6 malomkő l6 hüvelynyi magos, 3 
lábnyi széles, — 100 d. mozgató rudak, — 200 d. ökör-jármok, — 
800 d. ökör korbáts-nyelek; — 500 d. ganéj hányó lapát, — 600 d. 
eke-kormány deszkák, — 100 d. ökrökhöz való eke vonó rudak,— 
ŐOO d. eke gerendely, — 600 d. eke szarva,— 200 d. tövises borona,
— 500 d. petrencze-rudak,— 400 d. nyeles fa-gereblye, — 400 d. 
hoíTzú széna hányó villa-nyel,— 400 d. gabona takaró fa-gereblye,— 
500 d. Kürtök marha-fzarúból, — 200 d. gabona hányó fa lapátok,—

Kádár fákban.
400 d. hordó fa abrantsok, — 500 d. egy akos, — 600 d. hat akós, — 
600 d. tíz akós hordóknak való dongák, — 300 d. egy,— 250 d. hat, 
és 250 d. tiz akós hordó fenekek, — io d. nyolcz akós dézsák,
— 25 d. szekér-kenő tartó,— és 50 d. víz tsobolló.

Kiknek ezeket szolgáltatni kedvek volna, ezen nyilvánvalóLi- 
citatióra illendően meghivattatnak , hogy a’ Licitatió előtt leteendő 40 
forint Bánat pénzel ezüst pénzben jelenjenek meg. — A’ többi feltéte
lek Kótyavetye előtt közönségessé fognak tétetni, valamint a' szolgál
tatandó szükségek mustrái, a’ mellyek szer ént a’ szolgáltatásnak meg 
esni kelletik, elő fognak mulattatni.

Költ Mezőhegyesen a Ts. Kir. Katonai Ménes Intézetben Sep
tember 24-dikén 1828*

Táv er a m. k. 
Major.
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TUDÓSÍTÁSOK.
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Pesten, Szombaton, Mind Szent Hava ll-dik napján 1828.

Ember. v
Legnemesebb állat, ’s méltán mondhatni, remekje 

Felségnek ; szintén élteti égi sugár:
Szép! de valósággal tsak amúgy lessz ember az ember, 

Hogyha kimért pályán emberi czélra siet.

MAGYAR és E R D ELT
ÖR S Z Á G.

T
JL^ő r i n c z i r ő 1 Pest Vármegyében 
Sept. 29-dikén. — Kettős Öröm- 
ünnep derült ma a’ Lőrinczi Egy
házra, midőn a’ helybéli Hívek Egy
házok’ Pártfogója' Ünnepét szentel
vén, egy fáradhatatlan Lelki Pász
torral fzerentséltettek. Ugyanis e 
helység' lakosi N. T. D o b r á n fz k y 
Györgyben a" halál által kedvelt 
Pásztoroktól megfofztatván, óhaj
tották a’ napot, melly árvaságokat 
eltörölné. Sept. 29-dike vala a’ régtől 
óhajtott nap , mellyen vágyókat tel- 
lyesedve látták, midőn a’ helybéli 
földes Uraság’ Gyaraky G ras s al
kóv i c h Antal Ó Herczegsége’ kí
vánsága fzerént már az előtt ki ne
veztetett N. T. Pritelka Jósef Úr 
törvényes úton új tisztébe bevezet
tetett. Minekutánna a’kettős ünnep 
méltóságához alkalmaztatott Beszéd
del Tisztelendő Sámuel Aloyz 
Úr az Egri Érseki Megye 6-tod évi 
Nevendéke a’ Híveket kettős köte- 
(Második Félesztendö 1828.)

leségökre, mellyel Pártfogójuknak, 
’s Lelki Pásztoroknak tartoznak, em
lékeztette , elkezdődött a fényes Be
iktatás, mellyet megnyitott F. T. 
B á rt fa y Márton Váczi Kanonok 
Úr, velős ’s a’ legtisztább magyar
sággal kéfzűlt Beszédével, midőn 
mind a’két karbéli fzámos Úri Ven
dégektől Éljen! szóval fogadtatott. 
Erre lelkes Beszédével felelt a’ Na
gyon Tifzt. új Lelki Pásztor, melly 
hasonlókép Éljen! szóval fogadtatott. 
’S végre az Isteni szolgálat Sz. Mise 
áldozattal fejeztetett be. — A’ fzá- 

i mos Úri Vendégek az Egri Érseki, 
és Váczi Megyebéli Egyháziak mind 
öfzve 84-en pompás asztalnál meg
vendégeltelek a’Beiktatott által.

Balassa-Gyarmaton, Nó- 
grádban, e’ folyó hónap’ 8-dikán, 
Méltóságos Buzini Gr. K e g 1 e v i eh 
Gábor szeretett és tifztelt Fő Ispány 
Úrnak bölts Előlűlése alatt tartott 
Tifztújítás’alkalmával Tettes Moys- 
falvai Gyurcsányi Gábor Úr 
Első, és Tettes Ebeczki Tihanyi 
Ferencz Úr Második Al-Ispánynak

X
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válafztattak. Nem sokára a’ többi új 
Tifitviselő Urak’ neveiket is Újság- 
levelünkben közleni fogjuk.

Tekintetes Krafzna Vármegye 
Tek. Bodosi Józsa Dániel Orvos 
Doctor UratPhysicusának kinevezte.

M a gy ar-Ó v á r r ó 1 Sept. 25- 
dikén írják, hogy ott az előtt való 
nap N. M. Vásonkeői Gróf Zichy 
Károly Úr O Exjának, mint Nemes 
Moson Vármegye Fő Ispányának 
előlülése alatt ezen Ns. Megyének 
Tisztújító fzéke tartatván , a’ Tiszt
viselő személyek, a TT. Karok’ és 
Rendek’ kívánságára, előbbi hiva
talaikban mind megerősíttettek.

Károly-Fejérvárról Sept. 
25-dikén írják, hogy ott azon hó
nap 20-dikán fényes pompával ment 
végbe Sepsi Zoltán! Méltóságos 
Czirjék Dienes Úrnak Ns. Alsó 
Fejér Vármegye’ Fő-Ispány i Székébe 
beiktatása (Erről majd bővebben.)

T o r d a vidékét Kolosvár felé 
egészen elborította a’ S á s k a. Sept.
14-ikétől fogva 20-ikáig mindöfzve 
23,158 ember foglalatoskodott ennek 
kiirtásával; 9,451 köblöt pusztítottak 
már el; de ez a’ számtalan sokaság
hoz képest tsekélység ; ’s félős, hogy 
tavasszal a’ tojásból még inkább el 
ne szaporodjék, melly akkor a’leg
nagyobb Isten ostora lenne.

Szebenből írják, hogy ott 
Sept. 12, és 15-dikán hirtelen olly 
meleg lett a’ levegő, mint kániku
lában; 14-diikben esső esett; és az
után 17, és 18-dikban olly hideg 
lett, hogy a ’ Fogarasi, sőt a' Sze- 
Jbeni havasokat is a' hó el-lepte.

Hadi Tudósítások.
Az utolsó hadi történetek

ről Kis-Ásiában (lásd előbbi 
levelünket) a’ Sz. Pétervári Újságok 
a’ Sept. 5-diki Ti fi isi Újságból 
illy tudósítást közölnek:

„Tiflis, Sept. 2-dikán.
„Ma mene által városunkon siet

ve egy tábori Vadász a" Tsáfzárhoz 
azon győzedelemről való tudósítás
sal, mellyel Eriváni Gróf Paske- 
vits Akhaltsik előtt Kiös Mo
hammed , és Mufztafa Basák’ eggye- 
8ült seregein nyert. Ezen fontos tör
ténetnek közelebbi környűlállásai a’ 
következők: Aug. 21-dikére virradó 
éjjel, a’várvívó munkák’, és a’tábor* 
oltalmazására szükséges seregeket 
hagyván-hátra, eltökéllé a’ Vezér, 
hogy 8 batalionnal,lovassággal,és 25 
ágyúval majd meglábolhatatlan he
lyen a’ várost megkerüli, és a’két 
Basa által a’ vár' felmentésére hozott 
segedelem - seregeket megtámadja. 
Napfelkeltével éfzrevevé az ellenség 
a' mi mozdulásunkat, és még alig 
vertük magunkat állásba, midőn a’ 
Törökök rettenetes hevességgel há
rom oldalról minket megtámadá- 
nak. Az ellenségnek hozzánk képest 
a’sokkal nagyobb ereje, az eltürhe- 
tetlen hévség, és a" föld-fekvés" aka
dályai elhatározó fzempillantatot 
mutatának előre. A" tsata 12 óráig 
tartott. Végre az erőlködés az Orofz 
fegyvereknek tellyes győzedelmet 
fzerze; az ellenségnek megerősített 
tábora, a" városhoz közel, rohanás
sal megvétetett, a’segítő fegyveres 
sereg megfzalafztatott , és annak 
négy tábora a’ vitéz Orofzok által
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elfoglaltatott. Az ellenség elvefzté 
egéfz tábori pattantyusságát, melly 
10 ágyúból állott, az egéfz Inzsenér- 
és ágyú-fzereit,’s ingó gabona-maga
zinját egéfzen , a’ mint volt; és Erze- 
rum felé SOverstnyire űzetett;azút 10 
verstnyive külömbféle tábori pogy- 
gyáíTzal rakva volt; a’ Török ármá- 
da’ maradéka, Erzerum felé, minden 
eleségtől meg lévén fofztva, elfzéledt 
a’ hegyek, ’s erdők közé. A' Törö
kök legnagyobb vakmerőséggel ve
rekedtek; de mégis a’vitéz bajnokink’ 
állhatatos erőlködése , tapasztalt 
Tisztektől vezéreltetve, az ellenség’ 
nagyobb erejét, és nyakasságát meg
törte. — Ma reggel 6 óra után ide 
azon tudósítás érkezék , hogy Erivá- 
ni Gróf Paskevits véres ostrom 
után Akhaltsik városát megvette. 
Aug. 27-dikén a’ város falain nyílás 
lövetett, a’ város sebes rohanás ál
tal elfoglaltatott, és az őrzősereg 
felkonczoltatott. 13 órai ostrom-ro
hanás után a sereg’ Vezére, Gróf 
Paskevits , Akhaltsik omladékai kö
zül fzerentsét kivánhát a’ Felséges 
Tsáfzárnak, hogy egéfz Asiában 
illy nevezetes város megvétetett. Va
lami J 0,000 fegyveres lakos , és 4000 
oda érkezett seregek voltak a vár
őrzők, és olly hathatósan ellentállot- 
tak, hogy tsak az Orofzoknak meg- 
rettenhetetlen bátorsága vehetett 
rajtok erőt; a’ házakat eggyenként 
kellett ostrommal megvenni, min
den utfzátskában kemény ellentál- 
lás éledt fel. így a’város sebes reáhaj- 
tás által megvétetvén , más nap reg
gel a’ fellegvár Capitulátió által fel
adta magát, melly re azért állott reá

Gróf Paskevits, hogy a’ véron
tást megkéméllje, ’s legalább a’ vá
rosnak egy réfzét a' lángoktól meg
mentse. A’ 2000 emberből álló őri
zet a’ kötés fzerént elbotsáttatott. 
Az ellenség’ vesztesége felette nagy, 
de a' miénk is tetemes. Mindenek 
bánkodására a’ nemes fzivű vitéz B o- 
rodin Óbester elesett; kívüle még 
9 Tifzt öletett meg, és 32 kapott 
sebet. Az ellenségtől a’ ennél fogva 
öt lófarkat, 66ágyút, és 52 záfzlót 
vettünk-el. A’ mi seregeink, és ki
vált a* Sirváni gyalog F egement, 
melly legelőször ment keresztül egy 
lövés nélkül a’ nyitott résen bé a’ vá
rosba, és a’ mellynek holtakban,’s se
besekben egy harmad része elveszett, 
valósággal a’ bajnokok módjára vias
kodtak, kiknek semmi akadályok sints. 
A’ Sirváni Regementet a’ sáncz-ásó 
batalion segítette, melly fél puska- 
lövésnyire , ritka bátorsággal, a’ vá
rosban egy erős állást kéfzített, hol 
sok embert, kivált Tifztet vefztett; 
ide érkezett segítségül a' líneabeli 
Kozákok’ pattantyusságától két lo
vag-ágyú , egy hegyi hábicz , ’s az
után a’Cherzoni,’s a’ 42-ik Vadáfzba- 
talion példátlan vitézséggel ott ter
mett.—29-ikben Hg. W adbolsky 
Gen. Lieutenant Azkhour várát 
elfoglalta, mellynek megvevésére 
rendeltetett vala.” (Atskhur , Atsgar, 
Atsar-nak is írattatik ; Akhaltsike- 
től délfelé a Kur vize mellett fekfzik, 
melly ezen régi fzikla-városnak vár
falai alatt foly-el.)

AUSTRIA.
A' Bétsi Újság Oct. 4-dikén kö

zöl egy „Kötést az Austriai Tsáfzári
)C
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Éirodalom, és a Helvetiai Köztár
saság között a'gonofztévőknek köl- 
tsönös kiadatása eránt.” Ezen Kö
tés Zürichben (Tigurum) íratott alá 
Jul. 14-dikén 1828., és a’ helyben 
hagyások feltseréltettek Sept. 13- 
dikán 1828. Bernában.

Aug. 23-dikán Hietzingben Béts 
mellett, meghalt Ns. Z e i 11 e r Fe- 
rencz Ur, a’ Törvények Doctora , 
a’ Sz. István Kir. Rendének Kis-Kc- 
refztese, Ts. K. Udv. Tanátsos, és 
a Bétsi Univerfzitásnál egykori Re
ctor. Született Gratzben Jan. 14-kén 
1751 esztendőben. O nagy Tudós, és 
többTs.Ii.FőHgeknekTcinítója volt.

OROSZ BIRODALOM.
A’ Journal d Od. Sept. 24-dikén 

jelenti, hogy O Felsége a Tsáfzár- 
né, minekutánna 3 hónapig, ’s 24 
napig mulatott Odelfzában, Sept.
21-dikén reggel 8 órakor viílza in
dúlt Sz. Pétervárába. Elindulása 
előtt a’ v'áros Kormányozójának 
Bogdanofskv titkos Tanátsos- 
nalt kezébe 15,000 Rubelt adott, 
hogy a' megsebesített katonáknak , 
midőn a’ kórházból kilépnek, ki- 
ofztogassa. — Ugyan az nap ment 
Odelzán keresztül Gróf Paskevitstől 
egy Kurir a' Tsáfzárhoz, Akhaltsikhe 
várának megvételéről tudósítást ví
vón. — Az nap estve Standard 
fregáta kikötőhelyünkből Várnához 
indult, ’s szárazföldi seregeket vi
sz en oda.

Sz. Pétervárában Sept. 23-dikán 
esett az idei első hó.

NAGY BRITANNIA.
Ó Felsége Dona Mária, a Por- 

tugalliai kis Királyné Sept. 24ükén

reggel 9 órakor Imperatriz 40 
ágyús fregátán Gibraltárból Fal- 
mouthba megérkezett. — Erről a’ 
Londoni Újságok ilyeneket közöl
nek : Imperatriz fregáta, mellyen 
Dona Mária volt, Sept. 5-ikén in
dult el Gibraltárból. Ó Felsége Fal- 
rnouthban rangjához illő tifztelke- 
désekhel fogadtatott, és ágyúlövé
sekkel köszöntetett. Úgy látszik, 
hogy O Felsége megérkezése előtt 
nem lntte, hogy őtet másképpen 
fogadják , hanem tsak mint Oportói 
tderczegnét (melly név alatt az attya 
parantsolatjára utazott). Ezen bi
zonytalanság miatt a" Királyi záfzló 
csak akkor fzegeztetett ki az Impera
triz’ hajóra, midőn a battériákról, 
és hadi hajókról elsütött ágyú-kö
szöntések megmutatták, hogy őtet 
az Angol Orfzáglófzélv Királynénak 
megismerte., ltabayana Vice- 
Gróf, Palm elia Marquis, ésVa 1- 
d ez Grlis a hajóra mentek O Fel
ségének udvarlására.—Mindjárt egy 
gőz-hajó ment Plymouthba , hogy 
Sir Freemantlét, ki több Por
tiig. Generálisokkal a" Fels, utazót 
ott várta , ennek megérkezéséről 
tudósíttsa. P e e 1 Ür megírta a’ vá
ros’ Lord-Majorjának , és a’ Ma- 
gistratusnak, hogy O Felségének 
kiszállásakor ott legyenek köszönté
sére. Igen tódul idea’nép! a' Király
né látására.

BRAZÍLIA.

A’Londoni Courier Sept. 22- 
dikén ilyent közöl: Pavia Kurir, 
kit hivatalos levelekkel Braziliába 
[küldöttek volt, Rio-Janeiróbólvifz-



fza jött, 's hivatalos írásokat hozott 
Pa 1 m e 11 a Marquinak , és Ita- 
bayana Vice-Grófnak, kik Fal- 
mouthban a’ Portugalliai Királyné 
megérkezését várják. Azon Procla-| 
mátiót is elhozta , mellyet Dom P e- ’ 
dro Tsáfzár a' Portugalliai Nem-( 
zethez intézett, ’s mellyet felette 
nagy figyelemmel olvasnak. O nem 
úgy fzóll a’Portugallusokhoz, mint 
Királyok, minthogy a’királyi izék
ről lemondott, hanem mint törvé
nyes Királynétoknak II. Dona Má
riának attya. Ezen Felfzóllítás 
keményen, noha mellékesleg, Ítéli 
meg ä’ Dom Miguel' magavisele
tét, mivel azon feltételből ered, hogy 
ő nem bánhatott úgy tulajdon sza
bad akaratja fzerént, hanem világos, 
és nyiivánságos kénfzerítés alatt.— 
Mikor ezen postahajó Rióból elin
dult, még nem érkeztek volt oda 
meg a' Buenos-Ayresi Biztosok a’ 
békekötésbe ; de ott közönséges híre 
volt, hogy ezeknek megérkezése után 
mindjárt aláírattatilt a’ békeség. — 
Az említett Proclamátio illyen 
értelmű :

„Portugallusok ! Nem úgy fzól- 
lok most hozzátok, mint Királyo
tok , minthogy lemondásom bétöl- 
tetett, hanem mint Királynétoknak 
II. Dona Máriának attya, ’s tú
lóra. — Nyilvánságos minden te
kintetben, hogy az ötsémen Dom 
Miguel Infanson, Portugalliának 
Régensén, erőszakot tesznek. Ha 
mást gondolnék felőle, betsűletét 
megsérteném, mellyet motsoknél
kül valónak tartok; ez annyi volna, 
mint azt mondani, hogy fogadását,

meg nem tartotta, mellyet Nekem, 
mint Királyának tett; és azzal vá
dolni őtet, hogy hitét megszegte, 
mellyet Béisben szabad akaratjá
ból tett , és Lizabónában az egéfz 
Nemzet színe előtt megerősített azon 
Constitutió rendelése fzerént, mel
lyet én adtam, és ő, valamint ti is 
elfogadtatok, ’s nyilván , és ónként 
reá megesküdtetek. — Egy , a’ pol
gári társaság kötelét el szaggató Fa- 
ctio fzakadatlanúl munkálkodik a’ 
fzerentsétlen Portugálba’ kebelében 
azon szín alatt, hogy a’ thrónust, 
és oltárt védelmezi, voltaképpen pe
dig félre tefzen minden religyiói, 
polgári, és politikai tekintetet; ez 
vitatja a’ kétségbe hozhatatlan , és 
elidősíthetetlen just, mellynél fogva 
Királynétok Őseinek thrónusára tör
vényesen felült; ez forgatja a’ Re- 
genst, a'mint akarja; ez uralkodik 
az Országon; ez elofzlatá azon Or
szágos gyűlést, melly derék, és ér
demes Deputátusokból állott; hala
dék nélkül nem gyűjtött öfzve mást 
a’ Constitutió’ rendelése fzerént, ’s 
így nyilván magának tulajdonította 
a’ törvényhozó hatalmat; egy Jun
tát állított, melly útasításokat ké- 
fzittsen az új Deputátusok választá
sára , eggyetlen egy tsapással el- 
rontá a’polgári alkotmányt, midőn 
a’régi Corteseket egybe híva, olly in
tézetet t.i. melly a' Constitutióra tett 
megesküvés által eltöröltetett; hely
benhagyta , megjutalmazta az azon 
polgárok ellen elkövetett gonoszsá
gokat , kik esküvésöket megtartot
ták. Azt is helybenhagyta , hogy a' 
seregek, mellyek a’ köztsendesség',
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és bátorság’ fentartására voltak ren
deltetve , azon fzín alatt, hogy a’ 
thrónust, és oltárt védelmezik, még 
a’ fő városban is gonoszságot vigye
nek végbe, sőt erre nekik hatalmat 
adott. Hová viheti a' fzerentsétlen- 
ség a' gondatlan , és gyáva embere
ket ! De még ez nem maradt ennyi
ben ; megditséré a’ Portugalliai ka
tonákat, ha nem engedelmeskedtek 
Tisztjeiknek, azon Tisztjeiknek, kik 
esküvésökhez hívek maradtak , "s 
illy tselekedeteiben a’thrónus- 
h o z ’s oltárhoz, mint két fő vas- 
matskához ragaszkodott. Mitsoda 
thrónus hagyhatná helyben az illy 
elkövetett gonoszságokat? Mellyik 
Religyió parantsolhatna illy rend
szabásokat , mellyek az illendőséget, 
és a' jeles famíliákat illető difzessé- 
get megsértik ?

„Ó Portugallusok ! Mitsoda ál
lapotra jutott fzerentsétlen hazátok, 
a’ Vakbuzgóság , Képmutatás’ és 
Despotismus uralkodása alatt! Ha 
őseitek felkelnének sírjaikból, lát
ván ezen írtóztató állapotot, hirte
len ismét elhalva viíTza rogynának. 
— Ti jobb sorsra vagytok méltók ; 
boldogságtok, valamint veszedelme
tek kezetekben áll. Kövessétek ta- 
nátsomot, Portugallusok; ez em
berszerető , és valóságos Constitu- 
tiós szívből származik.—Ideje, hogy 
kinyissátok szemeiteket, és emberül 
megmaradjatok hitetek mellett , 
mellynél fogva a’ Constitutióra , és 
Királynétok’ jussaira megesküdte
tek. E’ fzerént, ha így tselekefztek, 
és a’ valóságos thrónust, ’s 
a’ fzabad Római Katholika

Apostoli Religyiót oltalmaz
zátok, nem tsak hazátokat, hanem 
ötsémet is megmentitek. Ne hagy- 
gyátok, Ó Portugallusok! a’győze- 
delmet a’ constitutiós - monarchiái 
Orfzáglófzék’ ellenségeinek kezük
ben , kik azt kívánják, hogy egy 
bitszegő üljön a’Királyi széken, hogy 
erőt adhassanak okoskodásaiknak az 
illy Orfzáglás módja ellen. Távúi le
gyen tőlem, hogy testvéremet hit
szegőnek , vagy árúlónak nevezzem; 
ő kétség kívül erőszak alatt viszi 
végbe tetteit; én illy oldalról nézem 
őtet, és mind addig így fogom néz
ni, a’ míg Portugalliából el nem 
távoznak azon factió’ fejei, melly a’ 
polgári társaság’ kötelét feloldozza. 
Portugallusok ! tartsatok erőssen a' 
Constitutió mellett; ez nem külföl
dön termett; ezt nektek egy Con
stitutiós Király adta. És mitsoda 
rofizat hozott reálok ? Szabadságot! 
melly nektek eddig tsak ígérve volt. 
Úgy van Portugallusok ! öntözzétek 
a’ szabadság' fáját véretekkel , ’s 
meglátjátok, hogy a’ gaz-füvek, és 
intselkedések ellenére is köztelek 
felnőni , virágozni, és gyümöltsözni 
fog. Ne szenvedjétek , hogy hazátok 
a’ hitetlenség , és árulás’ tsapása 
alatt elvesszen, azon hazátok, melly 
már a’ legdurvább járom alatt nyög; 
Ti szabad nép vagytok, mit reményl- 
hettek többet ? Az Európai Orfzág- 
lófzékek pártját fogják Királynétok’ 
törvényességének. Vívjatok - meg 
érette, és a’ Constitutióért, ’s ne 
féljetek semmi akadálytól. Gondol- 
játok-meg, hogy azon ügy , mellyel 
védelmezni fogtok, az igazság' ügye,

■ . . '■ ' ' - .‘
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és hogy arra-esküvés által kötelez
tétek magatokat. Az igazság nem 
juthat a'Regensetekhez. A’vakbuz
gók , intselkedők , istentelen, és de- 
spota-emberek megvakitották őtet. 
Azon kéfz vefzedelem , mellyben az 
ő élete forog, megalázza őtet ezen 
Factió előtt, mellyhez hasonló még 
soha sem volt a' Portugalíiai nép 
között, melly a’ Monarchia kezde
tétől fogva, valamint történet-írásai 
bizonyítják, mindég szabad volt. 
Kövessétek azon régi Portugallusok’ 
példáját, közelittsetek Régensetek- 
hez, és ollyan nyílt fzívü, alázatos 
hangon fzólljatok hozzá , mint azok, 
kik IV. Dom Alfons Királyhoz 
fzóllottak , ezt mondjátok neki: 
„Azon úton, mellyen Kir. Herczeg- 
séged magát hurczoltatni engedi, 
elkerülhetetlenül a legmélyebb ör
vénybe fog bukni; igazgasson min
ket azon Constitutió fzerént, mellyre 
mind Magosságod, mind mi meg
esküdtünk ; és gondolja meg, hogy 
ez az eggyetlen egy törvényes út, 
mellyen Herczegségedet járni óhajt
juk.” Ha ezt tselekfzitek , meglátjá
tok , hogy tapasztalván a’ Portugal
lusok hajlandóságát ő maga, mint 
Constitutiós Regens eránt,azon gya
lázatos tútorság alól,mellynek gond
viselése alatt most vagyon, és a 
melly őtet olly örvénybe fogja ve
zetni , mellyből soha betsűlettel meg 
nem szabadulhat, magát kivonja, 
és karjaitok közé veti magát, ’s a" 
törvények fzerént orfzágolván, tite
ket boldogokká fog tenni. Segítsé
tek őtet, Portugallusok! külőmben 
ő, és ti a" fejetlenség’ áldozatai lefz-

Itek. Az én lelki-esméretem tiszta a' 
bofzúságtól. Én nektek igazat mon
dottam ; ha azt követitek , fzerentsé- 
sek lesztek; ha nem, meglátjátok, 
hogy a’ legmesterkéltebb Despotis
mus felemeli közietek a’ fejét, mel
lyel lenyomni soha sem lesztek töb. 
hé képesek.”
„Rio-Janeiróban, Jul. 25-kén 1828. 

Pedro Tsáfzár. 
Gomez da Silva Ferencz.”

FRANCZIA ORSZÁG.

A Király Sept. 26-dikán az 
Austriai Ts. K. Udvarhoz rendelte
tett Nagy-Követnek Montmoren. 
cy-Laval Herczegnek bútsúzó au- 
dientiát adott. O Exja 27-dikén út
nak akart indúlni B é t s b e.

A Moniteur 'J'oulonból Sept. 
20-dikán költ levelet közöl, "melly 
fzerént M e r c u r y Angol gőzhajó 
Blaquiéres Kapitány alatt, oda 
érkezett Marfzelyből, és Szmirnába 
akar menni. Ezen hajón érkezett oda 
Lord Cochrane is, mint útas, és 
mihent szabad közösülést nyert, 
mindjárt a' veszteglő házba ment, 
hogy a' Vitéz F ab vier Óbestert 
meglátogassa. Ezen két Görög-jó- 
barát eggyütt sokáig befzéligete a’ 
rostélynál.— Fabvier még most is 
Albániái köntösben jár. Még nem 
lehet tudni, vallyon Lord Cochra
ne Toulonban szándékozik-e ma
radni , vagy mindjárt Szmirnába 
indúlni. Ázt mondják, hogy itt egy 
vendégfogadóban szállást bérlett-ki; 
talán tsak azt akarja megvárni, hogy 
Fabvier a’ contumácziából kifza- 
badúljon, a’ miOct. 3-dikán törté-
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nik-meg.— Diana Angol kereske
dői gályát, melyet a’ Fr. Orfzágló- 
fzék szállító hajónak megfogadott, 
a’ fegyverháznál tűzi fával, és szén
nel megrakják , ez Brindisibe 
megyen , a’ Nápolyi Királyságba , 
hol egy lerakó helyet készítenek az 
expeditióra szükséges fzereki e néz
ve ; Brindisiből Móreába gőzhajók 
által fog a’ szállítás megesni.

Navarinból Sept. 5-dikén indúlt 
tudósítás fzerént, a’ Franczia sereg 
elöljáró tsapatja az Arthentuói állást 
elfoglalta. Ez azt jelenti, hogy Ko
ront haladék nélkül megtámadja 
a’ Franczia sereg.

A Moniteur Moreai leveleket 
közöl, mellyek Sept. 19-dikén érkez
tek Toulonba. Ezekben a’ többek 
közt az vagyon : hogy Maison 
Grlis Aug. 2Q , és 30-dikán tsekély 
kísérettel két órányira ment béfelé 
a’ tartományba a' tábortól, hogy a 
vidéket megvizsgálja; semmi sem 
gátolta útját. A Görögök hálával fo
ga dák őtet; a' Törökök hidegen néz
tek reá. —- „Nem érezzük, így fzóll 
a levélíró, hogy a’ levegő egésség- 
telen, vagy pestises volna; itt min
den egésséges , vidám. — A’ 30-diki 
napi parantsolat fzerént Navarinhoz 
kellett volna indúlnunk; de most 
(Sept. 3-dikán) azt mondják, hogy 
Koronba fogunk menni.

A" Messager des Cha m- 
b r es így ír: „Rusé brigg, melly 
Kalamatából Sept. 4-dikén, ’s Na- 
varintól 6-dikán indúlt-el, leveleket 
hozott, mellyek fzerént a’ hadi sereg 
ezen tartományt nem annyira el

pusztítva találta, mint vélték. A’ 
czitromfák, olajfák meglehetős ár
nyékot adnak, és katonáink , noha 
drágátskán, eleséget szerezhetnek. 
A' Franczia pénznek nints olly betse, 
mint a" Spanyolnak Görög Ország
ban ; de ez majd egy arányba jön. 
Némelly levelek fzerént a’ Törökök 
Körönből, és Módónból el takarod
tak. Azt hiszik, hogy Patráfzt hala
dék nélkül ostromolni fogják; de 
arra Schneider Grlis elérkezését 
várják, kit Sept. 10-dikén a Sziczi- 
liai tengeren találtak ízembe. Egy 
osztály Athénéhoz is küldetik. Ibra
him aláírta a’ Kötést Mórea’ elha
gyása eránt. A’ Franczia , Angol, és 
Orofz Nagy-Követek Navarinba ér
keztek ; de még semmit sem tudtak 
arról, hogy Gróf Capodistrias 
ott megjelent volna— A’ tartomány 
Kalamata körül meglehetős szép." 
— A Gazette de France is adja ezen 
tudósítást, de még ezt teszi hozzá: 
„Nevezetes tengeri erő gyűlt egybe 
Navarinhoz; a Franczia, Angol, és 
Orofz liajós-záfzlók a’ Török , és Gö
rög zászlókkal elegyesen lobognak 
a’ levegőben. A három szövetséges 
Hatalmasság között tellyes eggyet- 
értés látszik uralkodni.” —

A’ Királynál Sept. 28-dikán St. 
Cloudban számos udvarlás volt; ’s 
ezután a’ Király’ előlülése alatt Mi
nister! tanáts tartatott.

Berry Herczegné a’ Pyränei 
ferdőkből viíTza térvén, Sept. 21- 
dikén T oulouse-ba érkezett.

(Hasznos Mulatságok Nro 50. Hirdetés 3/4 árkus.)



Hirdetések
a' Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(3o.)

Seb-Orvosi Jelentés.

Nagy - Bányai Litteráty István
a’ Seborvosi Tudománynak, és Bábaságnak Mestere ajánlja magát 
minden Seborvoslást kívánó betegségeknek, és más nyavalyáknak or
voslására. A' benne bizodalmát helyheztetők rend fzerént otthon talál
hatják délelőtt 10 órától 12-ig. Lakik Pesten az Országúton a’ Hatvani 
Kapunál Nro 657.

Jelentés Ló-eladásról.

Faja, színe, és jegye a’ lónak.

1 Paripa, mén-ló jegy nélkül . 4
1 Paripa, mén-ló jegy nélkül - - - 4
1 Paripa, mén-ló jegy nélkül 4
1 Setétbarna, mén-ló jegy nélkül 4
1 Setétbarna , mén-ló. jegy nélkül " 4
1 Setét pej , mén-ló jegy nélkül - - 4
1 Fakó , mén-ló jegy nélkül 4
1 Világos pej, mén-ló, hóka orrú 4
í Fakó pej, mén-ló, rendetlen tsillagú 4

Ezeket Tettes Fejér Vármegyében helyheztetett Kálóz 
Helységben Méltóságos Gróf £ichy Ménesében illendő áron minden 
órában meg lehet venni. Költ Kálozon September 15-dikén 1828.
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Múvéfzi Hirdetés.
(l) Egy jól eltalált elefant-tsontból kimetszett nagy Feszület igen 

ritka mestermív külső Országokban is, 4 láb magosságu Püspök Ká
polnába , vagy más Templomokba alkalmaztatható , több más külömb- 
féle Szent nevezetesen Bóldogságos Szúz Máriának kelemetesen festett- 

( Második Félesztendő 1828./ )(
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valamint a’ Históriákban nevezetessé lett és világi Képekkel úgy fzintén 
Ó Tsáfz. Kir. Felségének jól eltalált képe; nemkülömben Tsáfz. Kir. 
Felséges Nándor-Ispányunknak melly-képe fzépen , jól megaranyozott, 
legújabb ízlés fzerént, arany rámákban, minden napon Budán a’ Vár
ban Orfzágház ütfzában a’Parochialis Ház mellettlévő Üveges Boltban 
a’ Fehér Kakasnál 123. fzám alatt illendőségig legoltsóbb áron talál
tatnak. Úgy fzintén minden régi bemotskolt, aliglátható képek, tisz
títás végett felvétetnek, és ollyanokká igazittatnak, mint új korokban 
voltak. Több arany Rámák külömbféle nagyságokban Bétsből ide 
érkeztek, mellyekből képekhez alkalmaztatva, azonnal miként valaki, 
vagy Portréjának nagyságát, vagy magát a" Portrét ide küldendi, 
minden készséggel legrövidebb idő alatt szolgálhatunk.

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

séből köz hírül tétetik, hogy a Lippai Kamerális Számtartói Kerü
lethez tartozó Lippai tserjés erdő rész az első erdői osztályból, 5Ö19 

holdnyi, és a Szifztaroveczi másod erdői osztályból 2ÖÓ3 
t«.6,o holdnyi, — továbbá a' Charlottenburgi tserjés erdő rész, Alja
son 1407HL holdnyi, és Zabránon 109-Lüi holdnyi, mind a’ 
kettő első erdei osztály, akár mind, akár több eggyütt, akár minde- 
nik erdő rész eggyenként, tulajdon tenyésztésére, tulajdon kivitelére, 
’s tulajdon rendelésére , a’ meghatározott erdei rendszabások fzerént 
illető tűzifa vágással nyilvánságos Kótyavetye útján 5 egymás után kö
vetkező esztendőkre Arendába adatik.

Erre a Licitatió a’ f. e. October 30-dikán reggel l) órakor Lip- 
pán a’ Kamarai Számtartóság Cancellariájában fog tartatni, mellyre 
az árendálni kívánók illendő Bánat pénzzel felkészülve, ne terheltes
senek megjeleni.

Az illető Licitatiókat, vagy az Árenda feltételeit a’ Temesvári 
R. Kamarai Administratíónak Expeditió-hivatalában, valamint a’Lip
pai Kamarai SzámWtóságnál, a szokott tiszti órákban naponként 
előre is megláthatni; nem külömben ha az említett Számtartósághoz 
valaki az eránt folyamodik, a’ nevezett négy erdő részeket is azonnal 
megtekintheti. Költ Budán October 7-dikén 1828.

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

ből köz hírül adatik, hogy folyó esztendei November 3-dikán dél előtti 
10 órakor Aradon a’ Kamerális Praefectusi Cancellarlában Kótyavetye



és Kéfzségek fzo-lgáftatása eránt, a’ fzokott délelőtti órákban nyilván- 
való Rótyavetye fog tartatni.

A’ megkívántaié szükségek mintegy e’ köveik esendőkben;
állanak:

A’ Kotsikhoz kivántató, és egyébb kéfzségek 300 tengely, — 
16 darab hattyú nyakú forma , — 425 közönséges nyírfa rudak, — 
4300 d. kerék talpak, — 8500 d. kerék küllő, — 200 d. eke kerék talp,
— 2Q00 d. oldolzápok,— Q50 d. oldalfák , — 200 d. juhák,— 500 d. 
szárnyak, — Ö00 d. lőtsők , — 100 d. kotsi kerék ágyak, — 100 d, 
eke kerék agyak , — 250 d. fzéna-villa nyelek , — l6 d. első és 8. d. há- 
túlsó vasatlan Kotsi kerekek, — 6- d. egészen elkészült, de meg nem 
vasalt oldalos ló - kotsik, — l6 d. Szekér kasok, Go d. nyomórudak,
— 650 d. istállóbéli £a villák , 12,000 d. nyírfa seprők. — 50 d. kernen- 
cze födök, — 150 d. kemencze kurulyák ,— 150 d. kurulya Iapaczka 
nyelekkel,— 200 d. somfa orsók, — 10 d. malom perzsel dió-fából,
— 300 d. malom fog fejér bikfából,— 20 d. malom orsók,— 200 d. 
oldalrudak, — 4 darab sajtár,— 6 malomkő ló hüvelynyi magos, 3 
lábnyi széles, — 100 d. mozgató rudak, — 200 d. ökör-jármok, — 
800 d. ökör korbáts-nyelek; — 500 d. ganéj hányó lapát, — Goo d. 
eke-kormány deszkák, — 100 d. ökrökhöz való eke vonó rudak ,— 
600 d. eke gerendely , -— GOO d. eke szarva,— 200 d. tövises borona,
— 500 d. petrencze-rudak, — 400 d. nyeles fa-gereblye, — 400 d. 
bosszú széna hányó villa-nyel,— 400 d. gabona takaró fa-gereblye,— 
500 d. Kürtök marha-fzarúból, — 200 d. gabona hányó fa lapátok,—

Kádár fákban.
400 d. hordó fa abrantsok , — 500 d. egy akos, — GOO d. hat akós , — 
GOO d. tíz akós hordóknak való dongák, — 500 d. egy,— 250 d. hat, 
és 250 d. tíz akós hordó fenekek, — 10 d. nyolez akós dézsák,
— 25 d. szekér-kenő tartó,— és 50 d. víz tsobolló.

Kiknek ezeket szolgáltatni kedvek volna, ezen nyilvánvaló Lí- 
eitatióra illendően meghivattatnak , hogy a' Licitatió előtt leteendő 40 
forint Bánat pénzel ezüst pénzben jelenjenek meg. — A’többi feltéte
lek Kótyavetye előtt közönségessé fognak tétetni, valamint a' szolgál
tatandó szükségek mustrái , a’ mellyek fzerént a' szolgáltatásnak meg 
esni kelletik , elő fognak mulattatni.

Költ Mezőhegyesen a Ts. Kir. Katonai Ménes Intézetben Sep
tember 24-dikén 1828-

Tavera m. k. 
Major.

(.Második Félesztendó 1828.) )( )(



TT í r d e t é s.
(s) Tettes Pest Vármegyében fekvő Tapio Sááp Helységében folyó 

í828-dik efztendei November hónap 4-dik és következő napjain néhai 
Tett; s Nagy Geresdi Kyss Sándor Úr Udvarában folytatva tartatandó 
Licitátio által kéfz pénz fizetésért fognak eladatni mintegy háromszáz 
ötven akóra menő ó-botok ; továbbá bu te Hiúnként aíTzufzŐHő borok ; 
ezekután pedig némelly gazdaságos és házi eszközök, mobiliák , és kiá- 
lömbféle Fejér, és más Ruha darabok. A' ki addig is a" borokat meg
kóstolni akarná , az eránt jelentheti magát a’ helybéli /’ifz'.elendŐ Pjé- 
bánus Úi náL

Hí vd e t é 9v
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara* rendelé

séből hírül adatik : hogy a’ Pióvzafogás bérbeadása eránt a’ Kótyave
tyéli az ide való Kamarái is Kerületben tartatni fognak e’ következendő
napokon : a’ Családi Tifztartóság' Kerületében October 16-dikán, __
Sz. Andrásiban 17-dikén, — N. Betskerehi Kerületben 20-dikán, __
Lúgosiban 25-dikán,,— a' Fatsétiban 05-dikén , — Bogsániban 27-dikén, 
— Graviczai Számtartói hivatal Kerületében 28-dikán, — Verschetzi 
Tifztartóság Kerületében-30-dikán, és a" Dentaiban 3 i-dikén. — To
vábbá a’ Lipipái Számtartóság' (Kerületében November 2-dikán , — a’ 
Kikindai Districtusban 4-dikén, és a’ Vingái Tanátsnál szinte Novem
ber 6-dikán. Mellyre nézve a’ bérleni vágyók az előtt megjegyzett na
pokon reggeli g órakor a’ Tisztség Cancellariájában jelenjenek meg.

Költ Budán October 1-ső napján 1828.

Hirdetés.
(5) A’ Tsáfz ári, ’s Kir1. Mezőhegyes! Magyar Katonai Ménes intézet’ 

ri l’zeről köz hírül tétetik , hogy folyó efztendei November 3-dikán az 
Ó-Aradi Barom Vásárban dél előtti g órakor 77 kimustrált lovak 
több < értlif s kanczák , és a' mezei gazdaság’ szolgalatjára igen alkal
matos lötök nyilvámágos Kótyavetye által mindjárt kéfz fizetés mellett 
eladatni fognak.— Költ Mezőhegyesen a Ts. Kir. Katonai Ménes in
tézetben September 27-dikén 1828*

Taréra m. k.
Major.

Budai L o t t e r i a.
Mind Szent Tava 8-dik napján 182 3. volt Húzásban kijött: - 

35. 41. 50. 75. 4g.



fotr tartatni, az Executio útján, a Ts. Kir. Katonai Pénz-tár részére 
elfő elaltatott Scherfe nieder János Majorjának bérbe adása eránt; ei á?l en Épületből, mellyben van két lakó-fzoba, egy konyha, 
e«ry le-rakóhely, továbbá egy pincze 4-500 akó borra való, egy 
konvha kert, egy gyümöltsös kert, es egy káposztás kert; egy esz
tendőre fog Árendába adatni , t. i. Április elsőjétől fogva 182C), Mar- 
tius véeéi* 1850. Ennél fogva az árendálm kívánók szükséges Banat 
pénzzé? felkészülve meghi vattainak ezen Licilatióra.

Költ Budán October 8-dikán 1828.

Tűzi és Épületi fák, továbbá Épületi Szerek, vala
mint Mesterségbeli szerszámok Licitatiója. 

r2) Folyó 1828-dik esztendei October 20-dikán dél előtti Q órakor 
az Aradi várban , az lnzsenér , és vár-épités Igazgatás iró-fzobájában a’ 
Ts és Kir. Mezőhegyes! Magyar Katonai Ménes Intézetnek jövő 182Q- 
dik esztendei fz ikségeire megkívántaid tűzi, és épületbéli fák, úgy 
épületbéli materialék , és mesterségbéli szerszámok megszerzésére ny il- 
vánságos Kótyavetye fog tartatni, nevezetesen :

° Tűzifa
1Ú00 Alsó Ausztriai öl kemény fa.

Épületnek való T ö Így fa 
10 szál n/12 hüvelknyi, és 6 öl hosszúságú tölgyfa.
30 — 7/8 — — — 6 - —
30 — 6/7 — — — 6 — —

200 darab tölgyfából metszett 8 láb hosszúságú ablak-rámák,
200 darab Z öl, hosszúságú, 10 hűvelk fzéleségü, és 

1 1/2 hüvelk vastagságú tölgyfa deszkák.
10 darab tölgyfából készített és 7 öl hoíTzaságú itató valluk,
10 darab 4 öl, ’s 3 láb hosszaságú Kútágasok.

Épületnek való puha fa.
200 darab öl hoíTzaságú fedél léczek.
100.000 dar. 18 hüvelk hoíTzaságú 3 hüvelk fzéleségü elkefzitettzsindel

Vas és fzeg nemek.
10.000 darab kissebb foglaló fzeg, 10,000 dar. középszerű lécz fzeg,
80.000 dar. nagy lécz fzeg. 150,000 zsindel fzeg ,s 10,000 nagyobb,bo
ritó fze«-, 10,000 padló fzeg , 10,000 stukátor fzeg , 10.000 egéfz ráma fze<r , 8?000 apró ráma fzeg, 4,000 nagy zár fzeg, 8,000 kissebb ugyan 
záÚfzeg, 22,000 foglaló fzeg. ,
# Mesterségbéli Szerfzamok, s egyebb fzuksegesek.
150 darab hordó donga , 20 dar. tsap . 6 dar. fzéles élű fzekercze , Ö d. 
keskeny fzekercze; 4 dar. átsfejfze, 12 d. agyag-, és 12 könnyes tsapó



o

kanál, 4 d. áts füréfz, 6 d. kézi füréfz,, 2 d. középszerű kézifűréfz o 
d. foglaló füréfz, 1 d. keskeny füréfz , 6 d. harapó-fogó, 10 d kádár 
bárd, 20 d. hordófuró , 20 d. nagy fúró, 6 d. izék láb fúró, 60 d íze- 
fúró, 20 d. áts-fűréfz-refzelő, 30 d. kézi füréfz refzelő, 96 d. áts czeruza& 
80 pár meszelő, 10 pár festő etset.

Tabla Üvegek.
60 marok Tseh Tábla üveg.

Festő Szerek.
6 akó lenmag-olaj , 60 font finom fehér ón kréta (Bleiweis) 6 font 
ezüst máz (Silberglá'tt) 8 font tajtékkő (Vimsenstein) 20 font flamrufz 
8 font vörös festék (Engelroth) 80 fogás vörös föld , 80 fogás zöld föld’ 
30 font Kolonial Kréta, 60 font Gipsz, i00 fogás sárga föld, 8Ö font 
afztalos enyv, ÖOO köböl oltatlan mész.

Ezen nyilvánságos Kótyavetyélsz nem tsak az erdőknek Birto
kosai; hanem egyébb ezen fzerek fzolgáltatását magokra válalni kívá
nók is ezennel avval a’ megjeggyzéssel hivatalosak , hogy a’Kótyavetye 
kezdetekor 100 f. pengő pénzben bánat pénz gyanánt azonnal letenni 
kötelesek legyenek, elvégződvén pedig a Licitatió , az, a’ ki a' fzüksé- 
ges fzernek, mellynek ki fzolgáltatását magára válalta, betsü árbéli 
egy tized részét tartozzon az eggyezŐ levél kötésekor a’Felséges Aera- 
rium bátorságára kéfz pénzben le fizetni. °

Továbbá a’ tűzi fa fzolgáltatására nézvemellynek egy harmad 
részének bükfa, és két harmad résznek tölgy fa hasábokból kell lenni 
megjegyeztetik, hogy a Kótyavetye a nevezett fának két helyre való 
szállításáról lészen, t. i. Mezőhegyesre, és Pétskára a’ Marosnak in
nenső partjára, vagyis Medgyesre, az e réfzben kirendelendő helyre- 
továbbá az épület fáknakfzolgáltatása Pétskára, vagy Nagv-Lakra em’- 
lített Maros innenső partjára ; végre a’ többi szereknek egészen Mező
hegyesre való szállításának a’ szállítónak költségén kell megesni.

Hogy ezen Eggyezésben többen részesülhessenek a’ fen’nt elő 
fzámlált szükségek több részekre fognak osztatni. A többi Feltételek 
pedig a' Kótyavetye napján köz tudománnyá fognak tétetni.

A' Ts. Kir. Mezőhegyesi Magyar Katonai Ménes Igazgatás' ne
vében, Mezőhegyesen September 23-dikán 1828-

T a v e r a m. k.
Major.

Licitatió Jelentés.
(3), F°]yó esztendei October 21-dikén Ó-Aradon Traup Ezeredes 

Kapitány Ur házában , a templom ütfzában a' Tsáfzári Kir. Mezőhe
gyesi Katona Ménes Intézetnek szükségeire megkivántató fa nemek,

és



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(3i.)

Pesten, Szerdán, Mind Szent Hava 15-dik napján 1828.

Rend.
A’ gyülevész sokaság’ zavaros lármája zsibongást 

Indít; nem képes tudni , mi czélja legyen. 
A’ rend a’ dolgok’ szent lelke: akármi erőnek 

Rendtartás nélkül nints foganatja soha.

MAGYAR és ERDÉLY* 
ORSZÁG.

I^álunk az idő késő őfzire válto

zott ; a múlt hétfőn estve és éjjel, 
valamint a’ mára virradó éjjel is 
hideg szeles esső volt, melly a’ le
vegőt annyira meghűvesítette, kivált 
a’ most is fúvó tsípős szél, hogy 
téli ruhára van szükségünk.

Pozsonyban most Oct. első 
felében végezték a’ szüretet; az oda 
való tudósítások fzerént nem éppen 
rofz bor lesz, és több, mint tavaly.

Az előbbi levelünkben érintett, 
Sept. 22-dikén történt Erdélyi fé
nyes béiktatásról, mellybez mind 
fényre , mind méltóságra nézve ha
sonló századok óta a' mint írják , 
nem történt, N. Enyedről költ bő
vebb tudósítás fzerént a következő
ket közölhetjük, olly megjegyzéssel, 
hogy a’ béiktatás nem Károly-Fe- 
jérváratt , hanem Nagy -Enyeden 
történt, ’s minthogy Erdélyből rit
kább az illy öröm - ünnepekről a" 

(Második Félesztendő 1828.)

tudósítás, ha hoíTzabbatska is, nem 
tartjuk unalmasnak az érdemes Ol
vasók előtt:— Sept. 20-ikán, minek- 
utánna eddig elé a’ Dévai Kerület 
valóságos Tartománybéli Biztosa ésy 
Nemes K. Fejér Várban is birtokos 
Sepsi Zoltán!Méltóságos Czir j ék 
Dienes Úr a' Király és Haza eránt 
olly gyakron megmutatott nagy tet
teiért Ns. Alsó Fejér Vármegye Fő- 
Ispányáva léven O Felsége által ke
gyelmesen kineveztete, ezen fényes 
hivatalba való törvényes béiktatás 
ünnepére a’ Ns. Vármegye Praeto- 
rialis helyére ide Ns. N. Enyed Vá
rosába elindúlni fzándékoznék;azon 
K. Város’ Tanátsa tifzteíkedése té
telére megjelenvén, ’s érzékeny Be
széddel elbútsúzván, pontban 12 
órakor számos lovagjainak elő-Iép- 
tetésével, és nagyjzámú hiútoknak, 
nem külömben a' M. Püspöki Ura
dalmi Tisztségnek elkísérésével meg 
tisztelve, az Alsó Galdi határig kí
sérte. Ottan a’ Ns. Vármegye Ts. 
Tisztsége, és nagy fzámú Úri Ren
dek nemzeti fényes öltözetben, úgy



fzint.én a' Ns. Vármegye felkelő fzá- 
zadja által forma ruhábau fogadtat
ván , Dirigens Fő-Bíró Tövisi Ts. 
Tövisi Gergely Uf d fzes befzéd- 
del tisztelte meg, mellyre ONagy 
sága hasonló ékesen.- fzóllással fe
lelt. Ezután a" Ns. felkelő század 
elől lovagolván, Ns. Károly Fejér
vár Sz. K. Városa Nemzeti difzes kön
tösbe öltözve lévő Követeinek, és 
az egész elfogadó seregnek kisnété
vé! tovább utazott. Ns. N. Enyed 
Városa végénél fzámlálhatatlan so
kaság, mozsár-ágyúk durrogási, és 
sokszorozott éljen kiáltások között 
érkezett a' Ns. Vármegye Praetoriu- 
mához. Itten fő Gazda fő Strázsa 
Mester Méltóságos Petrevityi Hor
váth Dániel Úr, és fő Gazd’afz- 
fzony Mélt. Gróf Széki Teleki Kái
né Matskási Klára aíTzony által 
fogadtatott: minekutánna pedig a’ 
felkelő Ns. Század a’ Praetorium Ud
varán rendbe állíttattott, annak Ve
zére Tettes Pallos Láfzló U-r egy 
ügyes beszéddel tisztelte O Nagysá
gát , mellyet hasonló szívességgel 
viíTzonozutt O Nagysága. Estve 1/2 
Q órakor 107 fzemélynek fényes va- 
tsora adatott a’ Pvaetorialis Sálában, 
melly az O Felsége Képével fel volt 
ékesítve.

Más nap a’ R. Fő Kormány szé
ki Biztosakot Kamarás’ és K. Fő Kor
mányszéki másod elölülő Göntz Kúsz
kál Gróf Rornis János tJr O Ex- 
cellentiáját, és Kamarás K. Fő Kor- 
mányfzéki Tariátsos B. Nalátzi 
Jósef Ur O Nagyságát az úgy neve
zett két, győzedelmi kaput abrázaló 
Fűzfáknál, egy felette difzesBefzéd-

del fogadta el fen tisztelt Dirigens 
Fő-Bíró Úr, mellyre .hasonló ékes 
elő adással méltóztatott a'Fő Biztos 
Úr O Excellentiája felelni. Ezután 
a’Ns. felkelő század elől indulásá
val, az egéfz számtalan hiútokból 
álló kiséret által az ezen czélra O 
Excellentiájának ki jelelt szállásra 
Generális Fő Hadnagy Méltóságos 
Kerek es Timote Úr házához .kí
sértettek : hova megérkezvén, mind 
a’ Fő Isjpány Ú.r O Nagysága, mind 
a' több már megjelenve lévő Űri 
Rendek’, és Követek’ tisztelet tételeit 
méltóztcitta'k elfogadni. Est véli g 
órakor egy e’végre különösön a' Fő 
Ispány Ur Q Nagysága tulajdon kö-l- 
tségén készült fzép tűzi játék adatott 
a’Vármegye házával által ellenbe: 
egyszer smind a' város , nevezetesen 
pedig a’ Vármegye háza felette szé
pen kivilágosíttatott. Q órakor az 
ezen nevezetes Installációra készített, 
’s az O Felségük' melly képeikkel di- 
fzesített színben 200 személyre te
rített asztalnál, fényes Vatsora volt, 
mellyen a’ tisztelt K. Biztos Urak 
is jelen voltak.

Az ezt követő , és a",beiktatásra 
rendelve lévő napon September 22- 
dikén Q órakor á’ Ns. Vármegye 
Rendel, a" megjelent Úri Vendégek, 
és Követek véghetetlen nagy szám
mal a Márkális-Szék’ palotájában 
öfzvegyülekeztek (a’ Damák számá
ra a’; zöld afztal jobb oldala megett, 
az O Felsége képe alatt, különös 
néző hely volt készítve). Ekkor a’ 
Dirigens fő Bíró Tettes Tövis i 
Gergely Úr" említésére legelőbbfzör 
is kétrendbeli Követség választatott,



a' végre, hogy s.L első', a’K.-Biztos 
Urakat; a’ második a’ beiktatandó 
Fő Ispány Úr O Nagyságát a Ns. 
Rendek nevében meghívja; az első 
Deputátiónak Vezérlője volt K- Ka
marás Széki Gróf Teleki Ferencz 
Úr O Nagysága, tagjai pedig •: B< R e- 
m é n y L áfa ló, Thes. Cons. és Zalat. 
Administrator Traimfelsi K i m eile 
Mátyás ,. Tartománybéli Dévai Ké
rőié i Fő-Biztos SzáiláspatakiMara 
Jósef, Vice-Ispány B. Madarasi K i s 
Jósef, Hon. Fő Not. B. Kemény 
Dienes , Ns.-Száfzsebes Szék Király 
Bírája Dit'rich Jósef,. Károly F. 
Vári K. Posta Mester és Követ F. 
Gyergyai F o g a r as i Sámuel Urak. 
A’ másodiknak pedig, ai Ns. Károly 
F. Vári Káptalan Kántor Kanonokja 
Káránsebesi Fő Tifztelendő 1 v ul y 
Károly Úr vezérlése alatt, nyugo
dalomra botsátott K. Lovas fzázados 
B. Splényi Károly , a’ Tarto
mánybéli Bányáfzi Törvényszék' 
Elölülője Borbereki C-sifzár Pál, 
Kis-Bartsai Barts a i Gergely, Gyu
la Fejérvári idősbb F arkas Sán
dor, M. Portusi K. Controller Be
lényesi Komáromi Sándor, K. 
Kamarai Ispány Abrudbányai F i k- 
k e r János-, és Nagy-Rák ősi R á k o s i 
Károly Urak. Az első Deputátio, a’ 
felkelő Ns. század Török muzsiká
val való elő léptetésével, egyenesen 
a’- K. Fő Biztos Úr Ö Exceílentiája' 
szállására menvén, azon követség 
elöljárója fzép elő adással O Excel- 
lentiáját meghívta, az alatt a’ máső- 
dik követség vezérlője is hasonló 
ékes mondással meghivá a’ Eő-Is- 
pány Úr O Nagyságát, ki is ezen

Követség kíséretével a K. Fő Biztos 
Úrlioz ment; ez alatt az első- rend
beli Ijüldüttség a" másod K. Biztos 
Úr O Nagyságát is oda kisérvén , 
mind a’ bárom fő fzemély a’ két 
követségtől kisértetve , és a’ Ns. Lo
vas Század Török muzsikával előre 
menve , az ide való P. Minoriták dí
szes templomába ment. Itten Erdé
lyünk' N. Méltóságú Püspök je Tus
nádi Kovát-s Miklós Űr Ő Excel- 
lentiája fényes adsistentiával , és 
muzsika mellett, a’Veni Sanctét el
énekelte. Aj pompás nagy Mise' vég
ződésével O Excellentiájok, és O 
Nagyságok, az előbbi módon a' Prae- 
toriális házhoz a’FőIspányi szállás
ra kísértettek; és minekutánna a' 
Követségek bizottságoknak miként 
tellyesitéséről jelen tést tettek, úgy an 
általuk a’ Gyűlésbe bevezettettek. 
Ottan megérkezvén O Exceílentiája 
a’ K. Fő Biztos-Úr, hangos Vivát 
kiáltások között az elölülői helvet, 
elfoglalta^ jobb felől aj Püspök Úr, 
bal felől a' másod K. Biztos Ur, a’ 
zöld afztal felső jobb végén pedig 
az installálandó Fo-Ispány Úr fog
laltak helyet. Minekutánna Előlülő 
Úr Ő Exceílentiája a’ T. K. Főigaz
gató Tanáts Decfetumát a’ megha
talmazásokról felolvastatta, a’ be
iktatandó Fő-Ispány Úrhoz, és a’ Ts. 
Rendekhez bölts és fontos Befzédet 
tartott. Ezután a’ K. Kinevező Le
velet felolvastatván-,. a' Méltóságos 
Fő-Ispány Úr a’ fzokott hitet, az
után pedig a’ Ns. Rendek buzgó kí
vánságára az Unió esküvését letévén; 
a’ Királyi Biztos Urakhoz való mély
séges tiszteletét, a* Ns. Rendekhez



pedig buzgó fzeretetét, és ezen nagy 
difzü első megye’ javának előmoz
dítására törekedő szándékát fontos 
és ékes Beszédben kijelentette. Ek
kor többször tifzteltt Fő-Biró Úr, 
és Gróf Teleki Ádám Úr Ő Nagy
sága igen fzép velős Beszédeket mon
dának. Ezek végződéséivé! a’ K. Fő 
Biztos Úr a’ Megye’ petsétjét, a’ Fő 
lspány Úrnak, mind annak törvé
nyes felvigyázójának, fzép ajánlás
sal általadta. Ez megesvén , hites 
Szószóló Csernátoni János Úr, 
egy , e’végre versbe szedett munkát 
mondott el. Ezután a’ K. Biztos Urak 
a’ béjöveteli fzertartással hangos Él
jen kiáltások között elkísérhettek. A" 
Fő-Ispány Úr a’ gyűlésbe viíTza tér
vén , Elölülői Székét elfoglalta, ’s 
elvkor Fő-Jegyző Örményfzékesi Ts. 
Szalántzi Samuel, és K, Posta 
Mester ’s Követ F. Gyér: F ogarasi 
Sámuel , Urak difzes beszédeket 
mondának. Ezek után némelly sür
getőbb tárgyak eligazíthatván, a’ 
gyűlés eloszlott.

(Berekesztése következik.) 
Hadi Tudósítások.

Bukarestből Sept. 29-dikén 
költ tudósítás fzerént az előtt nehány 
nappal az Orofzok között Geismar 
Grlis alatt, és Törökök között Csó
ró j-nál heves tsata történt, hol 500 
Törököt elfogtak, 6 ágyút, és 700 
tárfzekeret nyertek az Orofzok, és 
az ellenséget a' Ralefati állásába 
viíTza-nyomták.

Rotk Grlis, seregével eggyütt 
Jenibazárhoz a’ fő táborba indúlt, és 
Hg. Serbatoff Grlis által fel vál
tatott, ki, minekutánna a’ nehéz

ágyú Szilifztriához megérkezett,ezen 
várnak vívásához emberül hozzá fog. 
(Ennél fogva nem igaz, a' mit az 
Álig. Z. írt a Sziiifztriai őrizet’ ha
talmas kitsapásáról, és a’ Törökök 
nagy győzedelméről.)

NÉMET ORSZÁG.
A’ Stuttgarti Újság Oct. 7-dikén 

jelenti: hogy Oct. 6-dikán délután 
2 órakor melly-beli vízi betegségben 
O Felsége az Özvegy Würtembergi 
Királyné Charlotta Augufzta 
Mathilde, Nagy Britanniának 
ízületeit Korona Herczegnéje , a’ 
Ludvigsburgi K. Residentiában meg
halt. Ő Felsége ízül. Sept. 29.1706.
férjhez ment Fridrik Királyhoz 
Máj. 18- 1797. Özvegy Oct. 30- 
dikától fogva 1816.

OROSZ BIRODALOM.
Sept. 26-dikán Sz. Péter vá

rában illy Felséges Parantsolat 
hírdettetett ki: „Mi Első Miklós, 
Isten kegyelméből minden Orofzok’ 
Tsáfzárja , és egyedül uralkodója , 
etc. etc. etc. Noha fegyvereink a* 
mostani háborúban az Ottomani 
Porta ellen fzerentsések , és Mi tiszta 
szívből óhajtjuk , hogy minél hama
rább vége fzakadjon ezen viadalnak; 
mégis az ellenség, a’ béke-javalla
toktól idegen maradván , makattsá- 
ga által arra kénfzerít, hogy a há
ború’ folytatására új efzkozökhez 
nyúljunk. — Minthogy ennél fogva 
elkerülhetetlennek tartjuk hadi se
regünket tellyes számúvá tenni, pa- 
rantsóljuk : 1.) hogy az egéfz Biro
dalomban , kivévén Grúziát, és Be- 
fzárábiát, 500 lélek közül 4 új katona 
állíttassék. Z.) Azon új katonák’ má-
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sodik felének kiállítása , melly a 
múlt 92-dik katona-fzedéskor Apr. 
20-diki Rendelésünknél fogva, Cher
son , Jakaterinoslav, Poltova , Slo- 
bodsko-Ukrainsk, Kiev, és Podolia 
Kormányszékekben elmaradott az 
ezen Kormányszékek által tett áldo
zatok miatt, a" jövő katona-fzedésig 
elhalafztassék. 3) A katona-fzedés 
az élő törvények’, és az ezennel az 
igazgató Tanátshoz utasított külö
nös Ukáz értelme fzerént menjen 
végbe. — EzenUkázban a’ mennyire 
lehetett hív jobbágyaink’ könnyeb- 
bítésére a’ többek közt azt rendel
tük : hogy a’ mérték’ meghatározá
sában a’ szükséget tekintsék ; a’ru
házatra való pénzt pedig tsak olly 
áron hajtsák fel, mintáz utolsó ka- 
tona-fzedésnél, és nem drágábban 
Költ O d e f fz á b a n , Aug. 21-ikén 
( Sept. 2- ) 1828. Orfzáglásunknak 
3-dik esztendejében.

Miklós.”
Az igazgató Tanátshoz küldött 

Ukazban meghagyatik : l.) hogy a' 
mostani katona-fzedés a’ f. e. Nov. 
1. (13) napján kezdődjék , és 2 hó
nap alatt elvégződjék; 2.) az igaz 
gató Tanáts olly rendelést tegyen, 
hogy ezen idő alatt a" múltkori ka- 
tona-fzedéskor elmaradott új kato
nák most mind kiállíttassanak ; 3.) 
az új katonák 18 esztendősnek ifjab
bak , és 3 5-nél öregebbek ne legye
nek ; 4.) a’ Kormányszékekben, és 
kerületi városokban a’ fogdosás a 
polgári Helytartónak , és a’ Nemes
ség’ Elöljárójának eggyetértésével 
történjék , ’s a’ t.

Odesszának polgári Kormányo-

zója, és valóságos Státus-Tanátsos, 
Bogdanofsky, titkos Tanátsos- 
sá; és a’ Tsáfz. Cancelláriánál szol
gáló Kanikoff Kollégiumi Taná- 
tsos, Státus-Tanátsossá neveztetett. 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápoly ból Sept. 

2Ó.— Ezen h. 15-dikén elindult 
a’ Szultán a’ fő városból, és a" 
Sands ak i- serif (a fzent Záfzló) 
a’ Ramis-Tsiftliki táborba ál- 
talvitetett. Már előtte való estve szo
katlan mozgás volt Konstantinápoly
ban ; mindenféle fegy verú seregek , 
és Szerálybeli Tisztek, kiket igen 
sok teve , és öfzvér , hadi szerekkel, 
’s eleséggel megrakva, követett, tó
dultak hosszú , és tarka sorokban a* 
fő utfzán által a’ tábor’ helyére.

Napkelte után tsak hamar rezeg
ni kezdenek a’ dobok, hadi muzsi
ka zendúlt meg minden oldalról, az 
út a Szerálytól fogva a’ város’ leg
külső kapujáig számtalan sokaságú 
néppel, kivált asszony! személyek
kel tölt meg. 6 órakor a reguláris 
seregeknek első tsapatja kettős lé
péssel , lobogó zászlóval, és muzsi- 
ka-fzóval megindula. Ezután ment 
300 emberből álló tsapat, és a’ Se- 
raskier- Basa’ Rgtjének egy réfze , 
mintegy 400 ember ; ezen első osz
tályt bérekefzté egy Asiai lovag- 
tsapat.

Ezen menetel közben, melly 
semmi rendetlenséget sem okozott, 
a’ Törvény-tudók, Fő-Nagyok, Mi
nisterek , és más Országos Éő Tiszt
viselők a’ Szerályba ménének , hol 
a’ Szultán’ elkísérésére öfevegyúltek. 
Mindnyájokát tsak kevés szolga ki-



sért hadi öltözetben ;• az Ulemák 
szokott kontyokkal (turbán), a' Mi
nisterek, és Tisztviselők többnyire 
fejér Sállal fedezett fővel, és veres- 
külső köntösben, karddal, és pisto- 
lyokkal felkészülve. Némelly előke
lő Asszonyságoknak drága ékességü 
liintóji, kik a’ Díván útfzában lévő 
ismerőseik' házához mentek, nevel
ték a" számtalan népségnek gyönyö
rű látását; sőt még a’házak fedelei 
is tele voltak emberekkel. — Most 
fzáz teve, és ugyan annyi nyerges 
ló érkezét*-, mind gazdagon tarkán 
felékesítve. Az első tíz tevének terhei 
drága szövetekkel lévén betakarva, 
hihető a’ Nagy-Úri Kintstárból, és 
a’ Nagy-Úr’ számára vitte a’ szüksé
ges eszközöket, és szereket; ezek
nek hajtói dobot vertek, és Arabs 
nótákat énekeltek; ezeket követték 
több Agák ,. és egyéb polgári, ’s 
hadi Tisztek gazdag öltözetekben ; 
továbbá a’ szolgálaton kívül levő 
Gliodsagánok (Kamarás Urak); vég
re a’ Müderrik’ hóíTzú sora (a’ kü- 
lömféle Metseteknél lévő Intézetek’ 
Előljáróji) és az Ulemák, öregsé
gük, ’s rangjoki fzerént,, legalább 
5—400-zan.

A lovasságnak,, és Seraskier 
Basa (Chosrev) lovag gardájának egy 
osztálya hírdeté ennek jövetelét. O 
maga (a’ Basa) nem marada a’ sor
ban, hanem ide ’s tova ugrata a’ 
rendűek fentartása végett. Ekkor 
megjelenek a'Nagy-Vezér’(Achmed- 
Chelufzi-Efendi) Kaimakámja, vagy 
is Helytartója , az egéfz Ministeri- 
umtól körülvétetve. A’ Kaimakám- 
Basa" gárdája , és több gyalog sere

gek’ sorai között, a’ Nagy-Urnak 20 
egynéhány lovait vezették kézen fog
va. Azután" a’ Szerály' gárdájának 
egy osztálya jőve; ezt követték több 
első rangú Ulemák, és Emirek,kik 
a Muftit, és Rumeliának, ’s Ana- 
tolikónak Kadiaskeréit (tartomány
beli , és tábori bírákat ) környé
kezték«

Ezután jőve egy igen ékesen 
készített, és gazdagon megaranyo
zott Török kotsi, mellyen közön
ségesen a' Próféta' zászlóját szokták 
vinni, de most hihető tsak a’tokja 
volt rajta ; mert magát a’ záfzlót 
egy utánna menő lovag , N a k i b- 
olEschraf, (a’ szent zászló’ első 
őrzője,, és minden Emirek’ Feje) 
vitte. Ezen zászló középszerű; vilá
gos zöld selyemmel bé van húzva; 
a’ nyele’ tetején sem félhold, sem 
tsillagnints, hanem egy kéz-ököl for
maaranyból. A záfzló mellett ment 
12 Énekes , dítsérő énekeket mond
ván Mahomedhez', és ugyanannyi 
Uri-inas füstölőkkel mellyekből 
ambra.és moschus gőz illatozott.

Ezután mindjárt menta’ Szul
tán: minden ékesség nélkül, tsak 
egyszerű fejér turbán, és veres felső 
Köntös lévén rajta, hadi öltözetben. 
Sem testőrző sereg, sem egyéb ké
sérők nem voltak körülötte. Tisztei 
mély alázatossággal távúiról követ» 
ték, Ezekhez kaptsolta magát egy. 
tsapat reguláris új gyalogság, 1000 
emberből álló, 12—1500 emberből 
álló lovag.»ofztállyal, mellyet maga 
a’ Szultán gyakorlott a’ fegyverben. 
A’ B o s t a n d s i - B a s i’ gárdája és 
sereg osztálya a’ szokott veres sapka .



helyett sál lévén fej Okén , a’ puskát 
vállaikon a' pissolyokat öveikben 
vivén, a' bátúljáró sereget formálták.

. Ezután érkezett egy másik Török 
módi czifra kotsi, éppen ollyan ,. 
mint a’ melly a szent zászlónak vi
telére van rendeltetve; hihető ez is 
arra szolgál, ha az első el találna 
romlani. Ezt követte .hat -lovú hat 
kotsi Európai módra , noha régitske 
módi; ezek közt kettő üveges hintó 
volt. Eggyetlen egy kotsis hajtotta 
a hat lovat; és a kotsisok mind 
( hihető Bolgárok , vagy Oláhok ) 
egészen Lengyel módra aranyban, 
és selyemben voltak öltözködve, 
magas sapkákkal , és lelógó rojtok
kal. Több társzekerek, és egy osz
tály pattantyusság zára bé a mene
telt, mellynek a szép idő kedvezett.

Azon kapu előtt, melly a’ Ramis- 
Tsiftliki Kafzárnya mellett lévő tá
borra nyílik , több Ministerek, Ba
sák , és Nagyok szolgáikkal eggyütt 
várták a’ Szultánt. A’ Kaszárnya déli 
tornyának tetejéről , mellyben a 
szent zászló fog tartatni, egy nagy 
zöld záfzló lobogott, mellynek he
gyén fejér hóid, és tsillag volt; a' 
többi három tornyon hasonló , de 
veres zászlók. Itt a' dombon több 
pattantyús, és földásó tsapatok vol
tak rendbe kiállítva, tovább fejér 
zászlókkal 1000—1200 polgári kato
na; ezeken túl temérdek sok nézők, 
kivált asszonyok. — Éppen 12 óra 
volt, midőn a Szultán a’ Kaszár
nyába érkezett.

Az egéfz pompa’ végezetével, 
melly inkább hadi szint, és rendet 
mutatott, mint Asiai szertartást, hat

ágyúlövés tétetett, és a’ katonák a 
táborba béfzállottak. — Ezen naptól 
fogva óránként nevekedik a tábor 
seregekkel , ’s pattantyússággal. 
Chosrev-Basán kívül, ki mindég a’ 
Szultán mellett van , az egykori 
Nagy-Vezér A1 i B a s a is jelen van, 
ki egy ideig Maltepében magános
ságban élt, minthogy a Szultán" ke
gyelmét megnyerte. Hogy a tábor 
szükséget ne szenvedjen a kereske
dőknek, és mester embereknek meg- 
parantsoltatott, hogy bódékat épít- 
tsenek a" tábor mellett, ’s így ott 
most egéfz piacz vagyon. Azt 
tartják., hogy -a" Szultán Mahmud 
nem sokára Drináp olyba fog 
indúlni.

Mióta a Szultán kiment , a" Fő 
városban, a’ Ministerek , és az orszá
gos Tisztviselők is megváltoztatták 
viseleteiket; mert a’ szokott tiszt! 
ruha helyett hadi öltözetben jelen
nek meg, és készen tartják mago
kat a" Szultánnak első megfzóllítá- 
sára mindjárt a" táborba fzállani.

Tegnap a" Seraskier HuíTzein- 
Basának illy hadi tudósítása hírdet- 
tetett ki:

Sumla, Sept. lg-dikén. — 
„Huffzein-Basa Sept. 17-dikén* ( az 
Orosz utolsó hadi tudósítások tsak
15-dikáig terjednek) Alis-Basa 
Beglerbéget egynéhány ezer lovag
gal elküldé , hogy Strandsán ke
resztül mén vén, az ellenséget hátul
ról megtámadja. Elsőbben Bulasik- 
nál ízembe talála egy Orofz tsapa- 
tot, mellyel viíTzanyoma , megöl
vén közüle 200 embert, és 28-at el



fogván. — Ezen fzerentsés eset után 
Alis-Basa eltökélté magában , hogy 
Gróf Wi 11 g e n s t ei n Feldmarsal’ 
fő hadi szállását megtámadja , ’s ép
pen akkor ()000 lovaghói álló Orofz 
sereg Várnától jővén, fzembetunek. 
Haladék nélkül bátran erre roha- 
nának seregeink , és igen véres tu
sakodás után győzének. Ezen alkal
matossággal seregeink nehány ezer 
lovat, vágó marhát, karabélyt, és 
sok mindenféle szereket, tárfzeke- 
reket nyertek , de ezen utolsókat 
felégették.

,,A’ táborba való vifTza-jövetele- 
kor Alis-Basa még egy Orofz gyalog 
batalionra talála, mellyel majd egé
szen felkonczolt.

„Várnát még most is igen tüze
sen vívják az Oroszok, hanem a’ 
Törökök keményen oltalmazzák; 
a’ Nagy-Vezér már seregével a’ vá
roshoz közel meg fogott érkezni." 
(Moldovai jelentés fzerént a’ Nagy- 
Vezér’ előserege Rustsukba ér
kezett. Majd meg látjuk, mellyik 
léfz igaz.)

A’ Nagy Úr’ Kintstára, az egy
kori Szkiói Helytartónak Vahid 
Emin Basának, ki l80Q-ben az 
Angliával való béke-alkudozásban 
Biztos volt, halála által, kinek va
gyona a" Kintstárra fzállott, 45,000 
zatskóval, vagyis 20 millióm piafz- 
ternél többel megszaporodott kéfz 
pénzben, és drágaságokban.

NAGY BRITANNIA.

Octob. 3-dikán költ Londoni Újsá
golt megvalósítják az lrlandi nagy 
mozgásokat. Tipperary Grófságban 
számos nép öfzve tsoportozott volt, 
és egy veszekedésnél a" fegyveres po- 
litia meggyőzettetett. Ennél fogva 
Sept. 2Q. a’ Dublini kastélyban titkos 
tanáts tartatott. Azt mondják, hogy 
a' hadi törvény ki fog hírdettetni. 
A’ katonaság kéfzen tartatik.— Lon
donban a’volt a" híre, hogy Shiel, 
és O' C önnel Uraknak elfogatta- 
tások eránt parantsolat küldetett.

A' Boring. Királyné Sept. 30- 
dikán, a’nélkül, hogy Plymouthba 
ment volna , Exeteren keresztül 
Bathba érkezett.

A’ Kabinéti tanáts Sept. 20-dikán 
2 óráig tartott, ’s ezen tanátskozásba 
meghívták a’ Ministerek az At
torney- és Solicitor Generált is (a’ 
Koronának két első Törvény tudó
sait). Még a* gyűlés előtt Peel Úr, 
és a’Kintstár’ Cancelláriusa hofízas 
Conferentiát tartottak Welling
ton Herczeggel. Herries Úron 
kívül, ki Skocziában vagyon, a’ 
Kabinet’ tagjai mindnyájan jelen 
voltak a' tanátskozásban; és ennek 
vége lévén , mindjárt a’ belső dol
gok’ hivatalából egy Kurír indúlt 
Irlandba hivatalos levelekkel. — Más 
nap, 27-dikben délután 2 órakor is
mét öfzveűltek a’ Ministerek.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Octob. 10-dik napján 1828. Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. zo kr. Kétszeres 5 forint 
40 kr. Rozs 4 fór. 20 kr. Árpa 2 fór. 48 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kukoricza 2 fór. Z0 kr. Köles —fór. — kr. Köles kása fór.— kr.

(Hasznos Mulatságok Nro 31. Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
_________ (3i.)

Pesten, Hartleben K. Adolfnál, a’ Váczi utfzában, a' Hét Válafztó- 
Fejedelem irányában árúltatik:

(Ezüst-Pénzben)

Magyar-Német és Német-Magyar
Szókönyv,

A’ többek között Holzmann, Scheller, Párizpápai és Márton után dol
gozva, mind a két Nemzet’ hasznára kiadathatott. 2 Darab Pesten ,
1827. 5 fór. 50 kr. kötve 6 fór.

Az erőszak nélkül való Patkólás, okosságon , és aJ lovak lélek 
tudományán (Psyc’nologia) alapodott. Értekezés : miként kelljen 
az igen ízgékony, vagyis könyen ingerelhető, rofz indúlatú, és 
egészen elromlott Lovakat, a’ melyeket mind eddig tsak egyedül 
erőszakkal és kénfzerítés által lehete megpatkolni, egy óra alatt 
arra bimi , hogy magokat örömest engedjék megpatkoltatni, és 
makattságokat örökre letegyék, Balassa Konstantin, Ts. K. Ka
pitány után. Hat Kőrevágott Rajzolatokkal. Pesten, 1828.Kötve48 kr.

Az egésséges emberi test Boncztudományának alapvonatjai. 
Hempel Adolf Fridrik után németből, fordítva Bugát Pál által.
2 Kötet. Pesten1828. 5 fór, 12 kr,.

H í r d e t é s.
(l) Tekintetes Nemes Komárom Vármegyében Komáromnak által 

ellenében fekvő Uj-Szönyi Praediumban — melly a’ méltóságos Ó- 
Szönyi Uradalomhoz tartozandó— folyó 1828-dik esztendő November
14-dik napján Marits Tamás Úrnak egy udvarban— de két osztály
ban lévő Háza — melly 8 szobákból, 2 fpaizokból, és 2 konyhákból , 
álló — vagyon hozzá egy Gabona le-töltő mintegy 40,000 mérőre való, 
szinte 100 akóra való pincze ,. kotsi fzin , és istálló , egy hafzon vehető 
kő kúttá!, egy gyümöltsps, és egy kukoriczás kertel eggyütt, Kótya
vetye által eladattatik.

A' kiknek tehát vevő szándék jók lénne, a’ fennt ki tett napon . 
és helyen az eladattatás érdemében bővebb Tudósítást vehetnek.

)(( Második Félesztendö 1828.9
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^H irdetés.
(0 A’ Fő Méltóságú Hg. Grassalk ovi eb Gödöllői Uradalmában 

ugyan Gödöllőn több Sveitzer marhák Kótyavetye útján kéfz pénz fize
tés mellett eladandók. Mellyre nézve e’ folyó Octob. 23-dikán tartandó 
Licitatióra a‘ venni kívánók illendően meghrvattatnak.

Hirdetés.
(l) A’ Tsáfzári, ’s Kir. Mezőhegyes! Magyar Katonai Ménes Inté

zetnek részéről köz tudományúl tétetik: hogy a’jövő Januarius 1-ső nap
jától fogva December végéig 182Q. az addig ki kerülő ló, és ökör bő
rök’ megvételére nézve, folyó 1828-dik esztendei November 4-dikén 
Ó-Aradon Traun Ezeredes Kapitány Úr házánál a’Templom ütfzában 
dél előtti Q órakor Licitatió fog tartatni. Minden Licitáló Bánat pénz 
gyanánt 15 fór., a’ magára felvállaló pedig 30 ezüst forintokat letenni 
tartozik. Költ Mezőhegyesen a’ Ts. Kir. Katonai Ménes Intézetben 
October 7-dikén 1828«

Ta v e r a m. k.
Major.

Peszéri Puszta Árendába adandó,
(i) A’ Ráczkevi Ts. Kir. Famíliái Uradalom

hoz tartozandó Peszér Pusztának részé, mellj Bit
térnek árenda - része volt (Ns. Pest Vármegyében)
1829-diki April. 24-dikétől kezdve, hat esztendőre 
a’ legtöbbet Ígérőnek árendába adatik. — A’ bérleni 
kívánók ennél fogva (négy száz ezüst forint Bánat 
pénzzel felkészülve) a’ f. 1828-diki October 3o-dikán 
délután három órakor Promontoriumban a’ Tiszt
ség Irószobájában megjelenni ne terheltessenek; 
hol előre is tetszések szerént, akár mikor, az Árén- ^ 
da feltételeit megtudhatni.

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

re a’ folyó 1828-dik esztendei October 30-dikán az Arad-Modenai 
Kamarai Uradalom Praefectusi Irófzobájában Aradon , az oda való Ka
marai Uradalomkor tartozó Milovai és Konopi erdőkből efzten-
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dónként esni szokott favágás, mellyből 4,000 , és ha a' vágás többet 
ád ki 5,000 öl is bik ,’s tölgy-hasáb-fa, a’f.e. 1828 November i-ső nap
jától kezdve, a’ legtöbbet Ígérőnek 5 esztendőre olly feltétel alatt el- 
adatik, hogy a’többet ígérő az öl-fát maga rakassa öfzve, és azt tsak 
Aradon adhassa el; — egyfzer'smind pedig az ezen megvett, és ő ál
tala hajón Aradra szállítandó fával , esztendőnként mintegy 450 öl biro
dalmi* Deputatumokhoz tartozó bik-fát meghatározott hajó-bér mellett 
182(J-diki 1-8Ő Májustól kezdve 5 esztendő alatt Aradra szállítani tartozik. 
— A’ venni, és illetőképpen bérleni kívánok az ez eránt való feltéte
leket az Aradi Kamarai Praefectusi hivatalban , vagy az Aradi Kamarai 
Erdő-hivatal Iró-fzobájában naponként megláthatják, és ha a’Licita- 
tióhoz fzóllani akarnak, 2,000 fór. C. P. Cautiót törvényesen előmu
tatni tartoznak ;— Kik is October 30-dikán 1828. az Aradi Praefectusi 
hivatal Iró-fzobájába jelenjenek meg. Költ Budán Oct. lo-dikén 1828.

Tűzi, és Épületi fák, továbbá Épületi Szerek, vala
mint Mesterségbeli szer szám ok Licitatiója.

(3) Folyó 1828-dik esztendei October 20-dikán dél előtti Q órakor 
az Aradi várban , az lnzsenér , és vár-épités Igazgatás iró-fzobájában a’ 
Ts. és Kir. Mezőhegyesi Magyar Katonai Ménes Intézetnek jövő 182Q- 
dik esztendei szükségeire megkívántadé tűzi, és épületbéli fák, úgy 
épületbéli materialék, és mesterségbéli szerszámok megszerzésérenyil- 
vánságos Kótyavetye fog tartatni, nevezetesen :

Tűzi fa
1000 Alsó Ausztriai öl kemény fa.

Épületnek való Tölgyfa 
10 szál ll/i2 hüvelknyi, és 6 öl holTzúságú tölgyfa.
30 — 7/8 — — — 6 — —
30 — 6/7 — — — 6 — —

200 darab tölgyfából metszett 8 láb holTzúságú ablak-rámák.
200 darab Z öl, holTzúságú, 10 hüvelk fzéleségü, és 
ll/2 hüvelk vastagságú tölgyfa deszkák.

10 darab tölgyfából készített és 7 öl hoíTzaságú itató válluk.
10 darab 4 öl, ’s 3 láb hoíTzaságú Kútágasok.

Épületnek való puha fa.
200 darab öl hoíTzaságú fedél léczek.
100.000 dar. 18 hüvelk hoíTzaságú 3 hüvelk fzéleségü elkéfzített zsindel

Vas és szeg nemek.
10.000 darab kissebb foglaló fzeg, 10,000 dar. középszerű lécz szeg,
80.000 dar. nagy lécz fzeg. 150,000 zsindel fzeg, 10,000 nagyobb bo, 
ritó fzeg, 10,000 padló fzeg, 10,000 stukátor fzeg, 10,000 egész ráma



fzeg, 8,000 apró ráma szeg, 4,000 nagy zár fzeg, 8,000 kissebb ugyan 
zár fzeg, 22,000 foglaló fzeg.

Mesterségbéli Szerfzá m o k , ’s e g y é b b szükségese k. 
150 darab hordó donga , 20 dar, tsap . ö dar. széles élű fzekercze, G d. 
keskeny fzekercze; 4 dar. áts fejfze , 12 d. agyag-, és 12 kőmives tsapó 
kanál, 4 d. áts füréfz, 6 d. kézi fűrész , 2 d. középfzerű kézifűréfz. 2 
d. foglaló füréfz, 1 d. keskeny füréfz, 6 d. harapó-fogó, ío d. kádár 
bárd , 20 d. hordófuró , 20 d. nagy fúró, 6 d. szék láb fúró, Go d. fzeg 
fúró, 20 d. áts-füréfz-refzelő , 30 d. kézi füréfz refzelő, QÓ d. áts czeruza 
80 pár meszelő, 10 pár festő etset.

Tábla Üvegek..
Go marok Tseh Tábla üveg..

Festő Szerek.
6 akó lenmag-olaj , 6o font finom fehér ón kréta (Bleiweis) 6 fónfe- 
ezüst máz (Silberglätt) 8 font tajtékkő (Vimsenstein ) 20 font flamrufz, 
8 font vörös festék (Engclroth) 80 fogás vörös föld , 80 fogás zöld föld,' 
30 font Kolóniái Kréta, 80 font Gipsz, 100 fogás sárga föld, 80 font 
asztalos enyv, Ö00 köböl oltatlan méfz,.

Ezen nyilvánságos Kótyavetyéhez nem tsak az erdőknek Birto
kosai ; hanem egyébb ezen szerek szolgáltatását magokra válalni kívá
nók is ezennel avval a’ megjeggyzésselhivatalosak , hogy a’Kótyavetye 
kezdetekor 100 f. pengő pénzben bánat pénz gyanánt azonnal letenni 
kötelesek legyenek, elvégződvén pedig a’ Licitatió , az, a’ ki a’ szüksé
ges szernek, mellynek ki szolgáltatását magára válalta, betsü árbéli 
egy tized réfzét tartozzon az eggyező levél kötésekor, a’ Felséges Aera- 
rium bátorságára kéfz pénzben le fizetni.

Továbbá a* tűzi fa fzolgáltatására nézve, mellynek egy harmad 
részének bükfa, és két harmad résznek tölgy fa hasábokból kell lenni, 
meg jegyeztetik , hogy a’ Kótyavetye a nevezett fa nah két helyre való, 
szállításáról léfzen, t. i. Mezőhegyesre, és Pétskára a [Marosnak in
nenső partjára, vagyis Medgyesre, az e’ réfzben kirendelendő helyre; 
továbbá az épület fáknak Szolgáltatása Pétskára, vagy Nagy-Lakra em-. 
lített Maros innenső partjára ; végre a’ többi fzereknek egéfzen Mező
hegyesre való szállításának a' szállítónak költségén kell megesni.

Hogy ezen Eggyezésben többen részesülhessenek a fennt elő 
számlált szükségek több részekre fognak osztatni. A* többi Feltételek 
pedig a" Kótyavetye napján köz tudománnyá fognak tétetni.

A’ Ts. Kir. Mezőhegy esi Magyar Katonai Ménes Igazgatás’ ne-, 
v/ben, Mezőhegyesen. September 23-dikán 1828-

T a v e r a m. k,
Major.,



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(32.)

Pesten, Szombaton, Mind Szent Hava 18-dik napján 1828.

Erős, és Gyenge.
Izmos nagy vállán az Erős nagy terheket elbír;

Gyenge tsckély erejű, tsúgged alatta hamar. 
Lelki erő is van , melly- ingva hanyatlani nem tud 

Kedvetlen Sorsnak durva Isapási alatt.

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.
0 Tsáfz. R. Fő Herczegsége, Or

szágunk' Nádor-Ispánya a' f. h. Il
dikén délben kívánt jó egésségben 
Bétsből Al-Csúthon keresztül meg
érkezett Budára.

Nagy-Váradról. — A f. Oct.
6-ikán ’s következett napokon T.Ns. 
Bihar Vármegye Tifzt-újító Széket 
tartott N. M. Vásonykeői Gróf Z i- 
ch y Ferencz O Exjának, Ts. K 
Kamarás, belső titkos TanátsosÚr
nak , mint ezen Ns. Megye Fő-Is- 
pányának előlűlése alatt, melly al
kalmatossággal a’ következő Tifzt- 
Urak választattak : első Al-Ispány T. 
N. 'Sombori "Sombory Imre ; má
sodik Al-Ispány T. Klobusitzky 
János. Fő-Jegyző Tisza Lajos; 
első Al-Jegyző Jósa Péter; 2-dik 
Kiss Károly; 3-dik Reviczky 
László.— F ő Tiszti Ügyész Buda- 
liázy Antal; első Al-Ügyéfz B ö-
1 ö n y László ; 2-dik Servánfzky 
Lajos. — Fő Adószedők Fráter

(Második Félesztendó 1828.)

Gáspár, és Férd é n y i Jósef. Szám
vevő Hodosy Miklós. — A' Várad! 
Járásban: Fő Szolga-Bíró Ferde- 
n y i Antal; első Al-Szolga-Bírák 
Sz. Iványi Lajos, és Fényes 
Jósef; második Ál-Sz. B.Tokody 
Imre. — A’ Sár-réti Járásban : Fő Sz. 
B. Fráter Mihály; első Al-Sz. B. 
N ad ány i László, második Török 
István. — Az Érmellyéki Járásban : 
Fő Sz. B. F é n y e s Károly; első Al- 
Sz.B. CsanádyF erencz, és Laka
tos Aloiz ; második Fráter Elek. 
— A'Szalontai Járásban : Fő Sz. B, 
Sztacho Károly; első Al-Sz. B. 
Lakatos Benedek, és T húr zó 
János ; második Gázsy László.— 
A’ Belényesi Járásban : Fő Sz. B. 
Miskólczy Lajos ; első Al-Sz. B. 
Bartsay Károly ; második Cső t- 
k a Antal , Urak.

Örömmel jelentjük , a' Po’sonyi 
deák Újság fzerént, hogy a' Fő Mél
tóságú Primas Herczeg , ki a’ tudo
mányok, ’s tudósok’ ápolgatására, 
valamint minden jónak előmozdí
tására segedelem-kezet nyújt, T.



Tudós Ru m y Károly Urat, a’Phil. 
Doctorát Efztergomba meghívta a’ 
Hazai Törvény’ rendkívül való Pro- 
fessorságára, ’s a’ Primási Könyv
tárhoz Adjunctusnak.

Nagy-Váradról Oct. 3-dikán.
>—Nagy pompával, és egyházi fén
nyel tétetett le Sz. Mihály hava 28- 
dikán Fő Méltóságú Báró F r i m o nt 
Maria János Antrodokoi Herczeg- 
nek Palota nevű Helységében azon 
díszes Szentegyháznak Talpköve, 
mellynek nem talál tátik még eddig 
Hazánkban mássa sem formájára,sem 
külső, és belső ékességére,’s egyházi 
készületeire nézve. Ezen ritka pom
pájú templom' formája Hazánk di- 
tsőült Koronás Annyának a’ nagy 
Thereziának Keresztjét tökélletesen 
ábrázolja, 's valamint építő mes
tere hazánk Athénijából való(Hoff- 
richter Pesti építő mester) úgy min
den hozzá tartozandó mesteremberi 
munkák Pesten készíttetnek. Az Ol
tár, ’s minden egyébb egyházi készü
letek hozzá a’ legdrágábbak, Romá
ból. Velenczéből *s Nápolyból ho
zattak le. — A’ templomnak két 
tornya, kupolája, fzóval több felé
nél kéfzen van , a’ jövő Pünkösdre, 
mint bizodalmasan remélhetni , 
egészen elkészül, tsak azon okból 
halafztatott illy későre a’ szegletkő 
letétele, mivel maga a’ Fő Méltó
ságú Herezeg is személyesen kívánt 
jelen lenni az ünneplésen. A’talp
követ fényes egyházi szolgálattal 
tévé ié Méltóságos, és Fő Tiszte
lendő Laicsák Ferencz N. várad! 
Püspök, s Tsáfz. Kir. Tanátsos, 
mellyre ugyan ezen új templomban

Nagy Misét mondott , ’s fzívre- 
ható beszédet tartott Német nyelven 
amaz egyházi ékesfzóllásáról, fzent 
buzgóságáról isméretes Fő Méltó
ságú Hg. Hohenlohe Sándor N. 
Várad! Kanonok, a" Magyar fzent 
Beszéd pedig ez annya templomhoz 
tartozó Híveknek a’ régi templom
ban mondatott, a’Sz. Misének vé
gével, mellyen a’ Herezegi famílián 
kívül, több Mágnások, Úri Vendé
gek , ’s töméntelen nép jelen volt, 
a’ Követ le tevő Fő Pásztor a' fent 
említett drága egyházi öltözeteket 
áldotta meg, ezt követé O Herceg
ségének N. Váradon gazdag ebédje.

A’ Nagy-EnyediBeiktatás’bére- 
kefztése. — A Gyűlés eloszlása után 
a’ Vármegye házával ízembe a pia
con készült állásra felvont hordó 
bor a’ Község' számára kilövetett.— 
Három órakor délután a’ fen megírt 
színben, két egymás mellett végig 
menő pompás asztalnál, az egéfz 
díszes gyülekezet helyet foglalt, 
melly a legjobb ízléssel, maga ne
mében hasonlíthatatlan fényesség
gel ésbővséggel, 424 személyre volt 
terítve. Hat és fél órakor a’ Fő-Ispány 
Úr tiszteletére ugyan ezen fényes 
ünnepre megjelent a' Székely 
Jósef és Megyeri Károly Urak 
igazgatása alatt lévő Nemzeti Szín 
Játszó Társaság egy éppen ezen Ns. 
Megyében történt eredeti Darabot 
Kemény Simon neve alatt ját
szott ; mellyel követett a tisztelet 
tárgyához alkalmaztatott allegóriái 
rajzolat, kar-énekkel. Nyolcz óra
kor az egéfz Város, különösön pe
dig a’ Vármegye háza igen fényesen
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kivilágosíttatott, mikor is, az O 
Nagysága tifzteltetését ábrázaló ál- 
tallátfzók , és tűz-ofzlopok kitetfzőb- 
ben tündöklöttek. Kilencz órakor 
ezer személyre a’megnevezett Szín
ben, és a’ Közgyűlés palotájában igen 
fényes Bálok adattak , mellyekben 
hasonlólag egéfz viradtig bővség, 
határtalan öröm és vígság uralko
dott. Hajnalban Z órakor a" K. Biz
tos Urak, minekutánnaa' Bálban is 
réfzt venni méltóztattak, a’ fel költ 
forma ruhás Nemességtől kísértet
vén, elutaztak.

23-dikán délelőtti Q órakor a’ 
Rendek és számtalan Úri Vendégek 
a’ Márkális-Szék palotájában a’ Mél- 
tóságos Fő-Ispány Úr Előlülése alatt 
ismét egybe gyűltek: hol az azelőtt 
való napi jegyző-könyv felolvastat
ván, a’ szükséges helyeken meg jo- 
bítva hely behagyatván, legelőbbfzör 
is az O Nagysága javallatára eggyes 
akarattal mind azon Úri Vendégek, 
kik ezen nagy honnyi ünnep diíze
sítésére a’ hazai főbb Hivataloktól, 
’s Megyéktől, arra megbízva jelen 
voltak , ’s mások is a’ Rendek hálá- 
datos indulatjából az Assessorságra 
felvétettek, 's feleskedtettek. Külö
nös említést érdemelnek efcek között: 
Ns. Zaránd Vármegye Fő-Ispánya 
Méltóságos Kishalmágyi Holla ki 
István, K. Kamarás Gróf Teleki 
Ferencz,Thes. Cons. ésZal. Admin. 
Tr. Ki mer le Mátyás , Fő Kor
mányszék! Titoknok Alvintzi M a- 
1 o m Zsigmond, Rintstári Titoknok 
Gróf Kemény Jósef, a’ Tarto
mánybéli Bányáfzi Törvényszék 
Elölülője Borbereki Csifzár Pál,j

és R. Fő Strázsa-Mester Petr: Hor
váth Daniel Urak , több más a’ 
Mágnás! és Nemesi rendből jelenlé
vő érdemes Vendégekkel, és Köve
tekkel. Ezután több hivatalos és a’ 
Közgyűlést tárgyazó dolgok elláttat
ván , egy órakor a’ Gyűlés eloszlott. 
— Két órakor ugyan tsak a többször 
említett színben két száz személyre az 
az előtt napihoz hasonló pompás 
asztalnál a’ jelenlévő Úri Vendég- 
AíTzonyságok , és Rendek megven
dégeltelek. Estvéli 9 órakor pedig 
ismét fényes Bál adatott 400 válaga- 
tott személyre, a’ praetorialis Sá
lában.

Hadi Tudósítások.
Bukurestből Sept. 29-dikén 

illy hadi tudósítást közölnek : „Ezen 
h. 20-dikán 18,000 emberből álló 
Török sereg, a’ Viddini Basa’ 
vezérlése alatt Cső rój ellen indúla. 
Geismar Grlis minden tétovázás 
nélkül tsatába erefzkedék. Az ütkö
zet tüzesen elkezdődött, és reggeli 
7 órától fogva délután 2 óráig tar
tott, a’ nélkül, hogy elhatározó kö
vetkezése lett volna. Mind a’ két rész 
viffza ment a’ maga állásába. De al
konyodéikor Geismar Grlis hasz
nára fordította az ellenségnek azon bi
zodalmát, mellynél fogva az magát bá
torságban lenni vélte, gyorsan elönyo- 
múlt, és a’ táborra rohant, mellyel 
a’ Török már nehány sánczokkal 
megerősített vala. A’ megtámadás 
olly nagy ügyességgel volt elintézve, 
’s a' mi seregeink olly nagy bátor
sággal hajtották azt végre, hogy az 
ellenség, noha számosabb volt, nem 
vala képes vitéz seregünk’ rohaná*
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sának ellent-állani. Katonáink min
den oldalról keresztül törtek a’ Tö
rökön, ki a futásban kérésé oltal
mát. A’ viadalt tellyes zavarodás 
követé 5 ágyú, 24 záfzló, 500 fo
goly, 700 megrakott tárfzekér, és 
sok fegyver, butyor, és ló esett 
zsákmányúl a' győzedelmesek’ ke
zébe. A Törököket egéfz a’Kalefati 
sánczokig viíTza-nyomtuk.— A’Ku
rir elindulásakor még voltaképpen 
nem tudták a’ holtak’ számát, kiket 
az ellenség a’ tsatapiaczon hagyott. 
De a tüzes tsatázásról Ítélvén, lehet 
gyanítani , hogy az ő veszteségének 
igen tetemesnek kellett lenni.”

Az OdeíTzai Jonrnal Oct. 1-ső 
napján illy hadi tudósításokat közöl:

„Paris hajóról Sept. 25-dikán.— 
Sumlai jelentések Sept. 18—21«

Sumla előtt való. állásunk még 
meg nem változott. Jfenibazárhoz, ’s 
a' környéki falukba kirándulván egy 
tsapatunk takarmány keresése vé
gett, azt ott 18-dikban 3,000 lovag
ból álló sereg megtámadá ; de sere
günk által viflzaverettetvén, egy kö
zel lévő völgybe fordúla, hol takar
mány - gyűjtőink valának egyetlen 
egy Kompánia’ oltalma alatt. Az el
lenség ezt felfzóllitá hogy adnámeg 
magát; de a* Kompánia tsata-rendbe 
állván, puskával felele, és a’3,000 
Török-ló vágnák minden rohanásait 
mind addig viíTza véré, míg több 
Kompániák érkezvén, az Ottomá- 
nokat viíTza vonulni kénfzeríték.

Várnától Sept. 25-dikán. — 
A’ várvívó munkák új foganattal 
folynak. 24 fontos nyolez ágyúból 
álló battéria egyik bástyának pár-

tázatját ismét lerontotta. Két sán
czunk már a’ kerítésig ér.

Szilifztriától Aug. 21 —28. — Mi
vel azon Kurírt az útban elfogták, 
kit R o t h Generális Szilifztriától 
küldött vala, ennél fogva az ott tör
tént tsatáról - hamarább tudósítást 
nem adhattunk.

Minekutánna R o t h Grlis Aug. 
21-dikére virradó éjjel egy battériát 
állított fel, ’s ugyan azon nap a’ Tö
röknek egy hatalmas új kirohanását 
viíTza verte; minekutánna 23, és 
24-dikén majd a’vár ágyúi alatt egy 
számos ló- és ökör-tsordát elvett, 
eltökélté magában , hogy 28-dikára 
virradó éjjel a’ Törököket elverje 
azon dombokról a' hal szárnya felől, 
hol magoknak sánezot ástak vala; 
mert ezen dombokat maga réfzérd 
hasznosoknak láttái Éjfélkor Sch aJ 
műt off Óbester vezette a’ megtá
madógyalog Bataliont a’ domb ellen, 
melyet egy Svadron Uhlanus’segedel
mével nehány minut. alatt meg is vett. 
Itt seregeink besánczolák magokat; 
de napkelte után egy Török osztály 
viíTza akará venni; ’s tsak hamar 
egy második Török ofztály is egéfz 
a’ domb’ alyáig jőve; mind a’ ket
tőt viíTzanyomtuk. Még harmadfzor 
is megerőltetné magát a’ Török , és 
5,000 emberrel, ’s 5 ágyúval mérge
sen megtámadá a’ dombot; deR o t h 
Grlis jobb fzárnyára egy battériát 
fzegeztetvén, ízembe a" gyalogság
gal , oldalról az Uhlánusokkal, ha
téiról 4 Kompániával megtámadván, 
olly zavaradásba hozta, hogy sere
geink egéfz a' vár aljáig űzték a’ 
futókat. A’ várbeliek tartván attól.
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ne hogy mi is egyfzersmind benyo
muljunk a’ várba, a’ kaput a’ futók 
előtt bezárták. Az ellenség közül 
600 esett-el. Közülünk 72 ember 
meghalt, és 3 12 sebet kapót; ezen 
utolsók között vannak Schamu- 
toff, ésAndréb Óbesterek. 

FRANCZIA ORSZÁG.
Berry Herczegné Oct. 2-dikán 

utazásából viíTza érkezett Párisba, 
mindjárt Sz. Cloudba ment, "s ott 
a’ Királlyal, Dauphintiel, 's Dau- 
phinnéval ebédelt.

Hufzár brigg Sept. 26-dikán 
érkezett Toulonba Navarintól, hon- 
nét Sept. 15-dikén indúlt. Elindu
lásakor a’ Schneider Grlis alatt 
lévő brigáda (a’ második expeditiói 
ofztály) megérkezett, és Patráfz felé 
tartott. Ibrahim’ seregeinek hajókra 
szállítása Sept. 10-dikén elkezdődött 
(eleinté, a’ mint'mondják , az időt 
halögatni akarta Ibrahim) , és M a i- 
son Grlis tsak elmenetelét várta, 
hogy a’ várakra indúljon , mellyeket 
a’ Török seregeknek általadatott 
Ibrahim. (Újabb tudósítás fzerént 
azon várakat álta-adtak a’ Fran
ciáknak.)

A' Gazette de France Oct. 
4-dikén ismét egy magános levelet 
közöl, melly Petalidiból költ, ’s illy 
értelmű; ,,Még mindég a'fzabad ég 
alatt hálunk, ’s noha sok vefződtsé- 
gen mentünk által, még is jóegés- 
ségben vagyunk. Tegnap, 6-dikban, 
a’ Fő Generális megmustrálá az ofz
tály t; kiállítva voltak : 12 batalion 
gyalogság, 400 pattantyús, valami 
300 Genie testből való, egy hegyi 
battéria, és 130 ágyúvonó ló. Á’ 
nehéz ágyúk nintsenek a’ szárazra

kiszállítva a’ rofz út miatt, hanem 
hajón viszik oda, a’ hová kell. — 
N i kitás, ki Török-evőnek (Túr- 
kophagos) neveztetik, a’ Generálist 
a’ mustrálás alatt követte. Ő Albá
niái módon viseli magát, egyszerű, 
fzinte goromba ruhája vagyon ; de a’ 
fegyvere igen fzép, mellyet hihető 
egy Basától vett-el, kit a’ tsatában 
megölt. Valami 30 embere van vele. 
Midőn a Fő Generális tőle kérdené: 
miként tetfzett neki a'seregek’ hadi 
forgása ; ’s vallyon ezekkel képes
nek gondolná-e magát, hogy Ibrahim 
Basát megverné? Nikitás azt mondá: 
hogy illyen katonákkal nem tsak a’ 
gyáva lbrahimot Morcából, hanem 
még a’ Szultánt is Konstantinápoly
ból ki tudná verni. — Holnap Se
bastian! Grlis Körönhöz indúl ezen 
•várnak bekerítésére; ha meg nem 
adja magát, hozzá fogunk a mun
kához ; ha pedig meg, Navarinnak 
hajtunk , és pedig a’ Modoni úton.

NAGY BRITANNIA.
A Courier Sept. 27-dikén így ír: 

„Nem mondhatunk még most egye
bet, hanem hogy a'Kabineti tanáts- 
kozásoknak nagy fontosságúaknak 
kellett lenni. De némelly Tifzti- 
társaink tellyesen megvannak győ
ződve arról, hogy a’ Ministerek ezen 
három tárgyal foglalatoskodtak: — 
Irland’ állapotával , — a* Bank’ 
ügyeivel, — és az Orosznak azon 
kinyilatkoztatott szándékával, hogy 
a’ Dardanellák' szorosát bezárja. Már 
a’ közebb múlt két nap hallottunk 
illyent valamit, de nem is ügyel
tünk reá ; meg nem eggyeztethettük 
azzal, a’ mit O Felsége az utolsó 
[Parlamentum elhalasztásakor állí-
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tolt; ez olly állítás vala, mellyre Ő 
Felségének hatalmat adott az Orofz 
Orfzáglófzék’ nyilatkoztatása: hogy 
t. i. O Felsége az Orofz Tsáfzár meg- 
cggyezett abban: „ho'>y lemond 
minden jusáról, melly O Ts Felsé
gét, mint hadat viselő Hatalmassá
got a’ közép tengeren illetné, és 
viíTza vefzi azon különös utasításo
kat mellyekben az Orofz Vezérnek 
ezen tengeren meg volt parantsolva, 
hogy az Ottomani Porta ellen a hadi 
munkálkodásokat kezdje-el.” Ennél 
fogva ha lemondott ezen hadi jus- 
ról, különös czéljának elérésére ha
talmát ezen tengeren nem fordít
hatja Török Ország ellen, ’sa't."

A’ Brazíliai Udvarnál eddig volt 
rendkívül való Angol Követ, Gor
don Ur , Sept. 27-dikén Rio-Janei- 
róból Londonba érkezett; megér
kezése után mindjárt testvérével 
Aberdeen Gróiíal beszélgetett. 
Rióból Aug. 5-dikén indúlt el.

Londonban Sept. 24-dikén 
délután az Exeter nagy utfzán két 
ház bédőlt; eggyik közönséges épü
let volt üresen, és bézárva, a’ má
sik kenyér-sütőház, és kenyeres bolt. 
Hány személy lehetett ez utolsóban, 
nem tudni; de már kettőt halva ki
húztak , és a’ nagy jajgatásokból le
het gyanítani, hogy sokan vannak 
eltemetve az omladék alatt. Egy sze
kér is lovakkal eggyütt bétemette- 
tett, eggyik lovat még lehet látni; 
a' kotsist élet nélkül kihúzták, *s a 
kórházba vitték. Az ezek mellett 
lévő ház is omlással fenyeget.

Lord Kenyon egy tüzes levelet

nyomtattatott ki Newcastle Her- 
czeghez a' Ratholikusok ellen ; ez is 
hasonló hangon felelt neki nyomta
tásban Sept. 18-dikán. O ebben a’ 
Relígyio és Státus ügyében minden 
illendőségnek ellenére van; és a’ 
Parlamentumnak utolsó ülését a' leg
boldogtalanabbnak nevezte, a’melly 
tsak valaha tartatott, kivált a'Test- 
acta eltörlése miatt, melly ,,minden 
alap-törvényeket elrontott's a’ t.

Colion városában Irlandban 
(Protestánsok lakják1) melly az Oran- 
gismusnak fő szállása, 300 polgár 
felállott, hogy a’Katholikusok’ ügyé
ben utazó Lawlefz Urat oda bé 
ne botsássa. De ő 30,000 emberrel 
nem annyira bé ment a’ városba, 
mint azt megfzállotta. Itt hozták a* 
leghevesebb Végzéseket a' Katholi- 
kusok felszabadulása eránt.

Oct. l-ső napján a’külső dolgok 
hivatalából a’ következő fontos Je
lentés küldettett a Lloyd Eggye- 
sükt Elölülőjéhez :

,, Uram ! Gróf Aberdeen reám 
bízta, hogy a’Lloyd Eggyesűletet 
tudósítsam az iránt, hogy az Orofz 
Tsáfzári Felségnek szándéka légyen 
a’ Dardanellákat hadi módon bezár
ni. Ezen bezárás tsak ollyan hajókat 
érdekel, mellyek élességgel vagy til
tott hadi szerekkel akarnak Konstan- 
tinápolyba menni. Egyszer smind a1 
Gróf Úr megbízásából jelentem, 
hogy a’ mi Orfzáglófzékünk olly vé
lekedésben vagyon , hogy az Angol 
alatt-valók" kereskedései ez által nem 
fognak veszedelemben forogni." 
Aláírás : Dunglass.

Portsmouth a parantsolat ér-
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kezelt, hogy Spartiate 74 ágyús lí- 
nea-hajó azonnal felkéfzítessék; Oct.
3-dikán már el kellett indúlnia a’ 
Közép tengerre. Azt mondják , hogy 
még 2—5 línea-hajó ugyan ezen cél
ra haladék nélkül felkéfzíttetik. 

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ 42 hajóból álló Egyiptomi 

hajós-sereg, melly Ibrahim Ba
sát , ármádiájával eggyütt Alexan
driába fogja vinni Sept. i—4- 
dikén JNavarinba érkezett. Sept. 5- 
dikén oda mentek Korfuból Stat- 
ford • Canning , és Ribeau- 
pi er re Urak, és 6-dikban Gróf 
Guilleminot, innét a' K o r o n i 
öbölbe indúlának , hova Gróf C a- 
podistrias János is Ilona Orofz 
fregátán megérkezett vala Aeginá- 
ból, 's azután mindnyájan Poros
ba indúlának, hol is vasmatskát 
eresztettek. Az Admirálisok Na va
rínnál maradtak, hogy a’mennyire 
lehet a’ Morcából való kitakarodás’ 
dolgát siettessék.

A' Törökök Athénéban egé
szen tsendesen viselték magokat. 
Sept. első napjaiban a’ város, és 
kikötőhely között lévő olajfa-erdők
ben tűz támadott, melly a’ több hé
tig tartó nagy hévségben , ’s szá
razságban , 30—40,000 olajfát meg- 
eméfztett.

A’ Görög orfzági Közönséges 
Újság Aug. 27-ikén (új Kai. fzerént) 
a* Görög orízájgi Praesidensnek illy 
K e r ű 1 íő -1 e v e 1 é t közli: ,,Ö leg- 
kerefztényeLo Felségének külső dol
gokra ügyelő Ministere, és Státus- 
Titoknoka, Királyának megbízásá

ból Aug. 12-dikén költ némelly köz
lésekkel tisztelt meg minket, mel- 
lyeket nektek tudtotokra adni sie
tünk. — Szerentsét kívánunk ma
gunknak , Uraim , midőn jelentjük, 
hogy a’három Udvarok, mellyek a* 
Jul. 6-diki Londoni Kötést aláírták, 
egy akarattal elvégezték, hogy Gö
rög Ország' sok esztendei fzerentsét- 
lenségének véget vessenek , midőn 
e' végből Ibrahim Basát kénfzerítik 
Morcából eltakarodni. Ennél fogva 
egy hadi sereget küldenek , melly 
rövid időn ide érkezik. — Mivel a' 
Londoni, és Orofz Udvarok’ kör- 
nyűlállásai meg nem engedik, hogy 
az expeditiónak reá jók eső részét 
kiállittsák, ennél fogva a’ Franczia 
Király ezt egyedül vette magára ; és 
igy egyedül a’ Franczia seregeknek 
tartatott fenn a békeség munkájának 
elkezdése, és gyors végre hajtása, 
azon békeségnek, mellyel a’ Lon
doni Kötés Görög Országnak, és 
Európának megígért. — Maison 
Grlis a Vezére ezen expeditiónak, 
mellynek vitézei rövid napok alatt 
Morcába érkeznek; ezen Országba, 
mellyet Ibrahim’ jelenléte már 
pusztává tett. Ók eijőnck , ’s az Or
szág majd megszabadul ezen ostor
tól, és annak termékenysége sze
rencsétlenségünkön könnyebbít. — 
Mindnyájan eggyütt dolgozzunk ; és 
a' míg 400 esztendei szolgaság, 
és a 8 esztendei naponként neve- 
kedő szenvedelmek után , végre a’ 
hazánk ismét feléled omladékiból, 
vajha kiki közülünk, a’ mint köte
lessége hozza magával, haza-fzere- 
tetétmegkettoztetné ! — Ezen közös
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indúlt. — A’ Móréiban birtokos Tö
rökök , kik Ibrahimmal nem akar
nak elmenni, mind 0 - Na var inba 
vitettek; a’ Görög Orfzáglófzékkel 
alkudoznak ezeknek bátorságok vé
gett. Az erősségek általadattak a' 
Franciáknak, kik azonnal tifztúlás 
alá vetették azokat. Ezt Navarinon 
kezdik , hová a’ Franczia fő hadi fzál
lás (hihető Rigny Admirálisé) által- 
tétetik. — Újabb tudósítások meg
valósítják, hogy Septemb. 16-dikán 
6000 Egyiptomi katona már hajó
kon elindúlt. Ibrahim' valóságos ere
je 12,000 emberből áll; ide járúf
10,000 szolga, lovász , ’s a" t. mind- 
eggyütt 22,000. Ibrahim nagy gond
dal szállítja a'lovakat hajóra, "s egy- 
gyet sem enged eladatni.

A’ Korfui Újság Sept. 20-dikán 
írja , hogy a' második Fr. expedi- 
tiói osztály , 4000 emberből álló 
Sept. 19-dikén Kalamatánál 
szállott ki. — Ibrahim még el nem 
ment volt a’ hátra maradott seregé
vel, mert még nem volt elég hajója. 
Az Ibrahim által elbotsátott foglyok 
között volt az ismeretes Hadsi- 
Cristo, és Sifzini Mihály is.— 
Adam Grlis Korfuból Sept. 30-ikán 
reggel a' Jóniai gőzhajón ezen Stá
tusok’ déli szigeteire ment. — Ugyan 
az nap a’ Korfui kikötőhelyek’ In- 
spectorának meghagyatott, hogy a’ 
Jóniai, vagy más hajókat, mellyek 
a’ szállításra alkalmatosok , fzóllíttsa 
fel, hogy Navarinba menjenek, ’s 
ott jó pénzért szegődjenek meg az 
Ibrahim’ seregeinek Egyiptomba 
vitelére.

Anyánk, hála legyen a' szövetséges 
Hatalmasságok’ Felséges belátásá
nak , és nagy lelkiségének, meg 
van váltva; de ezután is naponként 
való magunk viselete által mutas
suk meg, hogy az méltó volt illy jó 
akaratra, mellynek oltalmazó paizsa 
alatt továbbra is feléledésének talp
kövét megerősíthetjük.— Ezen cél
nak megvalósítására felfzóllítva va
gyunk, Uraim! A’ Felséges Úr al
kalmatosságot ád nekünk erre , és 
kezünkbe nyújtja az eszközt; nints 
egyéb hátra , hanem ezen betsületes, 
és fzent tisztünket tellyesíttsük. Mi 
azt bizonyára tellyesíteni fogjuk ; és 
én nem átallom ezért mindenek he
lyett kezeskedni. Költ Aeginán, 
Aug. 25-dikén 1828. A’Praesidens : 
Capodistrias J. A. A’ Státus- 
Titoknok : T r i k u p i s Sp.”

Zantéból írják, hogy Sept. 15- 
dikén Navarintól oda érkezett Báró 
S e r m e t, a’ Móreában lévő Fr. se
regnek Al-Intendánsa egy Fr. hadi 
briggen, ’s az odavaló Kereskedők
kel Eggyezést akar kötni a' Fr. se
regek' tartása eránt. Azt mondják, 
hogy hónapi tartása mintegy 700,000 
frankba kerül. A’ Fr. osztály sereg 
QOOO emberből, 1400 lóból áll. Két 
Török hajó , egy Angol brigg kísé
rete alatt, Patráfzba ment, hogy az 
ott lévő Egyiptomiakat onnét el
vigye. Alexandriából Sept. l-ső nap
ján a’ második Egyiptomi hajós osz
tály is elindúlt Ibrahim’ seregének 
elköltöztetésére ; és egy Angol, 's 
egy Franczia hajó a’ kifzabadúlt 
Görög foglyokkal onnét Moreába

(Hasznos Mulatságok Nro 52- Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a* Hazai; ’s Külföldi Tudósításokhoz. 
________ (32.) 
Petrózai Trattner J. M, és Károlji I.

Könyvnyomtató-Intézete Pesten, ’s minden Könyv
ár o s o k és Könyvkötők árulják:

(Arrok ezüst Pénzben.)

Sententiae in Excelsa Curia Regia
Termino Sancti Stephani 1828.

latae et publicatae i fi. zg xr.
Conspectus Gravaminum, et Postulatorum Regni ad Regnicolarem 

Deputationen! relegatorum 1 fi.
Instructio pro Dominis Regnicolarem Conscriptionem peracturis 

Deputatis. 10 xr.
Compendium Históriáé Regni Hungáriáé ab origine gentis usque ad 

Annum 1820. Concinnavit Glycerins Spányik, Historiarum 
Professor. Editio 5-ta novitus elaborata $6 xr.

Magyar Orfzág Geograph iája, írta Prof. Magda Pál. l f. 36 kr.
Lovakról. Gróf Széchenyi István. 1 fór. 20 kr.
Kún Regék írta Új Péter. 30 kr.
Udvardy János Gazdasági Regulátziók Tüköré, l fór.
Isten Imádása. Imádságos Iiönyvetske a" Katholikus Keresztények 

számára. 42 kr.
L a v a t e r G. Imádságos Könyv a’ Helvetziai Vallás, lévők fzám ára 12 kr.
Cseh Márton Lovakat orvosló Könyv. 1Ö kr.
Deák-Magyar Lexicon 2 fór.
Fejér György (Prépost) Predikátzióji v. Vasárnapi , Ünnepi, és 

alkalmatosságbeli Beszédek. 4 Darab 4 fór.
Z o m i 1 la , v. egy Magyarnak története Chinában Pálfy Sam. által Z6 kr.
Gyermekek és Ifjak Olvasó- Tára 1. Ifjúság Barátja l f. 12 kr. 

2. Csudálatos Állatok Kabinetje, nyoltz képpel 1 fór. 12 kr.
Döbrentei G. Mulatságos Ánekdoták. 3Ő kr.
Bilkei Pap Ferentz, A’ Világi Ember vagy az Illendőség, Retses- 

ség , finom életmód és nyájas Udvariság reguláji. 3Ó kr.
Trattner, és Károlyi Nemzeti Kalendárioma 182Q. a' Ts. Ns. Vár

megyéknek T.T. Tifztviselőjivel, a’ legesleg újjabb Restauratiók 
és Változások szerint. 14 kr.

( Második Feiesztendő 1828.) )(



Hirdetés.
(l) Tekintetes Nemes Békés Vármegyében helyheztetett Szarvas 

Mező-Városában, Három Negyed rétet magában foglaló Rortsmáltatási 
Jus több. Kortsmákban, a’ hol etetendő által Bor, Pálinka, és Ser 
folyvást szabadon mérettethetik az l-ső Jan. 1829- három egymásután 
következő esztendőkre, a' most folyó esztendei első Novemberben 
tartandó Licitatió által Arendában ki adandó léfzen. A kik tehát azt 
ki árendálni szándékoznának , a' fennt írtt November első napjára 
Szarvasra, ezennel meghivattatnak , a’ hol, előre is, a’ Szokott Bánat 
pénz letétele mellett, a’ további feltételeket a’ Méltóságos Uraság 
Házánál bővebben megtudni lehet.

Szarvas October 10-dik 1828.

Hirdetés.
(2) A’ Fő Méltóságú Hg. G r a ss a lk o v i c h Gödöllői Uradalmában 

ugyan Gödöllőn több Sveitzer marhák Kótyavetye útján kéfz pénz fize
tés mellett eladandók. Mellyre nézve e’folyó Octob. 23-dikán tartandó 
Licitatióra a venni kívánók illendően meghivattatnak.

Hirdet és.
(2) A' Tsáfzári, ’s Kir. Mezőhegyes! Magyar Katonai Ménes Inté

zetnek részéről köz tudományul tétetik: hogy a’jövő Januarius l-ső nap
jától fogva December végéig 182Q. az addig ki kerülő ló, és ökör bő
rök’ megvételére nézve, folyó 1828-dik esztendei November 4-dikén 
Ó-Aradon Traun Ezeredes Kapitány Úr házánál a’Templom utfzában 
dél előtti Q órakor Licitatió fog tartatni. Minden Licitáló Bánat pénz 
gyanánt 15 fór., a’ magára felvállaló pedig 30 ezüst forintokat letenni 
tartozik. Költ Mezőhegyesen a’ Ts. Kir. Katonai Ménes Intézetben 
October 7-dikén 1828-

T a v e r a m. k.
Major.

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

re a folyó 1828-dik esztendei October 30-dikán az Arad-Modenai 
Kamarai Uradalom Praefectusi Irófzobájában Aradon , az oda való Ka
marai Uradalomhoz tartozó Milovai és Konopi erdőkből efzten- 
dőrlként esni szokott favágás, mellyből 4,000 , és ha a' vágás többet 
ád ki 5,000 öl is bik , ’s tölgy-hasáb-fa, a’f. e. 1828 November l-ső nap
jától kezdve, a’ legtöbbet ígérőnek 5 esztendőre olly feltétel alatt el- 
adatik, hogy a’többet Ígérő az öl-fát maga rakassa öfzve, és azt tsak



Aradon adhassa el; — egyfzer'smind pedig az ezen megvett, és ő ál
tala hajón Aradra szállítandó fával, esztendőnként mintegy 450 öl Uro- 
dalmi Deputatumohhoz tartozó bik-fát meghatározott liajó-bér mellett 
182()-diki l-ső Májustól kezdve 5 esztendő alatt Aradra szállítani tartozik. 
— A" venni, és illetőképpen bérleni kívánok az ez eránt való feltéte
leket az Aradi Kamarai Praefectusi hivatalban , vagy az Aradi Kamarai 
Erdő-hivatal lró-fzobájában naponként megláthatják, és ha a’ Licita- 
tióhoz fzóllani akarnak, 2,000 fór. C. P. Lantiét törvényesen előmu
tatni tartoznak ;— Kik is October 30-dikán i 628. az Aradi Praefectusi 
hivatal Iró-fzobájába jelenjenek meg. Költ Budán Oct. lo-dikén 1828.

P e s z e r i Puszta Árendába adandó,
(2) A’ Ráczkevi Ts. Kir. Famíliái Uradalom

hoz tartozandó P es z é r Pusztának részé, mellj Rit
teniek árenda - része volt (Ns. Pest Vármegyében) 
i82g-diki April. 24-diketői kezdve, hat esztendőre 
a’ legtöbbet Ígérőnek árendába adatik, — A’ bérleni 
kívánók címei fogva ( négy száz ezüst forint Bánat 
pénzzel felkészülve) a f. 1828-diki October 5o-dikán 
délután három órakor Promontoriumban a’Tiszt
ség Irószobájában megjelenni ne terheltessenek; 
hol előre is tetszések szerént, akár mikor, az Arc 11- 
da feltételeit megtudhatni.

Hirdetés.
(3) Tettes Pest Vármegyében fekvő Tapio Sááp Helységében folyó 

»828-dik esztendei November hónap 4-dik és következő napjain néhai 
Tettes Nagy Geresdi Kyss Sándor Úr Udvarában folytatva tartatandó 
Licitátio által kéfz pénz fizetésért fognak eladatni mintegy háromszáz 
ötven akóra menő ó-borolt; továbbá butelliánként aíTzufzőllő borok ; 
ezekután pedig némelly gazdaságos és házi eszközök, mobiliák , és kü- 
lömbféle Fejér, és más Ruha darabok. A’ ki addig is a' borokat meg
kóstolni akarná , az eránt jelentheti magát a’ helybéli Tisztelendő Plé
bános Úrnál.

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

séből köz hírül tétetik , hogy a Li pp ai Kamerális Számtartói Kerű-



leihez tartozó Lippai tserjés erdő réfz az első erdői osztályból, 5öl( 
JÜL5 holdnyi, és a' Szifztaroveczi másod erdői osztályból 2867 
l|oo holdnyi, —• továbbá a’ Charlottenburgi tserjés erdő réfz, Alja. 
són 1407 7‘J'1 holdnyi, és Zabránon 10Q_L±Ü holdnyi, mind a 
kettő első erdei osztály, akár mind, akár több eggyütt, akár mindé, 
nik erdő réfz eggyenként, tulajdon tenyésztésére, tulajdon kivitelére 
’s tulajdon rendelésére, a’ meghatározott erdei rendfzabások fzeréir 
illető tűzifa vágással nyilvánságos Kótyavetye útján 5 egymás után kö
vetkező esztendőkre Árendába adatik.

Erre a’ Licitatió a’ f. e. October 30-dikán reggel (J órakor Lip- 
pán a' Kamarai Számtartóság Cancellariájában fog tartatni, mellyre 
az árendálni kivánók illendő Bánat pénzzel felkészülve, ne terheltes
senek megjeleni.

Az illető Licitatiókat, vagy az Árenda feltételeit a’ Temesvári 
K. Kamarai Administratíónak Expeditió-hivatalában , valamint a' Lip
pai Kamarai Számtartóságnál, a’ szokott tiszti órákban naponként 
előre is megláthatni; nem külömben ha az említett Számtartósághoz 
valaki az eránt folyamodik, a’ nevezett négy erdő réfzeket is azonnal 
megtekintheti. Költ Budán October 7-dikén 1828.

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

ből köz hírül adatik , hogy folyó esztendei November 3-dikán dél előtti 
10 órakor Aradon a’ Kamerális Praefectusi Cancellarlában Kótyavetye 
fog tartatni, az Executio útján, a’ Ts. Kir. Katonai Pénz-tár részére 
elfoglaltatott Scherfenieder János Majorjának bérbe adása eránt; 
ez áll, egy Épületből, mellyben van két lakó-fzoba, egy konyha , 
egy le-rakóhely, továbbá egy pincze 4—500 akó borra való, egy 
konyha Kert,, egy gyümöltsös kert, és egy káposztás kert; egy esz
tendőre fog Árendába adatni, t. i. Április elsőjétől fogva 182Q, Mar- 
tius végéig 1830- Ennél fogva az árendálni kivánók szükséges Bánat 
pénzzel felkészülve meghivattatnak ezen Licitatióra.

Költ Budán October 8-dikán 1828.
Híradás.

(3) Méltóságos Báró Wenkheim Ferencz Maradékainak részéről 
köz hírré tétetik, hogy Szabad Királyi Pest Városában, Retskeméti 
ütfzában 534‘dik fzám alatt lévő, és őket közíssen illető Ház, hozzá 
tartozandó kerttel , és kettős kaszádéval eggyütt e’ folyó efztendei No
vember hónapnak 11-dik napján, Nemes Pest Városa Urbariatus hiva
talában , a hol az eladás [feltételeit is megfzemlélhetni, Licitatió útján 
árúba fog botsáttatni.
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Pesten, Szerdán, Mind Szent Hava 22-dik napján I82S.

Az Idő hatalma..
Tiszta idő jó kedve okoz r mindjárt vídorabbak 

Lesznek az állatok is, hogyha derülve vagyon - 
A’ nedves- levegő komorakba teszi az embert; — 

Nints az időnek hát nagy befolyása reánk? —

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

Azon Országos nagy Deputátio , 
melly a’közelebb múltjOrszággyű- 

lése’ rendeléséből némelly terhesebb 
köz tárgyak’ kidolgozása, ’s elinté
zése végett a’ múlt télen Pestre öfz- 
vegyült, ’s külömbféle Al-Deputá- 
tiókra oízlett vala a’ tárgyak’ kü- 
lömbféleségéhez képest, de akkor 
munkáit el nem végezheté ; most is
mét Octob. 20-dikára ugyan ide 
Pestre öízvegyült, hogy O Tsáfz.Kir, 
Fő Herezegségének , a’ Nádor-Is- 
pánynak előlülése alatt azokat be
fejezze , ’s a’ jövő Orfzág-gyűlésre 
elkéfzíttse. Holnap eggyik Al-Depu- 
tátió a’ Tudomány dolgában N. M. 
Gróf Cziráky Ő Exja előlülése 
alatt ülést fog tartani.

Ó Ts. Kir. Felsége T.T. C s a t s k ó 
Imre Urat, ar Thilos, és Törvények’ 
Doctorát, felesküdt Prókátort, a 
Kassai Kir. Akadémiába a’ Termé
szet- , és Magyar Ország’ közönséges 
Törvényének rendes, és nyilvános 
Profé.«sorává nevezni méltóztatott. 
(Második Félesztendö 1828. J

Na g y- V aradról. A’ f. hónap
4-dikén fényes pompával ünnepel
tetett Felséges Koronás Királyunk 
ditső neve napját igen difzesítette a' 
Püspöki fényes nagy Mise végezete 
után, Méltóságos, és Ti ízlelendő 
Hallerkői Gróf Haller Ferencz Úr 
O Nagyságának a’ Mindenhatóhoz 
az itt lévő székes templomban bé- 
mutatott fzent Misebéli első áldo
zatja, melly az igen nagy számmal 
öfzveseregiett népnek izéméiből há
la a dó könnyeket tsepegtető buzgó- 
sággal elvégződvén, az új áldozó 
Ti ízlelendő Úrnak Méltóságos Szü
lőinél e napnak öröméhez alkal
maztatva igen számos Atyafiak és 
más minden renden lévő Úri Ven
dégek pompáson megvendégeltet
ek. Ezen Méltóságos ifjú Gróf, és 
Tisztelendő Úrnak igen böltsen, és 
czélerányosan intézett neveltetése 
remek talentoma , és mindenekhez 
le-erefzkedő, vele ízületeit példás 
szelídsége egéfzen bétöltötte az itt 
való közönséget azon tsalhatatlan 
reménnyel , hogy ő benne nem so-X



kára édes Hazánknak egy óhajtott 
nagy oszlopát fogjuk szemlélhetni.

Szilágyról Pest Vgyében 
Sept. 24-dikén. — Legörvendete- 
sebb napjaink közé Számláljuk Sept. 
hónap 24-dikén , a’ midőn Nagy 
Méltóságú Fogarasföldi, Gróf Ná
das d y Ferencz, Váezi Megyés Püs
pök O Exja , különös tifztelkedések 
között érkezék hozzánk, és negy ven 
nyólcz évek lefolyta után, mind a" 
Szilágyi , mind a’ hozzá kaptselt 
Kis-Némedy Helységek templomi
ban apostoli buzgóságát atyai ke
gyeségével párosítván, Egyházi láto
gatását nagy lelki épületünkre és 
örömünkre végezte; sőt meg is di- 
tsŐítette azzal, hogy a’ Kis-Némedy 
düledékeny templomnak felépítésé
re Fő Tisztelendő Gás pánik Ka- 
zimír Úr, Váezi Székes EgyházFő- 
Esperestje és Kanonokja által, 200 
fkát nagy lelkűén ’s véle Született 
bőkezűséggel, a’ helybéli Plébánus 
Nagy Tifzteletű Tajthy Ferencz 
Urnák adatni, kegyesen rendelni 
méltóztatatt. Örök áldás Felséges 
Ferencz Királyunkra, a’ ki illy 
nagy lelkű ’s buzgó Fő Lelki Pász
torral bennünket fzerentséltetett.

Hadi Tudósítások.
Az Odesszai Journal Oct. 11 -dikén, 

melly rendkívül való úton érkezett 
Bétsbe illy Orofz hadi tudósításokat 
közöl;

S u mlát ó 1 Sept. 21—27..
Sumlánál minden tsendesség- 

öben maradt. Az ott lévő sereghez a’ 
R o t li Grlis alatt lévő hatodik hadi 
test is fog kaptsoltatni, mellyel Szi-

lifztriánál a’ második hadi test Hg. 
Scherba toff Grlis alatt felváltott.

Minekelőtte Tóth Grlis Szi
li fztria előtt állását a Herczegnek 
általadta, Sept. 15-dikén új tsatája 
volt 4000 gyalog, és lovag vár-őrző 
katonasággal,melly bal szárnya ellen 
kiütött, és az azt védelmező sánezo- 
kat megtámadta. Ezen tsatában, va
lamint minden előbbiekben is,a’ Tö
rököket az Orofz Agyúk keresztbe 
való tüzelés alá vették , és tetemes 
vefzteséggel visszanyomták a’ várba. 
Sept. 15-dikén az ellenség Z()ü hol
tat hagyott a’ tsatamezőn, és ezek 
közt a’ foglyok megismérék az Ot- 
tománi lovasság’ Vezérét. — Ugyan 
ezen tsatában megkülömböztette 
magata Charkoff Uhlánusoknak 
egy Svadrona mind vakmerő, mind 
fzerentsés rohanása által, hol az el
lenség’ lovasságát, melly azon he
lyen háromszorta Számosabb volt, 
vissza verte.

Várnától Sept. 22 - 26.
A’ várvívásra intézett munkák kö- 

zelgetnek czéljokhoz ; a’ kőfalon két 
rés egéfzen megnyittatott; és egy 
alsó sáncznál fogva majd a’vár’ árkán 
keresztül utat nyitunk.

A" vártól délfelé azon osztály
nak , melly a’ Cap Galatai tetőket 
megfzállotta, fzemébetünt egy el
lenséges sereg, melly Kam ts i k 
folyó felől jött.

Sept. 20-dikára virradó éjjel a’ 
vár homloka előtt felhányt sánezot 
a’ Töröktől rohanással elvettük. A’ 
Nisoffsky Rgt., Hg. Prosorov- 
s k y Óbester vezérlése alatt, egy lö
vés nélkül a’ sánezra nyomnia , ba-
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jonétokkal kiveré az ellenséget be
lőle, és 100-nál többet megőle kö
zűle. Ezen tsatában a’ Törökök egy 
ágyút, 3 zászlót, és táboroknak ezen 
sánczra dűlő részét elveszték. A’ mi 
veszteségünk holtakban , és sebesek
ben 2 Tisztre, ’s 40 köz legényre 
megyen.

Sept. 26-dik ától Oct. i-ső 
napjáig.

Nehány nap óta jelentések ér
keztek hozzánk egy jó-nagy Török 
sereg’ közelgetéséről, melly Várná
nak segítségére sietett; ’s a’ mint 
mondták , a’ Nagy- Vezér Ramtsik 
vize’ túlsó partjától Omer V r io
né h o z küldötte ezen sereget, ki a’ 
minap egy Albániái tsapattal Sum- 
látói kiindult. Mindjárt számos 
tsapat küldetett ki az ellenség" meg- 
kémlelésére; de a’ föld fekvésének 
rendkívül való akadálya miatt tsak 
tökélletlen tudósítást tehete az ellen
ség’ meneteléről, ’s számáról. Ezen 
szemlélődésben a" gyalog Gárda-Va- 
dáfz-Regement sok embert vesztett. 
Az elesettek között volt Hartung 
General-Major, ezen Rgt’. Vezére, 
Sarg er Óbester, a' Tsáfzár’ hadi 
Segédje; Busse Óbester,és 10 Tifzt.

Második nap ezután az ellenség 
a' mi állásunk előtt termett, a’ V á r- 
n a i tenger-öböl' déli partján ; de 
azon osztály, melly ezen állást vé
delmezte , az alatt megfzaporíttatott, 
és B i s t r o m General- Lieutenant’ 
igazgatására bízatott.

27-dikben Sukhosanet Gén. 
Lieutenant is oda küldetett a’ gárda- 
könyű lovasságának első brigádájá-

val, a’ 19-dik gyalog línea Osztály- 
nak 2-dik brigádájával, és két bat
tériával , hogy a’ Várnai tenger-öböl 
déli partjánál hasonlóképpen Omer 
Vrione bal szárnyát fenyegesse. 
Ezen gyors , és ügyes mozdúlás az 
ellenség egyik táborát Hadsi- 
Haffzán-Laar falúban kezünkbe 
adá. Itt az ellenség egy zászlót, ’s 
mintegy 500 embert veszte. Azon 
közben Eugén Württembergi 
Rir. Hg., ki a’ 19 dili osztálynak első 
brigádájával, ’s a' 20-dik Vadász Re
gementtel Su m 1 á t ó 1 ide érkezett 
vala, parancsolatot vett, hogy ő is 
Sukhosanet Grlis' osztályához 
kaptsolja magát; a’ mit 28-dikán 
estve végre is hajtott.

Ugyan az nap B i s t r o m Grlis 
az ellenségnek egy heves rohanását 
vifízaverte. Mihent t. i. a’ Törökök 
megjelentek, egéfz erejűkkel a’ tá
borokból sáncaink ellen megindu
lnak. A’ viadal mintegy 4 óráig tar
tott mérgesen; de a' mi battériáink’ 
tüzelése , s a’gárdabeli első vadász 
batalionnak, ’s egy granatéros bata- 
lionnak bajonétokkal való rohanása 
ezen napi tsatát a' mi fzerentsénkre 
ejté ki. A két batalion két zászlót 
veve-el az ellenségtől; a’ Török si
etve viíTza vonúla, és valami ÍOOO 
embert hagya a" tsata mezon halva. 
Ezen tsatában az ellenség mintegy
15,000 katonát állított-ki a’ viadalra, 
s szinte annyi maradt a’ sáncokban. 
Ezen ütközetben elesett a‘ többek 
között F e i t a g Grl.Major, valamint 
Z a i e z o f f Óbester is.

Más nap az ellenség semmi moz
dulást sem tett; tsak magát körül

)C
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sánczolta. — Szükség volt tehát, 
hogy mi bolygassuk-fel; ’s így el
határoztatott, hogy Sept. 50-dikán 
két felől megtámadjuk. Eggyik meg
támadásnak, Bist rom Grlis alatt, 
tsak ál-mutatványnak ( demonstrá- 
tiónak) kellett lenni; a' másik E u- 
gén Würtembergi Herezegre volt 
bízva , kinek az ellenség’ bal szárnyát 
kellett megbontani. A’ mi seregünk
nek egy sűrű bokros helyen keresz
tül kellett törni, melly megett Tö
rök gyalog puskázok állottak , még
is ezen akadály mellett az ellenség
nek első sánczát, és egy ágyúját el
vettük. A mi seregeink hevessége 
olly nagy volt, hogy a'Würtembergi 
Hg. parancsolatja ellenére is a’ iQ- 
dik osztály' első brjgádája, Dur- 
noff Grlis alatt , egyszerre a’ Török 
táborra rohana. Ezen, Grlis a vitézsé
gének áldozatja leve , ’s elesék. A- 
zonbari az Ő brigád áj a az ellenség 
mellyét fedező sánczig nyomnia. De 
itt egy kemény puska - lövöldözés 
által ieverettetvén, szembe sokkal 
számosabb erő által megtámadtat- 
ván , oldalról a’ Török lovasság által 
fenyegettetvén , és azon osztályok
tól , mellyeknek segíteni kellett vol
na , messze távozván , nagy veszte
séget fzenvede , és kéntelen volt ma
gát viilza-vonni, a’ mit, a’ mi batté
riáink , és a’ Gárda Uhl. Rgt. által 
segíttetvén, jó rendben végbe vitt.

Ezen jókor megállított megtá
madás után Eugén Hg. a’ Hadsi- 
Haffzan - Laari állásába viflzahúzá 
seregét. De az ellenségbe olly nagy 
benyomást tett ezen megtámadá
sunk, hogy Eugén viíTzavonúlása

után, sőt még ma sem jött ki tá
borából.

A Várna’ ostromoltatása annyira 
haladt már, hogy a’ vár sánczai alá 
két helyen mínát ástunk.

A’ T i f 1 i s i Újság illy tudósítást 
közöl, melly G u m r i b ó 1 Grúziából 
(a'Török határoknál) Aug. 8kán köli; 
,,A’ Török száguldó tsapatok Aug. 
2, ’s 3-dikán bétsaptak határ szé
leinkre. 2-dikban 3000 Török lovag, 
Rafan- lián által vezéreltetvén, 
hajnal előtt 2 óra tájban Mestyri 
falut megtámadta ; de ennek végére 
még alig rohant az ellenség, midőn 
a Sardar-Abad-ból Gumriba menő 
két Kompánia a’ Sevastopol gyalog 
Rgtből, és a’ Dón Kozák Rgt., B a s- 
s o v Oberstlieutenant alatt, mellyek 
ezen faluban tartottak éjjeli szállást, 
jeles vitézséggel vissza verek a’ Tö
rököket, és noha több ízben újítot
ták meg a’ rohanást, mégis megfu- 
tamtatták. A’ Törökök 70 embert, 
’s Ö lovat vesztettek. Részünkről a’ 
Don Kozák Rgtből 2 Tiszt elesett, 
és egy., nagy sebet kapott ; 4 Kozák 
megöletett, ’s egy megsebesíttetett. 
— Aug. 3-dikán a’ minap elfoglalt 
A z k h u r várából 500 Török kijővén 
a' Kur vize mentében a’ mi állásunk 
ellen vonult, melly Gogia-Szichi-nél 
volt, és mellyet Herczeg Vizires 
első Kapitány tsak 40 emberrel vé
delmezett; egyfzer’smind a’ hegyről 
egy másik ellenséges tsapat is erre 
közelgete , ’s ezek egyszerre rohaná- 
nak a’mi állásunkra, a’tsata egy óráig 
tarta , és ezen maroknyi nép a’sok
kal nagyobb fzámu ellenséggel jeles 
vitézséggel viaskodott. P e t r 0 v Ma-
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jor egy Kompániával Sadgirból ide 
sietvén segítségre , már az ellensé
get futva találta; —de minthogy 
ekkor veve hírt arról, hogy Sadgir 
felől is mutogatja magát az ellenség, 
abban hagyá az üzést, 's ofztályát 
a’ hídhoz öfzvegyüjté , hol az ellen
ség beütését lehetett várni. A’ Tö
rök 15 holtat vefztett, sokan kaptak 
sebet, közülünk két legény sebe- 
síttetett meg.

A Sz. Pétervári Újság Sept. 30- 
dikán környűláliásos tudósítást kö
zöl az Akhaltsik he mellett Ris- 
Asiában történt ütközetről, hol a
30,000 fegyveresből álló Török se
reget két Basa alatt Gróf Paske
vits megverte , annak négy erős tá
borát, ’s későbben a’ várat is meg
vette (lásd 2Q, és 30-dik fzámú le
veleinket). Az ellenség itt valósággal 
az egéfz ütközet alatt 10 ágyút, 10 
záfzlót, ’s 2500 embert vefztett, to
vábbá minden élelembeli, és hadi 
szereit. Az Orofz’ részéről B ti r o- 
d i n Óbesteren kívül elesett Kőről- 
kow General-Major is, két golyó
bis érvén ötét; továbbá elesett 7 Fő 
Tifzt, 75 közlegény ; sebet kapott 
2 Stábális Tifzt, 22 Fő Tifzt, ’s 37 7 
köz ember ; 200 ló részint megöle
tett, réfzint sebet kapott, egy ágyú 
talpától megfofztatott, ’s egy pus
kaporos láda a’ levegőbe vettetett. 
Tsak 5000 Török gyalogság mehe
tett bé a’ várba Kiös Mehraed 
Basa alatt, a’ többi mind elfzéledett 
az erdőkbe az Ardagáni úton. 

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Moniteurben Oct. Q-kén találta

ik a' Kereskedésre ügyelő Minister-

nek Oct. 7-dikén a' Kereskedői Ta- 
nátshoz intézett Kerülő-levele, illy 
értelmű : „Uraim ! A' Királyi Igaz
gató szék tudósítást vett arról, hogy 
az Orofz Orfzáglófzéknek szándéka 
legyen a Dardanellák eleibe egy vi
gyázó hajós-sereget állítani , hogy 
az eleségnek , és hadi szereknek 
Ronstantinápolyba való vi- 
tetését meggátolja. Mihelyest meg
értem , hogy a’ bézárás valósággal 
(de facto) megesett, el nem mulasz
tom arról az Urakat tudósítani. A’ 
jelenvaló közlés egyedül való, mel
lyel a’ Franczia Orfzág’ réízéről a’ 
hadi bézárás eránt nekem adatott új 
rendelésnél fogva az Uraknak tehe
tek (Tudni kell, hogy a’ Franczia 
Orfzáglófzék nem rég új Törvényt 
szerzett a’ tengeri hadi bekerítések 
rendtartására nézve) — Aláírás: St. 
Cric q.”

Marquis Réz ende, a’ Brazíliai 
Tsáfzárnak a" Bétsi Udvarnál rend
kívül való Követe , és meghatalma
zott Ministere , Genuából Parison 
kerefztüi Oct. 7-dikén utazott Lon
donba.

Dr. Murray, Dublini Katho- 
likus Érsek, és Dr. Doyle, Kilda- 
rei Katholikus Püspök, Oct. 5-ikén 
Párisba érkeztek.

Attalante fregáta Sept. 28- indúlt 
el Toulonból; 15 szállító hajót, ele- 
séggel, ’s hadi szerrel megrakva,kisér 
Móreába, és 1,700,000 frank, vifzen.

A’ hadi Minister két telegrafi 
hivatalos levélnél fogva megparan 
tsolta , hogy szénát, szalmát, két
szer sültet, válukat, kulatsokat ,’sa’t. 
hordjanak a’ hajókra a Móreai ár-



máda* fzámára. A’ Ministerium az 
eránt is kötött alkut, hogy igen sok 
hadi szereket fzállittsanak. Mont- 
pellierből 4000 pokróczot várnak; 
Toulouse-ból 2400 megérkezett. To
vábbá az Orfzáglófzék ismét Ö0 ke
reskedő hajót fogadott meg külömb- 
féle nemzetbelít, hogy a' szükséges 
készületeket Moreába vigyék , hová 
naponként indulnak kereskedő ha
jók eleséggel, ’s a’t. — A Touloni 
fegyverházban nagy szorgalommal 
dolgoznak , hogy a’ tengeri erőt tel- 
lyes számúvá tegyék. Hasonlókép
pen az ifjú tengeri pattantyúsokat 
is serényen oktatják.

(Mégis nem lehet eléggé tsudál- 
ni némelly Párisi Újságoknak, mii
lyen kivált a’ Gazette de France, 
azon állítását, hogy a’ Franczia se
regek mindjárt viífza jőnek, mihent 
Ibrahim elmegyen seregeivel, ’s Pa- 
tráfzt, Koront, Módónt, és Nava- 
rint a’ Görögök’ kezébe szolgáltat
ják ; — hát mire valók azon nagy ké- 
fzületek? hiszen még mindenféle 
vetemény-magot, ekét, ’s egyebet 
is visznek oda , mintha éppen ott 
meg akarnának telepedni.)

NAGY BRITANNIA.
O Felsége a’ Portugalliai 

Királyné (Dona Mária da Glória) 
Oct. 6-dikán estve Londonba meg
érkezett, és a’ Grillon Vendégfoga
dóba szállott, melly előtt annyi ki- 
vántsi nép gyülekezett volt öfzve, 
hogy a’ Fejedelem-asszony alig tu
dott kifzállani a’ kotsiból.

A’ Courier fzerént Spartiate, és 
Vindsor-Castle línea-hajók haladék 
nélkül elindulnak a Közép tengerre; 
a’ többiek pedig követni fogják, mi
hent felkészülve lesznek.

Lord Anglesea, Irlandnak Fő Kor- 
mányozója egy Proclamátiót adott 
ki Octob. i-ső napján, mellyben 
előrebotsátván , hogy némelly Gróf
ságokban lóháton, ’s gyalog számos 
emberek öfzvegyülekeznek , kiknek 
Előljárójok vagyon , ’s olly szint mu
tatnak , mintha gyakorlott fegyveres 
seregek volnának, ’s e miatt a’ köz 
bátorság veszedelembe ejtetek, ’s a’ 
békeséges lakosok megrettennek; 
— továbbá hogy bizonyos személyek 
a’népet felingérlik ; és a’törvények 
ellen rendes gyűlések tartatnak ; — 
ennél fogva felfzóllítja a’ Fő Korma» 
nyozó a’ Bírákat, Majorokat, és 
Béke-bírákat, hogy az illy öfzvetso- 
portozásokat, és törvénytelen gyű
léseket elnyomják , eloszlassák, ’s 
azokat üldözésbe vegyék , kik ennek 
kihirdetése után az ellen vétenének.

TÖRÖK BIRODALOM.

Kandia szigetén történt későb
bi dolgokról, hol előbbi tudósítá
saink fzerént, a’ Görög lakosok a’ 
Törökök ellen felzendültek , a’ 
Szmirnai Courier illy tudósí
tást közöl Káneából Sept. (talán 
Augustus) 26-ikán költ jelentés fze
rént: „Ezen h. 15-ikán Mufz tafa 
Basa, az Egyiptomi seregek’ Ve
zére olly tudósítást kapa, hogy M a- 
laxa falút 2500 Görögből álló tsa- 
pat megtámadta; ezen falú innét 2 
órányira egy dombon áll, ’s jó ka
tonai állása vagyon.

,, Ezen helyet, a’ Basa* nagy
bányának vezérlése alatt, 400 em
ber védelmezte. A’Basa maga 1500 
emberrel kiindúla , kinek serege há- 
romfzor tett próbát a’ hegyre fel-



máfzni, de háromfzor verték viíTzaI 
a’ Görögök. A’ Törökök l3-dikban| 
50 embert vesztettek, a’ Görögök 15- 
— Más nap 1Ö00 Török katona ér
kezett Apocoronától; ezek felfzaba- 
díták a Görögök által bezárt 400 
fegyverest, és a’ Görögöket megfza- 
lafzták. Estve a’ Basa viíTza tért 
Káneába. — 13-dikban egy Angol 
línea-hajó, egy fregáta, ’s egy brigg 
Kánea előtt fél ágyú-lövésnyire vas
matskát hányván, a’Törököket va
lamennyire megrettentették, ellen
ben a Görögökbe nagyobb bátorsá
got öntöttek; midőn a’ viaskodás 
közben a’ Görögök így kiáltozának 
a* Törökökre: „Látjátok az Ango
lokat, a’ mi szövetségeseinket, kik, 
a' míg ti itt vagytok, Káneát, ’s fe
leségeiteket elfoglalják.”—Most már 
a' Görögök neki bátorodván attól, 
hogy a" Törökök Apocoronától el
távoztak, és most is fzerentsésen 
viaskodtak , a" többi lakosokat is, 
kik még eddig nem vettek részt a' 
lázadásban, felzendítik; attól le
het tartani, hogy végre az egéfz nép
ség fegyvert fog, ’s a’ hegyekről a’ 
síkra lejő a’ város’ békerítésére. —
14-dikben nyolcz Angol tsajka jőve 
Káneába, hogy a’ bekerítő hajók' 
számára új eleséget vigyen. Ezek
nek a Tisztviselők minden lehetsé
ges segedelmet nyújtottak. Felfzám- 
lálták, hogy mind itt, mind Szudá- 
nál az Angolok 130—140 ökröt vet
tek meg, ’s ezen fogyatkozás nagy 
nyomot hágy maga után --Mégis ezen 
hajók meg nem engedik, hogy Kan
dia fz ige lére vágó marha hozattas- 
sék, mellyel némelly hajók Ka rá
mán i a partjain felraktak vala. 
Frankovich Kapitánynak, ki innét

Budrunhoz indúlt, egy Angol hajós 
Kapitány annak módja fzerént tud
tára adatta, hogy illy teherrel viíTza 
ne térjen; és midőn viíTza jött, no
ha tsak deszkákból állott a" terhe , 
az Angol fzáguldozó hajók hé nem 
botsátották az ide való kikötőhely
be.” — így említi a’ tudósító L a m- 
po Austriai brigget is, mellyel, 
noha dohánnyal volt megrakva, az 
Angolok bé nem botsátották Káneá
ba; sőt azt izenték : hogy ha 20 ten
geri mértföldnyire el nem távozik 
a’ hajó , terhével eggyütt, coníiscál- 
tatik. Tovább hosszasan panafzol- 
kodik, hogy az Angol Kapitányok 
kényök fzerént hatalmaskodnak.

A Görög Országi Köz. Újság Aug. 
30-dikán ezen Kandiai történetekről 
illy hivatalbeli tudósítást közöl Kréta 
szigetéről Aug. 14- —,,Midőn min
den seregeink Kondopulához meg
érkeztek , három osztályra szakad
tak. Egyik, Tsudero Grlis alatt, 
azonnal megfzállá Malaxát, ’s a* 
viadalt elkezdé. Elsőbben a' mieink 
megfzaladának , de a’ Generális'vi
tézsége bátorságot, és vakmerősé
get önte beléjök, és azonnal bézá- 
rák az ellenséget a" házakba , midőn 
sokat közúle meg ölének, ’s egéfz 
nap tusakodtak. A’ második osztály, 
Vardulaki Grlis’ vezérlése alatt, 
elfoglalá a" Digeni-i állást; és a’ 
harmadik , M anussojannaki 
Grlis alatt, az Aligánói állást őrizte. 
— Az említett Malaxai tsat&ban 
a’ Káneai Basa egéfz lovasságával ,

' és gyalogságával a’ házakba bezárt 
övéinek segítségére indúla. de A n e- 
rokurónál tovább nem jőhete.—- 
Midőn a' két ofzlály meglát A a’ Ba
sa jövetelét, eggyesíté magát, ’s a'
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hegyről leerefzkedvén, hadi rend
be álla (itt előfzámlálja mitsoda Ka
pitányok hová állottak). A' tsata 6 
óráig tartott, és a' hetedikben még 
két Kapitány megérkezék egy tsapat 
Lakio-, Therfzana-, ’s Meskliana- 
beliekkel; azonnal Manussojannaki 
GenerálisFassati Urat elküldé sietve 
minden sánczok hoz,hogy jelentené a’ 
rohanásra való párántsolatot; azonnal 
mindenfelől az ellenségre hajtának. 
Manussaki Protopap a dák i 
(a' Proto-Pópa’ fia) legnagyobb vi
tézséget mutata , az alatta lévő Ka
pitányokkal, valamint a’Generáli
sok , s az egéfz fegyveres sereg is. 
A mieink az ellenséget Barbo sír
kövéig nyomait , Káneától egy ágyú- 
lövésnyire. Sok Törököt megölének, 
’s ezek közt több fő rangút. Láttuk, 
hogy 100-nál több sebeset vittek 
teher hordó marhákon Káneába. 30 
embert Anerokuroba bézártunk, kik 
éjjel magokat megadták ; mi ezeket 
minden hántás nélkül Káneába kül
döttük. Á mieink közül 5 elesett, 
és 20-nál töbfp kapott sebet , ezek 
közt Manussaki Protopapadaki Ka
pitány is. A" mieink sok zsákmányt 
szereztek, fegyverekben , lovakban, 
’s a* t. Az ott koválygó Angol Kir. 
hajók szemmel látott tanúji voltak 
a’ viadalnak. Ma napkeltekor az el
lenség elfuta Apocoronából, meg
rettenvén a’ tegnapi tsátán. Ezen 
tartomány is már felfzabadult,melly
ben egyedül volt még tsak ellenség.

Most minden Törökök Mu fz t a fa 
alatt egybegyülekeznek.”

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Görög Országi Köz. Újság 

Sept. vdikán a’ Praesidensnek_ egy 
Végzését közli, mellyel a' Praesidens 
Koronba lett elutazása előtt való 
nap adott ki; ennél fogva Főigaz
gató Biztosságot nevez , hogy az ő 
távúi léte alatt ez intézze-el az Or
szágos dolgokat; ’s a’ Státus-Titok- 
noknak (Trikupi) hatalmat ád, hogy 
elfogadhassa a’hozzá fzólló leveleket. 
Költ Aeginán Sept. 1. 1828-

Ugyan ezen Újság tovább jelenti 
Aegináról Sept. 3- hogy Aug. 27- 
dikén Capodistrias Viario Úr, 
rendkívül való Biztos (a" Praesidens 
testvére) Specziából oda érkezett. 
Sept. 2-dikán estve O Exja a Prae
sidens felült Ilona Orofz fregátára , 
és más nap reggel elindúlt. Áz nap 
Capodistrias Ágoston Úr is (a’ 
Praesidens’ másik testvére) Sándor 
nevű Görög hadihajón O Exja után 
indúlt. Sept. 3-dikán reggel Ypsi- 
lanti Stratarcha is az Áeginai ki
kötőhelybe érkezett, a’ Praesidensel 
kívánván fzóllani; de Ö Exja már 
elment volt. — Egy Franczia hajó 
Sept. 2-dikán vitte oda azon hírt, 
hogy a’ Fr. seregek megérkeztek a’ 
Meílzeniai partokra.

A’ Praesidensnek Aug. 2Q-ikén 
költ végzése egy pattantyús Re
gementnek felállítását rendeli, melly 
hat batalionból fog. állani..

I g a z í t á s.
Midőn a’' 29-dik számú Uj 'águnk végén a’ Magyar Országot illető Oklevelek’gyújt e- 

ményes Könyvéről (Codex Diplomaticus) jelentést tettünk , hibásan esett az 5 f. C.P; 
előfizetési árr; és úgy kell érteni , hogy a’ munkának minden eggyik ívje egy garas 
pengő: pénzben._________________________________■____________________________ ________

(Bafznos Mulatságok Nro 53. Hirdetés l/2 árkus.,)



Hirdetések
a' Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(35.)__________
Duschel János és Társa

[Pafzománt, és mindennemű Kalap-Süveg- és Sapka-Portékákkal 
Kereskedők Pesten.

(l) Ezennel minden tisztelettel jelentik, hogy a’ Váczi 
Utfzában ,, A’ M a g y a r Korona” czírn alatt lévő boltjokban követ
kező portékák legillendőbb árron találtatnak eladandók; úgymint: Min
denféle Arany- , Ezüst- és Selyem-, Katona- Uniformisokra-, Libériára-, 
Misemondó Ruhákra és Mobiliákra való Leoni vagy sík-Pafzornántok;
__ Arany-, Ezüst-, és Leoni vagy sík-Tsipkék; — Arany és Ezüst Fo-
nyások, Sinorok és Tzafrapgok, valamint több e’ féle Bojtok , Rojtok, 
Makkok vagy Galatsinek, és Gombok ; — Port’ d' Epeek, Csákó-, és 
Kalap-Rózsák ; Válltsömbök , Kamarás és Kanonok Bojtok ; — Pluvia- 
le-, és Dalmatika Tsüggők. — Epauletek, Arany-, Ezüst-, és Leoni 
vagy sík - Poliok és szőtt munkák vagy Kreppinek; — mindenféle Ka
tona-Uniformisra , Civilis ruhára , és Libériára való Arany és Ezüst Hím
zések.— Ezeken kívül a’ Mise Mondáshoz fzükséges mindenféle Ruhák 
és eszközök, Csákó- Tarsoly- Kard- Pantallér- ’s Puska fzíjjak vagy pa- 
fzomántok. — Hímzett és Hirnzellen Bőr Ellenzők ; Csákó Lántzok, 
Kardfzíj horgok, Gránátok, Kalaptsatok, Kokárdok és Toliforgók.— 
Találtatnak nem külömben viafzkos Tafoták , Kefztyük, Nyakravalók, 
valamint is Érdempénz- és Kalap - pántlikák, — Selyem és Tevefzőr 
Övék.— A’ legújabb módi fzerént készült Nyúlszőr-, selyem, finom, 
és közönséges, Vadászati és fzürögat Időssebbeknek és Gyermekeknek 
való, úgy nemkülömben Katona-, Civilis-, Liberia hoíTzas-, Kerék-, 
Szegletes- és Pattantyús- Kalapok. Ezeken kívül mindenféle Unifor
mis és Civilis Sapkák, Papoknak való Quadratumok, Kaputziumok, 
és Kamaurák is. —

Püspöki Omátushoz tartozó eszközök úgymint: Monstrantziák, 
Infulák, Pacificalék, Rehelyek, Temjénezők Tömjéntartókkal eggyütt, 
Lámpák és Lámpások , ’s t. e’ féle a’ hozzá fzükséges Tokokkal, Beta
karókkal és Borítékokkal eggyütt.

Itten vagyon egyszersmind a’ Leoni vagy síkbúi különösen ké
szített Pafzamántok, Tsipkék, Fonyások, Pillangókés Poliom-Fabrika 
Készítményeinek Lerakó-Helye vagy Depója. —

X(Második Félesztendó 1828./
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B ólt Változtatásról való Jelentés.
(l) Alább irt a’ Fő Nemességnek, és nagy érdemű Publikumnak 

azon eránta több esztendő óta megmutatott bizodalmát alázatosan kö
szönvén , egéfz alázatossággal jelenti: hogy a Báró Brüdern házában 
volt Ezüstműves-Bóltját, azzal ízembe a’ Derra’ házába, hol a’Posta 
hivatal vagyon, által tette. Egyszer smind ígéri, hogy valamint eddig, 
úgy ennekutánna is minden erejéből azon lefz, hogy a* nyert bizoda- 
lomnak , munkájának mind serénységével, mind pedig pontosságával 
és jutalmasságával megfeleljen. —Nála külömbféle kéfz ezüst munkák 
is találtatnak.

Pesten October 23-dikán 1828.
Ériek János 

Polgár és Ezüstműves.

Jelentés.
(l) Egy fiatal Úr, a’ki is a’Gyermekek’nevelésében magát márki

mutatta , négy nyelveken befzéll, keres magának valami Úri háznál 
nevelő hivatalt; a’ többet róla tudni kívánó kérdezősködjék Pesten a* 
Magyar útfzában, Szűcs István Házában, 485 fzám alatt alól.

Jelentés.
(l) A’ Pesti Fő-Oskolák szomszédságában, erköltsös Tanuló-Ifjak- 

nak megválasztott házokból, koszt, és szálás , a’ többi szükségekkel 
eggyütt ajánltatik. Bővebb tudósítást Pesten, a’Váczi útfzában, a’ Z. 
Grácziák ellenében , Lichtl Károly Müvéfzségek Boltjában, nyerni lehet.

Híradás.
(l) Méltóságos Buzini Gr. Reglevich István Úr O Nagysága Alsó 

Inartsi pusztáján, e’ f. e. Novemb. 4-dikén Kótyavetye által követke
zendő fajzó, és haszonvehető szarvas marha fog eladattatni úgymint: 
Magyar faj. 6. Bika, két és 6 efztend.— 30 Telién, 4 és 6 efzt..—13 
Űfző 1 és 3 efzt. 28 Tinó 1 és 5 efzt. 10 Mustra Ökör. 20 Jármos Ökör 
G esztendős. — Tirolis faj : 1 Bika 5 efzt. 3 Bika 2 efzt, 8 Tehén 4 és 
7 efzt. 5 Úfzö 2 és 3 efzt. 5 idei borjú. A' ki ezen jó fajtájú Marhából 
de különös szépségű és jó állású Bikákból venni kívánna, a fent em. 
lített helyen és napon az Uraság’ ottan lakó Tiszttartójánál megjelenni 
ne terheltessék.

H írd eté.s.
(l) Méltóságos Báró Orczy Lörincz Ó Nagysága réfzéről hírűi 

adatik, hogy a' jövő November 3-dikán Licitátió által három egymás
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után, folyó efztendőkre, Heves Vármegyében helyheztetett Tornai 
Pufztában több részek ki-adandók Arendába. ú. m.

1- fzör 3000, azaz három ezer holdból álló Pufzta, mellyen 
Szolnokból Debreczenbe járó Orfzágút kerefztűl vág, van rajta alkal
matos lakó ház, ’s istálló.

2- fzor 880, azaz nyolczfzáfz nyolcvan holdból álló Pufzta, 
ezen hasonlóan kerefztűl vág a’ fen említett Orfzágút.

3- fzor Ugyan ezen Pusztán , az Orfzágútban lévő hét fzobából, 
egy konyhából, kamarából, ’s pinczéből álló Vendégfogadó, mellette 
lévő nagy állással eggyütt.

Az efztendő kezdődik !82Q-dik efztendő Április hónapnak 24- 
dikén. Bővebb tudósítást lehet venni, ’s a fel-tételeket megtudni T. 
Abádon a Számtartóságnál. A’ Licitátio tartódik a' fentit napon dél 
előtt, T. Abádon, a’ Méltóságos Uraság házánál.

Pcszéri Puszía Árén dália adandó,
(3) A’ Ráczkevi Ts. Kir. Familiai Uradalom

hoz tartozandó Peszér Pusztának része, melly Rit- 
ternek árenda - része volt (Ns. Pest Vármegyeben) 
iÖ2g-diki April. 24-dikétől kezdve, li a t esztendőre 
a’ legtöbbet Ígérőnek árendába adatik. — A' bérleni 
kivánók ennél fogva (négy száz ezüst forint Bánat 
pénzzel felkészülve) a’ f. 1828-diki October 3o-dikán 
délután három órakor Promontoriumban a’Tiszt
ség Irószobájában megjelenni ne terheltessenek; 
hol előre is tetszések szerént, akár mikor, az Áren
da feltételeit megtudhatni.

Hirdetés.
(2) Tekintetes Nemes Békés Vármegyében helyheztetett Szarvas 

Mező-Városában, Három Negyed részt magában foglaló Rortsmáltatási 
Jus több Kortsmákban, a’ hol efztendő által Bor, Pálinka, és Ser 
folyvást szabadon mérettethetik az l-ső Jan. 182(). három egymásután 
következő efztendőkre, a’ most folyó efztendei első Novemberben 
tartandó Licitátio által Árendában ki adandó léfzen. A kik tehát azt 
ki árendálni szándékoznának, a’ fennt írtt November első napjára 
Szarvasra, ezennel meghívattatnak , a’ hol, előre is, a" szokott Bánat



pénz letétele mellett, a’ további feltételeket a’ Méltóságos Uraság 
Házánál bővebben megtudni lehet.

Szarvas October 10-dik 1828.

Hirde tés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’ rendelé

séből köz hírül tétetik, hogy a’ Lippai Ramerális Számtartói Kerü
lethez tartozó Lippai tserjés erdő réfz az első erdői osztályból, 5Ö1Q 
1ÄÄ holdnyi, és a' Szifztaroveczi másod erdői osztályból 28Ö3 

holdnyi, — továbbá a’ Charlottenburgi tserjés erdő réfz, Alja
son 1407HÉ. holdnyi, és Zabránon 109-LiÜ holdnyi, mind a’ 
kettő első erdei ofztály, akár mind, akár több eggyütt, akár minde- 
nik erdő réfz eggyenként, tulajdon tenyéfztésére, tulajdon kivitelére, 
’s tulajdon rendelésére , a’ meghatározott erdei rendfzabások fzerént 
illető tűzifa vágással nyilvánságos Kótyavetye útján 5 egymás után kö
vetkező esztendőkre Arendába adatik.

Erre a Licitatió a’ f. e. October 30-dikán reggel 9 órakor Lip- 
pán a’ Kamarai Számtartóság Cancellariájában fog tartatni, melly re 
az árendálni kívánók illendő Bánat pénzzel felkészülve, ne terheltes
senek megjeleni.

Az illető Licitatiókat, vagy az Arenda feltételeit a’ Temesvári 
K. Kamarai Administratíónak Expeditió-hivatalában , valamint a’ Lip
pai Kamarai Számtartóságnál, a’ szokott tiszti órákban naponként 
előre is megláthatni; nem kü lömben ha az említett Számtartósághoz 
valaki az eránt folyamodik, a’ nevezett négy erdő részeket is azonnal 
megtekintheti. Költ Budán October 7-dikén 1828.

Hirdetés.
(3) A’ Tsáfzári, ’s Kir. Mezőhegyest Magyar Katonai Ménes Inté

zetnek részéről köz tudományul tétetik; hogy a’jövő Januarius l-ső nap
jától fogva December végéig 182Q. az addig kikerülő ló, és ökör bő
rök’ megvételére nézve, folyó 1828-dik esztendei November 4-dikén 
Ó-Aradon Traun Ezeredes Kapitány Úr házánál a’ Templom utfzában 
dél előtti Q órakor Licitatió fog tartatni. Minden Licitáló Bánat pénz 
gyanánt 15 fór., a’ magára felvállaló pedig 30 ezüst forintokat letenni 
tartozik. Költ Mezőhegyesen a’ Ts. Kir. Katonai Ménes Intézetben 
October 7-dikén 1828.

Táv er a m. k.
Major.

Budai Lotteria.
Mind Szent Hava 13-dik napján 1828. volt Húzásban kijött?

49. 74. 48. 11. 28.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(34.)

Pesten, Szombaton, Mind Szent Hava 25-dik napján 1823»

Késed, ele m».
Késedelem nem jósokszor nagy Károkat ejtett 

Nyert gyakran ki talán nem halogatta ügyét.
Mit most végbe-vihetsz , ne halaszd holnapra. Serénynek: 

Baj-végzése előtt nints nyugodalma soha-

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

A
Országos nagy Deputátiónak a' 

Publico-Politicai tárgyakban mun
kálódó Al-Deputátlója N. M. Gróf 
C z i r á k y Antal Ö Exjának előlűlése 
alatt tegnap, Oct. 24-dikén rtartott 
ülést; mellynek tanátskozásai, ’s 
munkái ma mind délelőtt, mind 
délután diktatúrára botsáttatnak.

A Magyar fiir. Universitásnali 
Nagy Palotájában Octob. 21-dikén 
ditséretes kimenetellel végezte a" 
Theologiai tárgyakból fő próbaté
telét N. Tiszt. Hevánfzky Leo
pold Ur Esztergomi Megyebeli Pap, 
és a’ Pesti Kir. Fő Seminariumban 
Studiorum Praefectusa’ ki is azután 
a’ Theologiai Doctori rangra fel
emeltetett..— Ezen jeles és nyilván- 
ságo§ tudománybeli szertartást dí- 
fzesítette kegyes jelenlétével és Fő 
személyével Országunknak Prímása 
Rudnai és Divékujfalusi Ptu dnay 
Sándor O Hercegsége; a’ ki a’ tu
dományokat és tudósokat nem fzü- 
(Második Félesztendő 1828./

nik-meg mindenkor pártfogolni, és 
azoknak a’ kívánt tekintetet véle 
született nagy lel hűséggel és ritka 
kedvezéssel megszerezni, ’s fenn<- 
tartani.

Szombathelyen a"f. Oct. első 
napján tartatott Ts. Ns. Vas Várme
gyének Tifzt-újítófzéke Fő Méltósá
gú Herczeg Batthyányi Fű lop, 
mint a" Megye Örökös Fő-Ispánya! 
előlűlése alatt.— A’ TT. Karok és 
Rendek tekintetbe vévén a’ két Asl- 
Ispány Uraknak érdemeit , melly 
fzerént ezek hivatalnoknak olly pon
tosan , és serényen megfeleltek, köz 
akarattal , és éljen kiáltással Tek. 
N i t z k y János Urat első , T. S z e r- 
d a h e 1 y i Urat második Al-Ispány- 
nak kikiáltván , hivatalaikban meg
erősítették. Úgy szinte Fő-Jegyző
nek Ó Herezegsége meghagyta Szél 
Imre, Al-Jegyzőknek Hegedűs 
Antal, és Vidos Jósef Urakat.— 
Számvevő lett Makkos Hetty e i 
István.— Fő-Adófzedő Bár dós.sy 
László, Házi Adószedő Iladúfzy 
Ignác. Tiszti Fő-Ügyész Kamandt



266

ti a m a n d y Lajos; A1 - Ügyéfzek 
Tóth Károly, és Hrabovfzky 
Sámuel. — A' Szombathelyi Járás
ban Fő-Sz. Bíró Békássi B e k á s s y 
Imre; Al-Sz. B. Gaál János, és 
Horváth Tamás. — A Kemenes 
Aljai Járásban: Fő-Sz. B. Jákfai 
Gömb ös János; Al-Sz.B. Márton 
István , és Dugovich Imre. — A’ 
Kőfzeghi Járásban: Fő-Sz. B. Salfai 
Szita János; Al-Sz. B. Verbói 
S z 1 u h a Márton, és L aky Antal. 
— A Körmendi Járásban: Fő-Sz. 
B. Tóth Lajos ; Al-Sz. B. S z al a y 
1 mre, és V i d o s Dániel. — A' Né
met Újvári Járásban: Fő-Sz. B. Ko
ts ó c z y Ferencz ; Al-Sz. B. D a r á s 
Lajos, és Dienes Gábor. — A’ 
Tóthsági Járásban: Fő-Sz. B. Kisfa
lud! Kisfaludy János; Al-Sz. B. 
T s o h á r Jósef, és L i p pi t s An
tal. — Levél-Tárnok Orczy Imre , 
Urak.

Tornán, Octob. 10-dikén.— 
Fő Ispányunk Mélt. S z i 1 a s s y Jó- 
’sef Septemvir és Zemplény Várm. 
Administrator Urnák O Nagys. elől- 
ülése alatt tegnap tartaték a’ Tifzti- 
Kar’ megújítása. Al-Ispányok Con- 
sil. Ragályi Abrakául és Marti
ni d e fz Láfzló; Fő-Adófzedő Kom
játhy Sámuel ; Fő-Jegyző K n e- 
zsik József; Fő-Úgyéfz C h á z á i 
Mihály; Fő-Szolga-Birák K o o s Ká
roly és Fogonyi Antal; Al-Jegy- 
zők Gedeon Lajos és Jakabfal- 
vy András; Al-Úgyéfz Horváti 
Károly; Al-Szolga-Bírák Hodosj 
Láfzló és Gel 1 ey István; Esküd 
tek Várady Pál, Horkovici 
Sándor, Lováfz Miklós, Nagj

Ádám; Bátorsígbeli-Bíztos Zsar- 
nay Ferencz Várnagy Vetősy István. 
A Mélt. Fő-Ispany' réfzre-hajlást 
nem ismerő egyenessége és kormá
nyozol bőltsesége, 's a’ Rendeknek 
gondoskodása , hogy a’ fzűkebb ér
tékű Nemesség öfizetett adományok
ból tartassák, eltávoztata minden 
rendetlenséget, s itt elmondhatni, 
hogy a’ Tifzteket igazés nem vásár
lóit hajlandóság válafztotta.

Arad Vármegyéből Oct. Il
dikén.— A’ Ménes-hegyallyai fzü- 
retet, melly a’ múlt hónap’ 2Q-kén 
kezdődött, ’s mellyet a’fzámosÚri 
fzőllő-birtokosok’ magyar vendég- 
fzeretése rendfzerént az örömnek 

|zajos kitörései között fzokott meg- 
ülleni, ez idén egy új mulatság tette 
nevezetessé. T. Világosvári Bohus 
János Úr , azon nemes czéltól, melly 

^a’ Pesti Ló-futtató Intézetet alkotta, 
jlelkesíttetvén, hogy e’ hazafiui In- 
'tézet iránt azokba is, kik azt még 
közelebbről nem ismerék, annak 
gyönyörködtető külfejénél fogva 
kedvet és ízlést gerjeíTzen; ’s így a’ 
köz ügynek minél több barátot, és 
minél nagyobb kihatást fzerezzen: 
még a’ múlt tavaflzal több megyénk-

• beli méneses gazdákat barátságosan 
■ felfzóllított, hogy a’ Pesti lóverse-
• nézésnek példájára, tartanának köz
- akarattal Világoson az ő gondosko-
- dása alatt egy hasonló Pályafutást,
- hol kiki saját tenyéfztésebeli lovai- 
i val egymás ellen megmérkezhessék. 
r A’ felfzóllítás azonnal többekben
- nemes vetélkedést gerjefztvén ; a’ 
ä futtatás elhatározva , s napja e’ folyó 
t October’ hónap 6-dikára kirendelve
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leve. Addig, míg e’ határnap elér
keznék , a’ futtatni akarók lovaikat, 
T. BohusÚr a’ Pálya-helyet, és 
egyéb szükségeseket elkészítek; hit
vese pedig Nagyságos Szőgyény 
Antónia AíTzonyság buzgó részvé
tellel a' kiosztandó jutalmak felől 
gondoskodók.—- T. Bohus Úr a 
Pálya-helyet egy a’ várostól délnek 
fertály órányira eső Liváda nevű 
pnfztáján válafztá, karókkal kije
lelve, és nemzeti színű lobogókkal 
ékesítve. A’ jutalmak aíTzonyi mes- 
termivekből, úgymint : vadász-ta
risznyából, dohány-zatskóból, lóra 
való homlok-kötőből ’s a’t. állottak, 
mellyeket maga T. Bohus Úr hit
vese, és egyéb magyar dámák ügyes 
kézzel e’ végre készítettek. Mind ezen 
készületek után a’ Futtatás, mellyre 
T. Bohus Úr az egéfz Megyebéli 
Nemességet különkülön írott czédu- 
lák által előre meghívta, Oct. 6-kán 
éppen délben 12 órakor, választott 
bíróság, és számos sokaság előtt szép 
renddel meg is történt. A’ Futtatás
ban T. Bohus Űréin kivűl részt 
vettek : Méltóságos Aczél Jósef K. 
Kamarás , T. Bánhidy Antal Al- 
Ispány , T. Vásárhely János, 
Aczél János, Táblabiró, ifjabb 
Csernovics Péter, és Demkó 
Urak lovai. A Pálya-kör 85C) l/2 
bétsi ölet tett, és e’ kört az első nyer
tes ló, úgymint T. Bohus Úr öt 
esztendős paripája Szellő 2 min., 
a' második nyertes T. Bánhidy 
Al-Ispány Úr paripája pedig 2 ifi 
minutum alatt futották meg. A’ Fut
tatás négy szakaszban történt, és 
tartott délután 1 l/2 óráig. — A’

részvétel, mellyel ezen férjflas mu
latság az idevalóktól mind a’ két nem
ből fogadtatott, feljűl haladott min
den várakozást. A‘ dolognak újsága 
nem tsak a’ meghívott nemességet 
felesen öfzve gyűjtötte , hanem hí
vatlanokat is minden rendből nagy 
számban egybe tsődített; úgyhogy 
a’ pálya-helyen megjelent kotsik 
150-en feljűl valának. Ezen fzámos 
kotsiknak hofTzú sorban való ki és 
befelé költözése kitsinyben a’ Pesti 
pályázás* nagy mozgását ábrázolá ; 
és e’ városi zsibongás a’ falusi ma
gános téren, ’s a’ gyönyörű fzőllő- 
hegyekkel amphitheatrumként ké
szített mosolygó Pálya-sik a' mulat
ság jelenését elragadó látománnyá 
tévé.— A’ Pálya-futásra megjelent 
VendégeknekT. Bohus Úr a" Fut
tatás’ végeztével nagy ebédet, estve 
pedig fényes Tánczos Mulatságot 
adott.

Hadi T u d ó s it á s o k.
Az Odesszai Jour. Oct. i i-ikén az 

előbbi levelünkben kiadott hadi tu
dósításokon kivűl még ezeket közli:

Szilifztriától Sept. ll-ikéig.
Az Aug. 28-dikán elfoglalt te

tőken Rőt h Grlis két sánczot tsi- 
náltatott, nehéz sugár ágyúkkal, és 
mozsarakkal megrakva, mellyeknek 
tüzelése a’ várat nagyon zaklatta, 
’s benne sok gyúladásokat okozott.

Sept. 11-dikén véletlenül Ta
ta r i t z y falunál (Szilifztriától nyu- 
gotra) megjelenék egy Török sereg, 
melly 5000 emberből állott, és hén- 
fzeríté számosabb volta által tábor- 
fz^meinket a’ Turtukai útra viíTza- 
vonúlni. Ezen Török sereg hirtelen



•a' vár felé -nybmúla, és ideje volt 
a' várból az alatt kijöttsereggel ma
gát eggy.esíteni. így megfzaporod- 
ván a legközelebb levő két san
szunkra liajta ; de az azokat .védel- 
auező seregek, noha tsekély fzá- 
múak , elegendők voltak az ellenség 
riíTza-nyomására. Ezután a Török 
lovasság egéfz erejével egy osztály
ra rohana , melly Kre u t z Grlis 
alatt volt ; de itt sem boldogult. A’ 
A’ Generális kiállá az Ottománok’ 
rohanását, és jókor segítsége érkez
vén , maga megtámadá a’ Törökö
det, s viílza-nyomá egéfz a' várig.

Az ellenség viíTzanúlásában ltén- 
telen lévén a’ mi sánczaink’ kartáts- 
tüzelését kiállani, drágán megfizeté 
próbatételét; 200 halott maradt a" 
tsatamezőn, nem számlálván azo
kat, kiket magával elvitt az ellen
ség. Részünkről 6o ember esett-el, 
8Tifzt, és Q0 közlegény sebet kapott.

Sumla ekítt seregeink .ugyan az 
előbbi állásokban megmaradtak. 
Sept. 21-dikén egy ellenséges .gya
log ofztály közeli te egyik sánczunk- 
ibuz ; de azt néhány ágyú-lövés el- 
fzélefzté.

T n d ó sít ás ok Ris-Ás iából, 
Sept. l-ső napjáig.

Akhaltsik he megvétele után 
való nap Gróf Paskevits Vad
ból s k y Gén. Liautenantot elküldé 
Asgliur várának bevételére , a 
Georgiába vivő úton. Előre úgy tét-, 
ízeit , hogy elszánta magát a’ vé- 
delmezésre a várőrző sereg , melly 
500 Gázokból, "s 1000 fegyveres la
kosokból állott; bízott t. i. a' várnak 
erősségében , kivált a’ fellegváréban,

melly egy meredek Kősziklán épít
tetett, emeletes kőfallal körül van 
véve, ’s tsak egy igen keskeny úton 
lehet hozzá férni. Első felfzóllítá- 
sunk Injában való volt. De minek
utánna Hg. Vadbolsky. több 
Akhalts’ikhei lakosokat Asg húrba 
küldött, hogy ezek az őrizetet a' vár’ 
feladására bírják., és előtte fessék-le 
azon sorsot, mellyre ama’ vár is ju
tott, ’s az alatt a’ maga osztályával 
előrenyomult, az Asghuri lako
sok megrettenvén , sietveznegnyiták 
a" kaput, és magokat a* győzedel
mesek’ nagy-lelküségére bizúk. A" 
mi az őrző katonaságot illeti, ez az 
alkudozás’ ideje alatt a’ szomszéd 
hegyek’ sürü erdeibe futott. — Ezen 
várban 14 ágyút, 6 záfzlót, ‘hadi, 
’s élelem beli ízeteket találtunk.

AUSTRIA.
Felséges Rendelésnél fogva a' 

boldogult Sarolta Augufz- 
ta, Máthi Ida vVürtembergi Fel
séges Királynéért az Udvari gyáfz a' 
f. Oct. 18-dikán kezdődött, és lg 
napig fog tartani egy változással, 
t. i. tíz napig (i 8-dikától kezdve 28- 
dlkáig) a’ mély, azután nyolcz na
pig (Oct. 28-dikátóI fogva JNov, 5- 
dikeig) a' kissebb gyáfz.

OROSZ BIRODALOM.
A* Tiflisi Újság Sept. 17-dikén 

jelenti: hogy a Karsi Basa, M e hi
nne d-E min, több Török Tisztek
kel , és 1316 Török katonával, kiket 
ezen város’ bevételekor elfogtak, oda 
(Tiflisbe) megérkeztek. Ugyanezen 
Újság bőven leírja Kars várát, és 
annak az Orofz seregek által, Gróf 
Eriváni Paskevits Grlis vezérlése
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alatt, lett elfoglaliatását, és illy meg
jegyzést vet utánna ; „Kérjük Olva
sóinkat , engedjenek - meg, hogy 
ezen ditsőséges történetnek tudósí
tása valamennyire elkésett. Az Eri- 
váni Gróf győzedelmei olly sűrűn 
következnek egymásután, hogy egy 
Újságot sem kéfzíthetünk-el, hogy 
annak idejében illendő bő tudósítá
sokat tehessünk rólok.

NAGY BRITANNIA.
Hg. Wellington, és Lord 

Aberdeen Oct. 7-dikén délután 2 
órakor a’ Grillon Vendégfogadóba 
ménének, hogy a’ Portugáliai Ki
rálynénak Londonba lett fzerentsés 
megérkezéséért örvendezéseiket bé- 
mutassák. O Felsége a’Király is e’ 
végből egy Követet külde Windsor- 
ból a’ Felséges Királynéhoz.

Sir Codrington Eduard Oct.
7-dikén Warspite 74 ágyús línea 
hajón Máltából, honnét Sept. Il
dikén indÚU-el, megérkezett An
gliába.— A' Máltai Újság Sept. 17- 
dikén illy Czikkelyt közöl: ,,Sir Co
drington V. Adm., minekutánna 
már előbb Warspite hajóra ütötte 
fel zászlóját, a’ múlt tsötörtökön, 
Codrington a Iszony, és famíliája 
által kisértetve, innét elindúlt. A" 
vár őrserege kö^jöntéstteve a’ V. Ad
mirális’ zászlójának, ’s ezt Warspite 
viszonozta. — A’ Toulonból elin
dúlt Fr. expeditió, mintegy 18,000 
emberből álló, Maison Grlis* ve
zérlése alatt, Aug. SQ-dikén meg
érkezett Navarinhoz. 30, és 31-ikben 
Kalamatánál kifzállott, és P et a l i di 
falunál igen szép helyen ütött tábort. 
Sept. 4-dikén Ibrahim Basa Pa-

trafzból Navarinlioz érkezék. — Az 
Egyiptomi szállító hajók Alexán- 
driából megérkeztek az Ibrahim se
regeinek elvitelére ; de minthogy az 
ezen elszállítás eránt köttetett Egy- 
gyezés’ végrehajtására nézve né melly 
akadályok támadtak, ennél fogva 

■ brahim Basa meghívatott Con- 
’erentiára a’ három Admirálishoz 
Asia linea-hajóra ; hol neki tudtá
ra adatott, hogy ha tüstént bé nem 
akarja tellyesíteni azon feltételeket, 
mellyekben az attya megeggyezett, 
a Francziahadi sereg mindjárt Ko
ron, és Na var in ellen megin- 
dúl. Ezen fenyegetés elég volt, és 
egy pillantat alatt elenyésztek min
den nehézségek, kifogások, mellye- 
ket Ibrahim Basa , hihető, azon ok
ból hordott elő , hogy a’Porta előtt 
magát kimenthesse. Érre elkezdődék 
az Égyiptomi seregeknek a’hajókra 
szállítása, az Angol, és Franczia 
hadi hajók’jelenlétében, mellyek a’ 
Navarini öbölbe béerefzkedtek vala, 
ezen béfzáHás’ teljesítésének szem
lélésére. — Ezek’ elmenetele után 
Navarin, Koron, és Módón 
várakba a’ Franczia fegyveresek bé- 
fzállának, valamint a’ többi várak
ba is, mellyeket a* Törökök nem 
képesek megvédni. — Sept. 6-dikán 
a’ három Nagy-Követ Navarin 
előtt eggyütt volt. A’ Görögöknek 
külömbféle Deputatiójit mutatták 1 é 
Marquis Maison Generálisnak , 
ezek közt eggyiknek vezetője volt 
az ismeretes Mainai Bei (Pietro 
B e i). Maison Grlis azt monda ne
kik, hogy mind az), a1 mit az ő 
hadiseregének tartására adnak, kéfs
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pénzzel fogják a’ Francziák megfi
zetni ; ellenben ő bizonyossá téte
tett , hogy semmi fogyatkozás sem 
lefz a' fzükséges dolgokban kivévén 
a' takarmányt, melly, a’ mint lát
szik , nintsen felesleg.”

A’ Király nagyon beteg volt, még 
orvosi jelentés is adatott már ki; de 
Windsorból Oct. 7-dikén költ tudó 
sítás fzerént már jó formán helyre 
állott, de még szokott sétálását meg 
nem teheti.

Lloyd kávéházban a’ Lon
donban lévő Orofz Fő-Consulnak 
Hlyen levele tétetett közönségessé:

,, London, Oct. 8. — Uraim! 
Van fzerentsém jelenteni , hogy 
tegnapi levelöket vettem , melly 
által tudtomra adják, hogy Ura 
nia brigget, gyapott - szövetekkel 
megrakva, Konstantinápolyba szán
dékoznak küldeni ; egyszersmind 
tőlem azt kérdezik, vallyon adhat- 
nék-e-ki valami Oklevelet, Bizony
ság-levél gyanánt , hogy azon teher 
valósággal az Urak által említett 
portékákból áll, és melly által azon 
hajó bátorságossá tétessék az eránt, 
hogy az O Tsáfz. Felségének a' Dar
danellákéit bezáró flottáját vezérlő 
Commandans azt fel ne tartóztas
sa. Sietek az Uraknak tudtokra ad
ni, hogy az O Tsáfz. Felsége’ Or- 
fzáglófzékének koránt sints az a' 
szándéka , hogy a’ Dardanellákon ál
tal való kereskedést meggátolja. A' 
kérdésben forgó hadi bézárás tsak 
aira való, hogy az eleséggel, vagy 
tiltott hadi szerekkel megrakott ha
jókat gátolja a' szoros tengerre való 
bemeneteltől. Ha tehát Uránia* ter

he tsupán tsak gyapott (pamuk) por
tékákból áll, a’ Tsáfz. hajós sereg 
az én Bizonyság-levelem nélkül sem 
vet semmi gátat eleibe. Azonban én 
kéfz vagyok illy Bizonyságlevelet 
adni; de ezen esetben minden bálon 
rajta kell lenni a’ Consulság’ petsét- 
jének. Azt is hozzá kell tennem, 
hogy az én véleményem fzerént az 
említett Bizonyság-levél nem szaba
díthatja ugyan fel a’ hajót a’ meg
vizsgálástól , de mégis megkönnyeb
bíti. (Aláírás) G. Benkhausen, 
Orofz Fő-Consul.'*

FRANCZIA ORSZÁG.
A' Moniteur ezen h. ii-dikén ez 

írja: „Az Algírt bekerítő hajós 
sereg Oct. 1-ső napján Tor rette 
Chicánál, Algírtól nyugotra 4 
mértföldnyire négy korzár hajót ron- 
tott-el, mellyek ezen nevű erősség 
alá futottak vala. Ezen erősség,melly 
tizenöt 24 fontos ágyúval meg van 
rakva, igen megrongál látott.

Továbbá jelenti a" Moniteur , 
hogy éppen akkor érkezett Párisba 
tudósítás az eránt, hogy a’ Franczia 
Tudósok, és Müvéfz-mesterek fze- 
rentsésen elértek Egyiptomba, kik 
ezen Ország' régiségeit, és emlék
jeleit újra felfogják fürkészni, és ki- 
tanúlni. Aug. 7-dikén indúltak-el 
Szicziliából, és 18-dikán Alexan- 
driánál a hajóból kifzállottak. 24" 
dikben reggel az ifjú C ham pof
ion Urat, Casmao-Dumanoir ha- 

jós-Kapitánnyal, és a vele oda ment 
ifjú Mesterekkel eggyütt Dr o ve 11 i 
Úr a’ Vice-Királynak bémutatta, ki 
őket szívesen fogadta. A’ Toskánai 
Tudóst, Rosellini Urat,ki ezen



társaságnak feje, Aug. 25-dikén a’ 
Toskánai Fő-Consul mutatta-bé a’ 
Vice - Királynak , és O Magassága 
minden nemű oltalmat, és pártfo
gást Ígért tudományos nyomozá
saik eránt.

A’ Bajoni tengeri fegyver-házban 
nagy szorgalommal dolgoznak. A" 
tengeri Ministerség’ részéről paran- 
tsolat érkezett, hogy az építő mű
helyben álló hét hajónak elkészíté
sét, a’mennyire tsak lehet, siettes
sék. Minden hajó építő-mesterek 
megfogadtattak három hajónaktel- 
lyes elkészítésére, mellyeknek még 
ezen hónap végén a’ tengerre kell 
ereszkedni , és a’mellyeken még va
sárnapokon is dolgoznak. Roche- 
f o r t-ból olly parantsolat érkezett 
a’ Bajoni kerületbe , hogy ott 300 
átsot fogadjanak öfzve , hogy az oda 
való kihötőhelyhen dolgozzanak.

A" Gazette de France így ír; 
„Az Angol Courier utolsó czikke- 
lyében azt fejtegette, hogy az An
glia mérséklettsége koránt sem szár
mazik félékenységből, vagy tehetet
lenségből ; hanem inkább ellenben 
hájós- és hadi seregek állanak készen 
minden pillantatban, mellyek az 
Angol fegyvereknek még emléke
zetben lévő bajnoki tetteit megújí
tani képesek. A Messager des 
Chambres ezen dologról a’ töb
bek közt illy megjegyzést tefzen: 
„Úgy látszik, hogy Anglia most is 
olly erős, olly hatalmas , mint vala
ha. A mi századunkban sokan a' 
maga-mérséklést feltserélik a’ gyen
geséggel ezek nem ismérik - meg 
mind azon segedelem kútfejeket,

melly eket az ollyan Orfzág talál, hol 
nemes köz lélek uralkodik, és a’melly 
Constitutiós rendszer által igazgat- 
tatik.-’ (A. Z.)

SPANYOL ORSZÁG.
Kadixból Sept. 26-dikán jelen

tik : hogy addig Kadix várából a’ 
Franczia hadi seregek tellyesen el
távoztak. A' megszálló seregnek azon 
része, melly a’ szárazon fog vissza
menni , osztályonként Madrid vi
déken megyen keresztül Franczia 
Országba. Sept. 18-dikán a’ Franczia 
sereg’ Fő Generálisa, G u d i n Vice- 
Gróf v igen barátságos levél által bú- 
tsúzott-el a' Kadixi Spanyol Kor
mányozó hasonló udvarias Választ 
adott. A Kadixi Magistratus ha
sonlóképpen Köfzönő-írást küldött 
Gudin Generálisnak.

Gibraltárban, hol a’ sárga
hideglelés uralkodik, Sept. 20-dikán 
210 beteg volt; 24-dikéig ismét 231 
megbetegedet. Ezen időben 40 halt 
meg, és83 meggyógyult. 25-dikben 
a’ betegek’ fzáma 312-őre ment. So
kan sátorok alatt tanyáznak a’ váro
son kívül, sokan a" kikötőhelyben 
álló üres hajókra futottak a! dögha
lál elől.

AMERIKA.
Guatemalából (Közép Ameriká

ból) nem rég olly tudósítás érkezett, 
hogy Jun. 18-dikán az ezen Res
publika tartományai között , t. i. 
Guatemala,és San-Salvador 
között kiütött polgári háború elvég
ződött , a’ békeség aláíratott, ’s a’ 
két felekezet’ seregeinek bé kellett 
vala menni San Salvador városába, 
’s a’ mindjárt öfzvehivatandó Con-



gressus' parantsolatinak engedel
meskedni. Hanem most újabb tudó
sítások azt állítják , hogy ezen bé
kekötés ismét megbomlott, és a" két 
tartomány között a’ polgári háború 
ismét elkezdődött meg dühösebben, 
mint valaha.

New-Yorkba Vera-Cruzből Aug. 
Y-dikéig terjedő levelek érkeztek, 
mellyek fzerént minden Mexikói ha
jók vasmatskán állottak, és vitorla- 
köteleiktől megfosztva, kivévén Her
mann brigget. A matrózok elbo- 
tsáttattak, és a’ szárazon szomorú 
állapotban élnek , minthogy az Or- 
fzáglófzék nekik egy egéfz eszten
dei zsolddal tartozik.

A’ Globe és Traveller illy 
ezikkelyt közöl : „A’Karthagenai és 
Kingstoni Újságok megvalósítják a’ 
háborút Peru , és Kolumbia 
között. A’ déli tartományokban el- 
fzéledt seregek mindnyájan paran- 
tsolatot kaptak az öfzvegyüiekezésre; 
és Bolivár fogja őket vezérlem". — 
Bolivárnak a’ fő hatalomra lett 
felemeltetését a’ Kolumbiai tarto
mányok közűi felénél többen meg
ünnepelték, hódúló írásokat küldöt
tek hozzá , ’s a't. — Santander 
haza-árulással, vagy köz tsendesség’ 
háboratásávaf vádol tátik , ’s Kuk ír
ták ól Bogotába indúlt, hol Törvény
szék eleibe fog állíttatni.

Jamaikából írják : hogy egy 
Syanyol hajós sereg a'nem rég Spa
nyol Országból érkezett 2500 kato
nával Mexikó ellen kiindult va
lami hadi próba-tételre.. Ezen hajós 
tsoport két 74 ágyús línea-hajóból, 
két fregátából, és tizenkét kis bá
róból áll.

A’ Havrei Journal Oct. 10-dikén 
így ír: ,,A' Spanyol Admirálisnak 
Laborjának utolsó próba-tétele 
Mexiko ellen, az ahoz tartozó Cam- 
peehe tenger öbölnél egészen füstbe 
ment. Minthogy a’ Spanyol osztály
nak a’ kiszállásra megkívántaié sze
rei nem voltak, kéntelen volt ezen 
vizekről ismét eltávozni, hogy a’ 
késő időben elérkezni szokott szél
vészeket elkerülje. Laborda még arra 
sem állott, hogy a’ kiszálló,seregeket 
tél idején oltalmazza. O tehát a* 
2400 embereivel, kikkel meg akarta 
támadni azon tenger-öblöty Ku
bába viJTza-tért.

Kül&mb bféle Tudósítások

A" New-Times Újság megvál
toztatta Czím - nevezetét , és most 
t be Morning-Journal nevet 
vett fel.

A’Gazette fzerént Durieu Ge
nerális a Móreában lévő Fr. hadi 
sereg General-Stabjának Feje, na
gyon beteg, ’s. Franczia Orfzágba 

iviűfza fog térni.
Odesszából írják Oct, 4-dikén, 

hogy az előtt való nap estve ott egy 
línea-hajóra ültek: Fül ö-p Hefz- 
fzen-Homburgi Hg., Mór temart 
Hg. Franczia , D ö r n b e r g Grlis 
Hannoveréi , és Báró Palmstjer- 
na Grlis Svéd , Követek, és Várná
hoz indultak.

P é t e r v á r a dr ÓT Oct. IZ-ikán 
költ tudósítás fzerént, B e 1 g r á d- 
bán az előtt való nap a’Törökök 
valami nagy győzedelemért ünnep
lést tartottak.

(Hasznos Mulatságok Nro 54- Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
_________ (34-) _______

Eggenberger Jósef, Pesti Könyvárosnál a’ Franciscánusok Pia* 
czán a’ Báró Podmaniczky házban következő, ’s több más Köny
vek találtatnak:

(Az Árók ezüst Pénzben.)
A’ Különös Orvosi Nyavalya— és Gyógyitástudomány* Alap vonatja,, 

(a’ különös Orvosi Pathologia, és Therapia.) Kéfzítette és kiadta 
Gebhardt Xa v. Fér. Orvos Doctor és Professor. Első Darab. 
8. máj. Pesten 1828. 3 fór.

Útmutatás az Orvosi Gyakorlásra , vagy Bévezetés a’ beteg ágya mellett 
való Orvosi tanításra. Tanítványai hafznára kéfzítette és kiadta 
Gebhard Xav. Ferenc z. 8. máj. Pesten 1827. 3Ö kr.

Az Egésséges Emberi Test Boncztudomány.ának Alapvonaljai. Hem- 
pel Ad. Friedr. után: németből fordítva Bugát Pál, Orvos Do
ctor és Professor. 2 Réfz. 8. máj. Pesten 1828. 3 fór. 24 kr.

Medicina forensis, vagy Orvosi Törvény tudomány, a' Táblabíró, 
Bíró, Ugyvédő, Törvénytudó, Törvénytanuló, Orvos, Tanuló
orvos Uraknak fzámókra. Számos Hazai példákkal megvilágosít- 
tatva, némelly Hazai tudós Orvosoknak dicséretes emlékezetekkel 
megdifzesíttetve és Toldalék Szótár. Szerzé Kováts Mihály, 
Orvos Doctor etc. 8-vo Pesten 1828. 1 fór. 30 kr.

Makrobiotika, vagy az Ember Életét meghosszabbító Mesterség. 
Szerzé Hufeland Kristóf. Forditá és a’ Magyar nyelvre való 
Jegyzékekkel megfzaporítá Kováts Mihály. Harmadik Ma
gyar Kiadat. 6- Budán 1825. Kötve 1 fór. 12 kr.

Zalán futása. Hős Költemény írta Vörösmarty Mihály, g. Pesten 1825. 
kötve 2 fór.

Pauly Kár. Magyar Tifzti írásmód a* Polgári Igazgatás és Törvény 
kezés Szótárával. 8- máj. Budán 1827- 3 fór.

------Constitutio Bei Urbarialis Regni Hungáriáé. 2 Tomi. Z. máj.
Viennae. 1817. compactum 5 fl.

Udvardy, gazdasági Földmérő 8. máj. Székes Fejérv. 1025. kötve 2 fór.
------ ------------- Vízmérő. 6. máj. 1827. 1 fór. 18. kr.
------ ------------- Regalatio Tüköré. 6- máj. Pesten 1828. 1 fór.
Döbrentey Gábor, Külföldi Színjátékai. 2 Réfz. 12. Kassán 1828. kötve. 

1 fór. 36 kr.
Fay András’ Újabb Mese! és Aphorizmai# Második kiadás. 8. Pesten. 

1828. 1 fór. 18 kr.
(Második Félesztendő 1828.J )(



J é 1 e n t é s.
(l) Melly által Quentzer Aloiz Kalapokkal Kereskedő a’ Fő 

Nemességnek, a Ns. Katonai Karnak és tisztelt Közönségnek hírül 
ndja: hogy az ő. mostani boltjában, a' Kígyó útfzában László Ki
rály Czímer alatt, a' legillendőbb áron találtatnak, úgymint: Min
denféle Uniformis-Kalapok, és másféle finom, mostani módi, legjobb 
kéfzűletü szövött, Majlandi Selyem-Rerek-Kalapok ; úgy libériás, vala
mint a mezőre, ’s vadáfzatra-való Kalapok; fáin szőtt, és borzos Si
sakok, továbbá minden-nemű Uniformis- és mostani módi posztó 
Sipkák; végre találtatnak nála Kalap-borítékok, tokok, és útazásra 
való bádokos Iskatulák. —A’venni kívánó Uraságok , kik bizodalmáik
kal őtet megtisztelni méltóztatnak , tapasztalni fogják Kalap-portékái
nak mind jutalmas árát, mind különös jóságát, és tartósságát.

Hi rdetmé n y.
(l) Özvegy Nemes Majerfy Antonia Asszonyság oltványos 

Oskolájában, a’ Gödi Pusztán, Pest és Vácz között, egynéhány 1000, 
több esztendős jeles asztali Gyümöltsfák, nevezetesen; sokféle Alma- 
Rörtvély , Sárgabaratzk- Ófzibaratzk- Szilva, Tserefznye, Mandola, és 
Nyaspolya- Fák eladattatnak , Darabját 30 kr. B.B. számlálván — Ugyan 
ott megszerződhetnek, kanadai és olasz Topolyfák, Akátzfák, Acer- 
negundo- és Gleditsea-Fák is, kissebb vagy nagyobb Mennyiségben.

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

re a’ folyó 18 28-dik esztendei October 30-dikán az Arad-Modenai 
Kamarai Uradalom Praefectusi Irófzobájában Aradon , az oda való Ka
marai Uradalomhoz tartozó Milovai és Konopi erdőkből eszten
dőnként esni szokott favágás, mellyből 4,000 , és ha a’ vágás többet 
ád ki 5,000 öl is bik , ’s tölgy-hasáb-fa, a’f. e. 1828 November i-só nap
jától kezdve, a’ legtöbbet Ígérőnek 5 esztendőre olly feltétel alatt el- 
adatik, hogy a’többet Ígérő az öl-fát maga rakassa öfzve, és azt tsak 
Aradon adhassa el; — egyszersmind pedig az ezen megvett, és ő ál
tala hajón Aradra fzállitandó fával , esztendőnként mintegy 450 ölUro- 
dalmi Deputatumokhoz tartozó bik-fát meghatározott hajó-bér mellett 
15;;j-diki l-sŐ Májuktól kezdve 5 esztendő alatt Aradra szállítani tartozik. 
— A’ venni, és illetőképpen bérleni kívánok az ez eránt való feltéte
leket az Aradi Kamarai Praefectusi hivatalban , vagy az Aradi Kamarai 
Erdő-hivatal író-szobájában naponként megláthatják, é$ ha a’ Licitá
lóhoz fzóllani akarnak , 2,000 fór. C. P. Cautiót törvényesen előmu
tatni tartoznak ;— Kik is October 30-dikán 1828. az Aradi Praefectusi 
hivatal Ló-szobájába jelenjenek még. Költ Budán Oct. 10-dikén 1828.



Bolt Változtatásról való Jelentés.
(2) Alább irt a’ Fő Nemességnek, és nagy érdemű Publikumnak 

azon eránta több etetendő óta megmutatott bizodalmát alázatosan kö
szönvén , egéfz alázatossággal jelenti: hogy a' Báró Brüdern házában 
volt Ezüstműves-Bóltját, azzal ízembe a’ Derra' házába, hol a'Posta 
hivatal vagyon , által tette. Egyfzer’smind Ígéri, hogy valamint eddig, 
úgy ennekutánna is minden erejéből azon lefz, hogy a' nyert bizoda- 
lomnak , munkájának mind serénységével, mind pedig pontosságával 
és jutalmasságával megfeleljen. -—Nála külömbféle kéfz ezüst munkák 
is találtatnak.

Pesten October 23-díkán 1828.
Kriek János 

Polgár és Ezüstműves.

Peszéri Puszta Árendába adandó,
(4) A’ Ráczkevi Ts. Kir. Famíliái Uradalom

hoz tartozandó Peszér Pusztának része, melljRit- 
ternek árenda - része volt (Ns. Pest Vármegyében) 
1829-diki April. 24-dikétől kezdve, hat esztendőre 
a’ legtöbbet ígérőnek árendába adatik. — A’ bérleni 
kívánók ennél fogva (négy száz ezüst forint Bánat 
pénzzel felkészülve) a’ f. 1828-diki October 3o-dikán 
délután három órakor Promontoriumban a’Tiszt
ség Irószobájában megjelenni ne terheltessenek; 
hol előre is tetszések szerént, akár mikor, az Áren
da feltételeit megtudhatni.

Hirdetés.
(2) Méltóságos Báró Orczy Lörincz Ö Nagysága réteéről hírül 

adatik, hogy a jövő November 3-dikán Licitátió által három egymás 
után, folyó esztendőkre, Heves Vármegyében helyheztetett Tornai 
Pusztában több részek ki-adandók Árendába. ú. m.

1- fzör 3000, azaz három ezer holdból álló Pufzta, mellyen 
Szolnokból Debreczenbe járó Orteágút kereteiül vág, van rajta alkal
matos lakó ház, ’s istálló.

2- fzor 880, azaz nyolczteáfz nyolezvan holdból álló Pufzta, 
ezen hasonlóan kereteiül vág a’ fen említett Országút.

3- fzor Ugyan ezen Pufztán , az Orfzágútban lévő hét fzobából,



egy konyhából, kamarából, ’s pinczébőí álló Vendégfogadó, mellette 
lévő nagy állással eggyütt.

Az esztendő kezdődik 182Q'dik esztendő Április hónapnak 24- 
dikén. Bővebb tudósítást lehet venni , ’s a* fel-tételeket megtudni T. 
Abádon a’ Számtartóságnál. A’ Licitátió tartódik a’ fentírt napon dél 
előtt, T. Abádon, a’ Méltóságos Uraság házánál,

Duschel János és Társa
Pafzománt, és mindennémű Kalap-Süveg-és Sapka-Portékákkal 

Kereskedők Pesten.
(2) Ezennel minden tisztelet tel jelentik, hogy a’ Váczí 

Utfzában „A'Magyar Korona” czím alatt lévő bolyokban követ
kező portékák legillendőbb árron találtatnak eladandók; úgymint: Min
denféle Arany- , Ezüst- és Selyem-, Katona- Uniformisokra-, Libériára-, 
Misemondó Ruhákra és Mobiliákra való Leoni vagy Sík-Pafzomántok; 
— Arany-, Ezüst-, és Leoni vagy sík-Tsipkék; — Arany és Ezüst Fo- 
nyások, Sinorok és Tzafrangok, valamint több e’féle Bojtok , Rojtok, 
Makkok vagy Galatsinek, és Gombok; — Port’ d Epeek, Csákó-, és 
Kalap-Rózsák; Válltsömbök, Kamarás és Kanonok Bojtok;—Pluvia- 
le-, és Dalmatika Tsüggők, — Epauletek, Arany-, Ezüst-, és Leoni 
vagy sík - Poliok és szőtt munkák vagy Kreppinek; — mindenféle Ka
tona-Uniformisra , Civilis ruhára , és Libériára való Arany és Ezüst Hím
zések.— Ezeken kívül a’ Mise Mondáshoz fzükséges mindenféle Ruhák 
és eszközök, Csákó-Tarsoly-Kard-Pantallér- ’s Puska fzíjjak vagy pa- 
fzomántok. — Hímzett és Hirnzellen Bőr Ellenzők ; Csákó Lántzok , 
Kard szíj horgok, Gránátok, Ralaptsatok , Kohárdok és Toliforgók.— 
Találtatnak nem külömben viafzkos Tafoták, Refztyük , Nyakravalók, 
valamint is Erdempénz- és Kalap - pántlikák, — Selyem és Tevefzőr 
Övék. — A’ legújabb módi fzerént készült Nyúlszőr-, selyem, finom, 
és közönséges, Vadászati és fzürögat Időssebbeknek és Gyermekeknek 
való, úgy nemkülömben Katona-, Civilis-, Liberia hofTzas-, Kerék-, 
Szegletes- és Pattantyús-K a 1 a p o k. Ezeken kívül mindenféle Unifor
mis és Civilis Sapkák, Papoknak való Quadratumok , Raputziumok , 
és Kam aurák is.—

Püspöki Ornátushoz tartozó efzközök úgymint: Monstrantziák, 
ínfulák, Pacificalék, Rehelyek , Temjénezők Tömjéntartókkal eggyütt, 
Lámpák és Lámpások, 's t. e'féle a hozzá fzükséges Tokokkal, Beta
karókkal és Borítékokkal eggyütt.

Itten vagyon egyszersmind a’Leoni vagy síkbúi különösen ké
szített Pafzamántok, Tsipkék , Fonyások, Pillangókés Poliom-Fabrika 
Készítményeinek Lerakó-Helye vagy Depója. —'



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(35.)

Pesten, Szerdán, Mind Szent Hava 29-dik napján 1828.

É r v e r é s.
SzöUdctselve keréng a’ vér ereidbe’; mutatja,

Gyors-e, vagy ellenben lassú folyása legyen. 
Munkálkodni ne szűnj, ’s a’ vért ébresztem ; tunyán 

Nyálkás sűrű leszen, ’s majd nyavalyákat okoz.

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.
o Tsáfz. K. Felsége a’Ts.K. Fő- 

Kamarás Úrhoz, Czernin Gróf
hoz, mint a’Ts. K. első Fő Udvari 
Mester" Helytartójához Oct. 18-ikán 
botsátott kegyelmes Kabineti-Írásá
nál fogva, Méltóságos Tolnai Gróf 
Festetics Jósef Albert Urat, ki 
eddig Ó Tsáfz. K. Fő Hercegségé
nél a’ Nádor-Ispánynál fzolgáló-Ka- 
marásjvolt, ugyan O Fő Herceg
ségének Fő-Udvari Mesterévé ne
vezni méltóztatott.

Továbbá ugyan azon nap Czer- 
nin Grófhoz botsátott Felséges Ka
binéti Levélnél fogva, Thurn és 
Valsassina Grófnét , ízületen 
Bánffy Grófnét, Palota- és Tsil* 
lag - Keresztes Dámát, O Ts. K. Fel
sége , Mária Ts. K. Fő Hercegnének 
Ó Ts. K. Fő Hercegsége" a" Palatí
nus’ Hitvesének Fő Udvari Mester- 
néjévé kegyelmesen kinevezni mél
tóztatott.

Octob. 20-dikán a’ Pannon he- 
( Második Félesztendó 1828.^

gyén meghalt Méltóságos és Fő 
Tisztelendő Novák Chrisostomus 
Úr, a’ Pannon hegyi Sz. Márton 
jeles Fő-Klastromának, valamint a* 
Magyar országi Koronához tartozó 
egyéb Klastromoknak Fő Apátura, 
és örökös Praesidense, Királyi Ta- 
nátsos,életének 85-ikesztendejében.

Vízaknáról Oct. 7-dikén (az 
Érd. Híradó fzerént) írják: hogy az 
oda való határra is megérkezett 
Sept. 30-dikán a’ Sáska, és az oda 
való még fzedetlen török-búzát el
lepte; más nap pedig azt még na
gyobb sereg követte. Oct. 5-dikén 
a’ föld népe kiment annak pufztítá- 
sara, es délelőtti 9 óráig 85 zsákot 
töltött meg, más nap 320 zsákot. 
(Szigetről Marmarosból Oct. 1 l-ikén 
írják, hogy ott is kezdett a' Sáska 
fzállongani, sőt a’ fzomfzéd Kő nevű 
hegyen tsapatonként is mutatta ma
gát ; de hihető hogy a’ hidegebb ég
hajlatot nem kedvelvén, ismét vifz- 
fzatéjt.)

Ő Ts. K. Felsége a’K. Kamarai 
Számoló Hivatalban T. Paule r

X
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Antal Úrnak Exactorrá lett felemel
tetése által megüresedett Vice-Ex- 
ac tors ágra Suppini Antal Urat, 
eddig a Temesi Kir. Kamarai Ad- 
mintstratiónál volt Exactort, méi- 
tóztatott kinevezni.

Hadi Tudósítások.
Rendkívül való úton érkezett a’ 

Várnai tenger - öb >lből azon előre 
való jelentés, hogy Sept. 29-dikén 
(Octob. ll.) reggel az Orofz hadi 
sereg Várnának birtokába jutott, 
minekutánna az őrizetnek egy réfze 
kegyelemre magát megadta , a' má
sik , a’ Kapudán Basa alatt, hadi 
fogságba esett.

Az Odesszai Journal' toldalékjá
ban Oct. 1 l-dikén illy előbbi hadi 
tudósítások találtatnak :

Sumlától Sept. 28- d i k á t ó 1 
fogva Oct. 3-dikáig.

Sept. 28-dikán reggel keményen 
kezde az ellenség reánk tüzelni a" 
sáncaiból. Ugyan akkor a’ lovassá
ga nagy erővel nyomnia jobb szár
nyunk ellen. S ys oj e ff Gén. Ma
jor a' Kozák Regementek’ tartalék
seregével ellene indúla, és azon ipar
kodott, hogy a’ mi battériáink’ ágyúi 
alá tsalogassa. Dél tájban a Török 
reguláris gyalogságot, és lovasságot 
külde azon osztály' segítségére, 
melly reggel ellenünk indúlt vala; 
de a’ mi battériánk'tüzelése tsak ha
mar Sumlához visszatérni kénfze- 
ríté az Ottománi seregeket.

Más nap tsak nehány ágyúlövést 
váltottunk az ellenséggel.

Oct. 2-dikán az ellenség a’ Szi- 
lifztriai útra 4000 gyalogot, 5000

lovagot, ’s 14 ágyút külde, olly 
éf/.revehető czélből , hogy elvágja az 
útját egy Uhlánus brigádának, melly 
Nabel Gen. Major alatt azon úton 
felénk jött. Gróf O r 1 o ff Elek Gén. 
Adjutánsra volt bízva , hogy az Ot- 
tománok szándékát elrontsa. Ó te
hát K a d i - K i ö i falu felé indúlván 
4 batalion gyalogsággal, az első lo
vas vadász osztállyal, és 10 ágyúval, 
az ellenségnek egéfz figyelmét ma
gara vona, és az ő ellene szegezett 
ágyút elnémítá. Ezen fordúlás’ al
kalmatosságával IN a b el Gén. Ma
jor, minekutánna a’ Török lovassá
got viíTzaverte, Orloff Gróffal ma
gát eggyesítette.

Várnától Oct. 1—5.
A’ vár’ sáncai alá ásott minákat 

fzerentsésen elkészíttettük; és egy- 
gyiket 3-dikán, a’ másikat 4-dikén 
sútöttük-el. Az első , melly Várná
nak éjszak felől való bástyája alá 
volt ásva a’ tengerhez közel, az ásók
nak nem nagybajba került. Ennek 
tökélletes foganatja volt, és a’ vár 
falait, mellyeket általa le akartunk 
dönteni, a’ vár-árkába zubantá. A 
másikot Schilder Óbester az el
lenségnek kemény tüzelése alatt rit
ka vakmerőséggel ásatta, és mégis 
töltette. Sőt az ellenség valamit vett 
is észre; mert négyszer rohant éj
jelenként arra, de mindenkorvifz- 
fzaveretett. Végre tegnap délután 3 
óra tájban igen jól esett-ki a’ fel- 
lobbantás. — így a’ vár falain nagy 
nyílás tamadt.

Omer-Vrione serege a’ Sept. 
30-iki tsata után nem mozdult meg, 
noha, a' mint látszik, segítsége ér-
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kezelt. Mi is megfzaporítottuk B i s- 
trom Grlis’ osztályát, és az ő ál
lásánál új sánczokat ásattunk. Min
den rendelések meg vannak téve, 
hogy az ellenség semmi segítséget 
bé ne vihessen Várnába.

Eugén W ürtembergi Hg. 
elhagyván Hadsi-HaíTzán-Laari állá
sát, Osmantsik felé indúlt. Hogy az 
ő osztálya Bistrom Generálissal öfz- 
veköttetésben legyen , ’s ennek jobb 
szárnyát fedezze, Báró Delling- 
hausen Gén. Major Paynardsi 
falút megszállotta.

A' bővebb Orofz hadi tudósítás 
Várna' bévóteléről illy értelmű, 
Oct. ll-dikén :

„Az Orofz hadi sereg’ erőlkö
déseit Várna’ falai alatt végre fze- 
rentsés következés koronázta-meg. 
Ezen nagy fontosságú vár ma reggel 
kegyelemre magát feladta, és már 
a’ mi seregeink benne vannak. A' 
várnak minden feltétel nélkül való 
által-adatását azon nagy rémülés 
okozta, mellyel Oct. 7-dikén éjjel 
egy maroknyi katonaságunk’vakme
rősége az egéfz városban elterjesz
tett , midőn az a’ várba betolako
dott vala. Olly nagy volt a’ lakosok’ 
elrémülése, hogy még az napestve 
alkudozni kezdettek , és a’ vár a’ 
maga megadása felől szándékát ki
nyilatkoztatta. Ezen conferentiák’ 
következésében Jussuf-Basama
ga adapéldát a’ katonáinak, midőn 
az egyenesen ő alatta lévő sereggel 
a* mi táborunkba jőve, ’s katonái- 
nak azt parantsolá, hogy minden 
egyezés nélkül rakják-le fegyverei- ]

két. Ezen példát a múlt éjjel, és 
ma reggel az őrizetnek nagy réfze 
követte. A Kapudán - Basa 
egyedül, az ő személyéhez hív ke
vés katonasággal a fellegvárba vette 
magát, hol őtet seregeink elfogták, 
mellyek legkissebb ellenlábas nél
kül , muzsika-fzóval, és lobogó zász
lókkal mentek-bé a' falak’ nyílásain 
a’ városba. Előlmentek e' 13 , és 14- 
dik gyalog vadáfz Regementek ; az
után a' gárdának sáncz-ásó batalio- 
na, ’s után na az Ismailoffsky gár- 
da-Regementje.

„A’ Tsáfzár megvizsgálta mind 
a’ vái vívására intézett munkánkat , 
és tsudálta azon nehézségeket, mel- 
lyeket Várna előtt kivált az utolsó 
napokban meg kellett győznünk.Mi
dőn O Felsége a’ futó sánczokból 
kiment, felhágott a’ falakon nyitott 
résre, ’s a’ várnak minden megtá- 
madtatott réfzeit által nézte.

,,A’ foglyoknak egy értelmű val
lása fzerént eleinte Várna’ őrzőse
rege a fegyveres lakosokkal eggyütt
22,000 emberre telt, most tsak ÓOOO 
van. Külömben még voltaképpen 
nem tudjuk mennyi martalékot, 
mennyi hadi szereket, és eleséget, 
hány foglyot nyertünk.”

A' Geismar Grlis, és a’ V i d- 
dini Basa között Csorojnál 
Sept. 26-dikán történt tudva lévő 
tsatáról illy utóbbi tudósításunk 
vagyon:

,, A’ Viddini Vezér-Basa három 
két-lófarkú Basával, és 20,000 fegy
veressel , ’s 30 ágyúval Sept. 26- 
dikára virradó éjjel Kalafattól

X* *
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Krajóva felé megindult, hogy az 
Oroszokat, mint egy hivatalos írás
ban maga jelentettet, útjában 
semmivé tegye.

„Geismar Grlis tudósítást vé- 
vén, hogy az ellenségnek egéfz hadi 
serege a’ Boelesti-i síkon egy- 
gyütt van, a’ Basát megkínálá az 
ütközettel, ki is azt tel fogadé. A’ 
tsata Sept. 26-dikán délután 2 óra
kor kezdődött. Az ellenség 30 ágyú
ból szórta a’ halált, és a hadhoz 
szokott, valamint számos lovassága 
több ízben nagy erőlködéssel pró
bált általtörni sorainkon ; de minde
nütt visszanyomatván, alkonyodat- 
kor a’ már felhányt sánczokba vifz- 
fzavoná magát. A’ mieink előnyo- 
múlának , az Ottománokat a' setéi
ben megtámadák , ’s azonnal rette
netes leve a’ tsata-zaj, az ellenség" 
táborának lángja a’ viaskodóknak 
fáklya gyanánt szolgála. A Török 
lovasságnak nagy része , és sok gya
logok a’ setéiben legnagyobb zava- 
rodásba esvén, futásnak eredének ; 
a' megmaradtak a lakosok’ földalatti 
kunyhójikban bezárkózván, igen 
keményen védelmezték magokat, és 
többnyire inkább kívántak a’.lángok 
között elveszni, mintsen magokat 
megadni.

Hét ércz-ágyú, 24 zászló, min
den sátorok , és az ellenségnek min
den poggyásza nagy rakás eleség , 
és hadi szerek, a’ V i d d i n i Basá
nak titkos levelei, és 500 fogolynál 
több kerűle hatalmunkba.— Ezek 
azon nevezetes napnak martalé
kai , mellyen 4000 Orosz legalább 
hatszor annyi ellenséget teliyesen

megvert, és Oláh Oi fzágot a* ret
tenetes bétsapásoktól megmentette. 

GÖRÖG ORSZÁG.
Szmirnába Sept. 23-dikán illy 

tudósítások érkeztek Morééból: Sept. 
3-dikán Ibrahim Basával az ő 
attya , és Codrington között 
Aug. Q-dikén Alexandriában kötte
tett Eggyezést a’ Morééból való ki- 
takarodás eránt, a" három Admirá
lis, kik az előtt kevéssel gyűltek 
vala öfzve a’ Navarini kikötő
helybe , olly megjegyzéssel közhit
té, hogy 14 nap alatt seregei közűi 
6000-nek már útban kell lenni a* 
vilTzamenetelre ; hogy tovább min
den Görög foglyokat azonnal kikeli 
adni. Ibrahim azt veté ellene, 
hogy 27 szállító hajón (annyi érke
zett volt akkoráig meg Alexandrá
ból) nem fér-el ()000 ember, a’ nél
kül , hogy az általfzálláskor vesze
delem ne érje; az Admirálisok meg- 
maradának kívánságok mellett, és 
azzal fenyegették, hogy külömben 
az eleséget viíTza-tartóztatják , mel
lyet az Egyiptomi szállító hajók 
hoztak ; ezt valósággal az Admirá
lisok zár alá tették , és Ibrahimnak, 
’s az ő hadi seregének a’ minden
napi szükséges eledelt napon, 
ként adták-ki.

Sept. 7-dikén a’ három Admirá
lis , és Baki-Efendi között, ki 
Ibrahim Basának meghatalmazott 
Biztosa volt, illy szóbeli eggyezés 
köttetett az Ibrahim’ seregeinek ha
jókra szállítása eránt: „1.) Kedden, 
Sept. Q-dikén , kezdődik a’ seregek’ 
beszállása a' hajókra, a’ lovakkal, és 
poggyásszal eggyütt. 2.) Minthogy



a* béfzállított lovak’ fzámára semmi 
abrak nints itt, Zantéból 500 ár- 
deb rozsot, és árpát hozatnak, melly 
ott a lerakóhelyben áll. Z.) Mint
hogy a seregek el nem mehetnek 
mind az első osztállyal, Ibrahim Ba
sának szabadságában fog állaniegy 
hajójáról eleséget venni, hogy nap
ról napra táplálhassa azon sere
geit, mellyek tsak a" második Egyip
tomi hajós osztály' megérkezésekor 
indúlhatnak-el. 4-) Minthogy Ibra
him Basa 3—400 beteget hagyott 
Páti ászban , egy vagy két hajót el- 
küldhet oda azoknak elhozósása ; ő 
arra kötelezi magát, hegyezek kö
zül egy hajó sem szállít ki eleséget 
a* várba. 5. A" seregeknek hajókra 
fzállitása Navarinnál esik-meg; és 
mivel nyilván ki van kötve, hogy 
egy Görög foglyot sem szabad el
vinni, ennél fogva Tifztek (Euró
paiak) tolmátsokkal eggyütt lefznek 
jelen a’ rakodás helyén , hogy meg
legyenek győződve ezen rendelés’ 
teljesítése felől. 6 ) A hajókra szál
lás , melly 9 dikben kezdődik, sza
kadatlanul fog folytathatni, ha tsak 
a' tenger" állapotja nem ellenzi. 7.) 
Semmi szín alatt nem szabad több 
eleséget a" hajókból kihordani, tsak 
a’ mennyi szükséges a’ második ha
jós osztályt váró, ’s addig ott ma
radó seregek’ fzámára, ’s a mennyi 
éppen arra van határozva.

Ezen Eggyezésnél fogva Sept* 
9-dikén elkezdődött a’ seregeknek 
hajókra fzállitása, és lö-dikban el
indult az első osztály (egy, a’ Na- 
varini nagy veszedelemből megma
radt línea-hajó, és 37 szállító hajó)

5500 emberrel, Syrene Franczia fre
gáta , és két Angol hajó kísérete 
alatt. A’ táborban még 14,000 
Arabs volt; ezek közül lbrah m" ál
lítása fzerént, még 12,800 ember
nek kellett Alexandriába menni , és 
a’megmaradt réíznek (1200 ember
nek) az Alexandriai Kötés fzerént, 
a" Móreai várakban maradni, melly 
váraknak általadatását azonban a’ 
F ranczia Vice-Admirális de R i g n y 
sürgetve kívánta , noha arról egy fzó 
sem volt az említett Eggyezésben.

Maison Grlis seregeiből 2000 
ember mindjárt a’ kiszállás után, 
szorosan békerítette Körönt, mel
lyel 1500 Török védelmez, ’s vala
mi egy hónapra van elesége. Rig- 
ny Admirális reményiette, hogy 
ezen várat minél hamarább általad- 
ják a’ Franczia seregeknek. 15-ikben 
4000 ember tartotta zárva Na va
rint, és Módónt; 3000 ember 
ugyan a’ végből Patráfz felé in
dúlt; Ibrahim elmenetele után mind
járt a’ tenger felől is igen szorosan 
bézárták mind a’ várakat, ’s igy kén- 
fzeríteni fogják a’ magok’ megadá
sára. A’ Görög foglyok már kiadat
tak a’ szövetségeseknek.

Sept. 16-dikán egy Franczia fre
gáta IQ szállító hajóval Toulonból 
érkezvén, 3—4000 emberrel a’ Na- 
varini öbölbe béerefzkedett. Ezután 
két órával az Admirálisok Ibrahim
nak azt izenék : hogy ezen (Franczia) 
szállító hajókra tüstént fzállittson 
bé két Regementet, ’s küldje Ale
xandriába. Ibrahim ezt feleié: azAug. 
Qdiki Eggyezésben kikötve van,hogy 
seregeinek haza költöztetése Egyip-



tömi fzálTító hajókon essék meg. Az 
Admirálisok így válafzolának: Ha
nem akar, az eleséget villzatartóztat- 
ják. A" mint mondják , Ibrahim ezen 
való fájdalmában, mérgelődésében, 
és megaláztatásában megbetegedett.

Sept. 17-dikén egy másik Fran
czia sereg-ofztály is megérkezett a 
Roroni öbölbe 22 szállító hajón, 
egy línea-hajó, egy fregáta , és egy 
brigg által kisértetve. Már valami 
l6—17,000 ember lehet Móreában.

Sept. 18-dikán a’ Cerigottói 
vizeken már lehetett szemlélni az 
Egyiptomi második hajós osztályt.

Anconából Oct. 8-dikán költ 
tudósítás fzerént az előtt való nap 
egy Orofz Tsáfzári korvet, Navarin- 
tól jővén, az említett kikötőhelybe 
érkezett. Ez egy Kurírt fzállított-ki a’ 
szárazra ki az Orofz V.Admirálistól 
Heyden Gróftól hivatalos leveleket 
vifzen az Orofz Tsáfzárhoz, a' mint a’ 
hír tartja, azon jelentéssel , hogy a’ 
MelTzéniai várak általadattak a’Fran- 
czia seregeknek.

A’ Moniteur Oct. 15-dikén illy 
tudósításokat közöl Móreából: „Mo
rcából Sept. 20-dikán indúlt hivata
los tudósítások jelentik : hogy Ibra
him seregei folyvást költözködnek- 
el.— Az Egyiptomi második sereg- 
ofztály kiséret mellett elindult. — 
Rigny Admirális adott fzállítóha- 
jókat arra, hogy az eltakarodást 
siettesse. — Maison Grlis a’ Mefz- 
fzéniai várak körül tanyázik. — A’ 
Törökök hajlandóknak látszanak az 
Egyiptomiak’ példáját követni, és 
Móreát elhagyni. Sept. 25-dikén 
5—GOO Török indúlt Ruméliába.”

AMERIKA.
Oct. io óikén reggel Londonba 

tudósítások érkeztek Déli Ameriká
nak külömbféle részeiből, neveze
tesen Bogotából Jul. 27-dikéről, és 
Karthagenábó! Aug. lO-dihérőI: P e- 
ru ellen a Had-izenet egéfz Ko
lumbiában kihírdettetett; ebben 
igen tüzes hangon az mondatik:hogy 
Peru Kolumbiának köszönheti fen- 
létét, melly a" régi Spanyolokat ki
tolta a’ Perui birtokokból, és Peru
ban a’ békeséget helyre állította; 
Kolumbia vérét, és kintsét elfetsér- 
iette Peruért, ’s azt most Peru a" 
legotsmányabb háladatlansággal kö- 
fzöni-meg, midőn a' Kolumbiai pol
gárokat Peruban elnyomja, ’s az 
Országból kiveri; sőt a' Kolumbiai 
tartományra (Guayaquilra) ütnek a 
Peruiak. — A’ Bolíviai tudósítások 
Máj. 22-dikéig terjednek. Sucre 
Generális ezen Respublikának Prae- 
sidensi méltóságát, és fő Vezéri hi
vatalát letette, minthogy az utolsó 
pártütés’ alkalmatosságával kapott 
sebjei miatt egéssége nagyon meg
gyengült; az utánna következő, 
Don Urdinenca, egy kis számú 
sereggel elindult volt, hogy meg
ütközzék a* Peruiakkal , kik 5000 
emberrel 1 a Paz mellett állottak. 
— A' Közép Amerikából ér
kezett tudósítások megvalósítják azt, 
hogy ezen Respublikának két tarto
mánya között, t.i. Guatemala, 
és San-Salvador között ismét 
kiütött a’ háború. Az ellenségeske
dések ismét Jun. 30-dikán elkezdőd
tek. — Mexikóból Londonba Aug. 
8-dikáig terjedő tudósítások érkéz*
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lek. Bravo Grlis, Barragan 
Grlis (Vera-Cruznak volt fí ormány o- 
zőja) és mintegy 50 öfzveesküdt 
hajón Limába, és Chiloe fzigetekbe 
mentek. •—

fí ülöm b b f é le Tudósítások
A’ Toulousei Kardinális Ér

sek Franczia Országban az Egyházi 
Ministernek, az Aug. 50-diki Királyi 
Rendelésnek végre hajtására nézve 
a’ Papi alsó Oskolák eránt, illy han
gon válaszolt: „Kegyelmes Ur , a 
II. Kalixtus által n 20-dik eszten
dőben az én famíliámnak adatott jel
szó ez : Eti amsi omnes, ego 
non (ha mindnyájan is, de én nem) 
Ez az én lelkiisméretemnek is jel
szava. Van fzerentsém a’ Királyi Mi
nistert illető tisztelettel lenni, A J 
Kardinális , Toulousei Érsek.” — 
Clermont- Tonnere Kardinálisnak 
ezen írása a’Királynak annyira tet- 
fzése ellen volt, hogy O Felsége az 
első Kamarás által neki tudtára adat
ná , hogy a’ Kardinális jelenjék-meg 
az Ó Felsége’ színe előtt.

Parisban Oct. 15-dikén a’ kenyér 
árra feljebb emeltetett.

F ab vier Óbester Oct. 12-ikén 
reggel Parisba érkezett.

A’ Franczia külső dolgok Mi
nistere, Gróf Laferronays , a’ Tseh 
országi kérdőkből Parisba viíTzatért, 
és útjában Oct. 13-dikán Karlsruhén 
ment keresztül.

A’ Nápolyi Királyi hajók, mel
lyek a’ Tripolis! rablók ellen a’ ke
reskedés oltalmazására vannak ki- 
küldve a’ közép tengerre, már két 
Tripolis! hajót fogtak-el.

A Londoni Börzében Oct. Q- 
dikón olly hír futamodott-el, hogy 
az Orfzáglófzék a’ Kelet-Indiai Tár
saságtól haladék nélkül annyi Sa
létromot kíván , mennyire az magát 
kereskedési szabadságának megnye
résekor írásban kötelezte ; ezen hírre 
a' Státus-adós leveleinek betse 8Ö 
font St. lefzállott.

A’ Londoni új Univerfzi- 
tást megnyitották már, és pedig 
az oktatásokat az Orvosi hallgató 
palotának megnyitásával kezdet
ték. A Courier a' Professor Urnák 
tudománybeli előadásait dúsén , de 
a morális oktatással nints meg
elégedve.

Octob. 9-dikén a’ Franczia Ki
rályi Nagy-Követ a Szent Széknél, 
Chateaubriand V ice-Gróf, Ro
mába megérkezett.

Civitavechiából jelentik: hogy Oct. 
3-ikára virradó éjjel két Tripolis! So
ri er-ha jó a’ Tőrre Chiarucciai vize
ken Vit tori a nevű Nápolyi keres
kedő brigantint, melly Marfzelyből 
jött, elfogta. A’ Kapitány 12 em
berrel és egy utazó Spanyol a Bizon
nyal eggyütt olly fzerentsés volt, 
hogy egy salupon magát meg
mentette , és Civitavechiába futott.

M ötbe Ur , ki mint a’Franczia 
Orfzáglófzék Ágense a’ Móreából 
érkező ’s Párisba menő Kuríroknak 
tovább küldésére Anconában fog 
lakni, oda megérkezett Párisból.

Erdélyből írják : hogy szarvas 
marhát, és sertést ismét eleget haj
tanak Oláh Ojrfzágból ki Erdélybe, 
a’ mi nem történt, mióta ezenFe-
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jedelemséget a’ Mufzka meg szál
lotta.

Stájer Országban a’ f. Oct. 15- 
dikén tartották a’ szokott efztendei 
Orfzág gyűlést Grätzben a’ szokott 
szertartással.

Sir Codrington megérkezett Lon
donba ; nem igen nagy megkülöm- 
böztetéssel fogadták ; Oct. 10-dikén 
az Admirálissá»’ Lordjainak tana- 
tsába bévezették , ’s ott sokáig ma
radt az Admirális.

Sz. Pétervárában Oct. 8-dikán a* 
Taurisi palotában az öreg Tsáfzár- 
né’ és a’ Korona Hg. jelenlétében 
fényes Te Deum tartatott A k h a I- 
tsike várának megvételéért. Az 
Isteni tisztelet után az ellenségtől 
elvett zászlókat a' fő utfzákon kö
rűi hordozták. Estve az egéfz város 
ki volt világosítva. »

Azon summa pénzek, mellye- 
ket Persia az Orosznak fizet, a' mi 
az aranyat illeti, most részenként

érkeznek Sz. Pétervárába; az ezüs
töt részint vízen, részint szárazon 
szállítják oda. Az arany között szo
katlan nagyságú vert pénzek talál
tatnak. Hihető mindenikből egy- 
egy példa megtartatik.

Franczia és Burkus Orfzág kö
zött Eggyezés köttetett a’ gonosz
tevő szökevény katonáknak költsö- 
nös kiadatása eránt. Franczia rész
ről meghatalmazott Biztos ezen Egy- 
gyezés’ kötésére volt Gróf la Fer
ro n a y s Minister, Burkus részről 
a’ Követ, Báró Werther.

Az Algíriak Kadixtól nem mefz- 
fze egy Franczia brigget elfogtak, 
Tangerbe vitték, ’s a’ rajta lévő em
berekkel felette keményen bántak, 
úgy hogy tsak a’ Szárdiniai ConsuV 
közben járásának köszönhetik éle- 
töket. Az Algíri kikötőhelyeket (Al
gírt, Bonát, és Orant) majd nem 
is tartják bézárva a’ Franczia hajók.

Tudományos Jelentés.
Méltán megérdemli az ajánlást ezen czímü munkátska: „Orvosi 

Értekezés a Köfzvényről.” — Ézen Értekezést Felső-Eőri Doctor Cse
resnyés Sándor Úr, most Püspök Makó városnak Physicuaa,- 182Ó- 
dikban azon alkalmatossággal készítette, midőn az Orvos Doctori 
rangra emeltetnék; és nem tsak azért megérdemli a’ köz figyelmet, 
hogy Magyar nyelven van írva, hanem azért is, mert az említet Beteg
ségnek nemeit, származását, változásit, és gyógyítása módját a’ leg- 
tudósabb, ’s újabb Orvosok’ tanítása és tapasztalása fzerént előadja, 
sőt tulajdon tapasztalásaival is tetézi. Ara 24 kr. ezüstben. Talál tátik 
Pesten Eggenberger, Miller, ’s egyéb Könyváros Uraknál.

A’ Gabonának Pesti piaczi áraOctob. 24-dik napján 1828. Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 6 fór. 40 kr. Kétszeres 5 forint 
10 kr. Rozs 4 fór. io kr. Árpa 2 fór. 48 kr. Zab 2 forint — kr. 
Kukoricza 2 fór. j 0 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása fór.— kr.

(Hafznos Mulatságok Nro 35. Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a1 Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(35.)
_ -- ----------- -.'■■■■ ■ —

Bólt-Változtatás.
(l) A’ Ts. K. privilegyiált G ács i gyapjú- szövet, - és fain Pofztó 

Fábrika, mellynek Factora Pesten Kubovich Vincze Úr, ezennel 
jelenti: hogy az eddig a’Mocsonyi házában a’ Váczi útfza végénél volt 
Lerakó-helyét által ellenbe a’ Fézli házába áltál-tette; egyfzer’smind 
ajánlja legjobb hazai ké f z í tmény ei t, ú. m. Posztóját, Sati- 
nettjét, CirkáíTzát gyáfz- ruha- matériáját, és úgy nevezett Harrass 
Gespunst fonalát.

Azon Portékáknak, mellyek réf fzámra adatnak, meghatáro
zott árrok a’ rajtok lévő Fabrikai ón-petséten találtaik reá nyomva. 
Reménylhetni, hogy a’ hazai kézi művek, és kéfzitmények valahára 
nagyobbra fognak betsültetni a külföldieknél.

Könyv-Hirdetés.
(l) Melly fzerént közhírré tétetik, hogy ezen czímű munka: Két 

Értekezés a’ terh-fzekerekről, útakról, és azon kérdésről: „valljon 
a’ hajókáz ható-csatornák,-vas,-és töltött-útak közül, 
mellyiknek, és mitsoda esetben kelljen az elsőséget 
adni?" annak megvizsgálása után: „a’ Moldva-Vizét lehes
sen-e a' Dunával hajókázható-Csatorna által egyesí
teni?" kidolgozta Vitéz Gerstner Ferencz, a’ Ts. K. Austr. Leopold 
Rend’ Vitéze , Ts. K. Professor, a Vízi - Építés’ Igazgatója , és több 
Tudós - Társaságok Tagja ’sa’t. — magyarázta, ’s Kafznos Jegyzések
kel és egy Toldalékkal a’ Vas-Útakrói megbővitette Vargha János , 
Diplomás Földmérő, és a’ Kir. Magyar-Orfzági Epitő Fő-Igazgatásnál 
Rend. Praktikáns. — Most a’ legközelebbi Leopoldi Pesti vásárra ok- 
vetetlenül el kéfz ül egészen; a’ midőn a’ Titt. Előfizetők példányaikat 
az illető helyeken megkaphatják. Ezentúl a’ Könyvárra 4 fór. léfzen V. 
Czédulában, ’s árűltatni fog Pesten Eggenberger Jósef Könyvárosnál, 
Budán pedig mindjárt a’ Hídon felül a' 81-dik fzám alatt, Pifztóri 
Házban, Bosnyák István Könyvkötőnél. Budán October 25-dikén 1828>

Vargha János 
* Ingenieur.

X( Második Félesztendó 1828.y



• Jelentés.
(l) A’ Méltóságos Báró Orczy família’ Kertésze Ns. Be ne Ger

gely Pesten jelenti, hogy nála akár kissebb, vagy nagyobb Kertek
nek elkészítésére, vagy beültetésére kivántató külömbféle hazai és 
külföldi fák, és tsemeték; úgy nem külömben Allékhoz kivántató fák, 
külömbféle virágok, és gyökerek a’ legillendőbb áron nála megren- 
deltethetők. Minthogy pedig a’ fáknak nagyobb réfze távul vagyon, 
azoknak megrendeltetését előre jelenteni kéri.

Szarvas Marha eladás.
(l) Ts. Fejér Vármegyében fekvő Perkáta nevű Helységben mint

egy IDŐ. darab réfzerént Gulyabéli, réfzerént Csira marhák nem tsak 
levágásra de tenyéfztetésre is alkalmatosok öfzvessen, a’vagy egyen
ként minden órán eladandók. A’ megvenni kívánok ez eránt a" Per- 
kátai Gazdaságbeli Hivatalnál értekezhetnek.

Hirdetés.
(l) Az Izsáki Posta Státió eladandó. Kinek azt megvenni szán

déka volna, ne terheltessék magát jelenteni az oda való Posta-Mester 
Urnái.

Jelentés.
(2) Melly által Quentzer Aloiz Kalapokkal Kereskedő a' Fő 

Nemességnek, a’ Ns. Katonai Karnak és tifztelt Közönségnek hírül 
adja: hogy az ő mostani boltjában, a' Kigyó ütfzában Láfzló Ki
rály Czímer alatt, a legillendőbb áron találtatnak, úgymint: Min
denféle Uniformis-Kalapok, és másféle finom , mostani módi, legjobb 
kéfzűletű szövött, Majlandi Selyem-Kerek-tialapok ; úgy libériás, vala
mint a’ mezőre, ’s vadáfzatra-való Kalapok; fáin szőtt, és borzos Si
sakok , továbbá minden-nemű Uniformis- és mostani módi posztó 
Sipkák; végre találtatnak nála Kalap-borítékok, tokok, és útazásra 
való bádokos Iskatulák. — A’ vf nni kívánó Uras ágok , kik bizodalmáik
kal őtet megtisztelni méltóztatnak, tapasztalni fogják Kalap-portékái
nak mind jutalmas árát, mind különös jóságát, és tartósságát.

Hirdetmény.
(2) Özvegy Nemes Majerfy Antonia AíTzonyság oltványos 

Oskolájában, a’ Gödi Pufztán, Pest és Vácz között, egynéhány 1000, 
több esztendős jeles asztali Gyümöltsfák, nevezetesen; sokféle Alma- 
Körtvély , Sárgabaratzk- Ofzibavatzk- Szilva, Tserefznye, Mandola, és 
Nyaspolya- Fák eladattathak, Darabját 30 kr. B B. számlálván — Ugyan 
ott megfzerződhetnek, kanadai és olafz Topolyfák, Akátzfák, Acer- 
negundo- és Gleditsea- Fák is, kissebb vagy nagyobb Mennyiségben.



Bőit Változtatásról való Jelentés.
(3) Alább irt a’ Fő Nemességnek, és nagy érdemű Publikumnak 

azon eránta több esztendő óta megmutatott bizodalmát alázatosan kö
szönvén , egész alázatossággal jelenti: hogy a’ Báró Brüdern házában 
volt Ezüstműves-Bóltját, azzal szembe a' Derra’ házába, hol a’Posta 
hivatal vagyon , által tette. Egyfzer’smind ígéri, hogy valamint eddig, 
úgy ennekutánna is minden erejéből azon lesz, hogy a" nyert bizoda- 
lomnak , munkájának mind serénységével, mind pedig pontosságával 
és jutalmasságával megfeleljen. —Nála külömbféle kél'z ezüst munkák 
is találtatnak.

Pesten October 23-díkán 1828.
Kriek János 

Polgár és Ezüstműves.

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

ből köz hírül adatik, hogy folyó esztendei November 3-dikán dél előtti 
10 órakor Aradon a’ Katnerális Praefectusi Cancellarlában Kótyavetye 
fog tartatni, az Executio útján, a’ Ts. Kir. Katonai Pénz-tár részére 
elfoglaltatott Scherfenieder János Majorjának bérbe adása eránt; 
ez áll, egy Épületből, mellyben van két lakó-szoba, egy konyha, 
egy le-rakóhely, továbbá egy pincze 1»—500 akó borra való, egy 
konyha kert, egy gyümöltsös kert, és egy káposztás kert; egy esz
tendőre fog Árendába adatni, t. i. Április elsőjétől fogva 182Q, Mar
tins végéig 1830. Ennél fogva az árendálni kívánók szükséges Bánat 
pénzzel felkészülve meghivattatnak ezen Lícitatióra.

Költ Budán October 8-dikán 1828.

Hirdetés.
(3) Tekintetes Nemes Békés Vármegyében helyheztetett Szarvas 

Mező-Városában, Három Negyed részt magában foglaló Kortsmáltatási 
Jus több Korcsmákban, a’ hol esztendő által Bor, Pálinka, és Ser 
folyvást szabadon mérettethetik az i-ső Jan. 1829* három egymásután 
következő esztendőkre, a' most folyó esztendei első Novemberben 
tartandó Licitátio által Arendában ki adandó lészen. A' kik tehát azt 
ki árendálni szándékoznának, a' fennt írtt November első napjára 
Szarvasra, ezennel meghivattatnak, a’ hol, előre is, a’ szokott Bánat 
pénz letétele mellett, a’ további feltételeket a’ Méltóságos Uraság 
Házánál bővebben megtudni lehet.

Szarvas October 10-dik 1828.



Hírdetées.
(z) Méltóságos Báró Orczy Lörincz O Nagysága réfzéről hírül 

adatik, hogy a jövő November 3-dikán Licitátió által három egymás 
után, folyó esztendőkre, Heves Vármegyében helyheztetett Tornai 
Pusztában több részek ki-adandók Arendába. ú. m.

1- fzör 3000, azaz három ezer holdból álló»Pufzta, mellyen 
Szolnokból Debreczenbe járó Országút keresztül vág , van rajta alkal
matos lakó ház, "s istálló.

2- fzor 660, azaz nyolczfzáfz nyolczvan holdból álló Puszta, 
ezen hasonlóan keresztül vág a’ fen említett Országút.

5-fzor Ugyan ezen Pusztán , az Országúiban lévő hét szobából, 
egy konyhából, kamarából, ’s pinczéből álló Vendégfogadó, mellette 
lévő nagy állással eggyütt.

Az esztendő kezdődik 1829-dik esztendő Április hónapnak 24- 
dikén. Bővebb tudósítást lehet venni, ’s a’ fel-tételeket megtudni T. 
Abádon a’ Számtartóságnál. A’ Licitátió tartódik a’ fentírt napon dél 
előtt, T. Abádon , a’ Méltóságos Uraság házánál.

Hirdetés.
(2) Tekintetes Nemes Komárom Vármegyében Komáromnak által 

ellenében fekvő Uj-Szönyi Praediumban — melly a’ méltóságos O- 
Szönyi Uradalomhoz tartozandó— folyó 1828-dik esztendő November 
14-dik napján Marits Tamás Urnakegy udvarban— de két osztály
ban lévő Háza — melly 8 szobákból, 2 fpaizokból, és 2 konyhákból, 
álló — vagyon hozzá egy Gabona le-töltő mintegy 40,000 mérőre való 
szinte 100 akőra való pincze, kotsi fzin , és istálló, egy haszon vehető 
kő kúttal, egy gyümöltsös, és egy kukoriczás kertel eggyütt, Kótya
vetye által eladattatik.

A’ kiknek tehát vevő fzándékjok lenne, a’ kennt ki tett napon 
és helyen az eladattatás érdemében bővebb Tudósítást vehetnek.

Híradás.
(2) Méltóságos Buzin! Gr. Keglevich István Ur O Nagysága Alsó 

Inartsi pusztáján, e’ f. e. Novemb. 4-dikén Kótyavetye által követke
zendő fajzó, és haszonvehető szarvas marha fog eladattatni úgymint: 
Magyar faj. 6. Bika, két és G efztend.— 30 Tehén, 4 és 6 efzt. — 13 
Üsző 1 és 3 efzt. 28 Tinó l és 5 efzt. 10 Mustra Ökör. 20 Jár mos Ökör
6 esztendős.— Tirolis faj : 1 Bika 5 efzt. 3 Bika 2 efzt, 8 Tehén 4 és
7 efzt. 5 Üfző 2 és 5 efzt. 5 idei borjú. A’ ki ezen jó fajtájú Marhából 
de különös szépségű és jó állású Bikákból venni kívánna, a’ fent em
lített helyen és napon az Uraság’ ottan lakó Tiszttartójánál megjelenni 
ne terheltessék.
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TUDÓSÍTÁSOK.
(36.)___________

Pesten, Szombaton, Sz. András Hava l-ső napján 1828.

Vetekedés.
Ostobaság vetekedni, iraígy jó czélca nem érünk;

Eli mondom: nem igaz; más tsak azon van:, igaz. 
Mind a’ kettőnek lehet ar szájában igazság 

Némelly oldalról;- szűnj vetekedni tehát -

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG,

A7il nem nálunk telelő madarak
nak korán lett elköltözéséből való 
idő jövendölés nálunk bétellyese- 
dett. Ugyan is két-három nap óta 
valóságos telünk vagyon; a múlt 
Oct. 29-dikén havazni kezdett, a reá 
következett éjjel keményen megfa
gyott; tegnap előtt, valamint teg
nap is egéfz nap bőven havazott; 
de azonban tsak sárlefz belőle. A 
múlt éjjel ismét megfagyott; ma 
félti fztult.

Pest. Oct- 27. — N. Tisztelendő 
Sza b ó János az Efztergorni Érseki 
Megyének áldozó papja, és a" Pesti 
kiír. Egyházi Nevendékségnek a’tu
dományos tárgyakban Igazgatója, a’ 
Theologiához tartozandó tudomá
nyokból a' szoros visgálatokon di- 
tséretesen által kelvén, Octob. 27- 
dikén Fő próbatételét és tudomá
nyos vitatásait sok jeles Úri Vendé
geknek , különösen az Ország' Prí
másának Rudnai és Divékujfa’ui 
R u d n a y Sándor O Herczegségé- 
(Második Félesztendö 1828.)

nek, a' Tudományok Pártfogójának 
és Nagy Mecénásának jelenlétében 
jeles és velős vetélkedések közt a’ 
K. Univerfzitás’ nagy palotájában 
kiállván, magát a' Theologia! Do
ktori rangra érdemessé tette.

J á sz-8 erény bői Oct. 25- 
dikén.— Öröm napjai közé szám
lálja a’ Jászok Kerülete , ezen folyó 
hónapnak több örvendetes napjait, 
mellyekben Nagy Méltóságú Pátri
árka , és Egri Érsek Felső-Őri P i r- 
k e r János László Urat Ő Excellen- 
tiáját kebelében tisztelni fzerentséje 
lehetett. Ugyanis tisztelt Pátriárka 
Érsek O Exeellentiája, October 18- 
dikán Egerből útját a’ Jászságba, 
m nt Érseki Megyéjének eggyik igen 
népes Kerületébe vette, hogy a’ 
Bérmálás Szentségében részeltesse 
azon népet, melly valamint hazája,, 
és Fejedelme eránt vonfzó hűségé- 
ről, úgy a’ Valláshoz, és annak 
buzgó Papjaihoz viseltető jó indu
latjáról ismeretes.

A’Jáfz Kerület a’ Pátriárka Ér
seknek személyében a’ Magyar 
Anya Szent Egyháznak jeles virtu-

X
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sokkal tündöklő Fő Papját, és Me
gyéjének Lelki Fő Pásztorát, örven
dezve várta, és fogadta; jelesen a 
Jáfz Kerületnek szélső határán nem
zeti öltözetben felállított tsinos Lo
vagok késérésével idvezlette Érsek 
Ő Éxcellentiáját azon Jáfz Kerület
nek Kapitánya Makó Lörincz Úr, 
és bekésérte azon Kerületnek Anya 
Városába Jáfz-Berénybe. — Minek- 
utánna O Excellentiája , a’ helybeli 
Parochiának tsinos épületében, Ná- 
dor-Ispányi Al-Kapitáoy Horváth 
Péter Úrnak vezérlése , és üdvözlése 
mellett, mind a" Jáfz , és Rún Kerü
leteknek jelenlévő Tiszti Karja, mind 
a helybeli Magistratus; úgy külö
nösen igen számos Papi, Hadi, ’s 
Polgári előkelő Tisztviselők által 
teszteltetett meg ; kiket Érsek Ó Ex
cellentiája a’ legszelídebb ember
séggel, ’s nyájassággal fogadott, és 
viszont való érzékeny ürömét nyi- 
latkoztatta-ki ; hét napot töltött O 
Excellentiája az Anya Városban; s 
meglátogatta a' fogházakat is, a’ 
Bérmálásnak Szentségében pedig 
GOOO lelket részeltetett. Onnét Jáfz- 
Ladányba vette útját , a’ Nem
zeti Jáfz lovagoknak tifztelkedő ké
sérések mellett, és Apostoli utazá
sának folytában Jáfz-Apáthi, és 
Ávokfzállás népes Városokban; nem 
külömben Jáfz-Fénfzaru Közönsé
gében több napok alatt, a’Bérmá
lás Szentségét 1Ö272 fzámú Hivekre 
adta fel: Apostoli tündöklő Erkol
ts ének , és embevfzerető lebotsát- 
kozásának felejthetetlen emlékezetét 
hagyván azok között, kik a’valódi 
Érdemeknek olly örömest hódolnak!

Jáfz-Apáthi felé folytatott útjában 
meglátogatta Érsek O Excellentiája 
Jáfz-Kisséren, a’mostan építésben 
lévő R. liatholika Egyháznak kéfzü- 
lését, mellynek bővítésére O Ex
cellentiája , már előre Apostoli pél
dás buzgósággal 3000 írt. segede
lemmel adakozott.

A’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Hely
tartó Tanáts T. Boros János Úr
nak Titoknokságra lett előmozdí
tása által megürült Concipista- 
hivatalra az eddig volt Conce- 
ptualis Practicanst T. Jakab István 
Urat emelte ügyes , hafznos , és buz
gó szorgalmára nézve.

A N. M. Magyar K. Helytartó 
Tanáts,az ő Számoló Hivata
lában több személyeknek nyugo
dalomba tétele, ’s halála által meg
üresedett Tisztségekre a’ f. e. Oct. 
21-dikén a’ következő előmozdítá
sokat tette :

A= Adózási osztályban. 
Számvevőnek nevezte : az eddig 
való Számoló Tanátsost P a p p Im
re Urat, hosszas, jeles szolgálataira 
nézve, — Számoló Tanátsos- 
nak: az eddig volt Számoló Tisz
tet Inántsi Ebeczky Imre Urat. 
—Számoló Regestrátornab, 
és Expeditornak az eddig volt 
Számoló Tisztet Dofzlern Fülöp 
Urat.— Számoló Tiszteknek: 
az eddig volt Ingrossistákat, Pri
bék Károly Urat, Szuper Aloiz 
Urat, Kamőczy János Ürat, V in- 
cze Jósef Urat, és Fieisinger 
Lajos Urat.— Ingrossistáknak: 
az előbbi Accessistákat, V enturi- 
n i Jósef, Lapka Ferencz , Imre
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Jósef, Jeleni András, és Ellen
bogen Ferencz Urakat. — Acces- 
s istáknak: az eddig volt Practi- 
cánsokat, Richválfzky Antal, 
Vojtek István, Paar Mihály, 
Sebe ss y János, Tamássy Mi
hály, és Mossig Ferencz Urakat.

A’ Fundátiói osztályban, 
Számvevőnek: az eddig sok esz
tendeig , és jelesen szolgált Számoló 
Tanátsost T.Lander Venczel Urat. 
— Számoló Tanátsosokká: 
az érdemekkel tellyes volt Számoló 
Tiszteket, Burgmann Károly, és 
Kovachich János Urakat.— Szá
moló Tiszteknek: az eddig volt 
Ingrossistákat V a vra Ferencz, 
Erczly Ignácz, Granatér Ta
más, C z i e rl e in Károly , és B á th 
Jtsef Urakat. — Ingrossistáh- 
n a k : az eddig volt Accessistákat, 
Vitái Jósef,H u j d i t s Elek, Ven- 
turini Flórián, Koronay An
tal, Mufzenits Antal, és az ed
dig volt Practicánst Pabst Jósef 
Urakat. — Accessistáknak: az 
eddig volt Practicánsokaty KI ee- 
berg Augufzt , Tergovchich 
Ferencz, Kran ez Albert, Me-i 
hoffer Hermán, és Sebastia- 
no v i c h Leopold Urakat.

A N. M. Kir. Udv. Kamara, a’ 
Kir. Kamarai Fő Fizető Hivatalnál 
Prager Lörincz halála által meg
üresedett Kassa-Tifzti Hivatalra ed
dig volt Accessistát Dragotinich 
Mihály Urat, emelte fzép tehetsé
geire , és jeles szorgalmára nézve.

A1 30-dik számú levelünkben 
megírtuk vala a' Ts. Ns.NográdVár- 

" megyének a’múlt Oct. 8-dikán, "s

következett napokon tartott Tifzt- 
újitófzéke’ alkalmatosságával válasz
tott két új Al-lspányt. A’ többi új 
Tisztviselők illy rendel következnek: 
a’ Fő-Ispány Ur Fő-Jegyzőnek meg
hagyta T. Sipeki Balás István IJ- 
rat; Al-Jegyzóknek kinevezte, Ba- 
róthi Huszár Jósef, és ifj. Szan- 
dai S r é t e r János Urakat. Továbbá 
felkiáltás által választattak a’ többi 
Tifztek illy kimenetellel: Fő Adó
szedők TT. Benitzki és Micsinyei 
Benitzky Lajos, és Egyházas- 
Básthi Básthy Dániel Urak. — 
Fő-Szolga-Bírák : T.T. Zalukai 
H o rvá t h-V o xi t h Antal a' Fü
lek! , Szügyi Tr a j 11 e r István a’ 
Kékkői, Haám Imre a" Lossonczi, 
és F. Kubini Kubinyi Ferencz 
a' Szétsényi Járásban. — Al-Szolga- 
Bírák : Minay Bornemifza Ist
ván, Belusi Bar os Maximilian, 
Szétsénhei Szétsényi Miklós, 
Mikófalui Bekényi János, Szán
tói Szabó Ferencz, Sz. Miklósi 
és Óvári Pongrácz Antal, Közép- 
Géczi Siereray Antal, és Szan- 
dai Sréter Mihály Urak.— Fő 
Biztos: Botsári Mocsáry Imre. 
Köz Bátorságra ügyelő Biztosok, 
Minay Bornemisza Jósef, és 
Horváthi Horváthy Ferencz L rak. 
— Tiszti Fő-Ügyéfz: Luk ovi eh 
Gábor Ur; Al-Ügyéfz; Szandai S r é- 
t er Miklós Úr.—Exactor: Somos
kői István Úr. Kapitány Mester- 
házy Antal Úr.

Hadi Tudósítások.
Várnától Octob. 5-dikétől Q- 

dikéig terjedő Orofz hadi tudósítá
sok érkeztek , illy értelemben:

X*



Minekutánna a’ várvívó mun
kák' segedelme által út nyittatott a’ 
várba , meghatároztatok,, hogy az 
éj szaki bástyába , melly a’ tengerhez 
legközelebb fekszik, nehány fegy
veres katona küldettessék bé a’ ré
sen, hogy, ha lehetséges, ott ma
gokat bésánczolják, ’s azután egy 
battériát állittsanak fel. 110 vadáfz, 
és matróz ezen expeditióra különö
sen kiválasztatott, és a’ 15-dik Va
dáfz Regementnek egy Kompániá
ja , és az Ismailoífsky gárda-Rege- 
mentnek két Kompániája, és 150 
sáncz-ásó volt rendelve amazoknak 
segítségére.

Oct. 7-dikén, nap felkelte előtt 
egy órával, a’ kiválasztott vadáfzok, 
és matrózok, Zaitzevsky tengeri 
Hadnagy’ vezérlése alatt, hirtelen, 
minden lövés nélkül, bényomúlá- 
nak a falak nyílásán, és az azt vé
delmező Törököket levagdalák. Mint 
hogy sehol sem találának valóságos 
ellentáljásra, ezen vitéz katonákat 
tovább ragadá a buzgóságok, és 
többé nem is jutván efzökbe a’ sáncz’ 
készítése, tovább rohanván, egé
szen a város’ közepéig jutának. 
Ugyan akkor színlett megtámadá
sokat tevének három helyen sere
geink a’sánczokból, és a’vár-árkai
ból előzék az ellenség’ puskázod, 
kik a sánczok megé a’ sűrűbe vet
ték volt magokat. — Mind ezen vá
ratlan fzerentsés következés mellett 
is, és noha a' Vadászoknak , és Ma
trózoknak segedelem küldetett, még 
is szembetűnő volt, hogy az egéfz 
ellenség’ vár-őrző-serege előtt meg 
nem állhatnak, sem a bástyákban

magokat meg nem fészkelhetik, hol 
még annyi idejük sem volt, hogy 
sánczot készíthettek volna. Ezen 
meggyőződésből, és a’ hasztalan vér
ontás’ elkerülésére, a’ benyomult 
katonák parantsolatot kapának a’ 
vilfzavonúlásra. Ezt ők a’iegnagyobb 
rendtartással vivék-végbe , midőn 
sok keresztény asszonyokat, és gyer
mekeket, kik magokat a’ városban 
hozzájokkaptsolták volt, magokkal 
kihoztak , és a’ bástyáról két zászlót 
elvettek. Seregeink látván, hogy a’ 
bástyán talált 14 ágyút lehetetlen 
magokkal elhozni, azokatbéfzegez- 
ték, és közölök eggyet az árokb t 
vetettek. A" mi veszteségünk L0 ha
lottból , és 500 sebesből áll; az el
lenségét 600-ra lehet tenni.

Ezen próba-tétel noha a’ kívánt 
czélra nem jutott, mégis a’Török
nek azon elhitetésére fzolgált, hogy 
Várna' falaiban keveset bízhatik ezen
túl , és hogy a’ várat a’ már meg
nyitott réseknél fogva rohanással el 
lehet foglalni. Ezen tsata követke
zésében ugyan az nap mégis jelent 
egy. Török Tisztviselő , hogy a’vár 
által-adatása eránt alkudozzék. Ma 
Oct. Q-dikén reggel aí Városnak egy- 
gyik Fő hadi Rörmányozója, Jus- 
suf-Basa maga -eljött, hogy 
Őrei gb Admirálissal befzélljen. 
Azonban ezen alkudozások koránt 
sem kissebbítették a’ serénységet a’ 
várvívás’ munkáiban; sőt ellenben 
azok szinte olly nagy buzgósággal, 
mint foganattal folynak.

Sept. 30-dika óta az ellenség sem
mi új próbát nem tett Bistro m 
Grlis ellen, kinek osztálya most is



ugyan-azon állásban vagyon a' Vár
nai tenger-öböl déli részénél. A’ Tö
rökök időnként tsoportokban mu
togatják magokat messziről , de tsak 
hamar az első ágyúlövésre ismét el- 
fzélednek oldalunktól.

Újabb Tudósítások.
T oulonból Oct. íg-dikén tele- 

graf által hivatalosan jelentik : hogy 
Cybele hajó, melly Oct. 6-dikán 
indúlt JNavarintól, oda hivatalos le
velekkel megérkezett; és hogy I b r a- 
h i m Basa Oct. 4-dikén (a Messa
ger fzerént 2-dikán) maga is elin- 
dúlt Móreából. Már akkor készültek 
a’ várakat felkérni. — Mégis az 1200 
Egyiptomi fegyveres ott maradott 
a’ várakban.

Mentsikoff Hg. Nikolajeffben 
már gyógyuló félben van a sebeiből.

A' Burhus Státus Újság is leírja 
Geismar Generálisnak a’ Viddini 
Basán vett nagy győzedelmét, és 
azt mondja, hogy az ellenség közül 
néhány ezer öletett meg, ’s 600 esett 
fogságba ; az Oroszok vesztesége 
mintegy ÓOO emberre telik holtak
ban , és sebesekben. A" Tsáfzár 
Geismart ezért General-Lieute- 
nanttá nevezte.

AUSTRIA.
Bétsben Oct. 26-dikán volt fze-> 

rentséje az oda rendeltetett Franczia 
új Nagy-Rö\etnek L a v a 1 - M o n t- 
morency Herczegnek O Tsáfz. 
Rir. Felségénél fényes audientián 
udvarolni, és megbízó levelét bé- 
nyujtani. Ezután O Felsége a’Tsá- 
fzárné a’ maga szobájában méltóz- 
tatott elfogadni a’ Nagy-Követet.

NAGY BRITANNIA.
A’ Király Oct. 14-dikén ismét ki- 

kotsizott. O Felsége az előtt való 
nap kapott szomorú tudósítást Fel
séges Nénnyének , az Özvegy Wür
tembergi Királynénak haláláról.

Ó Felsége az ifjú Portugalliai 
Királyné megkötvén magát, megbe
tegedett volt; de már 13-dikra an
nyira meggyógyult, hogy ismét el
fogadhatta a’ látogatást.

A’ Times Újság Alexandriából 
illy tudósít st vett Oct. íz kán: P ro
te ct o r nevű hajó, melly az Ale
xandriai kikötőhelybe megállott vá- 
la, ma ismét elindult, innét. Egy 
brig, és két Franczia korvet akkor 
két Algíri korvettet az Alexan
driai kikötőhelyben bézárva tar
tottak. Egy S v é d hajós-sereg , egy 
Contra-Admirális' vezérlése alatt, 
és egy Szardíniái hajós osztály ugyan 
akkor azon öbölben állottak. Z e- 
bra hadi salup tegnap Szmirnába 
indúlt. Egy línea-hajó, és két nagy 
fregáta Navarintól megérkezett. Fal
con hajó a’ kikötőhelyben áll. A’ sza
badon botsátottGörög foglyok közül 
némellyek annyira megvoltak elé
gedve a’ velők való bánással, hogy 
többen ott kívántak maradni, ha a’ 
Basa nekik hafznokat akarná venni. 
A’ Basa több Angol hajókat foga
dott seregeinek Móreából való el- 
hozatására.

Wellington Hg. Londonból 
Stratfieldsay mezei jószágába ment; 
és-Peel Úr Liverpoolból az attya 
jószágára Drayton-Parkba utazott.

Irlandból hivatalos levelek érkez
tek Wellington Herceghez, és Gi-
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braltarból a’ Gyarmat-Ministeri hi
vatalhoz. Ezen utolsók jelentik, hogy 
Gibraltárban a betegek" száma 
fzaporodik, noha a" nyavalyának 
nintsenek olly halálos következései, 
mint eleinte.

Nehány nap előtt Ibis hajó Por
tóból megérkezett. Az Angol ke
reskedők’ járás-kelése ottan ismét 
feléledt. H..rmincz Angol kereskedő 
hajó állott vasmatskán a" Douro 
vizén.

A" Londoni Udv. Újság O Fel
ségének a’Canterbury-i Érsek
hez írt levelét közli, mellyben a’Ki
rály segedelmét Ígéri azon Társaság
nak , melly a'templomok", és kápol
nák’ nagyobbítására , és ismét-fel- 
építésére állott öfzve ; egyfzer’smind 
azt rendeli, hogy minden Plébánus 
a’ maga községét ösztönözze a Tár
saság’ czéljára való adakozásra.

A’ T i m e s Újság azt állítja, hogy 
az Orofz Orfzáglófzék sok Angol 
kereskedő hajókat akar fogadni,hogy 
hadi szereket fzállittsanak az Orofz 
hadi sereg’ számára. A’ Szultán, ki 
a kereskedők tselekedeteit sokszor 
egynek tartotta az Angol Orfzágló
fzék’ tselekedeteivel, „régi Szövet
ségesének ” ezen hívtelenségén pa- 
nafzolkodhatnék ; ő azt meg nem 
gondolja , hogy a' kereskedésnek 
semmi köze a’ politikához; és hogy, 
ha a' hadi szereket jól megfizetné, 
illyeneket neki is vinnének,^'Darda
nelláknak bézáratása mellett is. Még 
különösebb az, ezt teszi hozzá ezen 
Újság, hogy Orofz Orfzág 5000 hor
dó puskapor' szolgáltatása eránt al
kut kötött, és hogy itt a’ fő szol

gáltató maga Wellington Hg. (a’ 
Kir. puskaporos Fabrika rovására). 
Noha egy igen jeles puskaporos Fa- 
brikás a legkedvezők feltételek alatt, 
"s lególtsóbban ajánlotta »’ szolgál
tatást , a Herczeg még óltsóbban 
ígérte, ’s mégis nyerte. Azután a’ 
Times Újság figyelmetessé tefzi az 
Olvasóit az Orofz Országi ój katona- 
fzedésre , ’s tsúfolja azon Angol Új
ság-írókat, kik azt állították , hogy 
Wellington Hg. tsupán tsak azért 
nem izent hadat az Orosznak, mi
vel a Törökkel való háborúnak fze- 
rentsétlen kimenetelét előre-látta. 
„A Herczeg azt el nem látta ; ő fzáz- 
meg százszor mindennek, a’ ki őtet 
hallani akarta , kinyilatkoztatta : 
hogy az Orofz jó rendtartásnak , ka
tonai fenyítéknek győznie kell,"sa’t.”

A’ Londoni Courier a’ Szultán’ 
vigyázását, és állhatatosságát na
gyon magasztalja, és ezt tefzi hozzá: 
„A" háború a’ Törököknek minden 
erejét, "a minden segedelem-kútfe
jeit ismét felébresztette. Ha már 
most az Orofz tellyesen meg van 
arról győződve , hogy próba-tétele 
sok nehézségekkel jár; ha meggon
dolja, hogy a’ háború folytatása a* 
Törökök hadi fenyítékét tsak job
bítja, és a’ háborút inkább nemze
tivé tefzi; ha bizonyos abban, hogy 
Török Országnak meghódítása lehel
teden, és ha lehetséges volna is, még 
sem kellene azt kívánni, tehát nem 
fogattól idegenkedni, hogy a’ tél
idején béke - alkudozásokba eresz
kedjék."’ — így több Angol Újságok 
okoskodnak, ki az Orofz ellen, ki 
mellette a" háború’ dolgában.
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'FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Moniteur így ír: Tegnap, 

(Oct. lö-ikán) Maison Generális
tól Sept. 24-diki hivatalos tudósítá
sok érkeztek.Az osztálynak nagyobb 
réfze Navarin körűi táborozott. Az 
Egyiptomiak folyvást költözködnek- 
el, ’s azt az Ibrahimnak adatott fzál
lító hajók könnyebbítették. Gyakran 
tartottak vele conferentiát, hogy a’ 
Kapitulátiót, a’ mennyire tsak le
het, hamar hajtsa végre. Schnei
der Grlis’ brigádája megérkezett 
volt, de egy kemény fzélvéfz a" má
sodik osztálytól nehány hajókat el- 
fzakafztott; ’s ezek még nem jelen- 
tek-meg Petalklinál. Ezen kiszállás 
helyéhez közel a szélvészben két fzál
lító hajó zátonra vettetett. Azeggyi- 
ken nehány gyalog fegyveres tsapat 
volt, ’s azokat könnyen megszaba
dították ; a‘ másikon 18 lovas volt 
a' 3-dik Regementből, 10 matróz, 
és 20 ló. Az emberek legnagyobb 
veszedelemben forgottak , mégis 
mindnyájokat a’tengerparton tábo
rozó pattantyússá»’ két Kompániá
jának nemes erőlködése, és buzgó- 
sága a* haláltól megmentette. Ezen 
két Kompániabeli katonáknak bá
torsága méltó a’ legnagyobb ditsé- 
retre. Egyéb el nem veszett, tsak a’ 
hajón lévő 20 ló , és a’ rajta volt por
tékáknak nagyobb réfze. A’ máso
dik osztálybeli hajók mihent megér- 
kéz tek a’ Koron, öbölbe, parantso- 
latot kaptak, hogy Navarinhoz in
duljanak. A’ had, sereg között igen 
kevés beteg van. A’ Toulonból ér
kezett készségekkel kiiehetett elégí
teni minden szükséget; és a’Jóniai

(szigetekkel, valamint Olasz Ország
gal kezdett öfzveköttetések majd 
"untig elég bőséget szereznek."

A Moniteur a" tengeri Minister- 
nek illy tudósítását közli a" Király
hoz: „FelségesÚr! Sietek Felséged 
elejébe terjeszteni azon jelentést, 
mellyel nekem Bretonniere Kapi
tány , az Algír előtt álló hajós osz
tály’ vezére küldött egy tsatáról, 
melly Oct. 1-sŐ napján az Algíri par
toknál történt, ’s melynek követ
kezésében négy Algíri Korzár hajó 
elrontatott. Imé Bretonniere Úrnak 
tulajdon szavai: Egy fzerentsés kör- 
nyülállás alkalmatosságot adott 
az Algír előtt álló fiatal tengeri 
katonáinknak a’ Király eránt való 
buzgóságokat, és szeretetőket meg
mutatni. Négy Algíri Korzár, min
dem k ÖO emberrel, ’s Ó ágyúval lé
vén megrakva, Oct. 1-ső napján Al
gírtól nyugotra 3 mértföldnyire , 
Éljen a* Király! kiáltás között elron
tatott Turetta-Chica nevű karéban. 
Délnyugoti szél fújt; a’ hajós ofztály 
éjszak - nyugotra nem messze volt 
Pescado foktól. Q órakor Alerte 
brigg, melynek megparantsoltam 
volt, hogy a'parthoz közel járjon, 
négy Korzár hajóról teve nekem je
lentést, mellyek hadi fordulásokat 
tevének , hogy a’ kikötőhelyből erő
szakosan kievezhessenek hajóink kö
zött, ’s a’Kazika kikötőhely’ batte- 
riáji alá vehessék magokat. Ezen 
hírre Constance fregátának, melly 
K e rg r i s t Kapitány alatt vagyon, 
s mely közöttem, ’s Alerte között 
állott, parantsolatot adék, hogy a’ 
brigg’ tüzelését segíttse, melly a’
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négy hajónak útját elvágni iparko
dott.. A’ Kofzárok látván, hogy se
gítség jön, és már az elfuthatásról 
kétségbe esvén, kéntelenek voltak 
zátonra erefzkedni. Provence línea- 
hajó, melly valamivel inkább kelet
felé állott, mint Alerte, és Constan- 
ce , minden vitorláit kifefzíté, hogy 
a’parthoz közelittsen. Ezen helyen 
a’ parton , és valamivel beljebb két 
battéria volt 15 nehéz sugár -ágyú
val megrakva. Ezen battériának ol
talma alá futott két Korzár. Az előt
tem menő Constance fregáta reá jók 
kezde ágyúzni, és az erősséget há
rom fertály ágyúlövesnyire megtá- 
madá. A’ battériák'golyóbisai felet
te tovább elrepültek. Én is hozzá 
közelítők, ’s a’Provence hajót a fre
gáta mellé állítám a’ partfelői; így 
minekutánna az én árboczfáimot,’s 
hajó-köteleimet nehány golyóbis érte 
volna, kevés minutum alatt a' batté
riákat elnémítám , "s a’ katonákat 
onnét elmenni kéfzerítém. Most a 
lövöldözést a’ két Korzárra intéztük; 
eggyik a’ levegőbe repűle , a’ másik, 
melly mellette állott, öfzvezúzatott 
a’golyóbisok által x ’s ez is tsak ha
mar lángot vete. A' legénységnek 
ideje volt úfzás által magát meg
menteni , ’s a’ hallgató battériákhoz 
futni. Ezen pillantatban Flora fre
gáta hozzánk jőve, melly Mahonból 
érkezett, és én mindjárt az én ha
jóm megé rendelem, ’s megparan- 
tsolám, hogy az erősségre ágyúzzon, 
hogy ő is segíttse annak elrontását. 
Azon. közben az én jeladásomra a’ 
karénak másik réfzében Alerte egy

ladikot elkülde, hogy a’zátonra vet
tetett eggyik Korzárt felgyújtsa,melly 
az alatt ismét megindittatott vala a’ 
vízen ; de mivel láttam , hogy a ladik 
nem közelíthet hozzá maga a’fzámos 
fegyveres Beduinok miatt, kik a'partot 
elhárították vala, Constance fregatá- 
nak, és Champenoise bríggnek megpa- 
rantsolám, hogy az Alertét segít- 
tsék. A tenger part tsak hamar meg
ürült, és a Korzár egéfz lángba bo
rult, Alertenek egy ladikja által meg- 
gyujtatván, míg az utolsó Korzár a’ 
zátonról meg nem tudott mozdulni;, 
’s ezt is Constance’ ágyúji tsak ha
mar semmivé tették. Fourteu-Nau- 
teu, hajós-Záfzlótartó igazgatta a’ 
ladikot, melly a’ másik Korzárt fel
gyújtotta , és ő vetette abba a’ kén
köves inget a Beduinok lövödözései 
között. Az alatt bé alkonyodon, ’s 
a' ízéi letsendesedett. Megparantso- 
lám , hogy a’ hajók ismét öfzvegyül- 
jenek, ’s a’ hajós ofztályt megdi- 
tsérém. Sajnálkodva kell Excelfen- 
tiádnak jelentenem, hogy ezen tsa
tában 23 ember a’ szolgálatra alkal 
matlan lett, ’s ezek között Provence 
hajón 20. Van közönök 6 halott 
és 5 veszedelmesen megsebesíttetett. 
Ezen veszteséget főképpen egy ágyú 
elpattanásának lehet tulajdonítani; 
mivel a’hajók áltáljában- tsak a’kö
teleikben szenvedtek kárt." (Ezután 
következnek az eggyes Tiszteknek, 
’sa’ t. megjutalmazásai, és a’ Mini- 
sternek ajánlásai a’ vitézi Rendekre,, 
"s előmozdításokra , mellyeketa' Ki
rály még az nap kiadott Rendelé
sében helyben hagyott.)

(Rafznos Mulatságok Nro a6. Hirdetés l/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(36.)

Fris Erdély Orfzági Gyertyák,
(l) Mellyek Liedemann Fridrik J. S-nál Pesten a’ három 

Korona útfzában 332-ik fzámjalatt'a’ Leopold város templomával ízembe 
lévő szeglet házban a' már esméretes, ’s köz helybe hagyással meg
erősített minéműségűek, egéfz jövő Leopold! Vásár* ideje alatt, ládáts- 
kákban 25 fontonként 6-os 8-as és 10-esek találtatnak.

Bólt-Változtatás.
(2) A’ Ts. K. privilegyiált G ács i gyapjú- szövet, - és fain Posztó 

Fábrika, mellynek Factor a Pesten Kubovich Vincze Úr, ezennel 
jelenti: hogy az eddig a’Mocsonyi házában a’ Váczi útfza végénél volt 
Lerakó-helyét által ellenbe a’ Fézli házába áltál-tette; egyszer smind 
ajánlja legjobb hazai készítményeit, ú. m. Posztóját, Lati- 
nettjét , CirkáíTzát gyáfz- ruha- matériáját, és úgy nevezett Harrass 
Gespunst fonalát.

Azon Portékáknak, mellyek réf számra adatnak, meghatáro
zott árrok a’ rajtok lévő Fabrikai ón-petséten találtatik reá nyomva. 
Reménylhetni, hogy a’ hazai kézi művek, és kéfzitmények valahára 
nagyobbra fognak betsültetni a’ külföldieknél.

Híradás.
(4) Méltóságos Báró Wenk h eim Ferencz Maradékainak részéről 

köz hírré tétetik, hogy Szabad Királyi Pest Városában, Retskeméti 
útfzában 534-dik fzám alatt lévő, és őket közössen illető Ház, hozzá 
tartozandó kerttel, és kettős kafzállóval eggyütt e’folyó efztendeiNo
vember hónapnak 11-dik napján, Nemes Pest Városa Urbariatushiva
talában , a' hol az eladás feltételeit is megszemlélhetni, Licitátió útján 
árúba fog botsáttatni.

Jelentés.
(2) A’ Méltóságos Báró Orczy família’ Kertésze Ns. Bene Ger

gely Pesten jelenti, hogy nála akár kissebb, vagy nagyobb Kertek- 
( Második Félesztendő 1828.) X



nek elkéfzítésére, vagy beültetésére kívántaié külömbféle hazai és 
külföldi fák, és tsemeték; úgy nem külömben Allékhoz kívántaié fák, 
külömbféle virágok, és gyökerek a’ legillendőbb áron nála megren- 
deltethetők. Minthogy pedig a’ fáknak nagyobb rétes távul vagyon, 
azoknak megrendeltetését előre jelenteni kéri.

Szarvas Marha eladás.
(2) Ts. Fejér Vármegyében, fekvő- Perkáta nevű. Helységben mint

egy 10Ó. darab réfzerént Gulyabéli, réfzerént Csira marhák nem tsak 
levágásra de tenyéfztetésre is alkalmatosok öfzvessen, a’ vagy egyen
ként minden órán eladandóls. A’ megvenni kívánok ez eránt a’ Per- 
kátai Gazdaságbeli Hivatalnál értekezhetnek.

H, í p d e t é 8,
(2) Az Izsáki Posta Státió eladandó. Kinek azt megvenni szán

déka volna, ne terheltessék magát jelenteni az oda való Posta-Mester 
Úrnál.

Jelentés.
(3) Melly által Queatzer Aloiz Kalapokkal Kereskedő a' Fő 

Nemességnek , a Ns. Katonai Karnak és ti teteit Közönségnek hírül 
adja: hogy az ő mostani boltjában, a' Kígyó utfzában Láfzló Ki
rály Czímer alatt, a legillendőbb áron találtatnak , úgymint: Min
denféle Uniformis-Kalapok, és másféle finom , mostani módi, legjobb 
kéfzületü szövött, Majlandi Selyem-Kerek-Kalapok ; úgy Liberias, vala
mint a’ mezőre , ’s vadáfzatra-való Kalapok; fáin fzőtt, és borzos Si
sakok, továbbá minden-nemű Uniformis- és mostani módi posztó 
Sipkák; végre találtatnak nála Kalap-borítékok, tokok, és utazásra 
való bádokos Iskatulák. — A" venni kívánó Uraságok , kik bizodalmáik
kal őtet megtisztelni méltóztatnak , tapasztalni fogják Kalap-portékái
nak mind jutalmas árát, mind különös jóságát, és tartósságát.

Hirdetmény.
(3) Özvegy Nemes Majerfy Antonia Asszonyság oitványos 

Oskolájában, a’ Gödi Pusztán , Pest és Vácz között, egynéhány 1000, 
több esztendős jeles afztali Gyürnöltsfák, nevezetesen ; sokféle Alma- 
Rörtvély, Sárgabaratzk- Ofzibaratzk- Szilva, Tseretenye, Mandola, és 
Nyaspolya- Fák eladattatnak , Darabját 30 kr. B B. számlálván — Ugyan 
ott megfzerződhetnek, kanadai és olafz Topoly fák, Akátzfák , Ácer- 
negundo- és Gleditsea- Fák is , kissebb vagy nagyobb Mennyiségben.
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Duschel János és Társa
Pafzománt, és mindennemű Kalap-Süveg- és Sapka-Portékákkal 

Kereskedők Pesten.

(Z) Ezennel minden tisztelettel jelentik, hogy a’ Váczi 
Utfzában ,,A’Magyar Korona” czím alatt lévő bolyokban követ
kező portékák legillendőbb árron találtatnak eladandók; úgymint: Min
denféle Arany-, Ezüst- és Selyem-, Katona- Uniformisokra-, Libériára-, 
Misemondó Ruhákra és Mobiliákra való Leoni vagy sík-Pafzomántok; 
—- Arany-, Ezüst-, és Leoni vagy sík- Tsipkék ; — Arany és Ezüst Fo- 
nyások , Sinorok és Tzafrangok, valamint több e’ féle Bojtok , Rojtok, 
Makkok vagy Galatsinek , és Gombok ; — Port" d" Epeek, Csákó-, és 
Kalap-Rózsák ; Válksömhök , Kamarás és Kanonok Bojtok ;—Pluvia- 
le-, és Dalmatika Tsüggők. — Epauletek, Arany-, Ezüst-, és Leoni 
vagy sík - Poliok és fzőtt munkák vagy Kreppinek; — mindenféle Ka
tona-Uniformisra , Civilis ruhára , és Libériára való Arany és Ezüst Hím
zések.— Ezeken kív ül a’ Mise Mondáshoz fzükséges mindenféle Ruhák 
és eszközök , Csákó- Tarsoly- Kard- Pantallét- "s Puska szíj jak vagy pa- 
fzomántok.— Hímzett és Hirnzellen Bőr Ellenzők ; Csákó Lántzok, 
Kard szíj horgok, Gránátok, Kalaptsatok, Költárdok és Toliforgók.— 
Találtatnak nem kiilömben viafzkos Tafoták , Kefztyük, Nyakravalók, 
valamint is Erdempénz- és Kalap - pántlikák, — Selyem és Tevefzőr 
Óvek.— A" legújabb módi fzerént készült Nyúlszőr-, selyem, finom, 
s közönséges, Vadászati és fzürögat Időssebbeknek és Gyermekeknek 

való, úgy nemkülömben Katona-, Civilis-, Liberia hoiTzas-, Kerék-, 
Szegletes- és Pattantyús- Kalapok. Ezeken kívül mindenféle Unifor
mis és Civilis Sapkák, Papoknak való Quadratumok, Kaputziumok, 
és Kam aurák is.—

Püspöki Ornátushoz tartozó efzközök úgymint: Monstrantziáb, 
Infulák, Pacificalék, Rehelyek, Temjénezők Tömjéntartókkal eggyütt, 
Lámpák és Lámpások , ’s t. e’ féle a' hozzá fzükséges Tokokkal, Beta
karókkal és Bórítékokkal eggyütt.

Itten vagyon egyszersmind a" Leoni vagy síkbúi különösen ké
szített Pafzamántok, Tsipkék , Fonyások , Pillangókés Poliom-Fabrika 
Készítményeinek Lerakó-Helye vagy Depója. —
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Budai Lotteria.
Mind Szent Hava 13-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 

11. 50. 7Q. 78. 77.

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

Tiszta- 
B úz a

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori

cza
1828. October. ü. Kr. fi. kr. Ü. kr. fi. kr. fl. kr. Ü. kr.

15-kén Földvárait 5 31 4 45 3 36 2 30 2 __ 2 15
15-kén Miskolczon 4 52 4 — 3 12 2 15 1 -— 1 36
l5-kén Győrött 5 31 4 48 4 5 3 — 2 7 2 30
10-kén Temesvárod 5 46 4 38 — — 2 10 1 43 2 —
16-kán Mosonyban 7 30 5 5

í
3 2 30 5

a

A’ Duna Vizének áliapotja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Oct. 5-kén 8 Láb, 3 Hüv. 0 Von. — 6-ilián: 7 Láb, 11 Hüv. 0 Von.
,— 7-ikén 7 Láb , 8 Hüv. 0 Von. — 8-ikán: 7 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
— Q-ikén 7 Láb, 5 Hüv. 0 Von. — 10-ikén: 7 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 11-ikén 7 Láb, 8 Hüv. 0 Von. — 12-ikén 8 Láb, 0 Hüv. 0 Von.
— 13-ikán 7 Láb, R Hüv. 0 Von. — 14-ikén 7 Láb, 8 Hüv. 0 Von.
— 15-ikén 7 Láb, 10 Hüv. 0 Von. — 16-ikán 8 Láb, >5 Hüv. 0 Von.
— 17-ikén Q Láb, 5 Hüv. 0 Von. — 18-ikán 9 Láb, 5 Hüv. 0 Von.
— 19-ikén 10 Láb, 3 Hüv. 0 Von. — 20-ikán 10 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 21-ikén 10 Láb, 6 Hüv. 0 Von.— 22-ikén 10 Láb , 6 Hüv. 0 Von.
— 23-ikán 10 Láb, 1 Hüv. o Von. — 24-ikén 9 Láb, 8 Hüv. 0 Von.
-— 25-ikén Q Láb, 3 Hüv. 0 Von. — 26-ikán 8 Láb, 10 Hüv. 0 Von.
— 27-ikén 8 Láb, 6 Hüv. O Von. — 26-ikán g Láb, 2 Hüv. 0 Von.
— 29-ikén 7 Láb, 9 Hüv. 0 Von. — 30-ikán 7 Láb, 6 Hüv. 6 Von.
— 3 l-ikén 7 Láb 3 Hüv. 0 Von. Novemb. l-ső napj. 7 Láb. 0 Hüv, 0 Von.

A’Gabonának Pesti piaczi áraOctob. 28-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza Ó fór. 30 kr. Kétszeres 5 forint 
— kr. Rozs U fór. — kr. Árpa 2 fór. 40 kr. Zab 2 forint — kr. 
Kukoricza 2 fór. 10 kr. Köles —fór. — kr. Köles kása fór.—kr.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Oct. 31-dik napján 1828. Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 6 fór. 40 kr. Kétszeres 5 fór. 
•— kr. Rozs 4 fór. — kr. Árpa 2 fór. 40 kr. Zab 2 forint — kr, 
Kukoricza 2 fór. 10 kr. Köles 3 fór. __ kr. Köles kása h fór. — kr.



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

___________(57.)_______________
Figura-rajzolás, és Kép-faragás’ Oskolája.

(l) Noha Magyar Ország régen ditsekedhetik a' legczélerányosabb 
Intézetekkel a’ Tudományok , és Nyelvek' tanítására nézve, mégis fogyat
kozást szenved a’ Művészi Tanító-Intézetben ; ’s ennél fogva némelly sze
ren tsés talentum,— nem lévén alkalmatossága a’ szép Mesterségben 
való maga kimívelésére, elenyészik, hogy ha környülállásai meg nem 
engedik más Országokban magát kimívelni.

Ennél fogva a’ szép mesterségnek, és hazának minden barátja 
tudósíttatik, hogy a' Mélt. Báró Orczy Nemzetség fő Kegyelméből, tulaj
donképpen az ezen czélra el kéfzített Hely már meg van, és az alólírott ál
tal a" kezdetre megkivántató gipsz-öntésekkel az úgy nevezett Antique 
figurák fzerént, és a’ legjobb Mesterektől való Rajzolatokkal fel van 
készítve ; hol mind azoknak, kik magokat ki akarják mívelni a’ figura- 
rajzolásban , a' mely-kép’ (portrait) festésében, a’ kép faragásban , és a’ 
viasz, vagy agyag formálásban, Nov. 10-dikétől fogva oktatás nyujtatik.

A’ tanúlásra rendelt órák naponként (Keddet kivévén) 7 1 /£ 
órától fogva 9 1/2 óráig tart, az Oskolai Tanútoknak Kedden, és Tsö- 
törtökön délután 2 órától 4-ig, azoknak pedig, kik már a'gipsz-önté
sek után rajzolnak , 5-től 6-ig estve.

Mind azon gyakorló Művészek is, és olly Dilettánsok ,kik már 
az erre való elő ismeretekkel bírnak, az ezen Helyen találtató Modell- 
Szálába a" Terméfzet után való Stúdiumra barátságosan meghivattatnak.

Landau Lénárd m. k.
Festő, és nyilvános Rajz-Professor. 

a’ közelebbi feltételeket megtudhatni a’ R. Városi Rajz - Oskolában 
naponként 10 órától 12-ig*

A’ Hely vagyon a' Király utfza kezdetén a’ B. Orczy házában 
az első emeletben.

Művészi Hirdetés.
(2) Egy jól eltalált elefant-tsontból kimetszett nagy Feszület igen 

ritka mestermív külső Országokban is, 4 láb magosságu Püspök Ká
polnába , vagy más Templomokba alkalmaztatható , több más külömb- 
féle Szent nevezetesen Bóldogságos Szűz Máriának kelemetesen festett; 
valamint a’ Históriákban nevezetessé lett és világi Képekkel úgy fzintéu 
Ö Tsáfz. Kir. Felségének jól eltalált képe; nem külömben Tsáfz. Kir.

( Második Félesztendö 1828./ )(



Felséges Nándor-Ispányunknak melly-képe fzépen, jól megaranyozott, 
legújabb ízlés fzerént, arany rámákban, minden napon Budán a7 Vár
ban Ürfzágház ütfzában a" Parochialis Ház meüettlévő Üveges Boltban 
a' Feliér Kakasnál 129. fzám alatt illendőségig legoltsóbb áron talál
tatnak. Úgy fzintén minden régi bemotskolt, aliglátjiató képek , tifz- 
titás végett felvétetnek, és ollyanokká igazittatnak, mint új korokban 
voltak. Több arany Rámák külömbféle nagyságokban Bétsből ide 
érkeztek, mellyekből képekhez alkalmaztatva, azonnal miként valaki, 
vagy Portréjának nagyságát, vagy magát a’ Portrét ide küldendi, 
minden készséggel legrövidebb idő alatt szolgálhatunk.

Fris Erdély Országi Gyertyák,
(2) Mellyek Liedemann Fridrik J. S-nál Pesten a’ báron 

Korona ütfzában 3 52-ik fzám alatpa’ Leopold város templomával ízembe 
lévő szeglet házban a’ már esméretes, "s köz helybe hagyással meg
erősített minéműségűek, egéfz jövő Leopoldi Vásár* ideje alatt, ládáts- 
kákban 25 fontonként 6-os 8-as és ío-esek találtatnak.

Bólt-Változtatás.
(3) A' Ts. K. privilegyiált G á cs i gyapjú- szövet, - és fain Posztó 

Fábrika, mellynek Factova Pesten Kubovich Vincze Úr, ezennel 
jelenti: hogy az eddig a’Mocsonyi házában a’ Váczi útfza végénél volt 
Lerakó-helyét által ellenbe a’ Fézli házába áltál-tette; egyfzer’smind 
ajánlja legjobb hazai készítményeit, ú. m. Posztóját, Suti- 
nettjét , Cirkáffzát gyáfz- ruha- matériáját, és úgy nevezett Harrass 
Gespunst fonalát.

Azon Portékáknak, mellyek réf számra adatnak, meghatáro
zott árrok a’ rajtok lévő Fabrikai ón-peteéten találtatok reá nyomva. 
Reménylhetni, hogy a7 hazai kézi müvek, és készítmények valahára 
nagyobbra fognak betsültetni a’ külföldieknél.

Szarvas Marha eladás.
(3) Ts. Fejér Vármegyében fekvő Perkáta nevű Helységben mint

egy 106. darab réfzerént Gulyabéli, réfzerént Csira marhák nem tsak 
levágásra de tenyéfztetésre is alkalmatosuk öfzvessen, a' vagy egyen
ként minden órán eladandó!?. A’ megvenni kívánok ez eránt a' Per- 
kátai Gazdaságbeli Hivatalnál értekezhetnek.

Hirdetés.
(3) Az Izsáki Posta Státió eladandó. Kinek azt megvenni szán

déka volna, ne terheltessék magát jelenteni az oda való Posta-Mester 
L rnál.
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Pesten, Szerdán, Sz. András Hava 5-dik napján 1828.

Per.
Nyugtod nem tetszik, ’s nem férsz bőrödbe, barátom?

Rajta tehát, igyekezz perbe keverni magad’ 1 
Majd érezni fogod, meglásd, megnyúznak egészen. 

Otthon gunyhódban tsendeseu élni tanulj.

MAGYAR és ERDÉLY* 
ORSZÁG.

Tegnap, Nov. 4-dikén Országunk' 
kegyes Annyának, Felséges 

R á r o 1 i n a Auguszta Koronás Ki
rálynénknak ditső neve napját job
bágyi mély húdúló tisztelettel ün
nepelték szíveikben a’ Felséges ural
kodó Austriai Háznak boldogságá
ért , és virágzásáért a’ Mennyei Úr
hoz esedező minden hív Alattvalók, 
midőn a’ két városi fő Plébánia- 
templomokban fényes Egyházi szer
tartással Isteni szolgálat tartatott. 
Ezen örvendetes nap alkalmatossá
got adott a’ köz örömnek nyilván 
való kitörésére is az által, hogy est
re a’ Báró Podmaniczky, úgyneve
zett Beleznay kert’ palotájában lévő 
Magyar Játékszín, úgy a' Pesti, és 
Budai városi theátromok is fénye
den ki voltak világosítva. A* Magyar 
Színjátfzó Társaság egy ezen alkal
matossághoz illő ,,Gizela Ma
gyar Királyné” nevű Darabot 
adott elő, mellyel követett „ A 
Jegyző Könyv.”

Az Országos nagy Deputatiónak 
( Második Félesztendő 1828.)

a’ Publico-Politicai, és Tudomány
beli tárgyakban dolgozó AbDepu- 
tátióji N. M. Gr. Cziráky O Exja* 
elől ülése alatt serényen folytatják 
munkálkodásaikat. A’ Tudomány
beli dolgokban Oct. 2Q-ikén, és ma , 
(Nov. 5-dikén) tartattak ülések ; Oct. 
30 , és Z i-dikén a’ Publico-Politi- 
cumokban.-— A Törvényes dolgok
ban munkálódó Al-Deputátió, Mélt. 
Ebeczky Tihanyi Tamás Úrnak, 
O Ts. K. Felsége’ Udvari Tanátsosá- 
nak , a* Hétfzemélyes Fő Törvény- 
fzék’ Assessorának , ’sa't. előlűlése 
alatt, Oct. 29-dikén kezdette üléseit, 
folytatta Nov. 1 , és 4-dik napjain.

Mivel a’ 36-dik fzám alatt tett 
Tudósításunkban némelly hibás ki
fejezések történtek, azok itten a* 
következendő módon hozatta Inak 
helyre, úgymint:

A’ N. M. Magyar K. Helytartó 
Tanáts az ő Számvevő Hivatalába 
több személyeknek nyugodalomba 
tétele, ’s halála által megüresedett 
Tisztségekre, a’ f. e. October’ 21- 
dikén e következendő előmozdítá
sokat tette:

X
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Az Adózási Ofztályba: 
Számvevőnek nevezte, az eddig való 
Számvevő-Tanátsost T. P a p p Imre 
Urat, hofzas , jeles szolgálataira néz
ve — Számvevő Tanátsosnak , az 
érdemekkel tellyes volt Számvevő- 
Tisztet T. Inántsi Ebeczky Imre 
Urat, — Számvevő Regestrátornak, 
és Expeditornak az eddig volt Szám
vevő-Tisztet T. Dozlern Fülöp 
Urat,liofizas szolgálataira nézve,’sa't.

Hadi T u d ó s i t á s o k.

A' Burkus Státus-Újság Oct. 25- 
dikén éppen úgy közli a' Várna’ be
vételéről való tudósítást, mint mi 
megírtuk ; hanem még ezeket teszi 
hozzá:

Meg Oct. 8-dikán délben előre 
tett jelentés mellett a-Rapudán Ba
sának egy Titoknoka megjelene Má
ris hajón , más két Török által kí
sértetvén, hogy Várna feladatása 
eránt szóba ereszkedjék. A’Tsáfzár* 
parantsolatjára Őréigh Admirális
hoz útasíttatott, de minden meg- 
eggyezés nélkül tere vissza. Azonban 
más nap reggel ugyan ezen Követ 
ismét elkezdette az alkudozást Gróf 
\Y oronzoff sátorában’, de en
nek sem volt kedvezőbb sikere. 
Est ve Jussuf-Basa maga meg
jelent, és a’ vele való beszélgetés
nek következése az leve , hogy meg
határozott kinyilatkoztatást igére 
más napra. Ezen kinyilatkoztatást 
meg is tévé a' Basa , midőn 10-ikén 
viíTzatére, és azt mondá: hogy ő ken
teién megismerni a’vár további vé
delmezzenek lehetetlenségét,’s azért 
ő tsak az általadásra voksolhat. Hanem

minthogy a” Kapudán - Basa 
semmi feltétel alatt nem akar reá- 
állani a’ Capitulatióra, ennélfogva 
o, Jussuf-Basa, arra határozta 
magát, hogy a’ várba többé vissza 
nem tér, hanem magát a’ Tsáfzár’ 
oltalmára bízza. Midőn ezen eltö- 
kéllés a" várban köz hírré lett, mind
járt mind azon seregek, mellyek 
Jussuf-Basa alatt voltak , lerak
ták fegyvereiket, és már akkor éjjel, 
’s 11-dikben reggel tsoportonkéut 
jöttek ki a’ városból Tiszteikkel, 
hogy magokat az Oroszoknak hadi 
foglyok gyanánt megadják. Minek
után na így az őrizet eloszlott, a' 
Kapudán-Basa,ki kevesedma
gával a’ fellegvárba futott vala, azon 
kegyelemért esedezett, hogy ZOO zad 
magával az Omer-Vrione’hadi sere
géhez mehessen. Ezt ar Tsáfzár neki 
megengedte olly feltétel alatt, hogy 
útját Pravadin keresztül, vagy 
a’ tengeren Burgáfz felé intézze. 
Dél tájban a' Városnak Küldöttei 
megérkezének, ’s arra kérének en- 
gedelmet, hogy a’ Város kultsait a' 
Tsáfzárnak általnyujthassák. A Tsá
fzár őket a’telegrafos hegytetején fo
gadta. A' városba béfzálíottak az 0- 
rofz seregek,és ezen örvendetes törté
netet minden hajókról nagy ágyúlö
vésekkel hirdették. — Az idegen 
Udvarok’ Követei, és Biztosai, luk 
Oct 3-dikán Odesszába hajóra ültek 
vala, nevezetesen Herezeg Hefízen- 
Homburg, Hg. Mortemart, ’s a't. 
Oct. 7-dikén a Várnai öbölbe meg
érkeztek; ők Panteleimon hajón ma
radnak, mellyen ide hajóztak.''

Ezekhez még hozzá tesszük : hogy



a' Kapudán Basa az r,veivel eggyütt 
-12-dikben reggel Várnát elhagy 
ta , és F r av a d i fele indult; — hogv 
O m e r - V r i o n e meg) rí % én Vál
na’ esetét, mindjárt viíTza húzta 
magát a Kamtsik vizén túl. Eugen 
Würtembergi Hg. utánna eredvén, 
nehány foglyot, töltést, és eleséget 
hozott vifíza ; továbbá , hogy O Fel
sége a" Tsáfzár Oct. 14-dikén szán
dékozott Maria Tsáfzárné li- 
nea-hajón Odesszába indúlni, ’s on
nét útját rövid mutatása után Sz. Pé
ter várába venni, hova O Felségét az 
egéfz diplomatiai test fogja követni.

A’ legújabb Sz. Pétervári Újságok 
E r i v á n b ó 1 Sept. lü-dikén költ 
tudósítások fzerént ezeket közlik : 
„ A' Hg. Tsavtsévadzé General- 
Major által vezéreltetett hadi test, 
mellynek B a j a s i d (Bajazét) török 
várat kellett elfoglalni, Sept. 8- kö
zelített hozzá, felette bajos útazás 
után az Agadonigh hegyen kerefz
tűl , és a’ vár alatt ellenséges lovas
ságra akada; de azt a’ mi ágyú
ink a’ várba viíTzaverék. Más nap 
seregeink az ellenségnek vérontó tü
zelése közben megtámadák a várat, 
mellynek hadi Rormányozója Elül 
két lófarkú Basa, látván hogy lehe
tetlen tovább magát védelmezni, a’ 

•várat feladá.’"—Továbbá ugyan azon 
Újság Akhaltsikból vett Aug. 2(J- 
diki jelentés fzerént igy ír ; „Eriváni 
Gróf Paskvits Hg. Bebutoff 
General-Majort Akhaltsik Basa- 
ságnak Kormányozójává, és Dre
schern Oberst - Lieutenantot r a" 
Krimai gyalog Regementből, A k-

h alt sík Városának Commandárt- 
sává- nevezte, melly várnak őrző se
rege a’ Srrváni gyalog Rgtből, és 
a’Doni Kozákok Regementjének két 
Kompániájából áll."

OROSZ BIRODALOM.
Éppen most érkezett O d e f f z á- 

ból azon tudósítás : hogy O Felsé
ge az Orofz Tsáfzár Oct. 20-dikára 
virradó éjjel Maria Tsáfzárné 
línea-hajón oda fzerentsésen meg
érkezett, és Renkendorf Grlis’ 
társaságában haladék nélkül folytat
ta útját S z. P é t e r v á r a felé, hova 
O Felsége Oct. 20-dikán meg akar 
érkezni, mint Maria Feodorovna 
Tsáfzárné születése napján. — Az 
idegen Udvarok’ Követeit, kik Fan
te 1 ei m o n hajóra szállottak, min
den órán várják.

Az Odesszai Journal Oct. 1 8-ikán 
illyent közöl r „Ezen h. 15-dikén 
Várnától Oct. 11-dikén indúlt Kurir 
Bogdanoffsky titkos Tanátsos 
Úrnak, OdeíTza' Rormányozójának 
azon tudósítást hozta , hogy, Vár
nába béfzáUottafc seregeink. O Fel
sége a’ Tsáfzár ezen alkalmatosság
gal Woronzoff Grófhoz, Uj- 
Rufízia, és Befzarábia’ Fő Kormá- 
nyozójához, az ostromló seregek’ 
Vezéréhez illy levelet botsátott : 
„ Gróf Semenovits Mihály! 
Midőn Kegyelmedet egy pillantatra 
Uj-RuíTzia’ Kormányától a’ Várnát 
ostromló hadi sereghez meghívám, 
bizonyos voltam benne, hogy Ke
gyelmednek a hadi mesterségben sze
rzett boüzas tapasztalása, és a’haza,
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boldogsága eránt égŐ buzgósága vá
lasztásomat megfogja igazolni. Re
ménységem bétellyesedett; az egész 
várvívás alatt vitézeink mindenkor 
és mindenütt felgyúladtak Kegyel
med’ példájára , és bölts rendelései 
olly foganatosok voltak, mellyek 
igyekezeteit megkoronázták. Hogy 
illendően, és jeles módon megbizo- 
nyíttsam, mennyire betsülömEn azt, 
egy arany Kardot ajándékozok Ke
gyelmednek illy reá-írással: „Vár
na’ bévételéér t.” Ez emlékez
tesse Kegyelmedet mindég ezen, az 
Orofz fegyvereknek olly ditsőséges 
történetre, és Kegyelmed eránt vi
seltető hajlandóságomnak, ’s hála- 
datosságomnak jeléül szolgáljon. Va
gyok Kegyelmed eránt jó indúlatű 
(Aláírás) Miklós. Páris hajón, a 
Várnai öbölben , Oct. 11-ikén 1826. 

NAGY BRITANNIA.
W e 11 i n g t o n Hg. mezei jó Drá

gáról Londonba viíTzatért, hol még 
az nap Aberdeen Gróffal, és az 
Austriai Nagy-Követtel Conferen- 
tiát tartott.

A' Spartiate ?6 ágyús, és W i n d- 
sor-Castle 74 ágyús línea-hajók 
Oct. 18-dikán Plymouthból a’ Kö
zép-tengerre indúltak.

A’ Londoni Újság-levelek fzerént, 
mellyek Oct. 21-dikén kőitek, ismét 
egy Orofz hajós-ofztály indúlt a’ ke
leti tengerről a Közép tengerre, s 
mentői hamarább megérkezik a’ tsa- 
tomához. Egokáért Onyx brigg
20-dikban Portsmouthból kiindult, 
hogy ezen hajós osztály' Vezérét 
megkínálja a’ tsatornába való érke
zésekor azon jóakarattal, hogy az

Angol kikötőhelyekben minden 
fzükséges dolgokról lehessen gon
doskodni a’ hajók* számára.

Dublinből Oct. l6-dikán írják: 
hogy Lawlefz Úr elfogattatok. 
Azzal vádoltatik,hogyMonaghan 
Grófságban egy zenebonáskodó, és 
zabolátlan nép-tsoportot Sept. 23- 
dikán fel ’s alá vezetett. Lawlefz 
Úr egy réfzről 500 , más réfzről 200 
font Sterling cauíióra szabadon bo
csáttatott. Ezen summát Mahon 
Úr, egy felette gazdag katholikus 
kereskedő, és Staauton Úr, a’ 
Morning-Register Újság" tu
lajdonosa adták öfzve. Lawlefz 
Úr ellen a’ per a’ Monaghani tör
vényszék előtt a’ jövő Martius hó
napban fog kezdődni. R i c e Úr 
is i6-dikban elfogattatok, és maga 
helyet cautiót állított.

Déli Irlandban tellyes tsendesség 
uralkodik; de az éjszaki részében 
másként van a* dolog. Nehánynap 
előtt a* Braunsvaigiak gyűlést tar
tottak Monaghanban. Az Orfzágló- 
fzék végre elhatározó lépést tett, és 
10 ágyút küldött Ejfzaki-Irlandba, 
és a’ mint mondják, Monaghanba; 
a’ 87-dik Regement is oda rendel
tetett. Monaghanból érkezett Oct. 
13-diki tudósítás fzerént a’ Katholi
kus Eggyesületnek az Ulsteri Katho- 
likusokhoz intézett felfzóllítása fel 
ragafztatott a’városban külömbféle 
helyekre; de a’ politia tsak hamar 
leszaggatta. A’ mint látszik , az oda 
való Orange-felekezet kész az első 
alkalmatossággal a’ Ratholikusokra 
rohanni. N u g e n t Lordnál Water- 
fordban adatott vendégségnél illy
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hangon befzélle a’ Lord ? „Kérem a’ 
Katholikusokat, ne gondolják azt, 
hogy az Angliában uralkodó köz- 
vélekedés az ő jussok ellen volna, 
sőt ez ő mellettök vagyon. Az Angol 
nép szereti az igazságot. Irland előt
te nagyobbára isméretlen Ország. 
Tsak nehány etetendő előtt kötte
tett öteve Irland' ügye Anglia’ fze- 
rentséjével, és a’ mire Irland már 
régóta híjába törekedett, most an
nak bétellyesedése közel van. Az ő 
ellenségeiknek az utolsó Parlamen- 
tumi ülés felette veszedelmes volt. 
A’ Protestáns Dissentéreknekfeltea- 
badúlása halálos tsapás volt nekik. 
A’ Braunsvaigi Clubb’neve és öteve 
alkotása a’ Constitutiónak gyalá
zatja. A’ Katholikusok tsak tovább 
is védelmezzék ügyeiket, a’ törvé
nyeknek engedelmeskedjenek, azo
kat bétöltetni segíttsék, és így a 
felfzabadúlás nints messze."

Carnarvonban a’ minap (Mi
hály napján) a’ következő történet 
adta magát elő: Lord William 
Paget az lrlandiai V. Király máso
dik fija a’ nevezett Városban Parla
mentbeli Képviselőnek választatott; 
de azon feltétellel , hogy voksát 
az Emancipatio e 11 e n adja. A’Pár 
lamentben elő fordulván a’ dolog, 
Lord Paget az Emancipationak 
nem ellene, hanem mellette volt. 
A Camarvoniaknak ez nem 
jól esett, ’s a' Lordnak megírták, 
hogy a’ Képviselői izéket a’ Parla
mentben hagyja ott, ha úgy nem 
akar voksolni, a’ mint ők kívánják. 
— A' dolog ebben maradt égé te Sz. 
Mihály napig. Ekkor szokott lenni

esztendőnként a* városi Tisztviselők 
választása, mellyre Lord Paget is 
megjelent. A Tanátsházban minden 
azt várta, hogy a’ Lord a Gyűlésben 
a’ maga mentségére meg fog teóllal- 
ni — de a’ Lord hallgatott. A Titet 
válatetás végével nagy ebéd volt; az 
asztalnál Lord Paget ült elől. Itt, 
egy Valaki inni akar az Elölülő egés- 
ségéért: erre nagy lárma támad, és 
a' Vendégek egy szívvel fzájjal kezd
tek protestálni az érdemes Lord 
Princípiumai ellen, mellyeket mint 
nékik Képviselőjök a’ Parlamentben 
az Emancipatio dolgában kimuta
tott.— Fel áll Roberts Úr,’sígy 
fzóll: „Uraim! Leghamarabb bizo
nyosok lehetünk benne, hogy az 
érdemes Lordnak igazi Protestáns 
princípiumai vannak-e,ha a mi Kép
viselőnk megalázza magát , ’s vélem 
egy poharat ki inni akar ezen 
T oastra, vagy elköfzütitésre: 
Protestant Ascendancy! 
(Uralkodjon a’ Protestantismus!) 
Mit mond reá Mylord? — Rövid 
gondolkozás után ez így felel „Iszom 
reá" —■ Ivott is, a’ vendégek hangos 
örömkiáltásai között. Megtsende- 
sedvén az afztal, |a’ L o r d fel állott: 
„Barátim! Én a Toastot úgyit- 
„tam, a’mint azt én értem. Már 
„egy ízben azzal vádoltak engemet 
„az Urak, hogy Uraságtokat elámí
tottam ; hogy újra azzal ne talál
janak vádolni, íme kimagyarázom 
„magamat. (Halljuk) Én, a’ Pro
testantismus Úral kodása 
,,alatt nem egyebet értek, hanem 
„hogy elsőbben Protestáns Király 
„Uralkodjon Országunk ditső thro-



„nusán , továbbá hogy fenmaradjon 
,,Országunk Protestáns Constitutio- 
„ja , mellyet én legjobbnak tartok 
„a’ világon az Alatt-valók bolcfogsá- 
„gára, és végtére, hogy rend élhe
tetlenül megálljon Protestáns Egy
házunk , egyszóval: hogy ne ural- 
„kodjék a’ Római Catholieismus 
„(t h e non existence of Ro- 
„man Catholie Ascendan- 
„c y)”— De a’Lordnak ezen maga 
kimagyarázása nem telizett a" jelen
lévőknek, és sokan kiáltották:,,! gya 
a’Lorda'Toas tot ú g y, a" m i n t 
mi értjük”—A" lárma sokáig tar
tott , és a’ vendégek nyilván meg
mondták, hogy ők a' Toasto-t 
úgy értik: ne adjanak a’ Katholiku- 
soknak semmi új kedvezést, hanem 
vegyék el tŐlök még régi jussaikat is. 
A’ lárma tsilapodásával így fzóllott 
Lord Paget: „No Uraim! letevék 
az Urak az ál-orczát. Most látom, 
az Urak az által akarták a’ Protes
tantismus uralkodását feltartani , 
hogy a Katholikus Hazafiak jussát, 
szabadságát és boldogságát lábaik 
alátapodnák. ’S az Urak azt akarják, 
hogy én egy illyen gondolkozáséi 
Toastot igyam ? Nem, sohasem 
— készebb volnék meghalni, mint 
egy illyen útálatos gondolkozással 
Toastot inni. Én nálam senki 
jobban Királyát, Hazáját és Vallá
sát nem szereti 7 de én nemhifzem, 
hogy ezeknek ditsőségét tsak úgy 
lehet fenntartani, ha más külömbö- 
ző Hitűeket lábainkkal tapodunk.— 
Az Emancipatióban adott V o t u in
ért az Urak engem megfzóllítottak, 
hogy a’ Képviselői hivatalt tenném

le. Uraim! én tisztelem fcetsűförr* 
kinek kinek politikai vélekedését: 
de megkívánom, hogy mások is ha
sonlót tegyenek én vélem. Míg ne
kem fzerentsém lefz , az Urak Kép
viselőjének lenni — fzabad és kötet
len akarok lenni a fő Kérdésekben. 
Mikor én a’voksomat adtam , arról 
volt fzó a’ Parlamentben , nem vol
na e' tanátsosés idvességes Idandia 
megnyugtatására a' Kathoi'ikusokat 
emancipálni? Már most én azt kér
dem, adhattam e’én ezen kérdésre, 
más jobb feleletet annál, a'm tadw 
tam az Orfzág javára, boldogságára 
és ditsőségére nézve— ezeknek mun- 
kálódására voltam pedig éri az Urak
tól küldetve. — Most én Uraim 
elmegyek, de reményiem , hogy ha 
azon kérdés, melly köztünk 
ezen vitatásokra okot adott, 
közelebbről elfog döntet- 
n i: barátságosabb ábrázattal fognak 
az Urak fogadni, és helyesebb fzem- 
pontból fogják Parlamentbeli Ma
gam viseletét megítélni.” — Ezen 
utóbbi fzavak — egy Irlandiai Vice 
Király fiijának fzájából, nagyon hi
hetővé téfzik , hogy az Emancipatiőt 
a Ministerium munkába vette. 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból, Oct. 

10-dikén. — Azon tudósítások, mel
yeket a' Porta a’had-mezőről Bol
gár Országból vett, mind V á má
tól, mindSuml átóI Oct. 5-ibéig 
terjednek. Ezen tudósítások fzerént, 
mihent a’ Nagy-Vezér a’ Balkánon 
túl Kamt sík vizéhez megérkezett 
(Ennél fogva hát nem igaz , hogy a’ 
N. Vezér Rustsukboz érkezett volna,
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a’ mint Bukarestből írták), Várna’ 
felfzabadítására nagy erővel tétetett 
meg a’prőba,melly végre a’Sumlától 
oda érkezett O m e r V rinne Basá- 
nakseregeiböl is nehány ezer ember a" 
megtámadó Török sereghez kaptsol- 
tatott. Sept. utolsó napjaiban majd 
minden nap történtek tsatázások , 
hol a" Törökök minden erőlködések 
mellett sem mehettek arra , hogy az 
Oroszokat a Várnai öböl déli part
ján lévő erősen bésánczolt állásaik
ból kiverhették volna. Legtüzesebb 
volt a’ viadal Sept. 26-dikán , és 30- 
dikán , hol az Orofzok , nevezetesen 
a' gárdának egy réfze, nagy kárt 
vallottak , ’s nehány Generálisaik 
elestek (Lásd az Orofz hadi tudósí
tásokat erről a' 35’dik levelünkben).

A' Seraskier Husszein Basának 
Sumlától küldött tudósítása fzerént, 
Alis-Basa Oct. 4-dikén a'Basardsiki 
útra kitsapoit. Midőn Sumlához 
martalék javai, és 200 fogollyal vifz- 
fza térne, 5-dikben egy fzámos Do
ni Kozák-ofztály egy erdőben meg
lepte, ’s körül fogta őtet; itt azon 
kétségbe esett dologra határozta ma
gát a’ Basa,hogy a foglyokat,kik paj
tásaikkal magokat egybe akarák kap- 
tsolni, mind felkonczoltatta, ’s olly 
hévvel rohana lovasságával az ellen
ségre , hogy az az útjából kiállani 
képtelen leve, és ő Sumla felé tovább 
inene minden további alkalmatlan
ság nélkül. Ugyan az nap Ibra
him Tuldsai Basa egy Orofz 
seregre rohant, melly Jenibasar 
mellett táborozott, némelly marta
lékot elvett tőle, ’s ezzel a’ Sumlai 
táborba visszatért. Rendes hadi je

lentést ezen történt dolgokról nem 
adott ki a’ Porta, mint ezelőtt né
hányszor tette.

Magános tudósítások fzerént, mel
lyek a’ Sumlai táborból érkeztek , 
Halil-Basa, ki több tsatákban, 
mint a’ reguláris seregek’ Vezére, 
magát megkülömböztette, némelly 
vigyázatlanul ejtett szavaiért, mel
lyek miatt irigység, és czivahodás 
támadhatott volna ezen seregek, és 
az irreguláris fegyveresek között, a’ 
táborból elküldetett Demotiká- 
b a fzámkÍvelésbe.

Asiában Paskevits Grlis Hars 
várán kívül Akhalkalaki, Ghertvifzi, 
Akhaltsikhe, és Asghur várait is el
foglalta , és külömbféle viadalokban 
nevezetes győzedelmeket nyert az 

iezen vidékeken egybe gyűlt Török 
!seregeken. Az eddig volt Erzeru- 
m i Helytartó, és egykori Nagy- 
Vezér , Galib-Basa, öregsége 
miatt nyugodalomba tétetett, mivel 
ezen Kormányszékre a’ mostani há
borús körny Mállásokban munkás és 
serény Tifzt kívántatik ; és ő helyé
be Salih Madeni Basa tétetett 
Erzerumi Helytartóvá. Több nagy 
nevű Tisztek , és egy igen vitéz Ka- 
pidsi-Basi küldetett az Asiai hadi 
sereghez, és tetemes segíttség in
díttatott útnak arra felé.

Az utolsó napokban illy kine- 
veztetések estek; Raouf Aleppói 
Basa a’ Mekkába menő fzarándok 
Karavánnak Vezérévé , Damascusi 
Helytartóvá, és Jérusálemi, ’s Nab- 
lusi Sandsakká; a" Tuldsai volt hadi 
Kormányozó , Ibrahim Basa, 
Aleppói Helytartóvá; a' volt Vámok’
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fő Igazgatója, Osmán Basa, a’ 
Bosporus mellyéki várak" hadi Kor- 
mányozójává neveztettek. Alis- 
Basa Begler-bég, többfzör meg
mutatott vitézségéért Hamidi 
Sandsakká tétetett.

A’ Szultán folyvást a' Hamis- 
Tsiftliki táborban tartózkodik; 
de azt bűzik, hogy mentői hama
rább elindul Drinápolyba.

J ÓN IÁI SZIGETEK.
A Korfui Újság Oct. 4- illy tudó

sítást közöl a’ Görögöknek szárazon 
és vízen Preveza, és az Ambra- 
kiai öböl (vagy Arta) ellen indí
tott expeditiójáról, melly eddig kü
lömbféle akadályokkal vesződött: 
,,A’ Preveza előtt megjelent ha
jós-osztály.'eleinte állott: két szállító 
hajóból, két kis bomba-hányó gá
lyából , 13 misükből, ’s még egy
más kis hajóból, mellyen az expe- 
ditió’ Vezére P a s S a n o volt. A' ke
mény szélvész tsak hamar elfzélefztet- 
te egymástól ezen hajókat, minek- 
utánna először megjelentek Preveza 
előtt. Ezen hajók közül hét a’ Santa- 
Maurai parthoz vettetett, de mind
nyájan minden veszedelem nélkül 
megszabadultak, kivévén egy Mis- 
tik-hajót, melly széljel repedezett. 
Két nap múlva az idő letsendesed- 
vén, ismét egybegyűltek a’ hajók, 
Prevezához értek, és Pantocra* 
tora erősséget kezdék ágyúzni(azon 
ízűk föld" déli tsutsán fekszik, hol 
Preveza áll). Az ágyúzás reggel 
elkezdődött; de már estve eltávo
zott tíz Mistik-hajó Santa- Maura

felé, mivel a’ Hydraiak Passano ve
zérrel öfzvevefztek volt; és más nap 
a’ többi hajó is elment Mi ti ká
hoz; ez által kibotsáták kezükből a' 
jó alkalmatosságot, és a" Törökök
nek időt engedének a segítség’ szer
zésre, ’s a’ jó elkészülésre. Azt mond
ják, hogy C húr eh Grlis mindent 
elkövetett, hogy a’ hajós osztályt reá 
bírja az ismét kiindulásra; és való
ban Oct. 1-sŐ napján a’ két gőzhajó 

'hat Mis tikkel visszatért a’ Preveza! 
vizekre, és a’ parthoz közel hánytak 
mindnyájan vasmatskát minden 
ágyúlövés nélkül.A’szárazon Church 
Grlis’ seregei is a’ Prevezai öböl part
ján állásba verték magokat, és két 
halász bárkát elfogtak , azokat ma
gok embereivel megrakván, Szá
la g o ráb a eveztek (az Artai öböl’ 
éjfzaki partjára) , ’s ott egy Tabakel- 
hajót, melly eleséget akart vinni 
Prevezába, valamint több apró ha
jókat elfogtak , és ezeket is felkészí
tették , ’s magok embereikkel meg
rakták.— Santa-Maurából Oct.
3-dikán írják: hogy az nap délután 
2 órakor hat Görök Mistik kedvező 
széllel a’ Prevezai tsatornán erőszak
kal próbált általkelni. A’ Török bás
tyák ,és battériák rettenetesen ágy lá
zának ezen hajókra; egy fél óra 
múlva az ágyúzás megszűnvén, ’s 
a’ füst elenyészvén, úgy látszott, 
mintha a’ Görög hajók az öbölbe bé- 
eveztek volna. — A* Church Ge
nerális seregének hadi munkálko
dásáról a’ szárazon nints közelebbi 
tudósításunk,”

(Hafznos Mulatságok Nro 37* Hirdetés l/4 árkus.)



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(38.)

Pesten, Szombaton, Sz. András Hava 8-dik napján 1828.

Béke.
Emberi szíveknek legtartósb kaptsa, mosolygó 

Béke, az öldöklő Nemzet is áldja neved’ I 
Puszta , hiú szózat; — nints közlünk Béke ; teremtsünk 

Egy más közt Békét.— Nyújts, Laczi, béke-kezet 1

MAGYAR és ERDÉLY* 
ORSZÁG.

^Nálunk a havazás ugyan megfzünt, 

de annál Keményebb hidegek jár
nak; minden erősen meg van fagyva.

Budán a N. M. Magyar R. Ud
vari Kamarának Számvevő Tifztei 
Gráfól Aloiz, és Minas Ignác 
Urak , az első ugyan Oct. 8-dikán, 
a’ másik Oct. 28-dikán, meghaltak.

A’ Budán öfzvegyülekezett Or
szágos Deputátio a’ Bányász! dol
gokban Novemb. 2-dikán tartotta 
utolsó ülését.

Ipoly-Sághról Honth Vár
megyéből illy elkésett tudósítást vet
tünk az ott végbe ment fényes bé- 
vezetésről (lásd 2Q-dik számú leve
lünket) :

Ezen Nemes Megye Szithnyai és 
Csábrághi K o h á r y Ferencz Ö Her- 
czegségének, mint Örökös Fő lspá- 
nyának eleste után árva szomorú
ságba esett ugyan , de minekutánna 
Gróf Battyányi Vince O Excel- 
lentiájának halálával, kit a’ nélkül 
(Második Félesztendö 1828./

hogy a véle való közelébbi kaptso- 
lat által fzerentséltethetett volna, 
szinte elvesztett , Fő - Ispányának 
Méltóságos Székhelyi M a j 1 á t h 
György Urat, a’ Szent István Apos
toli Király jeles Rendje közép ke
resztesét , a Tsáfzári Királyi Felség 
Személyes Jelenlétének Törvény« 
fzékbeli Helytartóját ’s Udvari Ta- 
natsosat nyerte , a legkellemetesebb 
napfényre derültek-ki megyéje fe
lett az-egek. A’ Méltós. Fő-lspány 
Úr feloldoztatott ugyan ön kíván
sága fzerént a’ Királyi Biztos által 
fényes Fő-Ispányi székébe való pom
pás béhelylieztetéstől, azért is ide 
való útazásában minden Biztossá
gokat, ’s Bandériumokat szorosan 
elkerülni kívánt: de a’ határt nem 
ismerő köz öröm, az igaz tisztelet, 
’s nagy Úri személyének az egéfz 
Haza áltál való buzgó szeretető még 
is szép és nagy fényt adott Méltósá
gos Hivatalába lett bévezettetésének.

Mert a mint Ö Méltósága e’ Me
gyébe Méltóságos Ts. K. Kamarás 
t öldváry Lajos Úrnak I. Sághtól
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másfél órányira eső ékes kastélyába 
elébb megszállott volna, azonnal 
számtalan jeles tisztelői tódulva sie- 
tének személye tiszteletére, ’s az 
alatt Ipoly-Ságh Mező Városa, fe
lette számos, és a' mi legnevezete
sebb, nem tsak a' meghívott szom
széd Nemes Vármegyék, de még 
távolabbi Nemes Megyek kiküldött 
Biztosai, és a’ Megyebéli Nemes
ség, sőtt több Fő-Ispányok , úgy 
a’ Főbb Igazgató székek, úgymint 
a’ Fő Méltóságú Udvari, és Hely
tartó Tanáts, nem külömben a’N. 
Mélt. Kúria, és a’ Nagy Mélt. Magyar 
Udv. Kamara’ nagy érdemű Tagjai 
által úgy megtelt, hogy tsak a’leg
nagyobb szorulás mellett lehetett el
férni a’ mondott Mező-Városban.

Más nap, ú. m. Sz. Mihály Hava 
29-dikén köz Gyűlés tartatván, De- 
putátiók neveztettek O Méltósága’ 
elfogadására ’s köszöntésére. Ezzel 
a’ Gyűlés elofzolván, tsak hamar 
délután mintegy 30 tsinos kotsikon 
Királyfiára elindult az oda ki rendelt 
fényes és nagy számú Deputátió , a’ 
honnan is nem sok idő múlva vifz- 
fza-érkezvén , ’s azt Ő|Méltósága a’ 
Fő-Ispány Úr a’mozsarak sűrű dur
rogásai, és az öfzvetódúlt sokaság 
köz örömét hirdető számtalan Éljen 
kiáltásai között nyomba követvén , 
közönséges megelégedést okozott 
az is, hogy a’ Fő-Ispány Úr kotsi- 
ját hat főbb rangú ’s nevezetesebb 
Birtokos Nemes Urakból álló arany 
és ezüst gazdag ruhákkal felékesített 
Lovas Gárda már útközben a Tompai 
Hídnál körűi vette , és Ipoly-Sághra 
egéfz a’ Vármegye köz Házáig bé

késérte, kik közűi Tekintetes Kes- 
selőkeői Majthényi Antal Tábla 
BíróÚr, e’ Megye volt Fő-Jegyzője, 
’s Orfzág-Gyűlésbeli Követe kevés
sel előbb léptetvén, több lovagló 
Társai nevökben is a’Vármegye há
za kapujánál lóhátról O Méltóságát 
igen tsinos Beszéddel tisztelte meg, 
mellyre is O Méltósága kellemetes 
érzést gerjesztő difzes rövid válafz- 
fzal fzerentséltette a’ lovagokat; — 
ezután O Méltósága a’ Fő-Ispány 
megszállván a’ Vármegye gázánál , 
ottan á sok fényes Kiküldöttségeket, 
a" Hadi Tiszti kart, a’ Megyebeli Bá
nya Városok’ Biztosait, ’s több más 
Úri Vendégeket kellemetes nyájas
sággal fogadott el, ’s e’ közbe bése- 
tétedvén, ezen estve a’ Vendégek 
részére O Méltósága igen fényes va- 
tsorát adott, — és az örömet az út- 
fzákon mindenfelé harsogott több 
rendbéli muzsika ezen Installátiót 
előző napnak éjjelén is egéfz regge
lig nyilvánosította. A’ harmadik na
pon, azaz Sz. Mihály hava 30-ikán, 
következvén a’ Bévezetésbeli nap, 
a’ Gyűlésből, hol a’ Méltó». Fő- 
Ispányné is jelen volt, kineveztetett 
a’ Fő-Ispány Úr’ meghívására egy 
igen fényes Deputátió, ’s ezután tsak 
hamar megjelent O Méltósága ; ki is 
meghitteltetvén, igen fontos bölts 
és tsak illy nagy férjfiú szájából hall
ható Beszéddel kezdette Fő-Ispányi 
fényes Tisztét, mellyre a’ Nemes 
közönség nevében a’ Megye’ Fő
jegyzője Ts. Nádasi Terfztyán- 
fzky Sándor Úr, a’ Tifztviselő-kar" 
nevében pedig Királyi Tanátsos és 
Első Al-lspány Ns. Varbóki P1 a c h y
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Ferencz Úr fzinte fzép , és hathatós 
Befzédjeikkel feleltek, utóbb pedig 
némelly tárgyak felolvastatása után 
O Méltósága több érdemes szemé
lyeket Tábla-Bíráknak nevezvén, a" 
Gyűlést eloszlatta; következett az
után a' Fő-Ispány Ő Méltóságának 
harminchárom, M: és H: formára 
igen helyesen öfzverakott’s Majláth 
ésHonth neveket ábrázoló hoíTzú asz
talokon felette gazdagon , fényesen, 
nagy bővséggel, és a’ leghelyesebb 
renddel volt megvendéglése, hol a’ 
szokott felköfzöntések , kétféle Ma
gyar és Német muzsika fzó, és mo
zsarak ropogásai szakadatlanul hang
zottak. Estve a’ TT. Rendek’ gon
doskodásából az arra készített tágas 
és dífzes fzín-palotában fényes tán- 
czos mulatság adatott. — A’ 4-dik 
napon a’ Fő-Ispány Úr’ a’ gyűlést 
folytatván, ’s 5-dik nap a' Jegyző 
könyvet felolvastatván, Zavarinevű 
jószágába ezer áldások között el
utazott.

B á ts Vármegyéből. — Némelly 
tselédeink hivtelenségeit, irtóztató 
erköltstelenségeit, kéntelenek va
gyunk több Ízben tetemes kárunkal 
tapasztalni. Jelesen pedig azon fze- 
rentsétleneknek törvénytelenségeit, 
kik az emberi társaságtól még éle- 
tők’ zsengéjében szakadnak el Ha
zánknak kietlen pusztáira, hol min
den tanítástól elvonva , az ekéknek, 
barmok’ nyájának társaságában él
nek majd a’ késő vénségig. Hlyen 
emberi fzánakodásra méltó szegé
nyekre fordította kegyes figyelmét, 
Tekintetes Bajsai Vojnics Máté 
Úr , Bács és Bodrog Vármegyék

Tábla-Birája. Ez a’ sok érdemű Úr 
Bajsán (Báts Vármegyében) építte
tett egy házat minden szükséges ké
születekkel. Bizonyos efztendei fize
tést rendelt az intézet Felvigyázójá
ra, akkor tett le olly tőke pénzt (a’ 
mi mindég a’ Famíliánál marad,) 
mellynek kamatjából az épületben 
hat gyám alatt lévő férfi személyek, 
az ő gondviselőjükkel, és gondvi- 
selőnéjökkel, állapotokhoz képest 
minden szükségekben tápláltatnak 
folyvást, de olly bölts feltétellel (a’ 
mi az egéfz Ts. Vojnics Familia’ 
nagy fzámú tselédeinek , jobbágyai
nak tudtára van adva) hogy a’ ke
gyes intézetbe tsupán tsak azok vé
tet hetnek fel; kik húzomosan, hí
ven , jó erköltsben maradván az Úri 
Famíliánál, vagy elnyomorodtak , 
vagy elerőtlenedtek. Melly által a’ 
zabolát nem ismérő , és a’ miatt a’ 
törvénytelenségre bátran rohanó tse- 
lédeknek ’s jobbágyoknak | nagy 
gántsot vetett. Következőleg a’ fent 
tifztelt T. Úr testi, és lelki irgal
masságot tévén illy ember társaival, 
nem tsak kegyelmes Ura, hanem 
valóban Tanítója , és egyszer smind 
lelki attya is lett az egéfz T. T. Fa
mília tselédjeinek, és jobbágyinak. 
Ez olly hafznos és foganatos orvos
lása sok erköltstelenségnek, hogy a’ 
társaságban élőknek méltó példa az 
ajánlásra.

Hadi Tudósítások.
A’ Burkus Státus-Újság Oct. 30- 

dikán illy hadi tudósításokat közöl, 
(mellyeknek nagyobb réfzét már 
tudjuk): „Oct. 12-dikén reggel W o-

X*
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r o n z o f f Gróf táborában , Ö Fel
ségének a' Tsáfzárnak jelenlétében. 
Te Deum tartatott Varna bévé- 
teléért. Ugyan azon reggel a’ ki a- 
pudán Basa azon seregekkel , 
mellyeknek elmenetele megengedte
tett , a’ fellegvárból kiköltözött. ÍZ. 
a* Tsáfzár Várnában a’Görög fzékes- 
templomban meghallgatta az Isteni 
szolgálatot. O Felsége i4-dikben 
szándékozott OdeíTzába indúlni. O- 
merVrione a’ Varna feladatása 
után sietve viíTza vonta magát, és 
a’ Ramtsik vizén túl állott meg. 
Eugén Kg. tüzesen üldözte. A’ 
Nagy-Vezér Oraer Vrione segítségé
re már a’ Kamtsik vízéig jött volt, 
de az újabb történetek' hallására ő 
is viíTza vonult.” (Ezután némelly 
előléptetéseket, ’s megjutalmazta- 
tásohat említ.)

Az OdeíTzai Journalban Oct. 22- 
dikén ezek vannak: ,,Ö Felsége a’ 
szárazra kiszállván , nehány óra 
múlva Szent Pétervárába elútazott. 
ßenkendorf Gén. Adjutáns, és 
Adlerberg Grlis késérik Ő Fel
ségét. — Maria Tsáfzárné línea-hajó 
(mellyen a" Tsáfzár ült) az ellenkező 
fzél miatt hét napot töltött az ide 
jövetelben Várnától. Oct. 16-dikán 
a' szélvész olly nagy volt, hogy min
den árbocz-fák nagyon megtöredez
tek. — Ő Ex ja Gróf W oronzoff 
General Gouverneur is ezen línea- 
hajón érkezett ide. Minekelőtte el- 
indúlna Várnából O Felsége, illy 
írást botsátott W oronzoff Gróf
hoz : „Gróf W oronzoff Generál- 
Adjutáns ! JVlinehutánna az Isten
nek, ki az igaz ügyet védelmezi,

és ki az Orofz fegyvereket új fzeren- 
tsével megkoronázta , a'tisztelet", és 
báladás" áldozatját bemutattam , kí
vánom az Én Felséges Ősömnek (a 
Kir. izékben) emlékezetét megtisz
telni, ki a’ győzedelmet, és életét, 
de nem a’ betsületét, ugyan ezen 
Várna kőfalai alatt vefztette-el, mel- 
lyet mi éppen most hódítánk meg. 
Itt, a" Riifztus’ zászlója alatt vias
kodva esett-el Jagellónak megret- 
tenhetetlen fia Uáfzló, a" Lengyelek" 
Királya (első Ulászló Magyar Ki
rály). A" hely, hol hamvai nyugofz
nak , nints tudva ; de Én azt akarom, 
hogy az ő emlékezete illendő mó
don Legyen Ország fő városában 
megünnepeltessék. Érre rendelek 12 
Török ágyút azok közűi, mellyeket 
Várnában elfoglaltunk; ezeket Var- 
s ó Városának ajándékozom , ’s Ke
gyelmedre bízom, hogy azonnal 
oda elküldje. Ezen ágyúk, O Tsá- 
fzári Magasságának Cesarevits- 
n e k parantsolatja fzerént, azon Baj
nok" tiszteletére, ki nints többé, 
azon Orofz Vitézek" tiszteletére, kik
nek győzedelme megbofzullotta az 
ő halálát, azon helyre tétessenek, 
melly a" legalkalmatosabbnak fog 
találtatni. — Kegyelmedre bízom 
kívánságom’ végrehajtását, és va
gyok mindég Kegyelmedhez hajlan
dó , Aláírás : M i k 1 ó s.”—- A’ Láfzló 
Király’ emlékezetére szánt ágyúk 
már ki vannak választva, és mentői 
hamarább V arsóba küldik.—J u s- 
suf Basa Rafael fregátán ide (O- 
deíTzába) érkezett. O Ex ja a’ neki 
készített szállásra ment.



OdeíTzából Oct. 24-ikén írják hogy 
Hg. Heffzen - Homburg, és Hg. 
Mertemart, ’s a' többi idegen 
Követek Várnánál hajóra ülvén, a' 
ízéivéfz által egéfz az Asiai parto
kig vettettek , és nagy veszedelmek 
után Sebastopolhoz érkeztek. Her- 
czeg Heffzen - Homburg Se- 
bastopolból 23-dikán estve a’ szá
razon utazott Odesszába.

A’ Sz. Pétervári Újság Oct. 21- 
dikén jelenti: hogy a’ Kaukázusi 
érmádától Septemb. Q-dikén költ 
tudósítás fzerént, a’ M us i Basa 
megverettetett, és Ardaghan vára 
elfoglaltatott az Oroszok által. Azon 
hírre, hogy Hars kerületnek több 
lakosai, kiket L Törökök magokkal 
Ardaghanba vittek, visszatérni kí
vánnak hazájukba , Hg. Bek ovits 
Tserkesky Óbester egy osztály
sereggel , ’s 4 ágyúval kiindúlalíars- 
ból. Ardaghantól 2 mértföld nyíre 
megérté, hogy a’ Musi Basa 4000 
katonával ezen lakosokat Erzerum 
felé hajtja. O tehát Aug. 2Q az el
lenséget megtámadá, megveré, ’s a' 
lakosokat megszabad!tá. A’ Török 
sokat vesztett, a’ Basa’ fia is el
esett, es lő Fő Tifzt. Közülünk 32 
esett el, és 23 kapott sebet. Sept.
3-ikán ArdaghánVára feladta magát.

AUSTRIA.
A’ múlt Oct. 28-dikán Bétsben 

elvégezé emberi, és katonai pálya
futását Báró Kienmayer Mihály 
Ts. R. belső titkos Tanátsos Ő Ex- 
cellentiája, Maria Theresia Katonai 
Rendének Közép Keresztese, a’Hafz- 
fziai Arany Oroszlány, és a Kato

nai Érdem Rend’ Vitéze, Lovasság'' 
Generálisa, és a’ 8-dik Hufzár Ma
gyar Regement’ Tulajdonosa, ki 
életének 73-ik esztendejében elgyen
gülése miatt a’ világból kimúlt.

November hónapra Bétsben a’ 
Felsőség határozása fzerént a’ két
szeresből sütött kenyereket kisseb- 
re fzakafztják a’ kenyér-sütők. A’ 
marha húsnak fontja 8 kr. ezüstben.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Moniteur ezeket jelenti: Es- 

mangart , és Pichon Státus- 
Tanatsos Urak , kikre az van bízva, 
hogy a’ Haytiból érkezett Követtel 
Macary Úrral alkudozást folytas
sanak , ma (Octob. 24-dikén) tar
tották vele az első Conferentiát a’ 
külső dolgok’ Minister! hivatalában. 
Mind a két Franczia Biztos Haytiba 
fog menni azon esetben , ha Páris- 
ban el nem lehetne végezni az al
kudozást.

A Gazette de France megijesz
tett vala azon tudósítással , hogy az 
ifjú Liszt (Magyar hazánkfia) híres 
muzsikus , és a Klavirozásban igen 
korán kifejlett ritka ügyességéről, 
és hangmi vészi szerzéseiről elhírese- 
dett Mester.Párisban meghalt volna; 
—de mindjárt más nap, Oct.24- ezen 
jelentései nagy örömünkre vissza
húzza , és azt mondja : hogy Liszt 
Párisban jó egésségben vagyon.

A Moniteur Oct. 23-dikán eze
ket jelenti : Tegnap hivatalos leve
lek erkezenek Maison Generálistól 
Görög Országból Parisba , mellyek 
Octob, 3-dikán, és 5-dikén kőitek. 
Ibrahim Basa az utolsó Egyip
tomi seregekkel Oct. 4-ikén élment.
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Ügy látfzik, hogy a’ MeíTzéniai vá
rakban hagyott gyenge őrizetek nem 
soká védelmezhetik magokat; enné 
fogva lehet várni, hogy mentői ha
marább általadják ezen várakat.

Maison Grlis H i g o n e t Grlis' 
brigádájával Navarin előtt van ; Se
bastian! Grlis a’maga brigádájáva 
Koront tartja ízemmel; és S c h n e i- 
der Grlis Oct. 2-dikán Patráfzhoz 
indúlt hajókon. Még a’ várak ellen 
semmi megtámadás nints intézve ; 
elsőbben az alkudozás’ útján fogják 
a’ dolgot megpróbálni, míg fegy
verhez nyúlnának.

A’ betegek' fzáma a’ Navarin előtt 
tanyázó seregek között szemláto
mást szaporodik; az éghajlat’ hat
hatóssága kivált ezen helyen felette 
érezteti magát, de még nem ád okot 
a’ nagyobb aggodalomra, és a’be
tegek’ nagyobb része ismét könnyen 
felgyógyúl. Leginkább uralkodik a’ 
harmadnapos hideglelés; kétportio 
bort adatnak most a’ katonáknak, 
hogy jobban feltarthassák egéssé- 
göket.

NAGY BRITANNIA.
A’ Londoni Courier Oct. 20-ikán 

jelenti: hogy Polignac Hercze
get, Gróf Molt ke Dán Követet, 
és az Austriai Követség! Tanátsost 
Neumann Urat, Barbacena 
Marquis a’ Portugalliai ifjú Király
nénak bémutatta. h

A’ Londoni Újságok fzerént O 
Felsége a’ Király Nov. 4-dikén szán
dékozott új lakóhelyére a’ Wind- 
sori kastélyba béköltözni.

O’ C o n n e 1 Dániel Úr Oct. 17- 
dikén estve Corkba érkezett. Onnét

Kilkennybe akart utazni. Kerrybe , 
és más helyekre az Irland! Kor
mányszék parantsolatot küldött, 
hogy a’ Proclamátiója pontosan bé- 
töltessék. Külömbféle helyekről olly 
tudósítások érkeztek , hogy némelly 
fegyveresek az árendások házaira 
éjjel reárohantak. Új fegyveres se
regek mennek Irlandba , hol a’kato
na seregek most mindenfelé járnak- 
kelnek. Kilkennyben a’ katonaság 
Oct. 12-dikén az Isteni szolgálat alatt 
a' templomban felfegyverkezve volt 
jelen.

Huskisson Úr Oct. 18-dikán 
Anconában volt sokkal jobb egés- 
ségben, mint az előtt. O még Ro
mába, és Florentiába akart menni, 
’s Nov. io-dikén, vagy 15-dikén 
szándékozott ismét Angliába lenni.

GÖRÖG ORSZÁG.
A Morcából érkezett tudósítá

sok, mellyeket a’ Moniteur közöl 
Oct. 5-dikéig terjednek , ’s tsupán 
tsak Ibrahim Basának Egyiptom
ba való elmeneteléről tesznek egy 
száraz jelentést.— Az Oct. 26-dik! 
Párisi Újságok Móreából költ Fran
czia magános leveleket közölnek, 
mellyek közül az említést megér
demli egy Oct. 3-diki; ez a’ Con- 
stitutionneí állítása fzerént egy 
Franczia Generálistól származik. 
Rövid értelme ez:

„Az Ibrahim hadi serege a* Fran
czia expeditio megérkezésekor hét 
gyalog Rgtből állott, mindenikben 
2000 ember; ezen seregek Franczia 
módra jelesen gyakorolva voltak, 
és Tiszteiknek nagyon engedelmes
kedtek; továbbá 1000—1200 irre-
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guláris lovagból, kik ala Pelopon- 
nesusból fzereztek lovakat, mivel 
az A r a b s lovak, mellyeket magok
kal hoztak volt, az éhség, és nyo
morúság miatt elhullottak. De a’ mi 
seregeink’ jelenléte , derék maga-vi- 
selete , jó fenyíték tartása, és azon 
nyilván kijelentett buzgó kívánsága, 
hogy Görög Orfzág’ szabadságáért 
megütközhessenek, arra bírták Ibra- 
himot, hogy a’ hoffzas kifogások 
után, mellyeket ő az Admirálisok’ 
ajánlásaira tett, végre elfogadá azon 
meghínálást, hogy Franczia hajó
kon elinduljon. Hanem 1200 Arabs 
katona a’ Meílzeniai várakban ma
radt. — Maison Grlis a’ Higonet 
Grlis brigadája’ megmustrálására 
meghívta Rigny, Malcolm, és 
Heyden Admirálisokat, kik egy
más közt jó eggyetértésben vannak. 
—- Alig kezdődött-el a' mustra, mi
dőn Ibrahim Basa tsupán tsak 
tolmátsának, (ki Örmény születés, 
és igen jól befzéll Francziáúl, Páris- 
ban is sokáig lakott) társaságában 
gyalog a seregek’ homloka előtt meg 
jelent. V a 1 m y Ur, az öreg' fia, ki 
őtet legelőször megismérte, megkí- 
nálá a’lovával, mellyel őelis foga- 
da , ’s a* Generálstabhoz ugrata. Igen 
gondosan megszemlélő a" seregek 
sorait, ’s hadi fordulásait, és azon 
dolgokról, mellyek őtet leginkább 
érdeklették , mindjárt tudakozódott 
a’ Fő Tisztektől. A’ Regementek 
mellé adatott sáncz-ásók neki helye
sen tettfzettek , ’s aztmondá: hogy 
ha villzatér Egyiptomba , ő is azokat 
bé hozza a’ katonái közé , valamint 
a lovas Vadászokat, és Huszárokat

is. Faudoas Óbester egy tellyes 
vadáfz-öltözetet ajánla neki, ’s azért 
Ibrahim az Óbesternek egy szép Tö
rök karddal kedveskedék.Ibrahim azt 
állítá, hogy ezen forma-ruhát az uno
kájának Méh m e d Basának szánta. 
Fitz-James Ur (Huszár Óbester) 
sajnálá , hogy Ibrahimnak nem szol
gálhat egy Hufzár forma - ruhával 
Foudoas Ur’ példájára, mivel 
neki nints több egynél; erre Ibra
him azt mondá, hogy a’ szabása neki 
már fejében vagyon, és mentői ha
marább egy Hufzár Regement lefz 
seregei között. — Ezután a’ Fő Ge
nerális nagy fölöstökömöt adott, 
mellyen minden Generálisok, Óbes
terek , és Admirálisok , valamint ma
ga is Ibrahim Basa jelen volt. 
Itt lehetett tsudálni hirtelen maga 
feltalálását, egyenes feleletét min
den hozzá intézett kérdésekre, va
lamint azt , mennyire iparkodott 
magát Európa’ fzemei előtt kimen
teni sokáig való hivalkodására nézve. 
Több ízben kinyilatkoztatá , hogy 
a’ neki adatott parantsolatoktól sok- 
fzor eltért a’ Görögök’ javára; 
mert noha neveltetése egészen ka
tonai, ’s egéfz életét a’táborokban 
töltötte, még sem idegen az ő szi
vétől az emberiség. A fölöstököm, 
és a’kávé után a’ sátor eleibe kiálla, 
bizodalmasan befzélle a’ Tisztekkel, 
megfogá kezeiket, ’s egéfz erejéből 
kaczaga. — Ibrahim negyven eszten
dősnek látszik; középszerű, köpczös 
termetű, eleven fzemű , és himlőhe
lyes ábrázatú; arcz-vonásai lelkesek, 
kezei erősek , és fejérek ; víg kedvű, 
igen közönséges öltözetű. Az egéfz
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tábor reá függefztette fzemeit; sok 
tengeri katonák ki jöttek a" partra 
látni ennyi sok Fő Tisztet, Vezért, 
olly külömbféle népet eggyütt a’ 
hajdani Nestor Király" fő városá
nak omladékain , kik azért gyűltek 
ide, hogy a’ fzerentsétlen Görögök
nek szabadságot, és polgárosodást 
szerezzenek; s azon Férj fi jelenlé
tében, ki nekik annyi rosszat tett, 
200 hajóból álló flottának, és egy! 
Franczia hadi seregnek jelenlétében, 
melly égett a’ kívánságtól, hogy a’ 
Királyhoz való vonfzódását, ’s illy 
fzép ügyhöz való ragaszkodását, 
melynek vélelmezése reá bízatott, 
megbizonyithassa. Azon közben ide 
’s tovatévelyegtek igen sok , de nagy 
szükségben lévő Görögök N i k i t a s 
Grlis alatt, kiknek látása szomorú 
érzést gerjesztett. — Reményijük, 
hogy mentői hamarább által adat
nak a’ várak, és talán Octob. végén 
egy Török sem lefz Móreában, hon- 
nét a" Franczia seregek’ eljövetele 
nélkül talán soha el nem takarodtak 
volna. — Ezen fzerentsétlen Ország
ban , hol három esztendő alatt sem
mi vetés nem volt, éppen semmi zöld
ség , főzelék nints ; tsak jó apró-fzől- 
lőt, száraz fügét, ’s némelly nyo
morult juhot lehet kapni. A’krum
pliból , mellyel Korínból hoznak 
ide, egy zsákot 50 Frankon adnak. 
Két kereskedő hajó némelly eleséget, 
hozott Marfzelyből, de ez tsekély- 
ség illy ízűk Országban; legalább is 
100 procentumot nyertek rajta. E- 
gy éhként az éghajlat egésséges, min-i

dég tifzta, meleg, az éjjek hüve- 
sek. — Még azt tefzi hozzá az, író ; 
hogy az ezer Móreai Törökök, kik 
Navarin , Koron, és Módón várak
ban vannak, engedőimet kértek, 
hogy ők is Egyiptomba hajózhassa
nak ; azt Maison Grlis a’ három 
Admirális’ helybenhagyásával nekik 
mégis engedte. — Ibrahim tegnap 
előtt óta a' maga gályáján vagyon. 
Tegnap azt monda Maison Grlisnak: 
hogy mivel ő Franczia Országgal 
nints háborúba , az 1200 embereket, 
kiket ott hagyott a'várakban, kard
jaikra megesküdtette , hogy ha meg
támadnák is őket a' Franczia sere
gek, egy lövést se tegyenek reájok. 
Ennél fogva úgy lehet tekinteni, 
mintha a’ mi hadi munkálkodásunk 
Peloponnesusban elvégződött volna. 
A’Basa azt is állította, hogya’Pa- 
tráfzban lévő Törökök nem fogják 
magokat védelmezni. Kétség kívül 
még sok marad hátra, a’ mit a’ Fran
czia seregeknek végbe kell vinni, 
hogy bétöltsék nemes küldetésüket; 
de nem fogják elfelejteni azon vá
lasztott mondást : Labor omnia
vincit.”

Rendkívül való alkalmatosság 
hozta azon későbbi bizonyos tudó
sítást, hogy a’ Mefizéniai várakban 
maradt gyenge őrizetek feladták a’ 
Fr. seregeknek ezen várakat azon 
kéntelenségből, hogy minden ele- 
ség tőlök el volt zárva; így most 
ezeknek falain a’ három szövetséges 
Hatalmasság' záfzlóji lobognak.

(Hafznos Mulatságok Nro 38. Hirdetés 1//» árkus.)



Hirdetések
a" Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

-__________ (33) ____________
Jelentés.

(l) Egy ifjú ember, ki jó nevelésű, és a’ Magyar nyelvben já
ratosságát példákkal is megmutatta, kívánná Pesten ezen nyelvben 
magános oktatásokat adni. Utasítást ád róla a’ Redactío.

Hirdetés.
(l) Gróf Zichy Miklós Úr Ó Méltósága , Ts. K. Felsége Arany 

Rultsos Hive, mennyire szivén hordozza Jobbágyainak boldogittását, 
és mennyire kívánja azok között a fzorgalmatosságot a munkásságot 
még jobban felébreszteni, megmutatta azon jeles Tette által, hogy e’ 
folyó 1828-dik esztendőnek Sz, Mihály hava 20-dik napján T. Komá
rom Vármegyében fekvő Sz. Péteri Uradalmába Jobbágyai között ki- 
hírdettette, hogy azok a’ kik SzŐllejeket legjobban mivelik, a’ kik 
Szántó földjeikben legtöbb, és legszebb Jószágot termesztenek, a' Job
bágyok* feleségeik pedig, a’ kik legjobb teheneket nevelnek, iparko
dások és fáradságok minden efztendő végével bizonyos Jutalommal 
koronáztatik meg.— De még itt sem állapodott meg O Méltósága ne
messen gondolkozó szíve, volt gondja a'lélek kipallérozására is, mert 
minden vallás tekintet nélkül, úgy a’Romano - Catholica, valamint 
az Evangelico - Reformata Oskolákban tanuló fiú és leány Gyermekek
nek , a" kik magokat mind a’ tanulásba mind a* jó erköltsbe megkü- 
lömböztetik, bizonyos Jutalmat határozott, és azt minden efztendő 
végével, azok között kiofztatni rendelte — fzerentsés Jobbágy a’ ki 
Földes Urába, egy illy édes Attyára talál! de fzerentsés az a’ Haza is; 
a' melly több illy Nagyokat számlálhat.

Jelentés.
(l) Vagyon fzerentsém a' Nagy Érdemű Magyar Közönségnek je

lenteni , hogy több magyar könyvek között Eschenburg Joa
chim János* Encyclopaediája, vagy is a’ Tudományok esmé- 
retere tanító könyv, mellyel újabb Literatúrai jegyzésekkel bővítve e' 
f. e. Magyar nyelven közre botsátott Lánghy István; a’ melly mint
hogy benne minden Tudományok, ú. m. a’ Nyelv - Történet- Bölts- 
efzmélkedési - Mekkoraság - Természet - Orvosi - Törvény - és Istenes 
Tudományok részeikkel, felosztásaikkal, Történeteikkel, régibb, és 
újabb rendszereikkel együtt velősen le-ábrázoltatnak, ’s azoknak min
den ágait illető jeles Munkák megesni értetnek, a’ Tudományos kifor
málódásra , és Könyvesmérésre útmutatásul szolgál: nálam Pesten a’ 
Váczi utfzában Kappel házában találtatik. Ezen tellyes 36 1/2 nagy
6-ad rét árkusnyi hafznos munka ára 3 fór. Ezüst Pénzben.

Wigand Ottó 
Könyv-áros.

Z" 1%/T J. - - J-1 n H - - - - - - - - - - - - -



Livrée Posztót egésséget kim éllő Fl an élt, ’s a’ t. 
mellyeknek nagyobb része Angol módra béavatva, 
és‘ kieresztve a’ boltban áll.

Ofenhei mer Sándor, 
Pesten, a’ Magyar Király 

Czímer alatt.

Z.x útazás közben gyűjtött tapasztaláson épült alúlfrtnak JYIester- 

. , értése által, méréfzel illyetén, (bízvást Hony s Hazasege tokéi poctro viíTza térvén , az ott elkölt Attyának néhai
Rostnakith Andrásnak nevezetes Melljr FüzcSkélkétöjének Mestersége.
Kosma - Ait,ivévén)__ alázatossan ezzel jelenteni, hogy
ÍTii'a naem “sTmLdennémü , 's külömbféle tökélletesen elkéfzített Dá- 

'k Mellv Fűzök, az gyenge korban kezdett kinövést gátolván - leg, niÍbb X legtettzős’bb Franczia ízlés fzerént, úgymint: Franczia

Or eanS^tPte’tfaöképpen legjobb ízlésű Dáma-Öltözetek, mértékvé

tel után, illendő áron, ’s kívánt gyorsasaggal tokelletessen keteíttet- 
wpk 's találtatnak.,’ „ „ , _ ,weK ’ * Rosmanith Josef

Fűző Vál, ’s Dáma-Öltözet Szabó-Mester. 
Lakása, ’s Boltja az 385- fzám alattr Sebestyén utfzában Pes

ten vagyon, a’ Kígyó Patika ellenében.

Híradás,
Két Fortepiánó njmódi eladatik az Uj-Világ utfzában Nro 558. 
Egy Batár Kotsi áll a’" Postaháznál, a’ mellyel jutalmas áron meg 

lehet kapni.

Fris Erdély Orfzági Gyertyák,
(5.) Mellyek Liedeman n F ridrik J. S-nál Pesten a három 

Korona utfzában 352-ik fsam alatt.’a’ Leopold város templomával ízembe 
lévő fzeglet házban a’ már esméretes, ’s köz helybe hagyással meg
erősített minéműségűek, egéfz jövő Leopoldi Vásár* ideje alatt, ládáS- 
kákban 25 fontonként 6-os 8-as és to-esek találtatnak,.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(3.9.)

Pesten, Szerdán, Sz, András Hava 12-dik napján 1828,

1 g a z - m o u d á s , és. Hazugsága
Mondj igazat, ’s meglásd, majd betörik a’ fejed érte;

Megpirul orczdtskád., hogyha hazudni találsz.
Illy kétes helyben mit szükség tenrii? tanatsolj! —> 

Inkább törjék-bé a’ fejed, és ne hazudj!.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

T-^T. R er e fz t u r í Mátyás Urat, 

a’ Böltselkedés’, és Törvények’ Do- 
ctorát , Magyar Országi felesküdt 
Prókátort, és a’ Pesti K. Fő Osko
lánál eddig a*Törvény-Tudományos 
Kar’ Jegyzőjét (ama’ derék, és több 
históriai jeles munkáiról ismeretes 
Professornak néhai T. Rerefztury Jó- 
sefnek fiát), jeles tehetségeire, és 
megbizonyított tudományára nézve 
O Felsége a’ Kassai K. Akadémiába 
a’ Magyar Polgári magános , és 
Büntető Törvényeknek rendes és 
nyilvános Professorává nevezni mél
tóztatott.

A’ Magyar Kir. Univerfzitás Nov. 
g-dikén tartotta a* Sz. Lélek’ segítsé
gül hívását e* folyó oskolai eszten
dőnek kezdetén. Annál jelesebb ün
nepléssel ment véghez ezen Sz Szer
tartás, mivel Országunknak első Fő 
Papja és Prímása Rudnai és Divék- 
UjfalusiRudnay Sándor Ő Her- 
czegsége méltóztatott azon ritka, és 

( Második Félesztendó 1828. J

a’ Magyar Univerfzitás’ felállításá
tól fogva talán még nem történt ke
gyességgel viseltetni; hogy a’ nagy 
Misét önnön maga tartotta az Uni
verfzitás temploméban , Mélt. K o 1- 
1 á r István , és Horváth János 
válafztottt Püspököknek, Fő Tifzt. 
Lang János, Dertsik János , 
K r o b o th János Kánonuk Uraknak, 
TT. Ya8 8 László Szalay Imre, 
Osvald Ferenc Professor Urak
nak , és a" szertartáshoz megkíván
tától többi Egyházi férfiaknak és ne- 
vendék kis-papoknak fzolgálatjával. 
Ebből háláadatos érzéssel é ízre veszi 
minden tudományos Kar, melly 
nagy Pártfogóját és Előmozdítóját 
tekintheti és tisztelheti azon nagy 
Férjfiúban , kinek legszívesebb töre- 
kedése az Ifjúságnak a’ tudományos 
és erköltsi nevelését fő ügyének 
legméltóbb tárgyává választani, és 
a’ haza boldogságát minden erő
vel ez által is főképpen eszközölni.
:—Az Isteni szolgálatnak végezetével 
az egéfz Tanítói Kar a’ Nagys. Re
ctor , és a’Tettes Dékánok a’ szokott

X
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ékességekkel a’ Herczeget a' Tem
plom ajtajáig késérvén — azUniver- 
fzitásnak nagy Palotájába által men
tek , és sok fő Uraságoknak , és min
den rendű fzámos hallgatóknak je
lenlétében Tettes Havas JósefÚr, 
a’ Törvényes Karnak ez idei Dé
kánja, fontos világos, és ékes Deák 
beszéddel „az időnek jó használá
sáról" fzóllván, főképpen a' tanuló 
Ifjúságot kötelességeinek teljesíté
sére nézve szükséges figyelemre ger
jesztette.

Tek. Ns. Pest Vármegye Rendel 
ezen héten tartják a' közgyűlést; 
és tegnap a' mavha-hus fontjának 
áriát Pest, és Buda Sz. Kir. városok
ra nézve egy krajcárral alább szál
lították,’s gy azt most 10 kr. mérik.

Sáros Patakról Oct. 29-ikén. 
Szomorú nap volta’ S. Pataki Refor- 
mata Ekklésiára, és az itt virágzó 
Anya-Oskolára nézve az elmúlt Sept. 
hónap 21-dik napja, a’ mellyen, 
amaz, 20 esztendőkig volt szeretett, 
és tisztelt Lelki Pásztorát; — ez pe
dig, ugyan annyi esztendőkig, a’ 
Keresztény erköltsi Tudományok
ban volt, köz ltedvességú és nagy 
hasznú Tanítóját vesztette el T. T. 
Látzai Szabó Jósef Úrban, a’ ki 
az említett nap , kevés ideig tartott 
fzélütésbeli betegeskedése után éle
tének ()5-dik esztendejében megholt. 
-— Ez a nagy Tudományú, tisztelt 
Férjfiú , született S. Patakon, a’ hol 
tudományos pályáját végezvén, i.78tp 
dikben ment a’ külső Országi fő os
kolákba, nevezetesen az Ultrajectu- 
mi, onnan efztendő múlva a Göt- 
■.tingai Univerfzitásha:— ott is efz-

tendőttöltvén/s viűza jővén, a’ Pá
pai, még akkor ugyan tsak Gymna- 
siumba, de nem sokára, egynek az 
ő iparkodásai által Collegiumi virág
zásra emelkedett oskolába hiválta
tott Professornak, a hol a’ Histó
riát , Physicat, Természeti Históriát, 
Geographiát, Oeconomiát, Deák és 
Német Literatúrai 14 esztendeig 
köz kedvességgel, és nagy előme
netellel tanította. — Ezután 3 esz
tendeig a’ Lepsényi Ekklesiának 
volt Lelki Pásztora, a’ honnan a’ 
Tífzán inneni Eő Tiszteletű Super- 
intendentia, és a' Pataki Ekklésia 
által, az említett kettős és díszes 
Hivatalokra meghívattatott.— Men
nyire igyekezett légyen a’ megbol
dogult férjfiú a' hazai Literaturát 
is előmozdítani, bizonyítják 21 da
rab köz kedvességet nyert, ’s nyom
tatásban lévő apróbb és nagyobb 
munkáji. Hideg tetemei Sept. 23- 
dikán takarittattak el illendő halotti 
pompával.

Romá ro m, Nov. 5. Gróf Zichy 
Miklós Úr Ő Méltósága,Ts.K.Felség’ 
Arany Kultsos Hive, mennyire szi
vén hordozza Jobbágyainak boldo- 
gitását, és mennyire kívánja azok 
között a' fzorgalmatosságot a’ mun
kásságot még jobban felébreszteni, 
megmutatta azon jeles tette által, 
hogy e’ folyó 1828-dik esztendőnek 
Sz. Mihály hava 20-dik napján T. 
Komárom Vármegyében fekvő Sz. 
Péteri Uradalmába Jobbágyai kö
zött kihírdettette , hogy azok a' kik 
fzőllőjöket legjobban mívelik , a kik 
szántó földjeikben legtöbb , és leg
szebb jószágot termesztenek, a’ Job-
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hagyok’ feleségeik pedig, a’ kik 
legjobb teheneket nevelnek, iparko
dások és fáradságok minden eszten
dő végével bizonyos jutalommal 
koronáztatik meg.-—De még itt sem 
állapodott meg O Méltósága neme
sen gondolkozó fzíve, volt gondja 
a’ lélek kipallérozására is, mert min
den vallás tekintet nélkül, úgy a' 
Romano - Catholica , valamint az 
Evangelico- Reformata Oskolákban 
tanuló fiú és leány Gyermekeknek , 
a’ kik magokat mind a’ tanulásban 
mind a" jó erköltsben megkülcmböz- 
tetik , bizonyos jutalmat határozott, 
és azt minden esztendő végével, 
azok között kiofztatni rendelte —- 
fzerentsés Jobbágy a’ ki Földes 
Urába, egy illy édes Anyára talál! 
de fzerentsés az a'Haza is, a*melly 
több illy Nagyokat számlálhat. 

FRANCZIA ORSZÁG.
A Király Rayneval Úrnak a’ 

Helvetiai Köztársaságnál való Minis
terének , ki Gróf Ferronays* távul 
léte alatt a" külső dolgok’ Ministeri 
hivatalát viselte , Grófi dífz-neveze- 
tet adott.

Midőn a'Király Fontain e- 
bleau-ból elutazott, az odavaló 
szegények' számára 10,000 frankot 
hagyott a’ kiosztás végett.

A" Moniteur Oct. 2()-ditén írja: 
hogy a’ Franczia; és Braziljai Or- 
fzáglófzéknek között fenforgott e- 
gyenetetlenségek el vannak már iga
zítva olly módon, mint a’ Franczia 
Orfzáglófzéknek eddig felvett alap
törvényei magokkal hozták; és meg- 
határoztatott Aug. 21-dikén költ 
Eggyezesnél fogva, hogy a* Plata]

i vizén a’Brazíliai hadi hajók által el-
■ foglalt Franczia Kereskedő hajók* 
• ára viíTzafizettessék a* tulajdonosok- 
1 nak. ,,Franczia Orfzág ezen fzeren- 
i tsés álkukötésnél, így fzóll a' Mo-
■ niteur, megmutatta, hogy a’maga 
i igazától semmiben el nemáll;Bra-
■ zilia ellenben ezen igazságos kíván

ságot kielégítvén, az egyenes fzivű-
! ségnek példáját adta.” 
i Továbbá a* Moniteur ugyan az 
, nap így ír: „Breton niére Úr 
i línea-hajós Kapitány, ki Col let
■ Admirális halála után most az Al- 
, girt bezáró Fr.hajós-ofztályt vezérli,
> Oct. 15-dikén jelenti: hogy Alerte
■ brigg 3-dikbanEsperance keres- 
\ kedő brigget, mellyet az Oet. l-ső 
! napján elrontatott eggyik Algiri

Korzár elfogott volt, Saint-Ser
van kikötőhelyből kihozta, N er
ei at Úr, Alerte’ Kapitánya, azon 
13 Algiri katonát, kik az említett 
Franczia kereskedő hajón voltak, a’ 
maga hajójára általvette. Ezen Algi- 
riak látván a' fenyegető vefzedelmet, 
és hogy többé nints fzabadúlás Al
gírba , a’ brigget egy közel lévő öböl
ben zátonra akarták erefzteni, hogy 
úgy a’ fzárazra ki futhassanak. De 
ebben nem boldogúltak. Esperan- 
ce-t Mahonba küldöttek, ’s onnét 
majd Tóul ónba vifzik.

A’ Moniteur Oct. 3l-dikén ezen 
felírás alatt : „Az Egyházi dolgokra 
ügyelő Ministerium,” illy jelentést 
közöl: „Az Oct. 30-diki 1828. K. 
Rendelés által O Felsége meghatá
rozta 1.) a' Kis Papi oskolák fzámát 
a’ Párisi, Besan^oni, la Ro- 
c bel lei, Strafzburgi, Ver

X*



d u n i, és V e r s a i 11 e s-i Püspöki 
megyék ben; z.) azon helységeket, 
hol ezen oskolákat felállítani kell. 
jen.— Ugyan ezen napon költ má
sik H. Végzés által O Felsége hely
benhagyta az ezen Megyék'beli Püs
pökök által kineveztetett Oskolai 
Elöljárókat, és Igazgatókat a’ már 
f,énálló tizenegy KisPapi oskolákban.

A’ Messager des Chambres azt 
mondja, hogy míg Rio-Janeiróban 
a’ Brazíliai Oifzáglófzékkel az alku
dozás tartott a Franczia bajók vifz- 
fza-adatása eránt , az oda való ki
kötőhelyben ezen hajók állottak: 
Jean Bárt Tínea-hajó, Terpsichore , 
Nvmpha, Magicienne, és Arethusa 
ívegávák ; Lidio, és Doris gabarrák, 
Isis korvet, Cygne, ésRailleusebrig- 
gek, és fris gálya.

A’ Moniteur <)et.-51-dikén Tou- 
1 ónból Oct. 2ú-dikén költ tudósítást 
közöl, illy értelemben; „Tegnap 
Mutine Királyi gálya Algírtól ide 
érkezett, és "hivatalos leveleket ho
zott az ott álló Franczia hajós-sereg" 
ideig való Vezérétől. Ezen hajó 40- 
dikben indúlt volt innét oda, hogy 
az örfzáglófzéktől Bretonniére Úr
nak parant.sol.atot vigyen , és most 
annak feleletével ismét viíTzatért.— 
A" mi kikötőhelyünkben , valamint 
egyéb Franczia kikötőhelyekben is 
lehet érezni a’ Franczia tengeri se
reg" mozgásait. Az idevaló fegyver
ház , Franczia Országban a’legjele
sebbek közül való, mostanában 
Móreai, és Algíri expeditíók- 
nak közép pontja ; ez elégíti ki min
den szükségeit a" közép tengeren 
száguldozó hadi hajókénak. Ebben a"

munka valóban tsudálkozásra méltó 
serénységgel felytattatik , most ab
ban foglalatoskodnak, hogy a’ ha
jók kiigazítására még két új víz
kárét kéfzittsenek, ’s a" t.

OROSZ BIRODALOM.
A Burkus Státus-Újság Odeílzá- 

ból vett Oct. 18-diki (régibb) tudó
sítás fzerént jelenti: hogy Várnától 
9 napi hajózás után oda sok betege
ket és sebeseket.vitt két hajó Oct. Il
dikén. — Schepeieff Grlis beteg
sége miatt a’hadi sereget elhagyván, 
nehány nap előtt oda érkezett. — 
Az Orosznál lévő Franczia Követ
ségnek első Titoknoka ,, Bour- 
going Úr, ki mint fzabad akaratú 
Szilifztriánál viaskodott a* Török 
ellen, Oct. 43-dikán (még akkor 
Odesszában nem tudták Várna’ el
estél) hajón Várnához indúlt a" Fran
czia Követséghez. — Húfz hajó, ele- 
séggel megrakva, indúlt az utolsó 
napokban Várnához. (Még eddig a 
had-mezőről semuü újabb tudósí
tásunk sints)

Oct. 22-dikén Sz. Pétervárában 
a' Kázáni Szűz Mária fzékes templo
mában a’ Tsáfzárnék’, és Korona
örökös’ jelenlétében fényes szertar
tással Te Beum énekeltetett V á r- 
na’ bévételéért,és Báró G e i sm ar’ 
győzedelméért Kis-Oláh Országban. 
Estve a’ Város ki volt világosítva.

A' Tanáttsal most köztölte a' küb 
LŐ dolgokra ügyelő Ministerium 
azon Kereskedésbeli Eggyezésnek 
másolatát, melly O Tsáfzári Felsé
ge, és a’ Svéd ’s Norvégiái Király 
köz Ht -köttetett.



BRAZÍLIA.
A’ Rio-Janeiróból Londonba ér

kezett tudósítások fzerént, Brazí
lia, ésBuenos-Ayres között a 
békés ég megköttetett Aug. 27- 
dikén, és a békeségről fzólló Ok
levél Buenos-Ayresbe küldetett, 
hogy ott megerősíttessék, 's úgy 
Rióba viffza küldettessék, hol a 
megerősítések feltseréltetnek, A 
béke-alkunak egy másolatát Briton 
fregátának Kapitánya, Gordon 
William Úr, ki P on so nby Lord
tól hivatalos leveleket hozott Lon
donba, Oct. 25-dikán á* külső dol
gokra ügyelő hivatalba meghozta. 
Úgy an az nap Rarba,cena Mar- 
quis-hoz is érkezett egy Brazíliai 
Kabinéti Kurír hivatalos írásokkal. 
Lord Ponsonby Ang. 21-dikén 
nyujtá bé a’ Tsáfzárnak a" maga meg
hízó levelét, és G Felsége által nagy; 
megkülömböztetéssel fogadtatott. 
A Béke-alkuban azt kötötték, hogy" 
a* Cis-Platai .tartomány 
(Banda-Oriental) független legyen, 
és ezen függetlenségért Nagy Bri
tannia öt esztendőre kezeske
dett; további kötés fzerént a" tarto
mányból a háborút viselő felek- se
regei kitakarodnak. Azt ragasztot
ták hozzá: hogy ha az alku-kötést 
Buenos-Ayres meg nem erő
sítené , Öt esztendei fegy vernyugvás; 
legyen Nagy Britannia kezessége 
alatt.

NAGY BRITANNIA.
Oct. 24-dikén tartották Kent 

Grófságban a* Penenden mezején 
a* nagy gyűlést. Énekeket, ’s ke
rülő írásokat ofztogatott-ki mind a*.

két fél. Kinek tsak szava volt, előre 
minden meg volt híva. A* nép két 
részre volt oszolva: a’ B runfz vi
li o k jobb felöl; azEllen-Brunfzvi- 
kok bal felől állottak egy záfzló 
mellett, mellyen ez volt írva: „Pol
gári, és Vallásbeli Szabadság!” — 
200 fegyveres katona állott közel, 
kik készek voltak mindjárt megmoz
dulni, ha valami zendülés esett volna. 
A’ Sherif (Fő Bíró) is azt mondta: 
hogy mindjárt felolvastatja a'zene
bona ellen rendelt törvényt, mihent 
legkissebb rendetlenség támad. De 
erre nem volt szükség. A* Ministe- 
riumhoz inkább hajló nagy bir
tokosok azt látszottak javasolni : 
hogy az örfzáglófzékben bízni kell, 
az alkalmatos módot fog találni, 
’s azt javallat képpen beadni Ir
land’ megnyugtatására nézve. Reg
gel 6 órakor már valami £QQ kotsi 
volt a’ mezőn; ’s mintegy 50,009 
ember. A’ Fő-Bíró déltájban jelent 
meg. Az öfzve hívó kerülő levél' seh
ol vastatását lármás örvendezéssel fo
gadták. G i p p s Úr, a’ Katholiku- 
solmak legnagyobb ellensége, kezdé 
a* vitatásokat. 11 órakor Lob- 
be 11, Hunt, S h i e 1, Dr. Doyle, 
és a' Katholikus Eggyesűletnek több 
más tagjai megjelentek. Fő fzófzól- 
lók a' Ratholikusok ellen voltak: 
Gipps Úr, .Pluratree Úr, Win- 
chelsea Gróf, és SirKnacht- 

1 buli. Az emancipatio mellett 
felállotta* : C a n i d e n Marquis , 
D a r n 1 e y Gróf,S y den h a m Lord, 
Radnor Gróf, S hie1 Úr, C a 1- 
craft Úr, az ármádának fő fizető 
Mestere, Larkins Úr, Hodges



Úr, Hont, ésCobbett.—Gipps 
Úr befzéde végén illy javallatot teve 
a* Kent Grófsági fzabad-birt okosok’ 
nevében a’ Parlamentumhoz kül
dendő Kérelem gyanánt.' „A’ fo
lyamadók engedelemért esedeznek, 
hogy a' tifzteletre méltó Ház’ elejé
be terjeszthessék, miilyen nagyon 
érzik azon áldásokat, mellyenben 
ezen Oifzágnak Protestáns polgári 
alkotmánya alatt részesülnek, melly 
polgári alkotmány a" Revolutio alatt 
állapíttatott meg. Midőn a’ Könyör- 
gők legnagyobb sajnálkodással né
zik azon gonosztételeket, mellyek 
jó darab idő ótalrlandban elkövet
tetnek , kénteíeneknek érzik mago
kat nyilván kijelenteni ezen Protes
táns alap-törvényekhez való szoros, 
ésmegbomolliatallan ragaszkodáso
kat , mellyek mint a’polgári és val
lásbeli szabadság' legbátorságosabb 
eszközének találtattak. Ennél fogva 
a’ magok legnagyobb tifzteletre mél
tó Házokhoz olly alázatos, de egy- 
fzer’smind illendő kéréssel folya
modnak , hogy az eggyesűlt Király
ságok’ Protestáns polgári-alkotmá
nya tellyesen r és sérelem nélkül fel- 
tartassék.’’— H o d g e s Úr a’ gyűlés 
vége felé a" felszabadítás' barátjainak 
értelme fzerént illy javallatot tett: 
„Ezen gyűlésnek T— melly a’ végre 
jött öfzve , hogy a’ Parlamentet meg
kérje a legillendőbb eszközök' elő
vételére az eránt, hogy az Egyház
ban , és Státusban a’ Protestantis
mus feltartassék,— az a’véleménye, 
hogy ezen ezélt legjobban el lehet 
érni az által, ha az O Felsége Mi- 
nistereinek tulajdon fzabad ítél etjé

re bízattatik, hogy Irland' megnyug
tatására, és az O Felsége Státusai
nak köz boldogságára olly módokat 
terjesszenek a' Parlament elejébe, 
melly eket a’legalkalmatosabbaknak 
fognak vélni; és minthogy a’polgá
ri alkotmány kinek kinek just ád 
arra , hogy a’ két Parlamenti Házhoz, 
folyamodhassák, mi azt hiffzük , 
hogy ha a’ maga hatalmából fenn
álló valamelly Társaság a' Parlamen
tet valamire hénfzeríteni akarja, 
minden illyen kénfzerítés ezen Con- 
stitutió’ alapos törvényeinek meg
sértése legyen, ’s így ezen gyűlés 
oszoljon el,” — Ezen javallat a’ vok- 
soknak nagy többségével félre
vettetett, és az Emancipatió’ el
lenségei által tett javallat elfo
gadtatott..

A’ Londoni Udvarnál lévő Bra
zíliai Követ, Itabayana Vice- 
Gróf, Oct. 27-dikén Windsorba 
ment, hogy O Felségének az Angol 
Királynak a’ Déli Kereszt Rendét 
által-adja, mellyet Dom P e d r o a’ 
Brazíliai Tsáfzárság’ felállításakor 
fzerzett-

Hg. W e 11 i n gt o n Oct. 25-dikéa 
estve Londonba visszatért, és más 
nap Aberdeen Gróffal Conferen.- 
tiát tartott.

L o n d o n b a, Berlinen, és Ham
burgon kerefztüi, Várnának az Oro
szok által lett elfoglal tatásáról való 
tudósítás ugyan az nap érkezett % 
mint Parisba (Oet. 2Q.)

A Ljzabónai Udvari Újság Ma
deirából Sept. 26-dikán költ levelet 
közöl, melly fzerént C a n n i n g Ka
pitány maga-magát ölte volna at



vízbe ; azért hogy az Angol Orfzág- 
löfzék megpirongatta, hogy Madei
ra szigetén a’ Constitutiósoknak ked
vezett, és a’ maga korvet-hajójára 
őket felvette. Az Angol Consul, 
Vieth Henry, Londonba hivatta
tok, hogy felvilágosítást adjon a’ 
Kapitány magaviseletéről, (lásd alól 
a’ Rülnmbf. között).

JÓjNIAI SZIGETEK.
A’ Korfui Újság ezt jelenti.: Zárt

áéból olly tudósítást vettünk Oct.
2-dikáról, hegy egy Orosz brigan- 
tin hajó, a’ három szövetséges Ad
mirálistól leveleket vitt Szudába, 
Kandia szigetére; de a’ hajóra a' 
várból sűrűn agyúztak, ’s azt meg
rongálták, úgy hogy nagy kárral 
kéntelen volt visszatérni. Ezt az O- 
rofz Admirális megértvén, mindjárt 
két línea-hajót küldött Szudához, 
hogy elégtételt kérjen. De azt tart
ják , hogy Szuda meg nem fogna 
ijedni illy tsekély hatalomtól.

Máltából írják, hogy Ricord 
Orosz Vice-Admirális oda fzerentsé- 
sen megérkezett F e re-Champe- 
n o is e línea-hajón, melly az An
gliai tsatornán a’ többi Orosz hajók
tól a’ szélvész miatt elszakadt volt, 
és mellynek sorsa felől sokáig an
nyira bizonytalanok voltak.

Poroszból Rorfuba írták: 
hogy a' Görög Országi Praesidens, 
valamint a’ három szövetséges Ud
var Képviselőji (S t r a t f o r d- C a n- 
ning, Guilleminot, és R i- 
beaupierre Urak) Sept. 16-ikán 
azon szigethez érkeztek. A’ Confe- 
rentiákat, a’ vélemény fzerént, A e- 
gina szigetén fogják tartani. A’

Görög Státus-Titoknok Trifcupi, és 
a Görög Orfzáglófzéknél ideig lévő 
Angol Ágens , Cartwright John 
Ur, (eddig volt Angol Fő-Consul 
Konstantinápolyban) Sept. l(j-ikán 
Acginából P ó r ó fz b a menték.”

AFRIKA.
Afrikának déli felében a’ Kas- 

serek' szomszédságában uralkodik 
T s aka a’Vatvak F ekete Királya, 
— kinek Országa Port-Nataltól a' 
Delagoa öbölig mintegy Go mért- 
földnyire terjed bodzában, — mint
egy 20,000 fegyveres emberrel be
ütött a' Kaffer ék* Országába, és 
a'Tambukiakat, 's á’ H i n z a 
némelly nemzetségeit megtámadta 
(valamint a’ Jó Reménység Fokáról 
Juh 22-dikén jelentik). A’ Jó Re
ménység Foki birtokokhoz tartozó 
KaíTer-tartomány Vezére az 55-dik 
Regementtel, és a’ Foki katonaság
gal a' határ szélekre kiállott, hogy 
a’ szomszéd Kaffer nemzetséget a’ 
vad Szeretsen Fejedelem ellen oltal
mazza. A Tsáka’Küldötteinek szánt 
ajándékokat Helicon hajóra hordot
ták. Némellyek azt írják , hogy Tsá
ka mar útban is volna az Angolok 
ellen; mások pedig , hogy most egy 
kis időre haza tért, de 3 hónap múl
va ismét eljő a' Kafferek elrontá
sára.— (Előbb már ezen szándékát 
az Angoloknak megizente Tsáka, 
hogy t. í. maga körül mindent meg 
akar hódítani , míg a' Fejér 
Királyt, ’s kezével Cap fele 
mutat — fel nem találja. Azt 
mondja: hogy tsak egy fejér,’s egy 
fekete Királynak kell lenni. Most



közelebb két fzomfzéd Királyt győ
zött meg. King Kapitány volt ná
la, ’s neki egy dombról megmutat
ta mintegy 20,000 emberből álló 
hadi seregét; a’ Kapitány az ő kér
désére azt felelte: hogy ő nagy Ki
rály (’s valóban az is) „Te tudód, 
így fzólla tovább hozzá: hogyGyörgy 
után én vagyok a' második , ha nem 
cggyenlő vele (az Angol Királyt tsak 
így nevezi, néha báttyának mondja).

K ülö-m bbfé leTudósitások

Oct. 8-dikán Lizabónából 
egy Portugáliái hajós-osztály elin
dult T e r c e i r a sziget’ megtáma
dására (Ez az Azori szigetek közűi 
való )

A’ Tájó torkolatjánál lévő vá
rak’ bástyáit, "s erősségeit egészen 
újra tsinálják.

C a n n i n g Kapitány, ar megholt 
Minister fia, és az ő annyának , a’ 
férje’ halála után , adatott Pairi mél
tóságnak örököse, Madeira szigetén, 
midőn az Angol Consul* kertjében 
egy tóban feredne, a’vízbe halt. Sem
mi orvosi segedelem nem használt, 
minekutánna a’ vízből halva kihúz
ták , hogy az életre visszatéríthessék. 
Ezen nagy reménységű Tifzt’ halá
lát a’ Madeirái lakosok mindnyá
jan sajnálják.

C o 11 e t Franczia Contra-Admi- 
rális, ki az előtt az Algír alatt álló 
Fr. hajós seregnek Vezére volt, de 
betegsége miatt hivatalát letette, 
Oct. 20kán Toulonhan megholt.

Az Egyiptomi Régiségek vizs- 
gálására Alexandriába utazott 
Franczia Tudósok, Sept. 15-dikán 
a* V. Királytól bútsút vévén , más 
nap K a i r ó b a indúltak. Innen Fel
ső Egyiptomot, és Nubiát fzándé- 
koznak megjárni. — A’ másik Tár
saság is, melly Parisét Doctor 
alatt a’ Pestis’ kitanúlására Oct. t-ső 
napján ült hajóra, Oct. 10-dikére 
ott lefz Egyiptomban-

Octob. 23-dikán délután O Kir. 
Magassága a’ Burktts Korona- 
H erezeg, ki incognito Gróf Ho- 
henzollern név alatt útazik , R o m á- 
b a érkezett; más nap O K. Magas
sága, a' Szent Atyát meglátogatta, 
kit O Szentsége igen nagy megkü- 
lömböztetéssel fogadott.

A’ Gazette de France állítása 
fzerént a’ Politia több estvéken egy
másután Párisnak hülömbféle utfzár- 
ban részint írott, részint nyomta
tott cédulákat talált felragasztva; 
eggyiken illy szavak voltak r „Ha a’ 
Ministerek nem j,árnak a' törvény 
útján, az eleség’ drágasága miatt 
nép-zendülés támad.’’ Egy más illy 
papiroson még fenyegetések is talál
tattak a’ Státus legfőbb személyei 
ellen.

Oct. 13-dikán 2 Orofz hadi brigg 
érkezett a’Koppenhágai öbölbe. 20- 
dibban is érkezett egy línea-hajó, és 
egy fregáta ugyan onnét. 20-dikban 
délután ezen hajós sereg, minek
utánna vizet vett - bé , tovább in
dúlt az éj szaki tengerre.

(Hasznos Mulatságok Nro 3Q. Hirdetés j/4 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

_____________________«

Viafz - Gyertyák lerakó- helye.
(O Alábbírtnak fzerentséje vagvon a’ fő Nemességnek, Katonai 

Karnak, és a’ nagy érdemű Publikumnak tudtára adni, hogy ő azon 
nevezetes, és köz helybehagyással megditsértVáág-Üjhelyben kéfzűlni 
szokott V i-a f z - G y e rt y á in a k könnyebb eladhatása végett, Pesten 
a’ Sebestyén piaczon az Arany Vás-Matskánál Hoffmann János Keres
kedő házában egy lerakó-boltot tart, hol a" fentebb érintett fabrikált 
Viafz-Gyertyákat legillendőbb árron megvenni lehet.

Bohus-Lajos m. k.
Váág-Újhelyi- Viafzk-Gyertya Fabrikás.-

Hirdetés.
(i;) Méltóságos-Némethujvári Gróf B a 11 h y á n y i Gufztav és Ka- 

zimir Ó Nagyságok részéről köz hírül adatik : hogy a’ Tettes Nemes 
Somogy Vármegyében helyheztetett, Igái és Kaposvárhoz közel fekvő* 
úgy nevezett Somodori pusztában lévő' Méltóságos Uraságnak Ménese, 
melly 150 darab nemes eredetű többnyire megfzelidítétt lovakból t; i. 
tsodőrökbül és anyakanczákból, — fiatalabb kanczákból és monya- 
sokbúl, — meg idei tsikőkbúl áll; a’ folyó esztendei December hón an
nak 1-ső napján , nyilványos Kótyavetye által' a legtöbbet Ígérőnek el 
fog adattatok— A’ venni kívánók méltőzta-ssanak a’ ffen megliatarö.- 
zott napon ottan helyben megjelenniés az eladandó lovaknak lajs
tromát, úgy azoknak leírását is, tetszések fzerént Bétsben a’belső Vá
rosban helyheztetett, és a- Lichtenstegi piaczon fekvő, Großer Federb 
í)t)f név alatt, esméretes házban, a’ Méltóságos Uraság Cassierjánál 
Gyurkovits Jósef Úrnál-, vagy pedig a’ Samodori, Mosgói, Üfzögi, 
Sziklósi, Bicskei, Kissbéri, és Rohonczi Uradalmakban T a’ Gazdaság
beli Tisztségnél bátekinterm

H úr d e t é sr
(1) ‘l Új kéfzületű gazdaságos Maschinák a' szalma és krumpli vá

gásra illendő áron eladandók találtatnak Földmérő Kiss Gábor Úrnál 
Pesten az Ofzt utfzában 691 szám alatt.

II í r d e t é s.
(2) Útazás közben gyűjtött tapasztaláson épült alul írtnak Mester-- 

sége tökéletes értése által, méréfzel illyeténr, ( bízvást Hony’ ’s Haza^
(Második Félesztendó 1828.Jl



Földe- Varossába Pestre vissza térvén , az ott eíholt Attyának néhai 
-Rosm-ftnith Andrásnak nevezetes Melly Füzőkéfzétöjének Mestersége- 
beli Hagyománnyait általvévén)— alázatossan ezzel jelenteni, hogy 
nála nem tsak mindennemű, ’s külömbféle tökélletesen elkészített Dá
mák Melly Fűzök, az gyenge korban kezdett kinövést gátolván — leg
újabb , _'s legtetfzős’bb Franczia ízlés fzerént, úgymint: Franczia. 
Orleans , Rips , Tuchester, Vászonból, ’s a’ t,—

Sőtt tetfzőképpen legjobb ízlésű Dáma - ÖItzözetek , mértékvé
tel után, illendő- áron,' ’s kívánt gyorsasággal tökélletessen készíttet
nek , ’s találtatnak,;

Ros ma ni th J ó s e f 
Fűző Vál, ’s Dáma-Öltözet Szabó-Mester.

Lakása, ’s Boltja az 535. fzám alatt, Sebestyén utDában Pes
ten vagy on, a’ Kígyó Patika ellenében.

Jelentés.
(2) Minthogy alólírt a* Teli-időre szükséges 

mindenféle Posztó nemekkel az ő Posztó-Keres
kedésé ben fel van készülve, bátorkodik a’ leg
illendőbb meghatározott árron kiváltképpen aján
lani: ti, m.

A’ mostani módi Drap szinti, és Pronce 
színű Posztókat, továbbá Drap Croiset, igen 
szép Double Mii!e-t, melly kivált jó lovag-nad
rágnak, mostani módi téli lájbiikat, különös jóféle 
Livrée Posztót egésséget kiméllő klánéit, 's a' 1« 
meilyeknek nagyobb része Angol módra beavatva, 
és1 kieresztve a’ boltban áll.

Ofen he! mer S án d o r, 
Pesten, a’ Magyar Király 

Czímer alatt.
0 í r a- d á 3.

Két Fortepiánó ujmódi eladatik az Uj-Világ utfzában Nío 558v 
Egy Batár Kotsi áll a’ Postaháznála- mellyel jutáimas áron meg'.

Sehet kapnia



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
_______  (4q->

Pesten, Szombaton, Sz. András Hava 15-dik napján 1828.

Vitéz.
Büszke Vitéz feltartja fejét, hdzván erejében,

Két szeme szikrázik, gyáva előtte konyúl: 
Karddal, nem szájjal poharak közt szokta hatalmát 

Éreztetni Vitéz, a’ ki valódi Vitéz.

MAGYAR és ÉRDÉL Y- 
ORSZÁG.

■Nálunk az idő tegnapelőtt nagyon 

meglágyult ; tegnap pedig majd 
egéfz nap esett, még pedig bőven, de 
minden hideg nélkül; ma ismét esik.

A IN. M. Magyar Kir. Udvari Ka
mara , a’Kir. Kamarai Számvevő hi
vatalban a'Mihálovits Antal Úr’ 
előmozdítása által megürült Ingros- 
sista hivatalra eddig volt Aceessis- 
tát Szerelem hegyi Jósef Urat 
méltóztatott emelni, fzép tulajdon
ságaira , és szorgalmára nézve.
Franczia hadi tudósítá

sok M. ö r e áh ól.

A’ Moniteur Nov. 2-dikán 
közli azon hivatalos tudósí
tást, mellyel Marquis de Mai
son General - Lieutenant a’ Hadi 
Ministernek küldött, (ez megvaló
sítja azon jelentést, mellyel a' 38- 
dik számú levelünkben a’ Móreai 
váraknak általadatásáról írtunk). 
A’ hivatalos levél’ értelme ez:

(Második Félesztendő 1828. J

„A’ N avar ini fő hadi szállá
son, Oct. 1L 1828.

«Kegyelmes Uram ! Volt fzeren- 
tsém Excellentiádnak ezen h. 5-ikért 
jelenteni, hogy Ibrahim’ elme
netele után való nap a' Meílzeniai 
varakat megtámadni készültem,azon 
esetre , ha azok magokat megadni 
átalkodnának.

,,Ennél fogva 6-dikban reggel 
megparantsolám Hígon et tábori 
Marsainak, hogy vegye magához a’
16-dik línea-Regementet, egy ofz- 
tály pattantyússágot, és a' Genie 
testből némeílyeket, ezekkel álljon 
a’ fellegvár alá, és a’ Török Ve
zérrel ereszkedjék alkudozásba a’ 
vár’ általadatása eránt.

„Hígon et Grlis személyesen 
elmene a’ Török Fő Tiszthez, ki 
mf gát betegnek tévé; Rigny Ad
mirális is akkor érkezvén oda, hozzá 
mene; mind ketten tsak illy tsa- 
vargó választ kapának : ,, A’ Porta 
„sem a’ Francziákkal, sem az An- 
„gólokkal nints háborúban ; semmi 
„ellenséges tételt el nem fog (a’ Tő-
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„Tök) követni, de a’ várat által nem 
„adja,” ennél fogva parantsolat 
adatott a vár ellen való megindu
lásra, ’s az hirtelen tellyesíttetett.

„La hite Vice-Gróf Óbester, ki! 
alig gyógyult fel betegségéből , 
pattantyusságának egy ofztályával 
mindjárt megindula ; Audoy 0- 
berst-Lieutenant egy ofztály sáncz- 
ásót vezetett, és d’ Ison Óbester a' 
l6-dik Rgt. négy kompániáját; az 
Angol tengeri katonák közűi több 
Tifztek állottak seregünk közé, hogy 
annak oldala mellett viaskodjanak.

„A u d o y Óbester’ sánczásói a’ 
vár falán egy régi nyílást meg jár
hatóvá tevének ; H i g o n e t Grlis az 
említett sereggel által mene azon a" 
városba, ’s onnét bé a’ fellegvárba, 
a’ nélkül, hogy valahol ellentallásra 
talált volna. Ezen hadi munka a’ leg
nagyobb rendtartással ment végbe.

„N avarinban 160 ágyút talál
tunk , melly ek közűi 80 a’ battériá
kon állott megtöltve; az élés-háza
kat több hónapra megrakva; 800,000 
töltést, és vizet 30 napra valót. Az 
őrizet állott 400 Egyiptomi katona 
ból, 70 pattantyúsból, és Ő0 Móreai 
Törökből. Ezeket haladék nélkül 
fegyvereikkel , és butyoraikkal 
cgygyütt Egyiptomba küldjük. 
Megparantsoltam,1 hogy a’ három 
szövetséges Hatalmasság’ záfzlóji a’ 
fellegvárnak eggyik tornyára ki- 
függefztessenek.

„ Navarin erősségei, valamint 
az ott talált ágyúk ro/z állapotban 
vannak ; a’ város tsak ronda omlá
ssá kok' rajkása , úgy hogy itt éppen j

nem lehet szállásunk, ha tsak mi 
magunk nem készítünk.

„Oct. 6-dikán, míg ez Navarin- 
ban történt Durrieu Grlist, a’ Ge- 
neralstab’fejét, elküldöttem, hogy 
Módónt felkérje; Achmet Bei 
kormányozta ott az Egyiptomiakat, 
laffzán Basa a’Törököket, és 
a’várat. Minthogy eggyetértve ép
pen azt felelték , a" mit Navarinban, 
tehát más nap, 7-dikben, a’ 35-dik 
línea-Regementet, Rulliére O- 
bester alatt, egy ofztály sáncz-ásót, 
és egy ofztály pattantyússágot /T 
vár ellen rendelék. Durrieu Ge
nerálisra bíztam ezen expeditio' el
intézését, ’s a’ vár-kapuknak feltö
rését, melly várnak bástyái jó kar
ban vannak , és nints valami rés , 
mint Navarinban, a’ bémenetelre.

,, Délben ezen seregek félágyú- 
lövésnyire értek a’ fellegvárhoz. 
Breslau Rir. línea-hajó , Maillard 
Kapitány alatt, és Wellesley 
Angol línea-hajó, Maitland Kapi
tány alatt, a’ vár alá kereteibe állot
tak , hogy az| első jeladásra a’várat 
ágyuzhassák. Durrieu Grlis a" lí
nea-hajó tsónakjára még egy kom
pániát küldött, hogy a’ tengeri ka
tonákkal eggyetértve a’ vízi kaput 
bétörje. Egy másik kompánia a’ lövő 
várlyukakkal teembeállíttatott,hogy 
mindjárt lőjjön a’ várbeli pattantyú
sokra, ha azok tüzelni kezdenének. 
Végre két más kompánia, Ruilliére 
Óbester alatt, azon híd eleibe állít
tatott, melly a" fellegvár'kapujához 
vifzen ; négy kompánia hátul állott, 
hogy ha fzükség, a’ többit segittse. 

„ Minekutánna minden készen



volt, a tsónakok egy jelre a" vizi 
kapura hajtanak ; és a sáncz-ásók 
a hídon a’ föld felől való kapuig elő
re nyomóiénak , ’s azt bé kezdék 
törni az őrizet’ láttára, melly sem
mi megtámadó mozdulást nem mert 
tenni; ekkor ismét értekezni kívánt 
a’ Várnagy. Ezen pillantatban ma
gam is a’ kapuhoz érkezék. Egy ír- 
tóztató fergeteg elkésleltette utamat; 
én előre nyomúlék , hogy H a f z- 
fzán Basát, és Achmet Beit 
eltávoztassam, kik éppen akkor e- 
refzkedének le a’ kapunál lévő ma
gos töltésről. A Basa ismét kinyi- 
latkoztatá nekem, hogy ő a' várat 
által nem adhatja, de látja, hogy 
lehetetlen azt védelmezni; azonban 
reményű, hogy hozzá is olly kedve
zéssel lefzek, mint a' Navarini őri
zethez. Én ezt neki megigérém , és 
tovább semmi nyilatkoztatásokat 
nem várván, a’ kaput bévagdalta- 
tám. Minthogy a’ vízi kapu’ béron- 
tása nem nagy bajba került, Ma il
land , és Maillard hajós Kapitányok, 
embereikkel eggyütt, azonáltalkel- 
vén, ezen pillantatban a’ Törökök 
között termének a" bástyákon; és 
így Módón, és Navarin vá
rak kezünkbe kérőiének.

„Módón rgen erős vár, ’s ar 
mi napkeleten nem igen szokás, so
rompókkal bérelt útja van , írtózta- 
tó nagy árokkal, kettős bástya-töl
téssel , és kőfallal vagyon felkészül
ve. Hat hónapi eleséget, sok töltést, 
100 ágyút, és 1078 őrző-katonát 
találtunk itt, kik közül 508 Török, 
és 570 Arabs volt.

„K o r o n t is ugyan az nap fel

kértük ; de itt az őrző sereg sokkal 
nyakasabbnak mutatta magát. Azon 
eszköz, melly minket Módónnál, és 
Navarinnál fzerentséltetett, és a’’ 
mellynek követésére Sebastiani 
Grlisnak is parantsolatja volt, Ko
ro n n á 1 nem vala olly foganatos. 
Ezen Grlis 7-dikben megjelent a’vá
ros kapuja előtt olly jelentéssel, 
hogy Navarin, és Módón már ke
zünkben legyen ; de a’ Török Vár
nagy tsak megmaradt ellenállásá
ban. Sebastiani Grlis látván , 
hogy az alkudozás semmit sem hasz
nál , más nap, 8-dikban , parantso- 
latom fzerént, lajtorják segítségével 
próbálá megmáfzatni a’ falakat. 
Nehány sáncz-ásók, és Boutauld 
Kapitány a’ Genie testből, sérelme
ket kapának azon kövektől, mellye
ket a' bástyákról lehajigáltak. Meg- 
hagytam volt , hogy világos paran- 
tsolatom nélkül először ne lőj jenek. 
Sebastiani Grlis ezen meggya- 
láztatáson ugyan bofzus volt, de 
mégis midőn látná, hogy seregei 
már készülnek általhágni parantso- 
íatját, és a várra tüzet adni, azo
kat egy Iövésnyrnél tovább viíTza 
húzá ; ez által elkerűlé a’szükségte
len tsatát. O köszönetét érdemlett 
tőlem ezen okos lépéséért, noha 
batteriáji készek voltak a’ viadalra, 
Amphitrite féíágyúlövésnyire 
volt a’ vártól , és bizonyos volt ben
ne , hogy a’ Törököknek minden 
lövő szerszámaikat rövid időn öfzve- 
törheti. Hanem ez által köztök, és 
köztünk elkezdődött volna a háború.

„Brefzlau, és W el le síé y 
Iínea-hajók estve Koron alá érke-
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zenek , és Amphitrite mellé állának, 
hogy a’ Törököt meghökkentsék. 
Ezeknek Kapitányai mindjárt a’ szá
razra jövének, ’s abban eggyezéneh 
meg, hogy a’ Várnagynak izennék 
meg, hogy küldjön egy Tisztet, ki 
szemeivel nézze meg, hogy Módón 
el van foglalva ; és hogy ezen Tiszt
nek viíTza-térése után egy fertály 
óra múlva ezen várnak a Franczia 
seregek' hatalmában kell lennie; és 
ha akkor által nem adják, szárazról, 
vízről megtámadtatik a’vár , ’s őri
zetével eggyütt semmivé tétetik. 
TLzen rendelések foganatosok voltak, 
mert Q-dikben Koron megnyitá a’ 
kapujit.

„Ezen vár a’bástyáira, ’s erős
ségeire nézve nints olly rósz karban, 
mint Navarin, de mint a’más 
kettő , ez is tsak egymásra hányt kő
rakásokból áll.

„Az a' szándékom, hogy Ko
ro n t a' Görög Orfzáglófzéknek ál- 
taladjam, mihent az reguláris serege
ket küld a’ megszállásra. Ebben is 
eleséget, hadi, és védelmezési sze
reket felesleg találtunk; 80 ágyú, 
és mozsár volt itten.

,,Jelentettem vala, hogy a' har
madik brigádát tengeren a Lepan- 
tói öbölbe küldöttem olly parantso- 
lattal, hogy P atrafzból, és Mo- 
rea nevű várból a’ Törököket ki
hajtsa.— Ezen brigáda 4-dikbena' 
szárazra kiszállott; ez naptól fogva 
Sch n eid er Grlis Had s i-A b du 1- 
1 a h-val a" Patráfzi, és Mórea várbeli 
Basával mindég alkudozott; ez nem 
használván, 24 óra engedtetett a" 
végső feleletre; ezen idő eltelvén,

Schneider Grlis a maga három 
Regementjét mindjárt három sza
kaszba állítá;az ágyúkat az osztályok 
közt kézen fogva húzták ; így egye
nesen a’ várra hajtott, hol seregeit 
egy ágyúlövésnyire kiterjefzté, ’s a’ 
várat egészen körűlvevé. Ezen bátor 
mozdúlásnak volt sikere , mert a’ 
Capitulátió elkövetkezék. Schnei
der Grlis ditséri seregeinek buzgó- 
ságát, és rendtartását.

„Mióta Ibrahim’ elmenetele 
után szabadon munkálkodhatunk , 
mindenben fzerentsések voltunk; 
igaz ugyan, hogy hadi ditsőséget 
nem arattunk; de ez által ide kül
detésünknek célját, Görög Ország
nak megszabadítását, annál fzeren- 
tsésebben, és hamarább elértük , és 
Móreát megtisztítottuk ellenségé
től. Ibrahim 21,000 emberrel 
ment-el ; a’ Meffzeniai várakban 
2500 Török, és Egyiptomi katoná
nál többet hagyott. Schneider 
Grlis Patráfzban, és Mórea várban 
valami 300 fegyverest talált. így 
mindöfzve 2Ó—27,000 ember volt 
kéntelen rövid idő alatt ezen tarto
mányból eltakarodni.

„Rülömben meg kell érintenem, 
hogy noha ezen hadi osztály semmi 
viadalt nem viselt, de sok akadályo
kon kellett általmennie, ’s itt juta
lomra méltó állhatatosságot, és bá
torságot mutatott. — Mihelyest a’ 
külömbféle várakban találtatott á- 
gyúk., és hadi szerek fzámba-vétet- 
nek, mindjárt megküldöm Excel- 
lentiádnak az Inventáriumot.

„Bé nem rekefzthetem tudósí- 
tásomot a’ nélkül, hogy Excnak



tudtára ne adjam, melly fzívesség- 
gel , melly buzgósággal ajánlotta 
magát segítségünkre Malcolm 
Angol Admirális. Az ő liajóji Na- 
varinnál, Koronnál, Módónnál, és 
a’ Lepantói öbölben mindenütt je
len voltak a’ mieink mellett, készek 
lévén, ha a' fzükség kívánta volna, 
velünk eggyütt megvívni. Mait- 
land hajós Kapitány első volt, ki 
a* mieinkkel Módónba betört, és 
buzgón óhajtotta, hogy a’tsatában 
részt vehessen. — Van fzerentsém , 
’sa’t. Marquis Maison."

PORTUGALLIA.
Az Azori szigetekről Londonba 

olly tudósítás érkezett, hogy Ter- 
célra szigetén, melly Dom Pedro 
részére állott, Oct. első napjaiban 
a" Dom Miguel pártján lévők zen
dülést támasztottak. Egy gyalog Ka
pitány N u n n e z nevű, ’s egy bizo
nyos Almeida valami 5000 em
bert szedtek öfzve; de ezeket meg
verték a’ D. Pedro’ pártosai, és P o r- 
to Judeo felé űzőbe vették. D. 
da Silva Torres Jose Antonio 
Lovag-Óbester, ki a’ fzigetet Dom 
Pedró’ réfzére kormányozza, Oct.
3-dikán fő hadi szállásáról An grá- 
b ó 1 (melly a’szigetnek fővárosa)Pro- 
clamátiót adott ki D. Pedro’ javára.

Ejfzaki Portugalliában , neveze
tesen Oporto vidékén a D. P e- 
dro’, és D. M i g u e V felekezetei 
között, a’ mint mondják, -ismét tsa- 
tazások történtek.

A’ Gazeta di Lisboa azt 
mondja, hogy azon hajó , melly 
Strangford LordotRio-Janeiró- 
ba vifzi, Madera szigeténél kikö

tött, ’s ezen Úr kapott az alkalma
tosságon , hogy a' Portugalliai nem
zet, és főképpen Dom Miguel 
eránt való hajlandóságát igen ember
séges módon megbizonyittsa. (A.Z.) 

OROSZ BIRODALOM.
A Berlini Újságok Sz. Pétérvá

rából Get. 28-dikán indult tudósítás 
fzerént jelentik, hegy O Felsége a’ 
Tsáfzár Oct. 26-dikán , mint az öreg 
Tsáfzárné fzületése napján, u 1/2 
órakor kívánt jó egésségben a’ fő 
városba megérkezett. 27-dikben dél
ben a' székes templomban pompás 
háladó Isteni tisztelet tartatott O 
Felségének fzerentsés, es örvende
tes visszatéréséért. Már 26-dikban 
lobogott a’ záfzló a’téli palota pár- 
tázatján , jelentvén a' Felséges Úr’ 
jelenlétét. 11 és 1 óra között az 
utolsó győzedelem’ jeleit hordozták 
az utfzákon: ú. m. a’ Várait’kultsait 
három párnán, és a' nyert zászló
kat, a’ lovag-gárda késérete alatt, 
és muzsika-fzó mellett. Az oda való 
Evang. templomban is fényes bála
dás tartatott az nap Várna’ megvé
teléért, és a’ Kis Oláh Országban 
nyert gy őzedelemért. Estve a Város 
ki volt világosítva.

NAGY BRITANNIA.
Oct. 27-dikén délután 2 órakor 

O Felsége a’ Windsori Kir. palotá
ban társaságos gyűlést tartott, hol 
az Austriai Nagy-Követ, a’ Braziljai 
Követ, a’ Lord Cancellarius, Hg. 
W ellington, a’ belső , és külső 
dolgokra ügyelő Ministerek, a’ Ke
reskedés’ Hivatalának Elölülője , 
Lord Steward, a' Chicbesteri, és 
Chesteri Püspökök, Croker Úr, ’sa't.



jelen voltak. Az Áustriai Nagy-Kö
vet a’ Királynál audientián volt, és 
a’ Brazíliai Követet Lord Aberdeen 
bevezette, hol a’ Követ Úr O Fel
ségének általnyujtá a’ Déli Kereszt 
Brazíliai Rendnek czímereit; ezután 
a’ Király titkos tanátsot tartott , hol 
a’ Parlamentum Dec. 18-dikára ha- 
lafztatott-el: de azt tartják, hogy 
Februarius eleje előtt nem fog öfz- 
ve-gyülni.

A’ Courier így fzóll: „Több Új
ságok azt állították, hogy a' Brazí
lia, és Buenos-Ayres közt fzerzett 
békeséget , mellynek előfeltételeit 
Rio-Janeiróban írták alá, Nagy Bri
tannia vette a' maga kezessége alá. 
Nekünk okunk van azt feltenni , 
hogy a’ Kötésben semmi illyen ke
zesség nintsen , és nem hisszük, 
hogy Ó Felsége’ Országi ószéke il
lyen alku-kötésben részt kívánna 
venni.”

A’ Courier is most jelenti: 
hogy Gróf Aberdeen, ésOfalia 
aláírták azon Eggyezést, mellynél 
fogva meghatáröztatik, hogy Spa
nyol Orfzág mennyivel adós Angliá
nak. — Ugyan a’ Courier jelenti 
Oportóból vett tudósítás fzerént, 
hogy Portugalliában ismét neveke- 
dik a’ rendetlenség, zenebona ; és 
hogy a’ Dom Pedro pártosai az éj- 
szaki tartományokban már több he
lyeken tsatáztak a" Miguel pártosai
val. A' Globe is jelenti Oportó
ból Oct. 17-dikén indúlt levél fze
rént , hogy egy Regementnek szük
ség volt az éj szaki határszélekre in
dúlni , hol vefzedelmes lázadás 
ütött-ki.

Gibraltárban ama ragadós 
nyavalya , a" sárga-hideglelés szün
telen nevekedik, terjed. Folyvást 
keleti szél fújt, és a" meleg nagy volt. 
Most keményen megtiltották, hogy 
a’ holtakat ne hordják vállon a' 
temetőbe, a' mint eddig szokás volt. 
A Kormányozó e’ végre két halottas 
kotsit rendelt. Oct. i l-dikén a’ kór
házban 771 beteg volt, t. i. 344 ne
héz beteg , 2 > 7 könyű beteg , és 
210 gyógyulófélben. Sept. 10-diké- 
től fogva Oct. l l-dikéig mindöfzve 
2577 beteg volt, megholt 45/,. 

BELGIUM.
A Rendeknek alsó Háza Oct. 

27-dikén tartott ülést. A’Financz- 
Minister hosszas előadásban a’ jövő 
esztendei országos költségek’ felve
tését benyújtotta. A múlt esztendei 
országos jövedelmekből 3,1)63,477 f. 
maradt meg. Ezután a’ 10 eszten
dőre váló országos költségek’ felve
tése (1830-diktól kezdve) adatott-bé. 
Ez a’ költségeket 01,988.880 forint
ra határozza; éspedig 1.) a’Királyi 
Udvar’ tartására 2,100,000. 2-) a’
Státus-Ministerekre, és országos fő 
Tisztekre 1,100,000. 3.) a’ külső dol
gok hivatalára 787,000. 4 ) az Igaz
ságra ügyelő hivatalra 2,800,000. 
5. ) a belső Minister! hivatalra
7.860.000. 6.) a’ Reformáta hitval
lásra , ’s a’ t. ügyelő M. hivatalra
1.400.000. 7.) a’ hadi dolgokra 
l6,277,9l6. 8.) »' tengeri, és gyar
mati dolgokra 5,920,000. Q.) a’ Fi- 
nancziára 23,7^3,964. f. — 1830- 
dikra a’földtől való adó 10,133,353 
f.ra határozatott. A’ sóra, szeszes 
italokra, hazai serre, és eczetre ve-



— 319

tett adó 50 p.Centtel feljebb emel
tetik. A' személyes adózásban is vál
tozás történik.— A Státus adóssá
gára nézve Jan. l-ső napjától fogva 
1830. kikeli fizetve lenni: 13,700,000 
f. tőkepénznek a’ most álló adós
ságból , az elmaradt adósságból pe
dig 36,587,600 f.nak. Mostanság a’ 
nemzeti adósság tefzen : 780,556,236 
8/10f-,és a" hátralévő: 1203,Q35,512 
3/5 f., mindeggyütt: 1YY0,48Y,746 t- 

AFRIKA.
A Londoni Újság-levelek a’ Jó 

Reménység Fokáról Jul. 2-diki le
velet vettek, meilyeknek ez az ér
telme: Itt nem lehet egyebet látni 
hadi készületeknél, és fegyveres se
regek" mozgásainál. Jul. 1-ső napján 
D un das Major 30 fegyveres pol
gárral , az AI-Kormányozó’ kíván
ságára, T s á k a Királyhoz indúlt, 
hogy vele be szélijén ; a’Major, az 
utolsó tudósítások fzerént, Hinza 
Kraal nevű faluhoz ért, hol új lova
kat akart váltani. Tsáka maga En
se mfubu folyónál tartózkodott; 
de seregének egy réfze, melly 8 
osztályból, "s minden osztály Z—
1,000 emberből állott, ü m p t a d a 
folyón általjött, és az ezen folyó 
melyekénél lakó Fejedelmet , ki 
egy fejér asszonytól származott,meg- 
fzálafztotta. Ezen vad emberek kü
lönös módon hadakoznak; mind
járt apró tsatázásba keverednek , 
rendszeréül éjjel tárradják-meg az 
ellenséget, meggyujt'ák a" házukat, 
és mindent felkoncolnak. Az ezen 
Fejedelemmel viselt tsatában úgy 
tettefék magokat, mintha megsza
ladnának , az által az ellenséget egy

lesbe tsaltak, ott mind levagdalták, 
s azután visszatértek a’zsákmányo
lásra. Shaw Úr, Missionárius, ki 
többed magával útazott, az ütközet 
után két nappal megnézte a' tsata- 
mezőt, és aztírtóztató módon írja- 
le. D un das Major azért megyen 
Tsákához, hogy valóságos szándé
kát kitanulhassa a' gyarmatra nézve; 
de attól tartanak, hogy őtet,ésúti 
társait addig magánál fogja tartóz
tatni, míg a’ Tsáka Küldöttei vifz- 
fza nem térnek , kik még nem ér. 
keztek el hozzánk. Cloote Major 
el van küldve, hogy velők beszélt
jén , és a* mint halljuk, hogy en
gesztelő módokat javasoljon ; má
sok ellenben úgy vélekednek § hogy 
reá kell ijeszteni a’ vad emberekre. 
A’Követek panafzolkodnak a’kése
delem ellen , sőt el is akartak titkon 
illantam. A’ mi kis hadi seregünk 
Beaufort erősségnél gyűlt ölzve, 
és 600 embernél nem igen számo
sabb. A’ múlt héten olly parantso- 
latot kapott, hogy előre nyomúl- 
jon; most a" Kailer-orfzág felé út
ban vagyon, és a’ Bival nevű fo
lyónál, Grahamtól 80 Angol mért- 
foldnyire, áll-meg. Onnét Hinzáig 
mintegy Qo mértjöldre tefzik a" tá
volságot , és onnét Ensemfubuig 
még 150. Somerset Óbester’ se
regei között vagyon az 55- k Angol 
Rgt., a’ többi réfz egy kis pattan
tyús seregből, és Ingenieur-ekből, 
’s a'lovag Hottentót ágyúzó tsapa- 
hói ; ez olly sereg, melly egy olly 
ellenségre nézve, mint Tsáka, ki 
30,000 fegyverest vezet, igen tse- 
kéiynek látszik.



320
Kiílomblféle Tudósítások

Minthogy Konstantinápolyban 
Oct. l l-dikéig terjedő tudósítások 
fzerént a’ hadi tudósítások mindég 
kedvezők volta1' •\r Portának, a’Fran- 
cziáknak Móreába való kiszállását 
igen rofz néven vette a’ Porta, és 
készül 30,000 katonát küldeni Mó
reába. Azon napokban ismét valami 
ezer Orofz foglyot vittek Konstan- 
tinápolyba. Ezen fő városban már 
kezdik érezni az eleség drágaságát; 
úgy SunalánáL is fogyatkozás van 
benne.

A’ Glob e azt állítja hogy Por
tugáliából vett tudósítás fzerént, D. 
Miguel fél, ne hogy egy új Re- 
volutio őtet Lizabonából kiűzze, ’s 
ennél fogva a’ testvér-nénnyétől ka
pott gyémántokat , mellyekről az 
Angol, és Franczia Újság-levelek
ben már többfzör volt fzó , egy ha
jóra vitette.

Lizabónában olly rendelés ada
tott ki, mellynél fogva a kik sem
mi foglalatosságban nintsenek , 8 
nap alatt tartoznak kitakarodni a’ 
városból; ezen rendelés a’ többi vá
rosokra is kiterjed.

A’ Londoni Courier az Anti-Ra- 
tholikusokat felfzóllítja több Gróf
ságokban (Megyékben) hogy ők is 
munkálkodáshoz fogjanak, mint

Kent Grófságban tettek a’ Katholi
kusok ellen. —

Mennyire tele vannak a’ Londo
ni Újságok a’ Penendeni mezőn tar
tott gyűlés leírásával , megtetszik a' 
következő feljegyzésből: a’Moming- 
Chronicle 14, a7 Morning Héráid 13, 
a’ Morning-Journal (a’ volt New- 
Times) 10, a' Times majd 10, a’ 
Courier Q 3/4, a’ Morning-Post 4 

lap-szeletet tölt-be ezen előadással, 
nem számlálván az ezen fellyűl lévő 
sorokat.

A Moniteur Nov. 3-dikán hoűzúr 
lajstromát közli azon kinevezteté- 
seknek , mellyek a’Franczia Király’ 
neve napján történtek.

Ugyan a’ Moniteur egy Kir. Ren
delést közöl, mellynél fogva meg- 
erősíttetik azon Pápai Breve , melly 
a’ So is so ni Püspökséget öfzve- 
kaptsolja a' Laonival; e’ fzerént 
ezentúl a’ Soissoni Püspök illy ne
vezetet fog viselni: Soissoni és 
Laoni Püspök.

Gróf N o s ti tz Burkus Kir. Ge
neral-Major (ki az Orofz Tsáfzárral 
eggyütt hajózott Maria Tsáfzár- 
n é línea-hajón Várnától OdeíTzába) 
Novemb. 5-dikén Boroszlón keresz
tül megérkezett Berlinbe. O tá
bori Követ volt a’ Burkus részről 
az Orofz Tsáfzámál.

A Pesti privilegiáít polgári Kereskedőség nevébén illy jelentés 
tétetik a* most múlt Pesti Lépoldi Vásárról Nov. 13-dikán:

„A termékekre nézve ezen vásár nem rofz volt; a kézi-müvek
ből főképpen a" durva, és középfzerü pofztó , valamint egyéb gyapjú
ból való téli portéka nagyon elkelt; a’ többi kézi müvekre , ésfabrikai 
portékákra nézve a’ vásár nagyban tsekély volt, kitsinben rofz. 
(A’ hazai termékek árát a Hirdetések végén közöljük.)

(Hafznos Mulatságok Nro 40. Hirdetés 1/2 árkus.)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(4o.)
W ---------- ■ ■ ■■■■■——I ■ - .1 ---------------

Hirdetmény Juh- eladásról.
(l) November 26-dikán 1828-ban Pest Vármegyében fekvő AIsó- 

Inartsi (Csikós) Pufztán, Kótyavetye által elfognak adattatni felesleg 
való megnemessített 60 dar. Kos, 1000 dar. ^nemesített anya Juh , 
320 dar. finom gyapjas Űrüt, 200 dar. nemes Űrü Bárány, és 250 dar. 
nyöstény Bárány, melly Kótyavettyénél kiki szívesen meghívattatik.

Viafz - Gyertyák lerakó-helye.
(2Ő Alábbírtnak ízerentséje vagyon a’ fő Nemességnek, Katonai 

Karnak, és a’ nagy érdemű Publikumnak tudtára adni, hogy ő azon 
nevezetes , és köz helybehagyással megditsért Váág-Ujhelyben kéfzűlni 
szokott Viasz-Gyertyáinak könnyebb eladhatása végett, Pesten 
a' Sebestyén piacon az Arany Vas-Matshánál Hoffmann János Keres
kedő házában egy lerakó-boltot tart, hol a’ fentebb érintett fabrikált 
Viasz-Gyertyákat legillendőbb árron megvenni lehet.

B o h us Lajos m. k.
Váág-Ujhelyi Viafzk-Gyertya Fabrikás.

Jelentés.
(3) A’ Méltóságos Báró Orczy família’ Kertésze Ns. Be ne Ger

gely Pesten jelenti, hogy nála akár bissebb, vagy nagyobb Kertek
nek elkészítésére, vagy beültetésére kivántató külömbféle hazai és 
külföldi fák, és tsemeték; úgy nem külömben Allékhoz kivántató fák, 
külömbféle virágok, és gyökerek a’ legillendőbb áron nála megren- 
deltethetők. Minthogy pedig a’ fáknak nagyobb része távul vagyon, 
azoknak megrendeltetését előre jelenteni kéri.
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Hirdetés.
(2) „Méltóságos Némethujvári Gróf Batthyányi Gufztav és Ra- 

zimir O Nagyságok réfzéről köz hírűi adatik : hogy a’ Tettes Neme 
Somogy Vármegyében helyheztetett, Igái és Kaposvárhoz közel fekvő 
úgy nevezett Somodor! pufztában lévő Méltóságos Uraságnak Ménese 
melly 150 darab nemes eredetű többnyire megszelídített lovakból t. i 
tsődőrökbűl és anyakanczákból,— fiatalabb kanczákból és monya- 
sokbúi,— meg idei.tsikókbúl áll; a’ folyó efztendei December hónap
nak l-ső napján, nyilványos Kótyavetye által a' legtöbbet ígérőnek el 
fog adattatni.— A’ venni kívánók méltóztassanak a’ fen meghatáro
zott napon ottan helyben megjelenni, és az eladandó lovaknak lajs
tromát, úgy azoknak leírását is, tetfzések fzerént Bétsben a’belső Vá
rosban helyheztetett, és a' Lichtenstegi piaczon fekvő, Gf vßef Fődet! 
fjOf név alatt esméretes házban, a’ Méltóságos Uraság Cassierjáná 
Gyurkovits Jósef Úrnál, vagy pedig a’ Somodori, Mosgói, Üfzögi, 
Sziklósi, Bicskei, Iiissbéri, és Rohonczi Uradalmakban, a' Gazdaság
beli Tisztségnél betekinteni.

H írd etés.
(2) Új kéfzűletü gazdaságos Maschinák a’ szalma és krumpli vá

gásra illendő áron eladandók találtatnak Földmérő Kiss Gábor Urnái 
Pesten az Ofz utfzában 691 fzám alatt.

Seb-Orvosi Jelentés.

Nagy-Bányai Litteráty István
a’ Seborvosi Tudománynak, és Bábaságnak Mestere ajánlja magát 
minden Seborvoslást kívánó betegségeknek, és más nyavalyáknak or
voslására. A’ benne bizodalmát helyheztetők rendfzerént otthon talál
hatják délelőtt 10 órától 12-ig. Lakik Pesten az Országúton a’ Hatvani 
Kapunál Nro 6ő7.
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Budai Lotteria.
2 Sz. András Hava 14-dik napján 1828. volt Húzásban kijött:

43. 82. 40. 64. 17.

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

Tiszta- 
B úz a

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori

cza
1828. October. ti. Kr. ti. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. ifi. kr.

3l-kón Aradon 5 15 3 45 3 1 15 1 45 l 45 2 _
31-kén Baján 5 20 4 — 3 30 2 20 1 57 2 15
3l-kén Debreczenben 5 30 4 — 2 45 2 25 1 12 2
3l-kén Uj Becsén 7 — ' 5 30 — — 2 23 2 — 2 30
31-kén Veszprémben 5 — 3 45 3 30 2 45 2 8 2 30.
3l-kén Mosonyban 8 — 5 30 5 8 3 30 2 30 3 45

A' Duna Vizének állapotja a’ Budai vízmérték 
fzerént 1828-dikban.

Nov. 2-kán 6Láb, 8 Hüv. 0 Von. — Z-ikán: 6 Láb, 5 Hüv. o Von.
— 4-ikén 6 Láb , 3 Hüv. 0 Von. — 5-ikén: 5 Láb , li Hüv. 0 Von.
— 6-ikán 5 Láb, 10 Hüv. 0 Von. — 7-ikén: 5 Láb , Q Hüv. 0 Von.
— 6-ikán 5 Láb, 7 Hüv. 6 Von. — Q-ikén 5 Láb, 5 Hüv. 0 Von.
— 10-ikén 5 Láb, 5 Hüv. o Von. — 11-ikén 5 Láb, z Hüv. 6 Von.
— 12-ikén 5 Láb, Z Hüv. 0 Von. — IZ-ikán 5 Láb, í Hüv. 0 Von.
— 14-ikén 5 Láb, 1 Hüv. 6 Von. — 15-ikén 5 Láb , 1 Hüv. 0 Von.

A’Gahonának Pesti piaczi ára Nov. íO.és 11. orfzágos Vásári napján 1828« 
V.Cz. Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza ? fór. 20 kr. Hétszeres 5 fór. 
20 kr. Rozs 4 fór. — kr. Árpa 3 fór. — kr. Zab 2 forint 4 kr. 
Kukoricza 3 fór. — kr. Köles 3 fór. 20 kr. Köles kása (j fór. 40 kr.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Nov. 14-dik napján 1828- Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 10 kr. Kétszeres 5 fór. 
40 kr. Rozs 4 fór. 10 kr. Árpa 2 fór. 50 kr. Zab 2 forint 6 kr. 
Kukoricza 2 fór. 30 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása — fór. — kr.



A’ Magyar Országi Termékeinél folyó Árol, 

Leopoldi Pesti Vásárban, 182 8.

1 , Pálinka. Fór. C. P.
l Akó Szlivovicza Bánáti 7 —72/5
— — Szeretni g __ g
— Gabona Pálinka — — 7 1/2
— Söprű Pálinka g    _

Borok.
1 Akó Budai veres Ó 5 ___ tz
------- — ~ Újj 3 — 4
— — — fehér 0 5 — 7
— “ — Újj 3 1/2 —4 1/2
— Pesti Kőbányai Ó 6 — 8

------- hegyi fejér, és ver. 2 — 4
— Mezőföldi 2 — 3

Bőrök.
1 Pár Ökör bőr : minó-

müségéhez képest 14—16 ifi
—' Tehén bőr g — jq
— Borjú bőr 1 1J5 —1 3/5
— Ló bőr 3 3/5— 4
— Juh bőr . 4/5 —1 1/5

Külömbfélék.
1 Mázsa Timsó 6 4/5— __
— Hamuzsir 6 — 7
— Széksó 7 3/4— 8
— vad.term. Rep.olaj ig — —
— Vetett Repcze olaj 20 — —
— Kender 3 —84/5
— Kifőzött Ló-szőr 34 — 40
— Főzetlen __ — __
1 Köböl,vagyis no—

ifo ó Gubats 6—6 2/5
— Újj - --------—
1 Mázsa toll 28 — 74
-------- vad sáfrány 20 — 22
--------Enyv 16 — 17

Pesten Nov. 15-dik napj. 1828.
A’ Privileg. Polgári Kereshedőség* 
Első Elöljárója, Musch SámueL

Gyapjú. 1 Mázsa: Con.Pénz.
Forint

Egynyirésü legfinom. 60 — 80
— megnemesített 40 — 50

Kétnyirésü finom téli 34 — 36
— középszerű 29 — 32
— finom nyári 35 — 3Ó
— középszerű 28 — 32

Bátskai közöns. téli 24 — 26
— — nyári 24 — 2Ó

BanátiZigaraBétsi mosás 26 — 28 
Magy. Gyapjú úfztatott 20 — 22

Dohány.
I Mázsa leveles Döbrői

Dohány java 12 __ 13
— — — közép 5 9 -r !0
— — — alábbv. — —. __
— Debreczeni java 4 ifi—.  

— -— alábbv. —    
— Szegedi java 7  . 3
— —■ középfz. 5 — 6
“ —. . aUbbv. 3 1/2—3 4/5
— Petsi java __ __ _
— — középfz. — __
— — alábbv. __ _ __

Viasz, és Méz.
1 Mázsa Sárga Vias* 6l — 63
— Méz Bánáti fejér 14 — 15
— sárga méz 12 — 13
— barna j2 __ __
— tiszti ttatlan 13 — 14
— Rozsnyói fehér méz 15 — 16

Zsiradék.
1 Mázsa Tehén vaj 25 — 26
— Disznó Zsír.' — —
— Szalonna Hájjal 14 — 15
— Olvasztott Faggyú l6 — 17



HAZAI ’S KÜLFÖLDI
TUDÓSÍTÁSOK.
______________  (H-)___________

Pesten, Szerdán, Sz. András Hava íQ-dik napján 1828.

K i Isin bői lesz Nagy.
A’ mi kitsin mostan, megnő, ’s nagy lészen idővel:

Ez terebélyes tölgy kis tsemelélske vala;
A' Duna is forrásánál patakotska, Budánál

Árvíz.— A’ tudomány így. nevekedni szokott.

mára elfogadják Pesten Liede- 
m a n n János Sámuel Úr ; Soproné
ban , és Befztevcze-Bányán az oda 
való Superintendensek, ’s másutt 
a Prédikátor Urak.

October 26-dikán Fülek-Püspö- 
kiben (Nógrád Várm.) Fő Tifzt. 
R a i s i n g e r Jósef helybeli Plébá
nos Füleki Al-Espercst, ’s Rosnyói 
tifzt. Kanonok Papságának Jubileu
mát fényes pompával ünnepiette. 
A’ tifztes ’s ifjonti egésséggel bíró 
Újmisézőnek maga, Megyénk sze
retett Fő Pásztora , Mélt. S ci to v- 
fzky János Püspök Úr az Isteni 
szolgálatnál vala Vezetője, a’ ki is 
az öröm-ünnepléshez alkalmaztatott 
fontos, és igen ékes Egyházibefzéd- 
del difzesítette ezen öröm napot. 
Jelen valának emez ritka Ajtatossá- 
gon Hazánk több Mágnásain kívül 
Ns. Nógrad és Gömör Várm. Al-Is- 
pányai, igen számos papi és világi 
Fő Rendű Urakkal eggyütt, kik az 
Isteni szolgálat végezetével fényes 
ebéddel, valamint a’helybeli Kato
naság , és a" Plébániához tartozó

X

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

NJ- ~ álunk az idő folyvást lágy, kö
dös, néha tifzta és kellemetes, va
lamint tegnap délelőtt volt. — Több 
helyekről írják, hogy az Őfzi veté
sek , mellyeket a’ minapi kedvetlen 
fagyos idő megrongált vala, most 
ismét éledni kezdenek. — A’ Hegy
alján az idei fzüret átaljában rofz 
volt, mint az oda való fzőllős gaz
dák bizonyítják.

Oct. 28-dikán éjjel 12, és 1 óra 
között Tifzolczon (Gömör Vár
megyében) egy tsűrben tűz támad
ván , kevés óra alatt ezen Mezővá
rosnak negyed ’ réfzét porrá egette. 
80 ház , és istálló , ’s 50 tele tsür 
(pajta) lett hamuvá. A’ Lutherá- 
num templom ugyan megmaradt, 
de a’ Superintendens’ lakásának fe
delét le kellett fzaggatni. Kiknek 
házok elégett, életöken kivűl alig 
maradt egyebök; valóban könyö- 
rületességre méltók. A’ kegyes ado
mányokat ezen fzerentsétlenek fzá- 
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Helységek Élőljáróji külön külön 
megvendégeltettek. Éltesse még a" 
Mindenható Megyénk örömére eme 
buzgó 's példás életű Ujmisézőt, 
hogy f) etetendő lefolyta után 50 
esztendei helybeli Plébánusságának 
Jubileumát is üllhessük.

Pannónia hegyéről, Octob. 
23-dikán, illy bővebb tudósítást vet
tünk a’Fő Apátur’ haláláról: E’ fo
lyó 20-dikán végzé halandóságának 
pályáját Nagyságos és Fő Tiszte
lendő N o v á k Chryfzotetom Fő- 
Apátunk, Ts. Kir. Tanátsnok, éle
tének 85-dik efztendejében. Hült te
temeit e’ f. 22-dikén délutáni k óra
kor teentelé-meg a’ Méltóságos Vesz
prémi Püspök, Kopácsi Jósef O 
Excellentiája, ki mellett FőTitet. 
Sztankovics János Győri Kano
nok , és Sibrik Ferencz Csatári 
Apát, több szerzetes férfiakkal egy- 
gyütt, tevék az egyházi szolgálatot- 
Á testet most a’ fz. Szerzet’ Papjai, 
majd ismét a Fő Apátság uradal
mi Tisztjei vivék a’hat lovas gyáfz 
szekérig ; ’s körülötte a'Méltóságos 
Gróf Efzterházy Imre , Kir. Ka
marás, Tekintetes Bezerédy Ig- 
nácz , és Szabó Péter N. Győr Vár
megye Al-Ispányai, több fő fő Ne
mes Urakkal, magyar gyáfz öltö
zetben, lobogtatták a’ fáklyákat. Így 
késértetett a’ test fzámos nép buzgó 
gyülekezete között a'Szereetnek Bol
dog Asszonyról nevezett kriptájába, 
szomorú ének , és muzsika hanggal. 
Nevelték a’ gyáteos ünnepet az egy
házi rendből: FőTitet. Berghof- 
f e r , Győri Nagy Prépost, V i 11 a x 
3?erdinand Zirczi, és Hordát Pál

Tihanyi Apát, nem külömben S e i. 
ler, Kot áts, és Hohenegger 
Kanonok Urak, fzámos papi Urak
kal, és szerzetes férfiakkal; a’ vi
lági rendből a’ fenn említetteken kí
vül fzámos Nemes, Polgári és Hadi 
Úri személyek.— Az elhunyt Mél
tóságnak jövő December’ 2-dikán 
fog megadatni a’bővebb halotti tite- 
telet. Áldás hamvainak, és örök 
nyugodalom!

Hadi Tudósítások.
A’ Journal de S a i n t - Pe

te rs b o u rg Nov. l-ső napján illy 
hadi tudósítást közöl, melly Sz. Pé- 
tervárában első hírdettetett - ki a' 
Tsáfzár megérkezése óta:

Tudósítások a’ Török 
Országban lévő ármádától 
Oct. l í-dikétől 17-dikéig.

V ár na' megvétele után Eugén 
W ürtembergi Hg. mindjárt ül
dözőbe vévé a’ maga osztályával 
OmerVrione Basa’ seregeit, 
ki Oct. 12-ikére virradó éjjel a'Kon
stantinápolyi úton magát visszavon
ta; olly nagy sebességgel esett ezen 
visszavonulás, hogy Ó Királyi Her- 
czegsége az ellenséget futásában bé 
nem érheté, melly puskaporos fze- 
kereit, és azok’ őrizeteit az úton el- 
hagyá, sőt egy záfzlót is elveszte, 
és tsak a’ K a m t s i k vize’ jobb part
ján véré magát erős állásba azon 
sanczok megett, mellyek egy erős 
híd’ védelmezésére voltak felhányva.

Az előre tett rendeléseknél fogva 
az üldözésnek tsak a" Kamtsik vizéig 
kellett terjedni. Ennél fogva E u- 
g é n K. Hg. P e t r i k ö i falunál meg- 
fzálla, és Dellings hausen Gen.



Majorra bízá , hogy az ellenség' 
mozdulásait a’ 19-dik gyalog osz
tálynak harmadik brigadájából, egy 
Doni pattantyús Kompániából, és 
egy Congrevi rakéta fél batteriájábó 
álló elöljáró sereggel szemmel tar
tsa ; és ha lehetséges, a’ Török tá
bort megtámadja.

Oct. 15-dikén Dellingshau
sen General-Major a’ Kamtsik 
vizéhez előrenyomnia, és meglehe
tős nagy Török lovas, és gyalog 
osztályt talála szembe, melly olly 
szándékkal jött vala által a’ ví
zen, hogy a’ bal parton sánczokát 
kéfzíttsen a’ híd’ védelmére. Alig 
vévé észre ezen osztályt a’ mi elő- 
seregünk, ’s már az minket meg- 
támada; de hála a’ 37-dik Vadász 
Rgt rettenhetetlenségének, melly 
annak rohanását feltartóztatá; ehez 
járulván a’ pattantyusságnak jól in
tézett tüzelése, és a’ rakéták ; erre a’ 
Törökök mindjárt megfutamodánah, 
’s nagy rendetlenségben a’hídra tó- 
dúlánali, mellyet még hamarább 
felhúztak, mintsem seregeik mind 
általtakarodtak volna , tartván attól, 
nehogy a' 38-dik Vadáfz Rgt. velők 
egyszerre a' túlsó parton lévő sán- 
czokba benyomuljon, melly őket 
űzte. A’ vízen által nem mehetvén 
Dellingshausen Grlis, kéntelen 
volt megelégedni az eddig való nye
reséggel , és a’ további hadi munkál
kodást megszüntetni. A’mi veszte
ségünk ezen tsatában igen tsekély 
volt; ellenben a’ Török részéről s^j- 
nos volt a’ veszteség; mert osztá
lyának nagyobb része, mellynek 
nem volt ideje a hídon által menni,

a' vízbe föladott , és tsoportjai , 
mellyek rendetlenül futottak a’ víz 
bal partjára, hogy elérhessék sán- 
czaikat, sokáig ki voltak téve a’mi 
battériáink’ kartátsainak. Ezen tsata 
után a’ Törökök semmi új próbát 
nem tettek, és a’ Kamtsik’ bal 
partja egészen üres tőlök.

Minekutánna Várna bevétele által 
már el volt érve azon feltett czél, 
hogy az ármáda a’ S u m 1 a előtt 
lévő állásaiban megmaradjon, a’ ha
todik , ’s hetedik hadi test parantso- 
latott kapott arra , hogy Várnában, 
és annak környékén szálljon meg, 
az ezen várhoz való járásnak védel
mezőére ; a’ harmadik hadi test a’ 
Szilifztriához vivő Sumlai 
útra fog vigyázni, hogy 8zi 1 Isz
tria ostromoltatását fedezze, melly 
nagy erővel folytattatik. Nem vet
tük észre, hogy seregeinknek ezen 
mozdulásai okot adtak volna az el
lenség’ megmozdulására.

Várnában 1Ö2 ágyút talál
tunk mind öfzve , és sok mindenféle 
fegyvereket, puskaport, ’s egyéb 
hadi szereket.

OROSZ BIRODALOM.
A’ Journal d' Odessa Oct. 

25-dikén ezeket közli: ,,A’Császár
nak Várnától lett elútazása után va
ló nap a'Diplomatiai testnek tagjai, 
kik a’ Tsáfzár’ fő hadi szállásán vol
tak , mind Odesszába hajóztak. A 
hajó Oct. lö-dikán egy irtóztató szél
vész miatt kéntelen volt Sebasto* 
polnál vasmatskát vetni, de tegnap 
ide érkezett, rajta lévén tsak a’ Fran
czia Nagy-Követ. Hg. Heffzen- 
Homburg Fülöp, és a’ Svéd Kő-
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vet Sebastopoltól fzárazon utaztak 
ide. Oct. 17-dikétől fogva20.dikáig 
az ide való piaczon semmi nagy vá
sár sem történt. A' fzomfzéd tarto
mányokból naponként érkeznek ide 
gabona fzállitmányok ; itt a'gabo
nának jó kelete van. — Továbbá 
ezen Újság Ris-Asiából illy tudósí
tást vett Oct. 5-dikévől : Eriváni 
Gróf Paskevits jelenti, hogy Ba- 
jazét, és Diadin várakat Hg. 
Tsiftsivadzeff Gén. Major* osz
tálya megvette, valamint Topra- 
Rale erősséget is, melly a’ Baja- 
zéti vidéket fedezi, és az Erze ru
mi utat védi. A" mi seregeinket 
mindenütt nagy örömmel fogadják 
a* lakosok.

A’ Berlini Újság levelek Sz. Pé
ter várából Nov. l-ső napján kök tu
dósítás fzerént azt írják : hogy mi
dőn Ó Felsége a’ Tsáfzár Várnától 
Odeffza felé hajózna, 3Ö órai fze
rentsés utazás után olly dühös or
kán támadt, hogy ahoz hasonlót a’ 
régi tapasztalt matrózok sem láttak 
soha , melly a" hajónak minden köte
leit megsértette. Hat napot kellett 
Várnától Odesszáig a" tengeren töl
teni.— Továbbá közük a' Tsáfzár- 
nak azon levelét, melynél fogva 
Gróf P a s k ev i ts’ vitézségét meg- 
ditséri , mellyel Hars erős várnak 
megvételében mutatott; 's neki meg
engedi, hogy az ott nyert ágyúk 
közül kettőt kiválaszthasson, *s azo
kat a’ famíliánál megtarthassa fényes 
tettének emlékezetére; végre tudtára 
adja a’ Grófnak, hogy leányát, Ale
xa n d r át, a' Tsáfzárnéknak Ud

vari Kisasszonyává nevezte. A'levél 
költ a’ Sumlai táborban Aug. l-ső 
napján, 1828 — Továbbá közük 
azon Tsáfzár! levelet, melynél fog
va további győzedelmeiért Gróf Eriv. 
Paskevits a’ Sírván! gyalog Re
gement' Tulajdonosává neveztetik, 
melly ezután az ő nevét fogja visel
ni. Ez költ Odesszában Sept. l-ső 
napján. — General-Majorokká ne
veztettek e*en Óbesterek : a’ lovag 
gárda Regementtől Sándor Wür- 
tembergi K. Hg.; a’ másik gárda Re
gementtől Ernefzt Würtembergi K. 
Hg., egyfzer’smind az első Staro- 
dub vasas Rgt. Commandánsává , a' 
második az Afztrakáni vasas Rgt. 
Commandánsává tétetett.—Az Orofz 
Újságok közük Gróf Paskevjtsnek 
azon napi-parantsolatját is, mellyel 
Kars megvétele után adott ki, és a* 
melly azon pillantatban osztatott 
fzéllyel, midőn íoi ágyúlövés között 
a'megvett várra a' Moszkvai, és Sz. 
Pétervári thrónus' záfzlőji ki szerez
tettek. Értelme ez: „Vitézek! A 
Persián vett ditsőséges győzedelme- 
tek után új ellenséggel mérkeztek 
meg Kars' falai alatt. Jul. l-ső nap
ján a Törökök veletek megvívni me- 
réfzlettek ; de keményen megfenyit- 
tetvén, alig volt idejök számos pat- 
tantyuss'g tik megé vonni magokat. 
Ezután négy nap alatt battériáinkat 
a* vár falai alá állítottuk fel, mellyel 
eddig megvehetetlennek tartottak. 
150 ágyú, 7000 emberből álló őri
zet, és 4000 lovag szolgált védel
mére. De mégis a" ti bajnoki bátor
ságtoknak nem volt korláta; a’Jul. 
5-diki emlékezetes ostromkor meg-



dúlátok az ellenség" kőfalait, és tor
nyait , és az ő hozzá férhetetlen fel
legvárát ; záfzlók, foglyok, és egyéb 
martalékok tanuji győzedelmetek- 
nek. Örömmel fogja érteni a’ Tsá- 
fzár, a’ mi Urunk az Orofz fegyve
reknek ezen új győzedelmét. Tekin
tsetek , vitéz katona-társaim! ama 
fzikla-homlokra, mellyen most a' 
Birodalom ereklyéje lobog, azon 
helyre, mellytől Nadir-Sahnak ha
talmas armadája hosszas ostromlás 
után, visszatért; gondoljátok meg, 
hányán vagytok , és imádjátok szív
ből az Erősség Istenét ezen nektek 
engedett győzedelemért." — Az ide 
v aló Kereskedői Újság hosszasan elő
számlálja azon tetemes károkat, 
mellyeket a' keleti tenger mellyéki 
tartományokban a nagy szélvész 
okozott. — A" múlt tél Irkutzk- 
ban a’ leghidegebb volt, a" miről 
tsak emlékeznek. Nov. n-dikén a" 
hévmérő 29° esett le a" fagy-pont 
alatt, és Dec, elején 30°. Ezen rend
kívül való hideg Mart. közepéig tar
tott. Febr. elején a" bor-fzefz (spiri- 
tus vini) a" 44° alól esett, hol már 
a" Scála megszűnik.'

NAGY BRITANNIA.
Nov. 3-dikán estve a" külső dol

gok’ Minister, hivatalába Oct. 17- 
diki hivatalos levelek érkeztek Lord 
Heytesburytól Odesszából,mel
lyek Várnának az Orofz seregek 
által lett elfoglaltatását jelentik. U- 
gyan ezen Kabinéti Kurír , V a r i n g 
Úr, Bétsből is vitt Lord C o w 1 e y- 
tól Oct. 20-diki hivatalos levelet.

A Courier Máltából Oct. 4 
dikén költ levélnek illy rövid értei

mét közli: „Egy Német-alföldi hajó 
valami 40 Nápolyit hozott ide, kika’ 
Tripolis! Basa' Korzárjai által elfo
gott hajókon szolgáltak. Ezen hajó 
útjában egy Tripolis! Korzárt talált 
ízembe, melly három martalékkal 
Tripolis felé vitorlázott. A’ Basa hét 
Korzárt küldött Sziczilia ellen , mel
lyek közül kettő a’sziget' keleti részé
nél, kettő nyugot felől kóvályog. Ha 
ennek a’háborúnak vége nem szakad, 
’s a’ Korzárok szomszédságunkban 
száguldozni meg nem szűnnek, tehát 
a’ jövő télen a" szegényebb sorsnak 
nagy szükségbe eshetnek , nem kap
hatván gabonát Szicziliából. — Az 
Orofz hajós sereg közül, az Admi
rális! hajón kívül (Ricord Admi
rális), melly ma kapott fzabad kö
zösülést, még egy hajó sem érke

zett ide (A többi hajókat Oct. 2- 
dikán a’ Cabo de Gata melléki 
tengeren látták kelet felé vitorlázni). 
Ezen Admirális! bajón eggyetlen 
egy beteg sints, ’s a t.'

Egy Irland!Újság Newcastle 
Hercegnek, Eldon, Winchel- 
sea, és Iienyon Lordoknak le
veleit közli , mellyben jelentik, hogy 
Dublin városának köszönetéit vet
ték. Ezen levelekre a’ Globe illy 
megjegyzéseket közöl: „ A’Herczeg 
azt mondja feleletében, hogy neki 
minden emberek közt a’legháládat- 
lanabbnak kellene lenni, ha nem 
ragaszkodnék határtalan indúlattal 
az Egyházhoz, mellynek oltalma 
alatt olly jeles jussokkal él. Még 
megjegyzésre méltóbb levelének egy 
másik réfze, hol azon módról be
széli , miképpen fogja támogatni a’



íüredelmetlenseg’ ügyét. A’ többi 
Lordok tsak azt ígérik , hogy ők min
den lehetséges módot el fognak kö
vetni ezen veszedelmes időben a’ 
Protestantismus’ fő uralkodása’;>rin- 
cipiumainak feltartására; de a’Her
ceg egéfz eltökélléssel mondja : 
„Én részemről Dublini földieimnek 
„hitemre mondom, hogy addig meg 
„nem nyugszom , míg a’Protestáns 
„fő uralkodást (praepondium) erős, 
„és inghatatlan lábra állítva nem 
„látom." A’ Dublini Lord-Major, és 
Tanátsbeliek örvendezhetnek a’ Her
cegnek egyenes beszédén. Herezeg 
N ewcastle fzóllott, és Hg. W e 1- 
I i n g t o n , ’s vele az egéfz Nemzet 
engedelmeskedni tartozik. Melly 
igen illenek ezen szavak egy öt város 
birtokú Úr’ méltóságához, és melly 
vigasztalók mind azokra nézve, kik 
a’ polgári, és vallásbeli szabadság
nak ellenségei! A’ Herezeg a’ Pro
testantismus’ fő uralkodásának fel
tartására ezeket kívánja : — a’ Ratho- 
likus szabad birtokosok’ jussainak 
eltöröltetését — a’ büntető törvény
nek ismét béhozattatását — és az 
úgy nevezett minden Pápistái Inté
zeteknek egyenes , és minden ki mél- 
lés nélkül való felforgatását, akármi
félék legyenek azok. A’ Herceg ta- 
nátsa az lrlandi békétekének’ meg
nyugtatására egyedül a’ határtalan 
üldözésben áll, mellynél fogva hét 
millióm embereket el kellene töröl
ni a’ föld színéről.

BRAZÍLIA.
A’ Moniteur Rio - Janeiro- 

b ó 1 Aug. 25-dikén költ levelet kö
zöl, mellynek rövid értelme illyen:

,,A’ mi egyenetlenségünk Brazíliá
val végre el van igazítva; és keres
kedésünk egyszer smind kármentést 
nyer, mellyre jusa van, az elmúlt
ért , és nagyobb kereskedésbeli bá
torságot jövendőre nézve.—Ez eránt 
némelly megjegyzéseket közölni jó
nak találtam. Gabriac Marquis, 
Királyunk’ tellyes hatalmú Biztosa, 
már jó idő óta állhatatosan megma
radt igazságos kívánsága mellett, 
mellyel a" Franczia Orfzáglófzék’ ne
vében terjesztett a’ Brazíliai Udvar 
elejébe azon Franczia kereskedők’ 
javára, kiknekhajójit Monte-Video 
előtt elfogták azon fzín alatt, hogy 
a’ laPlatai bézárást megfzegték ; de 
ezen alkudozások , a’ tengeri rablók’ 
magános haszna , és a’ roíTzúl értett 
tulajdon nemzeti szeretet miatt,meg- 
tsökkentek vala, úgy hogy a’jó kö
vetkezés’ lehetséges voltáról kétsé- 
geskedni lehetett. — A’ Német és 
lrlandi katonák’ felzendülése Bra
zília tsendességét majd veszedelem
be ejté, és már megírtam az Úrnak, 
miként nyomattatott az el. A Fran
czia hajós katonák’ ebbéli jeles szol
galatja még szóban forgott akkor, 
midőn egy derék tengeri erővel 
R o u s s i n Admirális Rio előtt ter
mék , az ott lévő Lemarrent Ad
mirális’ hajós osztályához kaptsolá 
magát.— Nem tudom, mitsoda ér
zést gerjesztett ezen jelenet a’ Bra
zíliai Orfzáglófzékben; de Rióban 
az volt a’ közönséges hír, hogy az 
Admirálisnak meg van parantsolva, 
hogy ha máskép nem lehet, erősza
kosan is eszközölje ki a’ viífzaada- 
tást, mellyel a’ Franczia Követség
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eddig híjában kívánt; ennél fogva 
azt hitték , hogy a’ Braziljai Minis
terium mind addig ellenzeni fogja 
ennyi hadi hajónak a' kikötőhely
be való béerefzkedését, míg annak 
szándékáról meg nem győződik. Még 
inkább meg voltak lepvej a’ városiak, 
midőn látnák, hogy Roussin 
Admirális minden haladék, és ellent 
állás nélkül a’ városhoz közel állítá 
hajójit, mint ollyférjfi, ki ügye fe
lől semmit sem kételkedik, és előre 
már változhatatlan határozást tett. 
— Néhány nap múlva a'Tsáfzár pa
lotájához mene, és tsak hamar olly 
hír kezde fzárnyalni, hogy őtet a 
Fejedelem, ki fzemélyesen isméri, 
és betsüli, igen jól fogadta. Nem 
lehetett megtudni, mi történt ezen 
audientián ; de alig végződött-el, mi
dőn senki sem kételkedett a’ felől 
hogy a'dolog jól ütött-ki, és hogy 
a’ háború félelme elenyészett. — Ha 
az ebbéli alkudozások ezután né
melly késedelmet szenvedtek, azaz 
oka, hogy a’ nyomozásoknak és vi 
tatásoknak lassan kell folyni, mel 
lyeknél a’ Diplomádénál? a’ legfzo 
rosabb rendét meg kell tartani; de 
az világos , hogy mindenkor ha a 
dolog valami közbejövő eset miatt 
fel akadt, a’ Tsáfzár az Admirális
nak tett ígéretei által elhárította azon 
gántsokat, mellyeket a’ Brazíliai al
kuvó k közbevetettek. Végre ezen h.
21-dikén két Eggyezést írtak alá 
azok, és Gabriac Ur, mellyeket 
azonnal a’Király elejébe terjesztenek 
a* megerősítés végett; és ez a’ vele
jük: Az elsőben a* Brazíliai Orfzág- 
lófzék kötelezi magát, hogy ezután 
a* maga egéfz kiterjedésében meg

fogja ismérni Franczia Orfzágnak 
azon állított alaptörvényét, minta’ 
tengeri törvénynek réfzét: hogy a*’ 
neutrális hajót a’ tengeri bezárás ál- 
talhágásáért nem lehet elmarasztal
ni , ha tsak azt a'bekerítő hajós se
reghez tartozó valamellyik hadi hajó. 
előre nem tudósítja arról a’ maga 
helyén, 's ezen jelentés a' hajó le
velein nints feljegyezve.— A’másik 
Eggyezés azt határozza , hogy Jules, 
Courrier, és San-Salvador hajók’ 
birtokosainak, melly hajók eleinte 
az Ország' Törvényszéke által a’ con- 
fiscálásra Ítéltettek volt, a’kárpót
lás megfizettessék, melly mind az 
elvett terhel?’ árát, mind a’ hajók 
letartóztásából eredt kárt megtéríti.

Ezen kedvezést annak lehet tu
lajdonítani , hogy D. Pedro Tsá
fzár Roussin Admirális személyét 
nagyra betsüli.— Itt az a’ híre, hogy 
Marquis Gabriac Lidio korvetten 
el fog indúlni, hogy maga vigye 
ezen fontos Eggyezéseket Franczia 
Orfzágba, mellyek olly fzerentsés 
véget értek..

PORTUG, ALLIA.
A’ Globe és Traveller Nov. 

1-ső napján illy tudósításokat közöl 
Portugálba! levelek fzerént: „Liza- 
bónából érkezett tudósítások meg
valósítják a’ Constitutiósoknak éj
szak! Portugáliában gyarapodó eről
ködéseiket. Ezen tudósítás' el indulá
sakor Trás-oS-Montesben a’ Consti- 
tutiós guerilla-tsapatok már olly szá
mosok voltak, hogy Oportót is 
fenyegették , és a’ Kormányozó ezen 
megrettenvén, a’ 19-dik Regemen
tet elküldötte azok’előmenetelének 
gátolására. Azonban a’ Constitutió-
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sok Villa-Realba bementek, ’s ! 
az ott fogságban volt felekezeteiket < 
kifzabadították.”-- Lizabónából Oct. ]
29-dikén költ levél’ rövid értelme 1 
imez: „Az Oportóból érkezett utói- ( 
só tudósítás érdeklő. Úgy látfzik, < 
hogy azon seregek közűi, mellyek 1 
az Oportói tsata után (midőn D. 
Miguel Királlyá tette magát) Gal- 
liciába futottak vala , a’ Dom Pedro’ 
pártosainak tsoportjához kaptsolták 1 
magokat, kik elfogattatásoktól tart
ván , tanátsosabbnak tartották fegy
veres kézzel rohanni inkább , mint
sem eggyik tömleczből a’ másikba 
hurczoltatni. Az bizonyos , hogy 
ezen fegyveres tsoportok napról nap
ra fzaporodnak. Villa-Reált Tras- 
os-Móntes tartományban ostrom
lással megvettek , és a’foglyokat ki- 
botsátották ; hasonló fzáudékban 
vannak Oporto ellen is, hol a’mos- 
tani hadi Kormányozó Sao Lau- 
renco minden éjjel politiakatonák- 
kal őrizteti a' házát. Nehány tsapat 
reguláris seregeket küldött a' Tras- 
os-Montesi guerillák ellen. A’ ne
gyedik gyalog Rgt, melly most O- 
portóban fekfzik, olly jeleket muta
tott , mintha Dom Pedróhoz húzna. 
Minden jelentések abban megegy-, 
gyeznek, hogy tsak egy hadi Fő 
Tífzt hibázik.’’

FRANCZIA ORSZÁG.
A' Mon. Nov. 6-dikán ezt jelenti: 

„A’ Király Nov. 5-diki Végzésénél 
fogva 1.) a’ Kis Papi Oskolák’ fzámát 
a’ Seus , Angouleme, Angers , Ba
yeux , Chalons, Contances, Cler- 
mont, Langres , Mans, Meaux,' 
Montpellier, Orleans, St. Brieux,|

(Hafznos Mulatságok Nro 41. Hirdetés 1/4 árkus.)

St. Flour Püspöki Megyékben; 2.) 
azon helységeket, hol ezen Osko
láknak állani kell, meghatározta.— 
Ugyan az nap költ másik K. Ren
delés által a’Király helyben haggya 
azon Oskolai-Előljárokat, és Dire- 
ctorokat, kiket azon ÍVlegyék' Püs- 
pökjei a’ Kis Papi Oskolákra kine
veztek.— Mindenek teílyesíttetnek 
a’ Jun. 16-diki 1828. K. Rendelés’ 
értelme fzerént.

Themis fregáta Oct. 27-dikén 
Brestből elindult az Azori fzigetek- 
hez. Ugyan aznap Amazone, ésMe- 
dea fregáták felfzedték vasmatskái- 
kat, és az Antillákra seregeket vifz- 
nek ; mentői hamarább még más há
rom hajó is ezek után indúl se
regekkel.

Rosamel Contra-Admirális, ki 
Rigny Vice-Admirális alatt foga' 
Levantén vezérkedni, Oct. 28-ikán 
akart Trident línea-hajón Tou- 
lonból elindúlni.

K Ü l ö m h h /é le Tu dósitások
Konstantinápolyból Oct. ll-ikén 

írják : hogy a’ Szultán a’ Ramis Tsif- 
liki táborból Drinápolyhoz akart in
dúlni seregével, de a' Díván a’ Mufti 
által megkérette, hogy el ne távoz
zék a’ fő várostól, mert a’ Biroda
lom, és a’ fő város java kívánja azt. 
A’ Szultán megígérte , hogy tavafz- 
ra halafztja elindulását.

Mexikóban a’ Praesidens válafz- 
tására Guerrcro , és Gomez 
P ed ráz a a’ fő eandidátusok; mind 

* a’kettő jeles hazafi,és hadi tétéiről hí- 
[rés,mind a’kettő Yorkino felekezetű.



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(40
Hirdetés.

(l) A' Nagy Méltóságú Ma ryar Királyi Udvari Kamara rendelésé
ből köz hírré tétetik, hogy az Ó-Budai Uradalomhoz tartozó Királyi- 
hafzon-vételek e’ f. e. December 15-dikén a’ Praefectoratus’ Irófzobá- 
jában tartandó nyilván való Kótyavetye által, jövő 1829-dik efzt. Ja
nuarius elejétől fogva, három egymás után következő efztendőre a’ 
többet ígérőnek bérbe fognak adatni: és pedig

1-fzör. Az úgy neveztetett Tsáfzár-malmok, mellyek vannak 
Budán az Orfzág útban , ezek közt vagyon 4 felyültsapó, és 1 alóltsapó 
őrlő malom, azután 5 pofztó , és fa kallózás, két nagy lifzt-lerakó 
hely, és egy padlás, mellyen 2,000 mérő gabona , vagy lifztkönnyen 
elférhet; van azon kívül, 4 lakó fzoba, egy nagy konyha, 3 bolt, ka
marák , fa - és kotsi-fzín; továbbá egy 6 lóra való istálló, molnár- 
fzállások egy nagy , és a' víz folyása, ’s tulajdonsága miatt igen ha- 
fzonhajtó váfzonfej éritő udvarral eggyütt , a" pofztó hallózáshoz, és a’ 
váfzon fej éré léshez tartozó hajlékakal egyetemben. Mind ezeken felyúl 
ugyan azon udvarban találtatik egy alkalmatos és minden fzükséges 
fzerekkel jól felkéfzített fördő mellyel Lukáts-fördőnek neveznek; mind 
a’ váfzonfejéritő polczot, mind pedig a’ fördőt a’ malmoktól ellehet 
fzakafztani, és külön bérbe adni, ha valakinek úgy tetfzenék.

2-fzor Kis-Marossban az Uradalmi Vendég-fogadó, melly vagyon 
a’ Váczról Bétsbe vezető útban, és a’ mellyel a’ marha-kereskedők 
igen gyakran felkeresnek , a’ méfzár-izékkel, és hozzá tartozandó J 
darab földdel eggyütt, mellynek 2 5/4 Rántásra, 5 1/2 pedig kafzál- 
lóra alkalmatos.

Mellyre nézve a* bérleni akarók ezen Licitatióra a’ fent megha
tározott napon reggel 9 órakor a' Praefectorátus Iró-fzobájába jelen
való állapotokról fzólló hiteles levelekkel, ’s bánat pénzzel felkéfzülve 
jelenjenek meg, a’ hol a Contractus feltételeit még a’ Licitátió előtt-is 
megtudhatni. A’ Licitátió után semmiféle ajánlások többé einem fo
gadtatván. Budán November 14-dikén 1828.

X( Második Félesztendó 1828.J



Hirdetmény Júh -eladásról.
(2) November 26-dikán 1828-ban Pest Vármegyében fekvő Alsó- 

Inartsi (Csikós) Pufztán, Rótyavetye által elfognak adattatni felesleg 
való megnemessített 60 dar- Kos, 1000 dar. nemesített anya Juh , 
520 dar. finom gyapjas Ürüt,. 200 dar. nemes Urii Bárány, és 250 dar. 
nyöstény Bárány, melly Kótyavettyénél kiki szívesen meghívattatik.

Hirdetés.
(3) ^Méltóságos Némethujvári Gróf Batthyányi Gufztav és Ka- 

zimir O Nagyságok részéről köz hírűi adatik : hogy a’ Tettes Nemes 
Somogy Vármegyében helyheztetett, Igái és Kaposvárhoz közel fekvő, 
úgy nevezett Somodor! pusztában lévő Méltóságos Uraságnak Ménese, 
melly 150 darab nemes eredetű többnyire megszelídített lovakból t. i. 
tsődőrökbül és anyakanczákból, — fiatalabb kanczákból és monya- 
sokbúl,— meg idei tsikókbúl áll; a’ folyó efztendeiDecember hónap
nak 1-ső napján, nyilványos Kótyavetye által a' legtöbbet Ígérőnek el 
fog adattatni,— A’ venni kívánók méltóztassanak a’ fen meghatáro
zott napon ottan helyben megjelenni, és az eladandó lovaknak lajs
tromát, úgy azoknak leírását is, tetszések fzerént Bétsben a’belső Vá
rosban helyheztetett, és a' Lichtenstegi piaczon fekvő, Großer Feder!' 
íjof név alatt esméretes házban, a’ Méltóságos Uraság Cassierjánál 
Gyurkovits Jósef Úrnál, vagy pedig a’ Somodori, Mosgói, Ü szögi, 
Sziklósi, Bicskei, Kissbéri, és Rohonczi Uradalmakban, a" Gazdaság
beli Tisztségnél betekinteni.

Egy Pozsonyi Mérő Gabonának piaczi folyó árra
V áltő-Czédulában:

Tiszta- 
B ú z a

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori

cza
1828- October. fi. Rr. a. kr. fi. kr. fi. kr. fi. kr. 1 a. kr.

31 -kén Fiúméban; 12 5 4 10 8 25
3i-kén Földváron 5 — 4 — 3 30 2 30 1 52 2 1>
2q-kén Miskolczon 5 — 4 — 3 ' 30 2 8 1 8 2 8
3l-kén Munkdtson 4 35 : — — 4 — — — 1 15 1 55
31-k.én Szegeden 6 5

' 2 8 2 55 2 30
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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(42.)

Pesten, Szombaton, Sz. András Hava 22-dik napján 1828.

Bal-ítélet,
Külső szín megtsal ; bővebben vizsga szemekkel 

Megnézd a’ dolgot, hogyha Ítélni akarsz.
A’ tárgynak velejére,—ne nézz mellékes utakra.— 

Térdet nem hajtunk a’ bal-ítélet előtt.

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.

o Ts. K. Felsége méltóztatott T.
Schitkó Jósef Bányáfzi Tanátsos 
Úrnak, a’ Selmeczi Bányász Aka
démiában Fizikát, és Mathésist ta
nító Professomak, azon érdeméért, 
mellyel egy vízemelő ofzlop-erőmív 
feltalálásával szerzett, eddig volt fi
zetését , személyére nézve, eszten
dőnként 400 ezüst forinttal kegyel
mesen nevelni.

Győrből Nov. 7-dikén. — A 
Magyar Törvénykar’ sok tsillagu 
Egén már régóta nagy hírrel tün
döklő Győri - Szemerei Matkovich 
Familia e’ folyó esztendő’ Sz.András’ 
havának 2-dikán délutáni 5 órakor 
egy— a' jelenkorban kellemetesen 
fénylett, a’ jövendőkre nézve pedig 
még sokkal ékesebb súgárokkal bíz
tató Tagjától fofztatott-meg, a’mi
dőn Tekintetes Matkovich 
Sándor Úr, több T. N. Várme
gyék' Táblabírája, T. N. Győr Vár
megyének Fő - Szolga - Bírája ’s a’ 

( Második Fe'lesztendó 1828./

Duna túlsó Kerületi Ev. Superin- 
tendentiának Al-Jegyzője, a’senkit 
nem kémóllő halál által, Z4-dik esz
tendős korában, sokaknak nagy ke
serűségekre, az élők közül kiragad
tatott.— Sebhedt fzíwel fájlalja Ötét 
N. Megyénk ’s ennek Karjai. Fájlal
ják az ő éltes drága Szülőji Tek. 
Matkovich István Táblabíró Űr, 
és Véssei Véssey Judith AíTzony- 
ság, mint kedves Elsőfzülöttjöket. 
— Fájlalja őtet mint fzeretett Vőjét 
Nagyságos Matkovich István Úr, 
a’ T. Királyi Táblánál Personálisi 
Itélő-Mester az ő mély bánatba bo
rult Párjával eggyütt. De különösen 
könnyek’ záporától áztatva sürü jaj
jal zokog az ő hátrahagyott gyászoló 
Özvegye Tek. Matkovich Lidia 
Asszonyság nem egéíTzen négy esz
tendőkig tartott fzerentsés házas
ságoknak — az atyai kezek által már 
nem karoltatható — Pál és Ida 
kisdedjeivel.

Tsendesen nyugodván az emlí
tett Hó 6-dikán, mindenünnen öíTze- 
sereglett Fő és Köz Rendek’ bánko-

X
x
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dó sokasága által, a’ Győri-Szeme- 
rei Temetőben lévő Família' Sír
boltjába, gyáfaos pompával kikésér- 
tetett ’s könnyek’ özönével iifztei- 
tettek leroskadt porai —- soká — 
soká éljen emlékezete !!!

Kis-Várdáról Nov. g-dikén. 
— Különös örömre, és nagy lelki 
vigasztalásra adott alkalmatosságot, 
e’ folyó Sz. András havának 9-dik 
napja , a’ melly nap , úgymint: Bol
dog Allzony Pártfogása napján, ná
lunk , mint a’ Ris-Várdai Egyházi 
Kerületnek, közép ponti Kis-Várdai 
tágas templomban , Méltóságos és 
Fő Tisztelendő Bezdédi, és Kis- 
Bákai Báró B é m e r László Kis-Vár
dai V.Esperest, és Fényes-Litkei 
Plébánus Úr Ő Nagysága, Ő Tsáfzári 
Királyi Felsége által e’ folyó eszten
dőben még Sz. Jakab havának g-én 
kegyelmesen kineveztetett Sz. Lé
lekről nevezett Báth-Monostori A- 
pátúr, minekutánna az ünnep mél
tóságához alkalmaztatott nagyon 
fontos fzivreható és igen velősön 
oktató Egyházi befzédet tartott vol
na — fényes Egyházi szertartással 
a’ megkivántató Papok tifztelkedő 
Egyházi fzolgálatjával , az egéfz 
Egyházi kormányozása alá bízatott 
kerületben lakozó Hívekért— ágyúk 
durrogásai, és a’ kellemetes muzsi
kának zengedezései között — mutat- 
ta-bé a" Mindenhatónak óltárán l-ső 
Apátúri áldozatját;— nevelte ezen 
ünnep méltóságát, mind a’ számos 
népnek , nem tsak helyből, hanem 
szomszéd vidékről-is a' Religyiónak 
minden külömbsége nélkül, egybe- 
gyült sokasága, mind az Előkelő

földes Uraknak jelenléte, kik annyi- 
val-is inkább örvendeztek, mivel a’ 
fent tisztelt Apátúr Úr O Nagysága 
a' Sz. fiereiztségben éppen ezen 
templomban részesült volt. Vége 
lévén ezen fényes Isteni szolgálat
nak , mellyhez hasonlót híveink, ’s 
lakosaink, emberi emlékezetnek ide
jétől fogva , nem láttak — a’ nagy 
számmal jelenlévő egyházi, és vilá
gi Rendek illendően meghívattatván, 
a’ fzomfzéd Fényes-Litkei Parochi- 
án egybe gyülekeztek, kik is ottan 
ember szerető nyájassággal fogad
tatván, bőven, és gazdagon meg
vendégeltelek, a' hol is az ebéd köz
ben mozsarak sokszorozott durro
gásai, ’s a’ kellemetes muzsika zen
gései között mindenek előtt a’ fent 
tisztelt Apátúr O Nagysága — O 
Tsáfzári Királyi Apostoli ditsősége- 
sen uralkodó Koronás Fejedelmün
kért, mint ezen nagy örömnek fő 
okáért—Vendégeivel eggyütt sok- 
fzorozott, Elljen kiáltások harsogá
sai között poharat ürített; — úgy 
nem sülömben Felséges Koronás 
Királynénkért, Korona Örökösünk
ért , Országunk szeretett Nádor Is
pánjáért , és az egéfz Fels. Austriai 
Uralkodó Háznak boldogulásáért , 
’s virágzásáért!—Úgy szinte Magyar 
Orfzág Prímás O Hercegségéért — 
Kalotsai Érsek O Excellentiájáért — 
kinek Érseki Megyéje kebelében, 
helyheztetik ezen Apáturság — Pá
triárka Egri Érsek O Excellentiájá- 
ért—kinek tisztelettel tellyes em
lékezetét, a' jelenvaló Vendégek még 
az itt tartott Május hónapjában Egy
házi látogatás alkalmával sziveikbe
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Örökösen bémetfzették ! — Végre 
minden Nemes Magyar Hazánkban 
lévő Egyházi, Hadi, és Polgári Fő 
Méltóságokért.— Ezekután a'jelen 
lévő Úri Vendégek érzékeny örö
mök, ’s örvendezések kinyilatkoz
tatásai mellett, sokszorozott éljen 
kiáltások között — buzgó fzerentse 
óhajtásokkal tisztelték meg az ün
neplő Apátúr O Nagyságát, melly 
szíves óhajtásokat— a közönségesen 
tisztelt, és szeretett Méltóságos , és 
Fő Tisztelendő Apátúr poharak
nak hasonló elköfzöntésével viszo
nozta.— Melly alkalmatosságai a' 
helybeli lakosok is sorsokhoz képest 
illendően megvendégeltettek. Hogy 
pedig a'jelenvaló buzgó sokaság a 
délutánul Isteni szolgálatban is részt 
vehessen , és az Isteni tiszteletre 
több időt nyerhessen — délután a 
Fényes-Litkei templomban a’ fent 
tisztelt Apátúr O Nagysága által, 
hasonló Egyházi fényes készülettel 
Vetsemye tartatott. Más nap reggel 
a’ Fényes-Litkei templomban tíz 
órakor ezen Egyházi Kerülethez tar
tozandó Papság Egyházi szolgálatá
val , mutatta-bé a’ sokszor tisztelt 
Apátúr O Nagysága a’ Szent Mise 
áldozatot. —Melynek végével, ezen 
Egyházi Kerületnek Papi Gyűlése 
tartatott.

AUSTRIA.
A’Felsőség’Rendelésére, Ó Fel

ségéért a boldogult Orofz Tsáfzár- 
néért, Mária Feodorownáért, 
Nov. 19-dikén kezdődött az Udvari 
gyáfz, és tartani fog hét hétig, tud
niillik: az első három hét alatt, az 
az Nov. lQ-dikétől fogva Decemb.

10-dikéig 1828, a’ mély; azután a’ 
négy utolsó hét alatt, azaz 1828- 
diki Dec. 10-dikétől fogva Januar,
7-dikéig 182Q. a' kissebb gyáfz.

A’ pénz folyamatba Bétsben Nov. 
18-dikán így állott : A’ Státus 5 
p.Centes Obligátióji Q5 3/8 f.; — az 
1820-dikbeli sors-húzással járók, 
15Ó 1/4 f.; — az 1821-dikbeIi ha
sonlók , 124 l/2 f.; — Bétsvárosa 2 
1/2 p.Centes Obligátióji 4Y 1/8 f. 
keltek mind Conv. P. — A’ Bank- 
Actiák keltek 10Q0 f. Conv. P. 

OROSZ BIRODALOM.
Sz. Pétervárából érkezett tudósí

tások fzerént O Felsége az öregTsá- 
fzárné (MiklósTsáfzár’annya) Má
ria Feodorowná Nov. 5-dikén, 
rövid betegsége után, ottan megha- 
lálozott. A Tsáfzári Udvart, és az 
egéfz Birodalmat ezen váratlan, és 
felette szomorú halálos eset igen 
mély gyászba borította. — (Ő Fel
sége született Oct. 20-dikán 1759. 
Előbb ’Sófia Dorothea Auguszta ne
vet viselt, mint Würtembergi Hg. 
Asszony ; I. Pál Tsáfzár Özvegye volt 
1801-diki Mart. 24-dikétől fogva.)

A’ Burkus Status Újság Odesszá
ból Oct. 27-dikén költ tudósítás fze
rént írja: hogy Gróf Nesselrode 
Orofz Tsáfzári Vice-Cancellárius, és 
Lord Heytesbury Orofz Nagy 
Követ előtte való nap estve Sz. Pé- 
tervárába indúltak; oda fogott in
dúlni azon napokban Herczeg H e fz- 
fzen-Homburg Fülöp is. A* 
Franczia Nagy-Követ, Hg. Mór te

jmart, minekelőtte hivatala’helyé-



re menne, előbb néhány hétre Pá- 
risba fog utazni. (Oda felé vett út
jában Novemb. közepe táján Bétsen 
ment keresztül.)

Az 1801. Sept. 21-dikén költ 
Orofz Tsáfzári Ukáz fzerént minden 
városok és faluk a" birodalom' határ 
széleinek hosszában, a’ Fekete ten
gertől fogva a Baltikum tengerig, 
100 verstnyire béfelé, a’ katona
adástól fel voltak szabadítva, olly 
rendeléssel, hogy az új katonák he
lyett bizonyos reájok eső summa 
pénzt fizessenek. De minthogy Len
gyel Ország' hozzá kaptsoltatása ál
tal a’ Birodalom’ határai megváltoz
tak , ennél fogva a’ most múlt Oct. 
27-dikén az Igazgató Tanátshoz in
tézett Tsáfzári Ukáz’ értfelme fzerént, 
O Tsáfz. Magasságának Cesarevits- 
nek megeggyezése mellett, az ren
deltetett , hogy az 1801-diki Ukáz- 
nak erejét nem kell kiterjeszteni a 
Birodalom’ azon határszéleire, mel
lyek Lengyel Orfzágot érik , hanem 
ezektől a Rekrutákat in natura 
kell felszedni.

PORTUGÁLÉI A.
A’ Párisi Újságok többnyire mind 

közük azon, a’Lizabonából Oct. 22. 
költ levelet , melly fzerént a' Con- 
stitutiós guerillák részint nagyobb, 
részint kissebb tsapatokban Portu- 
galliának éj szaki tartományain ke- 
refztúl-kasul kóborlanak, és, a’ mint 
látszik, egy ellenök küldött Rege
mentet megvertek. Oportóban 
a guerillák’ közel léte miatt az őrző 
sereg majd állandóul fegyverben va
gyon , a’ kapuk bézárva, és minde
nek tűnődésben. A’ Quotidi en

ne, melly is közli ezen tudósítást, 
azt tartja, hogy azon pénz, mellyel 
a Triumvirátus ezen új ostobaságra 
fordított, haszontalanról ki van vet
ve ; midőn a liberális Újságok ezen 
mozdulásokban Dom Miguel’ 
megbukásának közel létét sejdítik. 
Az Angol Courier valami szár
nyaló hírről beszéli, mellynél fogva 
a’ Brazíliai Consul Dániában 800 
embert verbuált a' Portugalliai ifjú 
Királyné’ szolgáltjára ; és hogy 
Sál dán ha , es Stubbs Generá
lisok Nemet-Alföldön ugyan azon 
czélra fzabad-akaratuakat ízednek. 

FRANCZIA ORSZÁG.
Midőn a Király neve napján 

Nov. 4-dikén az idegen Követek fze- 
rentse-kivánasaikat bemutatnák, a' 
Papa’iíunciusa , Monsignor Lam- 
bruschini, volt a’ fzófzólló.

Ezen nap sok fő személyek, a' 
szárazföldi és tengeri katona rend
ből , sok tudósok , mesterek , és pol
gári Tisztviselők kapták a’ Betsület 
Légiójának Keresztjét; ezek között 
Perrier Rázmér, Saglio, és 
Lefevre Urak, a' Deputátusok’ 
hazának tagjai, Báró Thenard, 
és Dr. Civiale a’ Strafzburgi, és 
Mühlhauseni Protestáns Consisto- 
riumok Előlülőji, ’s a’ t.

Dessoles Marquis Franczia 
országi Pair Nov. 5-dikén temette- 
tett-el katona-hivatalához illő pom
pával. Sok Generálisok voltak jelen, 
kik közöttMolitor, Macdonald, 
Marmont, Gouvion, Saint- 
Cyr Marsalok , több General-Lieu- 
tenantok, 12 Fairből álló Deputátio. 
A’ sirt közel készítették Foy Grlis,



Massena, D a von st’, és Lefe- 
b r e’ sírboltjaikhoz. Midőn lebotsá- 
tanák a' testet, Sebastiani Grlis 
a’ sír’ izéiére álla , és a’ gyülekezet" 
mély tsendességében , tsak a’ sóhaj
tások , és zokokások által megzavar
tatva , érzékeny hangon így fzólla : 
„Még egynéhány temetés, "s a' nagy 
történetekhez tartozó generátió , 
melly Európára, ’s talán az egéfz 
világra nézve új időfzakafzt kezdett, 
majd egéfzen eggyütt lefz ezen fzé- 
les temetőben. Mennyi nagy név, 
mennyi ditsőség, mennyi erkölts 
van öfzvegyülve, ’s eggyütt elte
metve ezen körben ! Semmi sem ma
rad fenn ezen fényes tettekből egyéb, 
tsak az , a’ mi soha el nem múlik 
— az emlékezet, mellyet a’ történe
teknek hagytak örökségül. A'derék 
társ Massena , Davoust, Ney, Su
chet, eljön , és mellettük örök nyu
godalmat talál; fzerentsésebbek leg
alább azoknál, kiknek hamvai ide
gen földön feküfznek. Dessoles Ge
nerális megérdemli a’ helyet azon 
bajnokok’ oldala mellett, kiknek 
bajaiban réfzes volt, kiknek nemes 
példáját követte ,'sa’t. ’ —D ess o- 
les Grlis 6l efztendős volt.

A kibujdosottak’ kármentésére 
Nov. l-ső napjáig bé volt írva, ’s 
adósság’ gyanánt meg!smérve 732 
millióm fr. tőkepériz, és ennek majd 
22 milliómra menő interessé.

Az Angliában lévő Franczia Nagy- 
Követet , Polignac Herczeget 
Nov. 10, vagy Ilikére Párisbavárják.

Toulonból Nov. l-ső napján így 
írnak : „T r i d e n t línea-hajó, V o 1- 
tigeur brigg, és 15 fzállító hajó,

eleséggel, és hadi fzerekkel meg
rakva a' Móreában lévő hadi se
regünk fzámára, ma reggel a’ ten
gerre indúlt; ezen hajókat nehány 
nap a’ keleti fzél, és a' ízéi’ letsen- 
desedése feltartóztatta vala. A Tri
dent is Móreába megyen, de 
egyedül. Itt most is sokat befzéll- 
nek egy harmadik expeditióról ; egy 
lovag, és négy gyalog Regementet 
említnek, mellyeknek parantsolat 
érkezett volna ; annyi bizonyos , 
hogy mostanság az Orfzáglófzék’ 
fzámára fzállító hajókat fogadnak , 
többnyire Nápolyit, 1000 tonnára 
valót. Tegnap 7 Nápolyi hajó ér
kezett kikötőhelyünkbe, melíyeket 
hihető megfogadnak. Több tábori 
Tifztviselők parancsolatot kaptak, 
hogy kéfzen legyenek a’ Scipio 
nevű hajóval való elindulásra, a’ 
melly, mint lehet gyanítani, ezen 
fzállító hajókat fogja elkísérni.” 

NÁPOLY ORSZÁG.
Nápolyb ól, Nov. 7-dikén. 

A' négy nap előtt Tripolisból 
ide érkezett Aventurier Fran
czia hadi brigg azon örvendetes hírt 
hozta, hogy a’ Franczia közbenjá
rás alatt egy darab idő óta elkez
dődött alkudozások jó véget értek, 
és a’ békeséget voltaképpen meg- 
fzerezték az ide való Orfzáglófzék , 
és a Tripolis! Kormányfzék között, 
mellynek ereje fzerént az ellenséges
kedések’ ideje alatt költsönösön el
fogott martalékokat egymásnak vifz- 
fza-adni kötelesek. — Ribeaupi- 
erre Úr a’Nápolyban lévő Orofz 
Tsáfzári Követnek Stackelberg 
Grófnak Pórófz fzigetéről Oct. 15-
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dikén levelet írt, mellyben jelenti: 
hogy Ribeaupierre Úrnak, és 
Tiszti társainak, Guilleminot 
Generálisnak, ’s Stratford-Can- 
ning Úrnak, az legyen szándékok, 
hogy az említet szigetet valami há
rom hétre elhaggyák, és Nápoly- 
b a menjenek.

AMERIKA. .
A Londoni Újság-levelek fzerént, 

a* Guatemalái Orfzáglófzék (Kö
zép Amerika) Jul. 7-dikén olly Vég
zést adott ki, mellynél fogva a’Res
publikának minden kikötőhelyei a’ 
déli, és éj szaki tengerpartoknál a’ 
Spanyol hajók , és a’ Spanyol föld’ 
termékei, ’s mesterművei előtt, va
lamint a’ még nála megmaradt gyar
matok előtt bézárattatnak. Egy to
vábbi Végzés fzerént egy Spanyol
nak sem szabad a’ Guatemala! Köz
társaság’ földére lépni. Hasonlókép
pen meg van tiltva a’Guatemalai ter
mékek’, vagy mesterművek’ kivite- 
tése a’ Spanyol uralkodás alatt lévő 
kikötőhelyekbe. — Későbbi , Jul. 
lQ-diki tudósítás fzerént a’ Guate
malái Respublikában a’ St. Salva
dor! fegyveres seregek a’ közép pon
ti Orfzáglófzék’ (Guatemala) sere
geit megverték. Amazok végre a 
Respublikát a' magok fejők fzerént 
akarják új formába önteni. A’ Gua
temala! czivakodások alatt Labor- 
da Spanyol Admirális ezen Respu
blikába seregeket szándékozik ki
szállítani.

Peruból érkezett tudósítás fze
rént , Lamar, attól tartván,hogy 
az ő távúl-léte alatt az Igazgató- 
izékben változás eshetnék, letette

szándékát a’ Kolumbiához tartozó 
Guayaquil ellen. Limában vala
mi öfzve-eskiivést fedeztek fel. A’ 
Perui hajós osztály, egy fregátából 
egy korvetből, és egy sónerből álló, 
parantsolatot vett, hogy Guayaquilt 
bézárja; és Rallaóban gyújtó hajó
kat készítenek.— Bolíviában a’tsen- 
desség helyre állíttatott; az utolsó 
zendülésben részesek közül 80-ot 
elfogtak; és azt tartották, hogy Ga- 
marra’ megtámadása nem fog elsül
ni, mivel a Bolíviai seregek vitéz
ségben , és rendtartásban feljülha- 
ladják a’ Perui seregeket. A’ Bolívia’ 
mostani feje, Sucre Grlis, C o cba
ba m b á nál gyüifötte öfzve seregeit.

Vera-Cruzból Aug. 23-ikán 
írják : hogy a’ Mexikói Státusokban 
a’ három hónap óta tartó rendkívül 
való szárazság sok kártokozott; 20 
—25,000 darab marha veszett el két 
hónap alatt a’ hév vidékeken; tsak 
a’ török búzából (kukuriczából) re
ménylenek jó termést, melly az In
dus népségnek fő eledele.— Mint
hogy a’Porter Commodor alatt 
lévő hajós osztály’ tartása az Igaz
gatószéknek felette nagy költségébe 
kerül, az rendeltetett, hogy hét ha
jóról le kell szedni a’ köteleket, és 
a’ legénységet elbotsátani, kifizet
vén a’ 2—3 hónapi zsóldot; de az 
Angol, éséjfzak-Amerikai hajós le
gények kinyilatkoztatták, hogy a' 
hajót addig el nem haggyák, míg 
a’ 14 hónapi elmaradott bért ki nem 
fizetik. Pénz nem lévén kéfzen, 
Mexikóból olly parantsolat érkezett, 
hogy a’ legénység menjen La Pue- 
blába, ’s ott várja meg a’kifizetést«*
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a matrózok engedtek ennek, de 
még bért nem kaptak.

TÖRÖK BIRODALOM.
Alexandrából érkezett tu

dósítások fzerént az Egyiptomi első 
hajós ofztály Móreából seregekkel 
Sept. 24-dikén az oda való kikötő
helybe béerefzkedett. Ezen ofztály 
6 hajóból állott, ’s mintegy 5000 
embert vitt oda. Egy Konstantiná
polyi línea-hajó (az Alexandriai ki
kötőhelytől 50 tengeri mértföldnyi- 
re) a’ tengerbe sűlyedt. A'rajta volt 
seregeket, és hajós legényeket meg
szabadították ; de ŐOO ló, 300ércz- 
ágyu, a hajó batteriájin kívül, és 
több másféle hajó-fzerek, mellyek 
a' Navarini veszedelemből megmen
tettek , mind oda lettek ; ez olly kár, 
mellyel egy millióm piafzternél 
többre belsőinek.

Az Alig. Z. levelezője is Alexan
drából Sept. 27-dikén jelenti ezen 
megérkezést, valamint a’ hajó el- 
vefzését is , de tsak 6o lovat említ, 
mellyek a’ tengerbe vefztek.— Még 
ezeket tefzi hozzá: a* seregek’elma
radott réfzet rövid nap alatt várják, 
Ibrahim Basával eggyütt, ki utol
só akart lenni azok között, kik Mó- 
reát elhaggyák. A’ kifzállott katonák 
nyomorult állapotban vannak , és 
naponként sokan halnak meg. A’ 
Basa nagyon elfzomorodott a’ fzö- 
vetséges Admirálisok’ tselekedetén, 
kik az ő seregeinek Navarinhoz kül
dött eleséget letartóztatták. 

GÖRÖG ORSZÁG.
Triefztből, Nov. 5-dikén. 

Otrantói levelek fzerént a" Görög 
váraknak a’ Franczia seregek által

lett elfoglaltatását az eggyesűlt ha
jós seregek közönséges salve-lövé- 
sekkel ünnepelték; és a’ Franczia 
tengeri, és fzárazföldi katonáknak 
nagyobb zsóldot, és kétfzeres por
tiót adtak. Rigny Admirális ez
után tsak hamar új seregeket kül
dött a’ Patráfzi vizekre ; arról is volt 
fzó, hogy fzárazföldi seregeket fzál- 
lítanak Áeginába. Ebből Otrantó- 
ban olly következést húztak : hogy 
a’ Franczia expeditió meg nem elég- 
fzik a’ Móreai várak’ elfoglalásával, 
hanem Livádiát is megfzabadítja a’ 
Török őrző katonaságtól. Azt tart
ják, hogy előfzör az Áthenai Török 
őrizetet Akropolisból verik-hi, és 
hogy Schneider Generálisra le
gyen bízva azon tifztességes dolog
nak végre-hajtása: hogy a’ fzép mes
terségek’, és tudományok’ emlék
jeleit, és az Attika'classicus földjét 
a’ barbarusok’ kezeiből tsikarja-ki. 
Ennél fogva Schneider Grlis’ ofz- 
tálya Patráfztól Korinthoz fog ha
józni, és a' föld-fzoroson (Isthmus) 
által Athena felé nyomulni. E fze
rént úgy látfzik, hogy az új Görög 
Orfzág’ határait a’ Hatalmasságok 
végképpen eligazították, és nem tsak. 
Móreát, hanem a’ fzáraz föld’ egy 
réfzét is ebbe vették. Hogy a' Ha
talmasságok Athena' elfoglalásában 
is tellyesen egy értelemben lefznek, 
abból is megtetszik, hogy M a 1- 
colm Angol Admirális Rigny 
Admirálist megkínálta Angol hajók
kal a’ Franczia seregek’ által Kábí
tására , de azt a’ Franczia Admirá
lis el nem fogadta, mert elegendő 
fzállító hajója volt. Azt mondják ,



356

hogy a' Francziák legalább Morcá
nak nehány szigeteit a’ Görögöknek 
által fogják adni.

Ugyan Triesztből Nov. 4-dikén 
írják : hogy Korfuból Oct. 2 l-dikén 
indúlt levelek fzerént, Maison 
Grlis a’ Törökök kezéből kivett vá
rak’ bástyáira nem tsak a’ három 
szövetséges Hatalmasság’ záfzlójit, 
hanem a’ Görög Orfzáglófzékét is 
kifüggesztette. Gróf Heyden Adm. 
Máltába hajózott volt, hogy a’Ri
co rd Adm. alatt a' keleti tengerről 
érkező hajós sereggel magát eggye- 
síttse. Azt tartják , hogy minden a’ 
két Admirális azután az Archipela- 
gusra megyen, és tengeri erejének 
egy részét a’ Dardanellák’ bézárásá- 
ra fordítja. Számófz fzigetét a’Prae- 
sidens fegyver- , és eleségbeli lera
kóhelynek engedte nekik.

K il l b m b bf éle Tudósítások
J u s s u f Basa mintegy század 

magával érkezett Odesszába, és 11 
ágyúlövéssel köszöntetett; ő azon 
házba szállott, mellyben eddig Gróf 
Woronzoff Fő Kormányozó lakott. 
Jussuf Albániai fzületés , ama híres 
Izmail Bei’ fia.

Franczia Országban Petit-Ches- 
nay falúban Versailles mellett egy 
kortsmában a" második Helvetiai Re
gementből , és a’második lovag gra- 
natéros Rgtből való katonák táncz 
közben öfzvevefztek , mellynek szo
morú következése lett; mert úgy 
elverték egymást, hogy 2Q katona 
vitetett a’ kórházba sebekkel ter

helve ; ezek közűi kettőnek életéhez 
kevés a’ reménység.

A’ Düsseldorfi Újság (Burkus 
Orfz.) jelenti: hogy Nov. 4-dikén 
Crefeld szomszéd Városban a’ mun
kások felzendülvén azon, hogy a’ 
Fabrika- tulajdonosok le akarják 
szállítani a’ napi bért, estve sokan 
öfzvetsoportoztak, a’ Városon ke
resztül járkáltak , a’ kit elől-hátul 
találtak, meggyalázták , sok házak’ 
ablakait beverték , kivált a’ Fabriká- 
sokét; ekkor ugyan a’ politia fzél- 
lyelverte őket; de más nap ismét 
többen tsoportozván öfzve, még na
gyobb gonoszságokat követtek-el, 
úgy hogy egy Svadron Huszár alig 
tudta fzéllyel verni őket, midőn töb
ben sebet is kaptak. 6-dikban 15-at, 
későbben még többeket elfogtak kö
zűlök , és a’ Düsseldorfi törvényszék 
eleibe állítják. Az óta a' tsendes- 
ség meg nem zavarodott, de még 
egy ideig a’ katonaság ott marad, 
bátorság végett.

A’ Bádeni Nagy Hg. Lajos, 
Nov. l-ső napján parantsolatot adott 
ki, hogy Nov. 22-dik napja, melly 
napon ez előtt 100 esztendővel szü
letett volt néhai Nagy Hg. Károly 
Fridrik, a’ mostan uralkodó Her- 
czegnek Attya , az egéfz Nagy Her
cegségben megünnepeltessék.

Ó Felsége a’ Pármai Nagy Her
cegné, Mária Ludovika Ts. K. 
Fő Herczeg-Afizony, a’ ki Bétsből 
lett elútazása óta Piemontban mu
latott, Oct. 29-dikén fzerentsésen 
megérkezett Pármába.

(Hasznos Mulatságok Nro 42- Hirdetés yfk árkus. )



Hirdetések
a' Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(42.)

Hirdetés.
(1) Királyi Tanátsos Majthényi Károly Úrnak Nemes Pest 

Vármegyében fekvő, és 25 egéfz házhelyből, ezeken felyííl kiterjedt 
Majorságbeli szántó Földekből, és Rétekből álló Vérségi Jószága, úgy 
Nemes Nógrád Vármegyében 5 \fl egéfz házhelyből, Majorságbeli,’s 
egyébb Földekből álló, ’s Versegnek szomszédságában lévő Heridi 
Birtoka Regale Beneficiumokkal eggyütt, nem külömben nevezetes 
Fundus Instructussal egyetemben (vagy ha ez iránt az alku meg nem 
eshetnék , ez is Licitatióra kitétetvén) hat esztendőre licitandó áren
dába fog botsáttatni. A’ Licitátio 1829 esztendei Januarius 15 napján 
reggeli 10 órakor Pesten a’ Sequestri Curator T. Kovácsóczy 
Láfzló Úr lakásán, melly a’Vármegye Házának által ellenében vagyon, 
fog tartatni.

A’ Jószágnak minémúségérúl, és az árendális Conditiokról bő
vebb tudósítást előre is meg lehet tudni a’ fenttiteteit Sequestri Cura
tor Úrnál, vagy Vitkovics Mihály Fiscalis Úrnál a’ Keretet útfzá- 
ban Nro 539*

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

ből köz hírré tétetik, hogy az Ó-Budai Uradalomhoz tartozó Királyi- 
hafzon-vételek e’ f. e. December 15-dikén a’ Praefectoratus’ Irófzobá- 
jában tartandó nyilván való Kótyavetye által, jövő 182Q-dik etet. Ja
nuarius elejétől fogva, három egymás után következő esztendőre a’ 
többet Ígérőnek bérbe fognak adatni: és pedig

1-teör. Az úgy neveztetett Tsáfzár-malmok, mellyek vannak 
Budán az Ország útban, ezek közt vagyon 4 felyúltsapó, és t alólisapó 
őrlő malom, azután Z pofztó , és fa kallózás, két n»gy lifzt-lerakó 
hely, és egy padlás, mellyen 2,000 mérő gabona, vagylifztkönnyen 
elférhet; van azon kívül, 4 lakó szoba, egy nagy konyha, 3 bolt, ka
marák, fa-és kotsi-szín; továbbá egy Ó lóra való istálló, molnár- 
fzállások egy nagy, és a’ víz folyása, ’s tulajdonsága miatt igen ha- 
fzonhajtó váfzonfej éritő udvarral eggyütt, a' pofztó hallózáshoz, és a’

(Második ^élesztendő 1828./ )(
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váfzonfejérétéshez tartozó hajlékával egyetemben. Mind ezeken fetyul 
ugyan azon udvarban találtatik egy alkalmatos és minden szükséges 
szerekkel jól felkészített fördő melyet Lukáts-fördőnek neveznek; mind 
a’ váfzonfejéritő polezot, mind pedig a’ fürdőt a’ malmoktól ellehet 
ízakafztani, és külön bérbe adni, ha valakinek úgy tetszenék.

2-fzor Kis-Marossban az Uradalmi Vendég-fogadó, melly vagyon 
a’ Váezról Bétsbe vezető útban, és a’ mellyel a' marha-kereskedők 
igen gyakran felkeresnek , a’ mészár-székkel, és hozzá tartozandó 5 
darab földdel eggyütt, melynek 2 3/4 szántásra, 5 1/2 pedig kaszái
kor a alkalmatos. ,

Melyre nézve a’ bérleni akarók ezen Licitatióra a’ fent megha
tározott napon reggel Q órakor a’ Praefeetorátus Iró-fzobájába jelen
való álapotjokról szóló hiteles levelekkel, ’s bánat pénzzel felkészülve 
jelenjenek meg, a’ hol a' Contractus feltételeit még a’Licitátió előtt-is 
megtudhatni. Ar Licitátió után semmiféle ajánlások többé einem fo
gadtatván. Budán November 14-dikén 1823.

Viasz- Gyertyák lerakó-helye.
(s'f Alábbírtnak fzerentséje vagyon a’ fő Nemességnek, Katonai 

Karnak, és a’ nagy érdemű Publikumnak tudtára adni, hogy ő azon 
nevezetes, és köz helybehagyással megditsértVáág-Ujhelyben kéfzülni 
szokott Viasz-Gye rtyáinak könnyebb eladhatása végett, Pesten 
a’ Sebestyén piaczon az Arany Vas-Matskánál Hoífmann János Keres
kedő házában egy lerakó-boltot tart, hol a’ fentebb érintett fabrikált 
Viasz-Gyertyákat legillendőbb árrón megvenni lehet.

B o h u s Lajos m. k.
Váág-Ujhelyi Viafzk-Gyertya Fabrikás.

Hirdetmény Júh- eladásról.
($) November 20-dikán 1828-ban Pest Vármegyében fekvő Alsó- 

Inartsi (Csikós) Pufztán, Kótyavetye által elfognak adattatni felesleg 
való megnemessített 6ű dar. Kos, 1000 dar. nemesített anya Juh, 
520 dar. finom gyapjas Űrül, 200 dar. nemes Urü Bárány, és 250dar. 
nyöstény Bárány, melly Rótyavettyénél kiki szívesen meghívattatik.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Nov. 21-dik napján 1828. Váltó-Czban : 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 20 kr. Kétszeres 5 fór. 
40 kr. Rozs 4 fór. 12 kr. Árpa 2 fór. 48 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Kukoricza 2 fór. Z4 kr. Köles — fór---- kr. Köles kása— fór. __kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(43.)

Pesten, Szerdán, Sz. András Hava 26-dik napján 1828.

Pálya és Czél.
A' pályán szaladunk a’ czélt vetekedve elérni;

A1 czél messze vagyon, pálya futásra rövid. 
Indúlj hát szaporán; az időt elveszteni nem jó: 

Az halad, a’ ki siet; késik az, a* ki marad.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

■zV múlt Vasárnap, Nov. 23-dikán, 
Pesten jeles ünneplés tartatott a’ 
Mélt. Draskovich György Úr’ 
famíliájára nézve; mert ugyan azon 
Draskovich famíliának, melly
nek tagjai hajdan a’ Magyar Anya- 
fzentegyház’ egén tündöklőitek , 
többek pedig a’ polgári és vitézi 
rendben fénylettek, eggyik mara
déka , ki is nagy reményt nyújtva 
lép fel az egyházi rend’ pályájára , 
Gróf Draskovich Nép. János Ur 
első Miséjét az Univerfzitás’ templo
mában tartotta, Nagy Méltóságú 
Gróf Nádasdy Paulai Ferencz Vá
czi Püspök O Exjától vezettetvén ; 
Czeremoniarius volt mellette Fő 
Tifzt. Dertsik János Esztergomi 
Kanonok Úr; Diakónus TT. S z a l ay 
Imre Professor Úr az Univerfzitás- 
nál; és Subdiakonus Hevánfzky 
Leopold Studiorum Praefectus Úr. 
Épülni lehetett a’ sok Egyházi, és 
világi Fő Uraságok’ öfzvegyüleke- 

( Második Félesztendő 1828.)

zetének látásán , főképpen pedig 
azon, midőn a’ Misének végével az 
új Miséző Mélt. Szülőjire, és Test
véreire az áldást kiosztotta. 70 Fő 
Vendégek ültek a’ fényes asztalnál 
a’ Mélt. Grófi háznál.

Ő Tsáfz. Kir. Felsége méltóztatott 
Nagy Méltóságú Tolnai Gróf Fes
te t i t s Albert Urat, Ő Ts. Kir. Fő 
Herczegségének a’ Nádor-Ispánynak 
Fő Udvari Mesterét, Nov. 4-dikén 
költ Kabinéti levele által valóságos 
belső titkos Tanátsosságra kegyel
mesen emelni.

Pozsonyban Novemb. ll-dikéna* 
Német színjátszó Társaság két theá- 
tromi darabot adott, olly végből , 
hogy a’bégyülő pénz a’ízegények 
ápolására ott felállott jótévő Intézet’ 
felsegéllésére fordíttassék. A’ nézők
től bégyült pénz 850 f. 30 kr. tett. 
Ezen summát nemes adakozásokkal 
nevelték még: Fő Méltóságú Odes- 
c a 1 c h i Herczeg 100 fór. ; Gróf 
Zichy János O Nagysága # 200 f. ; 
és Gróf E r d ő d y Károly Ó Excel
lentiája 50 fór.

X
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Fiúméból Nov. 5-dikán írják: 
hogy ott Oct. 3vdikén meghalt 
Ad a mi eh András Lajos Ur, ki 
a' közjónak előmozdításában mint 
egyenes lelkű igazság fzerető Tifzt- 
viselő fáradhatatlan buzgósággal ’s 
bélátással munkálódott; ’s mint jó
tetteivel példát adó polgár minde
nektől tifzteltetett. O az utóbbi Or- 
fzággyülésen mint azon fzabadRir. 
Városnak , és fzabad Révpartnak 
Követe lévén, ott, mint a’Kereske
dés’ ügyében kineveztetett orfzágos 
Deputatiónak tagja, mind munkás
sága , mind hazaíiui tüze által fzem- 
betünőleg megkülömböztette magát.

Ó-Szőnyről Oct. lQ-dikén.— 
Ma történt itten, hogy Méltóságos 
Vásonkeői Gróf Zichy János Úr’ 
Uradalmában Ts. Ns. Komárom 
Vármegyében fekvő Ó-Szöny Mező
városában Nemzetes Lakner Má
tyás Tifztartó Úr a' Mélu Uraság 
szolgálatiban 25 efztendőt eltöltvén, 
házánál ünneplést rendelt; midőn 
egyfzersmind Ó-Szőnyi Jobbágy 
Refei András Ns. Kavafz Anna 
hitvesével házasságának 50 esztendei 
ünnepét tartotta; ezen ritka házas 
párt Fő Tisztelendő Szakály Gá
bor helybeli Pléhánus, és Esperest 
Úr másodszor öfzve esküdtette. En
nél fogva a’ Tifztartó Úr a’most is 
jó egésségben lévő Öregek’ arany 
lakadalmát 22 személyből álló Nem
zetségének , és egyéb nagy fzámú 
Uraknak megvendéglésével tartotta, 
és ünnepelte.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Király Nov. Q-dikén költ Vég

zése által ismét 14 Püspöki Megyék

ben; és Nov. 12-dihi Végzése által 
7-ben határozta meg a’KisPapi os
kolák’ felállítását; valamint az Ér
sekek, és Püspökök által kinevez
tetett Oskolai Elöljárókat, és Di- 
rectorokat megerősítette.— Mind a’ 
Jun. 16-dikán költ K. Rendelés fze
rént esik, melly is mindenütt végre 
hajtatik.

Gróf T o u r n o n Pair, és Báró 
Felix General-Major, a' Betsület’ 
Légiójának Nagy-Tiszteivé neveztet
tek. Ama híres klavirozó is, Kalk- 
b renn er Úr, ugyan azon Rend
nek Vitézi Keresztjét nyerte.

Tudva van hogy a" Gazette 
de France’ Kiadója, A u b r y Vik
tor a’ f. e. Aug. 5-dikén kiadott czik- 
kelyéért, ezen felírás alatt: „1828* 
diki ülés,’’ bévádoltatott, midőn 
azon nyomtatványokat akkor le is 
tartóztatták. A’ vád-írásban a' Kir. 
Prókátor azt feszegette, hogy az 
Ujság-író ebben a’ Király’ Orfzág- 
lása ellen gyűlölségre ingerlette az 
embereket. Most Nov. 12-dikén ho
zott Ítéletet ezen ügyben a Párisi 
Fenyítő Politia-Törvényfzék, és Íté
lete abból állott; hogy noha nem 
illendő kifejezésekkel van készítve 
azon czikkely, mégis a’ törvény ál
tal értett vétekben réfzes nem lévén, 
— Aubryt a’ Törvényszék a’vád 
alól felszabadítja; a’ f. e. Aug. 5- 
Ikén rendeltetett elfoglal tatást (con- 
fiseátiót) feloldja, és az elfoglalt 
nyomtatványoknak viíTza- adatását 
rendeli.

NAGY BRITANNIA.
A’ Times Nov. 10-dikén azt írja: 

hogy az Orfzáglófzék megértvén
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Maison Fr. Generálisnak azon 
szándékát, hogy az Athénai földről 
is el akarja űzni a" Törököket, mind
járt a" Franczia Kabinét eleibe ter
jesztette , hogy ez által Maison 
Grlis általfépi az Angol Udvar’egy- 
gyetértésével neki adatott hatalmat. 
A’ Franczia Kabinét valóban olly 
emberséges volt, hogy ezt megis- 
mérte, ’s Toulonba parantsolatot 
küldött, az eránt hogy egy hajó 
tüstént menjen Görög Országba, 
Mais ont ezen szándékától vifz- 
fzatartóztatni. Szerentsére az Angol 
és Franczia Admirálisok jobban 
értették a’ dolgot, ’s az expeditió’ 
czélját, azért gátolták az expedíció
nak Athénéhoz való indulását, kil
lőmben késő lett volna a’ most kül
dött parantsolat.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Oct. 

29-dikén.— Ezen h. 15-dikén esett 
a’ Portának értésére , hogy Várnát 
az Orofz seregek elfoglalták; de 
ezen hír olly bizonytalannak látszott 
a' dolognak valóságos története fe
lől, hogy szükséges volt a’ Bostandsi- 
Basit (Kertéfz-Basát) a’ Nagy-Vezér' 
táborába küldeni, hogy a’ dolgot 
voltaképpen kitanulja. Minekután- 
na a' Szultán megértette azon kör- 
nyűlállásokat , mellyek Várnának 
elestél okozták, mindjárt a' Nagy- 
Vezért , M e hm e d- S z el ira Ba
sát, hogy a’ várnak felmentésében 
nem elegendő igyekezettel, és erő
vel dolgozott, hivatalától megfősz- 
tolta, és a’ Kegyelem elvesztésével 
őtet G a 11 i p o 1 i b a számkivetette. 
Ennek helyébe a Kapudán Basát,

Ízzel Mehmed Basát , tette* 
Nagy-Vezérré , ki Várnának állha
tatos oltalmazásában magát olly di- 
tsőségesen megkülömböz tette ; és 
neki általadta a’ Nagy-Úr’ petsétjé- 
vel , mint a’ fő tellyes hatalom’ je
lével , a’ letett Nagy-Vezérnek min
den vagyonát, sőt még tábori sze
reit is. Jussnf Széresi Basára, 
ki hirtelen az övéivel eggyütt által— 
ment az Orofz táborba, ’s így le
hetetlenné tette, hogy a’ Kapudán 
Basa aT várat tovább védelmezze, a* 
Mufti által a’ Szultán átkot monda
tott, és ítéletet hozatott, kit örökös 
számkivetésre büntetvén,minden jószá 
gait a’ Kintstáv számára elfoglaltatta.

Mióta a Porta Várna’ elvesztél 
megtudta, azóta á hadi készülete
ket megkettőztetett buzgósággal té
teti ; a’ fegyverfogható Törököket 
a’ fővárosban újra felíratja ; a’ hadi 
szereket ágyúkat, töltéseket fzaka- 
dat fanul szállíttatja a" táborba ; na
ponként seregek érkeznek ide Istá
ból , kivált lovagok, és rövid nyug
vás után tovább mennek. Így neve
zetesen a’ múlt napokban a' Kara- 
hifzari, Aidini, Kafztamu- 
ni, Biredsiki, és Randurmai 
Ayánok (Kormányozok), és a’ mi
nap az Anatóliai Dere-Bégek között 
leghatalmasabb Tsapanoglu is, 
több ezer lovagokkal itt ménének 
lerefztül. A napokban ismét több 
Orofz foglyok , és 30. fzekér, zász
ók kai,fegyverekkel, nniformisokkal, 

dobokkal,és egyéb hadi martalékok
kal megrakva érkeztek a fő városba* 
mellyeket a’ Törökök a" Várnai utol
só fzerentsés tsatákban nyertek.
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Nagy álmélkodással láttuk az 
utolsó hetekben a’ fekete tengerről 
több hajóknak megérkezését, mel
lyek nem tsak vajat, kaviárt, (bé- 
sózott tok-ikrát) , ’s egyéb eleséget, 
aj gabonát kivé vén , hanem kendert, 
hajó-köteleket, vasat, ’s egyéb til
tott hadi portékát is hoztak, az O- 
rofz Orfzáglófzék’ helybenhagyásá
val. Alig értette meg a’ Porta ezen 
hajóknak az Orofz kikötőhelyekből 
lett megérkezését, mindjárt ő is a’ 
maga réfzéről a’ fekete-tenger’ bézá- 
rásától el-állott, és éppen annyi 
hajót akar botsátani ki a’ fekete
tengerre afzalt gyümöltsökkel, ’s 
egyéb déli termékekkel, a" mennyi 
Orofz Orfzágból megterhelve fogna 
érkezni. Ennél fogva már nehány 
Szárdiniai, és Austria i hajók, afzalt 
gyümöltsökkel megrakva, fzabad 
úti levelet kaptak a’ fekete-tengerre 
való menetelre.

A’Szmirnai C o u r ri e r Oct. 18- 
dikán ezt írja: „Prediletto Austriai 
kereskedő brigg, Schielin Kapi
tány alatt, A1 e x a nd r i á b ó I ele
séget akart vinni Konstantiná
poly b a, de a’Dardanelláknál egy 
Görög brigg feltartóztatta, mellynek 
Kapitánya Predilettónak tudtára ad
ta , hogy őtet Aeginába fogja kísér
ni, és két Görögöt küldött a' keres
kedő-hajóra. Minekutánna egy ízéi
vé fz éjjel Schielint a’ Görög brigg- 
től elfzakafztotta volna, Szmirnába 
indúlt, és oda Oct. 14-dikénmeg is 
érkezett; tegnap folytatta útját Kon
stantinápoly felé.

Ugyan a'Szmirnai Co.urrier Ale

xandriábái Sept. 20-dikán vett tu
dósítás fzerént írja: hogy Nisus 
Franczia hadi briggen azon hónap 
első napjaiban Saint-Leger, a* 
Franczia tengeri Minister’ rokona, 
és L e g r o s, a’ külső dolgok hivata
lában Tifztviselő, Urak oda érkez
tek, hogy a’Vice-Királynak tudtára 
adják a Franczia hadi seregeknek 
Móreába küldetését, valamint an
nak czélját (mellyről a’ Codrington, 
és a’ Vice-Király közt köttetett Egy- 
gyezésben egy fzó sints) — A’ Porta 
a’ Vice-Királytól azt kívánta, hogy 
50,000 ardeb búzát, és 25 000 ardeb 
árpát küldjön Ronsta'ntinápolyba. 
Már hajókat is fogadtak ezen gabo
nának mentői hamarább leendő oda 
fzállítására. E’miatt már most nem 
könnyen ád el a" Kormány fzék ide
gen Kereskedőknek gabonát. Noha 
az utolsó napokban több Kapitá
nyok érkeztek pénzzel gabona’ be
vásárlására , de még semmit sem 
kaptak. — Minthogy a’ Nílus’ ki
áradása az idén egéfz kívánság fze
rént történt, jövendőre bő aratást 
várnak. — Eglé Franczia korvet, 
melly Aug. 2Q-dikén indúlt T o u- 
lonba, egy ifjú Törököt,-M u fz- 
tafa Efendit, Ozmán Bei Nur- 
redinnek, az Egyiptomi Major-Ge
nerálisnak fiát elvitte, ki Parisban 
fog neveltetni.

Kandia szigetéről öt nap alatt 
Alexandriába szomorú tudósítások 
étkeztek , mellyek fzerént azon fzi- 
geten igen nagy elkeseredéssel foly
nak á’ tsatázások, és az aratás na
gyobb részint oda van , elgázol
tától,t.
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Alexandriából Sept. 30-dikán. 
— Ezen h. 84-dikén érkezett ide az 
Egyiptomi első hajós osztály 5000 
Egyiptomi katonával, Syrene fre- 
gáta, és Erebus bomba-hányó gá* 
lya’ kísérete alatt, Navarintól. Ezen 
seregek azonnal Kairóba rendeltet
tek. Sajnálkodásra méltó nyomorú
ságban vannak mind egésségökre, 
mind rongyos ruházatjokra nézve. 
A’ szállító hajóknak egy része tüs
tént visszatért, a’ többi seregek’ el- 
hozására , ugyan azon Franczia hadi 
hajók oltalma alatt. A’ Franczia fre- 
gátán volt Ibrahim Basának egy 
Tisztje is, Baki-Efendi, kit a 
Basa azért küldött vala ide , hogy az 
attyának végső parantsolatját meg
értse viíTzamenetele eránt. — Nem 
tudjuk itten, mi fog történni a’vá
rak’ elfoglaltatásával ; annyi még is 
bizonyos, hogy az eleséget, és hadi 
szereket a’ szövetségesek nem en
gedték kivitetni a hajóból a’ várőrző 
seregek" számára , úgy látszik, hogy 
Mehmed Ali a' Gödri ngton 
Admirálissal kötött Eggyezésnek 
ezen megszegését igen nagy bofzon- 
kodással vette. (lásd előbbi levelün
ket).— Saint-Lager, ésLegros 
Urak azon okból is jöttek ide, hogy 
a" különféle nemzetbeli magános 
személyeknél lévő rabszolgákat ki
váltsák ; már 80 közűlök meg van 
szabadítva ; még sokkal nagyobb 
számmal, kivált az asszonyok,inkább 
akarnak ott a' Törököknél maradni, 
és a’ilekik ajánlott szabadságot meg
vetették, Saint-Lager, és Le- 
gros Urak Kairóba útaztak, hogy 
ott is az illy rabszolgákat felkeres

sék , ’s azokat, kik ezen jótétemény
ben részesülni kívánnak , kiváltsák. 
— Két Algíri hadi hajót Z Franczia 
hajó az Alexandriai kikötőhelyben 
szüntelen ízemmel tart.— Egy nagy 
tengeri fegyverháznak építésében 
foglalatoskodnak most számos mun
kások, mellyel a Vice-Király ren
delt ; ő a* fiának, Ibrahimnak 
megérkezése utánAlexandriába szán
dékozik lakását venni, melly mos
tanság az Egyiptomi Kereskedésnek 
közép pontjává vált.

A‘ Smirnai Courrier Oct. ll-ikén 
Káneából ( Kandia szigetéről) Aug. 
20-diki levelet közöl, mellyben így 
fzóll az író : ,, A’ bézárást egy línea- 
hajó , egyfregáta, ’s egy brigg meg
erősítette ; mi nem tudjuk , mitsoda 
czélból. Azt sem foghatjuk meg, 
miért tsupán tsak Angol hajók által 
történik a bézárás ; már négy hónap 
óta egy Franczia hajót sem láttunk 
itt.— Mufztafa Basának expeditiója 
után Gróf Capodistri-as négy 
Sphakiabeli Fő személyt elfogatott, 
kikről az volt a' gyanú, hogy H a d s i- 
Michalit, ki az ütközetben el
esett, elárulták. Ezeket a’ Praesi- 
denshez vitték volt, de valami két 
hét előtt a’ Praesidensnek egy titkos 
Biztosával visszatértek , ki azért kül- 
dettetett ide, hogy a'dolog" mivol
tát tanulja-ki, ’s a’ szigetnek való
ságos állapotját vizsgálja-meg. An
nyi bizonyos , hogy ezen idegennek 
(hihető Rei neck Bárónak) ide ér
kezése óta a’ Görögök ismét felzen- 
dültek a" hegyek között. Ezeka’bé- 
keséges hazafiakat halállal fenyege
tik , ha ró ízt venni nem akarnak a’
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lázadásban. — Mufztafa Basa azt 
hallja , hogy a' Hatalmasságok’ köz
benjárására az ellenségeskedések 
megszűntek, és mégis a’ támadó ts ti
portok még a’ város kapuji előtt 
megtámadják őtet; ő meg nem ma
gyarázhatja ezen ellenmondást; és 
mivel a’ bezárás miatt Urától, az 
Egyiptomi Vice-Királytól nem kap
hat parantsolatot, nem tudja, mi 
tévő legyen.

GÖRÖG ORSZÁG.
Az Aeginán megjelenő A b e i 11 e 

Grecque (Görög Méh) nevű Új
ság Sept. 25-dikén a" Praesidensnek 
illy írását közli a' Panhellenionhoz 
azon h. ig-dikéről: ,,Tegnap előtt 
tértem viíTza Kalamatába vett 
útamból, és alig vártam, hogy az 
Urakkal közölhessem ezen közlen
dőket , mellyek annak bizonyságául 
szolgálnak ismét, hogy az Isten ko
rty örúletesscgből kívánságainkat ál
dásokkal tetézi, és napról napra mu
tatja, hogy azok,— hála azon fel
világosodott igazságnak, és keresz
tényi jóakaratnak, melly a’ Londo
ni Kötés’ Felséges Szerzőjinek Po
litikáját bélyegezi, — mentői hama
rább egészen bétellyesednek.— Ezek' 
nevében a’ Marquis Maison Ge
neral-Lieutenant Úrnak fővezérlése 
alá bízatott Franczia expeditio a’ 
békeség’ dolgát siettetni fogja, melly 
az ő gondoskodásoknak , valamint 
minden reménységeinknek tárgya. 
Én voltam Petalidinál, hol Mai
son Grlis Úr felütötte táborát. — 
Juno, Dryad, Konstantin 
fregáták ottan vasmatskát hánytak 
mellyek en Guilleminot, Strat-

: ford - Canning , és Ribeau- 
• pierre Nagy-Követ Urak tartóz

kodnak. — Ezen vizeken a’ Görög 
Ország' záfzlójinak , és Orfzáglófzé- 
kének olly tifztelkedéseket mutat
tak , mellyek a'jövendőnek zálogául 
szolgálnak , "s így jó reményt nyúj
tanak azon munkálkodásokra is, 
mellyekkel a" három Udvar' Képvi
selőit Pórófz fzigetén foglalatos
kodni fognak. — Valóban azon szi
getre lett érkezésünk’ napján olly 
írást vettünk tőlök, mellyben min
ket meghívnak, hogy eleikbe ter
jesszük azon Statistikai jegyzéseket, 
mellyeknek hiteles kútfőkből való 
öfzvegyüjtéséi e azUrakat felfzóllítot- 
tam vala. Ezeket ismét sürgetem, és 
kérem az Urakat, hogy a’ mennyire 
lehet, munkájikat siettessék. — Az 
Orofz Tsáfz. Kamarás Úr , és Státus 
Tanátsos Gróf Bulgari, Ezechiel 
Orofz línea-hajón Pórófzba meg
érkezett, és a' Vice-Cancellariustól, 
Nesselrode Gróftól levelet hozott 
nekünk, melly Ő Tsáfzári Felsége' 
nevében őtet a’ Görög Orfzáglófzék- 
nél megbízza, hogy Orofz Biroda
lom, és Görög Ország között olly 
helyheztetést szerezzen , melly a> 
Londoni Kötés" értelmével megegy- 
gyezzék. — Örömmel tefzem azt 
hozzá: hogy a’ nyert engedelem 
mellett az Uraknak bizonyosan je
lenthetem , hogy az Ó Nagy Britan
niái Felségének Ágense is (Da w- 
kins Úr) mentői hamarább köz
tünk lesz. — Bizonyittsuk-meg, lí
raim , iparkodásainknak sikere által, 
hogy méltók vagyunk azon jó indu- 
latú részvételre, mellyre a’ fzövetsé-



ges Hatalmasságok Görög Orfzágot 
méltatják.—Költ Poroszon, Sept. 
1818* A' Praesidens: Capodis- 
trias J.A.— A’ Státus-Titoknok: 
T r i k u p i s Sp.”

kétszer küldötte egymásután Lakki 
ellen , de a’ Görögök vitézül vissza
verték.— Sept. 1-ső napján az Óbes
ternek megírták a’ Kandia tarto
mánybeli Keresztények, hogy Aug. 
25-dikén, minekutánna a’ Görögök 
Agriolidi Török Vezért Messá- 
ránál megölték , a'Törökök Kandia 
rár kapujit bézárták, és minden kü- 
lömbség nélkül az ott lévő Keresz
tényekre rohantak. A' konczolás 24 
óráig tartott; 750 holt testnél töb
bét találtak az utfzákon , azokat 
nem számlálván , kiket a’ tengerbe, 
kútakba hánytak; tsak 20 férjfit 
hagytak életben hazafiaik’ testének 
eltemetésére; de ezeket is megöl- 
dösték a’ sírok’ szélein, mellyeket 
ástak vala. Tsak a' Metropolita fut
hatott a’ Basa’ palotájába, ’s ott 
megmaradt. A’várbeli Keresztények' 
vérével meg nem elégedvén, Hera- 
clion várából ('így is nevezi ezen 
Újság Kandia várát) kiménél k 
egéfz erejűkkel, ’s a’ környékben 
hasonló öldökléseket Vivőnek végbe 
még az ártatlan gyermekeken, as
szonyokon , szüzeken is ; tsak keve
sen futhattak a'hegyek közé.— Ezt 
megértvén az Óbester, mindjárt se
regeket külde, Tsuderi vezérlése 
alatt, Kandia ostromlására. — A' 
Kandiai Törökök" példáját követték 
a' Rettimóiak is-, kik a’ környék
ben 60 Keresztényt öltek meg., még 
a’ Papokot is az oltár mellett; de a’ 
mi katonáink megérkezvén, őket 
megfzalafzták , és 25-töt közűlök le- 
vágának, ’s az elrablóit marhát mind 
elvevék tőlök. — Ezután Rettimo 
vára ellen is ostromlás rendeltetett.

A’ Görög országi Közönséges Új
ság Oct. 4-dikén jelenti, hogy Gö
rög Országnak Nagy-Admirálisa (így 
nevezi ezen Újság) Lord Cochra-j 
ne, nyolca hónapi távul léte után,1 
Sept. 30-dikán Hermes nevű új 
Görög gőzhajón Pórófzba meg
érkezett.

A’ Görög országi Közöns. Újság 
Oct, 11-dikén közli a’ Praesidensnekj 
azon Végzését, mellynél fogva egy 
Posta-hivatalt állít fel ; ennek közép
pontja azon hely lesz , hol az Orfzág- 
lófzék fogja lakását venni.

Ugyan ezen Újság Oct. 4-dikén 
hivatalos tudósítást közöl, melly 
Zizifé-ből (Kréta szigetéről) költ 
Sept. 23-dikán. E’ fzerént a Görög 
seregek a’ Káneai ütközet után A- 
pocorona vidékére mentek minden 
akadály nélkül, ’s Aug. i4-dikén 
meg is érkeztek; egy része ezen se
regeknek R a 1 y b ä mellett, a’ Szu- 
dai öböltől nem meftze , egy Török 
tsapatot megvert, melly azután ha
jóra ülvén, Szudába hajózott. Így 
Apocorona egészen megtisztult az el
lenségtől. Báró Reineck Óbester 
betegségéből felgyógyulván Apoco
rona vidékére ment, és Ziziíé falút 

. válafztotta hadi fzállásánalv, melly 
Malaxatól, hol Törökök tanyáznak, 
3 órányira esik. — Mufztafa Basa 
Nerolmronál kapott sebjének gyalá
zat) át el nem tűrhetvén, seregeit



Küldmbbféle Tudósítások

Az éjfzak-Amerikai eggyesült 
Státusoknál a’ Kintstár’ Ministere 
azt jelenti: hogy Jan. 1-ső napján 
182Q. a’ Státus adósságából ismét 
négy millióm dollár kifizettetik; 
és így a’ Congressusnak utolsó ülé
sétől fogva ki lene z millióm lefz 
kifizetve.

A Halifaxi Újság (Uj Skócziában) 
azt állítja, hogy az éjfzak-Amerikai 
eggyesült Státusok, és Kanada kö
zött a’ határszélekről támadott kér
dést nem az Orofz Tsáfzár (ki a 
Genti kötésben béke-Ki rónak volt 
választva) hanem a’ Belgiumi Ki
rály fogja eligazítani.

Dublinban III. Wilhelm’ki- 
fzállásának ünneplése alkalmatos
ságával némely rendetlenségek tá
madtak. Orangista, és Kathol, nép- 
tsoportök futkostak az utfzákon, ’s 
amazok így kiábáltak: Nopopery; 
ezek : É1 j e n O’ C o n n e 11! de nagy 
baj nélkül elfzélefztették a lovag 
őrök. — A’ Londoni Újságok most 
is jelentik, hogy időről időre ka
tona-seregeket küldöznek Irlandba.

Gibraltárban a betegek' száma 
Oct. 20-dikán volt 1511, a’meghol
také 41; 21-dikben betegek voltak 
1532, megholtak 40; és 22-dikben 
betegek 1554, megholtak 41-— A’ 
döghalál nyomorúságát még neveli 
az is, hogy a közönséges kútakban 
nints víz ; azért Don Grlis , a" Kor
mányozó, felfzóllította a’ lakosokat,

hogy a’ magok vízfogóikból küldje
nek vizet a’ kórházakba. A’ kikötő
helyben álló hajókon is, mellyekre 
sok famíliák futottak, többen meg
holtak.

F a b v i e r Óbester, ki több hé
tig tartózkodott Parisban, de az 
Újságok róla nemfzóllottak, Nan
cy b a utazott, famíliájának látoga
tására. A’ Courrier Franyais azt ál
lítja, hogy haladék nélkül viíTzatér 
Görög Orfzágba, hogy egy Görög 
reguláris sereget, a' többek közt egy 
Görög nemzeti gárdát öfz- 
vealkosson.

A’ Hamburgi Correspondent’ 
jélentése szerént Stokholmban 
Nov. 4ikén kihirdettetet a’ Svécziai 
Rendek országgyűlése, Ő Felsége 
a’ Király ismét Gróf de Geert ren
delte Ország - gyűlési Marsainak; 
az Upsálai Érsek pedig Rosen- 
stein Úr az Egyházi Rend Szó- 
szóllójának neveztetett. A’ gyűlést 
maga a' Király Nov. 13-ikán, vagy 
14- személyesen fogja megnyítani.

Odesszában Oct. 2Óikán , mint 
az öreg Tsáfzárné születése napján 
Te Deumot énekeltek; estve a’ vá
ros ki volt világosítva. J u s s u f 
Basa a’játékszínbe ment kísérő
inek egy részével.

A’ f. e. 22-dikén Sz. P ölt é n
ben meghalt Báró M a c k, pensió- 
ban volt Tsáfz. R. Tábori Szerek’ 
Mestere, ki ottan több esztendők óta 
a’ legnagyobb magánosságban élt.

(Hafznos Mulatságok Nro 43. Hirdetés V"4 árkus. )



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(43.)

A* Hazai *s Külföldi Tudósítás ok* nagy érdemit
» Olvasói iksz.
* J

($) A' ditső Magyar Nemzet mindenkor megbizonyította azon 
nemes nagy lelküségét, mellyel tsinosodásának, nagyra emelkedésé
nek , fényének eszközeit ápolgatja, és ápolgatva gyarapítja. Ezen 
nemes indulatot tapasztalni fzerentsés volt ezen Nemzeti Újság’ In
tézete nem tsak a’ boldogult megindítójának, és fz érzőjének éltében» 
hanem annak elhunyta után is ; a mi abból megtel fzik, hogy az Előfizetők^ 
száma esztendőről esztendőre szaporodott. — Ezért Nekik méltó , és 
alázatos Köszönet í

Midőn tehát most ezen nemzeti Újságnak jövő. 1829-dik fél esz
tendei folytatásáról jelentést teszünk, olly bizodalommal fzóllítjuk- 
meg a’ tisztelt Olvasókat, hogy eddig tapasztalt jó indúlatjokat tőlünk 
meg ne vonják ; és hogy a* nyomtatványok' számát ahoz lehessen szab
ni, Újság-leveleinket jókor megrendelni méltóztassanak. Ezen bizo
dalmát annál bátrabbak vagyunk reményű,, minthogy az Újságot a’ 
maga mivoltában, külső, és belső roi némőségé ben megtartani » sőt , 
a’ mennyire lehet T tökéletesíteni tellyes igyekezetünk leszen. — A.’ 
hazai dolgoknak» kivált mellyek a’ Közönséget érdeklik, első helyet 
engedünk ; a’ külföld* nevezetesebb történeteket, országos változásokat» 
háborús dolgokat az értelmes Hazafinak tudni, nem tsak fzép, hanem 
Izüks^ges is, Társaságos életet élünk; a* Nemzetek egymással y mint 
a* láncz-fzemek r egybe vannak kötve, ’s egymásba vagy egyenes ,, 
vagy mellékes béfolyások vagyon; azon Külföldi jelesebb dolgokat is
érdemes Olvasóinkkal értelmes» esti fizta, ha bőven nem/ehet, velős_
előadásban megismertetni kötelességünk.

Ditső Nemzet! Olly idő ponton állunk, mellyből a’ legélesebb 
szemű Politikus is tsak sokféle szövevényt, a’ dolgoknak öfzvebonyo- 
lodását, de semmi véget nem lát- Az idő- nagyon nehézkes, tsak a* 
jövendő mutat ja-meg, mit fog fiz ülni. Várjuk-el.

Újság-leveleinkhez járulnak a’ Hafznos Mulatságok, mel
lyek hogy ne vöknek megfeleljenek r azon lenni el nem mulatjuk. Ezek- 

( Második Félesztendő 1828./ )(
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nek tárgyai: Versek, Daliok, Hazai Literatúra, Szép Mesterségek , 
Terméfzet-Tudomány, Kézi Mesterségek, Házi ’s Mezei Gazdálkodás, 
Terméfzet, ’s Mesterségbeli Ritkaságok, Nemzeti Szokások, régi Épü
letek , Históriai, Geographiai, Statistikai Jegyzések, Külömbféle Ér
tekezések, elmés Apróságok, és Mesék, vagy Rejtett szavak. -— Az 
Újság-levelek mellé vannak még ragasztva külömbféle Hirdetések.

Továbbá a’ bevett fzokás fzerént efztendőnként egyegy új Map
pával kedveskedünk a’ tisztelt Olvasóinknak. Most a’ Dánia, Sveczia, 
és Norvégia Mappája készül. — Az eddig kijött Magyar Állásnak 8 da
rabjával szolgálhatunk eggyenként 20 kr. ezüstben.

Az Újságnak előfizetési ára ezután islnegmarad fél esztendőre 
10 fór. V. Cz. Postán küldve; itt pedig Pesten, és Budán 8 fór. boríték 
nélkül, azzal 9 fór. — Kiadatik hetenként kétszer Szerdán, és Szom
baton; az Újság egy-egy árkus, a’ Hasznos Mulatságok 1/2 árkus.

Ezennel bizodalmasan megkérettetnek a’Ts. Kir. Posta-Mester, 
és Expeditor Urak, hogy a’ Felséges Aerarium’ hafznát is kötelessé
gük fzerént tekintvén, a’ szokott il-dik gratis Újság’jutalma mel
lett az Előfizető Urak’neveit, charactereiknek hibátlan feljegyzésével 
eggyütt megjelenteni, ’s a’ letett előfizetési dijt elküldeni, valamint a’ 
netalán esendő tévedést a megigazítás végett jókor tudtunkra adni ne 
terheltessenek.

Egyfzer’smind tutitokra adom az érdemes Olvasóknak , hogy 
az Újság’ fzerheztetését vifzi Rováts Tamás Ur, a’ Phiiosophiá- 
nak , és Törvényeknek Doctora, úgymint a’ ki boldogult Férjem
nek éltében is három esztendőnél tovább, mint Segéd, munkálkodott 
benne.

Pesten Nov. 26-dikán 1828.

Kultsár Istvánná, 
a’ Hatvani utfzában Nro 5',2.

Híradás.
(|) A’ Piócza fogás a’ Nagy Méltóságú Kalotsai Érsek jószá

gaiban 1829 esztendőnek Januarius 1-ső napjától fogva , három 
esztendőkre kiadandó, melly eránt a" kik kibérelni szándékoznak, je
lentsék magokat Ralotsána’ Praefectoratusi hivatalnak Cancelláriájában.
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Pesten, Szombaton, Sz. András Hava 29-dik napján 1828.

Tsalódás.
Gondolod, ártatlan, hogy szája mosolygani képes?

Tsak le szivébe tekints, majd viperákra talász. 
Nem láthatsz odabé, szivét bezárja előtted;

És a’ külső szín többnyire tsalni szokott.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

Flesten a Báró Podmaniczky, 

úgy nevezett Beleznay Kert’ Palo
tájában BaHa Úr igazgatása alatt 
játszó Magyar theátrumi Társaság, 
mellyről máskor is tettünk említést, 
jó előmenetellel folytatja előadásait; 
tegnap előtt, Nov. 27-dikén, Rán
tó r n é’ hasznára „A urora a’ Por
ti c u s i Barlang' t s u d á j a" ne
vű új tüneményes Énekes darabot 
játszódta U Szakaszban. Altaljában 
a’ tagok jó igyekezetei mutatnak, 
úgy hogy a közönséges pártfogás 
alatt helyes, sőt jeles színjátszókat 
lehetne belŐlök várni. Némellyek már 
most is tellyesen megfelelnek a" Kö
zönség’ várakozásának, miilyenek: 
az árvíz módjára rohanó , és olvasztó 
fiatal Bállá, az indulatot gerjesz
tő Bartha (vagy is Magyar), a' for- 
télyos Erdélyi, és a" két ismeretes 
L á n g ; az aíTzonyfzemélyek között: 
a’ lelkes Rántorné, és a’ kelleme- 
tes B a liáné. A’ Nemes Magyar 

(Második Félesztendó 1828.)

Publikum is bizonyítja részvételét, 
mert az előkelők közűi is olly nagy 
fzámmal jelennek meg, hogy a’ hely’ 
ízűk volta miatt el nem férhetnek. 
Említés nélkül nem hagyhatjuk itt 
egy Diletáns AíTzonynak akkori jeles 
játszását, ki Aurora név alatt gyö
nyörű éneklésével a'Rözönségetmeg 
lepte; és kinek valamint Férje a’ 
Szép Mesterségeknek eggyik ágában 
valóságos Müvéfz, úgy ő is ezen 
ágban.

A’ Nagy Méltóságú Magyar Ki
rályi Helytartó Tanáts Nov. , 8-ikán 
Tettes Oláh LáfzlóUrat, Magyar 
Országon és a’ K. Törvény izéknél 
felesküdt Űgyvédőt, a' közönséges 
ügyviselésekben megmutatott ügyes
ségére , és kivált a’ Concursus’ al
kalmatosságával megbizonyított je
les tehetségeire nézve , a’Magyar K. 
Helytartói Ágensek’ számába bé- 
venni méltóztatott.

AUSTRIA.

Tsáfzári Királyi Felséges Rende
lés fzerént, az Özvegy Szász Ki.

X



rálynénak, boldogölt Mária Amá
lia Augufzta Felséges Asszony
nak halálát (ki Drefzdában Nov. 15 • 
dikén múlt-ki a’ világból) 40 napig 
fogja a’ Ts. Kir. Udvar Nov. 23-di- 
kától fogva gyászolni. — (A' boldo- 
gúlt Királyné született Pfalz-Zwei- 
brückeni Herczeg-Asszony volt, és 
a’ boldogult Maximilian Jóséi 
Bajor Királynak testvére. Született 
1752-dikben, és 1827-diki Máj. 5- 
dikétől fogva Fridrik Augufzt 
Száfz Királynak Özvegye.)

T O S K Á N A.
Nov. 7-dikén Ő Tsáfz. Magassága 

Ilona Nagy-Herczegné, kisérőjivel 
eggyütt Florentiába érkezett, 
hol nyolcz nap méltőztatott mulat
ni , ’s onnét útját Román keresz
tül Nápolyba szándékozott foly
tatni.

EGYHÁZI FEJEDELEMSÉG.

Ezen hónap 7-dikén délelőtt O 
Királyi Magassága a’ Burkus Ko
rona-He rezeg elhagyta Ro
mát, hol Ő Hercegsége a' város
nak minden ritkaságait, ’s neveze
tességeit megszemlélte; onnét N á- 
p o 1 y b a indúlt.

Romából érkezett tudósítás fze
rént Ó Eminentiája Spina Kardi
nális Nov. 15-dikán életének 73-dik 
esztendejében ottan meghalálozott.

NÉMET ORSZÁG.

Nov. 12 dikén kezdődött Mal
vinban a Meklenburgi Nagy- 
Herczegségneh Orfzág-gyülése. A 
két Nagy-Hercegi Biztos már oda 
elindult volt.

O Felsége a’Bajor Király Oct. 
lG-dikán költ Végzésében azt ren
delte , hogy az Augsburgi egy- 
gyesült oskola , mellyben 12 efzten- 
dő óta a’Katholikusok, és Protes
tánsok eggyütt tanultak , a' mostani 
l626/() oskolai efztendő kezdetével, 
a" vallás külömbsége fzerént kétfelé 
válafztassék. A’ Katholikusok’ 
számára a’ Sz. István Oskola-épü
letében lesz egy Lyceum , Gymna
sium, és egyelőre készítő deák os
kola , mellynek Rectora lefz F ö rch 
Ur, az Ambergi Seminarium' Di- 
rectora, és Professor-a’ Protes
tánsok’ számára pedig a' Sz. Anna 
Gymnasium! épületében lefz egy 
Gymnasium, az előre készítő deák 
oskolákkal eggyütt; ennek Rectora 
lefz Wagner Udvari Tanátsos Úr. 
Az eddig volt Professorok hitvallá
sok fzerént külön választva fognak 
tanítani, és az új tanítói székekre 
újak fognak kineveztetni. — Más 
Kir. Rendelésnél fogva, melly Nov.
1-ső napján költ, viíTza-állíttatik 
két Apácza-Klastrom , eggyik Sz. 
Ferenc Szerzetén , a másik. Sz. 
Domonkos Szerzetén lévő Augs- 
burgban, és mivel kevés tagok 
vannak még életben, kik pensióból 
éltek, szabad lefz új szerzetes Leá
nyokat felvenni, de a' kiknek a'ta
nításra el kell kéfzüiniök, mint
hogy ezen Klastromok ezentúl a’ 
Kathol. község" számára Leány-os
kolák lesznek.

Ő Felsége a’Würtembergi Ki
rály Nov. 19-dikén estve Weimárba 
vett útjából kívánt jó egésségben 
vissza érkezett Stuttgartba,
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LENGYEL ORSZÁG.

Varsóból írják Nov. l3-dikán, 
hogy oda azon hónap’ Q-dikén ér
kezett O Felsége’ az Anya Tsáfzárné’ 
halálának híre—és hogy Nov. Il
dikén reggel O Tsáfz. Magassága 
Konstantin Nagy-Herczeg Sz. 
Pétervárába elutazott, hogy a’ 
boldogult Anya-Tsáfzárnénak te
metésén jelen legyen.

Gróf G rab o v s k y Grlis, Len
gyel Minister, a hadi seregtől Var
sóba érkezett, és Sz. Pétervárába 
utazik.

A’ játék-fzín , és a’ többi hasonló 
mulattató helyek , a’ fzomorú ha
lálos esett miatt több hónapig bé- 
zárattattak.

A’ Berlini Újság-levelek Varsó
ból Nov. io-dikén költ tudósítások 
fzerént ezt jelentik : ,,Ő Tsáfz. Ma
gassága Cesarevits Konstantin 
Nagy-Herczeg, a Lengyel hadi se
reg Fő Vezére , a’ Lengyel Király
ság" Státus-Tanátsában előlülő Mi- 
nisterhez Oct. 28-dikán egy Levelet 
intézett , az Ulászló Lengyel 
(egyszer smind Magyar) Királynak, 
a Tsáfzár akaratja fzerént, felállít- 
tatandó Emlék-jele eránt: O Tsáfz. 
Magassága Cesarevits a' Stá- 
tus-Tanátsra bízta , hogy ezen Tsá
fzári akaratot az Orfzág’ lakosainak 
tudtára adassa.—- O Felsége az Orofz 
Tsáfzár Várnából lett elindulása 
előtt az oda való Metropolitát ma
gához hívatta ; és neki, valamint az 
oda való Görög Községnek különös 
oltalmat ígért. Az ostromlás ideje j

alatt valami 100 ember vefztette éle
tét az oda való Görög község közül. 
— Varsó környékén nehány nap 
előtt annyi hó esett, hogy már fzán- 
káztak. (Ez történt Berlinben is 
Nov. első napjaiban.)

NAGY BRITANNIA.
A' Portsmouth! kikötőhelybe bé- 

erefzkedett kis Orofz hajós osztály, 
melly 1 línea-hajóból, 1 fregátáből, 
és 2 briggből áll, N. v. 10-dikén 
szándékozott útját tovább folytatni 
a’ földközi tengerre. Portsmoutban 
állott még 5 vagy 6 Dán kereskedő 
hajó, mellyeket az Orofz Orfzágló
fzék Rronstadtban fogadott-meg, 
hogy az Orofz hadi sereg’ fzámára 
az Archipelagusra eleséget fzállít- 
tsanak.

A" Hampshire Telegraph 
illyent ír ezen Orofz hajókról: ,,Az 
Orofz hajós-ofztály Kronstandtból 
a földközi tengerre vett útjában 
nem itt, a" mint lehetett várni, ha
nem Spitheadban kötött ki. Ez 
Mihály Nagy-Herczeg nevű 
74 ágyús línea-hajóból, Lovicz 
Herczegné nevű 44 ágyús fregá- 
tából, és Ulysses,’sTelema eh 
18 ágyús briggekből áll; a’ fregáta 
igen gyönyörű hajó , annyi tonnás, 
mint a Praesídent nevű éjfzak- 
Amerikai fregáta (melly is jeles épí
tésére nézve isméretes, és több íz
ben le van rajzolva). A’ briggek is 
derék hajók a' magok nemében. 
Ezek 8, vagy Q-dikben indúlnak 
Máltához. Már most híre sints töb
bé, hogy Heyden Gróf alatt az 
Archipelaguson lévő hajós sereg vifz- 
fzatérne , noha előbb azt beszélitek,

)C



hogy ha azon Orofz hajós osztály, 
melly a' minap Plymouthban kikö
tött a' hajók’ kiigazítása végett, 
megérkezik a" földközi tengerre, on
nét vifiza fogna menni Kronstadt- 
ba. Máltában közönségesen azt tar
tották , hogy az Orofz hajók közül 
egy sem tér még most vifiza a föld
közi tengerről. Hihető, hogy ezen 
határozást a' mi flottánknak meg- 
fzaporítása okozta, melly Spar- 
tiate, és Windsor ■ Castle 
línea-hajók által történt.

Rézén de Marquis Londonból 
Falmouthba ment , honnét azon 
Angol Posta-hajón, melly Nov. 10- 
dikén indúl, Rio-Janeiróba fzándé- 
kozott hajózni.

Imperatriz fregáta , melly az ifjú 
Portugáliái Királynét Európába hoz
ta , mentői hamarább Terceira szi
getéhez akart menni, hogy oda se
gítséget vigyen, melly sziget egyedül 
maradt meg Dom Pedro mellett.

A Franczia Király C o d r i n g- 
ton hajós Hadnagyot, az Admirá
lis’ fiát a’ JNavarini ütközetben 
kimutatott jeles vitézségéért, a Be 
tsület Légiójának Rendébe felvette.

Oct. 13-dikán a’ Máltai kikötő
helybe három Orofz línea-hajó ér
kezett , ú. m. Azoff, Heyden Con- 
tra-Admirális’ zászlójával, N e v s k i 
Sándor, és Ezechiel, mellyek 
3 nap előtt indúltak-el Navarintól; 
ezek eggyesülének azon Orofz ha- 
jós-ofztállyal, melly a' keleti tenger
ről Oct. 8-dikán érkezett Máltához, 
és 3 línea-hajóból, ’s 5 fregátából 
-áll. A'la Fére Champenoise 
línea-hajóval eggyütt most a" föld

közi tengeren az Orofz flotta 7 línea- 
hajóból, és 8 fregátából áll.

Dubl inban Nov. 4-dikén a’ 
Brunfzvik Társaságoknak 
minden Előljáróji, kik egéfz Irland- 
ban vannak, közönséges gyűlést 
tartottak; mellynek tárgya az volt, 
hogy a' tartománybeli Clubbokból 
(társaságokból) egy Nemzeti Egy- 
gyesületet alkossanak öfzve, ’s olly 
rendeléseket kéfzíttsenek , mellyek 
által azok eggyesíttessenek, ’s a’ 
mennyire tsak lehet, munkásokká 
tétessenek. 2000 személy volt jelen 

lezen gyűlésen a jelesebb rendekből. 
Az elölülő, Lord Enniskillen, 
olly nyilatkoztatással nyítá meg az 
ülést, hogy a’ gyűlésnek egyedül 
való czélja az Angol Constitutiónak 
a’ maga valóságában való fentartása 
legyen. Azután a" Titoknok egy tu
dósítást olvasa fel a Brunfzvik- 
Clubbok' állapotjárói , mellyben 
mérséklet ajánltatik, és hogy kiki 
magát óvja a’ Katholikusoknak sze
mélyes sértegetésétől. Ezen tudósí
tás fzerént a’ Brunfzvik-Clubbok’ 
száma mindeggyütt 108.

Wolwichból két pattantyús Kom
pánia indúlt Liverpoolba , hogy on
nét Dublinba menjen. Más jelen
tések fzerént a’ most Irlandban lévő 
fegyveres seregek’ száma 50,000 
emberre megyen.

A’ Morning-Herald így ír: 
,, Megtsalatkoztunk azon remény
ségben , hogy a'Király Londonba 
jő, és a’ Recorder’ tudósítását meg
hallgatja a' halálra Ítéltetett rabok
ról. Ő Felségét, a" mint mondják , 
ismét a kösz vény kínozza, és fzo-
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bájából ki nem mehet. Valóban fe
lette fzükséges volna orvosi Jelenté
seket kiadni O Felsége'állapotjárói 
— Ő Kir. Magassága is Clarence 
Herczeg felette gyenge egésségben 
vagyon; minden nap veszedelme
sebbek , és fájdalmasabbak a' gör- 
tsök , mellyekben Kerned.

Ellenben az úgy nevezett Ud
vari Kerülő-levél ezt jelenti: Cla
rence Herczeg ugyan nagyon be
teg volt; ne nehány nap óta job- 
bulni kezdett, és a" Bushi-Park’ vi
dékén ismét sétálgatott. — A' Király 
betegségéről hallgat az udvari Ke
rülő-levél.

A’ Courier megvédi ja, hogy 
a' Királyt ismét meglepte a' Röfz- 
vény, és az orvosok , ne hogy az is
mét viffza térjen, minden óvásbeli 
Kereket ajánlottak neki. A' mi az 
orvosi jelentéseket illeti, a’ Király 
körül lévő tanáts-adóknak tulajdo
níthatunk annyi Ítélő tehetséget, 
hogy ezen , a’ Király és a’ Közönség 
eránt tartozó kötelességeket, ha a 
környülállások úgy kívánnák, el 
nem fognák mulatni. — Későbbi 
tudósítás fzerént a’ Király jobbats- 
kán van.

FRANCZIA ORSZÁG.
A Moniteur Nov. 14-dikén 

közli az egy darab idő óta annyiszor 
emlegetett Királyi Rendeléseket az 
Orfzág’ igazgatásához tartozó Tiszt
viselőknek több változtatásiról, kü
lönösen a' Státus - Tanátsban , és 
nehány Praefecturákban. Előre van 
botsátva egy Nov. 5-diki Kir. Ren
delés 19 Czikkelyben a’ Státus-Ta- 
nátsnak jövendőbeli öKve-alkotásá-

ról-----Egy másik K. Rendelés, Nov,
18-diki, magában foglalja a’Státus 
Tanátsosoknak, Betsületbeli Taná- 
tsosoknak , és a' Tanátsbeli Próká
toroknak tellyes lajstromát. Ezen 
feljegyzésnél fogva Ondón, De- 
lavau, Franchet, Forbin , 
Fr. Orfzág Fairje, de Castel ba
ja c , Fr. OrR. Fairje, Rainne- 
vilié Urak, s a t. a’ rendfzerént 
való hivatalból rendkívül valóra té
tetnek; és Hely d’ Oyssel, Gróf 
d Argont, Fr. OrR. Fairje, Ber
lin de Vaux, Salvandy, V i 1- 
lemain, Agier, de Berthier 
Ferdinand , de Laborde Sándor, 
Gróf Floirac, Báró Lepelle- 
tier d' Aulnay, Marquis de 
Cambon, ’sa't. rendes szol
gálatban lévő Státus-Tanátsokká 
neveztetnek. — A’ Nov. 13-diki K. 
Rendelés által az eddig volt Posta- 
Igazgató , Marquis de Vaulchier, 
a’ Kir. Vámok’ Fő-K ormány ózó jává, 
és az eddig volt Kir. Vámok' Fő- 
Kormányozója , Báró de V i 1 le
ne u v e Fő-Posta-Igazgatóvá nevez
tetett. — És több e’ féle személyes 
változtatásokról fzólló Kir. Ren
delések.

A’ Messager des Cha m- 
bres megczáfolja a’ Kereskedői 
Újságnak azon állítását, hogy maga 
a’ Ministerium is űzi a' rabszolgák
kal való Kereskedést, és egy, a’ 
Szenegál* mellyékénél lévő Franczia 
gyarmatbeli kereskedőnek megen
gedte volna, hogy ezt tselekedje. 
Sőt a’ tengeri dolgokra ügyelő Mi
nisterium a" múlt 1827-diki Július
ban Királyi helybenhagyással meg-



engedte , hogy Szenegál mellett két 
Szeretsen Kompánia katonaság ál
líttassák , melly a’ Madagaskári Sz. 
Mária szigetén őrizetképpen szolgál
jon. Több esztendők óta Szenegál 
mellett is a" Franczia katona-sere
gek mellett bizonyos számú oda való 
Szeretsenek katonáskodnak ; ezek 
a hadi szolgálatra 14 esztendőre vé
tetnek fel, 's a’ béfzegődéskor a’ 
rabszolgaság alól felszabadulnak. 
Ennél fogva inkább a' Ministerium 
rabszolgákat váltogatott-ki, hogy 
azokat szabad emberekké , és Fran
czia katonákká tegye.

Ama jó éfszel ízerkeztetett, de 
mint apostoli felekezetű híres Új
ság, Gazette de Lyon, meg
szűnt. A Gazette de France ezt je
lenti róla: „Ezen tartománybeli 
Újságnak Redactorai eltökéllették 
magokban, hogy Újságaikat a’ mi
énkkel öfzvekaptsolják , melly a' fő 
városban jő-ki.”

TÖRÖK BIRODALOM.
Szalonikiból Nov. 3-dikán 

illy értelmű levelet írtak: Oct. 26- 
dikán estve, tsak hamar azután, 
hogy Várna’ elestének híre ide ér
kezett , a' Nagy-Vezér táborából egy 
Tatár az ide való Helytartóhoz olly 
parancsolatot hozott; hogy siessen 
azon jószágok’, és vagyonok’elfog
lalásával, mcllyeket az ismeretes 
Jussuf Basa a' Szaloniki Hely- 
tartóságban, nevezetesen ezen város
ban bírt. Ezen parantsolatot még 
azon éjjel igen szorosan végrehajtot
ták , és áz ő Chasinedárját (Kints- 
tárnokát) ki itt szokott lakni > el

fogták. Ezen rendelés itt nagy fi
gyelmet gerjesztett, minthogy olly 
férj fit ér, kit az egéfz Török hadi 
seregben eddig a’ legjelesebbek kö
zűi valónak tartottak , és a’ ki eránt 
egéfz Macedónia tisztelettel viselte
tett. Meg nem lehet fogni, mikép
pen motskolhatta hé nevét olly hir
telen haza-árúlással — mert azzal 
vádolja őtet a" Nagy-Vezér’ levele — 
ezen Fő-Tiszt, ki eddig annyi alkal
matosságban megkülömböztette ma
gát , sőt még Várna’ védelmezé- 
sében is ditsőséget szerzett.

Rülőmben Szeresből Nov. l-ső 
napján költ tudósítás fzerént, a’ 
Jussuf Basa' ott lakó fiának va
gyona nem esik az attya ellen ren
delt Ítélet alá, ’s azt legkissebbé 
sem bántják.

GÖRÖG ORSZÁG.

A Moniteur Nov. 15-dikén illye- 
neket írt: „Móreából Oct. 20-dikán 
költ levelek érkeztek Parisba. Mai
son Grlis indulóban volt Conque- 
ránt línea-hajón de Rigny Vice- 
Admirális Úrral Patráfzhoz , 
hogy eligazíttsa azon nehézségeket, 
mellyeket az Albániaiak Mórea 
várának a’ mi seregeink által való el
foglal tatása eránt támasztottak.’’

(Korfuból Nov. iQ-dikén in
dúlt tudósítások fzerént, Mórea 
várát tsak Oct. 30-dikán foglaltak
éi Capitulátio által a’ Franczia se
regek, és nem Oct. 5-dikén , vala
mint a’ Maison Generálisnak Oct.
1 l-dikén költ leveléből lehetett ér
teni. Az 1200 emberből álló őrző 
sereget Szmirnába fogják szállítani.)
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„A' volt a’ hír, így fzólltovább 
a* Moniteur, az expeditiói oíátály- 
ról, és itt az Újságok is több ízben 
említették, hogy Maison Grlis- 
nak szándéka volt Móreán kívül 
menni (lásd előbbi Újság-levelün
ket Nagy Britannia czikkelye alatt). 
—Ezen expeditiónak czélja, melly 
Maison "Grlisra bízathatott, az volt, 
hogy a" Törököknek Móreábólvaló 
kitakarodását eszközölje; a’ czél el 
van érve; mind az, a’ mit Görög 
Ország' felfzabadítására még tenni

kellene , tsak a' Jul, 6-diki TractátuS* 
bán részes Hatalmasságok’ eggyet- 
értésével eshetik-meg, és Franczia 
Ország már megmutatta, hogy az 
illy Kötelezések teljyesítésében hát
ra nem marad.— Külömben semmi 
nehézség sem támadt, a’ mint né- 
tnellyek hinni látszottak, egy Di
plomatien Agens , és a’ Fő Generális 
között ; a’ három Hatalmasságtól 
adatott utasítások most is ugyan 
azok, és Maison Grlis tudja kö
telességét , ’s azt tellyesíti.”

A’ H a z a i ’s K ii 1 f ö 1 d i T u d ó s í t á s o k3 n a g y érclemíí
Olvasójihoz.

A’ ditső Magyar Nemzet mindenkor megbizonyította azon 
nemes nagy lelkűségét, mellyel tsinosodásának, nagyra emelkedésé
nek , fényének eszközeit ápolgatja, és ápolgatva gyarapítja. Ezen 
nemes indulatot tapasztalni fzerentsés volt ezen Nemzeti Újság’ In
tézete nem tsak a’ boldogult megindítójának, és szerzőjének éltében, 
hanem annak elhunyta után is ; a" mi abból megtetszik, hogy az Előfizetők’ 
száma efz'endőről esztendőre szaporodott. — Ezért Nekik méltó , és 
alázatos Köszönet!

Midőn tehát most ezen nemzeti Újságnak jövő 182t)-dik fél esz
tendei folytatásáról jelentést teszünk, olly bizodalommal fzóllítjuk- 
meg a’ tisztelt Olvasókat, hogy eddig tapasztalt jó indúlatjokattőlünk 
meg ne vonják; és hogy a’ nyomtatványok" fzámát ahoz lehessen fzab- 
ni, Újság-leveleinket jókor megrendelni méltóztassanak. Ezen bizo
dalmát annál bátrabbak vagyunk reményi!, minthogy az Újságot a’ 
maga mivoltában, külső, és belső minémüségében megtartani, sőt, 
a’ mennyire lehet, tökélletesíteni tellyes igyekezetünk lefzen. — A 
hazai dolgoknak, kivált mellyek a’ Közönséget érdeklik, első helyet 
engedünk, mellyeknek idein-korán való velünk közlésére ezennel 
bizodalmasan megkérjük az érdemes Hazafiakat; — a’ külföldi neve
zetesebb történeteket, országos változásokat, háborús dolgokat az 
értelmes Hazafinak tudni, nem tsak fzép, hanem szükséges is. Tár- 
saságos életet élünk; a" Nemzetek egymással, mint a’ láncz-fzemek, 
egybe vannak kötve, ’s egymásba vagy egyenes, vagy mellékes



befolyások vagyon ; azon Külföldi jelesebb dolgokat is érdemes Olva
sóinkkal értelmes, és tifzta, — ha bőven nem lehet, velős — elő
adásban megismértetni kötelességünk.

Ditső Nemzet! Olly idő ponton állunk, mellyből a’ legélesebb 
fzemű Politikus is tsak sokféle szövevényt, a’ dolgoknak öfzvebonyo- 
lodását, de semmi véget nem lát. Az idő nagyon nehézkes, tsak a’ 
jövendő mutatja-meg, mit fog szülni. Várjuk-el.

Újság-leveleinkhez járulnak a’ Hafznos M u lat ságok, mel- 
lyek hogy nevüknek megfeleljenek, azon lenni el nem mulatjuk. Ezek
nek tárgyai: Versek, Dallok, Hazai Literatúra, Szép Mesterségek, 
Természet-Tudomány, Kézi Mesterségek, Házi ’s Mezei Gazdálkodás, 
Természet, ’s Mesterségbeli Ritkaságok, Nemzeti Szokások, régi Épü
letek, Históriai, Geographiai, Statistikai Jegyzések, Külömbféle Ér
tekezések, elmés Apróságok, és Mesék, vagy Rejtett szavak. — Az 
Újság-levelek mellé vannak még ragasztva külömbféle Hirdetések.

Továbbá a’bevett fzokás fzerént efztendőnként egyegy új Map
pával kedveskedünk a' tisztelt Olvasóinknak. Mosta’ Dánia, Sveczia, 
és Norvégia Mappája készül. — Az eddig kijött Magyar Állásnak 8 da
rabjával szolgálhatunk eggyenként 20 kr. ezüstben.

Az Újságnak előfizetési ára ezután is megmarad fél esztendőre 
10 fór. V. Cz. Postán küldve; itt pedig Pesten, és Budán 8 fór. boríték 
nélkül, azzal Q fór. — Riadatik hetenként kétszer Szerdán, és Szom
baton; az Újság egy-egy árkus, a’ Hafznos Mulatságok 1/2 árkus.

Ezennel bizodalmasan megkérettetnek a’ Ts. Kir. Posta-Mester, 
és Expeditor Urak, hogy a’ Felséges Aerarium' hafznát is kötelessé
gük fzerént tekintvén, a’ szokott n-dik gratis Újság’ jutalma mel
lett az Előfizető Urak’neveit, charactereiknek hibátlan feljegyzésével 
eggyütt megjelenteni, ’s a’ letett előfizetési dijt elküldeni, valamint a’ 
netalán esendő tévedést a’ megigazítás végett jókor tudtunkra adni ne 
terheltessenek.

Egyfzer’smind tudtokra adom az érdemes Olvasóknak, hogy 
az Újság’ fzerkeztetését vifzi Kováts Tamás Úr, a’ Philosophiá- 
nak, és Törvényeknek Doctora, úgymint a’ ki boldogult Férjem
nek éltében is három esztendőnél tovább, mint Segéd, munkálkodott 
benne.

Pesten Nov. 26-dikán 1828-
Kultsár Istvánod, 

a’ Hatvani utfzában Nro 542*

(Hafznos Mulatságok Nro 44- Hirdetés 1/4 árkus.)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(44.)
Tudományos Híradás.

(l) A’ nagy feltételekre nagy áldozat kívántatik. Illyen nagy fel
tétel reám nézve az Austriai Birodalom Statist. Geog. és Hist. leírása, 
mellynek kiadása tehetségemet felyűl múlja. Minthogy pedig azeléb- 
beni hirdetésemre még fele se jött hé a' munka és a' földkép kiadására 
megkívántaié Költségnek ; még egyfzer felfzóllítom a’ hazájukat es- 
merni kívánó Magyarokat, hogy hazáfiui feltételemet előfizetésekkel, 
és pedig mentői elébb , hogy a" munkát Sajtó alá adhassam, segíteni 
méltóztassák , külömben a’ munka kéziratban marad,’s a’már előfizető 
hazafiak pénzeket viíTza fogják kapni. A pénzt az érdemes előfizetők 
T. Károlyi István Úrhoz méltóztassanak küldeni. Az előfizetés 
2 fór. ezüst pénzben. A’ munka, ha elébbnem, Medardusi Pesti Vá
sárra bizonyosan meg fog jelenni.

Lassú.

Hirdetés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara rendelésé- 

bői köz hírré tétetik, hogy az Ó-Budai Uradalomhoz tartozó Királyi- 
hafzon-vételek e' f. e. December 15-dikén a’ Praefectoratus’ író szobá
jában tartandó nyilván való Kótyavetye által, jövő 182Q-dik észt. Ja
nuarius elejétől fogva, három egymás után következő esztendőre a’ 
többet Ígérőnek bérbe fognak adatni : és pedig

1-fzör. Az úgy neveztetett Tsáfzár-malmok , mellyek vannak 
Budán az Orfzág útban , ezek közt vagyon h felyültsapó, és 1 alóltsapó 
őrlő malom, azután 3 posztó , és fa hallózás, két nagy lifzt-lerakó 
hely, és egy padlás, mellyen 2,000 mérő gabona, vagy lifztkönnyen 
elférhet; van azon kívül, k lakó szoba , egy nagy konyha, 3 bolt, ka
marák , fa-és kotsi-fzín; továbbá egy Ö lóra való istálló, molnár- 
fzállások egy nagy , és a’ víz folyása, ’s tulajdonsága miatt igen ha
szonhajtó vászonfej éritő udvarral eggyütt, a" posztó kallózáshoz, és a* 
váfzonfejérétéshez tartozó hajlékukat egyetemben. Mind ezeken felyűl 
ugyan azon udvarban találtatik egy alkalmatos és minden szükséges 
szerekkel jól felkészített fördő mellyet Lukáts-lürdőllek neveznek; mind 

( Második Féltsiltiidő 1828.J )(



a.’ váfzonfejéritő polczot, mind pedig a’ fördőt a’ malmoktól ellebeg 
szak asztam, és külön bérbe adni, ha valakinek úgy tetszenék.

2-fzor Ris-Marossban az Uradalmi Vendég-fogadó, melly vagyon 
a’ Váczról Bétsbe vezető útban, és a’ mellyet a’ marha-kereskedők 
igen gyakran felkeresnek, a' mészár-székkel, és hozzá tartozandó 5= 
darab földdel eggyütt, mellynek 2 3/4 szántásra,. 5 1fi pedig kafzál
lóra alkalmatos»

Mellyre nézve a’ bérleni akarók ezen Licitatiőra a’ fent megha
tározott napon reggel Q órakor a’ Fraefectorátus Iró-fzobájába jelen
való állapotj okról fzólló hiteles levelekkel, ’s bánat pénzzel felkészülve 
jelenjenek meg, a’ hol a' Contractus feltételeit még a’ Licitátio előtt-is 
megtudhatni. A’ Licitátio után semmiféle ajánlások többé einem fo
gadtatván. Budán November 14-dikén 1623.

Híradás.
(2) A’ Piócza fogá^ a’ Nagy Méltóságú Kalotsai Érsek jószá

gaiban 11829 esztendőnek Januarius 1-ső napjától fogva , három 
esztendőkre kiadandó, melly eránt a" kik kibérelni fzándékoznak , je
lentsék magokat Kalotsána’ Praefeetoratusi hivatalnak Cancelláriájában,

Budai L o t t e r i av.
Sz. András Hava 26-dik napján 1828. volt Húzásban kijött;

3. 21. 65. 54. 39-

A Duna Vizének állapotj a a' Budai víz mérték 
fzerént 1 82 8.- d i k b a n.

Nov. 16-ikán. 5 Láb, 2 Hüv. 0 Von. — 17-ikén 5 Láb, 2 Hüv. 0 Von. 
'— 16-ikán 5 Láb, 2 Hüv. 0 Von. — IQ-ikén 5 Láb , 4 Hüv. 0 Von-
— 20-ikán 5 L.áb, 3 Hüv. 0 Von. — 21-ikén 5 Láb, 2 Hüv. 6 Von.
— 22-ikén 5 Láb , 5 Hüv. 0 Von. — 23-ikán 5 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 24-ikén 5 Láb , 5 Hüv. 0 Von. — 25-i kén 6 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 26-ikán 6 Láb, 7 Hüv. 0 Von. — 27-ikén 6 Láb, 7 Hüv. 0 Von.
— 26-ikán 6 Láb , Z Hüv. 0 Von. — 26-ikán 6 Láb, 0 Hüv. 0 Von.

I

A Gabonának Pesti piaci ára Nov. 28-dik napján 1828. Váltó-Czbarr: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 20 kr. Hétszeres 5 fór. 
28 kr. Rozs 4 fór. 6 kr. Árpa 2 fór. 50 kr. Zab 2 forint 8 kr. 
Rukoricza 2 fór. 32 kr. Köles 2 fór. 50 kr. Köles kása 6 fór, 20 kr.



HAZAI 'S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(45.)

Pesten, Szerdán, Karátson Hava 3-dik napján 1828.

Kényes.
Fenhcjázva repül, a’ föld’ korlátái szűkök;

Mind alatsony, hitvány , minden alatta vagyon : 
Még nehezen teszi lábát is Kény esdi porunkba. — 

Tsak te repülj, nem vagy, Büszke, közünkbe való.

MAGYAR és ERDÉLY- 
ORSZÁG.

A’x 3l Pesti Kir. Univerfzitás templo
mában a’ múlt Nov. 2Q-dikén ama 
nagy nevű Maria Theresia Király
nénk' boldog emlékezetére, ki a' 
Magyar Nemzet eránt mutatott 
egyéb jótettei között ezen Anya
oskolát Budáról Pestre általtette, 
sok jusokkal, és jófzágokkal gazda
gította , kit a’ Magyar soha sem em
lít tifztelet-érzés nélkül , pompás 
halotti ünneplés tartatott az Uni- 
verfzitásbeli TT. Tanítói Karnak, 
’s a’ nevendék ifjúságnak jelenlété
ben ; tellyes egyházi fzolgálat mel
lett énekes gyáfz - Misét mondott 
Méltóságos és Fő Tisztelendő Hor- 
v áth János Bosoni vál. Püspök Űr, 
Magyar Kir. Helytartói Tanátsos, 
mint itten a’ Theologiai Tudomá
nyos Karnak Directora.

Hivatalos, de felette szomorú 
tudósítás érkezett Erdélyből a’ N. 
ÄL R. Helytartó Tanátshoz, hogy 
ott, és nevezetesen Brassóban a 

(Második Fél esztendő 1828.,)

pestis kiütött, melly Bukarestből 
vitetett oda által. Ezen gonofz nya
valya tovább terjedésének meggá
tolására az Erdélyi Fő Orvos mind
járt tett hathatós rendeléseket. Adja 
Isten , hogy még tsirájában el lehes
sen fojtani; külömben igen sok és 
nehéz tsapás volna egyszerre azon 
kedvelt kis Magyar Hazára nézve l 
— Az Erdélyi Híradó is tefzen Nov.
22-diki levelében erről említést, de 
tsak mint hírről, és nem Brassóba, 
hanem Maros-. Vásárhelyre teszi a’ 
nyavalya’ fészkét.

Melly szemlátomást gyarapodik 
a’közelebbi Országgyűlés után mind
járt Felséges helybenhagyással Pes
ten felállított, és jó foganattal elő
re haladó Vakok’ Intézete, az 
ezen Intézetre ügyelő Válafztottság* 
tudósításából, és az adakozóknak 
alább tett feljegyzéséből kitetszik. 
Egyszersmind a'Pesten lakozóknab, 
vagy az idegen itt mulatóknak, kik 
ezen Intézet’ belső fzerkeztetését 
megtekinteni kívánják, a* felügyelő 
Válafztottság útasitásúl hírül adatja :
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-hogy a' folyvást való háborgatások
nak , és a' fenn-álló rend’ félbe fza- 
kafztásának elmellőzésére nézve, 
minden héten tsak Tsötörtökön dél
előtt 10 órától 12-ig lehet az Inté
zetbe a’ megtekintés végett bémen- 
ni.— Azon buzgó és nagy lelkű Ha
zafiak* nevei, kik ajánlásaikkal a" 
Pesti vakok’ Intézetét a' f. 1828-diki 
Április első napjától fogva ugyan a’ 
f. e. October utolsó napjáig gyara
pították , a’ tett ajánlásokkal egy- 
gyütt, imezek : ^ezekV. Cz.) A'Var
ga Czéhtől béjött 30 f.; Vagner 
Jgnácz Úrtól íof.; Ns. Csanád Vár
megyétől 46 f. 15 kr.; Sz. K. Nagy- 
Szombat Városától Q2 fór. 30 kr.; 
Cser enei Jósef Budai V. A. Dia
kónus Úrtól 5 f.; Sz. K. Péts Váro
sától 179 f- 40 kr. ; Ns. Bihar Vár
megyétől 21 f- 4 kr.; Sz. K. Bártfa 
Városától 30 f. ; Ns. GyőrVmegyé- 
től 125 f- 22 kr.; Esztergom Vme- 
gyétől 286 f. 14 kr. ; Kis Harti E- 
vang. Községtől Q f. 30 kr.; Sz. K. 
Sopron Városától 248 f. 46 kr.; Ns. 
Heves Vmegyétől Ö9 f. 20 kr.; Ns. 
Posony Vmegyétől 217 f. 38 kr.; Pi
lisi Járásnak Ráczkevei kerűletjéből 
62 f. ; Rováts Márton Mihály Su- 
perintendens Úrtól 84 f- 11 \f2 kr.; 
A" Hédervári Uradalomtól 100 f. ; 
-Sz. K. Fejérvár Városától 10 f.; Ns. 
Csongrád Vmegyétől 10 f.; Méltós. 
Püspök Bélik Jósef Úrtol 307 f. 
2Ó 2/4 kr. ; Sz. K. Győr Városától 
,100 f.; Sz. K. Lőtse Városától 100 f. 
50 kr. ; Mélt. Rosnyói Püsp. S c i
to v f z k y Jósef Úrtól 85 f. 50 kr.; 
Ns. Rrassó Vmegyétől 542 f. 13 kr.; 
a’ Csanádi Káptalantól 4Ö0 f. 15 kr.;

Méltós.Püspök Belánfzky Jósef 
Úrtól 385 f.; Ns. Bars Vmegyétől 
10 f. (Berekesztése következik.)

Bosnyák Orfzág’ határszéleiről 
írják Nov. 12-dikén : hogy Travnik- 
ban a Vezérnél öfzvegyült Diván- 
nak még nints vége. Erre egész Bos
nyák Országnak, és Herczegoviná- 
nak minden Kapitányai hivatalosok 
voltak. — Azt mondják, hogy a’ 
Nagy-Úrnak olly parantsolatja hír- 
dettetett ki, hogy Bosnyák Ország
ban az öfzveírt fegyverfogható férj- 
fiak mindnyájan az illető Kapitá
nyaik záfzlóji alá menjenek, tsak 
ha egy házban 5 férjfinál több vol
na , akkor maradhat egy otthon. Ha 
pedig valaki vonakodnék a’ táborba 
fzállani, szabad azt a többinek meg
ölni, ’s vagyonát minden további 
kérdés nélkül egymás közt feloszt
hatják. — Midőn a" Sandsaki-Serif 
kitétetett, a' Mufti átkot mondott 
mind azokra, kik nem akarnak tá
borba fzállani, kik az ellenségnek 
pardont adnak, vagy magokat el
fogatni engedik.

A’ Zágrábi Unna Nov. 25-dikén 
Triesztből vett tudósítás fzerént azt 
írja: hogy Jussaf B a sa’fejére a’ 
Porta 25,000 zsatskó-pénzt tett fel ; 
a' ki pedig elevenen kézhez szolgál
tatja, 30,000 zsatskót (egy zsatskó 
500 arany).

Hadi Tudósítások.
Bukarestből Nov. 19-dikén 

költ tudósítás fzerént ezen hónap’ 
kezdetétől fogva S z i 1 i f z t r i a tá
ján kemény hózivatar volt, a’ mi 
fzinte ott szokatlan ezen idő tájban ; 
a’ hideg 8—90 volt a’fagy-pont alatt.
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Ez a* vár ostromlását felette bajossá 
tette, sőt lehetetlenné, és eleséget 
a’ várvívó seregek* fzámára vinni 
egy altaljában nem lehetett. Illy 
környúlállások között meghatároz- 
tatott, hogy Szilifztria’ ostro- 
moltatását félbefzakaíTzák ; és az 
ostromló sereg már útban vagyon, 
Hirfzova felé , a' mint értjük. — Gróf 
Wittgenstein Feldmarsal, ki 
fő hadi szállását az utolsó időkben 
Kallarasban ütötte fel, a’ Duna’ bal 
partján, SziliFz-triától nem messze, 
onnét Jáfz vásárra indúlt; mert, 
a’ mint mondják, oda tétetik által 
az Orofz fő hadi fzállás.— Gróf Lan
ge r o n t haladék nélkül B uhu- 
restbe várják, melly városon ke
resztül utazott Jászvásár felé 
Nov. jZt-dikén Gróf Diebits Ge
neral-Lieutenant, az Orofz Gene
ralstab’ Feje.

Odesszából Nov. 14-dikén 
jelentik: hogy oda több hajók ér
keztek V áruétól, némellyek két 
nap alatt, némellyek, mellyek előbb 
indúltak volt, de kemény szélvé
szekkel kellett vesződniük, húfz nap 
alatt. Ezek által eléggé megczáfol- 
tatik azon hír, melly Jászvásáron 
elterjedett vala, hogy a Törökök 
V árnál ismét visszavették volna.

T i f I i s b ő 1 ezeket jelenti az oda 
való Újság Cet. 21-dikén : „Az Ak- 
haltsikhi nagy győzcdelem után a’ 
megverettetett Török hadi seregnek 
megmaradóit réfzei Erzerum felé 
elfzéledtek, ’s az ellenségnek min
den erőlködése füstbe ment. Hanem

ismét ofzve kezdé magát fzedni 
Erzerumban; ’s e’ miatt sere
geink Hars tartományában előre 
nyomúlának, és egéfz Oct. l?-dikéig 
ott is maradónak. Ekkor az idő ott 
Őgrádusnyi hidegre változott. Ezen 
magasan fekvő tájakon elkezdődik 
a tél, ’s a’ seregek kéntelenek téli 
szállásra menni. Eriváni Gróf Pa 8- 
kevits azoknak tartásáról gondos
kodott, a’ városokban őrzŐserege- 
ket hagyott, és Oct. 17-dikén Tif
lis b e érkezett. így az idei tábo
rozás Asiában a’ Törökök ellen el
végződött, olly táborozás, melly 
három Basaságot, hat várat, és há
rom eiős kastélyt szolgáltatott ke
zünkbe. A’Törökök ezen hideg idő
ben nehezen fognak valami fontos 
dologhoz, noha Topra-Kaié 
erősség a’ Bajazéti Basaságban tsalt 
70 verstnyire (io mértf.) esik Er
zerum tó V

Ő Felsége az Orofz Tsáfzár Oct. 
13-dikán Berczeg Mentsikoff 
Gén. Adjutánshoz intézett írása ál
tal, ki Várna’ostromoltatását elin
tézte, de annak megvételét, meg- 
sebesíttetése miatt, végre nem hajt
hatta, egy ágyút ajándékozott neki 
a Várnaiak közül, jeles vitézségének 
emlékezetéül.

Páris hajón Oct. H-dikén költ 
napi parantsolatnál fogva Ő Felsége 
a’ sáncz-ásó gárda-batalionnak, és 
a' negyedik sáncz-ásó batalionnak 
Sz. György’ zászlóját ajándékozta 
ezen felírással: „Várna várának osr 
tromlásánál, és bevételénél megmu
tatott vitézségért;” és a’ 15,’s 14-dik 
Vadász Regementeknek hasonló

X*
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záfzlófcat. Ugyan az napi parantso- 
latja által 24 Óbestert nevezett ki 
General - Majorokká vitézségükért; 
továbbá némelly megkülömbözte- 
tett tsapatoknak, és eggyes szemé
lyeknek vitézségükkel való tellyes 
megelégedését jelentette; némelly 
hadi osztályok pedig, mellyek a" 
veszedelemben legnagyobb részt vet
tek, t.i. az Al-Tifztek,és közlegények 
fejenként 5 rubelt kaptak jutalomul, 
a' többi katonaság L rubelt,’s a t.

Odesszából illy újabb tudó
sítások érkeztek Nov. j.7-dikéről : 
„Az utolsó napokban több kedvet
len hírek szárnyaltak ide a’had-me
zőről. A’következők látfzanak iga
zaknak : — Rudzevits Generális
nak meg volt hagyva , hogy az Orofz 
armadának Sumlától 8 zi 1 Isz
triához való viíTza-vonúlását a’ 
harmadik hadi testtel fedezze, hol 
cggyesűlnie kellett vojna a Roth 
Grlis’ hatodik hadi testével, és a 
Hg. Scherbatoff seregével. Ezen 
viílzavonúlásban Rudzevits Ge
nerálist Hufízein Basa igen 
tüzesen üldözte, és megtámadta. 
Még az Orofzok magok is 800 em
berre tefzik a' magok veszteségüket, 
’s a' mellett butyoraiknak nagyobb 
réfze oda van.

„Hg. Sch erb atoff megbete
gedvén , és Bukurestbe vitetvén, 
Gróf Hangerőn Grlis vette volt 
által ezen vár’ ostromlására rendelt 
seregek’ vezérlését ; de Növ. első 
napjaiban félbe kellett fzakafztani 
a’ vívást a’ nagy eső miatt, melly 
az utakat járhatatlanokká tette , ’s

mellyre nagy hó és fagy következett. 
A’ marha mind elveszett a’ táborban, 
és az eleség’ fogyatkozása miatt a’ 
katonák is a’ legnagyobb veszede
lemre ki voltak téve. Ennél fogva az 
idei táborozásnak vége szakadt.

A* Sz. Pétervári legújabb Újság- 
levelekben Nov. 15-dikén ezek ta
láltatnak :

Bukurestbe Oct. 27-dikén Báró 
Geismar Grlis’ hadi Segédje azon 
tudósítást vitte, hogy a’ Törökök 
hirtelen kitakarodtakKalefatból, 
és V i d d i n b e visszahúzták mago
kat. Mihelyest Báró Geismar 
Grlis ezt megtudta , minden hala
dék nélkül Ralefáthoz ment seregei
vel. Ezen helyhez közelítvén, ál- 
mélkodva látta, hogy a’ Törökök 
valóban innét elköltöztek , és bésán- 
czolt tábor-helyüket a’ legjobb kar
ban ott hagyták. Ez sorompókkal, 
és kazamátákkal volt megerősítve , 
és kiáshatta volna az ostromot. 
Nem tudni, mi okból telték ezt a’lépést 
a'Törökók; elég az, hogy Kalefatnak 
a’ mi seregeink által lett elfoglal- 
tatását felette nagy fontosságúnak 
lehet tartani ; mert ez által Kis-Oláh 
Országban a’ tsendesség ismét hely- 
re-állíttatik, és külömbféle szüksé
ges dolgokat könnyebben lehet fze- 
rezni , mellyek eddig nem voltak 
elegendők, és bátorságosok, mint
hogy ezen vidék többnyire ki volt 
téve az ellenség' bétsapásainak.” 

OROSZ BIRODALOM.
A’ Tsáfzári Vice-Cancellarius, 

Gróf Nesselrode, Nov. 6-dikán 
estve; az Angol Nagy-Követ, Lord
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H eytesbury Nov. 7-dikén freggel 
érkezett Sz. Pétervárába.

Ő Felségéért Mária Feodo- 
rowna Anya-Tsáfzárnéért a’gyáfz 
egy efztendőre határoztatott; de 
ezen esztendei gyászt tsak a Tsá- 
fzári Udvar viseli, mások mindnyá
jan tsak hat hónapig. A boldogult 
Würtembergi Királynéért Sarolta 
Augufzta Mathildáért hat 
héti gyáfz vétetett-fel, melly a' Tsá- 
fzárnéért valóval öfzveköttetik. — 
Az öreg Tsáfzárné’ halála után mind
járt Ó Felsége a’ Tsáfzár egy Gyáfz- 
Válafztottságot nevezett-ki, melly a’ 
temetésre szükséges intézeteket elő
re elkéfzittse. Ezen Válafztottság- 
nak költségeire élőképpen 50,000 
rubel rendeltetett a’ birodalmi pénz
tárból. .

A nagy Admirálisság’hajó-építő 
műhelyében egy 44 ágyús fregátát 
tsinálnak , mellynek neve lefz „Urá
niái Herczeg”, hasonlóképpen a’ kis 
Admirálisság’ műhelyében is egy 
olly nagyságút, melly Neva nevet 
fog viselni.

A' Court Ang. Kapitány, Lord 
Heytesburynak eggyik testvére volt 
az, ki Pantaleimon hajót kor
mányozta, midőn ezen hajó a’ fe
kete tengeren a' zivataros időben a' 
legnagyobb veszedelemben forgott. 
Tudva van, hogy akkor ezen hajón 
volt az egéfz diplomatiai test, ki- 
vévén Lord Heytesburyt.

Tiflisből érkezett későbbi 
tudósítás fzerént az oda való hadi 
Kormányozó, S ipägin Gén. Ad
jutáns , rövid betegsége után ottan 
meghalt. Az epe-hideglelés, melly

elsőbben tsekélynek látfzott, 7 nap 
alatt véget vetett életének.

GÖRÖG ORSZÁG.

A’ Moniteur Nov. 19-dikén 
illy czikkely t közöl: ,, Tóul ón
ból érkezett telegraíi hivatalos tu
dósítás jelenti: hogy Lo írét hajó 
Patráfzból hivatalos levelekkel ér
kezett oda. — R i g n y Úr jelenti : 
hogy M ó r e a erősség Oct. 30-ikán, 
minekutánna a’ négy óráig tartott 
ágyúzás a’falakon rést nyitott, ma
gát feladta, és hogy Morea egéfzen 
megtisztult a’ Törököktől. — R i g- 
ny Ur azt is jelenti: hogy minde- 
nik hajó már battériát líéfzitett volt 
a szárazon, hogy az által is kénfze- 
rittse az erősségét a’ maga meg
adására.”

A’ Gazette de France Navarintól 
egy régibb, Oct. 10-diki, levelet 
vett, mellyben bőven le van írva 
Navarin, Módón, és Koron várai
nak a’ Fr. seregek által lett elfog- 
laltatasa. A többek közt Módónról 
azt írja a' levelező, hogy a’ Kor
mányozó , Haffzán Basa, és 
Tisztei bent a’ várban a' földön ül
tek, "s nagy rátartással pipázván, 
tsak vonakodtak a’ kaput felnyíta- 
ni, ’s minden tűnődés nélkül néz
ték, miként bajlódtak a’sáncz-ásók 
a’ kapu betörésével. Ez alatt a’ten
geri katonák a’ vízi kaput feltörték,
’s a' Basa háta megett termettek; 
de bezzeg ez félbefzakafztotta a’ di- 
vánozást. A’ Törökök tsak azt kér
ték , hogy Háremjeik elejébe őrök 
állíttassanak, ne hogy a’ Görögök / 
valahogy beférjenek. Ezután a’ Ge-
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sierálisok, és Fő Tifztek legbarát
ságosabban kávéztak a’ Basánál.

A’ Londoni Courier egy Angol 
Tisztnek levelét közli a’ Közép ten
gerről Octob. 15-dikáról, mellyben 
az mondatik , hogy midőn a' Görög 
Praesidens Megaránál , Athénétól 
neiti meíTze a’ Görög seregeket meg
mustrálná sok Angol, és Franczia 
Tisztek' jelenlétében, hoíTzas be
szédet intézett hozzájok ; de a 
katonák zúgolódni kezdének, nem 
azért, hogy az ellenségre kell men
niük , hanem azt kívánták, hogy 
végezné befzédét, ’s a’ pénztárt nyi- 
taná meg. Minthogy eggyiket sem 
nyerhetek még, a’ seregek’ elöljá
rója félbe - szakaszták a’ beszédet, 
mondván, hogy ők az által sem ke
nyeret, sem olajat nem nyernek ; a 
zsoldjok’ kifizetését haladék nélkül 
kívánják. A’ Praesidens azt feleié : 
hogy neki nints most arra való pénze; 
erre a katonák eloszlottak, ’s egy 
része éjszak felé indúlt, ’s hihető 
Török szolgálatba áll , minthogy 
többnyire Albániaiak, kik annak 
szolgálnak , a' ki fizet. A Praesidens 
ugyan ezen megütközött, kivált an
nyi idegenek előtt, de mégis ma
gában örült, hogy nyakáról fizetés 
nélkül lerázhatta őket. — Sept. ig
áikén Pórófzba azon tudósítás ér
kezett, hogy a’ Törökök Attikából 
nagy fzámmal kifzállottak Szalamis 
szigetére, és a’ városra ütvén, a’ 
lakosoknak egy részét felkoncol
ták , sokat pedig rabszolgaságra el
vittek. — A Szövetséges Hatalmas
ságoknak öt fregátája egy Görög 
lorvettel eggyütt valami titkos vég-/

re kiindúlt Szalamis, és Porto Leo
ne felé, de fzárazföldi katonaság 
nélkül, ’s a’ t.

A’ Moniteur Nov. 20-dikán 
közli az előbbi levelében említett 
hivatalos tudósítását Rigny Ad
mirálisnak , valamint Maison Ge
nerálisét is, mellyeket ezek a'Hadi 
Ministerhez írtak , M ó r e a erősség
nek Oct. 50-dikán lett általadatásá- 
ról, minekutánnanégy óráig ágyúk
kal rést törtek rajta. Ezen hivatalos 
.leveleknél fogva úgy látfzott, hogy 
a’ Patráfzból , és Mórea erősségből 
való kitakarodás eránt kötött Egy- 
gyezés a’Franczia seseg’hadi mun
kálkodását Móreában befejezte; ha
nem az nap , melly a’ Schneider 
Grlis ,és Adji-Abdulla-Basa 
között kötött alkú fzerént az ál- 

jtaladásra volt határozva, a’ várban 
lévő Agák (Óbesterek) fel-lázadtak 
a’Basa ellen, az általadásnak elle
ne fzegezték magokat, és nyilván ki
mondták , hogy előbb az omladékok 
alá fogják magokat temetni, mint
sem magokat megadják. Eleget igye
kezett Schneider Grlis őket,en- 
gefztelni, de az mind semmit sem 
hafznált a’ nyakas Agáknál, kik még 
ellenséges módon viselték magokat 
a’ Franczia seregek eránt, midőn a’ 
Generálisra, és Thouvenin pattan
tyús Kapitányra, kik a' várhoz a’ 
fzemlélés végett közelítettek vala, 
reá lőttek. Ezennel fzükségesnek tar- 
totta^a’ Generális a’ várat a’ maga 
feladására kénfzeríteni, és Oct. la
dikén éjjel elkezdete ezen var előtt 
az ostromi munkát.

Maison Grlis tu dósíttatván Na- 
varinban a’ JLepantói öbölben folyó



dolgokról, megkéré Rigny Admi
rálist, hogy adna fzállító hajókat 
1500 ember' elvivésére, ’s nehány 
línea-hajót; azon seregeket, mel- 
lyeknek nem kellett hajókra fzállani, 
a’ szárazon indítá útnak. Rigny 
Adm. személyesen kívánt jelen len
ni a hadi munkálkodáson, Maison 
Grlis pedig a’ maga línea-hajójára 
szállá a’ mina-ások’ Kompániájával, 
és az egéfz pattantyussággal. 22-kén 
estve mindenek Mórea erősség előtt 
voltak , és Maison Grlis 23-ikban 
reggel a’ bástyákat megfzemlélé. 
Azután battériákat állítottak , és a' 
rendes ostrom elkezdődött.

Oct. 30-dikán megfzóllamlának 
a’ rést törő battériák , valamint azok 
is , mellyek a’ bástyák’ pártázatjai 
ellen voltak szegezve; az ágyúzás 
reggel 6 órakor kezdődött. Ennek 
hirtelen, és rettenetes volt a’ foga
natja; 4 óra alatt jó tágas rés nyit
tatott , és az ellenség nem merte 
többé magát mutatni a’ bástyán. 
Ekkor megjelent egy béke-követ, 
’s tsak hamar azután fejér záfzló lo
bogott a’bástyán , mint a’békeség’ 
jele. Maison Grlis azt mondá a’ 
békekövetnek, ki a’ vár’ feladása 
eránt alkudozni kívánt, hogy ő több 
capitulátiót nem enged ollyan em
bereknek , kik már eggyet feltörtek ; 
magokat kegyelemre-vagy nem-ke
gyelemre adják meg ; külőmben két 
óra eltelése után kardra hányatja 
őket. Azonban egy félárát enge
dett nekik, hogy az alatt a’ kaput 
megnyissák , ’s előtte fegyver nélkül 
megjelenjenek. Erre feladták mago
kat , s a’ Schneider Grlis seregei 
elíoglalák a’ kaput. A' fegyvereket
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kiadni legnagyobb nehézére esett a’ 
Törököknek, mellyek között sok 
igen fzép kard volt. Maison Ge- 
nerabsezeket kiofztá a' Generálisok, 
s a Stabális Tifztek között, a’pat- 
tantyusság, és a" Franczia, ’s An
gol tengeri Tifztek közt, kik ezen 
hadi munkálkodást segítették,

,,A’ hadi seregben folyvást sokan 
betegednek meg; hanem reményük, 
hogy mihelyest az elfoglalt várakban 
kórházakat kéfzitnek, ez meg fog 
szűnni.”

Ugyan a’Moniteur írja : hogy az 
Orfzáglófzék mintegy 100 munkást 
fogad, kik vasból, és fából dolgoz
nak ; valamint bizonyos számú mé
szárosokat , kenyérsütőket 30__150
frank hónapi fizetésért, ’s ezeket Gö
rögországba küldi. Nemkülömben 
betegekre ügyelőket Franczia Or
szágnak külömbféle kórházaiból.

CHINA.
A’ Malakkában mégjelenő Új

ság-levelek , nevezetesen a’ M a 1 a k- 
kai Szemlélő dő, April, u-ikén 
jelentik a’ véres háborúnak elvégző
déit a’ Chinaiak , és a’kis Bukhá- 
rai pártütők között. A’Kanton tar
tomány" Kormányozója, és Al-Kor- 
mányozója akkor készítettek egy 
örvendező köszöntő írást Ő Tsáfzári 
Felségéhez Bukhárának ismét lett 
meghódításáért, és a' pártütő Feje
delemnek Chang-Kih-U r-nak 
elfogattatásáért. Ugyan ezen Újsá
gok jel-entik: hogy a’Tsáfzár győ
zedelmes seregeit Kasgar, Jár- 
kand, ’s a t. tartományokból vifz- 
fza hívatta, és a’ pártütőktől elvett, 
Mahomedánus városokban tsupán 
tsak őrző seregeket hagyott. Ő Tsá-
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fzári Felsége azt mondja, hogy a' 
mostani háborúnak folyta alatt majd
100,000 pártütő konczoltatott fel, 
és több ezer esett fogságba. O Ts. 
Felsége ezen háborúnak tiitsőséges 
végződését, valamint a’ hákeségnek 
helyre állítását az azúr Egeknek , és 
az ő isteni Őseinek tulajdonítja. — 
Illy hadi tudósítás van kihirdetve az 
utolsó ütközetről, melly a háborút 
befejezte, a’ Kantonban megjelenő 
Chinai Krónikában Jan. 15. 
,,A’ Tsáfzár négy hadi tudósítást 
hirdetett ki a’ nyugoti Tatár Orízág- 
ban Vezérkedő Fő-Tifzttől, C hang- 
íj i n g-tói, mellyek K o - t e n-ben , 
vagy , mint a’ Chinaiak mondják , 
Ho-tin-ban kőitek. A’ Mahome- 
dánusok elfogták Vezérüket, és a" 
dunaiaknak általadták , kik őtet az 
elesett vitézeik’ lelkének áldozatul 
kívánták. A’ Praetendens, Chan g- 
kih-ur, erre 1500 embert lesbe 
állított, kik valami 1000 Mahome- 
dánus kóborlókat megvertek,Y ung- 
fung-íe-re-tun, vagy egyTsá- 
fzári katona-ofztálynak Vezére mind
járt ezen támadó tsapatnak felkon- 
czolására rendeltetett, és mivel ő 
egyfzer smind azt meghallotta, hogy 
több ezer pártütő gyülekezett öfzve 
P e -1 e- m,u n-ban , azok ellen egy 
lovag tsapatot külde, melly őket 
egy oldalról megtámadá, míg más 
oldalról egy gyalog-ofztály hatal
mason reárohana, és fzéllyel véré. 
Az Orfzáglófzék’ seregei üldözőbe 
vevékőket, mindenfelől elvágák kö
zösüléseiket. Az ellenség’ vesztesége 
4300 holtakra , és 1000 fogolyra 
telik. — Ezen győzedelem* tellyesí-

tésére Pihkih, ki 1000 pártütővel 
a’ Tsáfzári seregek ellen indúlt vala, 
K o - t e n városától viíTza-verettetett. 
— A’ Tsáfzár ezen hadi sereg’ Vezé
rének maga-viseleté vei igen megvan 
elégedve.’’ Ebből látszik, hogy azAsiai 
népek’ hadi tudósításai nem olly tö- 
kélletesek , mint az Európaiaké.

Tudományos dolog.
Most jelent meg ime nevezetű 

Könyv : ,,A’ Török Birodalom Stat. 
Geogr. és Hist. Leírása. Kidolgozta 
Lassú István , ’s a’ t. Pesten Petr. 
Tvattner J. M. és Károlyi István’ 
betűivel. 1826. — Megbetsűl betét
ién a’ Szerző Úrnak buzgó szorgal
ma , és gátat nem ismérő maga fel
áldozása, mellyel a’ Birodalmak, 
Országok' leírásában ízzadozik , ’s 
a’ Tudományoknak ezen ágában a' 
Magyar Nemzet’ isméreteit bővíti. 
Sokkal isméretesebb az érdemes Ol
vasók előtt T. Lassú Úrnak már 
több,kivált ezen ágban kiadott mun
káiról tudomány és literaturabeli 
érdeme, hogy sem itt a’ méltó di- 
tséretekre kifakadnunk szükséges 
volna. Itt tsak azt jegyezzünk-meg, 
hogy Török Birodalmat is, valamint 
a’többi leírt Státusokat, sőt a’ mos
tani háborús környülállásokhoz ké
pest, még tökéletesebben, tifzta , 
értelmes nyelven, és a’ legjobb kút
főkből adja elő. A’ munka mellé 
van ragasztva az egéfz Török Biro
dalomnak mappája , Karacs Úr által 
tsinosan metszve, melly az Olva
sóknak a’ világosságra nézve, kivált 
most, nagy szolgálatot tefzen> Ara 
1 fór. ezüstben.

(Hafznos Mulatságok Nro 45.)
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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(46.)

Pesten, Szombaton, Karátson Hava 6-dik napján 1828.

Méltóság.
Fényes hivatalok sok gondot okoznak az esznek;

A’ Nagynak, Tisztnek Hints nyugodalma soha. 
Inkább békével kívánatos élni magányban ,

Mint kábittsa világ’ sok baja gyenge fejem'?

MAGYAR és ÉRDÉL Y-
ORSZÁG.

Pesten tegnap előtt estve 8 óra 
előtt a’ városháza’ piacán egy 

háznál tűz támadott vala, melly a’beí- 
ső Városi lakosokat rettegésbe hozta; 
de a’ tűz oltásra nézve fennálló jó 
rendelések itt is foganatosok voltak, 
és nem sokára elfojtották az emész
tő lángokat.

Nálunk a’ lágy idő Dec. 2-dikán 
igen keményre fordult; a’ száraz hi
deg mindent megfagylak , melly 
még most is tart.

Már most Nagy-Szebenből 
is jelentik Nov. 2Q., hogy Brassó- 
nak éggyik külső Városában né- 
melly ótska ruha daraboktól, mel- 
lyeket Oláh Országból vittek oda, 
valósággal pestis támadt, és már g 
személy megholt benne. Ennél fog
va a’ R. Fő Kormányszék nem tsak az 
egésségre szolgáló rendeléseket szo
rosan elővette, hanem líneát is vo
natott, és a’ határos Háromfzéki, 
Fogaras vidéki, Felső Fejér Vár me
gyei, és Szeben Széki Törvényható
ságoknak hatalmat adott, hogy azok 

(Második Félesztendö 1828./

ellen, kik az egésségre szolgáló ren
deléseket általhúgják, legrövidebb 
úton halálos törvényt szolgáltassa
nak. Ezen hathatós rendeléseknél 
fogva reménylhetni, hogy a’ pestist 
hamar kiirtják.

N. S z eb enben T. 'Ikafalvi 
Dombi János Úr, az Erdélyi Kir. 
Kintstárnak Titoknoka, életének 
59-dik, és fáradhatatlan buzgóság- 
gal viselt szolgáltjának 39-dik esz
tendejében Nov. 24-dikén melybéli 
vízibetegségben meghalt.

A* Pesti Vakok Intézete számá
ra továbbá a következő érdemes ke
zekből érkeztek segedelmek: (V.Cz.) 
A' Szepesi 16 Koronális Városoktól 
18 8 f. 51 kr. ;Brodfzky János AI- 
mási Számtartó Úrtól 20f.; Pálin
kás Sámuel Úrtól 5f.; Áltman 
Sámuel Abonyi Izraelitától 5 f. ; Uj- 
fzáfz helysége’ Községétől 11 f. 40 
kr.; O Ketske helységétől 19 f. 7 kr. ; 
Rékas helységétől 10 f.; bizonyos 
nevetlen Úrtól 10 f.; Ns. Posega 
Vármegyétől 101 f.; Báts Szirmiai 
A. C. Senioratustól 131; a’ túl a’ 

IDunai A. C. Superintendentiától 10
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f.; Gróf N á d a s d y Ferencz Váczi 
Püspök Ő Exja’ Megyéjéből 783 f. ; 
Mélt. Lázár Ágoston Úrtól 100 f. ; 
Kis Antal Úrtól 100 f.; a’ Nagy- 
Betskereki Járásnak némelly hely
ségeitől 254 f. 38 kr.; Nagy-Bets- 
kerek Városától 500 f.; némelly ot
tan lakozó Uraktól 6? f. 23 kr.; a' 
Nagy- Sz. Miklósi Járásnak némelly 
helységeiből 176 f. 30 kr.; az Uj- 
Pétsi Járásból 162 f.; T. M a r c z i- 
bányi Lajos Úrtól 25 f.; Csóka 
helysége Községétől 6 f.; ismét Ns. 
KrassóVmegyétől 82 f. 40kr.; a* Fő 
Tiszt. Váczi Káptalantól 100 f.; Mélt. 
Szombathelyi Püsp. Bőle András 
Úrtól 1Ó5 f. 25 kr.; a’ Kassai Püs
pöki Megyéből 250 kor.; Ns. Nyí
lra Vármegyéből 171 f.; Sz. K.De- 
breczen Vár.osától SIÓ f.; Máit. N. 
Váradi Püspök Laicsák Ferencz 
Úr’ Megyéjéből 200 f.; a'Munkátsi 
Püspöki Megyéből 5Y f. 27 kr.; a’ 
Ns. Jász és Kun Kerületből 1072 f. 
50 kr.; Mélt. Püspök Bélik Jósef 
Úr által a’ 16 Koronális Városok
ból 10 k-; Ns. Zsólyom Vmegyétől 
72 f. 57 kr.; Ns. Temes Vmegye ál
tal S c h m i d t Fülöp Özvegyétől 50 
f.; Ns. Trentsin Vmegyétől 209 f. 
48 kr.; a’ N. M. Kalotsai Érsek Ő 
Exjátől 17Ó f. 15 kr.; Ns. Thurócz 
Vármegyétől 50 f. ; a’ Pesti Kávés 
Uraktól 64 f-—(A" következők ezüst 
pénzben) A Pesti Varga Czéhtől 12 
f.; Vagner Ignácz Úrtól 4 f.; az 
Újvidéki Rácz Szabó Czéhtől 5 f.; Fő 
Tifzt. Miskolczy András Pétsi 
Kanonok Úrtól 40 f.; Ns. Bihar Vár
megyétől 6 f.; Sz. K. Sopron Váro
sától 51 f- 2 kr.; Sz. K. Károly vár 
Városától 6 f- 1 kr.; Ns. Fejér Vár-!

megyétől 654 f- 22 kr.; Ns. Var ásd 
Vmegyétől 5 f. 30 kr.; Tifzteletes 
Krtsmeky János Úrtól 15 f. 12 
kr.; az Uj vidéki Tő , Szabó, és Var
ga Czéhtől Q f.; Ns. Verőcze Vár
megyétől 5 8 f. 30 kr.; Ns. Árva Vár
megyétől 102 f. 20 kr.; ismét Ns. 
Fejér Vmegyétől 7Ó f.; Auxen- 
d i a d e s Demeter Úrtól 42 f. ; Mélt. 
Generális Ürményi Jósef Úrtól 100 
f.;a" k z ínséges próbatétel’ alkalma
id ságával 22? f- 06 kr. — Ezen kí
vül az Intézetbe következő rendes 
fizetések történnek: Ő Ts. R. Fő Her- 
czegsége’ az Orfzág’ Nádor-Ispányá- 
nak Fiegyelmes Hitvese egy leány 
tanítványért fizet esztendőnként 144 
f.; Gróf Z i c h y Károly Ő Exja szin
te egy világtalan leányért 144 f.; 
Gróf E fzterházy Miklós Ó Nagy
sága szinte egy vak leányért 144 f- 
mmd ezüstben.

AUSTRIA.
Egy Austriai hajós seregetske, 

melly 1 fregátából, 1 első rendű 
kor-veiből, egybriggből, ’s nehány 
kissebb hajókból áll, a’ Marokkói 
partokra kiindult. Ezt Accurti 
línea-hajós Kapitány vezérli, a’ ki 
alatt vagyon Bandiéra fregáta- 
Kapitány is. Accurti M e d e a fregá- 
tán vezérkedik, Bandiéra pedig Ka
lo li na korvetten, melly Oct. 21- 
dtkén indúlt el Vigilante gályával, 
hogy a’ többi hajós osztályhoz kap- 
tsolja magát. Ezen hadi mozdulás
nak az az oka, hogy a’ Marokkói 
rabló hajók nehány Austriai hajót
elfogtak._____ ___ ,

Bétsben Decemb. 1-ső napján 
az 1818-diki Mart. 21-dikén kiadott 
Felséges Rendelésnél fogva a' régi
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intereses Státus-adósságoknak 5Q-ik 
Sors-húzása végbe ment, mellyben 
a’ 12b fzámú series húzattatott ki. 
— Ezen series 4 p.Centumos Ban- 
kó-Obligátiókat foglal magában, és 
pedig a’ 14,271 számtól fogva a' 
19,319 számig, ezt is ide értve, 
melly tőkepénzben tefzen 1,245,458 
fór., és interesben a’ leszállított 
bets fzerént 24,909 fór. 9 1/2 kr.— 
Az ezen seriesben találtató eggyes 
Obligatió-fzámok különös lajstrom
ban adattak-ki.

Bétsben a’ pénz folyamatja Dec. 
2-dikán így volt: a’Státus’ 5 p.Cen
tes Obligatióji 95 1/2 f.; az 1820- 
dikbeli sors húzással járók 155 f. ;
az 1821-dikbelihasonlók-------; Béts
Városa 2 l/2 p- Centes Bankó Ob
ligatióji 50 f. keltek mind Conv. 
Pénzben. A Bank - Actiák keltek 
IO96 1/2 f. Conv. Pénzben.

A’ Felsőség rendelése fzerént a' f. 
December hónapban minden féle 
szabott árú zsemlyéket, kétszeres 
gabona-, és rozs- kenyereket ismét 
kissebbre leakaszthatnak a’ kenyér
sütők, mint a’múlt hónapban, ahoz 
képest, a' mint a’ gabona ára feljebb 
ment. — A’ marha hús’ ára megma
radt, mint volt, 8 kr. ezüstben . 
vagy 20 kr. V. Cz.

Bétsben Nov. 27-dikén ÓTs. Fő 
Herczegségének General-Genie-Di- 
rectornak, Jánosnak, parantso- 
latjára próbát tettek, melly a" föld 
alatti had’ viselésére nézve fontos, 
a’ minát cliemiai készítmény által 
meggyujtani, minden kanócz nélkül. 
Ezt e$cy régi vár-galerián olly ügyes-

séggel, és tudományai vitték végbe, 
hogy a’ czélt a’ meggyújtás mester
ségére nézve tellyesen elérték. A’ 
tudni, látni vágyás mindjárt a’ fel- 
lobbantás után Báró Hauser In
genieur Oberst - Lieutenant Urat, 
Keresztúri, és Reiter Fő Had
nagyokkal eggyütt a’ mina- torko
latba tsalta, melly előre látásból már 
ki volt világosítva; ezenTifztUrak 
nem gyanítván veszedelmet, bémen- 
tek a végéig, de a' berohant rofz 
levegő (gas azoticum) őket elkábí
totta, élet nTkúl a földre rogytak; 
semmit sem használt a’ Ferencz, 
Károly, Antal, és Lajos Ts. 
Fő Herczegeknek , valamint az Udv. 
Hadi Tanáts" Elölülőjének, Hohen- 
zollern Herczegnek , legböltsebb 
rendelése, és iparkodása, sőt két 
mina-ásóknak elveszése, ’s a’Tifztek- 
nek minden igyekezete ; két óra 
múlva orvosi kézbe adták őket, de 
fájdalom , az is sikeretlen volt. 

SPANYOL ORSZÁG.
Nov. 6-dikán délben a’ Kir. Ud

var Escuriálból Madridba költözött. 
Az őrző sereg fegyverben volt, és O 
Felsége előtt elléptetett, midőn a’ 
Király a’ palotához érkezett.

Nov. 4-dikén a’ Madridban lévő 
Austriai Tsáfz. Követ, Conte Bru
ne 11 i, minekutánna szabadsággal 
Olasz Országot, és Bétset megjárta, 
Madridba visszatért.

A’Hadi Minister Marquis Z a m- 
brano, ki egyszer smind a’ lovag 
gárdának Fő Tifzte,mostanság négy 
Regementet, a’ granatérost, vasast, 
vadászt, és uhlánust, a’ lovag gár- 
da-pattantyussággal eggyütt (melly-
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nél 12 ágyú, és 6 hábicz van) a’ 
Vallecas mezején hetenként három
szor gyakorolja fegyverben.

A’ Kadixi Diario Oct. 2Q- 
ikén a’ lovasság’ Fő Inspectorának 
egy hivatalos levelét közli, melly- 
ből az tetszik ki, hogy a’ Kuba 
szigete’ hadi rejének szaporítására 
most lovas Regementet állitnak- 
öszve Andalusiában.

NAGY BRITANNIA.
Máltából Oct. 30-dikán. — Az
való Kormányozó Gróf Hey

den Vice-Admirálisnak, és a’ közép 
tengeren lévő Orofz flotta’ Fő Ve
zérének illy értelmű levelét közlötte 
a' neutrális Hatalmasságok' minden 
hadi hajójinak Kapitányaival a" Lé
váidéi tengereken , olly végből, 
hogy azok a’ kereskedőségnek tud
tára adják :

„Azoff hajón Oct. 6. (lg.) 1828- 
„Uraim! A'Tsáfzár, az én Felsé

ges Uram, azon kívánságtól lelke- 
síttetvén, hogy az Ottománi Portát 
tartós békeségre hamar kénfzerittse, 
’s a’ mennyire lehet sietséggel vé
get vessen azon Ínségeknek, mel- 
lyeket a' mostani háborúnak nyakas 
hoffzas volta maga után húzna, azt 
határozta, hogy a’tengeri erejének 
is munkát adjon ezen czélra, — olly 
czélra , mellyet nem kevesebbé óhajt 
O Tsáfzári Felsége, mint Szövetsé
ges társai kívánnak.

„Azért a’ Tsáfzár nekem meg- 
parantsolá , hogy a" D ar da n e 1 Iá
kat, és Konstantinápolyi is 
bézárjam , és kinyilatkoztassam , 
hogjr az eleségnek , és egyéb,, kivált 
s' tiltott hadi f z e r e k nevezete

alatt isméretes portékának bévitelét 
akár Török hajón,akár neutrális záfz- 
ló alatt, meg nem fogom engedni.

,,A' tengeri Neutrálisságnak meg
határozott, és bével törvénye, melly 
kinek - kinek kötelességévé tefzi, 
hogy a’ valóságos bézárást tisztelet
ben tartsa , a’ békerítő Hatalmas
ságnak törvényesen megengedi, 
hogy szorosan, és minden kivétel 
nélkül ügyeljen a’ bézárásra. O Ts. 
Felsége híven megmaradván azon 
Ígérete mellett, hogy a" neutrális 
Nemzetek’ kereskedésének , a’ men
nyire lehet, tsekély kárt okozzon, 
hatalmat ád a’ maga hajós seregé
nek , hogy

1.) A’ Dardanellákhoz, és Kon- 
stantinápolyba való bémenetelt meg 
engedje mind azon neutrális hajók
nak , mellyek a’megvizsgáltatás alá
vetik magokat, és a" mellyeken sem 
semmi tiltott hadi fzerek, sem olly 
portékák nintsenek , mellyek az Ot
tománi Birodalom’ fő városának élel
mére szolgálhatnának.

2. ) A’ Konstantinápolyból ki
jövő minden hajóknak , hogy ha 
azok fegyveres sereget, hadi szere
ket , és eleséget nem visznek a’ há
rom Udvartól búzától, és a’ Jul. 
Ö-diki Tractátusra alkalmaztatható 
határokon belől, fzabad kimenetelt 
engedjen.

3. ) Tsak a’ legvégső szükség
ben tegyen erőszakot a’ neutrális 
hajókon, ha azok a’ megvizsgálást 
el akarnák kerülni, és a’ bézárást 
megszegni.

„Nem tekintvén ezen kivétele
ket, mellyehet kétség kívül az-Euró-
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pai Kereskedőség illendő betsben 
fog tartani, R i c o r d Vice-Admirá
lis, ki a’ Dardanellák’ bezárására 
rendelt hajós ofztályt vezérli , olly 
világos parantsolatót kapott, hogy 
a" neutrális hajók’ megviszgálásakor 
minden kitelhető kémélléssel, és 
emberséggel legyen, és tsak azok 
ellen tegyen erőfzakot, mellyek az 
élő nemzetek' törvénye ellen, va
lóságos vefzedelmöket nem tekint
vén, a’ bézárást megszegik, vagy 
pedig kis bárkák’ segedelme, vagy 
a’ partok mellett való elsuhanás ál
tal azt megkerülni igyekeznének.

„Kérem az Urat , ezen Rendelést 
szón Kereskedők’ utasítására tétesse 
köz-hírré, kik az Ur'Felséges Feje
delmének zászlója alatt a Bevarr
tén kereskedést űznek, és az Otto- 
mani Birodalom’ fő városát el őség
gel , és hadi szerekkel akarnák bő
víteni.

„Más részről kimondhatatlan gyö
nyörűséggel jelentem az Úrnak,hogy 
a’ Londoni Tractátusban réfzes Ha
talmasságoknak eggyetértésével tett 
hathatós rendelések’következésében, 
Móreát a’ Török seregek tellyesen 
elhagyták; és hogy ennélfogva ezen 
félsziget' bezáratása megszűnt; és 
hogy mától fogva a' neutrális keres
kedésnek jó keletelefz ezen kikötő
helyekben, mellyeket a' rettenetes 
viaskodás annyi esztendőt által úgy 
fzóllván egészen elpusztított.

Gróf H e y d e n.”
Ricord Admirális Oct. 23-ikán 

1 linea-hajóval, és 3 fregátával Mál
tából elindult, de az ellenkező sze

lek miatt még ezen hónap’ 28-dikán 
is el nem távozott volt a’ szem elől.

A’ Londoni Újság-levelek Nov. 
21-dikén jelentik, hogy a’Franczia 
Nagy-Követ, Hg. Polignac még 
az nap Párisba utazni szándékozott. 
Az ő távúl-Iéte alatt .az első Követ
ség! Tanátsos, Roth Úr, fogja vi
selni a’ hivatalt.

W ellington Hg. Nov. , l Q- 
dikén Windsorba ment a’ Király
hoz, ott O Felségénél ebédelt, és 
Londonba ismét viffza tért, 20-dik- 
ban Marquis Pa 1 mel a conferen- 
tiát tartott Wellington Herczeggel, 
ki az nap is kiment a Királyhoz 
Windsorba.

A Temse vize alatt ásott útnak 
végre hajtására, aláírás útján, tsak
15,000 font sterling került bé; erre 
nézve a’ Társaság elhatározta, hogy 
ezen pénz viffza-adattassék, és a’ 
munkának további folytatása jobb 
időkre halafztassék-

Gibraltárban, hol ez előtt na
ponként 40 személy halt meg, a’ 
sárga-hideglelés szűnni kezdett.

lrlandban gonofzúl folynak 
a’ dolgok. A’ két hitvallás-felekeze- 
tüek egymás ellen nagyon fel van
nak bofzonkodva ; a’ vásárlást egy
más közt megszüntetik; a’ minap 
két nap egymás után Dublinnak né
melly utfzáin és piaczain minden 
adás-vevés tsak az egy vállásúak közön
esett. Sok Katholikus tselédeket a’ 
Protestánsok elbotsátván, azok szol
gálat , és kenyér nélkül maradtak; 
ezekre nézve a’ Katholikus Eggye- 
sűlet meghatározta, hogy Nov. 15-

V
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dikén gyűlnének mindnyájan öfzvc, 
és sorsoknak könnyebbitése eránt 
tanátskozni fognak. — Tipperary- 
ban, és Limerikben sok úri házak
ra erővel reá mentek az emberek , 
a' kapukat betörték, és a'fegyvere
ket elvitték , egyébhez nem nyúltak; 
hanem Browne Maurice Úr 
házát egéfzen kirabolták , honnan 
egy leányt, a’ Browne Úr testvér 
húgát elhurcolták , kinek azóta 
nem akadtak nyomába.

A’ Morning Journal Nov. 18- 
dikán azt mondja: hogy már most 
az Orfzáglófzéknek el mellőzhetetlen 
kötelessége legyen Sierra Leona 
nevét (Afrikában) a'Britanniái gyar
matok’ lajstromából kitörölni. —- Az 
egéfz föld kerekségén egy tenyér
nyi föld sints, hol annyi pusztítást 
vinne végbe a’halál. Már most min
den megvan próbálva, és bolond
ság volna még jobbúlást várni; ke
gyetlenség ’s égbekiáltó vétek vol
na még több próbát tenni. Ezen 
gyarmatot oda kell hagyni, vagy 
igen súlyos lenne rövid időn a’ fele
let' terhe azon kegyetlenségekért, 
mellyek m indég a' fzcrzőjikre haram
iának. Ezt mind az öldöklő éghaj
lat okozza, mellynek nem rég L u m- 
ley Kormányozó is áldozatja lett. 
Frazer brigáda- Majorról, és M’ 
Le an Hadnagyiéi az Orvosok már 
lemondottak vala, de mindenek’ bá
mulására ismét meggyógyultak. Dr. 
Clarke, és Ur. F o u 1 i s jeles Or
vosok betegen feküfznek , és tsak 
Dr. Ferguson áll meg lábon. A’ 
fzeretsen lakosok közt irtózta tó
nak kell lenni a halandóságnak.

„Én voltam a' temetőben, és lát
tam , így fzóll onnét egy levelező , 
midőn olly sűrűn temették az em
bereket,mint,egy nagy ütközet után. 
Mit mondanak otthon a’ jó embe
rek ? egy esztendőben három Ror- 
mányozónak meghalni! ’s a" t.” 

MOLDOVA- 
Jászvásárról Nov. 21-dikén 

költ tudósítások fzerént ezen h. la
dikén Gróf Wittgenstein Feld- 
marsal, a’ Tsáfzári Generalstab'Fő 
Tisztével Gróf Diebits General- 
Lieutenanttal, oda érkezett, és Pas- 
kau Kantakuzén Vornik Sándor Bó- 
jér’ házában lakik. — A’ Tisztvise
lők mindnyájan a' város határáig 
eleibe mentek a’ Feldmarsal' kö
szöntésére ; de Gróf Wittgen
stein minden pompát elmellőzött. 
— Más nap a’Sz. Spiridion templo
mában a’ Metropolita fényes Te 
D e u m o t énekelt Mihály Tsáfz. 
Nagy-Herczeg' neve napjának szen
telésére. Ezután az egéfz Generális- 
ság, Papság, és a’ Bojárok a’ Me
tropolishoz mentek reggelire (za- 
kuskára), mellynek végével a’ Me
tropolita, és a’ Bójérok audientián 
voltak a’ Fő Generálisnál, és Die
bits Grófnál. Estve a’város ki volt 
világosítva. — A’ Jászvásáron lévő fő 
hadi szállás' Generalstábja áll 22 Ge
nerálisból, és 58 Stábális Tisztből, 
kik mindnyájan Bójér-házakba szál
lottak.— Jászvásáron folyvást szo
morú hírek szárnyalnak az Orosz 
ármáda’ állapotjárói a’ Duna jobb 
partján. Eggyik hír fzerént a’ Szi
li fztria ostromlásának megszűnése 
után HuíTzein Basa Sumlától egy
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sereggel előre nyomult, és magát 
cggyesítette a" Szilifztriai számos őri
zettel. — Az utaknak igen rofz volta 
nagy befolyással van mind a két 
féle ármáda' mozdulásaiba.

török birodalom.
Konstantinápoly, Nov. 13- 

dikán. A’Szultán folyvást a’ Ramis- 
Tsiftüki táborban vagyon, hanem 
mégis a rofz idő miatt a kaszár
nyába béfzállott, hova a’ Ministe
reket gyakran meghívják tanátsko- 
zásra. Ugyan ezen okból a’katona
ság részint a’ kaszárnyába^ részint 
E j u b külső városba ment ízállásra. 
— Úgy látszik, hogy Mahmud 
Szultán el van tökéllyé a háborút 
a’ télen által is folytatni; ezt azon 
környülállás is bizonyítja, hogy még 
most is, midőn máskor a’ Török ha
di sereg el szokott ofzlani, szaka
datlanul érkeznek seregek, kivált lo
vagok , Asiából, és a Bálkán he
gyekhez továbbindulnak. Nemrég 
Tsápán Oglu 12,000 emberből, 
nagyobb részint lovagokból álló se
reggel ment itt keresztül; N u r i Basa 
is Adanából jókora lovas sereg
gel érkezett ide. — Úgy mondják, 
hogy az Orofzok Sumlától egészen, 
visszavonták magokat, és seregeik 
egy réfze Szilifztria felé, más 
réfze Karafzu felé fordult. De 
igen nehéz valami bizonyost kita
núi ni a' háború' folytáról, mivel Vár
na" eleste óta semmi hadi tudósítást 
itt ki nem hirdetnek , és Odesszából 
3 hét óta egy hajó sem érkezett. A 
fekete tengeren sok szélvészek jár
nak, mellyek a’ kereskedő hajók
ban nagy károkat tettek, a" többek

közt épületi fával megrakott két 
Orofz hajó fzerentsétlenné lett. A* 
Szultán megparantsolta, hogy a’ 
Bosporus’ torkolatjánál lévő hadi 
flotta Konstantinápolyhoz térjen 
vissza; de mégis nehány hajót a' Hel- 
lespontusra küldenek , melynek 
partjaira, mióta az Orofz a" Davda- 
nellákat bézárni szándékozik, egy 
szemlélődő sereg száll táborba Szá
ri Szulimán Basa alatt. — A" le
tett Nagy-Vezér’ testvérét a’ múlt 
napokban elfogták, és minden va
gyonát zár alá tették. A1 i s - B a s a, 
ki ezen táborozás alatt külömbféle 
alkalmatosságokban magát megkü- 
lümböztette, a' Nagy-Úrnak mindég 
nagyobb kegyelmébe esik, és nem 
rég három lófarkas Basa lett. Né
melly személyek az Ulemák’ rendé
ből, nevezetesen az előbbi Kadias- 
kerlzzet Móllá Gesedsi-Sza- 
de, és a’ Defterdárnak Reflzedárja 
(Tárnok-Mestere), az első ugyan 
Demotiltába , a’ másik Cziprusba 
számki vettetett.
GÖRÖG ORSZÁG.

Maison Grlisnak, és Rigny 
Admirálisnak a’ Fr. Hadi Minister- 
hez boísátott hivatalos tudósításai
kat öfzvehúzott értelemben előbbi 
levelünkben közlöttük Mórea erős
ségnek vívása, és megvétele felől; 
most toldalékúl még némelly meg
jegyzéseket teszünk hozzá. Á Grlis 
igen ditséri az Angoloknak, kivált 
Lyons Kapitánynak, Blonde 
fregáta' kormányoznának buzgósá- 
gát; ő is annyi ágyút fzállított ki a’ 
maga hajójáról, mint a'Francziák; 
az ő pattantyúsai a" Francziákkal
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eggyütt ugyan azon egy battérián 
voltak, és úgy viaskodtak, mint a’ 
valóságos pajtások.— „Az Oroszok 
Máltánál vannak, így ír a' Generális, 
és nem kételkedem, hogy sajnálni 
fogják, hogy nem lehettek jelen ezen 
tsatában. Heyden Admirális még 
régen megígérte, hogy ő kéfz lefz 
segítségemre. — Felette megrémül
tek a" Törökök a' mi ágyúink’ hat
hatósságán, meg nem foghatták, 
hogy illy rövid idő alatt öfzvetörjük 
azon kőfalakat, mellyek megett ma
gokat még sokáig bátorságban vél
ték lenni.” A* Franczia, és Angol 
ágyúk , mellyek tüzeltek, mindöfzve 
38 voltak, ’s ezek között kettő E t n a 
nevű Angol bombázó hajóról.—Még 
akkor nem voltak egészen számba 
véve az elesett, és megsebesíthetett 
Tisztek, és közlegények ; de a’ Ge
nerális azt hifzi, hogy azok száma 
25-nél többre nem megyen; ezek 
közt a’ pattantyússág valami tizet 
vesztett. Duhamel pattantyús Ka
pitány nagy sebet kapott. A'Török 
seregeknek záfzlójit is elküldötte a’ 
Grlis a’ Hadi Ministemek.— Rigny 
Admirális azt írja : hogy Patráfz’ 
capitulálása után 600 ember ment 
volt által Mórea várába, kik nem 
akartak reá állani a’ capitulálásra, 
’s magokat Móreába bézárták vala. 
— Továbbá hogy a' tengeri katonák 
közűi ötön kaptak sebet.— Még tsak 
valami 2500 Török személy vagyon 
ott, kik Móreát elhagyni kívánták, 
és azt kérték, hogy Szmimába vi
tessenek. Ezek elszállítására Rig
ny 12 fzállító-baj ót rendelt.

Maison Grlis, és Rigny Vi
ce Admirális köz akarattal Oct. di
dikén a’ Patráfzi fő hadi szállásról 
illy levelet küldöttek a’ Lepántói Ba
sához: ,,Az alólírtaknak van fzeren- 
tséjök Ő Excellentiájának a’ Lepan- 
tói Basának tudtára adni, hogy a’ 
Mórea erősség’ megszállására tett 
Készületeknél koránt sints szándé
kok valami ellenségeskedést elkö
vetni Rumeliaés Lepántó vá
rai ellen; az alólírtak ma , ( midőn 
Mórea erősség kezeikben vagyon ) 
új bizonyságát adják a’ jó eggyet- 
értésnek, midőn a’ Basának kinyi
latkoztatják, hogy a’ Lepántói ten
geren a’ hajózást minden hadi ha
jókra nézve szakadnak tartják; ’s 
azt sem kívánják akadályoztatni, 
hogy Rumeliavára a' szokott vámot 
a’ kereskedő hajókon megvegye. Ok 
a’ Lepántói öblöt úgy tekintik, mint 
neutrális tengert, mellyen sem a’ 
Törököknek nem szabad a’ Görögök 
ellen ellenségeskedést elkövetni , 
sem a' Görögöknek a’ Törökök el
len, míg a’ véghatározások meg nem 
készülnek a’ Fényes Porta, és a’ 
három szövetséges Udvar között. Az 
alólírtak, midőn a" Lepántói Basá
nak ezen ajánlást teszik, meg van
nak győződve , hogy tsak az őket 
lelkesítő emberséget, egyenesfzívű- 
séget, és azon kívánságot fogja ben
ne találni, hogy minden öfzveüt- 
közéseket távoztassanak , mellyek 
őket arra kénfzeríthetnék, hogy ki- 
rekefztőleg magoknak elfoglalják 
ezen öblöt, a’ helyett, hogy barát
ságosan a’ két fél között elosszák."

(Hasznos Mulatságok Nro 46. Hirdetés j/4 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(46.)
N u n t i u m

A) Operis: Institutiones Jur. priv. Rom. et mense Au-
gusto a 1. admmtiati Pars I. prelo liberata apud DD. Collectores ha- 
béri potest, et quidem apud infrascnptum, et D. Josephum Eggen- 
berget Pestini; apud Sp. ac Cl. DD. Kmety Andreám Jaurim, 
R o 1 b ay Mathiam Cassoviae Statisticae, Tipola Petrum Posonn , 
Sui ánfzky Josephum Magno-Varadini, et Henfner Joannera, 
ZÁgrabiae Scientiarum Politic. , ac Madarassy Joannem Agnae
Juris Nat. Professores p. o., quo, utprimum de numero DD. praenu- 
merantium certior redditus fuero, iUico necessaria quantitas exempla- 
rium submittetur. Quoniam verő consummatio totius operis , nonm- 
hil in longius tempus , ac speraveram, protrahetur, Praenumeratio- 
nis terminus usque initium Februarii A. 182Y.> quo Pams II. Volu
men primum indubie prelo liberabitur, prorogatur.

Michael Szibenlifzt m. p.
- Jur. Civ. Rom. Prof. p. o.

/

privilegiált

Kő-edény Fabrikának
fzerentséje vagyon alázatosan jelenteni: hogy folyó efztendei Decem
ber i-ső napja bekövetkezésével készítményeinek betsét a’ legillendőbb, 
's egyszersmind kiszabott árra ujjolag leszállította; azt is közhírré té
vén , hogy fabrikált szereit úgy megjobbította, hogy azok minden 
illyénféle hazai készítmények közt, nem tsak belső tulajdonságok
ra nézve legerősebbek , hanem külső fór máj okra, ’s festésekre nézve 

( Második Félesztendó 1828. J )(

Á Pápai Ts. ’s Kir.
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is, a’ porczelán edényekhez hasonlítván, legtifztábbak, "tudni illik 
festve vannak fejér, és kék virágokra, kék karimákra, rózsákra, el
szórt külömbféle fzínű virágokra ’s a’ t. Mellynél fogva valamint ed
dig úgy ennek utánna is alázatosan ajánlja magát.

Azt is köz tudományul adja v hogy a’ nagyobb számmal vásárló 
Uraknak bizonyos Procentumot is elengedni kéfz. Külömben mély 
Tisztelete mellett a' nagy érdemű Publikumnak jelenti hogy az új 
készítményei közül több rendbéli edény-által-fzállitások (Transporte) 
már kéznél is vágynak; mellyeketPesten a fabrika fő lerakó-helyében 
a’ Nagy Hid utfzában, Kemnitzer házában a’ Teátrom épületének 
általellenébe minden órában találhatni.

Híradás.
(z) A Piócza fogás a’ Nagy Méltóságú Kalotsai Érsek jószá

gaiban 1829 esztendőnek Januarius l-ső napjától fogva , három 
esztendőkre kiadandó, melly eránt a’ kik kibérelni szándékoznak, je
lentsék magokat Kalotsána’ Praefectoratusi hivatalnak Cancelláriájában.

Hirdetés.
(2) Királyi Tanátsos Majthényi Károly Úrnak Nemes Pest 

Vármegyében fekvő, és 85 egéfz házhelyből, ezeken felyűl kiterjedt 
Majorságbeli fzántó F<P ékből, és Rétekből álló Vérségi Jószága, úgy 
Nemes Nógrád Vármegyében 5 1/2 egéfz házhelyből, Majorságbeli,’s 
egyébb Földekből álló, ’s Versegnek szomszédságában lévő Heridi 
Birtoka Regale Beneficiunaokkal eggyütt, nem külömben nevezetes 
Fundus Instructuesal egyetemben (vagy ha ez iránt az alku meg nem 
eshetnék, ez is Licitatióra kitétetvén) hat esztendőre licitandó áren- 
dába fog botsáttatni. A’ Licitátio 1829 efztendei Januarius 15 napján 
reggeli 10 órakor Pesten a’ Sequestri Curator T. Kovácsóczy 
László Úr lakásán, melly a’Vármegye Házának által ellenében vagyon, 
fog tartatni.

A' Jószágnak minémüségérűl, és az árendális Conditiokról bő
vebb tudósítást előre is meg lehet tudni a’ fenttifztelt Sequestri Cura
tor Úrnál, vagy Vitkorics Mihály Fiscalis Úrnál a’ Kerefzt út Ká
ban Nro 339.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Dec. 5-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tifzta Búza 7 fór. 10 kr. Kétszeres 5 fór. 
20 kr. Rozs 4 fór. 12 kr. Árpa 2 fór. 40 kr. Zab 2 forint 6 kr. 
Kukoricza 2 fór. 50 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása (j fór. 20 kr.

J



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
_______  (4 7-)_________

Pesten, Szerdán, Karátson Hava lO-dik napján 1828.

Duna, és Indulat.
Sok gyülevész vízből növekedvén, habjait önti 

Zajjal, fék nélkül a’ Duna’ árja rohan. 
Iadnlatok’ zajos árja imígy rohan ; ámde azoknak 

Van gyeplője az ész’ józan hatalma alatt.

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.
o Tsáfz. ’s Apostoli Kir. Felsége 

méltóztatott Maros-Némethi és Ná
daskai Gróf Gyűl ayLajosTs. Kir. 
Ramarás Úr O Nagyságát, eddig a' 
N. M. Magyar Kir. Udvari C-ancel- 
láriánál volt Udvari Titoknokot; — 
és Nagyságos Zilahi Sebes Antal 
Urat, eddig az Erdélyi K. Kormány
széknél volt Titnokot, jeles ügyés

zségeikre , fzorgalmatosságokra, és 
szerzett érdemeikre nézve , a’ N. M. 
Erdélyi K. Kormányszékhez valósá
gos Guberniális Tanátsosokká ke
gyelmesen nevezni.

Ő Ts. Kir. Felsége Méltóságos 
Branyitskai L. Báró Jó sika Sá
muel Urat a’ N. M. Erdélyi Udvari 
Cancelláriának eddig volt betsület- 
béli Titoknokát megkülömhöztetett 
tehetségeire, isméreteire, és dicsé
retre méltó szolgálataira nézve, Er
délyben Ns. Thvrda Vármegyének 
Fő-Ispányi Helytartójává kegyelme
sen kinevezni méltóztatott.

(Második Félesztendő 1828.)

Nálunk tegnap, és a’ múlt éjjel 
annyi hó esett, hogy egy arasznyi 
magosságra el-lepte a' földet; de alig 
ha víz, és sár nem lefz belőle, mert 
utánna az idő meglágyult.

Pesten a’ Terésia Városban 
a’ múlt Vasárnap Dec. 7-dikén rég
gé1 0 óra tájban ismét tűz támadott 
a _-p ütfzában; egyház megégett, 
de a" fzámos oltók annak tovább ter
jedését meggátolták.

Zágrábból írják , hogy a' Ns. 
Körösi Regementnek Óbestere Báró 
Maroevich, megértvén, hogy sok 
helyen ragadozó vad állatok muto
gatják magokat, és a’ lakosokatkár- 
tételekkel fenyegetik. Dec. 5, 6, és 
7-dikén Bellóváron egy előre készí
tett plánum fzerént farkas-hajtást 
rendelt, mellynek jó következése 
lett. Tudniillik , a’ mi talán fzázefz- 
tendő óta nem történt, ezen vadá
szaton 52 rókát, és 32 farkast ejtet- 
tek-el, U farkast pedig úgy meglőt
tek , hogy azok nehezen élnelvmeg. 
Ezen fzerentsés következést kivált a>

X
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Ti ízt Urak’ jól intézett rendtartásá
nak tulajdonítják.

Z e m 1 i n b ő 1 Nov. 24-dikén. 
A’ Törökök most is morgolódnak 
Jusuff Basának Várnánál végbe 
vitt árulásáról, ’s közönségesen azt 
állítják, hogy az Oroszok által pénz
zel meg volt vesztegetve, és a’ Ka
pu dán Basa a’ 300 hiv embereivel 
ellene semmit sem tehetvén, Miklós 
nál szakad elmenetelért esedezett. 
Pitóliából , és Albániának egyéb 
szomszéd Városaiból, Oct. 21-ikén 
(ó Kai. fzerént) költ levelek semmi 
más fontos tudósítást nem közölnek, 
tsak hogy a" fegyveres seregek nyu- 
goti Török Országból a’fő táborba 
szakadatlanul mennek, mellyek Kon
stantinápolyból érkezett Nov. 15- 
diki levél fzerént Drinápoly vidékén 
fognak öfzvegyülekezni. A fő Város
ban nagy tűnődést okozott Várna 
eleste, és Ibrahim árulása. — Orsó
várói Nov. íQ-dikén költ levél je
lenti , hogy Viddint Geismar Ge
nerális bekerítette, és ágyúztatni 
kezdette: az Orofzok úgy mutatják, 
mintha a’ Duna’ jobb partján akar
nák magokat állásba verni, honnét 
azután Új-Orsovához fognak. — 
Bukarestből Nov. 14-dikén je
lentik : hogy harmincz Batallion szá
mára kéfzítnek téli szállást; a’ szállá
sok és eleség ott felette drágák; egy 
rofz szobáért, vagy kamaráért heten
ként 12—18 piafztert fizetnek.

Ótsáról Nov. 27-dikén. — Né
hai Nagy Tiszteletű Ns. Szánthó 
István Ur , a’ Bugyi Reformáta Eklé- 
sia 46 esztendeig volt hűséges Lelki 
Pásztora, a Pesti Nagy Tiszteletű

Egyházi Megye* 20 efetendeig volt 
Esperestje,igen rövid betegsége után 
Nov. 22-dik napján hasznos életé
nek 86-dik esztendejében ki múlté’ 
világból: és ugyan azon hónap 24- 
dik napján számos külömbkülömb 
Vallású,’s rangú személyektől késér
tetvén, igen tifztességesen eltemet
te! ett , szerelmes gyermekeinek,—- 
kik 6-an vágynak , — nagy keserű
séget hagyván. Nem hülömben a* 
fent nevezett Sz. E kiesi a minden 
rendű Tagjainak nagy szomorúsá
got okozott: kik könyhullatások 
között késérték szeretett Prédikáto
rokat a' temetőbe.

Hadi Tudósítások.
Bukarestből Nov. 21-dikén 

költ levelek, a' hivatalos tudósítá
sok fogyatkozása miatt, kevés fel
világosítást adnak a’ Nov. első fe
lében végbement, de még mindég 
setéibe burkolt hadi történetekről. 
Az esztendő részének idő járása hogy 
hathatósan munkálkodott ezen tör
ténetre , kétségen kívül van ; a 
Szilifztria vívására rendelt seregek 
több napig mindenben szükséget 
szenvedtek.

Azon osztályok, mellyek ré
szint ezen vár’ vívására voltak for
dítva, részint a’ vívó seregek’ fede
zésére szolgáltak-, a mint látszik, 
a’ vifizavonúláskor két részre osz
lottak ; eggyik ofztályt Kai lar ás
nál vitték által a’ Dunán; a’másik 
a’ Hirfzovai úton indúlt me» Azt 
mondják , hogy a’ hátúljávó sereget 
igen tüzesen megtsapta az ellenség, 
hol az Orofzok sokat vesztettek.

Azon seregek közül, mellyek
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a*Dunán által jöttek, 2000 ember 
Bukurestbe érkezett. Gróf Län
geren, ki a" két Vajdaságban mos
tani hadi Kormányozó, November 
lQ-dikén Bukurestben ütötte fel fő 
hadi-fzállását. A Duna jobb partján 
lévő hadi-sereg R o t h Generális 
vezérlése alá rendeltetett.

Hg. Serbatoff Grlis nehéz 
betegségéből annyira felgyógyult, 
hogy Orofz Orfzágba elindulhatott; 
azt mondják, hogy a szolgálatból 
ki fog állani.

A’ fzerentsétlen Oláh Országot 
folyvást nyomorgatják a’ veszedel
mes nyavalyák. A keleti Pestis, és 
a’ pusztító Kórházi - hideglelés min
dég terjed; úgy látfzik, hogy a’ 
Pestisnek fészke Gyurgevó vi
dékén vagyon.

AUSTRIA.
Triesztből Dec. lső napján.— 

Nov. 28. délután 1 órakor Ő Ts. K. Fő 
Herczegségök a’ L<ombárd-Velenczei 
Vice-Király , és Fels. Hitvese, ide ér
kezésükkel városunkat fzerentséltet- 
tek , kik most Bétsből Majland felé 
útban vannak. A’ Fő Vendégek még 
az nap a kikötőhelyet, és annak kör
nyékét megszemlélték , és estve a'já
tékszínt jelenlétökkel megtisztelték, 
hol a’ számos nézők nagy örvende
zéssel fogadták. O Ts. K.Magossá- 
gok más nap Capodistriába mentek, 
hol a’tengeri só-házat, s egyéb kö
zönséges intézeteket megszemléltek. 
Visszatérvén Triesztbe, meglátogat
ták a’ Börze-épületet, d’ Ottavio 
Carlo Úrnak pénz-gyűjteményét,'s 
estve az Amphitheátrumot.—A’ Főbb 
Tisztviselőknek fzerentsójök volt Ő

Ts. K. Magosságok’ asztalánál ebé
delni. Nov. 30-dikán Mise után a la
kosoknak áldásai között Udinába 
folytatták útjohat.

OROSZ BIRODALOM.
Nov. 16-dikán O Felségüknek a’ 

Tsáfzárnak, és Tsáfzárnénak , a’ 
Korona-örökösnek , ’s Cesarevitsnek 
jelenlétében, az előbb kiadott szer
tartás fzerént, Maria Feodorovna 
Tsáfzárné’ hóit teste koporsóba té
tetett, és a' gyáfz-palotába vitetett.

O Kir. Magossága Sándor 
Würtembergi Herczeg , a" fzáraz föl
di, és vízi útak’ Fő-lgazgatója ; és 
O Kir. Magossága E u g é n Würteih- 
bergi Herczeg, Sz. Pétervárába meg
érkeztek; valamint H e f f z e n-H o m- 
burg Fülöp Herczeg is Odesszá
ból oda érkezett.

A’ Néva vize Nov. 18-dikán 
estve 10 órakor megfagyott.

Petropawlowskban Kam- 
tsatkában a’múlt tél igen hideg, és 
zivataros volt; de a’ vadászokra néz
ve igen kedvező , úgy hogy a ezo- 
bol-bőr mintegy 2 2/3 bankó-rube
len kelt.

Nov. 12-dikén költ Tsáfzári Vég
zésnél fogva Báró Geismar Ge
neral-Lieutenant, a’ jelen való há
borúban kimutatott vitézségének ju- 
talmáúl , a' mostani Tiszti hivatalá
nak megtartásával a Felséges Tsá
fzárnak Generál - Adjutánsává ne
veztetett.

Az Odesszai Journal Nov. 15- 
dikén e’ fzerént ír: ,, A napokban 
6800 Török-fogoly kelt által a’ Du
nán Satunoíf mellett a'Várnai őrző 
sereg közűi. Ezeket a' 13-dik ’s 14-

X*



dik Vadáfz- Regementek kisérték 
őrizet gyanánt Hg. Prosorow- 
f z k y General-Major vezérlése alatt, 
és Tiraspolba ’s Rievbe vol
tak utasítva Uschako ff Generál- 
Lieutenant néhány nap előtt ide ér
kezett. — A’ Kereskedés Nov. 7- 
dike óta itten cgéfzen meghök
kent mind a kivitelre, mind a’ bevi
telre nézve.

PORTUGALLIA.
A' Gazét a de Lisboa Nov. 

10-dikén közli azon hivatalos Orvosi 
jelentést, melly előtte való nap ada
tott ki, és illy értelmű: ,, O Felsé
ge , midőn a Kir. Herezeg-Asszo
nyokkal eggyütt Cax i a s nevű mu
lató kastélyába kikotsiznék, fzeren- 
tsétlenűl járt; megijedvén a’ befo
gott öszvérek. a’ kotsit felfordítot
ták, és O Felségének jobb lába 
czombjában eltört; fzerentsére a’ 
törés tsak egyszerű volt, és a’ czomb 
nem nagyon zúzott-meg. — Mind
járt nadályt (pióczát) raktak-reá, és 
a' törést tsak könyű módon körül 
kötöuék. O Felsége már nem is érez 
fájdalmat. — Dona Mária Izabel
la K. Hg. asszony a’ fején kévéssé 
megsebesíthetett; és Dona Mária 
d' Assump^ao Kir. Hg. asszony 
bal lábán kis sérelmet kapott. Költ 
Queluz palotában Nov. 9-dikén 
1828- (Aláírták) Báró Q ueluz. — 
Vieira Jacinto Jose , az Országnak 
Fő Seborvosa. — Fartő Antonio 
Joaquim , az Országnak betsületbeli 
FŐ Seborvosa. — De Carvalho 
Manuel Lopes.”

Ugyan ezen Újság az napi tol
dalékjában illy Orvosi jelentést kö
zöl, melly Nov. lO-dikén reggil 10

órakor adatott ki: ,,Ő Felsége egéfz 
éjjel tsendesen aludt, és semmi fáj
dalomról sem panaszkodik. O Kir. 
Magosságoknak is a’ Hg. asszonyok
nak jó éjtfzakájok volt, és olly ép
ségben vannak , a’ mennyire tsak a’ 
környűlállásoklól kitelhetik. ” Kö
vetkeznek az előbbi aláírások. — Az 
ezen jelentéshez majd hasonló ér
telmű orvosi jelentések io-dikben 
estve 8 öA órakor, és ll-dikben 
reggel 10 órakor, és estve ö órakor 
is jelentek meg.

NAGY BRITANNIA.
Nov. 24-dikén délután Kabineti 

tanátsot tartottak Windsor-Castle
ban , hol a’ Király' elejébe terjesz
tette a’ Recorder is tudósítását a’ 
megítélhetett gonosztevőkről. Hg. 
Wellington, Peel Úr, a’ Kints- 
tár’ Cancelláriusa , V esey-Fitz- 
geraldÚr, H e r r i e s Úr, és Lord 
Ellenborough jelen voltak ezen 
Kabinéti tanátson, mellyben még 
külömbféle tárgyakat vettek vitatás 
alá. Tsak Gróf Bathurst , és 
Melville Vice-Gróf, mint a’ Ka
binétnek tagjai, nem voltak jelen, 
kik most Skócziában tartózkodnak. 
— 24-dikben reggel hivatalos tudó
sítások érkeztek Stuart Lordtól , 
a' Párásban lévő Angol Nagy-Kö
vettől.

Dublinban Nov. 13. gyűlést 
tartott a’ Katholikus Egygyesület, 
mellyben O’Connell Úr azt mon
da: hogy az légyen legnagyobb ellen
sége a" Ratholikusoknak, ki a' felfza- 
baditásnak bizonyos kezesség, és meg
szorítás alatt való megengedéséről 
fzóll; és minthogy a’ Britannus- 
Katholikus Eggyesületben(London-



bán) ezt többen tselekedték; ennél 
fogva a’ Dublini Eggyesűletnek azon 
kell lennie, hogy ezen Londoni 
Eggyesülettől magát elfzakassza. Az 
ő ajánlására meghatároztatok, hogy 
azoknak neveit kihirdessék, kik Ka- 
tholikus tselédet botsátottak-el; és 
azok felfzóllittatnak , kik illy ügye 
fogyott módon maradtak, és üldöz- 
tetnek, hogy fzemélyesen jelenje
nek meg, vagy magokat nevezzék 
meg a* segedelem végett. — Az Ür- 
fzáglófzék már Prókátort is válafz- 
tott, ki O’ C o nne 11 Úrnak a’ Kép
viselők’ házába való válafztathatása 
ellen kikeljen.

Ő Felsége a’ Király Nov. 24- ud
varlást és titkos tanátsot tartatott a" 
Windsori kastélyban hol Z e a-B e r- 
mudez Úr, mint Spanyol Követ, 
és Barbour, mint Éjfzak-Ameri- 
kai Követ béköfzöntő audientián 
voltak. Ebből kitetfzik, ígyfzólla’ 
Courier 25-dikén , hogy O Felségé
nek egéssége helyre állott.

Londonban az a’ hír szárnyalt, 
hogy Lord Lowther fő Erdő-mes
teri hivatalát le fogja tenni, hanem 
más hivatalt nyer a' Kabinétben 
való üléssel; még bizonyosabbnak 
mondják azt, hogy Lord Mel vil
ié, mint az Armilisságnak első Lord
ja, el fogja hivatalát tserélni a" Kelet- 
Indiai dolgokra ügyelő Tanáts-Elől- 
ülőségével. A Courier felette örven
dez a'Braunsclnveigi Társaságok'fza- 
parodásán írlandban , és 54-etfzám- 
lál elő, mellyek a’ két utolsó hó
napban ottan öfzve állottak.

Tippera r y Grófságban ( Ir- 
landban) ismét nagy mozgások ural
kodnak ; a’ békételenek éjt szaká

kon a’ tartományban ide- ’s tova 
kóborolnak, ’s magoknak fegyvert 
szereznek. Thomastownban (Kil- 
kenny Grófságban) és más helye
ken több fegyvereket elvittek a’ 
házakból.

FRANCZIA ORSZÁG.
A Gazette de Francé, ke

reskedői levelek fzerént azt állítja, 
hogy Madridba hivatalos jelentés ér
kezett azon kóborló tsoportoknak 
semmivé tételéről, mellyek éjfzaki 
Portugalliának tsendességét megza
varták vala.

A' Precurseur de Lyon 
némelly békételenségekről befzéíl, 
mellyeket Tara re-bán (Rhone 
Departement) a Fabrikai munkások 
támasztottak, azért, hogy napszá
mokat alább szállították.

Toulonból Nov. 10-dikén 
igy írtak: ,,LaChampenoise Fr. Ki
rályi brigg, mellynek C a 11 in a’ 
Kapitánya, tegnap ide érkezett a’ 
kikötőhelybe. Midőn a" minap ezen 
brigg Algír városához közelített, a’ 
Dei hivatalos leveleket küldött neki 
által, mellyek a bekerítő li^jós se
reg’ Vezéréhez,Bretonniére Úr
hoz, fzóllottak. Ezen írások Fran
czia Ország’ részére igen hasznos bé
ke-ajánlásokat foglalnak magokban. 
Ugyan ezen brigg az Orfzáglófzék- 
nek is hozott hivatalos leveleket a’ 
bekerítő sereg" vezérétől.

Bourbon Donna Mária The
resia, Chinchoni Grófné, a meg
holt Don Lui s Spanyol Kir. Her
czeg' leánya, a" megholt Bourbon 
Kardinális’ és Toledói Érsek’ test
vére , és a" Béke-Herczegnek hitvese, 
de a" kitől 1808-diktól fogva elválva
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élt, Nov. 24-kén Parisban meghalt.

A" Toulouse! Érsek a' maga 
Generális Vikáriusát, Bergert, Pá- 
risba küldötte, azon akadályoknak 
elhárítására , mellyek a’ kis Papi os
kolák’ megnyitását gátolják. Egy- 
fzer’smind írják: hogy a’ Mont-aux- 
Malaisi kis Seminarium Rouen mel
lett , melynek Elöljárója magát nem 
szabta a’ K. Rendelésekhez, bézá- 
rattatik. Az oda való Plébánus 30 
nevendéket kéntelen volt haza kül
deni , kik már hozzá érkeztek vala. 
Mind e’ mellett is erősen megma
rad a’ Quotidienne azon állítása 
mellett, hogy a’ K. Rendelésekép
pen nem fognak tellyesíttetni. An
nyi bizonyos , hogy a" kis Semina- 
riumok’ lajstromát már Sept. löikán 
kellett volna kihirdetni, de máig 
sem tették közhírré.

Fabvier Óbester Nov. 25-ikán 
Görög Országba viíTza indúlt.

AMERIKA.
Kolumbia. — A Karthagenai 

Újság Sept. 14-dikén egy Oklevelet 
közöl, vagyis Kolumbiának új 
Constitutióját, mellyben B o- 
livár magát Szabadító-Prae- 
s i den snek nevezi. Ezen polgári
alkotmány VI. Réfz bői áll; az 
elsőben a’ legfőbb hatalomról (melly 
magának Bolivárnak kezében va
gyon ) ; a’ másodikban a’ Státus 
Kormányozásáról, és a Minister! 
Tanátsról; a" harmadikban a’ Státus- 
Tanátsról; a’ negyedikben a’ Res
publika’ földének fzerkeztetéséről, 
és kormányoz tatásáról; az ötödik
ben az Igazság’ kiszolgáltatásáról; 
a’ hatodikban némelly közönséges 
Rendelésekről szab rendet a’ Sza-

badító-Praesidens. — A' végén ei 
vagyon: ,,E’ jelen való Végzés úgy 
hírdettessék-ki, és tartassák meg , 
mint a’ Státusnak Constitutiós Tör
vénye egészen a’ jövő Képviselői 
gyűlésig (melly Jan. 2-dikán 1830. 
fog öfzvegyülekeznij melynek dol
ga az leszen, hogy a’ Respubliká
nak polgári alkotmányt (Constitu- 
tiót) adjon. Költ az Orfzáglófzék’ 
palotájában Bogotában, Aug. 
27-dikén 1828. a’ Függetlenségnek 
tizennyolczadik esztendejében; és 
megjegyezte a Minister Státus-Ti- 
toknok (Aláírta): Bolivár Simon, 
a Szabadító , a’ Respublika’ Praesi- 
danse; és még négy Minister.”— 
Több Franczia Journalok azon meg
jegyzést tefzik, hogy ezen polgári 
alkotmány , melyet Bolivár adott 
Kolumbiának, nagyon hasonlít a’ 
Franczia Consuli Constitutióhoz, 
melly a’Respublikának Vili. eszten
dejében készíttetett.

A’ Karthagenai Újság Sept. 7- 
dikén az Országló széknek egy Hir
detését közli , melly Bogotában 
Aug. l-ső napján költ; ebben, hogy 
hitelezői eránt annál hathatósabban 
bétellyesíttse kötelezéseit, azon szán
dékát jelenti , hogy az országos jöve
delmek’ szaporítására a’Dohánytói va
ló jövedelmet bérbe adja. Ennél fog
va felszólítja alakosokat,hogy a’kik
nek kedvök van a’ Varináfzi Dohányt 
bérbe venni, bépetsételt Ígéreteiket 
bizonyos meghatározott ideig hé
adják , melynek eltelése után az 
árenda a' többet Ígérőnek adatik. 
Augustus hónapban a’Karthagénai 
vámház 30,000 Dollárt vett hé. A* 
déli tenger partján egy új kikötő-
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hely nyittatott meg , mellyel előbb 
Istapának hívtak, de most: ,,a’ Füg
getlenség’ kikötőhelye” ne
vét kapta; ez 26 tengeri mértföld- 
nyire van Uj-Guatemalától.

Peru. — A’ Globe és Traveller 
így fzóll: „Mi sok Amerikai Újsá
gokat, és Peruból több leveleket 
vettünk ; de a mellyekből ki nem 
lehet voltaképpen tanulni Perunak 
helyheztetéset a' fzomfzéd Respu
blikák eránt. Tudva van hogy Bo
livár Peru ellen ezen okokból izent 
háborút: l.ó mivel a Perui Orfzág 
lófzék lázadást támasztott a" Bolíviá
ban lévő Kolumbiai fegyveres sere
gek között, melly Kolumbiával fzo- 
ros Követségben áll; L-) mivel ugyan 
ezen Orfzáglófzék a" Bolíviai földre 
küldötte seregeit. Ezen kétpanafz, 
kivált a’ második, igen igazságosnak 
látfzik. A’ múlt April, hónapban 
pártütés támadt a’ Kolumbiai sere
gek közt Bolíviában. Sucre Prae- 
sidenst, kinek Bolivár egy darab 
idő óta ezen Orfzágban fő hatalmat 
adott, a’ pártütők megsebesítették, 
’s elfogták vala. Ezután tsak hamar 
elíójtá a* nép a’ lázadást, és meg
szabadná első Tisztét ; de mivel 
Sucre Grlísnak sebei veszedelme
sek voltak , ő létévé Praesidensi hiva
talát , és a Constitutió rendelése fze
rént, Urdinenca Grlist válafztá 
maga helyébe Praesidensnek Go
marra Perui Generális, ki a határ
széleknél vezérkedett , megértvén 
ezen nyugtalanságokat, azonnal te
temes hadi erővel beütött a'Bolíviai 
birtokokba. A" Nemzetek’törvényé
nek ezen megsértését azzal fzínelte, 
hogy szükséges légyen Bolíviát a’

Kolumbiai seregek’ járma alól felsza
badítani : de későbben megértvén , 
hogy ezen Kol. seregek az engedel
mességre viffza tértek , és hogy a’ 
pártütés' Vezére el van fogva , meg- 
fordítá köppenyegét, ’s Proclamá- 
tiót ada ki, mellyben azt jelentté , 
hogy ő tsak Sucre Generálisnak , 
és a Kolumbiai seregeknek védel
mére jött, hogy ha a pártütés miatt 
ezeknek élete veszedelemben forog
na. Külömben azt állítják, hogy B o- 
livár letette háborús szándékát 
Peru ellen, és most azzal foglala
toskodnak, hogy a" békeség eránt 
alkudozzanak. — Limából Jun. 2Q- 
dikén azt írják , hogy Urdaneta 
(Urdinenca) Bolívia’ új Praesidense 
a’ Perui Gamarra által tellyesen 
megverettetett, és sok Bolíviai ka
tonák általmentek a’ Peruiakhoz.

Chili.— Chiliből Jun. közepe 
táján indúlt tudósítások fzerént äz 
Orfzáglófzék’ lakása S a n t i a g ó-ból 
Valparaisóba tétetett által. Chi
li tsendességben volt. Tsak Penco 
tartományának déli részében muto
gatták magokat némelly guerilla- 
pártosok.

Tudományos Dolgok.
1.) Institutiones Juris Privati Ro

mani conscriptae per M i c h a e 1 e m 
S z i b e ni i f z t, J. U. D. in Regia 
Scientiarum Universität« Hungarica 
Juris Civil. Romani, Feudális, et 
Criminalis Hung. Professorem Pub. 
0> d. — Pars I. Jus Personal um. — 
Pestini 182Q- Typis Nobilis J. M. 
Trattner de Petróza.” (in 8-vo, phyl. 
12.)

A’ Római Törvénynek tökélle-



tes voltát, annak a’ jelen való idők
ben is közönséges hafznát nem lehet 
tagadni. Az is tudva van, hogy a’ 
Természet' törvényének rendfzabá- 
sait a’ Római Törvény’ Czikkelyei- 
ből fejtették ki a’ Tudósok. Azért 
más idegen fő oskolák példájára a' 
Magyar R. Anya-oskolába is bého- 
zattatott a* Római Törvény tanító- 
széke. Mind a' két részben nagy ér
demet fzerzett magának a Tudós 
Szerző Úr, midőn nehány efztendő 
előtt a’ Terméfzet Törvényét a’ leg
újabb javítások’ és tökéi létesít esek 
rende fzerént (mert minden Tudo
mány tökéi létesíthető) két Kötetben 
kiadta; most pedig a’ Római Tör
vény' kiadásán munkálkodik, melly- 
nek imez első Része már meg is je
lent , a’ többi más kettő következ
ni fog. Midőn a’ Tek. Tudós Szer
ző, hivatalánál fogva, ezenhafznos 
munkának kiadására fzánta magát, 
azon édes remény ketsegtette, hogy 
nem tsak Hallgatóji , kik ez áltál a 
tudományos pályán való elóhala- 
dásra nagy könnyebbséget nyernek, 
hanem a* hazának egyéb érdemes 
fiai is, kik a’ nemzet' fényét derí
teni, •’ tudományok’ körét párt
fogások által terjeszteni szokták, 
benne réfzt fognak venni.—Külőm
ben a" munka elejébe vannak bo
tsaivá a’ Törvény-Históriai előis
meretek, a’ Római XII. Törvény- 
Táblával (a’mennyire azok ismere
tesek ) és azoknak magyarázatával 
eggyütt. Maga pedig a’ törvényes 
tárgy világos , rövid, velős rendszer
be van öntve.

2.) „Két Értekezés a’ terh-sze
kerekről , útakról, és azon kérdés

ről : Valljon a’ hajókázó csatornák , 
vas- és töltött útak közül, mellyik- 
nek, és mitsoda esetben kelljen az 
elsőséget adni? Annak megvizsgá
lása után : a’ Moldva-vizét lehessen- 
e a’ Dunával hajókázó csatornává 
egyesíteni?Ridolgozta Vitéz Gerst- 
ner Ferencz, a’ Cs. R. Austr. 
Leopold-Rend Vitéze, Cs. K. Pro
fessor , a’ Vízi-Építés’ Igazgatója, 
s a" t. Magyarázta, hasznos jegyzé
sekkel és egy toldalékkal ,, a’ Vas- 
útakról'’megbővítette Vargha Já
nos, Dipl. Földmérő, és a’K. Ma
gyar O. Építő Fő - Igazgatásnál 
Rendfz. Practicáns (4 kőre metfzett 
Rajztáblákkal) Pesten 182 8 P. Tra't- 
ner J. M. és Károlyi Istv. Könyvny. 
Intéz.’’ (n. 8- rétben , i/» 1/2 árkus.)

Ajánlva vagyon ezen munka 
Mélt. Gróf Csáky István úrnak, O 
Ts. R. Felsége Aranykultsos Hívé
nek , a’ M. K. Helytartó-Tanáts’ Ta- 
nátsosának , ’s a' t. ■— Előre botsá- 
totta Vargha Úr Mélt. Ehrenstei- 
ni Ra u c h m ü 11 e r Ferencz K. Ta- 
nátsos Úrnak, K. M. O. Száraz- ’s 
Vízi-Epitmények’ Fő-Igazgatójának 
ditséretes , és fontos Ajánlását, úgy
mint a’ ki ezen tárgyban legjobb 
ítélő-bíró lehet. Ennél fogva mi 
Vargha Úrnak érdemlett ditsére- 
tére egyebet nem mondhatunk, ha
nem hogy a’ mostani iparkodó vi
lág" környMállásaihoz , a’ kereske
dés’ gyarapodásához képest nem kis 
hasznot árasztott hazafijaira , midőn 
ezen munkát a’ nemzettel megis- 
mértette. — Ára 4 f. V. Cz. -Találta
tok Pesten Eggenberger Könyváros
nál, Budán Bosnyák Könyvkötőnél 
lNi-o 81. Pifztóri házban.

(Hasznos Mulatságok Nro 47. Hirdetés l/2 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
_____________ (47.) ___________

Jelentés.
A’ Hazánk’ boldogságát tárgyazó

Mezei Gazdák’ Barátja
a* reánk következő Új esztendő' kezdetével, minden okvetetlen, lő
erővel ’s kettőztetett igyekezettel, ismét meg-indúl, ’s szakadatlanul 
kiadódik minden héten kétszer, a’ mint eg már jóval ez előtt bőveb
ben jelentődött. Nincs tehát már egyéb hátra, hanem hogy a' gazda
sággal foglalatoskodó, és kedves Hazánk’ előlépését ’s boldogulását 
nem csak fzóval kívánó, hanem valóban óhajtó érdemes Hazafiak, 
fzámos előfizetéssel esendő lelkes pártfogásokkal abba a’ helyheztetésbe 
tegyék a kiadót, hogy , forró szándéka fzerént, minél hasznosabb , 
minél díszesebb, minél kellemetesebb munkát tehessen áldozatul a’ 
Haza’ óltárára.

Pesth, Dec. 10. 1828.
Angyalfíy M. A. m. k.

Híradás.
(l) Folyó December hónapnak 17-dikén reggeli 10 órakor Szabad 

Királyi Buda Fő Városa Urbárium Hivatalában Sztankovits Mi
hály Úrnak következendő Fundusai; úgymint: egy ház Tabánban 
vagy az úgy nevezett Rácz Városban 6Ö2 fzám , és egy hasonló ugyan
ott 7ŐQ fzám alatt;— tovább: 3/4 5/8 fzőllő Sashegyen; 3/4 Polgár
hegyen ; 2/4 Ochsenried = l/4 7/8 StraíTz =3/8 Feldrieth nevű he
gyen fekvők, nem külömben 8 Láncz vagyis l6 Posonyi mérő alá 
való szántó föld, nyilványos Licitatió utján a’ többet ígérőknek fog
nak eladódni. Budán December’ i-ső napján.

Hirdetés.
(l) Tek. Özvegy Kubinyi Láfzlóné A Iszonynak, Tek. Ns. So- 

mogy Vármegyében helyheztetett négy egymás mellett fekvő Helysé
gekből, és ezekkel fzintén egy tagban lévő egy Pusztából álló Patai 
Birtoka, mellynek mind kiterjedését, mind első Classisú termékeny 

(Második Fe'lesztendó 1828.) )(



földjét, mind nevezetes Regale Beneficiumait, mind pedig az eladásra 
nézve Kanisa körül való kedvező helyheztetését tekintve, esztendőn
ként való Árendája , eddig is 10,000 Conventiós értékű forintokat tett, 
mostantól kezdve Arendába újjonnan kiadandó. Az azt Arendába 
venni kívánó, bővebb utasítást vehet magának , Contractustis köthet, 
Szigetváron, vagy magában a'fent ki tett Jófzágban, T. Pauer György 
Úrnál, mint a’Tulajdonos Afizonyság Meghatalmazottjánál, úgy szin
tén utasítást vehet Pesten, Tabuláris Prókátor T. Várady István 
Úrnál, a Sebestyén Piacon Nro 2Ö1.

A5 Hazai "s Külföldi Tudósítások" nagy érdemű
Olvasó jihoz.

A' ditső Magyar Nemzet mindenkor megbizonvította a,™ nemes nagy le.küségét, mellyel tsinosodásának, LgyJeml ked st 
nek, fenyenek efzkozeit apógatja, és ápolgatva gyarapítja. Ezen 
nemes indulatot tapasztalni feerentsés volt ezen Nemzeti Újság’ In 
tézete nem tsak a’ boldogult megindítójának, és szerzőiének éhében' 
hanem annak elhunyta után is ; a’ mi abból megtetszik, hogy az Előfizetők* 
fzama esztendőről esztendőre szaporodott. — Ezért Nekik méltó 0«= 
alázatos Köszönet! ’ 5

Midőn tehát most ezen nemzeti Újságnak jövő 1820-dik fél e G 
tendei folytatásáról jelentést teszünk, olly bizodalommal fzóllítiuk- 
meg a’ tisztelt Olvasókat hogy eddig tapasztalt jó indúlatjokat tőlünk 
meg ne vonjak ; es hogy a nyomtatványok’ffcámát ahoz lehessen fzab- 
m , Újság-leveleinket jókor megrendelni méltóztassanak. Ezen bizo
dalmát annál bátrabbak vagyunk reményű, minthogy az Újságot a’ 
maga mivoltában, külső, és belső minéműségében megtartani^ sőt 
a mennyire lehet, -tökélletesítcni tellyes igyekezetünk lefzen — a’ 
hazai dolgoknak, kivált mellyek a’ Közönséget érdeklik, első helyet 
engedünk, mellyeknek idein-korán való velünk közlésére ezennel 
bizodalmasan megkérjük az érdemes Hazafiakat; — a’ külföldi neve
zetesebb történeteket, országos változásokat, háborús dolgokat az 
értelmes Hazafinak tudni, nem tsak fzép, hanem szükséges is. Tár- 
saságos életet élünk; a’ Nemzetek egymással, mint a’ láncz-fzemek 
egybe vannak kötve, ’s egymásba vagy egyenes, vagy mellékes’ 
befolyások vagyon; azon Külföldi jelesebb dolgokat is érdemes Olva-* 
sóinkkal értelmes, és tiszta, — ha bőven nem lehet, velős — elő
adásban megismertetni kötelességünk.
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Ditső Nemzet! Olly idő ponton állunk, mellyből a’ legélesebb 
szemű Politikus is tsak sokféle szövevényt, a’ dolgoknak öfzvebonyo- 
lodását, de semmi véget nem lát. Az idő nagyon nehézkes, tsak a' 
jövendő mutatja-meg, mit fog szülni. Várjuk-el.

Újság-leveleinkhez járulnak a' Hasznos M u 1 a t s á g o k, mel
lyek hogy nevüknek megfeleljenek, azon lenni el nem mulatjuk. Ezek
nek tárgyai: Versek, Daliok, Hazai Literatúra, Szép Mesterségek, 
Természet-Tudomány, Kézi Mesterségek, Házi 's Mezei Gazdálkodás, 
Természet, ’s Mesterségbeli Ritkaságok, Nemzeti Szokások , régi Épü
letek , Históriai, Geographiai, Statistikai Jegyzések, Külömbféle Ér
tekezések, elmés Apróságok, és Mesék, vagy Rejtett szavak. — Az 
Újság-levelek mellé vannak még ragasztva külömbféle Hirdetések.

Továbbá a’bevett szokás szerént esztendőnként egy egy új Map
pával kedveskedünk a' tisztelt Olvasóinknak. Most a’ Dánia, Sveczin, 
és Norvégia Mappája készül. — Az eddig kijött Magyar Adásnak 8 da
rabjával szolgálhatunk eggyenként 20 kr. ezüstben.

Az Újságnak előfizetési ára ezután is megmarad fél esztendőre 
10 fór. V. Cz. Postán küldve; itt pedig Pesten, és Budán 8 fór. boríték 
nélkül, azzal Q fór. — Riadatik hetenként kétszer Szerdán, és Szom
baton; az Újság egy-egy árkus, a' Hasznos Mulatságok 1/2 árkus.

Ezennel bizodalmasan megkérettetnek a’Ts. Rir. Posta-Mester, 
és Expeditor Urak, hogy a’ Felséges Aerarium’ hasznát is kötelessé
gük fzerént tekintvén, a szokott 11-dik gratis Újság’jutalma mel
lett az Előfizető Urak’neveit, charactereiknek hibátlan félj egy zésé vele 
eggyütt megjelenteni, ’s a’ letett előfizetési dijt elküldeni, valamint a' 
netalán esendő tévedést a' megigazítás végett jókor tudtunkra adni ne 
terheltessenek.

Egyfzer’smind tudtokra adom az érdemes Olvasóknak , hogy 
az Újság’ szerkezetesét viszi Kováts Tamás Úr, a’ Philosophiá- 
nak , és Törvényeknek Doktora, úgymint a’ ki boldogult Férjem
nek éltében is három esztendőnél tovább, mint Segéd, munkálkodott 
benne.

Pesten Nov. 20-dikán 1828.
Kultsár Istvánná.

' . a* Hatvani útfzában Nro 542.
~* ■ - , _______ ,

Budai- Lotteria.
Kara on Hava 6-dik napján 1626. volt Húzásban kijött:

67. 41. 52. 6. 17.
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privilegiált

Kő-edény Fabrikának
fzerentséje vagyon alázatosan jelenteni: hogy folyó esztendei Decem
ber l-ső napja bekövetkezésével készítményeinek betsét a' legillendőbb, 
’s egyszersmind kiszabott árra ujjolag leszállította; azt is közhírré té
vén , hogy fabrikált szereit úgy megjobbította, hogy azok minden 
illyenféle hazai készítmények közt, nem tsak belső tulajdonságok
ra nézve legerősebbek, hanem külső formásokra, ’s festésekre nézve 
is, a’ porczelán edényekhez hasonlítván, legtifztábbak, tudniillik 
festve vannak fejér, és kék virágokra, kék karimákra, rózsákra, el
szórt külömbféle fzínü virágokra ’s a’ t. Mellynél fogva valamint ed
dig úgy ennek utánna is alázatosan ajánlja magát.

Azt is köz tudományul adja, hogy a’nagyobb számmal vásárló 
Uraknak bizonyos Procentumot is elengedni kéfz. Külömben mély 
Tifztelete mellett a" nagy érdemű Publikumnak jelenti hogy az új 
készítményei közül több rendbéli edény-által-fzállitások (Transporte) 
már kéznél is vágynak; mellyeket Pesten a' fabrika fő lerakó-helyében 
a' Nagy Hid utfzában, Kemnitzer házában a Teátrom épületének 
általellenébe minden órában találhatni.

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

1828. November.
Tiszta- 
B ú z a

Kétsze
res Rozs Árpa Zab Kukori-

cza
fi. Kr. fi. kr. fi. kr. fi. kr. fl. kr. fi. kr.

30-kánAradon 5 •A 3 45 3 18 1 45 1 45 2 —
29-kén Baján 4 50 3 40 3 10 2 15 1 50 2 10

5o-k3n tiebreczenben 6 21 4 7 3 5 2 35 1 43 2 7
l 5-kén Fiúméban 12 5 — — — — — — 3 45 8 20

30-kán Győrött 6 24 5 3 2 10 5 — 2 23 3 18

30-kán Veszprémben 5 15 5 45 3 30 2 45 2 — 2 45
30-kán Mosonyban 8 10 5 — 4 4 3 j 3 30 2 30 1 4 —

A’ Pápai Ts. ’s Kir.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁS 0 R.
(4&)

Pesten, Szombaton, Karátson Hava 13-dik napján 1823.

Szem.
Nintsen drágább kints a’ szemnél; tömlecz az élet 

E’ nélkül ; inkább megszűnők élni vakon.
Mégis adódnak elő cselek , mellyekben az áldott 

Jámbor férj így szól!: Vajha ne volna szemem i

MAGYAR és ERDÉLY- 
„ ORSZÁG.

o Tsáfz. Hír. Felsége méltóztatott 
az Erdély-orfzági Királyi Táblánál 
megüresedett két ítélőmesteri hiva
talra Méltóságos Nagy-Barcsai Bar- 
cs a y János Urat, eddig ugyan azon 
Kir. Törvény izéknek fzám-felett volt 
Tábla-Bíráját; — és Mélt. Szőts 
Albert Urat, eddig volt Ns. Kolos 
Vármegyei Fő-Szolga-Bírót, kegyel
mesen kinevezni.

Ő Ts. K. Felsége P e s k a Jósef 
Urat, a’ N. M. Magyar K, Udvari 
Kamarának Expeditiói hivatalánál 
szolgált Cancellistát, 40 esztendő
nél tovább viselt szolgalatjára nézve, 
nyugodalomra tenni méltóztatott.

A’ N. M. Magyar Iiir. Udv. Ka
mara a’ maga fizető hivatalában a' 
Dragotinich Mihály Úrnak Kafz- 
fza-Tifztté lett előmozdítása által 
megüresedett Accessistai hivatalra 
Szerenkay Antal Urat, eddig 
volt fizetéses Practicánst mozdí
totta.
(Második Félesztendö 1828./

Hiteles tudósításokból értjük ,. 
hogy édes Hazánknak több Megyéi
ben , nevezetesen Trentsinben, Nyi-- 
trában, ’s több felső Vármegyék
ben , sőt Szolnok körül is* a marhab- 
dög sok károkat okoz a' gazdáknak. 
Ezen dögleletes nyavalyát, a’ mint 
értjük, Lengyel Országból hozták 
bé Magyar Országnak felső részeibe, 
és a’ marha-közösülés által úgy tel
jédéit több alsó vidékekre is.

Pest és B uda között a" ha-- 
jó-hídat 10-dikén reggel kiszedték. 
A’ minap esett sok hó már majd 
mind elolvadott. Az idő folyvást 
lágy.

OLASZ ORSZÁG.

Ilona Orofz Nagy-Herczegné 
Romába érkezvén, Nov. 25-dikán 
a’ Szent Atyát a5 Vatikánumban 
meglátogatta. — A’ Burkus Koro
na-Herceg még November 21-di
kén visszatért Nápolyból Romába.

November 17-dikén Silen, és- 
Marsouin Franczia briggek A n e o- 
náb a érkeztek. Ezek arra. vannak

X
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rendeltetve, hogy a’ levelezés' dolgá
ban Móreába szolgálatot tegyenek.

NAGY BRITANNIA.
A’ Hamburgi B >rsen-Liste nevű 

Újság (Marfzelyből írt levél fzerént) 
illy tudósítást közöl, melly Málta 
szigetéről Oct. 27. költ: ,, A’ Máltai 
Fő Helytartó a" múlt h. 28-dilíán 
költ Proclamatiójánál fogva a’ mar
ha kivitelét a’ confiscatió büntetése 
alatt megtiltotta. — Oct. 23-dikán 
Máltából a’ Dardanellák bezárására 
rendelt Orofz hajós tsoport a’ ten
gerre indúlt, melly Fére Chain- 
penoise línea-hajóból, Ricord 
Admirális’ zászlója lévén rajta , is
mét E m a n u e 1 línea-hajóból, M á- 
ria, és Olga fregatákból, O c b- 
tabriggből, és Sukum-Kale fzál- 
lító-hajóból áll. Három nappal ké
sőbben A 1 exandra briggik ki
indult. (Tudva van, hogy ezen ha
jók még Oct. 28-dikán is az ellen
kező szelek miatt a'szigettől medze 
el nem távozhattak). — Oct. g-dikén 
érkezett Ibrahim Basa a' máso
dik hajós osztállyal Móreából 
Alexandriába. Az attyával való 
öfzvejövetel nyilván történt. Ibra
him eleibe lépék az attyának, és le 
hajla , hogy lábát, vagy ruhája’ izé
iét megtsókolja ; de azt M e h e m e d 
ellenzé , neki kezét nyújtván. Ibra
him azt megkapván , háromszor vivé 
szájához; azután a’ Díván legfzél- 
ső végére leüle. Kevés idő múlva 
egy másik szobába mene, hol az 
Udvari Tisztviselők' fzerentse-kívá- 
násait megérkezése eránt elfogadá. 
Mind a’ két Basa (az atya és fiú) rö

vid napok alatt Kairóba szándé
kozott menni. A’ búza, és bab Ale
xandriában mostanság nagyon meg
drágult, noha a'Nílus áradása olly 
nagy volt, hogy bő aratást Ígérne 
jövendőre, melly által a’ közönsé
ges tárakban lévő készségeken elébb 
lehet adni. — Az ide való-vám-igaz
gatónak előterjesztésére a’ Financz- 
Minister azt rendelte, hogy a kö
zép tenger-parti borokat, mellyeket 
tsak azért vifznek oda a hajók , hogy 
üresen ne járjanak , és hogy a borok 
a tengeri úton megjobbúljanak,min
den vám nélkül fzabad bevinni, ha 
az elindulásnál kettős edénybe té
tetnek , mellyek közül a’ belső gip- 
fzel, a’külső a’ vám miatt ónnal 
tsináltatik bé.

Az Angol Király folyvást a’ 
Windsori váráljan lévő kis házában 
lakott, és még nem szállott bé az 
új kastélyba, noha szobái már Nov.
24-dikére el voltak készítve, és a’ 
beköltözés meg volt határozva. Kü
lömben azon örvendező tifztelke- 
déseket, mellyeket a’ Windsori la
kosok akartak tenni az ő béköltö- 
zésének dífzesítésére, már előre el
mellőzte.

A’ Birmánok már tellyesen le
fizették a’ nyakokra vetett hadi adót; 
és úgy lát fzik , hogy a’ békeség fen
nmaradása túlsó Indiában Benga- 
lára nézve tellyes bátorságba van 
helyheztetve.

A' Dublini Kathol. Eggyesűlet- 
nek Nov. 20-dikán tartott utolsó 
gyűlésében jelen voltak : Marquis 
Cianricarde (Oanning’ veje),
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Pückler- Muskau Hg., és Lord 
Seymour (Somerset Herczeg’fia). 
O’ Gor man Úr azt jelenté : hogy 
Cläre Grófságban egy Braunsveigi 
Klubnak öfzveí'zerkeztetése nem áll
hatott lábra, minthogy a" neveze
tesebb birtokosok semmit sem akar
tak róla tudni. O Connell Ur 
azt monda , hogy a’ Braunsveigi 
Klubbok abban legroíTzabbak, hogy 
a" népet felingerlik. Ugyan aznap 
O Connell Ur audientián volt 
a’ Lord Lieutenantnál , Angle- 
sea Marquinál, ki őtet felette ud
variasan fogadta , és nagyon figyel- 
mezett azon emlékeztető írásra, mel- 
lyet a' Clarei lakosok' nevében B 1 a- 
n e i Lord ellen , és más elöljáró sze
mélyek ellen béadott. Monaghan- 
ban is ( Ulster Grófságban ) a’ Ra
tholikusok ellen törvénytelensége
ket követtek-el, mellyek az Orfzág- 
lófzéknek értésére estek. Lawlefz 
Ur ezen esetre nézve azt mondá : 
hogy ő nem áll reá a* fegyvereknek 
minden feltétel nélkül való kiadá
sára ; valameddig a' törvény (law) 
az Orangistáknak a’ fegyvert meg
engedi, mind addig ,, Lawlefz” is 
a parasztoknak azt tanátsolja. O 
Connell Ur mégis azon meg
jegyzést tévé, hogy az törvénytelen 
dolog legyen. Végre 1 Estrangé 
Ur egy tudósítást olvasa fel a’ Pro
testánsok által eltsapott tselédek’ 
felsegélléséről.

franczia ország.

Augustus végétől fogva Octob. 
végéig az Alsó Seine Departament- 
be, a’ Dieppei, Havrei, és

Roueni kikötőhelyeken álval 15 
millióm kilogrammá ( 500,000 má
zsa ) idegen gabonát, vagy lisztet 
vittek-bé.

Fabvier Óbester Görög Or- 
fzágba vett útjában Nov. 26-dikán 
Lyonba érkezett; és Toulon- 
b a n fog hajóra fzállani.

Nov. 26-dikán magános audi
entián elfogadá a’ Király az Odefz- 
fzáhól viíTza-érkezett Mortemart 
Herczeget.

A" Moniteur Nov. 25-dikén így 
ír : „Martignac Vice-Gróf Ur, a’ 
belső dolgok’ Ministere a’ Felírások 
és Szép-mesterségek Királyi tudo
mányos Akadémiájához levelet írt, 
és azt felszólította : hogy olly Tu
dósokat, és Művészeket válasszon, 
kik a’Móreába való menetelre elszán
ják magokat, hogy ezen históriai 
tartományt, a Franczia hadi sereg’ 
oltalma alatt kifürkéílzék. Az elme
nendő személyek' száma nem lehet 
nagy, de olly utasítást kell adni,hogy 
ezen expeditio kimenetele ollyan 
tellyes , és kedvező legyen , a' mii
lyent azon nagy buzgóságú, és ér
telmű férj fiáktól lehet várni, kikre 
ezen tifztességes dolog leszen bízva.” 
— A’ Moniteur ezt is írja : A c lí
ra e d - B e i, ki Navarintól le 
Lói rét Királyi briggen Toulonba 
érkezett, az Egyiptomi tengeri se
regnek Nagy-Admirálisa volt. Nem 
tudni, mi okból jött ide. Már Nov. 
4-dikén látták az ő fiát, ki előtte 
érkezett ide, azon nevezetes bál
ban , mellyel Jákob Admirális, a’ 
Touloni tengeri Fő Tiszt, adott a" 
Király’ neve napján.

)V
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A' Messager des Cliambres így 
fzólf: „Br estben 25 szolgálatra 
való línea-hajónk vagyon , mellyek 
közül hat három-fedelű, és négy flü, 
vagy QO ágyús ; továbbá 7 fregátánk, 
7 korvettünk, és 5 briggünk.”

SPANYOL ORSZÁG.

A’ Moniteur Nov. 17-dikén 
költ Madriti levelet közöl, melly
nek ez az értelme: „Tegnap előtt 
Dona M á r i a-L u i z a - Carl ott a 
R. Hg. Affzony, Don Francisco 
de Paula K. Hg'. hitvese, és a’ 
Berry Herczegné’ testvére , még az 
Operában volt. Ennél fogva másnap 
reggel álmélkodva értették, hogy az 
lnfansné reggel 5 órakor 10 minu- 
tumkor egy Herczeg-aíTzonyt szült. 
A' szülés olly hirtelen történt, hogy 
némelly fő személyek, kik hivata
losok voltak, hogy jelen legyenek, 
a* szülésnél, későn érkeztek. Á' kis
dedet még az nap Don Carlos R. 
Hg. a' keresztelő-víz alá tartotta, és 
Mária Terésa Karolina ne
vet kapott. A’ Fels. Anya legjobb 
egésségben vagyon. Az ő fzerentsés, 
és hamarságos ízülése a’ fő Város’ 
lakosiban legnagyobb örömet ger
jesztett , minthogy a’ Hg. affzony , 
leereszkedése végett, igen nagy ked
vességben vagyon. — Ö Felsége a" 
Király ezen esztendőnek első nyolcz 
hónapjában 242 Reált osztatott ki 
magános erszényéből a’ szegény fa
míliák között, és 80,000 Reált a’ 
fzűk jövedelmű templomokra.”

Továbbá a* Moniteur illy leve
let közöl, melly Gibraltárból 
Nov. 10-dikén költ: ,,A' betegek"

fzáma mostanság itt nem megyen 
többre 569-néI; és az utolsó három 
nap alatt tsak 46-on haltak meg. 
A levegő az idő haladtával igen meg- 
hidegedett , es az áltál a’ nyava
lya megkissebbedett. — Sir Don 
György Rormányozónk is beteg; 
de reményijük, hogy az ő betegsége 
nem lesz veszedelmes. A' mostani 
környűlállások közt az ő halála va
lóságos fzerentsétlenség volna a’ vá
ros'lakosaira nézve. Don Asszony
ság az ügyefogyott famíliák’ felsegél- 
lésére kezdett gyűjtögetésben 100 
piafzterrel adakozott.— Nagy öröm
mel értjük, hogy Londonban nem 
rég a jótévő kegyes fzemélyek gyű
lést tartottak olly szándékból, hogy 
ezen Város’ szegény, és elnyomo- 
rodott familiájinak fzámára segede
lem-pénzt gyűjtsenek."’

AMERIKA.
Mexikó.— Gomez Pedra- 

za Grlis, eddig volt Hadi Minister, 
Mexikó Respublikának Praesiden- 
sévé választatott. A" Város, és a" 
tartomány nagy zavarodásban volt. 
Vera- Grúzból Sept. 15-dikén 
írják: hogy 12 Státus közűi kilencz 
mellette, és tsak négy voksolt Gu- 
errero Generális mellett. Santa 
A na Grlis 4 vagy 500 emberrel 
Jal apából elindult volt, hogy 
barátjának Guerrero Grlisnak, 
támogatására addig is Per o t e erős
séget elfoglalja. A" Mexikói Eggye- 
sület (Unió) 19 Státusból áll, és egy 
más tudósítás fzerént 12 Pedraza, 
és három Guerrero* részére adott 
voksol. Mexikó Státusban pedig

X



a’ Fedraza’ voksai Guerreroéhozké
pest úgy voltak, mint 11: 10-hez, 
A’ Vera - Cruzi Törvényfzerző test 
Sta. A n a Grlist letette a’ Helytar
tóságból, és helyébe Móra Grlist 
nevezte; Sta. An a minden czivó- 
dás nélkül letette hivatalát, de tör
vényes megvizsgáltatást kívánt. — 
Vera-Cruzból Aug. 14-dikéig terjedő 
egyenes tudósítások megvalósítják, 
hogy Porter Commodor záfzlóját 
levette Congresso línea-hajóról, 
és legényeit elbotsátotta , az Orfzág- 
lófzék’ parantsolatját bé nem vár
ván, mert semmiként sem kapha
tott tőle pénzt a'katonák’ fizetésére.

Kolumbia. — A' Kolumbiai 
Orfzáglófzék , Buchet Marti g- 
ny Úrnak, Bogotában lévő Fran
czia Fő-Consulnak előterjefztéseire, 
két Végzést adott-ki, mellyek a' ten
geri kereskedésre nézve igen fonto
sok. Az első által a’ tengeri Tisztvise
lőknek megparantsoltatott , hogy a’ 
tengeri fogdosásra (rablásra) megha
talmazó levelek' kiadását fzüntesséh- 
meg;és a künn lévő rabló hajókat hij- 
ják-viíTza, míg a’ mostan keletben 
lévő Fogdosás" Rendelése úgy meg 
nem változtattatok, hogy az által a’ 
fogdosó hajók meggátoltassanak, ne 
hogy a" neutrális hajókat is bántsák. 
A" második, melly az elsőnek tol
dalék-részét teszi, megtiltja a' Ko
lumbiai fogdosó hajóknak, hogy a" 
neutrális hajókat, mellyek meg nem 
ismérik eddig a’ Respublikának azon 
megállapított alap-törvényét, „— 
h így a zászló nem oltalmazza a’ por
tékát” — azon szín alatt le ne tar
tóztassák , vagy el ne vegyék, hogy

azokon az ellenségnek portékája
volna.” __________

A’ Globe és Traveller illy 
elentést tefzen a’Mexikói lázadás

ról: „Vera-Cruzból Oct. 1-ső nap
jáig, Mexikóból Sept. 25-dikéig ter
jedő Újságokat vettünk, (tehát ké
sőbbi, mint az előbbeniek) Santa 
A na Grlis, és Gomez Óbester, az 
ő barátja, az Országié szék ellen fel- 
zendültek , és már sok kitsapongást 
követtek-el. Santa Ana magát Vera- 
C-ruz tartományának Kormányozó- 
jává tette , hol már az Orfzáglófzék 
seregéből több Tiszteket, és kato
nákat megöletett. Santa Anának 2 
— 5000 katonája vagyon. Perotét, 
Mexikó, és Vera-Cruz között eső 
erősséget, elfoglalta. Többtsatákis 
estek, ’s azt mondják, hogy a’ tá
madók győztek. Azonban nem lát
szik , hogy Santa Ana a’ régi Or- 
fzáglás mellett fogna ; sőt nem le- 
hetlen, hogy most, midőn Havan
nábban olly nagyok a' készületek, 
ezen mozdúlás a’ régi Spanyol Or
szág’ Ágenseinek eggyetértésével 
történt. A' Vera-Cruzi Újság egy 
Proclamatiót hirdet, mellyben Pue- 
bla kerületnek minden lakosai fel- 
fzóllíttatnak, hogy hazájok eránt 
hívek maradjanak, és Santa Ana’ 
intselkedéseire ne hallgassanak. Me
xikó városából írják , hogy az Or
fzáglófzék kénfzerítve 500,000 dol
lárt vett fel költsön. A' Congressus- 
nak egy Végzése Santa-Anát haza- 
árúlónak hirdeti, és minden láza
dóknak , kivévén a' Főt, megkegyel- 
mezést ígér. 5000 ember indúlt Pe- 
rote ellen. Minden módon azon erői-
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ködnek , hogy ezen lázadást elnyom
ják. Porter Commodor a’ tengeri ka
tonáit , és a’ hajókról az ágyúkat, 
Vera-Cruz’ védelmezésére, a’ szá
razra szállította. Sta. Ana Procla- 
mátiót is adott ki.

Éjfzak-Amerikai Eggye- 
sült Státusok. — A' National- 
Intelligeucer fzerént Adams Úr
nak már na voksa vagyon, Jack
son Grlisnak pedig tsak 70 a’Prae- 
sidensi fő hivatalra. New-York, Vir
ginia, és Illinois, mellyek eggyütt 
51 voksol adnak , igen hihetőkép
pen Adams’réfzén vannak , Ejfzaki- 
Rarolina, és Marylandnak eggyét
ien egy voksa Jackson mellett, ki 
e’ fzerént tsak 86 voksol nyerne.

A Gazette de France Havre-ből 
Nov. 26-dikán költ tudósítás fzerént 
így ír: A’ma ide érkezett Amerikai 
posta-hajó New-Yorkból Nov. 5- 
dikéig terjedő tudósításokat hozott. 
Ezen Város’ Újság-levelei majd egyel
het nem foglalnak magokban a’kö- 
zelgető Praesidensi választásról való 
vitatásoknál. Ezen kérdés-áltálján 
fogva elég fontos az eggyesűlt Stá
tusokra nézve; tsak azon megjegy
zést tesszük: hogy az indúlatosság 
a' tsendes okosság' helyét gyakran 
elfoglalja; és hogy néha a’ heves 
réfzre-hajló befzéd az igazság’ nevét 
bitangolja.

Brazília, és Buenos-Ay- 
res.— A’ Londoni Courier fze
rént B idd le Commodor Nov. 5- 
dikén Brazília , és Buenos-Ayres 
között béke-kötésnek egy mássával 
érkezett New-Yorkba. A’ kötés’vég
rehajtásában legnagyobb nehézség

nek tartják azon kármentés gyanánt 
szolgáló summát, mellyel Banda- 
ürientálért Buenos-Ayres Brazíliá
nak fizetni tartoznék. Nem lehet 
tudni, honnét fzedi öfzve Buenos- 
Ayres ezen summát.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápoly, Nov. 5- 

dikán. — A’ Szultánról azt állítják , 
hogy ő nyilván kimondotta volna 
feltett szándékát Várnának viíFzafog- 
laltatása eránt, és hogy az új Nagy- 
Vezérnek kiadta a' parantsolatot , 
hogy akármibe kerüljön is, Várnát 
megvegye. Némelly alkalmatosság
gal így kiáltott fel a’ Szultán: „Egy 
Mozlimnak sem szabad addig alud
ni, míg Várna meg nem hóditta- 
tik, és míg a’ Birodalomra kent 
motsok le nem mosattatik.’’ Az utol
só napokban innét elindult sere
gek mind Várna felé tartanak. — 
A’ most kineveztetett új Kapu
dán Basa, Achmet Bei, még 
11 esztendő előtt Varga volt, de 
midőn későbben Galatában tifztsé- 
get viselne , az igazság fzeretete ál
tal a’ közönséges bizodalmát meg
nyerte; helyébe most A I i Bei té
tetett Galatába Nazirnak. —. A’ fő 
Város 5 hónapra meg van rakva ele- 
séggel; azért a’ Dardanellák’ bezá
rásától mostanság, nem igen félnek. 
— Resid Basa (Attikába) segít
séget kapott, mert attól tartottak, 
hogy a’ Erancziák Negroponte felé 
nyomulnak. Az utolsó napokban 
többször tartottak Díván - gyűlést, 
mellyekre a’ békét óhajtó felekezet 
adott alkalmatosságot; de a’SzuI- 
t á n elhatározta magát a' háborúra,
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és a’ történetek’ folyamatsát a’ sors
ra bízza.

Az Orofzok veszteségéről Szi- 
lifztriánál még semmi hivatalos tu
dósításunk sints ; a’ magános leve
lek többnyire nagyítva adják elő; 
annyi bizonyos, hogy sokat kellett 
az Orosznak vesztenie.

GÖRÖG ORSZÁG.
A Moniteur Nov. 30-dikán 

illy tudósításokat közöl, mellyek 
Móreából érkeztek : „Tegnap
Párisba Maison Generálistól 
Nov. Q-dihi hivatalos tudósításokat 
hoztak. A" Generális azon seregek
nek egy részét, mellyek Mórea 
erősség ellen munkálkodtak, Na. 
varinba, és Módónba vissza- 
vezette. A’hadi osztálynak egésség- 
beli állapotja jobbra kezd fordulni, 
és reményük, hogy November hó
napnak levegői kövessége sokkal 
kedvezőbb lefz. Külömben nem ok 
nélkül gyaníthatni, hogy a’ betegek’ 
fzáma leginkább az által szaporo
dott , hogy nehány Regementek az 
Egyiptomiak’ elmenetele előtt Na
varin körűi a’ szabadon táborozni 
kéntelenek voltak. Ezen ok már meg
szűnt , és a’ Városokba, ’s bódékba 
való béfzállás egy részből a' levegő 
ártalma ellen őket oltalmazni fogja. 
Egyébaránt a" hadi Ministerhez ér
kezett lajstromból kitetszik: hogy 
az egéfz osztályban Nov. 1-ső napján 
még 800 beteg volt, de a’ kik mind 
harmad napos hideglelősök voltak, 
és ezen nyavalya nem volt olly ve
szedelmes természetű , mint eleinte 
mutatta magát. Az ofztály, mióta 
T o u 1 o n b ó 1 elindult, 2o2 embert

vesztett. A’ sereg* élelme folyvást 
igen rendesen kijár, és jövendőre 
nézve is gondoskodtak már róla. 
Olasz Országból számos vágó mar
hák érkezvén (miért nem lehetne 
Fiúméból is odaeleséget, ’s marhát 
vinni?), az utolsó hónapban rend- 
fzerént fris , és jóféle húst adhattak 
a’ katonáknak. A legények napon
ként két portió bort kaptak ; és min
denféléknek köztök való kiosztásá
val tellyesen meglehetnek elégedve. 
A’ katona - lovak , szekeres - lovak , 
öszvérek, ’s a’ t. még eddig nem vesz
tek ; az árpa, zab, szalma, széna, 
mellyet részint magokkal vittek , 
részint későbben kaptak, az ezen 
tartományban találtató vékony ta
karmánnyal eggyütt, elegendő azon 
marhák’ tartására.

Tudományos Dolgok.
3.) „Codex Diplomaticus Hun

gáriáé Ecclesiasticus ac Civilis. — 
Studio et opera Georgii Fejér 
Bibliothecarii Regii. — Tomus Pri
mus.— Budáé Typis Typogr. Reg. 
Univers. Ung. 1829. ’ (in 8-vo máj. 
pagg. 490 )

Imé tehát bétellyesedésbe indúlt 
azon buzgó óhajtásunk, hogy Tu
dományos körünknek ezen tetemes 
hézagja egy ahoz értő kéz által ki- 
pótoltassék. A’ minap (a’ 29-dik szá
mú Újság-levelünk végén) fzeren- 
tsések valánk a’ Szerző Úrnak azon 
könyvét a’ Nemzettel megismértet- 
nünk, melly a’ 104-dik esztendőtől 
fogva ( Kr. szül. után ) egészen az 
1301-íg terjedő, és Magyar Orfzág’
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állapotját illető Oklevelek’ lajstro
mát , és azoknak rövid tárgyát adja- 
elő ; most pedig a* Gyűjteménynek 
ezen első Kötete ugyan - azon idő
szakaszon kezdvén, az Okleveleket 
magok eredetiségükben 10Q4-dik 
esztendeig közli, meg toldván még 
négy nevezetessel, melly ékről akkor 
nem volt említés. A’könyv’ elejébe 
van botsátva, az Olvasóhoz intézett 
Elő-befzéd gyanánt, ezen biroda
lom’, és az ebben megszállott kü
lömbféle régi Nemzetek átlapolja
nak rövid rajzolatja , a ezé 1 hoz mér
sékelve.— A'nagy tudományit, és 
a’ feltett czélra bő is méretekkel fel
készült Szerző Úr, — mint a’Régi
ségek* literatúrai Templomának fel
avatott Papja ,—- nagy maga felál
dozásával , fáradhatatlan szorgalom
mal dúlja-fel a’ közönséges, és ma
gános levél- és könyv-tárakat, hogy 
a’ Nemzetünk történeteit érdeklő, 
és azok’ homályára fényt hárító Ok
leveleket, mint a’ Magyar Históriá
nak annyi kintseit, az idő-rende 
fzerént egy tsomóba gyüttse, ’s a’ 
Nemes Nemzetet ezen drága Gyűj
teménnyel megajándékozza. De tsak 
akkor lefz ezen munka maradandó 
betsü, ha óhajtott tökélletes végre 
jutandez tetemes költségekkel jár

ván, a' buzgó , és hazájok’ derűlé
sét óhajtó hazafiak’ réfzvétele, párt
fogása nélkül meg nem esketik. 
Óhajtjuk, hogy sem a" mód’, sem az 
erő fogyatkozása, sem egyéb ked
vetlen környűlállás a’ derék Szerző 
Urat ezen hafznos, de egyfzer’smind 
temérdek munkának végrehajtásá
ban megne gátolja! !

4) „Tudományos Gyűjtemény 
1828. — XI. Kötet. 12-dik efztendei 
Folyamat, ’s a' t.’’

A’ Tudományok’ terjesztésére, 
a’ Nemzet’ tsinosodásának előmoz
dítására eredeti intézeténél fogva 
szolgáló Tudományos Gyűjtemény 
T. Vörösmarty Mihály Úrnak 
fzerkeztetése, és T. Károlyi Ist
ván Úrnak költséges iparkodása mel
lett , a’ hozzájáruló „Koszorú" név 
alatt isméretes toldalékkal eggyütt 
folyvást virágzik ; a’ mi ezen XI. 
Kötetnek foglalatjából is kitetszik, 
mellyben derék eredeti hat Érteke
zés találtaik, egyéb tárgyakkal egy- 
gyütt. Ebben a’T. Redactio méltán 
első helyet engedett egy Értekezés
nek „a’ Magyar nyelv ben lábra kap
ni kezdő újabb írás - módjáról ” , 
melly D. J. név-betűkkel van meg
jegyezve, de a’ melly a’ Redactió- 
nak éles észrevételeit el nem kerülte.

T u d ó s í t á s.
A’ magokat jelentett Urak a’ „Codex Diplomaticus Hun

gáriáé U n i v e r s al is ” nevezetű Könyvnek kijött 31 ívnyi első 
kötetét 1 forint 33kr„ pengő pénzben elvitetni ne terheltessenek.

A’ Szerző.

(Hafznos Mulatságok Nro 48- Hirdetés l/2 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(48.)
__ ___ _______

Jelentés
a1 Tudományos Gyűjteménynek

i82gdik esztendei Folytatásáról.

Midőn a TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY1 Tizenharmad évi 

Folytatását jelentjük, már sokkal (ismeretesebb a’ Nemzet előtt, 
hogy sem hosszas ajánlatokra fzüksége volna. Ha a’ Tudományos Gyűj
temény’ tizenkét esztendős pályája’ folytában valamit derített a’ nem
zeti nyelven, ha nevelője volt serdülő elméknek , ha — a’ mi tagad
hatatlan— az olvasási csüggedező kedvet első éveiben majd egyedül 
tartotta fenn , már ez által is annyira ajánltathatik, hogy biztos remény 
maradván nevekedhető tökélyesedése felől, minél nagyobb részvételre 
méltán számot tarthat.

A’ mit még említenünk kell, először azon kérelem az Olvasók
hoz, hogy környülállásainkhoz mérjék a’ közlött, ’s közlendő dara
bokról ítéleteiket, ’s annak meggondolásához, hogy írók hiával va
gyunk ; másodszor a’ buzgó Hazafiakhoz, kik eddig munkás részt vet
tek a’ Tudományos Gyűjteményben, sőt mindazokhoz, kik előmene- 
tünket lelkesen óhajtják, részint szíves köszönet a’ már közlőitekért, 
részint felszólítás, hogy munkáikat tőlünk meg ne vonják. Ha az el
mék , kikben a tehetség vagy szunyád, vagy henyél, munkára serken
nek, mi bőség áradhat ránk mind abból, a’ minek most szűke miatt 
akadozunk? Áz éjszaki Amerikába vándorlóit Németeknek 28 újságaik 
vannak, mi olly régi lakói Europa’ boldog vidékének, ’s nem is olly 
csekély fzámuak , hogy azokat legalább is háromszorta fölül ne halad
nék , mi Magyarok egyedül maradnánk-e a’ többi világtól olly hátra, 
hogy mindössze is öt hat időszaki írást fenn nem tarthatnánk ? Mert 
végre is ki fog vádoltatni, ha Folyóírásaink vagy egészen megszűnnek, 
vagy aljasodnak ? Bizonyosan nem más, mint a’ Nemzet: a’ Nemzet
ből kell az íróknak előállani, a’ Nemzetből az Olvasóknak is, 's akár 
az írók szűke, ’s hibái miatt fogyjanak meg az Olvasók , akár az Olva
sók’ hideg réfzvétlensége miatt csüggedjenek az ivók mind ezen ltülönb- 
(Második Félesztendö 1828 ) ).(_



ség a dolgon nem segít, ha csak az együtt, és ö.íTze dolgozásnak , az 
Írók ’s Olvasók kölcsönös réfzvételének fzükséges gondolatjátnem kelti 
föl bennünk, hogy az által a’ Nemzetről a’ fzégyen és homály elhá- 
rítassék. Talán nem csalódunk , ha véljük , hogy az idő ezt a' fzükséges 
gondolatot már érlelni kezdi, ’s e’ kedvező piliantatban legyen szabad 
a’ Tudományos Gyűjteményre nézve is reménylenünk, hogy mindaz 
Olvasók , mind az Írók részéről pártfogókat lelend.

Nagysága, elrendelése a Tudományos Gyűjteménynek és a’ 
vele járó „Kofzorú ,” vagy Szép Literatúrai Ajándéknak ezentúl is meg 
marad t. T. a’ Tud. Gyűjteményből 12- kötet, ( két rézre metszet kép
pel) és a’ koszorúból 1 Kötet 's igy öfzvesen 108 árkus n. 8. rétben 
borítékkal egy esztendő alatt fog megjelenni.

Előfizetni lehet a' Kiadóknál, Petrózai Trattner János 
M. és Károlyi Istvánnál Pesten, vagy a' Cs. Kir. Posta Hiva
taloknál , nem külömben azon buzgó Hazafiaknál is a' kik az előfize
tést eddig is beszedni méltóztattak.

Az előfizetés egéfz esztendőre Postán lg fór. V. Czéd. (és nem 
több) mivel mind a" Felséges Aerarium’ posta-portója mind pedig a' 
Cs. K. Posta Hivataloknak úgy. neveztetni szokott emolumentuma Bu
dán és Pesten fizettetnek le. Helyben pedig, vagy a’ ki alkalmatosság 
által viteti el a’ köteteket, 14 fór. V. Czéd. Egyszersmind arra is fi
gyelmessé te fzik a’ kiadók a’ T. T. Olvasó Közönséget, hogy ha vala- 
melly kötet rendesen kézhez nem jőne, arról annak idejében hírt adni 
méltóztassanak, hogy a’ hibát helyre lehessen hozni.

Költ Pesten, Decemb. 10. 1828.
Petrózai Trattner Ján. M,

.és , Vörösmarty Mihál
Károlyi István Redactőr.

Kiadók.

Trattner és Károlyi Typographiájában megjelent:
Ujj Testamentom, azaz a’ mi Urunk Jézus Krisztusnak ujj SzO- 

vettsége. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Gyönyörű fzép 
nyomtatással, 8-ad rét 182Q. kötetlen 50. kr. ezüst pénzben. 

Gazdasági Regulátziók' Tüköré, irta Udvardy János 1 fór. ezüst p. 
Kún Regék, Új Péter által 30 kr.
Nagyváthy J. Magyar Gazda Aifzony 3 6 kr. — Magyar Gazda Tifzt 

48 kr.—Practicus Tenyéfztető 48 kr.— Practicus Termesztő 1 fór. 
Sententiae in Exc. Curia Regia Termino S. Martini 1828- latae 1 f. 30 xr. 
Döbrentei G. Yorick és Eliza Levelei Angolyból. 40 kr.
A’ Neologia Rostálgatása 30 kr.— Kis János Juvenalis Szatírái. 36 kr.



Prandtner J.
Ez üst mi vés a" Kígyó utfzában az ezüst Koronánál ajánlja magát, és 
fzokott ezüst kéfzitményeit mellyek réíTzerént itt, réíTzerént Bétsben 
a’ legékesebb módon készültek, és különösen szolgálhatnak:

Karátsonyi, és Új-esztendei Ajándékul, 

melly ezüst az 1818-dik esztendőben szabott próba-határozás által a’ 
Bétsi 13 latos próbához hasonlóvá tétetett; egyfzer’smind az ezüst va
lódiságáról kezeskedik a’ fent nevezett. — A’ Bétsi portékákra téendő. 
rendeléseket, a’ legnagyobb pontossággal, és serénységgel minél elébb 
tellyesíteni fogja ; noha ugyan az ezüst finomságára nézve az ide va
lónál nem elébb való, mindazonáltal (a' Ts Kir. Austriai Tartomány- 
béli Kormány izéknek 1824 Április 1-sŐ napján költ Rendelésénél fo»- 
va) egy lat 15 váltó xral drágábban jön.

A’ fent érintett tárgyak’ Kéfzitője tellyes erejéből azon lefz, 
hogy ezüst szereinek elkészítésében a’ tisztaság, és jó ízlés által kinek 
kinek bizodalmát megérdemelhesse; mellyben az ő Szülői is számos 
esztendőkig részesülni fzerentsések voltak.

Pesten December 14-dikén 1828.

Oxigénéit S ó - S a vany,
vagy is úgy nevezett Chlorkalk, melly igen hafznos a' levegő 
tisztítására , a' ragadós nyavalyák , marha-dög, ’s a’ t. ellen ; továbbá 
mindenféle papiros nemeknek , gyapjú fzö veteknek , fonalaknak , ‘s a’t. 
hamarább , bizonyosabb, egyfzerübb , és óltsóbb megfejérítésére fzoi- 
gál, találtatik fontja 24 kr. ezüstben Steinbach A 1 o i znál Pesti 
polg. Szeres Kereskedőnél a Ketskeméti Kapunál. Minden vevő nyom
tatott utasítást kap, mi módon kelljen vele bánni.

H í r a' d á s.
(2) Folyó December hónapnak 1? dikén reggeli 10 órakor Szabad 

Királyi Buda Fő Városa Urbárium Hivatalában Sztankovits Mi
hály Úrnak következendő Fundusai ; úgymint: egy ház Tábánban 
vagy az úgy nevezett Rácz Városban 6Ő2 fzám, és egy hasonló ugyan
ott 769 fzám alatt;— tovább: 3/4 5/8 fzőllő Sashegyen ; 5/4 Polgár
hegyen ; 2/4 Ochsenried — l/4 7/8 Strafíz =3/8 Feldrieth nevű he
gyen fekvők, nem külömben 8 Láncz vagy is 16 Posonyi mérő alá 
való fzántó föld, nyilványos Licitátio utján a’ többet Ígérőknek fog
nak eladódni. Budán December" i-ső napján.



Hirdetés.
(2) Tek. Özvegy Kubinyi Láfzlóné AíTzonynak, Tek. Ns. So

mogy Vármegyében helyheztetett négy egymás mellett fekvő Helysé
gekből , és ezekkel szintén egy tagban lévő egy Pusztából álló Patai 
Birtoka, melynek mind kiterjedését, mind első Classisú termékeny 
földjét, mind nevezetes Regale Beneficiumait, mind pedig az eladásra 
nézve Ranisa körül való kedvező helyheztetését tekintve, esztendőn
ként való Arendája , eddig is 10,000 Conventiós értékű forintokat tett, 
mostantól kezdve Arendába újjonnan kiadandó. Az azt Arendába 
venni kívánó, bővebb utasítást vehet magának , Contractustis köthet, 
Szigetváron, vagy magában a' fent ki tett Jószágban, T. Pauer György 
Úrnál, mint a’Tulajdonos AíTzonyság Meghatalmazottjánál, úgy szin
tén utasítást vehet Pesten, Tabuláris Prókátor T. Várady István 
Úrnál, a' Sebestyén Piaczon Nro 2Ö2.

A’ Duna Vizének állapot)' a a. Budai vízmérték 
fzerént 1 828 -dikban.

Nov.30-ikán 5 Láb, 11 Hüv. 0 Von. Dec. 1-ső napján 5 Láb, 7 Hüv. oVon. 
Dec. 2-ikán 5 Láb , 5 Hüv. 0 Von. — 3-ikán 5 Láb, 3 Hüv. 0 Von.
— 4-ikén 5 Láb, 5 Hüv. 0 Von. — 5-ikén 5 Láb, 11 Hüv. 0 Von.
— 6-ikán 5 Láb, 6 Hüv. 0 Von. — 7-ikén 5 Láb, 5 Hüv. 0 Von.
— 8-ikán 5 Láb, 3 Hüv. 0Von. — Q-ikén 5 Láb, Z Hüv. 0 Von.
— 10-ikén 5 Láb, 3 Hüv. 6 Von.

A'Gabonának Pesti piaczi ára Dec. Q-dik napján 1623- Váltó-Czban: 
Egy Pozsonyi mérő tiszta Búza 7 fór. 10 kr. Rétszeres 5 fór. 
20 kr. Rozs 4 fór. i0 kr. Árpa 2 fór. 40 kr. Zab 2 forint 6 kr. 
Kukoricza 2 fór. 28 kr. Köles — fór. — kr. Köles kása 6 fór. — kr.

A’Gabonának Pesti piaczi ára Dec. 12-dik napján 1828- Váltó-Czban: 
Agy Pozsonyi mérő tifzta Búza 7 fór. 10 kr. Kétszeres 5 fór. 
30 kr. Rozs 4 fór. g kr. Árpa 3 fór. 40 kr. Zab 2 forint 6 kr. 
Kukoricza 2 fór. 20 kr. Köles — fór.— kr. Köles kása — fór. — kr.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
_________ (49-) ___________

Pesten, Szerdán, Karátson Hava 17-dik napján 1828.

T orvén y.
A’ Törvény minden tettünket jóra vezérli;

Törvényben gátat vélek’ özönje talál. 
Mindenben ha talán az Okosság lenne vezérünk, 

Törvények nélkül könnyeden élni lehet.

MAGYAR és ERDÉLY
ÜK S Z Á G.

Székes Fejérvárról írják, 
hogy ott a' Felső Városi Plébánus 
Úrnak jeles érdemeire nézve Fejér

vári Tekintetes Nemes Káptalanban 
Kanonokságra lett emeltetése után 
megüresült Székes Fejérvári neveze
tes Plébániában a’ Tekintetes Nemes 
Tanáts, {mint törvényes hatalommal 
biró Patrónus , számos esedezők kö
zűi Nagyon Tisztelendő Orsonits 
Ferencz Urat, Tettes Nemes Fejér 
Vármegyében helyheztetett Sárosd 
Mezővárosának volt Pléhánnsátvá
lasztotta lelki Pásztorának. Ezzel 
megjutalmazta ugyan azon Városnál 
több esztendőkig tett szorgalmatos, 
és ditséretes Káplányi fárodozásait, 
kinek is jeles beiktatása pompásan 
végbement f. e. Dec. 8. midőn Fő 
Tiszt. Farka s Ferencz Kanonok, és 
Fő Esperest, úgy Fő Tisztelendő 
Puretits Ignácz Tiszteletbeli Ka
nonok és Esperest Urak díszes és 
hatalmas Magyar Beszedjek által ezen 
ünnepi szertartást fényesítették.

( Második F'élesztendő 1828. J

N. Szebenből Dec. 6-dikán. 
— Hogy a’ két fzomfzéd Vajdaság
ban, Moldovában és Oláh Ország
ban uralkodó pestisnek tovább ter
jedése sikeresen meggátoltassák a’ 
N. M. Fő Kormányszéknek Nov. 24- 
dikén költ Végzésénél fogva a’ con- 
tumáczia ideje a’ határszéleken 20 
napra határozatott; — a’ legrövi
debb úton való itélet-hozás az egés- 
séget tárgy azó rendelések’ általhá- 
gói ellen a f. e. Dec. ío-dikétől fog
va minden ide való Törvényszékek
nek megengedtetett; — a" Brassói, 
és Fogarasi Kerületeknek, továbbá 
Háromszéknek , és Felső Fejér Vár
megyének minden helységeiben 
megtiltatott a’ vásár-tartás.

Brassó, Nov. 30-dikán. — 
Ma az egéfz Város, egésséget tár- 
gyazó gondoskodásból, bezáratha
tott. A' kereskedés, és az azzal egy
beköttetett elevenség oda van. Azon 
szorosan bezárt két házban,hol az em
berek ragadós forró hideglelésbe, és 
petetsbe estek, 37 lélek lakott; ezek 
közül 14 meghalt, 8 a’ kórházban

%
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fék fzik betegen, és 15 mint gyanús, 
elválafztatott a’ többitől. Több há
zakban még semmi pestises nyava
lya nem mutatta magát, és a' Tiszt
viselők minden erőlködéseiket arra 
fordítják, hogy ezen nyavalyának 
terjedését meggátolják.

Maros-Vásárhelyről Nov.
24-dikén írják, hogy ott is pestis- 
forma mutogatja magát, ’s azt Bu
karestből vitte valami Geréb An
drás nevű Kerékgyártó ; ez Brassó
ban maradt feleségét meglátogatta, 
azzal eggyütt, és mostoha fiával M. 
Vásárhely felé indúlt; az úton fele
sége meghalt, kit Brassóba vifiza- 
vívén , ott eltemethette, s mostoha 
fiát betegen ott hagyván M. Vásár
helyre ment Oct. 30-dikán. A'Bras
sói Magistratus Nov. 7-dikén sebes 
lovag által küldé oda a’ Székhez a' 
tífzti jelentést az eránt, hogy noha 
Geréb András a’ 10 napi veszteglő 
időt Oláh Országból kijöttekor ki
töltötte, mégis Bolonya külső Vá
rosban , (hol a’ kórház van, ’s a’ pes
tis kiütött) a’sírásónak három gyer
meke hirtelen meghalt, ’s maga is a’ 
sírásó beteg; a’ Tisztség ezen embert 
kei estesse fel, tegye őrizet alá,’sa’t. 
Erre Nov. g-dikén megtalálván az 
embert, őrizet alá tefzik , tudósítják 
felőle a' N. M. Kormányszéket, a 
honnan Mélt. Túry Ferencz Úr az 
Orvosokkal lemenvén, a" nyomozást 
megteszi; minden portékáit, a’drá
ga sálokat, 8 a" t. megégetik ; a’ Ke
rek János házát, hol előbb Geréb 
szállva volt, körül-töviselik. Nov. 
21-dikén hirtelen meghal Kerék Já
rt >sné ; 22-ikén az Ország fő Orvosa

is oda érkezett; egy Seborvos a* holt 
testet megvizsgálta , semmi kele- 
vényt rajta nem talált, tsak fekete 
foltok voltak rajta; az asszonyt el
temették, mefzet tévén a’ sírba; a’ 
Város megrémült; a’ Ref. Kollégiu
mot 22-dikén fzéllyel botsátották; a’ 
Seminarium 28-dikig nem megyen 
oskolába ; & Méltóságos Kir. Tábla 
is sürgeti elbotsáttatását, minekelőt- 
te a’ pestis kiütne, mert azután késő. 
Így terjedt el azon hír, hogy ott 
pestis volna, holott még addig mind 
a bérekefztettek , mind a’ szabadon 
lévők egésségesek voltak. Maga Ge
réb nem hal m g pestisben, mert 
ni lábúi folyó seb van.

Hadi Tudósítások.
A Sz. Pétervári Journal 

Nov. 27-dikén (új Kai. fzerént) a’ 
Török Országban lévő hadi seregtől 
következő tudósításokat közöl, mel
lyek Oct. 17-dikétőI Nov. 10-dikéig 
terjednek , de a’ mint meg fog te>szé
ni , várakozásunkat ki nem elégítik :

„A" hadi munkálkodásokra meg
határozott közönséges plánum fze
rént, a' harmadik gyalog test Oct.
15-ikén elkezdett Süni látói vifz- 
fzavonúlni ; lQ-dikéig nem hábor
gatta ezt az ellenség, minthogy ke
vés fzámü tsoportjai, mellyek há
tunk megett mutogatták magokat, 
nem merték magokat a' mi seregünk 
menetelének ellene szegezni. De 
Oct. 19-dikén éppen azon pillan- 
tatban, midőn ezen seregbe akara 
indúlni egy erdős szoros útra A k- 
dokhdu falú mellett, mellyel el 
nem lehetett kerülni, az ellenség, 
ki 8000 könyü lovassággal. gyalog-



— 387

Sággal, és pattantyússággal Su rá
lát ól ide érkezett , megtámadá 
ezen hadi testnek hátul járó seregét; 
de minden erőlködése mellett is, 
nagy veszteséggel viíTzaverettetett, 
és a' mi seregeink folytatták útjokat, 
nem tapasztalván az ellenség' réfzé- 
r ’íl semmi további akadályt; de uta
zása napról napra nehezebb lefz a 
megromlott utak miatt; ezt a’ sok 
záporok, és hidegek okozták , mel
lyek itt az idén sokkal hamarább 
beállottak, mint máskor.

„Az idő keménysége hasonló
képpen a’ S z i 1 i s t r i a’ ostromol- 
tatásának megzavarására is hathatós 
volt; a' mit mégis , a- míg tsak le
hetett, sikeresen folytattak ; hanem 
minekutánna a’ záporesső elöntötte 
azon földet, hol a futó-sánczokat 
kellett volna készíteni, és a szerek 
által-fzolgáltatását meggátolta , el- 
határozá a' Feldmarsal Gróf W i tt- 
genstein Nov. 1-ső napján, hogy 
a' vár' vívását bombárdérozásra vál
toztatja , a mit két nap egymásután 
sikeresen folytatott. Ekkor a föld 
megfagyott, és a hideg Nov. Z-ikán 
8 grádusra ment; egy kemény hó
zivatar elborítá battériánkat, és a 
katonák’ sátorait, ’s a" Duna jéggel 
zajlani kezde. Ebből látván , hogy 
ez sokkal keményebb tél kezdete, 
mint illyenkor az éjfzaki tartomá
nyokban is szokott lenni, S z i 1 i f z- 
tria’ ostromoltatásának vége sza
kadt, minthogy félős volt, nehogy 
a’ Dunán való közösülés megsza
kadjon , és igy eleséget, ’s hadi sze
reket a’ vívó sereg' számára éppen 
ne lehessen hozni. Ennél fogva a’

2-dik , és 3-dik hadi test két osztály
ban Moldovába, és Oláh Országba 
indúlt téli szállásra; eggyik ofztály 
Kallaras falunál hajókon a’ Du
nán általfzállott, a’ másik H i r f z o- 
vába ment; ezen mozdulást a’ ö- 
dik gyalog ofztály, az egész lovas
ság, és a’Doni Kozák-Regementek, 
fedezték , mellyek a’ Dunán által 
nem mentek.

,,A' hajós seregetskének tetemes 
réfze Szilifztria előtt marad , hogy 
ezen vár’ őrző seregét szemmel tar
tsa. Kallaras falut bésánezolják 
a’ Duna bal partján, és külömbféle 
helyeken négy fzegű sánezokat ké
szítenek azon várak előtt, mellyek. 
a Török’ kezében maradtak.

,,A’ Várnától, ’s annak vidéké
ről érkezett tudósítások semmi fon
tos dolgot nem jelentenek; és ott 
az ellenség sehol sem tűnt ízembe-

„Kis-Oláh Országban K a 1 a f a t 
vára kezünkbe esett. Azon megret
tenést , melly a’ Várna bevételére, 
és a’ V i d d i ni Basának Bajales- 
tánál lett megverettetésére a’Tö
rökök között elterjedett, mindjárt 
a’ maga hasznára fordítá Geismar 
Grlis, és elhatározá , hogy Kalafat 
ellen próbát tegyen. Ezen bátor pró
bának igen jó következése lett. Egy 
éjjel 50 verstnyi utazása után ezen 
vár előtt termett, mellynek meg
rettent őrizete nyakra-főre viíTzahú- 
zá magát, és rendetlenül Viddin 
felé fzalada. Ezen őrző seregnek egy 
réfze a’ Dunába fűlt. Mihent ezen 
vár elvolt foglalva , azonnal új bás
tyákat kezdének építeni a’ Török 
felől , mellyek ha készen lesznek,

X*



— 388

Kalafátot az ellenségnek akármi 
próbatétele ellen védelmezhetik.

„Kalafát elfoglaltatása részünkre 
fontos történet; mert ez oltalmazza 
Kis-Oláh Országot az ellenségnek 
béütései ellen.”

AUSTRIA.
Ö Ts. Kir. Felsége Mélt. Hey

den dór f Péter Major, és első 
Strázsa-Mester Urat a' Magyar Kir. 
Nemes Testőrző seregnél a’ maga 
kívánságára hópénz-fizetéssel elbo- 
tsátani méltóztatván ; helyébe Mélt 
Zilahi Sebes Láfzló Urat méltóz- 
tatott hosszas, hív szolgálatba alatt 
szerzett érdemeire nézve , Majorrá, 
és első Strázsa-Mesterré ugyan azon 
Magyar Kir. Nemes Testőrző Se
regnél kegyelmesen kinevezni.

Béts, Dec. 11-dikén.— Az ide 
való Univerzitásban, a' Rector' vá
lasztása eránt kiadatott Felséges 
Végzésnél fogva Nov. 6-dikán a" 
Nemzeti Prokurátorok’ választása 
végbe ment, melly fzerént válasz
tattak : az Austriai Nemzet Proku- 
rátorává Singer Jósef Úr, Ts. K. 
Politia- Kerület’ Orvosa, a Város 
másod-Physicusa, az orvosi Kar' va
lóságos tagja;— a Rajnai Nemzet 
Prokuratorává Kn e e s Bazilius Pri
mus Úr, a’ Törvények’, és Philoso- 
phia’ Doctora,’sa’t.; — a’ Magyar 
Nemzet’ Prokurátorává Salzba- 
cher Jósef Úr, a’ Theologia Do- 
ctora, Ts. K. Udvari Káplány, ’s a’t.; 
— a’ Szász Nemzet’ Prokurátorává 
Ns. Hieber Jósef Úr, a’ Törv. és 
Phil. Doctora, és a’ Ts. R. közön
séges Udv. Kamaránál Conceptua- 
lis Practicáns.

Nov. ig-dikén ezen négy új Pro- 
kurátor öfzvegyüle az Univerízitás’ 
consistoriumi palotájába , kik az 
Univerfzitás’Consistoriumától nekik 
ajánlott három személy közűi Nagy
ságos Rectornak válafzták Báró 
Türkheim Lajos Urat, az Orvosi 
Tudományok Doctorát, Ts. Ft. va
lóságos Udv. Tanátsost az eggyesűlt 
Udv. Cancelláriánál az egésségetil
lető dolgok’ Referensét, ’s a’ t.

December 4-dikén Dékánokká 
választattak: a" Theologiai Tudo
mányos Karnál F. T. Ócskay 
Antal Úr, a’ Theol. és Phil. Docto
ra, Nagy-Váradi Kanonok , Ts. K. 
Udvari Káplány, a’ Sz. Ágoston 
nevű magasabb papi tanító Intézet
ben első Studiorum Director , és Ns. 
Zemplin Vármegyének Tábla-Birá- 
ja ; a Phil. Karnál Baumgartner 
András Úr , a Phil. Dactora , a Phy- 
sikának, és alkalmaztatott Mathe- 
sisnek rendes Professora, ’s a’ t.; — 
a' Törvényes Karnál Schönauer 
János Mihály Úr, a’Törv. Doctora, 
és Törvényszéki Úgyvédő, második 
esztendőre meghagyatott; — az Or
vosi Karnál Lachmann János Úr, 
Orvos Doctor, a’ Ts. K. Theresia! 
Akadémiában rendkívül való Orvos.

NÉMET ORSZÁG.

Münchenből Dec. 6-dikán Ő Kir. 
Magassága Leuchtenberg H érez ég
né Tegernseebe utazott O Fel
ségének az Özvegy Királynénak lá
togatására.Hasonlóképpen oda ment 
Maxi mi lián Bajor Hg. is hitve
sével Bamberg Herczeg-aTzonnyal; 
és Dec. közepe táján a’ Burkus Ko-



rona-TIerczeget is oda várták Óla íz 
Orfzágból való viJTzatérésében (O 
Kir. Magassága már Nov. 27-dikén 
elindult Romából.)

A' Stuttgarti Udvari Újság fzerént, 
Dec. 6-dikán a’ Nassaui Hg. ottan O 
Felségétől a’ Királytól megkérte O- 
noka-leányát^ Paulina Hg. Afz- 
fzon^t, és O Felségének helyben 
hagyását megnyerte, minekutánna 
a' MmyalTzony' attya is Pál Wür- 
temlergi Kir. Hg. reá állott.

OROSZ BIRODALOM, 
megholt Orofz Tsáfzárné teste 

a" té'i palotából Nov. 26-dikán vi
tetett nagy pompával a’ Sz. Péter- 
Pál fzékes templomába, ’s ott el is 
takaríttatott.

Ő Felsége az Orofz Tsáfzár Nov.
4-dikén költ kegyelmes írásánál fog
va 0 r 1 o ff Grófnak , Ó Felsége Ge
neral-Adjutánsának , a" mostani Tö
rök háború alatt kimutatott vitézsé
géért , gyémántokkal kirakott kar
dot ajándékozott— Hasonlóképpen 
az Orofz Udvarnál lévő Követség! 
Helytartónak is, Bourgoing Pál 
Úrnak, ki mint fzabad akaratú ka
tona, a hatodik hadi testnél tábo
rozott, és nevezetesen fényes vitéz
ségét JuL 21, és 22-dikén, ’s Aug. 
22-dikén Szilifztria előtt megbizo
nyította, jutalomúl O Ts. Felsége 
arany kardot ajándékozott ezen reá- 
írással: ,,A’ Vitézségért,” és őtet 
egyfzer’smind a’ Sz. Anna Rendé
nek másod karbeli vitézévé nevezte. 

SPANYOL ORSZÁG.
A Journal des Debats 

Barcelonából Nov. 2-dikitudó
sítást vett, mellyel e’képpen közöl: 
Tizenhárom Spanyol jobbágyok ,
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kikről bebizonyíthatott, hogy Ő Ka- 
tholika Felségének törvényes jusait 
veszedelembe akarták dönteni, teg
nap reggel a’ fellegvárban kivégez-' 
tettek. Ezek közt valának : Ortega 
Jose Óbester; D. Cavallero An
tonio Juan Oberstlieutenant ; D. 
Jacques Kapitány ; D. Romoso 
Juan Dominguez Hadnagy ; D.Ra- 
mon Mestre, ésVituri Ferencz 
Zászlótartók , 's a' t. Ezeknek vétké
ről más nap illy jelentés adatott-ki 
nyomtatásban: „Ezek olly öfzve- 
esküvést koholtak vala , melly czél- 
jára nézve gonosz , eszközeire nézve, 
mellyekhez nyúlni akarának,borzasz
tó volt; és Barcelonát választották, 
hadi fontosságára, és polgári béfo- 
lyására nézve , ennek helyéül, hogy 
az 1820-diki botránkoztató lázadás 
itt megújuljon, míg az alatt— va
lamint a’ hivatalos nyomozásokból, 
és tudósításokból kitetszik — a más 
Országokba kifutott pártosok Kata- 
lénia' határaira készültek rohanni, 
más idegenek", és az utolsó lázadás
beli , Agraviados név alatt ismére- 
tes gonosz férjíiak’ társaságában. 
Ezek valának kezdő szerei azon fé
lelmes zivatarnak , melly szép tar
tományunkat lényegété. De telizett 
az Isteni gondviselésnek, melly a’ 
Katkolikus Spanyol Országot törvé
nyes Királya’ thrónusának paizsa 
alatt megakarja tartani, az öfzve- 
esküvést világosságra hozni. A" kör- 
nyűlállásokhoz képest a’ Tisztvise
lők mindjárt a’ dolog után láttak. 
Az öfzve-esküvésnek több fejeit el
fogták ; sokan a" külföldre szöktek." 
Az elsők közé tartoznak az említett 
férjfiak tizenhármán , kiknek testeit,
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a' kivégeztetés után, a’ bástyáról a 
vár-árkába vetették,hol azután akasz
tósára függesztették. A’ kivégezte- 
tésaek ezen részét két ágyúlövéssel 
hirdették.'’

PORTUGALLIA.
A’ Gazette de France Dec. 

1-ső napján így ír: „Több mai Fr. 
Újságok Lizabonából Nov. 17-ikén 
költ leveleket közlőitek, mellyekben 
azt állítják, hogy Dom Miguel a’ 
combján kivűl két oldal-tsontját is 
eltörte, és hogy külömben igen 
rósz állapotban vagyon, vért hány, 
’s a t. Mi ismét azt mondjuk , hogy 
mind ezen állítások hamisak. Ma
dridból Nov. 25-dikán indült leve
lek azt jelentik : hogy a’ Spanyol Or
fzáglófzék hivatalos jelentést vett az 
eránt, hogy nem lehet félteni a’ D. 
Miguel’ életét; hogy az eleinte tá
madt görtsüs fájdalmak égéfzen meg
szűntek ; és hogy a’ R. Hercegnek 
hamarságos felgyógyulását mentői 
hamarább lehet várni.

NAGY BRITANNIA.
A Globe és Traveller Nov. 28- 

dikán így ír: „ Az utolsó tudósítá
sok Máltából Nov. 8-dikáig terjed
nek ; az ezen szigetbeli Angol Keres
kedők audientiát kérének az Orosz 
Admirálisnál, Heyden Grófnál a’ 
Dardanelláknak kihirdetett tengeri 
bezárása eránt; ezek mindjárt a’ 
Grófhoz botsáttattak. A’ Kereskedők 
azzal kezdek a beszédet: hogy a’ 
Londonból hozzájok érkezett tudó
sítások fzerént, a’ nádmézet, és 
kávét is eleségnek tekintik , és ezek
nek bevitelét sem engedi meg a’bé 
záró hajós osztály. Az Orosz Admi
rális azt feleié, hogy O Tsáfzári Fel

ségének nem légyen szándéka a' ke- 
reskedést félbe-fzakafztani—az aints 
az ő utasításaiban — az említett por
tékák mindég Kolóniái termékek 
neve alatt voltak isméretesek, ’s 
azokhoz tartoztak; de minthogy az 
illy vitatások bal értelemre áthat
nának okot , ennél fogva inkább el
olvassa azon utasításokat, melye
ket a bézáró hajós-osztálynak atoll- 
Ezekben tsak az vagyon, hogy a’ 
hajós - osztály a’ Dardanellák tlőtt 
forogjon, és ha valamelly hajó ga
bonával, hajói , vagy hadi fzereikel 
akarna bétsúfzni a szoros vízre, 
meg kell inteni, hogy távozzék: ha 
pedig történne, hogy a’ bézárást 
megsértené, általhágná, el kell ten
ni, és Poroszba küldeni, hol további 
utasítást várjon.— A’ Máltából ér
kezett minden levelek nyilváft mond
ják , hogy Heyden Admirális ezen 
szavakkal élt : „gabona, hajói, 
vagy hadi szerek.’

A’ Courier így fzóll ezen hadi 
bezárás’ végrehajtásáról: ,, Mi nem 
hisszük, hogy ez meggátolná a’ Tö
rököket az eleség' szerzésétől, noha 
hosszabb utat választani kénfzerít- 
hetné. Az Asiai birtokok , Persia , 
sőt Egyiptom is olly módon küld
hetné eleséget, hogy azt nem lehet
ne a’ Dardanellák’ bézárása által 
megakadályoztatni. Azon eszköz, 
mellyhez az Orosz fogott, ezen ele
ségnek ugyan megérkezését vala
mennyire késleltetni fogja ; de nem 
hihető , hogy ez a’ Törököt a béke- 
ség’ kötésére kénfzeríthetné, vagy 
az éhel-halás félelme miatt terhes 
feltételek alá vetné magát. Eszünk
be jut Coll ingwood Lordnak is



azon állítása: hogy a’ Dardanellák’ 
hadi bezárását télen-által nem lehel 
megőrizni.

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ Király Dec. 1-ső napján Fö

lig n a c Herceged magános audien- 
tián fogadta-el.

A’ Párisi Politia- Praefec-.usa , 
Belleyme Úr, a’ Párisi és a 
fzomfzéd vidéki lakosi kát egy Hír
adás által íelfz.óllítja, hogy aláírás 
által egy tágas Intézetnek felállítá
sára adakozzanak, mellybe a’Seine 
Megye' szegényei béfogadtassanak, 
és munkát találjanak. Az aláírás 
lajstromában mindjárt elől állanak: 
a'Király' (4000 fr.") a’ Királyi famí
lia', a* Ministerek, és felette sok je- 
es személyek nevei.

Toulonból Nov. 25-dikén azt 
írták: hogy Novemb. 23-dikán, 21, 
és 24-dikén 15 szállító hajók ér
keztek oda viífza Görög Országból; 
mindeggyvitt ÓO-nak kell megérkez
ni, ú. m. 33-nak Alexandrából, és 
27-nek Navarintól. Több hajókon 
voltak betegek, butyorok, és hafzon- 
vehetetlenné lett pattantyús lovak. 
Ellenben a legközelebbi napokban 
Scipio línea-hajó*, Galathea 
fregáta’, és Victorieuse’ korvet 
k sérete alatt, egy, nagyobb részint 
logadott Nápolyi hajókból álló ofz- 
taiyuak kell Toulonból elindúlni , 
melly különösen eleséget, hadi fze- 
reket, és kórházbeli szükséges dol
gokat, de egyfzer’smind .pótolék- 
katonákat is vifzen a" Regementek 
számára Móreába, és 450 mina-ásó 
katonát. Ezen utolsók légin! a >b ar
ra fognak szolgálni, hogy Maison 
Grlis’ igazgatása alatt a’ Rorinthi

fold szorosát megerősítsék , melly 
t jövendőbeli Görög Orfz,ígnak ki
nézett határa lefzen, ’s így ennek 
megtámadó , és oltalmazó tő pontja.

(Ügy látfzik tehát, hogy igaz az, 
a’ mit némelly Újságok már elhír- 
leltek Görög Orfzág határairól, hogy 
az egyedül tsak Mórea félsziget
ből , és a’ Cycladesekből fogna ál- 
lani; ennél fogva sem Attika Athe- 
nával, sem az Archipelaguson Ipsá- 
ra, Számos, Skio, Kandia, ’s a’ t. 
nem fognak Görög Országhoz tar
tozni).

Hivatalosan kiadott Táblánál 
fogva a’ múlt hónapban a’ gabona 
ára egéfz Franczia Országban áltál
jában 74 Centimmel ment feljebb. 
Ezen megdrágúlás, ha mindenütt 
egy formán volna felosztva, nem 
lenne olly érezhető, de némelly vi
dékeket igen nyomorgat. Ez Páris vá
rosát arra kénfzeríti. így fzóll a’ 
Moniteur , hogy azon rakás gabonát 
elővegye, melly régóta azon időre 
tartatik, midőn a' kenyér szabott 
ára egy rendű lakosoknak módját 
félj ül haladja. Az idő most eljött.— 
Azon Megyékben, mellyekből Páris 
Városa vefzi eleségét egy Hectoliter 
(egy Pos. mérőnél valamivel több) 
1 frankkal "s 41 Centimmel feljebb 
ment; a’ Quimperi, Nantesi ’s a’ t. 
piacokon 2 fór. io Cent. Párisban 
Dec. 1-ső napján egy négy fontos 
kenyérnek az ára IQ l/2 Sous-ra 
határoztatok, (majd 1 f. bankóban). 

JÓNIAI SZIGETEK.
A’ Korfui Újság Nov. 11-dikén 

ilyeneket jelent : „ Nov. 4-dikén 
Rigny Vice-Admirális’ hajós osz
tályával eggyütt Patráfztól Na-
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Xarinhoz indúlt, hová, a’ mint ér
tette, Rosamel Contra-Admirális 
megérkezett. Maison Grlis is a 
Mórea belső részeibe tett útjából 
visszatért Navarinhoz. — M i t i k á- 
ból érkezett levelek Nov. l-ső nap
ján jelentik, hogy ama’ híres Pas- 
sano Óbester a' Preveza ellen 
való expeditiónál mutatott rofz ma
ga viseletéért (hol el nem felejtvén 
előbbi tengeri rabló mesterségét, 
több Jóniai kereskedő hajókat elfo
gott vala) viíTzahívattatott, és he
lyette Rriesi Antal Kapitány té
tetett az Ambrákiai öbölben lévő 
hajós seregetske’ vezérévé. A’ Görög 
seregek’ maradéka, melly Eleu- 
si sb an vagyon, Szalona ellen 
fog indúlni. Passano Óbesternek 
kormánya alá más sereget fognak 
adni. — A' Seraskier Resid Basa 
fzámos sereggel, a’ mennyit tsak 
megindíthatott, Áriától Siala- 
gorához indúlt, és az Artai öböl
ben fekvő két kis félszigetet, L o- 
garut, és Koronissiát, mel
lyeket a’ Görög kis hajós sereg el
foglalt, ismét visszavenni iparkodott. 
Hogy ezen hadi munkát végrehajt
hassa, egy keskeny föld-fzoroson 
kellett általmenni, melly ezen két 
fél-fzigetet a’ száraz földdel egybe
köti. De a’ Görögök, noha keve
sebben voltak, olly vitézül védel
mezték magokat, hogy a’Siraskier, 
minekutánna sok embereit elvefz. 
tette, kéntelen volt a’ dolgot abban 
hagyni, és Szalagorába vissza
menni. Neki most az a’ plánuma, 
hogy az Artai öbölnek minden part

jait megrakja seregekkel, és az öböl
ben lévő kis Görög hajós seregtől 
minden közösülést elvágjon. Erre 
nézve a’ Prevezai Huffzein Agá
nak fia parantsolatot vett, hogy 
seregeivel az Akarnániai erős 
állásokat fzállja meg ; és a’Preve- 
z a i kikötőhelyben találtatott hajó
kat mind felkészítették, ’s a’ tenger
öböl torkolatjához fogják küldeni.

AMERIKA.
Monte-Videóból Sept. 23- 

dikán indúlt tudósítások fzerént, a’ 
Rio de Janeiróból visszatérő Buenos- 
Ayresi tellyes hatalmú Biztosok, 
egy Brazíliai Követ társaságában 
Sept. 12-dikén Monte-Videóba ér
keztek ; de mindjárt más nap Bue
nos- Ayres felé tovább hajóztak. Ha
nem mivel most a’ Congressus Santa 
Fében üléseket tart, oda kellútaz- 
niok, hogy azzal a’ Béke-kötést 
magerősíttessék.

AFRIKA.
Azon Szeretsen vad-embereket 

(így nevezi az Európai Újság őket) 
kik T s á k a Király’ vezérlése alatt a* 
Jó-Reménység-Foki gyarmatot ve
szedelemmel fenyegették, a’Tam- 
b o o k i e s népség, egy Angol gyar
mati fegyveres sereg’ segítségével, 
D un das Major vezérlése alatt, 
megverte; de Tsáka Király ismét 
megtámadólág (offensive) viseli ma
gát , és sok marhát visszavett, mel
lyeket a,’ tsata alatt tőle elfoglaltak 
vala. A Tambookiesiek,ésa’ 
Kolonisták az ellentállásra készül
nek , és Tsáka Ensomboo fo- 
lyónál megállóit.

(Hafznos Mulatságok Nro UQ. Hirdetés l/2 árkus)



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
_______  (49)_____________

Nagy Lotteria 
Coith D. Fiainál Bétsben.

A’ Felsőség’ engedelmével a' következő két Jófzág, ú. m.

í. Savenstein nagy Uradalom, a’ hozzá tartozó
Schöneich Jószággal Karinthiában, a Neustädtleri Kerület
ben, vagy 200,000 forint B. B. ;

2. A’ 4» és 5. szám alatt le'vö két Ház , az [oda
tartózó Kertekkel eggyütt Laibachban, vagy 25,000 fór. B.B.

100,000 eladó Sors-fzámok által 10 forintjával V. Cz., és 4000 
kék, és 2000 veres ingyen való nyertes Sorsok által fog játfzattatni, 
és a’ nyertesnek adósság nélkül általadatni.

Ezen Lotteria a’ fellyebb említett 200,000 fór. és 25,000 fór. 
menő két Jófzág fő nyertesein kívül foglal magában 

még 417Q pénzbeli nyereségeket,
20,000, 5000, 4000, 5000, 2000, 1000,500,250 , 125,’sa’t. 

forintjával B.B.
Az elválasztott 4000 kék ingyen való nyertes Sorsoknál vannak 

4000 pénzbeli nyereségek 7500, 500, 400, 100, 50, 25 forintjával , 
melly eggyütt tefzen 54-000 forintot B. B. — Az elválasztott 2000 
veres ingyen nyerő Sorsoknál vannak 2000 pénzbeli nyereségek, 2500, 
250, 100, 40, 25 forintjával, melly eggyütt tefzen 20,000 fór. B.B.

Ennél fogva ezen Lottéria magában foglal mindeggyütt véve 
10,182 nyerteseket, 200,000, 25,000,20,000 , 7500, 5000,4000, 5000, 
2500, 2000 , 1000, 500 , 400, 250, 125, 100 ’sa’t, forintjával, 

mindeggyütt véve 410,000 f. B.B.
A 6000 ingyen nyerő Sorsokból, mellyeknek mindeggyütt 

7500, 2500 , 500, 400, 250, 100, ’sa’t. forintot kell nyerniük , míg 
azok mind el nem kelnek , kiki, ha tíz Sors-fzámot vált egy illyen in
gyen nyerő Sorsot kap ráadásul; ’s ezek is, valamint a’többi Sorsok,, 
eggyütt játszanak, a’ fő , és minden mellékes nyereségekre.

(Második Félesztendó 1828.J )(



A' mi ezen Lotteriát főképpen ajánlja az, hogy fzokatlan kevés 
számú Sorsok, tetemes nagy számú nyereségek vannak , valamint azon 
környülállás, hogy ezen Lotteria most egyedül való Jó* 
szág kijátszás legyen. Ez azt mutatja előre is, hogy az ingyen 
nyerő Sorsokat hamar elfogják kapkodni, mire nézve a’ résztvevő Pu
blikum erre figyelmetessé tétetik, hogy ezen nyerő Sorsokkal járó 
hasznokat jókor megszerezni igyekezzék.

A’ kihúzandó Sorsnak legfrissebb nyereségé 
2 0 forintból B. B. áll.

Egy Sorsnak ára 10 f. B. B.
Sorsokat, és Játék-plánumokat lehet találni Bétsben a'Singer- 

strafzén a' maga házában Nro 8Q4, valamint a’ Monarchiának minden 
Városaiban,

C oith Dl. fiai.

Ezen nagy Lotteriából Sorsokat, és úgy ne
vezett Társaságos-Játék Sorsokat, valamint az in
gyen nyerő Sorsok 10-ed részére is utasító írást 
lehet kapni Festen Ofenhelmer Sándor 
P osztó kereskedő holtjában a’ Váezi utszában.

Hirdetés.
(i) Néhai Méltóságos Idősbb Boros-Jenői Muslay Antal Úr, 

Ts. Csanád Vármegye volt Fő-Ispánya Örökösseinek T. Neosrád 
Vármegyében kebelezett; Vácztól egy órányira, Festői pedig négy órá
nyira fekvő Rádi, és Csekei sequestráltt Javai, a’ jövő 1820-dik esz
tendei Februarius l6-kán Rádon tartandó Licitatió által a’ többet Ígé
rőnek Árendába ki fognak adattatni, melly Licitatióra az árendálni 
kívánók meghivattattnak. Az árendás bánat bér fejébe 2000 ftot VCz. 
az árendális Summának pedig felét mindenkor fél esztendőnként előre 
letenni tartozni fog. A" Jószág öfzveirását, vagy Rádon az Uradalmi 
Tifztartónál, vagy pedig Pesten az Uraság házánál 293-dik szám alatt 
az Új piaczon, a’ Ház gondviselőnél olvasni lehet.



Hirdeté s.
(l) A’ Fő Méltóságú Gyaraki Grassalk ovich Antal ÚrOHer- 

czegsége Gedellői , és Hatvani Uradalmaiban, ugyan Gedellő Mező 
Városába most jövő l82Q-dik efztend. Januarius 12-dik napján három 
egymás után következendő esztendőkre Sz. György napjától fogva, e’ 
következendő Királyi Hafzonvételek Arendaba Licitátió által kifognak 
adatni ;

1- fzör Kerepesi, körkényi, Pesten a’ Grifnél , és Hatvani 
Vendégfogadók.

2- fzor Tulajdon Boroknak kimérése Maisán, Tatár Sz. Györ
gyön , Boldogon.

3- fzor Gedellői, Eörkényi, és Hatvani kereskedő Boltok.
4- fzer Etseri, Bagi, Maisai, és Zsidai Pálinka-házak.
5- fzör Négy vízi malom Issafzegen.

Három vízi malom Zsidón.
6- fzor Sződi, Kis Sz. Miklósi Kortsmával eggyütt, Hatvani, 

és Lőrinczi Mészárszékek.
7 -szer Hatvani Ser-ház.
Kiknek tehát arendálni, szándékok volna, a’ fent ki tett helyre, 

és napra a’ Praefectusi Hivatalhoz illendően meghivattatnak.

Hirdetés.
(5) Tek. Özvegy Kubinyi Láfzlóné Asszonynak, Tek. Ns. So

mogy Vármegyében helyheztetett négy egymás mellett fekvő Helysé
gekből, és ezekkel szintén egy tagban levő egy Pusztából álló Patai 
Birtoka, melynek mind kiterjedését, mind első Classisú termékeny 
földjét, mind nevezetes Regale Beneficiumait, mind pedig az eladásra 
nézve Kanisa körül való kedvező helyheztetését tekintve, esztendőn
ként való Árendája , eddig is 10,000 Conventiós értékű forintokat tett, 
mostantól kezdve Arendába újjonnan kiadandó. Az azt Arendába 
venni kívánó, bővebb utasítást vehet magának ,Contráctustis köthet, 
Szigetváron, vagy magában a’ fent ki tett Jófzágban, T. Pauer György 
Úrnál, mint a’Tulajdonos Asszonyság Meghatalmazottjánál, úgy szin
tén utasítást vehet Pesten, Tabuláris Prókátor T. Várady István 
Úrnál, a' Sebestyén Piaczon Nro 2Ö2.



P r a n d t n e r JL
Ezüstmives a' Kígyó útfzában az ezüst Koronánál ajánlja magát, és 
ßcokott ezüst készítményeit mellyek réíTzerént itt , réíTzerént Bétsben- 
a’ legékesebb módon, kéfzültek, és különösen szolgálhatnak:

Ka rá ts o nyi, és-Uf-esz tender Ajándékul,
melly ezüst az 1818-dik esztendőben szabott próbarhatározás által a 
Bétsi 13 latos próbához hasonlóvá tétetett; egyfzer’smind az ezüst va
lódiságáról kezeskedik a’ fent nevezett. — A’ Bétsi portékákra téendő 
rendeléseket, a'legnagyobb pontossággal, és serénységgel minél elébb 
tellyesíteni fogja; noha ugyan az ezüst finomságára nézve az ide va
lónál nem elébb való , mindazonáltal (a’ Ts Kir. Austriai Tartomány
béli Kormányszéknek 1894 Április l-ső napján költ Rendelésénél fog
va) egy lat 15 váltó xral drágábban jön.

A’ fent érintett tárgyak* Kéfzitője tellyes erejéből- azon lefz, 
hogy ezüst szereinek elkéfzitésében a’ tisztaság, és jó ízlés által kinek 
kinek bizodalmát megérdemelhesse; mellyben az ő Szülői is fzámos^ 
esztendőkig részesülni fzerentsések voltak.

Pesten December 14-dikén 1828-

Oxigenált S ó-S avany,
vagy is úgy nevezett Chlo rkalk, melly igen hafznos a' levegő 
tisztítására, a’ ragadós nyavalyák, marha-dög , ’sa’t. ellen ; továbbá 
mindenféle papiros nemeknek , gyapjú szöveteknek , fonalaknak, ’s a’t. 
hamarább, bizonyosabb, egyszerűbb, és oltsóbb megfejérítésére fzol- 
gál, tál állatik fontja 24 kr. ezüstben Steinbach A 1 o i znál Pesti 
polg. Szeres Kereskedőnél a’ Ketskeméti Kapunál. Minden vevő nyom=- 
tatott utasítást kap, mi módon kelljen vele bánni.

Híradás.
(z) Folyó December hónapnak 17-dikén reggeli 10 órakor Szabad 

Királyi Buda Fő Városa Urbárium Hivatalában Sztank ovits Mi
hály Úrnak kővétkezendő Fundusai; úgymint: egy ház Tábánban 
vagy az úgy nevezett Rácz Városban 6Ö2 fzám , és egy hasonló ugyan
ott 7ŐQ fzám alatt;— tovább: 5/4 5/8 fzőllő Sashegyen; 5/4 Polgár
hegyen ; 2/4 Ochsenried = l/4 7/8 StraíTz = 5/8 Feldrieth nevű he
gyen fekvők, nem külömben 8 Dáncz vagy is l6 Posonyi mérő alá 
való fzántó föld, nyilványos Licitátio utján a’ többet Ígérőknek fog
nak. eladódni. Budán December' í-ső napján.



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(5o.)

Pesten, Szombaton, Karátson Hava 20-dik napján 1828.

Oh a j t á s.
Némellyek kintset, mások kiadalmi borostyánt:

Fényes rangot ezek ; szép deli hölgyet azok; 
Masok mást kívánnak : az én vágyásom az édes 

Nyugodalom, ’s egy-két jó, rokon emberi szív.

MAGYAR és ERDÉLY*
,, ORSZÁG.

o Tsáfz. ’s Apostoli Kir. Felsége 
méltóztatott Fő Tisztelendő Tudós 
Popol Ágoston Urat a’ Philoso- 
phia Doctorát, és á' Pesti Kir. Uni
verzitásban Egyházi Szófzóllót, ’s 
a’ Hit - Tudománynak rendfzerént 
való Professorát, Nagy-Váradi Ka
nonokká kegyelmesen nevezni. A 
megtiszteltetett Ur az Ifjúság’ neve
lésében , ’s így a’ közjónak előmoz
dításában fáradhatatlan buzgóság- 
gal, és jeles foganattal egész 27 esz
tendeig fáradozott, mellyek közűi 
ezen Pesti Fő Oskolában i Z eszten
dőt ditséretes megkülömböztetéssel 
töltött. Mi szivünkből örvendünk, 
hogy ezen jeles egyházi Férjfiú köz 
hivatalbeli buzgó szolgálatai által 
szerzett érdemeinek, Felséges Urunk 
kegyelméből, illy méltó jutalmát 
nyerni fzerentsés volt.—Addig még
is Professor! hivatalát folytatni fog
ja, míg helyette más neveztetnék.

Ó Tsáfzár! Királyi Felsége mél- 
(Második Félesztendö 1828.)

tóztatott Tekintetes U j v á r y János 
Urat a’Nagy Méltóságú Magyar Ki
rályi Helytartó Tanáts Regefztráto- 
rát, a’ Levéltár ’s Kir. Petsétnek 
Gondviselőjét, ön folyamodására 52 
esztendei hofizas, ’s fáradhatatlan 
szolgalatja tekintetéből előbbeni e- 
géfz fizetésével nyugodalomba tenni.

A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. 
Helytartó Tanáts az e'képpen kebel
beli Leveles Tára Hivatalánál meg- 
üresűlt Regestrátori, és a' Levéltár, 
’s Királyi Petsét Gondviselői Hiva
talra Tekintetes Bakos János AI- 
Regefztrátort, ennek helyébe pedig 
Al-Regefztrátorságra T. Matulay 
Jósef eddig volt Levéltári Segéd 
Urakat, hoíTzas, hasznos és hivsé- 
ges fzolgálatjok által szerzett érde
meik tekintetéből felemelni; továb
bá ez utolsó helyébe Levéltári Se
gédnek T.T. Ketskeméthy Mi
hály eddig volt Lajstromozót, ismét 
e’ helyébe Paviánovich Károly 
volt Cancellistát, ’s ezután pedig a’ 
többi Tiszti Tagoknak léptsönként 

' való előmozdítások után utolsó Can-
X
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cellistának Bi fz ágii cs Ferencz,j 
eddig volt első Accessista, ’s vég
tére e' helyébe, utolsó Accessistá- 
nak Csikvatsartsi B a 1 á s Dénes 
Urakat ditséretes magok viseletek- 
ért, ’s jeles tulajdonságaikért e’fo
lyó hónap’ 16. kinevezni méltózta
tott; ugyan ezen alkalmatossággal, 
az újonnan kinevezett Regefztrá- 
tor, és Al-RegefztrátorUrak a' szo
kott Tiszti Esküvésnek a’ Nagy Mél
tóságú Királyi Helytartó Tanáts 
előtt való letétele után -— a többiek
kel eggyütt hivatalokba bé is iktat- 
tattak.

Ó Ts. R. Felsége az Erdélyi Kir. 
Kormányszéknél volt tifzteletbeli 
Concipistát Méltós. Osdolai Gróf 
fiún Gergély Urat, kegyelmes te
kintetbe vévén az ő jeles tehetsé
geit, és fzorgalmatosságát, ugyan 
azon Kormány ízeknél fzámfelett 
való Titoknokká méltóztatott ki
re vezni.

Ö Ts. Kir. Felsége a’ Báró Má- 
riássy Regementjében szolgáló Ka
pitányt T. M ó s e r János Urat, har- 
minczkét esztendőnél tovább viselt 
jeles hadi szolgálataira nézve , mind 
a’ két nembeli maradékaival eggyütt 
Magyar országi Nemességre emel
ni méltóztatott.

Brassó, Decemb. 8-dikán. — 
Rülömbféle Tisztviselőinknek a’ 
mi javunkra tett szoros, és gondos 
rendfzabásait a* mennyei Gondvise
lés annyira megáldotta, és .támo
gatta, hogy azon 8 személy közül, 
kik a’ múlt hónap’ 30-dikán tett.je- 
lentésem fzerént a" kórházba vitet
lek,egy sem halt meg,hanem inkább

naponként jobbúlnak; és a' bete
gek' száma mai napig eggyetlen 
eggyel sem szaporodott.

O Királyi Fő Hercegsége Es
tei Ferdinand, Magyar orszá
gi Fő Hadi Kormányozó Dec. la
dikén estve Bétsből Budára kívánt 
jó egésségben megérkezett. 

MOLDOVA- 
Jászvásárról Dec. 5-dikén 

költ tudósítások fzerént, oda foly
vást fegyveres tsapatok érkeznek a’ 
Duna’ jobb partjáról, mellyek ezen 
tartománynak külömbféle kerüle
teiben szállnak-meg.— Gróf W it t- 
genstein Feldmarsal Sz. Péter- 
várából Kurír által igen kegyes le
velet vett a' Tsáfzári Felségtől, 
mellyben O Felsége az eddig tett 
fzolgálatait megköszöni, és őtet új 
buzgóságra ösztönözi azon megjegy
zéssel, hogy a’ jószágaira való me
netel eránt tett szabadság-kérését 
most bé nem lehet tellyesíteni,mint
hogy az ő jelenléte a’ hadi seregnél 
a’ mostani környűlállások között 
elkerülhetetlen légyen. — Dec. 2- 
dikán a Feldmarsal a' Felséges Tsá- 
fzárnak koronáztatása napját fényes 
vendégség által ünnepelte, mellyen 
a’ Generálisság, a’Moldovai Metro- 
polita , minden Püspökök, és nagy 
Bójérok, valamint az idegen Con- 
sulok is jelen voltak. — A Moldo
vai Metropolita az Orofz Udvartól 
1000 aranyat kapott a'Iilastromok 
között való kiosztás végett, hogy az 
elhunyt Anya - Tsáfzárnéért imád
kozzanak. — Minthogy Oláh Ország
ban, nevezetesen Bukures t vidé
kén ismét a pestisnek nyoma lát-
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fzik, ennél fogva az Orofz Contu- 
macziáta' Pruthnál, melly eddig 
í6 napos volt, 30 napra emelték, 
és igen szorosan megtartják , úgy, 
hogy több ofztály-seregek, mellyek- 
nek ezen vízen által kellett volna 
kelni, hogy a' távolabb eső szállá
sokra menjenek, ellenkező paran
csolatot vettek, és további rendelé
sig Moldovában maradnak.

PORTUGALLIA.
A legújabb Orvosi Jelentések 

fzerént, mellyeket Lizabonában 
Nov. 18-dikáig kihirdettek , Dom 
Miguelnek, és testvéreinek, a' 
két Kir. Hg. Asszonynak, egésségbeli 
állapotja folyvást megnyugtató volt; 
ellenben némelly Londoni Újságok
nak Lizabónai levelezői azt állítják, 
hogy Dom Miguel egéssége ve- 
fzedelemben forog.

A’múlt Octoberben Terceira 
szigetére indúlt hajós seregetske Oct. 
13-dikán Madeirához érkezett, és 
minekutánna az ott találtató Por
tugal 1 iái hajós tsoportal magát őfz- 
ve-kaptsolta, Oct. 17-dikén onnét 
elindult, és ezen hónap 31-dikén 
San Miguelhez érkezett, Terceira 
szigetétől nem meíTze.

NAGY BRITANNIA.
A legújabb Londoni Ujság-le- 

velek azt jelentik, hogy Gróf Li
verpool ( volt Angol Minis
ter) Dec. 4-dikén reggel 10 óra táj
ban Combewood nevű mezei jó
szágán meghalt.

Madridból érkezett tudósítások 
fzerént, a’ Gibraltar! Kormányozó 
a’Tangeri kikötőhelyet hadi bé- 
tárás alatt valónak hirdette; mivel

a* Marokkói Orfzáglófzék vonako
dott a’ Nagy Britanniái hajós tsoport 
Vezérének azon kívánságát tellye- 
síteni, hogy az elfogott kereskedő 
hajókért eleget tegyen, és az okozott 
károkat kipótolja.

A' Hampshire Telegraph 
(Portsmouthi Újság) illy levelet kö
zöl, mellyet Blonde fregátán M ó- 
r e a erősség előtt Oct. 30-dikán ír
tak: „Az Angol szövetséges záfzló 
a’ nem rég meggyőzhetetlennek tar
tatott Mórea vár’ falain lobog a’ 
Franczia Orfzág’ Liliomai mellett. 
Alig tűnt szemünkbe a’ Törökök ál
tal kifüggesztett béke-záfzló , és an
nak következésében az ágyúzás alig 
fzünt-meg, midőn az Aga, vagyis a’ 
Várnagy, két Fő Tiszte által kisér
tetve, megjelent, és Maison Ge
nerálishoz kívánt botsáttatni, ki ép
pen a’ futó sánczban volt. Az Aga 
azzal kezdé beszédét, hogy ő most 
el akarja fogadni azon capitulátió 
feltételeit, mellyekkel a’ Keresztény 
Hatalmasságok az erősség ostromlá
sa alatt több ízben őtet megkínálták, 
’s így minden további vérontásnak 
véget akar vetni. Ezen nyilatkozta- 
tásra a’Franczia Vezér kemény han
gon így felele : „Azon feltételeket, 
mellyekkel megkínáltalak, fennyen 
megvetettétek; azért semmit sem 
akarok egyebet hallani a’ határta
lan hódolásnál.” Az Aga úgy elsár
gult, mint a’ halál. „Generális ! (így 
fzólla) tsak megfogja, reményiem, 
embereimnek engedni, hogy hadi 
tifztességgel menjenek ki; bizonyo
san reményiem, nem fogja Őket 
fegyvereiktől megfosztani." Mai*
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LÓN Grlis azt feleié : hogy nem tsak 
fegyvereiket elvéteti, hanem még 
egy ingre vetkezteti őket; ha ennyi
re vitték a dolgot, lakóijának most 
érte. Ezt mondván egyfzer’smind 
a' granatérosoknak megparantsolá, 
hogy sebesen ostromot fussanak; 
erre a’ derék legények a’ vár kapuira 
rohamának. Ellent-állani nem lehe
tett; a' Törökök engedének, és fegy
vereiket mindjárt lerakák. Ezután 
megmustráltattak.a'miből kitetszett, 
hogy 650 főből állottak az őrző ka
tonák. Mennyit vesztettek az os
tromlás alatt, meg nem mondha
tom ; de a’ mint látszik, vesztesé
güknek igen nagynak kellett lenni, 
mivel, a mint mondták, az egéfz 
őrizet eleinte 1800 emberből állott. 
A’ faltörő battériák’ fzolgálatjára 
semmi Angol, vagy Franczia ten
geri katonát nem botsátottak, tsu- 
pán tsak Blonde fregátáról, és Rig- 
ny Admirális! hajójáról egy osztályt. 
A’ mi "faltörő battériánk középeit 
állott, és a’ vár bástyáihoz legköze
lebb ; ezt kormányozta Luckraft 
Hadnagy , és ő alatta D a c r e s Had
nagy. Ezen Tisztek olly vitézül, olly 
bátor Angol tengeri katona módra 
viselték magokat, hogy a’Franczia 
Vezér’ ditséretét megnyernék. A’ 
Franciák hihetőleg mind addig meg
tartják ezen várat, míg a’ Görögök 
régi birtokaikba bé nem szállíttat
nak ; addig jó darab idő eltelhet, 
mert semmi épület sints, melly
nek hajlékába megvonhatnák mago
kat, mivel Ibrahim’ seregei az egéfz 
tartományt elpusztították. Azon
ban a’ Görögök a’ hegyekről kezde

nek már lejön!, és Patráfz’ kör
nyékén már sokan foglalatoskod
nak a’ főállások, és kalyibák épl, 
lésében. Egy Franczia Tifzt nehány 
nap előtt kimenvén snef-vadáfzatra, 
(irtózik az ember leírni) azon em
berek által, kiknek szabadulására 
jött, tsúfúl meggyilkoltatott. A’ Gö
rögök tsak fegyvereiért,’s ruháiért öl
ték meg. Lyons Kapitány szaka
datlanul a' futó sáncokban maradt, 
és rettenetes ágyú- ’s puskalövöldö
zésnek volt kitéve. Luckraft, és 
Dacres Hadnagyok 12 nap és éjt- 
szaka mindég a’ sáncokban foglala
toskodtak ; az utolsó három nap 
alatt faltörő ágyújok olly keményen 
dolgozott, hogy valami 1000 tizen
nyolc fontos golyóbist, és Ö000 
font puskaport költött el. Rigny 
Admirálisnak kellett volna az expe- 
ditiónak tengeri részét vezérleni, de 
ő Lyons Kapitánynak adta által 
a’ vezérlést betsületből. — Sajnál- 
kodva jelentem, hogy Jasper An
gol hadi sálup ezen h. li-dikén est
ve a’ Santa Maurai partoknál fzél- 
lyelrepedt, egykőfzálba ütközvén; 
de senki el nem veszett; a" hajó olly 
hamar megtölt vízzel, hogy sokan 
elvesztették butyoraikat.

FRANCZIA ORSZÁG.
A Moniteur Dec. 8-dikán 

egy, az előtt való nap költ, Kir. 
Végzést közöl, mellynek erejénél 
fogva a' Fairek háza, és a’ Deputá- 
tusok háza Januarius 27-dikére 
1829- öfzvehivattatik.

Toulonból Nov. Z0-dikán 
költ levél fzerént ott a’ Móreai ex- 
peditiónak visszatérését közel tartót-
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ták lenni; hanem mégis Patráfzban, 
Módónban, és Navarix^bap Apiq i-s,ő 
napjáig 1829- őrzőseregek marad
nak , a’ meddig t. i. 4' piint remény
ük, a' Görögjhadi sereg eléggé öfzve 
lefz fzerkeztetve , ’s ezen várakat á.1- 
talveheti. Toulonban több eleség- 
fzolgáltatásbeli Kötéseket felmon
dottak. Árról, is befzéllnek, hogy 
jnentől hamarább, megköttetik a’ 
békésé" F^anczia Orfzág, és az Al
gíri Dei között. Karaván korvet in
dúló félben vagyon a’ tengerre tit
kos követséggel.—F a b v i e r Óbes
ter Nov. 29-dikén Marfzelybe meg
érkezett.

A’ Quotidienne, és Ga
zette azt állítják, hogy Párisba 
egy rendkivűl való Kurír érkezett, 
ki Lizabonából Nov. 26-dikán in- 
.dúlt, és örvendetes tudósítást hozott 
Dom M i g u e l ájlapotjácól. Minek- 
utánna a’ térdén, és czombján meg
apadt a' daganat, megtetfzett, hogy 
a’ törés nem sokat tefz; sőt a' tsont 
nem is tört-el. Reménylhetni, hogy 
D. Miguel hamarább lábra áll, 
mint eleinte gondolták.

TÖRÖK BIRODALOM.
A’Szmirnai Courrier Nov.

8-ikán Alexandriából (Egyip
tomból) illy Oct. 24-diki tudósítást 
vett: „Ezen h. 6-dikától fogva 9- 
dikéig egymásután 80—100 hajó ér- 
kezett ide Móreából, mellyek Egyip
tomi fegyvereseket, és kivándorlón 
Török famíliákat hoztak. O Exja 
Ibrahim Basa, ki Krokodil 
Egyiptomi hadi briggen 5 nap alatt 
érkezett ide, Q-dikben naplemente
kor fzáUott ki a’ fzárazra. Minder

Ottománi hadi hajók 2t ágyúlövés
sel kofzöntötték. Elfogadtatása aj; 
attya' palotájában nyilván esett meg. 
Minekutánna Ibrahim nehány pil- 
lantatig az attyávál fzóllott, elvöná 
magát, hogy a’ helybeli Tifztvise- 
lők’, és az Európai Consulok' kö- 
fzöntéseit elfogadja. — Hasonlókép
pen ide érkeztek a1 Navarini, Ró- 
roni, Modoni , és Patráfzi őrző se
regek is , mellyek Ibrahim'elmene
tele után capituláltak , és ezen vára
kat a’ Francziáknak általadták. — 
Mindeggyűtt a’ seregek’ fzámát, 
mellyek Móreából, küakarodtak ,
18,000 emberre teíz-ik. Egyiptomból 
mintegy 25,000 méi$ volfMóreáb^. 
Minden Európái hajók, mellyek ele- 
séggel megrakva küldettek-el innét, 
terheikkel ismét ide vííTzajottek, 
minthogy a’ fzövetséges Admiráli
sok mejnem engedték azoknak ki- 
fzállítását. 1 b r ah ira Basa ízamös 
kísérőkkel 12-dikben Kairóba 
utazott; és 20-dikban a* Vice-Király 
is oda indúlt. Ó Magassága megpa- 
rantsolta, hogy mindjárt nehány 
lovas seregek állíttassa.nak-öfzve. A’ 
hadi gyakorlásra tanító mesterek!, 
és tábori Orvosok mindnyájan ólíy 
parantsolatot vettek, hogy Kairó- 
b a menjenek. — Ibrahim Basa 
az ármádájából több Tifzteket előbb
re léptetett. -— A’külömbféle nem
zetek’ hajóinak fzáma, mellyek az 
Egyiptomi hadi sereg’ általfzállít^- 
sára fordíttattak , 75-re telik , és ezek 
közűi 52 Franczia hajó, Lionne 
korvet kísérete alatt, Marfzelybe 
indúlt Oct. 21-dikén.— Actäon ha- 
cji brigg a’ Szíriái partoktól, hol
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eddig fze mlélő dött, ide viíTzatért. 
Drovetti Franczia Consul Úr 
nagy betegségbe esett volt, úgy 
hogy életét is féltenék; de már most 
jobban van, és az egéfz Város a' 
földiéivel eggyütt-örül ezen derék 
Tisztviselő' meggyógyulásán. — Itt 
noha az eleség elég bő, mégis ke
veset vásárolnak, mert a’ Vice-Ki
rály annak nagy árát ízabta, úgy 
hogy az a' külföldi piaczi árral egy 
arányba nem jöhet. Az új gyapott 
is tsak lassanként, és kis részekben 
kel.”

AMERIKA.
Don Quixote haió New- 

Yorkból 17 nap alatt érkezett 
Havre-be, és Nov. 16-diki levele
ket hozott. Úgy látszott, íogy már 
kétség sem volt a’ felől, ho»y Jack
son Generális Adámoi lefogja 
nyomni; és pedig azért, hogy Á- 
dám ellen sokan kikeltek a’ nem 
rég kéfzített vám-tariffáérí, mellyel 
a* törvényfzerző Képviselők’ gyű
lése is elfogadott. —

Sept. 25. Bogotában egy rette
netes, Santander, és Padilla 
Generálisok által koholtöfzve-eskü- 
vés tört-ki. Ennek czélja az volt, 
hogy Bolivárt megöljék, és a’ 
Respublika kormányát által vegyék. 
Az öfzve-esküdtek Bogota’ őrző 
seregének egy réfzét magokhoz húz
ták, és minden rendelések megvol
tak téve a' Praesidens’ palotájának 
elfoglalására. A’ megtámadás 25- 
dikén éjjel történt; Bolivárnak 
több jó barátja! a’ gyilkosok’ tsa- 
pásai alatt elestek; de maga Boli
vár olly fzerentsés volt, hogy élő

lök elillanthatott. Még most tsak ez 
minden, a’mit ezen öfzve-esküvés- 
ről tudhatunk; de a’ legnagyobb 
vágyódással várjuk a’ további tudó
sítást. — Utólírás. Még azt is hall
juk, hogy a’Bogotái öfzve-esküvés 
egészen füstbe-ment, és hogy a’ fők 
közül hatot agyon lőttek. — La- 
borda Spanyol Commodor még 
October végén a’ jól felkészített ha
jós seregével, melly 2 línea-hajóból, 
4 fregátából, és 4 briggből áll, H a- 
vannahnál volt vasmatskán, de 
minden pillantban kiindúlhatott a’ 
tengerre.

A' Bogotái újság Sept. 6-dikán 
közli azon béke-kötést, melly 6a- 
marra, ésUrdinenca Perui és 
Bolíviai Generálisok között Jul. 6- 
dikán készült, mellynek ereje fze
rént az eddig a* Bolíviai Respubli
kában tanyázott Kolumbiai seregek 
bizonyos eleikbe szabott útakon 
ezen Respublika' földéről kitakarod
ni tartoztak. Aug. i-ső napjára a’ 
Bolíviai Congressus tagjai is egybe 
hivattak Chuquisacába, hogy 
ott Sucre Generálisnak a’ Praesi- 
densi hivatalról való lemondásáról 
tanátskozzanak, és a’ polgári alkot
mányban olly változtatásokat tegye
nek , mellyek a’ két Respublika kö
zött közelebbi barátságot szerezhet
nek. Ennél fogva a’ most Peruban 
uralkodó felekezet annyira vitte a* 
dolgot, hogy minden vérontás nél
kül a' Bolivár béfolyása mind Bolí
viában, mind Peruban a’ lakosok’ 
természeti hajlandóságának enged
ni kéntelen volt. Kétség kivííí a' 
Bolivár által adatott polgári alkot-
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mányt a’ Bolíviai új gyűlés el fogja 
törölni. Az említett Eggyezésben 
fontos azon két kötés: hogy az al
kuvó Felek közűi eggyik sem fog 
semmiféle alkudozásba ereszkedni 
Braziliával, míg az Buenos-Ayres- 
sel békeséget nem köt; és hogy 
mind a’két Vezér, a'Kötésnek köl- 
tscnös megtartása végett,egymásnak 
nehány Fő Tifztet adott kezességül.

A’ Times Újság Valparai
so h ó 1 Aug. 21-diki levelet vett, 
melly fzerént a’ Chilibeli Congres- 
sus a’ maga ülését Sant-Jágó- 
b ó 1 ezen tengeri Városba vitte által, 
hogy némelly változtatásokról ta- 
nátskozzék , melyeket a’ Respubli
ka Constitutiójában tenni szükséges.

Újabb Tudósítás.
A’ Bogotában Bolivár ellen 

forralt, és kiütött öfzve-esküvésről 
illy közelebbi tudósítást közöl egy 
Karthagenai levél:,,Kolumbiának fő 
városában igen nagy történet ment 
végbe; ott egy öfzve-esküvés tört-ki, 
melybe Santander, a' Respubli
kának volt Vice-Praesidense, és Pa
riilla Grlisok is bele vannak keve
redve. Padilla nem rég itt Kartha- 
eenában is illy formát akart kohol
ni , ’s a’ miatt Bogotába fogságra 
vitetett. A mostani öfzve-esküvés 
czélja az volt, hogy Bolivár meg- 
Ölettessék, és azután új országi ás 
formája állíttassék-fel. Ezek Sept. 
20-dikára virradó éjjel a’ legnagyobb 
gonofz tételre vetették fejőket. Bo
gota" őrző serege a’ lovag-grana- 
térosoknak első svadronéból, a’ Var- 
gasi batalionból, és egy pattantyús 
brigádéból áll. Az öfzve-esküdtek

i ezen brigádét magokhoz tsábítot- 
i ták, és ezt munkálkodásaiknak fő 
- efzközévé tették. 25-dikén estve tar- 
; tott gyűlésökben azt végezték, hogy 
i a- pattantyusságnak egy réfze az
■ Orfzáglófzék’palotáját, hol Bolivár 
’ lakik , a’ másik réfze a’ Vargasi ka-

fzárnyát, hol a'Státus'némelly fog- 
; lyai voltak, a’ harmadik azon ka- 
, fzárnyát támadja-meg, hol a’ Bo-
■ livár mellett lévő granatérosok vol- 
, tak. A’ második réfznek több he-
• lyekre kellett magát felofztani , és
• legelőfzör is Padillát kifzabadí- 
, tani, hogy azután ő igazgassa az

egéfz dolgot. — ElŐfzör a’ palotán 
kezdették a’megtámadást, ezen hely- 

. nek fekvése, és fontossága miatt; 
ezen megtámadást Carujo, H o r- 
ment, es Gonzales Florentino 
három Óbester, és Lopez,’s Zu- 
laivár Kapitányok intézték-el, és 
hajtották végre. Horment tulaj
don kezével három őrállót agyon 
fzúrt; és ő előre, a’ többi titán
ná nyomúla a’ felső fzobákba-bé, 
hol Ibarra András Hadnagy, a’ 
Dictátornak Ordináncz-Tifztje, no
ha fiatal , a rohanásnak bátran el- 
lentállott, míg egy kardvágás miatt, 
mellyet a’ viaskodó jobb kezén ej
tettek, tovább nem győzte, és a’ párt
ütők minden akadály nélkül a’ Di- 
ctatornak háló fzobájáig jutottak. 
Bolivár talán a' fegyver zörgésére fel
ijedvén, ágyából felugrók, ’s eleinte 
bé akará magát zárni háló fzobájába; 
de minthogy lehettetlennek látá ma
gát a’nagyobb erő ellen védelmezni, 
a’ tornáczról az utfzára leugrék , a’ 
városnak egy réfzén kerefztűl futa, 

[’s a’Vargasi kafzárnyához juta. Az



alatt ezen kafzárnya ellen is el volt 
kezdve a’ megtámadás. Silva O- 
bester, ezen rohanás' vezére, a' 
kafzárnya" kapuja ellen nehány á- 
gyút ellövetett, de az oda való őr
állók vitézül védelmezték mago
kat, viíTzaverék a" pártütőket, elve- 
vék ágyúikat, ’s űzőbe vevék őket. De 
az alatt némelly pattantyúsok Padil- 
1 a’ Grlis' fogházába bényomultak; 
t. i. felmásztak az udvar falaira, on
nét leugrostak , és a’ Grlis’ előszobá
jáig jutottak, hol Bolivár Jose 
Óbestert, ki a’ Grlis’ őrzésére rendelt 
katonaságnak Tisztje volt, az ágyban 
meglepék, és egy pistollyal agyon 
lövék.—Azon pártütők , kik a’ Diétá
tok palotáját megtámadták, eltávoz
tak onnét, látván, hogy Bolivár elébb 
állott; a’kapunál F erguson Óbes
terre, Bolivár hadi segédjére botiá
nak , ki éppen a’ lármára szállásáról 
oda futott vala; Carujo Óbester, 
ki nem rég emennek közbenjárására 
mozdíttatott-elő, őtet agyon-lövé. 
Bolivár a’ Vargasi bataliont a" ka
szárnyában nem találván, a" piaczra 
fzaladott, hol leírhatatlan örvende
zéssel fogadtatott. Tifztek, és közle
gények tódultak hozzá , hogy megö
lelhessék ; erre a’ várost katonáival 
mindenfelé öfzvejára, megvizsgálá az 
őrállókat, és már hajnalod ni kezdett, 
midőn az örvendező néptől körúl- 
vétetve a’ palotába viíTzatért.’"—Egy 
másik levél, melly ugyan az nap 
költ Karthagenából, azt mondja: 
hogy Bolivár a’ gyilkosok által egy- 
gyik szobából a" másikba fizettetvén, 
végre a’ legszélső ablakon leugrott, 
és majd egy pártütő tsapat’ közibe

esett-le, de tsak hamar öfzvefzed- 
vén magát, egy híd alá futott,mel
lyen tsak hamar azután a’ pattan- 
tyússág keresztül ment, illy ordí
tással : Halála" tyrannus Bo
livárnak! Aligmentek-el a’párt
ütők, midőn éppen mellette illy ki
áltás hangzott: Éljen a" Szaba
dító! Ezek Bolivár’ barátjai vol
tak , kik seregeiket öfzvefzedvén, a’ 
pártütők ellen rándultak. Bolivár 
mindjárt elöltök termett. Fergu
son Óbester, az ő Adjutánsa , ki 
a' palota ellen intézett megtámadást 
viíTza akará verni , megölettetett. 
Bolivár Jose nevű Óbester is meg
gyilkoltatott Padilla fogházánál. A* 
jutalom, mellyel a’nagyobb tekin
tetű lakosok az öfzve-esküdteknek 
ígértek , az Angol házaknak kirab
lása volt. De fzerentsére ezen isten
telen reménység hé nem tellyesedett. 
Bolivár azon Regementnek, melly 
a’ palotát védelmezte, 200,000 piafz- 
tert ajándékozott, és az ott vezérke- 
dő Oberstlieutenantot Óbesterré 
tette. A’ fő gonofztévők közül hatot 
agyonlőttek, és több másoknak is 
hihető az lefz sorsok.— Más nap a* 
Cundinamarcai lakosokhoz egy PrO- 
clamatió intéztetett , mellyben a’ 
történet előadatik; az is van benne: 
hogy nem lehet hinni, hogy azt Bo- 
gotaiak vitték volna végbe; Horment 
nem az, Carujo nem az, ’sa’t.— 
Ugyan az nap Bolivár is egy Vég
zést adott ki, mellyben jelenti: hogy 
az napságtól fogva azon hatalmi erőt, 
mellyel a’ nemzet neki által adott, 
egéfz kiterjedésében foganatossá 
tefzi , és a’ környúlállásokhoz ké
pest elő veszi.

(Hasznos Mulatságok Nro 50. Hirdetés \fk árkus)



Hirdetések
a Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.

(5o.)

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

ből köz hírré tétetik : hogy a’ Ménesi Hír. Kamarai Kerületben, ne
vezetesen 1257 hóid Zimánd Kamerális pufztán, mellyek három nyo
másra vannak felosztva, e's a’ mellyek kezűi 4iq hóid már őszi gabo
nával bé van vetve; továbbá a 120 hóidból álló Szabadhelyi fen ma
radott föld fzabad használásra, 2 esztendőre ’s 10 hónapra 182Q-diki 
Januar. i-ső napjától kezdve 1831-diki Octob.utolsó napjáig, az 182Q- 
diki Januar. 5-dikén Paulisban a’ Számtartó - Hivatal írófzobá- 
jában tartandó Licitátio által a’ többet ígérőnek árendába fog adatni.

Ennél fogva az árendálni kívánók meghivattatnak ezen Lici- 
1 átióra, hogy szükséges bánat-pénzzel felkészülve megjelenni pe ter
heltessenek. Budán Dec. l4-dikén 1828.

Hirdetés.
(2) Néhai Méltóságos Idősbb Boros-Jenói M u s I a y Antal Úr, 

Ts. Csanád Vármegye volt FŐ-Ispánya Örckösseinek T. Neográd 
Vármegyében kebelezett; Vácztól egy órányira , Festői pedignégy órá
nyira fekvő Rádi, és Csekei sequestrálti Javai, a’ jövő 1829-dik esz
tendei Februarius 16-kán Radon tartandó Licitátio által a’ többet Ígé
rőnek Árendába ki fognak adathatni, melly Licitatióra az árendálni 
kívánók meghivattattnak. Az árendás bánat bér fejébe 2000 ftot VCz. 
az árendális Summának pedig felét mindenkor fél esztendőnként előre 
letenni tartozni fog. A’ Jószág öfzveirását, vagy Rádon az Uradalmi 
Tifztartónál, vagy pedig Pesten az Uraság házánál 2Q3-dik fzám alatt 
az Új piacon, a’ Ház gondviselőnél olvasni lehet.

Hirdetés.
(2) A’ Fő Méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal Úr ÖHer

cegsége Gedellői, és Hatvani Uradalmaiban, ugyan Getiellő Mező 
Városába most jövő 182Q-dik efztend. Januarius 12-dik napján bárom 
egymás után következendő esztendőkre Sz. György napjától fogva, e’ 
következendő Királyi Haszonvételek Árendába Licitátio által kifognak 
adatni:

1-fzör Kerepesi, hörkényí, Pesten a’ Grifnél , és Hatvani 
Vendégfogadók.
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2- fzor Tulajdon Boroknak kiméréte Maisán, Tatár Sz. Györ
gyön, boldogon.

3- fzor Gedellői, Eörkényi, és Hatvani kereskedő Boltok.
4- fzer Etseri, Bagi, Maisai , és Zsidai Pálinka-házak.
5 Kör Négy vízi malom 188a szegen.

Három vízi malom Zsidón.
6- Kor Sződi, Kis Sz. Miklósi Korismával eggyütt, Hatvanig 

és Lőrinczi Mészárszékek.
7- fzer Hatvani Ser-ház.
Kiknek tehát arendálrai, szándékok volna, a' fent ki tett helyre, 

és napra a Praefectusi Hi% tálhoz illendően meghivattatnak.

Prandtner J.
Ezüstmives a’ Kígyó útfzában az ezüst Koronánál ajánlja magát, és 
szokott ezüst készítményeit mellyek réíTzerént itt, réíTzerént Bétsben 
a' legékesebb módon kéfzültek, és különösen szolgálhatnak:

Karátsonyi, és Új-esztendei Ajándékéig
melly ezüst az 1818-dik esztendőben szabott próba-határozás által a’ 
Bétsi 13 latos próbához ha-sonlóvá tétetett; egy fzer’smind az ezüst va
lódiságáról kezeskedik a' fent nevezett. — A' Bétsi portékákra téendő 
rendeléseket, a' legnagyobb pontossággal, és serénységgel minél elébb 
tellyesíteni fogja; noha ugyan az ezüst finomságára nézve az ide va
lónál nem elébb való, mindazonáltal (a’ Ts Kir. Austriai Tartomány
béli Kormányszéknek 1824- Április l-ső napján költ Rendelésénél fog
va) egy lat 15 váltó xral drágábban jön.

A’ fent érintett tárgyak' Kéfzitője tellyes erejéből azon lesz, 
hogy ezüst szereinek elkészítésében a' tisztaság, és jó izlqs által kinek, 
kinek bizodalmát megérdemelhesse; mellyben az ő Szülői is számos- 
esztendőkig részesülni fzereutsések voltak.

Pesten December 14-dikén 1828-

Oxigénéit Só-Savany,
vagy is úgy nevezett Chlorkalk, melly igen hafznos a’ levegő 
tisztítására, a’ ragadós nyavalyák, marha-dög, ’s a’t. ellen; továbbá 
mindenféle papiros nemeknek, gyapjú szöveteknek , fonalaknak ,’s a’t. 
hamarább, bizonyosabb, egyfzerübb , és oltsóbb megfejérítésére fzol- 
gál, találtatik fontja 24 kr. ezüstben Steinbach A lói znál Pesti 
polg. Szeres Kereskedőnél a’ Ketskeméti Kapunál. Minden vevő nyom
tatott utasítást kap, mi módon kelljen vele bánni-



HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
__________(5i.)_________________

Pesten, Szerdán, Karátson Hava 24-dik napján 1828.

GyŐzedele m.
Fényes gy őzed elem fejedet koszoruzza babérral;

Haj, ele veszély nélkül nints koszorúra jusunk!
Nagy , ki az ellenfél. eggyőzlieti; eimde nagyobb még, 

Á’ ki erőt venni tu , maga indulatai.

va, de semmi halálos eset nem tör
tént ; úgy Brassóban is , a' mint lát
szik , megszűnt a' pestis.

OROSZ BIRODALOM.
Dec. 2-dikán Sz. Pétervárában Ó 

Felségének Pawlowits Miklós 
Tsáfzámak a thronusra-lépését min
den templomokban Isteni szolgá
lattal , és báladó Énekkel megül- 
Iötték.

A’ Tsáfzári General-Stab’ fejéhez, 
Gróf Diebits General - Adjutáns- 

(hoz O Felsége a" Tsáfzár, midőn 
jneki a’ Sz. András Rendét megkül- 
Idené, illy levelet írt: ,,A’ mostani 
jTörök háborúnak kezdete az Orofz 
fegyverek’ ditsőségének új fényt szer
zett. Azon akadályokat, mellyeket 
az ellenség’ erőlködése , és maga a’ 
Lerméfzet utunkba vetett, fegyveres 
Iseregeink’ bátorsága, és állhatatos
sága elhárította. Tsak négy hónap
ja, hogy a’ Dunán általkeltünk, és 
zászlóink már Várna' falain lobog
nak , melly még eddig semmi győ
zedelmest nem ismért. Még egyéb 
fontos várak, és vidékek is meg van-

X

MAGYAR és ERDÉLY-
ORSZÁG.

A. idő nálunk már egy hét óta na
gyon meglágyult; tegnap , ’s ma is 
fzinte tavafzi tifzta idő volt; a'múlt 
vasárnap, valamint hétfőn is a’nem 
hideg fzél keményen fújt. — Illyent 
írnak Posonyból is, hol még a’Du
nán lévő hajó-híd most is áll; ná
lunk nagyon siettek a’kifzedésével. 

Egy híres B o s c o nevű fzem- 
fényvefztő játékos van most Posony- 
ban, ’s mesterségeit a’ nézőknekj 
igen.nagy álmélkodására mutogatja; I 
azt mondják; hogy a’mit végbevi-| 
ízen, a’tsudávalhatáros. Ide Pestre 
is el fog jőni. Bétsben, Berlinben,1 
Sz. Pétervárában , ’s a’ t. az Udvarok 

( előtt is nagy megelégedést nyert. 
Filadelfiához hasonlítják.

Brassónál Dec. 3-dikán egy Olá
hot meglőttek a’ kordon őrállói,1 
azért hogy a’kordonon általfzökött, 
’s a’ kiáltásra nem akart megállani. 
— Szebenben is 4 házat bezártak,' 
a' hol némelly Brassaiak voltak fzáll- 
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nak hódítva a' fekete tenger' nyű
göt! , és keleti partjain ; és az Orofz 
ágyúk dörgése az Ottománi Porta 
Asiai birtokainak távul lévő részei
ben is hangzik. Ezen előmene
telekre a Kegyelmed bölts, és mun
kás rendelései által megmutatott 
közre - dolgozását tellyesen megis
mervén , és azon buzgóságát betsül- 
vén, mellyel erejének , és egés- 
ségének kimillése nélkül a’ reá 
bízott dolgokat tellyesítette, Ke
gyelmedet a’ Sz. András Rendének 
Vitézévé kegyelmesen kinevezzük, 
mellynek címereit ezennel Kegyel
mednek megküldjük, ésparantsol- 
juk , hogy azokat a’ rendízabás fze
rént viselje. Meg vagyunk győződ
ve a'felől, hogytellyes hajlandósá
gunknak ezen új emlék-jele a'hadi 
dolgok’ elintézésének folytatásá
ban jövő esztendőre a’Kegyelmed 
buzgóságát még meg fogja kettőz- 
tetni; midőn egy fzer’smind a’ mos
tani táborozás’ tapasztalásaira is 
ügyelni kell, mellyek mind a’ há
ború" minémüségét, mind az ellen
ségnek hajthatatlan nyakasságát 
megmutatták. Maradunk Tsáfzári 
kegyelmünkkel mindég jóakaró. 
Miklós. Páris hajón, a’ Várnai 
tenger-öbölben, Oct. 12. 1828.”

Ő Tsáfz. Felsége Eriváni Gróf 
Paskevits Generálishoz Nov. 4- 
dikén intézett levelénél fogva őtet, 
vitézi tetteinek megditsérése mellett, 
Sz. András Rendének Vitézévé ne
vezte.

Stavropolból (a’ Kaukázus 
mellett) Nov. ll-dikén ezt jelentik :

„Tegnag Emánuel lovasság Ge
nerálisa, ki a’ Kaukázusi határsze
leknél vezérhedik , Stav rop ólba 
vilfzatért, minekutánna fzerentsé- 
sen végre hajtotta a" Karatsájok 
ellen tett expedilióját (ez egy hegyi 
népség, melly az Oroszoktól ide
genkedik) Egy hegy alatt hozzá fér- 
hetetlen rejték - helyeken lakván, 
nem tsak magok több ízben beüt >t- 
tek birtokainkba, hanem az ő kör
nyékük a’ szomszéd begyekkel, és 
völgyekkel eggyütt még arra szol
gált, hogy mind azon hegyi népsé
gek, mellyek az Oroszok eránt el
lenséges indulattal vannak , ottöfz- 
ve-tsoportoztak, "s úgy egy erővel 
tsaptak bé határainkba; ezt annál 
gyakrabban kezdették űzni azon idő
től fogva, mióta a" Török ellen a’ 
háború foly. Nov. 1-ső napján sere
geink , Emánuel Grlis" személyes ve
zérlése alatt a’ Karatsejevi sziklához 
közelitének, és reggel 7 órakor elkez- 
dék a’ tsatát a" hegyi lakosokkal, kik 
kétségbe esett magok" védelmezésé- 
vel estvélyi 7 óráig folytatták ; de 
végre kéntelenek voltak vitézeink’ 
erőlködéseinek engedni , kiknek 
megrettenhetetlen bátorsága most is 
megkoronáztatott. Az ellenség tel
lyesen megverettetvén, és legjobb 
hadi seregét elvesztvén, szoros he
lyéből kiveretett, és elfzéledett; erre 
a' mi seregünk a! helyet elfoglalá, 
és más nap minden ellentállás nél
kül K a r t- J u r t á h o z, a Karatsá
jok' fő lakó helyéhez juta. Meg
rettenvén a’ lakosok, a' Véneket a" 
sereg eleibe kiküldötték , és kegye
lemért esedeztek , mellyel meg is
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nyertek. Nov. 3-dikán a" Rarat'sá- 
jok Fejedelme, Vali- Ifzlam-Keim- 
Sakalov, a Vének, és az egéfz nép 
O Felségének a’Tsáfzárnak jobbá
gyi hűséget esküvének , és ennek 
zálogául mind a' Fejedelem’ nem
zetségéből , mind a' három legelő
kelőbb famíliákból Kezeseket adá- 
nak; és arra kötelezek magokat, 
hogy ezután nem tsak a" hegyi la
kosoknak meg nem fogják engedni 
bútokaikban az öfzve-tsoportozást, 
hanem inkább minden erejükből a' 
határainkra való benyomulásokat 
fogják gátolni, és minden ellensé
ges szándékaikról a’ közelebb lévő 
Orofz Tisztet tudósítani. A’ Kara- 
tsájok megzabolázása nagy fontos
ságú dolog a Kaukázusi föld tsen- 
dességére , és bátorságára nézve. 
Azon kivűl Orofz Országnak tsere- 
beli Kereskedése is sokat nyer, mi
vel Ka ma vizénél, Chachandu- 
chov várral ízembe, új út nyílik 
termékeik’ eladására.

Nov. i-ső napján a’Grúziái gra. 
natéros Rgt. T i f 1 i s b e béérkezett, 
és az ifjú N i k o 1 a j e v i t s Konstan
tin Nagy Hercegnek ezen Rege- 
ment" Fejévé lett kineveztetését ün
nepelte. Más nap Gróf P a s k e v it s 
a’ Regementet Eriván-piaczra ki- 
állítá, és fzívesen megköfzöné a’vi
téz granatérosoknak azon szolgála
taikat , mellyeket az ő vezérlése alatt 
az utólsó táborozásban a’ Török el
len tettek. Estve bál volt, mellyen 
a’Városlakosain kivűl, az újonnan 
elfoglalt tartományból valóPersák is, 
és a’fogoly Törökök, ú.m. a’Karsi, 
é» Bajazéti Basák, a’ jelenlévő ide

genek Angolok, Francziák, "s a’ t. 
jelen voltak. A'palota hadi f gyvé
rekkel volt felékesítve. Mostanság a’ 
Regt’ Óbestere Gróf Simonits 
Elisabetpolnál nagyon megsebesít- 
tetvén, man kokon járva vezérli 
granatérosait.

Noha Őrei, Tamboíf, és egyébb 
Kormányszékekben a’ búza-aratás 
elég bő volt, mégis ezen gabona 
kivált Oct. közepén jó formán meg
drágult. Ezt annak tulajdonítják , 
hogy a* keleti tenger’ kikötőhelyei 
számára folyvást nagyon keresik a’ 
búzát, és hogy a" külföldön rofz ara
tás volt. Az a’ híre, hogy nagy 
summa pénzeket küldenek a’ Kor
mányszékekbe, gabona - vásárlásra. 
Azt is befzéllik, hogy Május hónap
ban 182Q. sok búzát fognak Sz. Pé- 
tervárába szállítani, és pedig még 
drágábban, mint a' múlt nyáron. 

NAGY BRITANNIA.
Backhouse Úr Vice Státus 

Titoknok a’ külső dolgokra ügyelő 
Minister mellet, levelet irt a Lloyd 
Kávéház’ társaságához, mellyben 
Gróf Abeerden Minister nevé
ben hivatalosan jelenti: hogy azon 
kereskedő hajóknak, mellyek Nagy 
Britanniából Oct. 1-ső napja előtt, 
vagy a’ földközi tenger’ kikötőhe
lyeiből Oct. 30-dika előtt indúl tak- 
el akár miféle portékákkal megrak
va Konstantinápoly felé, a’ Darda- 
néllákat bezáró Orosz hajós sereg 
semmi akadályt útjokban nem fog 
tenni; — ellenben azon hajókat le 
fogja tartóztatni az Orosz hajós se
reg , mellyek a’ nevezet napoknak
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elmúlása után indúltak Konstanti
nápoly felé , ha azok vagy eleség- 
gel, vagy hadi szerekkel volnának 
megrakva.

A' Ratholikusok Eggyesülete 
Dublínban Nov. 24-dikén tartott 
ülésében azt végezte, hogy kilencz 
Követet, (mind katholikus Faire
ket, és Fairek’ fiat) kell által kül
deni Angliába, kik a’ Ratholikusok 
ellen meggyökerezett előítéleteket 
igyekezzenek eloszlatni, az ellen
séges indúlatokat letsilapítani, és 
az Irland! nép’fzükségeit, ’s kíván
ságait előterjeszteni.O’ C o n n e II Úr 
így szollá: „Mi bizonyosan nem fo
gunk arra megesküdni, hogy a' Ki
rály" hatalma a lelki dolgokra is kiter
jedjen; de arra kéfzek vagyunk meg
esküdni, sőt meg is esküdtünk, hogy 
a’ Pápának ezen országban semmi 
világi hatalma nints; küldjetek-ki 
engem’, ’s én ellenségeinknek a’ tör
ténetekből megmutatom, hogy az el
lenünk támasztott vádak mind hely
telenek.” Erre egy jelen lévő Pro
testáns, Proby Úr, azt monda: 
hogy 0’ C o n n e 1 Ür mutatná-meg 
azt, hogy a’ Pápa nem tulajdonit 
arra magának hatalmat, hogy va
lakit az esküvés’ kötelező erejétől 
felmenthessen , ( dispensálhasson ). 
O’ Connel Úr megígérte, hogy 
azt meg fogja tselekedni.

A’ Courier azt nyilatkoztatja- 
ki: hogy Wellington Herczeg , 
minden ellenkező hírek mellett, a 
Ratholikusok’ügyében Peel Úrral 
(ki a’Ratholikusok’ legnagyobb el
lensége) tellyes eggyetértésben va
gyon; és koránt sem alkudoztak

Huskisson Úrral (ez a* Katholi- 
kusok’ pártfogója) hogy őtet ismét 
a" Ministeriumba hívják. A Times 
Újság bizonyosnak mondja : hogy 
Hg. Wellington, és Peel Úr 
a' legközelebbi Parlamenti ülésben 
törvény-javallatot akarnak béadni a 
Ratholikusok' javára.

Egy Újság azt mondja: hogy 
Angliára örökös gyalázat fog há- 
ramlani, ha a Temse vize alatt való 
útnak végrehajtására még fogyat
kozó 75,000 font sterlinget öfz
ve nem tudják fzerezni, akár ez ma
gános személyek aláírása által, akár 
az Orfzáglófzék’ adakozása által es- 
sék-meg, melly éppen most az új 
paloták’ építésére, új utfzák’ áltál- 
törésére Westminsterben, ’s a’ t. mil
liomokat eltékozol. — A’ föld alatti 
út' építőmestere, B r u n e 1 Úr , 
Franczia születés, midőn nem rég 
Franczia Országba útazott, a’ Fr. 
Király neki a’ Betsület' Légiójának 
Keresztét ajándékozás

FRANCZIA ORSZÁG.
A' M q n i t e u r Tóul ónból Dec, 

l-sŐ napján költ levelet vett, melly 
illy értelmű :,,Tegnap Finistére 
nevű királyi gabarra-hajó Na va
ri n t ól az ide való kikötőhelybe ér
kezett, és contumáczia alá tétetett. 
Ugyan ezen hajóval érkezett onnét 
három fzállító hajó is. — Fa b vier 
Óbester tegnap hív hadi Segédjével, 
Moliere Urral , es Desmai- 
sons lovaggal, egy ifjú Görög- 
partfogóval, ki a Görög ügy' védel- 
mezésének fáradozásaiban részt akar 
venni, ide jött. Estve a" játékszín
ben megjelent, hol L e o n i d a s ne-



vtí fzomorú játékot adták-elő (ezen 
játékot valami két etetendő előtt a’ 
Szerzőtől 10,000 frankon vette volt 
meg egy Párisi Könyváros).— Fafa
jiért a’ felette nagy sokaság kö
zött némellyek megismérték, és az 
ő neve tsak hamar fzájról fzájra 
ment. Ekkor egy alkalmatos Loge- 
ba vezették „ és illy hang zendüle 
meg a’játékfzinben : Éljen Fab- 
vier Óbester! de ő minden tifz- 
telkedést el kívánt mellőzni. Azt 
mondják, hogy olly czélból megyen 
Görög Orfzágba, hogy ott egy Gö
rög hadi sereget alkosson - öteve. 
(A’ Messager des Chambre» fzerént, 
ezen Görög hadi sereget a’ Franczia 
Orfzáglófzék fogja felruházni, és 
fizetni.)

A Constitutionnel ugyan 
Tou Ionból Dec. 3-diki levelet 
közöl e’képpen : ,,G a 1 a t h e a fre- 
gátára , F leur y Kapitány alatt, 
éppen most teállíttatik-bé 300 em
berből álló sereg, melly Móreába 
van rendeltetve; holnap fog elin
dulni. Ezek ugyan azon katonák , 
kik felette nagy sietséggel jöttek 
vala, hogy hajóra üljenek, azután 
pedig ellenkező parantsolatot vet
tek , ’s 14 nap Ollioules falúban ta
nyáztak. A’ hivatalos levelek értel
mét mellyeket Finistére hajó hozott, 
Telegraf által szolgáltatták Párisba; 
’s úgy látszik, hogy ugyan azon 
úton küldötte válafz képpen az Or
fzáglófzék azon parantsolatot, hogy 
a’ 300 katona haladék nélkül üljön 
hajóra. Arról is beszélnek, hogy 
még új seregeket küldenek Móreá
ba , ’s ide számlálják a' 3 , 6 , és 14 
dik Regementeket. Fahvier Óbes

ter Daphne gályán, igen sebes 
futó hajón, még ma elindul; a' mint 
értjük , Tábori Marsainak nevezte
tett. Navarini levelek jelentik, hogy 
Rosa m el Contra-Admirális oda 
megérkezett, és Rigny alatt szol
gál. Rigny azután tsak hamar Szmir- 
nába hajózott, hol fontos diploma- 
tiai ügyeket kell eligazítania a’ Gö
rög Kormány fzék’ elintézése eránt. 
Némellyek azt hiteik , hogy a" Fran
czia seregek mentői hamarább vite- 
fza-térnek Móreából. mások ezt két- 
lik ; a' mi itt történik , mind ellen
kezőre mutat.

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból Nov. 

25-dikén. Ezen h. 15-dikén a’Szul
tánnak második szülött fia Abdul- 
hamid Herczeg, rövid betegsége 
után 21 hónapos korában meghala. 
Ezen gyermek’ teste más nap az 
Udvari TifztelV, és Ulemák’ által 
kisértetvén, a Nagy-Úri sír-bóltba 
eltemettetett.— A’ sok Herczeg-afz- 
fzonyokon kívül most mégtsak egy 
Herczeg vagyon életben A b d u 1- 
medsid, (teül. Apr. 20. 1823.) 
Mahmud Szultán" fzámos magzatai 
közül.

Noha már a’ kemény idő béál- 
lott, mégis folyvást érkeznek Asiá- 
ból fegyveres seregek , és az ágyú-, 
’s egyéb hadi szereket szakadatla
nul küldözik a’ had-mezőre. Az új 
Nagy-Vezér, Izzet Mehraed Ba
sa Áidosba ütötte fel fő hadi szállá
sát. De a" Bálkánon annyi hó esett, 
hogy majd lehetlen a’ táborozást 
ezen vidéken folytatni.

Azonban a'Szilifztriai Kor
mányozó azon tudósítást küldötte



Portához, hogy az Oroszok ezen 
vár* őrző seregét még egyszer a’ vár 
általadására felfzóllítván , és attól 
megtagadó választ kapván, ezen hó
nap első napjaiban Szilifztria’ os
tromlását abban hagyták.

Az Orofz flotta a" fekete tenge
ren az October’ utolsó felében ott 
uralkodott szélvészek miatt kéntelen 
volt az Orofz kikötőhelyekbe bé- 
fevezni, de úgy látszik, hogy a’ hajók, 
és a’ rajtok lévő emberek meg nem 
menekedtek némelly veszedelmek
től , és károktól; mert az Ina da 
nevú ÖO ágyús línea-hajón kívül, 
melly a’ parthoz vettetett, még né
melly, réfzint hadi, réfzint szállító 
hajók mind az Európai, mind az 
Asiai partoknál elrepedeztek, öfz
ve töredeztek.

Ezen h. 16, és 21-dikén három 
Austriai, és egy Szárdiniai keres
kedő hajók érkeztek ide Várná
tól; mellyek ezen Város’ Mohame- 
dánus lakosainak egy részét, — ne
hány száz famíliát — hoztak ide. 
Ezek’ fzámára az Orfzáglófzék Ga- 
Istában, és a’ környékbeli külső 
városokban szállást,és tartást rendelt.

Nov. 18, és lY-dikén 27 keres
kedő hajó , gabonával és egyéb ele- 
séggel megrakva érkezett ide, 16 
ugyan Alexandriaból, a' többi S z i- 
riának, és Macedóniának 
külömbféle kikötőhelyeiből. Hogy 
ezen hajós-ofztály a’ Dardanellákhoz 
béerefzkedett (Nov. 14- ), nehány 
óra múlva Ricord Orofz Contra- 
Admirális egy línea-hajóval, és há
rom fregátávalTenedósz szigeté
nél a’ Hellespontus’ torkolatjánál 
tfermett, hogy a’ Dardanellák’ bézá-|

rását kihirdesse, és egyenesen vég
re hajtsa.

Mihent híre ment az Orofz’ szán
dékának a’ Dardanellák’ bézárása 
eránt, a’Görög Orfzáglófzék mind
járt nagy számú fogdosó-levelekel 
ofztott-ki, és a’ Görög korzárok a’ 
napokban több hajókat, külömbféle 
nemzetekét, gabonával megrakva, 
elfogtak, és azokat Aeginához 
vitték az ott felállított tengeri tör
vényszék eleibe; ezek között van 
négy Austriai kereskedő hajó is, de 
mind ollyanok , mellyek hadi ha
jó k’ k i s é r e t e nélkül mertek 
megindulni az Archipelaguson. A- 
maz említett hajós-ofztály is ki volt 
téve a" Görög korzárok üldözésének, 
de attól a kísérő hajók’ Kapitányai
nak buzgósága , és bátorsága által 
megszabadultak.

A’ Porta mihelyest bizonyosan 
megértette hogy a’ Dardanellákat 
valósággal az Orofz hajók bézárták, 
jónak találta mindjárt olly rendelése
ket tenni, mellyek által az eleség’ 
dolgában illy fzámos népségű fő va
roson segíttsen;és minthogy bizony
talan lévén , mikor fognak még hajó
kon gabonát hozni, ’s a’ szekereken 
való szállítás, míg jól öfzve nem lefz 
fzerkeztetve a’ fuvarozás , igen las
san megyen, ennél fogva ezen h. 
23-dikán olly parantsolatot hírdefc- 
tetett-ki, melly fzerént minden nő- 
telen Görögök, és Örmények , kik 
nem Konstantinápolyban ízületiek, 
és itt valósággal nem birtokosok , 
14 nap alatt a’ fő városból elköltöz
ni , és haza menni kötelesek. Ezen 
rendelésnek végrehajtása a’ Görög, 
és Örmény Pátriárkákra vagyon bíz-
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va; 's ez által az ide való nép’ fzá- 
ma mintegy 25,000 fővel meg fog 
bevésődni.

Mi bent a’ Portához tudósítás ér
kezett, hogy az Orofz hajós sereg 
Tenedófz szigetnél megjelent,; 
mindjárt a Dai danelláknál lévő tá
bornak Vezérét Hafis A. I i Basát 
a'Tent-dófzi vár kormányozó ává ne
vezte , és az egykori Nagy-Vezérre 
Silihdár Ali Basára hízta a’ 
Dardanelláknál lévő seregek" vezér
lését ; ezen állás’ megerősítésére ne
hány hadi hajókat is küldött oda.

A' minap letett Nagy-Vezér M e h- 
med Szeli m Basa már megér- 
1 ezett Gallipoliba , fzámkivetési he
lyére.

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Görög Méh nevű Újság 

Oct. 25-dikén (új Hal. ezt írja: ,,A’ 
múlt vasárnap estve Ó Exja a Prae- 
sidens Ilona Orofz Tsáfzári fregá- 
tán P ó r ó f z b a indúlt. Azért nem 
jelentettük , akkor elmenetelét, mi
vel tsak rövid ideig kellett volna tá
vul létének tartani; most jelentjük, 
mivel az ellenkező ízéi folyvást gá
tolja visszatérését. — Elmenetele 
előtt a’ Piaesidens a' 13-dik fzámú 
második végzésnél fogva, Kolo- 
kotroni Generálist, a’ Pelopon- 
nésusi seregek" fővezérét, és N o t i 
Botzavi, "s Nasso Photoma- 
ra Stratagokat a’ hadi Tanáts" tag
jaivá nevezte. Ugyan akkor a’ 15-dik 
fzámú negyedik Végzés fzerént Ő 
Excellentiája Gerasimus Aegi- 
nai Érseket, Dániel Tripöliczai 
Érseket, Neophytus Talandai 
Püspököt, Jósef AndrussaiPüs
pököt, és János Damalai Püspö

köt, az Egyházi Válafztottság' tag
jaivá nevezte.

A" Görög Méh Nov. első nap
ján jelenti : hogy a’ Praesidens Oct,
15-dikén költ Rendelésénél fogva, 
Rriesi Antal Kapitányt ^Hydrai 
születésűt) ama híres Passano he
lyébe a’ nyngoti Görög Orfzág'ten
gerein lévő kis hajós sereg" vezérévé 
nevezte.

A’ legújabb Görög Méhben 
Nov. 8-dikán ezek találtatnak: „Vég
re bétellyesedett a’M e g a r a i tábor
ban lévő külömbféle fegyveres sere
geknek óhajtása. Szerdán , Nov. 5- 
dikén, I p s i 1 a n t i Demeter Fő Ge
nerális azon öt-fzázaddnl (Pentako- 
siarchia) , mellyből testőrző serege 
áll Strato vezérlése alatt, valamint 
Divunioti, Eumorphopulo, 
és Vasso Ezeredesek ( ChiHar
cba) , legjobb rendben Szalon» 
ellen indúltak. Ezen derékok, aka- 
ratjok ellen olly soká viffzatartóztat- 
ván , a’legnagyobb fellelkesedéssel 
fognak az ellenség" eleibe állani, és 
magok számára,hadi társaiknak, R i- 
tzo Tsavella, és Strato Eze
redesek nek módjára,új koszorút sze
rezni. Raratasso, Hadsi Pe
tra Kristóf, és Krisioti Miklós 
Ezeredesek, kik, a’ mint látszik, 
a’ tartalék seregeket formálják, M e- 
garában maradtak.”

KOLUMBIA.
A Journal du Commerce illy ér

telmű levelet közöl, melly Kartha- 
genábólOct. 16-dikán költ: „ A Bo
livár ellen koholt öfzve-esküvésnek 
némelly közelebbi környülállásai 
ezek : Ennek Fejei a* Bogotában fek
vő , 200 emberből álló, pattantyús



kompániát pénzzel megvefztegették; 
ezeknek , ha a' dolog elsült volna, az 
Angol házaknak , sőt a’ mint az Or- 
fzáglófzéki Újság mondja,a" fő város
nak kirablása igértetett.Noha Bolivár 
némelly gyanús környűlállásokból, 
sőt a hozzá érkezett bémondások- 
ból a" dolog* mivoltát gyaníthatta 
volna, még sem tett semmi egyéb 
ovásbeli rendeléseket a szokottak
nál ; tsupán tsak valami húfz, ló 
nélkül lévő , lovas-katonáknak, kik
nél kardnál egyéb nem volt, őrállá
sa mellett bézáratlan szobában aludt. 
Kevés számú őreit könnyen bézár- 
ták a’ strázsa-fzobába , kik neki nem 
mehettek segítségére. A* pártütők 
Bolivár’ háló szobájába illy kiál
tással rohantak: „Le a' tyran- 
n u s s a 1! Már a* háló kamarájába 
jutottak vala, midőn az ablakon le
ugrott az utfzára , 's így megmene- 
kedett. Azalatt W h it ti e Óbester, 
egy Angol, ki a' Vargasi Regemen
tet vezérlétté, a" kafzárnyábólkinyo
mult , és a' Regementet az ágyúk el
len vezette, noha a' pattantyússág jól 
tüzelt, azokat elfoglalta , és a'párt
ütőket megszalasztotta. Haladék nél 
kűl Bolivár' palotájához sietett, 
kiveré belőle a" pártütőket, és kö
zülök 12-őt levágván, g-at megsebe
sítvén , és 40-et elfogván, a többit 
a’ városból kiüzé.— Midőn Bolivár 
veszedelmen kívül volt, azon igye
kezett , hogy katonáinak , és baráti
nak dühét letsilapittsa, kik azzal 
akartak bofzút-állani, hogy mind 
azokat levagdalni szándékoztak, kik

előttük gyanúsok voltak. Bolivár ló
ra üle, a’ várost bényargalá, és a’ 
vétkesek elfogatása eránt rendelést 

I teve. Már a’ fogházak tele voltak, és 
:a’ szaldókat keményen üldözték a’ 
I mezei lakosok , kik minden pillan- 
i tatban közülök nehányat bétsíptek. 
j Mas nap 26-dikán reggel már a' 
dolognak vége volt; Santander,

Iés Padi 11a magokat, mint fog- 
l Jyok , jelentették. Az Orfzáglófzéki 
I Újság azt mondja : hogy a'zenebo- 
j na alatt illy kiáltás hallatszott : „É 1- 
j e n Santander! és ismét: Le a 
/yrannussal! Éljen a’Cucu- 
t a i Cons ti tutió! '* Azt tartják, 
hogy sokat kivégeznek, már ötnek 
vége van. Úgy látszik, hogy ezen 
czimborálás messze el volt ágazva. 
Itt Karthagenában is némellyeket el
fogtak. Ezen öfzve-esküvés által a* 
Szabadító" hatalma még annál in- 
kább-meggyökerezik, minthogy az 
ellenkező fél igen meg fog gyengül
ni.— Akár hogy Ítéljenek Éurópá- 
ban Bolivárról, de mi idegenekül 
igen szerencséseknek tarthatjuk ma
gunkat, hogyígy ütött-ki a’ dolog, és 
benne Kolumbia’ bátorságára nézve 
egy zálagot találunk.Akár mit mond
janak , de Bolivárra a Kolumbiaiak
nak még sokáig szükségük lefz; nála 
nélkül lehetetlen volna állandó Or
szági ófzéket felállítani. Azt vetik íze
mére, hogy hazáját iga alá akarja 
hajtani; de az ember’ belsejét nem 
láthatják; ha az elmúltakról íté
lünk , igen jó lelkű hazafiul szemlé
lünk benne; mi őt nem gyalázhatjuk.

A’ Karátson ünnepei miatt jü'ó Szombaton nem fog megjelenni az Újság.
A mai postával küldjük tisztelt Olvasóinknak ajándékai Svéczia , Norvégia , és Dánia Mappáját.

(Hasznos Mulatságok Nro 51. Hirdetés %f% árkus)



Hirdetések
a1 Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz.
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Hirdetés.
(1) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara rendelésébői 

ezennel köz hírül adatik: hogy Januarius 19-dikén 1829- dél előtt 10 
órakor az Aradon lévő Kamarai Perceptorság' irófzobájában Kótyave- 
tye fog tartatni a’ Ts. K. Katona-Pénztár fzámára elfoglalt, Scher
fe ne der Jánosé volt, Majorháznak melly áll egy épületből, két lakó 
szobával, 1 konyhából, egy lerakóhelyből, U—500 akó borravaló 
pinczéből, továbbá konyha — gyümöltsös— és káposztás kertből,—- 
egy esztendőre való bérbe adása eránt t. i. Április l-ső napjától fogva 
182Q. Martius végéig 1830. A’ kiárendálni kívánók ennél fogva meg. 
hivattatnak, hogy szükséges bánat-pénzzel felkészülve ezen Licitátióra 
megjelenni ne terheltessenek. Budán Dec. 15-dikén 1828.

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

ből köz hírré tétetik: hogy a’ Ménesi Kir. Kamarai Kerületben, ne
vezetesen 1257 hóid Zimánd Kameráiig pusztán, mellyek három nyo
másra vannak felosztva, és a’ mellyek közül 41Q hóid már őfzi gabo
nával bé van vetve; továbbá a’ 120 hóidból álló Szabadhelyi fenma- 
radott föld fzabad használásra, 2 esztendőre ’s 10 hónapra 182Q-diki 
Januar, l-ső napjától kezdve 1831-diki Octob. utolsó napjáig , az 182g- 
diki Januar. 5-dikén Paulisban a’ Számtartó - Hivatal írófzobá- 
jában tartandó Licitátio által a’ többet ígérőnek árendába fog adatni.

Ennél fogva az árendálni kívánók meghívattatnak ezen Lici
tátióra , hogy szükséges bánat-pénzzel felkészülve megjelenni ne ter- 
lieltessenek. Budán Dec. i4-dikén 1828.

Hirdetés.
(5) Néhai Méltóságos Idősbb Boros-Jenői Muslay Antal Űk 

Ts. Csanád Vármegye volt Fő-Ispány a Örökösseinek T. Neográd 
Vármegyében kebelezett; Vácztól egy órányira , Festői pedig négy órá
nyira fekvő Rádi, és Csekei sequestráltt Javai, a’ jövő 1329-dik efz
tendei Februarius 16-kán Kádon tartandó Licitátio által a’többet Ígé
rőnek Árendába ki fognak adattatni, melly Licitatióra az árendájni 
kívánók meghivattattnak. Az árendás bánat bér fejébe 2000 ftot VCz».

( Második Félesztendő 1828.J,



■az árendális Summának pedig felét mindenkor fél esztendőnként előre 
letenni tartozni fog. A' Jószág öfzveirását, vagy Rádon az Uradalmi 
Tifztartónál, vagy pedig Pesten az Uraság házánál 2Q3-dik fzám alatt 
az Új piaczon, a’ Ház gondviselőnél -olvasni lehet.

A’ Pápai Ts. ’s Kir. privilegiált

Kő-edény Fahr lkának
fzerentséje vagyon alázatosan jelenteni: hogy folyó efztendei Decem
ber 1-ső napja békövetkezéséveí készítményeinek betsét a’legillendőbb, 
’s egyfzer’smind kiszabott árra ujjolag leszállította; azt is közhírré té
vén, hogy fabrikált szereit úgy megjobbította, hogy azok minden 
illyenféle hazai készítmények közt, nem tsak belső tulajdonságok
ra nézve legerősebbek , hanem külső formájokra, ’s festésekre nézve 
is, a' porcelán edényekhez hasonlítván, legtifztábbak, tudni illik 
festve vannak fejér, és kék virágokra, kék karimákra, rózsákra, el
szórt külömbféle fzínü virágokra ’s a’ t. Mellynél fogva valamint ed
dig úgy ennek utánna is alázatosan ajánlja magát.

Azt is köz tudományúl adja, hogy a’nagyobb fzámmal vásárló 
Uraknak bizonyos Procentumot is elengedni kéfz. Külörnben mély 
Tisztelete mellett a’ nagy érdemű Publikumnak jelenti hogy az új 
készítményei közül több rendbéli edény-által-fzállitások (Transporte) 
már kéznél is vágynak; mellyeketPesten a’fabrika fő lerakó-helyében 
a Nagy Hid utfzában, Kemnitz er házában a Teátrom épületének 
általellenébe minden órában találhatni.

H í ír d e t é s. „
(z) A’ Fő Méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal Úr O Her

cegsége Gedellői, és Hatvani Uradalmaiban, ugyan Gedellő Mező 
Városába most jövő 182Q-dik efztend. Januarius 12-dik napján három 
egymás után következendő efztendőkre Sz. György napjától fogva, e’ 
következendő Királyi Haszonvételek Arendába Licitátio által kifognak 
adatni:

1-fzör Kerepesi, körkényi, Pesten a’ Grifnél , es Hatvani 
Vendégfogadók,



2- fzor Tulajdon Boroknak kimérése Maisán, Tatár Sz. Györ
gyön, Boldogon.

3- fzor Gedellői, E Örkényi, és Hatvani kereskedő Boltok.
4- fzer Etseri, Bagi, Maisai, és Zsidai Pálinka-házak.
5- fzör Négy vízi malom Issaszegen.

Három vízi malom Zsidón.
G-fzor Sződi, Kis Sz. Miklósi Kortsmával eggyütt, Hatvani, 

és Lőrinczi Mészárszékek.
7 -szer Hatvani Ser-ház.
Kiknek tehát arendálni, szándékok volna, a’ fent ki tett helyre, 

és napra a’ Praefectusi Hivatalhoz illendően meghivattatnak.

A" Hazai 3s Külföldi Tudósítások3 nagy érdemű
Olvas ójihoz.

A’ ditső Magyar Nemzet mindenkor megbizonyította azon 
nemes nagy lelküségét, mellyel tsinosodásáíiak, nagyra emelkedésé
nek, fényének eszközeit ápolgatja, és ápolgatva gyarapítja. Ezen 
nemes indulatot tapasztalni fzerentsés volt ezen Nemzeti Újság’ In
tézete nem tsak a’ boldogult megindítójának, és szerzőjének éltében, 
hanem annak elhunyta után is ; a" mi abból megtetszik, hogy az Előfizetők' 
száma esztendőről esztendőre szaporodott. — Ezért Nekik méltó, és 
alázatos Köszönet!

Midőn tehát most ezen nemzeti Újságnak jövő l82Q-dik fél esz
tendei folytatásáról jelentést teszünk, olly bizodalommal fzóllítjuk- 
raeg a’ tisztelt Olvasókat, hogy eddig tapasztalt jóindúlatjokattőlünk 
meg ne vonják ; és hogy a’ nyomtatványok’fzámát ahoz lehessen szab
ni , Újság-leveleinket jókor megrendelni méltóztassanak. Ezen bizo
dalmát annál bátrabbak vagyunk reményű, -minthogy az Újságot a’ 
maga mivoltában, külső, és belső minéműségében megtartani, sőt, 
a’ mennyire lehet, tökélletesíteni tellyes igyekezetünk leszen. — A’ 
hazai dolgoknak, kivált mellyek a’ Közönséget érdeklik, első helyet 
engedünk, mellyeknek idein-korán való velünk közlésére ezennel 
bizodalmasan megkérjük az érdemes Hazafiakat; — a’ külföldi neve
zetesebb történeteket, országos változásokat, háborús dolgokat az 
értelmes Hazafinak tudni, nem tsak szép, hanem szükséges is. Tár- 
saságos életet élünk'; a’ Nemzetek egymással, mint a’ láncz-fzemek , 
egybe vannak kötve, ’s egymásba vagy egyenes, vagy mellékes 
béfolyások vagyon; azon Külföldi jelesebb dolgokat is érdemes Olva
sóinkkal értelmes, és tiszta,— ha bőven nem lehet, velős—elő- 
■adásban megismertetni kötelességünk.



Ditső Nemzet! Olly idő ponton állunk , mellyből a legélesebb 
fzemü Politikus is tsak sokféle szövevényt, a’ dolgoknak öfzvebonyo- 
lodását, de semmi véget nem lát. Az idő nagyon nehézkes , tsak a* 
jövendő mutatja-meg, mit fog szülni. Várjuk-el.

Újság-leveleinkhez járulnak a’ Hafznos Mulatságok, mel
lyek hogy nevűknek megfeleljenek , azon lenni el nem mulatjuk. Ezek
nek tárgyai: Versek, Daliok, Hazai Literatúra, Szép Mesterségek , 
Természet-Tudomány , Kézi Mesterségek , Házi ’s Mezei Gazdálkodás, 
Természet, ’s Mesterségbeli Ritkaságok , Nemzeti Szokások , régi Épü
letek , Históriai, Geographiai, Statistikai Jegyzések , Külümbféle Ér
tekezések , elmés Apróságok, és Mesék, vagy Rejtett szavak. — Az 
Újság-levelek mellé vannak még ragasztva külömbféle Hirdetések.

Továbbá a’ bévett szokás fzerént esztendőnként egy egy új Map
pával kedveskedünk a’ tisztelt Olvasóinknak. Most a’ Dánia, Sveczia, 
és Norvégia Mappája készül. — Az eddig kijött Magyar Adásnak 8 da
rabjával szolgálhatunk eggyenként 20 kr. ezüstben.

Az Újságnak előfizetési ára ezután is megmarad fél esztendőre 
10 fór. V. Cz. Postán küldve; itt pedig Pesten, és Budán 8 fór. boríték 
nélkül, azzal Q fór. — Riadatik hetenként kétszer Szerdán, és Szom
baton; az Újság egy-egy árkus, a’ Hafznos Mulatságok 1/2 árkus.

Ezennel bizodalmasan megkérettetnek a’ Ts. Kir. Posta-Mester, 
és Expeditor Urak, hogy a’ Felséges Aerarium’ hasznát is kötelessé
gük fzerént tekintvén , a’ szokott 11-dik gratis Újság’ jutalma mel
lett az Előfizető Urak’neveit, charactereiknek hibátlan feljegyzésévele 
eggyütt megjelenteni, ’s a’ letett előfizetési dijt elküldeni, valamint a' 
netalán esendő tévedést a' megigazítás végett jókor tudtunkra adni ne 
terheltessenek.

Egyfzer’smind tutitokra adom az érdemes Olvasóknak, hogy 
az Újság’ fzerkeztetését viszi Kováts Tamás Ur, a’ Philosophiá- 
nak, és Törvényeknek Doctora, úgymint a’ ki boldogult Férjem
nek éltében is három esztendőnél tovább, mint Segéd, munkálkodott 
benne.

Pesten Nov. 26-dikán 1828.
Kultsár Istvánné.

a’ Hatvani utfzában Nro 542*

Budai Lotter i a.
Karátson Hava 20-dik napján 1828. volt Húzásban kijött: 
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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

TUDÓSÍTÁSOK.
(52.)

Pesten, Szerdán, Karátson Hava 31-dik napján 1828. 

O esztendő.
Múlnak az esztendők; ’s megavúlunk mi is azokkal;

Senki az elmúltat vissza nem inti soha.
Boldog az, a’ ki szabott idején úgy vága-keresztul,

Hogy nints a* múlton aggani semmi oka.

MAGYAR és ERDÉLY.
„ ORSZÁG.o Ts. Rir. Felsége méltóztatott 

Mélt. Gróf G y u 1 a y Sámuel Ts. K. 
Kapitány Urat Ts. K. Kamarás! mél
tóságra kegyelmesen emelni.

A' Nagy Méltóságú Magyar Ki
rályi Helytartó Tanáts, Számvevői 
Hivatalában R ó z s á s József Ur’ha
lálával megüresedett Accessistaság- 
ra , méltóztatott P éné der Láfzló 
eddig volt Practicans Urat, ügyes
sége, ’s hafznos fzolgálatjára nézve 
mozdítani.

Méltóságos Boros-Jenői M u s I a y 
Antal Ts. Kir. valóságos Kamarás 
Úr, és több Tek. Ns. Vármegyék’ 
Tábla-Bírája, hoílzas betegeskedése 
után, Dec. 27. életének 55-dik efz. 
tendejében a’ világból kimúlt. Hideg 
tetemeit Ts. Ns. Nógrád Vármegyé
ben fekvő Rád helységében a' Nem
zetség sírboltjába ma, Dec. 31-dikén, 
takarították - el , ’s ugyan ott az 
engesztelő Mise-áldozatokat is tar
tották. — Nem külömben:(Második Félesztendó 1828.J

Pesten Decemb. 24-dikén reg« 
gél 5 1pl órakor meghalt Tek. Gyar
matai Sándor Mihály Úr, több Ts. 
Ns. Vmegyék Tábla-Bírája, életének 
78-dik esztendejében, nem tsak nagy 
reménységű magzatinak, kik na
gyobb részint már köz hivatalokat 
viselnek , hanem mindeneknek, kik 
a’ boldogultál közelebbről ismérték, 
nagy keserűségére.

Pesten Dec. 22-dikén meghalt 
Tek.Hangyás Dávid Úr, Ts. Ns. 
Pest Vgyének ugyan a’ Pesti Járás
beli Fő-Szo]ga-Bírája. Méltán bán
kódik az egéfz Ns. Megye mint régi, 
és érdemekkel tellyes buzgó Tiszt
viselőjének gyászos esetén.

Posonyból Dec. 18-dikán je
lentik : hogy Nagyon Tisztelendő 
Schönbauer Mihály Úr, a’ Ke
gyes Oskolák’ Szerzetes Papja, az 
oda való Rir. Akadémiában Exhor- 
tátor, és a Hit-Tudomány’ Profes- 
sora , tudományáról, és hivatalbeli 
buzgóságáról, valamint nyájasságá
ról , és emberi fzeretetéről ismeretes

X
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’Férjfiu , 48 efztendős korában, hir
telen guta-ütésben meghalt.

Posonynál a' hajó-hidát Dec.
22-dikén reggel kiszedték---- Nálunk
az idő tegnap valóságos télire vál
tozott; hajnalban keményen megfa
gyott , 's későbben havazni kezdett.

Brassó Dec. 14-dikén. — Az 
ide való pestis-ispitályban a f. h. 8- 
dikától fogva a' betegek’ fzáma z sze
méllyel szaporodott; ’s ezek közűi 
egy meghalt. — Három-izéken az 
Oj tozi kapunál, és a' Brassói kerület
ben egy faluban a’marha-dög kiütött.

Z ircz, Dec. 20---- Zirezén Ka-
rátson havának nyolczadik napján 
ritka ’s nevezetes ünnep tartatott. 
A szerzetnek Nesztora Nagyon Ti íz
lelendő Fitler Imre ötven efzten
dős Áldozó Pap léven , a' fen neve
zett napon a' Jubiláns Miséjét tar
totta. Ezen már magában is ritka és 
nevezetes ünnepet még jelesebbé tet
te azon ritka környűlállás, melly 
magát ezen ünnep alkalmatosságá
val előadá. A’ Jubiláns Áldozó Pap
nak N. T. Fitler Imrének ugyan 
az volt a Vezetője (az úgy nevezett 
Manuductora) a' Jubiláns Miséjén, 
a’ ki ötven esztendővel ez előtt az 
első Miséjének alkalmatosságával 
volt, t.i. Nagyon Tisztel. H ö g y é fz i 
Lajos már hat efztendős Jubiláns 
Áldozó Pap, Remete Sz. Pál Szerze
tese , a’ Posonyi Királyi Akadémiá
nak volt Exhortátora , Tek. Mosony 
Vármegyének Tábla-Birája. Az ün
nepi pompát nevelte az is, hogy a’ 
Sz. Mise alkalmatosságával tifztel- 
kedtek Fő Tisztel. Vajky György 
Ur, Mária Magdolnáról neveztetett

Felső-Eörsi Prépost; Fő Tisztelendő 
Szarvaskendi S i b r i k János Csatári 
Apátúr, és a* Szerzetnek szeretve 
tifztelt Apátja, Fő Tisztelendő V i 1- 
1 a x Ferdinand Úr. A' többi Nagyon 
Tisztelendő Urak is a’ kik az oltár
nál tifztelkedtek, mindnyájan érde
mekkel tellyes, nagyobb réfzént öíz
be borult Öreg Urak valának, a' mi 
abból elegendőképpen ki tetszik, 
hogy a’ fen nevezett Tifztelkedők- 
nek efztendejök' fzáma mind öfzve 
nyolcz fzáz ötven esztendőt téfzen. 
Ezen alkalmatossággal Német beszé
det tartott N. T. Hohe ne k kér 
Benedek helybéli Plébános és Con
vent Subpriorja, aj Magyart mon
dotta az ékesen fzoílááától ismere
tes Fő Tisztelendő MÓvéts Antal 
Úr, a’ Veszprémi Káptalannak Tifz- 
teletbeli Kanonokja, Palotai Kerü
letnek Esperestje, Palota Mezőváro
sának Lelki Pásztora. Ezután követ
kezett az ünnephez alkalmaztatott 
ebéd , mellyen fzáz hu fznál többen 
megjelenének.

Szatmár-Németi, Dec. 18. 
Sokáig emlékezetes lefz nálunk e fo
lyó esztendő December' 15. 16. és 
17-dik napja; mind azért, mert ti- 
zenkettŐd fél efztendő eltelése után. 
Szabad Királyi Városunkra Tiszti 
Szék - újításának reggele derült fel 
ezen : mind kivált azért, mivel amaz 
örökké áldva emlegetendő egykori 
Fő Pásztorunk Nagy Méltóságú Ka- 
lotsai Érsek Klobusitzi Klobusitz- 
k y Péter Ó Excellentiája’ kedves 
Testvérének , a’ valódi emberfze- 
retésről nagyon isméretes ,Ts. K. 
Tanátsos Klobusitzi Rlobusitzky



Ignácz O Nagysága’, mint e’ végre 
kiküldött Királyi Biztos Úrnak bölts 
kormánya alatt vitetett véghez ez 
napokon mindnyájunknak tellyes 
megelégedésünkre a’ rég óhajtott 
Tifztújítás.

Első nap a' Sz. Lélek' segítségül 
hívása után, mind a’ belső mind a’ 
külső Tanáts, a’Méltóságos Királyi 
Biztos Úr rendeléséből, a’ Tanáts- 
ház' nagyobb palotájában telepedett 
le ; mellynek gyülekezetét a’ Nemes 
Megyéből megjelent fo rendű Ura- 
ságoknak sokasága is fényesítette. 
Ekkor Fő-Jegyző Ns. Soos György 
Úr, fzívre-ható ékes Magyar beszéd
del idvezelvén a’ Mélt. Kir. Biztos 
Urat, a’ Titt. Fő-Bíró Úr is, a’ma
ga , és Tífzti társainak nevekben, 
az eddig viselt Hivatalt letévén, és 

.a' Ns. Város petsétjét a’ Levél’ Tár- 
kultsaival a’ Méltóságos Úrnak által- 
adván; Ő Nagysága r a Hivatalok 
jó lelki esmérettel való viseléséről, 
egy minden sziveket mozgásba hozó 
és a’velőkig ható magyar beszéddel 
nyitotta meg az ülést.

Ezen napon a’ Ns. Választott 
Közönségnek hijjánosságai kipótol
tatván ’s 40-re fzaporíttatván, sok 
érdemes polgárok elválafztattak; úgy 
hogy most ezen külső Tanáts il 
Ügyvédőket számlál a’maga kebe
lében. Ugyan ez napi ülésben Nép 
Szófzóllójává eddig volt Tifzti Fő
ügyész Ns. Joo Mihály; és az ed
dig volt Nép Szófzóllója Ns. Joo 
Ferencz Urak Senátorságra elválafz- 
tatván, a’ Méltóságos Királyi Biz
tos Úr eloszlatta a’ Gyűlést.

Másnap Dec. iG-dikán, a’ belső

Tanátsban még üresen lévő U székek
re, Fő-Jegyző Soos György; Szám
vevő Pap Péter, Dobos János, 
és Házi pénz-Tárnok Békéssy 
Jósef Urak emeltettek. így mind a’ 
belső, mind a’ külső Tanáts tellyrs 
számra nevekedvén , a’ FŐ és Al hi
vatalokat , réíTzerént választás , réfz- 
fzerént kinevezés által osztotta ki a’ 
Mélt. Kir. Biztos Úr mellynek kö
vetkezésében , a’ Választó Tanátsnak 
hármon kívül minden voksával, ’s 
a Tanátsház udvarát, \ és a" tágas 
piaczot ellepő Polgárságnak öröm 
kiáltásával a* Fő-Birói izékbe ültet- 
tetett a'mi, ürfzág Gyűlési, és Tár
nok fzéki követségei által magát 
több ízben érdemesített kedves Je
néi Györgyünk, Szatmár’s több Ns. 
Vármegyék Tálla-Birája. Polgár- 
Mesterségre úji;a elválasztatott Ts. 
Csermák Antal Űr; Kapitánnyá 
lett Soos György Úr; Számvevő 
R á t z György ; Hadi pénz Tárnokká 
pedig H a u 1 i k Mihály Urak válasz
tattak. Maga a’ Méltóságos Királyi 
Biztos Úr Fő-Jegyzőnek kinevezte 
Sarkadi Nagy Mihály Urat ; vala
mint Al-Jegyzőnek S iga György; 
TifztiFő-Ügyéfzneh Szathmáry 
Jósef, Al-Ügyéfznek Sztrantzhy 
András; ’s Levél-Tárnoknak Beö
thy András Urakat.

Ezek e’ ként végben menvén az 
új Fő-JegyzŐ az igazság szerelést 
nyájassággal párosított Mélt. Kir. 
Biztos Úrnak egyenes lélekkel vitt 
kormányát , emberfzeretőségét, ’s 
mindeneknek tökéllétes megnyugta
tására esett intézeteit háláló beszé
dével magasztalta: Ő Méltósága pe-
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dig a’ Tifztviselőket felvállalt hiva
talaiknak serénységgel való vivésére 
intvén, bérekefztette a’másodnapi 
ülést. A'fzerentsésen véghez ment 
Restaurátiót a’ köz kedvességet ér
demlett ’s nyert Fő Lelki Páfztorunk 
Méltóságos Hám János helybeli 
Püspökünk’ gazdag afztala rekefz- 
tette bé ; ki a’ Mélt. Kir. Biztos Úr
nak három héti itt léte alatt Ma
gyarvendég fzeretőséggel ajánlotta 
Úri szállását ’s asztalát.

A' 3-diknapi ülésben, Dec. 17- 
dikén O Nagysága, az új Tifztvise
lőket maga jelenlétében meghitel- 
tetvén , Tiszteletbeli Tanátsossá ki
nevezte Ts. Mándi Jósef, ’s L u- 
kátsi Ferencz Urakat, Szatmár ’s 
több Ns. Vármegyék Tábla-Biráit, 
és a’ tit. Fő-Jegyző Sarkadi Nagy 
Mihály Urat; nem külömben Tisz
teletbeli Fő - Ügyésznek T. Kezdi 
Vásárhelyi Jósef Urat, 
t Hadi Tudósítások.

Eriváni Gróf Paskevits Grlis 
Hg. T s a v t s e v a d s e General-Ma
jortól illy tudósítást kapott a’ Kau
kázusi hadi seregnek a’Bajazéti Ba- 
saságban végbevitt munkálkodásai
ról : ,,Oct. 3 l-dikén az ellenség egéfz 
erejével, melly 7000 emberből ál
lott , megtámadd Hg. Tsavtsevadse’ 
osztályát, melly akkor Patnossa fa
lúban volt, Topra-Kalén innen 58 
verstnyire, az Erzerumi úttól balra. 
A’ Török seregek a’ takarmányosok- 
kal kezdének tsatázni, kik szám fze
rént 310-en egy ágyúval Grakoma 
falúban, az osztálytól ? verstnyire 
valának; egyfzer'smind az ellenség’ 
lovassága, melly Vanból, és Melas-

gertából (Melasghird, a’ régi 
Maurocastrum, Topra-Kalétől dél
félé) nagy számmal előriyomult, a’ 
megtámadt tsapatot az osztálytól el
vágni törekedett. Ötször újította meg 
az ellenség a’ rohanást, az apró fegy
verek , és két ágyú tüzelése által se- 
gíttetvén , de mindég veszteséggel 
verettetett viíTza. A’ takarmányosok, 
az osztálynak foganatos ágyúzása 
által gyámolittatván, megőrzőitek 
állásokat. A’ Törökök látván roha
násaiknak haszontalan voltát, vifz- 
fzavonák magokat , minekutánna 
egy zászlót elvesztettek, és mintegy 
ÖOO holtat, és sebeset a’ tsata pia
con hagytak. Készünkről 44 kato
na öletett meg; sebet kapott 3 Fő 
Tifzt, és 53 közlegény. Ezen tsata 
után az ellenség előbbi állását Rasil- 
Kai falunál elfoglald, a’ mi táborunk
tól 6 verstnyire. A Vanból külde-; 
tett segítsége viíTzatére.

Ismét újabb tudósítások érkez
tek Grúziából Sz. Pétervárába. A Ka. 
ratsájokon kívül több más népségek 
is felzencjültek a’mostani Török há
ború folyta alatt, mellyeket megkel- 
lett zabolázni. Illy tudósításaink van
nak erről: „Már Juliusban T e m i r- 
goi, Tansultan, és Sumav- 
A i t a k o v Fejedelmek , megijedvén 
azon károktól, mellyeket nekik Sí
rok ji Oberstlieutenánt alatt egy 
ofztály okozott, kezeseket ajánlot
tak , és a’ Felséges Tsáfzárnak hű
séget esküdtek. — Aug. 2 i-dikén 
Beskrovnyi Gén. Major meg- 
bünteté a’Natugáiakat a’ hitfze- 
gésért, szállásokra rohana, 209 ud
varnál , 600 afztagnál, és 1500 ka-
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zal fzénánál többet felégetett, és 8 
embert, sok fzarvas-marhát , juhot, 
és lovat martalékul elvett. Ezen kí
vül az ellenség a’ tsatában 140 hol
tat, és sebeset vefztett. A’Natugaiak 
kegyelemért esedeztek , és meghó
dolást , ’s kezeseket ígértek ; de nem 
tsak az ígéretet bé nem teljesítet
ték, hanem két ízben tettek próbát 
határainkra ütni. Beskrovnyi 
Gén. Major szükségesnek tartván 
másodszori hitfzegésöket megbün
tetni Sept. 17-dikén alkonyodatkor 
a’ hegyre felindúla 2200 kozákkal , 
350 Tamáni vár őrző katonával, és 
6 ágyúval. Napkeltekor 50 verstnyi 
utazás után elére az ofztály Utas, 
és Kán-Tsokrok nevű ellensé
ges szállásokat, mellyeknek felége
tésére azonnal katonák küldettek. 
Két óra alatt minden lángban állott. 
-Az alatt a’ Tserkefzek, kik Ó00-an 
gyűltek vala öfzve, megtámadák el
sőbben ezen kiküldött tsapatot, ’s 
azután pedig a' fő osztályt is ; de 
minthogy viífzaverettek, egy szoros 
utat, ’s egy sürü erdőt megszállot
tak , mellyeken az osztálynak kerefz
tüi kellett mennie visszatértében; de 
innét is tsak hamar elűzték Kozák
jaink, hol sebeseit, és holtait az el
lenség ott hagyá. Ezen szoros útból 
az ofztály kivergődvén, az ellenség 
ismét száguldozó oldalos tsatákat 
kezde, a’mi délután 4 óráig tarta; 
de elhatározó ütközetbe nem mert 
ereszkedni. Az említett szállásokon 
270 udvar, 40 major-ház, 700 ga- 
bona-afztag, és 1200 kazal fzéna 
égett-meg; zsákmány ul jutott 104 
fzántó ökör; a’ tsatában 25 lój, ne

hány ágyú, és l6 fogoly került ke
zünkbe. A’ Tserkefzek holtakban, 
és sebesekben mintegy 100 embert 
vesztettek.Más részről megtudta A n- 
t ropov Gén.Major, hogy a" Kubán 
vizén túl lévőknek egy száguldó tsa- 
patja szándékozik Kavansk , és Kav- 
kask várak’ vidékeire beütni, és V a s- 
mund Majornak megparantsolá 
hogy egy tsapat kozáksággal, és gya- 
logsággal álljon vigyázatra. Oct. 6- 
dikán estve a' Tserkefzek a’ Kubán 
vizén ezen őrálláson alól 5 verstnyi- 
re általkelének, és a’ Major-házakra 
rohanának. Vasmund Major azon
nal utánnok küldé a’ Kozákokat. Az 
ellenségnek még ideje sem volt ra
bolni, és látván, hogy a’dolog fel 
van világosítva, az erdőbe fura a* 
révtől nem melTze; de ezen erdő már 
80 gyalog, és l ágyú által megvolt 
szállva. Nehány lövés után elfzéle- 
dének a'túl a'Kubániak, hogyegy- 
gyenként mehessenek által a’ vízen, 
de ott is a' mi puskásainkba botiá
nak. Most egyenként a’ partról a’ 
vízbe kezdének ugrani; de többnyi
re a’ vízbe haltak; azok kik mago
kat megmenthették , fegyver nélkül, 
’s majd meztelen tértek vissza. A* 
holtak között volt a’vezérök is, Sza- 
go Nogaisk Szultán. Mi egy embert 
sem vesztettünk. A’Kozákok sok lo
vat ,fegyvert, és holmit zsákmányo
dnak , mellyeket az ellenség elha
gyott. A’ Tserkefzeknek ezen vesze
delme után Antropov Gén. Major 
még olly tudósítást véve , hogy 
Dsembulat Aitekov Temirkoi Feje
delem, ki számos felekezettel Láb
bá folyónál tartózkodik, Szálamat
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Szultánt, ki Kubánból elfutott, nem 
engedi hozzánk általjőni. A’ Grlis 
Oct. 15-dikén Sz. György erősségé
ből , Urupa folyónál, 500 gyalog
gal, 500 Kozákkal, és 4 ágyúval ki- 
indúla; de minthogy a’ Lábbá fo
lyón nem mindjárt eshetett meg az 
áltál-kelés, l6-dikban reggel az el
lenség mozdúlásunkat éfzrevette, en
nél fogva a Grlis arra határozá ma
gát , hogy az általjárástól 15 verst- 
nyire eső Abáfzok, Mochosevok , 
és a' szökevény Kabardínok ellen 
fordúl, kik éppen akkor rakodtak 
meg gabonával. E' végre Zalestsin- 
ski Őberstlieutántot 500 Kozákkal 
előre küldé. Dsembulat Aitekov, ki 
a mi seregeink mozdúiását éfzré
vévé , GOO emberrel Kozákjaink' elei
be jőve, kik az ellenség’ nyomulá
sát erősen kiállák , míg 100 katona, 
és 2 ágyú segítségökre érkezett. Mi
hent Dsembulat Aitekov a’ mi se
gedelmünk jövetelét megtudá , reá 
rohan a , hogy annak a Kozákjaink
kal való eggyesűlését gátolja. De a 
hathatós ágyúzás, és lövöldözés tsak 
hamar megzavará őtet; a’ Kozákok 
sarkába esének az ellenségnek, és 
az megfutamodék. Készünkről két 
Fő Tifzt kapott sérelmet, és öt köz 
legény ; az ellenség sokat vesztett; 
nyolcat fogtunk-el. Szalamat Gherai 
Szultán, kit Dsembulat Aitekov meg
ijesztett, nem mert velünk eggye- 
sűlni, és a’ hegyek közé mene. An- 
tropov Grlis l 7-dikben Sz. György 
erősségbe viílzatért. Az Avá r, (vagy 
Uá r) bánság’ Fejedelme, Abu- 
Nufzal-Kán , az annyának tanátsára, 
4» jobbágyainak kívánságára Bizto

sai által arra kérte a’ Generálist, 
hogy neki is engedné meg azon fze- 
rentsét, hogy a' mi Monárkánk’job
bágya lehessen. Erre a Tsáfzári ol
talom neki megigértetvén, az oda 
küldött Tisztviselők előtt a’ f. e. 
Sept. 21-dikén Chunságban , az A- 
vári Kánság' fő városában , annyával 
Pacha Kánnéval, és nagy-annyával 
Hichili Kánnéval , valamint egéfz 
Udvarával, és népével eggyütt, a’ 
Tsáfzárnak hűséget esküvék , és en
nek jeléül legközelebbi rokonát , 
Bek-Himmat-Karrakitievet adá kér 
zességűl. Az Avárok" Bánsága a’ 
Grúziái tartománnyal , és minden 
hegyi népségekkel határos, mellyek 
Terek vize, és éjfzaki Daghestan kö
zött laknak, és azok felett hathatós 
tekintettel bír. Van 3 városa, 278 
faluja, mellyekben 34,000 ház van , 
’s ezekben mindeggyütt 100,000 férj- 
fi személy. — A’ Raratsájok ellen 
Nov. i-ső napján végbement ütkö
zetben, hol azok tellyesen megvé- 
rettek , Emánuel Grlis’ hivatalos tu
dósítása fzerént, részünkről 3 Fő 
Tifzt, 2 Al-Tifzt, és 42 közlegény 
esett-el; sebet kapott Major Versi- 
lin, 3 Fő Tifzt, 18 Al-Tifzt, és 
103 közlegény.

EGYHÁZI FEJEDELEMSÉG*.
O Tsáfzári Magassága Ilona 

Orofz Nagy - Hercegné Mihály 
Nagy-Herezeg’ Hitvese, Nov. 20-ikán 
kísérőivel eggyütt a' Szent-Széknél 
lévő Orofz tellyes hatalmú Minister- 
nél, G a g a r i n Herczegnél, Navona 
palotában az estvélyi fényes mulat
ságot jelenlétével megtisztelte. O Kir. 
Magassága Pál Würtembergi Her-
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czeg , a’ Nagy -Herczegné attya , 
Dec. 3-dikán Romába érkezett.

O Eminentiája Cavalchini 
Guidobono Kardinális Romában 
Dec. 6-dikán, hoíTzas betegsége után 
meghalálozott.

NAGY BRITANNIA.
A’ Courier jelenti: hogy a’ Tan

gerben lévő Angol Consul, D u n- 
glas Úr, a’ Marokkói Tsáfzár' pa- 
rantsolatjára fogságba tétetett az An
gol Consuli Záfzló levétetett; és a’ 
Marokkói Tisztviselők azt nyilatkoz- 
tatták-ki: hogy ha az Angol béke- 
rítő hajós-ofztály ( megírtuk vala, 
hogy Tanger bekerítésére az Angol 
Orfzáglófzék hadi hajókat küldött) 
tsak egy ágyút elsüt, az Angolo
kat, kik Tangerben laknak, azonnal 
mind kivégzik. A’ mint Máltából 
Nov. 13-dikán írták, Rigny Ad
mirális Heyden Grófnak tudtára 
adta, hogy mivel már a’ Jul. 6-diki 
Tractátus végrehajtatott, a’ Franczia 
hajós sereget ezután tsak úgy kell 
tekinteni, mint neutrális tulajdon
ságút.

S t u b b s Portugallus kivándor 
lőtt Grlis a Plymoutbban tartózko
dó kivándorlóit Portugallus Consti- 
tutiósokhoz Dec; 7-dikén egy Pro- 
clamátiót intézett, mellyben nekik 
jelenti: hogy az Angol Orfzáglófzék 
tovább nem akarja megengedni ott 
lételőket, és hogy készen legyenek 
az említett parantsolat fzerént hajó
ra fzállani, és Brazíliába hajózni. A' 
Courier Dec. ll-dikén így ír erről: 
„Az Orfzáglófzék a’ Plymoutbban 
lévő Portugallusokra nézve azért 
tette ezen rendelést, mivel ott azok

készületeket kezdettek tenni Portu
gálba ellen. Ha tehát az Orfzágló
fzék , ezt tudván , mégis megenged
te volna a' kivándoroltaknak továb
bi ott lételőket, sőt az említett ké
születeknek végre hajtását, így a' 
neutralisság' rendszerétől eltávozott 
volna , a’ melly pedig mindég sínór- 
mértéke volt tselekedeteinek. El van 
határozva , hogy ezen szállító hajó
kat egész Brazíliáig kisértessék hadi 
hajók által, és így a’ kivándorlottak- 
nak minden próba-tételeiket Portu
gálba ellen , vagy Portugalliának 
ezek ellen meggátolják.’’

Imperatriz Brazíliai fregáta na
gyon megsértetve, a’ Faímouthi 
kikötőhelybe béerefzkedett.

A' külső dolgok’ hivatalába 
Stratford-Canning Úrtól P ó- 
rófz szigetéről Nov. 17-diki hivata
los tudósítások érkeztek. A Görög 
Orfzáglófzéhnél lévő új Angol Ügy
viselő , D a wk i ns Úr, az nap ér
kezett Poroszba.

A’ Katbolikus Eggyesúletnek 
Dec. 3-ikán tartott ülésében O’ Gor- 
man Titoknok felolvasá azon Q Férj- 
finak neveit, kik az Angliába való 
küldetésre legtöbb voksol nyertek. 
A’ 105 voksolók közül t, L nyert O’ 
Connell Dániel Úr Q7 *, Shiel 
Q4;Wysegi; O'Gorman Ma
hon 82; Mac Dermo 1180; Mur
phy 80; Ballew 58; Montes
quieu Ballew 55; Rouoyne 
3Q. Dec. 22-dikén a’ Követség Liver
poolban szándékozik lenni. Ezután 
O’ Connell Úr a’ Biztosság’ ne
vében Ford Úrnak azon ajánlását 
terjefzté elő, hogy az Orangisták-



K ö ny v - ajánlás.
„A’ Tapafztalások tefzik vígyá- 

zóvá az embert, vagy az állortzás 
Támadók ellen állortzátlan védel- 
mezés. -— Egy Barátném Leveleiből

Vége a' második Félesztendónek.
(Hafznos Mulatságok Nro 52. Hirdetés l/4 árkus)

kai minden közösülést félbe kell íza- 
kafztani; ezt el is fogadták. — Dec. 
5-dikén Dublinban az Irlandi nagy! 
Orange társaság' állandó Biztossága 
gyűlést tartott, mellyben Cumber- 
land K. Herczegnek egy levele ol
vastatott-fel; ebben a’ Hg. azt aján
lja : hogy ő minden Irlandi Orange 
társaságok’ Nagy-Mesteri hivatalát 
felvállalja. — Az Irlandi Protestán
sok fzámos gyűléseket tartanak, 
hogy a’ Királyhoz kérelem-levelet j 
héfzíttsenek, ’s az Orfzáglófzéket 
megkérjék a’ Katholikus Eggyesű- 
letnek eltörlésére.

GÖRÖG ORSZÁG.
A’ Messager des Cham- 

bres Dec. 13-dikánezt írta:„Mar- 
quis Maison Grlisnak Nov. 23- 
dikán költ hivatalos tudósítása je- i 
lenti: hogy az ofztálybeli seregek az < 
általok elfoglalt várakban majd égé- 11 
ízen elkéfzítették a’ fzállásokat.Egés- 1 
íégbeli állapotjok naponként jobbul, 1 
de sokkal lassabban, mint eleinte i 
reményiették; a’ gyógyulófélben lé- í 
vöknek egy réfzét tsak igen nagy i 
bajjal lehet tökélletesen helyre állí- i 
tani. — A’ pattantyusság, és Genie ( 
nagy serénységgel dolgozik azon , é 
hogy Mórea’ várait a’ védelmezésre r 
jól elkéfzittse.— Koron várát azon h 
Görög seregeknek , mellyeket Gróf 1 
Capodistrias küldött, már ál- a 
tal-adták.” f

:- való Toldalékkal eggyütt. Önnön 
költségén kiadta K. D. I. T. — Bu

jt | dán Länderer Anna betűivel I82d.” 
a (kis 8-ad rét).

Illő a’ Szép Nemet olly betsben
- tartanunk, mint az megérdemli, és
- attól meg nem tagadnunk azon ju- 
e sokat, mellyeket a’közös terméfzet 
t áltáljában az emberre ruházott. —
- Ezen munka, a’ mintczímje is mu- 
, tatja, a’ Szép Nem tollából került; 
t jés alkalmatosságot adtak reá némelly 
t Értekezések, mellyek a’ T. Gy. 1826.
• XI. R. ’s a’ 1827« II. K.ben kiadat

tak , ’s mellyekben a’ Szép Nemre 
némelly homályt vető kifejezések ta-

■ láltatnak. Ezt igyekfzik az íróné el
hárítani, és nemét az ellenfél’ vád
ja alól felmenteni. Valljuk meg az 
igazat: a’tanulás, tudni-vágyás, és 
ennek édes magzata—a’tudomány—- 

| miveltség— mindenikünk’ fzivébe bé 
van oltva; ez az aíTzonyi nemben is 
kitűnik, és annál gyakrabban, mi
nél inkább közelítvalamelly nemzet 
a’kimiveltséghez. — Külömben ezen 
munka három réfzből áll: a’ Kiadó 
AíTzonyság Értekezéséből; „ a* Si^ 
Gellert hegyeiméből Takáts Éva 
által írt Feleletekből”; és „egy Ba- 
rátném Leveleiből való Toldalék
ból." Valóban éífzel, és józan Íté
lettel van írva az egéfz munka; melly 
annál is inkább megérdemli, a’ meg- 
fzerzést, és olvasást, minthogy a’ 
nagy lelkű Kiadó AíTzonyság’ a’ 
nyomtatványok’ nagyobb réfzét az 
Ev. Ref. Templom’ Szükségeinek pó
tolására fzánta. Árai f. 50 kr. V.Cz. 
Találtatik Pesten Eggenberger Jós. 
Köny városnál;—és a’Ref. Eklésiánál.



Hirdetések
a’ Hazai, ’s Külföldi Tudósításokhoz,

(02.)
w - - - - - - - - - - - - - - —————M———— 

Jelentés az érdemes Olvasókhoz/

Ezen fzámmal a' régi előfizetés’ ideje bélelvén, a’ jövő Szom
baton tsak azoknak kezdjük küldeni Újság-leveleinket, kik már eddig 
magokat jelentették a" békövetkező esztendőre. Azonban nehány da
rabbal többet fogunk nyomtattatni, hogy másoknak is, kik ezután 
jelentenék magokat, szolgálhassunk. Kérettetnek tehát a' tisztelt Ol
vasók , hogy e béli szándékok' kijelentésével ne késsenek, nehogy ké
sőbben kívánságok’ bétellyesítését, az első számok' fogyta miatt, saj- 
nálkodva elmellőzni kéntelenek legyünk. —

Egyszer smind jelentjük , hogy az Európai Állásnak eddig ki
jött Q darabjával akárkinek szolgálhatunk, eggyénként 20 krajcárjá
val ezüstben.

Pest. Dec. 21. 1828.
Kultsár Istvánné.

Jelentés.
(t) „Pallas Debrecina" nevű derék Verses gyűjtemény, 

tsinosan békötve , érkezett Debreczenből Pestre Kilián Könyváros Úr
hoz , hol t fór. 20 kr. V. Cz. megszerezhetni. Ditséretes emlékezet van 
?zen munkáról az idei Tud. Gy. 7- D. is.

Jelentés.
(l) Éppen most érkezett az Arany Tsillag cím alatt, a’ Váci 

itfzában lévő Bőr-Kereskedésbe M e fz o 1 o n g i b ó 1 „Török Ten
geri Pók”; a' melly minthogy több esztendők óta a’ beteg Marha' 
oeggyógyítására is különösen ajánltatott, annak megfzerezhetését nyil
án jelenti az érdemes Publikumnak a' fent nevezett Kereskedés.

Széna eladás.
(l) Pesthez z órányira fekvő Felső Babádi Pusztán, 182Q-dik efzt. 

anuarius 15-dikén dél előtti órákban, hetven egynéhány öl széna fog 
iicitátió útján árúba botsájtatni.

( Második Félesztendö 1828./



Hirdetés.
(z) Királyi Tanátsos Majthényi Károly Úrnak Nemes Pest 

Vármegyében: fekvő , és 25 egéfz házhelyből, ezeken felyűl kiterjedt 
Majorságbeli fzántó Földekből, és Rétekből álló Vérségi Jófzága, úgy 
Nemes Nógrád Vármegyében 5 1/2 egéfz házhelyből, Majorságbeli, s 
egyebb Földekből álló, ’s Versegnek szomszédságában lévő Heréd! 
Birtoka Regale Beneficiumokkal eggyütt, nem külömben nevezetes 
Fundus Instructussal egyetemben (vagy ha ez iránt az alku meg nem 
eshetnék , ez is Licitatióra kitétetvén) hat esztendőre licitandó áren
dába fog botsáttatni. A'Licitatió 1829 efztendei Januarius 15 napján 
reggeli 10 órakor Pesten a Sequestri Curator T. Kovácsóczy 
László Úr lakásán, melly a’Vármegye Házának által ellenében vagyon,
fog tartatni.

A' Jószágnak minéműségérűl, és az árendális Conditiokról bő- 
vjbb tudósítást előre is meg lehet tudni a’ fenttifztelt Sequestri Cura- 
t;>r Úrnál, vagy Vitkovics Mihály F-iscalis Úrnál a’ Kereszt utfzá
ban Nro 339.

Hirdetés.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből 

ezennel köz hírül adatik: hogy Januarius 19-dikén 1629- dél előtt 10 
órakor az Aradon lévő Kamarai Perceptorság’ irófzobájában Kótyave
tye fog tartatni a’ Ts. K. Katona-Pénztár számára elfoglalt, Scher
fe n e d e r Jánosé volt, Majorháznak melly áll egy épületből, két lakó 
szobával, 1 konyhából, egy lerakóhelyből, 4—500 akó borravaló 
pinczéből, továbbá konyha — gyümölcsös— és káposztás kertből,— 
egy esztendőre való bérbe adása eránt t. i. Április l-ső napjától fogva
I829. Martius végéig 18)0. A’ kiárendálni kívánok ennél fogva meg. 
hivattatnak, hogy szükséges bánat-pénzzel felkészülve ezen Licitátióra 
megjelenni ne terheltessenek. Budán Dec. 15-dikén 1628.

Hír detés.
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kamara’rendelésé

ből köz hírré tétetik: hogy a’ Ménesi Kir. Kamarai Kerületben, ne 
vezetesen 1257 hóid Zimánd Kamerális pusztán, mellyek három nyo 
másra vannak felosztva, és a mellyek közül 419 hóid már őfzi gabo 
nával bé van vetve ; továbbá a’ 120 hóidból álló Szabadhelyi fenma 
radott föld szabad használásra, 2 esztendőre ’s 10 hónapra 1829-dik 
Januar, l-ső napjától kezdve 1831-diki Octob. utolsó napjáig , az 1329 
diki Januar. 5-dikén Pauli sban a’ Számtartó - Hivatal írófzobá 
jában tartandó Licitátio által a’többet ígérőnek árendába fog adatni

Ennél fogva az árendálni kívánók meghivattatnak ezen Lici 
tátióra, hogy szükséges bánat-pénzzel felkészülve megjelenni ne tér 
Ítéltessenek. Budán Dec. i4-dikén 1828.



Hirdetés.

-/V N. M. Udvari Magyar Kamarának költ felsöbbi rendelése következéséül 

a Sónak Szolnokról Pestre, 5s innen Komáromra, Győrre, Nádszegh* 
re, Somorjára, és Posonyra de tsak 1829-dik esztendöbéli vontatás 
tárgyában, 1829-dik esztendő5 Januarius hónap5 15-dik napjára hatá- 
roztatott a’ közönséges kótyavetye, és e5 végre a’ következendő pon
tok Sinórmértékül közhíré tétetnek:

* > . ' . ' " • , , 1 , * . ’

l-ször. IVÍ inden Sót leszállítani törekedök ineghivattatnak, hogy a’ következendő 1829-dik esztendő Ja

nuarius 15-kén itten Budán, a’ N. M. Udvari Kamaránál reggeli 9 órakor személyesen, vagy pedig tör
vényesen meghatalmazott Biztossaik által megjelennyenek, az holott a’ Contractus, és a’ Kótyavetye pon
tyainak felolvasása, es alá írása, úgy a’ Bánó pénznek (SKcitgCÍb) melly nélkül senki Ígéretének hely nem 
adatik, letetele utánn azonnal a’ leszállítandó, és illetőleg felvonatlandó Sónak részenként való kikiáltásá
val elkezdődvén, az alább írt mód, és útmutatás szerént szakadatlanúl fog tartani, semmi ellenvetéseknek, 
kinyilatkoztatásoknak, vagy kívánt halasztásoknak hely nem adatván. Melly közönséges kótyavetyén kivül 
senkinek is Só leszállítás végett nem adattatik, sem pedig annak bévégzése után akárminémü ajánlások 
is el nem fogadtatnak.

2-szor. A’ Kótyavetye alkalmatosságával letéendő Bánópénz ( melly az ollyan ígérőknek , a’ kik 
semmi So szállítást magokra nem váloltak, a’ Kótyavettye bévégzése után tüstént, azoknak pedig, a’ kik 
bizonyos Só mennyiségnek szállítását magokra vették, tsak a’ Contractus tökélleles megkézítése, és a’ letett 
Cautiónak tisztába hozása után fog viszsza adattatni) a’ ki kiáltott Só Quantumnak leszállítása bérihez ké
pest öpCentra olly förmálag határoztatok, hogy az, akár kész pénzben, akár pedig folyamatban lévő status 
Obligatiokban a’ Bétsi Cursus szerént, vagy pedig törvényesen megbetsúltetelt kétszer annyítérö fekvő Jók
ban is bévitetödjek ; felkelhető Javak mindazonáltal úgymint: Portékák, Hajók, Barmok ’s a’ t. el nem 
fogadtatnak.

5-szor. Az ií fent emlitet napon kótyaalá veendő tsupán lsük az 1829 dik Esztendőt illető Só
nak Mennyisége pedig tészen hozzávetőleg :

Szolnokról „ Pestre „ „ „ „ „ 50,000 Mázsát.
Pestről „ ,. Komáromra „ „ „ „ 35,000 -------

» » „ Nádszeghre „ „ „ „ 53,600 ——
„ » » Posonyra „ „ „ ,, „ 16,700 ---------
„ » » Győrre „ „ „ „ „ 100,900 -------
» „ Sommorjára ,; „ „ „ 2,700 ------

4-szer. A’ kótyavetye alkalmatosságával meghatározandó Só mennyiségnek a’ fenn említett Só lé
té vő helyekre leendő szállítása a’ fellyebb említett időre, állandó bér mellett kiadattaIni, és a’ szállítás bére.

Szolnokról „ Pestig ,, „ ,, „ 271 xr. ezüst pénzbe.
Pestről „ Komáromig „ „ „ „ 5 — — —

„ „ „ Nadszeghig „ „ „ 8± — — —
„ „ „' Posonyíg „ „ „ „ 27íf — — —
„ „ „ Győrig „ ,, „ „ 7 — — —

„ Somorjaig „ „ „ „ 18 — — —

elkezdve , az a’ fellyebb említeti napon tartandó kólyavetyén fog. lejjebb veretlelni.

i . .! • i



5- szőr. A’kótyavelyén legelőször is minden leszállítás különösen, vagy is egy bizonyos letevő 
helyre felosztott Só Mennyiség szakaszonként ífog kikiáltatni, mellynek bévégzésével az egész egy bizo
nyos helyre szállítandó Sónak mennyisége: (a’ Posonyit és Somorjait eggyütt véve.) és utóbb az egesz 
Pestről, Komáromra, Nádszeghre , Posonyra, Somojára, és Győrre szállítandó Sónak mennyisége ugyan 
is együtt véve kikiáltatik, és annak engédtetik által, 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 50,000 a’ legkissebb pedig 10,000 mázsából, (ide nem értvén Somorját, a’ hová kisebb Quantum 
kívántatik ) úgy, hogy sem nagyobb, sem kissebb Quantumnak kikiáltása egyszerre helyt nem találhat, 
azonbán az ajánlóknak szabadságokban lészen több illyetén szakaszokat, akár magok eréjen, akár pedig 
társaságban másokkal magokra válolni.

6- szor. A’ megengedhető Sóbéli apadás nem fog ezentúl többé tárgya leírni a’ kótyavetyének, 
mindhogy ezen apadás

Szolnokról „ „ „ Pestig ,, „ „ -j pCentumra.
Pestről „ „ „ Komáromig „ „ „ „ ' j —

„ „ „ „ Nádszeghig „ „ „ „ l —
1 osonyig ,, „ ,, ,, 1 —

» » >5 Gyeiéig „ ,, ,, „ í —
>» n » Somorjaig „ „ 55 55 1 —

olly formálag állíttatott meg, hogy ez semmiféle szin alatt, hogy rósz idők jártak volna, ’s a. t. többre 
nem haghato. Az apadás a’ Tonnákban leszállítandó apró Sóra nézve (a’ lerakodó helynek távulságát te- 
kéntelben nem vévén ) egy áltáljában i pCentumra határoztatok.

Minden nagyobb apadásról, akár melly okbd történt légyen az, tartozik a’ Contrahens jót ál
lani , és aztat a’ Felséges Királyi Aerariumnak a’ lerakodó helynél folyamatban lévő árron viszszafordítani, 
tsupán tsak előre nem látható rendkívül való elementumi viszontagságok, mellyek emberi erő, és segede

lem által el nem fordittathatnak, és a’ mellyek miatt az hajónak megmenthetetlenúl elkelletett süllyednie, 
tartathatnak elkerülhetetlen szerentsétlenségnek, tsupán az illyen esetben, óldoztathatik fel a’ kárvallott a’ 
viszsza fizetés terhétől, mindazonáltal ekkor is köteles a’ Só szállító a’ Contractus tartása; és útmutatása 
szerént elegendő és hiteles bizonyságok által szerentsétlenségét a’ letévo helynél bebizonnyitani, és felóldoz- 
tatása végett a’ N. N* Magyar Udvari Kamarához folyamodván, ennek határozásán kifogás nélkül megnyugodni.

A’ bévihetö apadás kiszámolása minden eggyes hajótol különvéve, fog történni, és több hajóknak 
vagy szakaszoknak egymással való kipóllása meg nem engedtetik.

7- szer. A’ Só szállításra kiszabott időszakasz kezdődik tavasznak elejével, és October végével esz
tendőnként tökélletesen bé kell végződnie. Ellenben a’ Kir. Aerarium gondoskodni fog a’ Sónak leszállí
tásáról az ezt magára válóit költségére, a’ mennyire tudniillik az egész le szállítandó Só October I-sÖ nap
jaik fel nem rakattatott volna, ezen oknál fogva ugyan October 1-so napjára határoztatik azon idő pont, 
mellyen túl a’ netalán tán hátrámaradt valamelly rész a’ Contrahensnek többé ki nem adáttatván, aztat az 
ö költségére, és kárára , a’ Felséges Királyi Aerárium vagy még abban , vagy a’ következendő Esztendő
ben fogja leszállittatni.

8- szor. A’ leszállítás bére nem az által-vett, hanem a’ meghatározott helyre valójában leszál
lított Só Quantumrol fog fizetödni. . 4 j

9- szer. Minekutánna valamely fel válóit rész, az illő helyre leszállítatván, az azon rész§ iránt ne 
talán tan magokat előadott, a’ bé nem vehető apadást tárgyazó nehézségek tisztába hozattak, az ezen le- 
szálitott részre esendő bért a’ letévo helyen azonnal kifizeti a’ Kir. Aerarium , és még a’ Contrahenseknek 
a’ megrakodás helyén az induló félben lévő Quantumra esendő bérnek, egy negyed, vagy harmad rész
nek előre fizetésével könnyebbségre kivan lenni, mindazonáltal ezen előre való fizetés, melly a’ lerakodás 
helyén kifizetendő bérből le fog 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 bátorságára kötelesek a’ Contahensek a szállított Quantum béri 
nek 20 perCentbölálló Cautiót olly formán betenni: hogy az akár kész pénzül, vagy a’ folyó Bétsi Cursi 
szerént kötelező levelekben, akár fjedig két annyit érő fekvő javakban az eddig gyakorlott mód szerénl fi

l ' ' \ '



tétessék. Az elő mulatandó Cautióban világos bizonyság kívántatik arról, hogy a* Cautió gyanánt lekö
tött fekvő javak a’ Só szállítónak, vagy az érette Jót állónak tulajdonai légyenek, hogy ezen javakon sem
mi adósság terhe nem fekszik, és hogy azoknak birtokok törvényesen nem háborgattatik, valamint az is 
szükséges, hogy ezen javak törvényesen megbetsiiltessenek, ezentúl, ha az illyetén lekötött fekvő javak 
Magyar Qrszágba fekszenek, még az is megkivántatik, hogy azokban a’ Kír. Aerarium a’Contrahálni kívá
nok költségére intabuláltassék, és az erről költ bizonnyító levél, mellyben a’ Contrahens magát, és mara
dékait a’ Kir. Aerarium bátorságára lefogja kötelezni, a’ N. M. Magyar Udvari Kamarának bémutatassék. 
Ezen felül még arra is fogja magát kötelezni a’ Só szállító, vagy érette Jótálló, hogy a’ N. M. Udvari 
Kamara által hozandó számoltató határozásnak magát és maradékait alája vetni, is a’ Kir. Arariumot arra, 
hogy a’ ne talán idehátrébb magát kiütő tartozásokat a’ legrövidebb úton minden per nélkül felvehesse , 
meghatalmazni kész legyen.

. I ’ ' 4 I
Egyéberánt az Erdélyi Nagy Fejedelemségbe, vagya’ többi Austriai Tsászárság tartománnyaiban 

lévő fekvő javak , tsak azon esetben Cautiónak bévehetok, ha azon tartománybeli Fiscalis Directorátusnál 
hivatalossan költ bizonnyítással ezen Cautiónalis leveleknek elegendő törvényes bátorsággal való bírások meg- 
erösitetik. Felkelhető vagyon u. m. Portékák, Barmok, Hajok ’s a. t, Cautió gyanánt el nem fogadtat
hatnak ; valamint is a’ Contrahensek az általvett kötelezések bétellyesitésérol a’ bé telt Caulión kívül még 
akár minémií más vagyonaikkal jót állani kötelesek lesznek. — Azon Contrehensek , kik Só szállítást válol- 
tak magokra, tartoznak a’ meghatározott Cautiojokat, hogy ha Magyar Országiak 4, ha pedig külföldiek 6, 
hetek alatt a’ Contractusnak aláírása napjától számlálva a’ N. M. Magyar Kamarának okvetetlen bé mutatni 
minthogy az ellenkező esetben az hátra tartott bánó pénzek elveszem!. — Illendőképpen állított Cautió nél
kül pedig, valamint a? Contractus senkinek ki nem adatik, úgy az általvett Só levétel végett által nem en
gedtetik, hanem másoknak fog levitel végett kiadattatni.

Budán December 8-dik napján 1828.
* . ' - ' < , ( \





Jelentés.

V , ,
» an szerencsénk a két Nemes Testvér Magyar Hazának tisztelettel jelenteni, hogy 

a’ Nagy Mélt. Magyar Királyi Helytartó Tanács’ kegyes engedelméből a’ közelgető új 
esztendővel

„A’ Természeti, Gazdasági, és Mesterségé
esméretek’ Tára”

nevezete alatt olly magyar Folyóírást bocsátunk közre, mellyben a’ folyvást újabb 
esméretek kel gyarapodó Természetvisgálásból, és azon épült, ’s vele együtt emelkedő 
Gazdasági, és Mesterség! Tudományokból minden figyelemre méltó észrevételek, 
tapasztalások, javítások, és újabb felfedezések részszerént a’ hasznos Tudományok’, 
és Mesterségek’ nyíltabb világában szép előmenetellel foglalatoskodó pallérozott 
Nemzetek’ Folyóírásaiból, és más jeles Remek-munkáiból, részszerént pedig a’ hazai 
Természetvisgálók’ értelmes Gazdák’ és Mesterségkedvellők* tudósításaiból, úgymint 
a’jelenkor’legtisztább forrásaiból czélerányos válogatással, helyes elrendeléssel, ’s 
alkalmaztatással, és a’ gazdasági Históriából, Statistikából, és Kereskedésből vett 
alkalmatos példázatokkal felvilágosítva közöltéinek. Illy Folyóírásnak szükséges, és 
hasznos létét továbbá vitatni nem akarjuk, annál is inkább ; minthogy az emberi nem
zet’ szaporodása, és folyvást előbbhaladó pallérozódása az idő kényével együtt 
szüntelen újabb szükségeket teremtenek elő, melyeknek kielégítése az Értelemnek 
több szert, az akaratnak, és iparkodásnak ] ccig nagyobb erőt, és ingert ád a’ szük
séges, és hasznos esméretek’, és találmányok' felfedezésére, valamint a’ divatban lé
vőknek módosítására, és tökéletesítésére, vagy is a’ Természeti, Gazdasági, és 
Mesterség! Tudományok’ gyarapítására, melyeket már ma a’ szelídebb emberszferetet 
nem csak, mint a’ hajdankor, idétlenül el nem palástol; hanem inkább kölcsönösen 
közölni szinte erőlködik , ’s igy az egész világot olly becses értelembeli Köztársaságba 
lielvhezteti, mellyben minden ember, a’ ki az előmenetelt becsüli, részt kivan venni, 
annál is inkább; mivel a' ki magát abból kivonja, ’s nem tanul, idétlen marad, és 
a’ körülötte, ’s birtokában lévő tehetős eszközök is észrevételen , munkátlan, hasz
talan , sőtt gyakran károsan hevernek előtte, ’s midőn az idő mást parancsol, mint 
a" mit ő csupa szokásból tud, nem tudván mihez fogni, kéntelen ott is az időszülte 
szükségek’ zavarjába süllyedni, a’ hol más ezen eszközöket tudománya’ fáklyájával 
szemesen felfürkészvén, és hasznos czélra fordítván, általok maga is boldogulna, 
másokat is boldogítana. Köztudomány szerént a’Gazdaságnak, Mesterségnek, és



Kereskedésnek mostani tökélletesebb rendszerét, és állapotját a* tudományos visgá- 
íódások szülték, ’s azoknak további előmenetelét is ezek eszközölendik. Minden cse
lekedetnek csak a’ Tudomány ád lelket, és helyes erányt. — Az emberi visgálódásnak 
tárgya ugyan az egész munkás Természet; minthogy mindazonáltal őtet testiképen 
bé-nem járhatjuk, és mindennemű munkáit, eszközeit, és céljait fejenként nem 
nyomozhatjuk; azon esméretek" gyümölcseivel kell élnünk, mellyeket az elszánt 
Tudósok mérész visga - utazásaik, az ügyes Gazdák, és Mesterkedők pedig serény 
próbatételeik , és tapasztalásaik által számunkra is gyűjtögetnek. Mivel nem lephetjük 
el a’ pallérozott Külföldet, hogy remek gazdálkodását, és mesterkedését önnön sze
meinkéi lássuk, és jelen visgáljult; sőt e’ tekintetből tsupa önnlátásnál fogva saját 
Hazánkat sem esmérhetjük: azon jóakaró embertársaink’ észrevételeit, és tudósításait 
kell használnunk, kik azokat látják, vi'sgálják, és gyakorolják. Fogadjuk el tehát, és 
vegyük helyes próbára oktatásaikat, ’s huzzunlt belőlük olly következéseket, melly ek- 
nél fogva tulajdon vagyonúnkat, és szerencsénket, embertársaink’ javát, és 
Kedves Hazánk’ Gazdasági, Mesterség]-, és Kereskedési gyarapodását, úgy mint bol
dogságunk’ valódi forrását , tehetségünk szerént előmozdíthatjuk!!! Folyóírásunkból 
hetenként kétszer egy egy ívnyi jelenik meg 8-ad rétben. Félesztendei ára borítékban 
Postán küldve 5 forint, helyben pedig boríték nélkül U forint pengőben. Az előfizetés 
Pest Szabad Királyi Városánál tett kezesség által bátorságban vagyon. Előfizetni 
lehet minden Császári Kir. Posta Hivatalnál, és Pesten Wigand Otto Könyváros 
Urnái a' Váci utszában a! Kappel-házban. Illendő tisztelettel kérethetnek a’ Császári 
Királyi Pósta Hivatalok, és azon T. T. buzgó Hazafiak, kik előfizetést szerezni mél- 
tóztatnak , hogy az előfizetést érdekló leveleket; mivel már úgy is elkéstünk, a’ nyom
tatványok’ számát pedig a" szükséghez kell szabnunk, ezen jegyzékkel : Pro T. E. T. 
a’ Pesti vagy Budai Császári Királyi Fő Pósta Hivatalhoz beküldeni, és köszönet fejé
ben a’ 10-dik példányt elfogadni méltóztassanak. Egyéb be ránt minden Hazánkat 
illető Természeti, Gazdasági, és Mesterségi Tudósításokat, és Értekezéseket szívesen 
fogadunk , sőt a’ T. T. Hazafiakat barátságos tisztelettel meg is kérjük, hogy e’ féle 
Tudósításaikkal hazafiul igyekezetünket elősegíteni méltóztassanak, jutalmokat, mert 
mi legalább mostanság jutalmat nem adhatunk ! azon nemes önnérzésbe helyheztet- 
vén, hogy a’ Tudományoknak, és Mesterségeknek, ezeknél fogva pedig az Emberi
ségnek használtak. Mi bízvást reményijük, hogy a’ TT. Hazai Birtokosok, Egyházi 
Férfiak, Ügyészek, Orvosok, Földmérők, Gazdák, és Művészek, úgymint a’ hazai 
előmenetel’ lelkes Barátja!, jó erányu szándékunkat gyámolítani fogják. Munkánk’ 
félesztendei fojyamatját a’ Tárgyak’ mutató táblája, és a’ T. T. Tudósítók , Értekezők , 
és Előfizetők becses Neveiknek Lajstroma fejezendi be. Költ Pesten Rarátsony Hava 
1-sején 182(1-

Lánghy István s. k.
Hajdani Gazda Tiszt.

és Lencsés Antal s. k.
Hajdan a’ Gazd. Tud. és 

Mest. Prof.



ELŐFIZETÉSI JELENTÉS
Petrózai Trattaer J. M és Károlyi Istváa’ Typographiája által

P e s t C n.

A7 Bölcselkedés“
Illy czimft Munkáját kívánja T. Ti Imre János Úr, a5 Festi Kir. 
Tudományok Egyeteménél a’ Philosophiának R. Királyi Oktatója, édes 
Hazájának Oltárára, ősi buzgó indulattal , mint fiúi hálaadásának csekély 
zálogát letenni, és a’ mostan köz buzgósággal emelkedő nemzeti csinesodá- 
síink előmozdításában tehetsége szerint részesülni; az az szándékozik anyai 
nyelvünkön kiadni a5 Pll l l OS O p III á t, vagy is azon Tudományt, 
melly nélkül a* Nemzetnek valódi férfias Csinösodása akár nyelvére, akár 
értelmére, akár crkölcsiségére nézve csupa képtelenség, és a' mcllynek az 
Emberiség boldogságába olly tagadhatatlan nagy hasznú befolyása volt, 
van és lészen is mindenkor, hogy Ciceróval szállván, a’ ki ezt gyalázná 
az ugyan , vallyon mit dicsérhetne ?

Az egész munka legalább egy esztendő alatt fog megjelenni négy 
Darabban azon rendszerrel, mellyel előképe, több esztendő előtt meg
jelent ’s most is sok helyeken nem kevés megelégedéssel használtalak 
ezen czim alatt: „Amieum Foedus. Rationis cum. Experientia seit Phi o- 
sophia erisi recentissima deductaé4

Az Első D arab sajtó alatt van , ’s legfeljebb-December Hava 
utolsó napjáig tökéi le tcsen elkészül, nyomtatása S^1 rétin nagy médián 
formáiban ’s csinos új betűkkel. 1 észen..

Mivel pedig egy iIlyen bővebb tartalmú Munkának, melly száz 
egynéhány ívre terjed, kinyomtatása nem kevés költséggel jár; és ha 
valamikor ’s valahol most, és nálunk igaz az a’ közmondás „pauper Ari
stoteles, cogitur ive pedes" minden rendű érdemes- Hazánkfiait magyar 
bizodalommal kívánta a’ T. T. Szerző Úr a’ szükséges pénz pótolására 
felszóllítani..

Az egész Munka árra. a’ jövő December végéig előfizetve h a t 
ezüst forintra határoztatik szép, fejér nyomtató-papiroson; tíz ftra 
pedig veliu-papiroson —ezen summa illy nagy kiterjedésű Munkára nem 
sok , tapasztalásból tudván kiki, hogy egy külföldi tíz —- tizenkét ívből 
álló philosophiai Értekezésért 4-—-5 pengő forintot kell fizetni.

Az Előfizetés beszedésére egész tisztelettel megkérjük ’s felhatal
mazzuk a' szokott jutalom mellett a’ Philosophiának és Magyar Nyelvnek 
mind a’ két Hazában lévő Tudóst Tanítóit és az Egyházi Megyéknek nagy 
tiszteletű Titoknokjait, nevezetesen pedig , és ezeken kívül kérettetnek :



T. T. Előfizetést-Szedő Urak:

Aradon’. T. Dankó János, Tek. Arad Vgyei Levél-Tárnok.
Dcbreczenben: Tek. Eresei Dániel Úr, Táblabiró ’s Pliilosopbia Pro fess óra. ■
Egerben'. T. T. Nagy János és Mészáros Ferentz Professor Urak.
Esztergámban’. Fő Tiszt. Szeder Fábián Direc.tor Ur.
Fejférvárott: Fő Tiszt. Máj er Jósef Kanonok Ur, és Káder Aloíz, Könyváros. 
Győrben'. N. Tiszt. Brestycnszky Adalbert és T. T. Werner Jósef, Professor Urak. 
Kassán: T. T. Barlay Mihály Ur, Pliilosopbia Prof.
Kalocsán: N. Tiszt, Wagner Tóbiás Úr, Kalocsai Érseki Megyei Sz. Szék Jegyzője. 
Kolosvárott: Guttmann János, Könyváros Ur.
JSagy Faradon: N. Tiszt. Márton István Prof. Ur.
Nagy Szombatban: N. Tiszt. Pribélyi Ferentz Professor Ur.
Pápán’. T. T. Edelényi Sándor Rector-Professor Ur.
Posonyban : T. T. Krajuer Jósef és Zsigmondy Sámuel Professor Urak, Schwaiger András 

Ur , Könyvárus.
Pécsett: N. Tiszt. Farkas Jósef Professor Úr.
Pesten: A' T. T. Szerző Ur, ’s a’ fentnevezett Typographia.
Sopronban : T. T. Odor István és Szabó Jósef, Professor Urak.
Sáros-Patakon : T. T. Kövy Sándor Professor Ur.
Szombathelyen : N. Tiszt. Bitnitz Lajos Professor Ur.
Feszprémben: N. Tiszt. Bezerédi Bezerédy Miklós Ur, a’ Sz. Szék Jegyzője.

Minden Darabnak megjelenése az Újság állal közhírré tétetik. Kérettelnek azért 
a’ fentittl. Urak , hogy az előfizetési Pénzeket az említett Typographia hoz beküldeni 
méltóztassanak.

Költ Pesten, Sept. 17. 1828.



Tudósítás.
Ezzel káz hírül adatik,, hogy azon hathatós erejű kemény éleszt 

melly Tatában készíttetik,, minekutánna az nem tsak a’ Pesti E 
rályi Universitásnál a ’ Cliemia’ Professora T. T. Schuster Ján 
Ur által chemice , hanem azon felyül néhai Nagyságos Pfister* 
András Helytartó Tanátsbéli Tanátsos, és Protomedicus Ur ált 
is 1819-dik esztendeiJunius 13-dikán költ bizonyság levelének k 
vétkezésében több próbák tétele által meg visgáltatott, és az ue 
tsak az egésségre nézve jónak, és ártatlannak , haliam a’ gazd 
ságra nézve is felették hasznosnak találtatott, és esmértetett; t 
vákbá a* fentebbi chemiai Visgálat, és felhozott bizonyság lévé 
nek következésében annak árulása a' Nagy Méltóságú Magyar K 
rályi Helytartó Tanáts* 1819-dik esztendei September 6-diká 
26279-dik Szám alatt költ Intézményének következésében meg ei 
gedtetett volna, e* folyó esztendönak kezdetétől fogva Buda Sz; 
bad Királyi Yárossába szabadon béhozattatik, és árultatik.

Minthogy ezen élesztő nem tsak a' leg finomabb, haner 
minden más süteményekhez való tésztát is, úgy szinte, mindé 
egyébb kelést kívánó a Lakot azonnal a’ meg kelésre hozza, és 
kivántt czélra alkalmatossá teszi, annak okáért az minden Gazda 
Asszonyoknak, nem külömbeu minden kenyér vagy Zsemlye síi 
töknek (Pékelink) és minden Pálinka, és Etzet fűzőknek annyi 
val is inkább méltán ajáultathatik ,, mivel az nyáron 4—6, téléi 
pedig 12 —14 napokig is meg: tartván erejét, keménysége niiat 
több órányi távolyságra is könnyen szállítható.

Kaphatni pedig mindég frissen jutalmas áron minden naj 
akár nagyban font számra,, akár kitsinyben Budán a* Vizi-Vá 

rosban, a’ Fatsérta Uttzában, az úgy nevezett Carmelita Major 
bán az 56o-dik szám alatt,





H i r a d á s
JVÍar ennekelotte három esztendővel azon édes reménységtől 

meginditatván , hogy más Nemzetek3 példájókra a1 mi Magyar 
Hazánkban is a3 szép, és hasznos Tudományok anyai nyel
vünkön gyakoroltatni fognak, a3 nagy érdemű Magyar Kö
zönségnek illy tzimű munkámét:

9,A’ természeti hármas Törvény”
hírd eltettem , és annak első'részével közre való botsátás által 
kedves Hazámfiainak egyszersmind kedveskettem is. És mint
hogy azon reménységem nem tsak meg nem tsalt engemet, 
hanem inkább napról napra a3 Nemzeti Akadémiának, és 
más tudományos intézeteknek béhozása, 3s léendő felállítása 
által még öreghedik is bennem; azért minden igyekezetemet 
arra fordítottam , hogy a3 felljebb megnevezett munkámnak 
második, és harmadik részét is a3 ditso Nemzetem hasznára 
rendbe szehessem, és elkészíthessem. Meg is áldotta azon 
igyekezetemet a3 Mindenható ügy annyira, hogy már most 
szerentsém vagyon minden igaz, és buzgó Magyar Hazafinak 
jelenteni, hogy ugyan azon második, és harmadik része is 
a3 munkámnak már tökélletessen elkészült légyen, és a3 jövő 
Jó3sefi vásárra a3 Sajtó alól ki fog szabadulni, 3s a3 tudós 
nagy érdemu Magyar Közönség előtt megjelenni. Annak hasz
náról, vagy más tulajdonságairól itten hoszszassan szóllani 
felesleg valónak tartom, mert előre látom, hogy mind ezek
ről minden Magyar Hazafi eléggé meg fog győzetletni egyedül 
az által, hogy azt A3 Feő Méltóságú ,Cziráki, és 
Diénesfalvai Gróf Cziráky Antal Ó Excellé n- 
tziája, Ország* Bírája 3s a3 t. a3 hasznos Tudományoknak 
nem tsak kegyes előmozdítója, 3s pártfogója, hanem egyszer
smind nagy, és híres gyakorlója is, kegyesen elfogadni, és 
az ajánlásának , a3 Feő Méltóságú Nevére léendő megírását 
esmértt kegyességgel megengedni mélléztaloll. Erre nézve



hogy ezen munkámban, a* melly mintegy 26 ívből, szép 
papiroson, tsínos betűkkel állani fog, mennél többen része
sülhessenek , arra való, a* jövő' új esztendeig tartandó elő
refizetés ezennel közönségessé tétetik, és 4 forintban V. Czéd. 
meghatároztatok. Előrefizetni pedig lehet itt Pesten nálam 
az alább írottnál a' Rátz túszában ,, Az arany lakat" neve
zetű házban, Trattner, és Károlyi UrJ Typographiájában, és 
Eggenberger UF Könyváros boltjában, a hol mindenütt, 
de nem másutt, aJ munkámnak első részéből is még azoknak 
számára, kiknek az még talán meg nem volna, kevés számú 
példányok 3 forintért V. Czéd. találtatnak. A” mi pedig más 
helyeket illeti, azokban kérettetnek általam illendően mind 
azok az érdemes Urak , kik egyébb előfizetéseket is felszoktak 
venni, hogy az ezen munkámra valót is, a3 szokott jutalom 
mellett, felvenni, *s ide Pestre akármelly az előrefizetésre 
megrendelt helyre beküldeni méltóztassanak. Az előrefizető 
nagy lelkű Hazafiak pedig ne terheltessenek a" betses nevei
ket, és rangjaikat jól előadni, mivel ezek mind, örök em
lékezetül a3 munka5 elején, valamint az első részben meg
ígértem , ki fognak nyomtattatni.

írtam Pesten Mindszenthavának 15-dik napján 1828

Űjfalusy Nép. János,
Törvény’ Doctora, ’s a’ Kir. Pesti Universzi- 
tásnál a’ Politikai Tud. ez üdéiben Tanítója.



JELENTÉS
sl Tudományos Gyűjteménynek

1829^ esztendei Folytatásáról.

Midőn a TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY* Tizenhar

mad évi Folytatását jelentjük, már sokkal (ismerete
sebb a* Nemzet elolt, hogy sem hosszas ajánlatokra szüksége 
volna. Ha a* Tudományos Gyűjtemény* tizenkét esztendős 
pályája* folytában valamit derített a* nemzeti nyelven , ha 
nevelője volt serdülő elméknek, ha — a* mi tagadhatatlan 
— az olvasási csiiggedező kedvet első éveiben majd egyedid 
tartotta fenn, már ez által is annyira ajánltathatik, hogy, 
biztos remény maradván növekedhető tökélyesedése felől, 
minél nagyobb részvételre méltán szamot tarthat.

A* mit még említenünk kell, először azon kérelem az 
Olvasókhoz, hogy környMállásainkhoz mérjék a* közlött, *s 
közlendő darabokról Ítéleteiket, *s annak meggondolásához, 
hogy írók Inával vagyunk; másodszor a* buzgó Hazafiakhoz, 
kik eddig munkás resztvettek a* Tudományos Gyűjteményben, 
sőt mindazokhoz, kik előmenettinket lelkesen óhajtják, részint 
szíves köszönet a* már közlőitekért, részint felszólítás, hogy 
munkáikat tőlünk meg ne vonják. Ha az elmék, kikben a* 
tehetség vagy szunyád, vagy henyél, munkára serkennek, 
mi bőség áradhat ránk mind abból, a* minek most szűke 
miatt akadozunk ? Az éjszaki Amerikába vándorlóit Néme
teknek 28 újságaik vannak, mi olly régi lakói Europa* boldog 
vidékének, *s nem is olly csekély számnak, hogy azokat leg
alább is háromszorta fölül ne haladnék, mi Magyarok egyedül 
maradnánk-e a* többi világtól olly hátra , hogy mindössze is 
öt hat időszaki írást fenn nem tarthatnánk ? Mert végre is 
ki fog vádoltatni, ha Folyóírásaink vagy egészen megszűn
nek, vagy aljasodnak ? Bizonyosan nem más, mint a* Nemzet: 
a* Nemzetből kell az Íróknak előáll a ni, a* Nemzetből az



1

Olvasóknak is, 5s akár az írók szűke, Js hibái miatt fogyja
nak meg az olvasók, akár az olvasók5 hideg részvétlensége 
miatt csüggedjenek az írók mind ezen különbség a5 dolgon 
nem segít, ha csak az együtt, és össze dolgozásnak, az irók5s 
olvasók kölcsönös részvételének szükséges gondolatiját nem 
kelti föl bennünk, hogy az által a5 Nemzetről a5 szégyen és 
homály elhárítassék. Talán nem csalódunk, ha véljük, hogy 
az idő ezt a5 szükséges gondolatot már érlelni kezdi, 5s e5 
kedvező pillantatban legyen szabad a5 Tudományos Gyűjte
ményre nézve is reménylenünk, hogy mind az Olvasók, mind 
az írók részéről pártfogókat lelend.

Nagysága, elrendelése a5 Tudományos Gyűjtemény
nek és a3 vele járó „Koszorú,55 vágy Szép Literatúrai Aján
déknak ezentúl is meg marad.

Előfizetni lehet a5 Kiadóknál, Petrózai Trattner . 
János M. és Károlyi Istvánnál Pesten, vagy a5 
Cs. kir. Posta Hivataloknál, nem külömben azon buzgó Ha
zafiaknál is a5 kik az előfizetést eddig is beszedni méltóztattak.

Az előfizetés egész esztendőre postán 18 fór. V. Czéd. 
(és nem több) mivel mind a5 Felséges Aerarium’ posta-portója 
mind pedig a5 Cs. K. Posta Hivataloknak úgy neveztetni szokott 
emolumentuma Budán és Pesten fizettetnek le. Helyben pedig, 
vagy a5 ki alkalmatosság által viteti el a5 köteteket, 14. fór. 
V. Czéd. Egyszer5smind arra is figyelmessé teszik a5 kiadók 
a5 T. T. Olvasó Közönséget, hogy ha valamelly kötet rendesen 
kézhez nem jőne, arról annak idejében hírt adni méltóztas- 
sanak, hogy a5 hibát helyre lehessen hozni.

Költ Pesten, October 50. 1828.

Vörösmarty Mihál
Redactor.

Petrózai Trattner Ján. M.
és

Károlyi István
Kiadók.



Ad BB. Leótores & Fautores Ephemeridum Politico 
Statisticarum Posoniensium.

Cum exítu futuri mensis Deeembris Semestre Ephemeridum harum termina- 

tur; quare Institutum harum paginarum nomine Heredián Belnaycinorum 
DD. Lectores et Fautores certiores reddendi honorem’ habet, memoratas 
paginas futuro rursus anno continuatum , omnemque operám adhibitum 
iri, ut perfectione, solertia in concinnando, fontiumque ac subsidiorum uber- 
tate proficiant, probationemque, de qua 24 jsm annis gloriantur , porro re- 
tineant.

Quem in finem Redactio , Eruditorum Virorum opera adjuta, prae- 
cipuisque extraneis Ephemeridibus, et scriptis periodicis celeberrimis instructa, 
eum paginis suis argumentorum delectum conciliare adnisura est, qui et 
indoli scopoque harum paginarum convenientissimus , et DD. Lectorum vo- 
tis adcommodissimus sit, memor : sibi Ephemerides Statisticas, easque docto- 
rum, litterisque excultorum, usibus, scribendi provinciám ineumbere ; et, 
quamvis rebus politice memorabilibus in Austriaca Monarchia, cumprimis 
patria nostra, hoc imprimis tempore, praecipua cura impendenda sit, quod 
etiam omnino facit; nam non solum ex omnibus aliis Ephemeridibus rés hun- 
garicas quam diligentissime excerpit, séd etiam sibi perscripta promptissime 
inserit, ut adeo Ephemerides hae a longo jam tempore rerum hungaricarum 
relationibus plurimis merítő glorientur; ea tarnen in reliquorum Statuum 
eventis memorandis ratione versabitur, ut ex eorum combinatione completa 
hodiernae Európáé, imo, quantum fieri potest, totius orbis politica. noti- 
tia erűi, intelligique valeat.

Quemadmodum verő aliae Ephemerides, intra Monarchiám Austria- 
cam prodeuntes, aliis sese distinguunt argumentis, quibus peculiarem impen- 

"dere videntur curam et operám; ita in his latinis Ephemeridibus praecipua 
cura apparitura est quoad objecta, ad Statisticam eeclesiae Catholicae Apo- 
stolicae Romanae pertinentia. Quamobrem impenso stúdió exorat omnes 
suis Titulis dignissimos DD. de Clero, ut latinis his Ephemeridibus suam 
duplici ratione non denegent benevolentiam, bene certi, se id agendo etiam 
universae rei catholicae subservituros opportune. Et quidem :

1) Ut ea, quae ad statum Eeclesiae , ejusque régimén et diseipli- 
nam pertinent, quaequae in diversis eveniunt partibus, in quantum idonea 
sunt ad publicitatem, Redactioni Ephemeridum harum latinarum perseribere 
non dedignentur.

2) Ut lectionem harum pagellarum promovere faventer velint.
Ceterum ea quoque in his politicis, statisticis et litterariis Ephemeri

dibus proferentur deinceps etiam , quae ad ambitum harum nomenclationum 
spectant. Erunt itaque frequentiores Appendices pro ratione numeri Praenu-



merantium, et Correspondentium, refertae Relationibus et Lucubrationibus 
politicis , statisticis , et literariis.

Pretium Semestre Ephemeridum harum , quae bin is in hebdomade 
philyris et quidem diebus Martis, et Veneris edentur, defixum est:

Posonii in . . . . 6 fi. in Sebed. Relut.
In Hungária et dit. adnexis . 8 fi. — —
Sub charta publice signata . 14 fl. — —
Redactionis solertiae, tersoque seribendi generi respondebit rectitudo, 

puritasque typi, expediendique promtitudo; ad quam porro quoque conser- 
vandam Caesareo - Regia Postáé Officia majorem in módúm obtestatur , ut 
Nomina Tit. DD. Praenumerantium una cum competentibus eorundem Titu- 
lis, ac Postáé Stationibus, per .quas Ephemerides hae ad eos deferantur, cla- 
re, ac Iegibiliter exscribant, praenumeratamque pecuniam sine omni defectu 
usque i5-tam Decembris submittant, et curam habeant, ut Ephemerides Domi- 
nis Praenumerantibus adcurate, et sine remora extradentur.

Passunt Ephemerides hae constitui in omnibus Caesareo - Regiis 
Postáé Officiis, quae collectas pecuniae summas inviandas habent ad Inei. 
Postae Praefecturatus Officium Posoniense.

Qui pro 10 exemplaribus praenumeratam pecuniam submiserit,
ii-mum exemplar gratuito obtinebit; non praenumerantibus ephemerides 
non mittentur.

Denique BB. Lectores, amicos, et fautores, qui mcmorabiles even- 
tus ei perscribere, aut argumenta, publica luce digna, patriaeque utilia sup- 
peditare dignati sunt, ut eadem in eam benevolentia, publicaque commoda 
Studio ferantur, litterisque pur am novorum materiam complectentibus, sub 
titulo : Ad Ine/. Postae Praefecturatus Officium Posoniense. 
— in negotio Ephemeridum latinarum. — Posonii directis cum ea com- 
municent, impense orat.

Posonii 21. Novembris 1828.
x

Institut um Ephern. Politico-Statislicarnm Poson, 
Heredum Belnayanorurn.

L

Rogantur DD. Postae Magistri, ut annunciationem hane intra ambitvm 
suarum Stationum promovere dignentur.



Tudósítás.
Fc -buzdíttatyán több jeles és érdemes Haza
fiak által, hogy a' félbe - szakad’tt Mezei Gaz
dák’ Barátja t újra isméL folytassam, és úgy a’ 
mint 1824. észt. kezdettem, postán széllyel terjesz- 
szem, nehogy a’ Hazánk éppen azon tárgyról, 
mellyen leginkább épül minden boldogsága, folyó 
írás nélkül szűkölködjék , elvégre alája vetem vállai- 
matezen súlynak, ’s jelentem ezennel, hogy jövő 
új esztendő napjától fogva igen-is újra ki adom 
vagy is inkább folytatom ezen a’ Hazánktól meg
szeretett és pártfogása alá vett fodyó-írást, még pedig 
e’ következendő feltételek alatt:

1. ) Homlok-írása , formája, ’s egyéb külseje, 
ugyan az marad , a’ mi volt.

2. ) Kétszer fog járni minden héten , mindenkor 
egy egy árkus, ’sígy tehát két annyi mint ez előtt.

3. ) Tárgya lesz a’ mezei gazdaság egész kiter
jedésében , mind azzal a’ mi szorossabban a’hoz 
tartozik.

4. ) Előllzetési díjjá lesz, a.) azokra nézve, 
kik nem postán járatják, hanem csak itt Pestheu 
és Budán valamely házhoz küldetni parancsolják , 
fél-esztendőre 8. fór. V. Cz.: b.) azokra nézve pe
dig , kik postán járatják, posta-díjjával egygyült, 
ugyan fél-esztendőre 10 fór. V. Cz.

5. ) Előfizetni lehet vagy a’ Cs. K. postahivata
lokon akárhol is , vagy énnálam magamnál, a’ 
Mezei Gazdák’Barátja’ Intézetén , ( Ország
úton , Báró Orczy házban, ugyanott, a’ hol T. T. 
Trattner és Károlyi Urék’ typographiája vagyon , 
2-dik emeleten , jobbra, az udvaron, a’mint majd 
az a* végre felfúggesztetett tábla megmutatja), a’ 
hol-is jövő i-ső Októbertói fogva, reggeli 9 órá
tól délutánni 3 óráig , minden nap szolgalatjára 
leszek mind azoknak, kik vélem parancsolni mél- 
lóztalnak.

6. ) Előfizetni lehet ugyan egcsz Újeszlcndő 
napjáig; mivel mindazonáltal sok költséggel jár az 
illyen írásnak (ha valósággal hasznos cs tökéllelcs 
akar lenni) elöljáró el - intézése is, alá/.alossan



könyörgöm, hogy, a’ kik ezen igyekezetemet 
elő - mozdítani méltózlalnak , az említett elő
fizetés’ díjját-is minél előbb béküldeni ne sajnálják.

7. ) A’ mclly előfizető vagy előfizetést szedő 
Urak az előfizetés’ díjját egyenessen én hozzám (az 
említettM. G. B. Intézetén) méltóztatnak küldeni, 
őzt sehogyse küldjék postán, hanem vagy vásári, 
vagy más valamely bizonyos alkalmatosságtól. El
lenien .pedig

8. ) a’ melly előfizetési pénzeket a’ Cs. K. 
postahivatalok kiildenek-bé, azokat , a’ jó rend’ 
fenntartása végett,^ne énhozzám , hanem vagy a’ 
Cs. K. Budai főpostahívatalhoz, vagy az a’hoz 
tartozandó Cs. K. Pesthi postahivatalhoz utasítsák , 
a’ honnan annak idejében majd meg-kapom.

9. A’ melly Cs. K. postahivatal, tíz előfize
tőt szerez , és az azoktól által-vett pénzeket a’ most 
említett módon az ide való Cs. K. főpostahívatalok- 
hoz békűldi, ugyan azok által a’ ll-dik példányt, 
fáradsága jutalmául, ingyen kapja. Hasonlóképpen

10. ) kérettelnck mind azon buzgó Hazafiak, 
kik tíz előfizetőt szerezni méllóztatnának , és azok
nak előfizetési díjjait a’ 7-dik szám alatt említett 
módon én hozzám beküldeni találnák, hogy egy 
példányt háladatosságom’ jeléül elfogadni méltóz- 
tassanak.

Egyébaránt egyedjííl csak a’ Közönségnek párt
fogásától fog függeni ezen folyó-írásomnak minden- 
némü tökélletesílése. Én rajtam ugyan nem múlik, 
sőtt, ha a’ számosabb előfizetés a’ költséget meg
adja . szentül fogadom, hogy nem lesz semmi neve
zetes és hasznos a’ gazdaság’ tárgyában, akár a’ 
Külföldön akár a’ Hazánk’ kebelében, a’ miről 
olvasóimat nem tudósítanám. Azon kívül képekkel- 
is, a’ hol szükségesnek vagy hasznosnak látom,kedves
kedni szándékom ; ’s t. a. a’mi kedves és hasznos lehet
ne..—De mind ezeket a’javításokat csak úgy ígérhetem 
’s ígérem-is, ha számos előfizetők abba a’ helyhez- 
tetésbe tesznek , hogy károm nélkül meglehessem.

—A’ miért - is Kedves Hazánk’ kegyelmébe 
magamat ’s írásomat fiúi alázatossággal ajánlom.

Pesthen, Sept.8. 1828.

Angyalffym. k.



Nuncium Praenumeraíionis.
.Am Fasciculum Primum Continuationis Sententiarum Excelsae Curiae Regiae jam Anno 
1823.1824. Typis editarum, et Pestbini apud Infrascriptum , et Dominum Josephum Eg
genberger, Posonii apud D. Andreám Schwaiger, Cassoviae apud N. D. Paulum Vajda, 
Debreczini apud N. D. Viduam Georgio Csathyanam, Zagrabiae apud D. Franciscnm Sup- 
pan actu venundandarum , qui sub hoc Tilulo in se complectetur Sententias Excelsae 
Curiae Regiae a Generáliam Regni Judiciorum Termine 8. Stephani Anni 1825. usque 
Terminum Epiphaniae Anni 1828. inclusive latas , et per Infrascriptum juxta Ordinem 
Chronologicum in Seriem Materiarum in Plano Tabulari contentarum, pro majori Intel- 
lectu singulis Sententiis I. Tabulae Regiae J. designato Instituto, Foro, ubi Causa 
decurrit, et Substrato Actionali cum Synopsi Sententiarum per Fora inferiora in 
Causis Appellatis latarum, Sententiam Excelsi Septemviratus si fuit, aut reperiri 
potuit, cum Dato Emanationis adnectendo una cum Repertorio Titulorum, et Cyno- 
sura Universali Sententiarum Curialium in Parte Prima Familias Actoreas, et In- 
catteas, in Parte vero Secunda Principia Juris in Sententiis ab Anno 1769. usque Ter
minum Epiphaniae Anni 1828. inclusive eatenus latis, Ordine Alphabetico cum De- 
signatione Locorum, ubi quaerendae Sententiae inveniuntur, exhibente, in uberiorem 
Juris Patrii Cognitionem privata Industria in duobus Tomis continuative digestas.

Quoniam juxta II: Ti tut um 6. municipale Jus I. Regni Hungáriáé, Parliumque eidem annexarum, constat ex 
Couslilutionibus, et Deere,tis publicis , — ex Principum legitime coronatorum Privilegiis, — ac ex Judicum Ordinario- 
rum Hegni, jam nunc ad Excelsam Curiam Regiam considentium Adjudicatoriis Lilteris, scu Sententiis — (Quoniam juxta 
11: Titulum 52. §. 2. in Regno Hoc nonuisi Judicum Ordinariorum Excelsae Curiae Hegiae Sententiis, et Lilteris Adjudicatoriis 
Jura possessionavia Regnicolarum gubernantur ; — manifestum est , si Sententiae Excelsae Curiae Regiae , velut taliter 
genuintim Pontem Juris municipalis nos tri constituentes , ita in ordinem redactae , et neressario Addita'mento illuslratae 
lüerint, — ut ad quem vis Casum obvenientem , facili negolio exquiri, et non tantum ab illis . quibus Circumstantiae Pro
cessus notae sunt, — ac quorum Intcllectui perfectus Sensus earumdem modalitate, qua publicantur, secus unice patet 
— sed et a quocumque alio perfecte intelligi possint, — talem Compilationem Sententiarum Curialium plurimum (Jtiü- 
tatis eonferre ad practicam Juris municipalis nos tri Cognitionem. —

lrno. IntuitU Judicum pedaneorum; — hac eniin Compilatione Sententiarum Curialium Principia Excelsae Cu
riae Regiae Regnetenus innotescunt, — et sic Judices inferiores ne illorum Sententiae via Appellalae per Excelsam Curiam
Regiam re formen tu r, Principiis Curialibus suas Sententias secus in Foro Superrevisorio altera n das, accommodabunt--------
sed et intuitu Judicum ad Excelsam Curiam Regiam considentium, — praeterquam enim hi Sententiis Judicum inferio« 
rum Principiis Excelsae Curiae Regiae jam praevie accommodatis, via Appellalae minus temporis propter mnltitudinem 
Causa rum per Excelsam Curiam Regiam revidendarum, quam parcissime transigendi >— Dijudicationi talium Processuum 
impendent, — — adhuc Nexum praesentinm cum praetcritis Adminiculo talis Compilationis, in qua Sententiae Curiales 
non tantum juxta Ordinem Chronologicum, sed et juxta Seriem Matériái um cum debita cloritale «om-prihtmlnntur , faiil- 
lime sibi in memóriám revócabunt. —



2do. Intuitu Gansantium — Islorum Cilim plurimum interest, nt in Allegationibus suis Praetensiones Aclionalcs
non nudts Verbis, séd efficacibus Próbámra Adminiculis Juri proponant------- jam verő cum ad omnes Casus obvenientes ,
praestv műd sint Constitutiones Diaetales, — Privilegia Principum Regni legitime coronatornm, — recurrendum est ad 
erLuim íontem Juris nostri raunicipalis, utpote ad Sententias Curiales, quae si debito modo compilatae fnerint, ad 

óra nem Casum ob venientem aptae exquiri, et a quovis intelligibiles, ad Casum aclionalem cum Efíeclu applicari possunt, —-
3tio Deuique intuitu illoriim, qui emenso Cursu Scholastico, seu percepta Theoria Juris ad hujus Praxim vulgo 

ratvariara diétára se conícrunt, hi etiim sicut et omnes alii, qui ex Institutionibus Juris Privati Hungarici per plures 
Authores cum laude editis, Theoriam Juris sibi propriam privative reddidere, si Matériám Theoretice perceptam, cum 
oenteritus Curialibus per táléra Compilationem ad suas Materias relatis comparaverint, simulque expenderint, — non tan
úm otylum Curia lem sibi familiärem reddent, —séd et majoréra nanciscentur practicam Juris Patrii Notitiam, quam si secus 

plures Annos in Praxi Juris exigerent., qiioniain nulla esset adeo late pátens Praxis, in qua tarn frequentes Casus practici 
occurrerent, —, quam in Sententiis Curialibus ad certum Systema reductis.
- . Fine proeurandae tantae Utilitatis ad praelicam Juris municipalis notitiam redundatnrae — SenLenlias Excelsae
Cunae Regiae Intra anuuin 1769., et Generáliam Regni Judiciorum Terminum post Pascha Anni 1823. incidenlem inclu- 
bUca d ^ ^lOC‘S suPerüis designatis in Typo reperitur) Anno 1823. 1824. in duobus Tomis digessi, et luce pu-

Ab hac Epocha Comitiis Regni in ti Septembvis Anni 1825. Posonium dementer indictis , et per ßiennium du- 
rantibus, reliquo Tempore Generalibus Regni Judiciis usque praesentem Diem in Sensu Legum celebralis, Sententias Ex
celsae Curiae Regiae a Generalium Regni Judiciorum Termino post Pascha Anni 1825. usque Terminum Epiphanias Anni 
1828. inclusive latas sub Titulo superius circumscripto , nt Continuationem Operis jam in Typo exstantis in Ordinem redegi —

• y.a°j vatione deinceps haec G illectio non tantuin potest considerari, velut Synopticus quidam Extractus Proces- 
!u,u™ 18 Universo Regno. Partibusque eidem annexis vertentiuin , et per Excelsam Cuviam Regiam revisorum, sed et qui- 

i et Sententiam alicuju Famiüae Actoreae , aut Incatteae. nec non Principia Juris in Sententiis ab Anno >796. usque Ter- 
appbc* Anni 1828. inclusive latis, in Ordine Alphabetico facile exquirere, et ad Casum ob venientem congrue

Manuscriptum Fasciculi Primi in duabus Partibus una cnm Universal! Cynosura t.aliter ad 140 Phyliras exsur- 
j>8ns’ , Excelsi Consilii Regii L. H. sub Nro 20960. 182s. per Viros in primis Excelsae Curiae Regiae Subselliis Digni- 

Ú »blitss revisum, —- et per Excelsam Cancellariam Regiam Hungarico Aulicam Nomine suae Majestatis Sacratissimae 
su I Nro 8038. 1828. Clementer approbatum, —. Via Praenumerationis unum Exemplar a 4 finis M. C- Pesti ni apud In- 
-,-ptum 1 aut D. ßibliopolam Josephnm Eggenberger, —in Civitat.ibus superius designatis , apud dcnoininatos Dominos 

1 uopolas, alibi autem apad Notariatum concernent.iiim Jurisdiotioaum erga congruas Recognitionales in Loco- Praenume- 
D VCi*1* CUI/1 Traditione praenumeratorum Exemplarium rcstituendag, praesolvendo, usque Fes tum 8. Josephi Anni 1829.

O Auspice Typo hic sub Tnitium a Nomine „Ad Fasciculum Primum“ usque „ eontinuative digestas“ visibili prodi- 
urum, Prelo subjicitur. — Dominis Collectoribus suis Titulis honorandis! in Signum Gralitudinis pro Decem Exemplari- 
u.s praenumeratis, et nt Numerus itnprimendorum Exemplarium tempestive defigi possit, si non in pecnnia, adminimuni 
e Nomine Praenumerantium Infrascripto quanto ocyus fieri polest, citra tarnen Portorium Postale oecasionaliter insi- 

nuandis: Exemplar undecimum reverenter olferendo — Omnes Jurisdictiones, et alii suis Titulis quam dignissimi! humil- 
ime exorantur, practicam Juris Patrii nostri Cognitionem pro virili promovendi hocce Studium, secus ob enormes Sumptus 

nnpressionales optatum Elfectum producere neuntens, gratiosa Au.nliatrice Opera sua sustentare dignentur. Datum Pesthini 
17, beptembri* Anni 1828.

Stephanus Molnár de Pétevfalva m, p,
AA. LL. , Philosophiae, Juris Universi Doctor, Complurtum IL 

Comitatuum Tabulae Judiciariae Assessor, et ad Excelsam 
Curiara Regiam Agens Causarum Advocatus-

Habitat in Domo Horti Bsleznayatii extra Portám Hatvaniensem situati.
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HISTÓRIA

ECCLESIAE - CHRISTIANAE
A NAT1VITATE SALVATORIS

U S Q U E

AD OBITÜM FII YIL PONTIFICIS MAXIMÉ

A ti c t o r e

Antonio Klein,
<$. S. Theologie Dactoré, Histor. ecclesiast, in Gr recenst S csent. Universität? Professors ß, o.

II. Tomi. 8. máj. 1328. 6 fi. CM.

Bey Ausarbeitung dieses Werkes hakte Herr Verfasser eine doppelte Absicht; erstens 
sollte es feinen Zuhörern den Nachtheil ersparen, der ihnen durch den Zeitverlust mib die 
Jrrthümer, die von einer nachacschriebencn Ausführung des Borlesebuches unzertrennlich sind, 
erwachsen würde; zweytens sollte es Jenen, welche sich die ersten Elemente der Klrchengcschichte 
bereits eigen gemacht haben, und sich eine etwas ausführlichere Kenntniß derselben zu erwer
ben wünschen, ohne sich bündcrcicher kostspieliger Werke bedienen zu müssen, hierzu verbü.'f- 
iich feen. Dcßwegen sind die wichtiger» Ereignisse, besonders in der neuern K*rchengeschjchre 
in hinlänglicher Ausführlichkeit dargestcllt, und außerdem für den »och Lernbegierigen die vor
züglichsten Quellen und Hüifsmiltel der besonder» Ereignisse in leygefügten Noten angezcigl. 
Um dem Gedächtnisse, besonders der Stndicrenden zu Hülfe zu kommen, und die Ucberstcht 
der Gesammlbegebcnheitcn zu erleichtern, ist die materielle Qrdnnng mit der chronologischen 
verbunden, und so wie sic im Anfänge ausgestellt ist, durch das ganze Werk hindurch gleich, 
fam unter stehenden Rubriken, so wie es die Art der jedcsmahligcn Ereignisse zuließ, streng 
durchgeführt. Bey den Kirchenvätern und andern Kircheiischriftstellern find nicht nur die Haupt
umstände ihres Lebens Mid vorzüglicher Schriften angegeben, sondern auch der Inhalt der 
Letzter», wo er nicht schon auS dem Titel binlänglich erhellet, kurz angezeigt. Außerdem enthält 
dieses Werk auch eine Geschichte sämnnlicher theologischer Wissenschaften, von ihrem ersten An- 
fang bis auf unsere Seit, in welcher nicht nur der jedesmahiige Zustand derselben, und die 
in ihnen vorgegangenen Berändernngen geschildert, sondern auch die in jeder Discipliu erschie
nenen vorzüglicher» Werke angezeigt, die wichtigsten selbst beschrieben werden. Eine solche Ge- 
schichte, die doch wesentlich zu einer vollständigen Kirchengefchichte gehört, findet man in dieser 
Ausführlichkeit nicht leicht in einem kirchcngeschichtlichen Werk selbst von greßerm Umfange. 
Ferner hat Herr Derfasser es zweckmäßig erachtet, mit der Geschichte der Zu- und Abnahme 
der christlichen Kirche in der letzten Periode eine geographisch statistische Beschreibung der ge
genwärtigen Verbreitung des Ehristenthums in allen Theilen der Erde zu verbinden, und die 
Reihenfolge der römischen Päpste vom I. bis zum XIX. Jahrhundert beyzufügen. Endlich hat 
Herr Berfaffer dieses Werk noch, nebst dem jedem Bande aogcreihtm Paragraphen-Inhalt, 
mit einem vollständigen Rahmen- und Sach »Register Versehe», um frt$> allen vorlvmmende»

Fälle»



FaTlen Da? Aufftrche« ;n erleichtern. Aus ixm Gesagten. ist z» ersehen, daß sich vor ander» 
Werken dieser An das gegenwärtige zu seinem Voriheile ausgezeichnet; auch empfiehlt es fich 
Detonoers-noch dadurch. da es, um seinen ersten Zweck als Borlrftbnch zu rnt'prcchen, in latéi- 
Mischer Sprache geschrieben werden mußte, daß er durch eine gefällige Schreibart, auch für di« mit der elastischen Sprache der Alten weniger Vertrauten, leicht verständlich und faßlich wird.

Das ganze Werk von i«6'/, Druckbogen in groß Median-Octao-Format, ist auf schönem 
weißen Papier mit neuen Slrauß'schen Lettern gedruckt; auch der Preis vo.« 6 fl. CM. fir 
«in Wert von solchem Umfange gewiß auf das Billigste berechnet.

iFfritu* ift in demselben verlase erschienen und *u hrdrnr
Baldauf, (P.)

das Reich Gottes auf Erden.
Populäre Kanzelreden auf alle Sonn . und Festtage des. ganzen Jahres. Nach dem in 

Der Friut'schen Zeitschrift angebene» Plan, und der Chr. Schmid'schen biblischen Geschichte 
Gearbeitet. Altes Testament. 5 Bände, gr. 8. ms. s st.

Brentano/ (Dom. v.)
die heilige Schrift des alten Testaments.
Fortgesetzt von Th. Ant. Dereser, I. bis IV. Theil15 Bände. Mit schönen Titelku- 

xfern. gr. 8. i8u bis I8i4. 17 fl.

Dessen:
die heilige Schrift des neuen Testaments.

4 Th eile, mit schönen Titelkupfern. Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage, gr. 8. 
1815 bis L81 -i. 6 fl. 24 fr.

Eß, (Carl und Leander v.)
die heiligen Schriften des neuen Testaments.

Neue verbesserte Ausgabe, gr. 8.1009. Im herabgesetzten Preis bis Ende des Jahres. 24 fr.

Leiter, (P. P.)
das Vater Unser,

i» acht Kairzelredxn. Zweyte Auflage, gr. 8. 1827. In Umschlag broschirt, 56 fr.

Pilipp, (3.)
Taschenbuch für junge Seelsorger des neunzehn

ten Jahrhunderts.
2. 1817. In Umschlag broschirt, 30 kr.
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Physik und Mathematik.
Vierten Bandes erstes Heft.

Mit einer Kupfertaff 1.
Herausgeber:

A. Baumgartner und A. v. Ettingshausen,
ordentliche Professoren an derfk. k. Universität iu Wien.

Wer diese Zeitschrift von ihrem ersten Erscheinen 
an kennt, wird die Ueberzcugung gewonnen haben, 
dais sie an Originalaufsätzen fortwährend zugenommen 
hat. Während der erste Band derselben nur zehn 
verschiedene'Arbeiten dieser Art enthält, linden sich 
im zweyten Bande deren fünfzehn, im dritten vier 
und zwanzig, und durch jede derselben hat die 
Wissenschaft entweder an Umfang oder an Bestimmt
heit gewonnen. Das neu erschienene erste Heft des 
vierten Bandes steht seinen Vorgängern keineswegs 
nach, sondern enthält allein sieben Originalaufsätze, 
von Freyherrn v. Jacquin, Littrow, Lamla, 
Marianini, Hallaschka, Baumgartner und 
Dr. Nürnberger. Da überdiefs keine wichtige 
Arbeit der Franzosen , Engländer und Italiener un
erwähnt geblieben ist, sondern jede derselben in 
einem gedrängten, allesWichtige umfassenden Auszuge 
vorkommt, und zur leichteren Uebersicht alle den
selben Gegenstand betreffenden stets zusammen ge
stellt sind, so dürfte es wohl Niemand reuen, sich 
diese Zeitschrift angeschafft zu haben.

Der Preis der früheren drey Bände dieser Zeit
schrift zusammen ist i3 11. 3o kr. C. M.

Diese Zeitschrift erscheint in zwanglosen Heften, 
deren vier, jedes von 8 — 9 Bogen und mit 1 oder 
1 Kupfern, einen Band ausmachen. Der Preis eines Ban
des ist 4 fl. 3o kr. C. M. oder 3 Hthlr. sächsisch.

Einzelne Hefte können nicht gegeben werden , indem 
die Abnahme eines ganzen Bandes feste Bedinguug ist,

Beobachtungen
und

Abhandlungen
aus dem

Gebiete der gesammten prak
tischen Heilkunde,

VOM

österreichischen Aerztea.
Herausgegebe»

von des

Directoren und Professoren des Studiums der 
Heilkunde an der Universität zu Wie».

Sechster Band.
gr. 8. Wien, 1828. Preis: 3 fl. 36 kr. C. M.

Wir übergehen hiermit dem ärztlichen Publicum 
den sechsten Band einer Zeitschrift, welche sieh durch 
ihr Bestreben, die praktische Heilkunde in allen ih- 
ien Zweigen auf dem einzig sichern Wege dc-r Er
fahrung zu fördern und zu bereichern, und durch 
das, was sie zur Erreichung dieses ihr vorgesteckten 
Zieles bisher leistete, den ungethcillen Beyfall aller 
kritischen Blätter erworben hat. Da die Zahl der 
Mi lat beiter an derselbe« i« allen Provinzen des öster
reichischen Kaiserstaates fortwährend zunimmt, und 
ihr überdiefs alle amtlichen Quellen geöffnet sind, 
so kann sie nicht anders, als an Beiehthuin und Ge
diegenheit des Inhalts immer mehr und mehr gewin
nen, und so wie sie auf der einen Seite als ein blei
bendes Denhmahl des gründlichen Forschung»- und 
Beobachtungsgeistes österreichischer Aerzte da stehen 
wird; so wird sie hoffentlich auf der andern keinem 
praktischen Arzte Oesterreichs, dent die Fortschritte 
seines Faches und die Ehre seines Vaterlandes am 
Herzen liegen , unbekannt und unbeachtet bleiben.

Die früheren fünf Bände sind ebenfalls noch zu 
haben, und kosten zusammen 17 fl. 54 kr. C. M.

0 e t i f d) e
SSetradjtungeti

in frepen @ t u n b nt 
von

91 i c i) l a 11 á.
9Jíit cin*r &crrft>í unt) einím einícitcn&cn fcegíeife*

ron
$rieí>vicí) doh 0cf)legeí.

ia. 2Bien, 1828. 3» Umfd)Iag brofebirt/ 
$reiá: » ff. d. 9Di.

©tatt aller weitern 2(nni|mutig biefrő SBerfeé, glaubt 
bie 53erlagőbud)banblung nur auf baí SBerf felbjU unb 
junäcbfl auf bie Q3orrebe |inu?eifen 511 búrfen, in welche» 
bér beutfebe Siebter in femem ©egenfat} beő inneni reli* 
giófen (Sefúfitő gegen ben allbeivunberten Söprőn mit 
?a martiné jufammengeffelít wirb; wie er benn auch 
gleid) ifim junáebfl in biefer Söegeiflerung bér SBafirbeit 
feine £>id)termeibe gefunben bat. —

3» biefer ernflen ©ebanfen* <J)oefie / wie fie bér Jjeri 
33orrebner nennt/ wirb bér Cefer nicht feiten $lop* 
fiocfő ^eilige tSeBnfucíjt mit Schilleré bll're'fkníier 
©fut vereinigt/ unb bep bér reichen gúlle morafifebtn ©•« 
balti/ woburch ficb biefe funjllofen drgiefjungen eine« gott* 
abneníeu ©eműtbei auöjeicbnen / auf bie befriebigenbjle 
SOBeife Diahrung ftnben — fúr ©eijf unb JJerj. <—

Saí jut Söegíritung mtrgegebene @ebid)t von bem fjerrn 
SJerfaffer bér ICorrebe fuhrt bie Ueberfcbrift: bai ^ieroglp« 
pbrtt'íifb/ ober SÖÍIber unb iínfíánge bér Seit unb bér Bufunft.

2Í n I e t t u n
jur

5fué«bung t>cé *Mtt<frí9ftcf>teranite£
n a eb ben

fíír bie P. ?. 2lrmcc erfíoffeneit ©efeften.
SBon

3. 25. @tepbantfd;Ufd),
bér Kecbíe 2?ocfor.

3wepföá«beingr. 8. ^ret‘6: 3 fi. dönt). OTje.

Siefe# SBerf enthalt bai driminal* unb baő bürgen» 
Iicbeüíecbtéverfabren in ©treitfacben, bie ffierlaffenfcbaftő*/ 
SBatfen*/ duratel» unb ©epofiten - Tlngclegenbetfen, wie 
aud) bie ^eiratí)« * Sicenj • unb dauíionév bie ^Penftond* 
unb fonflige OTilitúr« 53erforgung betrejfenben ©egenffanbe/ 
nebff einem iínhange von gormufarien bér bep bem gericbt* 
lieben Verfahren benethigenben iproíofolle/ 21 uó weife u. 
f. w./ unb ifi bai erfle/ welche« alle 3>t>eige bér Sliilitár-* 
©ericbtöpflege nach ihrer ganjen 21uébehnung/ in ein ©an* 
jei georbnet. bentíid) unb voflfianbig ,fo behanbeft/ baf 
eő in allen Wilitár * 9ied)ti * «nb hierauf 35ejug l;abenben 
©efebúften nicht nur fúr Jlubitoren unb bie bep DJiilitúr* 
©eridjten einfebrettenben Jlbvofoten ober foníligen @ad>* 
wafter unb 3>artepeit, fonbern auch hmficbtlicb bér 3uri&= 

\ biction6*5Sorfcbrifteu fúr bie -Herren Diegímentö* Snfjaber, 
Dtegihiíiitö* unb dcrp<5--dommanöanten / unb wegen fei* 
ner ©emeimntjsigfeit überhaupt fúr alle Jperren Dffiuer« 
unb DMitár- Sörancben ein fef)r brauchbare« unb nújjlicbeö 
Sehr-- unb Jjűífábiid) genannt ;u werben verbient, * beffen 
2íuioritút burd) bie barin angeführten 2ÜIerbőd)ften Dior* 
malién unb fonftigen iöerorbniiugen begrünbet wirb.

MediciniSche Jahrbücher
des kaisei’l. königl.

österreichischen Staates.
Herausgegehen

von den

Directoren und Professoren des Studiums der 
Heilkunde an der Universität zu Wien.

Neue Folge.
III. Band. IV. Stück.

Mit clrey Steinabdriicken.
gr» 8. Wien. Preis: das lieft 1 fl. 36 kr. C. M,



£5ety £5tto ffitganí)/ £5uc($dnMet itt spcítp,
ín bee í£nerraffe, írn $apperfcf)en $aufe,

unb in bér ffitganpfr“ 58ucf)í)ani>lung in tafebau,
í ft § n \) a b e n :

5t n l c i t u n 3
jur

grünMic&en ©rlenumg 
bet

gtedjjenfunjl
mit

2lnroent>ung ber 3)e$inialbríid)e ttnb bet* 
SíuecfiiiűRigfien äSerfü^ungcn,

mit befonberer
ajerűcfftchtigung fúr baS faufmännifch« HJebűrfnip unb 

ben ©elbftuiuerricht,
»OU

gr an j Reiter/
t. f. IJirofciTor.

Swepter íöanb,
enfbalfenb: bie Gefjce »on allen 2írfen SWúnj» unb ©edjfelredjnungen, 
bie tlBecbfelturéfpfteme bee oorjűglicbften Jöanbetépíáfce, eine 216* 
(tanblung űbec bie öfterceidüídten ©faafépapiece unb bérén <Se= 
redtnung, bie tffiaaren«ííarfulafionen, bie licitre non ben Cogarit^ 

mén imb ifjrec ítnroenbitng, nebft aűeríep SSemeefungen iiber 
SWűujen, Sftape unb ©entidüe »erfepiebener í>anbeléplábe.

gr. 8. 2Bten, 1829. (Preis: 2 fi. 48 fr. C. 9Df.

©a§ füe* angefünbigte SBerf tfl al8 jwepfer Söaub 
bed »ott bemfelben SBerfafjer bearbeiteten, mit allgemeinem 
SBepfalle aufgenommenen früheren ÍBanbeS ju betrachten. 
€8 enthält alle übrigen, tut erflen Säanbe nicht abgehan-- 
belten, auf einem Somptoir »orfommenben SKechnungSarten, 
»iele au« Original* Ouellett gefchőpfte SBemerfungen über 
SO?ape, ©emichte unb faufmännifche Ufanjen; eine aus* 
führliche, quf bie Siffemchenfunft gegrünbete Sehre »on 
ben Cogaritijmen unb ihrer 2lnmenbung; ferner eine für 
alle ©efchäftöieute brauchbare 2tbl)anblung über bie öfter, 
reichifchen ©taatSpapicre unb ihre oerfchiebenen gönnen 
unb 23erechnungen, i»ie fte in feinem anbern 23ucbe fo »oll* 
ftänbig ju fittben ift. SBefouberS Durfte biefeS S3ud) für 
23atiquier6, ajörfe--©pefulanten, grequentanten polptech* 
ttifcher 3nftitute unb 9?ealfd)ulen eine willfonunene Sr. 
fcheinung fepn. ©0 luie ber frühere 23anb, fo jeichnet 
fid) auch biefer burch Klarheit be8 SBortragS, Dieichthum 
beS Snhaitö unb @rünbiid)feit au8-
©er erfte S3anb ift ebenfalls in allen SBtichfjanblungen 

um 2 fl. 40 fr. £. 9)?. ju haben.

35 a 8

graulein »out @ee.
Sin

@ e bi d; t i n f c d; § ©efdngeti
»on

Söalter 0coft ©Squire, 
tiberfefct 

»on

^ e v b i n a it í> £ a a 6.
12. SBien, 1828. 3n Umfd)Iag brofd)irf, 

Preis: 48 fr. £. SO?.

©iefe lleberfepung einer ber h«tlichften Sichtungen 
©COftS ift »on einem Oefterreidjer »erfapt, welcher jn 
frühe ber SBiffenfchaft, t»ie ben ©einigen entriffen mürbe, 
©achfenner werben ftch überjeugen, bap biefe Arbeit mit 
wahrhaft bid)terifd)er iUegeifterung unternommen, unb mit 
fünftlerifcfjer Äraft unb ©ewanbtbeit burchgeführt werben. 
Sie äuper« gönn entfpricht bem 3»haite.

$ ii 11 H 11 d)

ber

© e fc u r t 6 f> it l f e.
97ad) ben beftenSBerfen unb netteften ©runbfdljcn, mit »er. 

jüglidjer Stferücffidjtigung ber a3oer’fd)en Erfahrungen
für

migeljenbe ©címríő^elfcr
bearbeitet »on

Stapljael gerbtnanb £uffian,
Operateur, Jtugenarjf, ber tSpirugie unb ©eburtéltűlfe SCiagifttr, 

unb epemajtligem ©upptenten béé iebramteé ber tpeoretifepe« 
©eburil{tülfe an ber (toben ©cpult ju «Bien.

5 £ h eile.

Srfter £ f> « » l*
(Die fphpftologie . unb biätetifdw 25ef;anblung b« 

@chwangern/ ©ebarenben, 2Bod)nerimtm unb 
neugebornen £inber,

iSlien, 1827. gr. 8. 291 ©eiten ftarf.
“preis: 3 fl. S. SO?.

3 lö e p t t t Z h e t I.
Die (Pathologie unb £[;et,apie ber @ch»aitgern, ©e. 

barettben, SSJöchnerittnen unb neugebornen ^inber.

Sßien, 1827. gr. 8. 411 ©eiten ftarf. 
<Prei8: 3 fl. 3o fr. S. SO?.

35 r i t t e r £ £ e i Í.

Darftellung ber geburtshilflichen Operationen unb 
i(;rer ülnjeigcn.

SDiit einer ÍSupfertafet.
SOBien, 1828. gr. 8. 822 ©eiten ftarf. 

(Preis: 2 fl. i5 fr. S. SO?.
C?(Ue brep Shb'k jufammen 6 fl. 45 fr. £. SO?.)

S0?ächtig ftnb bie gortfehritt«, welche bie neuefte Seit 
im ©ebiete ber ^hPf'ol»8ie unb Pathologie beö tnenfchli. 
d)en SffieibeS gethan, — grop bie Umftaltungeif, welche 
eben babttrd) auf bie ganje íehre ber ©eburtshülfe unb 
eine naturgemöpe Söehanblung ber ©ehwangern, ©ebä. 
renben, SSBód)iterinnen unb neugebornen Äittber her»#r 
gingen, ©er talentooUe £err SBerfaffer, Dem árjtlichen 
unb gelehrten pttbiifttm fchon »orher burd) eine ©djnft 
(ilnweifung jur Srnährung natgeborner Äiubcr, SSBien, 
>825) »ortheilhoft befannt, unternahm eö ba(;er, ölS 
golge einer 2lufforberung, bie netteften Sntbecfuitgen in 
ein ©attjeé ju fammeln, unb felbe8, mit ber nöthrgen ii-- 
teratur auógeftattet, bein funftiierftäiibigen publifum oor. 
julegen. ©ie SBeriagöhaublimg, weld)e burd) tppogra. 
phifche ©d^nbeit bem inneren ©eholte biefeö S83erfe8 ju 
entfpred)en btntüht war, hält eö für Pflicht, nid)t nur 
ein oerehrteé ärjtlidteS unb. geburtehülflicheö publtfum, 
fonbern aud) uorjüglid) bie ©tubietenben ber SOieDicin unb 
Shiturgie auf biefeS SQBerf aufmerffam ju madien, in ber 
Ueberjeugtmg, bap feiueS unferer gegenwärtigen inlänbi-- 
fchen SiBerfe biefer 2tit feinen ©egeitftanb mit folcher @e-- 
nauigfeit unb Söünbigfeit abhanbelt, unb fid) eben baburd) 
jebem fid) bilben wolienben ©eburtéárjte fo nüplid) unb 
unentbehrlich macht, ald gerabe biefeS.
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Otto MR t s All tri ,
Buchhändler in Pefth, Waizner - Gaffe, im Kappel'schen Hause, ^igt Väterr 
und Müttern, Lehrern und allen Kinderfreunden ergebenst an, dass bey ihm ein« 

große und vorzügliche Auswahl moralischer Kinderschriften, Bilderbücher 
und Erziehungsjchriften, geeignet zu

Weih nachts-und Neuja Hrsg e'schenken,
in schönen und geschmakvollen Einbänden, vorräthig sind. So weit es der Raum 
dieser Anzeige erlaubte, sind die bessern und ausgezeichnetern Ingendschrif-i 
ten, hier specificirt an gezeigt, damit auch Auswärtige, welche sich brieflich an 

ihn zu wenden die Gefälligkeit haben wollen, sogleich bestimmen können 
welche Bücher, er zu übersenden die Ehre haben kann.

Die Preise sind in E. M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------

Boully Erzählungen für meine jungen Freundinnen, oder dreu Monathe tu
Touraine. Übersetzt von I. Heldmann. Mit Kupfern. 8. Leipzig 1828. 1 fl. 20 kr.

Chimani L. Das Landleben, oder Luftreifen der Familie Friedheim in ländliche
Gegenden, zur Betrachtung der Natur Gegenstände und der Landwirthschast. Ein Bilderbuch zur 
Belehrung und Unterhaltung für wißbegierige Kinder. Mit 12 colorirten Darstellungen ländlich« 
Gegenstände. 6. Wien. 3 fl.

- - - - - - - Ehren - und Sittenspiegel aus der alten und neuen Geschichte, in Lebens-
beschrcibungen und Charakterziigen großer und tugendhafter Männer. Zur Bildung, Ermunterung 
und Nachahmung für die Jngcnd dargcstellt. Mit vier auSgemahlten Kupfern. 8. Wien. 2. fl. 24 kr.

------ Die Jagdluft. Ein unterhaltendes Bilderbuch für die Jugend, enthaltend
die Art und Weise das vorzüglichste üinländifche Wild zu sagen und zu fangen, nebst vielen kurz
weiligen Jagd - Anekdoten. Mit 12 colorirten Darstellungen von Jagden. 8- Wien. 3 fl.

— --- Toms und Zabi, die treuen Insulaner. Eine Erzählung für die Jugend,
zur Bildung des religiös-moralischen Gefühls. Mit zwey Kupfern. 32. Wien, t fl. ,2 fr.

------ Tugendspiegel und Warnungstafel. Eine Sammlung lehrreicher und ui*
terhaltcndcr Geschichten. Zum Geschenk für fleißige und gut gesittete Kinder. Mit illuminirtc, 
Kupfern. 8. Wien. 1827. 1 fl. 36 kr.

— — Gemüthliche Erzählungen für die Jugend, zur Veredlung des Herzens,
und Bildung des moralischen Gefühls. 8. Wien. 4 fl.

- - - - - - - Naturgemälde, Länder- und Völkirmerkwürdigkeitkn, und Erzählungen
aus den fünf Theilen der bewohnten Erde, zur Belehrung und Unterhaltung für junge Leser. Mit 
einem Plane, fünf in Kupfer gestochenen Und illuuiinirkeu Hauptansichtcn der fünf Erdtheile, und 
mit 83 illuminirten und ausgeschnittenen Bildern von Menschen, Tdieren, Bäumen und Gewächsen k. 
womit man die Haupt-Scencn der Erzählungen theatralisch aufstellen kann. 8. Wien. 3 fl. 12 kr.

— — Schauplatz für das jugendliche Alter mit Scene« im Zimmer, in der Stadt,
ftn Walde nnb <?n der See; zur bildlichen Darstellung von vier und dreyßig lehrreichen und unter
haltenden Erzählungen. Mit zwölf in Kupfer gestochenen »nd iflwminirten Haupttheilen des Schau- 
Platzes, zur Darstellung des Zimmers, der Stadt, des Waldes und des Seehafens, und mit 48 j 
illuminirten und ausgeschnittenen Bildern von Menschen, Thirrcn u. s. w., mit welchen die Haupk- 
handlVq aus jeder Srinhíimn thentmiiirU a-n» — *— 0 rm: * ~



Daras K. F., Vetter Freundlich, oder Liliputisches Theater. Ein Lesebuch für
die Jugend. Mit sechs Kupfern. 12. Leipzig. 1827. 1 fl. 8 kr.

Erheiterungen für die Jugend. Ein Lesebuch in den Museftunden. Mit vier und
zwanzig illuminirten Kupfern. 6. Berlin. 2 fl. 16 kr.

Erzähler, der luftige, oder Schnurren und Schnacken. Ein miterbaltendes Ge-
sellschaftsbuch für die Kinderwelt, zur Belebung des Scharfsinns und der kindlich frohen Laune. 
Mit 12 colorirten Bildern. 18. Wien. 1829. 2 fl. 24 kr.

Erzählungen, auserlesene zur belehrenden Unterhaltung für Kinder. Mit 9 illu
minirten Kupfern. 32. Meißen, i fl.

Freudenreich Dr. I. Arno, oder bildende und unterhaltende Erzählungen für
Knaben und Mädchen von sechs bis zwölf Jahren. Zweyte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 
illuminirten Kupfern. 18. Berlin 1827. 2 fl. 15 kr.

------ Hugo's und Lina s Erholungsstunden, oder kleine Erzählungen zur Bildung
des Herzens und der Sitten für Kinder von vier bis neun Jahren. 12. Berlin. 1 fl. 30 kr.

------ Similde, oder moralische, bildende, und unterhaltende Erzählungen für
'Töchter von sechs bis zwölf Jahren. Zweyte Auflage. Mit illuminirten Kupfern. Berlin 1825. 
2 ft. 15 kr.

Frölich E. P. Einhundert und dreyßig kleine unterhaltende Geschichten für die Jugend
beiderlei Geschlechts. Mit 50 Darstellungen auf 18 Kupfcrtafcln. 18. Berlin. 3 fl. 30 kr.

- - - - - - - Euphrasia. Taschenbuch für gesellschaftliches Spiel und Vergnügen. Ent
halt: alle Arten Gesellschaftsspiele, und andere gesellschaftliche Belustigungen im Zimmer und im 
Freien, Kunststücke, Sätze zum Gesch'windsprcchen und Trinksprüche, Mit einem Titelkupfer. 3-te 
verbesserte und vermehrte Auflage. 18. Meißen 1828. Schön gebunden. 1 fl. 24 kr.

Germon, oder Unterhaltungen eines Vaters mit seinen Kindern über vie Geschichte
der Reformation, uttb der Einwanderung der in Frankreich verfolgten Reformirten in die preußisch- 
brandenburgischcn Staaten. Nach dem Französischen bearbeitet und hcrausgegebcn von L. D- Rv- 
quettc. Mit Kupfern. 12. Berlin 1827. 1 fl. 15 kr.

Gottschalck M. W., Titania, oder moralische Feenmährchen für Kinder. Mit
illuminirten Kupfern. 32. Berlin. 1822. 2 fl. i5 kr.

Grote I. C., Anstands und Siftenbuch, oder die Familie Ellfeld. Eine Erzäh
lung für die Jugend, zur Bildung des Geistes und Herzens, uud zur Beförderung eines wohlan- 
ständlge» uud gesitteten Betragens. Mit 0 Kupfern- iü. Meissen. Schon gebunden 2 fl. 15 fr.

------ Neuer norddeutscher Robinson, oder Reise des Onkel Franz durch alle
Welttheile- Ein Lesebuch zur Unterhaltung und Belehrung für die-Jugend- Zwcy ::,heile mit ro illu
minirten und schwarze« Kupfnu. 8. Meissen. In schönen gefärbten Umschlag gebunden 4 fl- 30 kr.

Heyne F., Völker- und Smeug.mälde in einer Darstellung merkwürdiger Lan
der und Völker, deren Gebräuche und Sitten, nach des Kapitain von Krn>enstern, Laiigsdo-ff, 
Lichtensteiu, Rost, des Prinzen ‘ä&ttb von Neuwied, und andern S n t b e cfunßv»*:tfvit fm ca jugcny 
bearbeitet. Neue Ausgabe, mit sieben iiluminirt.en Kupfern. i<3. Berlin 1024- 2 fl. 15 tu

Lohr I. A. C.. Die Länder und Völker der Erde, oder vollständige Beschrei
bung aller fünf Erdtheile und deren Bewohner. 4 Bände. Mit 78 ausgcmalten und schwarzen 
Kupfern, und 5 KaAen. Dritte-, nach den jetzigen politischen Stand der ^rngc, neu umgcal>..i- 
tete Auflage, gr. 8. Leipzig; halb fr. gebund. 12 fl.

^urnm^r, % G. Lehrbuch für ven ersten fvstematischen Unterricht in bei Natur»
-----  .t'.4v4. 2 ff .26 kr.



Mnemosyne. Erzählungen für die Jugend. Nach dem Englischen. 8. Berlin 1828.
i fl. 15 kr.

Müchler, K. Maiblümchen. Ein Angebinde für die Jugend beiderlei Geschlechts
in moralischen Erzählungen, Fabeln oc. Mit sechs Kupfern. 18. Berlin 1827. 1 fl. 30.

------ Erzählungen aus der Jugendwelt. Zur Belehrung und Unterhaltung der
Jugend. Mit acht illuminirtm Kupfern. 6. Berlin. 2 fl. 16 kr.

Müller H. Emiliens goldnes Buch, welches sie schuldlos und sicher ihrer Bestim
mung entgegenführt. Ern Muttergeschenk für die geliebte Tochter. 8. Halbcrstadt. 54 kr- Dasselbe 
auf Velin Paprcr 1 fl. 15 kr.

Oswald H. Bildungsbuch in unterhaltenden und lehrreichen Erzählungen für
Knaben und Mädchen. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit zehn gemahlten Kupferta- 
fcln. 32. Meissen. Gebunden 1 fl.

------ Schottischer Robinson, oder des Schottländers Jakob Flinton's Aben
theuer und Reisen zu Nasser und zu Lande durch alle Welttheile. Ein Buch für die Jugend zur 
Unterhaltung sowohl, als zur Belehrung in der Länder und Völkerkunde. Zwey Theilc in 8. mit 
20 illuminirten und schwarzen Kupfern. Meissen. In schönen Umschlag steif gebunden 3 fl. 40 kr.

- - - - - - - Bildungsschule, oder erste Nahrung für Verstand und Herz der Jugend.
Mit 8. illuminirten Kupfern. 8. Meissen. In schönen Umschlag gebunden 1 fl. 20 kr

Petiscus A. H.., Cäcilie, oder der Muttersegen. Töchtern gebildeter Stände ge
widmet. 8. Berlin 1825. 2 fl. 15 kr.

------ Johannes, oder der Vatersegen. Jünglingen gebildeter Stände gewidmet.
8. Berlin 1825. 2. fl. 15 kr.

— — Menschenwerth in Beispielen aus der Geschichte und dem täglichen Leben.
Der Jugend zur lehrreichen Unterhaltung dargestellt. 8. Berlin 1826. 2 fl. 3o kr.

Rockftroh Dr. H. Der Thiergarten zu Lilienthal. Ein unterhaltendes naturge-
schichtlichcs Bilder und Lesebuch für Knaben und Mädchen. Dritte vermehrte und verbesserte Auf
lage. 18. Berlin. 2 fl. 40 kr.

Rose D. E. A, Goldkörner für jeden Gebildeten. Ein Beitrag zur praktischen Le-
bensphilosophie. Ein Weihnachts und Neufahrsgeschenk für Alt und Jung, Mann und Frau, 
Jüngling und Mädchen. 8> Schmalkalden. 1 fl. 20 kr.

Schoppe A., Die Auswanderer nach Brasilien, öder die Hütte am Gigitonhonha.
Nebst noch andern moralischen und unterhaltenden Erzählungen,für die geliebte Jugend von zehn 
bis vierzehn Jahren. 18. Berlin. 2 fl. 30 kr.

Selbiger F., Neues ABC, Lese und Unterhaltungsbuch zur Entwikelung der
Seclenkräfte der Jugend beiderlei Geschlechts. Zweyte verbesserte Auflage. Mit 9 ausgcmaltm 
Kupfern. 8. Be.lin 1826. 1 fl. 3 kr.

- - - - - - - Neues Lese und Unterhaltungsbuch zur Aufklärung des- Verstandes, und
zur Veredlung des Herzens. Mit 9 ausgemalten Kupfern. 8. Berlin. 1 fl. 8 kr.

Selchow Dr. I. H. Erzählungen von den Sitten, Gebräuchen und Meinungen -
fremder Völker. Ein lehrreiches, Unterhaltungsbuch für die liebe Jugend. Zwcyte verbesserte Auf
lage. Mir 6 illyminirten Kupfe.rn, worauf 36 fremde Völker abgebüdet ssnd. 8. Würzburg 1828. 
Gebunden 1 fl. 30 kr.

Siebeck A., Erzählungen für die Jugend. Mit einem Kupfer. 8. Leipzig 1S28,
i fl. L kr. ' >



©terítem Dr. Felir., Alwina. Eine Neihe unterhaltender Erzählungen zur Bil
dung des Herzens und der Sitten, und zur Beförderung häuslicher Tugenden. Für Tochter von 
sechs bis zwölf Jahren- 32. Berlin. 2 fl. 30 kr.

----------Palammes, oder erweckende, belehrende und warnende Erzählungen für
Söhne und Töchter von sechs bis zwölf Jahren- 18. Berlin. 2 fl. 30 kr.

Stickerin, die allezeit fertige. Ein Geschenk für das schöne Geschlecht, o^re 'An
weisung wie eine Stickerin sich selbst, ohne zeichnen zu können, jedes Muster ab - und aufzeichncn, 
und fortführcn kann. Zweite Auflage. Mit ganz neuen, geschmackvollen Stickmustern. Nevst einigen 
Hiilss-, Haus - und Schönheitsmitteln. Meissen. 54 kr.

Sturm 21., Figuren-Theater für Kinder. Enthält ein Schauspiel und drei Lust
spiele; eine Schauspiclergcscllschaft von 21 theils einzelnen Mitgliedern, theils Gruppen zur Auf
führung dieser Stücke, nebst dazu gehörigen niedlichen Decoratianen. Wien. 3 fl.

------ Der kleine Aesop, oder hundert sechsversige Fabeln. Für die Jugend ge
wählt, eingerichtet und gedichtet. 3a. Wien. 1 fl. 12 kr.

Symansky I. D., Tugendspiegel für die Jugend. Zweyte, mit 12 Kupfern ver
sehene Ausgabe. 8- Berlin- 3 fl.

Tausend und eine Nacht, neu bearbeitet zur Unterhaltung für 2ÍÍÍ und Jung.
Mit 4 issuminirten Kupfern. Zweite vermehrte Ausgabe- 3. Gotha und Erfurt, i st. 15 kr.

Trautfchold I. G., Kleine Bilderwelt. Zur Augenweide und Verstandesübung
für die frühe Jugend erläutert. Mit 160 gcmahlten Abbildungen auf 30 Tafeln. 3a. Meissen. Ge
bunden l fl. Z0 kr.

Willmar W., Mädchenspiegel. Eine Bildungs- und Unterhaltungsschrift für dke
erwachsene weibliche Jugend. Mit 6 illuminirtcn und schwarzen Kupfern. 8. Meissen, i fl. 30 fr.

Wilmsen F. P. , Miranda. Eine auserlesene Sammlung bewundernswürdiger
und seltener Ereignisse nnd Erscheinungen der Kunst, der Natur und des Menschenlebens. Für die 
Jugend. 8. Berlin. 4 fl.

- - - - - - - Euphrosine, oder deutsches Lesebuch zur Bildung des Geistes und Her
zens für die Schule nnd das Haus. Zwey Theile mit - ló Kupfertafeln. Zweyte verbesserte Auf
lage. ig. Berlin 1828. 4 fl. 8 kr.

— — Jucunde. Vierzig neue Erzählungen für Kinder von sechs bis zehn Iah.
rcn. 18. Berlin 1827. a fl. 45 kr.

------ Der Mensch im Kriege, oder Heldenmuth und Geistesgröße in Kriegs
geschichten aus alter und neuer Zeit. Ein historisches Bilderbuch für die Jugend. Dritte verbessert« 
nnd vermehrte Auflage. Mit sieben neuen Kupfern von Menő Haas. la. Berlin. 2 fl. 40 kr.

------ Eugenia, oder das Leben des Glaubens und der Liebe. Ein Seelengewälde
für die Gefühlvossen des weiblichen Geschlechts. Zweyte vermehrte Auflage. Mit 3 Kupfertafel». 
8. Berlin i8as. 2 fl. 40 kr.

____ Theodora. Moralische CFniH "gen für die weibliche Jugend. Zweyte
vermehrte und verbesserte Auslage. 8. Bert»» >828. 1 fl. 45 kr.

— — Kleine Geschichten für die erzählt. Ein Hülfsbuck für Mütter
und Erzieherinnen. Zweyte vermehrte und »erbrsserte Anflage. Mit auSgerrialten Kupfern. 6. Ber
lin 1828. 2 fl. 15 kr.

____ Heldengemälde aus Rom's, Deulsckland's und Schwedens Vorzeit, der
Jugend zur Erwekung aufgestellt. Dritte vermehrte und *«rbesscyte Auflage. 6. Bessin. 1825 1 si. 54 kr.



Bci Otto Wigand, Buchhändler in Pefth,
in dir Waizner-Gaffc im Kappelschcn Hause, sind folgende neue und interessante

Werke zu baden; die Preise in C. M.

Der Arzt als Haus-Freund,
oder freundliche Belehrungen eines Arztes an Väter und Mütter bey allen 

erdenklichen Krankheitsvorfällcn in jedem Alter.
Ein treuer und allgemein verständlicher Rathgcber für alle Diejenigen, welche sich selbst 

belehren wollen, oder sich nicht gleich ärztlichen Raths erfreuen können.
Von

Dr. Ludwig Friedrich áFranR.
Vierte.durchgängig vermehrte und verbesserte, auch durch einen Anhang bereicherte Auflage, 

gr. 8. Leipzig 1828. Gebund. 1 fl. 10 fr
Alphabetisch geordnetes Inhalts - Verzeichnis.

A.
Abmagerung.
Abortus.
Abzehrung.
Aeußcrc Thrile erkrankt.
Aiigeineinc GcsuiidhcikSrcgeln.

— Gicht.
Alpdrücken.
Anhang.
Ansetzen der DluNgek.
Ansprung.
Angewachsene Zunge.
Anweisung ji'.m Gebrauch der Kühsahrs- 

Kure».
Appetitmangel.
Asthma.
Athem übelriechend.
Aüfliegen.
Lusschwcllcn der Brust.
Aufspriiigen der Haut.
Augencntzündung der Ncugebornc». 
Augenschwäche.
AuShchen d v Haare.
Auszehrung.

B.
Bauchfellentzündung.
Benehmen bei Unglüctsfitllen. 
Beschwerden der Schwangerschaft.
Biß toller Hunde.
Blähungen.
Blasen entzündung.
Blasen von Besicatorien.
Blascnfriesel.
Bleichsucht.
Blutadcrknuten.
Dlutbrechen.
Blutgefäße erkrankt.
Blutharnen.
Bluthusten.
Blutschwär.
Blutspuckcn.
Böser Finger.

— «ei-,»

Böser Hals.
— Kopf.

Böses Wesen.
Brand.
Brandblasen.
Bräune.
Brechen.
Brüche.
Brust, aufgeschwollen.
Brust, harte Stellen dar!«, 
Drustciitzünduiig.
Drustkrankheiten.
Brustverschleimung.
Brustwarzen, wund.

@.
Cararrh.
Catharrhalficber.
Ehiragra.
Eouvulstönen bei Gebärende«.

D.
Darmentzündung.
Darmkanal, Krankheiten desselben. 
Darmgicht.
Drücken im Magen.
Durchfall.
Durchliegen.
Dürrsucht.

Einfacher Rheumatismus. 
Einleitung.
Einschlafen der Glieder.
Einzelne Theilc krank. 
Engbrüstigkeit.
Englische Krankheit.
Entwöhnen.
Entzündung der Augen.

— des Bauchfelle«
— der Brust.
— des Darmkanaks.
— der Gebärmutter.
— des Halses.
— der Harnblase.
— der Leber.

Entzündung der Nieren.
— des Ohres.

Epilepsie.
Erbrechen,
Ersorne Glieder.
Erhängte.
Erstickte.
Ertrunkene.
Erwürgte.

F- '
Fallsucht.
Falsche Pocken.
Faulfieber.
Fehler der Reinigung.
Fettwerden des Körpers. '
Fieberhafte Krankheiten.
Finger, böse.
Finnen.
Fisteln.
Flechten.
Flecke.
Fließende Ohren- 
Flußficber.
Frauenzimmerkrankhett«.
Fricscc.
Furunkel.
Füße, geschwollen.
Fußschweiß, unterdrückt.

G.
Gallenfiebcr.
Gastrisches Fieber. 
Gcbärmuktcrentzündung.
Geburt, schwere.
Gehör, schweres. 
Geisteskrankheiten.
Gelbsucht.
GemüthSverstinimunge«
Gerstenkorn.
Geruch verloren.
Geschwollene Füße.
Geschwülste.
Geschwüre., • .
G e sich tS sch mepz.



Gicht.
Gichter bei Kindern.
Glieder, erfror»e.
Gliedschwamm.
Goldaderbeschwerden.
Grimmen der Kinder.
Grindkopf.

H.
Haare gehen aus.
Hämorrhoiden.
Halsentzündung.
Halskrankhcitcn.
Harnvlasenentzündung.
Harnruhr.
Harnspstcm erkrankt.
Harnstrenge. .
Harnverhaltung.
Hartleibigkeit.
harte Stellen in der Brust. 
Hautkrankheiten.
Hasenscharte.
Heiserkeit.
Heißhunger.
Herzgespan.
Herzklopfen.
Herzkrankheiten.
hinken.
Hitzblatter».
-iizigev zieber.
hvdenfack, Wasserdruck- desselben bey 

Kindern.
Hüftweh.
Hühneraugen.
Hnndswuth. 
husten. '
Hydrophobie.
Hypochondrie.
Hysterie.

3-’
Innerliches Kopfrcißc».
Insektenstiche.

K.
Kaltes Fieber.
Keichhnstcn.
KIndbcttficber.
Kinderkrankheiten..
Knochenbrüchc.
Knochenfraß.
Knochenkrankheiten.
Knochenfchmerzen.
Kolik.
Kopf, böser.
Kopfgcschwulst Neugeborner.
Kopfreißen.
Kopfschmerzen.
Krämpfe.
Krankheiten äußerer Theile.

— der Brust.
— des Darmkanals.
— einzelner Theile.
— fieberhafte.
— der Frauen."
— der Gefäße.
— des Geistes.
— des Geschlechtssysteme.
— gichtische.

Kariikhestcn des Halses.
— der Harnwcrkzengc.
— der Haut.
— des Herzeus.
— der Kinder.
— der Knochen.
— der Leber.
— der Milz.
— des Mundes.
— der Nägel.
— der Nerven.
— rheumatische.
— der fchleimabsondernden Cr

(jrtiif.
— der Sinneswcrkzeuge.
— des Unterleibes.
— .des Zahnfleisches.

Krätze.
Kropf.
Kuhpvckp».

Laubfleckc.
Lähmungen.
Lederen tzündung.
Leberflecke.
Lcbcrkrankheitcn.
Lebcrverhärtung.
Lcibesverstopfung.
kungcnschwindfucht.

M.
Magendrücken.
Magenentzündung.
Magen! rampf.
Magenschwäche.
Magerwerden.
Mangel an Appetit.
Masern.
Mastdarmvörfall.
Melancholie. ,,
Milchbrechen.
Milchfieber.
Milchmangel.
Milchschorf.
Milchverfctzung
Milzkrankhcitcn.
Milzstechen.
Miserere.
Mißfall.
Mitesser.
Muttcrmaale.
Mutterplag«.

-N.
Nabelbruch.
Nachwchen.
Nasse» der Ohren.
Nagclgcschwür.
Nagelkrankheiten.
Nasenbluten.
Nasenvcrstopftuig, _
Nervenfiebcr.
Nervcnübcl.
Nesselsucht.
Nicrenentzündung.

. e.
Obcrbein.
Ohnmacht.

• Ohren, fließende.
Ohrentzündung.
Ohrenzwang.

P.
Panaritinnl.
Podagra.
Pocken.
Porzcllanfieber-

2.
Quetschungen.

R
Reinigungsfchler.
Rheumatismus.
Rose.
Röcheln.
Roth lauf.
Ruhr.

S.
Schälblasen.
Scharlachfieber.
Scheintod der Neugeborner,
Schielen. .
Schlaflosigkeit.
Schlagflnß.
Schleichende Fieber. 
Schleimabsondcrnde Organe erkrankt. 
Schlcimfieber.
Schlcimtripper.
Schlnekcn.
Schnnpfcnfiebcr)
Schreyen der Kinder.
Schutzblatkern.
Schwäche der Augen.

— des Magens.
S ch w an g ex sch a ft s b e sch w erd en. 
Schwämmchen.
Schwarze Krankheit.
Schweinepockcn.
Schwere GcbUrt.
Schweres Gehör.
Schwerharnen.
Schwindel.
Schwindsucht.
SkrvphekN.
Seitenstechen.
Sinneswerkzeuge erkrankt 
Soddrcnncn.
Sommersprosse».
Spitzpocken.
Stcckfluß,
Stcinbeschwcrden.
Stuhlzwang.

X.
Treffen des Blitzes.
Triefauge.
Triebstnn.
Trunkenheit.

u. ^ ’.j'
Uebelkcit
Uebelriechender Athen, 
lleberbcin.
lieb er», ästiges Fettw erb en.
Ungeziefer.
Unrichtige Wochen.
»lnterdrückter Fußschweiß.

u. s. w.
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Griechische und RömischeProsaiker,

in neuen Übersetzungen herausgegeben von den Professoren G. L F. Tafel, C. N. Ostander
und Gustav Schwab.

Um den entschiedenen Werth dieses Werkes zu bezeichnen; verweisen wir auf eine in Nr. 155 der 
geachteten Ienaischen allgemeinen Literalurzcilirng kürzlich erschienene Reecnsion der bis 
jetzt anögegebenen Theile dieses Werks, die folgender Maßen schließt:

„Die Herausgeber haben gleich Anfangs den Muth gehabt, einen Odysseusbogen zu spannen; 
„sie haben ihre Keiiie mit Thucydides erölfnet, und wir dürfen wohl sagen, dass diese l Über
setzung allein die volle Lieberzeugung gewährt, dass dieses Unternehmen keineswegs bloss eine 
„gewöhnliche Buchhändler-Speculation sey, sondern dass hier tüchtige Männer werthvolle und 
„gediegene Arbeiten zu liefern sich angelegen seyn lassen , u. s. w.

Die Heidelberger Jahrbücher, die Darmstädtcr Schulzcitung, Jahns Jahrbücher für Philologie und! 
Pädagogik, die europäischen Annalen, die allgemeine Zeitung, das Morgenblatt, der Hcspcruö und aii-4 
dere der geachietsten deutschen Blätter haben eiüstimmig eben so günstige Urtheitc über die Ausführung' 
dieses Werkes ausgesprochen: das Publicum hat dasselbe mit so ausgezeichnetem Beysalle ausgenommen,! 
daß von einer Reihe von Bändchen bereits zweyte Auslagen, von mehreren sogar eine dritte! 
Auflage besorgt werden mußte. Um so mehr können wir uns hier auf kurze Anzeige der Verkaufsbe-; 
dingungcn und der Erscheinnngszcit beschränken.

Wer zur Abnahme der ganzen Sammlung der Griechischen, oder der vollständigen Reihe der Rö
mischen Schriftsteller sich verbindlich macht, erhält jedes, ungefähr t3o Seiten in Taschenformat ent- > 
haltende, auf weißem.Papiere gedruckte, und in elegantem Umschläge geheftete Bändchen derselben für 

15 Kreuzer Conv eai lion 6 - Münze, 
wo dann der Betrag der bereits anögegcbcneir Bändchen bcym Empfange derselben zu entrichten und zu- ! 
gleich auf vier weitere Bäudd)cit Vorausbezahlung zu leisten ist, bey bereif Empfange sofort auf Die 
nächsten 4 Bändchen, und so weiter je nur auf 4 Bändchen pränumexirt wird. Dieser Prän-ume- ! 
rationöpreis von ij Kreuzer wird nur noch einige Zeit offen seyn, und dann auf 
20 Kreuzer erhöht.

Jeden Monath erscheinen ungcfä r vier neue Bändchen, so daß also i-ct) einer jährlichen Auslage, ' 
die 12 fl. Eonveutions-Münze nicht übersteigen kann, die Pränuuieranten auf das ganze Werk m we
nigen Jabren tu den Besitz einer Sammlung guter Uebertragungcn der vorzüglichsten Meisterwerke des 
Alterthums kommen, wie noch keine andere Ration, selbst England und Frankreich nicht, eine ähnliche 
ausweise« kann; eines Werkes, das dlcibciiden Werth behalten wird, wenn manche andere literarische 
Erzeugnisse längst vergessen seyn werden, welche jetzt die Mode zur Licblings-Lectiire eines großen Pub- 
licums gemacht hat.

Ucberdieß wird auch Pränumeration auf e in zelne der in dieser Sammlung enthaltenen Schrift
steller angenommen, wöbe,) dann für jedes Bändchen ein Pränumerationspreis von

20 Kreuzern Conventions * Münze
Stall stndet und je beym Empfange eines Bändchens das nächste vorauszubezahlen ist, so daß dann 
das letzte Bändchen jedes Schriftstellers ohne weitere Bezahlung den Herren Pränumcranten abgegeben 
wird- Zn eben diesem Preise ist auch jetzt noch jedes einzelne Bändchen abgesondert zu erhal
ten. Dieser Preis von ao Kreuzer wird jedoch in Kurzem ebenfalls erhöht, und dann auf 25 
Kreuzer b e st i m m t.

Dadurch daß jetzt über achtzig, größten Theils als tüchtige Philologen und Uebcrsctzer schon 
früher bekannte Gelehrte in allen Gegenden Deutschlands für dieses Werk thätig sind, ist jedem Mit
arbeiter volle Muße zu Lösung seiner Aufgabe gegeben, und ein ungestörter rascher und würdiger Fort
gang dieser Unternehmung verbürgt.

l. G r i e ch e n:
Aeschincs des Sokratikerö Gespräche und Eebes Gemälde von D, C. Pfasst Vollständig in 

1 Bändchen. — Ap 0 ll 0 d 0 r's mythologische Bibliothek, v. D. E. G- Moser. Mit Nähmensregister 
und genealogischen Tabellen. Vollständig in 2 Bdchcn. — Appia n'6 römische Geschichten, v. D. F. L.
I- D ill eni ns. i»cs-BSchen.' Di 0 d 0 r's historische Bibliothek, v. D. I. F. W u rm. itcs, ales



ldchen. — Dionys v. Halikarnaß Werke, v. D. G. I. Schalter, is 2s Bdchcn. — H crodot's. 
beschichte v- D, Adolf Schöll, lö 2s Bdchcn. — Lucian's Werke, von D. A. Pauly. isbisüs 
Zdcheu- P au sa nias-Beschreibung von Griechenland, von v. C. G. Siebelis. is bis 3s Bdchcu. 
- Philostratus des Aelt.ern Werke, von Hofrath 1). Fr. Iakobs. rs Bdchcn. — P ln t a r ch's 
ergleicheude Lebensbeschreibungen, von U. I. G. Klaibcr- 15 bis 3s Bdchcn. — Plutarch's 
irokalische Schriften, von ö. I. C. F. B ä h r. i s Bdchcn. — Thucydides Geschichte des Pelopon- 
iesischen Kriegs, von I). C. Di. Oslander, rs bis 53 Bdchcn. — Lenophon's Werke, io bis Ls 
vdchnt. B. i—3. Cyropädie, von Ö. Christian Walz, B. 4—5. Erinnerungen an Sokrates, Ver
teidigung des Sokrates, Gastmahl, von U. Ehr. Eb. Finkh- B. 6 — 8. Feldzug deS jüngcrn Cy- 
cus, von D. Leonh. Tafel.

II. Römer:
A m in i a n u s Marcellinus Römische Geschichte, von D. Ludwig Troß, i-s Bdchcu. — E i c ero'ö 

Werke, is bis i v3 Bdchcn. B. i—3. Tusculanischc Unterredungen, von D. F. H. Kern. B. 4- 
Brutus oder von den berühmten Rednern, von D. E. A. Mcbold. B- 5. Eato der Ältere, oder 
vom Greifenalter, und Lälins oder von der Freundschaft, von D. W. M- P ah l. B. 6. Siedncr und 
von der besten Rednergattung von D. C. A. M ebold. B. 7 — 8. Non der Weissagung und vom Schick
sal , von D. G. H. Moser. B. y — io. Nom Staate, von Demselben. B. 11. Uber die Gesetze, von 
K. A. Secger. is Bdchen. — Cornelius Rcpos Leben ausgezeichneter Feldherren, nebst den 
wichtigsten noch vorhandenen Fragmenten aus andern Schriften des (Sorit. Rcpos und einer Chrono
logie der Begebenheiten, von D. I. Dchlingcr. Vollständig itt 2 Bdchcn. — LiviuS Römische 
Geschichte, von D. E. §. Kl aiber. is bis ivs Bdchcn. — Pliniu 6 des Jüngern Werke, von 
D. C- F. A- Schott. iS und 2s Bdchcn. — Seneca des Philosophen Werke, rö bis 3s Bdchen, 
von D. I. Moser. — Valerius Marimus Sammlung merkwürdiger Reden und Thaten, von 
D, F. H v ffm a tt n. is Bdchcn.

Dil Kochkunst für herrschaftliche und bürgl. Tafeln,
oder: allerneu estes

Oesterreichisches Kochbuch.
Ein gründlicher und leicbtfaßücher Unterricht zur Bereitung aller Gattungen

Fleisch-und Fastenspeisen^
der feinen und Kunstbäckerey, der Gelees, Cremen, Sulzen, Salate, Compots, und der

kalten und warmen Getränke;
mit getreuer Angabe

der in den meisten Kochbüchern fehlenden Handübungsvorthcüe, ncbst gemeinnützigen Bemer
kungen über die crforderltchc Beschaffenheit und Einrichtung der Küchen, wie auch ihrer Herd

stellen; sammt einer Anweisung zum Pökeln, Beitzcn, Räuchern und Wursten, zur Anrichte-, 
Tranchl'r-, Vorlcgekunji, uno zu den geschmackvollsten Tafel-Arrangements, nebst

ausgewählten Vorschriften zu Speiszettcln,
für Fest-, Jagd- und andere große und kleine Tafeln; Gabelfrühstücke,

Soupers und Büffets: inzlcichcn
m i einem Wörlerbuche zur Erklärung der in der Kochkunst angenommenen stemdcn und cinhei-

mischen Sach« und Kunstbenennungen.
Nach eigenen und vieljährigen erprobten Erfahrungen von

Iran) Helena.
ehcmahliger Haushofmeister Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Johann.

55 Druckbogen in gr. 8. mit Titelkupfer und 8 in Kupfer gestochenen T-ase4rA«rangcWkntö. Wien 18*6. 
Ungeb. 2 fl. 36 kr., im steife» Deckel gcb. 2 fl. 48***-.



(Wichtige Anzeige für Jedermann/ ohne Unterschied des Standes.)
Bcy Otto Wigand, Buchhändler in Pesth,

in der Waitzner-Gasse, im Kappei'schen Hause, erscheint iinWege txr Pränumeration;

Die Goldgrube,
oder

Wt* erprobte RaihIeber
für

Hausväter und Hausmütter
in der

Stadt und beim einsamen Landleben-
Enthält eine vollständige Sammlung gemeinnütziger und erprobter

Ratschläge, Recepte/ Anweisungen und Mittel/
wie man mit Ehren und Vortheil

die Geschäfte der Küche, des Kellers, des Gartens, der Speisekammer, des Stalles, auf dem 
Felde, beim Waschen, Biegeln, Bleichen, Färben u. f. w. verrichten soll, um eine Haus- und 

Landwirthschast in allen ihren Zweigen in erwünschtem Zustande zu erhalten.

Zweite stark vermehrte Auflage. Zmey Bände, gr. 8. Pefth und Kascha», 1829. Preis 
für beide Vde. in Umschlag brosch. 2 fl. L. M. Jeder Band einzeln 1 fl. 3o kr. C- M. 

Der erste Band ist bereits zu haben, und der zweite Band erscheint binnen Kurzem.
Inhalt des ersten Bandes des erprobten Rath gebe rs:

Äale zu fangen.
Aale einzumachen.
Aepfel.
Aepfel -- Effig.
Ameisen-Eier für Nachtigallen einzu- 

sammeln.
Asche.
Augen, kranke, zu heilen 
Augen, in die etwas hineingefallen ist, 

zu reinigen
Bäcker-Hefen anzufertigen.

Bänder, seidene, auf eine leichte Art 
sehr glänzend zu machen. 

Bastardhüte, weiße, auf eine bequeme 
Art zu waschen.

Bäume das ganze Jahr hindurch zu 
versetzen.

Bäume, das Erfrieren derselben zu 
verhüten, »nd itxnn es geschehen ist 
sie zu heilen. 

iBirne.
iBlauwaffer zn machen.

Bleichen und Waschen der Blonden, 
des Flors, der Spitzen, so wie der 
seidenen Zeuge.

Blattläuse zu verhüten.
Blumen zu erhalten.
Blumengewächse, die kostbarsten und 

perenirenden, ohne Glas und Treib
haus sich zu verschaffen.

Blumenkohl, holländischen, zu ziehen.
Bohnen.
Brandverhütungs- und Brandhülfsta- 

fein in Hinsicht auf Feuersgefahr.
Nr. 4-



Branntwein, die Verfälschung dessel
ben zu erfahren.

Brot, Bemerkungen zur Bereitung des
selben, aus neuen, verdorbenen, und 
unreinen, Getreide, nebst Beschrei
bung der durch den Genuß des Bro
tes von solchen, Gerreide entstehen
den nachtheiligen Folgen für die Ge
sundheit.

Buttern, das, des Milchrahms zu be
fördern.

Butrer lange Zeit gut zu erhalten.
Car,„in, ganz feinen zu uiache».
Chlor-Kalk, dessen Wirksamkeit, zur 

Beseitigung des Mundes.
Chocoladen-Fabrikanr, der ausgedeckce 

und uneigennützige.
Cöllnisches Wasser.
Contenk, leipziger, zu Suppen und 

Getränken.
Düngererde, Bereitung einer sehr guten.
Dung,Nittel, über die Alleinfertigung 

und Anwendung der künstlichen.
■ Eau de Cologne.
Einschlachieu, einige Bemerkungen u. 

Regeln darüber.
Einschlafen, dasse.de tu befördern.
Eisen im Freyenvor Rost zu bewahren.
Enten, Beschreibung-, Zucht und Mä

stung derselben, nebst der Erkennc- 
niß und Heilung ihrer Krankheiten.

Essig, die Verfälschung zu erfahren.
Farben, die aufgeregten oder zerstör

ten, wieder herzustellen.
Fäulniß, threrische und vegetabilische 

Substanzen davor zu schützen.
Federkiele, Zubereitung derselben.
Feld- und Gattenerde, die Bestand- 

lheile derselben zu erproben.
Feuchtigkeit, die, von den Wänden ab- 

zuhaltcn.
Feuchtigkeit, Vermeidung, der in Ge

bäuden.
Fische, vor den, Aosterben zu bewahren.
Fische so zu braten, daß auch ihre Grä

ten gegessen werden können.
Fischen den modrigen Geschmack zu 

benehmen.
Fische, Vorüchtsmaßregeln bei Benu- 

tzung derselben.
Flachs, Mittel vorzüglichen bauen zu 

können.
Flachs yon vorzügl. Güte zu bekommen.

1 Flachs, neue Art den, :u säten.
Flachs bis zur Feinheit der Seide zu 

veredeln.
Flanell zu waschen.
Fleckenreinig r, der, ,) von den einfa

chen Flecken. 3) Von de» zusammen 
gesetzten Flecken. 3) Flecke, durch 
welche die Farben'wirklich verändert 
worden. 4) Von den Flecken, wel
che die Farben zerstören. 5) Von 
der Behandlungsweise, die Zeuge 
von Flecken zu reinigen. 6) Flecke» 
Vertilgung aus wollenen und seide
nen Zeugen. 7) Vertilgung der 
Wein, Punsch-, Bier-, Kaffeh u. 
Milch Flecke, wenn sie noch naß sind, 
aus leiuene» , baun,wollenen, scide 
tun und wollenen Zeugen. Z) Fle
ckenoertilgung auö Samuiét. 9) 
Fleckenreinigung gestickter Zeuge, 
io) Von der Behandlung, dir auf
geregten oder zerstörten Farben wie
der herzuilellen. >1) Zubereitung 
von Fleckkugel».

Fleisch, frisches, besonders saftig und 
mürbe durch das Kochen zu erhallen.

Fleisch, verdorbenes, genießbar!» mach.
Fleisch i:n Soch.mer einige Wochen 

frisch zu erhalten.
Firnisse, fünf Vorschriften dazu.
Fische im Winter lebendig zu erhalten, 

men» sie auch noch so weit verschickt 
werden.

Fliegen. Zu verhüten, daß sie beim 
Kaffechrrniken n cht in die Tassen oder 
Dahnenröpfchen fallen.

Fliegen-, Zimmer rein davon zu halten
Flintenläufe scharf schießend zu »lachen
Flintenläufe u. Scheibenbüchsen braun 

zu machen und vor Rost zu bewehren.
Frühpflanzen ohne Mistbeet zu erziehen.
Gäilse, Zucht, Wartung und Mästung 

derselben, nebst der Erkenntniß und 
Heilung ihrer Krankheiten.

Garn, aus eine neue Art durch Koh
lenstoff auszukochen.

Garlenschnecken, bewährte Mittel da 
gegen.

Gahrung.
Gemüse aufzubewahren.
Gefäße zur Aufbewahrung der Sachen 

des Haushaltes.
Gesäße, st ipséimé, selbst in verzinnen.

Geflügel zum Kochen und Braten rcr- 
zuoereiren,

Gefrorenes zu »lachen.
Gerste, stets gute und reine, zu bauen.
Geruch auS dem Munde zu tilgen.
Geruch, gegen den üblen, im Munde.
Geruch aus den Zimmern zu vertreiben.
Getränke im Somgner abzukühlen.
Getreide, sehr lange vor dem Verder

ben ztl bewahren.
Getreide, verdorbenes, wieder herzu

stellen.
Getreide, sehr lange vor dem Verder- 

den zu betvahren.
Geschwüre, selbflenrstandene. zu heilen.
Gewitter- und Hagelableiter.
Getvittern, Verhaltungsregeln bei na. 

hen, um nicht vom Blitze beschädigt 
oder getödter zu werden.

Gewürze.
Sicht, italienisches Mittel wider die.
Gifte.
Glanzwichse, welche das Leder dau

erhaft und geschmeidig erhallen, i3 
Vorsch isten.

Goldtince zu machen.
Gold zu Waschen.
Gries, Schönherrscher.
Grillen oder Heimchen, die, aus eitlem 

Hause zu vertreiben.
Gurken.
Gurken mit Essig einzumachen.
Haar.
Haare, das Ausfallen derselben zu ver. 

hindern.
Haarwuchs, den, zu befördern.
Hafer zur Grütze oorzubereiten.
Hals, der.
Handkäffn, den GAchmack des Schwei« 

zerkäses zu geben.
Hände, das Aus bringen derselben bei 

der Kälte zu verhüten.
Handschuh, deutsche, zu waschen, daß 

sie so gut als neu merően.
Handschade, englische, zu waschen.
Öaus-Avothekes
Haushaltungskiinst, Bemerkungen und 

Lehren für Anfänger in derselben.
Hausschwamm, Mittel wider de».
HauSsch vamm, wioer den.
Heringe, Sardellen, Sprotten u. dgl 

emzusalten.
[ Heu im Schober gut zu erhalten.



Hni, welches feucht eitigmnm. rmzu- 
salzen.

Heu gut und geschwind zu trocknen.
Heumachen, über die Erleichterung 

desselben, und Verbesserung des 
Viehfutters durch die von der Feuch
tigkeit erzeugte Erwärmung.

Honig zu reinigen und zu läutern.
Hopfen lange aufzubewahren.
Hopfenranke» zum Binden zu benutzen.
Holz zum Bauen und zu künstlichen Ar

beiten geschwind stark auszutrocknen.
Holzersparung, über, in Küchen.
Holzwerk gegen Feuer zu sichern.
Holzwerk, das in der Luft steht, mit 

einem Steinüberzuge zu versehen.
Holzwerk um Gebäude gegen das Feuer 

zu ^ sichern.
Hühner, Beschreibung, Zucht und Ma 

stung derselben, nebst der Erkennt
nis) und Heilung ihrer Krankheiten.

Hundekrankheit, Mittel wider die.
-Insekte» von den Bäumen zu vertilqen-
Käse, Bereitungsart des holländischen.
Käse zu machen, eine neue Art, Zucker, 

käse genannt.
Kalkdüngung.
Kartoffetbau, gemeinnützige Erfahrun

gen über denselben.
Kartoffeln im Freien aufzubewahren.
Kartoffeln, Benutzung der gefrorenen.
Kartoffeln aufzubewahren.
Kartoffeln, Benutzung derselben zu 

Mehl und Brot, und in der Küche.
Kartoffeln, welche durch Wasser gelit

ten haben, brauchbar zu erhalten.
Kartoffelmehls, eine neue vonheilhaf- 

te Bereitung desselben.
Kartoffeln, über die als Viehfulter.
Kastanien, technische Anwendung der 

wilden.
Klee, Lein, Hanf und anderen Säme

reien Eigenschaften sogleich beur- 
theilen zu können.

Kitt mehrereArten zu machen.
Kltt zum Verschmieren der Hefen.
Klappen-Polituren, fünf Vorschriften.
Kleeheu zu machen.
Kleesamen von bester Güte.
Korn auf den Böden, vor Verunrei

nigung dec Katzen zu sichern.
Kvrnwurm, einfaches Mittel wider den.
Krähen von den Feldern abzuhalten.

I , Eidechsen und Kellenvünner, 
Mittel dagegen.

Kümmelsaameii zu reinigen.
Kunst- und Schönfärber, der prakti

sche.
Kmschgeschirre, für, einen neuen, wohl 

feilen Ledcrglanz anzufertigen.
Lauf, der Thiere, einige Mittel wi

der diese.
Leberflecke zu vertreiben.
Lederwerk, altes, wieder schwarz nnd 

dauerhaft zu machen.
Lederglanz, «rnen neuen, wohlfeilen für 

Kurschgeschirre und Lederzeug anzu- 
fertigen.

Leder, das, wasserdicht zu machen.
Leinen- und Baumwollendrucker, der 

praktische.
Leinwand, verbrannte oder braun ge

brannte wieder weiß zu machen.
Leinwand nnd Lasset wasserdicht zu 

machen.
Lichter, die beste Verfertigung derselben.
Luft, die, in Krankenzimmern zu ver

bessern.
Lungenseuche, die, des Rindviehes.
Magenkrampf, gegen den. 
Magenstärkungs-Mittel für Leute von 

hohem Alter.
Marder zu fangen.
Meerschaum-Pfeifenkövfe, Kitt für.
Milch, die Güte derselben durch den 

Milchmesser zu bestimmen.
. Mittel, vorzüglich brauchbar für Pre 
j dig-r, wenn sie zu Patienten gehen.
Mohnöl, gutes, zu bekommen.
Motten aus Sovha'ö und gepolsterten 

! Stühlen zu vertilgen.
Mücken, Mittel gegen die.
Obstbäüme, über das Beschneiden der

selben.
Obflbäüme, blühende, gegen die Früh- 

lingsfröste zu sichern.
Obstbäüme gegen die Raupen zu sichern.
Obstbäüme, unfruchtbare, zum Tragen 

zu bringen.
Obstgärten, den Boden derselben zu 

verbessern.
Oefcn und Röhren, den eisernen, ei

nen schönen Glanz zu geben.
Ofenröhren, blechernen, eine dreifache 

Dauer zu geben.
sOel aus wilden Kastanien zu gewinnen.

Oel, brennendes, zu löschen, unfehl- 
bares Mittel.

Pelzwerk, weißes, zu waschen. '
Pferd, ein, für die Hälfte der sonst ge« 

wöhnlichen Kossen zu füttern.
Pferde, das Durchgehen derselben zu 

verhindern.
Pstafler vom Pfarrer Christ, Verfer

tigung desselben, nebst dessen An
wendung.

Pflaster, das Englisch-sächsische, zu 
machen.

Provfen, neue Erfindung auf die 
Spalte.

Pomade für aufgesprungene Lippen u. 
Hände.

Pürerhühner, Beschreibung, Zucht, 
Wartung und Mästung derselben.

Rauchtaback frisch zn erhalten.
.Rauch - und Schnupslaback frisch zu 

erhallen.
Ratten und Mäuse zu tobten.
Raupen, Mittel gegen die.
Rosen, den Geruch der, sehr zu ver

stärken und zu veredeln.
Rosenstöcke, hohe, gut durch den Win

ter zu bringen.
Roßkastanien für das Vieh zu benu

tzen.
Rostvapier zum Policen der Eisen- u. 

Stahlwaaren zu bereiten.
Rumfortschen Suppengries, Berei

tung desselben.
Runzeln aus dem Gesichte zu bringen.
Salz, Wirkung dessen auf Gewächse.
Salzlauge nach dem Seifenkochen zu 

einem vortrefflichen Dünger zu ma
chen.

Sämereien, ausgestreute, gegen den 
Vogelfraß zu sichern.

Sämereien zu erhalten.
Schafwolle, Anleitung zur bessern Be

handlung bei der Wäsche und Schur 
derselben.

Schminke, neue unschädliche anzufer»
tigen.

Schienbeine, wundgestoßene zu heilen.
Schinken, ohne Pöckek zu räuchern.
Schnecken, die schwarzen, in den Kel

lern zu tödten.
Schnecken auf eine wohlschmeckende 

Art einzukochen.



«OwneUraucherungs-Methode, Anwei
sung zu einer neuen, jede Gattung 
Fleisches, ohne Feuer und Rauch 
in wenigen Stunden auf nahem We
ge äußerst wohlfeil zu räuchern; von 
Sanson.

Schweineschinken, geräucherten, so zu- 
zubereitcn, daß er sehr mürbe und 
ichmackhafr werde.

Schweinfleisch auf die bequemste Art 
zu räuchern.

Schweizerkäsc, echte Bereitungsart des
selben.

Seifensiederei, von den Mitteln die
selbe zu vervollkommnen.

Seifen, zu jeder Zeit, mit wenigen 
Kosten eine seifenarlige Flüßigkeic 
zu bereiten.

Seifen, der harten, Resultate der Ver
suche über die Fabrikation.

Seife, Ersparung derselben beim Wa
schen der leinenen, baumwollenen 
und wollenen Zeuge.

Seifen, wohlriechende weiche.
Seifen, der wohlriechenden harten, 

Zubereitung.
Seifen, der weichen, Resultate der 

Versuche über die Fabrikation.
Seife, statt der, mit Kartoffelmasser 

die Zeuge zu waschen.
Siegellack sehr feines zu bereiten.
Sohlen, die, unter Stiefeln u. Schu

hen dauerhafter zu machen.
Sonnenblume, Anbau und Nutzen der

selben.
Spargelpflanzunq anzulegen, die wohl

feilste, leichteste u bequemste Art.
Spargel, iui Frühjahr gestochenen, 

aufzubewahren, daß derselbe im Win
ter genossen werden kann.

Speck.
Spinat, von Anbau desselben.
Stärke aus wildenKastanien zu bereiten.
Stiefelwichsen, echter engltschen, sechs

zehn Vorschriften.
Strohdächer gegen Feuersgefahr zu 

sichern.
Strohhüte zu waschen.
Tabaksraucher, Unterricht für.
Tabakraucheu, Verhalten dabei.
Tabaksraucher, gut.r Rath für sie zur 

Erhaltung der Zahne.
Talgscife, Anleitung zur Fabrikation 

der, für diejenigen, welche hieselbe 
zu ihrem Hausbedarf sich selbst sie
den wollen.

Tauben, über die.
Tinte, eine schwarze wohlfeile.
Uebelwerden beim Fahren. Mittel da

gegen.
Verbrennen, Mittel gegen dasselbe.
Verbrennen, gegen das, des Munees 

und des Gaunies.
Vergoldungskunst, Geheimnisse der.
Verzinnung, die englische.
Wachs zu bleichen.
Wachs- und andere Wichsen, eilf 

Vorschriften.
Wagen, Schubkarren, Pflüge, Egge» 

u. dgl. dauerhaft zu machen; daß sie 
nicht faulen.

Wanzen, bewahrtes Mittel zur Ver
tilgung derselben.

Warzen, gegen die, an Händen.
Warze», bei Frauen, die zum ersten

mal schwanger sind, herauszuziehen.
Wasche, die durch langes Liegen in 

Koffern und Schranken gelb gewor
den ist, wieder weiß zu machen.

Wasser, Beinerkungcn über das, und 
Anweisung dasselbe zu probiren.

Wein, die Verfälschung zu entdecken.
Weinkollertneister, der vollkommene.
Weinstock, das Bluten desselben zu 

stillen.
Weinstöcke erfrvrne, wieder fruchttra

gend zu machen.
Weinsinkluren, zwei) geheimgewesene, 

zu machen.
Weizen, den Brand in demselben zu 

verhüthen.
Wesvcu zu vertilgen.
Wiesen - Cultur, und Mittel sie zu be

fördern.
Witterung, Erfahrungen und Beob

achtungen in den einzelnen. Mona
ten des Jahres.

Witterung, Erfahrungen über dieselbe.
Wikterungsregeln von einem erfahre

nen Landmanne gesammelt.
Wohnungen und Gemacher zu reini

gen, welche mit faulen Ausdünstun
gen angefüllt sind.

Welle, Mittel mehr, von den Scha
fen zu bekommen.

Wunde, für eine durch Messerschnitt 
entstandene, ein sehr gutes Heilmit
tel.

Wurm, wider den, am Finger.
Wurmfraß, wider den, am Holze.
Wurzelgewächse im Winter frisch zu 

erhalte».
Za'hne, die, gesund zu erhalten.
Zahnweh, Mittel wider das.
Zähne, die, von Schmutz u. Schleim 

rein zu halten.'
Zahnausziehen, über das.
Zeugen, den seidenen, welche man be

feuchten mußte, die Appretur oder 
Glanz wieder zu geben.

Zimmer, feuchte, dumpfige, auSzulüf- 
ten und auszutrocknen.

Als Anhang zu jedem Kochbnche ist zu empfehlen:
Der vollständige Conditor u. Zuckerbäcker,
. oder
vollkommene und gründliche Anweisung ohne Vorkenntnisse alle dahin gehörigen Ar,
beiten zu verferligrn, als: die Zubereitung ver Confervcn, Bonbons, Zuckerkuchens, Stangenzücker, Es
senz-Pasten, alle Arten Dragee und Tragant-Arbeiten rc. so wie auch zum Einmachen, Candircn und 
Glastren der Früchte rc. Nebst einem Anhänge, in welchem d»e Verfertigung mancherlei zur Haushaltung

nöthiger und nützlicher Gegenstände gezeigt wird.
8- Pesth, 1828. Broschirt 40 kr. Conv. Münze.



Bei Otto Wigand, Buchhändler in Pesth in der Walz-
mr Gasse imKappegchen Hause, ftnv folgende neue und interefsante Werke zu haben:

, P r e i s e i n C M.

Kreyßig, W. A. Handbuch zu einem narur- und zeitgemäßen Be
triebe der Landwirthschaft in ihrem ganzen Umfange. 9iad) den bewährteilen physikalische» 
und ökonomischen Grundsätzen und eigenen mehr als zwanzigjährigen Erfahrungen, mit 
besonderer Rücksicht auf das rauhere Klima des nördlichen Deutschlands und der Dstsee- 
küstcn-Länder bearbeitet. 4 starke Bände, gr. 8. Königsberg lSaö und 26. i3 fl. 3o kr. 

liter Band: Der Feldbau, 2-ter Band: Die l a n v w i r t h sä) a ftl ich e 
Thierzucht und Thier Heilkunde. 3-ter Band: Die technischen Nebenge
werbe. 4 ; ter Band: Grundsätze für die zweckmäßige Organisation grö
ßerer Wirth schäften.

Jedem denkenden Oekonomen und Landwirth wird dieses vollständige und in alle 
Zweige der Landwirthschaft eingreifende Werk gewiß recht willkommen seyn. Der bedeutende 
Absatz und die gute Aufnahme, so es sich auch in unserem Vaterlande zu erfreuen hatte, und 
das günstigste Urtheil kompetenter Richter, bürgen für seinen hohen Werth und zeigen, daß 
die darin ausgestellten Grundsätze und Ansichten nicht allein auf einzelne Länder, sondern all
gemein und ganz besonders auch auf Ungarn anwendbar sind.
Kreyßig, W. A. Erfahrungstheorie der Pflanzen und Thierpro-

ductivn, nebst Anwendung derselben zu Feststellung sicherer Grundregeln für den Feldbau 
und die luridwirthschaftliche Thierzucht. 2 Bände, gr. 8. 1828. 5 fl. 30 kr.

Wagner, Joh. PH., über Merinos Schaafzucht in Bezug auf
die Erfordernisse der Wolle für ihre Anwendung. Ein Versuch als Leitfaden beim Unter
richt und zur Seibstbelehrung für Landwirthe. gr. 8. Königsberg 1828. 3 fl. 45 fr.

Oer Verfasser dicscs Werkes, welch erBesitzer großer Merino 
Schäfereien in Preußen ist, theilt hier seine eigenen Erfahrungen 
und selbst an gestellten Versuche über diesen wichtigen Gegenstand mit. 
Vorzüglich aber werden an gehende Landwirthe und Schäferei Besi
tzer die gründlichste Belehrung daraus schöpfen können.
Schmalz, Fr. Anleitung zur Zucht, Pflege und Wartung edler

und veredelter Schaafe. Für angehende Schaaf;üchtc<, für Schäfer und Schäferknechte, 
gr. 8. Königsberg 1826. l st. 6 kr.

Schmidt, 2É. W., das Ganze der Destillirkunst durchaus prak
tisch bearbeitet, gr. 8. Königsberg ,823.4 st. <

Ammon, G. G., über die Eigenschaften des Soldaten-Pferdes
und die Mittel die Zucht desselben zu befördern. 8. Berlin ,828. broschirt i5 fr.

Ueber die Verbesserung und Mischung der Weine oder die Kunst
ohne allen Nachtheil für die Gesundheit aus schlechten Weinen gute zu machen, wie auch 
Champagner, Burgunder, Rhein, Muskat und noch andere Weine auf die täuschendste 
Art nachzumachcn sind; nebst einer Abhandlung über die Erkenntniß verfälschter Weine.



Ein unentbehrliches Handbuch für Weinhändler und Weintrinker. Neue Ausgabe. 8. 1828. 
Brosch. 3u kr. N

Außer den genannten Weinen, welches dieses Büchlein nach zu, 
machen lehrt, ent hallt es auch die vortrefflichsten Recepte zur Verbef, 
serung saurer, schlechter, herber, wäßriger und kahnigter Weine. U eber
all sind diese Mittel als gut anerkannt worden und das' Buch hat 
sich eines erwünschten Beifalls t u erfreuen gehabt.
Pouqueville, F. L. H. L. Geschichte der Wiedergeburt (Brie*

chenlands. Deutsch bearbeitet und bis auf die neueste Zeit im Umriß fortgeführt von 
Christian Niemeyer. 4 Bände. Mit Kupfern und Karten. 12. Halberstadt 1827. und 
28. gebunden 2 fl 4o kr.

Hildebrandt, T. Geschichte des siebenjährigen Krieges. Ein Volks
buch. 8. mit 6 Kupfern. Halberstadt 1S27. broschirt 1 fl.

Die Geschichte des stebenjährigcn Krieges, reich an großen Thaten und reich an gro- 
ßen ja den größten Männern deS vorigen Jahrhunderts wird hier auf eine einfache und um 
partheiische Art, in einer blühenden Sprache erzählt. Doch nicht die Geschichte dieser 7 Jahre 
allein, sondern auch das thatenrciche Leben des großen Friedrichs wird der Leser in diesem Buch 
finden. Die Kupfer stellen in wohlgetroffenen Portraits vor: 1) Friedrich II. 2) Den Herzog Fer
dinand von Braunschweig. 3) Ziethen. 4) Seidlitz. 5) Laudon. 6) Daun.
Richter, K. Fr., der kleine Chemiker oder Anleitung zum Selbst

studium in der Chemie für angehende Chemiker, Naturforscher und Dilettanten 8. Leip
zig 1828. broschirt 1 fl.

Jörg, Dr. Joh. Chr. ®7 diätetische'Belehrungen für Schwange
re, Gebärende und Wöärnerinnen, welche sich wohl befinden wollen. In 10, an gebildete 
Frauen gehaltenen Vorlesungen. Dritte verbesserte und mit einer Anleitung zur ersten 
physischen Erziehung der Kinder, vermehrte Auflage. Mit einem Kupfer. 8. Leipzig 1826. 
steif geb. 1 fl. 3o kr.

Allgemeines deutsches encyclopädisches Handwörterbuch oder wohl
feilstes Taschen Conversations-Lcricon für alle Stände. In alphabetischer Ordnung. 16. 
Augsburg 1826. Jever Band in Umschlag broschirt i5 kr.

Von diesem Taschen-Conversations-Lexicon sind bereits 3 Bände erschienen, die an# 
deren Bände erscheinen in kurzen Fristen. Der Preis (für einen Band i5 fr.) ist so billig, 
daß selbst der Unbemittelste dadurch in Stand gesetzt wird, sich dieses Werk anzuichagen.
Müller, Heinrich, Emiliens goldenes Buch, welches sie schuld

los und sicher ihrer Bestimmung entgegenführt. Ein Muttergeschenk für die gebildete Toch# 
ter. 8. Halberstadt 182S. brosch. 54 fr. Velinpapier 1 fl. 15 kr.

Unsere Zeit ist so reich an Erscheinungen dieser Art, daß die Wahl unter so vielen 
ähnlichen Werken äußerst schwer fallen muß, und wir sorgsamen Müttern, die ihren heranblü# 
henden Töchtern ein Werk, welches die Stelle eines Führers durch die gefahrvollen Tage der 
Jugend, in die Hände zu geben wünschen, entgegen zu kommen glauben, wenn wir Ihnen 
ein Werk empfehlen, das die Stelle eines solchen Führers würdig vertritt. Es stellt eine Reihe 
»on Beyspielen dar, die dem Gemüthe eine fromme Richtung geben, und eine kleine Zahl lehr-



JBißllograpßWtAnztigeil.Nr.s
Diese sämmtlichen Werke sind in der Buchhandlung von Otto Wigand in Pesth zu haben.

Brr BättJ titiö FAeuvel- Acrsrrtnrp.
Eine bildliche 2ínro<.ifimet tor antiken und modernen 2Í rd'ttettar, fo weil dieselbe anfCifdilet arbeiten ?lnwendan 

ftnOet; »um Treppe»bau von Oer Jeicbtt'ften bis >nt frr mevíteo ionjiruttion — durch 12au8gcffibn<: Treppen i 
(Bruno= u. profilrtffen erläutert — ntb|i niedrem kNustern moö rner Creppcngeiönöer u. ernr Sammlung o« 
elegant-,(rc. imoauöfbbrbarffen Londn.r u. pariser tlTeubk-s milGrund-, Ans- u. profil-Rissen, hcfonecrtO? 
neuestenSrkrctakre od.Sclneibschrönke, Eck-, porcellan-,(Blae«,wäicb- «. R'erderschränke Rommoven.Si 
pbas, Stühle, Tisihe, Snffbänt? e, Cbáten, 5<: niier, Fcnste-laden n. «uen nur irgend denkbaren Gcg nsiändc», m.fld 
bei der ffifcblerpro,efft'on Vorkommen — Ein Movcil- a. Unierricbtebacb far klinrtlicbende Ctfd.ler und jui 
(Bcbranch für Baubandwerkvschulcn. Von ttt. Wocifer. Hitt vier Folio - a. vierzehn luhographirlen <&aar 
tafeln, gr. 4. ^kmenan, B. Fr. Voigt, preis I^Ktblr. oder 2 fl 4L kr.
Df 9lei*-bam dieser eben fr neuen als säubern 3e"(b’ uraev bietet dem gnfen (Mefdhmai einen seh- mannichkachen Jdeenoorra 

|K Lnswabl dar. und gewinnt durch die begeftlgfe 61 internig noch an ytvttitet* Brauchbarkeit._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

USturs cher Woiftötirieteirller
oder vollständige Anweisung zur zweckmässigen Abfassung aller A'ten von Brief n schriltlichcr Aufsätze u. lirulat 

ren, tvelcbe sowohl im gemeinen Leben, in Familien - a. Geschäfis ve Häktnisfen, im ^andelvsfinde al» auch t 
andern Polksktassen, z. B. bei 4>e£onomen, «Landwerksleuten und in allen festigen gewöhnlichen Lagen d 
menfebiiehen L bens Vorkommen. Nebst Krklä-ung der gewödniicbsten Abbreviaturen. Nachdem fetzig 
Standpunkt der deutschen Sprache und nach den Erfordernissen der Seit Hcrauegegeben von Gustav Eng 
mann. Ilmenau B-5« Voigt. prein f Ktblr. oder 1 fl. 12 fr.

Trotz allem Nebenfluß an ähnlichenLülfsbüchern, warn»ch immer ein völlig befriedigender Briefsteller Bedürfnis der, wie obig 
ganz pca ctikch in allen trgenv zu berechnenden Fällen des wirkllllien Lebens gebraucht w.-rden kann, n.der neben Meter großen 3$i 
ständtgfeittugle-ch 23riefc schreiben u. nichtblos abfchrelben lehrt denn er enthilt außer einer gründlichen Anleitung zur Gntnermni 
Eisrichtung der Driettu. Titulaturen allenorkomu-enden Gattungen in den vorzüglichsten Musté n, als Graiulattons-, Bitt-. Ben 
bungSschreiden, Berichte Gevatter-, Mahr -»NeUtfertigungs -»Liebes brieten, a. m. Dann Briefe für Kanflmte, Betonomén u.-bn 
werken, auch kehr - oder Meisterbriefe (die Mi jetzt noch in allen Briefstellern fehlten), IliVerroetfung matten sonstigen Xuftätztn,z. B 
Frachtbriefe,Wechsel, Anwe'snngen, Schultscheine, Quittungen, Aeut,inffe, Sontcacte, Testamente«, s w. D'eter Briefsteller wird 
alle, die sich seine-bedienen, ein wohlgeordnetes ffachwerk sein, durch das man seine A sichten u. Gedanken leicht in gefälligen, rwecki 
-ige Firmen e'nkleiden kann. (Ist auch bereits mit außgejeill netem Lobe recersirt in der eiteiűtutaeitung f. D. B. 132S, Zs Hi

Brr Muk Irr sch lag ohne L w s n g.
Ein« Abhandlung übet e ie An, reizbare, böse und gänzlich verdorbene pfierOe, welche hiebet nur durch Anwendt 

von Zwangsmilkrln beschlagen werden konnten, binnen einer Stande dahin za bringen, dass fie sich willig 
schlagen lassen, und ihr« Widersetzlichkeit für immer «biegen. Nach rationellen, aus der psi'chologic des pftt 
geschöpften BraiPsätzen, von (tonst. Balassa, k. k. Rittmeister, gr.8. Wien, Gerold, 1823. Mit sechs lithox 
pinnen Tafeln in Folio, preis broschirc f Rtblr. oder 1 fl. 12 kr.

Kür daß hohe Jnterefl, dieser Abhandlunst sprechen die Proben, welche der Verfasser feit vier Jahren Hey dem k. k. sechsten Hula 
Regimenté König». Würtem de rg u. kürzlich erst 1v Wien vor höchsten o. hohen Personen, u. eigends dazu bestimmten Mili 
Eouunissionen mit dem überraschendsten Erfolge abgelegt hat. Seine Majestät der Kaiser haben geruht, ihn für bte e üb ei 
nützliche Erfindung außer der Tour vom B teilt «derart zum Rittmeister mit einer lebenslänglichen Peiffo ralzulage allergnädigstzl 
fördern, wie auch aus de» Blatte Rr. 15. der Wiener Kettung vom 131 Jänner d.J. zu entnehmen ist. Der Verfasser macht seine Me 
te mit Bewilligung des hog)löbl>chen Hofkriegs. Ritheö durch den Druck bekannt, um fie aem innntzig zu verbreiten, ©er Sortra 
populär, verständlich, rtrfc in gedrängter Kürze der Gegenstand umfassend, Kur deutlichen ansichrder zu dcobachtrndeu Stellungen 
Handgr ffe am Pferde sind dem Werkchen auch sechs lithographirte Tafeln bevgcfiigt.

WrmrrLungsn alífeiwí r&t c tö r v ürchSZn g? av
vonSairavBrolmg. Aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Fr. I. G.L.Blum 

LTbctle.8. (Bicken bei £>. £. Setber 1823. aufSchrbpap. 2R.HIr od.8fl. 36 kr. Drckpap. I^R.blr. ov 2fl. 4 
, Alle diejenigen, welche die englische »arten, ihre Lebensweise, Sitte», öffentliche 3tnft,ilten und ihr gelammtes $ub»iiw-'e* ic.



emgu Iftfín wünsc, en werden tMefccdifi inttreflfanfe Steift ni* t ohne Unterhaltung und Nutzen aus der Hand legen; wer riet England 
persönlich zu desutt-n wimföt, erbat* einen getreuen Wegweiser, welcher nichts Jvtereffaute« unberührt lrht. Ltstcirkelu 
wird diese Keift mit voüem Recht besonde'«'noch empfohlen.

B nkangsgr irnd e der Bl fl ehr 3,
rebft einer Sammlung non Beispieles zusammengesetzter Aufgaben ans der praktischen Rcche-kunst zur Uebana 

dcralgebraifckenAufissungskunst. Znm Gebrauckefür Lehrer und,umSelbstunterrichte kür Schüler welche mit 
her gewöhnlichen Sc dbcr.Fantf »erfreut ftr.C, vonJ.A.L. Richter. Dessau. Ackermann. 2Bde. 65Sogen, ar. g. 
Ladenpreis 4^-R bl--, oder 7 fl. 48 fr.

Um tue Anschaffung vifes umfassenden Werkes zu e-leichtern, hat der Berieger sich auf vielfältige an ihn ergangene Aufforderungen 
uifchloffen den Preis btö zu» 3l. Marz 1829 auf ZzRthlr. od. 6 fl. zu ermäßigen, wo-ür es durch alle Buchhandlungen zu crhFtenist.

KritrsctzeKrütungder.preugß. tiljarmaropoe
om3abrelS27 nach ihrem pracüfchen Werth fürAerzke u.Apoth- ker. Mit einem Vorwort, gr. 8. geh. Dessau bei 
Ackermann. Preis 8gGr. oder i iHSlgr. oder 40 kr. Eine für jeden Arzt und Pharmaceuten höchst wichtig- Schrift.

Sretrichs» 53,, KlanDbuch der VölämL
?er systematische Beschreibung aller deutschen pflanr. n so wie auch derjenigen ausländischen, welche für den Arzc, 
2ipotb«.f£rz jienOmittb, Forstmann, ©armer, Schulmann tc. wichtig sind. IrThl. 8. Jena, August Schmtd. 
lj Rthlr. oder 2 fl. iS kr.

DiesesHan.tbuch eichnet sich vorzügtsch vor vie'en andern dadurch ans, daßeS'-elber möglichsten Kürz« und Wohlfeilheit doch für 
-dcrmaun verständlich und deutlich und daher all-n z« empfehlen iS. di» sich selbst in der B otanik unterrichten wollen.

Vesselveu j^oröttlora
,cr die färdenForstmannwichngen Pflanzen in Abbildungen mit Beschreibung. Is^fr. gr.8. -f Rihlr. oder 54 fr.

Anleitung zur

'Verfertigung sctzroinatisehrr dfmtröibre
,s dem Englischen der ntechanical Philosophy by Robison, Übersetzt und mit Noten und einem Anhänge beglci- 
lek non 1>c. Friede. Börner, tlln 6 Äupfemfein. gr. 8 geh. 3ena, August Schmid. I^Rtblr- oder 2 fl. 42 kr. 

Belehrung, gründliche und Centi:che, über den Verlauf, die Gefahr und Behanslungsark

es Atharlschs» der FAssern und Hötheln.
N-bst einem Anhänge über den S$etci)$)us$en der Ninder. 

u nützliches u. heilbring-vdes Buch für Jedermann. Nach den Ansichtender dewibrteSenAerzte entwvrf v u in einer leichtfaßlichen 
Spache "a»q--ellt von einem pract'sch.n Arzte. 8. geh. Glvgau, Neue Güntersche Bub Handlung. Pr-i' f "thlr. oder 27 kr.

tmB iSerepte alle Lg Ire jFieuer
iröulich und g;únCiicb zu heilen und Rückfällen so wie übten Folgen »orjubengen. t7cb|i einem Anhänge über 
sie Gelbsuctzt. 8nm Nutz-N der leidenden rNenscltht-il herautigegeben von einem pracstschen Arzte. 8. geh. 
Slogan, Neue Güniersche Buckhandlung Preis ^ Rthlr. oder 13 kr. ^
' Mehrfältig ausgesv ochenkn Wnnsa ea zu genauen di« den neuesten deutschen Uebcrfttzun ,en der vorzüglichsten griechischen und 
bischer Dichter und Prosaiker dei^ebmen Bildnisse, tümmtlich na» Antiken gestochen, auch allein adzugebcn, hat 
dte Unterzeichnete Ecr.agShandlung nunmehr dazu entschlossen, und wird dieselben unter dem Xitel:

jFüiif uuö aehtrtg vlwntsse der Vorzugltchvten

rrieedisehen und römlscve« Schriftsteller,
4 Lieferungen, jede 6 Bildnisse (die letzt« 7) enthaltend, in Octav'ormat — so daß sie zu allen im Buchhandel vorhandenen Au», 
-n und Übersetzungen passen —auf feinem Schwhrrpaper, sauber gedruckt, herausgeben. Der Sudscrsp ionSpreis beträgt für 
tu einem säubern Umschlag g-hettete 8tefentsg n'cht mehr als j Rtblr o'er 27 kr. rhein., worauf von allen Buchhandlungen 
tschlaadS, der Schweiz, Riedewande, Ungern-, Holstein! und Dänemarks Bestellungen angenommen werden. Damit indeß da» 
likum vorher erfahre, was bafu- gel »s-rt und nieder Stich ausgesührl wirb, sind in den vorzüglichsten Buchhandlungen Pro
ste niedergelegt worden. Preuzlau, de, isten July 1828.______________________Ragoczysche Buchhandlung.

iSüItttßelBUcfi für Wsuversländifle
allen Buchhandlungen der Prospectus de» «cchstev» auf Subscriptiou erscheinenden Blrichredtschen architectou. Lexikon» zu Hab«.



teilet, ermunternder und »tarnender Aufsätze^,. die sich dem Gedächtnisse leicht einprckgen lassen, 
um sich an sie, wenn es nöth.igchst, zu. erinnern. In einer Welt,.wo die Lüge, neben der Wahr
heit wandelt, das Laster mit der Tugend ringt, wo die falsche Schmeichelei die Schönheit 
zu hintcrgehn , die Verführung die Unschülb zu berücken'sucht > der Eifer im Guten weiter zu 
kommen, oft ermüdet, und die Eitelkeit, die Gefallsucht nach Aufsehn erregendem Schimmer 
strebt, hat ibie Erinnerung an einen solchen Ausspruch-schon Wunder gethan und eine junge 
unerfahrene Seele vom Verderben gerettet. Neben diesem enthüllt dieses Büchlein auch das, 
was eine gebildete Jungfrau von der Seele und dem Körper und von den Hauptlchren des 
Anstandes im geselligen Leben wissen muß, so wie auch eine Anweisung zum Briefschrciben 
und endlich einiae Musterbriefe selbst. #
Moser, A. Anleitung zur inner« und äußern Einrichtung der Briefe

und zum Briefschreibcn überhaupt. Für Kinder gcbildcterEltci ni §. Kasch au 1S 26. brosch. 9 4 kr.
Lichtwers, Magnus/ Gottfried/ Schriften..Herausgegeben von

seinem Enkel E. L. M. von Pott. Mit einer Vorrede und Biographie Lichtwers von Fr. 
Cramcr. 16. Halberstadt 1828, In Umschlag nett gebunden i fl.

Moser, Z. Anweisung die Deutsche DktUgraphie'gründlich zu
erlernen, oder die Kunst jedes deutsche Wort richtig zu schreiben. 8. Kaschau 1S26. in 
Umschlag drosch. 24 kr. ' < i. >

Lampt/ Joh. Heinrich / die Entdeckung von Amerika. Ein Unter-
haltungsbuch für Kinder und junge Leute. Neueste verbesserte Auflage. 3 Bande. 12. Ka-- 
schau 1828. in Umschlag broschirt 1 fl. 3o kr.

— — — Robinson der Jüngere. Ein Unterhaltungs
buch für Kinder und junge Leute. Neueste verbesserte Auflage. 2 Bde. 12. Kascbau 1828.40 kr.

Rockstroh/ Dr. Heinrich/ Anweisung wie Schmetterlinge gefan
gen, ausgebreitet, benennet, geordnet und vor Schaden bewahrt werden mügén. Mn 
einem Anhänge, welcher lehrt, wie Schmetterlinge aus Raupen auferzogen werden. Zwey- 
te, umgearbeitete und vollständigere Auflage. Mit 5 Kupfern. 16. Leipzig 1828. in Um
schlag steif gebunden 2 fl. l5 fr.

Rockstroh/ Dr. Heinrich, der kleine mechanische Künstler oder An
weisung zu mancherlei nützlichen und angenehmen kleinen Handarbeiten. Ein Buch für btt 
Jugend in ihren Neben und Freistunden. Mit 8 Kupfern. 16. Leipzig, in Umschlag steif ge. 
bűnben 1 fl. 20 kr.

Burgsdorf, L. F. W. von. Versuch eines Beweises, daß dü
Pferderennen in England so wie sie jetzt bestehen, kein wesentliches Beförderungs-Mittel'dei 
bessern edlen Pferdezucht in Deutschland werden können. 8. Königsbergs 1828. gebunden 54 fr

Ferner sind bet Otto Wigand Buchhändler in Pesch, folgende, neue, interessan 
te und erheiternde Unterhaltungsschriften, zu haben:

Hannchens Geschichte, oder die Folgen mütterlicher Thorheiteu.
Von C. Hildebrandt. 2 Theile mit Kupfern. 8. Berlin. 4 fl.



Friedrich Freyherr von der Trenk. Sein Leben und denfwflrdigi'
Schicksale Für Leser jeden Standes neu bearbeitet von Dr. Rlttler. 8. Mersebuig. t fl.

Tobias Nimmersatt- Komische Lebensgeschichte mies Geizhalses^
8. Merseburg. 48 fr. J

Anti - hjpochoridriacum. Ein komisch - humoristisch - satyrisches
Quodlibet. Aus dem Leben gegriffen von Florestin. Mit 6 Kupfern, gr. 8 Halberstadt 2 fl.

Miseno, oder die Kunst, in allen Lagen des Lebens glücklich zu
fron. Aus dem Portugiesischen frei übersetzt von D. Wilke. 3 Theile. gr. 8. Düsseldorf. 
5 fl. iS fr.

Die Verlobten. Geschichtlicher Roman von Manzoni. Deutsch von
von Bülow. 3 Bände. Leipzig ,828. 5 fl.

Komus Launig Kurzweil, der humoristische Anekdoten, Raritäten- und Kuriositätenjäger. 8. 1828 2 fl.
Das Unheil der Geschwornen, oder die Rache eines Weibes. Aus

dem Französischen übersetzt. 2 Theile 8. Leipzig. 2 fl.
Antonia della Roccini die Seeräuber-Königin. Neue Auflage.2 Theila mit Kupfern. 8. 1 fl. 12 fr.
Albano Zyndi der Zigeuner-Fürst. Eine höchst seltsame und beit*

noch ganz natürliche Geschichte. 8. broschirt 4o kr.
Helons Wallfahrt nach Jerusalem. 109 Jahr vor der Geburt un-

strs Herrn. 4 Theile. 8. Elberfeld. 5 fl.
Glockmtöne. Erinnerungen aus dem Leben eines jungen Geistli-

gcn von Friedrich Strauß. 5--tc Auflage. 3 Bände. 3 fl. 3o fr.
Eifersucht und Treue, oder der Todesring. Eine wahre (Be*

schichte aus den Zeiten Margarethens von Valois 2 Theile. 8. broschirt 2 fl.
Stille Größe. Schauspiel in 3 Acten von Therese von Art*

nfi\ gr. 8. Siatt i fl herabgesetzt auf 20 kr.
Die Unvermählte, ein Lharaktergemälde. 2 Theile. 8. In lim*

schlag bross irt statt 2 ;l- 12 kr. herabgesetzt auf 1 fl.
Jonas Lämmles Abentheuer. Aus dem Ungarischen von

Benjamin Szalay. 12. Kasch au 1827. In Umschlag broschirt 10 kr.
Sammlung von Kriegslisten und militärischen Anekdoten, so wie

von merkwürdig»« Reden, passenden Einfällen, Zügen vor« Sktlcngrvße, ausgezeichnetem 
Muthe 2 Theile. 8. Berlin 1828. 2 fl. 4u kr.

Sprüh funken. Zur Aufheiterung und zum Sattlachen. 8. Hal*
berstadt- 1828- 2 st.



Vey Otto Wlgand,
Buchhändler in Pest, in Ver LLaitzner-Gastr, im Kappel'schen Haufe, ist zu haben:'

Neue
hundert Kunstwunder

Denkmale
menschlicher Größe, welthistorische MerkMr-' 
diakeiten-Meiste, stücke des SchbpfungsgeiAs, 
und Erhabenheit irdischer Erfindungsgabe, 
Ruinen des Alterthums und Pracht-Monu- 

mente der Nor» und Mitwelt.
Neu geordnete und vie! vermehrte Ucbcrsetzung der in- 
tmjpintm in Paris erschienenen Merveilles du monde 

de M. Proplac.

Zweite stark vermehrte Aufl. mit Knpf. g. Kaschau 
>828- Geb. 2 fl. 30 fr. C. M.

Neue
hundert Weltwunder,

NaLurgeheimnisse,
und außerordentliche Erscheinungen auf und 
unter der Eide, im Stein-, Thier-, und 
Pflanzenreiche, im Meere, in der Luft und 

an dem Monde.
Zweckmäßig geordnete und viel vermehrte Uebersetzung 
von des Ritters v. Propiac ne»' nfdprnm Merveil- 

les du monde. Paris.

Zwei t e stark vermehrte Auflage. Mit Knpf. gr. fi. 
»823. In Umschlag broschirt 2 fl. C- M.

Inhalt: Inhalt:
Gemälde der Hauptstadt Me

xikos im Vice-Kömgrerche 
Alt-Mexico, ob. Neu-Spa- 
nicn, in Amerika.

Die merkwürdigsten Platze 
Europa's.

Das Schloß Klein-Skal und 
seine Umgebungen in Böh.

Die Ruinen des Berglchloffes 
Raby in Böhmen.

Das fürstlich Schwarzenberg- 
sche Lustschloß Dornbach u. 
sein Park bey Wien.

Esterhaz ein fürstliches Lust
schloß in Ungarn.

Schilderung der vom Ausbru
che des Versuvs verschütte
ten Stadt Herculanum.

Schilderung der durch denAus- 
bruch des Vesuvs verschütte
ten Stadt Pompeji.

Die Residenzstadt Petersburg 
in Rußland.

Gibraltar.
Beschreibung von Bethlehem.
Schilderung von Nazareth.
Die Ruinen von Theben, von 

Denongeschilderk-

Oie Ruinen von Palmyra.
Schilderung der alten Stadt 

Athen in Griechenland.
Das heil. Grab zu Jerusalem.
Der Münster zu St. Stephan 

in Wien, inOestr u d. Ens.
Die Westmünster - Abtey zu 

London.
Die St. Pauluskirche zuLond.
Die St. Peterskirche zuRom.
Die große Carthausr bei Gre

noble in Frankreich.
Das Gotteshaus unser lieben 

Frau z» Loretto in Italien.
Das Hospitium auf dem gro

ßen Bernhard.
Die Ueberbleibsel der altrömi- 

schen Tempel zu Pola in 
Istrien.

Der Tempel der Ceres zu 
Segest.

Der Tempel zu Mekka, wohin 
jeder Türke in seinem Leben 
wallfahrten muß.

Ausgezeichnete Moscheen zu 
Konstantinopel. DasDenk- 
inal Kaiser Joseph II. zu 
Wien in Oestreich u. E.

Unterirdische Wälder.
Die Basalt-Säulen des Teu-
, felsberges.

Die Knochenhöhle in derPsalz-
Etne sehr merkwürdige W>»d- 

oder Sandhose in Böhmen.
Der m underbare Zirknitzer 

See in Krain.
Größe und unermeßlicher 

Reichthum der Natur.
Der Orang-O.utang.
Woraus bestehtdaS menschli

che Blut, wie läuft es im 
Körper herum.

WunberbarerBau des mensch
lichen Auges.

Die menschliche Haut besteht 
aus Schuppen u. Schweiß- 
löchern.

Merkwürdige Erscheinung bei 
dem Winterschlaf, vorzüg
lich der Säugethiere.

Die Abaligeiher Felsenhöhle.
Die Agleleker Felsenhöhle.
Die Blasensteiner Höhle.
Die DemanovaerFelsenhöhle. 

) Die Räuberhöhle. 
jiSit Eishöhle bei Szilibe in

der Toruaer Gespanschaf 
in Ungarn.

Die Krystallhöhle in England.
Die Neu-Founland - Hunde, 

die Menschenretter auf dem 
Meere.

Die Bienen.
Der zitternde Felsen.
Verwandlungen der Raupen.
Die Fingals-Grotte.
Der Pfau.
Die Nachtigall.
Der Schwan.
Der amerikanische Biber.
Aus der Erde gegrabeneUeber- 

reste deS sibirischen Mam- 
muths.

Das Fräulein aus Numihien,
, der Affe unter den Vögeln.

Der größte Vogel in der Welt.
Der Paradiesvogel.
Die Schlange Anakonda, oder 

die Abgvttsschlange, di« 
stärkste 11. größte unter den 
Riesenschlangen.

Das Chamäleon.
Wie sehen die Giftzähne der 

Schlangen aus?
Nr. 5.



Kaiser Josephs Denkmal in 
Mahren.

Das Denkmal derErzherzogru 
Christina, vom Ritter Ca- 
nova zu Wien in Oestreich 
unter ^erEnns.

Die kolossale Reiter - Statue 
Peter des Großen.

Grabmal des russischen Kaisers 
Peter des Großen.

Grabmal des Gustav Wasa, 
Königs von Schweden.

Grabmal des Schweden-Kö
nig- Carl XII.

Grabmal des Schweden-Kö 
niqs GustavAdolph.

Denkmal deck Mädchens von 
Orleans zuRouen inFrank- 
reich.

Das Grabmal der schönen 
Agnes Sorel.

Grabmal der Ober Priesterin 
Mammia zu Pompeji.

Die Grabmäler der Könige 
von Theben.

Morgenländisches Mauso- 
laum Hyder Ali's.

Der Eis-Pallast zu St. Pe 
tersburg.

Der Pallast des Königs von 
Persien tu Ispán.

Die königliche Burg zu Prag 
in Böhmen.

Das Colisäum zu Rom.
Das Capitol zu Rom.
Die Zngelsburg zu Rom.
Das Pantheon in Rom.
Pallast des Diokletian zu 

Spalatro in Dalmatien.
Das bürg. Zeughaus zu W en.
Das römische Amphirheare- 

zu Verona.
Das römische Amphitheater 

zu Pola in Istrien.
Das Grabmal des römischen 

Dichters Virgil.
Die Katakomben in Paris.
DieKatakombcn beiAgrigent.
Die Katakomben in Sizilien 

unweit der Stadt Melitta
Das Beinhaus zu Evora in 

Portugal.
Der Tower zu London.

etc.

Das Louvre zu Paris.
Der Eskurial, die Residenz 

der Könige von Spanien.
Die goldene Pforte zu Pola 

in Istrien.
Die Kanonensäule zu Moskau 

in Rußland.
Der eddyston. Lcuchtthunn.
Der hängende Thurm zu Pisa.
Der größte Obelisk in Europa
Die Pyramiden in Aegypten.
Die ägyptischen Pyramiden 

von dem Engländer Clarke 
beschrieben.

Der Porzellanthurin zu Nan- 
kin.

Die Trasans-Säule.
Die erste Kettenbrücke fürWa- 

gen in England.
Die T e u f e l s b r ü cke in der 

Schweiz.
Die Prager Brücke in Böh.
Der wundervolle Canal von 

Languedock in Frankreich.
Die Garten und Schlösser des 

Fürsten Lichtenstein zu EiS- 
grub in Mähren.

Die elyfäischen Felder.
Die chinesische Mauer.
Die Babylonischen Mauern • 

und hängenden Gärten der 
Semiramis.

Der Todtengarten in Rom.
Das brittische Museum.
Das Museum zu Portici, der 

Sammelplatz der in den 
verschütteten Städten Her- 
culanum,Stabiä und Pom
peji ausgegrabenenGeräth- 
schafren der alten Römer.

Die königliche Bibliothek zu 
Paris.

Das Vater unser in 155 
Sprachen durch Bodoni 
herausgegeben.

Das erste' Buch.
Beschreibung eines Kriegs

schiffes erster Größe.
Die Wasserwerke London'-.
Das englische Dampiboot.
Die englische Gasbeleuchtung.
Humphrey Davy's Sicher-

! heitslampe.
etc. etc.

Beschreibung der Schönheit 
einer Fliege, durch das Ver
größerungsglas besehen. 

Ungeheure Fruchtbarkeit der 
Jnsscte».

Die Termiten oder weißen 
Ameisen 

Wie sieht ein Floh aus, wenn 
er durch das Mikroskrop an
gesehen wird.

Ungeheure Feinheit der Spin
nengewebe.

Die Sinnpflanzen und die 
Venus-Flieqenfalle. 

Humboldt's Schilderung des 
Milchbaumes. ' ■

Der wunderschöne Silber 
bau m.

Die Riesenkartoffel.
Die höchsten Gebirge der gan

zen Welt, die Himalaya- 
Gebirge.

Der feuerspeiende Cotopari i» 
Amerika 

Humboldt' Beschreibung des 
Picks auf Teneriffa.

Die schauerlichen Naturbrü
cken des ThaleS Jncononza. 

Die nördlichste Spitze v. Eu
ropa oder das Nord-Cap 

Die Eis-Inseln am Nord- 
Cap.

Das berühmte Salzbergwerk 
zu Wieliczk 

Die reichen Diamantengruben 
in Brasilien.

Die gefahrvolle Wallfahrt 
durch'die afrikan. Wüsten 

Der Chamsin, Aegyptens 
Gluthwind.

Der schreckliche Landsturm auf 
den Antillen i. I. 1 780. 

Das merkwürdigste Echo 
Das große Erdbeben in Ve

nezuela.
Das Mirage-Phänomen in 

Aegypten.
Der Seesturm zu Matras im 

brittischen Ost-Indien im! 
I- ' 77,5-

Das tobte Meer in Asien, oder 
der Asphalt-See.

Der Amazonen-Fluß inAmer.
etc. etc.

Die von Humboldt und Bon- 
pland beobachtoten Feuer
kugeln in Süd-Amerika.

Die Gebirge auf dem Monde.
Ein 16000 Pf. schweres aus 

der Luft gefallenes Stück 
Eilen.

Simson der Zweite, der rie
senhafte und wunderstarke 
Amerikaner.

Zustand der Neger-Sklaven 
in den Caffeh- und Zucker
pflanzungen in Amerika.

Wie stehtdie menschliche Haut 
durch ein Vergrößerungs
glas aus.

Der Mensch hat zwischc • sei
nen Zähnen eine Menge 
kleine Thierchen.

Die Eingeweidewürmer der 
Menschen und Thiere ent
stehen von sich selbst.

Das große fossile Thier von 
Mastricht.

Der Elephant, das größte 
Landthier

Dar große Schwein.
Seltsame Meinung über die 

Reisen der Zugvögel.
DerKolibri oder Brummvogel.
Die indianisch. Vogel-Nester.
Unglaubliche Menge von Hä

ringen.
Bezaubernde Macht der 

Schlangen.
Der Basilisk und der Sala- 

inander.
Die Riesen-Schildkröte.
GetrennteGliedmaßen anAm- 

phibienertzänzen sichwieder.
Lebendige Schildkröte in Fel

sen eingeschloffen.
Die Zug-Heuschrecken u. ihre 

Verwüstungen.
Wie sieht eine Laus aus, wenn 

sie durch das Mikroskop be
trachtet wird.

Die Phytozoen oder Pflan-
I zenthtere.
!Der Banian Baum.
Der Kokosnuß-Baum.
Der Brotbaum inOfl-Jndien.
Der.Kanonen-Baui». 

etc.



Vademecum, oder Nimm-mich-mit.
Eine

Sammlung fröhlicher und unterhaltender Erzählungen und Anecvoten, zur Verrremung
der langen Weile.

Ncbst einem Anhänge, cnlhalkcnd: die neueste und vollständigste
Blumenfprache.

Eine Gabe der Liebe und Freundschaft. Von G. Friedlich. Zweyte stark vermehrte Allstage.
12. Kaschau, 1828. Carlonirt 1 fl. G.JDt.

Die Sicherheitskarte. —'Der neue Spielsatz. — 93er-- 
wandtschaflsleiden. — Die feine Zurechtweisung. — Die 
enthaupteten Gäste. — Das Leben ein Traum. — Der 
Kenner. — Das wohlgetrossene Portrait. — Der jtniff — 
Die späte Jugend. — Der Scheintodte. —- Der Freymü- 
thige.— Sprachkenntniß ohne Mühe. — Die theure Me
lone.— Der wunderbare Gast. — Eigene Signaturen.
— Das Haus Oesterreich. — Das Parapluie in Gedan
ken. — Der Virtuos und der blinde Geiger. —- Wieder
erscheinung nach dem Tode.—Der Arzneikasten.— Edles 
Benehmen eines Officiers. — Die fromme Bitte.— Die 
wunderbare Wiederkehr des Augenlichts.— Die Ueberschrift.
— Die Vergleichung. — Bildersprache. — Der seltsame
Bräutigam.—Sogenannte Bults der Irländer. — Ori
ginelle Eitelkeit----«DasZimmer alsBackofen. —Geschwi
sterliebe. — Die geschminkte Alte. — Beispiel wahrer Herz
haftigkeit.— Viertel voraus.— Der Arzt in seinem Be
rufe. — Die Orgel. —Der kleine Schelm.— Der groß- 
müthige Patriot. — Der offenherzige Schweizer. — Er 
will seiner Würde nichts vergeben. — Die Einberufung.
— Der Sarg als Trophäe.—» Die ehrenwerthen Mitglie
der.— Besondere Ursache des Klatschens im Thestter, — 
Die sieben Grenadiere. —^ Der Schiffsjunge.—Charade.
— Der Wetterprophet. — Auf die schon wieder vernach
lässigte Sitte, ohne Hauptentbloßen zu grüßen. — Der 
überführte Kläger. — Der sterbende Geitzige. — Grab
schrift auf einen Leichenbitter. — Der ebelmüihige Jüng
ling.— Der Satyriker, der keine Satyre sagen will.— 
Die Ankündigung. — Der höfliche Wirkh. — Du bist 
kein Mann. — Der Franzose. — Die fehlgeschlagen
Hoffnung. — Die schlechte Wahl---- Der gerührte Geitz-
hals. — Selbstbekräftigung der Gesetze. — Der Weise. 
Der edelmüthige Sclave. — Der zweite Leonibas. — 
Der ehrliche Wirth. — Geistererscheinung. — Der 
qutmüthige Sohn. — Der Rangstreit. — Soldaten
stolz. —1 Der unbestechliche Richter. — Der vielverspre
chende Anschlagzettel. — Seltsamer Prorefl- —Der Spie
ler beim Verluste. — Die Freiheit.— Die treffende Ant
wort.— DaS einfache Gesetz. — Kaiser Karls Beurlau

bung.— Auf' einen Unglücklichen. — Sonderbarkeiten.
— Jahresprophezeihung. — Doppelsinn - Rächsel. — 
Edelmuth. — Der neue Name. — Schauspieler einsäll« 
oder wohl angebrachte Bemerkungen. —, Die heroi
sche Frau. — Die mißlungene List. — Die Schildwache 
im Schauspielhause. — Beisatz bei der Ueberschrift ei
nes Hauses. — Der Unzerstörbare. — Grabschrift eines 
Chemisten. — Zeitungs-Nachricht. — Kurze Recension.
— Die Beruhigung. — Die Irrung. — Die falsche 
Scham. — Die Beschimpfung. — Druckfehler. — Der 
Spargelfreund. —DaS Velin - Papier. — Geschäfte. — 
Das strenge Gericht. — Die furchtbare Drohung. — 
Das Zwangsmittel. — Die Würdigkeit. — Der unver
hoffte Aäsekauf. — Die Miffionnärs. — Die Lntschul- 
digung. — Der Beweis. — N. N.'s Pferde und Wa
gen. — Geistesgegenwart. — Wer hat den Vorzug. — 
Die Erwiederung. — Die Möglichkeit. — Die Proceß- 
kosten. — Der neue Rock. — Der ein,ige Wunsch. — 
Die Forderung. ■— Der Bauernbursche in der Residenz.
— Die seltsame Aufforderung. — Die Inschriften der 
Aushängschilder. — Die Erleichterung. — Er geht fehl und 
doch recht. — Komische Berechnung — Die theuere Mahl
zeit.— Die Betrunkenen. — Gesvräch auf einem Mas
kenballe. — Das Erdbeben. — Eigene Art Genugthu- 
ung. —■ Die Ähnlichkeit. — Humanes Anerbiethen. — 
Die schöne Seite eines Gefänamsses. — Die unerwar
tete Belohnung.— Die wohlfeilste Wurst.— Der Zier
bengel und sein Schneider. — Die ausgezeichnetsten Män
ner. — DaS Engagement. — Die Dekonomin. — Der 
mißlungene Verbuch. — Die besorgte Gattin». •— Die 
Ueberraschung. — Zubereitung zum Fasten. — Weider
list. — Der fruchtbare Reimer. — Die dringende Bitte 
eines Narren. — Fruchtloses Mitleiden.— Der beste Arzt.
— Lächerliche Eitelkeit. — Die gemietete Lohnkutsche. — 
Die Maring. — Des irischen Gastwirthes O .. bester 
Kunde. — Der Zudringliche. — Der Supplicont. — 
Harpagon's Alter. — Das Urtbeil — Der mißlungen« 
Spaß. — Grund zur Ehescheidung. — Die Berichti
gung. — Die verfehlte Absicht. — Die Belehrung. >e.



Dcr .

a u f R e i s e n.
x # Zur

Aufheiterung in einsamen Stunden, wie auch zur Belebung der
geselligen Freude.

Nebst einem Anhänge, enthaltend: ,

250 Stammbuchaufsätze, aus den vorzüglichsten Dichtern gesammelt.
Von G. Friedlich.

Zwoite stark vermehrte Auflage. 12. Steif gcb. 1 fl. C. M.

Inhalt.
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