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1. Szám.

H A Z A I  *S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó  S í  T Á S O K .
E m lék .

Nagy részt nyugtalanít a’ gond , hogy mit tegyen emlék 
Jelnek, az ó porait sírja ha majd befödi.

Állas lépteidenn nemesűlt tettek jegyeit f e l ;
Úgy nem lessz szükség kőre, sem értzre soha.

PESTEN Szerdán  Szent Jakab Hava 4dik napján 1832 .

Magyar és Erdély Ország.

Mit vihet véghez az Elöljárók gon 
dossága alatt, a’ Taníttók és Tanúlók 
iparkodása, azt sok Szüléknek örven
dező érzése tapasztalta e’ napokban 
Pesten, a’ hol az Aug. Vallást tételt tartó 
Gyülekezet Oskolájában még a’ múlt Pén
teken d. u. elkezdődvén a’ nyilvánságos 
próbatételek, folyvást tart egész holnap 
délutánnig. Rendje pedig az egész Oskolai 
próbatételnek ez: Pénteken d. u. kezdte 
a’ tót nyelven tanúló gj^enge nevendék- 
ség; Hétfőn d. e. próbatételt adott a’ más 
nyelven tanúlni kezdő lső Osztálybeli ne- 
vendékség; d. u. folytatta a’2-dik Osztály; 
Kedden d. e. a’ 3-dik Osztálybeli; az nap 
d. u. a’ 2-dik és 3-dik Osztálybeli leány 
Tanúlók adták előmeneteleknek szép bi
zonyságait. Ma délig állottak a’ 4-dik Osz
tálybeliek; mind eggyik visgálaton ,a ’ kéz
müvekben telt előmenetelek jeleit is szem 
elejbe terjesztve,mellyek közé kell szám
lálnunk nevezetesen a’ Rajzolásbeli tehet
séget is. Hátra van még az Eneklésbeli 
előmenetel mutatása ; de ha az e’dig meg
teltekből szabad következést tsinálnunk, 
úgy nem lehet ebiek szerentsés végrehaj- 
tássáról is kételkednünk.

Második Félesztendő»

A’ Nagy Méltóságú kir. Magyar udvari 
kamara, a’ Diós Győri Uradalmában meg- 
iiresű 11 pénztári Hivatal Ellenőrségét. Nztes 
Horváth Ferenlz úrnak előbb Szentes-Röldi 
lév bér beszedőjének, e’re lett kinevezte- 
tésével méltóztatta kipótolni.

Budán, életének 54-dik esztendejében, 
gutaütés következésében halt meg Aigner 
Jósef úr a’ Váltó Czédulákat beváltó Hi
vatalnál volt Cassa Tiszt.

A ’ folyvást tartó zordon hideg szelek 
és essőzések, nem kis aggodalommal töl
tenek el bennünket mind a’ takarodásra , 
mind az egésségnek fenntartására nézve.

B é t  s.
A’ Felségeknek útazássokról írják/, 

hogy Codroipóban tett hálássok után Ser- 
ravallén keresztül, Jun. 19-dikén d. u. 
Bellunoba, kívánt egésségben megérkez
tek , a’ hol a’ nép leírhatatlan öiwendezés- 
sei fogadta Ő Felségeket.

Ő ts. k. Felsége Bellunoból f. e. Jun. 
21-dikén adott felséges Határozása szerént, 
ts. k. valóságos Kamarás Galanthai Gróf 
Esterházy György urat, Ő Felsége, ifjabb 
Királyunk m ellett, hivatalt teljesíttő Ka
marássá, kinevezni méltóztatott.

Jun. 30-dikán , a’ jövő Jul. hónapra 
kiadott hús árszabás szerént, eggy font
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marhahús Bétsben 9 xr. pengő, vagy is; 
‘1 2 \ xr. váltóban. — A’ semlye és kenyér 
sütések , mind könnyebbek lesznek a’ jö
v ő , mintsem voltak a’ lefolyt hónapban.

Szomorúan jelenthetjük a’ Bétsi meg- 
halálozottak napi jegyzése szerént, hogy 
ott a’ hánytató-vérhasban újonnan többen 
haltak el a’ múlt hónap folytában. Ellent 
nem állván azonban e’ szomoríttó környűl- 
á 1 lások, Jun. 11-dike óta a’ tyroli, lom-; 
bard-velentzei széleken, valamintaz austriai; 
és magyar országi tenger meljéki birto-, 
kok határszélein is, az egé6ségr.e ügyelő 
vonat teljesen megszűnt.

Nagy Britannia. 1
A’ Courier Dealból írja Jun. 18-dikán:

A’ 78 ágjuís Donegal, és a’ 74 ágyús Ta-; 
lavera Portsmouthból oda érkeztek, é s1 
eggy részét fogják azon tengeri erőnek 
tenni, melly Sir Pulleney Malcolm pa- 
rantsolatjától függve a’ toriatoknál fog 
öszve gyülekezni. Mihelyest Britannia és 
a’ más hajók Lizabonábói eljőnek ; azok 
is azonnal ezen tengeri erőhöz fogják ma
gokat tsatolni. Mi okra nézve gyülekezzék1 
öszve a’ toriatoknál ezen tengeri erő, még 
a’ról semmi híresztelés sem keletkezett; 
de azon készületek, mellyeket előre tesz
nek a’ tengeri kórházak rendeléseivel, azt 
mutatják előre , hogy a5 menetel hosszabb 
ideig tartásra vagyon intézve: ha gyanít- 
tani szabad, az út az éjszaki tengerre van 
szánva.

Angliában, a’ nép között való tsendesség- 
ről még szó sem lehet. Midőn a’ torryk, az 
eggyesület vendégségéből haza íelémenné- 
nek ,a’ bámulok kifütyülték és gtínyolták 
azokat. Lord Ellenborough után követ dob 
tak , őtetugyannem érte az, hanem Alpin 
urat az ortzájában sebesítette meg: .ezen 
nyugtalanok közűi eggynehányat elfogtak. 
Jun. 18-dikán, mint a* Waterlooi ütkö
zetnek emlékezete napján , Hg Welling

to n s  a* nép «árral dobált az útszán, sott 
a’ lóról le is akarták vonni.; úgy hogy bá
torságra ügyelőket kellett előszóllíltani a’ 
további erőszak tételek akadályoztatására. 
— Mi az elégtétel e ’ nemzeti hősnek, 
ezen méltatlanság felejtésére? A z, hogy 
a’ Globe nagyon kárhoztatja a’ londoni nép
nek illy gyalázatos magaviseletéibe e’nyiért 
bizonyoson senki sem fogja életét kotzkáz- 
tatni a’ harlzmezején : hát hamég idegon- 
doll juk azt is , hogy más újság levelek p. o. 
sl Morning-Post, még szépítti is a’ dolgot.

Frantzia Ország.
A’ Párisi Levelek mint bizonyosat 

emlegetik eme’ történendő változást a’ 
diplomatiai testben : Mortier úr, München
ben Követ, hasonló rangban megyen Dá
niába ; Marquis de Saint-Simon Kopenhá- 
gából megy Stockholmba; Marquis Sault 
Svélziábói Hágába, onnan pedig Durand 
de Mareuil az alatt, míg Hg Talleyrand 
Londonba vissza nem tér, a’nak helyét 
pótolja ki. Bresson úr Hannoveréből 
Münchenbe mégyen Köveinek; Martin úr 
pedig, Mexikóban volt Követ, Hannove- 
rába, a’ kit viszont Desfaudis úr vált fel 
Mexikóban;; Borgoing úr, első követség! 
Titoknok Sz. Pétervárában , Dresdába me
nő Követ lészen.; Septime de Latour- 
Maubourg pedig, e’dig első követségi Ti
toknok Bétsben, Brüsselbe. Hogy ki lé
szen Berlinben Követ, valamint B iod é  
Janeiróban és Konstantinápolyban is,m ég  
mind e’dig semmi sem hallatszott róla.

Az Ország belső ál lapot járói, a’ Jun. 
19-dikén kőit Moniteur igen hosszú elő
terjesztést ád, de semmi új nevezetességet 
sem foglal magában a’ Jun. 5 ’s 6-diki tör
ténetekről , ha azt talám kivesszük, hogy 
a’Király parantsolatjára Biztosság nevez
tetett ki Parisban a’ városházánál, melly az 
említett napokon sebesült nemzeti őrsereg- 
beliekről, vagy a’ kik elestek közűlök,

______
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azoknak özvegyeik ’s árváikról, minden ha
ladék nélkül gondoskodjék. Az ez iránt 
beadott átalános tudósíltás 18 holtat és 104 
sebesültet ád elő. Úgy híresztelik, hogy 
ezen Biztossághoz hasonló neveztetett ki 
minden déli Dptekben is.

Vendéeben a’ chouanok lefegyverhez- 
tetése folyvástszerentsésen történik, melly- 
bői némellyek azt a5 következést húzzák, 
hogy Berry Hgné elhagyta a’ frantzia föl
det ; de ez ellent nem aii ván , őtet még most 
is szorossan ny omozzák minden felé.

Bonnet Gral Lieut, a’ ki Solignac 
Grálist váltotta fel a’ 4 , 12 s 13-dik hadi 
test kormányozásában, proclamaliót bo- 
tsátott a’nyugoti Dptek lakossaihoz, melly- 
ben azokat a’ fegyvernek haladék nélkül 
következendő lerakására szóllítja f e l; a’ 
hívségben állhatatosan megmaradtaknak 
pedig köszönetét jelenti azon munkássá
gokért, melly szerént a’ polgári háborúnak 
hirtelen elfojtásában , a’nyira részt vettek.

Jun. 18-dikán j a’ párisi hadi törvény
szék előtt Geoífroy Mihály Ágoston képíró 
állott; ezt azzal vádolják, hogy veres zász
lót hordott, mellyre fekete hetükkel ez 
vala írva: „Szabadság, vagy halál“ — to
vábbá, hogy puskaport osztogatott azon 
személyeknek, a’ kik a’ seregekre tüzeltek. 
Kihallgatlatván a’ tanúk, Moulin úr be- 
széllett, mint védelmezője a’ vádoltatott- 
nak, és az itélőszék ellen tett kifogást; 
Landrin úr pedig a’ tanúvallást és vádat 
igyekezett megerőtlenítteni: a* pörnek elő
terjesztője azonban mind ezek által nem 
látván dolog valóságát megerőtlenítve, 
einem  állotta’ kezdett vádolástól. Három 
negyedrész óráig tanácskozott az ítélőszék; 
’s a’kor hattal eggy szovatoló ellen, bü- 
nösnök ítélte a’ vádoltatottat, és halálra kár
hoztatta. A’ kárhoztatott a’ rendes Ítélő* 
székre hivatkozott.

Ugyan az nap halgattattak ki másod
szor Chateubriand, Fitzjames és Hyde de

Neuville urak is.— A’ Nouvelliste azt írja 
hogy azon híresztelés, melly szerént Mar
schall Victor és Pastoret úr ellen is ki 
ment volna az elfogatásiba adott paran- 
tsolat, alaptalan. A’ Messager pedig azt a’ 
tudósittást közli; hogy a’ polytechnika 
Oskolának új alkoltatása már munkába 
vétetett, és az Oskola Versaillesbe fog 
által tétetni. A ’ hadi Minister már ki is 
adta ez iránt a’ parantsolatot, hogy mind 
a’ hely mérettessék ki az Intézetnek , mind 
pedig a’ költségek számíttassanak fel, men
nyibe fog kerülni.

Jun. 19-dikén, Margót Ferentz, szü
letett Be'ga, egyébaránt Bouiget küldöző 
kereskedő úr szolgalatjában volt személy 
állott a’ hadi törvényszék előtt. A’ panasz 
ellene, hogy a’ nemzeti őrseregre lövöldö
zött; könnyíilő szemléletek jővén azonban 
dolgába, tizenöt esztendei fenyíttő házbeli 
fogságra ítéltetett, éspedig úgy, hogy pe- 
lengérre se álliltassék.

A’ Temps említtése szerént, a’ Na
tional, Tribune és Quotidienne Szerkezte- 
tői ellen is le folyt már a’ visgálat azon 
előadásra nézve, melly szerént azok a’ Jun. 
5 ’s 6-diki történetet adták. — A’ hadi ítélő 
székek nyilván tartják ülésseiket; neveze
tesen különös ülőhely készíttetett az új
ság íróknak.

A’ Nouvelliste Jun. 20-dikán környűl- 
állásos tudosíttást ád Chateaubriand , Fitz
james és Hyde de Neuville uraknak elfo- 
gattatásokról ; melly a’ból áll, hogy Ber- 
ryer úr Nantesben élő szóval jelentette 
volna ki, hogy három nevezetes férfiú lé
gyen a’ királyi széket vesztett ág ügyének 
elősegéllője. Továbbá adott Berryer úr 
más felvilágosíttásokat is; de ezek tsak a’ 
por folyamatjában jöhetnek majd elő.

Frantzia levelek írják , hogy bizonyos 
titkolódzó asszonyság , a’ ki hol Madame 
Cazes, hol pedig Berry Hgné nevezetek 
alatt utazott a’ nélkül hogy úti levele lett

- r



volna, Carcassonéban (fekszik Aube Dpt- 
ben) elfogattatott, és a’ Grál Procurator 
elejébe állíttatott. — Az ifjú Bordeauxi Hg 
hadi segédje, Hg Boeaufremont is elfogat- 
tatott Orleansban, a’ ki nem helyes utazó 
levéllel tartott nyugotnak; elfogattatása 
után Párisba vitték.

A ’ Karlisták complottjának nyomozá
sa , melly Provaires útszában e’nekelőtte 
eggynehány hónappal ütött k i, Julius 8-kán 
fog kezdődni, ’s tartani fog egész hónapig. 
Az előleges készületek már végződtek. Ha 
a’ Júniusban kiütött complotot a’ törvény 
rendes útján akarták volna nyomozni, 
azt esztendő elforgása alatt végre hajtani 
lehetetlen lett volna; 1800-an fogattattak 
e l , a’ kik közűi így is tsak 20 állott még 
törvényszék előtt.

Frantzia országban, valamint Helvé- 
tziának nyugoti részeiben is , naponként 
száll alább a’ gabona ára. Genfben eggy 
hectoliter rozs 4— 5 ; Strassburgban pedig 
Jun. 15-dikén, 3 frankkal szállott alább. 

P  ő r t  u g a l l i  a,
Lizabonából, Jun. 2-dikáról írják, 

hogy Hoppner ú r , az ottani angoly Grál 
Consul , Lord Palmerston parantsolatjára 
hírdettette ki az angoly alattvalók között, 
e’ következendőket: 1.) Míg a’ Bragan^ai 
Házból származott testvérek között a’ vil
longás tartani fog , O nagybritanniai Felsége 
kivonatja a’ Tájóról az angoly hadi erőt, 
melly azonban a’ Cap Rocca előtt fog szá
guldozni ; 2.) Azon esetben , ha a’ Spanyol 
részről segedelmet nyerne a’ portugálli 
Országiás, az angoly tengeri erő D. Pedro 
segedelmére lészen; 3.) ugyan O Felségé
nek az angoly Királynak parantsolatjából 
eggy szállíttó nagy hajó marad a’ Tájón a’ 
végre, hogy ha az ő alattvalói közűi sze
mélyiekre , vagy pedig vagyonjokra nézve 
bátorságosabb helyet kívánnának keresni, 
ezen hajón mehessenek. Megjegyezteti 
mindazonáltal ezen pontra nézve Ö Fel

sége, hogy a portugál li Országiás teljes 
megnyugtatást adott a’r ó l, hogy mindsze- 
mélyjeik , mind birtokaik bátorságban lesz
nek mindazoknak , a’ kik az országos tör
vényeket áltál nem hágják: e’re nézve azt 
javallja O nagybritanniai Felsége többször 
érdeklett alattvalóinak, hogy szorosan meg
tartva a’ részre nem hajlást, maradjanak 
tsendesen mostani állapotokban.

Jun. 9-dikén, minekutánna t. i. Lord 
Russel veszteglésének ideje eltelt volna, 
Hoppner úr kíséretében elment Vicomte 
Santaremhez. Némellyek tudni akarják, 
hogy azt a’ javallatot tette volna D. Mi- 
guelnek , hogy mondjon le követeléséről 
bizonyos feltételek alatt; de e’nek elhatá
rozott szándéka magát mind végig oltal
mazni, ha szinte Lizabona földig fog is 
lövöldöztetni. —  Némelly amerikai hajók 
érkeztek Lizabona alá ; elejénte az az ör
vendeztető híresztelés terjedt, hogy azok 
az angoly hajók ellen fogják védeni Por- 
tugalliát, azonban ezek a’ Januariusban 
lekötelezett pénzért jöttek, mellyet az 
Országiás nekik tsakugyan ki is fizetett, 
és így a’ hajók kevés napok múlva innen 
ismét elfognak távozni.

N é m e t  A l f ö l d .
A’ belgiomi Képviselők Háza Junius 

19-ikén, azon törvényjavai lat következésé
ben, hogy 50 ezer főből álló tartalék tábor 
állíttassák, a’ kerületi ülés mire hajlását 
halgatta ki. E’nek véleményje a’ban hatá
rozódik, hogy 30 ezer ember elégséges lé
szen a’ kívánt tzélra ; szedni kell pedig a’ 
szükséges személyeket azokból a’ kik 1826- 
dik észt. óta 1831-dikig tartoztak volna ka
tonaszolgálatba állani. Ezen vélemény kö
vetkezésében minden Tartomány a’ maga 
népességéhez mérsékleti arányozatban fog 
új katonákat állíttani; de azon Tartomá
nyok kíméllést fognak tapasztalni, a’ mel- 
lyek már előbb nemzeti ‘őrseregek állítá
sával szaporították a’ tábor számát.



Jun. 2-dikán adta be Goblet Grabs a’ 
6 1 ,6 2  ’s 63-dik számú protocolumi Jegy
zékekre Uralkodójának nevében észrevéte
leit. Nevezetes azokban az a’ kifejezés, 
hogy ü  Felsége a’ hollandi Király, a’ mint 
látszik, igen keveset hajt a’ra a’ mit az 
eggyesületben lévő udvarok nyilatkoztat
tak ; mellyre való nézve kéntelen az alól- 
írtt meghatalmazott a’ Conferentia előtt 
kinyilatkoztatni, hogy mind a’dig, vala
meddig Ö Felsége a’ hollandi Király a’
15-dik Nov. Fggyezkedés mellé minden 
kivétel nélkül nem á ll, Ö Felsége a’ Bel
gák Királyja, noha fájdalmas érzéssel teszi, 
de köteles kijelenteni, hogy ő semmi to
vábbi alkudozásba sem botsátkozhatik. Em
legeti továbbá a’ nyilatkoztatás a’ később 
történt dolgokat, mint a’ Conferentia ará- 
nyozatjával egésszen ellenkezőket, és mint 
ollyanokat, a’ mellyekről a’kor, midőn 
Leopold Királynak a’ koronát kínálták, 
senki még tsak nem is gondolkodott, a’nál 
fogva azokat Leopold Király most népé
nek sérelme nélkül el sem is fogadhatja. 
O Felsége a’ hollandi Király még tsak azon 
határozások között sem akarta elfogadni 
az Eggyezkedést, a’ mellyek közé azt a’ 
három Hatalmasságok kívánták szoríttani; 
mind ezekre nézve, semmi egyéb nem ma
radt hátra az alólírottnak, m intáz, hogy 
minden további alkudozásoktól megszűnjék 
valamíg tsak a’ Conferentiának meghatal
mazottjai teljes nyilatkoztatást nem nyer
nek Udvaraiktól, és a’ hollandi Király is 
meghatározottan elő nem adja, mi légyen 
az akaratja. Mind a’dig ugyan i s , nem 
látja Ő Felsége a’ Belgák Királyja mire 
való lenneakármellyeggyezkedésis, melly- 
nek semmi következés sem felelne m eg, 
mint ezen állíttást igazolja a’ 18 hónapi ta
pasztalás. Azt azonban nem mondja az alól 
nevezett, hogy O Felségének a’ hollandi 
Királynak semmi feltételeire sem ügyelne; 
de mindenek felett elsőnek keli lenni a’nak,

hogy a’ hollandi seregek ki menjenek a’ 
belga határokról, és hogy Thorn úr sza
badon botsáttassék. Ha pedig ezek igen 
luizomos halasztódást szenvednének , fenn 
tartja magának Ő Felsége a’ Belgák Ki
rályja, hogy a’ 15-dik Nov. Eggyezkedés 
erejét fegyverrel is fenn tartsa,’s megvan 
a’ felől győződve, hogy a’ Hatalmasságok, 
mellyek ezen érdeklett Eggyezkedést hely
ben hagyták , örömmel lógják szemlélni, 
midőn végre hajtása kezdődni fog. A’ Ki
rály még is a’békesség szemetétől lelkesít- 
tetve, tsak a' szükség esetében fog az erőhöz 
nyúlni; és minekelőtte ezt tenné, megha
tározott iidőt lészen, mikor menjenek ki az 
ő birtokainak határairól: e’nek kijelenté
sét fenn tartja magának az alólírott, ’s 
azzal késni nem fog , mihelyest neki tudtá
ra fog adáttatni. Használja egyébaránt az 
alkalmatosságot magát nevezhetni ’s a’ t. 
(Aláírás) Goblet.

II e l v é t  z  i a.
Az ország gyűlési Határozások semmi 

tökéletességre sem mehetnek. Jun. 13-ikán , 
a’ bázeli zavarodás letsendesíttésére töre
kedő szándék, 16 szovatolással semmivé 
lett: 14-kén, a’ nélkül, hogy előbb biztos- 
sági vi’sgálat tartatott volna, 12 szovatolás
sal mondotta ki az elválási határozást; úgy 
mindazonáltal, hogy ez ne akadályozza, ha 
talám más módot lehetne találni a’ megegy- 
gyeztetésre. E’re nézve több javallatok té
tettek , nevezetesen az , hogy a’ Praesid/u- 
mot kikeli Bázelből vonni, ’s Solothurn 
segedelmet adjon; de ezen javallatot tsak 
6 szovatoló támogatta. 15-dikén hosszú 
vitatások voltak az elválás módjának meg
határozása iránt; de a’ban sem tudtak semmi 
eggyezésre lépni: utoljára is tsak a'ban 
állapodtak meg, hogy a’ Május 18-dikán 
felvett alapszerént, közben jöveteli elinté
zés vétettessék eszközlésbe; még 16-dikán is 
minden határozás nélkül oszlott el a Gyűlés.



B r a z í l i a .
Rio-Janeiroból Apr. 8-dikáig terjedő 

híreket adnak a’ londoni levelek, me/lyek 
ím ezek: Darab iidő óta szárnyaltak már 
nyughatatlanságot terjesztő híresztelések, 
úgyhogy utoljára már nem is ügyeltek 
reájok; ezen hónap kezdete óta azonban 
olly közönségesek és eggybefuggők kezdé- 
nek lenni, hogy akárki is meggyőződhetett a’ 
dolognak valósága felő l, hogy t. i. a’ kitörés 
nem sokára meg fog történni. Bizonyos 
Egg}7esület, meíly a’ Caramura újság hi
vatal által képeztetett, különös figyelmét 
vonta magára az Országiásnak; de ez az 
Eggyesület semmi tartózkodást sem muta 
tott azért, hanem tsak terjesztette lázíttó 
véleményjeit: azt azonban még sem gyaní* 
tóttá senki is, hogy a’nak tzélozása olly 
közel légyen a’ megéréshez. Az öszveeskü- 
vésnek fejei .ollyan emberek voltak , a’ kik 
az Ex-Császárnak kedvel tjei valának. Ezek
hez tsatolták magokat a’ legközelebb legyő
zött Anarchisták ; vagy mindent eggy szóba 
szorítva, mind azon békételenek , a’ kik a’ 
Tartományokban találkoztak: a’félre vonók 
tehát mindenféle politikai gondoskodásúak- 
ból állottak,és semmi egyébben nem értettek 
eggyet, hanem, tsak eben , hogy a’ mostani 
Országlást felforgassák. Ezen hónap 2-kára 
vala határozva a’ kitörés; elintézett tzélja 
pedig ez: J. Custodio kapitány, Villegaig- 
nonban fogoly , lázzíttsa fel azon napra 
virradó éjtszaka több egyebekkel, az őri
zeten lévő seregeket, tegyenek szabadságba 
minden ollyan foglyokat, a’ kik velek eggye- 
sűlni kívánnak; hagyjanak erős őrizetet 
a’ várban, azután pedig a’nyi ágyúval, a’ 
mennyit tsak kimozdíthatnak, menjenek 
a’ mező főidre. Ugyan ezt tselekedjék 
StaCruz, ésjSan Joao erősségekben. Eggye
sület téré legyen Campo da Honra, a’ hol I

a’ városból számos felekezet fogja magokat 
hozzájok tsatolni , és az új országlást ott 
azonnal ki is fogja kiáltani. Az ez által 
okozandó zavarodásnak a’ra kell vala al
kalmatosságéi! szolgálni Bonificio úrra néz
ve, hogy az ifjú Császárt a’ Campoban 
lévő palotába vigye; oda kell vala a’ Kor
mányozásnak , és Minisleriumnak is gyü
lekeznie.— Az Országiás Mart. 3{-dikén 
tudta meg ezen szándékot, ’s azonnal lé
péseket is tett ellene, mellyek kénszerí- 
tetlék az öszveeskiidleket, hogy szándék- 
jók teljesíttését továbbra halasszák : szeren- 
tsétlenségekreazonban azok a’küldöttek, a’ 
kik az erősségbe ezen üzenettel mentek, 
eltévelyedlek, úgyhogj7 Jósé Cuehus úr, 
százat haladó emberrel ’s ágyúkkal jelent 
meg Apr. 3-dikán reggel Botafogóban, 
és igen vígyázatlanúl ment a’ Campo felé, 
ott embereit rendbe állította , és kétség 
kívül teljes bizodalommal várta, hogy a’ 
város eggyesítteni fogja magát véle. A’ 
Kormányozás látván azt, hogy az ő , és 
a’ város bátorsága tsak eggy szempillan- 
tattól függ , az állandó polgári őrsereget 
azonnal öszve hívta, meíly minteggy 120 
fiatalságból (többnyire 10 észt. ifjak) állott. 
Ezek elszánt bátorsággal támadták meg a’ 
u állott sereget, 9-et halva, 95-öt pedig 
fogva ejtettek ; el tsak igen kevés futha
tott. Az őrseregből keltő esett halva, töb
ben pedig sebbe. Mint bizonyosat beszél
ik , hogy a’ város más részében gyüleke

zett nemzeti őrsereg, a’ lázzadók részére 
akart általmenni; az Országiás mind azokat 
fel jegyeztette, a’ kik az nap helyekre nem 
állottak, és le fogja fegyverkeztetni. Mo- 
reas Grlis és más nagy személyek sokan 
a’ dologba vannak keveredve ; úgy mond
ák hogy a’ meg nevezett, az Eggyesület 

pénztáránál, mellyben 60 ezer dollár vala, 
eltűnt.

(Hasznos Mulatságok 1 Szám. 'f3 árkus Hirdetés)
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H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

J e l e n t é s .
Közönséges históriám 2-dik részének sajtó alatt létét azon hozzáadással 

hirdetem k i, hogy a1 három ezüst húszasból álló előfizetést Aug. leendő Pesti 
vásárig, mint a’ munka megjelenésének idejéig , az előfizető Urak, Eggenberger, 
és Wigand Könyváros Urakhoz, beküldeni méltóztassanak.

Budán Jul. 2-dikán 1832. L a s s ú .

Pusztáknak haszonbérbe botsájtása.
(1 ) Méltóságos Báró Harucker örökösök’ közös fundusához tartozó T. N. 

Békés Vármegyében helyheztetett 4705 holdakból álló C s o r v á s i ,  és 532 hol
dakat tévő B é 1 m e g y e r i , nem  külömben T. N. Csanád Vármegyében fekvő 
2910 holdnyi kiterjedésű A p á t z a i puszták a’ most jövő Sz. Mihály napjától, 
az az a’ f. e. September 29-dikétől kezdve három eggymás után következő esz
tendőkre akár egy tagban, akár pedig ha többen úgy kívánnák, több kissebb 
darabokban árverés útján a’ többet ígérőnek haszonbérbe botsájtatnak. Az Ár
verés tartatni fog a' folyó 1832-dik esztendei Augustus hónap' 21-dik napján 
Ns Békés Vármegyében kebelezett Szarvas Mező Városában Méltóságos Gróf 
Bolza Jósef Úr O Nagysága Uradalmi Cancelláriájában, a' hola’ feltételeket előre 
is meg lehet tudni. Költ Pesten Julius 2-dikán 1832.

Eladó fehér bor.
(1 ) A' Királyi Magyar Oskolai Értékhez tartozandó V.Berényi Uradalomban 

nevezetessen Veszprém Várossához közel a Balaton mellett fekvő V.Berény Hely
ségben a' múlt 1831 észt. termésből 1000 akó fehér bor, melly kétszer le vagyon 
fejtve , most folyó esztendei Julius 9-dikén és a’ reá következendő napokban felsőbb 
helyben hagyás reménysége alatt hordónként, de hordó nélkül Licitatió által 
kész pénz fizetésért el fog adatni, melly Licitatióra a’ vevők a’ szükséges Bánat 
pénzzel illendően meghivattatnak. Kenésén 1832-dik észt. Jun. 24-dikén.

P r ib é k  Felix m. k.
Uradalmi Tisztartó.

Pusztabell rész árendálása.
(1) Tek. Pest Vármegyében Vadkertül fél órányira fekvő és 2300 holdból 

álló pusztabeli rész, a’ folyó esztendei Sz. Mihály naptól, három esztendőkre 
árendába adandó; melly végre Pesten a’ Borz útsíába, Özvegy Gosztonyiné 
Asszonyság házánál, az első emeletbe bővebben lehet értekezni.

Második Félesztendő.

\
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Eladó-Ház.

( I )  Debreczenben a’ piatz közepén a Bika Vendégfogadóval által ellenben lévő 
egy emeletes Háza Ns Némethi Lajos úrnak, mellyben földszint a’ piatzra h at, 
Csapó útszára két boltok, ismét az udvarra két nagy , és négy kissebb boltok 
vagy kamarák, 2 szoba, egy konyha, 6 lóra való Istálló, több szakaszokra osz
tott pintzék, a’ felső emeleten pedig 2 szála 9 szoba, 3 konyha, két ka
mara vagyon, a* piatzra tsínos áltannyal, és réz tsatornákkaí, a’ közönséges 
árverés útján e' f. e. Julius 26-dik napján szabad kézből el fog adódni.

Eladó-öl-fa,
(1 ) Méltóságos Gróf Ráday Gedeon Úrnak T. N sPest Vármegyében Aszód 

Mező Város szomszédságában fekvő Ikiadi Jószágában van 170 erdei öl Cser, és 
80 erdei öl Gyertyánfa, — mind száraz és fiatal hasáb— a’ legillendőbb áron el 
adó. Az árát meg lehet tudni Pesten a Nagy híd útszában a’ 4-dik számú Feszi 
Házban, Fiscalis T. Porkoláb Dániel Úrnál, Ikladon helybe az ottani és Pétzelen 
az ott lévő M. Uraság Tisztjeinél.

J e l e n t  és.
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari kamara rendeléséből közhírré 

tétetik: hogy Hont Vármegyében fekvő, Királyi Fiscushoz tartozó Inántsi Puszta 
f. e. Augustus 1-ső napján, dél előtti órákban Ipolyságon azott lévő Só háznál 
tartandó árverés által három egymás után k '»vetkező esztendőre f. e. 1-ső No
vembertől kezdve , a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog adattatni.

A’ bérleni kívánók 15 pengő forint bánat pénzzel felkészülve a’ megjelelt na
pon Ipolysághi só háznál , a’ hol a’ feltételeket is olvashatni megjelenhetnek.

Az Israeliták ki vannak rekesztve ezen árverésből. Költ Budán Jun. 22.1832.

Alázatos-Köszönet.
(2) Alólírt, kinek Sz. kir. Szeged Várossában az első Bétsi tűz kármentő Tár

saságnál assecurálva lévő háza a’ f. e. Pünkösd hava 8-kán támadt tűz alkalmatossá
gával megégett kötelességinek ösmén kárának Aigner Jakab Ágens úr által, azonnali 
pontos megtéríttése végett a’ nevezett Társaságnak legforróbb köszönetét kinyi
latkoztatni. Váradi Antal,

V. Polgár.

F i g y e l m e z t e t é s .
(3) A’ vallási és egyházi Tár 1-ső Füzetének tsak a’ remélt előfi-

zetőkhez szabott számú példányai tsak hamar úgy elkapattak , hogy a’ magokat 
Valamivel későbben jelentők részt nem vehetnének. Ezennel alázatosan jelentem , 
hogy késszen vannak Beimel úrnál az újra nyomtatott példányok. Kérettetnek 
azért a’ T. T. Segéd urak, hogy a’ még ki nem elégűlteket számszerént, akár ná
lam , akár Beimel úrnál jelenteni, eggyszersmind a’ már közlött Jelentés szerént 
a jövő Novemberben okvetetlen megjelenendő II-dik Füzetre az előfizetést besze
rezni, ’s legalább is a’ telíyes számról engem minél hamarább bizonyossá tenni 
méltóztassanak. Pannonhalmon Jun. 19-dikén 1832.

G u z m ic s  Iszidór s. k.
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H i r d e t é s .

(3 )  A' N. M. Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből az Aradi kam. urada
lom ré zárol köz hírré tétetik, hogy e’ folyó 1832-dik észt. Jul. 2-dik napján 
Pécskán az alább megnevezendő királyi Haszonvételek fognak köz árverés útján 
3 e ztendőkre 1832. Nov. 1-sőjétől kezdve haszonbérbe adatni, úgymint:

A’ halászat jussa O Arad városához közel fekvő C sa l a nevű pusztában lévő 
Mura nevű tóban.

A’ halászat jussa a’ Maros vizén e’ most említett Csala puszta hosszában.
T. Csanád Vgyében feküvő Puszta Kövegyből eggy 1763 hóldnyi szántó 

főidből álló rész.
Béka pusztában 538 ix§§ hóldnyi kaszálló rét.
Az úgy nevezett Mamota sziget.
A’ haszonbérbe venni kívánók a’ fent kitett napon és helyen elegendő bá

natpénzzel felkészülve jelenjenek meg ezen árverésre. Budán Jun. 20. 1832.

H i r d e t é s .
(2 ) A’ Nagy Méltóságú udvari királyi magyar Kamarának rendeléséből ezen* 

nel köz hírré tétetik, hogy Tettes Nemes Zemplén és Zabolch Vármegyékben 
fekvő ’s a’ Tokaji királyi uradalomhoz tartozó némelly haszonvételek folyó 1832- 
dik esztendei Julius 19-dik napján reggeli kilentz órakor Tartzalon a’ Tisztartó- 
ság’ épületjében, nyilvánvaló árverés útján a’ többet ígérőknek folyó esztendei 
November első napjától számítandó három esztendőre árendába kifognak adódni, 
úgym int:

1- ször. Tokaj várossában a’ nagy Vendégfogadó kávéházzal eggyütt; a’ Kis 
Tokaji Kortsmák, az országos vásárokban árulni szokott italoknak jussával, és 
a’ mészárszéknek, vagy is húsvágatásnak és mérésnek haszna, úgy szinte a’ To
kaji, Rakamázi és Timári Halászat.

2- szor. Tartzalon a’ Csukaház és piartzi kortsma nevű kortsmaházak tulaj
don italaik mérésével.

3- szor. Rukamáz helységében a' mészárszék, és Balsa helységében a' mé
szárszék halászattal.

4- szer. A’ Timári határban 37 hold majorság föld , és 584 ember vágó rét; 
Balsai határban 197 hóid szántó fö ld , és 798 ember vágó rétek; 's ezeken kivűl 
ugyan ott 210 hold kukuritza föld.

A’ kiknek tehát ezen haszonvételeknek ki árendálására akaratjok lészen a 
fennt irt helyen és időben elégséges bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Költ Budán Junius 18-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar királyi udvari Kamarának rendeléséből köz

hírré tétetik, hogy a’ T. Ns Borsod Vgyében helyheztetett, és a’ Diósgyőri kir. 
Uradalomhoz tartozó haszonvételek úgym int:

1-ör. Miskolcz Városában a’ mészárszékeknek vagy is húsvágatásnak és mé
résnek, úgy szinte az országos és héti vásároknak ’s a’hoz járuló mértékeknek, 
és vékáknak haszonvétele.
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2- or. MezŐ-Keresztes Varosában a' nagy vendégfogadónak , apróbb kocsmák

nak, és vámnak használása.
3- or. Diósgyőr Városában a’ pálinka háznak, pálinkafőzésnek, és mérésnek, 

’s mészárszéknek, Kisgyőrben, és Motsolyáson a’ kortsmáltatásnak mészárszék
nek , Parasznyán a’ Kortsmának , és pálinka főzésnek haszna.

Folyó 1832-dik esztendei November kezdetétől három esztendeig tartó ha
szonbérbe, ezen most f. e. Julius 16-dik napján reggeli 9 órakor Miskolczon a’ 
Praefectoralis házban tartandó árverés útján a’ többet Ígérőknek ki fog adódni, a’ 
kiknek tehát ezen haszonvételeknek kiárendálására akaratjok lészen, a’ fent írt 
helyen, és időben elégséges bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Költ Budán Jun. 13-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(3) A’ Nagy Méltóságú Királyi Udvari Magyar Kamarának rendeléséből köz 

hírré tetetik, hogy Tettes Nemes Borsod Vármegyében helyheztetett, és királyi 
Fiscálisi Edelény Várossához tartozó öt kerekű vizi malomnak, és lakó háznak 
haszonvétele 1832-dik esztendei November kezdettől számíttandó három eszt.re, 
szemes életben fizetendő haszonbérbe folyó 1832-dik esztendei Julius 10-diknap- 
ján délelőtti kilentz órakor Edelény Várossában a’ Számtartói lakó házban tar
tandó árverés útján a’ többet ígérőnek ki fog adódni, a’ kiknek tehát ezen ha
szonvételnek kiárendálására kedvek vagyon , a’ fentírtt helyen, és időben jelen
jenek meg.

Költ Budán Jun. 8-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(3 )  A’ N. M. kir. magyar udvari Kamara’ rendeléséből közhírré tétetik, hogy 

az Arad-Mutinai kir. kamarai Uradalomhoz tartozó Peregi kamarai juhakolból 40 
darab öreg hizlalt ürü , és 160 szinte hizlalt Öreg kimustrált anyabirkák Puszta Pe- 
regen tartandó nyilványos árverés útján Jul. 3-ikán 1832. esztendőben a’legtöbbet 
Ígérőnek, azonnali kész pénzbéli fizetés mellett elfognak adatni.

A’ venni kívánók ennél fogva a’ fent megjegyzett napon és helyre, illendő 
bánatpénzzel felkészülve, jelenienek me£ ezen árverésre. Költ Budán Jun. 20. 1832.
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Be'ts városi Brnkó kötelező 2 |  pCentes 47 —
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T U D Ó S Í T Á S O K .
N y  a k a s.-

Ajkaddal. mosol) 0"sa , szemeid báj nyilakat onzlnak v 
Lábad gyors, kezed eggy szép alabástromi műv.

Hajh ! de nyakad nem lúd meghajtani , hogyha okosság 
Szállít!? DeukaliOü'-hátra dobott köre vag>y.

PESTEN Szombaton  -Szent J.ikah Hava 7dik napján- 1832.

Magyar» és Efdélj/ Ország.
A’ Nemzeti Magyar Muzeum közlése 

következésében terjesztjük az egész Nemzet 
elejébe hogy Mózses János,Hold Mező Vá
sárhelyben lakos asztalos , eggy a’ tűz ellen 
teljesen bátorságosított, és e’nekelőtte már 
2 észt. előtt Vásárhelyen , a’ mint az ot
tani Tanáts bizonyság leveléből kitettszik , 
ott eggy egésszen újonnan épített Háznak 
képletét — Modell — adta be ezen nem
zeti intézetbe. Az épülethez se gerenda, 
se létz, eggy szóval semmi fa sem kíván
tatik, minthogy a’ tserép födél vas rudak 
által kaptsoltatik öszve. Be adásának ará- 
nyozatja az, hogy a’ dologhoz értők által 
megvisgálltatván , közhaszonra szolgájljon 
e’ nemzeti találmány. Ezen Ház.képzet
nek készíttője, már más. hasznos* művek 
által is nevezetesítette magát: ugyan is , 
alkotott eggy ekétr melly . hatod résznyi 
erővel ollyan jó szánt, mint a’legjobb eke«; 
a’ mint ezt a’ kertjében jq nagy darab főid
nek három, ember által foganatosán fel- 
szántássá által szem elejébe terjesztette. 
Talált fel eggy könnyű szerrel járó man* 
garlót; valamint .többek is vannak késszen 
képzeletében: felszöllíttatnak é  végre a’ 
Hazának vagyonosabb fiai, hogy a’ már kész 
müveinek megvásárlása által tegyék olly

Második Félesztendo.

karba, hogy további igyekezeteinek végre 
hajtására elegendő tehetséggel birjon.

* B  é t  s.
O Felségek, Jun. 23-dikán Brix.cn be 

szerentsésen megérkezvén , a’ nép képzel- 
hetetlen öröm kitörésekkel fogadta O Fel
ségeket; oda érkeztek O kiiv Magosságok 
Rajner Fő H g , lombard-veleíntzei Vice- 
Király, és Magosságos Hitvese is. Junius 
26*dikáig szerentsésítették O Felségek azon 
várost és tájékát, a’ midőn Meran felé 
megindulván , útjokat tovább folytatták.

A t  Austriai nemzeti Bank priv. Igaz
gatósága f. e. Junius végezetével bezáró
dott számolását következendőképpen ter
jeszti köz szemlélet elejébe:
E lőm utatása  a ’ fo ly am atb an  lévő  b eváltod*  előző C zéd u lák n ak  : 
A ’ m u lt 1 8 3 l-k i ész t. D ec. 31-én fo ly am atb an  v o lt 37,111,288 f. 
E lro n g y o llo tt , és h a sz n á la tla n n á  le tt  C zéd u lák é rt

k ia d a t ta to t t  — — — 2,937,216. —

E l le n b e n ,  1832-d ik i J u n .  v ég év e l v
égetésre  k ésszen  v a n  15,742,125 fo r. (

Ebből lev o n v a  az  1831-d ik i Dec. ■
3 l-d ik é n  ezen  végre  m ár k ésszen  •<,!
v o l t -  12)601,550 for. f  ' '

m a ra d j 2,937,216 for. j
leszen- te h á t 1832-d ik i J u n . 
v ég eze tév e l a ’ köz  fo ly am a t
ban  m aradó öszves szám  — — 33,970,713.

K ö lt B étsben J u n .  3 0 -d ik á n  1832.
A ’ p r iv .  a u s tr ia i n em zeti B an k  H iv a ta l  Szám adóságábél 

F r .  S a lz in an n  , M áz. k ito iu ic k j
1 F í-S z á m ta r tv .  üzaiotart«*



Lengyel Ország,
Az Alig. Zeitung a’Courier után adja 

bizonyos Varsói levelező írásának kivonat- 
já t, melly szerént a’ tsendes ég színére új 
borúlátók vonulnának j Litvániában a’ bia- 
lovitsi erdőségben újra több ezer számra 
telő fel kőitek léve bizonyos Kosz Óbester 
parantsolatjától függő állapotban. Okait 
is adja a’ nevezett írás a’ békételenkedésnek, 
’s azon szavakkal zárja írását, hogy ha 
kevésbbé hiteles forrásból meríttené tu
dósítását , maga is kételkednék a’nak igaz
sága felől.

Burhus Ország,
Königsbergből írták Jun. 12-dikén a 

mint mondja Az Alig. Zeit. hogy e’ tava
szon minden Dantzigból Frantzia Ország, 
Hollandia és Anglia felé induló hajók vet
tek fel e’dig is azon katonák közűi útazó- 
kat, a’ kik előbb lengyel szolgálatot tet
tek; a’ hajós kapitányok mindazonáltal azt 
szemek előtt tartva, hogy a’ felvett úta- 
zók erősebb számra ne szaporodjanak a’ 
hajó népességénél, 6—8-nál többet eggyszer 
eggyszer fel nem vettek: most azonban 
eggy illyen Dantzigból kiinduló nagyhajó, 
mellyen 22 hajós legény vagyon, és 566 
terhet b ír , tsupa lengyel katonákkal, és 
azoknak tápláltatásokra szükséges eleség- 
gel terhelve indúl Bordeuxba. A’ kir. kor
mányozástól előre elfogadott úti költség , 
naponként minden főre eggy font hús árát is 
ide számlálva, minteggy 13 ezer tallérra 
fog menni. A’ hajó kapitányja Jantzen , 
tulajdonosa pedig a’ Lachsen nevet viselő 
pálinka főzés, a’ hajó neve is Lachs. Az 
általszállíttandó katonák számát négy száz
ra teszik.

A agy Britannia.
A ’ Morning Chronicle adta Jun. 22- 

dlikén: O Felségek a’ Király ’s Királyné

tegnap Ascot-ban voltak , a’ lóverseny 
szemlélésére, melly végeződvén ott a’ Ki
rály ellen intézett gonoszságot követett 
el valamelly istentelen; vétkes szándéká
nak teljesítésére kővel dobást választva. 
Kétszer hajított, az első kővel homlokban 
találta a’ Királyt; de a’ másikkal hibázott. 
Szerentsére a’ fején volt a’ kalapja, az 
első ijedtségében mindazonáltal hátra dűlt, 
’s ezt kiáltotta: „Istenem! engem értek.“ 
— Lord Fitzclarence Fridrich, felséges atyja 
mellett állott, ez kézen fogta a’ Királyt, 
és eggy székhez vezette. A ’ Királyné, Lady 
Errol (leánya a’ Királynak) eggy szóval 
minden a’ ki a’ Logeban volt, a’ Király szem
lélésére futott; de tsak hamar felmentette 
mind ezeket a’ Királynak, nem minden 
látszó erőltetés nélkül mutatott mosolygó 
ábrázatja , hogy neki semmi baja se légyen. 
Minekutánna az első ijedtségnek vége volt, 
elfogadta O Felsége mind a’ Királyné mind 
a’ több jelenvoltak örvendezését; tsak La
dy Errol merült a’nyira könnyekbe, hogy 
ötét alig lehete megnyugtatni, hogy nin- 
tsen semmi további veszedelem.

Míg fennt a’ Király űlőszéke körűi 
ezen fájdalmas szemlélet tartott, az alatt 
a’ jelenvólt temérdek sokaság a’ra füg
gesztette figyelmét, mi történik oda lenn. 
A’ gonosztévő ugyan is alig tette meg 
a’ kétszeri hajítást, melly alig került 
eggy pillantatnyi időbe, midőn Smith úr, 
Kapitány a’ kir. tengeri seregnél, különben 
Windsori lakos, és eggy másik úr, (neve 
Turner) látván az istentelen tettet, a’ go
nosztévőt nyakon ragadták; segéllésekre 
sietett a’ jelenvólt bátorságra ügyelő Biz
tos is, és így az őrizet szobájába vitték 
ezt, ’s ott maradt mind a’dig, valameddig 
a’ kihalgattatásra elő nem szólították. A’ 
történet híre hirtelen elterjedt minden felé, 
’s azonnal a’ királyi ülőszék felé nyomako- 
dott a’ tolongó sokaság, tudni vágyva, 
hogy mi történt volta képpen. Illy nagy



zavarodás közben alig tolt el három, per- 
tzentésnyi idő az eset után, már fel állott 
a’ Király székéről, és az ablakhoz ment. 
Mihelyest látta a’ tolongó sokaság, hogy 
O Felsége veszedelmen kívül van, robajos 
orom kiáltásra fakadt, és azt viszont újí
totta, midőn a'Királyné is megjelent Lore 
Fitzclarence-vel. A ’ hármas „Éljen!“ kiál
tás olly lelkesedéssel újíttatott, melly 
leg kissebb kétséget semhagya maga után, 
a* nép gondolkodásának és érzésének tiszta 
voltáról; ezen örvendezésben olly szíves 
indulat rejtekezett, melly elég világosan 
mutatta a’ sokaságnak illy gonosz tett el
len való bosszú érzését; noha az egész tör
ténetet még tsak részenként darabolva hal
lotta : a’ Királyt pedig a’nyira érdeklette 
ezen részvételnek tapasztalása, hogy ele- 
jénte alig tartóztathatta meg könnyeit. Az 
örvendezések egész nap, és minden ren- 
dűektől egyenlően ömölve tartották, va
lamikor tsak az ablakhoz járúlt a’ Király.

Letsillapodván az elmék, a’ gonosz
tévő kihallgattatásához kezdettek. E’nek 
öltözetje, mint valamelly rongyos matró
zé, eggyik lábát fa mankó pótolta: álla
potán , a’ mint látszott legkevésbbé sem 
volt meg illetődve. Tekintete ollyan for
ma mint azon koldúsé, a’ ki elrongyollott 
matróz köntösben, vántzorogva a’ körü
lötte járó sokaságnak könnyen hívőségét 
könyörületességre tsábíttja el. Azt mon- 
dá, hogy az ő neve Dennis C ollins,szüle
tésére nézve Corki, és sok ideig volt Ö 
Felségének szolgálatjában. Elejénte Kan- 
garuh-on szolgált, a’nakutánna az Ata- 
lantán szerentsétlenűl elvesztette eggyik 
lábát; nyugodalomi fizetéssel a’ Greenwi
chi kórházba vétetett fel ’s ott volt 18 
hónapig. Ez előtt hat hónappal, fenyítték 
nem tartás vétkéért =  Insubordinations- 
cehler— elküldötték múlt 1831-diki De- 
lember hónapban. Azóta minden segede
lem és élet mód nélkül tengődött. Az Ad-

miralitáshoz nyújtott kérelme, meg nem 
hallgattatott; a’ra határozta tehát magát 
f. e. Apr. 19-dikén, hogy a’ Királyhoz 
nyújtsa újított esedezését: azt kell neki 
hinnie, hogy az, Ő Felségének kezeinél 
volt, mert ismét az Admiralitáshoz került 
vissza; azonban itt is haszontalanéi esdek- 
lett, és semmit sem nyert. Kétségbe esett 
tehát, és minden élelem módoktól meglő
vén különbben is fosztatva, kedvesebben 
fogja venni akár felakasszák, akár agyon 
lőjjék, mintsem hogy így nyomorogjon. 
Illy elhatározással jött Ascotba ; megval
lotta , hogyő hajította mind azt a’ követ, 
a’ melly a’ Királyt érte, mind a’ másikat. 
Vele eggyetértésben senki sints, és ő egye
dül maga indúlatjából tselekedte a’ mit 
véghez vitt, a’ nélkü l, hogy őtet e’re va
laki ösztönözte volna. Elomutatta továb
bá irássait, hogy igazak légyenek mind 
azok, a’ mellyeket mondott — Részeg 
ugyan nem volt; de azt megvallotta, hogy 
sert ivott, éspedig azon azeggy Sillingen 
vette, a’ mellyet azon reggel eggy úrtól 
kapott mint alami’snát —  Úgy látszik, 
hogy tökéletesen eszén légyen; fejét meg- 
vi’sgállván, azt találták, hogy azon seb
hely forradás légyen. Okát kérdezvén tőle, 
azt feleié hogy esés okozta. Most legköze
lebb Londonból jő , az éjtszaka Wind- 
sorban hált eggy pajtában. A’ bátorságra 
ügyelő biztosok közül reá ösmértek né- 
mellyek, hogy már előbb volt kézben va
lamelly rossz tettjéért.

Kihalgattattak azután a’ tanúk, név- 
szerént: Smith és Turner urak, utánnok 
Lord Fitzclarence, de ezeknek vallások 
semmi újságot sem foglal, ha kivesszük 
az előmutatott kövek nagyságát és formá
ét. Az a’ melly a* Királyt érte szögeletes 
tovakő. A’ több kihalgatott tanúk között 
volt eggy mu’sikus is; ez még harmadik 
darab követ is mutatott e lő , mellyel a« 
elfogattatottnak lábánál vett fel, a’ mint



állíttá. Mind ezek megtörténvén, a’ rab 
Beadingba viletett tömlotzhe, azon úta-| 
síttassal , hogy jövő Kedden Workingham-^ 
ban újra vallatásra fog előá Ili Itatni. Az 
ítélőszék nem eggyenlö vélemény ben van 
a gonosztevőnek tselekedete iránt; a’ köz 
vélekedés nagy része úgy íté li, bogy Fel
ség hántás.

Jun. 20-dikán mind a’ kétdíáz ülésé
ben az határoztatott, bogy a’ Királyhoz 
felírást küldjenek, azon történt megille- 
tődéssek kijelentésére, a’ mit az istentelen 
kéz elkövetett O Felségének személyje el
len ; eggyszer’smind azon örvendezésseket 
jelentve, bogy a gondviselés illy nyilván 
való veszélyből szerentsésen kimentette. 
Fájlalják O Felségének hív alattvalói azl 
is , hogy találkozhatott olly elvetemedett 
gonosztévő a’ Tartományokban, a’ ki illy 
gonosz tettnek végbe vitelére képes lett 
légyen. Azzal záródik a’ felírás , hogy óvja a’ 
kegyes Gondviselés O Felségének szentséges 
személyjét minden e’féle szerentsétlen- 
ségtől. i

Hg Wellington Jun. 24-dikén nagy 
vendégséget szándékozik adni, mellyen ó  
Felsége személyesen megfog jelenni; meg
hívta a’ Hg a’ vendégségre Gróf Greytés 
minden kabineti Ministereket is , mind azon 
parlamenti tagokkal, a’ kik a’ ministeri rész
szel tartottak. Úgy mondják , hogy ezernél 
többen vannak a’ hivatalasok. — Gróf 
Grey egésségéről nagyon megnyugtató in 
dósíttások érkeznek, a’ ki eggynehány nap 
óta valamellyik mezei lakásán mulat.

A’ Házak ülésében az irlándi és sko- 
tziai reformbillek a’ legnevezetesebb tár
gyak; de azokra nézve még edig semmi 
bizonyos elhatározás sintsen.

Frantzia Ország.
A ’ Moniteur Jun. 23-dikán ezt adta: 

Darab üdő óta tartják több párisi Journa
lok a’ magok Olvasóikat háborút híresz
telésekkel , és felfegyverkezett eggyesüle-

tekről való tudósillasokkal. Némelly em
berekre nézve a’ katona Osztályok tanya 
íelyeikről meg sem mozdulhatnak a’ nél
kül , hogy a’ból mindjárt ellenségeskedésre 
ne tsináljanak következtelést. Mi ellen
ben azt állíttjuk , hogy több Kabinetekben 
folyvásc a’ békességes eggybekaptsolatok- 
ról folynak a’ rendelkődzések, és most 
sokkal több ok van reá, mintsem volt 
valaha ez e lő tt, hogy a’ világ a’ közbé
kességre tartson számot.

Hg Talleyrand Jun. 23 dikán érke
zett Londonból Parisba ; megérkezése után 
tsak hamar audientzián volt a’ Királynál, 
későbben pedig látogatást tett a’ Ministe
reknél. Az idősb Dupin úr is (Grál Pro
curator a’ kir. fő törvényszéknél;) a' kit 
a’ Király hívott Párisba, ugyan az nap ér
kezett oda. Noha beteges állapotban vette 
a’ királyi meghívást, még is ellent nem 
állván egésségének gyengesége, azonnal 
meg indúlt.

Jun.-24-dikén nagy örvendezéssel je
lenti a’ Moniteur, hogy azok közül,akik  
a’ Jun. 5 s 6-diki történetek következésé
ben hadi törvényszék elejébe állíttatlak, 
200 an már vagy elbotsáltattak , vagy nem 
sokára elfognak botsátlatni.

biomban, Jun. 18 dikán mind szaba
don botsátotla a’ fényit tő itélőszék azckat, 
a’ kik -a’ lyoni nyughalatlanság végeit vá- 
doltaltak volt.

A’ Gironde Dpi fényi tlő itélőszéke 
a’ Gazette de la Guyenne Szerkeztetőjét 
per Contumaciam két esztendei fogságra 
és 2000 frank pénz büntetésre kárhoztatta; 
ez ellen a’ vád az vala , hogy a’ Király 
személyjét illette sérelemmel.

A’ M essager előadása szelént, a’ do
logban hiteles személyek állítják , hogy 
Berry Hgné Hollandiába vagyon ; Osten- 
dében szállott hajóra , a’ mint mondják.

Berryer úrnak kihalIgattalásá t Jun. 
22-dikén adták a’ Párisi levelek, noha ők is



Isak kivonatban ; dea’ból is megteltszik ret
tenthetetlen , és az elűzött királyi ág mel
lett mozdúlhatatlanúl álló hívsége. Hogy; 
Berry Hgné-Franlzia Országban lett vol
na , nem tagadta , valamint azt sem ,t 
hogy nagy emberek voltak eggyet értésben;; 
de nevezni senkit sem nevezett, e’képpen 
fejezvén ki mag't Mindnyájan betsiilet- 
jeknek fogjók tartani, hogy ilJyes dolog
ban részt vettek; a ra való nézve ha szűk 
ség lészen, -azonnal magok fogják mago
kat megnevezni. Hogy az ideig állítandó 
Országiásnak Charbonnier de la Guesnerie 
úr lett volna Titoknok iának szánva-, azt 
nevetséges dolognak monda , mert ez már 
több hónapok óta van fogságban. Azon 
kérdésre, hogy nem tartozott é valamel- 
lyik complothoz , azon nyíltszívúséggel fe
le lt , hogy ő mint szabad hazafi , minden
kor szabadon és nyilván mondotta véle
mény jétFrantzia Országnak lehetős boldog 
sága iránt.Pénzt úgymond soha senkitől sem 
vettem e l, sem senkinek nem osztottam; 
’s ez utolsót nem is tudom mi végre kel-, 
lett volna lselekednem. Jól ösmerem én 
azoknak az embereknek gondolkodások 
módját, a’ kik az e’félékért.pénzt vesznek, 
hogy a’nakutánna a’ dolgot elárulják. Ki 
liallgattatását ezzel zárta:,,Én mondássaim 
mellett álhatalosan megmaradok; minthogy 
a’ tiszta igasságot mondottam mind azokra 
nézve, a’ mellyek személyességemet illetik.“ 

Nem tsak Chateaubriand, Hyde de 
Neuville urak, és Hg Fitzjames, ’s a’ most 
hallottuk beszéllő Berryer úr fognak mi
nél hamarább szabadon botsáltatni ; *) 
hanem mind azok átalános megkegyelme- 
zést fognak nyerni, a’ kik a’ hadi törvény
szék elejébe állíttatlak. Átalános megke
gyel mezést hirdetnek a’ chouanoknak is, 

kétség kívül ezért kűldettetett a’ fellá-i 
zadt volt Dptekbe Bonnet úr.
*) A ’ National Jun. 22-dikén már azt adta, hogy 

Berryer ár szabad , a’ mint beszéllik.

Mint bizonyosat beszéllik , hogy 
Országiás 150 miliő költsönözést fog tenni, 
hogy az ingó tartozásokat támogassa.

P o r t  u g  a l l i  a.
■Lizubonából, Jun. 9-dikén. Tercei- 

rából hat napi útazása után érkezeit ide 
eggy hajó ; a’ kapitány azt jelentette, hogy 
D. Pedro két nappal hagyta el hamarább 
azon szigeteket, hogy Sz Mihályba evez
zen , onnan pedig , minden haladék nélkül 
indúljon Portugálba felé. — I). Miguel 
még mind Zamorában és Salvalerában 
múlat; 6 dikán mindazonáltal megjelent 
még is Belemben, Campbele Grlis kísére
tében , a’ ki, a’ mint mondják , Isak azért 
.jelent meg, hogy a’ Terceirából vett híre
ket közölje , és értekezzék vele a’ Tájóra 
érkezeit amerikai hadi hajók végeit is. 
Húsz esztendő elfolyta óla ezek az első 
amerikai hadi hajók, mellyek a’ Tajóra 
botsátkoztak. Minden titkolódzás nélkül 
beszéllik, hogy ezék azért jöttek, hogy 
pontos fizetést követeljenek azon eggy 
miliő dollár fejében , a’ mellj et Terceira 
ostromlása alkalmatosságával D. Miguel 
elfoglaltatott. Még két más amerikai linea 
hajónak érkezését várják minden szempil
lantásban. Ezen hónap 5-dikén szállott a’ 
Tájóra a’ T20 ágyús Britannia ; -6 dikán 
e r e , és a’ Ilevengére 10C0 tengeri kato
nát és 40 ágyút szállítottak; mihelyesl ez 
megtörtént, mindjárt sárga lobogót tűz
tek ki, ’s többé semmi közösülés sem en
gedtetett a’ parttal. — Délután 5 órakor : 
Lord W. Bussei, és kísérete , a’ szárazra 
szállott;eggyütt beszédest tartott Viscount 
Santaremmel ; azután mindjárt sebes posta 
indúlt D. Miguelhez ; de ugyan azon pil- 
lantatban kapott parantsolalot eggy gőzha* 
jó is , hogy az indulásra késszen álljon, 
hivatalbeli parantsolatokkal menni a’ Lrilt 
tengeri erő Kormányozójához. Nagy fe
szültséggel várják a’ tartott eggyütt Be* 
szélgelés foganatját.



Spanyol Ország,
A’ Madridi udvari Újság, J un. 15-dikén 

hivatalos nyilatkoztatást terjeszt elő a’ 
portugalli dolgokra nézve, melly ez: 
„Minthogy a’ két testvér portugalli Hgek- 
nek megvívása igen közel vagyon , elhagyta 
az angoly tengeri erő, melly a’ Tajcn ál
lott vasmatskákon, ezen helyét, és a’ Li- 
zabonához közel lévő szírieknél állott 
rendbe. Két okra nézve kapott ez erősít- 
tést, elősször azért, hogy a’ britt alattva
lók érdekletei védelmeztessenek; másod
szor pedig , hogy akármelly külső elegyü- 
lé s , megakadályoztassék, ez utolsó olly 
nyílvánságos kifejezéssel, hogy azon szoros 
részre nem hajtástól, mellyet maga ele
jébe szabott, tsak ezen utolsó esetben fog 
eltávozni. A’ Király, a’ mi parantsolónk, 
ugyan ezen gondolkodástól lelkesíttetve , 
hasonló politikai módot vett fel: de midőn 
Ü Felsége a’ Király a’ portugalliakat ma
gokra hagyja a’ fenforgó kérdés ügyében, 
nem hagyhatja a’ következendő dolgokat 
a’ puszta történetre ; mert így könnyen 
történhetnék, hogy az ő népeinek tsen- 
dessége megzavarodnék. Hogy tehát ezt 
minden megtámadástól védje, az párántsol- 
ta O Fge, hogy azon spanyol seregek, inel- 
lyek e’digkiilönbbféle pontokon tanyáztak 
a’ határszéleknél, szemmel tartó tábort 
képezzenek, és ezen végre Gralisokat és 
más Főtiszteket, ki is nevezett. Ezen bá
násmódban a’ józan okosság tanátslatain 
kívül még azon szemeskedés szabásait is 
követi O Felsége, mellyet az ő felséges 
Szövetségese a’ nagybritanniai Király, noha 
kevesebb oka lehete a’ gyanúskodásra, 
felvett. Ezen tábor rendületlenül szenve- 
doleg =  passiv — fog maradni; és tartóz
tatni fogja magát minden beelegyiiléstől: 
de ha valamelly parantsoló szükség meg
fogná kívánni, vagy pedig valamelly más 
erő avatkoznék a’ viadalba, a’kor az erőt 
olly nemes elszánással és hatalommal ver

né vissza, melly a’ Spanyolokat minden* 
kor különösen bélyegezte, ha azok az 
igasságért hartzoltak. A’ mi Felségünk 
betsben tartja másoknak az igazait; de 
a’ban soha meg nem eggyezik, hogy az 
Ő igazzai meg ne ösmértessenek, vagy 
pedig népeinek tsendessége megháborít» 
tassék.“

Spanyol Amerika.
A* mexicói történetekről rövid tu* 

dósíttást közölnek az angoly levelek, ne» 
vezetesen a’ Courier ezt: Tamaulipas Tar
tomány, a* mellyben Tampíko feküszik, 
melly magát Santanna részére nyilatkoz
tatta, Martius hónapban ismét a’ közönséges 
országiás részére állott vissza. Teran Grlis 
Apr. 24-dikén 1000 emberrel érkezett a* 
fővárosba; Vittoria és az ő elő seregei 
Apr. 24-dikén tsak 5 állapodatnyi távoly- 
ságra voltak Tampikótól, Tulában. Mint
hogy Tampikóban nagyon kévés számú 
fegyveresek voltak, Teran Grlis úgy te
kintette ezen státusnak maga alávetését mi
dőn az Országláshoz hivatalos tudósítlását 
botsátotta, mint a’ felkelésnek teljes vég
ződését, és úgy vélekedett hogy Május
1-sőjén Tampikót az országiás seregeivel 
fogja megrakni. Április 25-dikén még 
semmit sem tudott a’ról az országiás, hogy 
Zakatekas tartomány Santanna részére nyi
latkoztatta volna magát; ezen híresztelés 
átalánosan hamis is. Calderon Grlis kül
dött ugyan Május 2-dikán javallatokat a’ 
megadásról; de tsak azért, hogy Veracruzt 
megmentse az ostromlás veszélyjeitol. San
tanna megvetette a’ feltételeket, minthogy ő 
négy esztendei számkivettetését nem meg- 
kegyelmezésnek, hanem büntetésnek te
kinti. A’ város tsak ugyan nagy szorongatta - 
tások között forgott, ’s Calderon Grlis még 
ezredet is vont magához erősíttés végett. 
Ezek szerént, minthogy már minden elő 
készületek meg vannak téve,minden órán 
lehet várni azon hírnek érkezését, hogy



Calderon Grlis Vera-Cruzba , Teran Grlis 
pedig Tampikóba bementek. A’ biroda
lom belsejéből érkező tudósíttások örven- 
deztetők; a’ bányákban nagy hasznot ígér
nek a’ megtett munkálatok.

N é ínét A l f ö l d .
A’ Memorial Beigeben ez találtatik: 

Az a’ hír terjedt, hogy új protocolumi 
Jegyzék légyen az Antwerpenből leendő 
kitakarodásra nézve. Noha ezen Jegyzék
nek tulajdon szavai még tudva nintsenek 
előttünk, sőtt az, ha ugyan igazságosan 
vagyunk tudósíttatva, még a’ külső dolgokra 
ügyelő Ministerium kezében sintsen ; még 
is igen alapos gyaníttásunk van iránta, hogy 
a’ hír tökéletes igaz légyen. Voltaképpen 
vagyon 64 számú Protocolum, és ez nem 
is tsak maga egyedül} úgy beszéllik , hogy 
ezen új Irományjai a’ Conferenliának, 
nagyon kedvezők a’ villongások minél ha- 
marábbi elvégződésének. — Úgy látszik 
hogy a* Conferentia felszóllította volna a’ 
hollandi Királyt, hogy Jun. 30*dika előtt 
mondaná ki meghatározottan azon véle
mény jét, mikor akarja teljesen elhagyni 
a’ belga birtokokat; hae’re is tsak halgat- 
ni fog , azt úgy fogják tekinteni mint maga 
vonogatást, és ezen esetben a’ Belgiomra 
esett adósságból lefogják vonni az 1832-ki 
Januar. 1-sőjétől okozott hadi költséget, 
a’ Hatalmasságok pedig az erőhatalomhoz 
fognak nyúlni. Azt is nyilván beszéllik , 
hogy a’ végrehajtást Anglia és Frantzia 
Ország válalták magokra; eggyika’ vízen, 
másik pedig a’ szárazon. Azt még nem tud
juk mennyi határozottsággal fejezik ki ma
gokat ezen pontokra nézve az említett Iro
mányok; de hogy Antwerpennek elhagya- 
tása most egész Európára nézve kívánatos 
időben történnék, azt tagadni nem lehet, 
és ez sok szállangó hírt azonnal leverne.

Amsterdamból jelentik Jun. 20-dikán, 
hogy Hágából vett magános Levelek sze
rént, oda a' 66-dik Protocolum megérie |
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zett Tudni akarják , hogy a’ban igen nyo
mosán sürgetik Thorn úrnak szabadon 
botsáttatását; a’ mi Kormányszékünk már 
felelt is reá a’ köz hírek szerént olly for
mán, hogy ő a’ szabadon botsáttatásttsak 
azon esetre engedheti meg, ha a’ Belgák 
által elfogdosott Tornaco seregebeli hadi 
foglyok kibotsáttatnak.

A’ Brüsselből jövő levelek tsaknem 
mind egyenlően állíttják az új Protoco- 
lumoknak 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , és 68 számok 
alatt lett megérkezésseket; de azoknak tu
lajdon szavaikat még eggyik sem adja. 
Foglalatjaikról ezeket közük,és pedig:

A’ Courier Beige : „Midőn öt új Pro
tocolum léteiét állíttjuk , még tsak kivo- 
nati foglalatjaikat adhatjuk azoknak, a’ 
mellyek a’ 64, 65 és 66 számok alatt ál
lanak ; mert a’ 67 és 68-dikiakbúl még sem
mi sem jutott tudomásunkra. *) A’64-dik- 
ben azon határozást teszi a’ Conferentia, 
hogy szóllíttassék fel a’ hollandi Király, 
hogy magát nyilatkoztassa ki utoljára, és 
pedig Jul. 15-dike e lő tt, a’24 Czikkelyek 
iránt. A’ 65-dik határozása az, hogy a’ 
Német-eggyesületet szóllíttsák fel egyene
sen a’ Hatalmasságok, hogy Thorn urat 
minden haladék nélkül botsáttassák k i, és 
ezen esetre, ha szükség lenne, katona erő 
is hatalmaztassék m ege’nek végrehajtására. 
A’ 66-dik szám alatt lévő , Hg Talleyrand- 
nak azon előadását foglalja magába, hogy 
frantzia seregeket kellessék állíltani Ant
werpen kitisztálására, és hogy Anglia 
részéről, tengeri erő fordíttassék ugyan 
ezen munkálat foganatosíttására. A’ fran
tzia meghatalmazottnak ezen előterjeszté
sére mindazonáltal a’ Conferentia még 
semmit sem határozott.“

Az Independent illyen formán ír : A 
(34 számú Protocolum felelet a’ hollandi

n) Ezen számok alatt Protocol írnoknak veit Iromá
nyokról legújabb közles szerént azt uyilatkoztatja 
az <)pst. Heob. hogy- ezek tsak inellekeletek vágy 
függelékek a' 66-dik számú Protocolumhoz.
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meghatalmazottnak Jun. 2-dlkán adóit 
Jegj^zékére; a’ Conferentia azt nyilatkoz
tatja, hogy a’ 63-dik Protocolum határo
zásától el nem lehet távozni. A’ őű-dik 
számú Protocolum nagyon megnevekedett 
az a’hoz mellékelt Irományok által; ará- 
nyozatjok az , hogy a’ 24 Czikkelyek vál
toztatásába , mind a’ két félnek szabado
sán megkellessék eggyezniek ; ha mind
azonáltal a5 hollandi Király megátalkodot- 
tan vonogatná magát, úgy őtat nem belga 
erő, hanem a’ nagy Hatalmasságok fog)ák 
kénszerítteni. Belgiomtól azt kívánják, 
hogy önként mondjon le-a’ földközi vize
ken szabad hajókázásról , ezen tekintetben 
olly helyhezetbe tétessék Belgiom», mint 
más a’ Rhénus partján lakó Nemzetek 
vannak. A’ 66-dik számú Protocolumra 
nézve ez azt is mondja-, a’ mit az elob emlí
tett Újság mondott.

Az Union talám leghatározottabban 
szóll ; a’nak az előadása ez: Rövid fogla
latja a’ 65~-dik Protocolumnak. Wilhelm 
Király a’ Conferentia részéről felszóllít- 
tatik , hogy végső elhatározását» adja még 
Iső Juh előtt, minthogy a- költsönös kime
nések a’ birto&okbób, azon hónap 20-dikán 
elfognak kezdődni. Ha a’ hollandi Király 
megmarad a’ maga vonogatásban, a’ Con
ferentia azon szomorú állapotban fogja 
magát látni, hogy ölet fegyveres erővel 
kénszeríttse. Megtörténvén a’ költsönös 
kihúzódások , Antwerpenben fognak öszve 
gyűlni a’ Biztosok, hogy a’ 0 ’s 12-dik 
Cikkelyeknek módosíttásokról értekezze
nek. Ezen Pi'otocolumra nézve az a’ meg
jegyzés tétetik, hogy ez nem éppen hivatalo
san közöltetett a’ belga kormányszékkel; 
minthogy az a’ szokás, hogy tsak azon féllel 
közöltessék szoros hivatalból, a’ melly fél
nek a’ Protocolum valamelly kötelességet 
szab. A’ 67 ’s 68-dik Protocolumok fog
lalatjáról még semmi sem jött köztudomás
ra; a’ 66-dikra nézve pedig, ezen újság

előadása> is> eggyezik*. a’ feljebb említett 
kettőnek előadásával*.

A’ Politique-igen messze megy , mert 
ő még- azt* is, tudni akarja, hogy Julius 
í-sőjétol kezdvea’ számíllást, minden nap
ra 100 ezer.foriot fog levonattalni Belgiom 
'javára azon adósságból, melly reá esik a’ 
köz- adósságokból , azon esetre nézve ha 
•Holland ia még-tovább .is makatsan meg 
maradna-a’ maga. vonogatásában..

Görög Ország.
Jun. didikéig terjedő hírek jöttek ezen 

szerentsétlen villongásbanlévő Tartomány
ból. Egész nemzetségek költöznek ki Mo
rcából a’ Jóniai Szigetekre. Patrast Tsa- 
vella seregei-foglalták e l ; .Korfuban pedig 
azt beszéliették, hogy angoly seregekkel 
rakják.azt meg: Naupliát a’ londoni Con- 
ferentiában részes 3,; Hatalmasság seregei 
töltik meg. Gróf Capodistrias Ágoston 
KorfubóL valamelly éjszak amerikai hadi 
hajón Odesszába m ent; onnan pedig Sz. Pé
ter varába szándékozik.

, J I  e I n é  t  z  i  a  .
Jun. 26-dikán kőit írást közöl az Alig. 

Zeitung, melly azon kezdi jelentését, hogy 
a’ mint már e’ hónap 16-dikán írá, a’rend
kívül volt Országgyűlés még azon héten 
végét érte. Sem a’nak végezetével, sem az 
óta , semmi újság senf történt Svajtz- 
ban. A’ bázeli Kantonra nézve elhatároz
tatott ugyan, hogy mező földje elválhat 
a’ Várostól; de ezen végrehajtás módjáról 
határozni másszorra halasztatott. A’ mi 
legjobb az egész dologban az , hogy a’ hadi 
vitákba mind a’ két felekezet bele únván, 
a’ békesség magától vissza tért a' megsza- 
kadozotl Kantonba; ezt fenntartani állan
dóan lessz jövendőre a’ fő kérdés. Meg 
fejtése sem lessz nehéz, tsak értelmes em
berek legyenek mind a’ két felekezetnek 
fejei.

(Hasznos Mulatságok 2. Szám» J\ árkus Hirdetés)
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H I R D E T É S E K
a’ Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz.

Petrózai T r a t t n e r  J.M. és K á r o l y i  L Könymyomt at ó-Intézet életű
Pesten Országút (B. Orczy ház 531. sz.) éppen most jelent meg:

HORNAI LEVELEK
feleletül a’ Papucs-Kormány alapos útmutatásaira.

közli Á r v a f f y  Béla.
Ara borítékba fűzve 20 kr. ezüstpénzben.

Ezer eggy Éjszaka ix-ik Kötet 30 kr.

Magyar és Német L e v e l e z ő - K ö n y v  és Nemzeti
Titoknok (Un garisch-Deutscher Briefsteller) Kötve 1 f. 30 kr. e. p. 

Geograpllia az egész világról írta Prof. Kanabich 1 f. 36 kr. ezüst p. 

Czifray István Nemzeti Szakács-Könyve, kötve 1 f. 12 kr. 

Sententiae Exc. Curiae Regiae ab 1769—1828 latae, per
Stepb. Molnár de Péterfalva Collectae 8 for.

H i r d e t é s .
(1) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari kamara rendeléséből a' meg

üresedett Csanádi Püspökséghez tartozó , és ugyan tsak T. Csanád Vármegyében 
fekvő Püspök — Kopants nevezetű Pusztának két Szakasza , mellynek eggyike 2271 

másika 314 hóid szántó földből á l, három vagy a’ környűlállásokhoz 
képest hat esztendőkre —  szintúgy eggy Dali nevezetű Csárda Kortsma, és a'hoz 
tartozó 26 lántz szántóföld, három esztendőre folyó esztendő October hónap J-ső 
napjától kezdve haszonbérbe kifognak adatni. A’ bérleni kívánók a’ szükséges bánat
pénzzel felkészülve, melly a’ kopants Puszta első szakasszára nézve 284 for. a' má
sodik szakaszra nézve 58 for. a’ Csárda Rortsmára nézve pedig 32 forintokban 
ezüst pénzben állapíttatott m eg, a’ folyó esztendő Julius 16-dikán Makó Püspöki 
Várossában tartandó árverésre meghivattatnak. — Budán Jun. 28-dikdn 1832.

Második Félesztendö.
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T u d ó s í t á s .

(1) Szabad ’s királyi Rév Komárom Városában az úgy nevezett Csapó űtszá- 
ban 312-dik szám alatt fekvő jó materialékból épített szép , és térés Házf, m elly. 
be 5 szobák, 1 nagy konyha, 1 élés szoba, 1 kőből épített kerti mulatóház. 
1 Tekézőhcly, 1 kotsiszín, 1 Lóistálló négy lóra, 1 hét egész 800 akó bort 
magában foglaló pintze, és 1 közép nagyságú kert, folyó 1832-dik esztendei 
Szent Mihály naptól kezdve több esztendőkre bérben kiadandó. — Ezen Ház külö-
nössenKávé vagy úgy nevezett Traiteur, és kortsmaházhoz alkalmaztatva van.__A’
kibérleni szándékozók, magokat a’ házi tulajdonosnál a’ kinek is lakása a’ fent írtt 
házba vagyon, akármelly időben, jelenteni ne terheltessenek.

P r a u s z  Ignátz.

Hivatalt kereső.
(1 )  Minteggy 22 esztendős; rom. hath., nőtelen, erős test alkotású, a’ tiszt. 

Tudományokat végzett, (de már a’ gazdaságban valamennyire gyakorlott is) 
a’ Hazában köz keletben lévő nyelteket értő fiatal ember, mezei gazda tisztnek 
ajánlja magát azon uraságokhoz , a’ kik vele parantsolni méltóztatnának. Útasít- 
tást adni róla, késsz ezen újság Hivatal.

H i r d e t m é n y .
(3 ) Köz hírül adatik: hogy Tekintetes Özvegy Rakovszkyné született Tarkó 

Anna Asszonyságnak Pesten a’ Barátok Piatzan 610-dik szám alatt lévő sarok
háza , saját kívánságára, a’ Sz. kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis) Tisztségé
ben f. e. Jul. 16-ikán reggeli 10 órakor tartandó árverés utján, a’ többet ígérőnek 
adatik el.

H i r d e t é s .
(3 ) A’ Nagy Mélt. kir. Magyar Udvari Kamara részéről ezennel közhírré téte

tik: hogy a’ T. Ns Máramaros Vgyében helyheztetett Huszthi koronái Uradalom
hoz tartozó, ’s alább kinevezett királyi Javak f. észt. Sz. Jakab Hava 16-dikán a' 
Huszthi gazdasági Hivatalnál, a’ szokott hivatal órákban árverés útján a’ többet 
ígérőnek lső Novembertől f. e. három esztendőre haszonbérbe kifognak adatni, ú. m.

1. ) Técső Várossában a’ nagy Vendégfogadóban a’szabad vendéggfogadás 
uradalmi ital, és szabad széna és zab árulásával.

2 . ) Visk Várossában az új Vendégfogadóban szabad vendéfogadás, uradalmi 
ita\ árulásával, úgy nemkülönbben a’ Mészárszék eggy kereskedő Bolttal.

3. ) Huszth Várossában 4 , és Iza Helységében 2 Malorm
4. ) Száldobos , Bustyaháza, Gernyés, Kerékhegy, D úl, es Talaborfalva Hely

ségekben mindöszve 5 Malmok.
5. ) A’ Huszthi Nagyágh vizén lévő Híd.vám jövedelme.
6 . ) Három kereskedő Boltok Huszthi nagy vendégfogadó alatt.
7 . ) A* Huszthi, T écső i, Bustyaházi, Száldobossi, Izai, Talabor-és Dúlfalvi,

nem különbben Sándorfalvi, és Szenesi Mészárszékek. •
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A’ Haszonbérlés feltételeit az említett Hivatalnál minden hétköznap megte* 

kinthetni. A’ bérieni kívánók tehát a’ határozott napra Bánatpénzzel felkészülve 
ezennel meghivatnak. Budán Junius 15-dik napjan 1832. eszt.ben.

J e l e n t é s .
Közönséges históriám 2-dik részének sajtó alatt létét azon hozzáadással 

hirdetem k i, hogy a’ három ezüst húszasból álló előfizetést Aug. leendő Pesti 
vásárig, mint a’ munka megjelenésének idejéig , az előfizető Urak, Eggenberger, 
és Wigand Könyváros Urakhoz, beküldeni meltóztassanak.

Budán Jnl. 2-dikán 1832. L a s s ú .

Pusztabeli rész árendálása.
(2 ) Tek. Pest Vármegyében Vadkertül fél órányira fekvő és 2300 holdból 

álló pusztabeli rész, a’ folyó esztendei Sz. Mihály naptól, három esztendőkre 
árendába adandó; melly végre Pesten a’ Borz útszába, Özvegy Gosztonyiné 
Asszonyság házánál, az első emeletbe bővebben lehet értekezni.

H i r d e t é s .
(3 )  A’ Nagy Méltóságú udvari királyi magyar Kamarának rendeléséből ezen

nel köz hírré tétetik, hogy Tettes Nemes Zemplén és Zabolch Vármegyékben 
fekvő ’s a’ Tokaji királyi uradalomhoz tartozó némelly haszonvételek folyó 1832- 
dik esztendei Julius 19-dik napján reggeli kilentz órakor Tartzalon a’ Tisztartó- 
ság’ épületjében, nyilvánvaló árverés útján a’ többet ígérőknek folyó esztendei 
November első napjától számítandó három esztendőre árendába ki fognak adódni, 
úgym int:

1- ször. Tokaj várossában a’ nagy Vendégfogadó kávéházzal eggyütt; a’ Kis 
Tokaji Kortsmák, az országos vásárokban árulni szokott italoknak jussával, és 
a’ mészárszéknek, vagy is húsvágatásnak és mérésnek haszna, úgy szinte a’ To
kaji , Rakamázi és Timári Halászat.

2- szor. Tartzalon a’ Csukaház és piartzi kortsma nevű kortsmaházak tulaj
don italaik mérésével.

3- szor. Rukamáz helységében a' mészárszék, és Balsa helységében a' mé
szárszék halászattal.

4- szer. A’ Timári határban 37 hold majorság föld , és 584 ember vágó rét; 
Balsai határban 197 hóid szántó fö ld , és 798 ember vágó rétek; ’s ezeken kivűí 
ugyan ott 210 hold kukuritza föld.

A’ kiknek tehát ezen haszonvételeknek ki árendálására akaratjok lészen a’ 
fennt irt helyen és időben elégséges bánat pénzzel felkészülve jelenjenek meg.

Költ Budán Janius 18-dikán 1832.
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Eladó-Ház.

(2 )  Debreczenben a’ piatz közepén a' Bika Vendégfogadóval által ellenben lévő 
egy  emeletes Háza Ns Némethi Lajos úrnak, mellyben földszint a’ piatzra hat, 
Csapó útszára két boltok, ismét az udvarra két n a g y , és négy kissebb boltok 
vagy kamarák, 2 szoba, egy konyha, 6 lóra való Istálló, több szakaszokra osz
tott pintzék, a’ felső emeleten pedig 2 szála 9 szoba, 3 konyha, két ka
mara vagyon , a’ piatzra tsínos áltannyal, és réz tsatornákkal, a’ közönséges 
árverés útján e' f. e. Julius 26-dik napján szabad kézből el fog adódni.

Eladó-öl-fa.
(2 ) Méltóságos Gróf Ráday Gedeon Úrnak T, N sPest Vármegyében Aszód 

Mező Város szomszédságában fekvő Ikladi Jószágában van 170 erdei Öl Cser, és 
80 erdei öl Gyertyánfa, — mind száraz és fiatal hasáb — a’ legillendőbb áron el 
adó. Az árát meg lehet tudni Pesten a’ Nagy hid útszában a’ 4-dik számú Fészl 
Házban, Fiscalis T. Porkoláb Dániel Úrnál, Ikladon helybe az ottani és Pétzelen 
az ott lévő M. Uraság Tisztjeinél.

J e l e n t é s .
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari kamara rendeléséből köz hírré 

tétetik: hogy Hont Vármegyében fekvő, Királyi Fiscushoz tartozó Inántsi Puszta 
f. e. Augustus 1-ső napján,dél előtti órákban Ipolyságon azott lévő Só háznál 
tartandó árverés által három egymás után következő esztendőre f. e. 1-ső No
vembertől kezdve , a’ legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog adattatni.

A’ bérleni kívánók 15 pengő forint bánat pénzzel felkészülve a' megjelelt na- 
p o n ’Ipolysághi só háznál , a’ hol a' feltételeket is olvashatni megjelenhetnek.

Az Israeliták ki vannak rekesztve ezen árverésből. Költ Budán Jun. 22. 1832.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 86T9Tfor. 
4 pCentes — — — 76^ —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Béts városi Brnko kötelező 2^ pCentes 474 — 
Bank Actiáké 1119f •—

A* Gabonának P esti p ia lz i ára Julius 6-dikán 1832. Váltó Cz.ban 3 Posonyi mérő

l
tiszta I 

fr. kr. I
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. j

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 6 — 40 6 — Zab 1 — 36 1 — 30 1 — 26
Kétszeres 4 — 50 4 — 20 4 — Kukoritza 2 — 10 2 — 4 2 — 6
Rozs 2 — 46 2 — 40 2 — 30 Köleskása — — —
Árpa P 2 — 16 2 — 12 2 — 8 Köles — — wmmm

B é t s b  e n a p én z . fo I n a m a t  k ö z é p  b ö l s e J u l i u s  3-dikán :

A 3 D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t i a  a 3 B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r é n t  ISZZ-dikben.
Jul. 5-diken 7 Láb, 7 Hüv. 0 Von. 

— 6 dikán 7 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
Jul. 7-dikén 2 Láb, 2 Hüv. 0 Von.



3. Szám.
H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
V i a s x o n o s á s .

Jobb keze a* sorsnak ha megáldott, ’s kedreze neked.
Tégy j ó t , 's úgy lelked édes örömbe merül.

Jó akarat jót rár; az iránt gerjedjen örökké,
A ’ ki Telünk jót tett ,  hálaadásra szírünk.

PESTEN Szerdán  Szent Jakab Hava Ildik napján 1832

Magyar és Erdély Örs zag.
Ó ts. kir. Felsége az eggyesült Udva

ri Canczelláriához eresztett Jun. 13-diki 
legfelsőbb határozásában a’ Fiumei kor
mányszéknél megürült kormányszéki Ta- 
nátsosságra eddig ugyan ott Titoknoksá- 
got viselt T. Beniczky János urat méltóz- 
tatott kinevezni.

Ugyan azon hónap 25-dikén kőit fel
séges határozásánál fogva Apostoli Feje
delmünk a’ Zágrábi Fő-Prépostságot, és 
az azzal eggybeköttetett Auranai Prior- 
ságot ts. kir. valós, udvari Tanátsos, és a’ 
Magyar kir. Udvari Cantzellariánál Refe- 
rendarius Pristinai választott Püspök Mélt. 
Haulik György urnák méltóztatott kegyel
mesen ajándékozni.

A’ Nagy Mélt. Magyar kir. Udvari 
Kamara Zaura János halálával megürült 
Portéka-visgálói-Tisztségre Pesten , az ed
dig ott második Revisorságot viselt Ni- 
metz Károly, e’nek helyjére pedig e’dig 
Wimpassingi Harmintzados ellenőrt Báts- 
megyey Leopold urakat nevezte ki.

Ö Cs. Kir. Felsége Czicco Konstan
tin , Gj'örgy, István és András testvér pesti 
és zemlini nagykereskedőknek, ’s koráb
ban elhunyt Péter 5-dik teslvérjek György 
és András fiainak, ’s mindnyájok’ maradé-

Második Félesztendd.

kainak a’ Státusra ’s hazánkra kereskedé
sek, példás életek, és többféle jótétemé
nyek által háromlott érdemek tekinteté
ből T. Temes Vármegyében fekvő Solsitza 
kam. jószágot méltóztatott kir. elegyes ado
mányképpen ajándékozni.

A’ múlt Szombaton (Jul. 7.) eslveli 
9 óra tájban a’nyugodalomra készülő pesti 
lakosokat egy a’ két szeretsen útszában 
támadt gyúladás zavará meg, mellyneh 
midőn a’ szél dühösködve szórta széljel az, 
égő üszköket, hogy tsak két ház sem lett 
áldozatjává , a’ jó tűzi rendelésnek , és a’ 
szakadó essőnek lehet tulajdonítni.

Az Erdélyi Híradó 52-dik számú levele 
szerént Ns Udvarhely Széknek hosszas 
szolgálatja által érdemes kir. Fő-Admini- 
stratora Abrahámfalvi Méltóságos U g r ó n  
János úr, atyai Előlülése alá meghívta a’ 
folyó hónap 4-dikére a’ Nemes Szék rend
jeit, kiknek szíveken feküvén a* köz-jó 
előmozdítása, szokatlan számosságú volt 
a’ gyülekezet. A’ Rendek’ gyűlése eggy 
követség által hírré tétetvén a’ Mélt.’ kir. 
Fő Administrator úrnak, maga is szemé
lyesen megjelent, ’s az elölülői széket bá 
ülvén, fontos beszédje által nyitotta meg
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a: ianátskozást, kinyilatkoztatván azt, hogy 
össze gyűlésünknek fő tzélja a’ Y. Király
bírói hivatalok, és a’ Fő-jegyzői hivatal’, 
a’ törvények értelméhez kéjrest szabad vá
lasztás által leéndő megújítása. — Ennél 
fogva a’ szózatok bészedésére Biztosságot 
kívánt kineveztetni mindenek előtt, a’melly 
ki is neveztetvén , a’ Mélt. k. fő Administra
tor úr a’ Biztosság’ elől ülését magának tar
totta ; minekelőtte a’ Biztosság a’ maga mun
káját elkezdette volna, némelly tagok ál
tal előterjeszteték az eggyesűlési hit (Unio- 
nis Juramentum) letétele; melly erdélyi 
alkotmányunknak sarkalatja , ’s a’ szabad 
néj>ekhez, Fejedelmeiket vérekkel is véd- 
leni készekhez leginkább illő törvény; 
ugyan is Hazánk szent törvénnyel’ szerént, 
tsak úgy lehetvén a’ kebelbeli birtokos 
Nemes a’ közgyűlésnek tagja, ha az eggye
sűlési hitet letette; e’ben megesküszik 
minden tag:

1- ször: hogy törvényes Fejedelme ellen, { 
akár nyilván, akár titkon semmit nem tsi- 
n ál, ’s a’hoz hív ‘s engedelmes lészen.

2- szor: hogy a’ 3 eggyesűlt Nemze 
teknek , négy bévett Vallásoknak minden 
jussait és privilégiumait, ’s az eggyes ha
zafiakat is meg nem sérti ; ’s ha azok sér
tetnének, a’ közgyűlésnek feljelenti, ’s 
azzal eggyesűlve Ö Felségéhez a’ Fejede
lemhez folyamodik kérésével, ’s e’ végre 
a’ többi Törvényhatóságokat is felszállít
ja, és nekik is hasonló esetben, a’ Feje
delem szentséges színe elébe terjesztett ké
résével segítségül lessz. De ezen javallat 
nem fogadtatott el; részerént azért, mivel 
némellyek azt állították, hogy már letet
tek , mások, hogy ők már esküdtek meg 
egyebeknek elégszer életekben, sokan, hogy 
hitletétel nélkül is betsületes emberek tud
nak lenni, részszerént azért, mivel az Elöl
ülő úra’ kinevezett Biztossággal ,munkájok 
folytatása végett, minekelőtte ezen tárgy 
elhatároztatott, vagy kivítatott volna, a’

gyülekezetét elhagyták ’s következőleg 
a’ gyülekezet Elölülő nélkül nem tanáts- 
kozhatott; es így a’ mi igen néj^es köz
gyűlésünk’ érdemes tagjai eggyenként szó- 
zatolhattak, (melly negyedfél óra alatt 
esett meg) ’s a’ Biztosság köteles jelentéséi 
megtehette, mind addig a’ Nemes Rendek 
foglalatosság nélkül ugyan , de egész tsen- 
dességgel, tsak a’ barátságos és atyafiságos 
társai kodás részesei lehettek. Délutánni 
eggy óra leié a’ Biztosság bevégezvén 
a’ maga munkálkodását, újra megje
lent a’ Mélt. kir. Fő-Administrator úrral 
eggyütt gyülekezetünkben, a’ ki is beül
vén az elölülői széket, kezdődtek a’ köz
gyűlési tanátskozások. Előterjesztetvén a 
Biztosság jelentése, úgy találtatott, hogy 
a’ szózatok’ többsége eggy átáljában a’ ma
gokat hosszas szolgálatjok által érdemesí
tett, ’s mostan is szolgálatban lévő Tiszt 
atyafiakra esett. — Ezután fel olvasta
tott két LófŐ és Darabont (Primipilus 
és Pixidarius) Székely atyafiaknak tsupán 
tsak a’ magok nevek aláírások alatta’ LófŐ, 
és Darabont Rend nevekben írt kérések ; 
melly szerént kéretett; hogy a’ Lófő, és 
Darabont Rend tsupán tsak a’ tiszti hiva
tal megújítása tekintetéből szózatolni hi- 
vattatván bé, a’ szorgos mezei munka ide
jén tovább ne tartóztassék, hanem elbo- 
tsáttassék ; ellene mondván eggyszersmind 
minden azon újításoknak, mellyek által ősi 
alkotmányok tsonkulást szenvedne, ’s a 
melly végezések az ők közbe jövetelek nél
kül tétetnének; ezen kérelem a’ Jegyző
könyvbe beiktatlatott, a:’ nélkül, hogy a’ 
Rendek annak elhatározásában ereszked
hettek volna. Felolvastatván továbbá Nemes 
Maros-Széknek, ’s több Magyar Várme
gyéknek felszólítások., melly szerént az 
Országgyűlése megnyerhelése végett min
den törvényes módoknak használására ezen 
Nemes Anya-Szék is Felszóllíitatott; ezen 
alkalmatossággal meghatároztatott, hogy
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ezen Nemes Anya-Székünk (melly köteles 
példájával a’ többi Székely-Székeket ser
kenteni, ’s kötelességek teljesítésére buz
dítani) szólítsa fel egyenként a’ többi Ne
mes Székely-Székeket, megtenni a’ magok 
részéről a’ fenforgó országos és sérelmes 
tárgyban lehető vélekedéseket, rs olly mód
dal egyesülni, hogy az egész Nemzet4 
mint egy test meg jelenhessen , a’ Nem
zet petsétje által megerősített kérelmé
vel a’ szent thronus előtt. Ezen gon
dolat és határozás örömöt gerjesztett min
den igaz hazafi szívében , mint elő postája a’ 
hazafi, és nemzeti szakadások enyészendé- 
seinek,’s kezdete a’ viszont eg,yesűlés” s tör
vényes öszveolvadás’jóltévő malasztjainak. 
Ugyan ez alkalmatossággal maghatározta- 
tottazis, hogy a’ Sz. István Királyunk nap
jának megünneplése eránt lekűldelett ke
gyelmes fejedelmi Ilendelet tsak a’ Catho- 
lícusokatillethetvén, az Evangéíicusok köz- 
zü! senki is annak megölésére tiszti erővel 
ne kénszeríttessék,

B é t  s.
Ő cs. Magossága Sophia Fő Her- 

czeg Asszony , O cs. Magasságának Ferentz 
Károly Fő Hertzegnek hitvese folyó hónap 
hatodikán reggeli hetedfél órakor Schön- 
brunnban szerentsésen egy Fő Hertzeget 
szült, ’s az újszülöttel együtt, a’ ki a’ ke- 
resztségben F e r d in a n d  Max. Jósef ne
vet kapott,, a’ környületekhez képest kí
vánt jó egésségben vagyon.

Közelebbi szánni leveliinkben a’ Bétsi tzikkelyben álló 
számítás így igazíttassék :

1832-d ik i J u n . v ég év e l égetésre  
k észen  v a n  15,742,125 for.

ü ltbő l lev o n v a  az  1831-d ik í Dec.
3 i-d ik é n  ezen  v ég re  inár k ésszen  K m i  7 0 1
v e it  -  12,601,550 for. '  '

m arad  t 3,140,575 for.
í '/ lrc n g y o llo ttak é rt k ia d ó d o tt 2,937,216 for. J

Egyházi Fejedelemség.
Ö Szentsége a’ Pápa egy Junius 

21'dikéről szólló bullájában excommuni*

cálja mind azon alattvalóit, kik az ő fel
sőségi hatalma, jussai és igazai ellen szóval 
vagy tselekedettel kikeltek. Ezen bulla 
Anconába ugyan azon hónap 23-dikán , 
Bolognába pedig 25-dikén érkezett meg. 
Most már határozottan kívánja a’ Pápa a’ 
frantzia katonáknak Anconából való kita- 
karodásokat, ’s erre nézve Gróf St. Aulai- 
renek egy jegyzéket adatott állal , a’ ki 
azt tüstént kurír által P arisb a  küldötte. 
Cubiéres Generalis magaviseleté adott a’ 
Sz. Atyának okot ezen lépésre. Junius 
3’dikán t. i. Ancona lakosi illy kérelmet 
nyújtottak be a’ frantzia Generálishoz: 
,,Generalis úr! Ancona eggyesült polgár
jai, nem lévén semmi őket képező városi 
tisztség, ezen ünnepes tettet rendelték arra, 
hogy ez által a’ szentszéknek, uraságod- 
nak, valamint a’ mostani és jövendő kor
nak azon eltökéllett óhajtásokat fejezzék 
ki, hogy nekik az igazgatástól egy bölts 
és tökéletes reform adassék. Az ezen gyö
nyörű. tartományt sok esztendőktől fogva 
sanyargató rosszak eléggé mutatják , hogy 
törvényeink mostani művelődésünkhöz 
nem illenek. — Ancona polgárai az európai 
nagy hatalmasságokat kérik közbenjárók
nak a’ szent széknél. Okét mindnyájokat 
a’ haza szent szeretete lelkesíti, ha szintén 
a’ történhető eseteknek bizonytalansága , 
’s helyhezetjek tekintése sokakat meggá
tolnak is hasonló kívánságoknak kinyilat
koztatásában. Mi kérjük kegyesen fogad
tatni ezen előterjesztésünket, melly szük
séges a’ jöhető veszedelmek elkerülésére, 
s azonban fejedelmünk iránti tiszteletünk
kel ’s engedelmességünkkel is megeggyez.u 
A’ Generalis ezen kérelmet Rómába igazí
totta , közbevetvén magát az anconai 
polgárok kivánatjainak teljesíttetések iránt. 
Most már tsak az a’ kérdés, vallyon a 
frantzia kormány vissza fogja é huzatni 
Anconából katonáit? Egyébiránt Anconá- 
ban a’ legnagyobb tsendesség uralkodik ,



melly a’ népnek ünneplés oszvejövetele 
által legkevésbbé sem zavartatik meg,bár 
arra semmi politzia fel nem vigyáz. Igaz I 
tehát, hogy nem hatalmazhat ott el az 
anarchia, hol erköltsiség uralkodik.

Aagy Britannia.
Az alsó Háznak Junius 20-diki ülésé

ben, midőn a’ királyhoz küldendő, már 
közelebbi levelünkben érintett felírásról 
volt szó ; Sir R. Peel és más az ő osztály- 
jához tartozó tagok beszédjeikben a’ Mi
nisterium’ és az a’hoz szorossan ragaszko
dó Whigek’ magok viseletének igyekeztek 
tulajdonítni minden olly veszedelmes, vak
merő és szintúgy vétkes, mint gyalázatos 
megtámadásokat, a’ miilyenek közelebb a’ 
király, és hertzeg Wellingtonnal történ
tek. Az ellenfél bosszankodott, hogy a’ 
legalábbvaló nép’, különösen pedig egy 
eszelős tettét a’ Toryk politikával eről
ködnek öszvekötni. A’ vitatás folytá
ban Croker úr így beszélt: Kétségkívül 
azon nyomorúlt, a’ ki O Felsége ellen olly 
vakmerő tettet követe e l , eszelős, vagy 
legalább valamelly különös idea által van 
elfoglalva. De fájdalom több illyen esze
lősök is találkoznak országunkban. Kevés
sel ezelőtt O Felsége a’ Londonból Wind- 
sorba vezető úton Brentfordban a’ néptől 
annyira tsúfoltatott, hogy azon útat, mel
lyen eddig nagy attya , attya ’s testvérje 
jártak, most eggyszerre megváltoztatni 
kéntelen. Mi egyébb oka ennek , mint az 
uralkodó lázzadás ? és kiknek kötelessége 
az illyenféléket eltávoztatni, hanemha a’ 
Minisztereknek? A’ londoni játékszínek 
közül eggy már annyira ment, hogy a 
királyt és kiiálynét játékszíni darabok ál
tal igyekszik gyűlöletessé tenni. Mi lehet
ne pedig gonoszabb tsúfoló-írás ( pas- 
quill), mint az illy előadásokat jelentő já
tékszíni tzédula ? Lord J. Russel egyet
értésben szóllott az előbbeni beszélővel,

’s kinyilatkoztatta, hogy tsufoló írások 
valósággal tétettek közönségesekké, most 
már tsak az a’ kérdés, miképpen lehetne 
azokat elnyomni. Idegenséggel szóllott azon 
megtámadások ellen i s , mellyekkel a’ király 
és királyné némelly köz levelekben érdekel
letnek. A’ mi illeti az említett játékszíni 
darabokat, azokról ő most hall először j az 
illető tisztségnek volna kötelessége egy 
olly a’ főváros gyalázatjára szolgáló já
tékszínnek tüstént végetvettetni; (tetszés). 
Hunt úr váltotta fel Lord Russelt, ’s rö
viden így szollá: ismét a’ kis tolvajokat 
akarjuk iélaggatni, a’ nagyok pedig , mint 
a’ Times, melly tsaknem mindennap a’ 
leggorombábban támadja meg a’ királyi
párt , büntetlen maradnak. Ö gazságnak 
tartja , hogy Hertzeg Wellington az útszán 
úgy iildöztetik, a’ mint az megtörtént, 
de annak nem más, mint a’ Times oka , 
melly folyvást sértő és igen gyalázatos 
czikkelyeket közöl Wellington ellen. Ne
vetséges volna hát most a’ kissebb hirde
tésekre kenni azt, a’mi ellen, igazán szól
va , a’ nagyok vétettek. Sir E. Sugden bi
zonyossá tette a’ Házat, hogy tsak a’ nép 
sepreje támadta meg a’ Hertzeget, több 
jeles emberek pedig segítségére siettek, ’s 
Ölet mintegy győzedelemmel, nagy tiszte
let adások közt kísérték lakásáig.

A’ Felső Háznak Junius 22-diki űlé*- 
sében több kérelmek terjesztettek e lő , 
mellyek főképpen irlandiak ’s a’ dézma 
ellen valának intézve. Közönséges és ked
velt vélemény az a’ sziget Országban , 
a’ parlamenti reformot az egyházi fogja 
követni. Ugyan az nap a’ skócziai reform- 
bili harmadszori felolvastatása Juniua
27-dikére határoztatok.

Ugyan azon Háznak Junius 25-diki 
ülésében a’ halálos büntetést több esetek
ben (kereskedő papirosok meghamisítása , 
ló-, juh-lopás ’s a’ t.) eltörlő bili jött vi
tatás alá. Lord Eldon ellene v o lt, a’ men-
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nyiben hosszas tapasztalás után tudja, 
melly igen akadályoztatja a’ vétket a’ ha
láltól való félelem. Lord Dacre pedig azt 
mutogatta, hogy sok elkövetett gonosz 
tettek büntetése lehetetlen ; a* törvé
nyek ugyan kiszabják a’ halálos bünte
tést, de az esküdtek azt tsak ritkán mond
ják ki a’ vádoltatottra; azok is pedig, 
kik halálos Ítéletet kapnak, nem végeztet
nek ki. így már 1826— 1831-ig 935 ha
lálos ítélet hozatott juh lopás miatt, ’s 
azok közűi tsak 14 hajtatott végre. Legyen 
a’ büntetés szelídebb , akkor a’ végrehajtás 
is bizonyosabb lessz. Lord Wynford is a’ 
halálos büntetések eltörlése mellett volt, 
kivéve a’ szokatlan eseteket; de minek- 
előtte a’ törvény megváltoztatnék, véleke
dése szerént más azt kipótlókról kell gon
dolkodni. A' transportatio , folytató be
szédjét , többé senkit sem rettent a’ go
noszság elkövetésétől, sőt tapasztalásból 
mondhatja, hogy sokan megrontották a’ 
fennálló törvényeket tsak azért, hogy gyar
matokra szállíttassanak. A’ Lord Kantzel- 
larius felhozta még egyszer a’ Lord Dacre 
támogatását, és több példákkal világosí
totta azt. „Ez előtt“ , így szólt ő , „ha 
valaki hamisításban találtatott, minden 
bizonyos volt annak ki végeztetésében, most 
tsaknem olly bizonyos, hogy az e’féle vét
kesen a’ halálos Ítélet végre nem hajta- 
tik; azt kérdem már uraságtoktól, hogy 
valyon a’ közvélekedés illy változása mel
lett, a’ vagyonbeli bátorságra, és az igaz
ság kiszolgáltatására nem tzélirányosabb é , 
hogy a’ halálos büntetés a’ törvénykönyvből 
elenyésszen. A’ mi a’ transportatiót, és 
más e’féle büntetéseket ille ti, lehet azokat 
terhesebbekké ’s rettentőbbekké is tenni, 
azomba mostani hijányos voltokban is job
bak azok a’ végre nem hajtatni szokott 
kemény büntetéseknél.“

Az Alsó-Háznak ugyan" az napi ülé
sében az irlundi reformbill vétetett visgá-

lat alá. Az első zárlék, melly választási 
just ád a’ 21 észt. fogva ollyan haszonbér
lőknek, a’ kiknek abból tiz font st. jöve
delmek van, több tagoknak ajánlatja kö
vetkezésében tsak annyiban változtattatott 
meg , hogy az esztendő szám 21-ről
20-ra szállíttatott, ’s így a’ clausula elfo
gadtatott. Hasonlóul elfogadta a’ Ház a’ 
második , harmadik és negyedik clausulá- 
kat is.

Az angol újságok panaszkodnak az 
Trlandban nevekedő párti diihösségről. 
Dublinban , így írnak azok , ingerlő 
beszédek hallattatnak; a’ tartományokban 
fegyvert fognak. Az oráni párt felszól 1 íL- 
tatott, hogy Julius 12-dikén öszve gyűl
jön, és készen tartsa magát a’ megtámadás 
visszatolására. Az ellenfél tudja már, mit 
jelentsen ez, ’s minden mozdulatra készen 
tartja magát. A ’ pártoknak e’ helyhezte- 
tésében tsak eggy szikra kell, hogy közt- 
tök a’ tüzet felgerjessze.

Irlandi újság-levelek szerént ott a’ 
cholera naponként nagyobb erőt ’s kiter
jedést vesz. Tullamoreban olly nagy az 
ijedség, hogy többnyire a’ lakosok házai
kat oda hagyták ; 7000 lakos közűi alig 
maradt ezer a’ városban. A’ földnépe 
Tullamore és Ballinasloe között egy nagy 
tsatorna partját több helyeken elrontotta 
a’ közösülés megakadályoztatása végett, 
mivel azt hitte, hogy a’ vízi-közösülés 
oka a’ cholera olly hirteleni terjedésének.

Frantzia Ország.
A’ Journal du Commerce írja Junius

24-dikéről, hogy az nap a’ Király elől- 
iilése alatt, eggybehivott ministeri Tanáts- 
ban , mellyre Hertzeg Talleyrand és Dupin 
urak is megválónak híva, fontos rendelé
seknek kellett történni. Ugyan azon nap
nak estvéjén már mint bizonyost hireszi 
telék , hogy a’ Ministerium következőkép
pen van szerkeztetve: id. Dupin úr pe-
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tsétŐr, ’s a’ ministeri Tanáts elölülője; 
Bartlie ár a’ köz-tanítás; Thiers úr a5 ke
reskedés; d’Argout úr a köz jövedelem 
Ministerei lettek ; Girod (de I’Ain) a’ Stá
tus Tanáts elölülője. Soult, R igny,. Se- 
bastiáni és Montalivet urak megtartották 
helyeiket. Úgy látszik, hogy minden eről
ködés mellett sem lehete Hertzeg Talley- 
randot a’ ministeri Tanáts előlülosége fei- 
yevésére bírni. Beszedik, hogy nintsenek 
egyetértésben a’ Ministerium tagjai a’ fe
lől , mit kellessen az ostromi állapotra 
nézve kezdeni. Hihető, hogy a’ Cassatio- 
Törvényszéknek határozása fog minden 
e’ részbeli bizonytalanságokat bevégzeni. 
— Későbbi hírek szerént Marschall Soult 
az oka a’ Ministerium elrendeltetése halo
tta sá n a k , a’ ki ha előlülő válasz tátik], tüs
tént kilép a’ Ministeriumból.

A’ Courrier Fran^ais Írja Nimesből 
Tun. 19-dikéről, hogy ott a’ Seminariu- 
mot és püspöki épületet felkutatták. A’ 
Nouvelliste szerént valamelly nagytekin- 
tetü asszonyságot kerestek ott, de a’ ki nem 
találtatott.

A ’ Messager, National ésEchoFran- 
$ais fő szerkeztetői Junius 24-dikén meg
jelentek a’ második hadi Törvényszék előtt, 
de az illetőségnek (competenz) ellene mon
dottak. Paulin ú r , a’ National szerkezte- 
tője kinyilatkoztatta , hogy ő magát nem 
oltalmazza,ehhez képest ügyvédet sem vá
lasztott.

Egy megyei Journal szerént Chateau
briand el fogattatása előtti napon bizonyos 
ösmerősétől felbontva kapott levelet, s a’ 
levelezési titok megsértetése panaszával 
tüstént a’ belső Ministerhez folyamodott. 
Montalivet úr beszélgetés közben a’ híres 
írónak elébe terjészté, hogy a’ Berry Hgné 
Franlzia Országba lett érkezése őtet igen 
kritikus állapotba helyhezteti, kérte annál 
fogva, hogy a’ maga jova tekintetéből ne
hány hónapokig utazna el Helvétziába,

későbben kár 's baj nélkül fordulhat on
nét vissza. Chateaubriand erre azt felelér 
maga már azon környlilét, hogy Berry 
Hertzegné Frantzia Országban van , elég 
rája nézve , hogy ő is ott maradjon.

Fitzjames és Hyde de Neuville urak, 
mint veszedelmes betegségben lévők , is
potályba vitettek ; Chateaubriand tsak ma
ga maradt a’ politziai praefecturánál.

Ez utóbbi híres író egy párisi folyó
írás Redactorához bizonyos versezetében 
történt, ’s néki barátjai által szemére ve
tett mértéki hiba következésében ezen le
velet küldé: „Engedje meg az úr egy 
szegény költőnek panaszait hangoztatni, 
’s a’ rajta történt kedvetlenségért folyó
írásában vigasztalást keresni magának. Hal
lotta talán az úr, mi történt ez utóbbi 
napokban velem; a’ politzai praefecturá- 
hoz hoztak bizonyos status-vétekért, melly- 
nek gyanúja sokkal kevésbbé szomorít 
engemet, mint azon sérelem, melly kén- 
szerit panaszomat az úr ítélőszéke elébe 
vinnem; mert a’ tudományos illetőséget 
(competenz) elösmérem. Tudja meg az 
úr, hogy azon órában, mikor a’ musák 
tsendes álamra hajtják fejeket, az emberek 
pedig munkára mennek, hoztak engemet 
a’ praefecturához, ’s itt olly kis szobába, 
mellynek hossza hat, szélessége pedig öt 
lábnyi vala. Egy rossz fekvőhely, egv 
szék , asztal, deszka és veder tették házi 
eszközeimet; felyül kitört ablakam vas 
rostéllyal volt felkészítve, melljen át 
én tsak nehány gothus tetőket, és körül 
repkedő deneveréket tekinlheték m eg; az 
udvarban és a’ körül fekvő szobákban lár
mát, jajgatást, nyögést és éneklést, neve
tést és sírást, lódobogást, kardtsörgést 
’s a’ t. vettem észre. Estve a’ politzia prae- 
fectusa szobáiba vitt engemet, hol nyájas 
fogadásokkal halmaztattam. I)e a’ dologra 
megyek vissza. Azon 12— 13 óra alatt, 
mellyeket fogsági üregemben tőitek, meg-

\
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látogata engeraet Apollo; egy an goi y 
Kinek én régóta barátja vagyok , egyetlen 
Míg 19 észt. leányát elvesztette. Elfogat- 
tatasom napja előtt láttam ezen fiatal leány
ka fejér rózsa koszorúval díszesített ko
porsóját a’ sírba süllyedni, ’s láttam mint 
zárá be örökre a’ föld a’ lyánkát és a’ vi
rágokat ; ezen kép mélyen hatott belém, 
’s akaratom nélkül eggy rövid sírverset ké- 
-szíték“ További foglalatja a’ levélnek tsak 
á’ poétának maga igazolását tárgyazza , ’s 
.nyomtatási hibának állítja a’ szemére vetett, 
Botlást.

Montpellierben az Orleáni Hertzeg 
jelenlétekor tűzijáték akarván tartatni , 
egy szikra valamelly puskaporos hordó
ba esett; mellynek következesében 48-an 
a’ jelenlévők közűi megsebesítlettek , két 
15— 16 észt. fiatal ember pedig megholt.

Bourmont Generálisnak egy fia a; 
spanyol határszéleken elfogatott, és a’ 
France meridionale szerént Jun. 21-dikén 
Perpignanba vitetett.

Párisban folyvást tartanak a5 hadi tör
vényszékek ülései. Junius 25 dikén az eiső 
haditörvényszék az alforli baromorvosló 
oskola Deloífre nevű nevendékjét nyóltz, 
— Chaumont hadnagyot pedig egy esz
tendei fogságra , és 300 fr. fizetésre ítél
te. A’ második haditörvényszék Dessaulle 
nevű mechanicust tíz , —- Didiért pe
dig , valamint Leger nevű terehordót is 
20 esztendei fenyítékházra büntette. Choi- I 
zeau rézmetsző szabadon botsáttatott. 
Mind ezek a’ Junius 5. 6. történt zendü
lések következései. A’ Maine és Loire me
gyei haditörvényszék pedig Sauvage tsiz- 
madiát, és Chopin hajdani adószedőt a’ 
vendéei felkelésben volt részvételekért ha
lálra ítélte. Bizonyos Bourbon ugyan azon 
törvényszék határozatánál fogva öt eszten
deig politzia felvígyázás alá rendeltetik.

Junius 23-dikán a’ hajdani párisi nem
zeti őrsereg pattantyússágánál volt tiszt

Guinard, és a’ nemzeti Gárda Generálisa 
Delessert urak közt egy ez utóbbi állal 
a’ Moniteur ben közre botsátott nyilatkozás 
miatt párviadal történt. A’ Generalis , mi- 
nekutánna ellenfélje hibázott, a’ levegő
ben hangoztatta lövését.

A’ Nouvelliste Jun. 28 dikáról ezt írja: 
Berry Hertzegné — a’ mint állították —  
nem jött Párison keresztül. Ó nintsen déli 
Frantzia Országban, ’s bizonyoson tudjuk, 
hogy az ő Olasz Országba lett visszatér
téről való hír szántszándékoson terjesz
tetett.

Marseilleben elfogattatott egy em- 
bér azért, hogy éjtszakának idején az Or
leáni Hertzeg tiszteletére állított győzedel- 
mi kapura fejér zászlót szegezett. — Né- 
melly párisi újságok Jun. 30-dikára vagy 
Jul. J-sőjére híresztelék előre a’ Hertzeg- 
nek Párisba való visszatérését.

Junius 28-dikán a’ Királynál ebédel
tek a’ mostani Ministerium tagjain kívül 
Hertzeg Talleyrand^ az idősbb Dupin , 
Thiers és Bertin de Yaux urak. A ’ Temps 
azon észrevételt teszi ehez, hogy Marschall 
Soult job b , Hertzeg Talleyrand pedig 
bal oldalánál ült a’ Királynénak.

Egy' Junius 25-diki királyi rendelés 
de la Tourette urat eddig Gers praefectu- 
sát Herault megje praefectusává nevezi 
Báró Rolland helyébe.

A’ Courrier Fran^ais szerént Lelewel 
úr a’ Ministeriumtól parantsolatot kapott, 
hogy nem tsak Parisból takarodjon , hanem 
Frantzia Országot haladék nélkül hagyja el.

A é m et A l f ö l d .
Az Emancipation írja Jun. 24-dikérőI, 

hogy egy könnyű angol hajó akara Vlie- 
szingennél kikötni, de ez annak meg nem 
engedtetett.

Briisseli újságok szerént több hollan
di levelek híresztelik, hogy bár a’ Király 
folyvást ellent mond az ösmeretes 24 vagy 
27 tzikkelyeknek, még is hajlandó Ant-



werpenből kiparantsolni katonáit, mihe
lyest ßelgiom Venloot, Ruremondet, a’ 
Maas jobb partját Maestrichtig, és a’ bal
partnak egy részét neki általengedi.

Haagai tudósítás szerént, Jun. 25-kén 
ott déltől estvéli hat óráig kábinéti-Tanáts 
tartatott. Jelen volt azon az Orániai Her- 
tzeg i s , ’s végzetével tüstént a’ sereghez 
utazott el. Bizonyos, hogy ezen kabinéti 
Tanáts a’ hollandi kormány elébe térj esztett 
legújabb feltételeit a’ Conferentiának el 
nem fogadhatóknak nyilatkoztatta.

Görög Ország.
Mint bizonyost adják a’ külföldi új

ságok , hogy a’ Görög Országot védő há
rom Hatalmasság kevéssel ez előtt ezen 
tartomány dolgainak eligazítása végett egy 
új Protocollumot készített. E’nek fo pont
jai a’ következők: 1.) Hogy Otto Hertzeg, 
a’ ki Görög Ország uralkodó Fejedelmé
nek van kinevezve, 3000 bajor katonák 
kísérete m ellett, kik a’ görög földön fog
nak maradni,országábaútazzon. 2.) Hogy 
20 mii. franknyi költsönözésre nézve a’ 
a’ Protocollumot aláíró hatalmak érte ke
zeskedjenek. 3.) Azon esetben, ha Otto 
Hertzeg a’ Fejedelemségben örökösködhető 
maradékot nem hagyna maga után, a’ gö- 
rök korona nem a’ bajor uralkodó házra 
fog szállani, hanem a’ három hatalmasság 
új királyt vájaszthat.

Éjszak Amerika.
Az Eggyesült Státusok Praesidense 

a’ nemzeti-gyűlésnek küldött izenetében 
jelenti, hogy a’ Status-Titoknok javallat- 
jára az eggyesült Státusok kikötőibe ér
kező portugalli hajók a’ tereh fizetéstől 
felmentetnek , minthogy Portugallia ugyan 
ezen kedvezéssel él az Éjszak-amerikai 
hajókra nézve.

A’ Washington Telegraph így ír: Mi
dőn Május li-dikén a’ Képviselők-háza

eloszlott,és Tenessee Követje, Arnold úr 
a’ gráditson lefelé ment, Heard Majortól, 
a’ kivel a’ gyűlés folyamatja alatt szóvitá- 
ba keveredett, megtámadtatott; ’s ez aman
nak fejére páltzájával igyekezett vágni. 
De Arnold űr az ütést kikerülte, ’s ellen
ségének kiüté kezéből páltzáját. Ekkor 
Heard Major pisztolyt vévénelőzsebjéből, 
Arnold úrra sütötte azt. A’ golyóbis meg
lehetős darabhúst szakasztott le a’ meg
sértett karjáról. A ’ körűlállókat közönsé
gesen erre olly nagy ijjedes foglalta e l, 
hogy a’ viaskodóktól tüstént eltávoznának; 
a’ legfélénkebbek szaladásnak eredtek , né- 
mellyek majd közelebb menvén egyiknek, 
vagy másiknak részére állottak. Mivel 
azomba Arnold úr attól tartott, hogy el
lenségénél niég más pisztoly is van, arra 
dühössen rohant, és több szúrásokat ejtvén 
rajta, a’ földre terítette, ’s vérében fe- 
trengve a’ grádits léptsőin hagyta. Eggy 
CJj-Yorki újságba iktatott Washingtoni 
levél ezt teszi ezen történet leírása után: 
Reformra, még pedig alapos és valódi re
formra van kívül és belől a’ Congressuson 
szükségünk; mert a’ mérséklés, talentom 
és a’ státus férfiaihoz illő érdemek helyjé- 
be Képviselőinknél vadállati tulajdonok 
léptek.

Legújabb Hírek.
A’ Moniteur Jun. 30-dikáról közli 

azon eggy nappal előbb kiadott királyi 
rendelést, melly szerént Páris az ostromi 
állapot alól felszabadíttatik.

Dom Pedro expeditiója San Migueltől 
már elevezett.

Az Oest. Beob. legújjabb szám ja hosz- 
szason adja Acrének az egyiptomi Basa 
által ostrommal történt bevételét.

A’ nagy britanni király Junius 2C-kán 
ünnepelte a’ ihronusra lett lépésének má
sod évi napját.

(Hasznos Mulatságok 3. Szám.  ̂árkus Hirdetés)
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H I R D E T É S E K
a' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz.

F i g y e l m e z t e t é s .
Az érdemes Újságolvasó közönségnek ezennel jelentjük, hogy ezen Újságra 

az előfizetési út még mind ez ideig olly módon áll nyitva : bogy a’ T. előfizető 
uraknak az 1-ső számtól fogva szolgálhatunk.

H i r d e t é s .
(1 ) A' Nagy Méltóságú királyi Magyar Udvari Kamara rendeléséből köz hírré 

tétetik: hogy folyó Julius hónapnak 12-dikén a' Ménesi Tisztartó tisztség’ író 
szobájában reggeli 9 órakor 1660 akó tavalyi dézsma borok köz kótyavetye által 
a' többet ígérőknek kész pénzért elfognak adódni. Melly árverésnek határidejéről 
a’ venni kívánók azon okból tudósítatnak, hogy a’ra elegendő bánat pénzzel 
felkészülve megjelenhessenek, és addig is az eladandó boroknak minémüségéről 
a’ nékiek előre megengedendő kóstolás által meggyőzettethessenek.

Budán Julius 3 dikán 1S32.

H i r d e t é s .
(2) AJ Nagy Méltóságú Magyar királyi Udvari kamara rendeléséből a’ meg

üresedett Csanádi Püspökséghez tartozó, és ugyan tsak T. Csanád Vármegyében 
fekvő Püspök =  Kopants nevezetű Pusztának hét Szakasza, mellynek eggyike 2271 

, másika 31*1 hóid szántó földből áll, három vagy a' környúlállásokhoz 
képest hat esztendőkre —  szintúgy eggy Dali nevezetű Csárda Kortsma, és a'hoz 
tartozó 26 lántz szántóföld, három esztendőre folyó esztendő October hónap 1-ső 
napjától kezdve haszonbérbe kifognak adatni. A’ bérleni kívánók a’ szükséges bánat
pénzzel felkészülve, melly a' Kopants Puszta első szakasszára nézve 281 for. a' má
sodik szakaszra nézve 58 for. a’ Csárda Kortsmára nézve pedig 32 forintokban 
ezüst pénzben állapíttatott m eg, a'folyó esztendő Ju’ius 16-dikán Makó Püspöki 
Varossában tartandó árverésre meghivattatnak. — Budán Jun. 28-dikán JS32.

Pusztabeli rész árendálása.
(3) Tek. Pest Vármegyében Vadkertiül fél órányira fekvő és 2300 holdból 

álló pusztabeli rész, a' folyó esztendei Sz. Mihály naptól, három esztendőkre 
árendába adandó; melly eránt Pesten a' Borz útszában, Özvegy Gasztonyiné 
Asszonyság házánál, az első emeletben bővebben lehet értekezni.

Második FéleszUndd.
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(2) Szabad ’s királyi Rév Komárom Városában az úgy nevezett Csapó útszá- 
ban 312-dik szám alatt fekvő jó materialékból épített szép, és térés Ház, melly- 
ben 5 szobák, 1 nagy konyha, 1 élés szoba, 1 kőből épített kerti mulatóház. 
1 Tekézőhcly, 1 kotsiszín, 1 Lóistálló négy lóra, 1 hét egész 800 akó bort 
magában foglaló pintze, és 1 közép nagyságú kert, folyó 1832-dik esztendei 
Szent Mihály naptól kezdve több esztendőkre bérben kiadandó. — Ezen Ház külö- 
nössen Kávé vagy úgy nevezett Traiteur, és kortsmaházhoz alkalmaztatva van.— A ’ 
kibérleni szándékozók, magokat a' házi tulajdonosnál a’ kinek is lakása a' fent írtt 
házba vagyon, akármelly időben, jelenteni ne terheltessenek.

P r a u sz  Ignátz.

Eladó-Ház.
(3 ) Debreczenben a' piatz közepén a’ Bika Vendégfogadóval által ellenben lévő 

egy emeletes Háza Ns Némethi Lajos úrnak, mellyben földszint a’ piatzra hat, 
Csapó útszára két boltok, ismét az udvarra két nagy , és négy kissebb boltok 
vagy kamarák, 2 szoba, egy konyha, 6 lóra való Istálló, több szakaszokra osz
tott pintzék, a’ felső emeleten pedig 2 szála 9 szoba, 3 konyha, két ka
mara vagyon , a’ piatzra tsínos áltannyal, és réz tsatornákkal , a’ közönséges 
árverés útján e’ f. e. Julius 26-dik napján szabad kézből el fog adódni.

Meszároltatás. es Halászat árendája.
(3) Mgos Nagy Káliói Kállay Família részéről Mező-Túr T. Ns Heves Várme

gyében lielyheztetett Mező várossában Julius 30-dik napján, reggeli 9 órakor az 
uradalmi Tiszlartónál e1 következendő Regálék, f. e. Sz. Mihály napjától kezdve, 
három esztendőre árverés útján fognak árendába botsájtatni :

1- ször. A'nevezett város felső részében való Mészároltatás , mellyhez a’szé
ken kívül, 2 szoba, konyha , faggyútartószín , Padlás , és 50 hold kaszálló tartozik.

2- sz >r. Halászat a’ Berettyón , és a’ Kállai részen lévő Körösön is.

5 {iLentes Status kötelező Leveleké 8C'r4for. 
4 pCentes — — — 76* —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 176* —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 123* for. 
Béts városi Brnkő kötelező 2 |  pCentes 47* — 
Bank Actiáké 1131 -—

A dühöngünk Pesti p ia lz i ára Julius 10-dikén 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
tiszta 

1 fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

küze'pszerű'
fr. kr. |

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

! 7 — 20 
i  4 50 
>2 — 50 
| 2 — 12

6 —
4 — 30 
2 — 46 
2 — 8

5 — 40 
f  4 -  20 

2 — 40 
2 -  4 |

Zab
Kukoritza
Köleskása
Köles

1 — 40
2 — 20

1 — 36
2 — 10

1 — 32 
2 — 6

B  é  t  s b e n a' p é n  z f o  l y  a m a t  k ö z  é p  b ö t  s e J u l i u s  7-dikén :

A D u n a  V i z é n e k  á l l a n o t j a  a} B u d a i  v i z ű i é r t  ék s z e r  é n t  1832-dikbett.
Jul. 8-nikan 6 Láb, 10 Hiiv. 9 Von. 

9-dikén 6 Láb, 9 H lív. 6 Von.
Jul. 10-dikén 6 Láb, 10 Hiiv. d Von. 
— 11-dikén 6 Láb, 10 Hiiv. 6 Von.
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Á r n y é k  é « B a r á t s á g .
A' vidám napokonn árnyékunk nyomba követni 

Égy e’ szokott mindég f majd ha borúi elenyész» 
Míg.jól van dolgunk , hozzánk eljönnek örömmel , 

Eg zeng? régi barát is kikerüli kapunk.

PE STE N Szombaton  Szent Jakab Hava 14dik napján

Magyar és Erdély Ország .

A’ n. m. magyar kir. Helytartó Ta- 
nátsnál Ngos Várady Jósef úrnak a’ főméit, 
magyar kir. udv. Canczelláriához udv. Ti- 
toknokká lett kineveztetése által megürült 
Yitoknokságra Cserneki és Tarkői Gróf 
DessewfFy Aurel úr neveztetett ki.

Erk Junius 28-dikán 1832. Öröm
mel hirdettük már nemzetünk tsino- 
»odásának ditső virágzását; valahányszor 
annak előmenetelén több vagyonosai úgy 
munkálkodnak, hogy a’ szépet a’ haszon
nal tudják egyesítni , annyiszor kedves ha
zánk előtt örömünket megújítani el nem 
mulatjuk.

Ki nem emlékezik a' legközelebb le 
folyt gyászos esztendőről, mellynek súlyos 
következéseit több elhúnytaknak gyenge 
csemetéi talám örökre siratják, hány pár, 
hány árva kesergi gyámolát? de ha ezek 
nem történtek volna is, ki nem látja az 
emberiségnek számtalan nyomorékjait, 
kiket a’ vakság, bénnaság , aggott öregség 
a’ porban hevertet, sőt hány ép , és ifjú, 
vad sorsai küszködök, azzal, ki az ember
nek sorsát intézi , perbe nem szálhat
nak. — Ennyi világszerte eláradt bajoktól

Második Félesztendő-\

szenvedők részire ösztönül, amaz ember
szerető Mgos Báró Orczy László úr, kinek, 
jól tévő szívéről tsak a’ nem szóikat, ki őtet 
közelébbről nem esméri, egy ritka áldo
zatot lett, midőn a’ maga költségén, a’ 
nélkül, hogy valami hasznot kívánna, né
pének javára a’ selyembogár tenyésztést, 
honjába Tárná-Eörsre behozta. E’ végre 
minden ünnep ’s vasárnapokon az illynyor 
morúltak , és az oskolások isteni tisztelet 
után a’ selyem bogarakkal való bánásról 
magyarul letzkét hallanak. Lássa az a’ 
nép, és ország, melly a’ múlt esztendő 
miatt annyi árvákra, szegényekre talált, 
mi haszon hárul innétegy Helység élelmé
re, és a’ közjóra tsekély fáradsággal. Fáj
dalom, hogy ezen okokon alapúit kézzel
fogható igazságot, a’ felséges rendelések 
ellenére is, olly kevesen pártolják.

Rimaszombath , Jul. Iső napján 1832. 
Ö cs. k. apostoli Felségének, mint váro
sunk plébániája legkegyelmesebb Pálro- 
nusának , múlt Febr. I ldikén költ hatá
rozásánál fogva plebanusnak kegyelmesen 
kineyezletett N. Tisztelendő Zabla Márton 
úr, Kis Fíonthi al Esperest, és a’ Sz. An
talról nevezett Altariunak Rectora, ma ik- 
tattatott bé fényes egyházi pompával hi
vatalába. Neveltetett az ünnepi szertartás

T U D Ó S Í T Á S O K .

1832.



fényje Méltóságos és FŐ Tisztelendő Sci- 
tovszky János Rozsnyói megyés Püspök 
azon kegyes leereszkedése által , hogy a5 
Béiktatónak személyét maga viselni, és a’ 
sz. mise áldozatot a’ mindenhatónak be
mutatni, ’s egy hathatós a’ tárgy mivoltához 
illő ékes beszéddel a’ számosán öszve se
reglett népet megszóllítani méltóztatott. 
E’ közben elolvastatván az e’ végre kőit 
kir. Levél, és a’ béiktatott plébános úr 
által a’hitvallás a’ Beiktató Méltóságos Püs
pök kezébe letétetvén, vége lön az egy
házi szertartásnak. Ezt követte a’ fényes 
ebéd, mellyúél a7 számosán megjelent fé
nyes rangú vendégek felséges apostoli 
Királyunk boldog egésségéért, ’s az egész 
uralkodó Ház szerentsés megmaradásáért 
’s a’ t. víg és örömbe merült szívvel ürí
tették a’ hegyallyai, egri, chainpaniai bo
rokkal töltött poharakat.

B e c s .
Ferdinand Maximilian Josef kis Fő 

Herczeg megkeresztelletése szokott udvari 
fénnyel folyó hónap 7-dikén déli 12 óra
kor ment véghez; jeíenvoltak azon O Fel
sége az ifjú Magyar Király fels. hitvesével 
együtt, továbbá az özvegy bajor királyné, 
Maria bajor kir. Herczegasszonnyal, ’s a’ 
Fels. cs. Família több tagjaival.

A’ keresztelési fényes szertartást a’ 
bécsi herczegi Érsek vitte véghez több püs
pökök és főpapi személyek segéd szolgá
latokkal. Keresztattya a’ kisded fő Her- 
czegnek O Felsége, az ifjú Magyar Király.

Marchese Spinola az apostoli követ, 
’s újonnan kinevezet Cardinális, és a’ di
plomatikai kar tagjai fényes udvari öltö
zetben jelentek meg az ünnepies kereszte
lésen ; mellynek végzetével udvarikor 
(cercle) tartatott, midőn Ferencz Károly ő 
cs. Fő Herczegsége a’ diplomatikai Karnak, 
és az udvari Főtisztségnek örvendezéseiket 
öl,fogadta

hagy Britannia.
Londonból Jun. 26-dikáról így írnak: 

A* skócziai reformbill holnap fog az alsó 
Házban harmadszor felolvastatni; az ir- 
landi még sints kirostálva, bár a’ kormányt 
O’Connell alább hagyása egy kevéssé eny
hítette. Angliában az új ’s bővített választó 
kerületeknek határtszabó, valamint a’ vá
lasztók megvesztegetését gátló, vagy csak 
nehezítő bili sem ment még az alsó Ház
ban keresztül; ’s e’ szerént a’ felső Ház
nak nints semmivel foglalatoskodnia, melly 
a’ parlamenti reformot illetné. Mire nézve 
a’ ministerek nyilván vonakodnak a’ par
lamentet együtt tartani, melly külömbeu 
is több biztosságokkal van elfoglalva , és 
sok más nyilvános és privat bilieket ’s 
különbféle tárgyakat keli megvisgálnia, 
mert ha egyszer eldöntve vágynak a’ refor- 
mi tárgyak , a’ parlament olly hosszú tik
kasztó ülés után némileg ön magát oszlat
ná el. Most már nem a’ Toryk vetnek gá- 
tot a’ dolog bevégzésének, kik az O Connell 
pártja ’s a’ ministerek közötti vita alatt 
mélyen halgatlak, nem vélvén magokat 
hivatva lenni politikai ellenfeleik gyámo- 
lítására , ha szinte ezek a’ protestantismus 
ügyét védenék is válamelly ellenség ellen. 
Tegnap estve az alsó Házban az irlandi 
nyilvános népcsoportozások elleni bili 
mozdíttatott elő, mellyet a’ kormány az 
Orangisták ellen ada f e l , kik hallatólag 
nyilatkoztaták ki, hogy Julius 12-dikén 
„physikai hatalmokat“ ki fogják tüntetni, 
’s azért sietnek a’ bilit azon nap előtt tör- 
vényjé tenni, ’s Irlandba küldeni, hogy 
a’ kormány szándékjokat megsemmisíthes
se. Az Orangisták nem mind protestán
sok, hanem egy párt egyesülete, melly a’ 
protestantismust catholicus polgár társai 
üldözésére ’s elnyomására igyekszik fordí
tani. Tagjai alávaló kereskedők, és haszon
bérlők, ’s számok legnagyobb Dublinban
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’s Alster tartományában , kik lázongásaik 
közben a’ haza védelmére kezekbe adott 
fegyvereket is használják az elébb gúny- 
énekekkel felingerlett párt ellen. De vágy
nak köztök nemesek ’s parlamenti tagok 
is , kik azon gyülevészeket erősítik , a’ kor
mány elébe gátakat gördítnek és a’ Parla
mentben hathatósan, pártolják azokat. Ezen 
opposition kívül még az O Connell és íia 
pártjával is kell a’kormánynak küzdenie, 
kik ellene szegezék magokat adótörvény
nek, úgy vélekedvén , hogy már a’ fennállók 
is egy más ministeriumot önkényes czélra 
téríthetnének. Azomban a’ többség még is 
a’ bilihez állott, melly kélségenkívül ál 
fog menni.

Junius 27-dik’reggelén nagyszámmal 
gyülekeztek öszve a’ felső Ház tagjai, hogy 
az alsó Ház tagjaival egyesülve nyújtsák 
be azon felírást, mellyben O Felségének 
szerentsét kívánnak , hogy királyi szemé
lyének , Collins által a’ minap történt 
megtámadásától megmenekedett. A’ püs
pökök, bírák és katonai tisztek forma, a’ 
többiek udvari ruhában jelentek meg. Az 
alsó Ház tagjai egyre fél órakor tsatolák 
magokat hozzájok , ’s a’ királyi palotából 
vissza tértteket 4 óra elolt nem igen vár
ták. London városa szint illyen felírást 
határoza O Felségéhez szavak többségével.

A’ felső Ház Jun. 27-diki ülésében a’ 
Lord Cancellarius O Felségének a’ Házak 
felírására adott kegyes válaszát e’ szavak
kal terjeszté elő: Mylordok és Urak! Kö
szönöm az uraknak személyem megtámad- 
tatásán gerjedt érzelmeik szives kifejezé
sét. En népem hűségében bízom , és le
gyenek meggyőződve, hogy szünetlen gon
dom annak azon áldásokat biztosítni, mel- 
lyek kormányom alatt azt örvendeztetik. 
Richmond Herczeg ajánlására a’ felelet a’ 
Ház Journáljába iktattatott.

Az alsó Házban Lord Morpeth a’ 
yorki Grófságból egy kérelmet nem keve

sebb mint 138,652 aláírással adott b e , 
melly a’ gyermekek napi dolgozásokat a’ 
fábrikákban 10 órára szorítja. Lord Pal
merston egy Anglia és Orosz Ország közötti 
szerződés irományját adá elő , m elly, mint 
Baring úr előre bocsátá, az orosz-hollandi 
kölcsönözési szerződés; ’s ugyan az£ kér
désére, Lord Allhorp azt tsak egyszerüleg 
akará a’ Ház elébe terjeszteni. Ezután 
Baring úr a’ külső Status Titoknokot kér- 
dé , ha Görög Ország határai már ki van
nak é szabva? Lord Palmerston feleié, 
hogy a’ Görög országi Szerződés, mellyben 
annak határai is megszabatnak, \ égéhez
közelget; ’s mihelyt bevégződik írásban 
terjeszti elő. Ez után Lord Althorp a’ 
napi rendet javaslá, nevezetesen a’ skócziai 
reformbill harmadszori felolvasását; egy 
kévés vitatást támasztott még azon kérdés , 
hogy a’ választhatóságot bizonyos birtok
hoz kellessen é kötni? melly Sir Ch. We- 
therell , Sir R. Peel urak ellenére félre
vet tetett , minthogy e’ törvény, sokképen 
kijátszható lévén, szükségtelen. Raring 
úr továbbá azt ajánlá , hogy bilije, melly 
a’ Parlament tagjait az adósságokért be
záratni nem engedő kiváltságtól megfoszt
ja , másodszori biztosságba vétessen. Lord 
Allhorp ellenzetté, mondván: elejénte a’ 
bili mellett vo lt, de hosszabb megfonto
lás után úgy találja, hogy e’ részben a’ 
kár a' hasznot haladja. Hunt és Home 
urak szükségesnek vélek e bilit a’ felső 
ház tagjaira is kiterjeszteni. Shiel azt jegy- 
zé meg: nagyon különös, hogy a’ (Tory) 
Oppositio urai azon pillanatban , mellyben 
a’ Parlamentnek reformálódnia k e ll,o !Iy  
hirtelen új világot fogtak fel. SirW illough  
úr ellenzelte a’ bilinek a’ felső Házra le
endő kiterjesztését. Többek is szóllottak 
ellene, még is Baring úr ajánlása 69 szó 
többséggel 15 ellen elfogadtatott. Lord 
Althorp, Shiel úr kérdésére azt nyilatkoz
ta tá ki, hogy a’ Státus-titoknok az iriandi



tizedre nézve a kővetkező nap egy moz- 
dítványt adand elő. Mellyre O Connell 
(a* fiú) azt ajánlá, hogy az alsó Ház ak
korra különösen hivattasson meg (melly 
esetben minden tag köteles megjelenni.). 
A ’ ház reggeli 3 órakor eloszlott.

A’ Courier hirleli, hogy Lord Durham- 
uak késedelem nélkül Koppenhágába kell 
mennie, onnan egy kormányi gőzhajón 
Pétervárába. A’ ministeri Globe imígy 
szóll e’ felől: „Lord Durham Pétervárába 
raló különös küldetése nagy jelentésű köz 
lekedésre mutat. Ez alkalommal egész vi
lág szeme a’ Lengyelekre és az Orosz Bi
rodalom magaviseletére van függesztve , 

ez utolsó, ha csak felében igazak is 
azon lett dolgok , mellyeket beszélnek , 
minden Kabinét figyelmét felébreszteni 
képes, melly forma vagy tett szerént a’ 
bécsi Congressus actáit biztosította. A’ köz
vélemény Lilán ítél ve, nem lehet kételked
nünk , hogy Lord Durhám küldetésének 
czélja egészen különös és kifejezett ; azon 
sem kételkedünk , hogy a’ franczia Kabinét 
is hasonlóul fog cselekedni1,4. — A’ Times 
pedig így ír e’ dolog felő l: Ha Lord Dur
ham követségének czélja, Anglia egyenes, 
's hathatós közbenvetése a’ szegény Len
gyel Ország mellett; úgy bizonyosok va
gyunk, hogy egy angol, de a’ világ akár- 
meily nemzete között is csak egy ember 
sem fog vonakodni, ki a’ bátorságnak, 
's Európa békességének barátja , egy 
illy szükséges, igazságos szent lépés sike 
re végett az égre legforróbb óliajtásokal 
botsátani fel. Magok a’Sir Ch. Bagót közel 
lévő barátai is megvallják, hogy a’ mi az 
elmésséget és elhatározottságot ille ti, Lord 
Durham az utóbbi haagai követnek sokkal 
előtte van.

Több lapok jelentik Sir Ch. Bagói 
Haagából vissza leendő hivattatását.

Irland három negyedében megszűnt

a tized, s egész egyházi megyék felzú- 
dultak, hogy annak ellent álljanak.

Clareban olly nagy a’ cholera miatti 
rémültség, hogy egy vásári nap reggeli 
9 óráig senki ott meg nem jelent, ’s csu
pán egy mészáros nyitá fel székét.

A’ felső Ház Jun. 28-diki ülésében 
megjelent a’ Lord-ügyviselő az alsó Ház 
több tagjaival, ’s átadá a’skócziai reform- 
bilit. Marquis Lansdowne előterjeszté a* 
biztosság utolsó tudósítását az irlandi ti
zedről, mellynek kinyomtatása, némel- 
lyek közben szólalkozása után, elrendel
tetett. Lord Grey az Orosz Országgal kö
tött szerződést terjeszté elő. Ez után a* 
Lord Canczellarius a’ skócziai reformbill 
felolvasását ajánlá, melly elfogadtatott, 
másodszori felolvasása Julius 4 dikére ha
tározta t ván. A’ ház 10 órakor eloszlott.

Az alsó Ház ülésében Bulver úr az 
Uj-Délwalesi lakosok kérelmét terjeszté 
e lő , kik az esküitek törvényszékének be
vitelét kérték. Melly után Ő Felségéhez 
egy felírást ajáula , hogy az Uj-Délwalesi 
lakosoknak k é p v is e lő i  a lk o tm á n y  
engedtessék.Ez ajánlást kevesen pártolták 's 
66. szóval 26 ellen vissza vettetett. Ez 
után Lord Ebrington állott fel az ország
ban lakó Lengyelek kérelmének előter* 
jesztése végett, kik elnyomaltatásokat pa
naszolták , ’s a’ Házat ügyök felfogására 
kérték. Sir Ch. Wetherell kinyilatkozta- 
tá , hogy idegenek kérelme, kik idegen 
halálomtól szenvedett rósz bánás felől pa
naszkodnak , nem fogadtathatik el. Ezt a* 
beszéliő helyben hagyá; ’s e’ kérelem azon
nal vissza vétetett, és Agnlia több helyei
ről a’ szenvedő Lengyelek mellett beadott 
kérelmek terjesztetlek elő. Erre felállott 
Fergusson úr, ’s azon reményjében tehát, 
hogy a’ lengyel kérdésnek még egészen 
vége nem szakadt, ajánlá előterjesztétni 
az Orosz Császár Febr. 26-diki Manifestu- 
mának írásait , mellyre az organícus
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status hivatkozik; valamint a* Péterváii 
angol követ hivatalos leveleinek is kivo
n a tá t, mellyekkel azok O Felsége korma 
nyával közöltettek. Előadá a’ beszéllŐ a’ 
Lengyelek jussát a’ fellázzadásra alkotmá
nyok megsértése miatt, úgy szinte az an- 
goly kormány kötelességét is a’ bétsi Egye
zés végrehajtására. Megemlíté a’ Lengye
lekkel volt durva bánást Varsó veszte után, 
nevezetesen Herczeg Sanguskó példáját is, 
keményen gyalázta a’hannoverai kormány 
viseletét Túr eránt, ki mint gonosztévő 
fogságra vettetett ’s papirosaitól megúsz
tatott. Végre beszédét ímígy fejezé be: 
,,A’ Császár minden szülétlen gyermekek 
attyának nevezi magát. A’ rokonoknak 
nem engedték azokat védeni és táplálni. 
Ezen gyermekek az ország különböző részei
re kiildettetnek, és mint honjok ellenségei 
neveltetnek fel. (halljuk! halljuk!) A’ 
Császár czélja Lengyel Országot nemzeti
ségétől megfosztani, elenyésztetni, és Ang
liának tellyes jussa van Lengyel Országot 
védni , ’s magát Orosz Ország viselete 
ellen kinyilatkoztatni, melly Európa bé
kességét sérti, és aző maga interesszéjével 
is ellenkezik. Ha Anglia Lengyel Ország
nak az Oroszok által való őrizet alatt tar
tását elnézi , az örökös gyengeség marad 
történeteinkben.“

Fratiezia Ország.
Á’ Páris ostromi állapotját megszűn

tető kir. parantsolatot a’ belső Minister- 
nek a’ királyhoz intézett azon tudósítása 
előzi meg, mellyben o (Gróf Montaiivet) 
jelenti, hogy a’ Cassatio törvényszék a’ 
haditörvényszékeknek e’ mostani környű- 
letekbeli illetősége ellen mondotta ki íté
letét; ’s javalja a’ Jun € dikán parantsolt 
ostromi állapotot megszüntetni.

Junius 29-dikén hozta a’ cassatio tör
vényszék az ostromi állapot kezdetétől fo
lyamatban volt hadi törvényszékek illető
sége ellen az Ítéletet. Erre annak okúi

szolgált a’ GeoíTroy festő ősmeretes peré
nek elébe lett vitele. Délelőtti 11 órakor 
kezdte az említett törvényszék ü lését; 
mellyben a’következő tagok jelentek meg: 
Bastard de 1’ Etang ú r, mint előlülő , 01- 
livier , Briere , Dupaty, Meyronnet Saint 
Via re , Kivé, Avoine de Chantereine, Chil- 
laud de la Rigaudie , Gilbert, Choppin d’ 
Arnouville, llocher és Isambert tanátsos 
urak. Különösen szembetűnt Merilhou úr
nak távolléte, ki még a’ megelőzött napon 
Párisban láttatott. Az ifjú festőt heves és 
lelkes beszéddel Odillon Barrot védelmez
te. A’ tanátskozások következése a’ lett, 
hogy a’ Geoífroy ellen indított per hét 
szavakkal öt ellen egészen cassállatotC

A’ Geoífroyt védlőnek a’ cassatio 
törvényszék előtt tartott beszédjéből kü
lönös figyelmet érdemelnek a’ következő 
érzékeny és fel lelkesedést mutató he
lyek; egy fiatal embernek, ki annyának 
húsz magzatjai közül egyedül maradt meg, 
s a’ ki a Constilutióra hivatkozik, nem 
engedni meg, hogy a’ fenálló törvények 
szerént a’ tizenkét esküdtek által Ítéltessen 
meg; megalázó tett az urakra, megalázó 
és kétségbe ejtő az országra nézve. Hát 
igaz volna az, hogy a’ Constitutio sérel
meire nézve az urak hatalma semmi tör
vényes kezességet nem ajánl ? Midőn a' 
halhatatlan emlékezetűnemzetigyülés min
den polgárokat közös garanciával biztosí
tott , a’ cassatio törvényszéket,melly egyen
ként kit kit védne és oltalmazna, lerera- 
té elő. Ezen nemes szék practicus kezes 
minden mi igazainkra nézve: vagy talám 
a’ mi rendelkődzéseink tsak beirotl papiros 
darabok , mellyeket a’ hadi törvényszék 
félre vethet, és eggy Sergent széllyel szag
gathat ? Ha így van a’ dolog, akkor a’ Con- 
stitulio tsak alkép és olly tőr, melly sokkal 
rosszabb a’ legalább nyílt artzot mutató 
önkénynél. Visgálják meg tehát az urak, 
valyon a’ katonai törvényszék a’ törvény



ereje vagy megsértése mellett állíttatott e? 
Jussok van az uraknak ezt megliányni vet
ni , mert az urak bírói hivatalok nemtsak 
magokra, hanem egész Frantzia Országra 
tartozik; a’ mihez mi kevélységgel és bi- 
zodalommal tartjuk jussunkat, ’s a’ t.

Junius 30-dikán a’ Colombat Hassen- 
fratz, Tiellemant és Deloffre a’ cassatio 
törvényszékhez vitetett pereik nézettek ál
tal , ’s mind azok határozásnál fogva a’ ren
des törvényszékekre igazíttattak.

Az Orleáni Herczeg Junius 30-dika 
reggelén érkezett St. Cloudba déli Fran
tzia Országban telt utazásából.

Chateaubriand , Fitzjames és Hyde de 
Neuville urak törvényes határozásnál fog
va ugyan az nap botsáttattak szabadon.

A ’ Quotidienne, National és Tribune 
Julius 2-diki levelei Párisban a’ postán le
tartóztattak. Az idősb Dupin úr Níevre 
megyébe utazott, de a’ Journal des De- 
bats szerént onnan Isak hamar vissza vá- 
ratik.

Ugyan ezen újság szerént a’ két kama
rát öszvehívc szándék továbbra halasztatik.

Marquis Fitzjames és Gaston Mont
morency Herczeg, kik Mansban valának 
fogva, a5 Gazette de Normandie szerént, 
szabadon botsáttattak.

Párisban ismét diihösködik a* cholera.

8  v é c z  i  a.
Stockholmból írják Jun. 19-kéről, hogy 

a’ korona örökös a’ 10,500-ból állómulat- 
sági táborozás (Lustlager) vezérlését által- 
vette. Közelebbi vasárnap O Fgének neve 
napja nagy pompával fog ünnepeltetni a’ 
Ladugardsgärdeti logerben, melly már is 
sok nézni vágyókat és útasokat öszvegyűj- 
tött a’ szomszéd tartományokból. Némelly 
hírlevelek a’ tsak nem fél mii. tallérba 
kerülő katonai pompa ellen nem tettszé- 
seket nyilatkoztatják, midőn a’ királyság

négy tartományja majd éheíhalás alatt 
nyög. ^  korona örökös az idevaló olly 
takálsokra nézve , kik mesterségi talento- 
mok, hűségek és példás erköltsök által 
különböztetik meg magokat, penziói in
tézetet alapított; melly szerént minden 
esztendőben tizen, kétszer a’ király neve 
napjain, Jan. 28-dikán, és Jun. 24-dikén 
harmintz tallérokat kapnak. A’ király a’ 
nyárnak nagyobb részét Schoonenben szán
dékozik tölteni, hol O Felsége a’ többek 
közt az új helsingborgi kikötőnek felnyit- 
tatásán jelen Iessz. Ezen kikötő olly jeles 
munka, melly a’ planumot készített La
gerheim ezredes Fő Hadnagynak, és az 
azt végrehajtottSydow kapitánynak betsü- 
letökre válik. Az időjárás itt termékeny
ségre ’s bőv aratásra hagy bennünket szá
molni. Miilyen különös oldalról tekintik 
itt a’ franczia dolgokat, mutatja a’ többek 
közt az, hogy politikusaink, nehány a’ 
külföldről vett tudósíttatásokra támasz
kodva , a’ Francziák Királyjának olly szán
dékot tulajdonítanak, mintha az a’ thro- 
nusról lelépni, ’s a’ királyi méltóságot 
Franczia Ország első consulságával vagy 
praesidenségével akarná feltserélni! Leg
alább, úgy vélekednek ők, egy illyen lé
pés a’ külföldnek, melly a’ franczia nép
ből tsak a’ játékszín elején megjelenő ta
gokat szemléli, komolyabb és előlátásra 
intő nézetet nyitna fel a’ jelenetek végetlen 
mélységébe.

Junius 22-dikéről ugyan onnét így 
írnak: A’ dánus tisztek, kik a’ közelebbi 
vasárnap tartandó katonai mozdulatokon 
jelen kívánnak lenni, naponként a’ király, 
és korona örökös társaságában jelennek 
m eg, ’s igen nagy megkülömböztetéssel 
fogadtatnak. Ezen hónap 15-dikén kezde
tett el egy stockholmi politzia levélnek az 
udvari Canczelláriustól rendelt törvényes 
idéztetése. Okúi szolgált erre az abban 
foglalt illy nyilatkozás, hogy: „több pa
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póknak a’ krumpli dézmához való justar-
tásokat az egyházi dolgokra ügyelő Sta
tus Titoknokság p e n g ő  a la p o k  miatt 
gyámolította.“ A’ bőv aratás reménysége 
le szállította a’ nagy drágaságot. JNielson, 
a’ lundi univerzitásban professor ezen nyá
ron tudományos utazását a’ norwégi par
tok hosszában elfogja kezdeni , hogy a’ 
Scandinavia halairól folyamatban lévő 
munkáját bevégezhesse. A’ christiani egye
temben e’ f. h. 8-dikán T a n u ló i  szö 
v e t s é g  alkottatott, mellynek tulajdon 
jelentése szerént tsak tudományos és tár
sasági czélja van.

Torok Birodalom.
Hogy Ibrahim Basa seregei St. Jean 

d’Acre várát ostrommal megvették, érin
tettük legközelebbi újság levelünkben. A’ 
Junius 7-dikén Alexandriában megjelent 
syriai sereg bulletinje következőképpen 
adja ezen történetet: Egy hadi osztályra 
hat hónap óta St. Jean d’Acre ostrom alatt 
való tartása vala bízva. A ’ fő hadivezér 
Ibrahim Basa végre azt tette fel magában, 
hogy ezen hosszú ostromnak reárohanás- 
sal vessen véget. Május 26-dikán magához 
hivatja az ostromi osztály Generálisait, 
ezredeseit, a’ batalionok fejeit, ’s köztök 
illy rendeléseket teszen : Achmed Bei,had- 
tsapati főkapitány , a’ második ezred első 
batalionjával a’ Kapuburdschu torony tö
résére , a* második batalion, az ezredes fő
hadnagy vezérlése alatt, INebi Saleh, a’ har
madik Omer Bei alatt Zavié nevű töré
sekre rohanjon. A’ negyedik batalionnak 
a volt parantsolva, hogy az első törésre 
rohanó katonaságnak szükség esetbeli erő
sítésére készen tartsa magát; a’ tizedik ez- 
redbeli egy batalionnak pedig , hogy az 
ezredes vezérlésével ugyan ezen czélból a’ 
harmadik törés alatti sáncz árkába áljon ; 
más batalion ugyan ezen ezredből arra 
volt rendelve, hogy egy órakor éjfél után

a’ Kerimburdschu toronynál lévő sántzok* 
ba lajtorjákat szállíttson, ’s ott várja be 
az ostrom kezdetéi. A ’ fővezér ezenkívül 
minden tisztnek külön utasításokat adott. 
Május 26- 27. közötti éjjelen keményen 
tüzeltek a’ battériák. 27-dikben reggel ké
vés pillantatok múlva napfeljötte utánpa- 
rantsolja a’ fővezér a’ megrohanást. A* 
Závienél lévő seregosztály tsak hamar tzélt 
érhete. A’ Kapuburdschunál lévő pedig az 
oldal megtámadásoktól gyengítetve, ma
gát vissza húzni kezdé ; de észrevévén ezt 
a’ fővezér, kardot rántott, és halállal fe
nyegette mind azokat, kik magokat vissza 
húzni merészelnék. Ekkor a’ pótló se
reg is elérkezvén , ’s apró tüzelések által 
az ellenség vissza nyomatván , a’ czél iü 
is eléretett. Majd a’ Nebi Saleh rés fog
laltatott el katonáinktól, kik a’ bástyákon 
kiszegezett ágyúkat magokévá tették. Az 
ágyú durrogások mind két részről még 
ezután egynéhány óráig tartottak. Délután 
4 órakor tett a’ 10-dik ezred, melly Za- 
viénál állott, olly kemény megtámadást, 
hogy az ostrom alatt lévők magokat meg 
adni kívánták. Tüstént megjelent egy 
Küldöttség , és térdre borúlvána’ fővezér 
előtt, kegyelemért esedezett. A ’ fővezér 
megkegyelmezett nékiek, sőt még a’ fegy
vereket is nállok hagyta. Éjfél tájban Ab
dullah Basa elment a’ fővezérhez, a’ ki ötét 
vezért illető tisztelettel és nagy barátsággal 
fogadta. 1 órakor mind ketten lóra ül
ve , a’ városon kívül lévő kastélyba men
tek nyugodalom végett. Seregeink közül 
nehány csapatok betódúlván a’ városba, 
némelly rendetlenségeket vittek véghez, 
de másnap minden ragadványok tulaj
donosaiknak vissza adattak. — Minthogy 
Abdullah Basa Egyiptomba kívánkozott, 
osztályos Generális Sehm Beitől Kalifába 
kísértetett, ’s onnan Schahbácz-Dschidád. 
nevű hajón Junius 2 dikán az alexandriai 
kikötőbe4 érkezeit. Mihelyest a’ Vice Ki-



rály jöveteléről bizonyos bírt kapott, 
azonnal a’ maga sajkáját küldötte elei
be. Abdullah Basa a’ Vice Király elei
be menvén, attól vezéri ranggal és be- 
tsiilettel fogadtatott, ’s minden hibái el- 
vannak engedve. Lakik a’ Vice Király 
palotája mellett azon házban, melly ide
genek számára van rendelve. Az Egyipto
miak részéről St. Jean d’Acrénál elestek 
1 ezredes ; 2 batalionclief; 2 májor ;
3 kapitány; 15 tiszt és 489 közember, 
mindöszve 512 ember; megsebesedtek: 
1 ezredes, 1 oberstlieutenant, 2 batalion* 
chef, 2 májor, 8 kapitány, 47 tiszt és 
1368 köz vitéz, öszvesen 1429 ember. 

B r a z í l i a .
Rio Janeirói újságok Apr. 26-dikáról 

az ott közelebb történt nyughatatlanságok- 
ról az igazság Ministerének a’ tartomá
nyok elölülőihez következő hivatalos le
velét közlik: Egy e’ f. hónap 3-dikán költ 
kerülő-írásban közlöttein az urakkal az 
azon napi történeteket (I. 1. számú újság 
levelünket). A’ restauratiói párt f. hónap 
17-dikén reggel öszvegyülekezett Quinta 
von Boa Vistában. Fő ereje annak ő cs. 
Felsége szolgáiból, Eugenho Vilho kerü
let nehány nemzeti őrjeibői, két kiságyé
ból , és nehány idegen és brazíliai tisztek
ből állott, kik annyira elfelejtkeztek min
den betsület érzésről , hogy magokat egy 
semmirekellő szörnyetegüző parantsolat- 
jainak alá vetették. Az újvárosi piaczra 
mentek ezek, a’ honnan a’ mi katonáink 
meglátására hirtelen vissza vonúltak. A’ 
nemzeti őrsereg, melly mindenkor kész 
az Ország védelmére, és illetlenséget kö
vetni el soha nem szokott, a’ városi gárda 
batalionjától, melly a’ benne lakozó nemes 
lelket ’s bátorságot soha sem hazudtolja 
m eg, gyámolíttatva, nehány pillantatok 
alatt azokat tökéletesen megszalasztotta.

Többen megölettek, vagy elfogattak, a’ 
többiek pedig az erdőkbe ’s  Quinta 
szomszédságába futottak- Eg}' a’ mi városi 
őrjeink közűi halálosan, a’ lovasságtól 
szintén egy kapitány kevéssé sebesíttetelt 
meg. Azon árúlók , széljel oszolva a’ fő
város különbféle részeiben, némellyeket 
eltsábítván, másokat megtsalván, ugyan 
azon időben több helyeken szándékoztak 
a’ várost megtámadni; de a’ kiszállani szán
dékozók megtámadtatván visszaverődtek; 
négy tiszt, ezek közt a’ hires Conrado, 
kezünkbe került. A’ tsoport közt sok régi 
szolgáit lehetett észre venni Dom Pedro- 
nak, kik méltán nevezik magokat com - 
p r o m it t á l t t a k n a k ;  mert ők voltak 
okai azon Fejedelem megbukásának , a’ ki 
őket hivatalokkal ’s megtiszteltetésekkel 
halmozta, és a’ kik szemtelen és rettentő 
kegyetlenségek állal felgerjesztették Bra
zilja haragját, de a’ kiknek még is nagy
lelkűségből botsánat adódott. Némellyek 
ezek közűi elfogattak, mások űzőbe vétet
nek; nem lehető, hogy a’hívtelenség hálát
lansággal párosodva az igasság karjai közűi 
elfuthasson. A’ Rio Janeirói palotában, Apr.
19-ikén 1832. (aláírás). Dio Antonio Feijo.“

Legújabb Hírek.
B é c s . A’ Felséges Császár cs Csá

szárné Insbruckból Jul. 10-dikén Linczb® 
várattattak.

A’ Courier szerént Junius 30-dikán 
délután azon hír terjedett el Londonban, 
hogy Dom Pedro a’ portugálli partokra 
kiszállott.

Sir J. Macdonald a’ jónai szigetek
nek Sir Fr. Adams helyeit kineveztetett 
Igazgatója Jun. 29-dikén megholt.

Geoffroy és más a’ hadi törvényszék 
előtt ítéltetett személyek a’ Seine megyei 
Assissenhof elébe idéztetnek.

(Hasznos Mulatságok 4. Szám. árkus Hirdetés''
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H I R D E T É S E K
a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

Könyv Hirdetés,
Egerben, az Érseki Lyceum fcönyvnyomtató intézetében hagyá el a’ sajtót: 

„História Catalepseos compositae somnambulismique per se evoluti, observata 
per Michaélem Hanak Med. Drem I. Cottus Heves honorarium , A. Ep. Cittis 
Agrien. Ord. Physicum. Agriae 183^.“ —  Ara öszve fűzve 30 kr. ezüst pénzben. 
Róla bővebben szóllani fel tartjuk Hasznos Mulatságaink számára , annyival inkább, 
mivel megvan ígérve , hogy magyarul is megfog jelenni e’ritka esetről tett tapasz
talás.— Árúi tátik Pesten Eggenberger Jósef könyváros, és T. Szedliczky András 
kir. táblai ügyviselő uraknál. Egerben Plank Ferentz Könyvárosnál, és a’ Szer
zőnél; Gyöngyösön Gondos István Fiscális úrnál; Mishóltzon Bárány Bertalan 
esküdt úrnál; Kassán Vajnárovich Jósef Orvos, és Krausz László kir. Convict. 
Praefectus uraknál.

F i g y e l m e z t e t é s .
(1) Azon előfizető Uraknak, kik boldogult I l i i r e  Já llO S  Professzor egész 

magyar Philosophiájának árát letették, hirül adatik, hogy felét a’ letett péznek, 
minthogy a’ munkának hátra lévő két részét a' szerző véletlen halála megjelenni
nem engedé , ugyan azon a'helyen hol a* munkára előfizettek, jövő Septem ber
Vegéig felvenni ne terheltessenek: azok pedig, kik magánál a’ boldogult Szer
zőnél praenumeráltak, méltóztassanak az Alábbírottnál a' pénz felvétele végett 
magokat jelenteni. Egy úttal azok i s , kiknek a’ boldogult értékén akármiféíe 
hiteles keresetek vagyon, megkéretnek, hogy a' mondott időhatár napig kere
seteket szükséges bizonyító levelek mellett bejelentsék ; mert későbben mindenek 
végképen azonnal elrendeltetnek, és felelet semmi keresetre nem adatik,

R e s e t a
a' bölcselkedő Kar Dékánja , Pesten 
Urak útszájában 431 szám alatt.

Serház árendába adása.
(1) Szeged Sz. kir. Városában kebelezett Serháznak bérbeli ideje folyó esz

tendő Mindszent Hava 31-dikével végéhez közelgetvén, annak ismét három egy
mást követő esztendőkre közárverés útján Polgár mesteri Tiztségénél naponként 
olvasható feltételek mellett leendő bérbe botsátatására f. e. Kisasszony hava 14-dik 
napja határoztatott. A’ kiknek tehát kibérleni szándékjok vagyon a’ fentírt he* 
lyen , és határ napon magokat jelenteni ne terheltessenek.

Második Félesztendo.
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(1 )  A’ Pesti Királyi Tudományok Egyetemének szükségére jövő 183|-dik os
kolai esztendőre, mintegy 156 öl tüzelő fehér tölgy, és 50 öl tserfa fog megki- 
vántatni, mellyek folyó esztendei Augustus 7-dik napján, reggeli 1 0 órakor a’ ki
rályi Egyetemnek Iró-Szobájában tartandó kótyavetyén attól fognak megvásárol
tatni , a’ ki ezeknek szolgáltatását legkevesebb árért felvállalja, és erre magát 
írása által törvényessen lekötelezi. Melly végre meghivattatnak mind azok, kik 
a’ fellyebb írt tűzifa m ennyiséget, a’ legjobb minéműségűekből, mellyeknekleg 
alább is három lábnyi hosszúságú, úgy illendő vastagságú hasábokból, ’s jó sű
rűén rakott ölekből kell állani, legfellyebb folyó esztendei September utolsó 
napjáig ide Pestre a’ Duna partjára szállíttani, ‘s azon kivűl tíz percentumos bá
natpénzt előre letenni magokat képeseknek lenni gondolják. A’ köttendő Szerző
désnek feltételeit az említett Egyetemi író szobában mindennap reggel 9 órától
12-ig, délután 3 órától 6-ig meg lehet tudakozni. Költt Pesten Julius 12. 1832.

H i r d e t é s .
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar királyi Udvari Kamara rendeléséből a' meg

üresedett Csanádi Püspökséghez tartozó, és ugyan tsak T. Csanád Vármegyében 
fekvő Püspök =  Kopants nevezetű Pusztának két Szakasza, mellynek eggyike 2271 
y y4 o' , másika 314 hóid szántó földből áll,  három vagy a' környűlállásokhoz 
képest hat esztendőkre —  szintúgy eggy Dali nevezetű Csárda Kortsma, és a hoz 
tartozó 26 lántz szántóföld, három esztendőre folyó esztendő October hónap 1-ső 
napjától kezdve haszonbérbe kifognak adatni. A’ bérleni kívánók a’ szükséges bánat
pénzzel felkészülve, melly a’ Kopants Puszta első szakasszára nézve 284 for. a’ má
sodik szakaszra nézve 58 for. a’ Csárda Kortsmára nézve pedig 32 forintokban 
ezüst pénzben állapíttatott m eg, a'folyó esztendő Julius 16-dikán Makó Püspöki 
Várossában tartandó árverésre meghivattatnak. — Budán Jun. 28-dikán 1832.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87- for. 
4 pCentes — — — 76,\ —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 177 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Béts városi Bankó kötelező 2 | pCentes 47* — 
Bank Actiáké 1133 f —

4  Gabonának P e s ti  p ia t z i  ára  Julius 13-dikán  1S32. V áltó  C z.ban , Posonyi mérő

1
tiszta , 

fr. kr. 1
középszerű 
fr .  kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta  
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

7 — 20 
4 —  40 
2 —  40 
2 —  12

6 — 20 
4 —  20 
2 —  36 
2 —  8

5 — 40

2 — 30 
2 -  4 |

IZab
Kukoritza
Köleskása
(Köles

1 —  50
2 — 24

1 —  40
2 —  20

1 — 36
2 —  14

Budán, Julius ll-dikén kijött számok: 10. 13. 49. 17. 90.

i

A 3 D  u n a V i z é n e k  á l l a p o t t á  a 3 B u d a i  v  í z  ni é  r  t  é k s z  e r  é  n t  1832-d ik b e n .
Jul. 12-dikén 7 Láb, 1 Hiiv. 9 Von. 

— 13-dikán 7 Láb, 4 Hüv. 6 Von.
Jul. 14-dikén 7 Lab,  1 Hiiv. 3 Von.

B é t s  b e n  a3 p é n z f o l y a m a t  k ö z é p  b o t  se  J u l i u s  \KS-dikén:



5. Szám.
H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
C s e k é l y s é g .

Mondod N ína: „Csekély tárgy, a' melly érzetemet fel 
Lázzíttá , és tsak megnevetesre való.“

Kérlek nékem is eggy szót engedj : „H ogy ha tsekély baj 3 
Orvoslást nem n yer, hogy nyer a z , a’ mi nehéz ?“ |

PESTEN Szombaton  Szent Jakab Hava 18dik napján 1832
Magyar és Erdély Ország.
A ’ háládatos érzés miilyen ditső tet

tekre ragadja a’ nemes szívet, gyakran ol
vassuk ; de most a’nál mélyebb örömmel 
szemléljük, minthogy tulajdon véreink 
— a’ Hazának reményjére nevekedő nemes 
Ifjúság — teszen azt:midőn elhunyt ugyan, 
de felejthetetlen Taníttójoknak, néhai Nagy 
Tiszteletű, Tekintetes Tudós Imre János 
úrnak igen jól talált, ’s rézbe helyesen met
szett képét, a’ második évi Philosophiát 
Halgatók , nem pénz-fizetésért, hanem em
lékezetűi’s egyedül háládatosságérzésből, 
a’Nemzet nagyobb rangú Fél fiainak,az LJni- 
versitásbeli Professoroknak ,és az Egri Me
gyebelieknek osztogatják. A’rézmetszési jö
vendőre sem kereskedésre szánták a’Neme
sek ;hanem a’nemzeti Múzeumba, mintáz 
illy emlékek gyűjtő helyére fogják beadni.

Öt öd i k  köz l és
magyar tudós társaság részérói 1832.
Örvendve nézi a’ társaság, hogy f. e. 

martiusa 18-dikán és 30-dikán költ ’s a’ 
pesti két magyar újságban hivatalosan kia
dott felszóllítására, a’ tudományos mun
kák 61 czikje közűi máig ö t v e n n e k ; a’ 
69 játékszín mívekből pedig h u s z o n e g y 
nek  találkozott magyarra tevője, kik kö
zött hétféle tudományos munkán ketten

Második Félesztendd.

is dolgoznak, mert három ’s négy is je
lentvén becses nevét ugyan azon egy könyv
re , a’ társaság, versenytfordíthatás meg
állapítását találta legigazságosabbnak.

Mindig érkezvén pedig a’ már elfog- 
lalttakra is jelentés, egyszersmind szüksé
gesnek vélé a’ társaság annak közzé téte
lét ezennel, hogy a’ máig elfoglalt tudo
mányos vagy játékszíni munkára csak az 
e’ f. e. Septembere Iső napjáig fogad el 
még új jelentést; azontúl egyedül ezen 
itt alább elélerjesztendő még fenmaradt 
munkák közűi jelelhet ki magának a’ for
dítani akaró, ide értvén azt; hogy ezek 
közűi jövő Septemberig is akármelyik 
választható.

Emberét várja még, mint eddig fenn
maradt munka :

A.
A 3 nyelvtudomány osztályából.

1. Q u i n t i l  i a n u s .  De institutione oraíoria e s  de
oratoribus sívé de causis corruptae eloquentiae.

A 3 történettudomány osztályából.
2. J u l i u s  C a e s a r  minden munkáji.
3. G i l l i e s ,  History of ancient Greece, its colonic*

and conquests 5 vol 8.
4. R o b e r t s o n ,  History of the emporour Charles

the fifth 4 vol. 8. Renter nemet fordításának ba»*- 
nave'televel.

5. M a c k i n t o s h .  History of England 2 vol. 8.
6. P e r c e v a l ,  History of Italy.

A 3 mathesis osztályából.
7. E u c l i d'i s elem ents, (o rotfeia}
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A' természettudomány osztályúból.
T. A m o t t ,  Elemente de Physik.
9. S c h m a l z ,  Diagnostische Tabellen.
10. Ca ju s , Gynaekologip.
11. H o r n ,  Geburtshülfe.

B.
A ’ játékszíni munkák közűi még for

dítóra vár;
Olaszból.

I. A l f i e r i t o l .  Bruto primo. 2. Biutó secundo. 

Angolból.
S h a k s p e a r t ó l .  3. The tempest, 4. Merry 'wives 
of Windsor. 5. What Yon will .  6. Much ado about 
nothing. 7, Love ’s labour ’s lost. S. Merchant ofVe? 
nice, 9. King John. 10. King Richard II. II. King 
Henry V. 12—14 King Henry VI. Part. 1—3. 15. King 
Richard III. 1(1. King Henry VII1. 17. Julius Caesar. 
18. Roineo and Juliet. S h e r i d a n t ó l .  19. The School 
for scandal. 20. The rivals.

Fvancziából,
P. C o r n e i l l e t ő l .  21. l.e Cid. J e a n R g c i n e b o l .  
22. Andromaque. 23. Britannicus. 24. Phédre. 25. Atha- 
lie. V o l t a i r e t ő l .  26. Alzire. 27. Tancrede. Mo- 
l i é r  e t o l -  28. Le tartuíle. 29. Les femmes savantes. 
R e g n a r d  t ó i .  30. Le joueur. L e g r a n d t ó  1, 31. 
I,e roi de Cocagne. C o I 1 i n d’ H a r l e v i l l e t ő l .  
32. Le vieux garzon. P e l a v i g n e t ó l .  33? L’ecole 
des vieülards.

Németből,

L e s s i n g t ó l 34 Minna von Barnhelm. 35. Nathan 
der Weisp. S c h  ró  d é r t ő l .  36. Das Testament. 37. 
Der Murrkopf. I f f l a n d t ó í .  38. Die Jäger- 39. Gö- 
thetpl, GöU von Berlichingen.

Spanyolból.

Lopez de Vega, Calderon de la Barca, és Moreto 
y Eavana jelesebb darabjai, mellyek a' játékszínen is 
elófordúlnak,

Továbbá a’ fennforgóbb énekesjatékok. 
Kivehetni e’ czímekbői a’ fennemlített na
pokon költ hirdetésben foglalt munkákkal 
összevetés után, mikre jelentheti magát a’ 
fordítani akaró, még September lső nap
jáig. Ismételtetik , hogy a’ társaság ezen 
fennmaradottak fordítására nézve i s , az 
említett helyeken már hírűi adott kiköté
seinek megtekintésére figyelmezteti azon 
hazafiakat, kiket további részvétre tud 
gerjeszteni a5 tudomány és szép műv bol

dog szeretető ’s kiket halgatásból kiemel 
az éltető nemzeti buzgalom.

A ’ béjelentés folyvást, alólirtnál tör
ténik, levélben, ki minden tisztelt jelen
tőnek tudtára fogja adni akadható verseny
társát azon kérdéssel , ha kíván e’ azzal 
vívni vagy eláll ’s inkább kényére lévén 
az egyedül dolgozás , más munkát választ. 
Meddig tart az e’ fennmaradt munkák el- 
foglalhatásáqak ideje, arról később szóll 
majd híradás. Tudtául leszen téve minden 
ollyan hazafinak is, ki magát már rég je
lentette,’s hihetőleg fordításhoz is fogott, 
ha valaki Septemberig melléje akarna ál
lam a’ pályán ; midőn pedig a’ legtávolabb 
lakóhoz is, September közepéig a’ felől 
tudósítása nem megy, akkor bizonyos le
het, hogy versenytársa nintsen ’s fordítá
sát, mihelyt kész, méltóztassék csinosan 
írva, egyenesen hozzám küldeni. Julius 
15-dikén 1832.

Döbrentei Gábor m. k.
Titoknok.

Lakik Budán , a' hídnál, Pistori ház 81. sz.

Orosházáról, Julius 12-dikén 1832. 
Eggy hónap még el nem telt, mióta az 
elmúltakért vérző szívünk fájdalmait em
lékkőbe itt, a’ Haza előtt pedig maradan
dó szavakban állítottuk : most a’ jobbágyi 
háladatosság unszol szóllalásr-a, hogy az 
atya és anya nélkül maradt árvák könnyei, 
nenj. folynak érzéketlenek láttára. Ugyan 
is, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György 
úr, ez a’ fényes nemzető lelkes Magyar, 
nagy Hazafi, és kegyes Földes úr, látván 
múlt esztendőben mindjárt a’ cholera ve
szély kezdetén , hogy elholt jobbágyjai kö
zű i, sokaknak maradtak olly árváik, a* 
kiknek nints miből táplálkozniok , azonnal 
azt az utasíttást botsátotta orosházi jószá* 
gában lévő tisztjeihez, hogy ki nyomoz
ván, és felszámlálván azokat, a’ táplál ta
tássokra megkívántató eleséget lisztben, 
főzelékben és zsiradékban, az uradalmi
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élés tárból elegendő mértékben szolgáltas
sák ki. — Ezt tette az ő alattvalóinak 
atyja, a* szegény ügye fogyott árvákkal 
mind e’dig; most pedig azt rendelte átalán 
fogva minden orosházi szűkölködő árvára 
nézve, hogy esztendőnként mind a’dig , 
valamíg kenyérkeresővé nem lészen, 12 
V.forint, 6 po’s. mérő búza,és ugyan a’nyi 
árpa adattassék az uradalmi pénz- és élet
tárból. Nem eléglette mind ezeket az ő 
jótettekben gyönyörködő lelke; részesivé 
tette kegyelmében az egész orosházi Kö
zönséget 1100 forintot elengedve a’nak 
tartozásából, — Vallyon szükségesé mind 
ezek mellett azt nyilatkoztatnunk , hogy 
itt nem a’ színlés, nem a’ hízelkedés szól!, 
hanem a’ valódi háladatosság tör ki , mi
dőn az Uraknak U rától, minden nemű 
áldást, bővséget, hosszú, békés és tsendes 
életet ’s állandó jó egésséget; nagy úri 
Nemzetségének még nagyobb fényességre 
derülést kér földes Urára , az orosházi Kö
zönség !

Nagy-Szombatból Jul. 12-dikén 1832. 
Nem egyedül a’ vigyázatlanság, hanem 
az égi viszontagság is neveli ollykor az Ín
séget, és az emberi tehetséget ez is mun
kásságra szóllíttja. Folyó Sz. Jakab ha
vának 7-dikén d. u. 3 és 4 óra között súj
tott itt a’ villám a’ Lints nevezetű külső
városban eggy majorba, és azt lángokba 
borította, más szomszádságában lévő négy
gyei eggyütt. — Kétségkívül tovább ter
jedt volna az erőre kapott gyúlladás pusz- 
títtása , hanemha Popovich Joachim ú r , 
ide való polgár és kereskedő, a’ maga gaz
daságába fogadott aratóival segedelemre 
nem sietett volna. A’ nevezett úr napa 
asszonyának is tűzmentébe esvén a’ major
ja , jó jutalom ígérés melleti felszóllítjaa’ 
még munkára várakozó ’s piatzon tsak 
henyéllo aratókat, és azoknak munkássá
gokkal megmentette nemtsak az érdeklett

majort, hanem a’ tűz mentében eső több 
épületeket is. — A’ mit a’ késszpénz juta
lom várás eszközlöttaz aratókban, ugyan 
azt gerjesztette Schnürer B. Bakonyi ne
mes Ezredje nevelő Intézete Strázsa-Mes- 
terében az emberiség és betsiilet érzés. 
Eszrevévén ugyan is a’ hartzfia , hogy va
jaméi ly szoros helyen légyenek némelly 
napszámosnak szerentsétlen gyermekei, a’ 
közfalat által törte, ’s így onnan, a’ hol 
már az épület és az egész udvar lángba 
borúit, ’s a’ mentés lehetetlenné leve , 
há rom szerentsétlen gyermekit, kiszabadí
tott. — Köszönetünket Pitroíf, a’ nemes 
Város Kapitányjának , és a’ ts. k. Posta- 
Mester Bartheldy uraknak is , a’ kik a’ vízi 
puskák és vizes hordók előállására olly 
hathatós rendeléseket tettek, hogy ötödfél 
órakor, a’ nagy veszélyei fenyegető gyúl
ladás miatt, már az egész város bátorság
ban lehetett.

B é t s.
Julius 11-dikén költ orvosi Jelentés 

szerént mind ü  tsászári Magossága ’Sófia 
Fő Hg Asszony, mind pedig a’ született 
fő hgi Magzat kívánt egésségben vannak.

A’ ts. k. közönséges Udvari Kamara 
a’ ts. k. udvari fő posta hivatalnál meg- 
iiresűlve volt két Segéd hivatalt; udvari 
Concipista Jezerniczky Jósef, és Cunz Vin- 
tze Kronhelmi Lovag urak kinevezteté- 
sekkel méltóztatott betölteni.

A ’ Bothe von und für Tyrol, Julius 
8-dikán adott Levelében számlálja elő azon 
örvendezéseket, mellyeket a’ Felségeknek 
Innsbruckban mulatások alatt érezett és 
mutatott a’ nép ; valamint azon atyai ke- 
gyelmességek jeleit is, mellyeket O Fel
sége tsaknem minden lépésén éreztetett. 
Illyen volt p. o. 4-dikén estve az a’ fel
séges ajándékozás, melly szerént a’ Casino 
palotájában tartott mu’sikai akadémia al-



kalmatosságával 100 arannyal segél lette 
a’ szegények boidogíttására szánt bevételt.

Következett 6-dikán estve reményte
lenül lepte meg O Felsége személyes meg
jelenésével a’ fenyíttő ’s javíttó intézetet. 
A’nak kantzelláriája , dolgozó szobái, a’ 
foglyok hálására szolgálló kamarák , temp
lom , oskola, kórház, fördő, és a’ készít
mények berakására szolgálló páhók,mind 
tárgyai valának az O Felsége ügyeimének. 
A ’ foglyokat szintúgy személyes tekintetre 
méltóztatta a’ kegyes Felség , ’s nem mu
lasztotta el azokat élőszóval is részeltetni 
azon kegyelemben, mellyet az épület ka
puja felett lévő írás már kívülről hirdet:

IVsto
SCeLerVM VInDICI; 

aequo
Venlae Largltorl.

hVLD VoLL strahLe Yns reVIgen Kindern 
Des gerechten Vaters AVge. '■

Velentzéből érkezett tudósíttás sze
rént Jun. 13 ’s 14-dike között volt éjtszaka 
il Bravo nevezetű austriai hajót megtámad
ták a’ tengeri rablók. A’ viadal mind két 
részről tüzes volt, de tsak ugyan a’gonosz 
ügy vesztett végezetre is , és a’ rablók fu
tásnak eredtek: részünkről sebbe estek Ru- 
bessa, a’ hajós zászlótartó; Golgi Orvos; 
és Bergamini tengeri Kadét. — A’ törté
netnek szorosabb meneteléről, ez a’ jelen
tés : Levanteből vett tudósíttások szerént 
azon hajókat, mellyek il Bravot megtá
madták , a’ Görög kormányszék fegyver- 
keztelte fel ’s küldötte ki, a’ tengeri rab
lók űzésére; de azoknak emberei, Vezér- 
jeket a’ szárazra kitévén, magok lettek rab
lókká. Elfogtak a’nakutánna eggy görög 
hadi hajót, és azon volt Vezért Scopelo-t 
is, a’ kinek az a’ szándéka vala, hogy va- 
lamellyik közel lévő szigetet szemlélje meg. 
Mondja továbbá ugyan azon jelentés, hogy

azon hajók , a’ Bravo-val tartott viadalban 
14 embert vesztettek holtakban, sebesek
ben pedig még többet.

A agy Britannia.
A’ Lengyelek állapotját érdeklő kér

désben , nem minden heveskedés nélkül 
folytak le Jun. 29 dikén a’ további vitatá
sok. Cutlar Fergusson úr,a’ ki a’ mozgást 
támasztotta, a’ szerentsétlen Nemzetet 
Miklós Császárnak tulajdon kifejezésével is 
védte, úgymint a’ ki a’ felkelést, nem az 
egész Nemzetnek, hanem tsak eggy ma
roknyi nyugtalan fejeknek tulajdonítja, 
a’ kik az ő hív lengyel alattvalóit eltsábí- 
tották, és az ő parantsoiatainak ellene sze
gezték magokat. A’nakutánna által megy 
a’ beszéllő, az újabb lengyel történetek 
rajzolgatására. E’ hosszas és tüzes vitatá
sok után

Jul. 2-dikára a’ Felső Ház ülésébe a’ 
vadászatot érdeklő törvényjavallat ren
deltetett napi rendbe. Lord Wharncliffe 
még eggy kérelmet nyújtott be a’ Tyne és 
Wear folyók szomszédságában lévő szén
bánya birtokosok nevében; a’kik azon pa
naszosodnak , hogy az Ő munkássaik más 
bányabeli munkásokkal eggyetértésben 
vannak, és Biztosság rendeltetésért kö
nyörögnek, hogy az erő hatalom ellen 
biztos védést lelhessenek, a’ kik az unió
nak mind életeket mind vagyonjokal alája 
vetik. — Lord Melbourne kemény kife
jezésekkel kárhoztatta az elijesztő bánás
módot, és az erőhatalmat, melly ellen a’ 
panaszlók teljes igassággal kelnek ki. Ki
fejezésében azt mondá, hogy az Országiás 
minden módot meg fog a’ra engedni, hogy 
azon Tartományokban a’ bátorságra szoro
san ügyelő Biztosság állíttassék, a’ mellyek- 
ben illyes népbeli egygyesületek állanak.

Az Alsó Háznak ülésében Stanley 
úr O’Connell úrnak követelésére jelenté, 
hogy legközelebb következendő tsötör tö
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kön (Jul. 5*dikén) az irlandi dézmát illető 
kérdésben három javallatot fog behozni, 
mellyek közűi még legalább kettőnek által 
kell menni a’ most álló Parlamentum előtt. 
O’Connell úr azt a’ kérdést támasztván , 
hogy mi féle javallatok légyenek azok? 
azt válaszolá Stanley úr, hogy az eggyik, 
a’ dézma adás iránt foglal magába eggye- 
zést ajánló tanátskozást, meily szerént a’ 
dézmálás módja senkinek se függjön sza
bad tettszésélől; a’ tulajdonos pedig köte
les legyen bérlőjéért felelni. A ’ másik 
törvényjavallat az eggyházi foglalatosságo
kat érdekli; a’ harmadik pedig a’hátra lévő 
dézma váltságot, melly tárgyban az eszten
dők számát a’ Parlamentum határozza meg.

Több tagok, nevezetesen Goulbourn 
úr, azon véleményt oltalmazták, hogy az 
Országlás gondoskodjék az eggyházi sze
mélyeknek tartássokról. E’ben O’Connell 
úr is eggyetértett, minthogy, úgymond ez, 
sok eggyházi férfiaknak kell számos ház 
népekről aggodniok, a’ dézmát pedig már 
erőszakkal sem lehet megvenni; de ha meg
akarnák is ezt némellyek fizetni, mások 
meg nem engednék nékiek. Shaw úr je
lentést tett a’r ó l, hogy Cork Grófságban
100,000 ember lépett eggyességre , hogy a’ 
dézma adásnak ellene álljon: ezen alkalma
tossággal három koporsót hoztak elő , a’nak 
jelentésére, hogy a’ ki dézmát akarna adni, 
azt azonnal'megölik. Továbbá, bizonyos 
kath. pap halottemetési szertartást vitt vég
hez a’ koporsók felett. Mindezekhez azt 
tette O’Connell úr, hogy: „Irlandnak az 
a’ szándéka, hogy több protestáns eggyházi 
férfiakat ne tartson , mintsem szükségesek 
a’ protestáns szertartás szerént az isteni 
szolgálat végbevitelére.“ — Sok ezen tár
gyat érdeklő kérelmek terjesztettek elő.

Sir H. Parnell a’nakutánna azt kér
dezte , hogy: tett é az Országiás lépéseket az 
iránt, hogy London és Páris között a’ posta 
járás könnyebbíttessék. Ere Sir Ponlett*

Thomson azt a’ nyilatkoztatást tette,hogy 
e’ napokban érkezett bizonyos férfiú Paris
ból, a’ ki a’ dolgot kész magára válalni, 
hogy a’ két város között egyenes és keve
sebb költséggel járó egybeköttetés eszkö
zöltessék.

Frantzia Ország.
A’ lefolyt Sz. Iván hava utolsó nap

jairól semmi nevezetes új tudósíttások 
sem érkeztek; hanem a’ Jul. 1-sőjéig 
sebjeikben meghalálozott Júniusban har- 
tzoltak számát 212 személyre teszik. Az 
nap, Párisnak kiilönbbféle kórházaiban 
találtattak még 143 sebeikben sínlődők; 
ezek közűi is kettő halt meg még azon na
pon. A ’ Tuilleriák szolgálatjából 66-an 
botsáttattak el. —  Gard Dpmt Praefectje 
Beaucaireben felfüggesztette a’ nemzeti őr
sereget, a* Ministeriumnál pedig eloszlat- 
tatását kéri; minthogy az Orleani Hgnek 
Beaucairen keresztül útazásakor ezen se- 
regbeliek közül sokan illetlenül viselték 
magokat Elöljáróik iránt.

Bizonyos bátorságra ügyelő Biztos 
a’ Sz. Simonisták házába bemenvén, hogy 
azoknak gyülésseket széljel oszlassa , a’ ta
nítványokat éppen kerti munkával fogla
latoskodva találta, mellyet azok éneklés 
és muzsikállás közben teljesítettek. Pater 
Enfantin némelly ellenző indúlatot nyilat
koztatott; mellyre a’ Biztos minden tapasz
taltat Jegyző-Könyvébe felírva, tovább 
ment, a’ nélkül hogy Jegkissebbet érdek
lett volna. Ezen szemléletre 1500 sze
mélynél többet öszvetsődített az újság kí
vánás.— Újabb tudósítás szerént tsakugyan 
bezárattatott a’ hertjek.

Julius 3-dikán Párisban 40 en haltak 
meg a’ cholerában ; és így 6-al többen, 
mintsem az előtte való nap. Még most is 
eggyre fárasztja az emberi figyelmet, ezen 
mind e’dig ösméretlen természetű nyavalya. 
— A’ tudományok Akadémiája elejébe



VáíameÜy levegőből leesett követ terjesz
tettek , melly nem vas, hanem réz részek
kel terhesük. Régen van már kimondva 
azon állítás, hogy a’ cholera a’ levegő ég
ben szállangó méreg következése, most 
ezen kő megtalálása azon új állíttásra szol
gáltat alkalmatosságot, hog}' a’ levegőben 
réz miasmák szállonganak, és azok veszte
gették meg. — A’ mi a’ talált kő tulajdon
ságát illeti; az könnyen mor’sálható, bar
naszürke , eggy helyen ollyan , mintha már 
szénné vált volna: a’ homokkőhöz nem 
éppen hasonlíthatatlan.

Minthogy az idősbb Dupin úr a’ Mi- 
nisterialisTanáts Elölülőjévé kinem nevez
tetett , úgy mondják a’ dologhoz nagyon 
érteni akarók , hogy minden udvari hiva
taláról leakart mondani; de a’ Király azon 
kívánságátnyilatkoztalva , hogy Leányának 
nem sokára történendő öszvekelésénél, a’ 
hol hívségére nagy szüksége lészen , tegyen 
neki szolgálatot, megmaradt előbbeni hi
vatalában ’s vissza utazott Clamecybe. Du
pin úrnak gondolkodása szerént semmivel 
sem kellenék az Uralkodónak kevesebbet 
tenni , mint az egész Ministeriumot meg
változtatni. — Még azt is akarják tudni az 
Udvarnál nagyon jártasok, hogy a’ minister! 
Előlülőség , ha névvel nem is, de tettel bi
zonyosan Marschall Sou It kezei közölt va
gyon ; ’s nem kis aggodalommal várják , 
hogy mi lészen az erőltetés kimenetele.

A’ Journal du Commerce adja Julius
5-dikén estve, hogy Marschall Souít holnap 
a’ fördőkbe mégyen , ’s a’dig míg távol lessz 
a ’ hadi Ministerség Rigny úrra fogbizattatni. 
Ez nagy barátja Dupin úrnak, úgyhogy, 
e’nek befolyása által Dupin úr tsakugyan re
ményiheti a’ ministeri Tanáls Előliilőségét.

Né me t  A l f ö l d .
A’ Globe és némelly más Londoni 

Levelek hiteles kútfőből merítve akarják 
tudni, hogy a’ hollandi Király nem idegen

a’ bel gi orrú elválalkozást illető tárgyban 
a’dig is míg a' dolog tökéletes végrehajtást 
nem ér, az Antwerpeni erősséget An- 
golyóknak, a’ Venlooit pedig a’ több kér
déseshelyekkel eggyütt, Burkusoknak en
gedni által, de tsak őrizetképpen; hogy 
így a’ belga megtámadást átalánosan ki
kerülje.

A’ Niederländische Staatscourant pe
dig azon feleletet közli, mellyet Junius 
30-dikán adott az Országiás a’ 64 és G5-dik 
Protocolumokra. A’ 65-diket érdeklő fe
leletben nevezetesek, és az éppen most lá
tott híreszteléssel egésszen ellenkezők eme 
szavak: „Hogy Julius, 20-Jika előtt elfo- 
gadtassék az erősségekből leendő kihú
zódás, ez teljességgel nem lehet mind 
a’dig valameddig az elválalkozás feltételei 
megállapítva nintsenek.u — Ezen nyilat- 
koztatásnak következésében , új javallat 
fog tétetni a’ hollandi Király és az öt Ha
talmasságok között, Belgiomnak Hollan
diától leendő elválására nézve, azon ki
jelentett határozással mindazonáltal, hogy 
ez légyen az utolsó áldozat, és hogyha még 
ezt sem követné megeggyezés , az ajánlat 
úgy tekintessék mint nem is tétetett, és 
a’ német alföldi Király egyedül a’ J2-dik 
Protocolumhoz mellékelt A. Függelékhez 
fogja magát tartani, a’ nélkül hogy Bel
giomnak politikai függetlenségéről és Leo
pold Hgnek uralkodásáról tsak legkissebbet 
is tudni akarna. Továbbá, nem válal Ö 
Felsége feleletet mind azokról, a’mellyek 
történendők lesznek; és hogy O Felsége 
soha sem fog a’ betsülettel, és a’ Nem
zetek törvényjeivel ellenkezően tselekedni.

Az éppen most érdeklett új ajánlat 
által erősíttetik meg Belgiomnak függet
lensége és neutralitássa; birtoka átaláno
san az fog maradni, a mellyet határoz
nak a 24 Czikkelyek ; a’Seide folyón leen
dő hajókázás, körülbelül olly állásba té
tetik, mint a’ Rajnán gyakorlando; hanem
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a’ földközi vizeken gyakorlandó szabad ha- 
jókázás nem említtetik, valamint azon tar
tozás sem , bogy a’ tsatornák fentartására 
köteles légyen Belgiom ügyelni, és költe
kezni. Az adósságoknak tőkepénzekké vál
toztatása iránt az liatároztatik , hogy ezen 
tárgyban Utrecbtben kellessék öszve jö
vetelt tartani, még pedig úgy, bogy ba 
a’ Biztosok két bónap eltelése alatt öszve 
eggyezni nem tudnának, a’ törvény előtt 
és a’ bankókban minden kérdés alatt ma
radt eggyes sommák úgy tekintessenek , 
mint ollyanok, a7 mellyek a7 Belga reszre 
határoztattak. Még az is megbatároztatik , 
hogy Hollandia és Belgiom között törté
nendő eggyesülés után négy héttel a7 köl- 
tsönös kiköltözés megtörténjék; a7 Hatal
masságok pedig hat bét alatt, megerősít- 
léseket kiadják.

A7 belgiomi Senatoroknak Jul. 3-kán 
tartott ülésében, a7 tartalék seregről, és 
a’ 4,400,000 hitelezésről, úgy az újonnan 
Behozandó törvénykezés folyamatjárói már 
a7 képviselők Háza előtt megfordúlt tör
vényjavallatok vétettek fel, 7s irántok Biz
tosságok neveztettek.

P o r t u g a l l i  a.
Hogy D. Pedro kiszállott volna sere

geivel a7 szárazra, semmi utóbbi tudósít- 
tások sem érkeztek; hanem a7 szájjaló hír 
Londonba is megérkezvén , ott a7 portu
galli státus papiros hitelét 53 -J-ről, mind
járt 55-re emelte. Egyéb arant Junius
20-dikán így írtak Lizabonából; Most már 
semmit sem kételkednek azon, hogy azon 
visszás szelek ne tartóztatták légyen hátra 
D. Pedro ide érkezését, mellyek 15—20 
nap óta folyvást tartottak ; tudják továbbá 
azt i s , hogy a7 hajók semmi károsodást 
sem szenvedtek. Az angoly tengeri erő még 
mind a7 Tájo torkolatjánál vagyon, és két 
kutterrel erősödött.

Más írást a7 Morning Herald közöl 
Jun. 16-dikáról e’képpen: Mi még mind 
e’dig a7 várakozás kedvetlen állapotjában 
vagyunk. D. Pedróról semmi tudósíttás, 
és az ő barátjai nagyon nyugtalanok kez
denek lenni az illy hosszas vonakodás ellen. 
De talám szerentséje, hogy a7 múlt hét 
elejen ki nem indúlt; mivel az idő nagyon 
szélvészes vala: senki sem emlékezik a’ra , 
hogy itt Júniusban valaha oily hideg lett 
volna, mint most. — Hétfőn utazott el 
Badcock Óbester Lizabonából a7 határszé
lek felé, hogy szemmel lássa azt, vallyon 
szándékoznak é a7 Spanyolok D. Miguelt 
segélleni; még mind e’dig sem hallatszott, 
hogy valamelly tudósíttást küldött volna 
tapasztalásairól: hanem a7 spanyol követ
nél eggymást érik a kurírok. Ezt D. Mi
guel is meglátogatta szerdán, és darab ideig 
értekezett vele. — Az angoly , frantzia, és 
amerikai hadi hajók a7 Tájón, nagy hábo
rúi szemléletet adnak; és ha a7 Spanyolok 
által lépnek a7 határszéleken , 7s az angoly 
erő D. Pedro részét segélleni fogja, úgy 
nagy meleg lészen, ha ugyan D. Miguel 
katonái eleget fognak tenni kötelességek
nek. Ezen hét elején gyűlést tartottak a7 
seregek vezérjei, majd beszédet tartottak 
azokhoz , mellyben ki jelentették , hogy 
tudtokra légyen, mennyi békételenek le
gyenek közöttök ; de ha az illyenek az el
lenség előtt leg kissebb jelét adnák a7 hir
telenségnek, vagy megfutamodni akarás
nak , parantsolatjok van a7 híveknek , hogy 
bajtársaikat azon pillantatban lőjjék agyon, 
7s ezért még jutalmat fognak nyerni.

Lord líussell szorgalmatosán foglala
toskodik a7 Ministeriummal, értekezéssel 
nek fő tárgya a7 pénzbeli tartozások ; mint
hogy pedig a7 kintstárban pénz nintsen, 
Madeira sziget jövedelmei adattatnak zá
logba Anglia birtokába.

Azt most már nem igen rebesgetik, hogy 
D. Miguel késsz pénzzel kielégítette volna



—  40  —

a* amerikai követeléseket; hanem azt be- 
széllik, hogy a késszen volt pénz m ellé, 
útasíttást adott D. Miguel azon borokra, 
jnellyek Madeirában lefoglalva feküsznek. 
—  Stag fregata Madeirából ide érkezett, 
és ez is a’ britt tengeri erőhöz kaptsolta 
magát kívül a’ záron. A’ frantzia hajók 
még mind elobbeni hegeiken állanak a’ 
Tájón, és az Országlástól még e’dig sem 
vettek parantsolatot, hogy vasmatskáikat 
felszedjék ’s helyeiket elhagyják.

Tegnap minden szögeleten fel volt 
raggatva a’ Politzajra ügyelő fo hivatal
nak felszóllíttása , melly szerént azon eset
re , ha az ellenség meg fog jelenni, min
dennek megtiltatik az útszákon a’ fegyver 
viselés , kivévén a’ hivatalbelieket. A ’ ki 
ezen parantsolatot meg nem tartaná, azt 
azonnal hadi törvényszék elejébe állíttják. 
Továbbá, nem szabad eggy tsoportban há
romnál több személynek az útszán állani; 
az asszonyok és gyermekek pedig a’ há
zakban tartózkodjanak. Végre felszóllíttat- 
nak minden hív Portugallok a’ segéllésre, 
ba az ellenség próbát tenne a’ kiszállásra.

Az udvari újság Jun. 13-dikán újra 
adja, a’ Februarius 13-dikán kihirde
tett átalános megkegyel mezést minden 
azorí szigetek lakosaira nézve, a’ kik Dom 
Pedro részére által mentek; azon kiszéle
sített határ nappal, hogy 8 hónapi idő 
alatt térjenek vissza elobbeni hívségekre. 

B r a z í l i a .
Rio-Janeiróból Apr. 28-dikán kőit le

velet közöl a’ Moniteur az Apr. 17-dikén 
történt lázzadásról e képpen : Tizenhetedi
kére virradó éjtszaka eggy tsoport D. Ped- 
róhoz ragaszkodó , száma minteggy 300-ra 
mehetett, a’ kik között sokan voltak a’ 
nemzeti őrseregbeliekből, két kis ágyúval 
indúlt a’ város fe lé , hogy a’ fegyverházat 
elfoglalja, és a’ hivatalbeliek lehányását 
kihirdesse. Ezen tsoportot némelly indú-

latos es a’ mostani országlással ellenséges, 
idegen származású fejek vezérlelték. Az 
eggyik német születés Baro Bülownak hi
vatja magát; a’ másik pedig hanoverai szár- 
mazású,Oberstlieut. Niemeyer Jakab. Mint
hogy a’ lázzadóknak szándékjokat elárúl- 
ták némellyek a’ velek eggyetértők közül, 
tehát ellenek mentek azoknak az úgy ne
vezett Permanenters (állandóan bátorságra 
ügyelők) a’ polgári katonasággal eggj^esül- 
ve: kívül a’ városon Sz. Kristóf palotája 
táján ütköztek azokra , és tüzes ellentállás 
után , a’ lázzadtak széljel ütettek , minteggy
20-ig valót hagyva holtan a’ tsata helyén; 
sokan megsebesültek ’s elfogattattak kö
zülök. Ezen utolsók között vagyon Nie- 
meyer Oberstl.B. Biilöw eggynehány nap
pal később fogattatott el. Ezen győzede- 
lem által most újra letsillapodott még 
eggyszer Bio de Janeiro ; de a’ további 
aggodalmak el nem enyésztek egésszen. 
Ha a’ szárnyaló hírek némelly hitelt érde
melnek , az a’ szándéka van az Országiásnak, 
hogy a’ boldogtalan eltsábítatottaknak áta
lános megkegyelmezést adjon; de a’nál 
keményebben büntesse a’ lázit lókat. A’ 
Házak Május 3-dikán fognak öszvegyülni.

Buenos-Ayres és Montevideoból ér
kezett legújabb tudósíttások szerént, ott 
minden tsendességben vagyon ; a’ Plata 
folyóba bizonyos éjszak amerikai hajó osz
tály evezett be, hog} az öszvebékéllés út
ján , minden megtörténtet elfelejtessen az 
ellenkező felekezelekkel , hogy az argen- 
tini szállítvány fejei bizonyos tévedésből 
valamelly amerikai korvetten elviteltettek 
f. e. Januarius hónapban. A’ tévedés a’ból 
eredt, hogy azok, a’ kik a’ Maluini sziget 
körül való tengeri borjú halászatot külö
nösen magokénak követelik , elfogdosták 
az éjszak amerikai goeletleket, mellyek 
azon halászattal foglalatoskodtak; ’s e’ből 
támadt ama’ visszalorló tselekedet.

(Hasznos Mulatságok 5. Szám. \  árkus Hirdetés)
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a' Hazai "s Külföldi Tudósításokhoz.

Magyar  és N é m e t
N e m z e t i  M ó d i - Ö l t ö z e t e k .

A' Magyar Kurír már több ízben illő dítsérettel emlékezett a’ Béts! közönséges 
játékszíni Újságról, mellyet B ä u e r l e  A d o l f  Űr ád ki. Ez a’ sokaktól kedvelt 
Folyóírás már 25-dik évit érte. Foglalatja olly interessans , és a’ kiműveltek sere
gét úgy magához vonja, hogy számos Olvasói, kikkel ditsekedhetik , évről évre 
szaporodnak. A’ Theátrom újság, melly illyen tzím alatt is esmeretes: ORIGINAL
BLATT FÜR K U N ST, LITERATUR, GESELLIGES LEBEN UND MODE, a’ 
mint mondja, valóban minden tudniméltónak C e n t r a l i s  L e v e l e i .  E’ mellett 
gyönyörködtet is még kellemetes elbeszéléseivel , meglepő naponkénti újságok
kal, mívészi és literatúrai tudósításokkal; a’ honnan a derék Magyar Országra 
is régolta elhatott. Különös ékességei ennek a’ szép módi képek , mellyeket nagy 
számmal ád k i, és a’ mellyek minden várakozást felyül múlnak. Ugyan válogat
hatnak bennek a’ galant Dámák és Urak, mert az utolsó módik mindenkor két 
oldalról, p. o. elől hátúi láthatólag rajzoltatnak le , szépen, tsínosan és igazán. 
Ezen képek betse annyira tisztában van már, hogy a’ belföld és külföld minden 
folyóírásai, mint legközelebb az úgy nevezett Allgemeine Zeitungban is lehetett 
olvasni, — a’ melly pedig nem szokott minden hijábavalóságot égig em eln i,—  
eggyezőleg kifakadtak ennek feltételeden ajánlására.

Hogy pedig Magyar Országra függesztett figyelmének is nyilvános jeleit adja 
a’ Kiadó, most már e r e d e t i  Magyar módikkal is kedveskedik, Pesti rajzolat 
szerént a’ híres C l a r o t  után. A’ legújabb, mellyet egyátaljában dítsérnünk kell 
egy földes Urat és hitvesét ábrázolja, menyegzői öltözeteikben, a’ viselet K o s t y á 1 
és M i n d s z e n t i  előadások szerént rajzoltatott.

A1 rajzolat derék, a’ metszés tsinos, és a’ kiszínelés különös elevenséget mu
tat 's gyönyörű. Minthogy a* Kiadó mindent elkövet, hogy Újságát a’Nemes Ma
gyar Nemzet előtt mind inkább betsessé tegye, talám számot is tarthat a’ most 
következő új Semestrisben, m elly Jul. 1-ső napján kezdődik az Olvasó közönség 
kedve és részvétele megnyerésére.

Lehet a’ Theatromi Újságra minden Titt. Posta hivataloknál előre fizetni, 
legjobb pedig a’ Kiadónál (Bäuerle Adolf Úrnál) B étsben, WollzeiI útszában 
Nro 780a’ 2-dik emeletben.— Az Úiság hetenként ö ts  z ö r jelenik meg nagy negyed 
rétben velin papíroson ; hetenként legalább kétszer, két módi képek is ,  részszerént 
német férjfiés asszonyi öltözeteket, részént lagújabb m a g y ar nemzeti viseieteket 
ábrázolók, mellyek mind mivészi mesterkézzel rézre metszettek és kiszíneítettek. 
A’ mívészek mind Bétsi metszők , mint K o v á t s  és G e i g e r .  Az előfizetés fél 

Második Félesztendő•
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esztendőre ezen Újságra, megváltott felküldéssel, 12for. Conv. pénzben. Meglehet 
még Jan. 1-sd napjától kezdve is venni, ’s így egész esztendőre 24 for. c°p. a’ 
képekkel eggyütt, Ezen árért ahármelly messzire is szabadon küldetik az Újság 
Posta költség nélkül nyomtatott adrcsze alatt. Legjobb azomban a’ feljebb ne
vezett Kiadóhoz folyamodni ez eránt, mert ő minden árfelemelés nélkül vigyáz 
arra, hogy kiválogatott ’s szépen kiszíneit képekkel szolgálhasson. Z .—

Első a liúzatandó Nagy-Lotteriák közűi a’ szép két Uradalom

R o g u z n o  és N i z n i o w
Bétsben ts. k. priv. Nagykereskedők Hammer és Karis-nál, 

mellyben Öszvesen nyerettetik
43.000 d. ts. k. arany, valóságos aranyban, és 200,000 for. V.Cz.

Az ezen Lótteriában nyeretendő sommák tsak aranyban, beszámlálva az 
aranyra fizetődni szokott agiót i s , tésznek minteggy

F é l  M i l i ő i n  F o r i n t o t
Bétsi-Betsben, ’s e’ szerént a’ nyereségek teljes száma

700,000 forint ugyantsak Bétsi-Betsben.
A' N y e r ő n e k  v á l t s á g ú l  az U r a d a lm a k é r t

3 0 , 0 0 0
ts. k. teljes mértékű arany darabok ajánltatnak aranyban, 

melly somma az arany Agio-hoz képest, minteggy
140/000 forint ezüstben , vagy is 350,000 Válto-Czédulában.

A’ 22,000 nagy számú nyerők között, a’ legkissebb elől ’s utol nyerő is

legalább eggy ts. k. aranyat nyer aranyban.
Eg g y  Sor s  s z á mn a k  az ára 5 forint ezüst pénzben

és minden öt darab sorsot egyszerre vásárló, eggy ajándék sorsot nyer.
Az ezen Játékot előterjesztés, melly magában igen eggyszerű és világos, 

előadja mind azon hasznokat, a’ mellyeket az Ígérődé itt bővebben leírn i, a vagy 
tsak azért sem szükséges, mivel ez már közönségesen ösméretes,
A' húzás, ha hamarább nem , f. e. November 27-dikén ok veteti en megfogtörténni.

Sorsokat lehet ezen Lotteriához váltani Pesten Liedeman J. S. Fridrich 
Na?y-Kereskedő Irószobájában , valamint Liedemann F. B. és Társa Rőlös-Ke-
reskedésében

„a Szép Magyarné”
Czímü boltban , a’ Város-Ház Piatz és Vátziútsza szögeleién.
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Nagy hasznokat ígérő Lotteria.

Bétsben Choith's Dl Fia *s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Laas uradalmak , mellyek IJlyriában , az Adels-

bergi kerületben feküsznek,
Váltságúl 100,000 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Gz.

a’ meg nyerőnek.
A’ Lotteriában különös előhúzás fog történni, azután pedig a“’ fő húzás, e’ 

következendő képpen:
A’ különös előhúzásban kijövendő számok , mellyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a’ több sors számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vágynak nyomtatva, *s ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000; 7000; 5000; 4000 ; 3000 ; 2500; 1000; 500; 200;
50; ’s a’ t. forintokat tévő sommánként

Öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorsszámok ellenben, a’ mellyek tsak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva, és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek ,' 250,000 ; 20,000; 15,000; 11,000; 7,500; 0,000; 4,500; 

2,000; 1,000; 500; 250; 200; 100; 25 etc. sommánként, öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zöld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is; ezek számára
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B,
A' különös előhúzás, a' főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000;
5000; 4000; 3000; 2500; 2000; 1000; 500 ; 250 ; 200; 100’s a t. forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B.B.
M inden, a' ki tíz veres sors számot (mellyek mind az első , mind a’ fŐ hú

zásban eggyütt játszanak) eggyszerre megvesz kész pénzért, eggy zöld vagy sárga 
ajándék sorsot nyer ingyen, mind a'dig valamig az e'felék el nem fogynak. A 
zöld és sárga ajándék sorsok szón különös hasznot ígérik, hogy nem tsak a há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az elő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösön az ezek számara határozott húzás
ban is , a’ meílyben okvetetlenül mindeggyiknek nyernie kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni; de igen szeien- 
tsés esetben nyerhet eggy ajándék sors szám hétszer is.

A’ ki tíz fekete sorsot eggyszerre vált kész pénzért, annak tsak eggy feketé
vel nyomtatott ajándék sors adattatik , melly különös bélyeggel leszen jegyezve ; 
ezen feketével nyomtatott sorsok tsak a’ főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb sommá 50 for. a' főhúzasban pedig 
25 for. B.B.

Az elő és fő húzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben ; tsak 
a' főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. úgy nUak pengében.
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Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólirt nagykereskedésnek, Singerstrasse 

SOI szám alatt lévő tulajdon házában; de lehet a’ Birodalomnak minden neveze
tes Városaiban is. Rölt Bétsben Jun. 16-dikán 1832.

Coith's Dl fia ’s Társasága.
Pesten sorsok vannak L’edemann FridrichJ. S. Nagykereskedésében; úgy 

Liedernann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a’ Város-Ház piatza és vátzi- 
útsza szögletén lévő boltban a’ „Szép Magyarné“ Czím alatt.

H i r d e t é s .
A’ Tótfalusi Hegyfokon lévő az előtt Szilla Miklósnéjé volt 9 fertályból álló 

szőllő, mellynek fele része szabad szőllő, az ahoz tartozandó épületekkel, ú. m. 
5 szoba, 2 konyha, borház ,istá ló , és pintzével e’ f. e. Aug. 27-dikén árverés 
által, ott helyben reggeli 10 óra tájban el fog adattatni.

Eladó Patika.
(1) K is Runság’ eggyik népes helységében egy jeles készületéi ’s keletű 

Patika szabad kézből etadandó. A’ közelebbi feltételek fe lő l, szabados (franki- 
rozott) levelekben kérdezősködhetni T. Ritter Rároly Táblai ügyvéd úrnál Pesten, 
a" Hajó útszában, 623. sz. alatt.

Könyv Hirdetés.
Egerben, az Érseki Lyceum könyvnyomtató intézetében hagyá el a’ sajtót: 

„História Catalepseos compositae somnambulismique per se evoluti, observata 
per Michaelem Hanak Med. Drem I. Cottus Heves honorarium , A. Ep. Cittis 
Agrien. Ord. Physicum. Agriae 183^.u — Ara öszve fűzve 30 kr. ezüst pénzben. 
Róla bővebben szóllani fel tartjuk Hasznos Mulatságaink számára , annyival inkább, 
mivel megvan ígérve , hogy még ezen folyó Julius hónap végével magyariil is 
megfog jelennie’ ritka esetről tett tapasztalás. — Árúltatik Pesten Eggenberger 
Jósef könyváros , és T. Szedliczky András kir. táblai ügyviselő uraknál. Egerben 
Plank Ferentz Rönyvárosnál, és a’ Szerzőnél; Gyöngyösön Gondos István Fis
kális úrnál; Miskóltzon Bárány Bertalan esküdt úrnál; Rassán Vajnárovich Jósef 
Orvos , és Rrausz László kir. Convict. Praefectus uraknál.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87 for. 
4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 123 for. 
Béts v árosi Bankó kötelező 2£ pCentes 47* — 
Bank Actiáké 11322 —

A D u n a  V i z é n e k  ú l l a p o t j a  aJ B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r é n t  1832-dikben.

A Gabonának Pesti p ia lz i ára Julius 17-dilién 1832. Váltó Cz.ban , Posonyi mérő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

6 — 40 
4 — 40 
2 — 44 
2 -  14

6 —
4 — 20 
2 — 40 
2 — 12

5 — 40

2 — 20

Zab
Kukoritza
Köleskása
Köles

1 — 44 
2 — 24

1 — 40
2 — 20

1 — 36 
2 — 12

B  é t  sb  e n a3 p én z f o  I n a m a t  k ö z ép  b ö t  s e J ú l i u s i  4-dikén :

Jul. 15-diken 6 Láb, 7 Hiiv. 6 Von. 
— 17-dikén 6 Láb, 8 Hiiv. 6 Von.

Jul. 16-dikán 6 Láb, 9 Hiiv. 3 Yon. 
•— 18-dikán 6 Láb, 7 Hiiv. 6 Yon.



6. Szám.
H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
He r n y ó .

Nem sze'p a’ tested, tsömöröltetsz másokat V  te 
Faldoklásoddal; rajta! aze'rt te ne félj.

Majd pillangóvá lesze l, akkor keblibe szállassz 
A’ deli rózsának ; rajta ! tehát te ne félj !

PESTEN Szombaton Szent Jakab Hava 21dik napján 1832.

Magyar és Erdély Ország•.
Ó ts. k. Ap. Felsége, f. e. Jul. 3 dikán 

költ kegyelmes határozása szerént, Foga- 
ras Földének Főkapitányságát, e’dig e’ 
hivatalt tsak Helytartóképpen, valamint 
Ns Felső-Fehér Vgj7e Fő Ispáni Hivatalá
nak is Hej \ tartóságát viselte tsász. kir. 
Kamarás Hídvégi Gróf Nemes János 
úrra méllóztatott teljesen által ruházni; 
nem különbben, az emlílett Ns Felső- 
Fehér Vg^e Fő Ispáni Hivatalát, az 
Erdélyi kir. ítélő Tábla valóságos Taná 
tsosára Vargjasi Dániel Elek; Közép Szol
nok Vgye Fő Ispáni Hivatalát, az Erdélyi 
Kormányszék valóságos Titoknokára Gróf 
De« jenfeld Schonburg Ollóra; — a’Torda 
Vármegyeit tsakugvan azon Erdélyi Kor 
mányszék valóságos Titoknokára Abrahám- 
falvai Ugrón István ; — a’ Kolos Vgyeil 
ts. k. Kamarás Bethleni Gróf Bethlen János 
urakra. — Végezetre a’ Hunyad Vgyei Fő 
Ispáni Helytartóságra azon Ns Vgyének 
Fő Szolga Biráját, Felső Szilvási Noplsa 
László urat méllóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Hazánk Ns Megyéiben , a’ múlt na
pokban tartott tisztújíttó Székekről tsak 
hirtelen küldött közléseket vettünk. Kö-

Második Félesztendd,

szönjiik az előleges tudosíttásokat, és a’ 
teljes tudósíttásra számot tartunk, hogv 
mi is hibátlanul közölhessük azt tisztelt 
Olvasóinkkal. A’ közlések ezek :

Ns Temes Vgyének még múlt hónap 
26 dikán tartott tiszt-újíttó Székén Mél- 
tóságos Báró Gerlitzi Mihály ts. k. Kama
rás , Fő Ispáni Hivatal Helytartója, és a’ 
Nagymélt. kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa 
előliilése alatt Első Al-Ispánnak felkiál
tással megmara ztallatott Boros-Jenői Mus- 
lay László kir. Tanátsos úr, és arany sar- 
kantyús vitéz; Második A1 Ispánnak szo- 
vatolás többségével választatott e l, tsak- 
ugyan e’dig is ezen hivatalt viselte Pacséri 
Császár Sándor úr.

Ns Neográd Vgyének f. h. 18-dikán 
kezdődött tisztújíttó Székén Első AI Ispán- 
nyá lettEbeczki Tihanyi Ferentz úr, e’dig 
volt Második Al-Ispány ;helyébe Második 
Al-Is, )ány lett Jeszeniczei Jankovics Antal 
ú r, e’dig volt Tábla Biró.

N a g y  V árad . Emlékezetessé lett 
Privil. NagyVárad Várossában a’ közelebb 
elhaladt Pünkösd másod Innep napjára 
esett Sz. Iván hava 11-dik napja a’nál fog
va: hogy a’ Verseczi G. N. E. Megyés Püs
pök és az Aradi Püspökség mostani Ad- 
ministratora Mlgos Mannilovits Maxim
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Űr Ö Nagysága , a’ ki ez előtt bennünket 
24 esztendőkig mint Fő Esperes , és Consi- 
storialis Praeses tanított, és a’ vele születeti 
kegyes és kellemetes bánás módjával a’ 
lelkiekben vezérlett: Híveink nagy vi
gasztalására, a’ mi még e’dig felszentelés
sel szűkölködő Templomunkat, több más 
Vallásokon lévő előkelő Fő Papság, va
lamint az Eggyesűltek Püspökje Mlgos 
Vulkán Sámuel Úr Ö Nagysága Fő Tisz
telendő kanonokjai, Mlgos és Tettes Fő 
Nemesség, Cs. Kir. Tisztség, a’ két Priv. 
Városban lévő Polgárság, és számossan 
oda gyűlt nép* úgy a’ véle jött Karan- 
sebessi, és Oravitzai Esperes uraknak je
lenlétekben., az utóbbi elmés , épületes , és 
azon ünnephez alkalmaztatott beszédet tart
ván a’ szokott szertartások mellett, és a’ 
templom előtt álló katonaság kissebb fegy
vereik ropogása, ’s ágyúk durrogása közölt 
felszentelni méltóztatott; a’ melly atyás- 
kodását egyébbel meghálálni nem tudtuk, 
bogy ezen megalázása hálaadatosságúl a’ 
Priv. Nagy Várad Várossá szallajában esgy 
díszes ebéddel több Úri Trendekkel egye
temben vendégeltük meg , a’ hol is O Fel
ségek a’ császár, és Felséges Koronás Fe
jedelmeink, a’ császári kir. H áz,’s Nádor 
Ispányunk hosszas egésségekért poharak 
ürültek , a’ mit is az agyúk durrogása visz- 
szanozott. — Ezen határtalan őrömet az si; 
öregbítette: hogy a’ Tisztelt úr Ő Nagy
sága önnön maga jelenlétében Consisto- 
riális Sessiót is tartott., az után szinte úgy 
a’ Nagy-Váradi, valamint a’ Várad-Velen- 
tzei Templomainkban atyai intésekkel 0S; 
böltsességgel tellyes szívreható beszédeket 
mondván* a’ Nagyváradi Fő Esperes Fő 
Tisztelendő Boczko Athanasius urat, a 
Consistorialis Praesesi hivatalába bé is ik
tatta; — a’ kitől költsönös könyhullatá-< 
sok között valaelválni szerentsénk,a’ melly 
elválásunkat végre az is díszesítette, hogy 
a’ hozzá tóduló néphez úlazásábnn , és több < 
helyeken Pásztori oktatásaival a' népet v í-J

gasztalta, és tanítola. Éljen ! az ill yen Lelki 
Pásztor!!!

Győrből , Jul. 10-dikén írták , hogy 
az ottani 1'. Káptalan most eggymásulan 
tsak hamar* három nagyon tisztelt Tagjait 
vesztette. Elsőben Fő Tiszt. Kramarics 
Fő Esperestet a’ Sz. Theologia Drát, Ns 
Sopron és Győr Vgyék , valamint a’ Bátsai 
Széknek is Tábla Biráját, életének 74-dik 
esztendejében Jun. 24-dikén ; Jun. 26 dikán 
Fő Tiszt. Pauer Ignátz Tiszteletbeli Ka
nonokot. Ez a’ Jésus Társaságának volt ősz 
Tagja 84 esztkig nyújtotta hasznos éle
tét, és kegyes hagyománjai által még holta 
után is így kíván hazafiai emlékeze
tekben élni. Jun. 29-kén, Fő Tiszt. Hodich 
György Lector és Kanonok úr hasonló
képpen 74 eszt.re telt életét zárta. Mind 
a’ hármat nemtsak hozzá tartozandói, ha
nem mind azok sajnálkozva emlegetik , a’ 
kik közelebbről esmérték. Tiszteletben 
lesznek még hamvaik is !

Alsó Dabasról, Julius 15-dikén 1832- 
Szomorú volt e’ folyó esztendei Junius 
27-dik napja a’ helyheli Tettes Halász* 
és az ezzel vérséges szeretet által eggyhe-
köllelett több úri Famíliáknak,----szóval
az egész közönségnek,— kik szemmelláto 
tanúi voltak néhai Alsó-Dabasi és Gyóni 
idősb Halász Antal úr, több Tettes Vár
megyék Tábla Bírája, a’ Duna Melyéki 
Helv. Vallástételt követő Nagy Tiszteletű 
Superintendentia Assessora , és abban a 
Nagy T. Pesti Egyházi Tractus Coadjutor 
Curatora utolsó halotti tisztessége meg
adásának , ki a’múlt század 50-ik eszt.jében 
születvén, azon nagy Férfiú volt, kinek 
hosszasan nyúlt példás életét áldással adta 
az Isten , mind famíliájára , mind pedig 
más ember-társaira nézve: mert az ő éle
tének kezdete, közepe és vége olly szép 
pálya volt, millyet ritka halandó fut; Ő 
volt ugy an is a’ ki gyermeki idejének még



bimbójában minden eggy idejű Társainak 
sziveket jóságával megnyerte; ő volt az 
a’ ki férfiúkon idejének ’sengéjét a’ Vallás 
oltárára tette , ennek igazgatását utolsó 
órájáig szelídséggel, okossággal , adako
zással és fundátiókkal vezette , építette, és 
több szegényebb attyafiait is nevelte, ’s 
minden atyafi és más felebarátjait okos ta
nácsával boldogíttani kívánta; öa’ ki tisz
tes vénségének korában a’ végső pontig, 
nem állván ellent több testi tsapásai, fel
emelt lélekkel, ifjúi erővel Vallásának, 
Házának, Famíliájának, és Hazájának szol
gált mind addig, míg betses életének jól 
futott pályáját e’ folyó esztendei Junius 
hónap 24-dikén reggel keresztyéni hittel 
és reménnyel mefutotta , a’ tzélt elérte; 
a’ jutalom és érdem koronát már maga 
a’ halál fejébe tette , melly az erköltsöt 
ékesílti.

B é t  s.
O Felségek f. h. 10-dikén reggel e l

hagyván Innsbruckot, Salzburgon keresz
tül Linlz fe lé , kívánt egésségben megin- 
dúltanak. Megtiltott ugyan, a’ m inta’ Ti
roler Bothe kifejezi magát, ó  Felsége min
den pompás készületeket kíséretére; de 
teljesek valának minden léptsők, minden 
folyósok , sőtt a’ térek is a’ várban tisztelő 
nép sokasággal, a’ kik fájdalmasan ugyan, 
de háladatosan hangoztatták a’ tolok tá
vozó Felségek után buzgó sóhajtássokat.

jEgyházi Fejedelemség.
Anconából Jul. 4 dikén. Itt most tel

jes tsendesség vagyon; úgy látszik hogy 
Gonfaloniere Bosdari gyilkosának nyomá
ba akadtak , mert Cubiéres Grliskét embert 
elfogatott, és azokat azonnal a’ büntető 
törvényszék kezébe adta. Megragadta a’ 
Grlisa’ kormányszékfékjét is, és kézen tartja 
a’ bátorságra ügyelést. Tegnap reggel el
ment a’Gyülés palotába, a’ h o l, előbb fel- 
szóllílvaa’ városi Előljáróságott ezen Iro
mányt olvasta fel: „Ancona, Jul. 3-dikán. |

Cubiéres Grlis az ítélőszék és Tanáls Tag
jainak. Uraim! Hogy a’ fejetlenségnek e’ 
városban vége szakasztassék, az én Or
szágiásom , híve a’ magára válalt azon 
kötelességének, hogy e’ várost oltalma 
alatt tartsa, nekem azt parantsolja, hoey 
a’ míg vissza nem tér a’ Delegatio, 
melly ugyan minél hamarább be állít- 
tatik Anconába, tulajdon hatalmammal 
bán ak. Beám bízza szükséges lépése
ket lennem, hogy a’ pápa országiásnak és 
törvényszéknek tekintet szereztessék. Bi
zonyos törvénytelen eggyesület félelmet 
terjesztett. Anconában ; fienyegetődzések cs 
rosszéIbánások mentek ki tőle, hoe;y pol
gárok fizettessenek e l, vagy fogattassanak 
be; és hogy a’ lakosok adófizetés alá vet
tessenek. Az ezekben vétkesek felfognak 
nyomoztatni: számadásra fognak vonat- 
tatni kitsapongássaikért az ítélőszékek ál
tal. Ha talám az e’féle nyugtalanságok 
megújúlnának , a’ frantzia seregek késede
lem nélkül szoros igasságot fognak szol
gáltatni. Gonfaloniére gyilkosai nem so
kára általadattatnak az igasságnak ; szemes
sége elől eggy sem fog rejtek ben maradni, 
a’ ki részes e’vétkezésben. Atalánosan szá- 
míttok azon útálatra, mellyet ezen gyil
kosság az egész népben bizonyosan támasz
tott ; és azon törekedésére a’ frantzia sere
geknek, melly szerént e’ gonosz tettet fel
nyomozni törekednek.— Az urak függet
lensége teljesen bátorságosíttatott lészen. 
E’ szempillantás óla kötelességül veszem 
magamnak, hogy minden fenyegetődzést, 
minden szót, melly tsak legkevesebbé za
varhatná meg munkálódássaikat, azon pil
la ntatban megbüntetnek. Számot tartok 
az uraknak eggyütt munkállásokra, hogy 
a’ reám bízottakat minél tökéletesebben 
hajthassam végre; ’s hidjék uraim, hogy 
nekem tettetetlen óhajtásom, hogy Tar- 
tományjoknak igazán hasznos lehessek, 
és Anconának minden lakosait védelmez
zem. (Aláírás) Cubiéres.x



Orosz Birodalom.
A’Sz. Pétervári kereskedő újság jelen- 

li , hogy Ő Felsége a’ Császár megparan- 
tsolta, hogy az egyiptomi Basának fellá
zadása miatt, visszahívattassék az Alexan
driában lévő Orosz Consul, és mind a’dig 
ne legyen azon részeken Orosz dolgokra 
ügyelő, valameddig a’ nyugtalanságok le 
nem tsillapúlnak. Továbbá megtiltja Ó Fel
sége a’ Császár, hogy Orosz hajók eleséget 
fegyvert ’s a’ t. vigyenek a’ fellázadt Basa 
számára, vagy hogy a’nak legkissebben is 
segedelmére legyenek.

Folyó hónap 1-sőjén vett bútsút Báró 
Bourguing, Ő Felségének a’Frantziák Ki- 
rályjának a’ Sz. Pétervári udvarnál volt 
Ministere, mind a’ Császár, mind a’ Csá
szárné Felségektől.

A’ Bulgáriából Orosz Birodalomba 
költözöttszaporogi Kozákok rendelkődzé- 
sére nézve ki adta Ö Felsége a’ Császár a’ 
maga határozását; Ekalherinoslawnak Ale- 
xandrowski Kerületében mutatódik nekiek 
helj' letelepedésre : késsz pénz segedelmet 
is nyernek, hogy a’ földművelést nagyobb 
erővel ’s biztosabb reménnyel kezdhessék. 
Birtokjok adó alá nem fog vettetni ; hanem 
tsak hadi szolgálatot fognak tenni mint más 
Kozákok, és jövendőre Azowi Kozákok
nak fognak neveztetni.

Lengyel Ország.
Jul. 7-dikén ül lőtték Varsóban O 

Felségének a’ Császárnak 36-tod évre for- 
dúltszületésenapját.A’ főtemplomban éne
keltetett el a’ Téí»ed Isten dítsériink. Dél-U
ben nagy vendégséget adott a’ Feldmar
schall Hg, 100 ágyú süttetett ki az öröm 
ünnep jelentésére. Estve a’ játékszínen el 
éneklették muzsika mellett eme’ nép éne
ket: „Isten tartsd meg Királyunkat!“ —  
mellyet az egész sokaságnak „Éljen!“ kiál
tása fejezett bé.

A’ belső dolgokra ügyelő kormány
széki Biztosság Elölülője ’s a’ t. Gróf Stro-

ganoíf, ezen hirdetést tétette közönségessé: 
„O Felsége méltó tekintetbe vévén ő fő
méltóságának az Ország Helytartó Hgének 
előterjesztését, kegyelmes helybenhagyá
sára méltóztatta az előbb volt Lengyel 
al-tisztek és közemberek árváira nézve:
1-ör, hogy mind két nemen lévő kisdedek, és 
pedig a’ leánykák 13 esztendős, a’ férfi 
gyermekek pedig öt esztendős korokig, 
szüléiknek vagy gyámatyjaiknak megeggye- 
zésekkel az Országiás gondviselésére bí- 
zaitatnak, és a’ Varsói nevelő Intézetbe 
adattatnak , melly a’ „kisded Jesus“ neve
zet alatt ösméretes. 2.) Ha az Országiás 
által nevelésre felfogott fiú gyermekek 
életeknek 7-dik esztendejét érik , áI tál té
tetnek a’ katona-kantonnisták Osztályjai- 
hoz; a’ leánykák pedig, mihelyest felne- 
vekedtek, és az asszonyi munkákban ele
gendő gyakorlottsággal bírnak, magános 
házakhoz adatlnak szolgálatba. 3.) A ’ 
férfi nemű e féle árvák Lengyel Ország
ban , ha már 5 vagy ezen feljűl lévő esz- 
tendeiket érték , anyjaiknak , vagy gyám
szüléiknek eggyezésekkel általadattathat- 
nak a’ Vajdaságokban lévő katona Hiva
taloknak , hogy minden hátráltatás nélkül 
által tétessenek, az ifiyenek Minskbe, 
a’katona-kantonnisták Intézetébe. — Hogy 
tehát ezen kegyelemben mindenek része
sülhessenek, a’ kiknek e ben részesülni 
kedvek tartja, ezennel közhírré tétetik.

A agy Britannia.
Jul. 5-dikén , a’ külső dolgokra üg\elő 

ministeri osztályban Conferentiát tartottak 
az öt Hatalmasságok Ministerei; de műn- 
kálatjokról még semmi tudósíltást sem vett 
a’ Közönség. Ugyan azon Osztályban tar
tottak az Alsó-Háznak 300 Tagjai öszve- 
jövetek Lord Palmerstonnal.

Julius /|-dikén szállott Lord Durham , 
feleségének, két leányának, és Ponsonby, 
White, Ward és Ellice uraknak kíséreté
ben Woolwichban hajóra, hogy Talaverá-



hoz evezzen, melly Sheernesznél várako
zott reá késszen , hogy ötét onnan Sz. Pé
ter várába vigye.

Julius 3-dikán terjesztett a’ Felső- 
Házban Marquis Londonderry Lord Dur- 
hamnak Sz. Pétervárába küldetése iránt 
kérdést. A’ küldetés tárgyának , úgy mondá 
a’ Marquis, nagyon fontosnak kelletik 
lenni, mivel e’nek végrehajtására magát 
választották a’ Lord Nagy-petsét őrizot: 
a’ mint egyébaránt ő gyaníttja, talám tsak 
nem az adott alkalmatosságot a’ küldetés
r e , hogy a’ Grófnak (Grey) nemei ly ba- 
rátjai , a’ magok reform felhevülesekben 
az Orosz Császár ellen néinelly illetlen 
kifejezésekkel é ln i, szabadságot vettek ma
goknak az Alsó-Házban ; de ha szinte ez 
volna is az indíltó ok , a’ Lord nagy petsél 
őrző azért küldetletett, hogy a’ dolgot 
ismét jóvá tegye. Erdeklette a’nakutánna 
a’ Marquis a’ belgiomi történeteket, és 
azon való kedvetlenségét jelentette, hogy 
már másfél esztendő óta foglalatoskodtat- 
ják az udvarokat, és még sem tudnak ben- 
nek véget érni, pedig Európának köz bé
kessége mind űntalan veszélyben forog 
miultok. — Ezekre Gróf Grey szóllamlott 
meg ol ly formán , hogy való igaz legyen 
az, hogy Lord Durham küldeltelésének 
fontos oka vagyon ; de a’ról különösen 
még most semmit sem nyilatkoztathat ki. 
Azon érintéseket, a’ mellyekre a’ Marquis 
is tzélozott, hogy az Alsó-Házban miilyen 
kifejezésekkel éltek némellyek az Orosz 
Császár ellen nagyon elégteleneknek tartja ; 
a’nyival inkább pedig, hogy valamivel előbb 
maga a’ nemes Marquis is részesévé tette 
magát e’nek ezen Ház előtt: egyébaránt, 
a’ kifejezéseket o maga sem hagyhatja soha 
is helybe az iIlyen féle szavakkal.— Hogy, a’ 
minta’ nemes Marquis mondá , a’ holland 
bel giomi kérdés oI ly sok ideig határozatla
nul marad, ’s az által a’ Közbékesség kissebb 
vagy nagyobb mértékben únlalan szeren- 
tsétlenségre legyen kitéve, ő maga leg

súlyosabban érzette azt, ’s a’ kir. Ministe- 
riumot»’legnagyobb erőlködésekre kénsze- 
rítette, hogy az alkudozásokat szerentsésen 
végre hajtsa, mellyek által mind a’ kétfele- 
kezetnek javát előmozdíttsa, ’s így Euró
pának köz tsendességétfeltartsa. (Halljuk! 
halljuk!) Ugyan azért fájlalja, hogy ezen 
végrehajtást még most ki nem mond
hatja; ’s állapotja azt is megtiltja, hogy 
az alkudozásoknak mibenlétekről szoro
sabb tudósíttást adhasson. A’ hollandi Mo- 
narchának magaviseletéről átalános hely
benhagyást mondani, itt talám nem a’ 
maga helyén lenne, és veszedelem nélkül 
lenni , nem is lehetséges.

Wellington Hg a’ Londonderry Mar
quis által érintett illetlen kifejezéseket kár
hoztatta az Orosz Császár ellen, és a’nak 
utánna azt mondá, hogy várta volna , hogy 
a’ nemes Gróf (Grey) maga tulajdon ér- 
zeményjét fogja kimondani O Orosz csá
szári Felségének tettjei iránt, a’ mellyeket 
O (a’ Hg) a’ fenn álló eggyezkedésekkel 
eggyezőknek talál.

Jul. 4-dikén másodszor olvastatott fel 
a’ Fel ső-Ház ülésében a’ Skótziát érdeklő 
bili ; valamint az angliai Grófságoknak ha
társzéleiket kiszabó küldötlségi munkálat 
is. — Az Alsó Házban Gordon úr azt kér
dezte, hogy szándékáé még tovább is az 
Országiásnak tudósíttásokat bolsáttani ki 
a’ cholera állapotjárói, minthogy a’ nya
valya újonnan dühösebben kezdett mutat- 
kódzani a’ városban. Lemb úr megengedte 
ugyan , hogy ez utolsó allíttás úgy légyen; 
mindazáltal azt nyilatkoztatá , hogy az Or
szágiás további tudósíttásokat nem fog bo
tsa tgatni : mivel a’ lakosok már eléggé van
nak utasítva , miként óvják magokat, és 
a’ jókor megtett orvosi segedelmek, tsak- 
nem tsalhatatlanúl mindenkor a’ legkívá
natosabb foganattal tételtetnek. — Mint
hogy a’ tagok száma igen kevés volt, az 
ü'és széljel oszlott.



— 4G —
Jul. 5-dikén a’ Felső Házban elősször 

olvastatott fel az eggvházi személyekéi ér
deklő vi’sgálatnak törvényjavallatja, mel- 
lyet a’ Lord Kantzellárius vitt be ; továbbá 
más eggyházi személyek kérelmei olvastat
tak fel: azok után az újságok, nevezetesen 
a’ Times állapotja és belyheztetése jötl 
szóba. Marquis Londonderry, a’ból Hogy 
bizonyos kérelem, melly a’Királynak sze
mélyesen adattatott által, ’s a’ nevezett 
újság még is tudott a’ró l, és meg is emlí
tette, azt következtette, hogy szoros eggy- 
be függésnek kellessék lenni az Országiás, 
és a’ többször érdeklett újság szerkeztetés 
között. Viscount Melbourne (a’ belső dol
gokra ügyelő Minister) azt nyilatkoztatta 
ki, hogy ő a’ dologról semmit sem tud. 
A ’ Grófságok határszéleit kiszabó bilinek 
harmadszori felolvastatása legközelebbi 
hétfőre határoztatott.

Az Alsó Ház elejébe Stanley úr ter
jesztette az irlandi dézmát érdeklő javal- 
latjait. J. Grattan úr némelly ellen hatá
rozásokat javallott.

Jul. 6 dikán a’ Felső Ház ülésében 
Lord WharncliíFe kérelmet nyújtott be a’ 
Birminghami vasút javára, a’ liverpooli 
lakosok nevében; a’nakutanna sürgette a’ 
Ruzidi Zamindárok (ezek földbirtokosok 
keletindiákon) bilijének harmadszori felol- 
vastatását; a’ Lord Kantzellárius ellenzetté 
a bilit, azon oknál fogva, hogy e’tekintet
ben a’ törvények eléggé világosok légyenek. 
A’ dologról leendő határozás következen
dő hétfőre (Jul. 9-dikére) halasztatott.

Az Alsó Ház ülésében Ponsonby úr 
helyét elfoglalta, és letette a’ szokott es- 
küvést; a’nakutánna sokan sürgették a’ha
lálos büntetéseket érdeklő bili általmene 
telét a’ Ház előtt. Lord Althorp és Russell 
azt a’ megjegyzést tették, hogy sarkalatos 
dolog légyen ugyan, hogy a’ bili minél 
hamarább által menjen a’ Ház előtt; mind 
azonáltal nem merészelik remény leni, hogy 
a’Lordok azt minden változtatás nélkül hely

ben fogjak hagyni. Briscoe úr azt a’ meg jegy - 
zést tette, hogy az egész ország köszönettel 
tartozik a’ liverpooli tiszteletre méltó Tag 
(Ewart)úrnak ezen törvény javallatért; és 
azon esetben, hogy ha a’ Lordok még most is 
vonakodnának e’nek teljes helybenhagyá
sától , jobb lessz ezt némellj változtatá
sokkal tenni törvénnyé , mintsem az egész 
bilit elejteni. A’ Grál Procurator azt ja- 
vaslotta , hogy inkább tartson a’ Ház előre 
értekezést a’ Lordokkal, hogy miilyen vál
toztatásokkal fogadják el a’ b ilit; e’re 
Biztosság neveztetett ki. — Továbbá szó 
volt a’ Házban a’r ó l, hog}r a’ várost mi
képpen tartják ki vízzel.— Coke úr, ez a’ 
védője és Nestora az agronómiának, a’ 
mint mondják egésszen tsendességbe fogja 
magát vissza vonni, mihelyest a’ mostani 
parlamentum be fog záródni. O 80 eszten
dős , és 13 ízben volt Norfolk Képviselő
je.— Fel forgott a’Ház előtt az esztendő ne- 
gyedjében bevett jövedelemnek mennyi
sége is, melly tetemes fogyatékot mutat 
más időbeliekhez képest; de e’nek okát 
egyedül a’ cholera veszélyre háríttják , 
melly a’ kereskedést szembetűnőképpen 
akadályoztatta. — Sir W. Scott, állan
dóan előbbeni állapotjában vagyon ; éjjelei 
nagyon nyugtalanok.

Falmouthból Junius 30 dikán írtak, 
hogy Edinburg nevű gőzhajó az nap eve
zett ki eszközökkel és készületekkel ter
helve , Dom Pedro hajós serege számára. 
Jul. 4-dikén vitorlázott ki Sir Pulteney 
Malcom Admirális Donegal linea hajón , 
’s két kutterrel keletnek tartva, a’ mint 
hiszik Antwerpen felé.

Frantzia Ország'.
Julius Isojen adott az Igassag Mi

nistere útmutatást a’ Grál Procuratorok- 
nak a’ nyomtatásbeli szabadság tárgyában. 
Minekutánna előterjesztette azt, hogy min
den Országiásnak szoros kötelessége le

jgyen az , hogy az országos Szerkődzést vé-



delmezze, által megy a’nak megmutatására 
miképpen sértették ezt mega’ frantzia új
ság ,— de kivált folyóírási Levelek, min- 
untalan ujitvaazon előterjesztéseket, hogy 
vagy a’ megbukott országló ág űlleltessék 
vissza a’ királyiszékbe , vagy pedig a’ Köz
társaság hozattassék vissza ; ’s ezeknek kö 
vétkezésében véres jelenetek is történtek: 
eljött tehát az üdő, bogy e’ gonoszoknak 
határ vettessék, mellyek már különbben 
is igen sok ideig tartottak. Kérdéseket tá
maszt a’nakutánna, hogy mi módon le
hetne az 1830 diki Chartát fenntartani, 
ha minden complottot megszenvednének; 
ha szabad volna azt közönségesen tanítta- 
n i , hogy Frantzia »Ország inkább Köztár
saságra mintsem Királyságra termett. 
„Frantzia vér oniatott, úgymond az elő
terjesztő, frantzia kezek által, és azt senki 
sem fogja állíthatni, hogy a’ polgári há
borúnak ezen előjátékára nem sokat tet
tek volna azon predikátziók, mellyeket 
a’ma felekezeteknek barátjai naponként 
tettenek. Az Országiás legszentebb köte
lességét sértené meg, ha illyes rémíttő je
leneteknek vissza jötlöket előre nem aka
dályoztatná. — A’ civilisatiót védni kell 
a’ fejetlenség ellen ; valamint az Ország- 
lást is olly megtámadások ellen , mellyek 
az egész polgári alkotmányt felakarják 
forgatni. Ezen útasíttásnak rövid fogla
latja e z : Legyen egész határtalan szabad
ság az Országiás minden tettjeinek ros
tállására ; de szoros büntetés azon újság 
írókra , a’ kik azon közhen hogy a’ Char
ta , és az Országiásnak tulajdon valója el
len támadnak, hazájokban a’ veszedelmes 
forradás szerét terjesztik , és véres rendet
lenségeket készíttenek.“

Párisi levelek jelentik, hogy a’ poli
technika Intézet újra megnyittatott, és 
a’ Professorok el is kezdették taníltá- 
saikat.

Jul, 5-dikén estve meglátogatták a’ 
Királyt és Királynét a’ Braganzai Hgné,

és Dona Maria Királyné. —-Valamelly gö
rög küldöttet is elfogadott a’ Király.

A’ Galignanis-Messenger előadása sze
rént azon hidegség, a’ mellyel fogadta 
Morlier Marschallt a’ Sz. Pétervári ud
var, olly hideggé tették őtet minden körü
lötte történők iránt, hogy az ő Követségét 
tsaknem a’ Zéróra leszálloitnak lehessen 
mondani. Julius 4-dikén rendkívűlvaló se
bes posta érkezett Sz Pétervárából hiva
talos írásokkal a’ párisi Országláshoz.

Nem et  Al f o  ld.
Mástrichtből írták Jul. 3-dikán,hogy 

előtte való nap erős, mind gyalog mind 
lovas belga seregek érkeztek az elő őrize
tekhez , és az erősségtől minteggy eggy óra 
járásnyi távolyságra, számos vigyázatokat 
állítottak k i; hogy ezek akadályoztassák 
mind a’ szülemény bevitelt, mind a szai- 
vas marha behajtást. Utánna következeit 
napon, úgymint Jul. 3-dikán feltartóztat
ták a’ belga tsoportok Markgeradennél az 
Achenből Mástrichbe járó posta kotsit, 
és foglyúl vitték magokkal Meerbe Wyn- 
gond FŐ Seborvost, és Verschur ágyúzó 
Hadnagyot. Mástrichbe érkezett hírek. sz< - 
rént ugyan is az a’ parantsolatjok van a’ 
belga seregeknek, hogy minden német
alföldi Tisztet feltartóztassanak , a’ ki 
Achenből Mástrichbe szándékozik menni.

Párisi Levelek adják, nevezetesen az 
Emancipation, hogy hiteles kútfőből tud
ják Jun. 29 dikén lett megérkezését Ő 
Szentsége megeggyezésének az iránt, hogy 
O Felsége a’ Belgák Királlyá, házassági 
eggybeköttetésre léphet az Orleani Hg Asz- 
szony Louisával; ’s O Szentsége , minden 
a’nak religiót érdeklő következéseit tör
vényesítő.

II e l v é t z i  a.
Folyó hónap kezdetével beállott a’ 

rendes Ország-gyűlés, mellyre a’ Kantonok 
előre készítették küldendő Követjeiket. 
A’ Zürichiek nevezetesen a’ nagy tanáts



gyűlésben adták Követjeiknek azt az úta- 
síttást, hogy minden előfordulandó tár
gyakban tartsák a’ múlt esztendei szabáso
kat; különösen fordították a’ra figyelme
ket , hogy az országgyűlési ülések ne zárt 
ajtók alatt, hanem nyilván tartassanak , és 
a’ tanátskozásokat hallhassák a’ kiknek be
menni tettszik. Az elválalkozásról jővén 
elő a’ szó , Hirzel Polgármester fontosán 
beszéllett az iránt, előterjesztve azt: melly 
veszedelmes légyen a’tói elválni, a’ kivel 
félezered esztendő alatt mindenféle jó vagy 
rósz szerentsében, osztoztunk. A’ Horgeni 
Közönség Tanáttsa írásba nyújtotta be ké
relmét, mellyben illyen formán fejezik ki 
magokat: „Eggy olly felforgatását a’mostani 
Szövetségnek, melly semmit tekintetbe 
nein venne, úgy néznénk mint a’ mi sze- 
rentsétlenségünket. Hogy a’ legkissebb 
Kantonnak is tekintetbe vétetődjenek val
lásbeli különös helyezettjei, szokásai , élet
keresésének módjai, mint a’ jelenlévő kor
nak zivatarral terhesük fellegei ,ezek szük
ségesek ; de vallyon nem lehetne é mind 
ezeket a’ terhelő szükségek elháríttásával, 
a’ betsúszott hibák orvoslásával jóvá ten
ni , a’ nélkül hogy az egész felfordíttassék? 
A’ leg eggyűgyűbb Helveta is tudja azt, 
hogy a’ megszakadozott Svajtz legkissebb 
megtámadó külső erő ellen sem tudná 
magát védelmezni; midőn ellenben boldog 
maradásban élhet álló törvényjei, és a’ maga 
által szabadon választott Elöljárói alatti, 
?s a’ t. A’ Thurgaui Kanton is oliv form n 
hatalmazta meg követjeit mint » Züiic i 

Beállván az Országgyűlése, az Elől 
ülő olly lelkes beszéddel nyitotta azt 
meg, m elly, ha ugyan igaz az, hogy az 
e fele megnyitó beszédek előre ábrázol
ják azt a’ mit az ülésekben határozni 
fognak, mindent jó reménységgel bíztat 
,,Tartsunk, úgymond a’ többek között

a beszéllo, eggyüvé költsönös bizodal- 
munkkal, és minthogy soha sem akarunk 
^Sy^^ct, mint a mi igassagos ; reményijük 
teljes bizodalommal, hogy mind az a’ mi
hez kezdeni fogunk , szerentsés kimene
tellel fog megörvendeztetni. Ha bár nem 
mind vigasztalók ’s örvendetesek is a’ ma
gokat élőnkbe adandó tárgyak ; átaljában 
véve még is nyugtató Hazánk állapotja. 
A’ lefolyt tized alatt sok ízben rázkódtat- 
tunk meg azon rendűlések által , mellyek 
egész Európát érték /s mellyek olly sok má
sokat kivetettek előbbeni állásokból. Több
ször mint eggyszer vala okunk félteni a’ mi 
ősi örökségünket, a’ nemzeti szabadságot és 
függetlenséget; de hála a’ gondviselésnek, 
a’ zivatarok keresztül mentek rajtunk, és 
ama’ nagy örökségek mentve maradtak. 
— Tudjuk mi ezeknek bötsét; de bötsben 
tartjuk ezek mellett szomszédjainknak iga
zaikat is , hívek azon eggyezkedésekhez, 
mellyeket még atyáink kötöttek más Stá
tusokkal: ’s midőn illy gondolkodás módja 
mellett mozdulatlanúl állunk , költsönösön 
várhatjuk masoktól, hogy minket is mint 
magában álló Nemzetet fognak tekinteni 
’s a’ t.

A’ Jul. 3 , 4 , 6 ’s 7-dikén volt ülé
sekben még semmi nevezetes határozás sem 
történt, ha azt az eggyet kivesszük hogy: 
vallyon be kellessék é az elválalkozott 
Swytz és Bázeli Kantonok küldöttjeit bo- 
tsáttani az űlesekbe. Swytzre nézve taga
dó kéj^pen esett ki a’ határozás; a’ Báze
liekre nézve még függőben vagyon. Ör
vendetes vala magoknak a’ Bázel városi 
küldötteknek szájokbói hallani, melly 
igen jó szolgálatokat tegyen a’ Tscharner 
helyébe választott új Biztos Nagel úr; 12 
dragonyos és eggynehány liszt, most ren
det ’s tsendességet tart, holott ez előtt hat 
batalion is kívántaiéit.

(Hasznos Mulatságok 6 Szám. \ árkus Hirdetés)



6.

H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

F i g y e l m e z t e t é s .
(1) Egy Gazdaságbeli házi Tiszt kerestetik, a’ ki m egélem edett, de nem  

igen koros, úgy Özvegy vagy nőtelen ember vo ln a ,—  továbbá a' ki már valahol 
mint Ispán, vagy mint Kasznár szolgált, — a’ magyar nyelven folyó számadá
sokban jártas, — meglehetős írása vagyon, ’s szóval; állandó szolgálatot válalni 
kész. •— A’ Hivatalt kereső bővebb értekezés végett a’ Jósef Piartzra Musch keres
kedő Házában lső  emeletben a' garáditsnak általellenébe útasíttatik.

Árverési hirdetés.
(1) Ts Ns Bihar Vármegyébe kebelezett priv. Nagy-Várad Várossába a' tisz

telt Megye néhai fő orvossának Sándorfi Jósef úrnak halálával maradott jó szerek
ből ’s ízléssel épült ház a’ f. e. Augustus hava 8-dik napján árverés útján a’ többet 
ígérőnek el fog adattatni. — A' ház fekszik a’ Tisztelendő Kaputzinusok Monostora 
és a' királyi Sóház között homlokkal a’ vásári nagy piatzra. Van benne tíz lakó 
szoba , egy tágas konyha kamara ; egy kissebb épületben melly hasonlóan a’ 
n agy  piatzra van arczal, találtatik két szoba, egy konyha és kamara; ezeken 
kívül az udvaron két rend 16 lóra való istálló, és e’ mellett egy szerszámos ka
mara, eggy tseléd szoba és egy négy kotsinak való szín. Nagy kiterjedésű kert
jébe melly az udvarral eggyütt két hóid, és erős kőfallal van kerítve, áll két 
üveghaz, kertésznek való alkalmas lakhely, egy gyümölts tartó kamara, sokféle 
válogatott gyümöltsfa, és mindebbe mind az udvaron alkalmatos kutak vágynak.

H i r d e t é s .
(1) A’, Nagymélt. kir. Magyar udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik,

hogy az Ó-Budai és Visegrádi kir. koronái Uradalmak pintzéiben találtató borok
b ó l, több száz akó fehér és veres ó és új borok fognak hordók nélkül eladattatni 
közönséges árverés útján , a’ legtöbbet ígérőknek , mindjárt helyben teendő késsz 
pénz fizetésért; és pedig:

Folyó 1832-diki Augustus Isőjén a’ Buda-Örsi pintzéből, 200 akó ó , és 10C0 
akó új fehér bor; nemkülönbben 100 akó törköly és söprű pálinka.

F. e. Augustus 2-dikán a’ Zsámbeki pintzéből 1000 akó új fehér bor.
F. e. Augustus 16-dikán reggel a’ Visegrádi és Marosi pintzékből 15C0 akó ó, 

és 1000 akó új fehér bor.
Ugyan az nap a’ Bogdányi pintzéből 300 akó ó , és 1000 akó új fehér bor ; és 

50 akó törköly pálinka.
Második Félesztendő.
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F. e. Aug. 17-dikén a’ Tóthfalusi púm éból 300 akó ó ,  és 500 akó új fehér 

bor. Végre
F. e. Aug. 21-dikén reggel az O-Budai pintzéből 500 akó ó , és 200 akó új 

fehér bor.
Téssék ezek végett a’ venni szándékozóknak a’ határozott helyeken ’s napo

kon a’ szokott reggeli és dél utánni órákon tartandó árveréseken megjelenni. 
A’ vevő köteles leszen az általa megveendő mennyiség árának harmad részét mind
járt leűzetni; a’ hátra maradandó somrnát pedig a* bornak általvételekor , melly- 
nek legkésőbb is f. e. September 10-dikéig megkelletik történni. Költ Budán 
Julius 9-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(1 ) A’ Nagymélt. kir. Magyar Udvari Kamara határozásának következésében 

hírdettetik, hogy a’ Ménesi kamar. Kerületbeli Hegyeken ez idén reménylend ő 
dézmabor .éspedig : a’tized és kilentzed eggyütt mind ménesen mind Kiadován ;

A ’ tized és kilentzed Kuvinban;
A’ tized és kilentzed Radnán ;
A’ tized és kilentzed Kovaszintzon;
A’ nyoltzaddal eggyütt Sólym oson;
A’ nyoltzad Paulison — minden helyen átalánoson határozandó sommáért 

"fog f. e. Augusus 21-dik napján Ménesen tartandó nyilvánságos árverés útján el- 
adattatni a’ legtöbbet ígérőknek; úgy mindazonáltal, hogy az árverés helyben
hagyását főbb helyről kellessék bevárni. Továbbá, köteles lészen a' vevő a’ tize
det maga beszedni, és tulajdon költségén vinni a’hova szándékozik, és az ajánlott 
som m át, azonnal befizetni, mihelyest a’ főhelyen történt helybenhagyás m eg
érkezik.

A’ kik ezen feltételek alatt vásárlani szándékoznak, jelenjenek meg e’ folyó 
1832-diki Augustus 21-dikén reggel 9 órakor a’ ménesi Tisztartóság Kantzellá- 
riájában, illendő bánat pénzzel felkészülve. Költ Budán Julius 11-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(1 ) A’ Nagymélt. kir. Magyar udvari Kamara rendeléséhez képest köztudo

másra adattatik, hogy sz. kir. Temesvár Fabrika nevű külső városában lévő, és 
a' kir. Kamarát, mint királyi használat illető Serház, az azzal járó szabadsággal 
eggyütt, e’ f. e. September 24-dikén nyilvánságosan tartandó árverésen, a’ leg
többet ígérőnek fog árendába botsáttatni hat egymásután következendő eszten
dőkre, 1833-diki Május lsőjén kezdve a’ számlálást. Azok a’ kik ezen árendál- 
lásra megkívántató tulajdonságokkal bírnak, illendően meghivattatnak, hogy a’ 
kir. kam. Temesvári Kormány Kantzelláriájában tartandó árverésen , elegendő bánat 
pénzzel felkészülve jelenjenek meg. Költ Budán Jun. 26-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(1 ) Tek. Ns Zemplén Vármegyében helyheztetett Tarczall Várossában lakott 

néhai Kaprontzay Adám Úrnak végintézeti hagyományossal részéről közhírré
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tétetik, hogy a’ folyó 1832-dik esztendő November hónap 2-dik napjan a’ bol
dogult úrnak házánál kozárverés szerént e’ következendő tsakugyan Tartzalon 
fekvő ingatlan Javak fognak eladatni:

1- szór: Nagy, és Kiss serföző 60 kapás szabad, és déli oldalnak fekvő szőllő.
2- szor. Farkas 51 kapás fele szabad, fele dézma adó, és déli oldalnak fekvő 

szőllő.
3- szor. Ba'júsz 3. kapás dézmaadó szőllő.
4- szer. A' lakház igen tágas négyszegű fundusával, melly 3 szobából, kony

hából, tseléd házból, élés kamarából, sajtó házból áll. Vannak ezen szabad 
exemptus funduson több épületek is , nevezetesen:- tágas istálló, és szekér szín 
kőből, és sindel fedél alatt, valamint a* lakház. Eggyik pintze kővel kirakva 
90 hordóra, a’ másik 60 hordóra való. Vagyon egy fa palánkkal körül kerített 
tágas kert gyümöltsfákkal, a kertben 'sindellel fedett elég nagy méhes. Vagyon 
még ezen szabad funduson a’ lakház mellett eggy ócska ház, és eggy Vinczellér- 
ház nád födél alatt. Vagyon két jó karban lévő száraz malom ’sindel íödél alatt, 
mellynek középszerű esztendőbeli jövedelme 230 köböl életet tehet, a’ Molnár részén 
kívül. Vagyon még hozzá tartozandó Molnár-ház nád födél alatt, és egy puszta 
tiksás fundus. A' kinek szándéka vagyon ezen valóban szép és hasznos jószágot ma
gáévá tenni, addig is értekezhetik eránta Fő Tisztelendő Szepessy Aloiz Apát és 
Tartzali Plébános Úrral, mint néhai Kaprontzay Ádám Úr végintézetének végre
hajtójával.

H i r d e t é s .
(1) A’ Nagy Mélt. Magyar Hír. Udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik; 

hogy a’ k. k. uradalmakban az idén reménylendő juh és bárány gyapjú , Pestre 
szállíttatva, még pedig az Ó Budai uradalomból 62  ̂ mázsa juh gyapjú ; 7 mázsa 
bárány gyapjú ; a’ Diósgyőriből 58 £ m. juh , 5 \  m. bárány gyapjú; az Aradi
ból 60 m. juh, 6 m. bárány gyapjú ; a’ Szent Andrásiból 32 m. juh, 3 ~ m. bá
rány gyapjú, öszvesen minteggy 213 mázsa juh, és 22 mázsa bárány gyapjú 
privat Licitatio útján úgy fog eladatni, hogy a’ venni kívánók legfelsőbb ígére
teket tulajdon kézzel aláírt és petsételt nyilatkoztatásokban e' f. észt. Aug. 26-káig 
inclusive a Magyar kir. udvari kamara Praesidiumának Budára megküldjék; a’ 
venni kivánók nydatkoztatásaik e’ f. észt. Aug. 17-dikén délelőtt commissiona- 
liter felnyittatnak; és a’ legtöbbet íg é r ő ,’s leghasznosabb feltételeket tévő venni- 
kívánó további árverés nélkül a’kötelező levél megkészítésére meghivatik, a’ többi 
ajánlóknak ígéreteik pedig a’ szoros halgatás figyelme mellett tüstént commissio- 
naliter semmivé tétetnek. Az említett terminus eltőltte után semmi további ígé
retek el nem fogadtatnak; minden venni kívánó pedig ígéretét tökéletes határo
zottsággal tartozik kijelenteni határozatlan, ’s tsak közönséges, vagy más ajánlat
hoz képest procenti ígéretek nem vétetnek tekintetben. A’ Diósgyőri, Aradi és 
Sz. Andrási uradalmakból jövő gyapjú a’ pesti kir. Só Hivatalnál, vagy részént 
az O Budai Tisztartóságnál tétetik le az árverés határ idejére , a’ hol azt meglehet 
n ezn i; az O Budait pedig a’ praefectoratusi hivatalnál.

E g y é b b ir a n t a’ le g tö b b e t  íg é r ő  a ’ c o n tr a c tu s  a lá írásak or 2 0 0 0  c o n v . f to t  tar
toz ik  fe lp é n z ű i le t e n n i :  az is  e lő re  h írű i a d a t ik , h o g y  k ü lö n b s é g  n é lk ü l az a n y a
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és kosgyapjún 2 pcentbelemérés engedtetik ; a' gyapjús zsákokat pedig az érdeklő 
uradalmaknak illő áron köteles a' vevő megfizetni. Buda Jul. 16. 1832.

Erdómester kerestetik Rima-Brezóra.
( l )  A' Tek. Rima-Brezói VasEggyesületnél az eddig volt Erdőmester megha- 

lálozván, felszóllíttatnak mind azon az erdőszi tudományt kitanult férjfiak , a’ 
kiknek ezen hivatalra kedvek volna, hogy életekkorának ’s bizonyság leveleiknek 
közlése mellett Jelentéseiket Rima-Brezóra Tettes Igazgatósági Előlülő Úrhoz 
folyó esztendei September 17-dikéig fizetéstől szabad postán beküldeni ne késse
nek. A ’ fizetést a’ személy ügyessége fogja nevelni; ekkoráig volt 3C0 for. c. p. 
elegendő élet és fabeli Deputatum, két lóra portio szénában és zabban, u. m. 96 
mázsa széna ’s 60 kila zab , és tisztességes szállás.

Szép mezei gazdaság haszonbérbe adása.
O ) Tekintetes Homárom Vármegyében, eggy Komárom Várossától két óra*, 

n y i, Győrtől három órányi távolyságra fekvő szép mezei gazdaság, több eszten
dőkre, jutalmas feltételek alatt, haszonbérbe fog adattatni. — Bővebb utasítást 
á d , é s  a’ fraukírozott levelekre adandó feleletet elő mozdítja az Újságírói Hivatal.

Eladó-Ház,
(1) Közhírül adatik: hogy Tek. Özv. Rakovszkyné szül.Tarkó Anna Asszony

ságnak Pesten a’ Barátok Piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kíván
ságára sz. kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis) Tisztségében f. e. Augustus
25-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés útján a’ többet ígérőnek adatik el.

Eladó Patika.
m  R is Kunság’ eggyik népes helységében egy jeles készületü ’s keletű

Patika szabad kézből eladandó. A’ közelebbi feltételek felő l, szabados (franki- 
rozott) levelekben kérdezősködhetni T. Ritter Károly Táblai ügyvéd úrnál Pesten, 
a' Hajó útszában , 623. sz. alatt.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87 for. 
4 pCentes — — —- 7 6 | —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 177f —

1821-diki Status Lőtt. 100 forint 122T-’for. 
Béts városi Bznkő kötelező 2^ pCenfes —
Bank Actiáké —

A Gabonának Pesti p ia tz i ára Julius 20-dikán 1832. Váltó Cz.ba/t 3 Posonyi mérő

1
tiszta 

j fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1I

tiszta
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 6 — 5 — 40 |Zab 1 — 40 1 — 36 1 — 34
Kétszeres 4 — 40 4 — 20 4 — Kukoritza 2 — 24 2 — 20 2 — 14
Rozs 2 — 40 2 — 30 2 — 20 'Köleskása' 6 — 5 — —
Árpa II 2 — 20 2 — 10 2 -  1 [Köles — — —

B é t  s b e n  a3 v én z f o  I n a m a t  k ö z é n  b Öt s e J u l i u s  17-dilién :

A 3 D u n a  V i z é n e k  á l l a n o t i a  a3 B u d a i  v i z m é r t é k  s z e r  é n t  i832-dikben.
Jul. 19-dikén 6 Láb, 6 Hiiv. Ö Von. 

— 21-dikén 6 Láb, 6 Hiiv. 0 Von.
Jul. 20-dikán 6 Láb, 4 lliiv. 3 Von.



7. Szám.

HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
S s e r e n t s e .

Hajdan vak vala a* te neved , '■ nem tudsz vala eggy helyt 
Állani; most ez t ,  majd azt szereted ha örült.

Már ma te is másként; ha kisírt szemeket veszel észre 
Ott hagyod, és örömet várni se mer ha szegény.

Magyar és Erdély Ország.
Ő ts. k. apostoli Felsége méltó tekin

tetére véve Nagy Tiszt. Péch-LTjfalusi Péchy 
Ferentz O-Budai Plebánus úrnak az óltár 
és hívek szolgálatai körűi telt fáradozá
sait, ötét Szépiákról neveztetett Boldog 
Asszony Apáturságával — Abbas B. M. V. 
de Széplak — méltóztatott megajándékozni.

INógrádból. A ’ századok által meg
erősített nemesi törvényes szabadságnapja 
tűnt fel Megyénknek e’ f. hónap 18-dikán, 
midőn annak nagy számmal egybegyűlt 
Nemessége Nagy Mélt. Buzini Gr. Kegle- 
vich Gábor úr ő Excell. előlülése alatt 
tartá tisztújítását; mellykövetkezendőkép- 
pen ment véghez ( a’ T. V. Ispány* ura
kat már közlöttük; ) továbbá: Fő Jegy
zők Balás Istv. Huszár Jós. Aljegyzők: 
Sréter János, Szontagh Sámuel. Főadó 
szedők: SzerémyAntal , Básty Dániel. Fő 
Fiscus Luchkovits Gábor. Alfiscus: Rutkay 
Lajos. Fő Sz. Bírák: Traitler István, Ku- 
binyi Ferentz , Pongrátz Antal, Horváth 
Antal. A1 Sz. Birák: Széchenyi Miklós, 
Szily István , Vattay László , Fráter Pál, 
Prónay Antal, Bory László, Baros Max. 
Repeczky Ferentz. Fő úliigazgató: Benicz- 
ky Lajos. Számvevő: Somoskőy István. 
Fő Biztos: Kubinyi Ágoston. Biztosok: 
Ambrózy Gábor, Plachy Júsef, Szabó 
Lajos , Okolitsányi István. Esküdtek : Hor- 

Második Feleszi endo.

váth Elek , Jezerniczky Mihály, Dubravicz- 
ky ’Sigmond, Jankovich László, Gellény 
Jósef, Okolicsányi Max. Horváth István, 
Láczay Károly. A’ megye Főorvosai, Seb
orvosai Földmérője ’s a’ t. hivataljaikban 
megerősíttettek.

A’ Nagymélt. kir. Magyar udvari Ka
mara az Eszéki Sóadónál megüresült Ellen
őrséget Hatvani Só Perceptor Hochreiter 
Péter —  az ez által esett nyílást pedig az 
ottan volt Ellenőr Karaturovich Boldizsár; 
e’nek helyét ismét az Aradi Sóadó Hiva
talnál volt írnok Binder János urak elő
léptetésével méllóztatott betölteni; min- 
deniknek e’dig mutatott hív és pontos szol
gálata lévén ajánlója.

Horváth Országban a’ Horváczkai 
Kam. Uradalom Tisztartóságát, az e’dig 
Zágrábban a’ kam. Administratiónál Ir- 
nokságot nagy szorgalmatossággal viselt 
Borovják Antal úr nyerte ugyan tsak a’ 
Nagymélt. kir. Magyar udvari Kamara ke
gyes határozása szerént.

H í r a d á s
a* magyar tudós társaság nagy gyűlésé tartásáról.

Ő cs. kir. FŐ Hertzegsége a’ Nádor 
mint Pártfogó helybenhagyásával, az em
lített társaság tiszteletbeli rendes és leve
lező tagjainak 1832-re szólló nagy gyűlé
se következő Augustus 28 dikán Igazgató 
tanátsáé pedig September 2 dikán kezdő

PESTEN Szerdán Szent Jakab Hava 25dik napján 1832.
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dik. Elindult mar ez elölülői meghívás min
denüvé, de ha valamelly eset akadályoz
tatná kézhez jutását, minden karbeli tagot, 
ezen hivatalos híradás emlékeztet hazafiúi 
tisztére. Pesten, Julius 25-dikén J 832.

Döbrentei Gábor m. k.
Titoknok.

Ungvárról, Sz. Jakab hava 18-dikán 
1832. Méltóságos és Fő Tisztelendő Hám 
János Szathmári megyés Püspök úr ő Nga , 
apostoli buzgó látogatását Unghvár Vgyé- 
ben Sz. Iván havának 14-dik napján kezd
ve , egész Sz. Jakab hava 14-dik napjáig, 
fáradhatatlan készséggel tartani méltózta- 
tott. A’ hol ezen Mgos főlelki Pásztor 
megfordúlt, mindenütt a’ buzgóságnak, ’s 
kegyességnek legnagyobb jeleit hagyta
maga után.

Szomorú ugyan, de nyári idő lévén tá
lain óvásul fog másoknak szolgálni e’ közlés: 
Itt Unghváron f. h. 14-dikén d. u. négy óra 
tájban két felserdűlt Kis-Asszony a’ tántz 
oskola előtt, mellynek hat órakor kellett 
kezdődnie, az annyok engedelme nélkül 
lopva az Ungh vizében ménének fürödni, 
’s mind a’ ketten oda fúlának. Nevezetes 
özvegy Asszonyságok gyermekei voltak, 
és így úri házakat borítottak gyászba. Va
sárnap eggyszerre takaríttattak szomorú 
pompával ezen reménytelenül elhalt vi
rágszálak.

E’ folyó esztendő Sz. Iván havának 
11-dikére virradó éjtszaka végezte jól 
futott földi pályáját Tek. Szigeti Sze- 
rentsy Tamás úr, életének 65-dik eszten
dejében , nem egész két hétig tartott súlyos 
betegsége után Unghváron a’ Ns Vgye 
épületében , a’ hova a’ közjónak előmoz
dítására, Köz-Gyülésre, sietett ez átaláno- 
san tisztelt elsőbb rangú Tábla Biró. Mi- 
nekutánna a’ haldoklók Szentségét igazi 
Keresztyénhez illő buzgósággal felvette 
volna, lelkét a’ Teremtőjének vissza adta. 
Ezen megboldogúlt úrban kesergi édes 
atvját, Mgos Szigeti Szerentsy István úr,

a’ Mélt. ítélő Királyi Táblának Köz-Birája. 
— Békével nyugodjanak tisztelt hamvai!

Nagyságos kir. Tanátsos Markovits 
Mátyás ú r , hajdan a’ N.mélt. Magyar kir. 
Helytartó Tanáts melletti Tudományokra 
ügyelő Biztosságnak Tagja, és a’ kir. Tud. 
Egyelem Könyvnyomtató Intézetének Igaz
gatója, f. e. ’s h. 23-dikán estveli nyol- 
tzadfél órakor, a’ haldoklók szentségeinek 
felvétele után végezte teljes elgyengülés
beli elszenderedése után, 81-dik esztende
jében, hasznosan töltött életét. Hamvai 
Pesten a’ vátzi út mellett lévő temetőben 
fogják nyugvó helyeket tartani. Áldás em
lékezetére.

Az erdélyi Híradó, szomorú jelenté
sekkel kezdi f. h. 10-dikén indított Leve
lét: Több hetektől fogva tartós essőzések 
voltak úgymond Erdélynek majd minden 
vidékein , a’ Maros ’s Küköllő folyók,sőt 
a’ kissebb patakok is árkaikból kiöntvén 
igen nagy pusztításokat tettek, a’ búza ’s 
törökbúza vetéseket eliszapolták, hidakat 
elvittek, a’ közösülés útját elzárták, ’s em
berek is eltemetodtek. Nevezetes nagy víz
áradások valának Junius utolsó napjaiban, 
mellyek Szászsebes tájékán eggy borzasztó 
szerentsétlen esetet következtettek. Mél
tóságos Gróf Tholdi Adámné asszony ko* 
tsijában szobaleányával *s elől eggy legé
nyével Szebenből Szászsebes felé sebesen 
útazván, Junius 30-dikán Szászsebeshez 
közel a’ Kelneki fogadó mellett lévő kő- 
hídon keresztül akarának hajtatni, a’ híd 
alatt folyó egyébaránt tsekély patakotska 
a’ hidat már szinte egésszen béborította 
vala, tsakugyan a’ szerentsétlen útazók 
ezen veszedelmes helyhezetben is a’ hídnak 
neki hajtattak, ’s azon pillantatban ,melly- 
ben a’ kotsis a’ hídra érkezett, az a’ szekér
rel eggyütt beomlott, ’s a’ szerentsétlen 
útasok a’ víz hullámiban találák halálokat. 
Szebenből, Julius lsőjén kőit eme’ tudó* 
sítlást adja: Városunkon keresztül folyó 
Szeben vize, mellyen rendszerént | legki*-



sebb veszedelem nélkül szekérrel által szok
tak járni, a’ havasi patakok által úgy- 
a’nyira feldagadott volt, hogy több mint 
50 esztendők óta illy nagy vízre nem em
lékeznek. A’ víz az egész környéket elbo
rította, a’ vár faláig hatott, az előváro
sokban a’ lakosok házfedeleken szabadul
hattak lakjaikból. A’Ság ’s Burger kapuk
tól kezdve Népén Hamers falukig , a’szép 
zöld vetések helyein tsak eggy nagy ten
ger látszott, melly a’ legszebb kerteket el
pusztította. Iszap ’s víz borítja a’ réteket 
’s ez minden felé megbetsűlhetetlen káro
kat okozott, a’ hidak igen sok helyeken 
eggybeomlottak , ’s a’ közösülés útjai el
zárattak.

Brassóból Jul. 11-dikén hasonlókép
pen a’ nagy vízáradásról panaszlottak, 
mellyben eggy ember is elveszett. Azon 
vígasztalás zárja e’ panaszokat, hogy a’ 
barometrum tiszta időre mutat Kolosvá- 
ro tt; Brassóból pedig, hogy az ottani 
kereskedő Stephan Demeter Cservenvodali 
úr , 222 véka törökbúzát osztott k i, rész
szerén t a’ fegyvertviselőknek , résszerént 
pedig a’ szegénységnek.

B é t  8 .
ő  Felségeknek f. h. 15-dikén Salz

burgba lett érkezéseket örvendezések kö
zött jelentik az onnan indúlt tudósíttások.

Folyó észt. Jul. 22-dike vala az a’ 
szomorú emlékezetű nap, mellyen ő  Ma
gossága a’ Reichstadti HertzegSchönbrun- 
ban nagy reményekkel bíztató életét, el
végezte.

O ts. k. Ap. Felsége áz udvari Kan- 
tzelláriából költ ’s tulajdon felséges keze 
írásával erősített Irománnyá által mél tóz- 
tatta Motz Mátyás urat, a’ 2-dik Oláh 
Határnok Ezerednél Fő Hadnagyot, Ne
mességre emelni Thurnthali praedica- 
tummal.

A ’ ts. k. eggyesűlt udvari Kantzellá- 
ria f. e. Jul. 5-dikén kiadott határozása 
sze rén t az A d e lsb erg i K er ü le tb e n  m e g ü r e - ,

sülve volt Orvos hivatalt Dr. Nagj- Lajos 
úrnak méltóztatott kegyesen engedni; a* 
ki e’dig a’ Krainburgi Kerületbeli Orvos 
hivatalt teljes szorgalmalossággal és hiv- 
séggel viselte.

D a l  m á t  z  t á b ó l.
Raguzából, Jun. 20-dikán. A’ Bosz

niai pártütőknek fejek Achmetbégh Res- 
sulbegovich Trebignéből az itteni veszteglő 
intézetbe vétettetett fe l: mellyet midőn 
jelentenénk, bizonyosan mondhatjuk azt 
is , hogy e’ szerént Hertzegovinából egész- 
szen elenyészett a’ pártütés. Atalánoson 
véve ki is aludt mind Boszniában mind 
Hertzegovinában a’ lázzadás lelke; vissza 
tér a’ rend és békesség; úgyhogy a’ keres
kedés ezen Tartományokban új életre fog 
jőni. Ezt a’nyival inkább lehet remény
leni , mivel a’ fellázadt Gradachaczi Hus- 
seinbegh is több követőivel eggyütt,— a’ 
kik között vagyon nevezetesen Dewenter 
Kapitán Mahmudbegh ; és Osman EfFendi 
Gradachaczi Musselim ; továbbá Aga Bégh, 
Hussein öttse, ésSina Dubojer Kapitán,— 
Austriai földre lépett által.

Orosz Birodalom.
99

O Felsége a’ Császár m. h. 25-dikén 
kiadott határozása szerént Gróf Heyden II. 
Capit. Lieut.ot maga Hadi segédjévé ne
vezte ki, úgy hogy Bellonna fregata kor
mányozását is megtartsa. — Minap az a’ hír 
érkezett Dantzigból, hogy az Orosz hajós 
Tisztek közül az eggyik , Moreau neveze
tes frantzia hadi vezér fija volna; (Ezt 
így véve mi is adtuk Hasznos Mulatságaink
ban) most a’ híresztelésnek ellene monda
nak a’nyiban , hogy nem a' frantzia hadi 
vezér, hanem valamelly éjszak amerikában 
volt Praesidens Monroe fija légyen az em
lített Orosz Tiszt.

Helsingsorsból f. h. 1-sőjén írták , 
hogy ott az universitás az nap nyittatott 
meg nagy ünnepi pompával; melly univer
sitás Abo-ból tétetett oda által.

x



A’ Dániában lévő Orosz Gral Consul 
jelenti, hogy fi e. Május hónap folytában 
az Orosz Birodalomból 11,757 tonna ga
bona vitetett be a’ Dániai birtokokba; de 
ezeknek élet házaik még sem teltek m eg, 
és még két hónapig leszen szabad oda ga
bonát bevinni az orosz birtokokból.

Lengyel Ország.
Grál Kossecki, Elölülő Grál Directora 

a’ Varsói igasság kiszolgáltatása Osztállyá- 
nak, ezen Hirdetést botsátotta a’ Lengyel 
országi itélőszékekhez:,,A’fenyíttő ítéletek, 
minthogy azoknak eggybeköttetésben kell 
állani az emberiséggel, renddel és az Or
szág bátorságával, különösen magokra 
vonták Ő Felségének figyelmét. A’ foghá
zaknak gondviselői kötelesek az ollyan be
adott személyekről szoros tudósíttástadni, 
a’ kik még meg nem ítéltettek : ezen tu- 
dósíttásokat méltózlatik maga O Felsége 
megvi’sgálni , és mihelyest valami hátra
maradást vészén észre O Felsége, az iránt 
szoros felelet alá vonatlatik az igazság ki
szolgáltatásra ügyelő Biztosság. Az illy 
hátráltatások okát nyomozván a’ Biztosság , 
úgy találta , hogy a’ban leginkább az Ügy
védük hibások , minthogy védő előadásaik
kal késszen nem tudnak lenni a’ kiszabott 
időre: olly késedelmesek pedig, hogy az 
itélőszékeknek még pénzbeli büntetés, sőtt 
személyes kénszerítlés által is kellessék azo
kat nógatnia, kötelességek teljesítésére. Fe
lesleges volna azt itt rajzolgatni, melly szép 
foglalatossága legyen eggy részről az Ügy- 
védőnek valamelly vádoltatottat menteni ; 
más részről pedig mennyit ártson becsüle
tének az , ha ezen kötelességét nem telje
síti!: tsak a’ra kívánja az igasság kiszolgál
tatására ügyelő Biztosság emlékeztetni az 
Ügy védőket, hogy a’ fényi ttő ügyekben 
elveszejteti az e’féle halogatás a’ fenyíték
kel a’nak valódi arányozatját, és megsérti 
az emberiséget. Mihelyest ugyan is bűnös

a’ vádoltatott, és a’ büntetés nem gyorsan 
vitetik rajta véghez , semmivé lessz a’ bün
tetésnek azon arányozatja , hogy mások az 
a’ féle bűnhödésektől őrizkedjenek, mel- 
lyeknek emlékezetek már talám egésszen 
elenyészett, vagy ha van is még, de nem olly 
eleven, mint akkor tájban vaia, midőn a* 
vétkes tett megtörtént: hogyha pedig ár
tatlan a’ bevádoltatott, ’s azt talám tsak 
emberi gonoszság, vagy pedig némelly kü
lönös öszveütközések keverték vétekbe, 
és ezek miatt fosztatott meg személyes 
szabadságától; miilyen méltatlanságot kö
vet el rajta, a’ kinek kezei között elakadva 
hátráltatódik közönséges ítélet által kimon
dandó ártatlansága ’s szabadságának meg
nyerése? Azon költségek, mellyek a’ ra
bokkal tölt fogházak tartása miatt terhelik 
a’ kintstárt; azon káros következések, 
mellyek a’ vádoltatotlnak mind erköltsét, 
mind egésségét rongállják; azon veszte
ség , melly a’ különbben is nem eléggé 
népesült Országban sok munkás kezeknek 
elzárása miatt támad: mind ezek hasonló
képpen következései a’fenyíttő ügyek hát
ráltatásának , mellyek méltó tekintetet ér
demelnek. Hogy tehát mind ezen rosszak 
megorvosoltassanak , kötelességének tartja 
az igazság kiszolgáltatására ügyelő Biztos
ság minden közhivatalban lévő Ügyvédő
ket a’ rend , közbátorság és emberiség ne
vében felszóllíttani, hogy a’ fenyíttő tör
vényszékek előtt álló védetjeikért, men- 
tésseket a’ határozott időre adják be. Ezen 
Ügyvédőknek társasági élvezésektől várja 
az igazság kiszolgáltatására ügyelő orszá
gos Biztosság, hogy ezen felszóllítás azt a’ 
meggyőződést fogja elméjekben ébreszte
ni , hogy okvetetlenűl szükséges legyen 
nekiek az e’ féle mentésseket minél előbb 
elkészítleniek; de ha még elégtelennek 
tapasztalódnék is ezen seikentő mód is, 
szükségesnek látja a’ sokszor érintett Biz
tosság azon határozást előre nyilvánságos-



sá tenni,hogy a’ melly közhivatalban lévő 
Ügyvédő háromszori megszóllítás után 
sem adná be az Ítélet elejébe mentését azt 
először hivatalától három hónapig tartandó 
felfüggesztésre, a’nakutánna pedig a’ ne
gyedik megintés is foganatlanúl maradván, 
hivatalának teljes elvesztésére kárhoztatja. 
Azon esetben , hogyha az Ügyvéd főbb ran
gú, ’s talám a’ Biztosság tehetősségét haladná 
a’nak hivatalától leendő megfosztatása, az 
Országiás előtt fog e’nek teljesítése iránt 
nyomos lépéseket tenni.“

A’ Helytartó Hg is hirdetést botsátott 
az építtő hivatal osztályban lévők iránt; 
melly szerént a’ kik e’féle hivatalt kíván
nak nyerni, azok előbb szoros vi’sgálat 
alávessék magokat.

iVagy Britannia.
Említettük legközelebbi levelünkben, 

hogy a’ külső dolgokra ügyelő osztályban 
minteggy 300-ig való Tagjai tartottak az 
Alsó Háznak értekezést Lord Palmerston- 
nal; de foglalatjáról még a’kor semmit 
sem tudtunk : később érkezett tudósítások
ból értjük, hogy a’nak tárgya az orosz
holland tartozások valának. A’ Courier 
következendőképpen adja: Lord Palmers
ton elejébe terjesztette a’ gyűlésnek, men
nyire óhajtotta légyen 1815-dik észt.ben 
a’ britt országiás azt, hogy Belgiom Hol
landiával eggy Fejedelem birtokában eggye- 
sűljön, és hogy ezen óhajtását a’nál bizo
nyosabban végre hajthassa, szükségesnek 
találta az orosz udvart is bele szőni az in- 
teressébe. Ezen okból bátorságosította Ang
lia az Oroszt, hogy bizonyos régi hollandi 
követelése neki fizettetni fog mind a’dig, 
míg a’ két Tartománj7 eggyesűlve fog ma
radni; de a'fizetés azon pillantatban meg 
fogna szűnni, mihelyest azok elválalkoz- 
nának. Ezen akkori szemléletnek még tsak 
eszébe sem ötlött, hogy jöhessen valaha 
olly idő, mellyben eme’ két Státus újra

elválalkozzék: minthogy pedig ez volta
képpen eljött, még pedig olly formán 
jött, hogy az új öszvebékélléshez többé 
semmi reménység sem lehet; Európának 
tsendessége megkívánja , hogy az elválal- 
kozás olly feltételek alatt menjen véghez 
mellyek minden felekezeteket megnyugtas
sanak. A’ britt Országiásnak nagy befo
lyása volt az ezen tárgyat illető alkudozá
sokba , ’s tsak nagy bajok meggyőzése után 
vehette a’ra az Orosz Császárt, hogy azon 
eggyezkedéshez álljon , melly Belgiom füg
getlenségét eggy új Fejedelem alatt bátor- 
ságosíttja. — E’re az a’ kérdés adta magát 
elő , hogy az Orosz elveszítse é azon pén
zét, melly az 1815-diki rendelkődzés által, 
részére bátorságosíva vala ? — Nagyon ter
mészetes dolog az , hogy az Orosz Császár, 
mártsak azon vérségi eggybe kötletés által 
is , mellyben áll az Oraniai Hgekkel, sze
rette volna ezeknek örökségeket egész döb
beni állapotokban megtartani; szint’ olly  
természetes dolog továbbá az is, hogy azon 
rendelkődzést állandónak lenni óhajtsa az 
Orosz, melly őtet követelésének jutásához 
bátorságosíttja: ezekre nézve, nagyon ne
héz volt az Orosz udvart reá venni hogy 
helybenhagyását adja az említetteket sem
mivé tevő Eggyezkedésre. Minekutánna pe
dig ezen helybenhagyás tsak ugyan elkövet
kezett, vallyon lehet é az Orosz Császártól 
azért eggy tetemes áldozatot kívánni, hogy 
ő Anglia óhajtásainak teljesedést engedett? 
De félre téve egyedül az igazságon alapult 
kérdést, Lord Palmerston azt nyilatkoztat
ta , hogy ő azon hiedelemben vagyon, hogy 
Anglia valódi haszna hozza magával ba
rátságos helyezetben maradni az Orosszal. 
Különösön kívánandó dolog légyen az, 
nem tsak a’ Lengyel nemzet sorsára , hanem 
egész Európára nézve, hogy Lord Dur
ham küldettetését ne kövesse az angoly 
Parlamentomnak nyilatkoztatása, melly 
az Orosz Császártól megakarja azt vonni,



a ’ m l azt a’ szo ro s igazság  szerén t ille t i.  
—  T ö b b  T a g o k , n ev ez e te sen  D r  L us  
h in g to n  és  S ir  M . W , R id le y  azt n y ila t
k o zta ttá k , h o g y  v é lem én y jek  az O r s z á g o 
sév a l te lje sen  eg g y ezzék . —  E van s O be  
s t e r ,  L o rd  P a lm ersto n n a k  azon  k ívánat- 
já r a , b o g y  A n g lia  az O rossza l eg g y e sség -  
ÍDen m a r a d jo n , azt n y ila tk o z ta tta , h ogy  
ő  sok kal h aszn osabb n ak  Í t é l i , ha F rantzia  
O rszágga l m arad szo ro s eg g y e sü le tb e n .  
E ’re azon  n y o m o n  azt v á la szo lta  L o rd  
P a lm e r sto n  , h o g y  m id ő n  ő  az O rosz u d 
varra l tartandó szo r o s  e g g y e ssé g e t java ll-  
j a ,  n em  á llít ja  a’ F ran tziáva l leen d ő  e g y e 
n e tle n sé g  jó v o ltá t ;  u gyan  i s ,  eg y e d ü l  
F rantzia  O rszág  a z ,  m e lly e l  tartandó  
e g g y e ssé g é r t ’s b a rá tsá g é r t, m in d en t e lk e l
le ssék  A n g liá n a k  k öv etn i.

Frantzia Ország.
I t t ,  a’ h o l a’ v isszás g o n d o lk o d á so k  

ré g ó ta  e lle n k e z ő  te ttek  gyak orlásáb an  v a n 
nak , üj ö szv e ü tk ö z ésb e n  ta lá lk o zn a k  eg y -  
g y ü v é , m id ő n  a’ m in iste r iá lis  g o n d o lk o 
dásúak  sl fe lh e v ű lte k  le ts illa p íttá sá ra  aján
d ék o n  o sz to tt  ú jsá g  L e v e le k k e l k ívántak  
é l n i ; u gyan  azt tesz i az e l l e n f é l , a* C on- 
s t itu tio n e llé n e k  e lő b b  v o lt  S zer k e zte tő je  
C au ch o is-L em aire  ú r  á l t a l , ezen  n ev ezet  
a la tt:  „ le  B on  S e n s“  k ö lt  L e v e le it  h a so n 
ló k é p p en  in g y e n  o szto g a tv a  k i. A ’ Szer- 
k e z t e tő , L a ff it te , O d illo n -B a r ro t és A rago  
urakat k érte  m e g ,  h o g y  az ő  L e v e le i az 
E lle n z ő fé l “ O p p o sitio  —  au sp iciu m a alatt 
je le n h esse n e k  m eg . M in tá z  O p p o sitió n a k  
e* v ég re  m e g  n em  h ata lm azottja i e z t az 
eg észn ek  n ev éb en  n em  te lje s íth e tté k ; de 
m in t e g g y e s  tagok  a’ k íván ath oz áta láno- 
san h ozzá  á l lo t ta k , és  az ajándék L ev e lek  
m e g je len ésé t e ’ szerén t n em  a k a d á ly o z
tat' ák.

A ’ M oniteur* eg ész  n é g y  o sz lo p  n y o m ta 
tásb an  vesző d ik  az o p p o sitio íia lis ta  Journa

lokk al , h osszasan  ig y ek ezv e  azt m e g m u to 
gatni , h o g y  m in d en  zenebonának  azok v o l
tak az in d íttó  okai szab ad os Írásaikkal. N e 
vezetes b en n e  ez a’ kérdé : M im ód on  ta lá l
kozhatnak  m in d en k o r  e m b e r e k , a’ kik  ké
szek a’ N e m zet n a g y o b b  része  akaratjának  
e lle n e  szeg ezv e  m a g o k a t, fe ltá m a d n i?  E ’re  
ez az e lő te r je sz té s:  H a k ö ze leb b rő l v i’s- 
g á llja  az e m b e r ,  k ik  lég y en ek  az e ’ fé le  
s z e m é ly e k , m in d en k o r  n y o m o ré k  te rem 
tések en  fo g  m eg á lla p o d n i. M id őn  e g g y  
igaz fe lv i lá g o s o d o t t ,  d e fé lé k e n y  e lm e  le  
ü l a’ m aga ír ó a sz ta lá h o z , é s  az o k o ssá g  rs 
ék essz ó llá s  szabásai szerén t fo n to sá n  m u 
togatja  a ’ K öztársaságnak  , v a g y  a’ L e g it i
m itásnak  h e ly e s  ig a zsá g á t; az ab laka a la tt  
ren d b e á llanak  az ú tszán  a’ k ev ésb b é  fe lv i
lá g o so d o tt  , de m erész  em b erek  , és  a’ b en t  
izzadónak  gon clo la tja it em e’ rö v id  szovak - 
ba szo r ítv a : „ É ljen  a* K öztársaság  !“  v a g y  
p e d ig :  „ É ljen  V . H e n r ic h !“  k ik iá ltjá k .—  
A zu tá n  v a la m e lly  p u b lic is tá v a l vesző d ik  a* 
n ev ez e tt e lő a d ó ;  a’ k i ta lám  azt á l l ít t ja ,  
h o g y  az O lv a só  ha ú jság  le v é lb ő l n e m ,  
m ajd  v a la m e lly  k ö n y v b ő l fo g ja  a* v ita to tt  
tárgyat m eg ta n ú ln i. E ’n ek  azt fe le li  a’ 
tzá fo ló  , h o g y  az Ú jsá g  le v e le t  soha sem  
o lvassák  o l ly  h id e g v é r r e l ,  m illy e n n e l a’ 
k ö n y v e t;  e ’nek é le te  tsak eg g y  sze m p illa n -  
tá s n y i , u gyan  azért a’ m aga sze m p illa n tá 
sát h aszn áll ja is, jó l tu d va , h o g y  ó  K ö n y v tá 
rakba (ren d szerén t leg a lá b b ) h e ly e t  fo g la l
ni nem  szo k o tt: ő  tsak a’ fe lh e v ű lt  e lm ék re  
tart szám ot. H ányán  n em  kárhoztatnák , k ér 
di az e lő te r je sz tő  , tu la jd on  e lő d á sso k a t ,h a  
g o n d o ló ra  ven n ék  az ő h íreszte léssek  m e g ett  
re jtek ező  te ttek e t! H ányán  n em  d ob n ák  
m esszire író  to l la ik a t ,  ha m e g g o n d o ln á k ,  
h o g y  h án y  m ásnak szo lgá lta tn ak  ez  á lta l  
feg y v á rt a’ k ezeikbe. T u la jd o n  le lk ek  ös- 
m érete  len n e  Íté lő  b irájok  , m e lly  a’ n é v 
v e l n ev ez e tt ité lő b ír ó  kárh oztatását m e g 
e lő zn é . ’s a’ t. A ’ G azette  de F ra n ce  fe le l  
a’ p an a szo lk o d ó  M on iteu rn ek  j r ö v id  fo g -



ialatba szorítva e’nek is velejét, a’ra megy 
k i, hogy a’ Moniteur a’ nép felségét = sou -  
verainität— szándékozik lerontani.

A’ Tudományok Akadémiája Julius 
9-dikén tartotta ülését, hogy Cuvier he
lyébe Titoknokot válasszon ; 45 szovato- 
lók között Dulong Mathemat. 30-at nyert 
a’ maga részére, ’s e’ szerént semmi aka
dály sem maradt fel,hogy ezen választást 
kir. helybenhagyásért a’ Felség elejébe 
küldhessék. Ugyantsak Cuvier Professor- 
ságért a’ kir. kertben == Jardin du roi —  
Blainville úr választatott; vetélkedője Du- 
vernoy úr vala, de e’nek részére tsak ket
ten szovatoltak.

A’ Temps, szint* olly hosszú tzik- 
kelyben fejtegeti a’ maga szemléletjeit, —  
mellyekből bajos volna eltalálni, hogy 
mellyik félhez szítt —  mint a’ Moniteur: 
a’ban talám egész szándékát kiöntötte, 
midőn azt állíttá, hogy eggy vagy két nap
pal hamarább vagy később, által fogjuk 
a’nak szükséges voltát látni, hogy mini- 
steriális Tanáts Elölülő választassák. —  
Ez alig ha nem tesz valamit; azt t. i. hogy 
a’nak a’ gondolkodása módja fogja, legalább 
ideig óráig, zabolázni a’ különbbféle véle
ményeket.

P o r t u g a l l i  a.
Jun. 2G-dikán írták Lizabonából, hogy 

D. Pedro megjelenésének halogatódása, 
nagy aggódást okoz itteni baráljainak; 
D. Miguel teljes bizodalmának mutogatá
sára, rendkívül gyakran jelenik meg a’ 
Közönség között, ’s minden eggyházi ün
nepléseknél, valamint a’ játékszíni muta
tásoknál is jelen szokott lenni. — Az egy- 
gyesült amerikai Státusok Grál Consulja 
Falmouthból eggy angoly hadi hajón ide 
érkezett, és az óta gyakran minisleriális 
értekezést tartott a’ külső dolgokra ügyelő 
Osztállyal. — Eggynehány nappal ez előtt 
fontos tudósításokat vett D. Miguel az ő

Londonban lévő diplomatiai Agenssétől, 
úgyhogy azok végett ministeriális tanátsot 
is tartott. — Mind azon személyekre, a’ 
kik D. Pedro részére hajlanak, különös 
vigyázat vagyon ; megkettőztetett pedig 
minden itt mulató Frantziákra.

Az angoly levelek szerént Junius
26-dikán indúlt ki D. Pedro hadi serege 
Sz.Mihály szigetéből: minekelőtteelhagyta 
volna ezen azori, Szigeteket, köszönetét 
jelentette az igaz ügy mellett állhatatos 
lakosoknak; a’ fegyvereseket pedig ser
kentette a’ hívségre és bajnok tettekre.

Londoni Levelek adják Sz. Mihály 
Szigetéből vett tudósíttás után: Végre 
tsakugyan mint bizonyosat írhatjuk , hogy 
D. Pedro seregei Jun. 25-dikén reggel ha
todfél órakor hajókra szállottak ; a’ rossz 
idő tartóztatta e’nyire hátra, de még most 
is akadályoztatta a’ tsendes szél sebes ha
józásokat, úgy hogy szerentsésen partot 
éréssekről tsak eggynehány nap múlva vár
hatunk tudósíttást: a’ mint reménlyjük, 
ezt eggyszerre fogjuk venni a’ dolog kime
netelét jelentő hírrel. (Ügy vélekednek
t. i. a’ dologba belátni akarók, hogy a’ leg
rosszabb esetben D. Miguel az éjszak ame
rikai hajókra fog szállani kintsével, ’s azo
kon által vitorláz a’ világ más részére.)

A’ hódoltató tábor kiindulását e’ként 
írták Ponte Delgadóból Jun. 25-dikén: 
Relvao nevet viselő térségén volt felállít
va az oltár; ez előtt mondattatott el fel
szóval a’ szorosan öszve állott seregek 
előtt, reggel 4 órakor a’ könyörgés. Lel
ket emelő szemlélet volt ezen ügyök mel
lett buzgólkodó vitézeket esedezni látni a’ 
seregek urához igazságos szándék jók elő- 
segélléséért. A’ könyörgésnek végezetével 
rövid bátoríttó beszédet tartott a’ Császár 
a’ seregekhez; ’s úgy, velek eggyütt, saj
kákra ült. — Utolírás: Jun. 26-dikán. Már' 
mind vitorlák alatt állunk; mindenek leg
jobb kedvet mutatnak.



D. Pedigo erejét soksstór adtak már, 
adja ezt az imént láttuk írás i s , követke- 
zendőképpen í 2 Fregata i 2 Korvett, 3 
Brigg, 4 Schoner, 15 ágyúzó sajka, 65 
szállító és eggy gőzhajó Superb teszi azt. 
A’ seregek száma I 10,000 portugalli, 1500 
frantziaés angoly; a’ hajós legények eze
ken kívül 2400 főre mennek.

Az azori Szigeteken Párison keresz
tül érkezett tudósíttások is eggyeznek ama
zokkal a’ Londonon keresztül jöttékkel; 
de a’ Párisiak még tovább mennek ’s azt 
mondják, hogy D. Pedro 7450 emberrel 
Milfontes öbölben kiszállott a’ szárazra; 
e’dig mindég azt hitték, hogy Oporto le
gyen kiszemelve a’kiszállásra. Azt is akar-
Í’ák ezen utóbbi híresztelések tudni, hogy 
„étD. Miguelista fregata, mellyek élelemre 

valókkal ’s hadi szerekkel terhelve indít
tattak ki Lizabonából^ hogy a’ Maderaiak 
segéllésére vigyék azokat, alig hagyván el 
a’ lizaboni kikötőt, mindjárt D. Pedro ha
jós seregéhez tsatoiták magokat.

Spanyol Ország,
Madridból Jun. 28-dikán: Ma fognak 

itt felszenteltetni, és kiosztatni azon zász
lók, mellyeketO Felsége a’ Királyné a’ kir. 
testőrző seregek és szabadakaratúaknak 
készített ajándékul: az ünneplés Marquis 
Zambrano, hadi Minister előlülésealatt fog 
tartattatni. A’ Király parantsolatjára, min
den ezen ünneplésen jelen leendő katona 
10 reált kap ajándékba, és így a’ 21,390 
főre telő kir* szabadakaratúak között neve
zetes somma fog kiosztatni.

Eggynehány nappal ez előtt szemlé
letet tartott a’ Király a’ fővárosban és

a’nak környékében lévő seregeken , meb 
lyek minteggy 10,000 főből állanak.

Az itteni Országiás most sokkal tsen- 
dessebben szemléli a’ portugalli dolgokat 
mintsem e’nekelőtte; minthogy az angoly 
és frantzia kormányok bátorságosíttást ad
tak a’r ó l, hogy ha I). Pedro győzni találna, 
tehát Leánya Dona Maria nevében ország
iás neveztetik k i, és a’ pyrenäumi félszi
getnek tsendessége legkissebben sem fog 
megháboríttatni. — Ezt annyival biztosab
ban lehet reményleni, mivel a’ terceiraj 
Országiás nevében Jun. 10-dikén kőit fel- 
szóllíttásis ezen szókkal végződik: „Az el
múltaknak felejtése, jövendőre nézve pedig 
eggyesség, és rend légyen közöttünk.“

Görög Ország*
Jun. 28-dikán adta a’ Notizie del 

Giorno ama’ Korfuból vett tudósíttást, 
hogy Tsavella, (más írás szerént Zavella) 
Patrasz erősség Kormányozója I. Otto Gö
rög Ország uralkodója zászlóját kitűzte 
Május 19-dikén; ugyan azt tselckedték 
más görög Vezérek is mind a’ szárazföldi 
Tartományokban, mind Peloponnezban.

Párisból Jul. 9-dikén. Londonban a* 
múlt héten tseréltetett fel költsönösön a’ 
f. e. Május 7-dikén Frantzia Ország, An
glia, ’s az Orosz Udvar és a’ Bajor Király 
Ö Felsége között köttetett Eggyezkedés, 
mellynek következésében ezen utóbb ne
vezett Felség, a’ maga fija Ottó nevében 
felválalja a’ Görög Országi királyi Méltósá
got: a’ más nevezett három Hatalmasságok 
a’ Portával alkudozni fognak, hogy Görög 
Ország határai, kárpótolásért nagyobbra 
terjesztessenek.

. F i g y e l m e z t e t é s ,
A’ Titt. Újság olvasó Közönségnek ezennel jelentjük, hogy ezen Újságra 

az előfizetési út még mind ez ideig olly módon áll nyitva: hogy a’ T. előfizető 
Uraknak az 1-ső számtól fogva szolgálhatunk.

(H aszn os M u latságok  7. Szám . 1 árkus H ird etés)



7.

H I R D E T É S E K
a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

Müller Könyvkereskedésében Pesten
az Urak útszája kezdetén a’Serviták Klastromával álfal ellenben lehet kapni:

£az árrok pengő pén zben. J
Ifjabbik Robinzon , melly a’ gyermekeknek gyönyörködtetésekre , és hasznos 

mulatságokra németül Kampe T. H. által írattatott 1830. Kötve 1 for. 30 kr.
Ezer egy Éjszaka. Arab Regék. Fordította V . . . M . . .  Pesten 1832. KiJentz 

Füzet, 4 for. 30 kr.
Kisfaludy Károly minden Munkái. Öszveszedte Toldy Ferentz Budán , 1831. 

10 Darab, 6 for.
Az Orosz Birodalom Statist!kai, Geographiai, és Históriai Leírása. Budán

1831. 1 for.
Az Austriai Birodalomnak Statistikai, Geographiai, és Históriai Leírása, ki

dolgozta Lassú István. Budán 1820. Kötve 2 for.
Ugyan Müller Könyvkereskedésében találtatnak: a’ legújabb ’s legszebb 

varró-formák; (Tupfmuster) arany-prémezetek; patent petsét ostyák; a’ nagy 
Lotteriákhoz sors számok , a gyermekek számára szükséges kilineázott író pa
pirosok, magyar, német, vagy deák exeniplárokkal, eggy eggy per 2 kr.

Seb-Orvosi Hivatalra Concursus Hirdetés.
(1) A’ Nagy Mélt. Magyar Udvari Kamara rendeléséből köztudomásra adat- 

tatik , hogy a’ Klampaczky János űr nyugodalomra tételével megüresült Szolnoki 
kam. Seb-orvosi Hivatalra, mellyel a’ Kamara részéről esztendőnként 200 for. 
kész pénz fizetés, azon kívül 3 mázsa só , és 6 öl tűzi fa; a’ Közönség részéről 
pedig 100 for. kész pénz, 24 pos. mérő búza, 10 mérő árpa vagy zab vagyon 
Őszve köttetve , Concursus fog tartattatni. A’ kik ezen Hivatalt megakarják nyerni, 
kérelmeket szükséges irományokkal, ú. m. Diplomával, ’s a’ról szólló bizonyíttá- 
sokkal, hogy ezen tudományban elegendő gyakorlottsággal bírnak, és fedhetet
len életet viseltek, e’ köz hírré botsáttás napjától számlálva hat hét alatt ezen 
kir. Magyar Udvari Kamarához nyújtsák be. Költ Budán Jul. 17-dikén 1832.

Eladó Majorság.
( l )  Esztergom Szabad Királyi város határában a’ Táti útban a’ várostól, fél 

gyalog órányira fekvő több szobákból marha istállókból, juh akolból álló major
ság a’ hozzá tartozandó kentei és szántói ddekkel minden órában szabad kézből 
eladandó. A’ venni kívánó bővebb tudósítást nyer azon majorságban.

Második Féleszt en dő.



X 0 X
H i r d e t é s .

( 1)  A’ Magyar Óvári Fő Hgi uradalom részéről ezennel köztudomásra botsát- 
tatik ,hogyf. e. September 4-dik napján reggel 9 órakor az uradalomnak Mosonyi 
Juh tenyésztésében, a’ mint már ez előtt is gyakorlásban volt, közönséges árverés 
fog kezdődni. Eladók lesznek az idén mintegy 5000-re menő darabok, mellyek 
még tenyésztésre is alkalmatos, noha különbbféle időkorú anyajuhokból, és 
ürükből állanak. Ezek mind közönséges árverésen adatnak el a’többet ígérőknek; 
hanem a3 tenyésztésre alkalmatos kosokra, az árverés ideje előtt is lehet szabad 
kézből alkut tenni.

H i r d e t é s .
(1 )  A’ Nagymélt. kir. udvari magyar Kamara rendeléséből közhírré tétetik : 

hogy Tettes Ns Borsod Vgyében helyheztetett, és a’ Diósgyőri királyi uradalom
hoz tartozó Muhi pusztán folyó 1832-dik esztendőben Augustus hónap 21-dik 
napján reggeltől kezdve árverés útján e'következő 689 darab finom gyapjas me- 
rinofajta kosok, és juhok: úgymint a’ hágásra még alkalmatos 34 kosok, két 
esztendős 67 kosok , tenyésztésre alkalmatos 230 anyajuhok — 23 darab mustrált 
anyajuhok , két esztendős kos alávaló 85 juhok, — 250 darab öreg ürük kész 
pénzért elfognak adódni; a' kiknek tehát ezen juhok megvételéreakaratjok lészen 
a fentírt h elyen , és időben jelenjenek meg. Budán Julius 16-dikán 1832.

Elado-öl-fa*
,(3) Méltóságos Gróf Ráday Gedeon Úrnak T. NsPest Vármegyében Aszód 

Mező Város szomszédságában fekvő Ikladi Jószágában van 170 erdei öl Cser, és 
80 erdei öl Gyertyánfa, — mind száraz és fiatal hasáb— a’ legillendőbb áron el 
adó. Az árát meg lehet tudni Pesten a Nagy híd útszában a 4-dik számú Fészl 
Házban, Fiscalis T. Porkoláb Dániel Úrnál, íkladon helybe az ottani és Pétzelen 
az ott lévő M. Uraság Tisztjeinél.

Árverési hirdetés.
(2) Ts Ns Bihar Vármegyébe kebelezett priv. Nagy-Várad Várossába a’ tisz

telt Megye néhai fő orvossának Sándorfi Jósef úrnak halálával maradott jó szerek
ből ’s ízléssel épült ház a’ f. e. Augustus hava 8-dik napja'n árverés útján a' többet 
ígérőnek el fog adattatni. — A' ház fekszik a’ Tisztelendő Kaputzinusok Monostora 
és a' királyi Sóház között homlokkal a’ vásári nagy piatzra. Van benne tíz lakó 
szoba, egy tágas konyha kamara; egy kissebb épületben melly hasonlóan a’ 
n a gy piatzra van arczal, találtatik két szoba, egy konyha és kamara; ezeken 
kívül az udvaron két rend 16 lóra való istálló, és e mellett egy szerszámos ka
m ara, eggy tseléd szoba és egy négy kotsinak való szín. Nagy kiterjedésű kert
jébe melly az udvarral eggyütt két hóid, és erős kőfallal van kerítve, áll két 
üvegház, kertésznek való* alkalmas lakhely, egy gyümölts tartó kamara, sokféle 
«válogatott gyümöltsfa, és m indebbe mind az udvaron alkalmatos ku’ak vágynak.



Eladó Patika.
(3) Kis Kunság' eggyik népes helységében egy jeles készületű 's keletű 

Patika szabad kézből eladandó. A’ közelebbi feltételek fe lő l, szabados (franki- 
rozott) levelekben kérdezősködhetni T. Ritter Károly Táblai ügyvéd úrnál Pesten, 
a' Hajó útszában, 623. sz. alatt.
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Első a hozatandó Nagy-Lotteriák közül a’ szép két Uradalom

R o g u z n o  és N i z n i o w
Bétsben ts. k. prir. Nagykereskedők Hammer és Karis-nál, 

mellyben öszvesen nyerettetik
43.000 d. ts. k. arany, valóságos aranyban, és 200,000 for. V.Cz.

Az ezen Lótteriában nyeretendő sommák tsak aranyban, beszámlálva az 
aranyra fizetődni szokott agiót is , tésznek minteggy

F é l  M i l i ő m  F o r i n t o t
Bétsi-Betsben , ’s e’ szerént a’ nyereségek teljes száma

700,000 forint ugyantsak Bétsi-Betsben.
A’ N y e r ő n e k  v á l t s á g ú l  ez  U r a d a lm a k é r t

3 0 ,0 0 0
ts. k. teljes mértékű arany darabok ajánltatnak aranyban, 

melly somma az arany Agio-hoz képest, minteggy
140.000 forint ezüstben, vagy is 350,000 Váltó-Czédulában.

A* 22,000 nagy számú nyerők között, a’ legkissebb elől ’s utol nyerő is

legalább eggy ts. k. aranyat nyer aranyban.
Eggy  S ors  s z á m n a k  az ára 5 forint ezüst pénzben

és minden öt darab sorsot egyszerre vásárló, eggy ajándék sorsot i-yer.
Az ezen Játékot előterjesztés, melly magában igen eggyszerű és világos, 

előadja mind azon hasznokat, a’ mellyeket az igér;de itt bővebben le írn i, a vagy 
tsak azért sem szükséges, mivel ez már közönségesen Ösméretes.
A’ húzás, ha hamarább nem , f. e. November 27-dikén okvetetlen megfogtörténni.

Sorsokat lehet ezen Lotteriához váltani Pesten Liedeman J. S. Fridrich 
Nagy-Kereskedő Irószobájában , valamint Liedemann F. B. és Társa Rőfös-Ke- 
reskedésében

„a Szép Magyarné"
Czímű boltban , a’ Város-Ház Piatz és Vátziútsza szögeletén.
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Nagy hasznokat ígérő Lotteria.
Bétsben Choith's Dl Fia 's Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Laas uradalmak , mellyek Ulyriában, az Adels-

bergi kerületben feküsznek,
Váltságúl 100,003 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V, Cz.

a’ meg nyerőnek.
A' Lotteriában különös előhúzás fog történni, azután pedig a’ fő húzás, e’ 

következendő képpen:
A’ különös előhúzásban kijövendő számok , mellyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a’ több sors számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vágynak nyom tatva, ’$ ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000 ; 7000; 5000; 4000 ; 3000 ; 2500; 1000; 500; 200; 
50; ’s a’ t. forintokat tévő sommánként

öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorsszámok ellenben, a’ mellyek tsak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva, és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15,000; 11,000; 7,500; 6,000; 4,500; 

2,000; 1,000; 500; 250; 20 0 ; 100; 25 etc. sommánként, öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zöld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is; ezekszámára
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.
A különös előhúzás, a’ főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668 

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000; 
5000; 4000; 3000;2500; 2000; 1000 ; 500 ; 250; 200; 100 sa ’ t.forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B B.
M inden, a' ki tíz veres sors számot (mellyek mind az első , mind a’ fŐ hú

zásban eggyütt játszanak) eggyszerre megvesz kész pénzért, eggy zöld vagy sárga 
ajándék sorsot nyer ingyen, mind a'dig valamig az e'félék el nem fogynak. A' 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot ígérik, hogy nem tsak a'há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az elő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösön az ezek számára határozott húzás
ban i s , a’ mellyben okvetetlenül mindeggyiknek nyernie kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni ; de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet eggy ajándék sors szám hétszer is.

A ki tíz fekete sorsot eggyszerre vált kész pénzért, annak tsak eggy feketé
vel nyomtatott ajándék sors adattatik , melly különös bélyeggel leszen jegyezve ; 
ezen feketével nyomtatott sorsok tsak a’ főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb somma 50 for. a' főhúzásban pedig 
25 for. B.B.

Az elő és fő húzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben; tsak 
a* főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig4 for. ugyantsak pengőben.



Sorsodat lehet váltani Bétsben az alólírt nagykereskedésnek , Singerstra.sse , 
83 l szám alitt leva tulajdon házában ; de leli3t a’ Bíró lalo:nnak rnindea neveze
tes Városaiban is. Költ Bétsben Jun. 16-dikán 1S32.

Coith s D l fia 's Társasága.
Pesten sorsok vannak Liedemann FridrichJ. S. Nagykereskedésében; úgy 

L ieiem ann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a’ Város-Ház piatza és vátzi 
útsza szögletén lévő boltban a’ „Szép Magyarné“ Czím alatt.

Serház árendába adása.
(2 ) Szeged Sz. kir. Városában kebelezett Serháznak bérbeli ideje folyó esz

tendő Mindszent Hava 31-dikével végéhez közelgetvén, annak ismét három egy
mást követő esztendőkre közárverés útján Polgár mesteri Tiztségénél naponként 
olvasható feltételek mellett leendő bérbe botsátatására f. e. Kisasszony hava 14-dik 
napja határoz tatott. A’ kiknek tehát kibérleni szándék jók vagyon a’ fentirt he- 
lyea, és határ napon magokat jelentenem  terheltessenek.

H i r d e t é s .
(2 )  A' Nagy Méltóságó Királyi Magyar Udvari Kamarának tendeléséből ezen. 

nel köz hírré tétetik: hogy jövő Augustus hónap 25-dik napján nemes Pest Vár
megyében helyheztetett Szabad Királyi Buda Fő Várossától eggy órányi messze
ségre fekvő Budaeörs nevezetű Koronalis helységben 160 darab valóságos Spanyol 
evedetü harmadfél, és 50 darab negyedfél esztendős kosok, 220 ürük és 4 l0  
darab felesleg való legjobb korú, és a'tenyésztésre tökélletesen alkalmalos anya
juhok, a’ szokott reggeli és délutánni órákban a'helybéli Juh-akolban nyilványos 
árverés útján a’ többet ígérőknek, kész pénz fizetésért elfognak adattatni.

Költ Budán Julius 12-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(2) A' Nagymélt. kir. Magyar udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik, 

hogy az Ó-Budai és Visegrádi kir. koronái Uradalmak pintzéiben találtató borok
b ó l, több száz akó fehér és veres ó és új borok fognak hordók nélkül eladattatni 
közönséges árverés útján, a’ legtöbbet ígérőknek, mindjárt helyben teendő késsz 
pénz fizetésért; és pedig:

Folyó 1832-iiki Augustus lsőjén a’ Buda-Örsi pintzéből, 200 akó ó , és 1000 
akó új fehér bor; nemkülönbben 100 akó törköly és söprű pálinka.

F. e. Augustus 2-dikán a’ Zsámbeki pintzéből 1000 akó új fehér bor.
F. e. Augustus 16-dikán reggel a Visegrádi és Marosi pintzékből 1500 akó ó, 

és 1000 akó új fehér bor.
Ugyan az nap a’ Bogdányi pinuéből 300 akó ó , és 1000 akó új fehér bor ; és 

50 akó törköly pálinka.
F. e. Aug. 17-dikén a1 Tóthfalusi pintzéből 300 akó ó ,  és 500 akó új fehér 

bor. Végre
F. e. Aug. 21-díkén reggel az Ó-Budai pintzéből 500 akó ó , és 200 akó új 

fehér bor.

) (  0  )(
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(2 )  A’ Pesti Királyi Tudományok Egyetemének szükségére jövő 183|-dik os
kolai esztendőre, mintegy 156 öl tüzelő fehér tölgy, és 50 öl tserfa fog megki- 
vántatni, mellyek folyó esztendei Augustus 7-dik napján, reggeli 10 órakor a ki
rályi Egyetemnek Iró-Szobájában tartandó kótyavetyén attól fognak megvásárol
tatn i, a’ ki ezeknek szolgáltatását legkevesebb árért felvállalja, és erre magát 
írása által törvényessen lekötelezi. Melly végre meghivattatnak mind azok , kik 
a' fellyebb írt tűzifa m ennyiséget, a’ legjobb minéműségűehből, mellyeknek leg 
alább is három lábnyi hosszúságú, úgy illendő vastagságú hasábokból, ’s jó sű
rűén rakott ölekből kell állani, legfellyebb folyó esztendei September utolsó 
napjáig ide Pestre a' Duna partjára szállíttani, 's azon kivűl tíz percentumos bá
natpénzt előre letenni magokat képeseknek lenni gondolják. A’ kottendő Szerző
désnek feltételeit az említett Egyetemi író szobában mindennap reggel 9 órától 
12*ig, délután 3 órától 6-ig meg lehet tudakozni. Költt Pesten Julius 12. 1832.

H i r d e t é s .
(2 ) A’ Nagymélt. kit*. Magyar udvari Kamara rendeléséhez képest köztudo

másra adattatik, hogy sz. kir. Temesvár Fabrika nevű külső városában lévő, és 
a' kir. Kamarát, mint királyi használat illető Serház, az azzal járó szabadsággal 
eggyütt, e’ f. e. September 24-dikén nyilvánságosan tartandó árverésen, a’ leg
többet Ígérőnek fog árendába botsáttatni hat egymásután következendő eszten
dőkre, 1833-diki Május lsőjén kezdve a’ számlálást. Azok a’ kik ezen árendál- 
lásra megkívántaié tulajdonságokkal bírnak, illendően meghivattatnak, hogy a' 
kir. kam. Temesvári Kormány Kantzelláriájában tartandó árverésen , elegendő bánat 
pénzzel felkészülve jelenjenek meg. Költ Budán Jun. 26-dikán 1832.

Pusztáknak haszonbérbe botsájtása.
(2 ) Méltóságos Báró Harucker örökösök’ közös fundusához tartozó T. N. 

Békés Vármegyében helyheztetett 4705 holdakból álló C s o r v á s i ,  és 532 hol
dakat tévő B é 1 m e g y e r i , nem  külömben T. N. Csanád Vármegyében fekvő 
2910 holdnyi kiterjedésű A p á t z a i  puszták a' most jövő Sz. Mihály napjától, 
az az a' f. e. September 29-dikétŐl kezdve három eggymás után következő esz
tendőkre akár egy tagban, akár pedig ha többen úgy kívánnák, több kissebb 
darabokban árverés útján a’ többet ígérőnek haszonbérbe botsájtatnak. Az Ár
verés tartatni fog a' folyó 1832-dik esztendei Augustus hónap' 21-dik napján 
Ns Békés Vármegyében kebelezett Szarvas Mező Városában Méltóságos Gróf 
Bolza Jósef Úr O Nagysága Uradalmi Cancelláriájában, a’ hol a’ feltételeket előre 
is meg lehet tudni. Költ Pesten Julius 2-dikán 1832.

Szép mezei gazdaság haszonbérbe adása.
(2 ) Tekintetes Komárom Vármegyében, eggy Komárom Várossától két órá

n y i, Győrtől három órányi tavolyságra fekvő szép mezei gazdaság, több eszten
dőkre, jutalmas feltételek alatt, haszonbérbe fog adattatni. — Bővebb útasítást 
ád , és a’ fraukirozott levelekre adandó feleletet elő mozdítja az Újságírói Hivatal



H i r d e t é s .
(2 ) A* Nagy Mélt. Magyar Rir. Udvari Kamara rendeléséből köz hírre tetetik; 

hogy a' k. k. uradalmakban az idén reménylendő juh és bárány gyapjú , Pestre 
szállíttatva, még pedig az Ó Budai uradalomból 62^ mázsa juh gyapjú; 7 mázsa 
bárány gyapjú; a’ Diósgyőriből 58 £ m. juh , 5 \  m. bárány gyapjú; az Aradi
ból 60 m. juh, 6 m. bárány gyapjú ; a1 Szent Andrásiból 32 m. juh, 3 j  m. bá
rány gyapjú, öszvesen minteggy 213 mázsa juh, és 22 mázsa bárány gyapjú 
privat Licitatio útján úgy fog eladatni, hogy a’ venni kívánók legfelsőbb ígére
teket tulajdon kézzel aláírt és petsételt nyilatkoztatásokban e’ f. észt. Aug. 26-káig 
inclusive a' Magyar kir. udvari kamara Praesidiumának Budára megküldjék; a’ 
venni kívánók nyilaikon fásaik e f. észt. Aug. 17-díkén délelőtt commissiona- 
liter felnyittatnak; és a’ legtöbbet ígérő, s leghasznosabb feltételeket tévő venni- 
kívánó további árverés nélkül a’kötelező levél megké&zítésére meghivatik,a többi 
ajánlóknak ígéreteik pedig a’ szoros halgatás figyelme mellett tüstént commission 
naiiter semmivé tétetnek. Az említett terminus eltőltte után semmi további ígé
retek el nem fogadtatnak ; minden venni kívánó pedig ígéretét tökéletes határo
zottsággal tartozik kijelenteni határozatlan, ’s tsak közönséges, vagy más ajánlat
hoz képest procenti ígéretek nem vétetnek tekintetben. A' D iósgyőri, Aradi es 
Sz. Andrási uradalmakból jövő gyapjú a’ pesti kir. Só Hivatalnál, vagy reszent 
az Ó Budai Tisztartóságnál tétetik le az árverés határ idejére , a’ hol azt meglehet 
nézni; az O Budait pedig a’ praefectoratusi hivatalnál.

Egyébbiránt a' legtöbbet ígérő a’ contractus aláírásakor 2000 conv. ftot tar
tozik felpenzül letenni: az is előre hírűi adatik, hogy különbség nélkül az anya 
és kosgyapjún 2 pcent belemérés engedtetik ; a’ gyapjús zsákokat pedig az érdeklő 
uradalmaknak illő áron köteles a’ vevő megfizetni. Buda Jul. 16. 1832.

H i r d e t é s .
(2 ) A Nagymelt. kir. IVlagyar Udvari Kamara hatarozasanak következesében 

hírdettetik, hogy a' Ménesi kamar. Kerületbeli Hegyeken ez idén reménylendő 
dézmabor .éspedig : a’tized és kilentzed eggyütt mind ménesen mind' Kladován;

A’ tized és kilentzed Kuvinban;
A’ tized és kilentzed Radnán ;
A' tized és kilentzed Kovaszintzon;
A’ nyoltzaddal eggyütt Sólym osén;
A’ nyoltzad Paulison — minden helyen átalánoson határozandó sommaert 

fog f. e. Augusus 21-dik napján Ménesen tartandó nyilvánságos árverés útján el- 
adattatni a'legtöbbet Ígérőknek; úgy mindazonáltal, hogy az arveres helyben
hagyását főbb helyről kellessék bevárni. Továbbá, köteles leszen a vevő a tize
det maga beszedni, éstulajdon költségén vinni a’hova szándékozik, es az ajánlott 
som m át, azonnal befizetni, mihelyest a’ főhelyen történt helybenhagyás meg
érkezik.

A kik ezen feltételek alatt vásárlani szándékoznak, jelenjenek meg e folyó 
1832-diki Augustus 21-dikén reggel 9 órakor a' ménesi Tisztartóság Kantzella- 
rhjaban, illendő banal pénzzel felkészülve* Költ Budán Julius ll*diken|i832.

X 0 )(
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Petr ozat T r a t  tn  er J.M. és K á r o l y i  / .  KÖnymyom t at ó-Intézet ében,

Pesten Országút (B. Orczy ház 531. sz.)

Éppen most hagyta el a’ sajtót:

H I T E L
írta Gróf S z é c h e n y i  István:

N e g y e d i k  K i a d á s
ára kötve 1 for. 20 kr. ezüst pénzben.

T r a t t n e r  és K á r o l y i !
N E M Z E T I  K A L E N D Á R I O M A  1833. észt.

19-dik és z t én  d e i  m e g b ö v í t e t t  K i a d á s
vörösses borítékba fűzve 14 kr. ezüst pénzben.

T u d ó s í t á s .
(3 ) Szabad ’s királyi Rév Komárom Városában az úgy nevezett Csapó útszá- 

ban 312-dik szám alatt fekvő jó materialékból épített szép , és térés Ház, melly- 
ben 5 szobák, 1 nagy konyha, 1 élés szoba, 1 kőből épített kerti mulatóház. 
1 Tekézőhcly, 1 kotsiszín, 1 Lóistálló négy lóra, 1 hét egész 800 akó bort 
magában foglaló pintze, és 1 közép nagyságú kert, folyó 1832-dik esztendei 
Szent Mihály naptól kezdve több esztendőkre bérben kiadandó. — Ezen Ház külö- 
nössenKávé vagy úgy nevezett Traiteur, és kortsmaházhoz alkalmaztatva van.—A ’ 
kibérleni szándékozók, magokat a’ házi tulajdonosnál a’ kinek is lakása a’ lent írtt 
házba vagyon, akármelly időben, jelenteni ne terheltessenek.

P r a u s z  Ignátz.

5 pLentes status Koigígzö ii6V6l6ké 87-j tor* 
4 pCentes — — — 761 —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 122 ^ for. 
Bets városi Bankó kötelező 2 \  pCentes 471 — 
Bank Actiáké 1131 —

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l  l a p o t  j a  a ’ B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r é i t  iS32-dtkben.

A" Gabonának P esti p ia tz i  ára Julius 2\-dilién  1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
! tiszta 
| fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraió 
fr. kr.

tiszta
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraió 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 20 6 — 40 5 — 40 Zab 1 — 40 1 — 36 1 — 30
Kétszeres 5 — 4 — 4() 4 — 20 Kukoritza 2 — 34 2 — 24 2 — 20
Rozs 2 — 40 2 — 30 2 — 20 1Köles kása 5 — 40 5 — —
Árpa 2 — 20 2 — 14 2 — 10 | [Köles 2 — 30 1. __ —

B  é t  sb  e 7i a3 p é íi z f o  l u am  a t  k ö z é p  b Öt s e J  7i l i u s  2\~dikén :

Jul. 22-diken 6 Láb, 10 Hiiv. 0 Von. j 
— 24-.likén 6 Láb, 7 Hüv. 3 Von.

Jul. 23-dikan 6 Láb, 9 Hüv. 9 Von. 
— 25-difeén 6 Láb, 4 Hüv. 9 Von.



8. Szám.

HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K
L a s s a n  s i e s s .

Gyors lábak viszik a’ szaladó paripát, fsak ügetve 
Tart nyomainn a ’ m ás, még is eléri amazt.

Lépve siess tzélodra , ha azt jól érni törekszel;
Mert ha fu tó i, botiassz ’s majd leveretre heversz.

PESTEN Szom baton S z e n t Jakab Hava 28dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Az örömtol gyullad szívunk , a’ midőn 

szíves részétellel vagyon szerentsénk köz
hírré tenni, hogy a’mostan építésben lévő 
Ludovicéa folyvást munkásságban tartja 
a’ Hazafiak bőkezűségét. Legközelebb jele
sen Tek. Ns Bihar Vgye nagy érdemű Rend
jei 2,200 fkát. Tek. Ns Fehér Tgye Rend
jei 174 for. 6 xrt. Nagyszombat sz. kir. 
Várossá pedig 100 pengő forintokat fizet
tek be e’ végett az országos Pénztárba.

O ts. kir. apostoli Felsége Ns Pest 
Vgyének e’dig volt tiszteletbeli Fő-Jegy
zőjét Magyar-Szögyéni Szögyényi László 
urat, a’ kir. Magyar udvari kantzelláriá- 
hoz méllóztatott tiszteletbeli udvari Ti- 
toknokká kegyelmesen kinevezni.

Ketskemétről kedvetlen nyilatkoztatást 
vettünk a’ró l,, hogy ott a’ Casino, semmi 
verssel se volt kivilágosíttva, mint azt 
51-dik számú Levelünkben közlöttük Le
velezőnk tudósíttása után; amaz előadást 
tehát e’nyiben költöttnek nyilatkozlattjuk.

Folyó Julius27-dikére virradó éjtsza- 
ka , mind Budán, mind Pesten kártékony

Másod d; Féleszt étidéi.

gyulladások rémítették fel álmaikból h 
Lakosokat: az öszve tartó munkásság mind
azonáltal, mind a’ két városban hamar 
győzedelmeskedett a’ pusztíttó lángokon.—  
Kolosvárott pedig Jul. 19 dikén gyulladt 
ki reggeli 8 óra előtt valamivel a’ tanú ló  
Ifjúság nevelő háza (Seminarium) Nagy 
Méltóságú Branyitskai Jó’sika úr Ő Excja 
a’ Fő Mélt. Kormányszék Elölülője, az 
égő födél alatt jelent meg személyesen s 
ott buzdította hathatósan a* tűz oltókat ., 
olly foganatos kimenetellel, hogy a’ leg
nagyobb erővel dühüsködött szélben , nem 
tsak tovább nem terjedt a’ tűz, hanem a' 
meggyúlladt fedélnek is alig lett negyed 
része az emésztő láng prédájává. Mind V 
polgárság, mind kivált a’ tanúló Ifjúság 
közűi sokan , erejeket szinte feljűi haladó  
törekedéssel küzdöttek a’ pusztíttáshoz fo 
gott gyúlladással, ’s tsak ezeknek köszö
nik , hogy a’ szép város kő halommá ’s ha
muvá nem vált, a’ lakosok pedig ügyet
len szegénységre nem jutottak.

B é t  s.
Ö Felségek Saltzburgból lett meg in- 

dúlássok után, Pinzgau és Pongau Helyeken 
keresztül folytatván útjokat Lintzbe f. h-
I9-kén kívánt egésségben megérkeztek; úta- 
zássok közben mindenütt a’ mély tisztelet
tel hódoló néD örvendezéseitől kísértetve



Folyó 1832 dikí Junius hónap vége
zetével, az 1329 Nov. Isőjétől kezdve be
váltott Státus Obligatiók Interesse eggy 
miliő forintot bctöltvén, azon adósságok 
a’ megégettetésre késszen állanak; melly 
a’ Glacison fog vézhez menni: napját kü
lönös Jelentés fogja hírűi adni

Ő Magosságának a’ nagy reménységű 
Ferentz Jósef Károly Rei.clistád ti H g,Sz. 
István Magyar Király nagy keresztes vi
tézzé, a’ Pármai Const. Sz. György Rend 
Keresztessé , Hg Gustáv Wása magyar gya
log Ezredje 2*dik Óbesterének holt teste , 
folyó Julius hónap 24 dikén reggeli 8 óra
kor tétetett ki az udvari templomban szem
léletre: délutánni 2 órakor tétetett be szíve 
az Augustiniánusok udvari templomának 
Lorelto Kápolnájába; mellyre azonnal 
következett belső részeinek bevitele a’ Sz. 
István temploma sír boltjába, 5 órakor 
pedig holt testének fényes szertartással lett 
Letétele a’ T. T. Kapulzinus Atyák Klas- 
strománál a’ Felséges ts. kir. Familia ottan 
lévő sírboltjába, számtalan sokaságtól kí
sértetve.

Felséges rendelés szerént a’ boldogult 
Hgnek halálát hat hétig fogja a’ ts. k. Udvar 
gyászolni, ú. m. Jul. 24-dikétől kezdve Aug. 
20-dikáig m ély, attól fogva pedig Sept. 
3*dikáig félgyásszal.

A agy Britannia,
Jul. 12-dikén a’ Felső Ház előtt a’ 

skótziai reformbillről tétetett előterjesz-1 
tés ; mellynek harmadszori felolvasása más 
napra határoztatott. —  Az Alsó Ház előtt 
az orosz-hollandi adósság állapotja forgott 
fenn , mellyről a’ vélemények nagyon meg- 
liasonlottak. A’ Times nagyon a’ ministe- 
riális felekezethez szítt; a’Globe, tulajdon
képpen való újsága a’ Ministeriumnak, 
természetesen ugyan azt védi' de a’nál 
tüzesebben kél ki az ellen a’ Morning He
rald. Az elősször nevezett két újság meg
engedi ugyan , hogy a’ feltételnek világos

szavai ellenére légyének a’ fizetésnek; de 
mellette áll a’nak titkos arányozattja , mi
dőn most nem Frantzia Országhoz kap- 
tsol tátik Belgiom, mint e’lől 1815-dik 
eszt.ben kelletett tartani. Ezt a’ Morning 
Herald ezen szavaival semmisítti: „Bel- 
giomnak Hollandiával eggybe köttetése az 
az álalános feltétel, meily alatt a’ fizetés 
megajánltatott; ezen feltétel többé nem 
á ll, és így a’ köteleztetés meg szűnt. 
Előadását ezen szavakkal zárja: „Ha az 
Alsó Ház ezen eggyezkedést törvénye* 
sitii, melly a’ különbben is nagyon ter
helt népre 5 millió font st. adót vet; tar
tsák szemeik előtt az e’re megeggyezése- 
ket adó Tagok, hogy küldőiknek nagy 
panaszra szolgáltatnak alkalmatosságot: 
és azokkal azt mondatják, hogy Anglia 
jövedelmei olly virágzó állapotban legye
nek , hogy azokból 5 millió fontot tsak 
olly könnyen ellehessen vesztegetni, és 
ezen vesztegetésnek méltóbb tárgyát nem 
találták mint az Orosz önkényt elosegél* 
len i, melly ölly függetlenséget tépett ősz- 
ve, melly Anglia betsületét érdekli, mint
hogy a’ mellett kezeskedett. Soha sem 
kellene azt elfelejteni, hogy az a’ pénz 
inellyet az óta fizettek , mióta Belgiom Hol
landiától elválalkozott vérrel bélyegezett 
pénz legyen; mert tsak ez tehette azt, 
hogy táborok halmoztassanak táborokra.44

Az Alsó-Házban a’ Kintstár Kantzel- 
láriussa állott fel, ’s azt ajánlá, hogy Biz
tosság neveztessék ki, melly ezen adóssá
got szoros visgálat után vegye határozás 
alá. A’Minister azt fejtegette beszédjében, 
hogy ha a’ kötelezésnek szavai ellene lát- 
szanak is lenni a’ fizetésnek, azt lívánja 
Angliának betsülete. Herries úr állott fel 
(ez volt Wellington Ministersége alatt a’ 
Kintstár Kantzel láriussa) a’ javai lat ellen , ’s 
azt állíttá, hogy még a’ múlt észt. Nov. 15-ki 
határozás, mellyet Anglia helyben hagyott, 
megfosztotta a’ Ministeriumot azon tehet-
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ségtol , hogy az orosz-holland tartozás 
fizetését helybenhagyhassa a’ Parlamen- 
tumnak ez iránt teendő megáilapíttása 
nélkül: most tehát nem tehet eggy eggy 
jobbat a’ Ház, mintha azt nyilatkoztatja 
ki , hogy az azóta tett fizetés nem mehetett 
az Ország kintstárából.— Dv. Lushington 
■vívott Herries úr előterjesztése ellen; 
ezt támogatta Macaules úr is , kiváltkép
pen azon pontból, hogy semmi Országiás 
sem tehet kíméileteket ottr a’ hol a’ 
nemzeti betsiilet forog kérdésben. A’ mi
ről itt szú vagyőn , azt kiváltképpen 
e’ kettőre lehet vonni: ]-ör, hogy az Or
szág folytassaé az adósság fizetését az Orosz 
nak ; 2-or, hogy volt é hatalma az Ország
iásnak f. e. Januar, óla az adósságot kifi
zetni.— A7miaz elsőt illető , bár fel legyen 
is oldva az Ország a’ fizetésnek kötelezte- 
lése a ló la ’ feltételnek szavai által; de ha 
az e’féle esetekben mindenkor a’ kifejezé
sek szavaira fog a* világ halgatni, nem 
pedig az arány ozat belső értelmére: úgy 
nagyőn rossz állapotban lészen a7 nemzetek 
békessége , és e’ gzerént minden eggyezke- 
dések haszontalanok volnának. Példát azon 
időpontból vesz beszédjének erősíttésére, 
midőn a’ szövetségesek Parisba bementek, 
és Wellington a’ Louvérből elszedelte a’ 
képfestéseket, azon szín alatt, hogy az al
kuba , melly szerént minden birtok bátor- 
ságosítva volt előre, a7 képfestések nem 
értetődtek , hanem tsak a7 hadi szerek. Ha 
sonlatossággal is élt a’ beszéllő , még azon 
idő kort tévé fel , mellyben a’ puskapor 
fel nem volt találva, ’s tsak lándsásokra 
terjedt az eggyezkedés két Státus között: 
minekutánna pedig a’ lándsások helyett mus 
katérosok állottak hadi rendbe, ezeket a’ 
fegyver változásért nem lehet, úgymond 
h beszéllő , az eggyezkedés kijátszása nél
kül alkuba nem foglaltaknak állíltani. Mind 
a két esetben a’ betsiilet kívánja, hogy 
a’ szavaknak szoros has ugatása nélkül, áll

jon az eggyezkedés. — Áy második pontra 
nézve, hogy t. i. tehetségében állott é az 

: Országiásnak Jan. 1-sője óta fizetni az adós
ságot a’ Parlamentumnak világos megegy- 
gyezése nélkül, a’ beszélfő, más egyéb mi- 
nisteriálisokkal eggyütt állíttá, hogy a’ Nov. 
15-diki elhatározás az Orosznak terhelte- 
tésére semmi kötelezést sem szülhetett mind 
a’dig , valameddig a’ban ő maga is meg nem 
eggyezett. Még mások is beszéllettek a’ 
tárgyról; minekutánna a’ vitatásoknak vé
gek lett szóvatolásra ment a’ dolog, és a’ 
Kintstár Kantzelláriusának ajánlatija , mel
lette 213 , ellene 197 lévén, a’ szavak több
ségével elfogadtatott. Evans Óbester a’ 
tárgyról már előre bejelentett előterjesz
tésével önként máskorra maradt, ’s így az 
ülés reggeli 5 órára eggy negyedkor, szél
jel oszlott,

Jul, 13-dikán Hume úr 40 kérelmet 
nyújtott az Alsó-Ház elejébe; mellyekben 
2000től 100 ezerre telő fejekből álló egy- 
gyesületek kérik a’ Házat, hogy ha a’ Mi
nisterium változni találna, az adófizetést 
tagadja meg. Azután Stanley úr az irlandi 
dézmát érdeklő vitatások folytatását sür
gette. — Irland átlapolja folyvást nyugta
lan. Eggymásután több napokon tartattak 
több ezerekre menő emberekből álló gyü
lekezetek a’ Dublini Grófságnak különbféle 
lájjain, hogy azon birtokosok ellen teen
dő módokról tanátskozzanak, a7 kik dézmát 
fizettek , hogy nevezetesen azoknak széna ta
karításokat akadályoztassák. Múlt Szerdán, 
mintegy kétezer emberből álló gyülekezet 
volt Rathcoole mellett, mellynek elejébe 
hívták Lord Cioncurry, Bourne, Arm- 
stroug, Graydon, Bazot és más urakat. 
Egyedül Graydon úr jelent meg ; úgy lát
szik, hogy neki előre tudtára volt adva, hogy 
ha dézmát ád, senki sem fog szénatakarásá
ban, vagy más munkájában, neki segéllésére 
lenni, E’re o semmit sem ügyelvén, a’ kö
vetkezés az lett, hogy minden napszámossá i



ott hagyták a’szénatakarást, és 100 tehene] 
fejes nélkül maradt. Ezen gyülekezet előtt 
tehát azt nyilatkoztatta Graydon úr, hogy 
nagyon fájlalja, hogy a’ nép kívánatjának 
ellene szegezte magát; hanem ígérte , hogy 
jövendőben nem fog semmi dézmát adni.
-— Másnap, minleggy 800-ra telő ember 
gyűlt öszve Lord Cloncurry jószága szom
szédságában; ’s ezen gyülekezet elejébe 
hívták azokat, a’ kik tegnap meg nem je
lentek. Armstrong, Beed és Ebbs urak 
megjelentek, ’s azt nyilatkoztatták, hogy 
ők fájlalják hogy dézmát adtak ; meg ígér
ték , hogy azokra a’ napokra járó bért is 
kifizetik a’ mellyeken a’ munkások meg 
nem jelentek: így engedték meg azoknak 
a’ többek hogy újra munkába állhassanak. 
—- Midőn azután Lord Cloncurry neve há
romszor felkiáltatott, napszámossal közöl 
30 an állottak elő , azt nyilatkoztatva, hogy 
ők előtte való nap beszéllettek ez iránt 
vele, ’s azt bizonyította , hogy ő már több 
esztendők óta nem ád dézmát: ’s Pásztor 
Languish, a’ ki bizonyos darab földet bír 
tőle bérben, nem is kíván azt, valamint- 
hogy a’ Lord sem kíván a’ Pásztortól áren- 
dát. — A’ gyülekezet ezen kibújásról sem
mit sem akart tudni, és a’ munkásokat a’ 
további dolgozástól eltiltotta. Ezek azt kér
dezték , hogy ki fogja őket és az övéiket 
táplálni, ha ők munkálódni nem fognak? 
A’ beszállok közűi eggyik előállót ’s azt 
feleié hogy: „Mi“ — mások ellenben fe- 
nyegetődzöttek, hogy ha a’ közönséghez 
nem alkalmaztatják magokat, soha sem 
fognak a’ szomszédjaiktól tsak eggy tsésze 
kolompárt, sem eggy vályog tőzeket is 
nyerni. Illy nyilatkoztatás után megígérték 
a’ megfenyítettek, hogy ők is a’ többiek
hez fogják magokat alkalmaztatni; kilát
szott mindazonáltal belőlük , hogy ők tsak 
a’ kénszeríttésnek engednek. Végre meg
jelentek némelly Elöljárók, erős sereggel 
a’ bátorságra ügyelő katonák közűi; és

kettőt elfogattak a’ kiket úgy adtak elő a’ 
többiek, mint fő lázíttckat. Ezeket Dub- 
linba vitték, a’ hol mindeggyik 200 font 
st. kezességet állított, hogy a’ leg közelebb 
tartandó ítélőszék előtt megfognak jelenni; 
a’ többek széljel oszlottak. Illy környűi- 
állások között szükségesnek találtatott a’ 
fegyveres erőt szaporíttani Irlandban , ’s 
a’ 14, 8 5 ,9 0 és  91-dik ezeredek parantso- 
latot kaptak, hogy Irlandba menjenek. 
Ezen utolsó ezered már meg is indult Man
chester felé, onnan Liverpoolba megy, 
hogy ott hajóra száljon. A’ 80-dik ezered 
is kevéssel indúlt meg ez előtt Irland felé; 
valamint eggy osztály testőrző sereg is út
ban vagyon , hogy a’ minapában Dublin
ből vissza tértetett helyre pótolja.

A’ Piimoutk-Journal említti Julius
12-dikén: A’ 10 ágyús Leveret, Lapidge 
Hadnagy kormányja alatt, kedden éjtszaka 
jött ide a’ lizabonai vizekről, a’ hol a’ mi 
hajós seregünk száguldozik. Halljuk, hogy 
D. Pedro hajói is Cabo da Rocha elejébe 
érkeztek; a’ mi fregatánk Stag minden 
mozdúlatjait szemmel tartja , ’s azon ré
szekről minden órán fontos tudósíttások 
fognak érkezni.

Jul. 12-dikén minden várakozás ellen 
jelent meg Sir Pulteney Malcolm Vice- 
Admirális Donegal linea hajóval, Castor 
fregatával és két hadi Sloppal— mellyek 
az éjszaki tenger felé vitorláztak ki — De- 
alban, ’s délután Plymouth felé tovább 
vitorlázott. E’ hirtelen változásnak okát 
senki sem tudja kitalálni. Délután 5 órakor 
eggy királyi gőzhajó jött tengeri katonák
kal rakva Chathamból, ’s nagy gyorsaság
gal követte a’ hajós sereget nyugotnak 
tartva.

A’ Liverpool-Courier előadása szerént 
Julius 12-dikén hagyja el Liverpoolt az 
Afrika belső része végett ki küldendő se
reg. A’ hajós sereget teszik: 170 tonnát 
biro Colombine brigg, és az ezen végre
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különösen készített két gőzhajó Qvorraés 
Elburka, melljek mind bírnak azon tulaj
donságokkal , hogy a’ folyó ellenébe me
hessenek. Minden eszközök vannak készít
ve , hogy ha a’ benn születettek megtá
madnák a’ mieinket, ezek azokat nyomo
sán verhessék vissza: meg vannak a’ készü
letek az iránt is téve, hogy a’ seregnek 
mind egéssége fenn tartassék, mind szük
ségei ’s kellemetességei kiszolgáltassanak.

Sir W. Scott, kívánsága szerént sze- 
rentsésen által szállíttatott 48 órai utazása 
után Newhavenbe , és onnan eggyszeriben 
Dublinba vitetett által.

Frantzia Ország.
Julius 14-dikén a’ bastille emlékeze

tének félelmes napján keresztül estünk ; az 
ezt követett éjtszakán ollj bővséggel szór
ták a’ Karlisták proclamatioikat, hogy 
valamelljr rongyszedő, egyedül az invali
dusok térén megtöltötte azokkal háti ko
sarát. Több személyeket fogdostak e l , a’ 
kik Y. Henrich részére írásokat raggattak 
fel a’ falakra. A ’ Messager közöl eggyet 
ezen proclamaliók közül, mellyben Lajos 
Fülöp, mint eggy a’ legszörnyebb usur- 
pátorok közül, rajzoltatik; a’ Berry Hg- 
nétől pedig az mondatik, hogy ez, mint 
eggy hős asszony, azért jö tt, hogy Fran
tzia Országot megszabadíttsa , és az idegen 
benyomulás ellen védje , ’s a’ t.

Ezen napra egyébaránt már várták a’ 
lázzadást. A’ Temps azt mond ja, hogy elő
re elvala már minden látva, még azon 
fegyverek is, mellyekkel a’ republicánu- 
sok azon veszteséget kiakarák pótolni, 
melly Jun. 5 ’s 6-dikán keresztül ment 
rajtok : mind ezen előre jövendölések mel
lett is azonban tsendességgel tőit el a’nap, 
úgyhogy tsak eggy pillantatra sem zava
rodott az meg; a’ nemzeti Őrsereg, mind 
tulajdon lakásában maradt. Nem mond
hatjuk , hogy tsak eggy is elfogatatott vol

n a; m ég  tsak a ’ szab ad ság  fájának fe lá llít«  
tásáért s e , m in t ez  a ’ m ú lt  e sz ten d ő b e n  
m eg tö rtén t.

A’ Messager párhúzomos vonatban 
adja a’ frantzia fegyveres erőt a’ burkus- 
sai, mellyből említtést érdemel ez , hogy 
Európában legnagyobb számra megy a’ 
burkus fegy verviselőké, értve t. i. az Ország 
népességéhez képest, mert ez 9577 D  fran
tzia m.főldnyi (lieues) terültségén minteggy 
12 miliőm lakosokat számlál; ’s eggyne- 
hány nap alatt 400 ezer embert fegyver
ben állíthat k i: sőtt bizonyos esetben, reá 
szaporíthatja ezen számot 600 ezerre. A’ 
frantzia hadierő, mindöszve sem megy 
többre 362,868-nál.

P o r t u g á l l á  a.
Lizabonából Jul. 3-dikán indúlt levél, 

nem igen rossz állapotban lévőnek írja 
D. Pedro szándékát. A ’kor ugyan is azt 
hitték , hogy a’ tábor nem fog hívségesen 
maradni D. Miguel m ellett, minthogy az 
által szökések akadályoztatási olly nehéz
ségekkel vágynak öszve köttetve, mellye- 
ket elháríttani szinte lehetetlenséggel 
határozódnak. Eggyetlen eggy sajka , nem 
kevesebbet vitt a’ partról H. Pedróhoz 60 
embernél, ’s ezeket tisztjeikkel eggyütt. 
Mind a’ Ministerek, mind D. Miguel 
Grlissai, nem tudni miokból, azt hitették 
el magokkal, hogy a’ kiszállás minden bi
zonnyal Oportónál fog megtörténni, ’s 
D. Pedro minden erejét a’ra fogja fordít- 
tani, hogy ezen várost hatalma alá hajtsa. 
Ezen vélekedéshez képest parantsolatok 
mentek mind a’ polgári mind a’ katonai 
Elöljárósághoz , hogy a’ kiszállás esetében 
minden seregeikkel hátra vonják magokat; 
minthogy az bizonyosan nagyobb erővel 
fog megtörténni, mintsem a’nak szerentsés 
vissza toldására tsak számot is lehetne tar
tani az első hév pillantatjaiban. Továbbá, 
a’ kintset és minden Országlást érdeklő



írásokat szállítsanak által a’ spanyol ha
tárokra; magok a’ seregek az Amaranta 
felé vivő úton tegyék magokat erős állás
ba r vagy pedig, ha éppen szorulnának , a’ 
Tamega pártján.. Azon mozdulások, a’ 
mellyeket ezen parantsolatoknak végre 
hajtására kellett tenni, olly réműllségbe 
hozták Oporto lakossait, hogy majd' nem 
is tudták mihez kezdjenek , vagyonaiknak 
bátorságosíttása végett. A’tól tartottak 
ugyan is ezek, hogy a’ katonák vissza tér
vén , magok fogják a’ várost felgyújtani, 

erőszakoskodásokra vetemedni. A’ Dom 
Miguelista felekezet fejei nagyon le valának 
sújtva ; minthogy ők a’ra nagy számot tar- 
tollak, hogy az Országiás őket hathatósan 
fogja védeni, ’s íme e’ reményjek eggy- 
szerre semmivé leve.

ö .  Miguelnek Caehias palotában kőit 
decretumához képest a’ Combrai Univer
sitas. jövő October hónapban újra megfog 
nyittatni, ha egyébarántaz Ország környűi- 
állásai megfogják engedni; hanem azt elő
re meghatározza a’ decreltim, hogy min
den tanuló a’ ki íelvétetésre be írattja ma
gát, előre kivilágosíttsa mind politikai mind 
religióbeli gondolkodása módját, ’s e’dig 
folytatott életét.

A’ lizaboni újság közli a’ kintstárMi 
nisterének rendeléséből azon kir. határo
zást, hogy az Országnak mostani szoros 
környülállásaihoz képest minden hív pol
gárok és hazafiak adják be múlt esztendei 
jövedelmeknek tizedrészét, minden különb
ség nélkül; akár világi, akár eggyházi jó
szágból jöttek légyen azok be. Ha még az 
így begyűlendő somma sem lenne elég
séges a’ tábor tartására, a’kor az abla
kokra vetett adó emeltessék fel a’ javallat 
szerént négy esztendőre.

A’ londoni Courierneb Jul. 13-diki 
levelében ofvastatik: Lizabonából Julius
3-dikán kőit írások érkeztek ide az

Echo gőz hajón, Dom Pedro közefe- 
dóséról még a’kor sem volt olt semmi i» 
hivatalosan tudva; hanem valamelly le
vélnek utói írásában , mellyet éppen a’kor 
zártak midőn az Echo már indulni akart, 
vagyon a’nyi, hogy Stag britt fregata előtte 
való éjtszaka érkezett a’ lizabonai sorom
póhoz, a’ hol vasmatskákat is hányt; és- 
ez környűlállasos tudósítást hozott a’ten
geri sereg állapotjáról. Minthogy a’ Slag
nak rendkívül kedvező szelének kelletett 
lennie-, kétségen kívül lévő, hogy a’ ha
jók legfeljebb is két-három nap alatt meg
fognak érkezni; ’s e’hez képest ezen pillan- 
tatban midőn ezt írjuk (ez a’ Courier ki
fejezése} a’ viadal már végezve is lehet.

ÍV é m et A I fo l  d.
Az Amslerdami Handelsblad írta Jul. 

11-dikén  ̂ Azon előterjesztés sorsáról, 
mellyet utoljára tett a’ Conférentia előtt 
a’ hollandi Országiás, igen különbbözők 
a’ szárnyaló hírek. Ma éppen azt halljuk, 
hogy a’ Conferentiának első* öszve ülése
kor nem valának a’nak kedvezők a’ véle
mények, és hogy Lord Palmerston azt 
eggyszerre elkívánta útasíttni \ majd ké
sőbbi ülésben (Jul. 6-kán) egésszen a’nak 
javára változtak a’ hajlandóságok. Ha ez 
igaz volna, még táplálhatna bennünket 

'azon remény, hogy a’ Conferentia áltat 
látná a’ hollandi utolsó előterjesztésnek 
törvényességét, és módokat találna, hogy 
Belgiomot is e’nek megösmérésére indítsa. 
— Ar Courier Brüsselből vett Levelek 
után adja, hogy Leopold Király nyilván 
kimondotta azon elhatározását, hogy ő a’ 
hollandi új előterjesztésekhez állani soha 
sem fog. Azt is híresztelték , hogy az Or
szág-gyűlését Oetoberig szél jel akarja osz
latni; de ez nem igazr aT Házak eggyiiit 
fognak maradni, és soha sem fogják et- 
m ú lasztan i fe lírások b an  n y ilv á n v a ló v á  ten-



el minden engedések sss concession —  el
len kiáltássokat*

Jul. 1 1 dikén , a’ Képviselők Házában 
Osy úr illy  formán beszéllett: „Uraim! 
Mindnyájan figyelemmel olvastuk a’ hol
landi Királynak a’ Conferentia elejébe 
terjesztett, “’s magába 21 Czikkelyi foglaló 
új Eggyezkedés ajánlását, a ma 24 Czik- 
kelybői álló ellenében , mellyet vissza von- 
hatatlannak nyilatkoztattak. Azon határo
zatlanságon kívül, melly Luxemburgra 
nézve még e’ben is fenn marad , bi
zonyosan tapasztalták , hogy az adósságok 
tőkepénzesíltése, ha bár a’ vagyonsághoz 
képest mérsékelve némelly részben meg- 
légyen is állapítva , Hollandia még is el 
nem mulasztotta azon törekedni, hogy e’ 
helyett más nagy áldozatokat vessen reánk. 
A’ mi a’ kereskedést és iparkodást legin
kább gondba merítheti, az, á’ melly vál
toztatást a’ Schelde vizén leendő hajóká- 
zásra nézve akarnak tennk Ez elfog ben
nünket a’ rhénusi hajókázástól, és Német 
Országgal való eggybeköttetéslől zárni. 
Ha a’ hollandi Eggyezkedést pontonként 
akarnánk vi’sgálni, megmutatnám , hogy 
a’nak 7-dik pontja .a’nyi, m inta’ Scheidet 
elzárni. Antwerpen ki fog törültetni a’ 
kikötő helyek rendéből: ’s a’ra fogunk 
szoríttatni, hogy magunk emésszük el min
den vagyonúnkat. En tehát azt állíltom, 
és maga idejében tel jesen elő is fogom ter
jeszteni, hogy ha a’ Schelde, a’ diploma- 
tia határozása alá tartozik, á’ kereskedés, 
és minden pénzesek s= capitalisten — el
fogják Belgiomot hagyni, ’s e’ szerént, 
a.’mi a’nyira híresztelt függetlenségünk igen 
kevés ideig tartó lészen, maga Belga Or
szág is rövid ideig fog állani; mert azt ne 
titkoljuk el magunk e lő tt, hogy Antwer
pen légyen az Országnak lelke. Nints tehát 
vesztegetni való időnk , hogy a’ Közön
séget megnyugtassuk; és kötelességünk , 
hogy a’Ministeriumot kifejtésekre =  expli-

cationen —- felszóllíttsuk. Uraim í remény
iem, hogy engem segélleni fognak azon kí
vánalomban, hogy megtudhassuk végre, 
melly utat szándékozik az Országiás válasz
tani azon esetben, ha a’ Hollandusok 20-káig 
el nem hagyják h ;tárainkat^ és ha átalá- 
nosan fogja magát vonogatni Hollandia a* 
Nov. 15 diki Eggyezkedést elfogadni. Én 
e’re nézve azt javallom, hogy a’ külső dol
gokra ügyelő Minister szóllíttassék fe l, 
hogy holnap nyílt szívvel adja élőnkbe, 
hogy mellyik utat szándékozik az Ország 
választani a’ mostani bajoskörnyülállások 
közötti

A’ belső dolgokra ügyelő Minister 
felelt azt mondva, hogy Muelenaere úr 
éppen most munkás a’ban, hogy a’ Ház 
elejébe előterjesztést adjon , ’s ezen elő
terjesztést a’ napokban bizonyosan vég
re is hajtja. Reményű, hogy az ő előbb 
volt tiszti tarsa még ezen ülésben meg
lóg jelenni, és a’ napot meghatározot- 
tabban fogja megmondani. Kevés idő 
múlva tsakugyan meg is jelent a’ Minister 
’s azt nyilatkoztatta, hogy ő még ma, 
vagy legfeljebb is holnap reggel meg
fogja mondhatni az Elölülőknek a’ kívánt 
napot.

Jul.. 13-dikán titkos Biztossággá vál
tozott a’ Képviselők Házának ülése, hogy 
a’ dolog folyamatjárói tudósí tf ást vehes
sen. A’ brüsseli újság azt mondja ezen tit
kos ülésről; A’Minister azon tudósíttáson 
kezdé előadását, hogy az Országiás azt az 
utat fogja követni, mellyet maga elejébe 
szabott , és a’ Képviselőkkel már közlötte 
is. A’ Grál Gobletnek adott útasíttások 
teljesen eggyeznek az Országiás szemléle
tével. Ez Londonba érkezésekor, mind
járt bizonyos előterjesztést adott a’ Con
ferentia elejébe; ezt a’ Minister a’ Ház 
előtt felolvasta: a’nakutánna azokra füg
gesztette a’ Meghatalmazott a’ Conferen
tia f ig y e lm é t , a’ m e lly e k e t  m in d en  halo-



64

gatás nélkül lehet végre hajtani a’ Nov. 
15-diki Eggyezkedés értelme szerént; em
lékeztette a’ Hatalmasságokat a’ra, mivel 
legyenek kötelesek Belgiomra való nézve; 
hogy a’ belgiomi Országiás azt az elhatá
rozást tette maga elejébe, hogy a’dig míg 
az előleges feltételek teljesítésbe nem fog
nak m enni, a’dig semmi új alkudozásba 
sem botsátkozik ’s a’ t. mellyeket mi ré
szenként mind láttunk elöbbeni Leveleink
ben. Ez az eggy még is, mint teljesen új 
említtést érdemel, hogy azon esetben, ha 
a’ hollandi seregek a’ szabott időre ki nem 
mennének a’ belga határokról, az ezeket 
illető adósságból hónaponként 3 millió ha
joljon le , minthogy e’nyibe kerül a’ tábor 
tartás. Továbbá is sürgette a’ Conferentia 
előtt a’ Meghatalmazott, a’ határokból 
leendő kitakarodást; különbben kéntelen 
fog lenni a’ belga Országiás erő hatalom
hoz nyúlni, melly esetben, ha Európa bé
kessége megzavarodik, azt nem neki , ha
nem a’ kénszeríttő szükségnek tulajdoní
tsák, és azon törvényes igazságnak, mel- 
lyet azok adnak a’ belga Országlószék- 
nek. Elfog mindazonáltal előbb ezen Or
szágiás mindent követni, a’ mi tsak eszkö
zölheti a’ dolognak tsendes elrendelését, 
és az öszvebékéllést. Frantzia és Angoly Or
szágokról azt a’ nyilatkoztatást terjeszté 
az előadó Minister, hogy ezek soha sem fog
nak a’ról megfelejtkezni mivel tartozza
nak Belgiomnak. Előfordúlt a’nakutánna 
Antwerpen sorsa, ez iránt legelősször is 
az elméket kívánta megnyugtatni a’ Mini
ster , ’s illy meghatározottan fejezé ki ma
gát: „Míg ő , és az ő tiszti társai a’ Mini- 
steriumhan fognak lenni, azt soha sem fog
ják megengedni, hogy idegen őrző erő fog
lalja el az Antwerpeni erősséget.“ — Elő
jött a’nakutánna Thorn úr állapotja is azon 
szemre hányással, hogy az elfogott két

hollandi Tisztet azonnal szabadon botsa* 
tották, ’s Thorn úr még most is fogva tar- 
tátik: ez, úgy mondák némelly Tagok, 
nem igen nagy határozottságát mutatja a’ 
Ministeriumnak. Maelenaere úr e’re azt a’ 
nyilatkoztatást tette hogy senki sem fájlal
ja Thorn úr sorsát jobban mint az ország
iás ; de a’ két hollandi Tiszt elfogattatá- 
sával amazt eggybe nem lehet hasonlítani, 
minthogy ezek nem az Országiás parantso* 
latjára fogattattak e l , és az országiás fegy
vertelenek ellen háborút nem visel. Zárta 
a’ Minister beszédjét azzal, hogyha meg
történnék is az , hogy az ország gyűlése 
valamelly időre eloszoljon , ha valamelly 
sürgetős dolog fogná magát előadni, azon
nal öszve hivattatnék.

Legújabb Híreit.
A’ Globe szerént Aug. első hetében 

fog szünnapokat venni magának a’ Parla
ment ; eloszlatni pedig tsak December
ben fog.

A’ frantzia seregekből tíz Iínea ezred , 
3 ezred könnyű gyalogság, 12 ezred lovas
ság az Országnak északi részén állanak. 
Páris és környéke öt linea ezred, 3 ezred 
gyalogság, 12 ezred lovasság által vágy
nak lepve.

Az angol Courier írja hiteles kútfő
ből , hogy Litvániában ismét ?s bizonyo
son kiütött a’ lázadás.

A’ Német-Szövetségi Gyűlés Julius
19-dikén tartott ülésében a’ F r e i s i n 
n ig e  és W ä c h te r  am R h e in  czímű 
Badenbe megjelenni szokott újságokat az 
egész Német Szövetségben eltiltja.

A’ Skócziát illető Reformbill Julius 
13dikán olvastatott fel harmadszor a’ Felső- 
Házban.

(Hasznos Mulatságok 8 Szám. 1 árkus Hirdetés)



Jelentés ezen iratról:
„Magyar helyesírás’ és szóragasztás főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság 

különös használatára. Pesten, Trattner J. M .  és Károlyi Istvánnál. M D C C C X X X 1 I  
körmöczi nyomtató papiroson, 8-ad rét, 32 lap,  könnyű kötésben.u

A’ magyar tudós társaság, az e’ könyvecskében eléadott szabályokat fogja ez
után követni, neve alatt kijövendő minden évkönyveiben , folyóiratában ’s hivata
los jelentéseiben. Melly szempontból akarja másokkal nézetni, felfejti rövideden 
az élőbeszéd. Találtatik a’ könyvecske Pesten W igand Otto könyvárosnál , 
példányonként 8 krajczárával pengőben. Julius 29-d. 1832.

Dobrentei Gábor m. /;.
Titoknok.

Müller Könyvkereskedésében Pesten
az Urak útszája kezdetén a’ Serviták Klastromával által ellenben lehet kapni:

Qaz árvok pengő pén zben* J
Praxis Juridica Civilis, et Stylare Juristarum Latino Hungaricum. Elabora- 

tum ab Ignatio Kassics. V iennae, 1832. II T om i, 3 for. 30 xr.
L an t, vagy a’ Debreczeni R. Collegium Nevendékei által írt némelly versek 

Gyűjteménye. Öszveszedte, és kiadta Pétzelyi József. Debreczenben, 1832. 
Kötve 40 kr.

Útmutatás a’ Ló-külsejének Esméretére. Ön oktatásra, és nyilvános Taní
tásra szolgáló kézi könyv. Hoffer József által. Pesten, 1832. Kötve 2 for.

Élet. Irta Udvardy János. Pesten, 1832. Kötve I for. 20 kr.
A* Bélteky-Ház. Román, Fáy Andrástól. Pesten 1832. Két Darab, kötve 

2 for. 48 kr.
Hornai Levelek. Feleletül, a’ Papucs-Kormány Jalapos útmutatásaira. Közli 

Árvaffy Béla. Pesten, 1832. 20 kr.
Sárga-Könyv. Ajándékul jó gyermekeknek, kik örömest tnnúlnának A B C  

után olvasni. Irta Benczúr Jósef. 6 színezett képekkel. 1832. Kötve 40 kr.
Mulattató. Szép Literatúrai Gyűjtemény. Szerkezteti Harsány Pál. Pesten ,

1832. 12 Kötet 4 for.
Ugyan Müller Könyvkereskedésében találtatnak: a’ legújabb ’s legszebb 

varró-formák; (Tupfmuster) arany-prémezetek; patent petsét ostyák; a’ nagy 
Lotteriákhoz sors számok , a’ gyermekek számára szükséges kilineázott író pa
pirosok, magyar, ném et, vagy deák exemplárokkal, egy egy per 2 kr.

Második Félesztendo.

8. '

H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.
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Jelentés Szépművekról.

(1 ) Budára a” várba , Országház útsza, a’ 128 szám alatt levő üveges boltba 
érkeztek legközelebb: O Felségének a1 Császár ’s Királyunknak igen jól talált képe, 
melly h at lábnyi magoss ágú ; továbbá, O Felségének Ferdinand ifjabb Királyunk- 
nak , mondhatjuk , hogy a' sok közül, igazán ’s legjobban talált képe; nem kü
lönbben O kir. Mag osságának Ferdinand Fő Hgnek is valóságos képe. Találtatnak 
továbbá az Üdvözítőnek, Szűz-Máriának és sok Szenteknek képei , melíyek mint név 
napi Patronusok, a’ magok művészi jeles készületeikkel különösen ajánlkoznak, 
ajánlkoznak továbbátsinosan készített ’s linómul aranyozott rámáikkal; vágynak 
történeteket előadó eredeti képfestések is , mellyek mind igen illendő áron adat
tatnak. Elfogadtatnak az érdeklett helyen minden avult festésű képek a’ ki tisztít— 
tás végett, és kezeskedés válaltatik, hogy azok szint1 olly jó állapotban tétettet- 
nek , mintha legújabbak volnának. Mind ezeknek valóságokat akármikor is szem
mel lehet látni, a’ feljebb meghatározott helyen. Vágynak minden formájú fino
mul arányozott képrámák is ,  a’ legillendőbb áron; de újak iránt való rendelések 
is elfogadtatnak, olly reménységgel ketsegtetve magát a’ jelentő, hogy tisztelt 
megbízóinak teljes tettszéseket megnyerendő

Tűzi’s Épületfa, továbbá épület szerek és kezebeli eszközök
szolgáltatására Licitatio.

(1) Folyó 1832-diki Aug. 13-dikán , reggel 9 órakor kezdve helyben Mező
hegyesen nyilván tartandó Licitatio lészen az 1833 ’s 1834-dik észt.re a’ ts. kir. 
mezőhegyesi katona ménes Intézethez megkívántató ’s mindjárt előadandó szük
ségesekre nézve; és pedig

1300 erdei ö l, kemény hasáb tűzifa, mellyből 800 öl bükk, 500 öl pedig 
tölgyfa légyen; továbbá: 6 darab 11— 12 hüvelyknyi vastag, 6 öles hosszú, 20 
darab 8—9 hüvelyknyi vastag 6 öl hosszú ; 28 dar. 6— 7 hüvelyknyi vastag, 6 
öles hosszú tölgyfa szálak, épülethez ; 9 dar. gyertyánfa két két öles; 2 dar. ve- 
resbükk vastag palló két két öles ; 50 dar. tölgyfa deszka, eggynek-eggynek hosz- 
szasága 3 ö l, szélessége 10 hüvelyk, vastagsága l i  hüvetyk; 60 darab tölgyfa 
palló , hossza 3 ö l, szélessége 8 hüvelyk, vastagsága 3 hüvelyk; 80 dar. tölgy fából 
faragott ablakfa, hossza 9 lábnyi; 50 dar. lóggó fa, bükkfából tíz-tíz lábnyi hosz- 
szú ; 10 dar. itató válú , tölgyfából , hat-hat öles; 6 dar. tölgyfa kútágas 4 ö l2 láb 
hosszú; 2000 darab puhafából metszett létz , két két öles; 40,000 dar. 18 hüvelyk
nyi hosszú 3 hüv. szélességű, puhafából metszett ’s megvont ’sindely; 40,000 
nagy és 10,000 dar. középszerű létzszeg ; 2000 dar. nagy, 4000 dar. kissebb fejes 
szeg; 40,000 dar. sindelyszeg ; 6000 dar. párkányszeg; 10,000 dar. nagy foglaló 
fejes szeg ; 5000 dar. palló deszkaszeg; 30 dar. ásó ; 30 dar. bemérő lapát; 14 dar. 
áts-kézi bárd ; 6 dar. foglaló bárd; 4 dar. széles bárd; 12 darab agyagvágó kapa; 
12 dar. malter keverő kapa; 2 dar. vonó fűrész; 2 dar. hasíttó fűrész; 35 darab 
kötő fúró; 60 dar. létzszeg fúró; 12 dar. vonó, 40 dar. kézi fűrészhez való rás
p o ly ; 8 tutzet áts blajbász ; 10 dar. székláb fúró; 4 dar. abrontsoló kés; 3 dar. 
lyukvágó fűrész; 2 dar. kultslyukat vágó fűrész; 30 darab m eszelő; 12 dar. mérő-
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vessző; 5 akó lenmag olaj; 40 font bétsi korom; 5 font fehér vitriol; 15 fon^ 
kolóniái kréta; 5 font grispán ; 6 font vörös menium ; 4 font máz ; 30 font ón- 
kenőts; 40 font en y v ; 400 köböl oltatlan mész , és 80 darab sárga festő föld.

Az ezen szolgáltatások iránt tartandó árverésre minden erdőbirtokos és más 
urak meghívattatnak azon megjegyzéssel, hogy a’ kik ezekben részesülni kíván
nak , azok előre bánat pénzül 100 forintot kötelesek letenni pengőben; a’ kinn 
pedig valamelly szolgáltatás marad , az az egész vagyonnak tizedrész árát bátor- 
ságosíttásül tartozik befizetni. Továbbá megjegyeztetik a’ tűzifa szolgáltatásra 
nézve , hogy ez iránt két féle mód fog tartatni az árverés, ú. m. helybe Mezőhegyesre 
és Pétskára vagy Medgyesre a’ Maros partján mindenütt kimutatandó helyre szál- 
líttásra nézve ; a’ szerszám és épület fákat pedig Pétskára vagy Nagylakra szüksé
ges szállíttani a’ kimutatandó helyekre. A’ mit helybe Mezőhegyesre kell szál- 
líttani, azt mind a’ maga költségén tartozik végezni a’ vállalkozó.

Hogy a’ szolgáltatásban többen részt vehessenek, a’ szolgáltatandók több 
apró mennyiségre szaggattatnak fel. A* többi ’s közelebbi feltételeket a' Licitatio nap
ján helyben fogják mindenek megtudni. Költ Mezőhegyesen a' Katona-Ménes 
Intézetben Julius 17-dikén 1832.

B o x b e r g  m. k.
Major.

Kerékgyártó cs Bodnárfa szolgáltatásra Licitatio.
Folyó 1832-diki Augustus 14-dikén, helyben M ezőhegyesen, a’ szokott reg

geli ’s délutánni órákon, az 1833-dik esztendőre hozzávetőleg kiszámított szük
séges fanemük szolgáltatására Licitatio fog tartatni, és pedig : 10 darab hajlott, vagy 
úgy nevezett hattyú nyakú és 150 darab köz Ínséges szekér rúd ; 600 dar. lókotsí 
kerekekbe való talp ; 500 dar. küllő , nehéz szekér kerekekbe, 1500 dar. tölgyfa 
oldalfog; 100 dar. karfa lókotsihoz, és ugyan 100 darab Ökör szekérhez? 150 dar. 
juhalókotsihoz : 150 darab széna hányó villanyéi ; 400 dar. oldalfa ; 100 dar. vendég 
oldal; 100 dar. fehér tölgy barona fa ; 20 dar. hársdeszka, eggy-eggynek szélessége 1 i 
hüvelyknyi; 2 hüv. vastag, 7 láb ’s Ghüvely kni hosszú; 50 dar. petrentze rúd ; 260 dar „ 
6 akós, 400 dar. 10 akós hordóra való abronts; 800 dar.Gakós, 500 dar. 10 akós 
h)rdóhoz való donga; 10 lóggós kotsiba kas; lókotsiba való első kerek 12 dar., 
25 dar. szekérkas; 1000 dar. gyűjtő favilla; 200 dar. hosszú kőrösfa villanyéi ; 
100 dar. tövis borona; 30 dar. tölgyfa szánkó, ökör után való; 9500 dar. nyírfa 
söprű; 5 dar. hordó mind öt akós; 100 dar. rudallófa ; 20 dar. malomorsó, 
körös fából; 200 dar. malomfog gyertyánfából; 12 dar. malom persely körös 
fából; 50 dar. sütő lapát; 120 dar. szénvonó ; 50 dar. sütő lapátnyél puha fá
ból ; 80 dar. szénvonó nyél kemény fáb ól; 200 dar. satú törlő 9 lábnyi hosszú-. 
A’ kiknek kedvek volna ezen szolgáltatáshoz, ezennel illendően meghívattatnak 
40 for. ezüst pénzzel felkészülve, mellyet a’ Licitatio kezdete előtt bánat pénzűi 
kelletik letennie. Egyéb feltételeket, valamint minden szolgáltatandó eszközre aJ 
mutatványt, kiki a Licitatio napján megláthatja.

Kőit Mezőhegyesen a ts. kiír. Katona-Ménes intézetből JuT. 17-dikén 1832-
B o x b e r g  m. k, 

Maj,or„
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Eladó-Ház.

(2) Közhírül adatik: hogy Tek. Özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asszony
ságnak Kesten a’ Barátok Piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kíván
ságára sz. kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis) Tisztségében f. e. Augustus 
2ő-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés útján a’ többet ígérőnek adatik el.

H i r d e t é s ,
(2 ) Tek. Ns Zemplén Vármegyében helyheztetett Tarczall Várossában lakott 

néhai Raprontzay Adám Úrnak végintézeti hagyományossal részéről közhírré 
tétetik, hogy a’ folyó 1832-dik esztendő November hónap 2-dik napján a’ bol
dogult úrnak házánál közárverés szerént e’ következendő tsakugyan Tartzalon 
tekvő ingatlan Javak fognak eladatni:

1- ször: Nagy, és Kiss serfőző 60 kapás szabad, és déli oldalnak fekvő szőllŐ.
2- szor. Farkas 54 kapás fele szabad, fele dézma adó, és déli oldalnak fekvő* 

szőllő.
3- szor. Bajúsz 3 kapás dézmaadó szőllő.
4- szer. A’ Jakház igen tágas négyszegű fundusával, melly 3 szobából, kony

hából, tseléd házból, élés kamarából, sajtó házból áll. Vannak ezen szabad 
fexemptus funduson több épületek is , nevezetesen: tágas istálló, és szekér szín 
kőből, és sindel fedél alatt, valamint a* lakház. Eggyik pintze kővel kirakva 
90 hordóra, a’ másik 60 hordóra való. Vagyon egy fa palánkba! körül kerített 
tágas kert gyümöltsfákkal, a’ kertben ’sindellel fedett elég nagy méhes. Vagyon 
még ezen szabad funduson a lakház mellett eggy ócska ház, és eggy Vinczellér- 
ház nád födél alatt. Vagyon két jó karban lévő száraz m alom ’sindel födél alatt, 
mellynek középszerű esztendőbeli jövedelme 230 köböl életet tehet, a’ Molnár részén 
kívül. Vagyon még hozzá tartozandó Molnár-ház nád födél alatt, és egy puszta 
tahsás fundus. A' kinek szándéka vagyon ezen valóban szép és hasznos jószágot ma
gáévá tenni, addig is értekezhetik eránta Fő Tisztelendő Szepessy Aloiz Apát és 
Tartzali Plébános Úrral, mint néhai Kaprontzay Adám Úr végintézetének végre- 
h i tójával.

Árverési hirdetés.
(3) Ts Ns Bihar Vármegyébe kebelezett priv. Nagy-Várad Várossába a’ tisz

telt Megye néhai fő orvossának Sándorfi Jósef úrnak halálával maradott jó szerek
ből ’s ízléssel épült ház a f. e. Augustus hava 8-dik napján árverés útján a’ többet 
ígérőnek el fog adattatni. — A ház fekszik a’Tisztelendő Kaputzinusok Monostora 
és a' királyi Sóház között homlokkal a’ vásári nagy piatzra. Van benne tíz lakó 
szoba, egy tágas konyha kamara; egy kissebb épületben melly hasonlóan a’ 
n agy piatzra van arczal, találta tik két szoba, egy konyha es kamara; ezeken 
kívül az udvaron két rend 16 lóra való istálló, és e' mellett egy szerszámos ka
mara , eggy tseléd szoba és egy négy kotsinak való szín. Nagy kiterjedésű kert
jébe meííy az udvarral eggyütt két hóid,  és erős kőfallal van kerítve, áll két 
üvec^ház, kertésznek való alkalmas lakhely, egy gyümölts tartó kamara, sokféle 
válogatott gyümöltsfa, és mindebbe mind az udvaron alkalmatos kutak vágynak.



X 0 X
H i r d e t é s .

(2 )  A’ Magyar Óvári Fő Hgi uradalom részéről ezennel köztudomásra botsát» 
tátik,hogy f. e. September 4-dik napján reggel 9 órakor az uradalomnak Mosonyi 
Juh tenyésztésében, a’ mint már ez előtt is gyakorlásban volt,közönséges árverés 
fog kezdődni. Eladók lesznek az idén mintegy 5000-re menő darabok, mellyek 
még tenyésztésre is alkalmatos, noha különbbféle időkorú anyajuhokból, és 
ürükből állanak. Ezek mind közönséges árverésen adatnak el a’többet ígérőknek; 
hanem a3 tenyésztésre alkalmatos kosokra, az árverés ideje előtt is lehet szabad 
kézből alkut tenni.

H i r d e t é s .
(2 )  A’ Nagymélt. kir. udvari magyar Kamara rendeléséből közhírré tétetik : 

hogy Tettes Ns Borsod Vgyében helyheztetett, és a’ Diósgyőri királyi uradalom
hoz tartozó Muhi pusztán folyó 1832-dik esztendőben Augustus hónap 21-dik 
napján reggeltől kezdve árverés útján e’következő 689 darab finom gyapjas me- 
rinofajta kosok, és juhok: úgymint a’ hágásra még alkalmatos 34 kosok, két 
esztendős 67 kosok , tenyésztésre alkalmatos 230 anyajuhok — 23 darab mustrált 
anyajuhok, két esztendős kos alávaló 85 juhok, —  250 darab öreg ürük kész 
pénzért elfognak adódni; a’ kiknek tehát ezen juhok megvételére akaratjok lészen 
a’ fentírt helyen , és időben jelenjenek meg. Budán Julius 16-dikán 1832.

Serház árendába adása.
(3 ) Szeged Sz. kir. Városában kebelezett Serháznak bérbeli ideje folyó esz

tendő Mindszent Hava 31-dikével végéhez közelgetvén, annak ismét három egy
mást követő esztendőkre közárverés útján Polgár mesteri Tiztségénél naponként 
olvasható feltételek mellett leendő bérbe botsátatására f. e. Kisasszony hava 14-dik 
napja határoztatott. A’ kiknek tehát kibérleni szándékjok vagyon a’ fentírt he
lyen, és határ napon magokat jelenteni neterheltessenek.

J e l e n t é s .
(3 ) A1 Pesti Királyi Tudományok Egyetemének szükségére jövő 183|-dik os

kolai esztendőre, mintegy 156 Öl tüzelő fehér tölgy, és 50 öl tserfa fog megki- 
vántatni, mellyek folyó esztendei Augustus 7-dik napján, reggeli 10 órakor a’ ki
rályi Egyetemnek Iró-Szobájában tartandó kótyavetyén attól fognak megvásárol
tatni , a’ ki ezeknek szolgáltatását legkevesebb árért felvállalja , és erre magát 
írása által törvényessen lekötelezi. Melly végre meghivattatnak mind azok, kik 
a’ fellyebb írt tűzifa m ennyiséget, a’ legjobb minéműségűekből, mellyeknek leg 
alább is három lábnyi hosszúságú, úgy illendő vastagságú hasábokból, ’s jó sű
rűén rakott ölekből kell állani, legfellyebb folyó esztendei September utolsó 
napjáig ide Pestre a' Duna partjára szállíttani, s azon kívül tíz percentumos bá
natpénzt előre letenni magokat képeseknek lenni gondolják. A’ köttendő Szerző
désnek feltételeit az említett Egyetemi író szobában mindennap reggel 9 órától 
12-ig, délután 3 órától 6-ig meg lehet tudakozni. Költt Pesten Julius 12. 1832.
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(3) Ar Nagymélt. kir. Magyar udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik T 
hogy az Ó-Budahes Visegrádi kir. koronái Uradalmak pintzéiben találtató borok
ból y több száz akó fehér és veres ó és új borok fognak hordók nélkül eladattatni 
közönséges árverés útján , a’ legtöbbet ígérőknek , mindjárt helyben teendő- késsz 
pénz fizetésért; és pedig r

Folyó 1832-diki Augustus lsójén a* Buda-Örsi pintzéből, 200 akó ó , és 1000 
akó új fehér bor; nemkülönbben 100 akó törköly és söprű pálinka.

F. e. Augustus 2-dikán a’ Zsámbeki pintzébol 1000 akó új fehér bor.
F. e. Augustus 16-dikán reggel a’ Visegrádi és Marosi pintzékból 1500 akó ó* 

és 1000 akó új fehér bor.
Ugyan az. nap a1 Rogdányi pintzébol 300 akó ó , és 1000 akó új fehér bor ; és 

50 akó törköly pálinka.
F. e. Aug. 17-dikén a’ Túthfalusi pintzébol 300 akó ó r és 500 akó új fehér 

bor. Végre
F. e* Aug* 21-dikén reggel az O-Budai pintzébol 500 akó ó ,  és 200 akó új 

fehér bor*

H i r d e t é s .
(3) A' Nagy Méít. Magyar Rir. Udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik;; 

hogy a’ k. k. uradalmakban az idén reménylendő juh és bárány gyapjú , Pestre 
szállíttatva, még pedig az O Budai uradalomból 62  ̂ mázsa juh gyapjú; 7 mázsa 
bárány gyapjú; a’ Diósgyőriből 58 £ m. ju h , 5 \  m. bárány gyapjú; az Aradi
ból 60 m. juh, 6 m. bárány gyapjú ; a’ Szent Andrásiból 32 m. juh, 3 ~ m. bá
rány gyapjú, öszvesen minteggy 213 mázsa juh, és 22 mázsa bárány gyapjú 
privat űicitatio útján úgy fog eladatni, hogy aJ venni kívánók legfelsőbb ígére
teket tulajdon kézzel aláírt és petsételt nyilatkoztatásokban e' f. észt. Aug. 26-káig. 
inclusive a’ Magyar kir. udvari kamara Praesidiumának Budára megküldjék; a 
venni kivánók nyilatkoztatásaik e’ f. észt. Aug. 17-dikén délelőtt commissiona- 
liter felnyittatnak ; és a* legtöbbet ígérő , ’s leghasznosabb feltételeket tévő venni- 
hívánó további árverés nélkül a’kötelező levél megkészítésére meghivatik, a’ többi 
ajánlóknak ígéreteik pedig a’ szoros halgatás figyelme mellett tüstént commission 
naliter semmivé tétetnek. Az említett terminus eltőltte után semmi további ígé
retek el nem fogadtatnak ; minden venni kívánó pedig ígéretét tökéletes határo
zottsággal tartozik kijelenteni határozatlan , ’s tsak közönséges , vagy más ajánlat
hoz képest procenti ígéretek nem vétetnek tekintetben. A' Diósgyőri, Aradi és. 
Sz. Andrási uradalmakból jövő gyapjú a’ pesti kir. Só Hivatalnál, vagy részént 
az ó  Budai Tisztartóságnál tétetik le az árverés határ idejére , a’ hol azt meglehet 
nézni ; az ü  Budait pedig a’ praefectoratusi hivatalnál.

Egyébbiránt a’ legtöbbet ígérő a’ contractus aláírásakor 2000 conv. ftot tar
tozik felpénzül letenni: az is előre hírül adatik, hogy különbség nélkül az anya 
és koscrydp,ún2 pcent belemérésengedtetik ; a’ gyapjús zsákokat ped‘g az érdekő 
uradalmiaknak illő áron köteles a vevő megfizetni. Buda Jul. 16* 1832.
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f3 ) A’ Nagymélt. kir. Magyar Udvari Kamara határozásának következesében 
hírdettetik, hogy a’ Ménesi kamar. Kerületbeli Hegyeken ez idén reménylendő 
dézma bor , és pedig : a’’tized és kilentzed eggyütt mind ménesen mind Kiadován;

A ’ tized és kilentzed Kuvinban;
A1 tized és kilentzed Radnán ;
A' tized és kilentzed Kovaszintzon;
A’ nyoltzaddal eggyütt Sólym oson;
A' nyoltzad Pauíison — minden helyen átalánoson határozandó sommáért 

fög f. e. Augusus 2 l-dik napján Ménesen tartandó nyilvánságos árverés útján el- 
adattatni a’ legtöbbet Ígérőknek; úgy mindazonáltal, hogy az árverés helyben
hagyását főbb helyről kellessék bevárni. Továbbá, köteles lészen a vevő a tize
det maga beszedni, és tulajdon költségén vinni a'hova szándékozik, és az ajánlott 
som m át, azonnal befizetni, mihelyest a főhelyen történt helybenhagyás meg
érkezik.

A’ kik ezen feltételek alatt vásárlani szándékoznak, jelenjenek meg e’ folyó 
1832-diki Augustus 2 l-dikén reggel 0 órakor a’ ménesi Tisztartóság Kantzellá- 
riájában^ illendő bánat pénzzel felkészülve., Költ Budán Julius ll-dikén/1832.

H i r d e t é s .
(3 )  A' Nagy Méltőságó Királyi Magyar Udvari Kamarának tendeléséből ezen. 

nel köz hírré tétetik: hogy jövő Augustus hónap 25-dik napján nemes Pest Vár
megyében helyheztetett Szabad Rirályi Buda Fő Várossától eggy órányi messze
ségre fekvő Budaeörs nevezetű Koronalis helységben 160 darab valóságos Spanyol 
eredetű harmadfél, és 50 darab negyedfél esztendős kosok, 220 ürük és 4 lO 
darab felesleg való legjobb korú, és a’ tenyésztésre tökéletesen alkalmalos anya
juhok, a’ szokott reggeli és délutánni órákban a’ helybéli Juh-akolban nyilványos 
árverés útján a’ többet ígérőknek, kész pénz fizetésért elfognak adattatni.

Költ Budán Julius 12-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(3 ) A' Nagymélt. kir. Magyar udvari Kamara rendeléséhez képest'köztudo

másra adattatik, hogy sz. kir. Temesvár Fabrika nevű külső városában lévő, és 
a’ kir. Kamarát, mint királyi használat illető Serház, az azzal járó szabadsággal 
•eggyütt, e’ f. e. September 24-dikén nyilvánságosan tartandó árverésen , a’ leg
többet ígérőnek fog árendába botsáttatni hat egymásután következendő eszten
dőkre, 1833-diki Május Isőjén kezdve a’ számlálást. Azok a’ kik ezen árendál- 
lásra megkívántató tulajdonságokkal bírnak, illendően meghivattatnak , hogy a’ 
kir. kam. Temesvári Kormány Kantzelláriájában tartandó árverésen , elegendő bánat 
pénzzel felkészülve jelenjenek meg. Költ Budán Jun. 26-dikán 1832.

Szép mezei gazdaság haszonbérbe adása.
f3 )  Tekintetes Komárom Vármegyében, eggy Komárom. Várossától két órá

n y i, Győrtől három órányi távolyságra fekvő szép mezei gazdaság, több eszten
dőkre, jutalmas feltételek alatt, haszonbérbe fog adattatni. — Bővebb utasítást 
á d ,és  a' franiürozott levelekre adandó feleletet elő mozdítja az L^ságírói Hivatal.
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Petrózai T r a t t n e r  J . M . é s  K á r o l y i  I.

Pesten Országút (B. Orczy ház 531. sz.)
M a g d a P r o f e s s o r ’

Magyar Ország’legujj ab b Statistikai és Geographiai Le írása
1 for. 36 kr. pengő pénzben.

N a g y v á t h y  Ján os ’
G a z d a s á g i  M u n k á j i :

Magyar practicus Termesztő 1 for. ezüst pénzben.
Magyar practicus Tenyésztő 50 kr. — —
Magyar Házi-Tiszt 50 kr. — —
Magyar Házi Gazda-Asszony 50 kr. — —
Magyar és Német L e v e l e z ő - K ö n y v  és Házi Titoknok

1 for. 30 kr. ezüst p.

Czifray Istv. Magyar S z a k á c s  K ö n y v  i for. ezüst p.

Seb-Orvosi Hivatalra Concursus Hirdetés.
(2 )  A’ Nagy Mélt. Magyar Udvari Kamara rendeléséből köztudomásra adat* 

tatik , hogy a’ Klampaczky János úr nyugodalomra tételével megüresűlt Szolnoki 
kam. Seb-orvosi Hivatalra, mellyel a’ Kamara részéről esztendőnként 200 for. 
kész pénz fizetés, azon kívül 3 mázsa s ó ,  és 6 öl tűzi fa; a’ Közönség részéről 
pedig 100 for. kész pénz, 24 pos. mérő búza, 10 mérő árpa vagy zab vagyon 
öszve köttetve , Concursus fog tartattatni. A1 kik ezen Hivatalt megakarják nyerni, 
kérelmeket szükséges irományokkal, ú. m. Diplomával, ’s a’ról szólló bizonyíttá- 
sokkal, hogy ezen tudományban elegendő gyakorlottsággal bírnak, és fedhetet
len életet viseltek, e’ köz hírré botsáttás napjától számlálva hat hét alatt ezen 
kir. Magyar Udvari Kamarához nyújtsák be. Költ Budán Jul. 17-dikén 1832.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87 for. 
4 pCentes — — — 754 —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 177-f —

1821-diki Status Lőtt. 100 forint 122H for. 
Béts városi Bankó kötelező 2^ pCentes 474 — 
Bank Actiáké 11284 —

A 3 Gabonának P esti p ia tz i ára Julius 27-dikén 1832. Váltó Cz.ban s Posonyi mérő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 20 6 — 40 — Zab 1 — 38 1 — 36 1 — 30
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 20 Kukoritza 2 — 36 2 —  30 2 — 24
Rozs 2 — 40 2 — 30 2 — 20 Köleskása — 4 — 40 —
Árpa 2 — 14 2 — 10 2 — 6 Köles

en1CH __ —

Budán, Julius 25-dikén kijött szamok: 24. 9. 80. 37. 31.

B é t s b  e n  a3 p é n z f o l y a m a i  k ö z é p  b o t  s e  J u l i u s  'LS-dikén:

A ’ D  un  a V i z é n e k  á l l  an o t  i  a a3 B u d a i  v i z m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.
Jul. 26-dikán 5 Láb, 11 Hüv. Ő Von. 

— 28-dikán 5 Láb, 3 Hüv. 0 Von.
Jul. 27-dikén 5 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
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H A Z A I  S K Ü LFÖ LD I

t u d ó s i t á  so k,
F é n y *

B e ije d  az Istenség lakozik ; te  veze'rled az ember» 
Ösvényjén » bajtól óvva , irány ja  felé.- 

H a ih í de ha a ’ p il lé t, özönöd maga keblibe v o n ja , 
E lpör’sölt szárnnyal hűli veszedelme köze.

PESTEN Szerdán Kis Asszony Hava Iső napján

Magyar és Érdéit/ Ország«
A ’ Horváth Országi kin ítélő Táblánál 

tnegiirült Assessorságra TsSpissích Gábor 
úr e’dig Körös Vgye Al-íspánya emeltetett.

Mélt. Gosztonyi és Köves-Szarvi Gosz
tonyi István úr, Budán, a’ hová néinelly 
dolgai elintézése ’s gyengélkedő egéssége 
ápolása végett f. e. Jul. 2 kán érkezett Gyön
gyösi tsendes lakjából , 15 napig tartott 
súlyos betegsége után , ugyantsak Julius 
30-dikán végezte 62-dik esztendejében di- 
Isőséges életét; ?s ugyan ott katonai fényes 
pompával temeltetett, más nap & Sz. Fe- 
rentz rendét követő Szerzetes Atyáknak 
vízi városban lévő sírboltjába; aZ eggyházi 
Szertartást FŐ Tiszt. Viszhoífer Jósef Apát 
úr végezte. Az oskolákat dítséretesen vé
gezve , mind önnön, mind édes atyja kíván
ságára, még ditso emlékezetű II. Leopold 
Királyunk kegyelmességéből nyert enge
detem mellett lépett a’ Ns Magyar Test 
őrző seregbe; a hol jeles maga visele
tével tsak hamar azt érdemlelte,? hogy a* 
rendes katonaság között tiszti rangra emel
tessék. Mint illven szolgálta a’ Hazát és 
Királyt a’ veszélyes frantzia háború alatt 
35 esztendeig. FŐ Hertzeg Jósef nevé
ről neveztetett palatinális Ns Ezered- 
hen nyert Ezres Felhadnagyi =  Obrist 
Lieut. — rangot; ’s mint illyen tétetett

Második Féleszt endd*

1 8 3 2 .

fizetéssel nyugodalomba, tulajdon kíván* 
ságára. — Kesergik elhunytat 11 , mind 
szép rangokkal fényeskedő Testvérjei. Az 
engesztelő áldozatok ma fognak érette be 
mutattatni a’ Mindenhatónak tsakugyan 
azon templomban, melly alattnyugosznak 
hideg tetemei.

Ö Kanizsáról Jul. 16-dikán 1832. E’ 
folyó hónap 5-dikén délutánni öt órakor 
nálunk megjegyzést érdemlő ugyan, de 
nem olly rémíttőn pusztított — mint nó- 
melly híresztelések adták —  jégessőnek 
valódi leírásaiéként terjeszthetjük hite
lesen a’ Haza elejébe: Erős szél előzte meg 
az azután tsakhamar elkövetkezett jéges- 
ső t; de a* szél kártékonysága tsak e’nyiben 
állott, hogy eggy kéménynek felsőbb bo- 
rítékjából más nap eggynehány tégla — az 
emlitett szélvész következésében —- le
esett, de a’ kémény maga most is fenn áll; 
eggy félszázados roskadt fakeríttés öszve 
rogyot ; eggy szinte fél százados vízi ma
lom is rossz lántzáról leszakadván , a’ mel
lette volt három malomba ütközött, a* 
nélkül hogy azokban valamelly kárt oko
zott volna. Ezután bekövetkezett a’ jég
eső, ezt mogyoró nagyságúnak bátran állít
hatjuk : némelly ablakokat, mellyeknek 
fatábláik be nem zárattak; betördelt; tse- 
kély termést igérő szőllőinknek igen kevés



részét, — de nem tetemesen, — megron
gálta: vetéseinkben pedig nemtsak semmi 
kárt nem okozott; sőtt a’ hosszabb száraz
ság után szomjús mezőink nedvességet 
kapván , bővebb hasznot ígérnek. Gyü- 
möltsfáink terméssel nehezek. Hálá nagy 
Istenünknek! örömkönnyek hullatása köz
ben maga ztaljuk ezért még most is és min
denkor szent nevét! K. Gy.

Ó-Páiyiból, f. e. Jul. 8-dikán írtt,de  
felettébb elkésett levelet vettünk, melly- 
ben a’ Ns Szathmár Vgyében fekiivő Csa- 
nálos Helység szörnyű leégése adattatik 
elő. A’ dolog Jun. 30 dikán történt, a’ 
Helység közepében állott kováts műhely
nek kigyúlladásáról. Sajnos a’ sok derék 
épületek leégése, mellyekből alig maradt 
30 ház, ezek is tsak azért mivel nem a’ 
szél útjában állottak ; sajnos az újonnan 
fedelezett rom. kath. templom és parochia 
leégése : de rémíttő a’ veszély ellen búvó 
kortsmárosnak feleségével ’s leányával pin- 
tzében lett fúlladása , valamint a’ sok em
bernek ’s gyermekeknek tűz mia történt seb- 
hedése. A’ benn éget barmok számát még 
nem is tudta Levelezőnk, a’ ki tovább így ír:

Más újság nálunk az, hogy Junius 
1-1 és 15 dik napjain Szathmár Szabad kir. 
Várossában tiszti választás tartatván, Orbán 
Mihály úr választatott el új Bírónak , Ka
pitánynak Joó Mihály , Polgár Mesternek 
Csermák Antal urak ; Népszószólló Ketzeli 
Gábor. Számvevő Gáti Benjámin. Árvák 
Attya Várallyai Lajos urak lettek: a’ töb
bek hivatalaikban megmaradtak.

B é t  s.
A’ Felségekben útazássokról így írtt 

Jul. 23-dikán a’ Lintzi újság: Ma reggel 
nyoltzadfél órakor töltött el bennünket 
az elválási mély fájdalom O Felségeknek 
negyed napi itt múlatások után, midőn 
t. i. a’ Dunának túlsó partjain folytatandó 
útjokat Persenbeng felé elkezdették. A’ 
legforróbb áldás kívánások követték azon 
Felségeseket, kiknek neveit tsak úgy kelle

tik nevezni, hogy minden kebel tiszta ér
zéssel , határtalan szeretettel, és tisztelettel 
teljesedjék meg.

Ö Felségek Julius 27-dikén délután 
ötödfél órakor, kívánt egésségben vissza 
érkeztenek a’ Schönbrunni ts. k. mulató 
Lakásba.

IS agy Britannia.
Jul. 13-dikán az Alsó-Ház ülésében 

Stanley úr sürgetése ellen, hogy t. i. az 
irlandi dézmát illető vitatások vétessenek 
fel Callaghan úr szóllamlott fe l , azt erő
sítve, hogy az intézetbe veendő rendelkőd* 
zés nem fog teljesen megfelelni a’ szándék
nak. Sir R. Peel mellette beszéllett a’ ren- 
delkődzésnek; meg fog ugyan keveseb- 
bedni, mondá a’ beszéllő, a* protestáns 
papok jövedelme; de bátorságosítva lessz 
a’ megmaradandó rész bejövetele, ’s e’ mel
lett a’ pásztorok is szorosabb eggybe köt- 
tetesbe jőnek nyájaikkal. O’Connell úr azt 
nyilatkoztatta , hogy az Országiásnak azon 
reményje, hogy e’ rendelkődzéseket kivi- 
hesse a’ Nemzetnek minden ellentállása 
ellenére, tsupa chimära. Kilentz millió 
font sterlinget kellenék a’ papságnak be
venni , és hogy ezt a’ szóban forgó rendel- 
kődzés szerént a’ közönségek állíttsák elő, 
ez még rosszabb. Eggyes ember minden
kor lehet emberi érzéssű; de a’ közönsé
gek , százados tapasztalások szerént rryDnd- 
va, soha sem azok. O, úgymond O’Con
nell ú r , azt még tsak nem is gondolja , 
hogy a’ Parlamentum helybenhagyását meg
tagadja a’ b ilitő l; talám az országiás ha
marább vissza vonja szavát, vagy legalább 
halasztani fogja a’ szabások .törvényesítté- 
sét: azonban mind ezek ne történjenek 
meg , hanem menjen keresztül a’ b ili, még 
a’kor is tsak veszendőben lévő papiros 
lészen. Lord Russel felelt reá. Midőn úgy
mond ez előtt eggynehány esztendővel a* 
katholikusok emancipatiója mellett szova- 
tolt, nem vélte a’kor, hogy ezek ama’jus-
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sokkal, mellyeket vissza nyertek, olly  
hamar vissza fognak élni azok ellen, a* kik 
előbb nékiek uraik voltának. Világos az 
itt, hogy nem törvényes úton keresnek 
törvényes segedelmet, hanem erőszakkal 
szándékoznak az országlást kénszérítteni 
akaratjok teljesítésére. — A’ százszor vi
tatott tárgy, mind untalan fsak azon eggy 
sarkon forgott; az angoly Tagok, (neve
zetesen az Országiás) tsak a’ törvény betűi 
mellett állottak; az irlandiak, most már 
nem hivatkoztak, mint még e’nek előtte 
az erőszak által századok múlta után is 
el nem idősíthető igazakra, hanem egye
dül tsak azt válaszolták, hogy a’ régi el- 
nyomattatást vissza torló lélek felébredt: 
lássátok mennyire fogtok menni rend
szabásaitokkal. Rövidítette a’ vitatások fo
lyását a’nak érzése, hogy e’ben az eggye- 
sűlés lehetetlen légyen; ugyan azért szo- 
vatolásra botsáttatott a’ dolog, és a’ Mi
nisterek mellett 1‘24 , ellenek 32 léve, a’ 
bili felvétetése elhatároztatott. Stanley úr 
azonnal azt sürgette, hogy az irlandi re- 
formbill dolgában munkálódott Biztosság 
véleményjei is adattassanak e lő ; a* javal
latok másodszor felolvastattak, és elfogad
tattak; harmadszori felolvastatások leg
közelebbi hétfőre határoztatott.

Beszéllik, hogy a’ törik új előterjesz
tést fognak a’ Ház elejébe vinni a’ holland 
orosz adósságok dolgában; melly kárhoz
tatni fogja a’ Ministerek által tett köze
lebbi fizetéseket.

A’ Timesben ez á ll: A’ londoni Con- 
ferentia és hollandi Király között még fenn 
forgó fŐ különbbözés a’ban vagyon , hogy 
az első azt kívánja, hogy a’ Király min
deneknek előtte írja alá a’ 24 Czikkelye- 
két, ’s ezért ígéri, hogy későbben meg
szerzi neki Belgiomtól a’ kívánt mérsék
léseket: a’ Király semmi előleges Eggyez- 
kedést sem akar aláírni, hanem mindjárt 
az eredeti tökéleteset.

Jul. 16-dikán a’ Felső-Ház ülésében 
Marquis Londonderry bejelentette, hogy 
Ő a’ mindjárt következendő napon kérdést 
fog támasztani azon Protocolum iránt, 
mellyet a’ három Hatalmasságok alá ír
tak, a’ Görög thronust érdeklő dologban. 
Lord Goderich azt a’ megjegyzést tette, 
hogy Gróf Grey holnap aligha meg fog 
jelenhetni a’ Gyűlésben; Marquis London
derry az utánna következendő napra (Szer
dára Jul. 18-dikára) halasztotta szándékát. 
— Az Alsó-Ház gyűlése az nap Biztos
sággá változva lévén a’ holland-orosz adós
ságokra nézve, Baring úr azon javallt
jával állott e lő , hogy alázatos felírást kel
lessék O Felségéhez küldeni, hogy mind 
azon írásokat terjesztesse a’ Ház elejébe, 
a’ mellyeknek befolyások vagyon az 1815- 
diki Május 19-dikén Nagy-Britannia ’s az 
Orosz és Német Alföld között köttetett 
Eggyezkedésbe.

Frantzia Ország.
A’ Nationalért felelő Paulin, vala

mint e’nek nyomtatója ellen is , előállíttó 
parantsolatok adattak azon tzikkelyek vé
gett, mellyek legközelebbi leveleiben ál
lottak. Jul. 16-dikán a’ Bátorságra ügyelő 
hivatal ügyvédjei megjelentek a’ Journal 
hivatalában , hogy a’ parantsolalot végre 
hajtsák , de Paulin úr jelen nem volt; in
nen magános lakására mentek, de ott sem 
találták , hanem papirossait vi’sgálták rend
re. Carrel úr vala az újságnak első szer- 
keztetője, ez ellen is kiadattatott a’ törvény 
elejébe idéző parantsolat; hanem ő is lá
tatlanná tette magát, a’ bátorságra ügyelő 
hivatal pedig mindenütt nyomozza. Most 
legközelebb az Echo Fran^ais felelőjét 
tartják kézen , a’ ki az érdeklett tzikke
lyek eggjűkét adta volt viszonosan.

A’ Courier Fran^ais Ostrowski .Grlis- 
nak eggy írását adja , mellyet ez Lafayet- 
téhez írtt volt, adja viszont e’nek felelet-x



jéfc is ama’hoz; ezekből azt gyaníthatni, 
hogy a’ Danlzkában hajóra szállott 400 
lengyel bujdosók, akaratjofc ellen Algír
ba lüldetlettek.

Nantesbol jelentik , hogy azon a’ tá
jékon sok mulató házak és kastélyok ve
tették körül katonasággal, és kifiirkésztet- 
tek. Biré várában , a’nak birtokossá, ugyan- 
tsak de Biré úr és dela Koussiere asszony 
elfogattattak a’ visgálat következésében , és 
INanlesbe fogva vitettek. Gr. d’ Andigne 
is elfogatatott f. h. 16-dikán Lamur és 
Angers között, és fogva ez utóbb nevezett 
városba vitetett.

Jul. 17-dikén estve fogadta el a’ Ki
rály a’ belga Követet Lehon urat; aznap, 
valamint a’ következendő napon is , több 
Ministerekkel eggyütt dolgozott O Felsége, 
’s estve St Cloudba vissza tért. — Jul. 17- 
dikéről jelentik, hogy Berryer Képviselő 
szabadon botsáttatott Nantesben.

Jul. 18-dikán adta elő Carre Gral Ad- 
vocat, úr a’ maga követelését, a’ Prouvai- 
res útszában felfedeztetett complott dol
gában : ezt követték a’ védőknek előter- 
jesztésseik ; de ezek , míg véget érnek, több 
napok fognak eltelni.

Jul. 19-dikén több újságok , a’ többek 
között a’ Gazette de France jelenték , hogy 
Gróf Apponyi O Excja, a’ Bétsi Udvar 
meghatalmazott Követje, olly súlyos beteg 
légyen, hogy már a’ haldoklók szentsé
gét is felvette; ezt 20 dikán a’ Messager 
des Chambres teljesen tzáfolja, és azt mond
ja hogy O Excja ki is kotsizik, gyengél
kedő egéssége ellent nem állva.

Német  S z ö v e t  ség.
Folyó észt. Jul. 5-dikén tartott ülés

ben e’ következendő rendelések tétettek:
1-ör. Az ollyan politikai foglalatú 

folyóírások, vagy 20 árkusnál többre menő 
könyvek, ha nem a’ Németszövetséghez 
tartozó Státusokban jöttek ki, azokra a’

Kormányszékektől előre kértés adott me g- 
eggyezés nélkül be nem jöhetnek.

2 - or. A’ Szövetségnek minden Stá
tusaiban tilalmasok azon Eggyesületek, 
mellyeknek politikai tzéljok van, vagy 
más szín alatt a’ra használtatnak.

3- or. Bendkívülvaló IVépgyüléseket, 
vagy JNépinnepeket, nevezetesen) ollyano- 
kat, mellyek e dig idő és helyre nézve sem 
szokásban nem voltak , sem meg nem en- 
gedődtek a’ Szövetség Státusaiban , az il
lető lisztiszékek engedelme nélkül tar
tani semmiféle név vagy szín alatt nem 
szabad.

A’ szabados népgyűléseken és inne- 
peken sem szenvedődig meg, hogy valaki 
közönségesen a’ politikát tárgyazó dolgok
ról beszéljen, vagy felírások és rendelések 
iránt javallatot tegyen.

4- er. A ’ jegyeknek ollyan pántlikák
ban vagy kokárdákban való közönséges 
hordozása, mellyeknek nem az a’ színek 
van, a’ miilyen azon Országnak tulajdona 
mellyben viseltetnek, —  vagy a’ zászlók
nak törvénytelen kiütése; szabadságfájinak 
felemelése büntetés nélkül el nem né- 
zettetik.

5- ör. Az Universitásokra nézve azon 
végzés, melly Sept. 20-dikán 1819-ben 
tsak ideig óráig hozatott, Augustus 12-dikén 
pedig 1824 megállapíttatott, mind átaljá- 
ban , mind különösen 2 dik és 3-dik tzik- 
kelyeiben foglalt rendeléseire nézve, leg
pontosabban hajtassék végre.

J e g y z é s :  A’ fennevezett tzikkelyek közúl a’ 
2-dik az Universitások ’s más tanitói-intézetekre néz*« 
azt rendeli, hogy ha az azokban tanítók , kötelessé
geiket nem teljesítik , — hivataljok határain túl jár
nak , — az ifjúság indúlatira való rendes befolyások
kal vissza élnek, — hamis, a’ közönséges renddel és 
békéssé"gél ellenkező, 'agy a’ Státus fennálló alkot- 
mán vjának alaptételeit sértő tanításokat hirdetnek, mint 
a’ reájok bízott fontos hivatal viselésére alkalmatlan 
személyek , az Universitásoktól és más tanítói intézetek
től kűldúdjenek el , még pedig úgy , hogy az illyen 
hivatalokból kirekesztett tanítók a’ Szövetség Státusai
nak semmi közönséges tanítói intézeteiben többé fel ne 
vétessenek.



A’ 3-dik tzikkely átaljában az TJniversitásokT>an 
íevő titkos és törvényesen meg nem erősíteit eggyesü- 
i«teket, különösen pedig azt tilalmazza, mellj' nehány 
esztendők óta , ezen név alatt: ,,K(jzö.;séges Tanulóság*4 
(allgemeine Burschenschaft) úgj' áll fenn.hogj- a’han 
levelezés vágj' más titkos módón német Országnak min
den Unive,rsitási részt vesznek. — Az illjen titkos 
egyesületeknek még az említett végzés kihirdetése után 
is megmaradt tagjai r semmiféle közöaséges hivatalra 
nem botsáttatnak.

6 or. A’ Szövetség Kormányszékei 
politziai rendszabások által, szorosan ví- 
gyáztatnak mind azon Státusaikban lévő 
emberekre, a’ kikről közönséges beszéd* 
jek , írások, vagy tselekedeleik által, va
lami lázzasztási igyekezetekben, vagy va
lósággal részesek, vagy a’ felől legalább 
gyanúsok; — eggymást minden iIlyen ve
szedelmes eggyesületekről, ’s a’ban keve
redett személyekről tudósítják, azoknak 
üldözésében és elnyomásában segítik.

7- er. Az ollyan idegeneket is szemmel 
kell tartani , a’ kik magokat politikai bű
nökért , a’ Szövetség Státusai közűi vala
melyikbe vették ; hasonlóképpen azokra 
a’ hazai és külföldi emberekre, a’ kik ol
lyan helyekről vagy tartományokból jő- 
nek, a’ hol a’ Szövetség és & német kor
mányszékek semmivé tételére tzélzó eggye- 
sületek formáltattak ; ,és gyanúsok, hogy 
azoknak részesei. E? végre az útazásról 
és úti levelekről szól ló rendeléseket a’ Szö
vetség tartományjaiban mindenütt szorosan 
végre kell hajtani.

8- or. A’ gyanús külföldieknek , a’kik, 
a’ Német Szövetségben való lakások tzél- 
ját illendően meg nem tudják mutatni, 
a’ Német Országban való maradást megnem 
kell engedni.

9*er. A’ Szövetség kormányszékeinek 
eggymásiránt tartozott kötelességek lessz , 
azokat, kik valamelly szövetséges Státus
ban politikai vétket követtek e l , ?s hogy 
a’ büntetést kikerüljék, a’ Szövetségnek 
más tartománnyába szaladtak által, törvé
nyes megszóllításra, ha nem saját alatt
valóik , tüstént kiadni.

10- er. A’ Szövetség kormányszékei, 
katonai segíttséggel eggymást, ha kívánta
tik azonnal oltalmazzák; és mivel tagad
hatatlan , hogy most a’ környűlallások 
éppen azok , mellyek 1830-ban voltak, te
hát az azon esztendő October 21-dikén 
hozott rendelések , — mellyek Német Or
szágban a’ tsendesség helyre állíttására és 
fenntartására szükséges rendszabásokat fog
lalják magokban — a’jelenlévő időszakasz
ban is, míg a’ szükség úgy hozza magával , 
pontosan használtassanak.

11- er. Minden Szövetséges Státus ok- 
vetetlen és hamarsággal tartozik a’ Szö
vetség gyűlése előtt jelentést tenni azon 
rendelésekről, mellyeket azok , a’megjegy- 
zett rendszabások végre hajtására, Státu
saikban magokat elő adott történetekhez 
képest tétetlek.

A ’ Német Szövetségnek f. e. Julius 
19-dikén tartott ülése által eltiltott Frei
sinnige és W achter am Rhein Szerkezte- 
tőiről, AVagner Fridrich és Schlund urak
ról azt végezte, hogy azok, a’ fenn kitett 
naptól fogva hét esztendeig, a’ Szövetsé
ges Státusokban semmiféle hasonló írások 
Szerkezteléséhez ne botsátlassanak.

P o r t u g a l l i  a,
Londonból, Jul. 16-dikán indúlt le

velek terjesztik azon hírt, hogy f.h. 8-kán 
estve Portugálba partjaihoz érkezett Dom 
Pedro seregeivel; másnap reggel Oportónál 
kiszállott a’ szárazra , és ezen várost min
den ellentál lás nélkül elfoglalta. Ezen hír 
Jul. 14-dikén Falmauthba érkezett,’s onnan 
e’ közelebbi előadást adja a’ történetről 
a’ Courier: D- Pedro hajós serege, sze- 
rentsésen végre hajtott útazása után Va
sárnap, u. m. Jul. 8-dikán estve Oporto so
rompói előtt vasmatskát hányt, és mivel 
látta D. Pedro, kogy semmi készületek 
sintsenek téve, hogy neki a’ kiszállást 
ellenzék,azonnal készületeket tett, hogy
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hadi seregei másnap mindjárt a’ szárazra 
szállhassanak ki, W ill. 9-dikén voltakép
pen a’ Douro partjától nem messzire éj 
szaknak feküvő Matozinhos helység eile 
neben állott az ő igen jó karban lévő kis 
ded tábora. Az egész sereg, 7500 fő , azok 
között 1000 angoly és frantzia, a’ legna 
gyobb lelkesedéstől élesztetve: „Viva! vi
va!“ kiáltozások között készült Oporto fe
lé megindulni. D. Pedro látván hogy sem
mi felől se légyen készület neki ellentál 
lásra mint eggy kis tsapat lovasság, ’s ez is 
eggyszeri mutatkódzás után mindjárt vissza 
fordult; parantsolatot adott a’ megindu
lásra. Míg ezek végbe mentek, az alatt egész 
szén semmivé lett Dom Miguelnek Opor 
tóban volt országlása , melly minekutánna 
az ellenséges erőnek megtámadását megen
gedte a’ nélkül, hogy a’ra tsak lövést té
tetett volna, elhatározta hogy ezen az or
szágban második rangot foglaló várost, 
feladja. Megfutamodott tehát őriző seregei
v e l, és D. Miguel részéhez hajlókkal, a’ 
vízen által kelve lerontatta a’ hidat, ’s így 
Oportó városát D. Pedro önkényjére hagy
ta , a’ ki Jul. 9-dikén estve, a’ lakosoknak 
öröm kiáltozásaik között, a’ kik a’ Csá
szárt és seregeit egész lelkesedéssel köszön
tötték — bemenetelét tartotta. Minthogy 
D. Miguel fegyveres népe Yilla-Novában 
állott rendbe, melly Oportónak általelle
nébe feküszik , feltette magában D. Pedro, 
hogy azt onnan elűzi; minteggy 3 ezerig 
való férfiak szállottak sajkákra, és a’ hadi 
gőzhajók ágyúinak védések alatt a’ folyón 
által keltek , minekutánna a’ Miguelisták- 
nak tsekély ellent állások őket fel nem 
tartóztathatta ; az ellenséget derekasin űz
ték a’nakutánna magok előtt, és Villa-No- 
vát is elfoglalták. Jul. 11-dikén, midőn 
Firebrand (ez a’ hírt hozta gőzhajónak ne
ve) Oportót elhagyta , D. Pedro seregei 
tnind a’ két partját bírták a’ folyónak; a’ 
köz vélemény pedig az vala, hogy a’ Csá-

munkalatját, és a’ főváros ellen fog 
nyomulni. —  Dóm Pedronak Oportónál 
történt kiszállásáról a’ hír Bayonnen ke
resztül , Jul. 15-dikén telegraph által, Pá- 
risba is megérkezett.

Minekelőtte szárazra szállította volna 
D. Pedro a’ seregeket, ezen felszóllíttást 
botsátotta hozzájok: „Katonák! Ezek a’ sze- 
rentsetlen Portugalliának partjai, itt vár
nak reátok a’ ti atyáitok, fiaitok, felesé
geitek és barátjaitok a’ ti vitézségtekbe ’s 
nemés hajlandóságotokba bizakodva. Ti 
békességet hoztok eggy Nemzetnek , hadat 
tsak eggy képmutató kegyeskedő, de ke» 
gyetlenűl uralkodó Usurpátornak. Dítsére- 
tes a’ szándék, nemes a’ tárgy, bizonyos 
a’ győzedelem. A’ ti bajlársaitok tihozzá
tok fogják magokat tsatolni, vágyva azon 
jetsületre, hogy oldalaitok mellett ők is 

vitézkedhessenek; ha vagyon valaki, a’ ki 
kötelességéről megfelejtkeznék, és védni 

akarná a’ despotismus ügyét, emlékezze
tek a’ra, hogy azon elkábult portugallok 
állanak szembe veletek , a’ kik Villa da 
5rainál megfutamtak vitézségtek előtt. Ti 

Sz. Mihály és Sz. György Szigeteinek meg- 
lódíttói ! a’ kiknek fellelkesülése és bá
torsága meg nem tsüggedt a’ Villa das 
Velhas, Urselinaés Calheta ostromlásaik
ban , sem pedig az elfoglalhatatlannaklátt- 
szott Laveira és da Velha állásaiknál! itt 
a’ ti szülőföldetek, melly kiált hozzátok: 
itt fogtok jutalmakat lelni a’ ti szolgált
jaitokért, végéta’ ti törekedéseiteknek , ’s 
teljesedését ditsősségleknek ! Katonák ! Ez 
légyen a’ ti kiáltásotok : „Éljen Senhora 
Dona Maria, és a’ Szerződési Charta!“ 
Védelem a’ fegyverteleneknek, nemes bá
nás a’ meggyőzőitekkel. (Aláírás) D. Pedro 
Braganzai Hg.

Már is emlegetnek eggy szomorú tör
ténetet a’ két felé húzó portugalli seregek 
között; midőn t. i. Villa-Nova ellen men
tek D. Pedro seregei, a’ D. Miguel részén-------  ------------  J  |  O * U /  u

szár használni fogja szerentsésen kezdett |  állolt ezredek közül eggyik felhajítván sü-



v e g e it :  „ É lj e n t !“  k iá lto tt D o n a  M ariának, 
a’ (töb b ek  k ö rb e  fog ták  ’s  tsak n em  eg g y ig  
lek a sza b o ltá k . —  Ú g y  h iszik  az O p o r tó ia k 
ró l , h o g y  ezek  D . P ed ro  részére  fe lfo g n a k  
feg y v erk ezn i.

Spanyol Ország•
Madridból Jul. 13-dikán: Ma estve 

6 órakor érkezett ide a’ Lizabonában lévő 
Spanyol Követségtől, 11-dikén délben in
dúlt sebes posta, és így e z , tsak 64 óráig 
utazott. Ez hírét hozta D. Pedro kiszállá
sának a’ portugalli partokra. E’ről a’ kö
zelebbi előadások ezek: f. h. 5-dikén nagy 
számra telő hajók látszottak az Aveirói 
foktól eggynehány mfőldnyi távolyságra. 
Eggy kiválalkozott a’ többek közűi, ‘s szó 
beszédbe botsátkozott eggy lobogó nélkül 
szállongó briggel, melly a’kor éppen hét 
mföldnyire állott eggy foktól a’ sík tenge
ren. 10-dikén estve Beira Tartománynak 
Főkormányozója , sebes postát küldött Li- 
zabonába a’ hadi Ministerhez , a’ ki éppen 
a’kor ment voltéi Cascaesbe, ’s Coimbra- 
ból azt a’ jelentést adta be az Országiás
nak, hogy hiteles tudósítások szerént, az 
Expeditiohoz tartozandó hajók közűi töb
ben közeledtek ezen hónap 8-dikán az 
Oportói partokhoz, és minden ellentállás 
nélkül seregeket szállítottak ki a’ szárazra, 
azon közben hogy több hajók légyenek 
a’ sík tengeren; ez azon gyanúskodásra 
szolgáltat alkalmatosságot,hogy D. Pedro 
még másutt is szándékozik kiszállani’s így 
a’ szárazon két felől munkás tábort vezet
ni. Továbbá elentetik, hogy a’ kiszállott 
seregeketa’ parton lakozók többnyire min
den ellentállás nélkül, sőtt némelly Hely
ségek még élelemre szolgálló kedveskedé
sekkel is fogadják. Nem alaptalannak lát
szik azon gyaníttás, hogy D. Pedro Opor- 
tóban , a’ hol hadi munkálaljainak közép
pontját szándékozik tartani, előre alatto
mos eggyezkedést tartott: egyébiránt kö
zönséges felzendűléstől lehet Beira Tarto
mányban tartani, mihelyest híre fog futa-

modni D. Pedro kiszállásának. A ’ hadi 
kormányozás minden rendeléseket megfog 
tenni, hogy D. Pedro seregeinek előbbre 
nyomulások akadályoztassák; tsakhogy e’ 
végre igen nagy seregekkel leendő erősít* 
tést kellene küldeni: minthogy az önként 
válalkozott tartománybeli seregek, rész- 
szerént az Ország belsejébe vonták mago
kat vissza, résszerént eloszlottak, vagy 
Oportó felé vannak útba.

II e l v é t z i  a.
Jul. 13-dikáig még semmi végző elha

tározások sem történtek. A’ Schwytzi Kan
ton elválalkozására nézve Biztosság nevez
tetett; Tagjai: Zgraggen , Schaller és Sid- 
ler urak , a’ bázelire nézve pedig tsaknem 
elhatározott igazság az már, hogy az tel
jességgel meg nem állhat, és a’ liestali Or
szágiásnak végének kell szakadni. Ez ellen 
nemtsak a’ híven maradt Helyek kiállnak 
ellent, hanem máshonnan is folyvást jő- 
nek a’ kérelmek, mellyek mind azon kí- 
vánatot terjesztik e lő , hogy a’ viszont 
eggyesülés eszközöltessék. Kitettszik to
vábbá ezen kérelmekből azt is , hogy a’ 
liestali Országlással átaljában ellenkeznek 
minden jobb érzések : mióta t. i. ezen ma
gokat urakká tettek is adót vetnek , és az 
adósságokért a’ vagyonosabbak kezesked
ni , vágy szükség esetében fizetni is tar
toznak; azóta tűnik leginkább szembe, 
hogy a’ lármázó tsoportok ollyanokból ál
lanak , a’ kiknek semmijek sintsen, hanem 
a’ más késsz vagyonára támaszkodnak.

Bázel megátalkodoltsága ellen sokat 
kiabáltak a’ gyökeres =  radicális — felfor
gatok ; azonban nézzük elnemfogódott 
szemekkel az igazságot, nem Bázel volté  
az első Kanton , mellyben a’ józan okos
ságon alapúit változásokat bevették? Sza
badosán és önként állottak azokhoz a’nak 
nagyobb számú polgárjai, és az ezen Kan
tonban következett újabb lármák és sza
kadások, tsak a’ félre vonó felekezet szer- 
zeményjei. Ezen felekezet, hogy tzélját



érhesse, szüntelen visszavonást kelle esz 
közlenie; ezt könnyén végre hajtotta azo
kat is pártjára vonva, kik Bázel boldogsá
gát irigy letteké A’ megtörtént villongások 
között igen nevezetes dolog az, hogy a 
tanuló Ifjúság, melly különbben igen kész 
a’ könnyen kitsapongó újíltásöknak en
gedni, Bázelben soha sem adott helyt az 
e’féle sophismáknak és ingerléseknek. —  
Mind ezek teljes reménnyel bíztatnak, 
hogy a’ dolgok a’ legtsendesebb módon 
fognak kívánt véget érni Beszéllettek né- 
mellyek külső Hatalom beavatkozásáról 
Is; e’ről átalánosan nyílatkoztathatljuk, 
hogy mi még e’dig semmit sem tudunk. 

Spant/ol Amerika.
A ’ Journal du Havre Tampicóból 

Május 25-dikéig terjedő híreket hozott; 
ezek szerént az Országiásnak Calderon ve
zérlése alatt volt seregei, me ilyet Vera- 
eruzt ostromlották, 12 ’s 13-dik Május 
között volt éjtszaka felhagytak munkálat* 
jaikkal, és sebes utakat (éve mennek vissza 
az Ország belső részeibe, Santanna pedig 
Mexikót szándékozik megtámadni , 5s el- 
merészelí' mondani, hogy azt nyoltz nap 
alatt meg is veszi. Úgy mondják , hogy 
Puebla, Jalapa,és Perote már Santanna 
részéré nyilatkoztatták magokat Ezen tu- 
dósíttások következésében Teran Grlis is 
feíhagyottTampico vívásával. Az említett 
Journal du Havre , mint bizonyosat ál litt ja, 
hogy ezeket nemtsak a’ Tarapicoíés Vera- 
eruzi levelek, hanem nagy és hiteles keres
kedő házakhoz érkezett írások is erosíttik.

12
F ran tzia  levelek a5 mexikói dolgok

ról ezt adják f. e. Jun. lsőjéig: Inclan 
Grlis, San Agostino de las Cuevasban , 
melly Mexikótól tsak 3 óra járásnyira fe- 
kiiszik, Santanna részére nyilatkoztatta 
magát. Ugyan azon eggy időben lázzadtak 
fel a’ mexikói fellegvárban fogva volt pa- 
trioták is , eggyiitt az őrizőkkel, eme’ fel
kiáltások közben: „Le az Usurpator Or- 
szágíással! Halál a’ Guerrero gyilkosainak!“ 
— Ezen történetek voltak Calderon Grlis 
előtt a’ fő indíttó okok, hogy Veracruz 
ostromlásával felhagyott, és S an tan n a  
Mexiko ellen mehetett.

Legújabb Hírek.-
Julius 17-dikén nyert a’ SkócziaiKe- 

formbill királyi helyben hagyást.
Lord Minto mint Követ Berlinbe, 

Henry Fox (a’ Lord Holland fia) mintkö- 
velségi T/toknok Túrinba, Lord Nugent 
mint Biztos a’ *jóni szigetekbe küldetnek. 
—  Aaron Vail az éjszak amerikai köztár
saságok ügyvivőjévé neveztetett Londonba* 

X-dik Károly Famíliája Skóczia hegyi 
tartományiba utazik, á7bordeauxi Hertzeg 
nem. rég érkezett Inverneszbé.

A’ Nagybritanniudvarnál lévoholian- 
dus KövetJul. 18-dikán Haagába érkezett; 
beszéílik, hogy a’ kitakarodá'si határidő 
Belgiombóí Julius végéig halasZtatott.

A’ D. Pedro expeditiojának 2ik osztályú 
Figueiránál száll ki , onnan Coimbrára 
megyen. Grijót (Oportótól 2mf.) megszál
lotta a3 már kiszállott sereg egy része.

A' Magyar penziós intézetnek Biztonsága f. e. Jul, 8 dikán tartott üléséből kőit 
határozása szerént tudtokrakívánja adni minden résztvevőknek, hogy a’mégnálok lévő 
tőkepénzeket ha egésszen nem is , legalább az intézeti llendszabásnak 5 s 8 Czik. 
értelméhezképest, negyed részben f. e. November utoljáig okvetetlenűí befizessék, 
ha egyébaránt az Intézetből ki nem kívánnak maradni. A’ kik e’ végett a7 messzebb 
iiő  tájakon kir. kam. pénztárokba adnák be fizetésseiket, az ezekről szólló nyugtatvá- 
nyokat akár eredeti valóságokban, akár hiteles másolatokban, szabad postán küldjék 
a: Intézet Biztosságához ugyan azon határ napig.

(Hasznos Mulatságok 9. Szám. 1 árkus Hirdetés)
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H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

H a r t l e b e n  K. Adolf Könyvárosnál, Pesten a’ hét Választó 
Fejedelmek’ általellenében, éppen most hagyta el a’ sajtót:

A’ Természet’ és Mívészet’

R E M E K E I
Földvilágunk’ Körében,

v a g y
az alkotó szellem’ földfeletti ’s alatti csuda-míveinek, úgymint: a’ ten
gernek és csudáinak; jelesebb tavaknak, folyóknak, vízeséseknek és 
forrásoknak; nevezetesebb természeti és mesterségi barlangoknak, és 
legmagasb hegyeknek; a’ régiség’ csudálatosb emlékeinek, ’s romjainak 

és az újabb kor’ rendkívüli alkotmányainak l e í r á s a .
S z e r k e z t e t t e

L e n c s é s  J. Antal .
H ár om r é z r  emet  s z e t t  r a j z o l a t t a l .

Ára tsinos borítékba fűzve 1 lor. 20 kr. ezüstben.
E l ő s z ó .  A' nagy Természet mindenütt, még ott is , a’ hol néma mereveny- 

ségben látszik szenderegni, bámulandó csuda-míveket a lkot, mellyeknek szemlé
lése az ember’ érző lelkét, mintegy saját szűk köréből kiragadva, a’ láthatatlan 
örök erőnek varázs országába lengeti. A’ mérhetetlen mélységű és terjedésű ten
gereknek csudaalkotmányai, ’s tünem ényei, azoknak mintegy az egész Teremtést 
lángba borító világlásai , néha egekbe tornyadzó hullámlásai, ’s a’ keblükben úsz
káló számtalan csuda teremtmények sokaságának játszi villámlásai, a belőlük vissza 
tükröző égnek ragyogó csillagzatai, a’ jégtengernek gyémántként szikrázó fagy- 
bérczei, ’s ezeknek majd minden pillantatban változó alkatjai mindnyájan olly 
tünemények, mellyek az érzékenységet elragadják , ’s a’ lelket egy kimondhatat
lan gondolat örvénybe sodorják, mellyből csak hosszas andalgása után tér vissza, 
szoborként bámuló testhajlékába.

Szinteezt mívelik a’ zugó , dörgő , ’s bungaló források , zajgó ’s csertető folyók* 
és patakok, kiváltképpen pedig a’magosságról borzasztó mélységbe zuhanó folya
mok , mellyek sok elhagyaüatott puszta vidéknek, majd egyedül való természet« 

Második F'élesztendő.
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szózatai. M ilV gyönyörű azon számtalan alkatú és hímez-etű örök szíván ány , melly 
a vízzuhanás’ mélyjéből felocsúló víz’ párázatján sxüntelen remeg ! Máresupa 
képzelete felséges ; látása pedig elragadó. ^

M t mondjunk a' ritka tulajdonságú szigetekről , bérczekről, tüzhányóhegyek
ről és barlangokrul, mellyeknek irtóztató jelenségei az embernek egész valóját 
egyszerre bámulásba süljesztik ? Itt! Itt csudálja az ember felséges na^y mi veiben 
a’ Természet' végeden pompásságú méltóságát , melly a’ mindennapi tárgyakban 
mint valamelly homály lepel alatt látszik szunnyadozni.

A' mívezetnek is vágynak a tisztes őszkortól reánk maradott némelly csuda 
mívei, mellyek a' rongáló századok’ hatalma ellen örökségért látszanak vívni, ‘s 
mellyek körűi alkottatások korának őrlelkei lengenek, ’s a’ mi korunknak törpe- 
ségét suhogják.

Ezen meglepő természeti és mívészeti csudamíveknek gyüjteménytára e’ je
lenmunka , mellynek érdekletét már tartalma bizonyossá teszi úgy, hogy olvasása 
minden nem ű, korú és rangú embernek hasznára és gyönyörűségére, ’s termé
szeti és erkölcsi nemesítésére szolgálhat.

T a r t  a l ó  ni.
Előszú. I. A’ Vi l á  g t en g e r , v a g y Oceán. '  

5. Az Óceán’ fenekéről mélységéről, a* függő 
ólomról, és búvár harangról, minlazun eszközök
ről, mellyek az ö belsejének kinyomozására szol
gálnak.— 2. A’ tenger víz színéről, és ízéről.—3 
A’tengerből felszálló gőzökről.—4-A’világtenger’ 
világításáról. — 5. A’ tenger’ mozgásairól. — 6. 
Nevezetes tengeri jelenségekről.— 7. Némelly 
tengerek’ nevezetességeiről. — a) A’ jégtenger
nek legjelesebb nevezetességeiről. — b) A’ déli 
jégtenger’ legnevczetesebbségeiről. — c.) Legne
vezetesebb az atlanti tengeren, d) Nevezetesség 
az Indiai tengerről. — ej Legnevezetesebb a ’déli 
tengeren.

II. A’ L e g ne ve ze t c se bb f o r r á s o k r ó l .
III. I s l a n d  s zig e t é ne k  t s u d ó i r ó l  és 

n e v e z e t e s s é g e i r ő l .
IV. A’ T a v a k r ó l .
V. A’ hat a l mas  és nagy  Fol yókról .
I. A f r i k a ’ f o l y ó i r ó l .  1. A’ Nílusról.—

2.) A’ Senegal. — 3. A’ Gambia, Gambra, Rio 
Grande.;— 4.) A’ Niger , Joliba. *

II. As i a ’ f o l y ó i r ó l .  1. A’ Ganges. — 
2. Az indus.— 3. A’Jordán. — 4. Az Euphrates, 
Phrates.

III. A m e r i k a ’ f o l y ó i r ó l .  1. Amazon 
folyó,, Maránkon. — 2. Az Apurimak. — 3. Az 
üronoko. Orinoka. Paria. — 4. A’ Plata. Riódé 
la Plata. Ezüst folyó — 5. A' Sz. Lőrincz fo
lyója. — 6. A’ Missisipi. — ? •  Az Ohio vagy 
szép folyó.

IV. A’ l e g n e v e z e t e s e b b  v í z e s é s e k 
r ő l .  t. V Niagara vízesés Észak Amerikában. 
—A’ Moutmoreney’folyója a’ Lórinczével egye-J

sül. — 3. A’ Chaudierei vízesés.— 4. A’ Neu- 
York-i vízesés.— 5. A’ Tequendamá-nál lévő víz
esés bogaidban. — 6. A’ Commendyn vízesés.
— 7. Connecticul-on. — 8. Az Olasz országban 
Terni-nél lévő vízesés. — 9. A’ Scardonai vízesés.
— 10. A’ Schweiczi vízesések. — 11. A’ Rajnai 
vízesések.

V . A’ l e g n e v e z e t e s e b b  S z i g e t e k 
ről .

M á r  m o s t  a* - n e v e z e t e s  S z i g e t e k 
r ő l .  1. A’ Lipári szigetekről.— 2. Az ismét el
enyészett Sabrina' szigete. — 3. A’ Santorini 
Sziget. — 4. Még nehány szigetek az Archipe- 
laguson. — 5. Sz. ílona szigetéről.— 6. Santa 
Maiira. — 7. NanUiket’ szigete. — 8. Úszó szi
getek. 9- A’ tengeri teremtményektől alkotott 
szigetek. — lü  Azon szigetekről, m ellyek mint 
elsüljedett földléreknek csucscsai a’ tengerben 
hevernek.

r T é g  n é m e l l y  m á s  n e v e z e t e s  S z i 
g e t e k r ő l .  1. tfapan.— 2. B orneo.— 3. Java. 
4. Sumatra.

VI. A z  é l ő k o r  n a k  o 11 y  m í v e i r ő 1,  
m e l l y e k  t e k i n t e t e t  é s  c s u d á i  k o z a s i  
g e r  j e s  z t e n e k.

I N e v e z e t e s  r o m o k .  1. Persepolis. — 
2. Palmyra. T adm or.— 3. Ralbeck , Baalbeck. 
Bethsemes. Heliopolis (Nap’ városa).— 4. Ves
pasian Coliseiima (Amphilheatrum vagy Szín
játék’ köre) Rómában. — 5. A ’ circus maximus 
(legnagyobb kör) Rómában. — 6. A’ Pantheon.
— 7. Herculanum , P om peji, és Stabiä.—S. Az 
Ybsamhul-i templom. — 9. Még nehány neve
zetes romok.



) (  0  X
Müller Könyvkereskedésében Pesten

az Urak útszája kezdetén a Serviták Klastromával által ellenben lehet kapni:

N é m e t  G r a m m a t i k a ,
ahoz való gyakorlásokkal, német olvasó-könyvei és szókönyvel eggyiitt.

a’ németül tanuló magyar ifjúság számára készítette:
M á r t o n  J ó s é  / .

Tizedik Kiadás, n. 8. Bétsben 1832 1 f. 12 kr. p.p. kemény táblába kötve 1 f. 21 kr.
A'  közönséges kívánságnak eleget akarván ten n i, ezen X-dik Kiadásból mind 

az kihagyódott, a’ mi a’ Tanulónak nem éppen szükséges. így a* könyv most 
két részre, vagy folyamatra van felosztva ’s kevesebb lévén az ívek száma az ára 
is lejjebb szállíttatott.

Továbbá, a’ fentemlített Ivönykereskedésben találtatik:
a’ magyarul tanulni szándékozó Németek számára illy czímű Grammatika:

P r a k t i s c h e
U n g r i s c h e  S p r a c h l e h r e

für Deutsche, nebst dazu gehörigen Aufgaben, und Übungstücken, so wie 
auch mit einem ungrischen Lesebuche, von 

Joseph v. M á r t o n
6te neu durchgesehene gr. 8. Ausgabe. W ien 1831. 1 f. 36 xr.

H i r d e t é s .
(1) A’ Nagymélt. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Bácsi királyi 

kintstári Uradalmak részéről e’ következő földesúri haszonvételek fognak árverés 
útján e f. e. Nov. első napjától fogva egy vagy több esztendőkre bérbe adatni ; 
az e’ bérlésben részesülni kívánók tehát az alább feljegyzett határnapokra , a' meg- 
kívántató bánat pénzzel illendően ezennel megliívattatnak.

I. E’ folyó esztendőnek Sept. 3-dikán reggel 9 órakor kezdvén Zomborban a1 
kir. kamarai Administratio’ házánál haszonbérbe botsájtatnak:

1- ör. Az Apathini Uradalomhoz tartozó Kortsmák, úgym int: Bogojevai , 
Karavukovai és Szonthai.

2- or. K  Palánkai országos vásár.
3- or. A’ nadályfogás az egész Apathini, Kuíai, Palánkai és S z á n tó v a l  

Uradalmakban.
P. E' f. észt. Sept. 4-dikén 9 órakor reggel az Apathini tisztartói hivatalnál :

1- ör. A’ Bezdáni mészárszék.
2- or. Két Apathini üres házhely , és —
3- or. Öt hold Bezdányi maradvány föld.

III. E’ f. eszf. Sept. G-dikán 9 órakor reggel Kulán a* tisztartói hivatalnál:
1- ör. Egy üres házhely O-Verbászon.
2- or. Féltelek szabad föld Kuczurán.

X



3- or. A' Kulai kenderásztató, és
4- er. A’ vadászat Hegy esi, Feketehegyi, Pirniczai ’s Ó-Verbászi határokban,

IV. E’ folyó észt. Sept. 7-dikén Palánkán a’ tisztartói hivatalnál:
1-ör. Bukini és új Palán kai épületi fával való kereskedés.
2*or. A’ vadászat Bukini, Tovarissovai., és Gajdobrai határokban.
3- or. Üveggel való kereskedés Hódsághon , és
4- er. 102^ hold szabad maradványföld Bukinban.

V. E’ f. észt. S e p t . 10-dikén Baracskán a’ számtartói hivatalnál: '
1- ör. 4 hold szántóföld Szántován.
2 - or. 2 hold álló szilvás kert Béregen. «
3- or. 57 hold szántó föld és réiség Béregen.
4- er. A’ vadászat Baracskai, Béreghi, Csataliai, Dautovai , Gakovai, Kol- 

luthi , Krusevlyai, és Szántovai határokban; és
5- ör. A' mészárszék B iraeskán, Csatalián, Gakován , Rolluthon és Szántován. 

Költ Budán Julius 21-dikén 1832.
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Liciíatio Hirdetés.
( 1 )  A ’ N a g y  M élt . K ir , Magyar Udvari K am ara r e n d e lé sé h e z  k é p e s t  köz hírré  

tétetik, h o g y  e ’ f. e . 1832-diki Sept. 4-dikén az Ó Budai kir. kam. P r a e fe c tu s i  
Hivatal Irószobájában az a ló l  nevezendő királyi használatok, n y ilv á n  ta r ta n d ó  ár
verés útján három e g y m á s  u tá n  következendő esztendőkre h a sz o n b é r b e  fognak 
adattatni, u. m .

1- ször. Budán az ország útja mellett lévő 's úgy nevezett Császár malom 
minden hozzá tartozandó épületükkel , vászon fehérítéssel, és a’ Lukáts fürdővel. 
1833-diki Jan. 1-ső napjától kezdve a' számlálást.

2- szor. Koronáh’s Kis-Maros Helységben, az Ország út mentében épült Ven
dégfogadó a mészárszékkel és az ezekhez használni szokott 2 | |  hold szántó föld
del 5 | |  hold kaszállóval ’s konyha kerttel eggyütt 1833-diki Febr. 1-sőjétől.

Az árendálni kívánók illően meghivattatnak a' határozott árverésre, elegen
dő bánat pénzzel szintúgy mint egyébb szükségesekkel előre felkészülve. Az áren- 
dálás feltételeit előre is meglehet látni a fent említett Irószobában.

K ö lt Budán J u l. 19-dikén 1832.

Megüresiílt Erdő-Mester Hivatal.
(F) A’ Peklini kam. Erdő Mester Hivatal, Loga Jánosnak Kakas Falvára lett 

általtételével megüresüít. Ezen hivatalhoz lakó szálláson kívül esztendőnként 100 
for. kész pénz fizetés pengőben , azon kívül 6 for. kantzelláriai szerekre vagyon 
megállapítva; továbbá 24 p. m. rozs; 40 pozs. m. zab; 12 öl kemény tűzi fa; 
f> szekér széna ; 3 szekér szalma; lOO font só. Tartozik pedig előre 100 forintot 
bátorságul kész pénzben, vagy státus papirosban letenni.

Költ Budán Jul. 21-dikén 1832.



H i r d e t é s .
(1) A’ Nagy Mélt. hír. Magyar Udvari Hamara rendeléséből f. e. Augustus

21-dikén nyilvánságosan tartandó többet ígérés útján fog haszonbérbe adattatní 
a’ Rékasi kir. kam. uradalomhoz tartozandó Hissziási erdőben esztendőnként 68-^7  
holdat tévő vágás melly minteggy 1200 öl tűzi fát szokott adni, a’ Rékási szám
tartóság írószobájában, az 183^katonai észt.re, vagy ha a’ bérleni kívánó inkább 
szeretné, egymás után következendő 5 esztendőre, akár egésszen, akár apróbb 
osztályokra felhasogatva. A’ kik ezen használatot ki (akarnák bérleni, jelei.- 
jenek meg a’ mondott Hivatal írószobájában f. e. Aug. 21-dikén, elegendő 
bánat pénzzel felkészülve; ott az árendálásnak egyéb feltételeit előre is meglát
hatják. Költ Budán Jul. 20-dikán 1832.

H i r d e t é s .
( i )  A1 N. M. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Sz. kir. Körmöcz- 

Bánya Várossához tartozó , Ns Thurócz Vgyében feküvő Stubna nevű Uradalom
nak közelebbi Sept. 3-dikán ’s következő napjain helybe Körmöcz-Bányán tartandó 
közönséges kótyavetyén 6 egymásután folyó esztendőkre a’ többet ígérőnek a 
folyó esztendő lső  Novembertől kezdve haszonbérbe való adása ezennel közhírül 
adatik.

Áll pedig ezen Urodalom 1 7 3 ^  egész paraszt helyekből, ’s magában foglalja 
az úgy nevezett ó ,  és új Stubna, Háj, Krémos, ’s Glazérháj Helységeket, a nagy 
Cseptsénben fekvő Kúriát, a’ három Mutna nevű Pusztákkal, Stubnai meleg 
ferdővel, serházzal, 2 halászattal, 4 mészárszékkel, 1 vadászattal, 8 kortsmával, 
8 gabonát őrlő malommal , 1 posztó ványolóval, több juh tenyésztésekkel ’s ma* 
jorokkal együtt.

Az ezen haszon kibérlésből részt venni kívánók , ’s részt vehetők az említett 
napon, ’s helyen a’ Városházánál tartandó kótyavetyén (a’ hol a' haszonbérlés 
rendszabásait is még nézni lehet) a’ kiszabott bánat pénzzel megjelenhetnek.

Költ Budán Jul. 25-dikén 1832.

Kiadando-Szállás.
( l )  Pesten a’ Dohány utszában 362-dik szám alatt Somogyi Ferentz úr Házá

ban egy 12 szobából álló szállás az útszára az első em eletben, melly mostan egé
szen újonnan helyre áll íttatik , konyhával, padlással, fa- és borpintzével, nem
különbben szekérszín, és Istállóval jövő Sz. Mihály napra, úgy szinte egy más 
6 szobából álló lakás, mellyet fel is lehet osztani, ugyantsak Sz. Mihály napra 
kiadandó. Bővebb tudósítást a’ háznál lehet szerezni.
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Eladó Majorság.
( 2 )  E sz te r g o m  S za b a d  K irá ly i v á ro s h a tá rá b a n  a' T á t i  ú tb a n  a' v á r o s t ó l , fé l 

g y a lo g  ó rá n y ira  fek vő  tö b b  sz o b á k b ó l m arh a  is tá l ló k b ó l ,  ju h  a k o lb ó l á lló  m a jo r
sá g  a’ h ozzá  ta r to za n d ó  k er tte l és  s z á n tó i  ild ek k el m in d e n  ó rá b a n  sza b a d  k é z b ő l  
e la d a n d ó . A ’ v e n n i k ív á n ó  b ő v e b b  tu d ó s ítá s t  n y e r  a z o n  m a jo rsá g b a n .
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Joszág-árendálása.

( 1) Báró Sághinak T. N. JNeográd Vgyében Lovinobányán, Udornyán, és 
B u Ja'ehotán, továbbá T. N. Gömör és Kis-Hont VgyékbenTiszobzon , Fűrészen, 
Hatsován, és Kokován fekvő Jószág-részei árverés útján Sz. Mihály naptól szám
lálva 6 egymásután következő esztendőre haszonbérbe adattatnak. A’ Gömör és 
Ris-Hont Vármegyei részek haszonbérlői Tiszoltzon 10-dik Sept. a’ Neográd Vár
megyében lévőket kibérleni kívánók pedig Lovinobányán 13-dik Sept. 1832. 
megjelenni ne terheltessenek, Korábbi ajánlásokat Németh János, ésMakay János 
Tábla Bíró urak (ama Verpeléthen Egernél, eme Dormándonhasonlóul Egernél) 
fogadnak el kifizetett levelekben, kiknek eggyetértő megegyezés nélkül, egyezés 
nem köttethetik.

Jelentés ezen iratról:
(2) „Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ magyar tudós társaság 

különös használatára. Pesten ; Trattner J, M. és Károlyi Istvánnál. MDCCCXXXII 
körmöczi nyomtató papiroson, 8-ad rét, 32 lap, könnyű kötésben.

A’ magyar tudós társaság, a z é ’ könyvetskében eléadott szobályokat fogja 
ezután követni, neve alatt kijövendő minden évkönyveiben , foiyóíratában ’s hiva
talos jelentéseiben. Melly szempontból akarja másokkal nézetni, felfejti rövide
den az élőbeszéd. Talál tátik a’ könyvecske Pesten Wigand Otto könyvárosnál, 
példányonként 8 krajtzárával pengőben. Jul. 29 d. 1832.

Döbrenlei Gábor m. k.
Titoknok.

Tűzi’sÉpületfa, továbbá épület szerekés kezebeli eszközök
szolgáltatására Licitatio.

(2) Folyo 1832-diki Aug. 13-dikán, reggel 9 órakor kezdve helyben Mező
hegyesen nyilván tartandó Licitatio lészen az 1833 s 1834-dik észt.re a ts. kir. 
mezőhegyesi katona ménes Intézethez megkívántató ’s mindjárt előadandó szük
ségesekre nézve; és pedig

1300 erdei ö l, kemény hasáb tűzifa, mellyből 800 öl bükk, 500 öl pedig 
tölgyfa légyen; továbbá: 6 darab 11— 12 hüvelyknyi vastag, 6 öles hosszú, 20 
darab 8—9 hüvelyknyi vastag 6 Öl hosszú; 28 dar. 6— 7 hüvelyknyi vastag, 6 
Öles hosszú tölgyfa szálak , épülethez ; 9 dar. gyertyánfa két két öles; 2 dar. ve- 
resbükk vastag palló két két öles; 50 dar. tölgyfa deszka, eggynek-eggynek hosz- 
szasága 3 ö l, szélessége 10 hüvelyk, vastag.sága l i  hüvetyk; 00 darab tölgyfa 
palló, hossza 3 ö l, szélessége 8 hüvelyk, vastagsága 3 hüvelyk; 80 dar. tölgyfából 
faragott ablakfa, hossza 9 labnyi ; 50 dar. lóggó fa, bükkfából tíz-tíz lábnyi hosz- 
szú ; 10 dar. itató válú , tölgyfából , hat-hat ö les; 0 dar. tölgy fa kútágas 4 öl 2 láb 
hosszá; 2000 darab puhafából metszett létz , két két öles; 40,000 dar. 18 hüvelyk
nyi hosszú 3 hüv. szélességű, puhafából metszett ’s megvont ’sindely ; 10,000 
nagy és 10,000 dar. középszerű létzszeg ; 2000 dar. nagy, 4000 dar. kissebb fejes 
szeg; 40,000 dar. sindelyszeg ; 6000 dar. párkányszeg; 10,000 dar. nagy foglaló 
fejes szeg ; 5000 dar. palló deszkaszeg; 30 dar. ásó ; 30 dar. bemérő lapát; 14 dar.



áts-kézi bárd; 6 dar. foglaló bárd; 4 dar. széles bárd; 12 darab agyagvágó kapa; 
12 dar. malter keverő kapa; 2 dar. vonó fűrész; 2 dar. hasíttó fűrész; 35 darab 
kötő fúró; 60 dar. létzszeg fúró; 12 dar. vonó , 40 dar. kézi fűrészhez való rás
p o ly ; 8 tutzet áts blajbász; 10 dar. székláb fúró; 4 dar. abrontsoló kés; 3 dar. 
lyukvágó fűrész; 2 dar. kultslyukat vágó fűrész; 30 darab m eszelő; 12 dar. m.'re- 
vessző; 5 akó lenmag olaj; 40 font bétsi korom; 5 font fehér vitriol; 15 font 
kolóniái kréta; 5 font grispán; 6 font vörös m enium ; 4 font máz ; 30 fontón- 
kenőts; 40 font en yv; 400 köböl oltatlan m ész, és 80 darab sárga festő föld.

Az ezen szolgáltatások iránt tartandó árverésre minden erdőbirtokos és más 
urak meghívattatnak azon megjegyzéssel, hogy a’ kik ezekben részesülni Kíván
nak , azok előre bánat pénzűi 100 forintot kötelesek letenni pengőben; a’ kinn 
pedig valamelly szolgáltatás marad , az az egész vagyonnak tizedrész árát bátor- 
ságosíttásúl tartozik befizetni. Továbbá megjegyeztetik a’ tűzifa szolgáltatásra 
nézve, hogy ez iránt két féle mód fog tartatni az árverés, ú. m. helybe Mezőhegyesre 
és Pétskára vagy Medgyesre a’ Maros partján mindenütt kimutatandó helyre szál- 
líttásra nézve ; a’ szerszám és épület fákat pedig Pétskára vagy Nagylakra szüksé
ges szállíttani a’ kimutatandó helyekre. A* mit helybe Mezőhegyesre kell szál
lottam, azt mind a’ maga költségén tartozik végezni a’ vállalkozó.

Hogy a’ szolgáltatásban többen részt vehessenek, a’ szolgáltatandók több 
apró mennyiségre szaggattatnak fel. A’ többi 's közelebbi feltételeket a Licitatio nap
ján helyben fogják mindenek megtudni. Költ Mezőhegyesen a’ Katona-Ménes 
Intézetben Julius 17-dikén 1832.

B e  x b e r g m. k.
Major.
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Kerékgyártó és Bodnárfa szolgáltatásra Licitatio.
(2) Folyó 1832-diki Augustus 14-dikén, helyben Mezőhegyesen, a’ szokott reg

geli ’s délutánni órákon, az 1833-dik esztendőre hozzávetőleg kiszámított szük
séges fanemük szolgáltatására Licitatio fog tartatni, éspedig : 10 darab hajlott, vagy 
úgy nevezett hattyú nyakú és 150 darab közönséges szekér rúd ; 600 dar. lókotsi 
kerekekbe való talp ; 500 dar. kü llő , nehéz szekér kerekekbe, 1500 dar. tölgyfa 
oldalfog; 100 dar. karfa lókotsihoz, és ugyan 100 darab ökör szekérhe' ? 150 dar. 
juha lókotsihoz : 150 darab széna hányó villanyéi; 400 dar. oldalfa ; 100 dar, vendég 
oldal; 100 dar. fehér tölgy barona fa ; 20 dar. hársdeszka, eggy-eggynek szélessége 14 
hüvelyknyi; 2 hüv. vastag, 7 láb ’s 6 hüvelykni hosszú; 50 dar. petrentze rúd ; 200 dar. 
6 akós,400 dar. 10 akós hordóra való abronts; 800 dar.6 akós, 500 dar. 10 akós 
hordóhoz való donga; 10 lóggós kotsiba kas; lókotsiba való első kerek 12 dar., 
25 dar. szekérkas; 1000 dar. gyűjtő favilla; 200 dar. hosszú kőrösfa villanyéi; 
100 dar. tövis borona; 30 dar. tölgyfa szánkó, ökör után való; 9500 dar. nyírfa 
söprű; 5 dar. hordó mind öt akós; 100 dar. rudallófa; 20 dar. malomorsó, 
körös fából; 200 dar. malomfog gyertyánfából; 12 dar. malom persely körös 

• fából; 50 dar. sütő lapát; 120 dar. szénvonó ; 50 dar. sütő lapátnyél puha fá
ból ; 80 dar. szénvonó nyél kemény fából; 200 dar. satú törlő 9 lábnyi hosszú. 
A’ kiknek kedvek volna ezen szolgáltatáshoz, ezennel illendően meghívattatnak
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40 for. ezüst pénzzel felkészülve, mellyet a’ Licitatio kezdete előtt bánat pénzül 
kelletik letennie. Egyéb feltételeket, valamint minden szolgáltatandó eszközre a 
mutatványt, kiki a’ Licitatio napján megláthatja.

Kőit Mezőhegyesen a’ ts. kir. Katona-Ménes intézetből Jul. 17-dikén 1832.
B o x b  er g m. k. 

Major.

H i r d e t é s .
(3 )  A’ Nagymélt. kir. udvari magyar Kamara rendeléséből közhírré tétetik ; 

hogy Tettes Ns Borsod Vgyében helyheztetett, és a1 Diósgyőri királyi uradalom
hoz tartozó Muhi pusztán folyó 1832-dik esztendőben Augustus hónap 21-dik 
napján reggeltől kezdve árverés útján e’következő 689 darab finom gyapjas me* 
rinofajta kosok, és juhok : úgymint a’ hágásra még alkalmatos 34 kosok, két 
esztendős 67 kosok , tenyésztésre alkalmatos 230 anyajuhok— 23 darab mustrált 
anyajuhok , két esztendős kos alávaló 85 juhok, — 250 darab öreg ürük kész 
pénzért elfognak adódni; a kiknek tehát ezen juhok megvételére akaratjok lészea^ 
a’ fentírt helyen , és időben jelenjenek meg. Budán Julius 16-dikán 1832.

Seb-Orvosi Hivatalra Concursus Hirdetés.
(3 ) A  Nagy Mélt. Magyar Udvari Kamara rendeléséből köztudomásra adat 

tátik , hogy a Klampaczky János úr nyugodalomra tételével megüresűlt Szolnoki 
kam. Seb-orvosi Hivatalra, mellyel a’ Kamara részéről esztendőnként 200 for 
kész pénz fizetés, azon kívül 3 mázsa só , és 6 öl tűzi fa ; a’ Közönség részéről 
pedig 100 for. kész pénz, 24 pos. mérő búza, 10 mérő árpa vagy zab vagyon 
öszve köttetve , Concursus fog tartattatni. A’ kik ezen Hivatalt megakarják nyerni 
kérelmeket szükséges iiományokkaf, ú. m. Diplomával, ’s a’ról szólló bizonyíttá- 
sokkal, hogy ezen tudományban elegendő gyakorlottsággal bírnak, és fedhetet
len életet viseltek, e köz hírré botsáttás napjától számlálva hat hét alatt ezen 
kir. Magyar Udvari Kamarához nyújtsák be. Költ Budán Juh 17-dikén 1832

B e t ű b e n  a  p  é n  z f o  l y  a  m a  l  k ö z é p  b ö l  s e J u l i u s  28-d ik ú n  :
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87é for. 

4 pCentes — — — 76 —
l*20-diki Státus Lőtt. 100 forint 179 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 123 for. 
Béts városi Brnkó kötelező 2^ pCentes — 
Bank Aotiáké 1132k —

r  n  u ii a  V i  z  é n  e k á l l a p o t  /  a a B  u  d a i  v  í z  m é r t é k  s z  e r  é n  t  1832-dikhpit

A '  G a b o n á n a k  P e s t i p i a t z i  á r a  J u l iu s  3 l - d ik é n  1832. V á l tó  C z .b a / t ,  P o s o n y i  m érő

1
tiszta i 

| fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló j 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr. |

alábbvaló 
fr. kr..

Tiszta Búza 7 — 30 7 — 5 — 40 Zab 1 — 36 1 — 34 1 — 30
Kétszeres 5 — 4 — 40 4 — 30 Kukoritza 2 — 40 2 — 34 2 — 30
Rozs. 2 — 40 2 — 30 2 — 24 j Köleskása 5 — —

Ai’i/a 2 — 12 2 — 8 2 — 4 J[Kulcs — —

Jul. 29-dikén 5 Láb, 1 Hlív. 6 Von. 
— 31-dik.én 6 Láb, 9 Hlív. 0 Von.

j Jul. 30-dikán 5 Láb, 7 Hüv. 0 Von. 
i Aug. 1-söjén 7 Láb, 10 Hiiv. (j Von.



10. Szánt.

HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K
Á 1 o r t 7. á s.

Használjunk mindent valamit tsak ügyünkre találunk 
Jót; de valóságos színibe álljon elő.

A' ki az álortzát veszi vedül , azt nem okos ne'v 
Illeti: e'nek előbb tsalfa, ravasz neve volt.

P E S T E N  Szombaton  Kis Asszony Hava 1-dik napján

Magyar és Erdeit/ Ország.
A’ Nemzeti Magyar Muzeum közl i , 

hogy Tek. MayerlFy Xaver Ferentz U r, 
több Ns Vgyék Táblabirája a’ fenn neve
zett Intézetbe, nevezetesen a’ Természeti 
Osztályba, több betses és ritka féléket 
ajándékozott, úgymint 1.) Eggy rendkívül 
nagy és meghízott fehér magyar bikát, mel- 
lyet a’ nemzeti Intézetnek érdemes Tisztje 
T.T. Jány János Pál Ur gyönyörűen tö
mött ki. 2 ) Két ezüst színű fátzán madarat, 
hasonlóan T.T. Jány Úr tömte. 3.) Több 
kővé változott apró tsiga darabokat, mel- 
lyek Pest körűi a5 homokban találtattak.
4.) Huber József Pozsonyi í i , képfaragó
nak a’ T. Wurm Ur háza homlok kövének 
ábrázolatát. 5.) Eggy fehér ürgét ki tömve.
6.) Kettős borjú lábot és , fa pipát. A’ Pén
zek gyüjteményjébe több pénz darabokat; 
a’ Régiségek Tárába pedig eggy 250 esz
tendők előtt Augsburgban készült órát, 
mellyen a’nap képe sárga rézből megara
nyozva rendesen kél ’s le nyugszik, és mu
zsikai darabokat is játszik.

Debretzenből ’s Nagy Kálióból vett 
jelentések szerént, a’ múlt: Julius hónap 
15-dikén délután , ez útóbb nevezett 
városban két ízben, Debretzenben pe
dig tsak eggy ízben , tapasztaltait föld
rázkódás.

Második Félesztendő.

Nagy - Betskerekről , Ns Torontal 
Vgyéből, Jul. 29-dikén J832. Gyász fá- 
tyolt fűggeszte a’ kérlelhetetlen halál a5 
Német-Bánsági Ns Ezeredben lévő Debel- 
liats Helysége Helv. Vallástélell tarló 
Gyülekezetére f. h. 20 dikán hív lelki pász
torától Nagy Tiszt, ’s Nemes Szathmár- 
Németi Zsombok Keczely Sándor úrtól 
megfosztván. — A’ nemzeti Tudósok iránt 
tartozó tisztelet szóllít fel bennünket, hogy 
ezen elhunytnak sírjánál állapodjunk meg , 
’s szemléljük benne azt a’ ki magát életé
ben szerényen vonta a’ nem lármás, de 
ugyan azért érdemesek rendjébe. Negyven 
hat észt.re terjedt életét a’ Hazának áldozá 
ő fel', mint kedvellője ’s előmozdíttója a’ 
honi nyelv’s betűzése, a’ szép művészet és 
tudományoknak. Alig futá meg a’ tudo
mányok elő ösvényjeit a’ Debretzeni ref. 
Collegiumban, midőn tudni ’s látni vá
gyása Lengyel Ország nevezetesebb részét 
bejárni, gyalogolva készté. Innen vissza 
tértével, elegendő készületeket szerezve 
magának a’ német, franlzia és angoly nyel
vekben , előbb a’ Német Szövetség Tarto- 
mányjait, majd Helvétziát, Hollandiát ’s 
ezeknek fo Oskoláit, azután Angliát, Dá
niát, Sréd Országot járta meg fáradhatat
lan lábakkal. — Mi vala illy nagy maga 

|  elszánásának az indíttója? azt maga mondá

1832.
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meg ; egy tökéletes magyar Földleírás ké- 
szíthetése. Szinte végezve is vala már, sőt 
némelly részben tisztázva is, érintett mun
kája ; de világ elejébe botsáttani aggodal
mas fáradsággal szerzett müvét, szomorú 
kimúlta akadályozó. —  Kéziratban ma
radtak még több nemű, ifjabb korában 
szerzett költeményjei, eredeti meséi és re 
g é i; mellyekkel a’ szerény férfi emléké
nek , barátjai részvéte emelend sírutánni 
Oszlopot. — Közelebbi jajokkal könnye
zik halálát özvegye és gyenge korú bárom 
árvái. Lengje tsendes nyugalom körűi ha- 
mubodó porait!

Lovasberényből Julius 30-dikán. ,,A’ 
mit szeretettel, és tisztelettel tartunk; 
attól fájdalom nélkül el nem válhatunk.“ 
Vérző szívvel tapasztaljuk emez alapmon
dásnak valóságát, midőn nyáját kedvelő, 
példás életű , ’s szerénységü Lelki-pászto
runknak, nagy tudománya T. T. Lezsó 
ignátz úrnak élte 52-én történt gyászos 
elestél nyilvánosítjuk. Szeretettel, s tisz
telettel tartottuk a’ boldogultál, mert 
ezek tiindököltették őtet. Mosolygva , 
és örömtelve osztotta a’ hozzá folyamo
dóknak esztendőnkénti jövedelmét, kik 
most sürü könnyekkel áztatják érte sír
hantjait. Példás gyorsasággal, és nemes 
szívűséggel viselte Egyházi szolgalatját, 
mert 23 esztendei lelki pásztorkodása alatt 
inkább lelki örömből,mint bérért, teljesí
tette papi hivatal ját. Elhuny tán kesergő ősz
be borúit szülőit fijúi indúlattal ápolja , és 
vigasztalja hasonló kegyességű példás test- 
vérje András, Csákvárnak érdemekkel te
tézett Lelki Pásztora. Könnyezik barátjai 
tisztelőji, és hálaadóji. —  Derék Férfi! 
éltedben közöröme voltál az emberiség
nek; holtod után fogyhatatlan sóhajtko- 
zására leszel a’ betses szíveknek. Béke 
hamvaidra!!!

Nagy Britannia.
Az Also-Ráz Jul. 17-iki ülésében Gor

don ura’ Bally haléban tartott tizedet érdek

lőgyűlést (a’hol 2C0,C00-en jelentek meg,’s 
mellynek elölülője a’ Kilkenny Grófság ka
tonai al-helytartója vala) hozta fel. Stan
ley úr e’ tárgyra azt jegyzé meg , hogy 
Butler ezredes , a’ Grófság katonai al-hely
tartója vitte valóban, ezen nagy, ’s a’ 
mint ő véli, törvénytelen gyülekezetben 
az elől ti lést; Irland Lordkantzelláriusa 
tüstént fel is szóllítolta őtet , hogy maga
viseletéről számot adjon. Lord Ingestrie 
kívánta tudni, vallyon a’Stag nevű angoly 
fregat, melly Dom Pedro kiszállásakor 
jelen volt, köszöntötte é azt (D. Pedrot), 
’s vallyon a’ Sir Trowbridgének adott ren
delések meghatalmazták é őtet (a’ fregat 
kapitány'! e’re ? Lord Althorp azt feleié , 
hogy a’ fregat által tett vagy nem tett ka
tonai üdvözlésről semmit sem tud; a’nvit 
mondhat, hogy a’ kapitány inslructióihoz 
képest ezt nem lehette. Az ülésnek to
vábbi része tsekély érdekletű vala.

Angliában Liverpool, Irlandban Dub
lin városok vágynak leginkább újabban 
kitéve az epemirígy dühösségének.

Az orosz-hollandi adósság felett tar
tott parlamenti vitatás (I. 8-dik számú új
ságlevelünket) következésében eggy londo
ni levél Jul. 17-dikéről így ír: A ’ törik 
próbát teltek még eggyszer, hogy a’ Mi
nistereket az orosz-hollandi adósság iig} é- 
ben aggódásba ejtsék, vagy tahim meg
buktassák. A’ nehéz terhet kedvetlenül
tűrő nép, úgy vélekedtek ő k , mindég ör
vendeni fog azon , ha a’ nemzet eggy több 
milliókba kerülő köteleztetés alól felsza- 
badúl; különös örömet ébreszt pedig az 
a’kor , midőn a’hitelező Orosz Birodalom. 
Miként merészelne valamellyik liberális 
nem melletlek szovatolni, kivált olly kö
zel a’ választásokhoz, a’ midőn legkön
nyebb a’ gondolatlan sokaság előtt eggy 
e’ részben a’ kormánnyal tartót úgy fes
teni le , mint színmutatót, ki a’ takaré
kosságra semmit sem hajt, ’s a’ ki szivében 
önkényt hordoz. Sokan el is hagyták ma-
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golat szédítteni az áíolaslodás által ,vagy 
legalább féltek e’ környületek közt tulaj
don meggyőzéseket követni, úgy hogy , 
vagy éppen nem , vagy a’ Minis terek ellen 
adták szavokat. A’ törik az irlandi kath. 
fél iránt mutatott engedékenységnek tu
lajdonítják a’ Ministerium gj'őzedelmét. 
Akár mint legyen a’ dolog, 36 szó több
séggel nyert a’ kormány, elvesztvén eggy- 
ftzersmind ismét a’ betses időnek eggy est- 
véjét, mellyel többnyire a’ tagok falukon 
vagy a’ távolabbi városokban kívánnak 
tölteni, hogy ismétlem választatásokról 
bizonyosok lehessenek. Úgy látszik, a’ 
törik a’ parlament eloszlatása halogatá
sából valamit reménylenek ; gondolják ta- 
fám , hogy a’ kormányhoz ragaszkodók 
lassanként elhagyják a’ várost, ’s ők tsak- 
nem magokra hagyatva a’ Ministeriumot 
a’ íinantziai kérdésben (mivel még a’ bud
get nints a’ Ház elejébe terjesztve) meg
buktatják. Itt valóban próbát tehetnek; 
mert ha még a’ választások előtt tori Mi 
nisteriumot alkothatnának , olly befolyások 
lenne azokra (a’ parlamenti választásokra), 
hogy képesek volnának magoknak többsé
get szerezni.

A’ Felső Ház Jul. 18-diki ülésében 
Marquis Londonderry előre jelentett in
dít vanyját, megtevé Görög Országra nézve. 
„Az Alsó-Házban hivatalosan adatott elő, 
monuá ő , hogy Anglia, Frantzia és Orosz 
Ország között olly eggyezés köttetett, 
melly szerént Oltó Bajor Hertzeg Görög 
Ország Királyjának választatott, ’s számára 
20 mii. forintnyi költsön biztosíttatott: 
Otto Hertzeg viszont kötelezé magát, hogy 
új Országába háromezer bajor katonákkal 
elútazik. Miért nem vett Austria részt ezen 
eggyezésben; ’s mitsoda haszon hárámlik az 
Országra e’ minteggy 1 mil. font sterl. 
teherért ? Görög Ország letsendesítése igen 
kívánatos dolog; de tudni kell, mint ve
gyíthette illy rendelkődzésekbe magát

Anglia a’ nélkül,- hogy a’ Görögök meg.-* 
kérdeztetnének : vallyon tetszik é nekik 
az új Fejedelem; a’ mi pedig a’ letsende- 
sítésnek legérdeklőbb feltétele. Én min
denkor ellene voltam Anglia Görög ügyek
be vegyidé ének, ’s minden Felekre nézve 
jobb volna a’ magok dolgain többet, ke
vesebbet a’ külföldieken aggódni. Görög 
Ország állapotja valóban olly nyugtalan , 
hogy ott a’ tsendesség helyreállítására 
igyekezni éppen nem vétkes dolog; de 
még sem lelem okát, miért lesz a’ nemes 
Gróf olly örömest Királyokat; már előbb 
aggódásba ejtette a’ nemzetet eggy belga 
Királynak kinevezésével, a’ kinek alig le
hetne hathónapi tartósságot Ígérni; most 
ismét Görög országi Királyt állít elő , a’ 
kinek thronusa hihetően éppen ollyan bi
zonyos alapokon épül. Azon környül- 
mény, hogy Austria nem állott az eggye* 
z s m ellé, semmi jót sem igér. A’ nemes 
Gróf külső politikája tsak oda látszik tzé- 
lozni, hogy mindent máskép tegyen , mint 
liivatalbeli megelőzői tettek , tsakhogy új 
szövetségesünknek , Frantzia Országnak , 
revoluliós alapjait előmozdíttsa.“ Midőn 
ezután a’ nemes Marquis Holland , Bel- 
giom és Irland nyugtalan állapotját a’ 
Ministerek politikájának tulajdoníttá, ’s 
állítná, hogy ők T örök ország, Portu
gal lia ’s más régi szövetségesek hasznait 
tzéljok kivitelének feláldozák, beszédjét 
zárta azon kérdéssel, ha vallyon szándé
kozik é a’ nemes Gróf azon protocolum 
másolatjáta’ Ház elejébe terjeszteni , melly 
szerént Ottó Hertzeg Görög Ország Kiraly- 
jának neveztetett, ’s tzélja é a’ parlamen
tet felszóllíttani a’ biztosított költsön fize
tésére-“ Gróf Grey így felelt: „Nemaka
rom a’ nemes M a rq u ist főldírati, de igen 
szükségtelen digressiojában követni, mel- 
lyet Török Országon kezdvén, igen öszve- 
illő leg! Irlandon végezett; hanem eggy- 
szerre á tm eg y ek  a ’ szó b a n  fo r g ó  tárgyra.



A” nemes Marquis beszédjében azon foté- 
velygés uralkodik, mintha a’ Ministerek 
egésszen megváltoztatták volna külső po* 
litiká jókat, holott, valami" tsak a’ környü- 
letekjengedek , nagyobb részént az előbbi 
Ministerium rendszerét követték. Eggy 
szemléletben tökéletesen eggyetértek a’ 
nemes Marquissal, az első pillantattól fog
va rosszallottam, t. i. én a’ görög ügybe 
való avatkozást; de jóval megelőzte ez a’ 
mi hivatalra lett lépésünket. GörögOrszág 
erőszakosan szakasztatott el a’ Török Bi
rodalomtól, ’s kötelességek volt azoknak, 
a’ kik ez elszakasztásra hatottak, azon or
szágban az anarchiának és véríolyásnak 
véget vetni. Ezen tekintetből botsátkozott 
Hertzeg Wellington eggy ol,y egyezke
désbe , mellynél fogva a’ Koburgi Hertzeg 
Leopold emeltetnék a’ görög thronusra. 
Végre az előbbi kormány 60 mii. franknyi 
költsönt biztosított a’nak (Leopoldnak)., 
mellyből mindeggyik félre harmadrész há
rulna. Azon eggyesség bizonyos okok 
miatt, mellyeket itt nem szükség felhoz
nom , teljesítlen maradt. Görög Ország
ban most ismét anarchia uralkodik, azért 
volt szükség új alkura, az Otto Hertzeg- 
nek ígért pénzbeli segítség éppen ollymi- 
voltu, minta’ melly Leopold llertzegnek 
régebben igértetett. (Halljuk! halljuk!) Az 
Ígért segítség tsak kezeskedésben á ll, ’s 
minden elővigyázatok megtétettek , hogy 
az Ország e’ részben veszteséget ne szen
vedjen. Gróf Aberdeen az előbbi eggye- 
zésre ezt jegyzé meg: Leopold Hertzeg 

énz segítség végett az én nemes barátom- 
oz (Wellingtonhoz) folyamodott, de ké

rése félre vettetett. Midőn pedig látni volt 
azt, hogy a’ Hertzeget külső katonai erő
vel szükség gyámolítani, Scbweitz, vagy 
más idegen katonaság fogadására köl
tsön határoztatolt; javallatba is tétetett 
e tzélból 500 ezer font sterlingért való 
Lezeskedés. Minekelőtte végképpen elha

tároztatnék a’ dolog, a’ Hertzeg Párisba 
m ent, és ott Frantzia Orosz országokkal 
60 mii. franknyi költsönben megeggyezett, 
mellynek mindeggyik fél harmadat bizto- 
sítni tartozá. Ezen költsönhöz ragaszkodott 
állandóul a’ Hertzeg, ’s mivel e’ nélkül a’ 
görög koronát elfogadni nem akará; vég
re az angoly kormány is, nagy nehezen, 
meg eggyezett a’ban, tsak hogy semmi szín 
alatt se menthesse magát a’ Hertzeg, az 
eggyezés be nem töltése iránt. Még e’kor 
tudtam én, hogy Leopold Hertzeg más 
nyílást fog keresni a’ munkálatok félbe- 
szakasztására; meg is történt ez a’ Gróf 
Capodistrias levele által; így mi megfosz- 
tatánk azon haszontól, hogy britt Hertzeg 
emeltetnék a’ görög thrónusra. Ezután ki- 
nyilatkoztatánk, hogy többénem akarunk 
a’ görög ügybe avatkozni, ’s hogy a’ pénz 
segítségbe úgy eggyezünk meg, ha a’j vá
lasztott Fejedelem Angliának tökéletesen 
tetszeni fog. Otto bajor Hertzeg választá
sát én nem tekinthetem így. O még a’kor 
13 észt. vo lt, (1815-ben szül.), az Ő kis 
korusága szünet nélkül megkívánja a’nagy 
Hatalmasságok avatkozását Más ellenvetés 
az, hogy a’ Hertzeg katholicus; a’ Görö
gök pedig a’ katholikusokat inkább gyü- 
gyiilölik a’Törököknél vagy a’ ’Sidóknál.“ 
Gróf Grey megvallotta , hogy Otto Her
tzeg kis korusága nehézségre szolgáltatott 
okot; eggyszer’smind nem hagyta helyben 
azon kedvetlen észrevételt, mellyet Gróf 
Aberdeen tett Leopold ellen. Wellington 
ismételte Aberdeen ellenvetéseit

A’ Globe ezt jegyzi meg Wellington 
Hertzegrő 1, hogy ő életének két legjobb, 
politikai pályájának legszebb tetteit bánta 
meg; t  i. a’ kathol. emancipatióját, és 
Fülöp Lajos elösmérését.

A’ Felső Ház Juh 19-diki ülésében, az 
irlandi roformbill olvastatott fel először, 
második felolvasása pedig a’ közelebbi hét
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főre (2 3* tli kr a) határozta tolt. Végre az ana
tómiai bili olvastatott fel harmadszor.

Bulwer úr jelentette, hogy ő a’ kö
zelebbi tsötörtökön (26d.) bizonyos fel
írást fog hozni javallatba, melly szerénl 
megkérdik a’ Király, hogy vesse közbe 
magát a’ Német szövetségi gyűlésnél azon 
mód további nem folytatása iránt, mel- 
iyet mostanában az a’ Német nép szabad
sága és függetlensége tekintetéből elővett.

Albert burkus Hertzeg Juh 13*dikán 
Yorkba érkezett, ’s rövid mulatása után 
Edinburgba folytatja útját, hogy Frantzia 
Ország Exkirályát Holyroodban meglátó 
gassa.

Plymouthból írják Jut. 18-dikáról, 
hogy a’ Donegal, Castor, Orestes és Tri n- 
eulo hajók nyugotra, liihetően Corkba 
eveztek.

Az angoly újságok is,minta’ frantziák, 
bár nem éppen olly kizárólag, naponként 
a’ Németszövetségi végzésekkel foglalatos
kodnak. A’ Courier a’ többek közt ezt 
mondja: „Szembeötlő dolog , hogy midőn 
IV. W ilhelm Angliába népének szabadsá
got enged, ’s a’ liberalilásnak és türede- 
iemnek magos példáját adja, a’kor ugyan 
azon Fejedelem ministerei Hannoveraban 
próbát tesznek az ő nevében a’ szabad 
gondolkozás kifejezését gátolni. E ben 
olly anomalia lappang, mellyet mi nem 
értünk.“

Frantzia Ország.
Minél kevesebbet lehet teljes biztos

sággal mondani ezen Országnak leendő ál- 
lapotjáról: a’nál több vélemények és szem 
léletek szárnyalnak e rői a’ világnak minden 
«zögeletében. A ’ híres .Abbé de Pradt a’ 
többek között, a’ ki most Clermontban tar
tózkodik , ezt mondja eggy az Ami de la 
Charte nevű újságban, (ez Puy de Dome 
Dpt Újsága) „Európának legfőbb töreke 
dése az: hogy Frantzia Országnak mostani

rendelködzését fenntartsa; nem azért, mint
ha ezt átalánosan szeretnék, hanem azért mi
vel azon előre felszámlálhatatlan gonoszok
tól tartanak, melly e’nek felforgatásából 
következnék. Most legalább tudja az em
ber , hogy hányadán van; de ha ezen túl 
néz, semmi sem ötlik ott szembe egyéb a’ 
láthatáron borongó fel legeknél. Nem Fran
tzia Ország , ’s nem a’nak Kormányja ellen 
feSyverheznek tehát mások, minden jó gon
dolkodású Frantziákkal; hanem azon meg« 
támadások ellen, melíyeket már tettek ’s 
még tenni akarnak e’nek ellenségei.“ —  
Tovább megy politikai szemléleteiben a’ 
már sokat helyesen talált tudós; de min
ket, helyűnk szűk volta, nem enged őtet 
hosszabban követnünk.

Julius 18-dikán temették Talabot úr 
holttestét, a’ ki eggyike volta’ Sz. Simo- 
nisták úgy nevezett Apostolainak. Első al
kalmatosság vala ez , mellyben az ezen 
felekezethez tartozandók , elhagyva magá
nosságokat, közönséges helyen megjelentek. 
Öltözetek rövid kék tunica, mellyre való- 
jók fehér, hátúlgomboló, (ez az ő társa- 
gos gondolkodásokat jelentő jegy, mint
hogy ezt eggyes ember maga fel nem ölt
heti) nadrágjok is fehér. Szakállok nagy , 
fejeken semmi fedező sem volt, nyakok 
mezítelen. A’ halott kísérő sereg, a’ leg» 
nagyobb tsendességgel, és renddel ment 
egész a’ temető helyig. Olt az eggyesti- 
lethez tartozandók két felé oszlottak; Ba- 
rault úr, a’ prédikátor, beszédet tartott, 
mellyben Talabot úr életét rajzolta. Sza
vait gyakran megszaggatta a’ St Simonis- 
ták éneke, melly nem kis ámúltságba ra
gadta a’ jelen volt más sokaságot. Jelen 
volt Enfantin Atya is a’ temetésen , a’ ki
nek hosszú fekete haja és sűrű szakálla 
átalános figyelmet vontak reá. Magok a’ 
St Simonisták hányták be földdel a’ sírt 
i>; a’nak bizonyítására , hogy ők minden 

I foglalatosságot teljesíttenek. Végre vissza
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felé indult az egész kísérő sereg Menil- 
monlant fe lé; mihelyest kívül volt a’ te
metőn, éneket kezdett, mellyet ők felhí
vásnak =  appel — neveznek ; mind ezt, 
mind több énekeiket magok készítették 
melódiáikkal eggyiitt. Egész Menilmontan- 
tig énekeltek, a’ sokaság pedig követte őket. 
Volt ugyan az Elöljáróságtól rendelve bá
torságra ügyelő fegyveres nép; de ezekre 
semmi szükség sem vala, mivel minden a’ 
legnagyobb renddel és tsendességgei ment 
véghez. Michel Chevallier úr köszönte meg 
ezeknek az Atya nevében fáradságokat 
eme’ szavakkal: „Ti valóban úgy viselté
tek magatokat mint békebírák; mellyhez 
e’nekutánna is szerentsét kívánok. Szeren- 
tsét kívánok azoknak is sl kik titeket = vou s  
— ide küldöttek.“

A’ Moniteur em lítti, Hogy a’ közéj 
tengeren újra rabló hajók mutatkódzván , 
a’ levanti Osztálynak kormányozó Contra- 
Admiráll ja,eggyetértőleg Hotham ésRicord 
Admirálisokkal , ellenek nyomos rendelé
seket tettek. Hugón úr a’ Szigetek kör
nyékében fog szállongani; a’ görög Ország
iás is több könnyen forgó sajkákat rendelt 
ellenek: így reményli a’ törvényesség , 
hogy azon rablókat, legrejtek búvó he
lyeiben is üldözheti. Kriesi kapitányra 
vagyon bízva az e ’ féle hajók vezérlése, 
a’ ki a’ szigetek között leginkább járatos, 
és e’féle rablókat már e’dig is igen szeren- 
tsésen tett semmivé. Mind ezen rendelé
sek is még elegendő bátorságosításról nem 
kezeskedve; a’ frantzía, angoly és orosz 
Admirálisok eggyelértőleg, kíséreteteket 
parantsolnak a7 Szigetközi tengeren hajó- 
kázok mellé.

Jul. 22-dikén fogadta el a’ Király a’ 
Tuííeriákban különös audientzián Báró Fa- 
gel Grlist, O Felségének a’ német-alföldi 
Királynak rendkívüli Követjét és Megha
talmazottjába ki Uralkodójának nevében 
által adta azon parantsolatot, melly a’ | 
vissza lúvattatást foglal ja magában; fele

le tü l  a’r a , m e lly e t  B aro d e  M areuíí D ib  
rand ú r ,  m in t frantzia  M eghatalm azott 
terjesz te tt v o lt  e lő .

Az alsóbb itélő-székek határozásait 
visgálló Törvényszék Jul. 19 dikén semmi
sítette a Morbihani itélőszéknek azon ha
tározását, melly 3 vádoltatott, név sze
rént: Legall, Audot, és Bemard fejére 
mint Országíás ellen véltőkre , halálos Íté
letet hozott. Továbbá, semmisítette ezen 
főtörvényszék a Lavali hadi törvényszék 
által Tharin úr , a’ Cancan Journal kiadója 
ellen hozott határozást, melly szerént e5 
nevezett halálra volt kárhoztatva azon ok
ból , mintha ez a5 polgári háborúra ösztö
nözte volna az embereket. A’ vádoltatott 
ügyének folytatása a Vitréi itélőszék ele
jébe útasíttatott. — Nem illy szelídséget 
tapasztaltak e’ vi’sgálló Törvényszék előtt 
a Tribune Szerkeztetői Sarrut és Bascans 
urak, a’ kik 12 ezer frank büntetés fize
tésre, és esztendei fogságra ítéltettek. Geof- 
froy, Hassenfratz ’s más az 5 s 6 Júniusi 
zenebonáért a’ hadi törvényszék által ha
lálra ítéltettek, a’ rendes itélőszék elejébe 
állíttatnak; de jDÖrök Aug. közepe előtt 
nehezen fog vi’sgálat alá vétetletni.

A’ Párisi itélőszék Mugney urat a’ 
Xueyam (előbbi Mayen* vissza fordított 
neve) kiadóját, a’ Király személlyé 5s Fa
míliája ismételt megsértéséért 5000 frank 
büntetésre, és öt esztendei fogságra kár- 
íoztatta. — (Már e’nél többre senkit sem 
ítélhet eggy frantzia törvényszék is.)

Német  A l f ö l d .
A’ Hágai Dagblad Jul. 18 dikán adta, 

áogy Londonból azon hónap 14-dikén in
dúlt hírek szerént a’ Conferentía a’ 20-diká- 
ra rendelt kihúzódást tsak olly értelemben 
vette, hogy ez tsak az a’dig megtörténhető 
holland-belga eggyezés következésében haj* 
tathatik végre. £ ’ szerént magyarázva a’ 
Conferenlia szándékát, látszik ki Malcolm 
Admirálisnak a tsatornára vissza térte;
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akarják belőle azt is követi eztetní, bogy 
a’ Hatalmasságok éppen nem szándékoz
nak erőszakhoz nyúlni a’ kiluizódásra 
nézve.

Cbassé Grlis azt adatta tudtokra az 
Antwerpeni lakosoknak , hogy ő mind azon 
ágyúkat, mellyek az erősségben szabad 
tettszésétől függenek , legelőször is a’ vá
rosra siitögetteti ki, megtámadás esetében. 
Ez nem kis rémültségbe ejthette a’ lako
sokat, ugyan azért szükségesnek Ítélte a 
belga Országiás Jul. 19-dikén kihirdethetni 
a’ városban, hogy e’féle fenyegetődzések- 
től ne tartsanak, minthogy az illyeneknek 
végre hajtása, nem egyedül ChasséGrlis- 
nak akaratjától függ. — A’ Journal d’An- 
vers még azt is teszi az előbbeniekhez, 
hogy Briisselbe mind az angoly mind fran- 
tzia Consulok teljes megbíztatást vettek az 
udvaraiknak Ministereitől.

P o r t u g a l l i  a.
Londoni levelek közük e’ következen- 

dőket: Pantaloon Oportót Jul. 12*dikén 
hagyta oda , ’s Portsmouthba érkezvén, 
mind erősíttéseket hozott azokról, a’ melly 
híreket előbb Firebrand terjesztett; a’nyi 
val még tovább megy ez, hogy D. Pedro 
a’ Miguelistákat üzo hadi testeket még kél 
ezer emberrel szaporította, úgy hogy azok 
most már öt ezerből állanak. A’ hadi tu
dományban jártas, és a’ helyheztetéseket 
is ösmérők állítják , hogy Dorn Pedro a’ 
taktika helyes szabásai szerént igen jól 
tselekedte, midőn Figueirába (melly mint 
eggy közép ponton feküszik Oporto es Li 
zabona között) előre három ezer embert 
küldött; mert ha itt is olly jó foganattá 
történik a’ kiszállás, mint Oportónál, úgy 
a* Miguelista osztály tábor, mellynek Opor
tót kell vala védnie, két tűz közészorúl, 
és Lizabonába vonulása el lessz zárva.—  
További hadi munkálatokról még ezeket 
is adják az érdeklett levelek : Jul. 11-dikén 
D. Pedro könnyű gyalogságának eggyik

Osztállyá Grejo; 12-dikén Touga erős he- 
yeket, szinte minden ellenállás nélkül 
öglalta el: a’ miguelista seregek Aveirá- 
3a vonúltak, melly Oportótól minteggy 
30 angoly mfdnyire vagyon,’s Oporto és 
Coimbra közölt tsaknem közép ponti állás. 
Úgy látszik, hogy Coimbra ellen intézett 
erő légyen az , a’ melly elősször Figueira 
elfoglalását fogja eszközleni.— Még ma
gános levelekben érkezett híreket is köz
lenek az újságok , mellyek szerént a’ szö
kések igen gyakoriak a’ D. Miguel táborá
ból,  de nem D. Pedro seregeihez, hanem 
honjokba tartanak a’ szökevények.— Opor- 
tóban, önként vállalkozottak állottak ösz- 
ve a’ város őrízésére. — Oportóból írják 
még azt i s , hogy minekutánna a’ Várost 
elfoglalta D. Pedro, ezt meglátogatta bi
zonyos angoly tiszt, meglátogatta Marquis 
Palmellát és Villaflor Grófot is , a’ kiktől 
mind azon magok bíztatását értette, hogy 
Jul. 24-dikéig bizonyosan Lizibonához ér
keznek.

A’ Times Jul. 20-dikán adott levelei
ben ez áll: ,,Bizonyos tudósíttást vettem 
a’ról , hogy 9 dikén késő estve D . Miguel- 
nek három ezeredje, (a’ 9 , 14 és 19 dik) 
Villa-Novánál D. Pedróhoz mentek által; 
eggy negyedik ezered is ezt akarta tsele- 
kedni ; de a’ra bizonyos Martinez vagy 
Martini Óbester reá lövöldöztelett, ’s e’ 
miatt az széljel oszlott,“ Minthogy a’ Ti
mes előadásának valódiságáról más lon
doni újságok , nevezetesen a’ Courier és 
a’ Sun kételkedtenek , Jul, 21-dikén még 
e’ következendőt adta a’ Times: ,,A’ Ci
tyben (Londonnak tulajdonképpen való 
belső városa , menedéke sok tory-nak) 
kételkednek a’ Portsmoulhban terjedt azon 
híresztelés igazságáról, hogy D. Pedróhoz 
több ezeredek mentek volna által D. Mi
guel táborából; azonban későbbi levelek 
érkezvén a’ városba, ezek meghatározottan 
állítják, hogy az egész 19-dik ezered ,melly- 
ben a’ teljes szám 1000 körűi vagyon; a’
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12-dík ezerednek eggy része a* Pantaloon 
kiindulását megelőzőit esi ve, D. Pedróhoz 
mentek által. Ezen utóbbi ezered véle- 
ményje megvala oszolva az általmenetel 
felö l, meliyre nézve viadalra kelt ma
gok között a’ dolog, ’s e’nek követke
zésében minteggy 100-ig való ember vagy 
elesett , vagy megsebesült. Ezek olly 
jó forrásból eredt tudósítások', hogy leg 
közelebb érkezendő hajókon teljes bizo
nyos voltokról veendő erősíttést remény
iünk.“ — Egyébaránt későbbi hivatalos köz
lések az Országláshoz még nem érkeztek. 
Madeirából Jun. 29-dikén jelentik, hogy 
Conde de Madeira nevű hajója D. Pedronak 
az ottani kikötők előtt szóllongva elfog
ta az előtt való nap Restauradort, melly 
hivatalos tudósításokat vitt D. Migueltői 
az ottani Elöljáróságnak.

Jul. 23-ikán költ Párisi levelek mond
ják, hogy azon hónap 18-dikán Madridból 
Bayonnen keresztül érkezett sebes posta 
azt a’ hírt hozta tsakugyan Madridból, 
hogy a’ D. Pedro táborának második hadi 
teste S. Catalina erősségnél, közel Mon- 
dego fokhoz, minteggy 2 —3 ezer ember , 
kiszállott és Figueirást elfoglalta.

Torok Birodalom,
Livornóból Jul. 19-kén. Az Alexandrá

ból ide érkezett legújabb hírek Jun. 9 ikéig 
terjednek, ’s azok szerént Mehetned Ali dol
ga mind jobb-jobb lészen. A’ libánon hegy
nek minden lakosai részére nyilatkoztatták 
magokat. Eggy a’ legnevezetesebb Feje
delmek közül, a’ ki még mind e’dig aT Por
tával tartott, kevés napokkal előbb, kül 
dötte Alihoz a’ fiát kezesül. Alexandrába 
várattatott a’ Mekkái Sherif is, mint a’ ki 
hasonlóképpen Mehmed Ali részére nyilat
koztatta magát. Adják. még pedig aligha 
nem nagyítva , Mehmed Ali fegj'veres ere
jét is, melly minteggy 80 ezer száraz földi

katonából állana; tengeri erejét 3 líneat 
hajó, 7 fregata , és sok apróbb szerű ha
jók teszik, ’s ezekről azt beszéllik, hogy 
a’ Rhodusi vizekre fognak vitorlázni. Az 
Acreban nyert készületeket sokat érőnek 
mondják ; volt a’ többek között 1700ágyú, 
’s eggy lerakóhelyben több mint 23 ezer 
mázsa réz ’s a’ t.

Bosniából, nevezetesen Travnikból 
írták Julius 2-dikán, hogy Banyaluka 
Mahmud Basa Vezérnek megadta magát, 
és Imzagá Suvaziich Kapitány, a’ ki még 
eszelősködve ellent kívánt vala állani, 
megszökött. Ezen helynek megnyerésével 
egészen ledűlt a’ Jázzadt félnek levegő
ben épített tündérvára. — Serajevo vá
rosától újon állítandó katonákat kért 
volt Mahmud Basa a’ vissza állott törvé
nyes uralkodás részére: négy választot
tat küldött a’ Város a’ Basához, hogy ő 
a’ parantsolatot nem teljesítheti; a’ Basa 
mind a’ négynek leültette a’ fejét, és a’ 
kívánt katonákat mindjárt kiállították. 

Legújabb Hírek.
Paulin úr, a’ National ügy viselője 

Jul. 2l-dike estvéjén elfogatott. Haviéból 
jelentik, hogy oda 480 Lengyel érkezett.

A’ londoni Conferentia 67 dik proto- 
collumát közli az Oest. Beoby melly szerént 
az abban foglalt egyezésnek 6 hét alatt 
leendő kitserélése után 14 nappal kellene 
megtörténni a’ belgiomi határokról való 
kitakarodásnak.

A’ Dantzigból hajón Frantzía Ország
ba evezett Lengyelekből állított egy ba- 
talion a’ hadi minislernek parantsolatja 
szerént tsak ugyan Áígierba küldetik.

Londonban feszült kívántsisággal vár
ják a’ portugalli kimaradott híreket. Az 
angol királynál Jul. 11-dikén mutatódtak 
be Lord Palmerston által Gorostizza me* 
xicói követ, és Harníer Frankfurti Sena
tor urak.

(H aszn os M ulatságok  1 0  Szám . 1 árkus H ird etés)



H a r t l e b e n  K. Adolf Könyvárosnál, Pesten a’ hét Választó
Fejedelmek’ általellenében , a’közelebbi János fővételi vásárra

megjelenik:

ELBESZÉLLÉSEK, REGÉK S LEGENDÁK  
a’ m a g y a r  e l ő k o r b ó l

JN é m e t b ő l
Báró Me dny án s z k y  A l a j o s

u t á n
s z a b a d o n  f o r d í t o t t á k :

Nyitske Alajos és Szebényi Pál
N e v e l ő k .

Pesten, 1832. Kötve 1 for. 30 kr. p. p.

A’ dítséretesen ismert nagy érdemű szerző ezen munkájában vissza tesz 
bennünket magyar ország’ hajdankorába, mellynek számos tettei részint a' hiteles 
történetek könyvében foglalták el helyöket, részint a’ várak ’s hegyi erősségek 
nagy nemű maradványaiban rege és legenda költői világa által tükröztetnek vissza. 
Az élénk, világos, és szemléltető előadás igen vonszókká teszi ezen beszéle- 
teket ’s a’ra szolgál, hogy az ország’ történeteit megízelíttesse, irántok részvételt 
gerjesszen, ’s a’ haza szeretet a’ honni földön mind inkább megerősítse. Közöljük 
ez alkalommal a’ sokféle ’s igen érdekes tartalomnak átnézetét:

F o g l a l a t :
H o l l ó k ő .
A’ G y ő r i  V a s k a k a s .
A’ F u t á s .
A z  a t y a i  Á t o k .
A’ Ba r á t o k .
A’ S z e r e l m e s e k ’ k ú t j a .
Az  a k a r a t  e r e j e .
A’ v á g m e l l e t t i  S z i k l a k á p o l n a .

A’ V í n n a i  L a k o m a .  
N a g y l e l k ű  B o s s z ú á l l á s .  
M á t k á s í t á s .
O r o s z l á n k ő .
C s e l  e r ő t  g y ő z .
S z o l n o k ’ V e d l ő i .
Az  Ö r d ö g b a r á z d a .
A’ B u d e t h i n i  F a l ü r e g .

Második Félesztendd.

10.

H I R D E T É S B R
a’ Hazai s  Külföldi Tudósításokhoz.
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Ugyan ott:

H Á Z A S S Á G I  G R A M M A T I K A .
^ a g y

az asszonyokkal való szerentses letel Mestersége
azon fő rendszabásokkal eggyütt,

mellyek előterjesztetik, miként kell a’ hölggyel, vagy feleséggel bánni, 
hogy ő még újj’vagy szem’ intésére is engedelmeskedjék, ’s egyátaljában

olly szelíd legyen, mint a’ bárány.
S z e r k e  z t e t t e

L e n c s é s  J. Antal .
Ara borítékba fűzve 36 kr. ezüstben.

A’ házasság, mellytől az embernek természeti, erköltsi, és társasági boldog
sága egyaránt függ, néha szinte vissza idézi a’ halandót eredeti édeni ártatlan 
állapotjába, és az eggymást híven szerető házas társak kölcsönös Öröm éléssel 
édesítik egymás életét; néha pedig, midőn hibásan vagy fonák tekintetekből 
választatik, örökös fészke a* boldogtalanságnak. E’ jelen könyvetske a’ boldog há
zasság szabásait terjeszti e lő , és így tzélja méltán megérdemli nagy érdemű Kö
zönség kegyelését, mellybe is ezennel szívesenajánltatik. Tartalmának tzímvoná- 
sai ím ezek: Előleges oktatás Ámorról és Hymenről. Az asszonyok hibáiról. A' 
házas élet tízparantsolatja. A’ nemek külömböztető jegye. A’ szerelemre méltó 
férj. A1 szépnemmel való társaság. Szerelem mestersége. A ’ házastárs választása. 
A ’ szerentses házasság példája. Hogyaú lehet a’ férjfiú boldog házas életében.

■"/
Ugyan ott megszerezhetni:

V Á L T Ó  J O G.
S á f á r  Imre

k i r á l y i  O k t a t ó  s z e r i n t
F o r d í t o t t a

’s világosító Jegyzetekkel bővítve s Magyarországra
alkalmazva

K i a d t a
S t e t t n e r  G y ö r g y

H ites  Ü g y v é d , T . N . T o rn a  V g y e ’ T áb lab írá ja  a’ m agy . tud. T ársaság’ L e v e le z ő  T agja.

Pesten, 1832.



F i g y e l m e z t e t é s
Budán a’ Peretz Czím alatt esméretes és most újonnan alkalmaztatott Vendég-

fogadó házról.
( 1)  Az alól írtt egész tisztelettel bátorkodik a’ Fő nem ességet, a’ tsászári 's 

királyi katonai Tisztséget, az érdemes közönséget, és minden T. utazókat, a’ fent 
említett, ’s jó ízlés szerént elrendelt Vendégfogadóba m eghívni; ’s szíves látoga
tásokat megkérni.

Tíz egészlen új házi bútorokkal felkészített különös szobák, tiszta és alkal
matos lételekkel fognak a’ Vendégeknek megelégedést nyújtani.— A’ jó és pon
tos szolgálat eránt, a’ jól megválasztott italok, és jó ízre készített ételekre nézve, 
az alól írt vendégeit bizonyosokká teszi, és minden igyekezetével oda fog 
arányozni, hogy a’ nála megforduló T. T. Vendégek kívánatinak éppen megfe
lelhessen. Költ Budán Sz. Jakab haván 1832. Y b l  J ó ’s é f

[m. k.

Jelentés .
Chemia által készült, az egésségnek nem ártalmas , fazekakra, úgy nevezett 

fajansz, jókő ’s portzellán edényekre egy formán alkalmaztatható mázak érkez
tek eladás végett, fontja pengő pénzben:

világos angoly W edgwod sárga és zöld 10 kr. 
sötét sárga és veres 8 —
kék és fekete 12 —

Liedemann I. S. Fridrich nagy kereskedésébe Pestre; a’ hol az e’félékkel 
bánó művészek nem tsak mutatványokat szemlélhetnek, hanem a' vélek bánás 
módját is könnyen fogható módon megtanúlhattják, és az előadott ótsó áron 
megszerezhetik.

X 0 X

Haszonbérlés.
( 1) Kis Kőrös mező városában lévő királyi haszonvételek országos és heti 

vásár, mészárszék, vendégfogadó ’s hozzá tartozó kortsmák , Bolt és malmokbeli 
jussok ’s a’ t. Hat eggymásután következendő esztendőkre árendába kiadók. Az 
árverés fog tartatni Pesten f. e. Augustus 29-dikén délelőtt Tek. Ágoston Jó'sef 
Fiscalis úrnál a’ Czukor útszában Tek. Fáy uraság házában. Bővebb tudósítást 
vehetni Kis-Kőrösön Sáfári János Tísztartó úrnál.

1 J e l e n t é s .
( 1)  Tek. Ns Bihar Vármegye részéről köz-hírré tétetik: hogy Sz. Kir. Debre- 

tzen Várossában a’ f. e. Kis Asszony Hava 15-dikén tartandó úgynevezett Lőrintz 
vásár alkalmával, a’ fent írtt megyébe lévő egész Selyem Tenyésztés, az a hoz 
tartozó fabrikai épületekkel, epres kerttel, és mív szerekkel eggyütt a’ Debretzeiű 
vásárba lévő Czédula Háznál, a’ megyebeli Tek. megbízottság által tartandó árve
rés útján, több vagy kevesebb esztendőkre haszonbérbe fog adódni.

x
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J ö v ő  1833-dik e s z t e n d ő r e

Magyar  T e h e n e k n e k  H á g a t á s i  J e l e n t é s e .
( 1) íMs Zemplén Vgyében Bodrog-közben ÍVléit. B á r ó ' S e n n y e i  Károly Úr 

Ő Nagysága azon nevezetes magyar szarvas marha fajtájából neveltetett számfelett 
lévő B i k á k  által, mellyeket ábrázolhattak azon 49 Tehenek, és 6 hízott Ökrök, 
mellyek az idei Állat-mutatáskor a’ Pesti gyepen jelen valának.

A’ czélnak biztossabb elérésére rendeltetett:
1- ör: N yoltz, az az 8 , válogatottszépségű Bika, 3 esztendőstől 5 esztendősig, 

mellyekre mindenikére 50 darab Tehén felfogattatik , még pedig úgy , hogy minden 
2 Bika 100 Tehenével éjtzaka különb kerített kosárban, nappal pedig különb 2 
pásztorával ollyan tilalmas helyen és legelőn C hétigiegeltetik , hogy ottan csupán 
tsak a’ hágatásra bebérlett Tehenek, és az uradalmi anya gulya Jegelődik.

2- or: A’ Tehenek megjelenése rendeltetett jövő Sz. György napnak hetiben 
Páczinban az aíólírttnak lakhelyire, a’ hol a’Tehenek számban vevődnek, minden 
100 Tehénhez egy pár Bika adatik, ’s a’ rendelt legelőjükre késértetnek.

3- or : Hogy ha valaki kevesebb számú Teheneket akarna hajtani 50-nél, az is 
elfogadtatik egy páronkint:s , melly kevesebb számú Tehenek öszvebotsátattnak 
több illy kevesebb számmal megjelent Tehenekkel annyira még egy vagy két Bi
kának fent meghatározott száma ki nem ü t, ’s úgy rendeltetik nékik az Üradalom 
résziről egy számadó pásztor.

4- er: Minden megjelenő Tehén egésséges, és a’ tulajdonossának nevére vagy 
béllyegére meglégyen jelölve.

5- ö r : A’ Tehenek tulajdonossá pásztora is ,  hogy ha tudniillik betsületes ’s 
nem korhely, és a' tulajdonossá pásztora kár ne talán teendőségéről jót á ll, Tehenei 
mellett mint pásztor maradhat 6 hétig vagy is a’ hágatás ideig, azzal a’ megjegy
zéssel, hogy a’ pásztorának sem kutyát, sem puskát, sem háti lovat a’ tanyán 
szabad nem lé zen tartani, (a’ háti lovaknak a’ Páczini falu ménesén rendeltetni 
fog legelő); ellenben az Uradalom résziről kap a’ pásztor mindennapi élelmére 2 
font kenyeret, minden hétre egy font szalonnát, 2 font juh-turót, azonkívül 
minden héten kétszer fél fél font marha húst fölve — értetődvén mindazonáltal, 
hogy minden 50 Tehénhez egy pásztor fogadtatik e l ,  ’s tápláltatik.

6- o r : Minden Tehéntől, melly 6 hétig a’ Bikákkal lesz , ’s tilalmasokon le
geltetik, fizettetik Sz. György napján vagy is megjelenés üdein e g y  C s á s z á r  
A r a n y  és 30 kr. p e n g ő  p é n z b e n ,  melly b é r b e n  mind a’ tulajdonos pász
torának élelme 6 hétig szükséges tűzi fája, vagy pedig az Uradalom résziről ren
delendő pásztorok fizetése belé számlálva van.

7- szer. Hogy ha valaki 6 héten túl továbbá is a’ legelőn meghagyni akarná 
Teheneit, az is elfogattatik, minden napi 4 krajtzár pengő pénzben előre egy 
hónapra le fizetendő bérért.

8- o r: A’ ki tehát szándékozik a’ fent írtt mód szerént Magyar Teheneit há- 
gattatni, méltóztasson minél előbb, legfellyebb 1-ső Januariusig, azért hogy 
biztos pásztorok rendeltethessenek, szabad postájú levele által egyenesen Sá t or -  
a 11 a-U j h e l y  b e n , a’ hol a’ posta levelek ki szedődnek , fent tiszteltt Méltósá- 
gos B. ’Sennyei Károly Úr O Nagyságának rendelkeződni. Költt Páczinban 
Julius 19-dikén 1837 esztendőben.

G ö n c z y  Dániel, Páczini Ispány.



Ugyan azon Uradalomban ki adatik az idei B ir k a  h á g a t á s r a  130 darab válo
gatott finom szőrű. Birka-Kosok, mellyek pár számra is ,  nagyobb számmal is a’ 
tiszta és egésséges nyőstén nyájok legelő helyeikre elvitetődhetnek 4 hétre, min
den Kostul fizetendő 3 for. 24 kr. p e n g ő  p é n z b e n  b é r é r t .  — Ezen Kosok 
Szüjettettek rész szerént Méltóságos ß. Brüdern Jósef Úr O Nagysága Nemes He- 
veg Vármegyei finom  szőrű Birka-majorjaban, rész szerént pedig N. Zemplén 
Vármegyében Tekintetes Balásházy János Úr válogatott Birkáitól. Az előre való 
Rendeltetések utolsó Augustusig fogattatnak el írásban a’ fent írt helyen és móddal* 

Költ mind fellyebb.

J e l e n t é s .
(1) 1000 butelia valódi frantzia champániai bor áll eladásra késszen Budán 

a' várban, Ország-Ház útsza, 128 szám alatt lévő üveges boltban; meliybői akár 
mikor a’ legillendőbb áron vehet az illyest parantsoló.

Megüresűlt Erdő-Mester Hivatal.
(2) A’ Peklini kam. Erdő Mester Hivatal, Loga Jánosnak Kakas Falvára lett 

éltaltételével megüresűlt. Ezen hivatalhoz lakó szálláson kívül esztendőnként 100 
for. kész pénz fizetés pengőben, azon kívül 6 for. kantzelláriai szerekre vagyon 
megállapítva; továbbá 24 p. m. rozs; 40 pozs. m. zab; 12 Öl kemény tűzi fa ; 
5 szekér széna; 3 szekér szalm a; 100 font só. Tartozik pedig előre lOQ forintot 
bátorságul kész pénzben, vagy státus papirosban letenni»

Költ Budán Jul. 21-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(2) A’ Nagy Mélt. kir. Magyar Udvari Kamara rendeléséből f. e. Augustus

21-dikén nyilvánságosan tartandó többet ígérés útján fog haszonbérbe adattatni 
a’ Rékasi kir. kam. uradalomhoz tartozandó Hissziási erdőben esztendőnként 68 
holdat tévő vágás melly minteggy 1200 öl tűzi fát szokott adni, a’ Rékási szám
tartóság írószobájában, az 183^ katonai észt.re, vagy ha a’ bérleni kívánó inkább 
szeretné, egymás után következendő 5 esztendőre, akár egésszen, akár apróbb 
osztályokra felhasogatva. A' kik ezen használatot ki akarnák bérleni, jelen
jenek meg a’ mondott Hivatal írószobájában f. e. Aug. 21-dikén, elegendő 
bánat pénzzel felkészülve; ott az árendálásnak egyéb feltételeit előre is meglát
hatják. Költ Budán Jul. 20-dikán 1832.

Tűzi ’s Epületfa, továbbá épület szerekés kezebeli eszközök
szolgáltatására Licitatio.

(3) Folyó 1832-diki Aug. 13-dikán, reggel 9 órakor kezdve helyben Mező
hegyesen nyilván tartandó Licitatio lészen az 1833 ’s 1834-dik észt.re a’ ts. kir. 
mezőhegyesi katona ménes Intézethez megkívántató ’s mindjárt előadandó szük
ségesekre nézve; és pedig

1300 erdei ö l, kemény hasáb tűzifa, mellyből 800 öl bükk, 500 öl pedig 
tölgyfa légyen; továbbá: 6 darab 11— 12 hüvelyknyi vastag, 6 öles hosszú, 20
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darab 8—9 hüvelyknyi vastag 6 öl hosszú; 28 dar. 6— 7 hüvelyknyi vastag, 6 
öles hosszú tölgyfa szálak , épülethez ; 9 dar. gyertyánfa két két ö les; 2 dar. ve- 
resbükk vastag palló két két öles ; 50 dar. tölgyfa deszka, eggynek-eggynek hosz- 
szasága 3 ö l , szélessége 10 hüvelyk, vastagsága 1=| hüvetyk; 60 darab tölgyfa 
palló, hossza 3 ö l, szélessége 8 hüvelyk, vastagsága 3 hüvelyk ; 80 dar. tölgy fából 
faragott ablakfa, hossza 9 lábnyi; 50 dar. lóggó fa, bükkfából tíz-tíz lábnyi hosz- 
szú ; 10 dar. itató válú , tölgyfából, hat-hat öles; 6 dar. tölgyfa kútágas 4 ö l2 láb 
hosszú; 2000 darab puhafából metszett létz , két két öles; 40,000 dar. 18 hüvelyk
nyi hosszú 3 hüv. szélességű , puhafából metszett ’s megvont ’sindely; 40,000 
nagy és 10,000 dar. középszerű létzszeg ; 2000 dar. nagy, 4000 dar. kissebb fejes 
szeg; 40,000 dar. sindelyszeg ; 6000 dar. párkányszeg; 10,000 dar. nagy foglaló 
fejes szeg ; 5000 dar. palló deszkaszeg; 30 dar. ásó ; 30 dar. bemérő lapát; 14 dar, 
áts-kézi bárd; 6 dar. foglaló bárd; 4 dar. széles bárd; 12 darab agyagvágó kapa; 
12 dar. malter keverő kapa; 2 dar. vonó fűrész; 2 dar. hasíttó fűrész; 35 darab 
kötő fúró; 60 dar. létzszeg fúró; 12 dar. von ó , 40 dar. kézi fűrészhez való rás
p o ly ; 8 tutzet áts blajbász; 10 dar. székláb fúró; 4 dar. abrontsoló kés; 3 dar. 
lyukvágó fűrész; 2 dar. kultslyukat vágó fűrész; 30 darab meszelő; 12 dar. mérő
vessző; 5 akó lenmag olaj; 40 font bétsi korom; 5 font fehér vitriol; 15 font 
kolóniái kréta; 5 font grispán; 6 font vörös menium; 4 font máz ; 30 fontón- 
kenőts; 40 font en yv; 400 köböl oltatlan m ész, és 80 darab sárga festő föld.

Az ezen szolgáltatások iránt tartandó árverésre minden erdőbirtokos és más 
urak meghívattatnak azon megjegyzéssel, hogy a’ kik ezekben részesülni kíván
nak , azok előre bánat pénzűi 100 forintot kötelesek letenni pengőben; a’ kinn 
pedig valamelly szolgáltatás marad , az az egész vagyonnak tizedrész árát bátor- 
ságosíttásúl tartozik befizetni. Továbbá megjegyeztetik a’ tűzifa szolgáltatásra 
nézve , hogy ez iránt két féle mód fog tartatni az árverés, ú. m. helybe Mezőhegyesre 
és Pétskára vagy Medgyesre a' Maros partján mindenütt kimutatandó helyre szál- 
líttásra nézve ; a’ szerszám és épület fákat pedig Pétskára vagy Nagylakra szüksé
ges szállíttani a’ kimutatandó helyekre. A’ mit helybe Mezőhegyesre kell szál- 
líttani, azt mind a’ maga költségéntartozik végezni a'vállalkozó.

Hogy a’ szolgáltatásban többen részt vehessenek, a’ szolgáltatandók több 
apró mennyiségre szaggattatnak fel. A’ többi ’s közelebbi feltételeket a’ Licitatio nap
ján helyben fogják mindenek megtudni. Költ Mezőhegyesen a’ Katona-Ménes 
Intézetben Julius 17-dikén 1832.

B o x b e r g  m. k.
Major.

Kerékgyártó és Bodnárfa szolgáltatásra Licitatio.
(3) Folyó 1832-diki Augustus 14-dikén, helyben Mezőhegyesen, a’ szokott reg

geli ’s délutánni órákon, az 1833-dik esztendőre hozzávetőleg kiszámított szük
séges faneműk szolgáltatására Licitatio fog tartatni, és pedig : 10 darab hajlott, vagy 
úgy nevezett hattyú nyakú és 150 darab közönséges szekér rúd ; 600 dar. lókotsi 
kerekekbe való talp ; 500 dar. kü llő , nehéz szekér kerekekbe, 1500 dar. tölgyfa 
oldalfog; 100 dar. karfa lókotsihoz, és ugyan 100 darab ökör szekérhez/ 150dar. 
juha lókotsihoz : 150 darab széna hányó villanyéi; 400 dar, oldalfa ; 100 dar. vendég



oldal; 100 dar. fehér tölgy barona fa ; 20 dar. hársdeszka, eggy-eggynek szélessége 14 
hüvelyknyi; 2 hüv. vastag, 7 láb ’s 6 hüvely kni hosszú; 50 dar. petrentze rúd ; 200 dar. 
6 akós,400 dar. 10 akós hordóra való abronts; 800 dar. 6 akós, 500 dar. 10 akós 
hordóhoz való donga; 10 lóggós kotsiba kas; lókotsiba való első kerek 12 dar., 
25 dar. szekérkas; 1000 dar. gyűjtő favilla; 200 dar. hosszú kőrösfa villanyé] ; 
100 dar. tövis borona; 30 dar. tölgyfa szánkó, ökör után való; 9500 dar. nyírfa 
söprű; 5 dar. hordó mind öt akós; 100 dar. rudallófa ; 20 dar. malomorsó, 
körös fából; 200 dar. malomfog gyertyánfából; 12 dar. malom persely körös 
fából; 50 dar. sütő lapát; 120 dar. szénvonó ; 50 dar. sütő lapátnyél puha fá
ból ; 80 dar. szénvonó nyél kemény fáb ól; 200 dar. satú törlő 9 lábnyi hosszú. 
A’ kiknek kedvek volna ezen szolgáltatáshoz, ezennel illendően meghívattatnak 
40 for. ezüst pénzzel felkészülve, mellyet a’ Licitatio kezdete előtt bánat pénzűi 
kelletik letennie. Egyéb feltételeket, valamint minden szolgáltatandó eszközre a' 
mutatványt, kiki a’ I^icitatio napján roegjáthattja.

Kőit Mezőhegyesen a' ts, kir. Katona-Ménes intézetből Jul. 17-dikén 1832.
B o x b  er g m. k.

Major.

Jelentés Szépművekről.
(2 )  Budára a’ várba, Országház útsza, a’ 128 szám alatt lévő üveges boltba 

érkeztek legközelebb: O Felségének a’ Császár ’s Királyunknak igen jól talált képe, 
melly hat lábnyi magosságú ; továbbá, O Felségének Ferdinand ifjabb Királyunk
nak , mondhatjuk, hogy a' sok közül, igazán ’s legjobban talált képe; nem kü
lönbben Ő kir. Magosságának Ferdinand Fő Hgnek is valóságos képe. Találtatnak 
továbbá az Üdvözítőnek, Szűz-Máriának és sok Szenteknek képei, mellyek mint név 
napi Patronusok, a’ magok művészi jeles készületeikkel különösen ajánlkoznak, 
ajánlkoznak továbbá tsinosan készített ’s finomúl aranyozott rámáikkal; vágynak 
történeteket előadó eredeti képfestések i s , mellyek mind igen illendő áron adat- 
tainak. Elfogadtatnak az érdeklett helyen minden avúlt festésű képek a’ kitisztít- 
tás végett, és kezeskedés válaltatik, hogy azok szint’ olly jó állapotban tétettet- 
nek, mintha legújabbak volnának. Mind ezeknek valóságokat akármikor is szem
mel lehet látni, a’ feljebb meghatározott helyen. Vágynak minden formájú fino
mul arányozott képrámák is , a’ legillendőbb áron ; de újak iránt való rendelések 
is elfogadtatnak, olly reménységgel ketsegtetve magát a' jelentő, hogy tisztelt 
megbízóinak teljes tettszéseket megnyerendő

Kiadandó-Szállás.
(2 ) Pesten a’ Dohány utszában 362-dik szám alatt Somogyi Ferentz úr Házá

ban egy 12 szobából álló szállás az útszára az első emeletben, melly mostan egé
szen újonnan helyre állíttatik , konyhával, padlással, fa- és borpintzével, nem- 
különbben szekérszín, és Istállóval jövő Sz. Mihály napra, úgy szinte egy más 
6 szobából álló lakás, mellyet fel is lehet osztani, ugyantsak Sz. Mihály napra 
kiadandó. Bővebb tudósítást a’ háznál lehet szerezni.



Pesti Könyváros W ig a n d  Ottónál  megje lent :
Ritka, Csodás, Réinletes és Rorzasztó

R A K. H E L Y E.
A ’ természet és müvészségmegyéjében találkozó ritkaságok, csodák , iszonyú 

természetjelenések, földrengések, tűzveszélyek, éhségek, ragályok, vízárak ’s 
egyéb nyomorok; emlékezetes utazás és vadászkalandok ; borzasztó harczjelené- 
sek , iszonyú halálnemek , szörnyű boszúlatok , rémletes vétkek , emberi szörnyek, 
despoták, tyrannok életrajzai, eharactervonásai ’s egyáb ritka, csodás, rémletes,

és borzasztó történetek ’s a’ t.
É r d e k e s  á b r á z l á s a .

Hasznos mulattató minden rendű Olvasók számára.Első Füzet .
Csinosan borítva 3 fűzetnek ára 1 for. pengőben.

X 0 X

A z  e l s ő  f ü z e t  t a r t a l m a :
Utazási kaland a’ Chimbora^on.— A’ persa király palotája Ispahanban. —-  

A’ férgyilkos. — Szörnyű halál a’ tengeren. — A’ csennevész.— Török kegyetlen
ség keresztény iránt.— Viseondi János Maria, egy olasz tyrann.— Cheou-Sin 
vagy T cheou , egy napkeleti tyrann. — A’ vas koporsó.— Olasz boszulat rajza. 
— A’ jégpalota Pétervárott.— Gianibelli pokol-erőműve. — Az anakonda vagy 
bálványkigyó.— Veszélyes félreértés. — Az elevenen szalonnázott ( espékelt).—  
A’ Nemesis. — Viadal medve ’s tolvaj közt. — Második Sámson. — A’ fiatal gonosz- 
tétnők. — Csodás szabadulat. — Az éhhalál. — Legnevezetesb viszhang. — Brock a’ 
Waterlandban. — Szökés a’ szénégető kunyhóbul. — kínzás- — A’ haramjanagy 
kunyhója. — A’ vadlopók büntetése. — Veszély kígyó által. — Ugrás a’ Niagaraesély- 
be, —■ Leányszörnyeteg.— Angelo del Dúca, haramjanagy Olaszországban.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87TVfor. 
4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 179* —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 1231 for. 
Béts városi Bankó kötelező 2 |  pCentes 47f —  
Bank Actiáké 1133 —

A 3 D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t t á  a3 B u d a i  v i z m é r t é k  s z e r é n t  1832-dikbeti.

A 3 Gabonának Pesti p ia iz i áru Augustus 3-dikán 1832. Váltó Cz.ban , Posonyi mérő

1
I  tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló I 
fr. kr. II

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr. |

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 20 7 — 6 — 24 Zab 1 — 40 1 — 36 1 — 32
Kétszeres 5 — 4 — 40 4 — 20 Kukoritza 2 — 44 2 — 40 2 — 36
Rozs 2 — 44 2 — 40 2 — 30 Köleskása — — —

Árpa 2 — 16 2 — 10 2 — 6 Köles — — —■

B é t  s i e n  a3 p é n z  f ö l  v á m  a t  k ö z é p  b o t  s e  A u g u s t u s  \-söién:

Aug. 1-sőjén 7 Láb, 10 Hüv. 6 Von. 
—  2-dikán 9 Láb, 0 Hüv. 0 Von.

I — 3-dikan 9 Láb,  0 Hüv. 6 Von. 
— 4-dikén 9 Láb, 2 Hüv. 0 Von.



11. Szám.

HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
H a l h  a t a t l a n .

Városok és tornyok leromolnak , várak enj'észnek , 
Nemzetek elvesznek , mind oda lenni siet.

Fenn marad egy meg i s ,  pusztulást a’ mi nem ösmér: 
Nagy tettek , jeles ész fényszüleménye ragyog.

P E S T E N  S z e r d á n  Kis Asszony Hava 8-dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdeit/ Ország.
Apostoli királyunk e’ folyó észt. Jul. 

8-dikán költ legfelsőbb határozása szerént 
Fő Tiszt. Nádasi Tersztyánszky Imre urat, 
Sz. Benedekről nevezett Tereskei Apáturt, 
pétsi Főesperestet és Kanonokot, a’ fő 
mélt. Hétszemélyes Tábla közbiráját Pha- 
rosi Titularis Püspökségre méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

A’ Nádori ítélőszéknél régtől fogva 
megürülve volt actuariusi hivatalt fenséges 
Nádorunk, mint a’ Jászok és Kiírok FŐ- 
Birája T. Lozsy Imre úr kinevezése által 
vala kegyes betölteni.

A’ nagymélt. m. kir. Kamara , Zalat- 
nán a’ kir. bánya, ’s olvasztásra ügyelői 
segédhivatalt j.mellyhez esztendőnként 750 
for. fizetésül, 1G8 ft 3 lótartásúl és sza
badszállás van kötve, megörültnek jelenti.

E’ folyó hónap \  dikén fosztá mega’ 
részre nem hajló halál szabad kir. Pest 
városa Tisztikarát néhai Tek. Morlin Imre 
úr sullyos és hosszas belegeskedése után 
az élők sorából történt kiragadása által 
eggy érdemes SenatorátóL A’ boldogéit 
4S eszt.ket é lt, ’s 1822 dik óta az említett 
kir. város Magistratusát, mint Tanátsbeli 
ékesíté. Hideg tetemei illő halotti szertar
tással e folyó hónap G-dikán takaríltaltak 
el a’ plébánia sírboltjába.

Második Félesztendő.

Moldvában a’ pfolti Kerületben a’ 
marha dög kiütvén , mind azon marhák
nak, mellyek Erdélybe hajtatnak, a’ ha
lárnál 3 napig veszlegelniek kell; a’ készí- 
tellen marha bőr hihozatala pedig további 
rendelésig eggy átaljában megvitatott.(Érd. 
Híradó).

B é t s.
Augustus lsőjén az 1818-diki Mart,

21-diki Patens következésében a’ régi adós
ságok 81-ik húzása megtörténvén, a’ 9-ik 
rendszer vonatott k i, melly 5 pcentes ban
kókötelezéseket foglal magában, még pedig 
a’ 7021-dik számon kezdve berekesztoleg 
a’ 8008 dik számig. Az azokon álló tőke
pénzeknek 1,000,699 fr. leszállított kamat- 
jok 25017 ftot 28 |  xrt tészen. Az emlí
tett Seriesben foglalt eggyes kötelezések 
számát különös feljegyzés fogja közzé tenni.

A’ hamburgi Correspondent, ’s ezu
tán az Alig. Zeit. egy a’ magyar határ
szelekről Jul. 13 dikáról költ illy foglalatú 
leveletközölnek: „Három hét óta az austriai 
seregnél a’ hadi készületek új ’s kétszerezett 
igyekezettel folytatnak ; e’ teljesen hadi
lábra fog rövid időn állíttatni. Csehország
ból, Gáli tziából, Morvából, Magyar Or
szágból, sőt a’ legtávolabbi határszélről 
is Erdélyből sürü seregtsapatok tétetnek



mozgásba , hogy', mint hiteles kútfőből le
bet állítani, az úgy nevezett nyugoti, 
mellynek középpontja Tyrol, és az olasz 
sereghez közelítsenek.“ Az Alig. Zeit. e’ 
felvett tzikkelyhez azon észrevételt köti, 
hogy a’ talán nagyítva is van. Az Oest. 
Beob. pedig , melly ugyantsak közli e’ le
velet, illy megjegyzéssel zárja Aug. 3 diki 
lapjait: „mi közelebb vagyunk a’ magyar 
határokhoz, ’s a’ felhozott tzikkely fogla
latját merő költeménynek nyilatkoztatjuk. 
ISem akarjuk szoros visgálat alá venni, 
mint történhetik egy illy hamis alapú, 
tárgy felvétele az Alig. Zeil.ban; melly 
az austriai tartományokban levelezők hij* 
jával níntsen. A’ magyar határokról szólló 
tudósításoknak rövidebb az út jók Augs- 
burgnak egy enesen , mint Hamburgon ke
resztül.^

Egyházi Fejedelemség.
Anconából ezeket közli az Oest. Beob. 

f. h. 2-dikán : Jul. 14-dikén reggel adatta 
Cubiéres Grlis tudtokra a’ romagnolai va
gyontalan odabújdosottaknak , hogyr vagy 
a’ várost hagyják el ’s térjenek vissza hon- 
jokba , vagy pedig válaljanak szolgálatot 
az algíri táborban: azoknak a’ számokra, 
a’ kik inkább választották a’ hazatérést, 
e’nek végre hajtására szükséges segedel
mekről tétetett rendelés. Ezen bánás mód 
nagy' kedvetlenséget támasztott a’ frantzia 
Országiás ellen. Az érdeklett kibújdosot- 
tak közül tsak 14-en válalkoztak az algíri 
táborba menetelre; a’ többek, minteggy 
150-re telő szám, még elhatározatlan, 
hogy mi tévők légyenek.— Ugy'an aznap 
reggel a’ frantzia hajós sereg fordúlatokat 
tett a’ tengeren , midőn szokása szerént 7 
órakor estve onnan vissza tért, Artemi
sia fregata, Caravanne gabarra, és Eclypse 
brigg nagyon közel mentek a’ parthoz, ’s 
reménytelenül elfogyva szelek a’ sebes fo- 
lyamú vízen , igen kevés hijja volt, hogy 
& la Yolpe nevezett alatt ösmereteszátony

ra nem iitődtek: tsak a’ legénységnek hi- 
degvérüsége, ’s gyakorlottsága mentette 
megazokat. A’nakutánna emleget valamelly 
öszveszóllalkozási viszálkodást Jul. 15-dike 
estvéjén , eggy frantzia tiszt és olasz ifjak 
között; de a’ szóváltásnál egyéb követke
zése nem lett. Azután való nap (16-dikán) 
estve az a’ hír támadt estve a’ városban, 
hogy a’ következendő éjtszaka elfogatta- 
tások fognak történni; e’nek megtudása 
végett két személy a’ katona kormányhoz 
ment: ezeket magokat fogták be, ésS. Pa- 
lazábia vitték. Azután eggy tiszt küldet- 
tetett ki 30 közemberrel, hogy bizonyos 
Mariano Ricci lakását és tsapszékét —  
vi’sgál 1 ják ; de o t t ,  azok közül senkit 
sem leltek , a’ kiket tulajdonképpen ke
restek. Egész éjjel jártak a’ városból a’ 
vigy ázó örök , és több magános lakásokat 
fürkésztek ki. — Minthogy a’ romagnolai 
kibujdosottaknak magok elhatározására 
engedtetett idő még tegnap eltölt volt; 
ma azt a’ parantsolatot vették , hogy dél
után 3 óráig elhagyják a’ várost, a’ mint
hogy valóban sokan is mentek el hajón. 
Némellyek Konstantinápoly ba , mások 
Egyiptomba szándékoznak : sokan válalkoz
tak volna az Algírba menetelre is készen; 
de ekkor már einem fogadták kínálkozá- 
sokat; 14-en mentek Ravennába. Úgy be- 
széilik , hogy mind ezek azon egyezkedés 
kövttkezésiben történtek így, a’ m elhet 
Gróf St Aulaire kötött Bemelti Kardiná
lissal. Ma Campiletti tanálsbeli úr is el
ment Cubiéres Grlishoz , hogy a’ kibújdo- 
sotlak sególlésére szükségesekről végezzen 
vele az előbbeni hirdetéshez képest; de azt 
a’ választ nyerte, hogy a’ Grlis e’ végett 
semmibe sem bolsátkozhatik, minthogy 
később egésszen más útasítást vett. Mons. 
Grosselini még e’dig sem érkezett Osimó-
ba. Hírlelik , hogy 35 személyt fognak el; 
de még e’dig tsak 5 van befogva; sokan futás 
által menekedtek meg az elfogallatástól.



Ragy Britannia,
A’ Cornier ezt írja Jul. 21-fűkéről: 

,, Az orosz hollandi költsön tegnap negyed
szer jött az Alsó Házban vitatás alá, ’s az 
oppositio negyedszer veretett vissza. (Ba
ring úrnak azon ajánlatja, hogy tagadtas- 
sék meg a’ további fizetés e’kor 79 szó 
többséggel vettetett félre.) Mivel a’ Ház 
véleményét most már olly kitűnő több
séggel mondta ki, reménylni lehet, hogy 
a’ parlamentum drága és igen betses ideje 
nem veszztegettetik többé kormány meg- 
buktatási próbákkal/4

Lord Palmerston az Alsó-Háznak Jul. 
20 diki ülésében rnegígéré a’ görög kől- 
tsöni ügy nem sokára leendő előterjesz
tés t.

Luiza AVilhelmina szász Weimari Her- 
tzeg asszony, a’ hollandi Grál Major Bern- 
hard 15 esztendős, ’s az angoly Királyné 
testvérjélol született leánya , hosszas szen
vedései után megholt Londonban Julius 
11-dikén.

Lord Nugent helyét a’ kintstári hiva
talnál Warre úr nyeri. Nagy Britannia 
és Frankfurt szabad-város között Május
13-dikán kereskedési és hajózási egyezés 
köttetett tíz esztendőre, melly 14 kőltsö- 
nös viszonyokon alapúit czikkelyekből áll, 
é< ts ik egy esztendővel megelőzött fel 
mondás által fosztalhatik meg kötelező 
erejétől.

A’ Times példa nélküli keserű han
gon mondja ki a’ Német szövetség végzé
sei felől ítéletét. Okoskodása közben még 
azt is nyilatkoztatja, hogy olly nép, 
melly a’ Németszövetséget teszi , az ön
kény bálványa előtt porba nem süllyedhet.

Jul. 12-ike (I. 3-ik és 4-ik számú leve
lünket) tsakugyan nem mehetett el vérenge- 
zés és gyilkosság nélkül Irlandban. Barclay 
György, és még egy más, mind ketten 
orániak (protestánsok) lettek a’ párti dü-

hösség áldozati. Costello és Walsh neve" 
zetes kath. urak Dobiinban elfogattak j 
de kezesség mellett szabadon botsáttattak. 
Sok derék em berek, ezek közt Lord Gál- 
m oy, és a’ „szabad pré s“ kiadója hason
lóéi elfogattak Tipperaryban.

Az Alsó Ház Jul. 21-diki rövid ülé
sében Grant úr a’ londoni és vidéki ’sidók 
kérelmét terjeszté elő, melly ben a-zok ma
gokat az Ország több lakosival a’ törvény 
előtt egyenlőkké tétetni kívánják. (Uerlzeg 
Wellington ministersége alatt is- fordúlt 
már illy kérelem meg, a’ parlament előtt.) 
Az orosz-hollandi kőltsönt érdeklő bili 
ugyan ezen ülésben először felöl vastatolt; 
második felolvasása pedig keddre (24d.) 
határozta tott.

Az éjszak amerikai- képviselők Házá
nak eggy biztossága a’ bank szabadság le
velének eltörűltetését javallja (Globe.)

A’ Felső Ház Jul, 23-diki ülésében 
Lord Melbourne az irlandi reformbill má
sodik felolvasását ajánlá. Herczeg W e l 
lington, mivel e’ reform a’ protestánsok 
elsőbbségét, ’s eggyszersmind Anglia és 
Irland egybeköttetését gyengíti, ellene szól- 
lott. Azomba az oppositio tsak proforma 
történt; Lord Plunkett beszédje után a’ 
bili második felolvasása szovatolás- nélkül 
elfogadtatott.

Az alsó Ház ugyan az napi ülésében 
Lord AI thorp jelenté , hogy ő a’ közelebbi 
pénteken (27) a’ budgetet fogja előterjesz
teni, eggyszersmind javallá , hogy a’ ház 
helybehagyási biztossággá változzon. Ro
binson úrnak színt adott ez az orosz-hol
landi és a’ tzélbavett görög költsön tekin
tetéből a’ kormány tettei ellen protestálni. 
Az e’digi nyilvánosítások legyenek jók , 
a’ mennyiben azok a’ wbigek és törik közt 
történtek ; de nem elégítik ki a’ publiku
mot, melly Angliát minden szárazföldi 
köteleztetések alól szabadúltnak látni óhajt
ja, Hume úr reményű, úgymond, hogy



a’ görög ügyben a’ görög nép kívánatjai 
is figyelembe vétettek; mert lia ez nem 
történt, úgy a’ király nevezés nem távoz- 
tatása, hanem kezdése a’ zavaroknak. 
Spring-Rice úr 50,000 font st. kívánt ha- 
tároztatni eggy nemzeti képtár építtetésére; 
a’ javallat készséggel fogadtatott el. Több 
más tárgyakkal hasonlólag történt a’ do
log ; tsak az irlandi új nevelési rendszerre 
kivántatott 37,500 font sterl. adatott vi
tára okot; e’ miatt szovatolásra kerülvén 
a’ dolog, a’ protestánsok (17. 68 ellen) 
alól maradtak.

Julius 24-dikén a’ Fehsőház némelly 
kérelmek felől tett tudósításokat kihalgat- 
ván , eloszlott. Az alsóház helybeli ér- 
dekletű billek visgálatával foglalatosko
dott. Ruth ven úr felálla, hogy Irland mos
tani állapotjának megvisgálására egy biz
tosság kineveztetését ajánlja; mivel pedig 
a’ tagok felszámolása után kijött, hogy 
alig vannak 40 en jelen, indítványát kö
vetkező napra halasztá.

Hill úr,britt minister a’ nápolyi ud 
varnál vissza hivatott, ’s helyébe külde
tett Lord Posonby, Gróf Grey hitvesé
nek testvérje.

Sir Malcolm admiral alatt azon hajó
had, mellyről közelebbi levelünkben volt 
szó, 3l coiki kikötőbe (Irlandb.) megér
kezett.

A’ belga-hollandi ügy felől így ír 
az angol Courier: A’ német újságok úgy 
beszélnek, hogy a’ hollandi kormány a’ 
burkus kabinethez folyamodott, annak a’ 
Conferentiánál leendő közbenjárása által 
igyekezvén elháríttatni az erőszakos rend
szabásokat; és hogy a’ hollandi Király Ant
werpent angol és burkus katonák által en
gedi megrakatni, míg az eggyezés tökéle
tesen végbe megy. Egy jlly javallat nem 
hihetetlen ; de a’ belga király ezt einem 
fogadja, sem a’ képviselők házát egy illy

nem populáris ajánlat elfogadására nem 
fogja merni felszóllítani.

Ugyanazon újság ezt írja Juh 24-kéről 
a’ portugallí dolgokról; Don Pedróról 
mind ez ideig tudósítások nélkül vagyunk; 
de minden hírek fogyta mellett is bátran 
merjük állítani, hogy Juh 15 , vagy 16-kig 
a’ Constitutionálisokon semmi szerentsét- 
lenség nem történt. Mert a’ mi e’ napokig 
történt, már tudva volna nálunk: ugyan 
is Coimbrától Lissabonig telegrafi linea 
van állítva, Lissabontól Madridig a’ sebes 
posta négy nap érkezik, Madridból Ba- 
yonnéig két nap, itt kezdődik a’ telegraphi 
öszveköttetés Párissal, hol tehát a’ tudó
sításokat már 21-dikén vagy 22-dikén 
tudni kellett vala.

Frantzia Ország.
Julius 25-dikén tétetett közönségessé 

a’ Prouvaires útszában f. e. Febr. 2-dikán 
intézetbe vett lázzadás végeit, a’ párisi 
itélőszék előtt hozattatolt ítélet. E rői a’ 
kiadott hirdetés ez: Eslve 7 órakor gyűlt 
a’ jury a’ nagy palotába : 145 kérdések té
tettek elejébe; reggel ötödfél órakor adott 
jelt az ő harangja , hogy tanátskozásának 
vége vagyon. A’ rendes ülés igen nagy 
számmal felgyülekezett nézők jelenlétében 
kezdődött eh A’ jury 26 vádoltatottat 
teljes szabadságba tesz ; azt mondja, hogy 
1831 és 1.832-clik esztendőkben bizonyos 
complott szövetkezeit öszve, mellynek az 
vala a’ tzélja, hogy az Országlást megbuk
tassa , vagy megváltoztassa; vagy a’ pol
gárságot a’ királyi hatalom ellen fegyver- 
keztesse , vagy polgári háborúra ingerel
jen , midőn polgárok szóliittattak fe l, hogy 
egymás ellen fogjanak fegyvert. A’ jury 
azt nyilatkoztatja, hogy azon Complotot 
eggy vagy több történet követte , mellye- 
ket tsak azért kezdetlek mindenkoron, 
hogy a’ szándékot teljesedésbe vigyék. 
Azon kérdés, melly anak kíván végére
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járni , hogy az eroszaktétel — attentat —  
valósult é; azon kérdés, hogy ajándékok 
vagy Ígéretek által tétetett é ingerlés; va
lamint a’ harmadik is , hogy az erőszakté
tel fejeinek szolgáltatódon é fegyver , hadi 
készület ’s egyéb eszközök—• elmellőztet- 
tek. PonceIet,az irányozatbavett erőszak
tételt illető első ’s második kérdések kö
vetkezésében, továbbá, a’ Vilié Houéli 
Sergenten szántszándékkal elkövetett gyil
kosság miatt bűnösnek találtatott, ez utóbbi 
környűlállásra nézve mindazonáltal kön
nyített állapottal. O , valamint Marliat 
Dudertre , Dutillet, Palriarche és Fitzan- 
ne , a’ törvényszék által deportatióra kár
hoztattak; Pioggot la Croix,ForlierTou- 
tain, Guerin, Fargues, Descloux, Cheri, 
Coudert, Roger, Lechat, Daxelhofer és 
Bacqvier öt esztendei fogságra , és a’nak 
utánna holtig politzia felvigyázás alatt lesz 
nek; Charbonnier, Grecther, Lebrűn és 
Coliért esztendei fogságra és két esztendeig 
tartandó politzia felvigyázás alatt léteire; 
Suzanne, Vuchard, Mauzer, Coliin az 
idősbb , és Bousselet eggy esztendei fog
ságra , és eggy esztendeig politzia felví- 
gyázás alatt léteire. Ataljába mindnyájan 
a költségeknek summás megtérítésére. 
(E’re azt jegyzik meg, hogy a’ 150,000 
frankra menő költség , kizárólag Charbo- 
nier de la Guerrerie úrra fog súlyosodni, 
minthogy ő egyedül az a’ vádoltaltak kö
zül , a’ ki tekintetet érdemlő vagyonnal bír.) 
Az ülésnek 9 óra előtt 5 minutummal 
lett vége.

Párisban, az 1830-diki Julius emlé
kezetére tartandó ünneplésre ezek vannak 
előre rendelve: kifognak házasíltani azon 
famíliákhoz tartozandó 16 fiatal leányzót 
a’ kik az 1830-diki Jul. és 1832 diki Jun. 
hónapok napjain vívtanak, Jul. 27 dinén 
mindenféle élelemre valók kiosztása mel
lett ; 28 dikán déltől egész éjfélig mindé-1 
nütt közönséges játékok és vígadozások

fognak tartatni; 29-dikénnagy szemléletet
fog a’ Király tartani a’ nemzeti Or, és 
rendes Katona seregeken , a’nakutánna sza
bados bemenetel engedtetik a’ játékszínek
be , és tűzi játékokhoz, kifog világosíttatni 
a’ pantheon, és minden közönséges épületek.

Luiza Maria Hg Asszonynak öszve- 
kelése a’ Belgák Királlyával, a’ mint a’ 
Nouvelliste adja, Aug. 9 dikén fog meg
történni Compiegneben. Az Udvar Julius 
28 dikán szándékozott St Cloudot elhagy
ni, és a’ Tuilleriákban két napi mulatása 
után INeuillybe menni.

A’ Moniteur azon hirdetését közli a’ 
Párisban lévő austriai Követnek, melly 
szerént O Felségének a’ Császár és Király
nak alattvalói akár hol találtassanak a’ 
frantzia birtokokban , ha utazó szabadsá
gok eltelt, vagy az érdeklelt követségnél, 
vagy pedig az austria Consulságoknál je
lentsék be magokat: különbben, ha ezt 
tenni elmulasztják ; a’ törvénytelenül más
hová költözőitekről szól 1 ó rendelések fog
nak reájok nézve gyakorolalba vétetni.

Genfből írták, hogy Julius első Haji
jaiban Bourmont urat olt láttak Ezen hí
resztelés, mellyrol azonban senki sem ke
zeskedik , azt mulatná , hogy Berry Hgné 
fíelvétziában megfordult.

A’ kiköltözött Lengyeleknek ügyvi
selő Biztossága kérelmet nyújtott be nem 
rég a’ ministeri tanáts; elejébe, melly alá 
64 en íriák magokat. A’ kérelem , szívre- 
ható kifejezésekkel adja elő azon mély és 
emberiséggel nem eggyezlellielő teltből 
eredő fájdalmat, melly szerént a’ Dantzig- 
ból jövő Lengyeleket Algírba menni ren
delik ; alólíroltak azon könyörögnek tehát, 
hogy ezen határozás változtassák meg. —  
A’ ministeri Tanáts Gróf Rigny , tengeri 
Minister által adta tudtokra a’ Küldöttek
nek , hogy a’ Lengyeleknek megváltozha- 
tatlanúl Algirba kellessék menniek, az 
előbbeni határozás következésében.



Báró Portai, tiszteletbeli Elölülője 
az Orvosi Akadémiának, Tagja a’ Tudo
mányok Akadémiájának, a’ College de 
France Intézetben Tanítója az Anatómiá
nak, előbb XVIII. Lajos, a’nakutánna 
x . Károly udvari Orvosa, Jul. 23 dikán 
meghaláloza Párisban , életének 91-dik esz
tendejében. A’ College de France Károm 
hónap alatt, benne ötödik Piofessorát vesz
ti. u.m. Champollion , Cuvier, Remusat, 
Thurot és most Portai urakat.

LafF.tle, Arago, és Odillon Barrot 
urak most Párisban egy vasárnapi hírla
pot adnak k i, „józan emberi ész“ czím 
alatt; mellynek első számja 15 ezer ve
vőkre talált. Mikor fognak még kedves 
hazánkban a’ magyar újságok, ’s minden 
folyóírások öszvesen enyi előfizetővel 
ditsekedhetni.

ÍVé m e t  A l f ö l d .
Párisi levelek, a’ londoni Conferen- 

tia 67-dik Protocollumát, mellyel Julius
13-dikán írtak alá az öt Hatalmasságok 
követjei , e’ként adják : Az öt ud
varoknak meghatalmazottjai megelégedés
sel szemlélték O Felségének a’ német alföl
di Királynak újabb előterjesztéseiben, hogy 
azon engedések, melljek a’ határokról 
kivonulást illetik, ezt közeledni ígérik. 
Igaz az, hogy az öt Hatalmasságok meg
bízottjai amaz előterjesztéseket elégsége
seknek nem találták ; tekintetbe vévén mind 
azonáltal azt, a’ mire O Felsége a’ német- 
alföldi Király átalánosan igyekezik Euró
pának közbékessége, ’s ezért áldozatot is 
kész tenni; tekintetbe véve az ő megha
talmazottjainak a’Conferentiánál több pon
tokra adott megjegyzéseiket; úgy hiszik 
az öt udvaroknak meghatalmazottjai , hogy 
a’ 65 Protocollumhoz E. alatt mellékelt 
irányozathoz , némelly módosíttásokat ter
jesszenek elő olly formán , hogy e’ vissza 
vonhatallan végső Egyezkedés követke- 
zendőképpen tétessék fe l: Abrázolatja az

egy részről Austria, Frantzia , Nagy Bri
tannia, Burkus és Orosz Udvarok, más 
részről O Felsége a’ német-alföldi Király 
között köletendo Eggyezkedésnek: Mint
hogy O Felsége a’ német-alföldi Király, 
az austriai, frantziai, nagy britanniai, bur
kus és orosz udvarokat mint a’ bétsi és 
párisi Eggyezkedéseknek aláíróit mint a’ 
német-alföldi Királyságnak alkotóit, meg
hívta, hogy eggyet értőleg O Felségével 
tanátskozzanak legjobb módról azon nyug
talanságok letsiIlapíltására , melly az ő 
birtokaiban kiütöttek , a’ fentebb nevezett 
udvarok eleget kívánván tenni ezen fel- 
szóllíttásnak , meghatalmazottjaikat elkűl- 
dötték a’ londoni Conferentiára, ’s ott
0  Felségének meghatalmazottjaival egy- 
gyütt megösmérték a’nak szükséges vol
tát , hogy azon feltételeket, mellyek 
szerént a’ bétsi Eggyezkedés, melly 1815- 
diki Május 31-dikén kőit, az 1814-diki 
Julius 2l-diki alkudozás következésében, 
újra fontolás alá vegyék , és a’ két Tar
tomány elválalkozását elhatározzák. E’nek 
következésében kinevezték O Felségeik a’ 
következendő meghatalmazottakat (itt kö
vetkeznek azoknak neveik) a’ kik forma 
szerént kitserélvén köllsönösen meghatal- 
mazássaikat ezen Czikkelyekben állapod
tak meg: 1-ör.) Hollandiának Belgiommal, 
az 1815 Május 31 diki bétsi Eggyezkedés 
szerént történt eggybeköttetése , felóldott- 
nak ösmértetik. 2.) Belgiom új, és független 
Státus lészen. Birtokainak határai, valamint 
Hollandiától elválalkozásának feltételei, az 
ezen Eggyezkedés mellé kaptsolt Czikke
lyekben van meghatározva. E’ Czikkelyek, 
mellyeknek a’nyi értékek és jelentések van, 
mintha a’nak tulajdonképpen való részét 
tennék , azt foglalják magokban , hogy azon 
Hollandia és Belgiom között későbben 
történendő Egyezkedéssé válIjanak,melly- 
re O Felségének a’ német-alföldi Király
nak és Belgiomnak meghatalmazottjai, az

1 austriai, frantzia, nagybritanniai, burkus
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és Orosz Udvarok feliigyelése és kezeske
dése alatt fognak állani. 3.) E’ jelenvaló 
Eggyezkedés helybenhagyásokat fog nyer
ni, és a’ helybenhagyások Londonban hat 
hét alatt *) vagy még hamarább is ha lehet
séges kifognak tseréltetni.

Abrázolatja a’ Hollandia és Belgiom 
között köttetendő Eggyezkedésnek. — Itt 
következnek az 1831 Nov. 15-dikén költ 
24 C zikkelyek; azután mint Függelék, 4 
módosító Czikkelyek imigyen: 1.) Czik- 
kely. Azon Birtokok, Városok , Erőssé
gek és Helyeknek határaikról leendő ki
húzódás, mellyek Uralkodót fognak tse- 
réln i, e’ jelenlévő Eggyezkedésnek kitseré- 
lése után 14 nappal történjék, a’ közönséges 
szokás szerént. Midőn a’ különbbféle fe- 
lekezelek táborai elhagyják azon Tartomá
nyokat és Helyeket, a’ mellyekben most 
állanak, elviszik magokkal azon Országiás 
készületeit, a’ mellynek szolgálatában 
vannak, hanem ha azon készületek a’hely
beli katonaság közé tartoznának. 2.^Czik- 
kely. Mind a’ két Státus Biztosokat fog 
kinevezni, a’ kik Aachenben fognak öszve 
gyűlni , hogy ott alkudozzanak , és mind 
a’ két Ország javához illő barátságos Eggye- 
zést készítsenek, a’ jelen való Eggyezke
désnek 0-dik Czikkelyétől a’ 12 dikig, 
minthogy azon Eggyezkedésnek Czikkelyei 
a’ 9 diktől a’ 12-dikig azon alkudozások 
végezetéig felfüggesztve maradnak. Mind 
azon módosítások vagy változások , mel- 
lyeket az érdeklett Czikkelj'ekre nézve 
tenni fognak a’ Biztosok , olly tekintetnek 
lesznek Austria, Frantzia Ország, Nagy 
Britannia, a’ Burkus és Orosz Udvarok 
előtt, mintha ezen Irományba foglaltat
tak volnának. Az még is értetődik mind 
azáltal, hogy mind a’ két eggyezkedő Fe
lekezet, mint megállapított princípiumot 
tekinti azt, a’ melly a’ bétsi közönséges 
Eggyezkedés 108 dik Czikkelyétől bere-
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kesztoleg a’ 11 T-dikig a’ folyókon és haj ó- 
kázható vizeken lévő szabad hajókázásia 
nézve alkalmaztatható a’ Hollandiát Be'- 
giomtól elválasztó vagy pedig azokon ke
resztül vágó vizekre. Ezt a’ hajókázást az 
1831. Mart. 31-dikén Majntzban a’ Bhé- 
nusra nézve megállapított tarifák szeréi t 
kell regulázni. 3 ) Czikkely. Ha aJ hollan
di ’s belgiomi Biztosok, a’ kik Utrecht- 
ben fognak öszve gyűlni, megeggyesűl- 
hetnek azon módról, hogy az esztendei 
8,400,000 for., melly Belgiom terhelte* 
tésére marad , mérsékleti kamat fizetés fe
jében eggyik vagy másik Országban tőké- 
síttetik ; tehát ezen megeggyezés is olly te
kintetű legyen az öt udvarok előtt, mint
ha ezen Eggyezkedésben be volna foglalva 
és e’nek eggy részét tenné. 4 ) Czikkely. 
Azon esetben, hogy ha az 1831. Novemb. 
15-diki 24 Czikkelyek végre hajtására vagy 
értelmére nézve kétségek támadnána k; Hol
landia és Belgiom azon felvilágosíttó írás
hoz tartsák magokat, melly 1832. Jaruar. 
4-dikén költ a’ Conferentiában.

P o r t u g a l l i  a.
Még a’ Jul. 23-dikán indúlt londoni 

levelek sem közlenek semmi új híreket Por- 
tugalliából. — Párisba, Madridon keresz
tül , Jul. 15-dikéig terjedő tudósításokat 
vettek , mellyeknek rövid foglalat jók e’nyi- 
ben határozódik: ,,A’ melly pilIanlatbaii 
értésére esett D. Miguelnek bátyja kiszál
lása, azonnal miniíteri gyűlést hirdetett, 
hogy a’ról tartson tanátskozást, mi tévők 
legyenek ? Végeződvén a’ tanátsülés Cachias 
főhadi szállásból ordonántz tisztek küldet
lek széljel , a’ védő tábor — armée de de
fense— nég}' kormányozó Grlisokhoz. A’ 
Tajó bal partján paranlsoló azt a’ rende
lést vette, hogy eggynehány embert hagy
jon hátra az ott hányt sántzok őrizésére, 
a’ többek pedig késedelem nélkül indulja
nak Lizabona felé, hogy onnan éjszaknak 
tartva, a’ tábor erősödést vegyen. A’ Ta-Jegyzés: Ez ,  és más határnapok, másokkal váltatnak 

tel az eredeti, és megállapítandó Eggye/kedésben.



—  88 — -

jónak jobb partján álló bárom] Osztály 
közűi, melly a’ partok hosszában Leiria-ig 
nyúlnak fektékben , ketten parantsolatot 
kaptak, bogy Coimbra felé induljanak; 
a’ legelöl álló azonnal meg is indúlt, a’ 
második pedig utánna való nap követte. 
Követni szándékozott maga D. Miguel is. 
Lizabonában az a’ közvélemény, hogy 
Mondegonál elhatározó ütközet lészen.

A’ Pápa követjének kinyilatkoztatá 
Don Miguel, frantzia újságok szerént, 
hogy ő szerentsétlenség esetében inkább 
eggy amerikai hajón Civita Yecchiába vi
teti magát, mind Ferdinandnál keresne 
menedéket. O mindég azon Generálisok
tól van körűi véve , kiknek hűségére leg
többet számol. Don Pedro proclamatióji 
minden oldalról özönnel érkeztek Lissa- 
bonba; mit a’ világi, katonai tisztek fő
képp a’ politia minden igyekezetek mellett 
sem tudtak meggátolni. E’ mellett Don 
Miguel kormánya pénz nélkül van, ’s 
magán nem segíthet.

Spanyol Ország.
A’ közönséges újság levelek Madrid

ból Jul. 15-dikéig ezen híreket adják: A’ 
Király köszvény fájdalmai folyvást tarta
nak. Gróf Alcudia naponként vesz orvosi 
Jelentéseket S. Ildefonso királyi lakóvár
b ó l; ezek közűi a’ legújabb mondja , hogy 
könnyebbült ugyan O Felsége állapotja, 
de még tsakugyan folyvást ágyba feküvő. 
Mind az angoly , mind a’ frantzia Követek
S. Iidefonsóba mentek Madridból. Liza- 
bonából ,é sa ’ portugalli szélekről tsaknem 
szakadatlanul jőnek a’ sebes posták; eggy 
érkezett ma délután Lizabonából , mellyet 
tsak hamar követtek mások Zamorából 
és Ciudad-Rodrigóból. —  Jóllehet régen 
szárnyal már itt előre a’ hír D. Pedro ki
szállásáról, még is midőn ez valósággal 
megtörtént, nagy benyomást tsinált. D. Pe
dro táborozásának további munkálatjai, ’s 
a’nak következései foglalatoskodtatják itt

a’ beszéllo világot. Némellyek kárhoztat
ják , miért szállott olly távoly a’ főváros
tól , mellyhez közelednie rossz útakon ’s 
olly tájakon leszen kéntelen , mellyek éle
lemre valókat nem fognak szolgáltathatni: 
mások helyesellik D. Pedro Gralissainak 
gondolkodásokat, minthogy kevés számú 
hadi hajói és fegyveresei meg rém enged
ték volna az erőszakos kiszállást a’ Tajóra, 
a’ hol a’ partok szinte borítva vannak 
ágyúzó sántzokkal, mellyek ellen tsak pró
bát tenni is bizonyos veszély verte volna 
vissza egész szándékát. — A ’ Lizabonából 
indúlt jelentések még nem terjednek tovább 
Jul. 11 -dikénél. D. Miguel főhadi szállá
sát Cachiasban tartotta ; onnan botsátgatta 
minden parantsolatjait ’s határozásait. Az 
éjszaki tábor vezéreihez azon parantsolat 
ment, hogy a’ Tartományokat és helyeket 
hadi állapotban lévőknek hirdessék és tar
tsák. Az idegenek a’nyira őrizik lakásaikat, 
hogy Lizabona útszáin majd eggyet sem 
látni közűlök. D. Miguel felekezete telje
sen nem vala leverett, hanem nagy bizo
dalmát helyhezteti a’ seregek hívségében 
és a’ lakosok segítségében.

Legifjabb Hírek.
Sz. Somlyóban Ns Kraszna Ygjének 

Jul. 16-dikán tartatott Gyűlésében olvas
tatott fel ü  Felségének azon kegyelmes 
válaszló rendelése, melly ben hív alattvalóit 
a’ rövid időn megnyitandó Országgyűlése 
felől bizonyossá tenni méltóztatott. (Érd. 
Híradó.)

Az angol Courier írja Jul. 26-ikáról, 
hogy a’ Conferentia legutóbbi Protocollu- 
mára érkezeit feleletje a’ hollandi Király
nak igen megnyugtató. Azomba már 68-ik 
protocolumról is van szó, de a’ melly 
Thorn urat illeti.

A’ hollandi Keletindia főkormányzója 
Bosch úr helyét ideigóráig Brand úr nyeri.

Az egyiptomi basa seregei győzedel
mesen nyomúlnak elő Syriában.

(Hasznos Mulatságok 11. Szám. 1 árkus Hirdetés)
I



H i r d e t é s .
(X) A’ Bé esi Cs. Kir. Forcsolán , és tükör fabrikák Directiójának van szerencséje 

jelenteni, hogy ő az idei János fővételi vásáron, és ugyan 1832-diki Augustus 
21-dikén kezdve az azt követő napokon a szokásban lévő reggeli, és délutánni 
órákban „a* M a g y a r  K i r á 1 y n á 1“ lévő szálában készen lévő kimustrált por
tékáiból több éte l, és kávé asztali edényeket nyilvánságos Licitatio által azonnal 
teendő készpénzbeli fizetésért el fog adatni.

Ezen árverésnek elvégeztével a-’ cs. kir. Aerarialis Öntő Fabrikából bizonyos 
számú középszerű nagyságú tükrök fognak elkótyavetyéltetni.

Ezen új —7 mind a” külföldön mind honnunkban kedvesen fogadtatott —- 
a’ Budai Német Újság Levelekben immár érdem szerént megbíráltatott munkának 
nemzeti nyelvünkön leendő megjelentetése által, mind a’ magyar olvasó Közön
ségnek egy kedves ajándékot nyújtani, mind pedig a’ lelkes német Szerző’ érdem
koszorújába egy magyar földön termett Nefelejtset tűzni kívánván , —  ezen czélom 
elősegéllésére e1 jelen Előfizetési jelentést hazafiúi tisztelettel ’s bizodalommal in
tézem a’ magyar Olvasó Közönséghez.

Ezen munkának — melly németben 7 f. 30 xkért árúltatik ezüst pénzben — 
Előfizetési árát én 4 ezüst forintokra teszem.

Második Félesztendo.

11.
H I R D E T É S E K

a Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Miskoltzi Könyvárosok Kraudy és Társánál
Előfizetés útján megfog jelenni:

A’ M A G  Y A R.
H i s z t é r i á i  r o m á n o s  r a j z o l a t

a H u n y a d i a k  i d e j é b ő l
3 K ö t e t e k b e n

H e r l o s z s o l i n ’ r e m e k j e
magyarul szabadon kiadá 

á t  o v i c h  J á n o s  
H i t e s  Ü g y v é d  ő.
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Az Előfizetés tart e' folyó esztendei September utósó napjáig. —. Tellyes 

tisztelettel kérem e'*:iél fogva a T T . Előfizetést bészedendő U rakat, hogy a’ 
jövendő Előfizetéseket a kijelelt napig hozzám Miskoltzra megküldeni méltóztas- 
sanak. — October Iső napjától kezdve ezen munkának ára 5 ezüst forintokra és 
30 xrokra fog emeltetni.

A’ Példányok az Előfizetést szedendő Urakhoz általam pontosan megfog
nak küldettni.

Miskoltzon Julius 30-dikán 1832.
a1 K i a d  ó.

Az  E l ő f i z e t  és b e s z e d é s é r e  t i s z t e l e t t e l  k é r e t n e k :
Abaújban : TT. Tomkaházi Tomka Miklós Táb- 

labiró, Török Jósef, r Heresztessy Jósef, és 
Hovacsóczy Mihály Ügyvédö Ui'ak.

Aradban: T. Bíró Pál 2 -dik Aljegyző úr.
Bácsban: T. Latinovits Imre AÍadószedö úr.
Baranyában: T. Berzeviczy Ferencz Püspöki 

Fiskális úr, Pécsen.
Békésben: TT. Szombathelyi Antal Aliigyész, 

és Gróf Wenkheim Székudvari Tisztarlója 
Keller Jós eí Urak.

Biharban: TT. Jósa Péter Püspöki Praefeclus, 
Barcsay Károly Al-Szolgabiró , és Jedlitska 
Károly Üg}fvédő Urak N. Váradon.

TT. Lengyel János, Tóth Sámuel és 
Bájler István Táblai Ügy védő Urak Debre- 
czenben.

Borsodban: Az Előfizetést felveszik Kraudy 
Jósef Köny város úr és a’ Kiadó.

Fejérben: T. Fgerfarnosi Kandó Jósef úr , Al
jegyző.

Gömorben : TT. Abafalusi Abaífy János Fő Szol- 
gabiró, és Kováts Sigmond Al-Szolgabiró 
Urak.

Hevesben: TT. Brezovay Jósef Főjegyző, Ma- 
darassy János Aljegyző ’s a’ honni Törvény’ 
Professora, és Makáry György Ügy védő 
Urak.

Kolos v á r t: TT. Nagy György Gubernialis Kan
cellista , és Tilsch Könyváros Urak.

N. Honikban: T. ßellusi Baross Károly Első 
Aljegyző Úr.

Mármarosban: T. Paulikovits János Kamaralis 
Fiskális Úr Huszton.

Nográdban: T. Bellusi Baross Maximilian Al- 
Szolgabíró Úr.

Pestbeti: TT. Fáji Fáy András Táblabiró, Por
koláb Dániel kir. Táblai Úgy védő , és Sche- 
del Ferencz Orvos Doctor Urak Pesten. —« 

TT. Farkas Károly Úr Sz. kir. Buda Várossá’ 
Fő Fiskálissá, és Lengyel Péter Úgyvédő 
Urak Budán.

Posonyban : T. Ponori Tewrewk Jósef magyar 
és erdélyországi Ügy védő Úr.

Sárosban: TT. Buttykay János Táblai Ügyvédő, 
és Roskoványi Gábor M. Aljegyző Ürak.

Szathmárban: TT. Újhelyi Károly A1 Szolga- 
bíró , Kalós Károly Alügyvédő , és a’ Mélt. 
Gróf Károlyi Ház’ Fiskálissá Szőllősy 
György Urak.

Szepesben: T. Szitáviai Bobeszt Mátyás Fő- 
Szolgabiró Úr.

Tornában: TT. Pogonyi Antal Fő-Szolgabiró, 
és Horváth Károly Alügyvédő Urak.

Toront álban: T. Debreczeni Bárány Agostpia 
Hites Ügyvédö és Levéltárnok Úr.

Unghban: TT. Bánhegyesi Kulin Antal, Al- 
Szolgabiró , és Maurer János Fő Orvos Urak.

Zemplénben: TT. Dráveczky Alajos AI Szolga- 
biró , Kossuth Lajos Ügyvédő , és Szilágyi 
Gábor Camaralis Híd Perceptor Urak,

Megüresíílt Erdő-Mester Hivatal.
(3) A* Peklini kam. Erdő Mester Hivatal, Loga Jánosnak Kakas Falvára lett 

általtételével megüresült. Ezen hivatalhoz lakó szálláson kívül esztendőnként 100 
for. kész pénz fizetés pengőben, azon kívül 6 for. kantzelláriai szerekre vagyon 
megállapítva; továbbá 21 p. m. rozs; 40 pozs. m. zab; 12 öl kemény tűzi fa; 
5 szekér széna ; 3 szekér szalma; 100 font só. Tartozik pedig előre 100 forintot 
bátorságul kész pénzben, vagy státus papirosban letenni.

Költ Budán Juh 21-dikén 1832.
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H i r d e t é s .

(1) A’ Nagy Mélt. Magyar Rir. Udvari Kamara rendeléséből, a’ megüresedett 
Csanádi Püspöki Uradalomhoz tartozó következendő Haszonvételek folyó eszten
dei September 30-dikától kezdve három egymásután folyó esztendőkre Haszon
bérbe fognak adattatni, *s a’ végre .Augustus 13-dikán 1832. Makó Püspöki 
mező városban tartandó közönséges árverésre ki teendők lösznek :

a) Az úgy nevezett Dali Csárda Bor, Pálinka és Sermérés jussal , és a’ mel
lette fekvő, ’s 26 holdakból 1100 D  ölekkel számítva álló szántó földekkel. A*

•  Cautio 300 for. — Bánat pénz 30 for. pengő pénz.
b) A’ Püspök Kopántsi pusztának egy szántó ’s kaszálló földekből álló , ’s

2271 holdakat magában foglaló része. Cautio 3000 for. Bánatpénz 300 for.
pengő pénz.

c) Ugyan azon Püspök Kopántsi pusztának más szinte szántó, >s kaszálló 
Földekből álló ’s 314 holdakat tévő része. Cautio 500 forint. Banat pénz 50 
forint pengő pénz.

d) Három, Makó Várossához igen közel fekvő 168 holdakat magokban fog
laló majorsági Telkek, a’ hol egy jó állapotban lévő Juh-istálló, egy marha
istálló, és egy majorosi lakó ház talál tátik. Cautio 210 for. Bánat pénz 24 forint 
pengő pénz.

A’ Haszonbérleni kívánók ezennel meghivattatnak , hogy az említett Augustus 
13-dikán Makó Várossában az ottani Püspöki Rcsidentiában megjelenni, ’s ott 
a’ számtartói író szobában illető Cautiojikat kimutatván, a’ kitett Bánat pénznek 
letétele után az elszámlált Használatok felett tartandó árveréshez házzá járulni ne 
terheltessenek. Budán 1832-dik esztendei Kis Asszony Hava 3-dikán.

Hitelezők öszvehívása.
(1 ) Folyó esztendő September 3-dikán a’ Cs. Kir. Rátzkevi Uradalom részéről 

Promontorban tartandó Úri Szék előtt Pesti Polgár GailSZtcr L épőid  és Hitvesse 
Martha ellen a’ Concursus meg fog nyittatni, mellyre mind azok, kiknek a’ 
Massájakon követeiésök vagyon, ezzel meghivatnak.

H i r d e t é s .
(2) A’ Nagymélt. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Bácsi királyi 

kintstári Uradalmak részéről e’ következő földesúri haszonvételek fognak árverés 
útján e' f. e. Nov. első napjától fogva egy vagy több esztendőkre bérbe adatni ; 
az e’ bérlésben részesülni kívánók tehát az alább feljegyzett határnapokra ,a ’ meg- 
kívántató bánat pénzzel illendően ezennel meghivattatnak.

I. E’ folyó esztendőnek Sept. 3-dikán reggel 9 órakor kezdvén Zomborban a‘ 
kir. kamarai Administratio’ házánál haszonbérbe botsájtatnak:

1- ör. Az Apathini Uradalomhoz tartozó Rortsmák, úgym int: Bogojevai, 
Karavukovai és Szonthai.

2- or. A' Palánkai országos vásár.
3- or. A’ nadályfogás az egész Apathini, Kulai, Palánkai és Szántovai 

Uradalmakban.
)(
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II. E' f. észt. Sept. 4-dikén 9 órakor reggel az .Apathini tisztartói Ili rátáinál:

1- ör. A’ Bezdáni mészárszék.
2- or. Hét Apathini üres házhely , és —
3- or. Öt hold Bezdányi maradvány föld.

III. E’ f. észt. Sept. 6-dikán 9 órakor reggel Kulán a* tisztartói hivatalnál:
1- ör. Egy üres házhely O-Verbászon.
2- or. Féltelek szabad föld Ruczurán.
3- or. A’ Huíai kenderásztató , és
4- er. A’ vadászat Hegy esi., Feketehegyi, Pirniczai ’s Ó-Verbászí határokban.

IV. E’ folyó észt. Sept. 7-dikén Palánkén a’ tisztartói hivatalnál:
1-ör. Bukini és új Palánkai épületi fával való kereskedés.
2*or. A’ vadászat Bukini, Tovarissovai, és Gajdobrai határokban.
3- or. Üveggel való kereskedés Hódsághon , és
4- er. 102^ hold szabad maradványföld Bukinban.

V. E’ f. észt. Sept. 10-dikén Baracskán a’ számtartói hivatalnál:
1- ör. 4 hold szántóföld Szántován.
2 - or. 2 hold álló szilvás kert Béregen.
3- or. 57 hold szántó föld és rétség Béregen.
4- er. A’ vadászat Baracskai, Béreghi, Csataliai, Dautovai , Gakovai, Kok* 

luthi, Krusevlyai, és Szántovai határokban; és
5- ör. A’ mészárszék Baracskán, Csatalián, Gakován ,Kolluthonés Szántován. 

Költ Budán Julius 21-dikén 1832.

Joszág-árendálása.
(2 ) Báró Sághinak T. N. Neográd Vgyében Lovinobányán, Udornyán, és 

Budalehotán, továbbá T. N. Gömör és Kis-Hont VgyékbenTiszoltzon , Fűrészen, 
Hatsován, és Kokován fekvő Jószág-részei árverés útján Sz. Mihály naptól szám
lálva 6 egymásután következő esztendőre haszonbérbe adattatnak. A’ Gömör és 
Kis-Hont Vármegyei részek haszonbérlői Tiszoltzon 10-dik Sept. a’ Neográd Vár
megyében lévőket kibérleni kívánók pedig Lovinobányán 13-dik Sept. 1832. 
megjelenni ne terheltessenek, Korábbi ajánlásokat Németh János, és Makay János 
Tábla Biró urak (ama Verpeféthen Egernél, eme Dormándon hasonlóúl Egernél) 
fogadnak el kifizetett levelekben, kiknek eggye tér tő megegyezés nélkül, egyezés 
nem köttethetik.

Kiadandó-Szállás.
(3) Pesten a’ Dohány utszában 362-dik szám alatt Somogyi Ferentz úr Házá- 

ban egy 12 szobából álló szállás az útszára az első emeletben, melly mostan egé
szen újonnan helyre állíttatik , konyhával, padlással, fa- és borpintzével, nem- 
különbben szekérszín, és Istállóval jövő Sz. Mihály napra, úgy szinte egy más 
6 szobából álló lakás, mellyet fel is lehet osztani, ugyantsak Sz. Mihály napra 
k iadandó. Bővebb tudósítást a‘ háznál lehet szerezni.



J e l e n t e  s.
(2 ) Tek. Ns Bihar Vármegye részéről köz-hírré tétetik: hogy Sz. Kir. Debre- 

tzen Városeában a'f. e. Kis Asszony Hava I5-dikén tartandó úgynevezett Lőrintz 
vásár alkalmával, a’ fent irtt megyébe lévő egész Selyem Tenyésztés, az a’hoz 
tartozó fabrikai épületekkel, epres kerttel, és mív szerekkel eggyütt a’ Debretzeni 
vásárba lévő Czédula Háznál, a’ megyebeli Tek. megbízottság által tartandó árve
rés útján, több vagy kevesebb esztendőkre haszonbérbe fog adódni.

Első a húzatandó Nagy-Lotteriák közül a szép két Uradalom
R o g u z n o  és N i z n i o w

Bétsben ts. k. priv. Nagykereskedők Hammer és Karis-nál, 
mellyben öszvesen nyerettetik

43,000 d. ts. k. arany, valóságos aranyban, és 200,000 for. V.Cz.
Az ezen Lötteriában nyeretendő sommák ts«k aranyban , beszámlálva az 

aranyra fizetődni szokott agiót is , tésznek minteggy

F é l  M i l i ő m  F o r i n t o t
Bétsi-Betsben, s e' szelént a’ nyereségek tel es száma

700,000 forint ugyantsak Bétsi-Betsben.
A’ N y e r ő n e k  v á l t s á g ú l  az U r a d a lm a k é r t

3 0 ,0 0 0
ts. k. teljes mértékű arany darabok ajanltatnak aranyban, 

melly somma az arany Agio-hoz képest, minteggy
140/000 forint ezüstben , vagy is 350,000 Víiltó-Czédulábaii.

A’ 22,000 nagy számú nyerők között, a’ legkissebb elől ’s utol nyerő is

legalább eggy ts. k. aranyat nyer aranyban.
Eggy  S or s  s z ám n ak  az ára 5 forint ezüst pénzben

és minden Öt darab sorsot egyszerre vásárló, eggy ajándék sorsot nyer.
Az ezen Játékot előterjesztés, melly magában igen eggyszerú és világos , 

előadja mind azon hasznokat, a’ mellyeket az ígér; de itt bővebben leírni ,a ’vagy 
tsak azért sem szükséges, mivel ez már közönségesen ösmeretes.
A’ húzás, ha hamarább n e m , f. e. November 27-dikén okvetetlen megfogtörténni.

Sorsokat lehet ezen Lotteriához váltani Pesten Liedeman J. S. Fridrich 
Nagy-Kereskedő Irószohájában, valamint Liedemann F. B. és Társa Rőfös-Ke- 
reskedésében

„a5 Szép Magyarné“
Czímű , boltban a’ Város-Ház Piatz és Vátziútsza szögeletén.
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Nagy hasznokat ígérő Lotteria.
Bétsben Choiths D1 Fia ’s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem melleit 
kifognak játszattatni Schneeberg és Laas uradalmak , mellyek Illyriában , az Adels*

bergL kerületben feküsznek,
\aítságúl 100,000 forint ajanltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Cz.

a’ meg nyerőnek.
A’ Lotteriában különös előhúzás fog történni, azután pedig a’ fő húzás, e’

következendő képpen:
A különös előhúzásban kijövendő szám ok, melíyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a’ több sors számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vágynak nyom tatva, *s ezek számára különösen vagyon

" 2 ,1 5 0  nyerőnek, 25,000 ; 7000;500Q; 4000 ; 3000 ; 2500; 1000; 500; 200; 
50; ’s a’ t. forintokat tévő sommánként

Öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorsszámok ellenben, a’ mellyek tsak a’ főhúzásban fognak játszanife- 

kelével vágynak nyomtatva, és az, előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15,000; 11,000; 7,500; 6,000; 4,500; 

2,000; 1,000; 500; 250; 200 ; 100; 25 etc. sommánként, Öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zöld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is; ezekszámára
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.
A' különös előhúzás, a’ főhúzássaí, és ezen ajándék somokkal eggyütt 14,668 

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000; 
5000; 4000; 3000; 2500; 2000; 1000; 500 ; 250; 200; 100 ’s a’ t. forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B.B.
M inden, a’ ki tíz veres sors számot (mellyek mind az e lső , mind a’ íő hú

zásban eggyütt játszanak) eggyszerre megvesz kész pénzért, eggy zöld vagy sárga 
ajándék sorsot nyer ingyen, mind a’dig valamig az e'félék el nem fogynak. A’ 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot ígérik, hogy nem tsak a’ há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az e lő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösön az ezek számára határozott húzás
ban i s , a’ mellyben okvetetlenül mindeggyiknek nyernie kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni; de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet eggy ajándék sors szám hétszer is.

A’ ki tíz fekete sorsot eggyszerre vált kész pénzért, annak tsak eggy feketé
vel nyomtatott ajándék sors adattatik , melly különös bélyeggel leszen jegyezve ; 
ezen feketével nyomtatott sorsok tsak a’ főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb somma 50 for. a’ főhúzásban pedig 
25 for. B.B.

Az elő és fő húzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben ; tsak 
©' főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. ugyantsak pengőben.
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Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólírt nagykereskedésnek, Singerstrasse, 

89í szám. alatt lévő tulajd >n házában; de lehet a’ Birodalomnak minden neveze
tes Városaiban is. Költ Bétsben Jun. lG-dikán 1832.

Coith's D1 fia ’s Társasága.
Pesten sorsok vannak Liedemann FridrichJ. S. Nagykereskedésében; úgy 

Liedemann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a’ Város-Ház piatza és válzi 
útsza szögletén lévő boltban a’ „Szép Magyarné“ Czím alatt.

F i g y e l m e z t e t é s .
(2 ) Azon előfizető Uraknak, kik boldogult I m r e  JÚllOS Professzor ege'sz 

magyar Philosophiájának árát letették, hírül adatik, hogy felét a’ letett péznek , 
minthogy a’ munkának hátra lévő két részét a* szerző véletlen halála megjelenni 
nem engedé, ugyan azon a’ helyen hol a' munkára előfizettek, jövő Septem ber  
végéig felvenni ne terheltessenek! azok pedig, kik maganal a boldogult Szer
zőnél praenumeráltak, méltóztassanak az Alábbírottnál a’ pénz felvétele végett 
magokat jelenteni. Egy úttal azok i s , kiknek a boldogult értékén akármiféle 
hiteles keresetek vagyon, megkéretnek, hogy a’ mondott időhatár napig kere
seteket szükséges bizonyító levelek mellett bejelentsék ; mert későbben mindenek 
végképen azonnal elrendeltetnek, és felelet semmi keresetre nem adatik.

R e s e t a
a’ bölcselkedő Kar Dékánja , Pesten 
Urak útszájában 431 szám alatt.

J e l e n t é  9.
(2 ) 1000 butelia valódi frantzia champániai bor áll eladásra késszen Budán 

a’ várban, Ország-Ház útsza, 128 szám alatt lévő üveges boltban; mellyből akár 
mikor a' legillendőbb áron vehet az illyest parantsoló.

Eladó Majorság.
(3) Esztergom Szabad Királyi város határában a’ Táti útban a’ várostól, fél 

gyalog órányira fekvő több szobákból marha istállókból, juh akolból álló major
ság a’ hozzá tartozandó kerttel és szántóföldekkel minden órában szabad kézből 
eladandó. A’ venni kívánó bővebb tudósítást nyer azon majorságban.

H i r d e t é s .
(3 ) A’ Magyar Óvári Fő Hgi uradalom részéről ezennel köztudomásra botsát- 

tatik ,hogyf. e. September 4-dik napján reggel 9 órakor az uradalomnak Mosonyi 
Juh tenyésztésében, a’ mint már ez előtt is gyakorlásban volt, közönséges árverés 
fog kezdődni. Eladók lesznek az idén mintegy 5000-re menő darabok, mellyek 
még tenyésztésre is alkalmatos, noha különbbféle időkorú anyajuhokból,- és 
ürükből állanak. Ezek mind közönséges árverésen adatnak el a’többet ígérőknek; 
hanem a* tenyésztésre alkalmatos kosokra, az árverés ideje előtt is lehet szabad 
kézből alkut tenni.
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Müller Könyvkereskedésében Pesten

az Urak útszája kezdetén a' Serviták Klastromával által ellenben lehet kapnií
N é m e t  G r a m m a t i k a ,

a’hoz való gyakorlásokkal, német olvasó-könyvei és szókönyvel eggyütt.
a’ németül tanuló magyar ifjúság szamára készítette :

M á r t o n  J  ó s e f .
Tizedik Kiadás, n. 8. Bétsben 1832 1 f. 12 kr. p. p. kemény táblába kötve 1 f. 24 kr.

A’ közönséges kívánságnak eleget akarván tenni, ezen X-dik Kiadásból mind 
az kihagyódott, a’ mi a’ Tanulónak nem éppen szükséges. így a’ könyv most két 
részre, vagy folyamatra van felosztva ’s kevesebb lévén az ívek száma az is 
lejjebb szállíttatott.

Továbbá, a’ fentemlített Iíönykereskedésben találtatki:
a’ magyarul tanulni szándékozó Németek számára illy czímü Grammatika:

P r a k t i s c h e
U n g r i s c h e  S p r a c h l e h r e

für D eutsche, nebst dazu gehörigen Aufgaben, und Übüngstiicken, so wie 
auch mit einem ungarischen Lesebuche , von 

Joseph v. M á r t o n
6te neu durchgesehene gr. 8. Ausgabe. W ien 1831. 1 f. 36 kr.

Haszonbérlés.
(2 ) Kis Kőrös mező városában lévő királyi haszonvételek országos és heti 

vásár, mészárszék, vendégfogadó ’s hozzá tartozó kórismék, Bolt és malmokbeli 
jussok ’s a’ t. Hat eggymásután következendő esztendőkre árendába kiadók. Az 
árverés fog tartatni Pesten f. e. Augustus 29-dikén délelőtt Tek. Ágoston Jó’sef 
Fiscalis .úrnál a’ Czukor űtszában Tek. Fáy uraság házában. Bővebb tudósítást 
vehetni Kis-Kőrösön Sáfári János Tísztartó úrnál.

B é t s b  e n  a ’ ' p é n z f o l y a m a t  k ö z é p  b ő t  s e  A u g u s t u s  i-dikán:
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 86f4for. 

4 pCentes — — — 76 —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 1791 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 123,'Tfor. 
Béts városi Bankó kötelező 2^ pCentes 47-? — 
Bank Actiáké H 2 sf  —

A 3 1) u n a  V i z é n e k  á l l a v o t i a  a 3 B u d a i  v í z m é r t e ' k  s z e r é n t  1832-diliben.
Aug. 5-dikén 9 Láb, 0 Hüv. 0 Von. 

— 7-dikén 7 Láb, 9 Hiiv. 0 Von.
A 3 Gabonának P esti p ia lz i ára Augustus 7-dikén 1832. Váltó Cz.ban 3 Posonyi mérő

1
tiszta 

| fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló | 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 20 7 — 6 — 10 Zab 1 — 34 1 — 32 1 — 30
Kétszeres 4 — 40 4 — 20 4 — Kukoritza 2 — 48 2 — 40 —

Rozs 2 — 56 2 — 50 2 — 40 Kőleskása — — —

Árpa 2 — 20 2 — 16 2 — 10 Köles — — —

Budán, Augustus4-dikén kijött szamok: 76. 56. 70. 82. 3.

— 6-dikán 8 Láb,  5 Hüv. 0 Von.
— 8-dikán 7 Láb, 5 Hiiv. 9 Von.



12. Szám.

HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
H a m a r  v á l á s .

Csak most adta az ég (ismernem lelkedet ; ínró 
Már válunk , ’s tólem messzire menni sietsz» 

Menj , a' merre vezet sorsod ; kebelembe örökre 
Áll emléked, ’s vidd kértenvet> „El ne felejts!f*

PESTEN  ~  .Szom baton K is A sszo n y  H ava  I l dik n a p ján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország,
Ns Pest Vgye Kisgyúléscben felol- 

vástatott Nádor Ispán úr Ö ts. kir, Fő Her- 
izegségének mint ezen Ns Megye Ürökösés 
Kegyelmes Fő-Ispányánal f. e. Juh 25-ikén 
az 1233. szám alatt Altsúthon költ K. Le
fe le , melly jelenti: hogy Pest Vgye Fő Is- 
pányi Hivatala Helytartójává , Nagys. Sárdi 
Somsich Pongrátz úr, az Ország’ Ál-Nádo
ra, Ő Felség Kegyelmes megeggyezésének 
I» hozzájárulásával , kineveztetett.

Sz. Fejérvárról. Folyó Kisasszony 
hava 8 Bikán N. Mgú Cziráki ’s Diénesfalvi 
Gróf Cziráky Antal úr Ő Excellentiájának 
mint T, Ns Fejér Vármegye’ mélyen tisz
telt Fő Ispányának ElölCilése alatt tarta
tott az említett Ns Megyének Tisztválasztó- 
Széke, melly alkalmatossággal Mgos- 
Szolgaegyházi Marich István Dávid, ts, k. 
Kamarás , ’s Első , és Nagyságos Jeszeni- 
tzei Jankovres Jósef kir. Tanátsos ’s Má
sodik Al Ispán Urak , az első 26 , a’ máso
dik 10 esztendő óta a’ Haza’ Javára , a’ 
Megye’ díszére T számtalanoknak boldogu
lására, egyedül tsak a’ Közjó által lelke
sítve, nagy lelkűleg viselt hivataljaikról 
a’ T.T. Karoknak érzékeny fajdalmával 
végképpen lemondván;

Első Al-Ispánynak : T. Szűls Lajos ,
2-iknak : T. Horvátit Gábor Urak felkiáltás

Második Féleszteudd,

álta l vá laszta ttak . T o v á b b á  , F ő -A d ó v e v ő 
nek : Nagy Ignátz. Számvevőnek : Pribék 
Eduard. Tiszti Fő Ügyviselőnek: Inántsi 
Pap Gábor, Al Üpyviselőnek : Huszár 
Péter. A’ Sármelléki Járásban Fő Szolga
birónak: Verbói Szluha Imre, Al; Szó Iga- 
bírónak: Vícenty Ferentzj Al Adóvevő
nek: Borsitzky György urak hivataljaik- 
ban megmaradtak, —  Mészöly Antal úr 
ped’g ugyan ezen Járásban Al Szolgabiró- 
nak választatott. —  A’ Csák vári Járásban 
Fő Szolgabirónak: Sárközy Kázmér, AI- 
Szolgabirónak: Meszlinyi Lajos urak vá
lasztattak , Kenessey Károly Al Szolga- 
bíró , ’s Eklér Mihály Al Adóvevő urak 
hivatal jarkban megmaradtak. — A’Bitskei 
Járásban , Fő Szolgabirónak r Mentler 
Károly, Al Szolgabíráknak: Pap Gábor, 
és Gyöngyösi Kiss. Antal. Aladóvevőnek : 
Szőllősy István urak megmaradtak. — Kö
zépponti Biztosnak : Nagy Sigmond ; Ke- 
riiletbélieknek r Takáts Sándor ’s Nagy 
Boldizsár urak hasonlóképpen meghagyat
tak ; — a’ többi hivataloknak bétőltése még 
a’ levél elindulásakor meg nem történt.

Orosz Birodalom,
JuT. 17-dikén érkezett Londonból 

Sz. Petervárába Lord Durham, azangoly 
rendkívúlvaló Követ,



Lengyel Ország,
Varsóban Jul. 24-dikén ezt hírdettette 

ki a’ Helytartó Hertzeg: ,,Ő Felségének a’ 
Császár ’s Királynak parantsolaljára, az 
előbb volt lengyel tábornak forma ruháját 
hordani megtiltatik, minthogy az vakme- 
rősködve a’maga elvakúltságában legszen
tebb esküvését bátorkodott megszegni, és 
fegyverét maga törvényes Monarchája ellen 
emelte.E’nek következésében egész Lengyel 
Országban szoros végrehajtás végett paran- 
tsoltatik, hogy azon forma ruhát viselni 
senki se merészelje ; azon tiszteknek pedig, 
a’ kik elbotsáttatásokat még a’ lázzadás előtt 
úgy nyerték, hogy azon forma ruhát vi
selhetik , és kötelességekben a’nakutánna 
is híven megmaradtanak, megengedi ke
gyelmesen Ö Felsége a’ Császár és Király, 
hogy azon engedelemért folyamodhassanak, 
hogy a’ tábori rendelésekhez képest övezet 
nélkül orosz forma ruhát viselhessenek. 
Ez aránt nyújtandó kérelmek mellé azon 
bizonyításokat is mellé tsatolják , hogy ők 
a’ lázzadásban semmi részt sem vettek , ’s 
nekem (a’ Helytartó Hgnek) általnézés 
végett, előmbe terjesszék.“

Jul. 19-dikén azthirdettette ki a’ Hely
tartó Hg , hogy O Felsége a’ Császár, az ő 
(a’ Helytartó Hg) előterjesztésének követ
kezésében azt a’ kegyelmes parantsolaiot 
adta , hogy az Orosz fogságban lévő lengyel 
stabális és főtiszteknek özvegyeik és gyer
mekeik , férjeiknek , vágy attyoknak vissza 
tértekig azon segedelem pénzt vonják, 
melly az 1,831 Dec. 27-dikén költ Határo
záshoz lső szám alatt mellékelt rendelés
ben a’ lengyel tisztek özvegyeiknek és ár
váiknak javokra állapíttatott.

Aagy Britannia.
Az alsóház Jul. 24 diki ülésében Stan

ley úr javallottá , hogy a’ ház az irlandi 
tized változtatási bili iránt biztossággá vál
tozzon. Shiel úr keményen kőit ki a’ bili

ellen, ’s beszédjét e’ szavakkal zárá: kér
jük a’ ministereket, hogy az irlandi egy
házban sebes és hirteleni reform szabáso
kat tegyenek. A’ hamvadott városok visz- 
szaélései nem voltak helytelenebbek , mint 
az egyházéi. Irland kiállása az egyház re
formjáért éppen olly hallató, mint a’ melly 
a’ parlamenti reformot szükségessé tévé, 
’s a’ t. A’ ministerium győzött.

Julius 25-dikén Londonban egy nagy 
gyülekezet tartatott, melly a’ kiraggatott 
hirdetés szerént ,,a’ frankfurti szövetségi 
gyűlés szabadságot sértő végzései irántvaló 
kedvetlenség kifejezésére“ volt egybehíva. 
Campbell Tamás híres költő vitte ebben az 
előlülést, O a’gyűlést egy a’ mívelt, egye
nes , békeszerető szorgalmatos német nép 
dítséretét magában foglalt beszéddel nyitá 
meg, mellynek lehet köszönni, úgymond Ő, 
a’ sajtófeltalálását ’s még is e’ fosztatik meg 
most a’nak szabad használatától. Ha An
glia a’ nagy hatalmak ezen planuma kivi
telét is megengedi, mint eltűrte Lengyel 
Ország semmivétételét; úgy valaha zsák
ban és hamuban fogja a’ maga és Európa 
sorsát gyászolni. Ezután felállott Evans 
ezredes, parlamenti tag, ’s a’ következő 
indítványt tévé: ,,e’gyülekezet az angolok 
kötelességének ösméri eggy a’ brittusokkal 
rokon , ’s virtusok és szabadság szeretetek 
miatt azoktól nagyrabetsűlt nemzet iránt; 
sajnálkozásokat’s fajdalmokat nyilatkoz
tatni a’ német nemzet alapos jussainak ’s 
igazainak minapi megtámadtatások tekin
tetéből.“ Murray úr védte az indítványt, 
’s egyetértőleg keresztül ment. Második 
javallatot tévé Wade úr e’képpen: mivel 
m i, mint Angliának lakosi hosszas tapasz
talás által megtanultuk , mi légyen a’ nép 
képviselősége, ’s mivel megvagyunk győ- 
zetve, hogy a’ gondviselés vezérlése alatt 
a’ népre legnagyobb boldogság bárámlik 
abból, ha az, azon tanátsban, melly az ő 
sorsa felől határoz, illően, ’s elegendőleg 

[részt vesz j mély panaszunkat jelentjük a’
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miatt, hogy a’ német nép semmi vagy nem 
olly képviselőséggel bir, mini illő volna.“ E’ 
mellett azon reménységet nyilatkoztatá a’ 
szólló , hogy az angol Király a’ szövetségi 
végzésektől elfog állani. Lawlesz úr ezt 
annyival hihetőbbnek gondola, mivel a’ 
hannoverai Király a’ szövetségi végzések- 
beli megegyezését Május 8-kán , azaz Lord 
Grey lemondása után küldte meg. (E’ lessz 
talán azon anomalia, mellyet a’ Courier 
e’dig nem értett. 1. 10 dik sz. lev.) Wyse 
úr pedig illy javallatot tőn: ,,e’ gyüleke
zet nyilvános köszönetét tesz azon virtu- 
sos, derék és világosodott hazafiaknak, 
kik Német Ország jussai mellett a’ han
noverai, bádeni ’s a’ t. rendek gyűlésében 
felállottak; legyenek meggyőzetve, hogy 
törekvéseket a’ mi legforróbb óhajtásink 
követik.“ Fox unitárius pap védte a’ javal
latot. Mind ezek elfogadtatván, Bach úr 
egy német állott e lő ; ez a’ többek közt, bi
zonyossá tette a’ gyülekezetét, hogy Anglia 
e’ részvételének hangja minden német szí
vét magos örömmel fogja betölteni; azom- 
ban ne gondolja a’ gyűlés, mintha Né
metországban materiális ellen tál lás volna 
Izéi ban, vagy hogy ez még tsak lehetséges 
volna is; de a’nyival erősebb meggyőze
lése lehet kinek kinek, hogy a’ világos
ság és szabadság igazaikat eltapodni nem 
engedik.“ ET beszéd nagy tetszéssel fogad
tatott, ’s a’ gyűlés, miután az elölülőnek 
szíves köszönetét meglette, eloszlott,

A’ Morning Chronicle így ír e gyü
lekezetről: A’ tegnapi gyűlés mint reményi
jük nem utolsó vala e’ tárgy felett. Fé
lünk hogy a’ németek azon gondolatra 
jönnek, mintha az angoíy nép többet tenne 
részvételének kifejezésén kívül. Nem volna 
ugyan ennél igazságosabb had, kivált sok 
igazságtalan háborúink megengesztelések- 
r e ; de most más extremumba nem léphe
tünk, nem köteleztetünk mi, az egész vi
lágért mint önkény bosszúállói felállani. 
Azt se lehet tagadni, hogy a’ németek ka

rakterében szembetűnő nehézségek fek
szenek. Nem felejthetjük el gyermeki kép- 
telenségiket a’ szabadító háború alatt. Ta- 
án nints más példa a’ világ történetiben, 
ío l , mint itt , egy miveit nemzet a’ practi- 
cus értelemnek és előlátásnak olly nagy 
ííánnyát mutatta volna. A’ helyett hogy 
kedvező pillantatjaikban szabadságokat bá- 
torságosítnák, tsaknem minden politicu- 
saík a’ felől ereszkedtek mély visgálatok- 
ba, mint hordták a’ régi németek hajókat; 
sürgetőleg ajánlották a’ valódi régi német 
sapkák hordását, ’s a’ franlzia szavak ki
küszöbölését. Midőn végre álmokból fel
ébredtek , a’kor láták , hogy mind ezen ha- 
szontalanságokkal semmit sem nyertek. 
Milly nehéz olly néppel valamit kezdeni, 
melly ha bár jeles lelki tulajdonokkal bír, 
de képtelen előítéletekkel van lefoglalva , 
míg valamelly fentebbi jobb nyomat egy 
piliantatra felnyitja szemeit. De nagynak 
kell lenni a’nyomásnak; míg az végre bé- 
kelűrését elveszti. A’ kik Németországot 
szorossan ösmérik, kételkednek, ha van e 
lakosiban a’ constitutes szabadság iránt 
olly tüzes szeretet, mint a’ miilyen irigy 
vetekedés a’ Frantziák ellen; ’s vailyon 
egy franlzia sereg megjelenése nem gyűjte
n i e lelkesítve mindnyájokat fejedelmeik 
elébe.

A’ Felső-ház Jul. 26-dikí ülésében a’ 
Lord Kantzellárius a’ Glasgowi pénzvál- 
váltóknak és kereskedőknek kérelmét ter- 
jeszté elé , mellyben azok az adósok 
és hitelezők közt lévő törvények megjob- 
bításáért esedeztek.

Az Alsóháznak ugyan az napi ülésében 
az orosz-hollandi adósságot tárgyazó bili 
harmadik felolvasása keresztül ment.

Corki levelek így írnak a’ Sir Malcolm 
hajó-seregéről: hogy az folyvást Corknái 
feküdt, ’s minden pillantatban várták oda 
Vernont, és az ágyúkat vivő Dee gőzhajót. 
Talavera , Caledonia, Britannia és Prince 
Regent linea hajóknak is Malcolm Admi-

V



ralhoz le li magokat tsatolníoli Mit akar
óul ß* szembetűnő flottával , titokban van.

Frantzia Ország.
A’ júliusi ünneplésnek végbemene

teléről így írnak Julius 29 dikén: A’ teg
napi ünneplésen semmi különös lelke
sedést sem leliete észre venni: Paris la
kosainak nagy része , még tsak belé sem 
egyeledett ; az útszákon nem látszott 
több ember, minteggy közönséges vasár
napon. A’ Tuilleriák körűi lovon, kivont 
kardokkal állottak a’ bátorságra ügyelő 
katonák , hogy a’ néptolongást tartóztas
sák , utoljára únalmokban ásítozni kez
dettek ; mert a’ kik meg nem jelentek , az 
a’párisi nép. A’ Mars ésEliziumi mezőkön 
elég elevenséggel menta’ dolog; de itt sem 
látott a* szemlélő] semmit, a’ mihez X. 
Károly névnapi ünnepén hozzá szokva 
ne lett volna, ha talám ez egyet ki vesz- 
szük, hogy mosteggy pénzért rétzét, vagy 
tengeri nyúlat lehetett nyerni, mellyek 
egymás mellett azon egy rekeszben vol
tak; más rekeszben ismét ludak és nyúlak 
valának együtt. Öt óra tájban jelent meg 
a’ Király; ’s nem lehet tagadni, hogy leg
alább is ötszáz ember nekiáltotta volna : 
„Éljen Lajos-Fülöp !<( Késő estve a’Tuile 
riák kertjében és az elizeumi mezőkön né- 
melly három szögeletű fákat megvilágosí
tottak ; a’ párisiak is bezárták boltjaikat, 
hogy a’ kivilágosítást szemléljék; de tud
tomra mind elégedetlenül maradtak, Sok 
nyilvános épületen nem volt tsak egy 
méts is, mint p. o. a’ bankon: volt ellen
ben ott, a’ hol nem is álmodná az ember, 
u. m. Pozzo di Borgo úr szállásán. Külö
nös! az Orosz Követ, noha itt sints , mégis 
illuminál a’ júliusi napokon, midőn a’ 
pávisiak vesztegelnek. Altalmegy a’ rajzoló 
a’ kiállított seregek szemlelésére is ; de ezek
nek rendében is nagy ürességeket mond ; 
a’ nép pedig szembe sem ötlött köriilöttök 
az útszákon, 6« az ablakokon. Tavai úgy

mond 3 frankot fizettem eggy ablakért, 
most 6 sout. ’s a’ t,

P o r t u g a l l i  a.
Innen még mind e’dig is kevés újsá

gok érkeznek. Lizabonából Jul. 14-dikén 
írták: Itt, soha sem éllek nagyobb bátor
ságban mint most; a’ félelem vígyázókká 
’s szelídekké tette a’ Miguelistákat. Ezt, a’ 
félelmet, az legalább nem bizonyítja , 
hogy Sz. György várában maradandó hadi 
törvényszék állíttatott be egyveleg tagok
ból ; melly az elejébe idézendő gyanús sze
mélyeket nyomon fogja kárhoztatni ’s bün
tetni.) Az udvari újság, D. Miguelnek pro- 
clamatioját adta tegnap előtt; de azt a’ 
falakon is mindenütt lélraggatva lehetett 
szemlélni. Oportóból már tegnap sem ér
kezett posta. Ollyan levelek szerént, mel- 
lyekről kezességet senki sem válal, D. Pe
dro seregeinek eggy Osztálya Coimbrába 
bement; egy másik, azzal eggybekölte- 
tésben lévő Figuerasnál szállottak ki a’ 
partra , ’s így D. Miguel 4-dik hadi teste 
elszakasztatott a’3 diktól ; úgyhogy az kén* 
télén volt fegyverét lerakni, ’s ezzel egy- 
gyiitt D. Pedro kezébe esett Sta Martha 
Grlis is, —- mindazonáltal az e’féle hírek
nek még most kevéshitelt lehet adni; mind 
egyik felekezet tudva terjeszt költött 
híreket, tsak hogy a* részén lévőket báto- 
ríttsa ’s reményjeket élessze, A’ Pedrislák 
már előre hirdetik megszabadílójoknak 
18 vagy 20-dikán Lizabonába leendő érke
zését ; a’ midőn a’ Miguelisták a’nak ve
szedelmét szint’ olly bizonyosággal jö- 
vendőlik.

A’ Moniteur Julius 29-dikén Vigo- 
ból, (fekszik Spanyol Galitziában) [ugyan 
azon hónap 18-dikáról ezt adja: Opor- 
tóban 9 Osztályt állított öszve Dom 
Pedro, ’s azok közűi egyet, mind pró
bált férfiakból. Dom Pedrónak 3600 em
bere, Jul. 10-dikén elfoglalta azon állá
sokat (de hol ? azt nem írja) mellyeken

92 —
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eíobb Miguelisták voltanab, Ezen utósók 
közűi eggy Osztály a** D. Pedro seregeivel 
ísatolta öszve magát, es azokkal együtt 
Suzaoba mentek ^fekszik Oportótól dél
nek) ezen badlábnak 9 ágyúja vagyon.—  
Ugyan az nap D. Pedrónak egy másik 
liadiába, mellyben 2100 ember vagyon, 
Braga felé indúlt (fekszik a’Minho ésDouro 
közi Tartományban) és oda 13-dikán el is 
ért; útjában constitulionálistákkal erősöd
ve. Ezen liadlábnak nintsenek ágyúi. —  
Ponte de Limát (Bragának éjszakra) 17 kén 
foglalta el D. Pedrónak 500 embere. Spa
nyol földre Galitziába , nevezetesen Tuyba, 
több kiköltözött Portugal lók érkeztek. — 
Más párisi levelek is adják ezen közlést, 
még azon hozzáadással , hogy 27-dikén dél
után Bayonneból telegraph által vették; 
de a’ Moniteur érő i semmi említést sem 
tesz.

A’ Messager des Chambres D. Pedrót 
dúl. 12-dikén 12 ezer emberrel meneti be 
Coimbrába, ’selőőreit Pom pal’s Leiria-ig 
szagúldoztatja. A’ mi ezen követelt te- 
legraphi híreszteléseknek teljes hitetlensé
geket kimondja , azok.az igék a’ mellyekkel 
azok záródnak Úgy hiszik, hogy D. Pedro 
seregei Lizabonát 18-dikig elfoglalhatják.

Beszéllik , hogy D, Miguel Spanyol 
Országba költözéséhez már téteti a” készü- 
leteket.“

A’ Lízabona kikötőben bizonyos ked
vetlenség történt egy a’ba a’ hadi álla- 

otba létei kihirdetése után bement angol-y 
adi goelette végett; mellyet a’ Spanyol 

kir. Követ maga közbevetése által -csilla
pított le. A’ goelette szabadságot nyert a’ 
mindennapi kievezhetésre. Ugyan azon 
időben hányt a’ kikötőben egy frantzia 
hadi fregata is vasmatskákat Ez azon fel- 
szóllításra hogy a’ kikötőt hagyja e l , azt 
válaszolta, hogy uralkodójától vett paran- 
tsolatjához képest, azt nem tselekedheti.

Lizabonából Jul. Ild ikéről ezt adja 
a’ Sentineliede Bayonne: Megtörték végre

a’ mi újság leveleink a’ halgatást D. Pedro
kiszállásáról; de öszve zavarnak a’rúl es 
a’ hadi munkálatairól minden tudósításo
kat: az itteni történetekről pedig teljesen 
halgatnak. A’ Sz. György várában állított 
hadi törvényszék hozzá akart kezdeni a 
vesztéshez, hogy az itt lévő sok foglyoknak 
parantsolhasson. E’ végre a’ 13-dik ezered- 
nek több tsapatjait ide rendelte; de azok 
az öldöklésekben részt venni nem akartak, 
végre ezen maga vonogatásba az egész 
ezered megegyezett í a’ kaszárnyát kö
rül sántzolla, és a’ város ellen szege
zett ágyúkat elakarta foglalni. így folyt 
a’ dolog, míg nem a’ tisztek elhagyván 
ezen magokat elszántakat, azok fej , és ve
zérlő nélkül maradtak: a’ kik tsekély el
lentál lás után kén lelem ttettek magokat 
megadni, és a’ főváros tömlötzébe hur- 
tzoltaitak. — A’ rendes öszve köttetés meg 
szűnt ezen város és Oporto között, úgy 
hogy mi a’ szabadító táborról semmit 
sem tudhatunk egyebet, hanem tsak azt, 
a’ mit az Országiás tudtunkra szeret adni.

Az angoly Courier, Bordeauxon ke
resztül érkezett tudósítás után adja: Dom. 
Pedro előseregei Jul. 14-dikén Aveirot 
megrakták, és Coimbra felé előbbre nyo
multak; a’hol bizonyosnak tartják azt, hogy 
nagy számú szabad akaratinak, azok között 
az (Jniversitásban tanúló ifjúság, bizonyo
san hozzájok fogják magokat kaptsolni. 
A’ hajós seregnek egy része Mondego fo
lyó felé vitorlázott el Oportótól, hogy ott 
is szállókat rakjon ki. Három katona eze- 
redje D. Miguelnek., a’ kik Vianában a’ 
környékén tanyáztak , D. Pedróhoz állot
tak. A’ Beagai Érsek, és megyéjéből több 
városok küldötteket botsátottak D. Pedro- 
hoz, hogy meg érkezéséhez szerentsét kí
vánjanak, és segedelmeket ajánlják. Úgy 
beszéllik , hogy ezeket Vittoriából érkezett 
levelek is erősítik , sőt hozzá teszik még 
azt is , hogy D. Pedro seregei Coimbrába 
már valósággal bementek. A ’ Minho és



—  94 —
e’feléket. Az ezen paranlsolatok teljesíté
séért felelni tartoznak mind azok, a’ 
ükre bízva vagyon.

Madridból, Jul. 18-dikán indúlt levél- 
>en ez vagyon: Lizabonából érkezett leg
újabb hírek f. h. 15-dikéig terjednek. (Ma
gokba foglalják pedig azon parantsolatot, 
mellyet D. Miguel Cachiasban adott, ’s 
Olvasóink előtt már nem újság) Dom Mi
guel körűi a’ legjobb és leghívebb Grlisok 
vannak; ezeknek számok közé tartozik a’ 
Grál Stábnak feje Vicomte Pezo da Regoa, 
íajdani bajtársa Amarante Grófnak és 
Chaves Marquisnak, és Ingenieur Gralís 
Almada. Lizabonába eggynehány nap óta 
semmi tudósítások sem érkeztek a’ Mon- 
dego folyónak jobb partjáról, hogy az ott 
történtekről semmit sem tudhatnak ; ha
nem D. Pedro proclamatióiból még is igen 
sokat vittek be loppal.

Kuba Szigetéből Május végéig terje
dő hírek érkeztek , mellyek szerént olt a’ 
szállítvány folyvást tsendes és virágzó ál
lapotban vagyon \ Grál Kapitány Vivest 
mindenek nagyon sajnálják.

Né met  A l f ö l d .
Az Aacheni újság írja Brüsselből Juí. 

26-dikáról: A’ Conferentia új ajánlatokat 
tesz a’ maga 67-dik Protocoíiumában. A’ 
65-dík ultimatum tehát tsak olly erősen 
tartotta magát, mintáz azt megelőzött sok 
más társai; de az új javallatokat is tsak 
úgy fogja Belgiom kedvelleni mint Hol
landia ; mert az egyiktől sokat akarnak 
elvenni, a’ másiknak pedig keveset kínál
nak. Úgy látszik hogy a’ Conferentia ma
ga is kételkedik már előre, hogy ezen ba
rátságos szerkődzés nagy kedvel lökre ta
láljon Beígiomban; mert Grlis Goblettel 
még tsak nem is közlötte egyenes úton. 
Mind ezek mellett már is 69 Protocollum- 
ról beszéllenek; Beaulieu úr, Titoknoka 

í az Angliában lévő belga követnek , ismét 
ívissza ment Londonba. Egyébaránt e’nek

Duero közi, úgy a’ Tras-os-Montes Tar
tomány is lázzadásban van D. Miguel ellen ; 
azon Tartományoknak leggazdagabb lako
sai közűi hármán Jul. 4*dike óta Opor tóban 
tartózkodtak D. Pedro érkezését várva, 
hogy őtet ezen Iázzadásra készségről tu- 
dósíttsák. Mindenfelől küldöttségek érkez
nek Oportóba, a’ hol a’ Regenség ülőszé
két állította D. Pedróval e g y ü t t . B i í -  
baoból érkezett levelek is bizonyíttják a’ 
D. Pedróhoz általment ezeredek valóságát; 
melly levelek igen hiteles kereskedő háztól 
valók. Ugyan ezek állítják azt is , hogy az 
éjszaki Tartományoknak legtehetősebb la
kosai öszvegyülekeztenek, a’ról tanátsko- 
zás végett, hogy: mi tévők légyenek; és 
hozzá álljanak é az ifjú Királynéhoz?

Spanyol Ország.
A’ legújabb bulletin, Jul. 17-díkéről, 

jelentése szerént Ó Felsége a’ Király 
15-dikén kőit fel legelősször, könnyebbed- 
ve köszvény fajdalmai.

A’ külső dolgokra ügyelő Minister, 
és első Státus Titoknok Gróf Alcudia, a’ 
Király nevében illy parantsolatot küldött 
a’ Madridi egésségre ügyelő fő Biztosság
nak , hogy az azt viszont közölje az alatta 
lévő Biztosságokkal: A’ Király, a’ mi Urunk 
megparantsolta , hogy ez egésség állapot- 
jában kiadott rendelések a’ legnagyobb pon
tossággal hajtassanak végre, és hogy min
den személy, a7 ki rajta kapattatik spa
nyol Országban , hogy valamelly cholera 
ragadványos országból, akár szárazon, akár 
vízen akármelly árút titkon be akar lopni, 
az azonnal agyon lövettessék; az árúk meg
égettessenek ; a’ belopni akarónak vagyonai 
eoníiscáltassanak. Ezen kívül megparan
tsolta Ő Felsége, hogy a’ ragadványos tar
tományokból jövő személyek tsak úgy lép
hessék által a’ határszéleket, ha a’ veszteg- 
lési rendeléseknek alájok vetik magokat 
és minden mérget fogó szerektől megvál
nak , a’ határ széleken túl hagyva minden



utazásáról azt mondják,« hogy tsupa ma
gános álla pót ját illető tárgyban tette, mint 
hogy a’ Királynak semmi hivatalos közlé
seket sem is hozott. Itt a’ politikai moz
gások ideig óráig leUilapúltak. A’ Király 
holnap után Lüttichbe megy, hogy JBáty- 
tyát az uralkodó Koburgi Hget el fogadja ; 
30-dikán ismét Brüsselbe lészen , ’s tovább 
mindjárt Compiegne felé megindul, a’ hol 
a’ házassági öszvekelés megtörténik, jövő 
hónap (Aug.) 9 dikén fogja Brüsselbe tar
tani bemenetelét a* Királynéval. — Mint 
bizonyosat beszéllik , hogy Leopold Király 
a’ burkus Királynak tulajdon kezével írott 
levelét vette, mellyigen kedvező kifejezé
seket foglal magában, és azt jelenti, hogy 
nem sokára követjét fogja küldeni.

A ’ Luxemburgi újság jelenti, hogy a’ 
Namüri ítélő kamarának Jul. 14-dikén kőit 
határozása szerént a’ Tornaco ügybe keve- 
rődzött személyek közül heten , mindjárt 
szabadon boteáttassanak : más 29 et a’ pa
naszokat ítélő kamara elejébe rendelnek , 
még hatot is, a’ kik közölt vannak Baro 
Tornaconak és Wauthiernek idősebb fiaik 
is, jóllehet conlumatziázva voltak, Isak- 
ugyan az ítélőszék elejébe utasítanak.

Hágából Jul. 25-dikén. Tegnap előtt 
estve indúlt London felé a’ mi kabinetünk 
felelete a’ Conferentiának legutóbb telt 
javallataira; a’ mint mondják, kevés vál
toztatással ollyan, mint a’ miilyen volt a’ 
Jun. 30-dikán adott. Több okok hitetik el 
a’ világgal, hogy a’ Conferentia a’ már vál
toztatott pontokon kívül, még másokat is 
az itteni kívánatokhoz képest fog módo
sítani, ’s így*a’ szörnyű húzomosra ter- 
jedtholland-belgakérdést valahára elintézi. 
A z amsterdami kereskedőség részvétellel 
vagyon ezen reménységben ; a’ pénz folya
matának honni bötse az e’dig volton, melly 
úgy látszik ,hogy már-már állandóan álla- 
púlni akart, két pCenttel emelkedett feljebb.

Igen  n em  a n g o ly  ch arak tert m u ta tó  
tettel í rnak B r ü s s e lb ő l , ö t a n g o ly  t. i.

k ü lö n ö s  p osta  k o ts it  b é r le t t  o t t  m agának  
’s azon  m e g in d ú lt;  ú tk ö zb en  a’ k o tsist a’d ig  
v e r té k , m íg  az ő k e t tu la jd o n  k ed v ek re  n em  
hagyta. S o m b re ífe n é l e g y e t  d ö g ö lv e  l e l 
tek m eg  a’ k ezeken  h a g y o tt  lo v a k  k ö z ü l;  
e g y e t p e d ig  é p p e n n e m  ta lá lta k ; a’ k o ts is t  
F ia w in n e sn é l találták  m eg  fe lfo rd ú lv a . N a-  
m iirban  új k o tsit b é r le t te k , ’s azon  L ü t
tich b e kotsiztak  n agy  seb esség g e l. A ’ b á to r 
ságra ü g y e lő  h ivata l e lfo g a tta  ezen  u ta zó k 
nak t s e lé d je ik e t , h o lm ijek et e lfo g la lta  ; d e  
szá n d ék jok ró l m ég  sem m i tov á b b i n y ila t-  
koztatás sem  jö t t  a’ k ö zö n ség  tu d tára: 
gyan ítan i le h e t ,  h o g y  ta lám  v a la m e lly  t it
k os fe le k e zeti k ü ld ö ttsé g  vaja reá jo k b ízv a .

Török Birodalom.
A’ Moniteur Ottoman Jul. 7-dikén adta : 
Hogy a’ rebellis Ibrahim St Jean d’Acre 
erősséget elfoglalta, azt már előbLeni le
velünkben kinyilatkoztattuk. Damaskus 
városa mindég úgy tekintetett , mint szent 
helyek közé tartozandó, ’s e’re nézve soha 
sem akart O Magossága a’ban megegyez
ni , hogy ezen tájék had pialzává légyen. 
Azon vallásos érzetek, mellyek e’ város 
határaival egybefiiggésben vannak messzi 
távoztalták a’ magos Portát még tsak azon 
gondolattól is, hogy ott erősséget készít
tessen, és a’ városi katonasággal rakja meg. 
A’ kormány kiakarta kerülni a’ mennyi
ben rajta á ll, hogy a’ hívőknek vérek 
ugyan tsak hívők állal e ’ szent földön ne 
onlassék. Acre várának megvétele után 
szembetűnő vala az , hogy Ibrahim , a’ ki 
mindent lábbal tápod , a’ mit a’ hívők tisz
telnek , Damaskus ellen fog fordúlni: az 
azon tájakról érkezett legújabb tudósítá
sok hozták hírét, hogy az Acrenál eggye- 
sülve volt seregeknek eggy része Damas- 
kusnak tartott, és azt elfoglalta. Ezen vá
ros kerítetlen’s minden őrizet nélkül való; 
a’ lakosok ellent n e m  álhattak, és Ali 
Basa, a’ H e ly ta r tó , a’ kinek semmi hadi 
ereje sem v a la , k é n te le n ítte te tt  a’ várost
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elhagyni. A’ Hussein Basa parantsolatjá- 
tól függő tábor jó rendel és olly sebes
séggel nyomul előre y a’ miilyent tsak en
ged az esztendőnek forró szakasza: e’nek 
első tsapatjai kétségkívül értésére fogják 
a’ rebellisnek adni y hogy az ő szándékai, 
valamint más sok előtte voltak, soha tel
jesedésbe menni nem fognak. —  Hadschi 
Nedschib EfFendiy egyike aT Birodalom 
Ministereinek, a’ kire bízva vala a’ letéte
tett egyiptomi Helytartó hivatala y kétsé
get nem szenvedő bizonyságait adta hív- 
ségének és betsületességének: a’ környűl- 
állások mindazáltal szükségessé tették r 
hogy más Helytartó-neveztessék, úgy azon
ban hogy Nedschib EíFendi a’ magos Por
tának minden további kegyelmeiben meg
maradt.. Változhatatlan határozása ö  Ma 
gosságának, hogy Mehetned Alit és a’ fiát 
megbüntesse: de az ő igazsága nem zavarja 
öszve ezen két nagy bűnössel az emberi 
gyengeséget, mellyet amazok tsalárdság 
g a l, hatalommal, s Ígéreteikkel el tán to: 
ríthattak.. Atalános megkegyelmezés ajánl- 
talott mind azoknaka* kik magok vét
ségeket megösmérik, megbánást mutatnak, 
és az engedelmességre vissza térnek. A’ 
kegyelemnek ezen hirdetésével botsáttatott 
viszsza Nedschib EíFendi Hussein Basa 
táborába- Sok utazásokat tett Egyiptom
ba , és ez újabb időkben ar Redschákra; 
ő, ösméri azoknak minden nevezetes lakóit, 
*s bir azoknak biz oda lmok kaikezeskedni 
fog azok előtt a’ tsászári megkegyelmezés 
iirán.ty és elfogja oszlatni azon félelmet,, 
a’ mellyet a’ fegyveres táborok vezérei tá
maszthatnának..

A’ Moniteur Ottoman adja azt is, hogy 
a’ Nagyúr parantsolatjához képest ágyúzó 
Osztályok állíttattak, hogy azok a’ Biro
dalom erősségeibe oszoljanak szél jel. Ezek

a p ró b b  tsapatokrá  szaggatva eg y m ásu tán  
fogn ak  K o n sta n tin á p o ly b a n  m egjelen n i r 
a’ h o l S erask ier  B asátó l vesz ik  útasításai- 
kát. E ’nek k ö v etk ezéséb en  R u tsh hu k ból 
2 0 0 ,  N ik o p o ly b ó l 1 0 0  érk ezett m ár id e ,  
és m ás 100-at S ch u m lá b ó l várnak. E zek  
ágyú zásb an  g y a k o ro lta tn a k  , és m inekután- 
na azt a lap osan  fo g  ják tudni r vissza  fo g n a k  
h e ly e ik re  b o ts á tta tn i; ’s gya k o rlá s  v é g e tt  
ism ét m ások  jő n ek  u tán nok . íg y  r ö v id id ő  
a la tt m in d en  táb ori h e ly  szü k séges á g y ú zó  
fő  é s  a lttisz tek et ’s katonákat n y ern i , a’kik, 
feg y v ere ik k e l k ita n u lv a  fognak  bánni.

Konstantinápolyból, Juh 10-dikén. 
Minekutánna Ibrahim Basa Acre vá rá teli- 
foglalta y azonnal további munkálódáshoz 
kezdett, még mi nekel Őt te Hussein Basa az 
ottani teljes tábort ellenébe állíthatta vol
na. így  Junius 13-dikán húsz ezer rendes- 
katonasággal y és a’ libánon hegyi Drúzók- 
kal támadta meg Dansaskust, naellynek la- 
kosai tsekély ellentállás után megadták.- 
neki magokat. A’ török Helytartó Ali Ba
sa, hozzá tartozandóival eggyült Homsba- 
futott Mehmed táborába. — Ha egyfelől 
az Egyiptomiak előrenyomulnak Syriában,. 
más felől Hussein Basa közeledik mindin
kább a’ tsata helyhez. Seregei közül 20 ezer 
ember már megérkezett Antiochiába r a’ 
hova a’ tábor szemmel maga is naponként 
várattatott; úgy hogy a’ Porta most minden 
órán várja az a-’ról érkezendő jelentést,, 
hogy Ibrahim Basával megütközött.

LE G Ú JA B B  H ÍR E K ,
Julius 20-díkán D. P'edró seregei tsekély ellentállás 

után tsakugyan bementek Cointbrába. S-oL szabudvállal-- 
koztak es D» Miguel 3 ezredje a’ Constitutioiiálisokhoz' 
mentek által.

A’meghol* Remusat Helj’ébe Stanislaus Julien- vá
lasztatott a*’ chinai nyelv Professoráv« a’ College de 
Franceben..

Nagy Britanniának közelebb évi jövedelme 46,296,521^ 
költsége pedi£ 47,559,708 font ártéri inget- tett._______

F i g j  e t in e i  t c t é s*
A ’ T itt.. Ú jsá g  o lv a só  K ö zö n ség n ek  ezen n e l je len tje ik , h o g y  ezen  újságra a #  

e lő fize tés i ú t m é g  m ind. ez ideig  o ü y  m ódon- á ll n y itva:, h o g y  a-’ T . e lő fiz e tő  CJraknak 
az l - s ő  szám tó l fogva  szo lgá lh atu n k . _________

(H asznos- M ulatságok  12 . S zám 1, ff árkus H irdetés^
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J e l e n t é s .
(1) V irgilIU S E n e i s é l , magyar nyelvre lefordította néhai Nagy Tiszteletű 

K o v á tS  JÓ sef U r ,  hazánknak egyik koszorúzott Poétája, és a’ mi neki örökös 
érdeme és ditsősége: C so k o n a i V it é z  M ih á ly n a k , Apolló ama kedveltjének , 
és a Magyar Pindus egyik ékességének , a’ Poésisban vóit Tanítója. Még életé
ben kiadta Virgiliusnak most említett Munkájának VIII. elsőbb Könyveit két 
Darabokban, Komáromban illy czím alatt: M agyal* E u e is  *s a’ t. mellyel való 
megajándékoztatását a Haza olly kedvesen vette , hogy azon Kiadásnak csak hamar 
egy példánya sem találtatott sehol. Akarván, hogy az emberi elme ezen Rend
jével, mellyet más nemzetek vételkedve fordítottak által Anyai nyelvekre , OgOSSZen 
bírjon a’ Magyar nemzet: annak még hátra lévő IX. X. XI. XII. Könyveit is 
lefordította, és nyomtatás alá elkészítette, — de terhes betegsége halálossá válván : 
ennek kiadását elmaradott nemes szívű Özvegyére bízta, a’ ki azt teljesítette is 
illy czím alatt: M a g y a r  E n e i s ,  a v a g y  P . V ir g r liu s  M á ró n a k  E n e á s  v is e l t  
d o lg a ir ó l  ír t t  M u n k á ja  !s a' t. H a r m a d ik  D a ra b . B u d á n  1 8 3 1 . Mivel sok 
Könyves Házak, és a' Haza Tudóssai közűi is sokan, a’ két első Darabot már 
bírják, 's ezen utosó Darabot is , hogy a' könyv egész legyen , kívánják megsze
rezni: jelentetik, hogy ezen 3-dik Darabot lehet találni:

B a l a t o n  F ü r e d e n  Nagy Tiszt. Nagy István Esperest Úrnál.
D e b r e t z e n b e n  Tek, Pétzeli Jósef Prof. Úrnál, és Könyváros Csáthy 

György örököseinél.
R é v  K o m á r o m b a n  Nagy Tiszt. Kolmár Jósef Esperest Úrnál.
S. P a t a k o n  Tiszt. Somossy János Theol. tanító Prof. Úrnál.
P e s t e n  Tekint. Domby Márton Fiscális Úrnál.
P á p á n  Fő Tiszt. Superintendent Tóth Ferentz Úrnál.
N a g y  K ő r ö s ö n  magánál a* Özvegy, és Kiadó Asszonynál.
A' nyomtatás csinos és tiszta, — a' papiros olly szép és nagy Median mint 

a' két első Darabé.— Az ára 20 xr. ezüstben.

Halászat haszonbérbe adása.
(I) Ns Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó Dunai 

halászat Jussa, a' f. esat. September 29-től kezdve 3 egymást követő esztendőkre, 
folyó észt. September 10-kén Pakson tartandó árverés útján haszonbérbe fog 
botsáitatni: a’ mire a' hiszonbérleni szándékozók 40 for. pengő bánat pénzzel 
felkészülve tisztelettel meghivatnak.

Második Féleszt endd.



Eladó Vendégfogadó.
(1 ) Pesten Jó séf külső városban Üllő és Zsák útsza szegeidén 160-dik szám 

alatt lévő Vendégfogadó, melly 1 boltból, 4 szobából, 2 konyhából, 2 élés ka
marából, 3 té li, és 2 nyári istállóból á ll, szabad kézből naponként eladandó. A* 
megvenni kívánók, értekezhetnek eránta Simpl Ferentz Polgári Kolompáros 
Mester úrral a’ belső városban Zöldkert útszában 502-dik szám alatt tulajdon 
házánál.

X  0  X

J e l e n t é s .
( l )  Az Ocsai PóstaStatio eladó. Bővebbe'n lehet értekezni eránta személyesen, 

vagy szabad levél által Polgár Jósef Tábla Bíró Urnái Ocsán, vagy Pesten Széna 
piatzon 1-ső szám alatt lévő szállásán.

H i r d e t é s
f l )  T . Pest Vármegye részéről köz hírré tétetik, hogy e1 folyó 1832-dik észt. 

Kisasszony hava 23-dik napján Pesten Udvari Házánál délutáni 3 órakor 100 
pokrótz, 200 lepedőre, 60 szalmazsákra , 60 szalmavánkosra való vászon, közön
séges kótyavetye útján lészen veendő azoktól, kik az efféléket legjutalmasabb árron 
fogják felválalni.

............— — ’ —  •

Egy új Nemzeti Leány-Nevelő és Oktató
I n t é z e t ’ J e l e n t é s e .

(Mária Dorottya útsza, 18-dik szám alatt, 2-ik emeletben.)
Alábírottak tisztelettel jelentik a'Nemes Nemzetnek, hogy a’ Felséges Ma

gyar-Királyi Helytartótanáts’ engedelmével és felsőségi felügyelmezés mellett 
Nemes Kisisszonyok’ számára egy N e m z e t i  nevelő és oktató Intézetet állí
tottak, mellyben a’ reájök bízott nevendékek' testi, erkölcsi és értelmi felnevelé
sére a leggondosabb szorgalom fog fordíttatni, és minden a' szépnemtől ma 
közönségesen megkívántatok kézi ügyességek, szabad mesterségek, tudományok 
és nyetvek tapisztalt Ügyességű mesterek által elő fognak aditn i, és pedig e l ő 
s z ö r  is M a g y a r  N y e l v e n ,  azután röviden ismételve Franczia és Német 
nyelven is.

A Pesten fennálló számos leánynevelő Intézetek közt vagyon ugyan több 
ollyan is , melly méltó a* tiszteit Szülék' bizodalmára ; de legyen megengedve 
mintegy igazsággal gántsolt hibát említenünk , a’ nemzeti nyelvnek egészleni el- 
m ellőzését: holott ezen az úton illenék a' leiket és szívet kimívelni. Némelyekben  
közülök még az a'vétkes szokás is uralkodik, hogy a’ nevendék még meg is büntet- 
tetik, ha jnagyarúl beszél, és kénszei íttetik azt hibás Némettel és méghibásabb 
F ran cziáva l feltserélni. ’S mennyien tapasztalták már -zt a' tisztelt Szülék k< zül , 
hogy leányaik kiléptekkor a’ ne\endékházból az idegen nyelveket tsak törni tai.úl- 
ták,  ’s mellettek a’ méltóságos Nemzeti Nyelvet szinte egeszlen elfelejtették.



Ha tehát e’ szerént az aláírttak’ főiparkodása lészen a’ nekikáltaladottNe- 
vendekekből N em z é t i  Hitveseket, Anyákat, Nevelőnéket formálni: azzal bíz
tathatják a: tisztelt Szüléket, hogy gyermekeik azért a’ Német és Franczia Nyelvet 
sehogy einem fogják mulasztani, sőt azt tökélletesen megtanulni, ezt pedig annál 
bizonyosabban, mert az idegen Nyelveket tökélletesen megtanulni annál kön
nyebb , minél alaposabban isméri a’ Nevendék tulajdon anyanyelvét.

Mivel a’ nevendékek kiformálása tsak léptsőnként történhetik, annak egész 
egyetemsége a’ négy következő osztályra fog szakadni :

E l s ő  O s z t á l y .
1. Magyar , Német és Franczia Nyelvek’ olvasása.
2. Szépírás ezen a’ három nyelven.
3. Biblia Hisztória, Erkölts- és Vallás-Tudomány Pap által előadva; azon 

észrevétel m ellett, hogy a' Református és Evangélikus Vallásu gyermekek , mihelyt 
Szüléik kívánni fogják, egy a’ nevezett Egyházhoz tartozó Pap által fognak a’ 
hittudományban oktattatni*

4. Számtudomány, Egyszeregy, ’s a’ négy első Számvetés m ódok. t. i. 
öszveadás, sokszorozás ’s a’ t. három nyelven*

M á s o d i k  O s z t á l y .
1. Bibliai Hisztória , Erkölts- és Vallás-Tudomány.
2. Szépírás.
3. Hazai történetek és Földleírás.
4. A három nyelv’ etymologiája.
5. Az öszvetett számvetés-módok és fejbeli számvetés.
6. Formák’ tudománya.

H a r m a d i k  O s z t á l y .
1. Erkölts-Tudomány.
2. Közönséges Földírás.
3. A' három nyelv’ syntaxisa.
4. Az Ó-Világ' hisztóriája.
5. Fejbeli számvetés és rövid számtartás tudománya Campan Asszonyság 

szerént.
6. Formák’ tudománya bővebben, ’s rövid technológia.

N e g y e d i k  O s z t á l y .
1. Levélírás három nyelven.
2. A’ közép és új kor’ történetei.
3. Mathematikus Földírás.
4. Természet-Hisztória, különös tekintettel az életre, p. o. Kerteszségre , 

Gazdaságra, ’s a' t,
5. Physika.
6. Mythologia.
7. A' Magyar, Német és Franczia Literatura' rövid ismérete.
Mind ezek mellett Rajzolás, T ántz, Muzsika és Asszonyi Kézi-munkák.
A’ Nevendékek' előmeneteléről esztendei n y i l  v á n y o s  próbák fognak tartatni.
Ámbár a áírottak nem szívesen emlékeznek itt a’ Költségi pontokról; m égis, 

a' távollakó szülék számára szükségesnek látják, a’ feltételeket ezen Hirdetésben
)(
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előadni. Áll inak azok Szállásért , Asztalért s Tanításért (az egy Muzsika-Mestert 
kivévén, a'ki külön fizettetik,) esztendei 300 flból ezüstben, mellyekből száz 
ötven forint félesztendőnként, vagy is hetv-enöt forint ezüstben minden fertály 
esztendőben előre tétetik le. Atomban nyitva áll ezen Intézet olly Kisasszonyok
nak is , kik az említett feltételnek ugyan egésszen meg nem felelhetnek, de sze- 
rentséstehetséggel bírnik , vagy magokat tökélletes Ma g y a r  Nevelőnékké ki
képezni óhajtják. Pesten, U-dik Augustusban 1832.

L e m o u t o n  K. J á n o s ,  
a’ Pesti kír. Tudományok Egyetemében a’ Fran- 
tzia-Nyelv és Literatura’ rendes Professora és O 
Cs. K. Magossa'gának I s t v á n  Fő Hertzegnek a’ 
Franczia-Nyelvben külön Tanítója, és Ns Czepka 
Maria, Lemouton hitvese, a’ cs. k. Hernálszi nevelő 

és oktató Intézetnek volt nevendékje.

Jelentés a’ Magyar Atlásrol.
(1 ) Az ügy nevezett előfizetések be nem küldéséből származott sok költség

beli akadályok mellett is a’ megígért 4. u. m. Helvetzia, Olasz Ország,Lombard 
Velentzei Kir. és Török Bírod. Földképeit elvégezvén: kérettetnek alázatossan 
a’ Titt. Előfizető és bészedő Urak, hogy az érettek esendő 4. a’ Velinekért pedig 
6 Vft és 40 x r , és a’ múlt esztendőről elmaradtaknak árokat is beküldvén, azo
kat a’ következendő Augustusi Pesti vasárkor elvitetní méltóztassanak.

K a r a c s Ferencz , 
Magyar Atlas kiadója.

J e l e n t é s .
Cbemia által készült, az egésségnek nem ártalmas, fazekakra, úgy nevezett 

fajansz , jókő ’s portzeílán edényekre egy formán alkalmaztatható mázak érkez
tek eladás végett, fontja pengő pénzben :

világos angoly W edgwod sárga és zöld 10 kr. 
sötét sárga és veres 8 —
kék és fekete 12 —

Liedemann I. S. Fridrich nagy kereskedésébe Pestre; a’ hol az e'félékkel 
bánó művészek nem tsak mutatványokat szemlélhetnek, hanem a' vélek bánás 
módját is könnyen fogható módon megtanúlhattják, és az előadott ótsó áron 
megszerezhetik.

J e l e n t é s .
(3 ) Tek. Ns Bihar Vármegye részéről köz-hírré tétetik: hogy Sz. Kir. Debre- 

tzen Várossában a’ f. e. Kis Asszony Hava 15-dikén tartandó úgynevezett Lőrintz 
vásár alkalmával, a’ fent írtt megyébe lévő egész Selyem Tenyésztés, az a’hoz 
tartozó fabrikai épületekkel, epres kerttel, és mív szerekkel eggyütt a’ Debretzeni 
vásárba lévő Czédula Háznál, a’ megyebeli Tek. megbízottság által tartandó árve
rés útján, több vagy kevesebb esztendőkre haszonbérbe fog adódni.



Licitatio Hirdetés.
(1 ) A ’ Nagy Mélt. Kir, Magyar Udvari Kamara rendeléséhez képest köz hírré 

tétetik, hogy e’ f. e. 1832-diki Sept. 4-dikén az Ó Budai kir. kam. Praefectusi 
Hivatal Irószobájában az alól nevezendő királyi használatok , nyilván tartandó ár
verés útján három egymás után következendő esztendőkre haszonbérbe fognak 
ad-attatni, u. m.

1- ször. Budán az ország útja mellett lévő ’s úgy nevezett Császár m dóra 
minden hozzá tartozandó épületekkel, vászon fehérítéssel, és a’ Lukáts fördővel, 
1833-diki Jan. 1-ső napjától kezdve a’ számlálást.

2- szor. Koronábs Kis-Maros Helységben, az Ország út mentében épült Ven- 
dégfogadó a’ mészárszékkel és az ezekhez használni szokott 2 | |  hold szántó föld
del 5 | |  hold kaszállóval ’s konyha kerttel eggyütt 1833-diki Febr. 1-sőjétől.

Az árendálni kívánók illően meghivattatnak a’ határozott árverésre, elegen
dő bánat pénzzel szintúgy mint egyébb szükségesekkel előre felkészülve. Az árén- 
dálás feltételeit előre is meglehet látni a’ fent említett Irószobában.

Költ Budán Juh 19-dikén 1832.
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Árverési Hirdetés,
(1) Néhai Tek. Salamon András úr hátra maradott vagyonaiból Tek. Ns Fe

hér Vármegyében helyheztetett Felső Alapon e’ f. e. Augustus 27-dik napján 40 
darab ménesbeli lovak, 600 darab részszerént anya, részszerént tokló , és ürü nemű 
birkák, és 300 darab idei bárány árverés útján eladandó.

H i r d e t é s .
(3) A’ Nagy Mélt. kir. Magyar Udvari Kamara rendeléséből f. e. Augustus 

21-dikén nyilvánságosan tartandó többet ígérés útján fog haszonbérbe adattatni 
a’ Rékasi kir. kam. uradalomhoz tartozandó Hissziási erdőben esztendőnként 68 
holdat tévő vágás melly minteggy 1200 öl tűzi fát szokott adni, a’ Rékási szám- 
tartóság írószobájában , az 183| katonai észt.re, vagy ha a’ bérleni kívánó inkább 
szeretné, egymás után következendő 5 eszt°ndőre, akár egésszen, akár apróbb 
osztályokra felhasogatva. A' kik ezen használatot ki akarnák bérleni, jelen
jenek meg a’ mondott Hivatal írószobájában f. e. Aug. 21-dikén, elegendő 
bánat pénzzel felkészülve; ott az árendálásnak egyéb feltételeit előre is meglát
hatják. Költ Budán Jul. 20-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(2) A’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből, a’ megüresedett 

Csanádi Püspöki Uradalomhoz tartozó következendő Haszonvételek folyó eszten
dei September 30-dikától kezdve három egymásután folyó esztendőkre Haszon
bérbe fognak adattatni, ’s a’ végre Augustus 13*dikán 1832. Makó Püspöki 
mező városban tartandó közönséges árverésre ki teendők lésznek :

a) Az úgy nevezett Dali Csárda Bor, Pálinka és Sermérés jussal, és a mel-
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lette fekvő, ’s 26 holdakból 1100 D  ölekkel számítva álló szántó földekkel. A* 
Cautio 300 for. — Bánat pénz 30 for. pengd pénz.

b) A' Püspök Kopántsi pasztának egy szántó ’s kaszálló földekből álló , 
2271 xtoo- holdakat magában foglaló része. Cautio 3000 for. Bánatpénz 300 for. 
pengő pénz.

c) Ugyan azon Püspök Kopántsi pusztának más szinte szántó, ’s kaszálló 
Földekből álló ’s 314 holdakat tévő része. Cautio 500 forint. Banat pénz 50 
forint pengő pénz.

d) Három, Makó Várossához igen közel fekvő 168 holdakat magokban fog
laló majorsági Telkek, a’ hol egy jó állapotban lévő Juh-istálló, egy marha
istálló , és egy majorosi lakó ház találtatik. Cautio 240 for. Bánat pénz 24 forint 
pengő pénz.

A’ Haszonbérleni kívánók ezennel meghivattatnak , hogy az említett Augustus 
13-dikán Makó Várossában az ottani Püspöki Residentiában megjelenni, ’s ott 
a' számtartói író szobában illető Cautiojikat kimutatván, a’ kitett Bánat pénznek 
letétele után az elszámlált Használatok felett tartandó árveréshez házzá járulni ne 
terheltessenek. Budán 1832-dik esztendei Kis Asszony Hava 3-dikán.

F i g y e l m e z t e t é s
Budán a’ Peretz Czím alatt esméretes és most újonnan alkalmaztatott Vendég-

fogadó házról.
(2 ) Az alól írtt egész tisztelettel bátorkodik a’ Fő nem ességet, a' tsászári ’s 

királyi katonai Tisztséget, az érdemes közönséget, és minden T. utazókat, a’ fent 
említett, ’s jó ízlés szerént elrendelt Vendégfogadóba m eghívni; ’s szíves látoga
tásokat megkérni.

Tíz egészlen új házi bútorokkal felkészített különös szobák, tiszta és alkal
matos lételekkel fognak a’ Vendégeknek megelégedést nyújtani.— A’ jó és pon
tos szolgálat eránt, a’ jól megválasztott italok, és jó ízre készített ételekre nézve, 
az alól írt vendégeit bizonyosokká teszi, és minden igyekezetével oda fog 
arányozni, hogy a’ nála megforduló T. T. Vendégek kívánatinak éppen megfe
lelhessen. Költ Budán Sz. Jakab haván 1832. Y b l  J ó ’s é f

m. k.

Hitelezők öszvehívása.
(2 ) Folyó esztendő September 3-dikán a’ Cs. Kir. Rátzkevi Uradalom részéről 

Promontorban tartandó Úri Szék előtt Pesti Polgár G auszter L épőid és Hitvesse 
M ártha ellen a’ Concursus meg fog nyittatni, mellyre mind azok, kiknek a’ 
Massájakon követelésök vagyon, ezzel meghivatnak.

J e l e n t é s .
(3) 1000 butelia valódi frantzia champániai bor áll eladásra késszen Budán

a' várban, Ország-Ház útsza, 128 szám alatt lévő üveges boltban; melly bői akár 
mikor a legillendőbb áron vehet az illyest parantsoló.



Pesti Könyváros W i g a n d  Ottóná l  m e g j e l e n t :
Bitka 5 Csodás, Rémletes és Borzasztó

R A K H E L Y E.
A ’ te r m é sz e t  é s  m ü v é s z s é g m e g y é jé b e n  ta lá lk o zó  r itk a s á g o k , c so d á k  , i s z o n y ú  

t e r m é s z e t j e le n é s e k ,  fö ld r e n g é s e k ,  tű z v e sz é ly e k  ,  é h s é g e k , r a g á ly o k , v ízárak  ’s  
e g y é b  n y o m o r o k ;  e m lé k e z e te s  u ta zá s  é s  v a d á szk a la n d o k  ; b o rza sz tó  h a r c z je le n é -  
s e k ,  i s z o n y ú  h a lá ln e m e k , s z ö r n y ű  b o sz ú la to k  , r é m le te s  v é tk ek  , e m b e r i s z ö r n y e k ,  
d e s p o t á k ,  ty r a n n o k  é le tr a jz a i^  ch a ra c ter v o n á sa i ’s  e g y é b  r itk a , c so d á s  , r é m le te s ,

é s  b o rza sz tó  tö r té n e te k  ’s  a ’ t.
É r d e k e s  á b r á z l á s a .

Hasznos mulattató minden rendű Olvasók számára.
E l s ő  F ü z e t .

C sin o s a n  b o r ítv a  3 fü ze tn ek  ára 1 for. p e n g ő b e n .

A z  e l s ő  f ű z e t  t a r t a l m a :
Utazási kaland a’ Chimbora^on.— A’ persa király palotája Ispahanban.— 

A’ férgyilkos.— Szörnyű halál a’ tengeren. —  A’ csennevész. — Török kegyetlen
ség keresztény iránt.— Viscondi János Maria, egy olasz tyrann.— Cheou-Sin 
vagy T cheou , egy napkeleti tyrann. — A’ vas koporsó. —  Olasz boszulat rajza. 
— A’ jégpalota Pétervárott.— Gianibelli pokol-erőműve. — Az Anakonda vagy 
bálványkigyó. — Veszélyes félreértés. —  Az elevenen szalonnázott ( espékelt).—  
A' Nemesis. — Viadal medve s tolvaj közt. — Második Sámson. —  A' fiatal gonosz
tévők.— Csodás szabadulat. —  Az éhhalál. —  Legnevezetesb viszhang. — Brock a*1 
Waterlandban. —  Szökés a’ szénégető kunyhóbul. — kínzás- — A haramjanagy 
kunyhója. — A’ vadlopók büntetése. — Veszély kígyó által. — Ugrás a’ Niagaraesély- 
be. — Leányszörnyeteg.—  Angelo del Dúca, haramjanagy Olaszországban.

Pusztáknak haszon érbe hotsájtása.
( 3 )  Méltóságos Báró Harucker örökösök’ közös fundusához tartozó T . N. 

Békés Vármegyében helyheztetett 4705 holdakból álló C s o r v á s i ,  és 532 hol- 
d lkat tévő B é l m e g y e r i ,  nem külömben T- N. Csanád Vármegyében fekvő 
2910 ho’dnyi kiterjedésű A p á t z a i  puszták a’ most jövő Sz. Mihály napjától, 
az az a’ f  e. September 29-dikétől kezdve három eggymás után következő esz
tendőkre akár egy tagban, akár pedig ha többen úgy kívánnák, több kissebb 
darabokban árverés útján a’ többet ígérőnek haszonbérbe botsájtatnak. Az Ár
verés tartatni fog a’ foiyá 1832-dik eszterdei Augustus hónap' 21-dik napján 
Ns Békés Vármegyében kebelezett Szarvas Mezó Varosában Méltóságos Gróf 
Bolza Jósef Ur Ó Nagysága v. radalmi Cancelláriá jában , a hol a feltételeket előre 
is meg lehet tu lui. Költ Pesten Julius 2-dikán J832.

X 0 )(
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Mülter Könyvkereskedésében Pesten
az U rak  ú tsz á ja  k e z d e té n  a S e r v itá k  K la s fr o m á v a l á lta l e lle n b e n  le h e t  kapnir

N é m e t  G r a m m a t i k a ,
a'boz v a ló  g y a k o r lá s o k k a l, n é m e t  o lv a s ó -k ö n y v e i é s  s z ó k ö n y v e l eg g y ü tt..

a’ németül tanuló magyar if,úság számára készítette:
M á r t o n  J o s e f *

Tizedik Kiadás, n. 8. Bétsben 1832 1 f. 12 kr. p. p. kemény táblába kötve 1 f. 21 kr.
A’ közönséges kívánságnak eleget akarván tenni, ezen X-dik Kiadásból mind 

az kihagyódott, a’ mi a’ Tanulónak nem éppen szükséges. így a’ könyv most két 
részre, vagy folyamatra van felosztva ’s kevesebb lévén az ívek száma az is. 
lejjebb szállíttatott.

T o v á b b á , a’ f e n te m líte t t  K ö n y k e r e sk e d é s b e n  ta lá lta id :
a’ magyarul tanulni szándékozó Németek számára illy czímü Grammatika:

P r a k t i s c h e
U n g r i s c l i e  S p r a c h l e h r e

für Deutsche, nebst dazu gehörigen Aufgaben, und Übungstücken, so wie 
auch mit einem ungarischen Lesebuche , von 

Joseph v. M d r t o n
Cte neu durchgesehene gr. 8. Ausgabe. W ien 1831. 1 f. 36 kr.

Haszonbérlés.
(3) Kis Kőrös mező városában lévő királyi haszonvételek országos és heti 

vásár, mészárszék, vendégfogadó ’s hozzá tartozó kortsmák , Bolt és malmokbeli 
jussok ’s a’ t. Hat eggymásután következendő esztendőkre árendába kiadók. Az 
árverés fog tartatni Pesten f. e. Augustus 29-dikén délelőtt Tek. Ágoston Jó’sef 
Fiscalis úrnál a’ Czukor útszában Tek. Fáy uraság házában. Bővebb tudósítást 
vehetni Kis-Kőrösön Sáfári János Tísztartó úrnál.

l i e t s b  e n  a y ne’n z  f o l y a m a t  k ö z é n  b o t  s e  A u g u s t u s  R-dikán .•
& pCentes Státus kötelező Leveleké 87-j for. 

4 pCentes — — — 76f —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 179í —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 124 for. 
Béts városi Bankó kötelező 2£ pCentes 4 7 | — 
Bank Actiáké —

A g. 9-dikén 7 Láb, 5 Hüv. ö  Von. 
— 10 dikén 7 Láb, 8 Hüv. 0 Von.

A ' Gabonának P esti p ia tzi ara Augustus 10-dilién 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

I
I tiszta
I fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Biiza T — 20 0 — 40 ' f i - [IZah 1 — 34 1 — 32 1 — 30
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 20 Kukoritza 2 — 44 2 — 40 —
Kozs 2 — 50 2 — 40 2 — 30 jKöleskása — J ~ —
Árpa 2 — 20 2 — 16 2 — 10 1(Köles — —

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t i a  a '  B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r é ü l  \R Z 2 -d ik b eu *
— 11-diken 8 Láb, 4 Hüv. 0 von.



13. Szám.
HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
Ör ök re nd.

Úgy mondod: „Ma , midőn zavarodtak a>z emberi elmek r 
Mindennek tettsző útra találni bajos.“

Nem könnyű az igaz; de az a’ rend, mellyet elünkbe 
A' természet adott, áll örökön , ’a marad is.

PESTEN Szerdán  Kis Asszony Hava 15-dik napján 1832

Magyar és Erdély Ország.
A’ Magyar Kir. Tudományok Egye

temének Tanátsa Augustus 8-dik 9-dik és
14-dik napjain szokott mód szerént meg 
újíttatván , jövő 183^-dik oskolai eszten
dőre Nagyságos Rectornak eggyes akarat
tal választatott: Tekintetes Tudós Frank 
Ignátz Ú r, a’ Böltselkedés, és Szép Mes
terségeknek , nem különbben a’ Törvények
nek Doctora, Felesküdt Ügyvéd, a’ Ma
gányos Magyar Törvénynek, és Curialis 
Styiusnak nyilvános ’s rendes Tanítója, a’ 
Törvényes Karnak Seniora, és Tek. Ns 
Hont Vármegyének Tábla Bírája. Déká
noknak választattak : a’Theologiai Karban, 
N. T. Tudós Kováts Mátyás U r, a’ Böl- 
tselkedésnek , és Szép Mesterségeknek , 
úgy az Isteni Tudományoknak Doctora, 
a’ Dogmatica Theologia II-dik részének 
nyilvános és rendes Tanítója, aT Filosofiai 
Karnak Tagja, a’ Theologiai Karnak pedig 
Pro-Seniora, T. Ns Heves és Külső Szol
nok t. e. Vgyéknek Tábla Bírája. A’ Tör
vény Karban Tek. Tudós Ottmayer Antal 
U r, a’ Törvényeknek Doctora , Felesküdt 
Ügyvéd , a’ Magyar Fő Hadi Kormány 
mellett lévő Katonai Törvényszéknek De- 
cretalis Ügyésze, és ezen Törvénykarnak 
Tagja ; az Orvosi Karban ,Tek. Tud. Csausz

Második Félesztendo.

Mártony úr, az Orvosi Tudományoknak 
Doctora, és ezen Karnak Tagja, a’ Filo- 
sofíai Karban : Tek. Tudós Beseta János 
Ur, Filosofiának Doctora, a’ Német Nyelv
nek, és Literaturának nyilvános Tanítója, 
rnelly három utóbbi Urak ezen hivatalt 
már tavai is viselték.

K a s s á n f. e. Kis Asszony hava 5-kén 
tartatott Nagy Mgú Vásáros Naményi és 
idősb Báró Eötvös Ignátz úrnak, O Cs. k. 
és Apóst. Felsége Aranykultsos Hívének , 
val. bel. tit. Tanátsosának , Magyar Országi 
FŐ Pohárnok Mesternek ’s T. N. Abaúj 
Vgye Fő Ispányának, és Hitvestársa Né- 
gyessi Báró Szepessy Máriának, Csillag 
Keresztes Dámának O Excel len tiájoknak 
Félszázados (Arany) Lakadalma. E zt, 
ugyan azon hónap 4-dik Estvéiyén meg
előzte egy Tűzi-Játék, mellyet Mélt. Gróf 
Fáji Fáy István úr O Excellentiájok Tisz
teletére, és a’ fényes Gyülekezet gyönyör
ködtetésére ritka, és szemet igéző ízléssel 
szerkeztetett. Az Arany-Lakodalom napja 
reggelén üdvezlŐ tiszteleteket tették Ő Ex- 
cellentiájoknál a’ szomszéd Nemes Várme
gyék, és más Törvényhatóságok díszes, és 
számos Küldöttségei, a’ kik, és a’ többi 
nagy számmal egybesereglett , és drága 
magyar öltözetekben tündöklő minden 
karú, és nemű Vendégek, Nagy Mgú
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Revisnyei Gróf Reviczky Ádám úr, udvari 
Fő Kanceilárius Ő Excellentiájának, Vő- 
fényi- és Keselőkői Özvegy Majthényi 
Pálné Asszony Ő Nagyságának Nyoszolyó 
Asszonyi minéműségben való vezérlések 
alatt délelőtti 11 órakor gyalog követték 
a’ nagyméltóságú boldog párt a’ helybeli 
katkedrális Templomba, a’ hol M. Palugyai 
Imre MegyésPüspök úr,fényes Adstantiával 
Sz. Misét szolgálván az ájtatos két házas 
feleket megáldoztatta, és a’ Sz. Mise vé
gével, azon mennyei áldást, mellyet Ő 
Excellentiájok életek tavaszán még a’múlt 
századi 1782. esztendőben, a’ házasság
szentsége felvétele alkalmatosságával nyer 
tek — egy magyar buzgó beszéd mondása 
mellett — az anyaszentegyház rendelései 
szelént ismét reájok adva , megújította. A’ 
Templomból az egész tündöklő Násznép
0  Excellentiájokat haza kísérte,holott Báró 
Eötvös Dienes úríi, Ő Excellentiájoknak 
Unokája, a’ ki nagy szüléinek szárnyai 
alatt, a’ Kassai kir. Gymnasiumban az 5 ik 
deák oskolát most fejezte b é , — mint 
Al-Yőfény — Ö Excellentiájokat, és a’ 
fényes gjmlekezetet olly szép , és ékes ma
gyar Beszéddel üdvözlötte, hogy az min
den résztvevő szíveket egész a’ könnyezé- 
sig megérzékenyített. Délután 2 órakor 
a’ vendégek a’ 700 és több személyekre 
négy különös palotákban pompáson felte
rített ebéd-asztalokhoz ültek. Minden asz
talnak egy nagymélt. E lölülője, és Elől- 
rilonéje volt, a’Nagymgú házaspár számára 
pedig minden aszlalnál két választott helyek 
voltának készítve, a’mellyeketŐExcellen
tiájok bizonyosidőre váltogatva elfoglaltak. 
A ’ bőséges és fényes ebéd közben való szíves 
kívánságok különbféle ékes formákban, ’s 
tárgyakban egymást váltották fel,mellyeket 
a’ Nmgú Báró Fő Pohárnok Mester úr ditső- 
ségesen Uralkodó Királyunkért, Felséges 
Asszonyunkért, ifjabb Királyunkért, Nádor
1 spány Ő ts. k. Fő Hertzegségéért,és az egész

ditső Austriai Házért való egésség ivások- 
kai kezdett meg. Sz. kir. Kassa Várossá- 
nak Polgárai, és Lakosai pedig, a’ mellett 
hogy a’ fegyverben gyakorlott polgárok a* 
a’ jó és szép rend fentartását önként tel
jesítették ; ezen ritka menyegző öröméből 
való szívbeli részvételeket, azzal nyilat
koztatták k i, hogy a’ számtalan vendégek 
számára hajlékaikban nemtsak tiszta ma
gyar szívességgel szabadszállást készítettek, 
hanem ezen menyegzős napon az egész vá
rost i s , és a* belső sétáló zöld Allyakat 
pompásan kivilágosították, a’ mi már ön
nön súgáraival is felette gyönyörködtető 
volt; de egyszer’smind kellemetes útatde
rített az estvélyi fényes Tántzmúlatságba, 
melly Ő Excellentiájok által a ritka szí
vességgel fogadott úri Vendégek, ’s a’ Vá
ros Tisztviselőinek , ’s főbb Lakossainak , 
és Polgárainak számokra a’ helybeli na
gyobb palotában nyittatott. A’ Tántzoló- 
Kart a’ fent is említett Báró Eötvös Dienes 
úrfi egy szépen módosított magyar*tántztzal 
nyitotta f e l: és a’ múlatság egész reggeli 
öt óráig tartott.
(Folytatása ’s rége a’ Sasékes Fehér Vgyei tisztújíttó 

Széknek.)
Folyó Kisasszony hava 9-dikén foly

tatván a’ Ns Megye Tisztválasztó Széke 
ülését, Ö Nagy Méltósága , FŐ Jegyzőnek : 
Ifjabb Nedeczky Ferentz; Betsületbeli Fő 
Jegyzőnek: Örményi Jósef, 2 dik A ljegy
zőnek: Zlinszky István; betsületbeli Al
jegyzőknek : Rosty Sigmond ’s Csapó Jósef 
urakat kinevezvén, Kandó Jósef urat pe
dig az lső AI Jegyzői hivatalban megerő
sítvén , — Vincenty Ferentz A1 Sz. Bírót 
betsületbeli Fő Bírói és Vasenits László 
urakat betsül. A1 Sz. bírói rangra méltat
ta. — Továbbá Levéltárnoknak: Nagy 
Boldizsár, kinek helyébe Csákvári Biztos
nak Vighelius’Sigmond Eskütt úr tétetett; 
betsül. Tiszti Ügy viselőknek: Salamon P ál, 
Modrovits Ignátz,Cserna János, és Polin-



berger Lajos urak neveztetvén k i; Esküd
tek , a’ Sármelléki Járásban: Funtek Imre, 
Miklós Gábor,’s Vancsay Ferentz; a’ Csák- 
vári Járásban : Vighelius ’Sigmond , Mesz- 
lényi Ferentz, ’s Berzevitzy Miksa; a’ 
Bitskei Járásban : Móró Antal, ’s Takáts 
Sándor urak, ez egyszer’smind azon Já
rásbéli Biztosnak is választattak. — Györfy 
Jósef, Sebestyén Sámuel, Mészöly Lajos ’s 
Szűts Jósef urak betsül. Esküdtek lettek. 
—  Rendes Orvosnak: Novák Jósef, 2-iknak 
Stáhly György, betsül. Orvosnak: Vur- 
tzenburger Jósef urak neveztettek ki. — 
Földmérők: Rieder Jósef, ’s Csörgei’Sig- 
mond urak, megerősíttetvén , Balassa Péter 
űrbetsületbelinek kineveztetett,’s Mészöly 
Pál űr Vár Kapitánynak A1 Sz. Birói 
ranggal megliagyatott.

Atal jában ezen nemzeti Innep , melly- 
ben a’ Neme i Szabadság, fényes dísszel 
’s bámulatra méltó renddel kezet fogva 
gyakoroltatott, 3 óra alatt végrehajtatván, 
eléggé kezeskedik a’ró l, hogy tsa.k a’ bölts 
mérsékletű főkormány azon határtalan 
tisztelet, mellyel a’ TT. RR. az előbbi 
Tiszti Karnak jeles érdemei iránt szünte
len hódolni fognak, —  és ama’ remény, 
mellyet a’ most választottak nyújtanak , 
szülhetnek illy remeket!

A r a d r ó l  Kisasszony hava 4-dikén 
1832 #) — Felséges Koronás Fejedelmünk 
nek különös kegyelmét vala szerentsénk 
tapasztalni, midőn városunknál a’ tiszti
építőszék tartását, a’nak elrendelése, és 
végső boldogulása eszközlésébe már hosz- 
szasabb idő óta tsüggedhetetlenűl atyássan 
fáradozó Méltóságos Orczi Báró Orczy 
Lorintz űr T. N. Arad Vgye Fő Ispánnya 
O Nagysága, mint ezen foglalatosságra kü
lönösen kinevezett királyi Biztos által Vá
rosunk felállása óta először mél tóztatott leg
kegyelmesebben megengedni. Nints kebe
lünkben olly polgár, ki ezen ritka kegyel- 
mességet meg ne esmérné, ’s szívből ne ör

vendene, h o g y  városu n k n ak  ezen  szeren- 
tséje azon Méltóságos űr által jőve esz
közlésbe, a’ k i mélyen hordozván felsza
badulásunkba már több nyoltzvan évnél 
kétséggel borított sorsunkat atyai szívén, 
kegyes fáradozása által azon unokákat 
igyekszik meg vigasztalni, kiknek e le i, a’ 
jövendőség boldogítása végett a’ szükséges 
lépésekkel nagy áldozatokat tevének. —  
Áldás még a’ legkésőbb maradékra is át 
szülendő áldás kívánása azon Fejedelem
nek, a’ ki városunkat illy fényre méltatá! 
áldás azon Méltóságos Biztosnak, a’ ki 
ezen királyi szándékot olly lelkesen esz
közlé magyar nemes szivétől vezéreltetve !

A’ legkegyelmesebb királyi engede- 
lem következésében O Méltósága a’ királyi 
Biztos űr az Építőszék határ napját Sz. 
Jakab hava 30 dikára rendelvén , azon nap 
nyoltz órakor Sz. Mise tartatván, a’ Temp
lom előtt az egész polgári katonaság ki 
vala állítva, hová a’ Méltóságos királyi 
Biztos űr a’ város Elöljáróságától efőre 
meghivattatva, ’s lovag polgárságtól kísér
tetve, több nemes űri vendégekkel megje
lent, és a’Szent Lélek segítségül hívása tel- 
lyes ahitatossággal végeztetett, — onnét a’ 
városházánál már egybegyűlt városi Tanáts, 
Polgárság, ’s számos űri vendégek közé 
— a’fellelkesedve kiál lőtt nagyszámú pol
gári katonaság sora mellett fél óraeltőlte 
után ezer Éljen! felkiáltások , muzsika erős 
zengések, és mozsár kilövések közt elér
kezett Arad Várossának főkintse, igaz édes 
attya Méltóságos királyi Biztos űr, T. Ns 
Arad Vgyei fő Rendű Tiszt Urakkal egye
temben. — A’ szíves Éljen örömfelkiáltá
sok után tisztelet, és figyelemmé változott 
tsendet — érdemeiről esmért, ’s szeretett 
Polgár Mesterünk Heim Domonkos űr tőré 
meg , midőn derék magyar beszédjével 
a’ Méltóságos királyi Biztost az egész belső» 
’s külső Tanáts nevében elfogadá, — ezt 
követé egy, az épitőszéket megnyitó igaz
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magvar szivének belsejéből eredő beszédje 
Méltóságos királyi Biztosunknak , magasz
talván azon felséges jó Királyt, kinek vala 
Képviselője, s kinek illy már töbszörö- 
7Ö it kegyel inét, megjutalmaztatásainak so
rába számítá , a’ra tévén a’ Polgárságot 
figvelmetessé , bogy a’ szovatolásban lelki 
esméreteknek súgarlását követvén , jó er- 
költsű ’s tudományú férjíiakat igyekezze
nek választani, hogy ez állal személlyek 
és vagyonjok biztos kezek között tartódjon.

E’kor a’ már kihalás által igen meg* 
tsorbúlt külső Tanáts pótoltatott ki szo- 
vatolás által, kiknek is száma így a’ nyoltz- 
vanat elérvén , a’ szovak átaljánossága ál
tal Szószóllónak választatott Szikra András 
ú r , ki tsakugyan ez t, mint a’ polgárság 
bizodalmának, szeretetének, és tiszteleté
nek világos , és e’digi fáradozásainak meg
jutalmazó jelét készséggel fogadván , ma
gát, és a’ már egész számú választó pol
gárságot a’ Mgos királyi Biztos úr O Nga 
nagy kegyességű pártfogásába ajánlotta.

Másnap a’ belső Tanáts választása 
következvén; voksok többsége által Polgár- 
Mester lelt; Heim Domonkos, Fő Bíró : 
Mihálovils Lázár hites Ügyvéd; Város- 
Kapitánnyá: Szekulits György urak. —  
Tanátsnokok lettek: Petrovics Balá’s hites 
ügyvéd ; Schaerfeneder Ferentz hites Ügy
véd ; Lukátsy János hites Ügyvéd ; Orlo- 
vits Jósef; Imrey Jósef hites Ü gyvéd; 
Miatovics György; Ivanovszky Gábor 
hites Ügyvéd; Bragyán György hites Ügy 
véd; Szalay Bonaventura hites Ügyvéd; 
Tomics Mihály; NoíFky János hites Ügy
véd urak ; — kiket is városunknak a’ köz- 
bizodalom, tisztelet, és szeretet által vá
lasztott szép tulajdonságaiért átaljánosan 
kedves Bírája Mihalovits Lázár úr, a’ Mél- 
tóságos királyi Biztos úr O Nagysága ke
gyességébe ajánlván , ’s részéről hivatalá
nak a’ közbizodalom választásához képpesti 
pontos megfelelését ígérvén — azután

F ő  J e g y z ő n e k  m e g e r ő s ít te te t t: Frantzily 
Albert, A1 Jegyzőnek kineveztetett: Serb 
Tivadar,T. N. Arad Vgye volt tisztelet
beli A1 Ügyésszé; Tiszteletbeli A1 Jegy
zőknek : Serb Pál egyszer’smind Levél- 
Tárnok, Brassován Demeter, Blaskovits 
Imre hites Ügyvéd; —  Város Ügyvédjei
nek: Jankovich Gábor, JNikolits Abrahám, 
és Klein Jósef; Orvosnak Kresztits János; 
Árvák attyának megerősíttetett Pachner 
Jakab; Fő Kamarásnak : Frits Antal; Adó
szedőnek : Fruscha György; Város Gazdája; 
Lisztes Antal; Földmérő: Pykuley Lajos; 
Üli Inspector: Popovics Pál urak.

Melly meg lévén, Városunknak sze
retett Fő Jegyzője Frantzily Albert úr meg
köszönvén a Méltóságos királyi Biztos úr 
O Nagysága szives fáradozásait, nagy ke
gyességeit, — a’ Tiszti építíőszék bévégző- 
dött, és az Isten dítsérése ellartatott. —  
Követte ezen tettet Kisasszony hava IsŐ 
napján a’ Városházánál, 2-dikán pedig a’ 
M. királyi Biztos úr Ö Nagyságánál tarta
tott gazdag ebéd; a’ hol először ditsőségesen 
Országló Királyunkért Iső Ferentzért , 
Ifjabb Királyunkért, Felséges Királynénk
ért , Fel séges Nádorunkért, az egész ural* 
kodó Házért, Ó Méltóságáért a’ királyi 
Biztosért, azután a’ jelen volt minden 
rendű úri vendégekért, végre Ő Méltósá
gának lelkes kívánására, a’ Város belső ’s 
külső Tanáttsáért, ürittettek poharak nagy 
muzsika zengés és mozsár lövések között.

Midőn ezen ünnepünket közludomásra 
botsájtjuk , egyszer’smind fiúi szent köte
lességünknek tartjuk az áldott magyar Ha
zával tudatni, hogy Városunknál 1823-ik 
esztendő óta a’ politikai, és gazdasági Tár
gyak Jegyző Könyvei, az 1830-dik eszten
dei Törvény Czikkely alkotása óta pedig 
a’ törvényes és egyéb Tárgyak is , ámbár 
erős út, sokféle nyelven beszéllő lakosúik 
között, mégis mind ezen hivatalos fog
lalatosságaink honi nyelven folytatódnak,
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erős elszánással azon iparkodván, hog)’ 
nemzetiségünk virágzását tehetségünk sze
rént előmozdítva , el ne késsünk lenni 
maradni édes Hazánknak minden időben 
méltó fiai, az Aradi Tanáts és Közönség.

B é t s.
Folyó Kis Asszony hava 9-dikén Bé- 

tset, az óta hol korábban hol későbben 
Hazánk helyeit is, befutotta azon vakmerő, 
istentelen tselekedet híre, melly az nap 
reggel Badenben Felséges ifjabb Királyunk 
személyje ellen tétetett. Az egész tör
ténetet e’képpen adják a’ bétsi közönsé
ges újság levelek:

Ma reggel, a’ sz. mise halgatása után 
szokása szerént kisétált a’ Király, szolgá
latot tévő Kamarássának Gróf Salis Feldm. 
Lieut, kíséretében. A’ hegy útsza (Berg- 
strasse) végén, mintegy száz lépésnyire a’ 
szélső háztól, a’ Sz. Helena völgy felé, 
Reindl Ferentz nevű, fizetéssel nyugoda
lomban lévő gyalog kapitány, egy mordályt 
lőtt ki a’ Királyra. A’ golyóbis bal vállát 
érte ; de szerentsére a’ felső köntös bél lé
sében felakadt, és így tsak igen tsekély 
ütődést okozott. Mindjárt a’ lövés pillan- 
tatában három férfi ugrott elő aJ szomszéd
ságból, hogy a’ gyilkost megragadják; a’ 
k i , minekutánna a’ kisütött mordályt el
dobta volna, egy másikkal magának lőtt 
a’ szájába ; de a’ golyóbis az ínyében el
akadt. Harmadik mordályát tehát a’ három 
oda futottak közűi a’ hozzá legközelebb 
allóra arányozta; az azomban el nem sült, 
es így a’ gonosztévő elfogattatott, és a’ 
városházához vitetett. A’magán ejtett seb- 
je sem halálos a’ gyilkosnak; úgy látszik, 
hogy a’ fegyverekben mind gyenge tőlté- 
‘sek valának.

A’ Király rettenetlenűl, úgy a’ mint 
Volt gyalog, azonnal vissza fordúl t a’ város
ba, ’s egyenesen Ő Felségéhez a’ Császár

hoz, hogy azt személyes jelenlétével nyug
tassa meg a’ rémíttő történet kimeneteléről.

A’ gonoszságnak elkövetője, egy a’ 
rendetlen kitsapongásai által magát vágyó- 
nosságában megrontotta ember, ez előtt 
nem régiben folyamodott volt ifjabb Ki
rályunkhoz 900 ezüst forint segedelemért, 
’s ü  Felsége százat valóban adott is neki: 
azon következett feldiihülése, hogy az egész 
kívánt mennyiséget meg nem nyerte, vitte 
ő te t, tulajdon maga vallása szerént, a’ 
gonosz tselekedetre. Rövid kihalgattatása 
után Bétsbe vitetett, a’ hova az nap délután 
megérkezvén; a’ katona törvényszéknek 
által adattatott.

A’ tetten felbosszonkodott Bétsieket 
tsak az tartóztatta hátra a’ helyben adott 
véres boszúlástól, hogy a’ gonoszlévő 
mindjárt az első pillantatban a’ törvény- 
hatóság kezeibe adattatott.

0  Cs. Kir. Felsége ma délben 12 óra
kor tartotta az újonnan kineveztetett Kar
dinális Spinola Marchesenek által nyújta- 
tott barret tzerimoniáját; melly ünneplés 
végett, mind a’ templomba menet, mind 
onnan vissza jövetele alkalmatosságával 
örvendező kiáltozásaival jelentette ki az 
öszve sereglett sokaság azon való örömét 
hogy Ő Felségének első szüiettjéről elfor
dította a’ kegyes ég az azt fenyegette ve
szedelmet.

Egyházi Fejedelemség\
Anconából, Jul. 24-dikéről jelentik 

az Olasz Levelek: Cubiéres Grlis innen 
tegnap Osimóba ment, hogy ottMonsignor 
Grasselini-val értekezzék; ezen kirándúlá- 
sából tsak éjfélkor tért vissza. Az öszve- 
jövetel foglalatjáról azt beszél Ük, hogy 
a’ Pro-Legát legelősször is a’ maga útasít- 
lását mutatta elő , melly azt szabja elejébe, 
hogy egy Osztály rendes gyalog katonaság
gal,és 100 nehéz vasasokkal jöjjön váró-



sunkba; ezen intézet végrehajtásának a’ 
mint mondják Cubiéres ellene szegezte 
magát; utóbb a’ban eggyeztek meg, hogy 
20 pápa nehéz vasassai egy Kapitány ve
zérlése alatt menjenek Anconába, *s ott 
Monsignor Grasselini-nek tisztelkedési őrül 
szolgáljanak. Az egésségre ügyelő Biztos
ság is elment tegnap Osimoha , hogy új 
fejeket köszöntsék. —  Itt a’ napokban Ca- 
ravanne frantzia fregatáról 24 hordó pus
kaport vittek az erősségbe. — Samson Lewi 
egy frantzia kapitány által fog kihalgattatni.

Jul. 25-dikéről, ugyan onnan. Ma 
reggel, 14 pápa nehézvasassai jöttek ide 
b e ; velek egy tiszt és qvartélyozó ugyan 
azon seregből: a’nehéz vasasok a’ Sz. Ágos
ton kaszárnyába szállíttatlak együtt a’ fran
tzia seregekkel. Cubiéres Grlis szemléletet 
tartott e’ kis véd Osztályon , és eggyet kö
zölök kiválasztott, a’ maga tiszteletbeli őr- 
jének. Mons. Grasselíni f. h. 31-dikérevá- 
rattatik. — Sinigagliaból írják, hogy oda 
AI báni Kardinális megérkezett. Itt to
vábbi elfogattatások nem történtek; egy 
személy lakásában , a’ ki ellen elfogó pa- 
rantsolat adatott volt; de az előtt meg
szökött, kifürkészés ment végbe. Némelly 
fegyvereket leltek ottan. — Osimóból Jul. 
17-dikén. A’ Pápa seregeinek száma, mel- 
lyek innentől Sinigagliáig nyúlva fekiisz- 
nek, minteggy 3000 ember; résszerént 
rendes katonaság , résszerént fegyveres pol
gárság. Magok viselete különös jó , mel- 
lyel a’ lakosok hajlandóságát és tiszteletét 
szerzik meg magoknak. Sém a’ legkissebb, 
sem a’ legnagyobb helyből nem érkeznek 
ellenek tett panaszok, a’ mellyekben szál
lásra vágynak osztva. —  Sinigagliaból Jul. 
18 dikán. A’ frantzia hadi hajóknak vi
zeinken tett gyakorlásai folyvást tartanak. 
Vásárunk jó; már e’dig is számlálunk 
minteggy 40 számra telő kereskedő hajót, 
mellyeknek nagyobb része vágj' Triestből 
vagy Venétziából érkezeit kikötőnkbe.

Holnapra várattatik Albani Kardinális, 
Tartományunknak kinevezett Legátusa. 
Itt a’ tsendesség állandó, és az elméket 
egyedül a’ kereskedés foglalatoskodtatja.

Né m et S z ö v e t  s ég,
A’ frankfurti Oberpostamts-Zeitung 

Aug. 2 dikán adja, hogy a’ szövetségi ha
tározások , mellyeket elejénte úgy tekin
tettek sokan , mint erőhatalom szavát,las
sanként mind inkább inkább tettszést nyer
nek , kitettszvén belőlök az , hogy azoknak 
alap jók egyedül a’ törvényesség maradan- 
dósága. Ezen meggyőződésre sokat tett az , 
hogy minden Tartományban felvilágosíttá- 
sok adódtak, hogy a’határozások egyedül az 

I álló rendel kődzésekből meri ttettek, bár mit 
t kiáltsanak akár az angoly akár a’ frantzia 
oppositionálisták.— Maga a’ Morning-Post 
támasztja ezen kérdést: Mit ’használt a” 
frantzia liberálisoknak minden törekedé- 
sek? Azt talám, hogy magoknak ollyan 
Országlást teremtsenek, melly szükséges
nek látta Párist hadi állapotban levőnek 
hirdetni k i; melly Frantzia Országnak 
minden fogházait politikai vétkesekkel töm
te meg; melly a’ nyomtatás szabadságát 
olly üldözéseknek tette ki, a’miliyentmég 
semmi más Tartományban nem értek, a’ 
mi óta tsak feltaláltatott a’ könyvnyomta
tás? Mit az angolyoknak a’ magoké? Azt 
talám, hogy két esztendő óta folyvást 
egymást verik az ínsurrectio vészeivel, 
hogy az Országlástól új képviselő szerkőd- 
zést tsikarjanak k i, mellyet magok a’ nye
rők olly igen kevésre betsülnek, hogy azt 
magok nem kívánják munkásságba tétet- 
tetni, tsak azért, hogy azon nyomorúsá
gos állapotban még három hónapig nyú- 
godtan maradhassanak, hogy adóbeli tar
tozásaikat meg ne vegyék rajtok.

Ar rendkívül való Tanáts gyűlés előtt 
azon kérdés folyt Jul. 30-dikán Frankfurt
ban , hogy mit kellessék azon Taníttókra



h a tá ro za n d ó  b ü n te té sse l te n n i,  a’ k ik  a’ 
n y o m ta tá s b e li  szabadság e lle n k iá ltá s t  alá  
ír tá k ;  a ’nakutánna k ö te le ssé g ü l té te tő d v én  
n e k ie k , h o g y  azt von ják  v issza  , a’ m e lle tt  
m é g  is  m eg á ta lk o d v a  m eg m arad tak ?  K ö 
v e tk e zen d ő  n a p o n  azt b e s z é lte t té k , h o g y  a’ 
T an áts v ég zés  k im en ete le  az l e t t ,  h o g y  a ’ 
P é ld a -O sk o la  Ig azgató ja  B a g g e  ú r ,  h iv a 
ta lá tó l és fize tésé tő l h at h ón ap ra  fe ifü g g e sz -  
t e t ik ; a’ tö b b  T a n íttó k  p e d ig , a ’ k ik  tsak  
E lo já r ó jo k  n y o m d o k a it k ö v e tték ,k ö n n y eb b  
f e n y í t é s s e l , ső t ta lám  tsak szó b e li d o rg á lá s
sa l b otsáttassan ak  e l ez ú ttal.

St Wendenből írták Jul. 28-dikán, 
hogy a’ hivatalaikból lehányt Taníttók 
Schur, Juh, Sauer, valamint Jegyző Hen 
is, eggymás után mind fogságba vitettek; 
és még van öt-hat személy, a’ kikre ha
sonló sors vár. Elfogattatott Hallauer 
ügyész is , és maga Koburgba vitetett, pa- 
pirossai megvisgáltattak; másoknál is tör
téntek házi kifiirkészések : de átalános örö
mökre mindnyájoknak , senkinél sem ta
láltak legkevesebb veszedelemmel fenye
gető eggyesülés nyomára is.

Nagy Britannia.
Az Alsó Ház Julius 24-diki ülésében 

még a’ többek közt Hunt úr azon kato
nák neveit sürgette előterjesztetni, a’ kik 
hét észt. alatt korbáttsal büntetődtek , hogy 
így ki tessék, szűntek é ez utóbbi időkben 
az ezeredeknél a’ testi büntetések. Hume 
úr pedig olly kérelmet nyújtott a’ Ház 
elejébe, mellyben Varrick lakosi panasz
kodnak urok Gróf Varrick ellen, a’ ki 
őket, hogy az utóbbi választáskor nem 
a’nak candidatusára adták szavokat, házok
tól és földjüktől megfosztotta; ’s kérik 
a’nál fogva a’ Házal, hogy a’ nyilványos 
szavazás helyébe titkos állíttassék. Több 
szó viták után a’ dolog máskorra halaszta- 
tott. Ugyan ő (Hume úr) javallottá mind
azoknak , a’ kik 1831 Dec. 12-diktől az

újságok nak  b é ly e g e z é s  n é lk ü li áru lása  m ia tt  
p erb e id é z te tte k , n e v e ik e t k ije g y e z te tn i , 
h o g y  íg y  k isü ljö n  az e g y e n e t le n sé g  a z o k 
nak b ü n te téséb en  ; a ’ m ib ő l az u tán  ö n k é n t  
fo g  k ö v etk ezn i az e ’b e li tö r v é n y  vála  
tozásának  szü k ség e . A ’ ja v a lla t  tö b b ség re  
ta lá lt.

Jul. 26-ikán ugyan azon Házban Evans 
ezredes a’ sereg költségeiben kívánt na
gyobb kíméllést behozatni; a’ mi átaljá- 
ban némelly tisztek kifizetésének leszállí
tásában , ’s a’ katonaság fogyasztásában 
állana, 2 mil. font sterl. lenne megkímél
ve Evans ezredes javallatja szerént. Hob- 
house úr az indítvány ellen szóllolt, ’s 
példáúl Irlandot említté , a’ hol most le
hetetlen volna a’ katonaság számát fogyasz
tani. Hume úr védte az ezredes javallat- 
ját; mert úgymond a’ katonasági és más 
temérdek költségek előbb utóbb semmivé 
teszik Angliát. Irlandot tsak kormányozni 
kellene az illőség határaiban, a’kor erő
szakos eszközökre szükség nem volna. Mur
ray úr a’Ministeriumot oltalmazta, akárki 
sem volna készebb, úgymond, mint ő a’ 
nép terhén a’ sereg fogyasztása által kön
nyíteni, ha tudná, hogy az a’ nép bátorsá
gát nem veszélyeztetné, végre: a’ dolog sza
vazás nélkül függesztetett fel.

A’ Felsőház Jul. 26-diki ülésében Lord 
Brougham a’ Kantzellárius fizetési rend
szer ellen kőit ki. Londonban t. i. a’ Kan
tzellárius jövedelmének nagy részét az 
eggyház pártfogási jus teszi. Brougham úr 
tehát eggy törvényjavallatot készített, melly 
szerént a’ kantzelláriusi fizetés illő határok 
közé szoríttassék. Wellington Hertzeg örö
mét jelenté a’ Lord Kantzellárius nagy lel- 
küségén, a’ ki ön hasznát a’Státus javáért 
kész feláldozni. Gróf Grey megígérte , hogy 

>ez iránt a’ jövő héten lessz szó az Alsó
lázban. Lord Brougham kijelenté, hogy 
ő az e’ feletti tanátskozásokban tsak 
azért kíván részt venni, hogy megmutassa



a’ rendki vü i fizetésnek akár a’ L o rd  K an- 
tzelláriusra , akár a’ Státus más tisztjére 
nézve szükségtelen voltát.

A’ Felsőház Jul. 27-diki ülésében az 
orosz-hollandi adósságot tárgy a zó bili o l
vastatott fel először; azután az irlandi re- 
formbill harmadszori felolvastatása 30- 
dikra határoztatott.

Az Alsóház pedig ugyan az napon 
Lord Althorp javallatára költség ajánlati 
biztossággá változott; a’ mikor a’ nevezett 
Lord az Ország finantziális állapotját adá 
elő. A’ múlt számolási észt. melly Apr. 
5 dikén záratott, jövedelmét meghaladó 
költség (lásd 12-dik sz. lev.) 1,263,187 font 
sterlinget tesz. A’beállott észt. jövedelem 
46,470,000; a költség pedig 45,696,376 
fontra számoltatott; és így 1833. Április
5-dikére 773,624 font st. marad fel; mel
lyel a’ múlt észt. fogyatékból levonván, 
466,789 font sterl. marad még fel hiányul.

A’ Felső Ház Jul. 30-dik ülésében az 
irlandi reformbillnek harmadik, az orosz
hollandi adósságot érdeklőnek pedig má
sodik felolvasása szavazás nélkül keresztül 
ment.

Az Alsóházban ugyan az napon jelenté 
Manners Sutton úr, a’ Háznak hat parla
menten keresztül beszélője, hogy e’ most 
eggyütt lévőnek végével vissza fogja magát 
húzni. A’ ház szokott köszönetét megadá 
neki, ’s Lord Althorp javallatára elfogad
tatott a’ Királyhoz küldendő illy foglalatú 
felírás: „hogy az (a’ Király) a’ tiszteletre 
méltó Sutton úrral királyi kegyelmének 
különös jeleit közleni méltóztatnék.“ (Ér
tetik ez alatt pairi méltóság, és elegendő 
nyugpénz.)

Frantzia Ország.
A’ Párisból idúlni szokott Újság-leve

lek mind emlegetődzenek a’ júliusi ünnep

lésről ; a’ Temps nevezetesen illyen for
mán : A’ ki tsak megfordúlt a’ júliusi há
rom napon Páris útszáin, bizonyosan kü
lönös gondolatokat forralt elméjében; a’ 
Grandseigneurön kezdve az utolsó napszá
mosig mindnyájan eme’ kérdés megfejté
sével lépelődtek: Mi a’ nyereség a’ júliusi 
revolutióból ? vagy ki nyert az által iga
zan ? A’ nép nem , mert e’nek a* nyomo
rúsága még nevekedett, ’s megtanúlta, hogy 
az Országiás által osztot alami’snák nem 
minden esetben védők a’ munkátlanság és 
éhelhal as ellen ; a’ kereskedés nem, mert 
a’ fejetlenség és a’ külföldnek veszéllyel 
fenyegető állása elzárja előtte a’ kelendő
ség útját; az iparkodás nem , mert ez igen 
keveset, vagy éppen semmit sem gyara- 
pítt; a’ művészetek nem, mert ezek vagy kol- 
dúlnak, vagy vonaglások között süllyed
nek veszélyjeikbe; a’ szabadság nem, mert 
a’ felekezeteknek kitsapongásai ezt szint’ 
úgy űzőbe vették, mint az erőhatalom kitsa
pongásai ; a’ hatalom nem , melly már a’nyi- 
rament, hogy az önkényben helyheztesse 
erejét; a’ nyomtatási szabadság nem , melly 
két esztendő elfolyta alatt többet tapasztalt 
ezer pörbe idézésnél; a’ Házak nem, mel- 
lyeket a’ Ministerium semmivé tett, és 
a’ legnyomorékabb szóváltásokban alud
tak ki; a’ Király nem, a* ki gazdagabb ta- 
lám mint Orleáni Hg, de bizonyosan nem 
boldogabb ’s nem tiszteltebb; végre Fran
tzia Ország nem , mellyet belől factiók tép
nek , kívülről pedig az eggyesűletek sérte
getnek vagy kigúnyoínak. A’nyi jelesek
nek a’ vérek tehát haszontalanúl folyt, mi 
a’nak hasznában nem részesülünk. Frantzia 
Ország tsak tulajdon szemében látszik na
gyobbnak mint volt előbb.

A’ júliusi napokon kiosztott érdem 
keresztekből némeíly Osztályra 30 is ju

tott ,
(Hasznos Mulatságok 13. Szám. 1 árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K .
a’ Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz.

Rmnburgi vásznak lerakóhelye,
mellyben a’ legjobb minéműségűeket lehet válogatni illő határozott áron

Liedemann Ferencz és Társánál
„a’ Szép Magyarnélioz“

a’ városháza piartzán.
U g y a n  o t t r

Roguzno és Nizniow uradalmakra nézve öt fekete sorsra egy veres ingyen; 
sors találtatik; a’ millyenfélyék már Bétsben elkapkodtattak.

Valamint találtatnak Ott:
Minden nem ű, rőf számra adódni szokott a’ legújabb ízlés szerént készült szö
vetek; nemkülömben aJ boroknak ’s más italoknak tisztítására szolgálló újonnan^ 
érkezett fagylalt szerek, vagy is Gelatinák és Gallertek. Találtatik: Layson Szem— 
pora, anodyne neglace , amaz elhíresedett fogpor a’ gyermekek számára, Wilier— 
nek svajczi füvei a’ hajnövés elősegéllésére , Dr Maurice elhíresedett olajja a’ hal

lás vissza szerzésére.
r

Nagy, és Fólerakóhelye a' Templomi Ékességeknek.
( i ) .  Pesten a’ Váczi útszában az Ámornál 26-dik szám alatt Fries Antal s 

Tésasága cs. k. priv. Selyem-szövet Fabrikájanak lerakó helyén készen találtatnak 
rasyobb mennyiségben több száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. Plu- 
viálék , Dalmatikák, és Kásulák; akár egész, akár fél', vagy közönséges ékessé
gekkel gazdagítva , ezen kívül, minden lehető Reverenda matériák, ú. m. Schva- 
miílionok , Gros de Naples , Brünelek, Scottok , 3D rátok, ’s a’ t. egész, és fél 
gazdagon virágokkal hímezve Templomi nirériák, igaz festékü , és közönséges' 
Damaszt Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, 
Quadrátok, Kapucziumok , Kamaurák, és Övék , meliyeket a’ Fő Tiszt. Papságnak 
a’ legillendőbb Fabrikai áron alázatosan ajánlják

F r i e s  Antal és Tár s a .

H i r d e t é s .
( I )  A’ Nagy Mélt. Vir, Magyar Udvari Kamara rendeléséhez képest árverésen 

kiadandó használásra botsáttatnak ez idén a’ Bátsi kamar. uradalmokban a’ gubats 
m akk,ói vadon termő gyümöltsből várandó hasznok, és pedig:
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Az Apathini kam- uradalomban f. e. Aug. 21-diken Apathinban.
A' PaldiiUai kam. uradalomban f. e. Aug. 23-dikán, Falankán.
A' Szauto^ai kam. uradalomban f. e. Aug. 27-dikén Baratskán,

mindenütt reggeli szokott 9 órára lévén határozva az árverés ideje.
Ezekre nézve az árverésen megjelenni akarók útasittására előre megjegyezte

tik, hogy az e’féle haszon reménylések ez idén az Apathin kam. uradalomban 
jók, a Palankaiban középszerűk; de a’ Szantovaiban alább valók. Egyéb aránt a’ 
termés bötsűjét, mind a* Zombori kam. Igazgatóságnál, mind pedig az illető Hi
vataloknál előre is meglehet látni. Mellyekhez képest a’ részt venni kívánók 10 
pCent bánat pénzzel előre felkészülve, illendően megkivattatnak.

Holt Budán Aug. 9-dikén 1832.

J e l e n t é s
Festeu a’ Hétválasztó Fejedelmekről neveztetett vendégfogadóról.

( 1) Alól nevezettnek van szerentséje minden Fő Méltóságú ’s titt. uraságok
nak ezennel alázatosan jelentenie, hogy ő a’ már régóta ösméretes, N. Szent 
Miklósi Gróf Náko O Nagysága tulajdonát, a’ Hét választó Fejedelmekről nevez
tetett Vendégfogadót itt Pesten, több esztendőkre felvetteárendába, és abba még 
e’ f. e. Sz. Mihály napkor bele fog hordozkodni.

Ezen alázatos jelentése mellett szükségesnek véli még azt megjegyezni, hogy 
ő személyes felvígyázása alatt maga fogja vezetni mind azt, tulajdon dologhoz 
értésével és munkásságával, a’ mi tsak egy Vendégfogadósra tartozik.

A5 minden tekintetben szükséges rend és tisztaság sehol sem fog hibázni; 
a' számvetéseket minden utasok szobájára nézve, alólírtt, maga fogja készitteni; 
mellyeknek következésében, az ő országszerte ösméretes betsülete és rend- 
szeretete , előre kezeskednek arról, hogy alapos békétlenségre ok soha sem fog 
találkozni. Ezt azonban nem tsak személyéről ígéri; hanem ígéri minden hozzá tar- 
tozandóiról, hogy a' kívánatoknak megfelelés és azoknak betöltése fogja mind- 
nyájokat az útazók iránt lelkesítteni.

A' Nagy Mélt. ’s minden titt. utazó uraságoknak a’ lehetségig teljesítendő 
megelégedések, és ebből származandó bizodalmok lévén fő arányozatom, ezen ál
talam bérlett Vendégfogadóban , mindenkor betsúltetésemnek fogom tekinteni 
azon szerentsét, ha hozzám beszállani méltóztatnak; de valamint ezt megösmé- 
ie m , úgy teljes igyekezettel és tehetséggel azon is fogok lenni, hogy az egyszer 
így meguyertet mind megérdemeljem; mind állandóan megtartsam. A’ ki meg
küld-nböztetett tisztelettel vagyok Pesten Kis Asszony hava 15*dikén 1832.

A’ Nagy Mélt. s titt. uraságoknak alázatos szolgájok
H a u e r  Jósef Ferencz, 

polgári vendéglő és egy kávé 
főzés Tulajdonossá*

H í r a d á s .
(1) Szabados Ketskemeth Várossában, az úgy nevezett Cassino Épületében, 

a' meliyhez kötve vagyon a’ Traiteuri, Kávéházi, és bor mérésbeli Jus is ,  az 
árendálónak adandó szállással, kerestetik egy Traiteur, a’ ki azon haszonv été-



TOLDALÉK A’ NEMZETI Ú J S Á G H O Z ,
Pesten j Augustus 15-dik napján 1832.

to tt; e’re a’ Temps azt a’ m egegy ezést 
teszi, hogy valóban olly nagy szám, a 
mennyit Napoleon a’ leglüzesebb tsala 
után sem osztott, midőn 10 ezer ember 
halva , 20 ezer pedig sebbe esett. Ezen 
jegyzések következése az lelt, hogy e’nek 
első Szerkeztetőjét Coste urat, 29 dikén 
hat politzia tiszt, mind forma ruhába öl
tözve, tulajdon szobájában támadta meg, 
goromba beszédekkel, fenyegetésekkel sött 
egy valamellyik még erőszakkal is illette, 
úgy hogy a’ lármára a’ tselédek ’s más 
lakók befutottak, és tsak e’kor távoztak 
el az erőszakoskodók. Panasszát a’ kir. Pro- 
kr rá torn ál nyújtotta be ez iránt Coste úr.— 
TJtóbb, Aug. 2 -ikán kettős viadalra k elta ’ 
dolog, melly ben Coste úrnak kedvezett a’ 
szerentse.— Egyéb lárma, sem elfogások 
nem történtek ; mint 29 ’s 30-dik közölt éj 
szaka az Arcole hídnál , némelly kiabáló 
tsapat verőd'ttöszve; de aziseloszlott a’ bá
torságra ügyelők oda érkezésével: eggyne- 
hányat elfogtak a’ legzajgóbbak közűi.— 
Marséi 1 léből Jul. 30-dikán vett tudósíttás 
szerént, ott valamelly palánk alól az Ápri
lisi öszveesküdtek ü^yét felvilágosíttó pa
pirosokat vontak elő; nevezetesen emle
getnek egy írást, melly Genuába vala 
szánva. — Gróf Chaptal Jul. 29-dikén melj 
gyúlladásban meghalálozott. *— Az egyné
hány hónappal ez előtt a’kir. könyvtárban 
történt tolvajságnak nyemába találtak, 
mellyről bővebb tudósíttást adni máskorra 
halászijuk.. — Ismét felelevenűlt ama’ 
szándék emlegetése, hogy a’ Nemouri Hg 
Dona Mariával házassági egybeköttetésre 
lépjen. A’ Journal des Debats Hágából j 
vett hirek után állítja , hogy Wilhelm 
Király , Leopoldnak Királyságát késsz meg- 
ösmérni, és vele egyenesen magával vé
gezni minden fenn forgó kérdések iránt.

Második Féleszt endo »

P o r t u g á l l á  a.
A’ párisi levelek Aug. lsőjén azon 

hivatalos tudósíttást közük, mellyet a’ 
Terceirai Országiás Londonban lévő Ágen
se Lima ur küldött Jul. 29-dikén ugyan 

• ezen Orszaglasnak Párisban lévő Ágensé
hez Francesco d’Almeida úrhoz. A’ hiva
talos tud sittas rövid foglalatba szorítva 
azon conslilutionelle Chronik-ra hivatko
zik, melly D. Pedrónak Oportóba lett be
menetevei Jul. 11-dikén kezdődött. Ez , 
környúlallasosan leírja a’ hajós seregnek 
Jun. 27-diki elindúlása óta, minden törté
neteit , az Oportóba lettkiszállásig , ’s a’nak 
elfoglalásáig. Továbbá adja az említett új
ság D. Ped rónak kiszállásakor adott Pro- 
clamatióján kívül (ezt Olvasóink látták, 
9. sz. Leveliinkben) ugyan a’nak hétféle 
rendelését, mellyet mind Oportóban bo- 
tsátott már ki. Az elsőben az liatároztatik 
meg, miilyen rendszabások tartassanak meg 
D. Miguelnek személyes szabadsága iránt 
a’dig, míg az ellen tartani fognak a’ hadi 
munkálatok; a’ 2 -dik, Dom Francesco 
d’Almeida-nak, e’dig Oportóban volt kir. 
törvényszék Kantzelláriussának , azon tör
vényszék Elölülőjévé való neveztetését fog
lalja magában ; a’ 3-dik ugy an őtet ideig- 
leni Kormányozóvá nevezi ezen Tarto
mányban minden közdolgokban, ’s ezen 
végre meg is hatalmazza ; a’J dik ideigleni 
Corregidornak nevezi ugyan tsak Oporto 
Tartományban Dom Ant. Fernandez de 
Carvalho-t; az 5-dik azt rendeli, hogy, a’ 
mint ő nevezi, a’ törvénytelenül állított 
királyi önként válalkozott seregek oszlat* 
itassanak szél jel; a’ 6 ’s 7 dik azzal foglalatos
kodik, hogy új seregek állíttassanak, és 
,,Nemzeti Osztályok“ nevezetet viseljenek 
Lima úrnak hivatalos írásai közé volt zár
va D*. Pedrónak Párisban mulató hitveséhez.



Jul. 14-dikén költ Írása; mellyben azoknak 
íszáma a’ kik a’ Miguelisták közül az napig 
liozzá állal mentek 500 ra tétetik. Továbbá 
je le n té s  van az iránt is .téve., bogy Serpa- 
pinto Óbester, tagja az előbbi Conslitutio- 
aialis Corteseknek, ßraga felé megindult; 
•végre bogy D. Pedro bajos seregének egy 
része ara van határozva, bogy Lizabon le
ié  vitorlázzon és a’ Tájót, Ostrom alatt 
lévőnek tekintesse.

Bayonneból telegraphon érkezett, 
hivatalos jelentés Jul. 30*dikáról. Ez azt 
jelenti, hogy a’ Lizabonában lévő szardí
niái Consul Bayonnéban ugyan azon hiva
talt viselőhöz tudósíttást botsátott, bogy 
Sartorius Admirális, a' ki a’ hajós sereget 
kormányozza , Dona Maria Királyné ne
vében jelentést tett az idegen Hatalmassá
gok Ágenseinek Lizabonaban , hogj ezen 
varosnak kikötője ez napságtól fogva, os
trom alatt vagyon.

A ’ Londoni Courier Jul. 30-dikán 
másodszor adott Levelében írta, hogy 
Columbia posta gőz hajó Oportóból Jiu. 
24-dikén estve 9 órakor indult meg, 28- 
d̂ikán Ĵ edig Falmoutbhoz megérkezett, T - 

.dúsítást hozott eggy igen tüzes ütközetről, 
m elly Juh 23-clikán éjtszaka, Oporto előtt 
történt; és á’ mellyben, az előadás sze t 
rent D. Pedro seregei nyertek győzedelmet 
Közelebbi környű á lasok nintsenek előad
va , tsak az, hogy & verekedés OporlótóJ 
3  leguas távolyságra történt, és hogy Jul. 
23 -dik.i reggel 9 órától egész éjiszakáig 
itartott Midőn Columbia Oportótól I íí li
mait, még a’kor is hallotta a’ tüzelést. 
Mind ezek mellé azt teszi a’ Courier :Ful- 
jnouthj levelezőin még azt is jelenti, hog\ 
Oportóban nagy Felzúdúlás uralkodott, 
úgy hogy az angoly kereskedők mind a’ 
partnál állott angoly hadi hajókra futottak. 
A ’ Globe Jul. 30-dikán, hasonlóképpen 
beszél lett ezen tsatáról, és a’nak kimene
telét D. Pedro részére hirdeti szerentsés- 
wek; de el nem titkolhatja, hogy utánna 
éW tenné: „JNem kell azonban elfelejteni,

hogy a’ tsatának. végezet-e után D. Pedro 
Oportóba vissza tért; melly némi nemű 
részt hágy a’ tsata kimenetelének szeren - 
tsés voltáról kételkedni.“ Később indított 
tudósítások szerént D. Pedro jelen sem 
volt személyesen a’ tsalában; és így az 
e’böl vett következtetés magában ele
nyészik.

L E G Ú JA B B  H IB E K .
Geolfróy, a’ kiről tudják Olvasóink, 

hogy a’ Júniusi lármáért halálra ítéltetett 
a’ párisi hadi törvényszék által, a’ polgári 
itélőszék előtt tíz esztendeig közönséges 
munkára kárhoztaiolt.

Magyar Ország ifj. Fels, királya 
ellen szándéklott istentelen gonosz tett 
alkalmával (lásd feljebb) megkülömböz- 
telték magokat ő Felsége iránt kimutatott 
kivségekben Tauscher Ferencz kertész, 
iveller András, Glaner Jó’sef és Bern- 
scherer; kik m  ndnyájan gazdagon aján- 
dékoztattak meg ő Felségektől. Az első 
cs. k. Leiblokajnak vétetett fel.

A’ kolosvári nemzeti já ékszint két 
buzgó hazafi , tsupán hazugságtól iiViltat- 
ván e f. Aug. 20kától három eszlend- re 
úgy vették ki az országos Biztonságtól , 
hogy a’ rajta fekvő 720 ft évenkénti i terest 
magokéból fizetik, 5s a’ magyar színjátszók 
ott nemzetinyelvű előadásaikat minden 
haszonbér fizetés nékűl tsupán magok 
felsegéllésekre tehetik. (Érd. Híradó). —•

Mons. Grasselini Aug. Isőjén tarlotla 
mint kinevezett apostoli De!( gatus Ai co- 
nába menetelét.

Gróf Montalivet franczia belső m i
niszter görtsökben szenvved Beszél ik 
hogy Franczia országban az országos ülé
sek iNovember Isőjén nyittatnak meg.

De Mornay úr a Maroccói c ászár
tól , kivel kereskedési egyezést kötött, 
visszatért Párisba.

Manners Sutton űr pa ri méltósági a 
emeltetik. Abbot (most Lord Colchester) 
urat váltotta ö fel, mint az alsóház beszé
lője; ki 1817ben lépett vissza.
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Földelőből álló 's 314 holdadat tévő része. Cautio 500 forint. Bamat pénz 50 
forint pengő pénz.

d) Három, Makó Várossához igen közel fekvő 168 holdakat magokban fog
laló majorsági Telkek, a' hol egy jó állapotban lévő Juh-istállő, egy marha
istálló , és egy majorosi lakó ház találtatik. Caütio 240 for. Bánat pénz 24 forint 
pengő pénz.

A’ Haszonbérleni kívánók ezennel meghivattatnak , hogy az említett Augustus 
13-dikán Makó Várossában az ottani Püspöki Residentiában megjelenni, ’s ott 
a’ számtartói író szobában illető Cautiojikat kimutatván, a’ kitett Bánat pénznek 
letétele után az elszámlált Használatok felett tartandó árveréshez házzá járulni ne 
terheltessenek. Budán 1832-dik esztendei Kis Asszony Hava 3 -dikán.

Hitelezők eszveliívása.
( 3) . Folyó esztendő September 3-dikán a' Cs. Kir. Rátzkevi Uradalom részéről 

Promontorban tartandó Úri Szék előtt Pesti Polgár G-ailSZter L é p ő id  és Hitvesse 
M á rth a  ellen a’ Concursus meg fog nyittatni, mellyre mind azok, kiknek a" 
Massájakon követelésök vagyon, ezzel meghivatnak.

Halászat haszonbérbe adása.
(2) Ns Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó Dunai 

halászat .fussa, a' f, és z t .  September 29-től kezdve 3 egymást követő esztendőkre, 
folyó észt, September 10-kén Pakson tartandó árverés útján haszonbérbe fog 
botsájtatni: a’ mire a’ haszonbérleni szándékozók 40 for, pengő bánat pénzzel 
felkészülve tisztelettel meghivatnak.

Licitatio Hirdetés.
(-2 ) A’ Nagy Mélt. Kir, Magyar Udvari Kamara rendeléséhez képest köz hírré 

tétetik, hogy e' f. e. 1832 diki Sept. 4-dikén az O Budai kir. kam. Pnaefeciusi 
Hivatal I.ószobáj tban az alól nevezendő királyi használatok, nyilván tartandó ár
verés útján három egymás után következendő esztendőkre haszonbérbe fognak 
adattatni, u. m.

1- szV. Budán az ország útja mellett lévő 's úgy nevezett Császár malom 
minden hozzá tartozandó épületekkel, vászon fehérítéssel, és a’ Lukáts fürdővel, 
1833-diki Jan. 1-ső napjától kezdve a’ számlálást.

2- szor. Koronáhs Kis-Maros Helységben , az Ország út mentében épült Ven
dégfogadó a mészárszékkel és az ezekhez használni szokott 2 hold szántó föld
del 5 ! |  hold kaszállóval 's konyha kerttel eggyütt 1833-diki Febr. 1-sőjétől.

Az áreudálni kívánók illően meghivattatnak a’ határozott árverésre, elegen
dő bánat pénzzel szintúgy mint egyébb szükségesekkel előre felkészülve. Az áren- 
dálás feltételeit előre is meglehet látni a' fent említett Irószobában,

Költ Budán Jul. 19-dikén 1832.
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Pesti Könyváros Wi g a n d  Ot t óná l  m e g j e l e n t i
Ritka, Csodás, Rémletes és Borzasztó

A ’ természet és müvészség megyéjében találkozó ritkaságok, csodák , iszonyú 
természetjelenések , földrengések , tűzveszélyek , éhségek, ragályok , vízárak ’s 
egyéb nyomorok; emlékezetes utazás és vadászkalandok ; borzasztó harczjelené- 
sek, iszonyú halálnemek , szörnyű boszúlatok , rémletes vétkek , emberi szörnyek, 
despoták, tyrannok életrajzai, charactervonásai ’s egyéb ritka, csodás, rémletes,

és borzasztó történetek ’s a’ t.
É r d e k e s  á b r á z l á s a .

Hasznos mulattató minden rendű Olvasók számára.
Első Füzet.

Csinosan borítva 3 füzetnek ára 1 for. pengőben.

A z  e l s ő  f ű z e t  t a r t a l m a :
Utazási kaland a’ Chimboracon. — A’ persa király palotája Ispahanban.—  

A’ férgyilkos.— Szörnyű halál a’ tengeren. — A’ csennevész.— Török kegyetlen
ség keresztény iránt.— Viscondi János Maria, egy olasz tyrajan.— Cheou-Sin 
vagy T cheou, egy napkeleti tyrann.—-  A’ vas koporsó.— Olaíz boszulat rajza. 
— A’ jégpalota Pétervárott. — Gianibelli pokol-erőműve. — Az Anakonda vagy 
bálványkigyó. — Veszélyes félreértés. — Az elevenen szalonnázott (espékelt).—  
A’ Nemesis. — Viadal medve's tolvaj közt. — Második Sámson. —  A’ fiatal gonosz
tévők.— Csodás szabadulat. — Az éhhalál. — Legnevezetesb viszhang, — Brock a’ 
Waterlandban.— Szökés a’ szénégető kunyhóbul.— kínzás- — A’ haramjanagy 
kunyhója. — A’ vadlopók büntetése. — Veszély kígyó által. — Ugrás a' Niagaraesély- 
be. — Leányszörnyeteg. —  Angelo del Dúca., haramjanagy Olaszországban.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87^ for. 
4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 180 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 124| for. 
Béts városi Bankó kötelező 2^ pCentes 47 —
Bank Actiáké 1138 —

Aug. 12-dikén 8 Láb, 7 Hüv. 6 Von. 
— 13-dikén 8 Láb, 3 Hüv. 0 Von.

A ’ D  u n  a V i z é n e k  d l  l ap o t j a  a 3 B u d a i  v i z m é r t é K  s z e r  é n t  1832-dikien,

A 3 Gabonának P esti p ia tz i  ára Augustus 1 ̂ -dikén 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
I tiszta  
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaió 
fr. kr.

tiszta  
fr. kr.

középszerű 
’ fr. kr.

alábbvaió 
fr. kr..
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leh eti, a’ f. e. Nov. hónap lső  napján általveheti. Azok tehát, a’i kik a’ fent írtt 
haszonvételben Jussokat kiárendálni kívánnák, a* f. észt, Sept. hónap lső  napjá
tól fogva, ugyan azon hónap 15-dik napjáig, a’ Cassinónak helybeli Directiojánál 
magokat jelenthetik , a’ hol egyszer’smind a’ többi feltételekről* és kedvezések
ről, az árendáini kívánó, környűlállásosan tudósíttatni fog.

H í r a d á s.
(1 ) A’ N. M. M. udv. Kamara rendeléséből közhírré tétetik, hogy a* megüre- 

sült Esztergami Érsekség Javaiban, ezen 1832-dik esztendőbeli Augustus 15-kéig 
lenyirandó , mintegy 32 mázsából álló Bárány gyapjú, jövő Sz. Mihály hava 3-kán 
Érsekújvárban az uradalmi Iróházban árverés útján a’ többet Ígérőnek elfog adat
ni , és az egész árának letétele m ellett, azonnal által adatni. A’ kiknek tehát szán
dékok vagyon ezen gyapjút megvenni, az említett napra és helyre ezennel meg- 
hivattatnak. 1832-dik esztendei Kisasszony hava 3-dikán.

Klopfinger János újjonnan épített Búza-hajója.
( 0  . Egy eladó Slavoniai száraz jó Tölgy fából, a’ leg újjabb és legjobb for

mára épített 25 öl hosszú 26 Láb 3 hüvelyk széles Búza hajó, mellynek alljamég 
Slavoniában, Teteje pedig itt Pesten egy híres Szegedi Soper mester által csináltatott, 
mostanság végképpen elkészültt. A’ kiknek talán szándékjok lenne azt m egvenni, 
a’ fellyebb említett tulajdonosnál magokat jelenteni méltóztassanak.

F o l y a m o d á s .
( i )  Néhai T. Lánghy István úrnak ügye fogyott Özvegy ’s árvaságra mara

dottjai teljes bizodalmok at helyheztetve a’ Nemzetnek munkás részvételében alá
zatos folyamodások mellett jelentik, hogy a’ boldogúlt által kiadott több Mun
kák között, a’ Gyümöltsfa-Baromfi , és rmarha tenyésztésről valók is találkoznak 
nálok. Az ezekért fizetendő pénzt, úgy tekinthetik a’ kegyes vásárlók, mint a’ 
jótettek óltárára rakott áldozatot. Lakások van P esten , a’ ketskeméti kapón kívül 
Donner házban, 2-dik em elet, 20-dik szám alatt.

Jószág-árendálása.
(3 ) Báró Sághinak T. N. Neográd Vgyében Lovinobányán, U dorn yán ,és  

Budalehotán, továbbá T. N. Gömör és Kis-Hont VgyékbenTiszoltzon, Fűrészen, 
Hatsován, és Kokován fekvő Jószág-részei árverés útján Sz. Mihály naptól szám
lálva 6 egymásután következő esztendőre haszonbérbe adattatnak. A* Gömör és 
Kis-Hont Vármegyei részek haszonbérlői Tiszoltzon 10-dik Sept. a’ Neográd Vár
megyében lévőket kibérleni kívánók pedig Lovinobányán 13-dik Sept. 1832. 
megjelenni ne terheltessenek, Korábbi ajánlásokat Németh János, és Makay János 
Tábla Biró urak (ama Verpeléthen Egernél, eme Dormándon hasonlóúl Egernél) 
fogadnak el kifizetett levelekben, kiknek eggyetértő megegyezés nélkül , egyezés 
nem köttethetik.



Kályha lerakóhely.
('!> Alól nevezett, alázatos köszönetét téve azon átalános Blzodalomért, mellyel 

eddig szerentsésíttetett, ezennel illendően jelenti, hogy a- most beállándó Pesti 
Országos vásárban , kölönös válogatott kályha nemüket, mellyek mind a’ legújabb 
ízlés szerént készültek ékes tzirádákkal a’ legjobb nemű agyagból, a’ lehetősségig 
ótsó áron fog a’ Dorottya útszában Wurm úr háza mellett (W urm  Hof) lévő 
lerakó helyében árúba botsáttani , mellyekkef magát alázatos bizodalommal ajánlja 
Pesten Kis Asszony Hava 13-dikán 1832.

K r e n n  Sebestyén, 
polgári Kályhás mester.

X  0  ) ( '

H i r d e t é s .
(2) A’ Bécsi Cs. Kir. Porczolán , és tükör fabrikák Directiójának van szerencséje 

jelenteni, hogy ő az idei János íővételi vásáron, és ugyan 1832-diki Augustus 
2I-dikén kezdve az azt követő napokon a’ szokásban lévő reggeli, és délutánni 
órákban „a" M a g y a r  K i r á 1 y n á 1‘* lévő szálában készen lévő kimustrált por
tékáiból több éte l, és kávé asztali edényeket nyilvánságos Lieitatio által azonnal 
teendő készpénzbeli fizetésért el fog adatni.

Ezen árverésnek el végeztével a’ cs. kir. Aerarialis öntő Fabrikából bizonyos 
számú középszerű- nagyságú tükrök fognak elkótyavetyéltetni.

H i r d e t é s
(2 ) T. Pest Vármegye részéről köz hírré tétetik , hogy ev folyó 1832-dik észt. 

Kisasszony hava 23-dik napján Pesten Udvari Házánál délutáni 3 órakor 100 
pokrótz, 200 lepedőre, 60 szalmazsákra, 60 szalmavánkosra való vászon, közön
séges kótyavetye útján lészen, veendő azoktól., kik az efféléket legjutclmasabb árron 
fogják felválalnt.

H i r d e t é s »
(3) A’ Nagy Mélt. Magyar Kir. Udvari Kamara rendeléséből, a* megüresedett 

Csanádi Püspöki Uradalomhoz tartozó következendő Haszonvételek folyó eszten
dei September 30-dikától kezdve három egymásután folyó esztendőkre Haszon
bérbe fognak adattatni, ’s a’ végre Augustus 13-dikán 1832. Makó Püspöki 
mező városban tartandó közönséges árverésre ki teendők lésznek :

a) Az úgy nevezett Dali Csárda B or, Pálinka és Sermérés jussal, és a’ mel

lette fekvő, ’s 26 holdakból 1100 ü  ölekkel számítva álló szántó földekkel. A 
Cautio 300 for. — Bánat pénz 30 for. pengő pénz.

b) A’ Püspök Kopántsi pusztának egy szántó ’s kaszálló földekből álló , ’s 
2271 holdakat magában foglaló része. Cautio 3000 for. Bánat pénz 300 for. 
pengő pénz.

g)  U g y a n  a z o n  P ü s p ö k  K o p á n ts i p u sz tá n a k  m á s  sz in te  s z á n t ó , ’s k asza lló



14. Szám.
HAZAI 'S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
A ’ b ö l t a t ű r é s e .

Nem tud ugyan minden bajt gondossal* kikerülni 
A’ böltsesség is , ’s terheket érez az is.

Lármás jajt de nem üt ; mikor a’ súly nyomja , magába 
Zárja le fájdalmit, 's könnye titokba’ tso-rog.

P E ST E N  Szombaton  Kis Asszony Hava 18-dik. napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Apostoli Királyunk. Jul. 29*dikén 

költ legfelsőbb határozata szerént Fő Tiszt, 
’s Nagys. Lonovits Jósef úrnak, a’ kir. Tábla 
Praelatusának a’ Szűz Máriáról nevezett 
Monostori Titularis Apáturságot méltóz- 
tatott ajándékozni.

Erdélyben az Aranyos Szék megürült 
Fő kir. Birói hivatalát Felséges Királyunk 
T. Felső Szálláspataki M ara Jósef úrnak 
kinevezése által méltóztatott kegyelmesen 
betölteni.

Fiaink és leányaink, az elsők a’ T. T. 
Kegyes Oskolák Szerzetebelí Atyáknak 
szorgalmatosságok , az utóbbiak pedig az 
Angírana Intézetet tartó Szűz Szerzet 
fáradhatatlan törekedési alatt vezéreltetve, 
a’ lefolyt oskolai esztendő végezetével, e’ 
napokban adták előmeneteleiknek bizony
ságait. Háladatlanok volnánk ha eggyik 
vagy másik a’ T. Rendtől megvonnánk tar
tozó köszönetünket kimutatott szorgalmai
kért; valamint a’ szülei örömet főj tanúk 
e l, ha nyilvánvalóvá nem tennők, hogy 
illy iparkodások mellett lehetetlenség min
den jót nem reménylenünk magzataink bol
dogulásáról. Áldás az Igazgatóságra; áldás 
az Igazgatóságot lelkesíttő Felségre; mi
dőn azok illy eggyüve munkálódva >gye 
keznek a’ nemzeti boldogság örökösíttésén.

Második Félesztendd.

E’ folyó hónak 17-dik napján nyerte 
el a’ pesti magyar kir. Tudományok Egye
teménél az Orvos Doctori borostyánt 
szokott ünnepiséggel T. Pásztvy Antal 
úr. Az e’ végre készített derék érteke
zése a’ titt. úrnak „de vita, ac modo earn 
prolongandi“ tzímetvisel; ajánlva vagyon 
Tekintetes Tudós Stáhly Ignátz Orvos 
Doctor ’s a’ t. úrnak. Midőn élőbeszédje 
szerént is a’ józan princípiumairól ösme- 
retes Hufeland nyomdokit követi a’ jól ké
szült értekezés; méltán reménylketjiik, 
hogy az ifjú Orvos Doctor úrban a’ szen
vedő emberiség igazi barátját ’s jóltévőjét 
találandja fel.

Folyó Kisasszony hava 8-dikán tarta
tott Péteriben az Ágostai Vallást követők 
’s Ns Pest Vármeg3’ében lakozók részéről 
Esperestségi Gyűlés, Esperestségi Inspector 
Tettes Bernáthfalvi Földvári Földváry 
Miklós , Pest Vármegye Szolga Bíró ’s 
több T. Ns Vármegyék Tábla Biró, — 
Ozori és Kohanóczy Ottlik Sándor több 
Ns Vármegyék Tábla Biró egyszersmind 
Decanalis Inspector— és Thaisz András, 
mint Esperestségi Ügyvéd — urak jelenlé
tekben. A’ szavak zárt levélkékben adattak , 
rnellyek felbontatván, a’ választás e’képpen 
nyilvánodott: 1 ) Fő Esperestnek (Senior) 
ÍN agy Tiszteletű Mikulás Dániel Aszódi



Prédikátor ’s volt Al-Esperest 2 )  Al- 
Fsperestnek (Con. Senior) Nagy Tiszteletű 
Esziergály Mihály Péteri Prédikátor volt 
l o Jegyző. 3.) Fő Jegyzőnek: Tiszteletes 
Sárkány Sámuel úr Egyházi Pred. 4.) Al- 
Jegyzőnek: Tiszt. Knar Jósef úr Hartai 
Prédikátor. 5.) Árvák és Özvegyek Nyug 
pénzi Intézet Beszedője: megmaradtTiszt. 
Kalchbrenner Jósef Pest ’s Budai Pred. 
(i.) Esperestségi Beszedő: Tiszt. Szeberinyi 
András Maglódi Pred. hivatalában meg- 
erősitletett. 7.) Decanusok lettek : a’ Czin- 
kotai Kerületben: T. Melczer János R. Ke
resztúri Pred.; a’ Pilisiben: T. Jakubovits 
Pál Czeglédi Pred.; az Aszódiban T. Bra- 
xatoris Károly Ácsai Pred. megmaradt; 
a' Soltiban hasonlóképpen hivatalában 
megerősíltetett T. Sárkány Sámuel, a’ ki 
egvszer’smind Fő Jegyző. 8.) Szónok lett: 
Tiszt. Hajnal János Ketskeméli Pred.

A’ Gyűlés előtt Sz. beszédet tartott 
Bérn ei Lelki Pásztor,Tiszt. Horetzky János 
úr, Luk. 11. v. 17. szavaiból magyarnyel 
>en; vuluminthogy tavaly, az előbb szo
kásban volt római helyett az iratokba is 
behozódott a’nemzeti, mellyen a’ Jegyző
könyv is vitetik.

Az erdélyi vizek kiáradásáról 7 szám 
alatt indúlt Levelünkben közlöttük a’ mit 
az Erdélyi Híradóból szomorúan tanultunk; 
most eggyik TT. Levelezőnk írását adjuk, 
következendőképpen :

Az Olt vize , melly a’ Kárpátnak Tarkó 
nevű eggyik oldalából forr ki, és Er
délynek déli felét a’ veres toronyi oláh 
szélig, többi szárazzától elhasíttja , a’ Jú
liusi sok essőzések miatt a’nyira megára
dó! t , hogy forrásától fogva Miklosvár állal 
elleni Dunába való ömléséig megbetsűl- 
hetetlen kárt okozott, a’ fű , széna, és ga
bonában. — Nevezetesen Fogaras vidékén 
maga és a’ Havasi patakok eláztatták, 
iszapollák , ’s így semmivé tették a’ nyári 
szép reményű aratást, megszaggatlák a’

vízi, pataki és országúti hidakat, réveket,
’s még a’ Fogaras és Galatz között lévő 
lábatlan íves hidat se kímélte meg a’ fel- 
dagadott O lt, mellyet építésétől fogva 
e’dig még meg nem sértett. Ezt a’ hidat 
ugyan mesterséges alkotmánnyá a’ dagályos 
habok között is meghagyta valamennyire; 
hanem a’ Galatz felől való végéből, a* töl
tés kiszakadozott. — Még illyen vízára
dásra nem emlékezik az Olt meljékénmost 
élő emberiség.

Ezt a’ vízáradást, és a’ hosszas essŐ- 
zést követte egy nagy havazás, melly a’ 
Fogarasi Havasokat téli módra fehéresílet- 
te, ésa’nak hidege az egész környéket szigo- 
ritotta.— Ezek miatt szegények e’ tájékon 
a’ tavaszi vetések , — késett a’ léhás ara
tás, — nehezen bétakaríiható, mind az 
iszapos, mind az iszaptalan széna; mert 
ritka nap lelik híves esso nélkül, úgy 
a’nyira, hogy igazi nyári napot még az 
idén nem látott ez a’ környék.

Zágrábból írják , hogy azon tájakon 
múlt holnap fjlytában sok villám tsapások 
történtek; nevezetesen 19 kén Alsó Lomni- 
tzán, melly Helység Nemességből á ll, két 
személy a’mezőn lova kát legeltetve, lát
ják a’ tornyodzó fellegeket; hogy tehát a 
zivatar előtt haza futhassanak , lóra kapnak, 
’s már éppen a’ falu végén előre rugtatva 
az e’dig hátúi nyargalt reá kiált pajtás- 
sára hogy tsak iparkodjék , és ezen szóra 
a’ dördület lesújtotta lovával eggyiitt a’ 
hátra maradtat. Le szédült lováról a meg
maradt is; de tsak hamar magához jött, 
és segítségért futott: azonban , minden lei
ele veníttésre fordított módok foganat nél
kül maradtak. Hogy égi háború idején min
den sebes futás, izzadtságba jövés, élő 
fa alá vonúlás veszedelmes légyen, hijjába 
ismételtetik a’nyiszor. Kőhíd - Gyarmaton 
is Ns Esztergám Vgyében nem rég így 
sújtotta le a’ villám a’ sebesen nyargaló 
mészárost, és a’ lovát széljel vetette.



B e t s .
Ő ts. kir. apóst. Felsége f. e. Aug.

6 dikán költ felséges határozása szerént, 
az ottani Dekánság fő Hivatalához a’ theo- 
logiai Tudományok Igazgatójának és azon 
tudományokban Előterjesztőnek TT. Pletz 
Jósef Kegyes Oskolák Szerzetebeli Atyát, 
Kormányszéki Tanátsos ranggal; valamint 
ugyan azon Szerzetbeli T. Atyát Hallasch- 
ka Cassiant, Prágában a’ Természet Tu
dománynak volt Tanítóját a’ filozófiai kar
ban Előterjesztőnek és Igazgatónak kine
vezni méltóztatott, kormányszéki Tanátsos 
ranggal és fizetéssel; az Ens-en alóli Aus- 
triában e’dig volt Oskolák Igazgatóját és 
a* Tudományokra ügyelő udvari Biztosság 
Tagját Fő Tiszt. Lang Ignátz Nagy-Váradi 
Kanonok urat, tulajdon kérésére ezen Hí 
vatalától felmenteni , ’s felséges tetszésé
nek kijelentésére Sz. István Rendjének 
kis keresztjével megajándékozni méltózta
tott, helyébe Fő Tiszt. Ruttenstock Jakab 
urat nevezve, ugyantsak kormányszéki Ta
nátsos ranggal.

Nagy előléptetések történtek a’ vitézlő 
Kendnél is, a’ többek között B. Csollich 
Márton Feldmarschall Lieut. Hadi Igazgató 
lett Fe'sö-Austriában; az Óbesterekké ’s 
Obrist-Lieut.tokká leltek között B. Rados- 
sevich Ns Gyalog Ezredjében Csek Jósef; 
llejdenbergi Hermány Ferentz az oláh- 
iliriai Ns Ezerednél; Lovag Martini Antal 
az Eslerházi Ns Gyalog Ezerednél; a’ 
Szardíniái Király nevet viselő Ns Huszár 
Ezerednél Markusfalvai Marjássy Károly; 
Köszeghi Mártony Károly az íngenieur- 
Karnál. A’Majorokká lett Kapitányok kö
zűi Wallje-Szakai Gróf Karaczay Jósef; 
Bistrai Aaron Ferentz ; Gyarmathai Sándor 
Károly; Dietrich Mihály ’s a’ t. Fizetéssel 
lépett nyugodalomba B. Mecséry János, 
előbb Felső-Austriában volt Hadi Kormá
nyozó; úgy nem különbben Radiscliits 
Mojses e’dig Major, Obristlieut. ranggal.

Futtaki G r ó f  Hadik A n d r á s , Lovasság 
Grlissa Würtembergi kir. Fridrich Rendet 
nyert ’s a’nak viselésére ts. k. Megeggye- 
zést; Márffy ’Sigmond több másokkal Orosz 
ts. Sz. Anna Rendet; Márffy János pedig 
ugyan tsak Orosz ts. Sz. Wladimir Rendet, 
mindnyájan ts. k. Megeggyezést azoknak 
hordozhatására.

Nagy Britannia.
Az Alsóház Julius 28-diki ülésében 

Spring Rice úr azon helyes észre vételt 
tévé: melly szép és hasznos volna ha Ang
lia és Frantzia Ország a’ két nemzetnél 
világot látó minden tudományos mun
kát nehány példányokban egymással éven
ként kitserélnék. A ’ parlamenti iromá
nyok, úgymond, már e’dig is költsönö- 
sen kitseréltettek; de óhajtandó tovább 
menni a’ dologban, ’s oily intézkedést 
kezdeni, hogy minden Frantzia munkából 
nehány példány Angliának több nyilvános 
helyein tétetnék le , ’s ugyan ez történnék 
Frantzia Országban az angoly nyomtatvá
nyokkal. A’ kivitel pedig Angliára nézve 
a’nál könnyebb, minthogy az Aberdeeni 
Universitas just tart magának az Ország
ban kijövő minden nyomtatványok eggy- 
két példányához; de ezen jussát 500 font 
sterlingért szívesen által engedné. O tehát 
(Spring Rice) eggy ez iránti bili behozá
sára engedelmet kér. A’ parlament enge
dett Spring Rice úr kérésének; a’nyival 
inkább, mivel a’ példányoknak az Uni- 
versitáshoz való adatása igen terhes adó , 
s hasznosabb azokon a’ frantzia literatura 
minden műveit szerezni meg.

A’ Court Journal írja Jul. 28 dikáról, 
hogy az előtt kevéssel Berry Hertzegné 
ösméretlejfűl Londonban járt, és hogy el
fogadására Leopold Király volt mezei jó
szágán tétettek nagy előkészületek.

Londonban két német újság kezdett 
a’ múlt hónapban megjelenni; eggyik ,,der 
leutsche Anzeiger,“ másik „die deutsche

)(



Sonne“ tzím afalt. Amaz politikába ve
gyülni nem akar; ez pedig nem keveseb
bet, mint Lengjél, Olasz, és más mellék 
országok függetlenségét vette arán jozatba: 
inert „Mind a’dig! úgymond, míg az e ’féle 
mellék tartományok az önkénynek hódol
nak, Német országban szabadság nem 
lehet.“

Dr Curtis , Irland Kath. Prímássá éle
tének 92-dik esztendejében megholt.

Angoly levelek jelentik Jerseyből, 
hogy szembetűnő frantzia flotta gyűl ösz- 
ve Cherbourgnál,

Az Alsóhaz Jul. 3 1-diki ülésében a’ 
kereskedő levelek hamisítását illető bili 
másodszor olvastatott fel.

Az Irlandi tori levelek ismételve ad
ják azon hírt, hogy Stanley és O’Connell 
urak közt titkos eggyetértés uralkodik , ’s 
hogy az irlandi tized bili az idén a’ Felso- 
liázon keresztül nem megy. Ez azon viszon- 
szolgálat, mellyet a’ Ministerek „a’ pártos 
negyveneknek“ az orosz hollandi adósság 
ügyében kimutatott készségekért tesznek. 
A ’ Felsőháznak Aug. 1-sőjén tartott ülé
sében ezen adósságot érdeklő bili, har
madszor olvastatott fel.

Az Alsó házban Aug. 1-sŐ napján 
Lord Althorp azon Ház Elölülőjének 4 
ezer, halála után pedig fiának 3 ezer font 
sterling pensiót kívánt határoztatni. Hu
me úr azt nyilatkoztaid, hogy bár akár
hány jeles férjfiak tsupán betsületből fel
vállalják ezen hivatalt, ’s bár a’ pensió 
ajánlat e ’ tisztség tekintetéből egésszen új 
rendszer; még sem mond ellent a’ nemes 
Lord javallatjának. Minekutánna a’ javal
lat helybenhagyatott, ’s Stanley úr kérte 
a’ Házat, hogy az az irlandi tizedbill ügyé
ben Biztossággá változnék; Buthven úr ál
lott fe l: Az irlandi Eggyház úgymond, azon 
bili által hadviselő Eggj házzá, ’s ollyá vál- 
zik által, melly népét i em vallásos köte
lességeiben oktatja, hanem elnyomja. Bé

kés gyülekezetek tartatnak e ’ tárgy felett 
Irlandban, ’s azon eszközök , mellyek azok
nak szél jel űzésére használtatnak, önkény 
tettei, s az Országnak igazi kigúnyolása. 
A’ Kormány most az irlandi nép megen- 
gesztelését tartoznék tzélbavenni; de azon 
eset éppen fenn nem forog. Ha továbbra is 
ez útat követi az Igazgatás; minden valódi 
irlandus az unió visszahúzását fogja kíván
n i“ Majd midőn több mellék javallatok 
el nem fogadtatnának Maenamara Major 
azt mondá: Mindeggy előbb vagy utóbb 
által menni a’ bilinek; az irlandi nép 
tsak ugyan semmi tizedet sem fog fizetni; 
az ő barátját Butler Ezredest a’ Kilkeny 
Grófság Alispányságától megfoszták azért, 
hogy eggy tized elleni gyülekezetben Elől- 
ülőséget viselt (lásd 10 sz. lev .); ha ő 
(Maenamara) haza megy, a’ legelső tize
det érdeklő gyűlésben megjelenend, bár 
kitörűljeőtet vagy se a’ Kormánya’ Tisztek 
sorából.

Frantzia Ország,
Aug. 1-sőjén a’ Királynál ebédeltek 

Dona Maria Királyné, a’Bragaganzai Hgné, 
és Loulé Marquisné (ez húga D. Pedrónak) 
a’ kinek ez előtt nem régiben született 
tsetsemőjét a’ Sz. Keresztségre vitték a’ 
Király és Királyné.

A’ Moniteur adja f. h. 3-dikán, hogy 
Dúc de Choiseul, a’ Királynak hadi segéd
je előtte való nap indúlt m ega’ határ szé
lek fe lé , hogy Ö Felségét a’ Belgák Ki- 
rályját elfogadja: ugyan a’kor adja a’ Mo
niteur azt is, hogy a’ házassági öszvekelés 
Aug. 9 dikén bizonyosan véghez fog menni. 
Aug. 5-dikén fog kiindulni a’ Belgák Ki- 
rályja Briisselből, Valenciennesbe ebédel, 
Crambrayban hál; más nap St Quentin en 
keresztül útazva Compiegnébe délre meg 
érkezik. Leopold Király kísérete 8 udvari 
személyből fog állani, és Lehon úrból, a’ 
teljes hatalmú Követből; szolgalatjára 14



személy leszen vele. Emleget a’ Moniteur 
több kinevezleléseket; a’ többek közölt 
34 Al-Praefectet. Lyonba egy királyi Hen
del és ment az ottani nemzeti őrseregnek 
ujoni rendbe állítása végett. Aug. 4-dikén 
10 en haltak meg Párisban a5 Cholerában,

P o r t u g a l l i  a.
Új nevevezetes történeteket innen 

nem írnak; hanem az elmúltakat felvílá- 
gosíttó iratokat közölnek. — Lizabonából 
Jul. 21-dikén: Sem újságaink, sem magá
nos leveleink nem terjesztenek valamelly 
nevezetességet. A ’ tengerről vettük azt a' 
tudósíttást, hogy a’ támadó tábor napról 
napra erősödik, és a’ királyi hatalmat ma
gára vonttól nem sokat fél. Ezt bizonyít
ja D. Pedronak azon tettje is , hogy O 
Sartori Admirális hadi hajóitól elválva me
részel maradni ; a’ ki tegnap ide érkezeit. 
Hajós seregét két nagy fregáta , két brigg, 
háiom korvet, egy goelet, és két felfegy
verkezett szállíttó hajó teszi. Elejénte azt 
gondolták, hogy kiszállást akar próbálni, 
a3ra nézve azonnal a’ parthoz parantsoltak 
mintegy 3— 1 ezerre telő gyalogságot; de 
tsak hamar által látták az igazságot,midőn 
az idegen Hatalmasságok Consuljai ezen 
írást vették: „O leghívségesebb Felsége 
Dona II. Maria Királyné tengeri erejének 
Vice-Admirálissá , betsületjének tartja ura- 
ságodat a’ról tudósíthatni, hogy O Felsé
gének a’ Braganzai Hgnek, mint Portu
gálba Hegensének párán tsolatjára, a’ Li- 
zaboni és Setubali kikötők ostrom alatt 
lévőknek hirdettetnek.“ —  Ezen tudósít- 
tás és hadi erőnek megjelenése megfélelm- 
tette a* Miguelistákat, a’ kik valóbanazon 
hiedelemben valának, hogy D. Pedro sem
mit sem tehet. Ok a’ környűjál Iá sokból 
azt következtetik, hogy az Oportói állás
nak igen erősnek kelletik lenni, minthogy 
a’ hajós sereget e ’nyire botsáthatta magá
tól. Mint bizonyosat beszéllik, hogy Dom

Miguel hajós serege kifog amaz ellen men
n i; melly ha bár népesebb is ama’nál,de  
a’ hajókon lévő népség, mellyet tsak a’ na
pokban fogdostak el Lizabona útszáin, sem
mit sem ér. — Ma terjedt itt az a’ hír, 
hogy Pederneira-nál , melly innen 18 lieu- 
nyire van , 40C0 főre telő sereg szállott 
ki Santa-Marta Grlis és Povoas nátok me- 
gett «=- Melpomene frantzia fregata tegnap 
elhagyott bennünket, és visszatért Frantzia 
Országba,

A’ Memorial bordelais előadása sze
rént, bizonyos fiatal Spanyol Tiszt, Gróf 
Espanna unoka öttse,vala kiküldve , hogy 
tartaná szemmel a’ portugalli történeteket 
és nép hajlandóságát. Oportóban megle- 
pettetvén D. Pedro seregeinek kiszállása 
által ott szorúlt, 3s nem volt egyebet mit 
tenni, mint megjelennie D. Pedro előtt. 
Egész szelídséggel fogadta az ifjú embert 
’s így szóllolt hozzá: „Hogy itt légyen, 
azt én jól tudtam, küldettetésének okát is 
tudom; mellyet hogy a’nál biztosabban 
hajthasson végre, ha úgy tetszik fő hadi 
szállásomat mindenkor követheti, ígyleg- 
bizonyosabb híreket küldhet megbízottjai
hoz.“ í— Ezen Tiszt visszatért Madridba, 
Dona Maria Királyné nevében kiadott úti 
levéllel.

A7 é m et A I f  ö l d.
Az angoly Courier Aug. 3-kánírta : „Az 

öt Hatalmasságoknak Képviselői múlt Ked
den gyűltek öszve a’külső dolgokra ügyelő 
Osztályban ; és a’hollandi Király által adott 
nyilalkoztatásnakhosszú visgálataután azt, 
a’nyilatkoztalást, eggyesűlt akarattal a’ként 
módosították, hogy azt Baro Zuylen, Ő Fel
ségének a3 németalföldi Királynak Megha
talmazottja, bizonyosan helyben fogja hagy
ni. Minekutánna e’ szerént a3 módosíttás.» 
ról megeggyeztek , a3 Conferentia Tagjai 
Protocolumot készítettek, azt aláírták, 
’s a’ mint értésünkre esett tegnap Calais-on



keresztül Brüsselbe küldöttek, Hogy ott a’ 
Belgák Kiráíyja elejébe terjessz!essék: mint 
bizonyosat reményük azon leendő meg
nyugvását, ’s így a’ dolgok egynéhány 
nap alatt vég elintézést nyernek. Sir li. 
Adair megkerestetett Lord Palmerston ál
tal , bogy adja elejébe Leopold Királynak, 
hogy szükséges légyen ezen utolsó Proto- 
columi határozásban neki is megeggyez- 
nie, melly a’ hollandi előterjesztést mó
dosítja, és a7 Conferentia már megállapí
totta és elfogadta. Ezen új Eggyezkedés 
sarkalatos pontokban eltávozik a’tó l, a’ 
mellyet előbb terjesztett a’ Conferentia 
a’ hollandi Király elejébe. A’ hollandi 
Király a’nak első alaptételét, az Antwer
penből időhaladék nélkül való kitakaró- 
dást, átalánosan megvetette. Nem akart 
Biztosságot kinevezni a7nak megvisgállá- 
sára: mennyi essék az elenyészett tarto
zásból =  Amortisations fond — Belgiom- 
ra ; ellenben megeggyezik a’ban, hogy a’ 
követelt tartozásnak egy részével felhagy
jon , mellyet Belgiom volna köteles fizet
ni. Nem akar a’ban meg eggyezni, hogy a’ 
földközi vizein szabad legyen a’Belgáknak 
a’ haj ókázás; de megengedi azt vám fize
tésért. Más oldalról, el áll előbbeni kivá- 
natjától, hogy az adósságok tőkésíttése 
sine qva non légyen; ígéri, hogy Belgiom 
határairól azonnal kimegyen , mihelyest az 
Eggyezkedés alá leszen írva, és készületek 
lesznek téve, hogy e’nek minden pontjai 
teljesedésbe menjenek. — Minthogy a’ 
belgiomi rendkívűlvaló Követ Goblet 
Grlis , Uralkodója nevében vonogatta ma
gát a kár melly más Eggyezkedésbe botsát- 
kozni , mellynek nem Antwerpennek hala
dék nélkül történendő elhagyása az alapja, 
te'iát utasításokat adott a’ Conferentia 
Brüsselbe, hogy Van de Weyer úr kül- 
deltessék Londonba vissza, a’ kiről hiszik 
i;, hogj' nem sokára megfog ott jelenni. 
Záró szavai az újságnak ezek : „De e’nek

sints hatalma más alapon alkudozni, ha- 
tsak a’ Házaktól , vagy pedig a7 Királytól 
mint az egész felelet terhét magára vála* 
ló tó l, e’re megbízása nem lészen.“

A’ Briisseli újság Aug. lsőjén írta-: 
Tegnap délután hatodfél órakor érkezeti 
ide a7 Király a7 Szász-Kóburgi Hggel és 
a’nak két fiaivalrmég azon estve eggyütt dol
gozott a7 ministerekkel.— B. Loe Bétsbein- 
dú lását siettette az, hogy Hg Metternich elő
re bizonyossá tetteLalaing urat, a7 Követség 
Titoknokát, hogy Ő Felsége a7 Cs. és Ki
rály jó szívvel fogadja a7 Belgák Király- 
jának Ministerét; és mihelyest az Bétsbe fog 
érkezni, ü  Felsége is azonnal Követjét 
fogja indíttani Brüsselbe.

A 7 Király tegnap írta alá azon házas
sági eggyezést, melly Párisban Jul. 28-kán 
kőit, és követségi képviselő Mosselmann 
úr által Párisba vissza küldötte. Követke
zendő vasárnap fog kihírdettetni a’ város 
Házánál, az eggybe kelés pedig 9-dikén 
ünnepeltetik. —  A7 kereskedésre ügyelő 
Hivatal, melly Antwerpenben tartja ülé
seit , az Előlülő, Al-Előlülo és Titoknok ál
tal aláírt előterjesztésében a7ra kéri a7 Ki
rályt, hogy a7 67-dik Protocolumot el ne 
fogadja.

Török Birodalom.
Konstantinápolyból Jul. 23-dik. I tt , 

e’ folyó h. 21-dikén írattatottalá egy Pro- 
tocolurn, mellyben a’ Porta, Görög Or
szág határszéleinek kiljebb terjesztésében 
megeggyezett, a’ londoni Conferentia ki- 
vánatai következésében. E’ szerént kifog 
terjedni a’határszél az Artai tengeröböltől 
a7 Voloi tenger öbölig; és most újra meg- 
ösméri a7 Szultán Görög Országnak füg
getlenségét. Ugyan az nap készült még 
egy másik Protocolum is, mellyben a’le
mondott földért bizonyos somma pénz 
bátorságosíttatik a7 Porta javára Görög 
Ország részéről. A 7 három eggyezkedő 
Hatalmasságok kezeskednek ezen kárpót-



lésért, melly negyven miliő piasterre fog 
m enni, ha Londonban szükségesnek fog 
ösmértetni, hogy Görög Országnak határ
szélei az említett helyig terjedjenek; de 
tsak tíz millió kárpótlást fog nyerni a’ 
Porta azon esetben, ha a’ határszél Zeytu- 
nin alól kezdődvén Artánál végeződni fog. 
Akár eggyik, akár másik esetben, a’ fel 
jebb kitett eggyezés fog megáilani.

Syriából nagyon leverő tudósíttások 
érkeznek; a’ minthogy itt átalános tsüg- 
gedtség is uralkodik: a’ Szultán táborában 
nagy az erköltstelenség, és gyakoriak az 
általszökések. Aggodalomban vannak a’ fo 
város tsendessége fe lő l, ha ezen rossz hí
rek közönségessé lesznek.

A’ Szerviai szélekről, Jul. 26 dikán. 
Boszniában újra lázzadni kezd a’ békéte- 
lenkedés lelke, ’s félős, hogy minden órán 
ismét átalános felkelésre ne változzék a’ 
dolog. A ’ Törökök nagyon rosszul ügyel
nek a’ közbátorságra, és tsak látni sem 
akarják azon gonoszságokat, mellyek sze
mek előtt mennek végbe. A’ Montenegri- 
ták tsak jó alkalmatosságra várnak, hogy 
a’ Porta hatalma alól kivonhassák mago
kat. A’ mostani környűlállások között, 
nagy kétséget szenved, hogy vané a’ Por
tának a’nyi ereje a’mennyi azon veszedel
mek elhárítására szükséges volna, mellyek 
e’ tájakat fenyegetik. Itt, tudják azt, hogy 
a’ Szultánnak seregei Syriában nagy szo
rultságban vannak ; melly környűlállás 
ha a ra fogja kénszeríttení, hogy Boszniá
ból vigyen oda seregeket, aligha a’ra szol- 
gálló jeladás nem lészen , hogy Bosznia 
újra fellázzadjon. —  Sokat beszéllnek 
ugyan Szervia segítségéről; de az Hlyé
nek , nem ösmérik az itteni körny űlálláso- 
kat: nem tudják azok; hogy Milosch Hg- 
nek ninls a’nyi tehetsége, hogy az egész 
Nemzet érdekleteit maga önkényesen ha
tározhassa el. Igaz az , hogy a’ Hg nagy 
hatalmat vett a’ Portától az egész Tarto

mánnyal bánni a’ mint szeret; de kötve 
tartják őtet a’ szokások , és a’ törvények. 
Ezek, meg nem engedik neki, hogy az 
Éltesek =  Wladikák — megeggyezése 
nélkül katonákat szedjen, vagy pedig adót 
vessen. Az is igaz, hogy a’ Szerviaiak előbb 
gyakran villongásban voltak Boszniával a’ 
határszélek miatt; de az újabb időkben 
sok változások történtek : úgy hogy nehezen 
számolhat a’ Török udvar Szerviának nagy 
segedelmére.

Még előbb ú. m. Jul. 10-dikén írták 
Konstantinápolyból. Nagy aggódás ural
kodik a’ Porta palotájában'. Syiiábóí igen 
nyugtalaníttó tudósíttások érkeznek; az 
Egyiptomiak Acre elesése óta nevezetes 
előmeneteleket tesznek, Damaskust már 
elfoglalták. Miféle történeteknek leszünk 
mi itten kilétéivé, ha az ellenek küldött 
tábor megverettetik, a’vagy ha tsak vissza 
vonúlásra is kénszeríttetik , ha ugyan Ib
rahim Basa fogja használni tudni győze- 
delmét? Minden a’ Szultán ellen zúdulna; 
felelevenednék a’ régi Jantsárok bosszú
sága, és az hatalmas kitörésbe mutatkód- 
zanék. Úgy beszéllik, hogy sietséggel 
szándékoznak Alexandriába követet kül
deni , a’ ki az itteni frantzia követtől aján
lást vigyen Jussuf Basához, Meíimed Ali 
meghitt tanátsadójához, hogy botsátkozzék 
alkudozásba. Az e’féle fogásoktól későbben 
keveset lehetne várni, minekutánna t. i. 
a’ szerentse az egyiptomi fegyverek részé
re által menne. Meg kell adnunk nekiek 
azon igazságot, hogy őket könnyebben le
hessen taníttani mint a’Törököket, ’s na
gyobb előlépéseket tettek az európai tak
tikában , mintsem emezek; bátrabbak az 
ütközetekben, és szorosabbfenyíttéket tar
tanak. Ezen utolsó tulajdonságok sokat 
nyert részekre Syriában; ott a’ lakosok 
őket úgy tekintik mint védőiket, nem pe
dig ellenségeiket.— Asiában a’nyi katonát 
szállíttatlak hajón, a mennyit tsak lehet,



— 112 —
és nagy sebességgel szorgalmaztalak me
neteleket a’ had píatzára ; hadi készülete
ket is visznek hajókon , mind azon tábor 
számára. A7 mi sorsunk valóban siratan
dó ; tizenkét esztendő óta nints nyugtunk , 
és az az erőlködés a’ mit ki kell állani Tar- 
tományjainknak, igazán leírhatatlan. Eu
rópában kevés ország tehetne hasonló ál
dozatokat; de most már itt is minden a* 
vég pontra hágott, 7s úgy látszik hogy ott 
vagyunk, a’ hol a’ legjobbakarat is elakad 
a’ teljes lehetetlenségekben. Úgy hiszik 
sokan , hogy a’ Szultán átalános felfegy
verkezést fog parantsolni; de jól megkell 
fontolni előbb a’ dolgot: a’ nyomorúság 
sokkal közönségesebb, mintsem minden 
rosszat ne kellene előre feltenni az illy 
nyers , zabolátlan tsoportokról, mellyek 
tsak zsákmányra mennek ki, eggy helye
sen rendelt és fenyíttéket tartó tábor ellen 
pedig semmit sem tehetnek. Tál ám elér
kezett azon pillantatis, mellyben a’Szul
tán már örömest felvenné a’ költsön se
gedelmét; de a’ mostani környűlállások 
között ki adja vagyonát költsön olly Or
szágiásnak , a7 mellynek kintslári jöve
delmei a’ leg nyomorékabból kormány oz- 
Satnak ?

Görög Ország,
E’ sokat hányattatott Tartománya jö

vendő sorsának elrendeléséről illy forma 
Eggyezkedést terjesztett a7 britt Álsó-Ház 
elejébe Aug. 2 dikán Lord Palmerston :
1.) Czikkely. Nagy Britannia, Frantzia or
szág és Russzia, Görög ország Fejedelem
ségét, Otto Fridrich bajor Hertzegnek 
ajánlják. 2.) Czik. A’ bajor Király kis 
korú fiának nevében aT Görög országi ural
kodást az alább írtt feltételek mellett el
fogadja. 3.) Otto bajor Hertzeg „Görög 
Ország Királyjau Titulust fog viselni.
4.) Czik. Görög Ország, Otto bajor Her
ezeg uralkodása és a’ három Udvar ke- 
ezskedése alait monarchiái és független

Státust fog képezni, az 1830. Febr. 3-dikán 
a’ mondott Udvarok által aláírtt, Görög 
Országtól pedig, és az Otlomani Porta 
áltál elfogadott Protocolum feltételei sze
rént. 5.) Czik. Görög Ország határai lesz
nek , mint azok az 1831. Sept, 26-diki 
Protocolum kivitelére a’ három Hatal
masság által az ottomani portával újabban 
kezdett munkálatok következésében ren
deltetnek. 6.) Czik. GörögOrszág Királyja 
a’ kérdéses Eggyezkedésben mint kötele
zett fél jelenik meg. 7.) Czik. A’ három 
Udvar hathatósan fog befolyni a’ vele egy- 
beköttetésben lévő Státusoknál, hogy Otto 
bajor Hertzeg, mint Görög Ország Ki
rályja azok által elösmértessék. 8.) Czik. 
A’ királyi korona és méltóság Görög Or
szágban örökös, és Otto bajor Hertzeg 
törvényes maradékaira az elsősziilóüség 
rendén fog szállani. Ha pedig a’ most ne
vezett Hertzeg egyenes és törvényes ma
radék nélkül halna meg, a’kor a’ görög 
korona ifjabb testvérjére,’s a’nuk egyenes 
és törvényes maradékaira megy által. Sem
mi esetben sem köttethetnek egybe a’ görög 
és bajor koronák. 9.} Czik. Ottó Hertzeg, 
mint Görög Oiszág Királyjának nagyko
rúsága azon időpontra határoztatok , mi
dőn ő 20 dik esztendejét betollendi, azaz : 
1835. Jun. Isőjére. 10.) Czik. Görög Or
szág Királyja kiskorúsága alatt, az ő fe
jedelmi jussait egész kiterjedésekben egy 
Regenség fogja gyakorlani, mellya’ bajor 
Királytól kinevezendő három Tanátsoa- 
ból álland. (Folyt, követ.)

Legújabb Hírek.
A’ Tajo és Setubal városa bezáratott.
A’ frantzia kir. Família e’ f. h. 5-ikén 

érkezett Compiegnébe.
Grál Tiburce Sebastiani az északi se

reghez útazott.
( A7 görög határokat érdeklő proto-

I collum Jul. 21-dikén íratott alá Komtan- 
tinápolyban.

(Hasznos Mulatságok 14. Szám. I árkus Hirdetés)



H Í R  D E T  É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

Petrózai T r a t t n e r  J.M. és K á r  o ly  i I. Könyvnyomtató-Intczetélen-
Pesten Országút (B. Orczy ház 531. sz.)

S ajtó  a la tt van:

A u r ó r a  1833.
Szerkezted Bajza .  — 4 Képpel.

Hazai Vándor 1833 .
Szerkeztette K á r o l y i  István.

Z-dik e s z t e n d e i  F o l y t  a t  á s. — 2 Képpel.

Pesti Könyváros W í g a n d  O t t ó n á l
a’ Váczi útszában 39. sz. alatt találtatik;

D E  T E S T A M E N T 1 S .
Auctore Em. Ant. Svaiger,

8vo Veszprimíi 1832. comp. 24 kr. C. M-

H í r a d á s .
(I )  A’ Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kamara rendeléséből köz hírré téte

tik, hogy a’ megüresült Esztergáim Érsekség Javaiban jövő Sz. Mihály havában 
következendő haszonvételek árverés ú tján , a’ többet ígérőknek ar jövő 1833-dik 
észt. Januarius 1-ső napjától kezdve , három egymás után következendő eszten
dőkre haszonbérbe fognak adattatni, j1 lessen: Sz. Mihály hava 3>dikán Érsek 
Újvárban az Uradalom író házában : A’ Morva O rszágból, és Slesiából Pestre 
vezető úton Pérbete nevezetű helységben lév ő , emeletre építtetett, 4 vendég 
szobából T és 40 lóra való istállókból álló Vendégfogadó , mindennemű italoknak 
egyedül abban való kimérésével, nagy kiterjedésű házi kerttel, 60 pozs mérő alá

Második Feleszi eudo.
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va7ó három vetőre felosztott szántó földekkel, és 1 hold kaszálóval , nem kulöm- 
ben 2 hold kukuritza , és kender földdel. 600 váltó forint bánó pénz letétele mellett.

Ugyan azon hónap 17-dikén Esztergám vízi várossában , az uradalom író- 
házában: a’ repülő híd erányába helyheztetett 4 vendég szobából, és 24 lóra való 
istállókból álló szigeti vendégfogadó , mellyben az uraság bora egész esztendőt 
által mérettetik. 100 váltó forint bánó pénz letétele mellett.

Párkányban, a’ Mészárszék, hozzá való lakással, és házi kerttel, 9 hold 
szántóföldekkel, 3 hold kaszállóval, b hold kenderföld, és 2 a hold kukuriczás- 
sal, 70 Vft bánó pénz letétele mellett.

Nyerges Újfalun, a’ Mészárszék hozzá való Lakással, és házi kerttel, nembü- 
lömben 6 hold szántó földekkel, 4 hold kas sáliéval, és  ̂ hold kenderfoíddel 203
V.frt bánó pénz letétele mellett.

Süttőn a’ mészárszék hozzávaló lakással, és házi kerttel, 2 \  hold szántó föl
dekkel, 5 hold kaszállóval, és a hold kenderfölddel 45 V.frt bánó pénz letétele 
mellett.

Baj tán , és Leieden , öszvekaptsolva a’ mészárszék lakással, és 5 hold szán
tóföldekkel, banópénz 20 V.frt letétele mellett.

Bútson, a’ pálinka főzés , és mérés 75 V.forint bánó pénz letétele mellett.
Bernetzén a’ pálinka főzés, és mérés, 16 V.frt bánó pénz letétele mellett.
Motson a’ kereskedő bolt, hozzá tartozandó lakással, és házi kerttel, 58 

V.frt bánó pénz -letétele mellett.
Ugyan azon hónap 19-dikén Motsán az uradalom Iróházában: Kavalhát ne

vezetű rétből, és nádasból álló 300 hold darab Keszegfalvának szomszédságában 
Homáromtól nem messze. 90 V.frt bánó pénz letétele mellett.

Bálvány Szakállosi Pusztának 100 hold egyedül rétségből álló felső része, 
Császár rét nevezetű alatt., I l l  V frt bánó pénz letétele mellett.

Ugyan azon hónap 24-dikén Deitázon Nógrád Vármegyében, ugyan az 
uradalmi íróházban: vadkerti határban 4 kerekű az urasággal, és várossal közös 
m alom , 6 a hold szántóföldekkel, és két hold réttel. Gabona árenda fejében.

Ugyan azon hónap 26-dikán Nyitra Vármegyében fekvő Czétény helység
ben az uradalom íróházában: Nagy-Kéren a’ kortsma, lakással eggyütt , melly
ben az uraság bora félesztendeig, a* árendás pálinkája pedig egész esztendő ál
tal mérettetni szokott, hozzátartozandó 14 hold szántóföldekkel, és 2 hold réttel 
82 V.frt bánó pénz letétele mellett.

Nagy Kéren a’ mészárszék hozzá tartozandó lakással, 15 hold szántóföldek
kel, és 2 hóid réttel. 75 V.frt bánó pénz letétele mellett.

Verebélyen a’ pálinka szabad m érése, és áruitatása 87 V.frt letétele mellett.
Ahán, a’ mészárszék, hozzá való lakással,és egy mérő alá való szántó föld

del, 25 V.frt bánó pénz letétele mellett.
Ugyan azon hónap 27-dikén Egerszegen Nyitra Vármegyében ; az egersze- 

gi határban való vadászat 3 Vfrt bánó pénz letétele mellett.
Mind Sz. hava l.ső  napján, a’ pozsonyi érseki iróházban : Csalóközben Po

zsonytól X a órányira fekvő felső Csőlle nevezetű helység határja szomsédságában 
az öreg Duna mellett, egy darab legelő nevezet alatt 33 V.frt bánó péns
letétele mellett.
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Ezen haszonvételek kibérlése czikkelyeit az illető uradalmi tisztségeknél meg 

lehet látni. Budán Kis Asszony hava 3-dikán.

J e l e n t é  s.
(1) Méltóságos Gróf Károlyi György Úr jószágai kormánya’ részéről közhírré 

tétetik : hogy a’ N. Károlyi fáczrány- és Mérki vadas-kertekben ez idén szabad 
intézetre maradó 60 darab vad süldő (frischling) 6 for. 12 kr. pengőben a’ lő- 
pénzzel együtt, és 500 darab fáczány 1 ft 16 kr. pengőben szintén lőpénzzel, 
darab számra értve, a’ folyó é n  September elejétől kezdve folyvást eladandó. A’ 
venni szándékozók méltóztassanak e’ részbeni szándékjokat N. Károlyban az erdészi 
hivatalnál kijelenteni.

Nagy ? és Főlerakólielye á  Templomi Ékességeknek.
( 2)  Pesten a* Váczi útszában az Ámornál 26-dik szám alatt Fries Antal s 

Társasága cs.k. priv. Selyem-szövet Fabrikájának lerakó helyén készen találtatnak 
nagyobb mennyiségben több száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. Plu- 
viálék , Dalmatikák, és Kásulák; akár egész, akár fé l, vagy közönséges ékessé
gekkel gazdagítva , ezen kívül, minden lehető Reverenda matériákr ú .m . Schva- 
millionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok, 3D rátok, ’s a’ t. egész, és fél 
gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékü, és közönséges 
Damaszt Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples ésM oir*  
Quadrátok* Kapucziumok, Kamaurák, és Övék ,m ellyeket a’ Fő Tiszt. Papságnak 
a’ legillendőbb Fabrikai áron alázatosan ajánlják

F r i e s  Antal és T á r s a .

Kályha lerakóhely,
( 2) Alól nevezett, aláratos köszönetét téve azon átalánosBizodalomért, mellyel 

eddig szerentsésíttetett, ezennel illendően jelenti, hogy a’ most beadandó Pesti 
Országos vásárban, kölönös válogatott kályha nemüket, mellyekmind a’ legújabb 
ízlés szerént készültek ékes tzirádákkal a’ legjobb nemű agyagból, a’ lehetősségig 
ótsó áron fog a’ Dorottya útszában Wurm úr háza mellett (Wurm Hof) lévő 
erakó helyében árúba botsáttani, mellyekkel magát alázatos bizodalommal ajánlja 

Pesten Kis Asszony Hava 13-dikán 1832.
K r e n n  Sebestyén, 

polgári Kályhás mester.

H i r d e t é s
(3) T . Pest Vármegye részéről köz hírré tétetik, hogy e’ folyó 1832-dik észt. 

Kisasszony hava 23-dik napján Pesten Udvari Házánál délutáni 3 órakor 100 
pokrótz, 200 lepedőre, 60 szalmazsákra , 60 szalmavánkosra való vászon, közön
séges kótyavetye útján lészen veendő azoktól, kik az efféléket legjutalmasabb árion 
fogják felválalni.



H i r d e t é s .
(2 ) A’ Nagy Mélt. Vir, Magyar Udvari Kamara rendeléséhez képest árverésen 

kiadandó használásra botsáttatnak ez idén a’ Bátsi hamar, uradalmokban a’ gubats 
m a k k ,  és vadon termo gyümöltsből várandó hasznok, és pedig:

Az Apathini kam. uradalomban f. e. Aug. 2l-dikén Apathinban.
A’ Palankai kam. uradalomban f. e. Aug. 23-dikán, Palankán.
A’ Szantovai kam. uradalomban f. e. Aug. 27-dikén Baratskán, 

mindenütt reggeli szokott 9 órára lévén határozva az árverés ideje.
Ezekre nézve az árverésen megjelenni akarók útasíttására előre megjegyezte

tik , hogy az e’féle haszon reménylések ez idén az Apathin kam. uradalomban 
jók, a’ Palankaiban középszerük; de a* Szantovaiban alább valók. Egyéb aránt a* 
termés bötsüjét, mind a’ Zombori kam. Igazgatóságnál, mind pedig az illető Hi
vataloknál előre is meglehet látni. Mellyekhez képest a’ részt venni kívánók 10 
pCent bánat pénzzel előre felkészülve, illendően meghiyattatnak.

Költ Budán Aug. 9-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(3) A’ Bécsi Cs. Kir. Porczolán , és tükör fabrikák Directiójának van szerencséje 

jelenteni, hogy ő az idei János fővételi vásáron, és ugyan 1832-diki Augustus 
21-dikén kezdve az azt követő napokon a* szokásban lévő reggeli, és délutánni 
órákban ,,-a’ M a g y a r  K i rá 1 y  n á l4fc lévő szálában készen lévő kimustrált por
tékáiból több étel, és kávé asztali edényeket nyilvánságos Licitatio által azonnal 
teendő készpénzbeli fizetésért el fog adatni.

Ezen árverésnek elvégeztével a’ cs. kir. Aerarialis öntő Fabrikából bizonyos 
számú középszerű nagyságú tükrök fognak elkótyavetyéltetni.

X 0 )(

H í r a d á s .
(2) Szabados Ketskeméth Várossában , az úgy nevezett Cassino Épületében , 

a' mellyhez kötve vagyon a’ Traiteuri, Kávéházi, és bor mérésbeli Jus i s , az 
árendálónak adandó szállással, kerestetik egy Traiteur, a' ki azon haszonvéte
leket , a’ f. e. Nov. hónap Iső napján általveheti. Azok tehát, a' kik a’ fent írtt 
haszonvételbeli Jussokat kiárendálni kívánnák , a* f. észt. Sept. hónap lső  napjá
tól fogva, ugyan azon hónap 15-dik napjáig, a' Cassinónak helybeli Direct ójánál 
magokat jelenthetik , a’ hol egyszersmind a’ többi feltételekről, és kedvezések
ről, az árendálni kívánó, környülállásosan tudósíttatni fog.

Klopíinger János újjonnan épített Buza-hajoja.
(2 ) Egy eladó Slavoniai száraz jó Tölgy fából, a’ leg újjabb és legjobb for

mára épített 25 öl hosszú 26 Láb 3 hüvelyk széles Búza hajó, mellyneh alljamég 
Slavoniában, Teteje pedig itt Pesten egy híres Szegedi Soper mester által csináltatott, 
mostanság végképpen elkészültt. A’ kiknek talán szándékjok lenne azt m egvenni, 
a’ fellyebb említett tulajdonosnál magokat jelenteni méltóztassanak.



X 0 x
J e l e n t é s

Pesten a’ Hétválasztó Fejedelmekről neveztetett vendégfogadóról.
(2) Alól nevezettnek van szerentséje minden Fő Méltóságú ’s titt. uraságok- 

nak ezennel alázatom.m jelentenie, hogy ő a’ már régóta ösméretes, N. 8 rent 
Miklósi Gróf Náko O Nagysága tulajdonát, a’ Hét választó Fejedelmekről nevez
tetett Vendégfogadót itt Pesten, több esztendőkre felvetteárendába, és abba még 
e’ f. e. Sz. Mihály napkor bele fog hordozkodni.

E z e n  a lá za to s  je le n té s e  m e lle tt  s z ü k s é g e s n e k  v é li m é g  azt m e g je g y e z n i , h o g y  
ő  s z e m é ly e s  fe lv íg y á z á sa  a latt m a g a  fo g ja  v e z e tn i m in d  a z t ,  tu la jd o n  d o lo g h o z  
ér tésé v e l és  m u n k á s s á g á v a l , a ’ m i tsak  e g y  V e n d é g fo g a d ó s r a  tarto z ik .

A’ minden tekintetben szükséges rend és tisztaság sehol sem fog hibázni; 
a' számvetéseket minden utasok szobájára nézve, alólírtt, maga fogja készitteni; 
mellyeknek következésében, az ő országszerte ösméretes betsülete és rend- 
szeretete , előre kezeskednek arról, hogy alapos békétlenségre ok soha sem fog 
találkozni. Ezt azonban nem tsak személyéről ígéri; hanem ígéri minden hozzá tar- 
tozandóiról, hogy a’ kívánatoknak megfelelés és azoknak betöltése fogja mind- 
nyájokat az utazók iránt lelkesítteni.

A' Nagy Mélt. ’s minden titt. utazó uraságoknak a* lehetségig teljesítendő 
megelégedések, és ebből származandó bizodalmok lévén fő arányozatom, ezen ál
talam bérlett Vendégfogadóban , mindenkor betsúltetésemnek fogom tekinteni 
azon szerentsét, ha hozzám beszállani méltóztatnak; de valamint ezt megösmé- 
rem , úgy teljes igyekezettel és tehetséggel azon is fogok lenni, hogy az egyszer 
így megnyertet mind megérdemeljem; mind állandóan megtartsam. A’ ki meg- 
külömböztetett tisztelettel vagyok Pesten Kis Asszony hava 15-dikén 1832.

A ’ N a g y  M élt. ’s  titt. u ra sá g o k n a k  a lá za to s  sz o lg á jo k
H a u e r  Jósef Ferencz, 

polgári vendéglő és egy kávé
főzés Tulajdonossá.

H í r a d á s .
(2 ) A' N. M. M. udv. Kamara rendeléséből közhírré tétetik . hogy a' megüre- 

sült Esztergami Érsekség Javaiban, ezen 1832-dik esztendőbeli Augustus 15-kéig 
lenyirandó , mintegy 32 mázsából álló Bárány gyapjú, jövő Sz. Mihály hava 3-kán 
Érsekújvárban az uradalmi Iróházban árverés útján a' többet Ígérőnek elfog adat
n i ,  és az egész árának letétele mellett, azonnal által adatni. A’kiknek tehát szán
dékok vagyon ezen gyapjút megvenni, az említett napra és helyre ezennel meg- 
hivattatnak. 1832-dik esztendei Kisasszony hava 3-dikán.

Halászat haszonbérbe adása.
(3) Ns Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó Dunai 

halászat Jussa, a’ f. észt. September 29-től kezdve 3 egymást követő esztendőkre, 
folyó észt. September 10-kén Pakson tartandó árverés útján haszonbérbe fog 
botsájtatni: a* mire a’ haszonbérleni szándékozók 40 for. pengő bánat pénzzel 
felkészülve tisztelettel meghivatnak.

i



Licitatio Hirdetés.
(3 ) A r Nagy Mélt. Kír. Magyar Udvari Kamara rendeléséhez képest hoz hírre 

tétetik, hogy e’ f. e. 1832-diki Sept. 4-dikén az O Budai kir. kam. Praefectusi 
Hivatal Irószobájában az alól nevezendő királyi használatok, nyilván tartandó ár
verés útján három egymás után következendő esztendőkre haszonbérbe fognak 
adattatni, u. m.

1- sz' r̂. Budán az ország útja mellett lévő ’s úgy nevezett Császár malom 
minden hozzá tartozandó épületekkel, vászon fehérítéssel, és a’ Lukáts fördővel, 
1833-diki Jan. 1-ső napjától kezdve a’ számlálást*

2- szor. Koronábs Kis-Maros Helységben, az Ország út mentében épült Ven
dégfogadó a’ mészárszékkel és az ezekhez használni szokott 2 | |  hold szántó föld
del 5 hold kaszállóval ’s konyha kerttel eggyütt 1833-diki Febr. 1-sőjétől.

Az árendálni kívánók illően meghivattatnak a’ határozott árverésre, elegen
dő bánat pénzzel szintúgy mint egyébb szükségesekkel előre felkészülve* Az árén- 
dáiás feltételeit előre is meglehet látni a’ fent említett Irószobában.

Költ Budán Jul. 19-dikén 1832.
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Árverési Hirdetés.
(2 ) Néhai Tek. Salamon András úr hátra maradott vagyonaiból T e k . Ns Fe

hér Vármegyében helyheztetett Felső Alapon e’ f. e. Augustus 27-dik napján 40 
darab ménesbeli lovak, 600 darab részszerént anya, részszerént tokló , ésürünem ü  
birkák, és 300 darab idei bárány árverés útján eladandó.

J e l e n t é s .
C h em ia  á lta l k é s z ü l t ,  az e g é s s é g n e k  n e m  á r ta lm a s , fa zek a k ra , ú g y  n e v e z e tt  

fa ja n sz  , jó k ő  ’s p o r tz e llá n  e d é n y e k r e  e g y  fo r m á n  a lk a lm a zta th a tó  m ázak  érk ez
tek  e la d á s  v é g e t t , fo n tja  p e n g ő  p é n z b e n :

v ilá g o s  a n g o ly  W e d g w o d  sá rg a  és  z ö ld  10  k r . 
s ö té t  sárga  é s  v eres  8 —
k ék  és  fe k e te  1 2  —

L ie d e m a n n  I. S . F rid rich  n a g y  k e r e sk e d é sé b e  P e s t r e ; a’ h o l az e ’fé lé k k e l  
b á n ó  m ű v é sz e k  n e m  tsak  m u ta tv á n y o k a t s z e m lé lh e tn e k , h a n e m  a v é lek  b á n á s  
m ó d já t  is  k ö n n y e n  fo g h a tó  m ó d o n  m e g ta n ú lh a tjá k , é s  az e lő a d o tt  ó tsó  á r o n  
m e g sz e r e z h e tik .

H i r d e t é s .
(3) A' Nagymélt. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Bácsi királyi 

kintstari Uradalmak részéről e’ következő földesúri haszonvételek fognak árverés- 
útján e f  e. Nov. első napjától fogva egy vagy több esztendőkre bérbe adatni 
az e’ bérlésben részesülni kívánók tehát az alább feljegyzett határnapokra , a' meg- 
kívantató banat pénzzel illendően ezennel meghivattatnak.

I. E folyo esztendőnek Sept. 3-dikán reggel 9 órakor kezdvén Zomborbail a* 
kir. kamarai Administratio hazánál haszonbérbe botsájtatnak i
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1- ö r . Az Apathini Uradalomhoz ta r to z ó  K o r tsm á k , ú g y m in t :  B o g o j e v a i , 

IC aravu k ovai és Szonthai.
2- or. A' Palánkai országos vásár.
3- or. A’ nadályfogás az egész Apathini, Halai, Palánkai és Szántóval 

Uradalmakban.
II. E’ f. esz*. Sept. 4-dikén 9 órakor reggel az Apathini tisztartói hivatalnál:

. 1-ör. A’ Bezdáni mészárszék.
2- or. Hét Apathini üres házhely , és —
3- or. Öt hold Bezdányi maradvány föld.

III. E’ f. észt. Sept. 6-dikán 9 órakor reggel Knlán a* tisztartói hivatalnál:
1- Ör. Egy üres házhely O-Verbászon.
2- or. Féltelek szabad föld Ruczurán.
3- or. A’ Rulai kenderásztató, és
4- er. A’ vadászat Hegyesi, Feketehegyi, Pirnrczai ’s Ő-Verbászi határokban

IV. E’ folyó észt. Sept. 7-dikén Palánkén a’ tisztartói hivatalnál:
1- ör. Bukini és új Palánkai épületi fával való kereskedés.
2 - or. A’ vadászat Bukini, Tovarissovai, és Gajdobrai határokban.
3- or. Üveggel való kereskedés Hódsághon , és
4- er. 102^ hold szabad maradványföld Bukinban.

V. E’ f. észt. Sept. 10-dikén Baracskán a’ számtartói hivatalnál:
1- ör. 4 hold szántóföld Szántován.
2 - or. 2 hold álló szilvás kert Béregen.
3- or. 57 hold szántó föld és rétség Béregen.
4- er. A’ vadászat Baracskai, Béreghi, Csataliai, Dautovai , Gakovai, Kol- 

lu th i, Krusevlyai, és Szántovai határokban ; és
5- ör. A’ mészárszék Baracskán, Csatalián, Gakován , Koiluthon és Szántován.

Hölt Budán Julius 21-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(2) A’ N. M. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Sz. hír. Körmöcz- 

Bánya Várossához tartozó , Ns Thurócz Vgyében feküvő Stubna nevű Uradalom
nak közelebbi Sept. 3-dikán ’s következő napjain helybe Körmöcz-Bányán tartandó 
közönséges kótyavetyén 6 egymásután folyó esztendőkre a’ többet Ígérőnek a’ 
folyó esztendő lső  Novembertől kezdve haszonbérbe való adása ezennel közhirűl 
adatik.

All pedig ezen Urodalom 173dh egész paraszt helyekből, ’s magában foglalja 
az úgy nevezett ó , és új Stubna, Háj , Krémos, ’s Glazérháj Helységeket, a nagy 
Cseptsénben fekvő Kúriát, a’ három Mutna nevű Pusztákkal, Stubnai meleg 
ferdővel, serházzal, 2 halászattal, 4 mészárszékkel, 1 vadászattal, 8 kortsrnával,
8 gabonát őrlő malommal , 1 posztó ványolóval, több juh tenyésztésekkel ’s ma' 
jorokkal együtt.

Az ezen haszon kibérlésből részt venni kívánók , ’s részt vehetők az említett 
napon, ’s helyen a’ Városházánál tartandó kótyavetyén (a’ hol a’ haszonbérlés 
.rendszabásait is még nézni lehet) a' kiszabott bánat pénzzel megjelenhetnek.

Hölt Budán Jul. 25-dikén 1832.
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Eladó-Ház.
( 3) Közhírül adatik:hogy Tek. Özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asszony

ságnak Pesten a' Barátok Piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kíván
ságára sz. kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis) Tisztségében f. e. Augustus 
25-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés útján a’ többet ígérőnek adatik el.

F i g y e l m e z t e t é s
Budán a' Peretz Czím alatt esméretes és most újonnan alkalmaztatott Vendég-

fogadó házról.
(3 ) Az alól írtt egész tisztelettel bátorkodik a’ Fő nem ességet, a’ tsászári ’s 

királyi katonai Tisztséget, az érdemes közönséget, és minden T. utazókat, a” fent 
említett, ’s jó ízlés szerént elrendelt Vendégfogadóba meghívni ; ’s szíves látoga
tásokat megkérni.

Tíz egészlen új házi bútorokkal felkészített különös szobák, tiszta és alkal
matos lételekkel fognak a’ Vendégeknek megelégedést nyújtani.—-A’ jó és pon
tos szolgálat eránt, a’ jól megválasztott italok, és jó ízre készített ételekre nézve, 
az alól írt vendégeit bizonyosokká teszi, és minden igyekezetével oda fog 
arányozni, hogy a’ nála megforduló T. T. Vendégek kívánatinak éppen megfe
lelhessen. Költ Budán Sz. Jakab haván 1832. Y b l  J ó ’s e f

m. k.

Eladó Vendégfogadó.
(2 ) Pesten Jó’sef külső városban Üllő és Zsák ú*sza szegeletén 160-dik szám 

alatt lévő Vendégfogadó, melly 1 boltból, 4 szobából, 2 konyhából, 2 élés ka
marából, 3 té li, és 2 nyári istállóból ál l ,  szabad kézből naponként eladandó. A’ 
megvenni kívánók, értekézhetnek eránta Simpl Ferentz Polgári Kolon páros 
Mester úrral a’ belső városban Zöldkert útszában 502-dik szám alatt tulajdon 
házánál.

B é t s b e n  a* p é  n x f b  l  y a  m a t  k ö z é p  h o t  s e  A u g u s t u s  W -dikéu:
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87T’?for. 

4 pCentes — — — —
1820-dik i Státus Lőtt. 100 forint 180 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Bets városi Bankó kötelező 2§ pCentes 47 | — 
Bank Actiáké 1144 —

A' Gabonának Pesti p ia tz i ára Augustus il-d ikén  1832. Váltó Cz.bun 3 Posonyi mérő

1 1 tiszta 1 fr. kr.
középszerű 
fr . kr.

alábbraió 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. k r.

alábbraió 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

6 — 56 
4 — 40 
2 — 48 
2 — 30

6 — 40 
4 — 20 
2 — 40 
3 — 20

I2 — 30 
2 — 10 1

[Zab
ÍKukoritza
Köleskása

(Köles

1 — 32

Il
ii s Ilii

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l  I a p ó t j  a aJ B u d a i  v i z m é r t é k  s z e r é n t  1832-dikben.
Aug.l6-dikan 6 Láb, 8 Hüt. 0 Von. 
—  17-dikén ft Láb, 6 Hüv. 3 Von.

— 18-dikán 6 Láb, 3 Hüv. 9 Von.



15. Szára.
HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
D c r ti 1 e t e k.

Látásunk körit, a’ lehanyatlott nap, ha homállyal 
El lepi,  eggy kis mets fe'nyre derítti lakunk. 

Hogy ha tudatlanság köde leplezi el fejeinket ,
Eggy kis okos tanulás fényre derítti eszünk.

P E S T E N  Szerdán Kis Asszony Hava 22-dik napján 18 3 2 .

3[agyar és Érdéit/ Ország.
Ő ts. k. Ap. Felsége f. e. Aug. 4-dikén 

kőit felséges határozása szerént T. Ilosková- 
nyi Gábor urat, e’dig Ns Sáros Vgye Első 
Ai*Jegyzőjét, a’ Tisza-Meljéki Kerületi 
Táblához számfeletti Assessorá méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni. — Az Erdélyi ítélő 
Táblánál megüresedve volt valóságos Táb
la Bírósággal pedig, Felső Büki Horváth 
Jósef urat, e’dig Ns Kolos Vgye Fő Biráját 
ajándékozta meg kegyelmesen.

Tegnap a’ Sz. Léleknek segítségül 
hívása után egybegyült a’ Felséges királyi 
Udvarnak mind két ítélő Táblája; a’ Mélt. 
Királyi Tábla Küldöttjei által köszöntötte 
a’ Nagy Mélt. Hét személyű FŐ Táblát, 
melly köszöntésre az Ország Bírája, Nagy 
Méltóságú Gróf Cziráki Antal űr O Excja 
szokott lelkesedéssel válaszolva, azok visz- 
szatértek, és a’ Tábla rendes foglalatossá
gait elkezdette.

Budán, Hazánk anyavárosában , Aug. 
20*dikán. Az emberi örömek között eggyik 
leghathatósabb a’ nemzeti öröm , melly az 
egész Haza ditsőségének , és boldogságának 
érzéséből származik. Iliy nagy örömre 
fakasztott bennünket Sz. István Apostoli 
első Király ditső nevének megüllése;mert 
tüzesen felelevenítette bennünk azon szent 
emlékezetet, hogy minekutánna ő az ural- 

Második Félesztendó.

kodó Hatalmat egy személyben megala
pította,’s a’ nemzeti Tanátsot a’ Törvény- 
hozásban részesítette, a’ Hazának mind 
egyházi, mind világi dolgait bölts rendbe 
szedte. Méltán örvend tehát a’ Nemzet 
ezen ditsőségesSz.Királynak ünnepén; mél
tán bútsújárással hordozza az ő nagy tet
teire emlékeztető Sz. Ereklyéjét; méltán 
hálát ád a’ Mindenhatónak azon boldogság
ért , mellybe első Sz. Királyának magas 
böltsesége állította ’s máiglan megtartotta. 
A’ mostani ünnep bűtsújárását meggátolta 
a’ már régtől óhajtott hasznos reggeli es- 
sőzés; és így ezen ünnepiség tsak a’ Vár 
Kápolnájában tartatott. Itt pompás nagy 
Misét tartott Mélt. és Fő Tiszt. Stankovits 
János úr, a’ Győri Ns Káptalan Kanonok- 
ja , ’s Custossa , Bosoni vál. Püspök , és a’ 
kir. Helytartó Tanáts egyházi Tanátsosa 
fényes és számos egyházi szolgálat mellett; 
ezt megelőzte Mélt. és Fő Tiszt. Dezseri 
B. Budnyánszky Sámuel űr, Esztergomi 
FŐ Megye Kanonokjának, az ünnephez, 
és annak méltóságához alkalmaztatott tu
dós , buzgó érzéssel tellyes és ékes magyar 
beszédje; ugyan azon időben tartott a’ temp
lom előtt lévő díszes udvarban, német nyel
ven igen jól kidolgozott, tanűságos, és fontos 
beszédet nagy Tiszt. Krajner Antal űr, 
a’ Visegrádi Plébánia lelki Pásztora.
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A’ minden rendű nagy számú ajtatos so
kaságon kívül megjelentek ezen nemzeti 
ünneplésre Ő kir. Fő Hgsége Ferdinand, 
Országunk főhadi Kormányozója , az Or
szág Zászlósai ’s egyéb Fő Rendei, a’ 
N. M. K. Helytartó Tanáts, és udvari Ka
mara tagjai, a’ ts. kir. Generalisság, ’s 
egyéb hadi Rendek , a’ Ns Vgye, és a’ két 
Szab. kir. VárosTanátsai , a’ pesti magyar 
kir. Tudományok Egyetemének Tanátsa, 
mind a’ maga pompás fényességében. Az 
ágyúzó katonaság az ajtatosság végével az 
ünnep méltóságához képest megdördíteile 
az agyúkat a ’ vár fókáról.—Az nap estve, va
lamint előtte való estve is az úgynevezett 
Pesti Redout udvara elmés felírásokkal, ’s 
által tündöklő ábrázolatokkal ki volt vilá
gosítva, mellyek között egyfelől Sz. István 
első Királynak, másfelől a’ bővség Geniu- 
sának (melly alá e’ volt írva: Áldást a’ 
H azára) ékesen ragyogó, ’s mesteri kéz
zel készített képe látszott, az első királyi, 
’s országi jelekkel és ékességekkel; illy 
magyar aláírással:

M ennye i  lak jábó l  n ézv én  a ’ fö ld  z i r a t a r j á t
Szen t  I s t v á n ,  a ’ m agyar  b on ra  busongva  t e k in t  5

’S t s a k  ham ar  örvendő hangon k id e rü lv e  k iá l t j a  :
Boldog v ag y  Magyarom ! M ásodik  én  T e  U rad ,

így hódol a’ Magyar szív Koronás Feje
delmének még a’ Ditsőűlt emlékezetének 
szentelésében is! !

Elvégezték Pesten a’ nemzeti Osko
lák is a’ magok esztendei szorgalmatossá- 
goknak példa adássokat , 774-rement ösz- 
vesen a’ tanúló nevendékek száma. Nem le
het igazságtalanság nélkül elfojtani azon 
háládatosságot, melly gerjed a’nak tudá
sából, hogy Tek. Boráros János úr, mint 
ezen Oskolák Helybeli Igazgatója, a’ Nem
zetnek azon átalános kivánatához képest, 
hogy a’ kezdő Tudományok anyai nyelven 
taníttassanak, olly foganatos serkentéseket 
teve, mellyek szerént ezen kívánat telje
sedésbe ment, és tsakegy sints a’ nagyobb 
korú nevendékek közűi, akármelly szüle
tésűek legyenek is azok különbben, a’ ki

magyarul ne tudna. Illy köz szorgalmat 
jutalmazni kívánván a’ lelkes Magyar Igaz
gató ur, 500-nak osztatott továbbra is szoi> 
galmaztató ajándékot, tulajdon vagyoná
ból. Az esztendő foly tában pedig Tek. Mé- 
rey László, és Tek. Yárady Jósef urak 
osztottak pénzbeli bőv ajándékokat azok
nak a’ kik a’ 3-dik Osztályban megkülön
böztették magokat a’ nemzeti nyelv tanú- 
lásban.—<- I tt , a’ nemzeti Oskolában 774 , 
a’ Gymnas'iumban 720, és így öszvesen 
1494 ifjú az, a’ ki a’ Tiszt. Kegyes Osko
lák Szerzetének gondoskodása alatt neve- 
kedett ez idén a’ Nemzet reményére: a’fel* 
sőbb osztásokban olly előmenetellel, nogy 
a’ jelesebb magyar írókból válogatott tár
gyú darabokat tiszta és kellemetes hangon 
adnának elő, Köszönet a’ fáradhatatlan 
Tiszt. Taníttóknak, köszönet Nagy Tiszt. 
Roth Mihály Oskola Kői mányozónak; a’ 
Szülék áldásai egész szerzetes Házzokra.

A’ köz érzemény és munkás szeretet 
mit vihetnek véghez , nemes példában mu
tatta a* múlt hetekben, Szabados Szeged 
Városa. Megértvén ugyan is Pesten Nem- 
zetes Béró János ottani Szónok úr, hogy 
egy földijek, itt tanuló esztendeiben a* 
visszás sors és betegség által a’nyira le 
verettetett, hogy tetemes segedelem nélkül 
felgyógyulásához reménység nem lehet: 
alig éikezett haza, ’s lakó társai elejébe 
botsátotta a’ nagy reményű ifjúnak ínsé? 
geit; azonnal 152 for, 35 xrt adtak öszve 
a’ nemes érzésiiek, és azt a’ szenvedőnek 
kezeihez szolgáltatván , következett felgyó
gyulásában emelt az háládatos oltárt nagy 
lelkű pártfogóinak. Öröm érzések között 
mondunk mi is köszönetét az emberiség bar 
rátjainak.

B é t  s,
Legközelebb mújt Szerdán, u. m. fo.- 

lyó Kis Asszony hava 15-dikén, hálaadó 
ünneplés vala Bétsben; ugyan is fényes 
Isten ditsőíttés tartatott az olasz nemzeti 

f templomban azon szerentsés menekedésért,



mellyet Ö Felsége ifjabb Királyunk betses 
élete tapasztalt, az ötét fenyegetett veszély 
között. Ó Eminentiája a’ Pápa Követje, 
Marcliese Spinola Kardinális,9 órakor tsen- 
dességgel; 11 órakor pedig fényes egyházi 
szolgálattal tartotta a’ nagy Misét Fő Tiszt 
JüstelO Bunzlaui Praepost és Cseh Orszá
gi Praelatus, Státus és Conferentiális Ta- 
nátsos úr; mellynek végezetével el ének- 
lette a’ Tedeumot.— Hasonló háladó ál
dozatot mutatott be az nap reggel az Alt- 
lerchenfeldi Plébánia az érseki Consisto- 
riumnak jóvá hagyásával; melly ünnep
lésen az ottani Elöljáróság, az Árvákra 
ügyelő Gyámatyaság, és számtalan más la
kosok , azértbotsátott buzgó esedezéseik ál
fal , hogy a’ Mindenható tartsa meg a’ tsá- 
szári Házat állandó virágzásban, nyilvá
nították az ő e’dig is mindenkor mutatott 
ragaszkodásokat az uralkodó Házhoz.

Nagy Britannia.
Bulwer úr Aug. 2 dikán az Alsóház

ban megtevé előre jelentett (l. 10. lev.) 
indítványát; hogy t. i. kérettessék meg O 
Felsége a’ Király, venné gyakorlásba be
folyását a’ Német szövetségnél az iránt, 
hogy ez azon útat, mellyen a’ Német nép 
szabadságaira ’s függetlenségére nézve in
dúlt, ne kövesse. „Nem venném magamra, 
mondá Bulwer úr, egy illy indítványért 
a’ felelet terhét, ha nem emlékezném a’ 
parlament’ kormány iránti határtalan bizo
dalmának minapi foganatjára. Értem a’ 
Lengyeleket. Mindent megtörténendeni 
ígért a’ Ministerium , a’ mit tsak Anglia 
betsülete és érdeklete hozna magával. És 
mit tett a’ Lengyelek mellett? Semmit. 
Ha még most is felölök szólunk, tsak gyász 
beszédünket hallattatjuk a’ szerentsétlen 
Lengyel Ország felett. Ez alapja az én mos
tani indítványomnak. Német országnak már 
régi alkotmányja szövetségi és szerkődzési 
(constitutionalis) vala ;az lerontatott Bona
parte rhénusi szövetsége által; a’ gyengék 
erőtleníttettek ez által, hogy az erősök még

hatalmasabbakká lehelnének; de felébredt 
a’ nép kedvetlensége; a’ franlzia erő öszve 
rogyott Russziában, ’s a’ története-; pillan- 
tatban a’ Fejedelmek Népeiknek haza sze- 
retetére hivatkoztak; a’ német szabadságot, 
mint a’győzedelem jutalmát ajánlván azok
nak. Öszvetódúlt a’ Nép, a’ Frantziáktúl 
űzettek a’ Rajnán , ’s ezen nagy lelkű igye
kezetét köszönetül a’ Német-státusok füg
getlenségének megösmérése, egyszersmind 
azoknak szövetségi es képviselői eggyesii- 
lese követte. Ezt a’ bétsi Congressus biz
tosította (garantiren.) A’beszéllő itt átment 
a’ bétsi Congressus Czikkelyeire, a’ Karls- 
badi, ’s a’ legújabb szövetségi végzésekre; 
’s igyekezett megmutatni, melly ellenke
zésben állanak ezek az ígéretekkel , és a’ 
biztosított jussokkal. A nyomtatási sza
badságra nézve régibb eggyes példákra 
hivatkozott a’ históriából , p. o. némelly 
Universitásoknak censurai szabadságokra , 
Burkus országra; a’ hol nem mellőzte el 
felhozni Nagy Fridrichnek azon ösmére- 
tes tulajdonságát, melly szerént ő az ellene 
kiragaszlott motskos írást (pascjuill) még 
lejebb akasztatta, hogy a’ nép jobban ol
vashatná. Majd így folytata beszédjéti 
könnyű mondani, hogy a’ nagy britanni 
és hannoverai Király két különbböző sze
mély; de ha a’ hannoverai Király helybe 
hagyja a’ szövetségi protokollumot, az 
egész világ azt következteti, hogy Anglia 
Királyja ellensége Német ország szabadsá
gának. Anglia egész erköltsi nyomatékja 
tehát a’ Frankfurti Szövetséges gyűlés mé
rőjébe esik , ’s ezen gondolat mind a’dig 
tart, míg Anglia tettel nem bizonyítja azt 
be, hogy ő a’ Német Nép szabadságainak 
megtámadásában semmi részt nem vett, a’ 
ki mellett szóll még a’ politikának egy 
mélyebb alapja is. Valamint kötelessége 
Angliának a’ kissebb Státusok független
ségét oltalmazni; szint’ úgy nem elválha
tó az érdekleteitől , hogy azok egy részről 
Russzia előnyomulásának vessenek határt,x
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mas részről pedig Frantzia Ország hódol- 
tatásij lelke ellen szolgáljanak véd gátul. 
Német ország most azon küzdésben izzad, 
mellyet Canning jövendölői lelke előre lá
tott, vélekedési küzdésben. Emlékezzünk 
tsak vissza a’ múlt időkre, eszünkbe 
fog jutni, mit köszönhet Európa Német
országnak. Méltán emelheti hát fel szavát 
egy britt parlament a’ Német Nép mel
lett. Talám azt várjuk, míg minden füg
getlen Státusok, egyik a’ másik után, fel- 
forgattatnak, vagy lebilintseltetnek ? Ha 
a’ szövetségi Fejedelmek tzélját, mérsék
let és egyenesség vezérli, a’kor ők szíve
sen fogadják előterjesztésinket; ha pedig 
tovább akarnak menni, ’s kezdett planu- 
mokat fegyverrel ’s erőszakkal is végre 
akarják hajtani, a’kor sokkal jobb most 
ellenek fellépni, mint késedelmezve társ 
nélkül maradni el. Tudom, hogy 800 mii. 
font sterl. adósságunk mellett őrizkednünk 
kell a’ háború kezdéstől 5 de úgy van a’ 
dolog a’ Nemzetekkel, mint az eggyes sze
mélyekkel. Van, így kiálta fel eggyszer 
eggy tanúit gentleman , most Lord , és a’ 
kormány magos tagja (Brougham), van ha
tár , a’ hol minden más tekintetnek meg 
kell némúlni; ’s ha mi e’hez eljutottunk, 
legyen adósság, legyen vihar, szemközt 
állunk a’nak. Ha volt a’ világon Ország a’ 
Frantzia revolutio előtt, mellyben a’ sza
badság virágzott, Német ország az; ezen 
Ország az, melly hajdan a’ mindenható 
Spanyol Országban ’s az Indiákon paran- 
tsoló Császár (V. Károly) önkényjének, 
ellent állott; ezen ország az a’ hol pillan 
tóttá meg először Luther a’ napvilágát; 
ezen ország az, a’ hol a’ szabadság, ha a’ 
Státus alkotmányban nem i s , de miliők 
szívében é l : ez meg fogja még a’ szabad
ság győzedelmét is érni.“

Lord Palmerston megengedte , hogy 
Anglia nem nézheti hidegen, ha nagyobb 
vagy kissebb constitutiós Státusok, mellyek
Angliának n indenkori természetes szövet- 0

ségeseik veszéljel fenyegettetnek; de az 
előtte beszélőnek javallatját helybe nem 
hagyhatja. Mint Minister nem tartja magát, 
hatalmazottnak a’ szövetségi végzések fe
lől ítéletét, vélekedését kimondani; mel- 
lyeknek első pillantatra a’ szövetség külső 
dolgaival semmi eggybeköttetések nintsen. 
De mint individuum nem mulaszthatja el 
azon nyilatkoztatást, hogy a’ Német szövet
ség nagyobbnak nézte a’ veszedelmet, mint 
volt az valóban ’s kelletinél szorosabb rend
szabásokhoz folyamodott. Azomba míg e* 
történetnek a’ külső dolgokra semmi be
folyása nintsen, nem látja által, mint ve
gyülhetne abba idegen Státus. Egy illy avat
kozásra okot találhatna az ember abban, 
hogy a’ szövetségi végzések-Német ország
ban gondolkodási háborút szülhetnek, melly 
egész Európát elboríthatná. Ez esetben 
Angliának , mint a’ bétsi Congressus együtt 
kötelezőjének, de még kereskedési rend
szerénél fogva is! valóban jussa lenne ma
gát egy illy  had következésitől védleni. 
A’ felírás (adresse) szükséges voltát nem 
látja által. Kihez kellene a’nak intézve len
ni , a’ hannoverai, vagy nagy britanni Ki
rályhoz? Az első talám senkinek se jutna 
eszében; a’ másik pedig idő előtt történ
nék. De nem érthet eggyet azokkal se, kik 
Német ország szabadságát igen veszélyez
tetve lenni tartják. Lehetetlen, úgymond, 
hogy a’ dolgok mostani helyhezetében a’ 
nagyobb Státusok ministerei egy illy nemű 
planum kivitelét lehetségesnek tartanák. 
A’ szabad constitutiók’ elnyomásának pró
bája kikerülhetetlen veszélyt vonna maga 
után. Midőn még többen is szóllanának 
az indítvány mellett és ellen; végre az 
szavazás nélkül félre vettetett.

Már előbb úgymint Jul. 30-dikán az 
Alsóházban azt tudakoló Lord Lennox: men
nyi gyapot vitetett 1831-ben és 1832 első 
felében a’külföldről Angliába ? Erre Litt
leton úr azon észrevételt tévé: jó volna esz
tendőnként egy egy könyvet készíteni,



mellyben azon é\i különösen kereskedési 
munkálatok bizonyos rendszer mellett je
gyeztetnének fel. Thompson úr erre azt 
válaszlá , hogy éppen most tzélja a’ Kor
mánynak ez által a’ szünteleni előterjeszt- 
getéseknek végét szakasztani. A’ könyvbe, 
úgymond, nem tsak a’ be, és kivitel lessz 
beírva, hanem a’ haza statistikai dátumai
ból is a’nyi , a’ mennyit azokból a’ kor
mány minden különös ágban bizonyoson 
kitudhat; ugj'an ott fog feljegj^eztetni a’ 
gabona ár, és a’ munkások állapotját illető 
tudósítások.

Irlandban katonai erővel igyekszenek 
feltartani a’ köz tsendességet. Caster fregat 
Coveból a’ Shannon vizén beereszkedett, 
’s 300 hajós katonával Kilrush előtt fekszik, 
hogy az Elöljáróságot szükség esetében a’ 
köz rend feltartásában segítlse.

Sajnálva jelentjük, hogy az utóbbi
3—4 nap alatt Scott Walter állapotja 
a’nyira megrosszúlt, hogy megmaradásá
hoz semmi reménység sints. (Edinburgh 
Courant.)

A’ Felsőház Aug. 3-diki ülésében 
nyert az orosz-hollandi költsön királyi 
helybenhagyást.

Az Alsóházban ugyan az nap jelenté 
Hunt úr , hogy ő egy olly kérés előterjesz 
tésére van felhatalmazva , melly nevetsé
get fog szerezni: Misz Mary Smith (a’ 
Yorki Grófságból) kéri, hogy ő és más 
férjhez nem ment vén leányok (spinsters) 
ne zárattassanak ki az asszonyi jussokból, 
hanem nekik is legj^en szavok a’parlamenti 
Követek választásában (nevetés). Az ese
dező panaszlotta azon nyomoréit állapo
tot , a’ mellyben keli szenvedniek a’ férj
hez nem ment leányoknak , ’s még e’ mel
lett kizáratnak a’Constitutionak őket illető 
részvételéből i s ; jóllehet adót is kötelesek 
fizetni. O (Hunt) nem látja helyes okát, 
miért záratnak ki az asszonyok legalább 
a’ Juryból. SirF. Trench megjegyzé , hogy 
nem volna tanátsos az Esküdteket, ha azok |
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az asszonyok és férfiak egyenlő számából 
állanának, egész éjjelen keresztül tűz és 
világ nélkül eggyiive zárni, (nevetés). O 
fé l, hogy ez az igazság kiszolgáltatását 
hátráltatná, és némelly esetekben a'ra ven
né az Esküdteket, hogy nem sietnének az 
ítélethozással, ha szinte a’ napnál világo« 
sabb volna is a’ tanúbizonyság (nagy ka- 
tzaj). Hasonló szabad enyelgések között 
tölt még darabig az idő; míg végre a’vén 
leány kérelme, dévajságból (mert a’ rend 
személyes kérelmeket kinyomtaltatni nem 
enged) nyomtatásra rendeltetett. Ezután a’ 
Ház, költség ajánlati biztossággá változott.

Egy Havrei újság jelenti, hogy Berry 
Hertzegné Jul. 24 ’s 25-dik napjain Lon
donban szoros incognito alatt jelent meg; 
azonban Wellington Hertzeg beszéllett 
vele: 26-dikban pedig Skótziába útazott 
e l , a’ hova már az előtt titkos ágensét el
küldő tte.

Az Alsóház Aug. G-diki ülésében har
madszor olvastatott felazirlandi tizedbi 11; 
ugyan e’kor hatalmaztatott meg a’ Király 
a’ görög költsön biztosítására. — Miklós 
Császár Lord Durhamot szokatlan szíves
séggel fogadta; a’ honnan a’ Globe minden 
jókat reményi a’ helyesen választott kö
vetségtől.

Frantzia Ország.
A’ Király és a’ kir. Família Aug. 

5-ikén indúltak ki St. Cloudból Compiegne 
felé, és oda estve 7 órakor mégis érkez
tek. Másnap délután negyedfél órakor lo- 
vaglottak ki az Orleáni és Nemuri Hg 
Baudrant es Marbot Grlisok , Boyer Óbes
ter és más Tisztek kíséretében a’ Belgák 
Királyja elejébe. Janville Helységnél, 
melly egy órányi Járásra van St Qventin- 
tő l, leszáilottak lovaikról ’s valamelly ke
vés ideig várakoztak ; ötodfél órakor lát
szott meg a’ Belgák Királyjának kotsija , 
midőn a’ királyi Hgek azonnal ismét lóra 
ültek Kísérőikkel eggyütt, és a’ Király 
elejébe vágtattak. Eggyüve érkezve, a’Hgek



lovaikról, a’ Király pedig kotsijából ki
szállott, és ez a’ Hgekel megölelte: a’ kől- 
tsönös köszöntések megtörténvén, azon 
kotsiba ült a’ Belgák Királyja, mellyet a’ 
F rantziák  Királyja küldött elejébe; balkéz 
felöl ült melléje az Orleáni, szemközt vé
lek előre a’ Nemuri ílg. Öt óra után ér
keztek be Compiegnébe.

A’ Frantziák Királyja körűlvétetve 
hadi segédjei és egész udvari híveitől, lement 
a’ léptsőkön és a’ kolsiból kiszálló vendég 
Királyt óit fogadta szívesen ölelő karok
kal , és felvezette. A’ léptsőknél a’Királyné 
udvari Dámái állottak, az udvarló palotá
ban Madam Adelaide (a’ Király testvére) 
és Mária ’s Klementina Hg Asszonyok fo
gadták , innen a’ Familia palotájába men
tek , a’ hol a’ Királyné és Louiza Hg Asz- 
szonyok vártak reá. Hét órakor nagy Tábla 
volt a’ Diána Galériában.

Párisból Aug. 9-dikén. Londonból 
éppen most érkezett tudósíttás szerént a’ 
Conferentia megtagadó nyilatkoztatástvett 
a’ belgiomi Országlástól azon ajánlatjára, 
melly a’ hollandi Királynak olly szembe
tűnő kedvezésekkel készült: ezen lépésnek 
további következéséről e’dig még semmi 
sem jött a’ Közönség tudtára.

Német  A l f ö l d .
Az Amsterdami Handelsblad vala- 

melly írás után , melly Brüsselben Aug. 
7-dikén költ, közli: hogy ottan még igen 
kételkednek a’ hírlelt 69-dik Protokollum 
létele felől. A’ Királyt f. h. 12-dikére vár
ják vissza Brüsselbe. Még nem tudják, 
miilyen készületek fognak az új Királyné 
elfogadására tétetni; e’dig legalább még 
semmivel sem foglalatoskodnak. — A’Con 
ferentiának újabb szándékai felett nagy 
bizonytalanságban lebeg a’ Közönség. A’ 
népnek nagyobb ’s értelmesebb része bé
kességet óhajt, ’s hajlandó azt áldozatok 
tétele által is megerősíteni. Sokan is táp
lálják magokat azon reménységgel, hogy 
az Eggyezkedés nem sokára meg fog a’ két
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Ország között köttetni; melly reménység
nek alapos voltát bizonyítja Muelenaere úr 
nyilatkoztatása is , a’ ki hiteles tudósítások 
ereje szerént reményű hogy a’ holland- 
bei giomi kérdés kevés idő múlva elfog 
döntetni , még pedig a’ nélkül, hogy Bel- 
giom betsülete, ’s haszna legkissebb sérű- 
ést szenvedjen. Némellyek olly hiszemben 

vágynak, hogy a’ Királyné Brüsselbe leendő 
bemenetelének ünnepét a’ megkötöttEgy- 
gyezkedés felett való örvendezés fogja ne
velni. Azonban az Independant így í r : 
„Nagyon is bizonyosnak látszik már, hogy 
vagyon eggy 69-dik Protokollum; a’ Lon
doni’s Párisi újságok e’ pontban igen meg- 
eggyezők. A’beli tudományunkat igaznak 
véljük, hogy ezen fontos iromány múlt 
vasárnap küldettetett meg Sir BobertAdair- 
nak, a’ ki azt rendkívülvaló sebespósta 
által Leopold Királynak azonnal megkül- 
dé.“ A’ Hainaulti Observateur jelentése 
szerént Mons felé tett útja közben kapta 
meg ezen irományt a’ Király,melly benne 
szembetűnő megütközést okozott. 

P o r t u g a l l i  a.
Aug. 6 dikán adták a’ Londoni leve

lek Portugalliáról e’ következendő tudó- 
sittásokat: Az Oportóból négy nap alatt 
Plymouthba érkezett Superb nevű gőzha
jón Marquis Palmella hivatalos közléseket 
hozott. D. Pedro seregeivel eggyütt még 
mind Oportóban vala;de a’ hivatalos köz
lésekből még semmi sem jött a’ Közön
ség tudomására. Az nagyon szembetűnő 
megütközésre ád alkalmatosságot, hogy 
Marquis Palmella ide érkezéséről még 
semmi jelentés sem tétetett a’ portugalli 
Követnek; éjfélután már kettő az óra, és 
még sem jött be a’ városba. — A ’ Cityben 
beszéllik, hogy Jul. 31 dikéről érkezett 
volna valamelly levél Oportóból, mellyben 
az a’ jelentés vagyon, hogy Povoas Grlis 
erősíttést vár , mellyet megnyerve, azonnal 
megtámadja a’ várost; de úgy látszik, hogy 

| azon erős seregekre n ézv e , m elly  eket D.
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Pedro oda helyheztete, a’ város megvehe 
teilen; a’ helyett hogy a’ Constitutioná- 
listák félnének a’ megtamadtatástól, azt 
inkább óhajtják. Egyedül való oka a’nak , 
hogy D. Pedro Lizabona felé nem sietteti 
megindulását az, hogy itt, Oportóban, 
olly erős őrizetet kellessék neki hátra hagy 
n i, hogy ezen fontos katonai állást netsak 
elegendőképpen fedezze , hanem azt teljes 
bátorságban meg is tartsa.

A’ Courier mondja ugyan tsak Aug.
6-dikán a’ ^3-dik Júliusi ütközetről , hogy 
az alaptalan állíttás vaja, hogy D. Miguel- 
nek 2 ezeredje általment volna D. Pedró- 
hoz; hanem az igaz, hogy D. Miguel 1200 
embert veszített elestekben, sebesültekben 
és foglyokban. Az Oportpi Chronica Con- 
stitutionál, úgy Rajzolja ezen ütközetet, 
mint D. Pedro által teljesen megnyertet; 
úgy mondja, hogy az ellenség 800 sebe
sültet vitt el a’ tsatahelyről; mind fel
fegyverkezett nép, mind guerillasok ér
keznek úntalan P. Pedróhoz, és e’nek tá
bora naponként erősödik a’ D, Miguel ré
széből által szökőkke}.

A’ Globe így ír: Jul. 30 dikáról ér
keztek levelek Oportóból Londonba ,mel- 
lyek közül azok, a’ rnellyek P. Pedró részére 
szíttanak azt mondják teljes bizonysággal , 
hogy ő a’ várost erősíttj, Oona Maria nevé
ben az Országlást maga helyheztette be, 
JLoulé MarqnistPárjsba, Marquis Palmellat 
pelig Londonba küldötte Követeknek ; és 
hogy P. Mignelnek tábori ereje széljel üt- 
tetett. A’ P. Miguelhez tartók ellenben 
azt akarják elhitetni a’ világgal, hogy a’ 
Jul. 22 ’s 23-dikán történt ütközet tsekély- 
ség; Oporto most körül van kerítve P. Mi
guel seregeivel, és tsak eggyetlen eggy 
ember sem ment által P. Pedro zászlói alá.

Az országos hasznot érdeklő rendelé
sei közül P. Pedronak emJjttést érdemel 
az, hogy az Oportóban gyakorlott bor és 
égett bor monopoliurnot eltörlötte, és 
mérséklett adófizetésért azoknak jövendő

beli használlását átalánosan mindeneknek 
megengedi.

Lizabonából Jul. 21 dikén: P. Miguel 
hajós serege , melly Pon Joao linea, ’s több 
apró hajókból á l l , szándékozik a’ vas- 
matskákat felszedni, és a’ mint a’ kör- 
nyülállások mutatkódzanak, rövid időn ten
geri ütközetnek szemlélői lesziin k. A’ leg- 
közelebbi 3 nap több ízben elment P. Mi
guel a’ hajókra, és ott a’ legénységet buz
dította. — Az Oporto fplé nyúló telegraph 
vonat folyvást munkásságban vagyon ; de 
az onnan érkező tudósíttásokból tsaka’nyit 
tud meg a’ Közönség, a’ mennyit az itteni 
Országiás jónak talál Gacetáiban nyilván
valóvá tenni. Hogy P. Miguel seregeiből 
gyakoriabbak legjenek az által szökések, 
P. Pedro kihirdettette, hogy minden lo
vagnak, a’ ki lóval és fegyverrel részére 
áll, tizenhat font sterlinget, a’ gyalogság? 
ból általmenőnek pedig felényit fizettet.

brestből Aug. 2-dikán írták : Isambert 
nevű három árbotzos hajó, melly a’ por? 
tugalli expeditióhoz tartozott, ’s Julius
19-dikén hagyá el Oportút, az idevaló ki
kötőbe megérkezett, Colin Felix Kapitány, 
több tisztek ’s 55 közlegénnyel eggyütt, 
kik a’ portugalli vadász-osztályhoz tartóz? 
tak ; de szolgálatjokat elhagyák , mert olly 
Fő Tisztek vétetődtek fe l, a’ kiknek mago
kat nem akarták alájok vetni. Ezen tisztek, 
’s közlegények jelen voltak az első kiszál
lásnál , ’s Ők is bizonyítják Pojn Pedrónak, 
bátorságát, értelmét, ’s munkásságát; de 
régi Aristokraták veszik őtet körül. Freire 
Jós. Ágoston a’ Hadi-Minister igen elgyen- 
gítti lassúsága által a’ portugalli Királyné 
Atyjának lélekkel teljes plánumait. Már 
is irjgykedés kapott b e , az alkalmatlan 
voltúságnak szokott követője, Hová fog 
ez vinpi, látni való. Oportóban , igen jó 
a’ közvélekedés. A’ Királynét lelkesedve 
kiáltották ki. Isambert elindulásával még 
semmi hadi mozdúlatok sem tétettek ; a’ 
polgári katonaság ezeredekre osztatódifc.
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A’ Császárnak nem lehet rossz néven venni, 
hogy nem nyomul előre; egy 10,000 em
berből álló hadisereg, ágyú ’s lovasság 
nélkül nem mehet előbbre, minekelotte 
védelmet hagyjon maga után hátra vissza
vonulás esetére. Hamilton angoly Óbester 
is a’ hajón volt; ő az expeditiót azért ha- 
gyá e l , mert egy parlamenti végzés meg
tiltja , hogy idegen tábornál válaljon szol
gálatot. Az Isambert Kapitányja ma reggel 
postán Ilennesbe utazott, hogy az ott lévő 
portugalli kivándorlottaknak tudtokraadja 
azon meghatalmaztatását, hogy őket Opor- 
tóba szállíttassa, ’s úti költségeik felől is 
gondoskodjék mind a’ szárazon , mind pe
dig a’ tengeren.

Görög Ország.
(Folytatás) 11.) Czik. Otto, mint ba

jor Hertzeg továbbra is megmarad éven
kénti jövedelmében (appanage). Ö Fel
sége a’ bajor Király kötelezi magát e’ mel
lett , a’ mennyiben hatalmában lessz , Otto 
Hertzeget helyhezetében gyámolítani, míg 
a’ görög koronára nézve jövedelem eszkö
zöltetnék ki. 12.) Czik. Az Oroszok Csá
szárja, Nagy Britannia és Frantzia Ország 
Királyjai (ez utóbb nevezettek a’ Parla
ment és Házak megeggyezésével) kötele
zik magokat a’ Görög Ország Királyja ré
szére teendő költsön kezeskedésére, a’ kö
vetkező feltételek szerént: a.) A’ költsön 
C0 mii. frankon feljűl nem hághat, b.) Ré
szenként vétessék fel a’ költsön (20 mi
liőnként). c.) Most mindjárt 20 mii. köl- 
tsönöztessék, és a’ három Udvar az esz 
tendei interes fizetését ’s fogyasztását biz
tosítsák. d.) A’ 2 dik és 3-dik költsön- 
osztály fel fog vétetni, mihelyt a’ görög 
Státus szüksége kívánja, a’ három Udvar 
és Görög Ország Királyja előrebotsátott 
Eggyezéssekhez képest, e.) Görög Ország 
Fejedelme és maga a’ Státus köteles nem 
egyébre, mint a’ nevezett költsön interes- 
sének fizetésére ’s fogyasztására fordítani,

a’ közjövedelmet. 13.) Czik. Azon eset
ben, ha az ottomani porta részére a’mos
tani munkálatok következésében pénzbeli 
kárpótlás kívántatnék; ez a’ mondott köl- 
tsönbol fog fizettetni. 14.) Czik. Ő Fels, 
a’ bajor Király segítségül lessz Otto Her
tzeg számára egy nem több, mint 3500 
bavarusból álló sereg kiállítására, melly 
Görög Ország Királyjának szolgálatára 
fordíttatik , a’ görög Statustól készíttetik 
fel, ’s fizettetik, ’s mihelyt lehet, oda kül
detik, hogy a’ most Görög Országban lévő 
alliantzi sereget felváltsa. Ez utóbbi, a’ 
feljebb említett sereg megérkezéséig, Gö
rög Ország Királyja kormányának rende
lésihez tartsa magát; a’nak megérkezté
vel pedig tüstént kitakarodjék az Ország
ból. 15.) Czik. Ő Fels, a’ bajor Király 
szinte segítségül lessz Otto Hertzegnek 
nehány bajor Tisztek szolgáltatásában, a’ 
kik Görög Országban nemzeti katonaságot 
fognak organizálni. ]6.) Czik. E’ jelenvaló 
Eggyezés aláírása után mihelyt lehet a’ 
bajor Királytól kinevezendő három Taná- 
tsos Görög Országba fog menni, ’s ott a' 
regensi hivatalt elkezdi, a’ Fejedelem el
fogadására minden szükséges rendeléseket 
megtesz ; a’ ki maga is halogatás nélkül 
Görög Országba megy. 17.) Czik. A’ há
rom Udvar Görög Országot tudósítja, 
Otto Hertzeg választásáról, és a’ Regensé- 
get kitelhetőképpen gyámolítandja. 18.) 
Czik. Ezen Szerződés ralificáltassék, ’s a’ 
ratificátiok Londonban hat hét alatt vagy 
előbb is kicseréltessenek. Költ Londonban 
Május 7-dikén , 1832. (Aláír.) Palmerston, 
Talleyrand , Matussevicz , Liewen , A. de 
Cetto.

L E G Ú JA B B  H ÍR E K .
Londonból e’ f. h. elején 25 ezer darab 

fegyver küldetett D. Pedró részére.
Bourienne, Napoleon hajdani tilokno- 

ka , mint lelkibeteg ispotályba vitetett.
Az irlandi reformbill Aug. 7-dikén 

nyert királyi helybehagyást.
(Hasznos Mulatságok 15. Szám. 1 árkus Hirdetés)



H I R  D E T  E S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Jelentés az olvasást kedvelló' Hazafiakhoz, és 
Könyváros Urakhoz.

Alólírtnak boldogult Férje a’ Hteratura kedviért részint némelly mun
kákat kinyomtattatott, részint számosabb Példányokat megszerzett, mellyek mint
hogy könyvtárában feleslegvalók, azokkal igen jutalmas áron a’ tisztelt Olvasó, 
vagy Könyvkereskedő Uraknak szolgálni kész; az árrok ezüst pénzben, u. m. 
Virgilius Eneisse iró papiroson. 2-ik dar. for. Baróti Szabó Dávid. Pest. 1813. 48 kr. 
A’ Tokaji, vagy is Hegyallyai Szőllők’ ültetéséről’s a* t. Szirmay Antal. Pest. 

1810. 6 kr.
Nemzetek, és nemzeti viseletek ismertetése, réztábla nélk. Pest. 1804.10 kr.
A’ Teremtő Esmérete a’ Teremtmények szemléléséből. Irta Mutschelle, ford. Pucz 

Antal. Pest. 1807.24 kr.
Bion és Moschus Idylliumai. S. Patak. 1817.10 kr.
Ungvár-Németi Tót László Görög Versei, Magyar Előadással Pest. 1818. 20 kr. 
A’ Magyar nyelv állapotáról Pánczél Pál. Pest. 1806. 12 kr.
Ugyan arról Kis János. Pest. 1806- 16 kr.
Gr. Teleki László Esdeklései a’Magyar nyelv előmozdításáról. Pest. 1806. 20 kr. 
Dissertatio Philologica de Vocabulorum derivatione, ac formatione in Lingva Ma- 

gyarica scripsit Paulus Nagy de Beregszász etc. Pest 1815.24 kr.
Értekezés a’ Gyapjúnak hasznos, és káros tulajdonságairól ’s a t. egy réztáblával 

Dr. Sturm szerént, szerkeztette Lencsés Antal. Pest. 1830.20 kr.
Krónika. A’ Mohátsi veszedelemtől a' Bécsi Békülésig Magyar országban. Erdély

ben, Havas Alföldön, és Moldvában történt dolgokról. Kiadta Kultsár István. 
Pest. 1805. 36 kr.

Gebhardi Lajos Magyar ország Históriája, ford. Hegyi Jósef, igazította ’s foly
tatta Kultsár István (nints befejezve) Pesten 1818. Négy Kötetben. Eggyütt 
1 for. 20 kr.

Az eddig kijött Mappákkal az Európai Atlásból akárkinek szolgálhatunk 20 ezüst 
krajczárért darabjával, mellyek a’ következők: 1. Európai Török Birodalom;
II. Déli Olasz ország , vagy is Nápoly és Sziczilia Királyság ; III. Közép és Felső 
Olasz ország; IV. P iem ont, Korzika , és Szárdinia ; V. Franczia ország; VI. 
Spanyol ország és Portugálba; VII. Nagy Britannia; VIII. Német Alföld; 
IX. Dánia, Svéczia, és Norvégia. X . Burkus ország. XI. A’ Német szövetséges 
Státusok. XII. Lengyel ország. A’ Varsó és Környéke, mellynek ára 10 ezüst kr.

K u l t s á r  I s t v á n ’ Özvegye,
Cs. Kir. priv Hazai ’s KülföldiTudósítások’ Tulajdonosa 

Hatvani utszában 542 szám alatt az lső  emeletben
Második Félesztendő.
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Minden hiteles Könyvárusnál az országban találtatnak:

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y
M I N D E N

M U Y K Á I
Tíz kötet, az elhunyt költő’ életével, aczélba metszett képével ’s keze írása má
sával kötve az ára Augustus’ 25-ig hat for. c. p. azontúl 7 for. 12 kr. conv. pénz.

Tudósítás Gr. Mailáth’ regéi felól.
Alólírtnak elhunyt Kazinczy Ferencz’ örökösei’ megbízásából szerencséje van 

jelenteni a' tisztelt közönségnek, hogy G r ó f  M ailatll J á n o sn a k  a’ Boldogult 
által fordított m a g y a r  n ép  r ö g e i’ nyomtatása, melly Trattner és Károlyi urak’ 
műhelyében ez előtt két hónappal kezdődött, félbe szakasztatott, minthogy az 
elhunyt író’ maradéka megváltoztatott szándékkal, azokat Kazinczy egyéb munkái 
gyűjteményében kívánja a’ tisztelt község' kezeibe adni. Ez szolgáljon tehát tudo
másul ’s némi megnyugtatásul is azoknak, kik a' könyvet az érdekelt nyomtató 
intézet’ jelentései’ következésében várták vagy épen sürgették.

T o 1 d y  Ferencz.

J e l e n t é s .
(2 ) Méltóságos Gróf Károlyi György Ur jószágai kormánya’ részéről közhírré 

tétetik : hogy a’ N. Károlyi íáczány- és Mérki vadas-kertekben ez idén szabad 
intézetre maradó 60 darab vad süldő (frischling) 6 for. 12 kr. pengőben a’ lő- 
pénzzel együtt, és 500 darab fáczány 1 ft 16 kr. pengőben szintén lőpénzzel, 
darab számra értve, a* folyó évi September elejétől kezdve folyvást eladandó. A’ 
venni szándékozók méltóztassanak e’ részbeni szándékjokat N. Károlyban az erdészi 
hivatalnál kijelenteni.

N agy, és Folerakólielye a5 Templomi Ékességeknek.
(3 )  Pesten a’ Váczi útszában az Ámornál 26-dik szám alatt Fries Antal ’s 

Társasága cs. k. priv. Selyem-szövet Fabrikájának lerakó helyén készen találtatnak 
nagyobb mennyiségben több száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. PJu« 
viálék , Daltnatikák, és Kásulák; akár egész, akár fé l, vagy közönséges ékessé
gekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehető Reverenda matériák, ú. m. Schva- 
millionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok, 3 Drátok, 's a' t. egész, és fél 
gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékü, és közönséges 
Damaszt Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples ésM oir, 
Quadrátok, Kapucziumok , Kamaurák, és Övék ,mellyeket a’ Fő Tiszt. Papságnak 
& legillendőbb Fabrikai áron alázatosan ajánlják

F r i e s  Antal és T á rsa .



Egy új Nemzeti Leány-Nevelő es Oktató
I n t é z e t ’ J e l e n t é s e .

(Mária Dorottya útsza , 18-dik szám alatt, 2-ik emeletben.)
Alábírottak tisztelettel jelentik a’ Nemes Nemzetnek, hogy a’ Felséges Ma

gyar-Királyi Helytartótanáts’ engedelmével és felsőségi fel figyel mezés mellett 
Nemes Kisasszonyok’ számára egy N e m z e t i  nevelő és oktató Intézetet állí
tottak, mellyben a’ reájok bízott nevendékek’ testi, erkölcsi és értelmi felnevelé
sére a’ leggondosabb szorgalom fog fordíttatni, és minden a’ szépnemtől ma 
közönségesen megkívántatott kézi ügyességek, szabad mesterségek, tudományok 
és nyelvek tapasztalt ügyességű mesterek által elő fognak adatni, és pedig e lő 
s z ö r  i s  M a g y a r  N y e l v e n ,  azután röviden ismételve Franczia és Német 
nyelven is.

A’ Pesten fennálló számos leánynevelő Intézetek közt vagyon ugyan több 
ollyan is , melly méltó a’ tisztelt Szülék’ bizodalmára ; de legyen megengedve 
mintegy igazsággal gántsolt hibát em lítenünk, a’ nemzeti nyelvnek egészleni el- 
m ellőzését: holott ezen az úton illenék a' lelket és szívet kimívelni. Némellyekben 
közűlök még az a'vétkes szokás is uralkodik, hogy a’ nevendék még meg is büntet. 
tetik ,ha magyarul beszél, és kénszeríttetik azt hibás Némettel és méghibásabb 
Francziával feltserélni. *S mennyien tapasztalták már azt a’ tisztelt Szülék közül , 
hogy leányaik kiléptekkor a’ nevendékházból az idegen nyelveket tsak törni tanul
ták, ’s mellettek a* méltóságos Nemzeti Nyelvet szinte egészlen elfelejtették.■

Ha tehát e’ szeréut az aláírttak’ főiparkodása lészen a’ nekik általadott Ne- 
vendekekből N e m z e ti Hitveseket, Anyákat, Nevelőnéket formálni: azzal bíz
tathatják a’ tisztelt Szüléket, hogy gyermekeik azért a’ Német és Franczia Nyelvet 
sehogy einem fogják mulasztani, sőt azt tökélletesen m egtanulni, ezt pedig annál 
bizonyosabban, mert az idegen Nyelveket tökélletesen megtanulni annál kön
nyebb, minél alaposabban isméri a’ Nevendék tulajdon anyanyelvét.

Mivel a’ nevendékek kiformálása tsak léptsőnként történhetik, annak egész 
egyetemsége a’ négy következő osztályra fog szakadni :

E l s ő  O s z t á l y .
1. Magyar , Német és Franczia Nyelvek’ olvasása.
2. Szépírás ezen a’ három nyelven.
3. Biblia Hisztória, Erkölts- és Vallás-Tudomány Pap által előadva; azon 

észrevétel m ellett, hogy a* Református és Evangélikus Vallásu gyermekek , mihelyt 
Szüléik kívánni fogják , egy a’ nevezett Egyházhoz tartozó Pap által fognak a* 
hittudományban oktattatni.

4. Számtudomány, Egyszeregy, ’s a’ négy első Számvetés módok. t. i. 
öszveadás, sokszorozás 's a’ t. három nyelven.

M á s o d i k  O s z t á l y .
1. Bibliai Hisztória , Erkölts- és Vallás-Tudomány.
2. Szépírás.
3. Hazai történetek és Földleírás.
4. A’ három nyelv’ etymologiája.
5. Az öszvetett számvetés-módok és fejbeli számvetés.
6. Formák’ tudománya. ‘ )(
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H a r m a d i k  O s z t á l y .

1. Erkölts-Tudomány.
2. Közönséges Földírás.
3. A’ három nyelv’ syntaxisa.
4. Az Ó-Világ’ hisztériája.
5. Fejbeli számvetés és rövid számtartás tudománya Campan Asszonyság 

szerént.
6. Formák’ tudománya bővebben, ’s rövid technológia*

N e g y e d i k  0 * s  z t á 1 y.
1* Levélírás három nyelven.
2. A’ közép és új kor’ történetei.
3. Mathematikus Földírás.
4. Természet*Hisztéria, különös tekintettel az életre', p. o. Kertészségre, 

Gazdaságra, ’s a’ t.
5. Physika.
6. Mythologia.
7. A’|Magyar, Német és Franczia Literatura’ rövid ismerete.
Mind ezek mellett Rajzolás, T ántz, Muzsika és Asszonyi Kézi-munkák.
A’Nevendékek’ előmeneteléről esztendei n y i l  v á n y  os  próbák fognak tartatni.
Ámbár aláírottak nem szívesen emlékeznek itt a* Röltségi pontokról; még is, 

a’ távollakó szülék számára szükségesnek látják, a’ feltételeket ezen Hirdetésben 
előadni. Állanak azok Szállásért, Asztalért ’s Tanításért (az egy Muzsika-Mestert 
kivévén, a’ ki külön fizettetik,) esztendei 30.0 ftból ezüstben, mellyekből száz 
ötven forint félesztendőnként, vagy is hetvenöt forint ezüstben minden fertály 
esztendőben előre tétetik le. Azomban nyitva áll ezen Intézet olly Kisasszonyod 
nak is , kik az említett feltételnek ugyan egésszen meg nem felelhetnek, de sze- 
rentséstehetséggel bírnak, vagy magokat tökélletes M a g y a r  Nevelőnékké ki? 
képezni óhajtják. Pesten, 11-dik Augustusban 1832.

L e m o u t o n  K. J á n o s ,  
a’ Pesti kír. Tudományok Egyetemében a’ Frar- 
tzia-Nyelv és Literatura’ rendes Professora és O 
Cs.. K. Magosságának I s t v án Fő Hertzegnek a 
Franczia-Nyelvben külön Tanítója, és Ns Czej.ka 
Maria, Lemouton hitvese, a’.cs. jk. Hernálszinevelő 

és oktató Intézetnek vólt nevendékje.

Kályha lerakóhely.
{ 3) Alól nevezett, alázatos köszönetét téve azon átalános Birodalomért, mellyel 

eddig szerentsésíttetett, ezennel illendően jelenti, hogy a’ most beállandó Pesti 
Országos vásárban, kölönös válogatott kályha nemüket, mellyekmind a’legújabb 
ízlés szerént készültek ékes tzirádákkal a’ legjobb nemű agyagból, a’ lehetősségig 
ótsó áron fog a’ Dorottya útszában Wurm úr háza mellett (Wurm Hof) lévő 
lerakó helyében árúba botsáttani, mellyekkel magát alázatosbizodalommalajánlja 
Pesten Kis Asszony Hava 13-dikán 1832.

K r e n n Sebestyén, 
polgári Kályhás m ester .
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H i r d e t é s .

(3 ) Tek, Ns Zemplén Vármegyében helyheztetett Tarczall Várossábati lakott 
néhai Kaprontzay Adám Úrnak végintézeti hagyományossai részéről közhírré 
tétetik, hogy a’ folyó 1832-dik esztendő November hónap 2-dik napján a’ bol
dogult úrnak házánál k»»zárverés szerént e’ köyetkezendő tsakugyan Tartzalon 
fekvő ingatlan Javak fognak eladatni:

l-ször; Nagy, és Kjss serfőző 60 kapás szabad, és déli oldalnak fekyő szőllő.
2*szor. Farkas 54 kapás fele szabad» fele dézma adó» és déli oldalnak fekvő- 

szőllő.
3- szor. Bajusz 3 kapás dézmaadó szőllő.
4- szer, A lakház igen tágas négyszegű fundusaval, melly 3 szobából, kony

hából, tseléd házból, élés kamarából, sajtó házból áll. Vannak ezen szabad 
e&emptus funduson több épületek is , nevezetesen: tágas istálló, és szekér szín 
kőből, és sindel fedél alatt, yalamint a* lakház. Eggyjk pintze kővel kirakva 
90 bordóra, a’ másik 60 hordóra való. Vagyon egy fa palánkhal körül kerjtett 
tágas kert gyümöltsfákkal, a’ kertben ’sindellel fedett elég nagy méhes. Vagyon 
még ezen szabad funduson a’ lakház mellett eggy ócskái ház, és eggy Vinczellér- 
báz nád födél alatt. Vagyon két jó karban lévő száraz malom ’sindel födél alatt, 
mellynek középszerű esztendőbelj jövedelme 230 köböl életet tehet, a’ Molnár részén 
kívül. Vagyon még hozzá tartozandó Molnár-ház nád födél alatt, és egy puszta 
taksás fundiis. kinek szándéka vagyon ezen valóban szép és hasznos jószágot ma
gáévá tenni, addig is értekezhetik eránta Fő Tisztelendő Szepessy Aloiz Apát és 
Tartzali Plébános Úrral, mint néhai Kaprontzay Adám Úr yégintézetének végre- 
hatjójával.

J e l e n t é s .
(2 ) Az Ocsai PóstaStatio eladó. Bővebben lehet értekezni errata személyesen, 

Aagy szabad levél által Polgár Jósef Tábla Bíró Urnái O csán, vagy Pesten Széna 
piatzon 1-ső szám alatt lévő szállásán.

H í r a d á s .
(2) A’ Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kamara rendeléséből köz hírré téte

tik , hogy a’ megüresült Esztergami Érsekség Javaiban jövő Sz. Mihály havában 
következendő haszonvételek áryerés ú tján , a’ .többet ígérőknek a’ jövő lS33-dik 
észt. Januarius 1-ső napjától kezdve, három egymás után következendő eszten
dőkre haszonbérbe fognak adattatni, jelessen: Sz. Mihály hava ? 3-dikán Érsek 
Újvárban az Uradalom író házában: A’ Morva Országból, és Slesiából Pestre 
vezető úton Pérbete nevezetű helységben lév ő , emeletre építtetett, 4 vendég 
szobából, és 40 lóra való istállókból álló Vendégfogadó, mindennemű italoknak 
egvedül abban való kimérésével, nagy kiterjedésű házi kerttel, 60 pozs mérő alá 
való három vetőre felosztott szántó földekkel, és 1 hold kaszalóval, nem külöm- 
ben 2 hold kukuritza , és kender földdel. 600 váltó forint bánó pénz letétele m e lle t t .
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Ugyan azon hónap 17-dikén Esztergám vízi várossában, az uradalom író-

házában: a repülő híd erányába helyheztetett 4 vendég szobából, és 2 i  lóra való 
istállókból álló szigeti vendégfogadó , mellyben az uraság bora egész esztendőt 
által mérettetik. 100 váltó forint bánó pénz letétele mellett.

Párkányban, a’ Mészárszék, hozzá való lakással, és házi kerttel, 9 hold 
szántóföldekkel, 3 hold kaszállóval, 4. hold kendeiföld, és 2  ̂ hold kukuriczás- 
sal, 70 Vft bánó pénz letétele mellett.

Nyerges Újfa un , a’ Mészárszék hozzá való Lakással, és házi kerttel, nemkü- 
lömben 6 hold szántó földekkel, 4 hold kaszállóval, és  ̂ hold kenderföíddel 203 
V.frt bánó pénz letétele mellett.

Süttőn a’ mészárszék hozzávaló lakással, és házi kerttel, 2 \  hold szántó föl
dekkel, 5 hold kaszállóval, és ^ hold kenderfölddel 45 V.frt bánó pénz letétele 
mellett.

Bajtán , és Leléden , öszvekaptsolva a’ mészárszék lakással, és 5 hold szán
tóföldekkel , banópénz 20 V.frt letétele mellett.

Bútson, a’ pálinka főzés , és mérés 75 V.forint bánó pénz letétele mellett.
Bernetzén a’ pálinka főzés, és mérés, 16 V.frt bánó pénz letétele mellett.
Motson a’ kereskedő bolt, hozzá tartozandó lakással, és házi kerttel, t58 

V.frt bánó pénz letétele mellett.
Ugyan azon hónap 19-dikén Motsán az uradalom Iróházában: Kavalhát ne

vezetű. rétből, és nádasból álló 300 hold darab Keszegfalvának szomszédságában 
Homáromtól nem messze. 90 V.frt bánó pénz letétele mellett.

Bálvány Szakállosi Pusztának 100 hold egyedül rétségből álló felső része, 
Császár rét nevezetű alatt, l i t  V frt bánó pénz letétele mellett.

Ugyan azon hónap 24 dikén Deitázon Nógrád Vármegyében, ugyan az 
uradalmi íróházban: vadkerti határban 4 kerekű az urasággal, és várossal közös 
m alom , 6 \  hold szántóföldekkel, és két hold réttel. Gabona árenda fejében.

Ugyan azon hónap 26-dikán Nyitra Vármegyében fekvő Czétény helység
ben az uradalom íróházában: Nagy-Kéren a' kortsma, lakással eggyütt, m elly
ben az uraság bora félesztendeig, a* árendás pálinkája pedig egész esztendő ál
tal mérettetni szokott, hozzá tartozandó 14 hold szántóföldekkel, és 2 hold réttel 
82 V.frt bánó pénz letétele mellett.

Nagy Kéren a' mészárszék hozzá tartozandó lakással , 15 hold szántóföldek
kel , és 2 hóid réttel. 75 V frt bánó pénz letétele mellett.

Verebélyen a’ pálinka szabad m érése, es áruitatása 87 V.frt letétele mellett.
Ahán, a’ mészárszék, hozzá való lakással,és egy mérő alá való szántó föld

del, 25 V.frt bánó pénz letétele mellett.
Ugyan azon hónap 27-dikén Egerszegen Nyitra Vármegyében ; az egersze- 

gi határban való vadászat 3 Vfrt bánó pénz letétele mellett.
Mind Sz. hava l.ső  napján, a’ pozsonyi érseki iróházban : Csalóközben Po

zsonytól I 4 órányira fekvő felső Csőlle nevezetű helység határja szomsédságában 
az öreg Duna mellett, egy darab legelő ^ 9Ön>aíbí nevezet alatt 33 V.frt bánó pénz 
letétele mellett.

Ezen haszonvételek kibérlése czikkelyeit az illető uradalmi tisztségeknél rmeg 
lehet látni. Budán Kis Asszony hava 3-dikán.



J e l e n t é s
Pesten a’ Hetválasztó Fejedelmekről neveztetett vendégfogadóról.

(3) Alól nevezettnek van szerentséje minden Fő Méltóságú ’s tut. uraságok- 
nah ezennel alázatosan jelentenie, hogy ő a’ már régóta ösméretes, N. Szent 
Miklósi G róf Náko O Nagysága tulajdonát, a’ Hét választó Fejedelmekről nevez
tetett Vendégfogadót itt Pesten, több esztendőkre felvetteárendába, és abba még 
e’ f. e. Sz. Mihály napkor bele fog hordozkodni.

Ezen alázatos jelentése mellett szükségesnek véli még azt megjegyezni, hogy 
ő személyes felvígyázása alatt maga fogja vezetni mind azt, tulajdon dologhoz 
értésével és munkásságával, a’ mi tsak egy Vendégfogadósra tartozik.

A’ minden tekintetben szükséges rend és tisztaság sehol sem fog hibázni; 
a' számvetéseket minden utasok szobájára nézve, alólírtt, maga fogja készitteni; 
mellyeknek következésében, az ő országszerte ösméretes betsülete és rend- 
szeretete , előre kezeskednek arról, hogy alapos békételenségre ok *oha sem fog 
találkozni. Ezt azonban nem tsak személyéről ígéri; hanem ígéri minden hozzá tar- 
tozandóiról, hogy a’ kívánatoknak megfelelés és azoknak betöltése fogja mind- 
nyájokat az útazók iránt lelkesítteni.

A’ Nagy Mélt. ’s minden titt. utazó uraságoknak a* lehetségig teljesítendő 
megelégedések, és ebből származandó bizodalmok lévén fő arányozatom, ezen ál
talam bérlett Vendégfogadóban , mindenkor betsültetésemnek fogom tekinteni 
azon szerentsét, ha hozzám beszállani méltóztatnak; de valamint ezt megösmé- 
rem , úgy teljes igyekezettel és tehetséggel azon is fogok lenni, hogy az egyszer 
így megnyertet mind megérdemeljem; mind állandóan megtartsam. A’ ki meg- 
külömböztetett tisztelettel vagyok Pesten Kis Asszony hava 15*dikén 1832.

A’ Nagy Mélt. ’s titt. uraságoknak alázatos szolgájok
H a u e r  Jósef Ferencz, 

polgári v e n d é g lő  és egy kave- 
főzés Tulajdonossá.

H i r d e t é s .
(3 ) A’ Nagy Mélt. Mi*. Magyar Udvari Kamara rendeléséhez képest árverésen 

kiadandó használásra botsáttatnak ez idén a’ Bátsi kamar. uradalmokban a’ gubats 
makk, és vadon termő gyümöltsből várandó hasznok, és pedig:

Az Apathini kam. uradalomban f. e. Aug. 21-dikén Apathinban.
A' Palankai kam. uradalomban f. e. Aug. 23-dikán, Palankán.
A' Szantovai kam. uradalomban f. e. Aug. 27-dikén Baratskán,

mindenütt reggeli szokott 9 órára lévén határozva az árverés ideje.
Ezekre nézve az árverésen megjelenni akarók útasittására előre megjegyezte

tik, hogy az e’féle haszon reménylések ez idén az Apathin kam. uradalomban 
jók, a' Palankaiban középszerűk; de a’ Szantovaiban alább valók. Egyéb aránt a* 
termés bötsüjét, mind a’ Zombori kam. Igazgatóságnál, mind pedig az illető Hi
vataloknál előre is meglehet látni. Mellyekhez képest a1 részt venni kívánók 10 
pCent bánat pénzzel előre felkészülve, illendően meghivattatnak.

Költ Budán Aug. 9-dikén 1832.
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Klopfinger Janos ujjonnan épített Búza-hajója.

(3) Egy eladó Slavoniai száraz jó Tölgy fából, a’ leg újjabb és legjobb for
mára épített 25 öl hosszú 26 Láb 3 hüvelyk széles Búza hajó, mellynek alljamég 
Slavoniában, Teteje pedig itt Pesten egy híres Szegedi Soper mester által csináltatott, 
mostanság végképpen elkészűltt. A’ kiknek talán szándékjok lenne azt m egvenni, 
a' fellyebb említett tulajdonosnál magokat jelenteni méltóztassanak.

Árverési Hirdetés.
(3 ) Néhai Tek. Salamon András úr hátra maradott vagyonaiból Tek. Ns Fe

hér Vármegyében helyheztetett Felső Alapon e’ f. e. Augustus 27-dik napján 40 
darab ménesbeli lovak, 600 darab részszerént anya, részszerént tokló , ésürünemű  
birkák, és 300 darab idei bárány árverés útján eladandó.

H í r a d á s .
(3) Szabados Ketskeméth Várossában , az úgy nevezett Cassino Épületében , 

a' mellyhez kötve vagyon a’ Traiteuri, Kávéházi, és bor mérésbeli Jus i s , az 
árendálónak adandó szállással, kerestetik egy Traiteur, a’ ki azon haszonvéte
leket ,a ’ f. e. Nov. hónap Iső napján áhalveheti. Azok tehát, a’ kik a’ fent írtt 
haszonvételbeli Jussokat kiárendálni kívánnák , a’ f. észt. Sept. hónap l«>ő napjá
tól fogva, ugyan azon hónap 15-dik napjáig, a’ Cassinónak helybeli Directiojánál 
magokat jelenthetik , a’ hol egyszer’smind a’ többi feltételekről, és kedvezések
ről, az árendálni kívánó, környülállásosan tudósíttatni fog.

H í r a d á s .
f3 ) A1 N. M. M. udv. Kamara rendeléséből közhírré tétetik , hogy a* megüre- 

sült Esztergami Érsekség Javaiban, ezen 1832-dik esztendőbeli Augustus 15-kéig 
lenyirandó , mintegy 32 mázsából álló Bárány gyapjú, jövő Sz. Mihály hava 3-kán 
Érsekújvárban az uradalmi Iróházban árverés útján a’ többet Ígérőnek elfog adat 
n i,  és az egész árának letétele m ellett, azonnal által adatni. A’kiknek tehát szán 
dékok vagyon ezen gyapjút megvenni, az említett napra és helyre ezennel meg 
hivattatnak. 1832-dik esztendei Kisasszony hava 3-dikán.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 888 for 
4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 1 8 0 £ -

1821-diki Status Lőtt. 100 forint 126* for. 
Rets városi Bankó kötelező 2^ pCentes 47 —
Bank Actiáké 1146 —

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l l  au ó l j a  a' B u d a i  t i z m é r t é k  s z e r é  n t  1832-dikben.

A ' Gabonának Pesti p ia tz i ára Augustus 21 -dtkén 1832. Váltó Cz.ban s Posonyi mérő

. 1
I tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1|

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alabbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 6 — 40 6 — 20 6 — Zab 1 — 30 1 — 28 1 — 24
Kétszeres 4 — 40 4 — 20 4 — Kukorit/.a 3 — — —

Rozs 2 — 40 2 — 30 2 — 20 Köleskása — — ____

Árpa 2 — 30 2 — 26 2 — 20 Köles — — —
Budán, Augustus 18-dikán kijött számok: 53. 44. 15. 63. 23.

B é t s b e n  a3 p é n z f o l y a m a t  k ö z é p  b o t  s e  A u g u s t u s  18-dikán .*

Aug 19-dikén 6 Láb, 2 Hüv. 3 Von. 
— 2I*dikén 6 Láb, 6 Hüv. 9 Von.

I — 20-dikan 6 Láb, 3 Hüv. 0 Von. 
— 22-dikén 6 Láb, 8 Hiiv. 6 Von.
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H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

R e j t e k e z ő .
Béketlen vagy azért, hogy sok más, a’ ki te nálad 

Nem több, sőtt kissebb, nagy jutalomra talál. 
Mert ő — míg te magad rejtőkben törteted — a’dig 

Nagy robajokkal jár , és mutogatja magát.

PESTEN Szombat on Kis Asszony Hava 25-dik napján 1832

Magyar és Erdély Ország.
Országos vásárunk kezdete itt Pesten 

elegendő népes, az idő kedvező , eladó áru 
mindenféle bőven találtatik, tsak a’vevők 
győznék pénzzel, bizonyosan jó vásárral 
ditsekedve zárhatnánk majd annak idejé
ben teljes tudósíttásunkat.

Szabad Kun Szent Miklós Városából 
következő szomorú jelentés érkezett. Folyó 
Kis Asszony hava 13 dik napján a’ senki
nek nem kedvező halál, nagy hirtelenség
gel ragadta ki az élők közűi Orvos Doctor 
Tekintetes Boros Sámuel urat, a’ Nemes 
Kis Kun Megye rendes Physicussát, éppen 
midőn betegei látogatásában egész szorga
lommal foglalatoskodnék, a’ szív ere meg- 
tsontosodásából származott nyavalya rajta 
mód nélkül megnehezedvén , két óra alatt, 
életének 42-dik esztendejében, a* világból 
ki múlt. Kora halálát a' boldogúltnak bá* 
natos özvegyén, ’seggyetlenegy Leányká 
ján kívül nem tsak számos általa a’ leg 
terhesebb nyavalyákból kiszabadítottak ke- 
sergik, de fájlalja azt a’ Nemes Kis Kun 
Megye, ’s különösen Kun Sz. Miklós vá
rosa egész Közönsége , melly is benne nagy 
tudományú és táplálású, mély belátásé 
fáradhatatlan szorgalmú ’s mindenkor , de 
különösen a’ múlt esztendőben dühöskö*

Második Félesztendö.

dött Epekórság ideje alatt nem tsak tulaj
don egésségével; de életével is leg kisseb- 
bet sem gondoló kedves Orvosát vesztette 
el. Mélyen megilletődött végre a’ 3-dik 
számú Fő Hertzeg Ferdinand nevét viselő 
Ns Magyar Lovas Ezered második Fő Strá* 
zsa Mesteri 2-dik Századja is,m int a’melly- 
nek megbetegűlt vitézeinek orvosi segedel
mét a’ boldogéit mindenkor minden ju
talom nélkül egész készséggel nyújtotta. 
Temetési pompáján Kun Sz. Miklós váro
sa egész lakosságán, ’s a’ körűi belől lévő 
Tettes Uraságokon ’s itt íekvő Katona Tiszt 
Urakon kívül, nem tsak hogy minden itt 
lévő vitézek önkényesen meg jelentek , ha
nem az orvosi segedelmével élt számos 
vitézek , holt testéta’ város Elöljáróitól, kik 
azt szállásán felvették, általkérvén, egész 
a’ sírig vállaikon vitték. Áldás Hamvaira!!

B é t  s .
Vasárnap Aug. 12 dikén fényes Követ

séget külde Béts városa Tanátsa Bádenbe, 
hol most a’ Fels, tsászári Udvar mulat, 
hogy Ő Cs. K. Felségeknek , Ő Felségének 
az ifjú Magyar Királynak és Fels, ifjú 
Magyar Királynénak , Béts városa nevében 
azon irtoztato és Austria év-könyveiben 
példátlan gonosz tetten érzett mély fajdal
mokat kijelentse, mellyre Ő Felsége az

T U D Ó S Í T Á S O K .



iifjii Magyar Király élete ellen egy utála
tos gonosztevő elvetemedni merészlett; 
egyszer’smind pedig, hogy a’ Bétsi hív 
polgárság legbelsőbb háládatos érzését 
m ély tisztelettel kifejezze azon, hogy az 
isteni gondviselés oltalmazó keze azt az 
irtóztató gonosz szándékot, minden Aus- 
triai hív alattvalók örömére, a’ legjobb. 
Fejedelem drága életéről kegyelmesen el
fordította.

Ő ts. k. Apostoli Felsége kabineti fel
séges írását következendőképpen méltóz- 
tatott botsáttani Feldmarschal Lieut. Gróf' 
Salis-hoz : „Kedves Gróf Salis! Azon hív 
szolgálatok, mellyeket nekem elejétől fog
va tett, és az a’ különösen kimutatott mód 
azon gonosz megtámadásnál, melly fiamra 
a’ Magyarok ifjabb Királyára vala.arányoz- 
va , értésemre esvén , arra indítanak , hogy 
különös kegyelmemnek jelét adjam , az én 
tsászári Leopold rendemnek Commandeur 
.Keresztjét ál tál adva.“ Költ Badenben Aug. 
aO*dikán 1832. (Aláírás) Ferentz m. k.

Ugyan ezen Rendnek, hasonló Kereszt
jével tisztelte meg Ö Felsége Gróf Hart
man Prokopot, O Magossága a’Reichstadti 
Hg mellett volt Kamarást; a’ megboldo-, 
"ült Hg mellett Kapitányokat B. Moll és 
Standeisky urakat pedig azon Rendnek 
vitézi keresztjeivel; ezen utolsók még olly 
különös szerentsében részesülve , hogy 
mind a’ hárman O Felségének kezéből 
vették által Aug. 12 dikén , a’ ts. k. kegye
lem jeleket.

A’ Courier Fran^ais, a* világ előtt 
hitelessé kívánván azt tenni, hogy a’ bol
dogult Reichstadti Hg utolsó óráját köze
ledni érezvén, az atyjának kardját az ifjú 
Lajos Napóleonnak hagyta testamentomá- 
ban: az Oest. Beobachter akkor mindjárt, 
mint megbízott kelt ki az ellen olly nyi- 
latkoztatással, hogy a’ boldogult Reich
stadti Hg legkissebb testamentomi rende
lést sem  tett. !

Olasz Ország*
Nápolyból, Jul. 29-dikén. Politikát 

illető tárgyam nem lévén az írásra, köz
löm a’ régiségek ösméretére nézve azt, 
a’ mi a’ Baváriai Királynak itt megfordúl- 
takor f. e. Apr. 4-dikén Pompéjirom jai kö
zött találtatott. Az úgy nevezett Casa di 
Goethe-ben ásogatva a’ nagy udvarban az 
oszlop rendek megelt, o t t , a’ hol nemrég 
két bálvány állások =  Niesche — apró ké- 
petskékkel találtattak, úgy mutatkódzott, 
hogy ezen hely jutalmazni fogja az ipar
kodást, minthogy a’ földet hét láb magos- 
ságnyira födő hamuban egymásután tsak 
hamar két darab három lábat leltek bronz
ból , két gyertya tartót hasonló értzből, 
és két métset terracottából. Hogy ezen 
három lábak, hamuval födve ama’ bálvány 
állások előtt, és körűlöttök állatok tsont- 
vázzai találtattak, azon gondolatra szol
gáltattak okot, hogy itt ama’ rettenetes 
szempillantást-, a’ város elsüllyedését, meg 
előző pillantalban , még az Isteneknek ál
doztak ’s esedeztek, noha mind hijjába, 
a’ fellelt nyomok szerént. Ezen három lá
bak közül eggyet az itt vendégképpen meg- 
fordúlt Fel ségnek ajándékoztak emlékeze
tül. Kivévén a’ Nápolyi Múzeumot, ennél 
szebb darabbal senki sem bír a’ Pompéji 
maradványokból. Max Bajor Hg Május
ban tovább is ásatván ezen helyen , azon 
hónap 18 ’sl9-ike közölt volt éjtszaka fák
lyák világánál gyász ünneplést adott Goethe 
emlékezetére , mellyen sokan voltak jelen 
a' kik a’ boldogúltat személyesön ösmér- 
ték, vagy másképp tisztelték. Az alkalmatos
ságot érdeklő több versezetek olvastattak 
fe l, és a’ musika ’s éneklés egymást válto
gatva , ditsőitették az ünneplést. Május 
29 dikén személyesen megjelent Ö Felsége 
a’ Bajor Király az ásásnál, a’ midőn je
lenlétében két tsontvázat és egy aranygyű
rűt találtak.
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Juí. 23-cTikán a’ Vezúv nevezetes tü

neményeket mutatóit. Az ó kráterben egy 
újabb formálódott t. i. ’sebből vulkán ma
teria hányattatott fel ; azon hónap 29-kéig 
szüntelen köveket és lángot hányt, hellyel 
közben rendületeket téve. Ez nap estve 
ar kitörés szembetűnőbb leve; a’ kihányt 
kövek szinte fél mérföldnyíre szállangottak 
fenn a’ levegőben, ’s mint a’ kőesső úgy 
hullottak vissza a’ kráter környékére. Ot 
nap alatt 250 lábnyi terűltségre nyillott a' 
kráter. A’ láva résszerént két folyamban 
tartott Torre del Greco felé, résszerént 
a’ Kegelbe ömlött; de annak partjait fel- 
jűl nem áradta.

Egyházi Fejedelemség.
A’ Diario di Roma Aug. 7-dikéről 

következendő tzikkelyt foglalja magában: 
Ancona Városa , minekutánna a’ vad 
Anarchiának minden veszedelmeit ki
állotta, végre a’ tsendességet vissza nyerte. 
A* vérszomjúhozú, és ragadozni vágyó 
gyilkosok , a’ kik ott öszvegyiilekeztek , ké
sőn vették észre, hogy a’ közvéleményt 
magok ellen felingerlették, és ott a’ hol 
menedéket, és oltalmat reményleni bá
torkodtak , közönséges gyűlölséget, és 
megvettetést arattak. A’ frantzia sereg 
nem nézhetvén már tovább az újján keresz
tül kitsapongásaikat, véget vetett az egész 
dolognak. Azután a’ Pápai Delegatio f. h 
1-sőjén visszatért Anconába, még pedig 
úgy a’ mint illet, egész triumphussal, tu
lajdon seregétől kísértetve, ágyú ropogá
soktól, és az elejébe nagy számmal tsődűit 
sokaságnak, melly tisztelt Attyánnk, és 
Uralkodójának Képviselőjét, A-ncona kebe 
lébe visszatérni óhajtá, zajos öröm kiál 
tásaitól fogadtatva. Cubiéres a’ derék 
Generalis , a’ kinek leginkább lehet köszön
ni azoknak a’ tsapásoknak megszűnését, 
mellyek az Anconiakat olly kevés idő alatt, 
nagy mértékben érték, liogy a’ Delegátus 
(Grasselini) iránt kódolását bébizonyíttsaf

— még a’ Városon kívül elejébe ment ; a 
Frantzia Katonák szép sorban állottak, és 
kellő hadi muzsika nevelte a’ pompás be
menetelnek fényességét. Bártsak fogna va
lamit ez a’ szerentsés következésű eset 
azokon az álnokokon , a’ kiknek minden 
igyekezetek abban á ll, hogy a’ jó rendet, 
és békességet felforgassák!

Lengyel Ország.
Az Allgem. Zeitung, fájdalmas érzé

sek között vonja vi>sza, azon hirtelenkedve 
terjesztett híresztelést, mintha Litvániában 
újra. kiütött volna a’ lázzadás: és az egész 
dolgot annyiban állani nyilatkoztatja, hogy 
Lengyel Országban , — nem is Litvániában 
tehát— Kielcetől nem messze a’ Swientok- 
ryzi erdőségben szökevények vannak ; de 
még tsak tolvajságot sem űznek, nemhogy 
átalános lázzadásban volnának ; szándékok 
tsak a’ határszéleken által kelni vala..

Nagy Britannia.
Aug. 8-dikán írták Londonból, hogy 

a’ Görög Országot érdeklő Eggyezkedést 
a’ Ház elejébe terjesztvén Lord Palmerston 
azon alkalmatossággal előterjesztette a’dol
got érdeklő környűlállásokat a’ magok egész 
voltokban , hogy így a’ Házat meggyőz
hesse arról hogy a’ költsönözésbe megkelle 
eggyeznie a’ mostani Ministeriumnak az 
előbbeni által felvett gondolkodás szerént. 
Beszédjét záró szavai ezek valának : „Azon 
kötelezés, mellyben most megeggyezettaz 
Országiás , már akkor megvala , midőn a5 
mostani Ministerek hivataljokba léptek; 
az okok e’nek elfogadására most szint olly 
erőssek, mint akkor voltak, vagy még 
erősebbek. Tovább halasztása a’ dolgok 
fel fej lésének , nagyon veszedelmes lett 
volna a’ máris sokáig szenvedett Görög Or
szágnak. A’ Görög Ürszáglás okvetetlenűl 
reá van szorúlva a’ pénz költsönözésre, mel- 
lyet a’ mostani környülállások közölt oda' 
lazafel nem lelhet. A’ költsönözést továbbra.
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halasztani annyi volna, mint azt megta
gadni akarni; azon hasznok, mellyeket a’ 
jelenlévő j>illanlat ígér, mind semmivé 
lennének. Ha egyszer rendbe lesznek az 
Országnak belső dolgai szedve, ’s azon 
szerentsés napok alatt, mellyek bizonyo
san elfognak jőni, felnyitogatja segedelem 
forrásait; nem sokára olly állapotba fog
ják azt helyheztetni, hogy mind a’ kama
tok , mind a’ tőkepénz iránt tartozó köte
lességeinek eleget fog tehetni. Nem fel- 
tüzesíílt képzelet kívántatik arra, hogy 
Görög Országnak a* tengerhez feküvő 
szerentsés helyezetjéből, ’s földének termé
kenységéből, olly nagy kereskedést jöven
döljön, mint a’ miilyen vala Velentzééés 
Genuáé, Olasz Országnak utolsó napos 
éveiben/4 — Erre Best úr szóllamlottmeg 
azt kérdezve: „Vallyon a’ mi most lévő 
kintstári állapotunk ígérhet é abból hasz
not, ha a’ külső Tartomány javára illy 
nagy summáért kezeskedünk? Az első fel
veendő rész tsaknem mind a’ Török Kor- 
inányozásnak fog fizetődni a’ mint hallom, 
a’ határszél engedésért; nemhogy a’pénzt 
először mindjárt az elpusztulva lévő Tar
tomány jobb állapotra segéllésére fordít- 
tanák. Illy környűlállások között mi ke
zeskedik nekünk arról, bogy a’ Görög 
Nemzet valaha olly állapotra juland, 
hogy a’ mi pénzünket vissza fizethesse.“ 
.Robinson úr azon köteleztetés ellen kívánt 
el ős szőr kifogást tenni, mellyre még az 
előbbeni Ministerium ajánlotta magát, 
mert az azon feltételen épült, hogy Leo
pold fogadja el a’ Királyságot; ez lemond
ván arról, feloldozódott a’ köteleztetés is. 
Továbbá, a’ régibb költsönözőknek mon
dott abból kevés vigasztalást eredni, ha 
minden országos jövedelmek az új adós
ság fizetésére fordíttódnak. Még rossz ki 
vánásra is fakadt utoljára a’ Ministerium- 
nak azon készsége ellen , hogy ez minden 
szárazföldi Hatalmasságoknak segéllésére 
siet: reményli mindazonáltal, hogy ezlessz

az utolsó e’féle eset. Még az eggyre kért 
engedelmet, hogy megludakozhassa a’ ne
mes Lordtól: Mi féle kezeskedéssek van 
a’ Görögöknek arról, hogy mint fognak 
jövendőben igazgattatni ? Talám a’ Fejede
lem fogja Tanátsosaival teltszések szerént 
meghatározni az Országiás formáját ?“ —  
Gurney úr Otto Hgnek évkora ellen tett 
először kifogást azon megjegyzéssel, hogy 
az a’ nyers Görögséggel nem fog bírni, 
és sokkal tanátsosabb lett volna a’ Görö
gök közűi választani valakit. "Végre ő is 
a’ pénzre ment által ’s zárta szavait ezen 
felkiáltással: „Legnagyobb szükségünk van 
tulajdon adósságainkat fizetnünk, és még 
is másokért válalunk kezeskedéseket!“ —  
Hume úr véleményjét következendő módon 
fejezte ki: „Vallyon hihetiéazt a’ Ministe
rium, hogy hatalmában légyen a’ viszál- 
kodásban lévő eleveket Görög Országban 
az által öszvebékéltetni, hogy egy 17 esz
tendős H get, vagy 3 férfit oda küld , a’kik 
ezen Hget képezzék? De tegyük fel,hogy  
erős alapon épül az ottani Monarchia; ez leg» 
kevésbbé illő Országiás mód Görög Ország
ra nézve. Nekem úgy látszik, hogy Szövetsé
ges Köztársaság legillendőbb lessz vala Gö
rög Országnak mind természeti helyezeté- 
hez, mind a’ lakosok charakteréhez képest. 
Gyűl ’enek öszve Görög Országnak Képvi
selői válasszanak magoknak uralkodás 
formát; de a’ Görög n pro 1 még tsak említ- 
tést sem tett a’ Nemes Lord beszédjében. 
Nagyon félek, hogy az a’ pénz, mellyet 
mi a’ Görögöknek költsönözünk, mert 
hogy tsak kezeskedünk, az puszta vakíltás 
=  farce—  nem fog elégséges lenni az új 
Országiásnak, melly külső pénzen ’s külső 
ba jonettokon nyugoszik; és tsak annyi lessz, 
mintha az ablakon szórnánk ki.u —  Lord 
Altorp rendre felfogta az ajánlat ellen 
beszélletteknek szavait, ’s tsendes vérrel 
mind megerőtelenítve a’ felhordott ellenző 
okokat, az ajánlatja elfogadtatott.
| Aug. 3-dikán a’ Királynál udvarlás



v o l t , mellynek alkalmatosságával bemu- 
tatta O Felségének Lord Palmerston a’ 
Sz. Pétervárából visszatért Lord Heytes- 
buryt, és Chad urat, a’ ki Berlinből jött 
vissza ;a’ Grál Advocat pedig azon Prolokol- 
lumot mutatta be 0  Felségének, mellybe 
a’ Somervillei katonákat illető törvényes 
visgálat jegyeztetett fel. Az nap a’ Felső- 
Ház elejébe Bernal úr, és több Tagjai az 
Alsó Háznak; az ezen Ház Elölülőjét, és 
Irland különös Tisztjeinek =  Constabler— 
választását illető bilit terjesztették; felol- 
vastatolt a’ tzúkor bili is harmadszor, és 
a’ Selkirki Sheriff Helytartója (Sir W. 
Scott helyébe) választatását ajánló javallat 
is elfogadtatott harmadszori felolvasása 
után. Az Alsó-Háznak az napi gyűlésében 
a’ koronának nyűgöt indiai szállítványjait 
illető Biztosság munkája vétetett f e l , és 
annak következésében először olvastatott 
fel, hogy azoknak iavítlására eggyesűlt va- 
gyonokból 58,000 font engedtessék meg O 
Felségének.

Aug. 9-dikén a’ Felső Házban az Ir- 
landi dézma váltságot javai ló bil másod
szor olvastatott fel; Hg W ell n_ton azt 
nyilatkoztatta ki iránta, hogy ő ezt úgy 
tekinti, mint az Irland megnyugtatására 
teendő rendeléseknek elsőjét: azután Lord 
Brougham ezen Országnak lázzadásiról be- 
széllett ’s azzal zára beszédjét, hogy ő ör
vend, tudván azt , hogy a’ zabolázó erő 
Irlandban erős kezekre legyen bízva. Ha
tártalan bizodalmát helyhezteti Anglesey 
Marqvisban.

Marquis Anglesey, Irlandi Vice-Ki
rály, Cove-be érkezett, a’ hol köszöntő 
ágyú lövésekkel fogadtatott; olly hiede 
lemben voltak , hogy ő múlatni fog a’ déli 
részeken , ’s megfogja szemlélni Malcolm 
Admirális flottáját is. Sir Hussey Vyvyan 
a’ seregek Kormányozója is megérkezett 
Corkba, hogy a’ hadi népen szemléletet 
tartson. Beszéllik, hogy Marqvis Angle- 
sey-el, és Sir P. Malcolm-mal értekezni fog

az iránt, mit kellessék tenni a’ báío.s.'gra 
ügyelés végett legbiztosabban. Az Ország
iás, nemtsak azok ellen kezdett törvény- 
széki pórt a’ kik az utolsóbb! dézma meg
tagadások esetében különösön munkássak 
voltak , hanem még azon újság levelek el
len is , a’ kik az e’féle igyekezetét javallani 
látszottak; illyenek p. o. the Comet, the 
Freemans Journal , és the Pilot, 

Frantzia Ország.
Aug. 8 dikán tartottak Lajos-Fülöp 

és Leopold Királyok szemléletet[Compieg- 
ne mellett a’ városi és környékbeli nem
zeti őrseregeken, ’s egynéhány Osztály 
rendes katonaságon. Ugyan az nap gyü
lekeztek a’ Compiegneí palotába a’ házas
sági egybekelés ünnepére meghívott Sze
mélyek u. m. a’ Petsét-őrző, a’ közönsé
ges taiiíllásokra ügyelő Minister , a’ Szám
adó Osztályoknak fő Elölülője, Gérard 
Marschal, a’ Bassanói Hg , Dupin és Be- 
renger urak,a’ Mauxi Érsek, a’ Beauvaisi 
Nagy-Vicárius, és Goepp úr az evangelika 
Egj'ház Papja. Következett napon reggel 
indúltak meg Párisból a’ hadi és tengeri 
Minislerek Compiegne fe lé; a’ Kereskedés 
Ministere tsak 10-dikén szándékozott oda 
menni. Gróf Lobau, a’ mint mondják, 
nem fogja elhagyni a’ fővárost.

A’ Courrier Fran^ais Compiegnéből 
Aug. 8-dikán indúlt írás után adja, hogy 
Van de Weyer úr, a’ ki a’ Belgák Király- 
ját oda kísérte, azonnal Londonba megy 
különös megbizattatással, mihelyest az 
egybekelés meg fog történni. A’ küldet- 
letésnek tárgya a’ két Királynak eggyütt 
tartott többszöri tanátskozásaikon alapúi; 
és ha a9 szárnyaló híresztelésnek lehet va- 
lamelly’ hitelt adni, ez a’ 24 Czikkelyek 
értelmétől legkissebben sem kíván eltá
vozni, és semmi módosíttást sem fogad el.

A’ reményjekben leverettetett, vagy 
magokat legalább ollyanoknak mutató Kar
listák, mind magok között suttogva , mind 
meghittebb ellenkezőik közűi sokak előtt



Beszél l i t , hogy ezen felekezet, egy éjszaki 
Hatalomtól nagyon leverő Tudósíttásokat 
vett. A’ Marseille-ben rosszul ütött ki pró
batétel , és azon magános erőlködések után, 
mellyek Yendeében a’ Berry Hgné töre- 
kedéseit jutalmazák , ha ugyan szavoknak 
hitelt lehetne adni, Miklós Császárhoz fo
lyamodtak segedelemért; de visszatért 
feleletjében azt nyilatkoztatja a’ Császár 
a’ Hgnének ,. hogy a’Frantziák Királyjának 
országlása, minden alkalmatosságban azon 
szándékát tette nyilván valóvá , hogy az 
átalános rend fentartassék; és hogy a’ 
fejetlenség elnyomaltassék, ezekre való 
nézve egy külső Hatalomnak , nevezetesen 
Russziának, sints oka,, hogy a/ Franlzia 
Országban most fennálló rend felforgatását 
pártolja; me!lyre nézve ő , sem közvetet- 
lenül, sem közvetve, sem fegyverrel sem 
alkudozással a’ Bordeauxi Hg édes anyjának 
igyekezeteit, nem támogathatja. Igaz é ezen 
előadás, vagy költött, meghatározni nem 
lehet; hanem ők e’nek igaz volta mellett 
azt hozzák fel, hogy Pozzo di Borgo úr,, 
nem sokára vissza fog térni Párisba. Min
den szemléleteket félre téve, azt teljes ha
tározottsággal mondhatjuk, hogy ha az 
Orosz Császárnak illy nyilatkoztatása bizo
nyos , a’vagy tsak ez egyből láthatja a’ világ, 
hogy Európa békességének fennmaradásá
ra senki sem tesz többet, mintő;  és e’ 
szerént lessz lehetségessé ama’ nehéz felté
te l, hogy Európában a’ fegyverviselők 
száma kevesebbíttessék, és így a’ köz ter
hek sokkal könnyebbül jenek.

Párisból Aug. 10 dikén. Itt még mind 
az előbbeni mozdulatlanság =  stagnation 
uralkodik; a’ hadi munkálatokról kelet
kező hírek mind elenyésznek; a’ város 
nagyon kiürült; lakosiből többet veszej- 
tett a’ Cholera által 60,000-nél , idegenek 
pedig, ugyana’tól való féltekben, nem jöt
tek; minden művészetek leveretve hevernek. 
Berry Hgné még mind Yendeében vagyon ;
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de legkissebb Iátszatós befolyást sem gya
korol a’ lelketlen testre.

Ugyan onnan, ’s az nap. Lord Dur- 
hamnak Sz. Pétervárába lett érkezése újra 
Lengyel országra függesztette a’ világ sze
meit; én mindazonáltal jó forrásból merítve 
mondhatom, hogy Lord Durhámnak pa- 
rantsolatja van az Udvarától, Lengyel 
Országról egy szóval se tenni említtést; az 
ő küldetése egyedül Német Alföldre ter
jed ki.

Marseilleből, Aug. 7-dikén. Tegnap 
óta két portugalli hadi brigg jövetelét je- 
lentgetik , mellyek , a’ mint híresztelik , 
Dom Miguelnek drágaságait hozzák gyé
mántokban , arany ’s ezüstben:, hozzá, te
szik e’ szárnyaló hírhez még azt is, hogy ezen 
hajók itt fogják megvárni a’ portugalli 
dolgok kimenetelét, ’s azután fognak , vagy 
vissza térni a’ Tajóra , vagy Genuába vi
torlázni. —  A’ Spanyol és Frantzia Pyre- 
näusok lakói között, napról napra neve- 
kednek a’ viszálkodások, úgyhogy százakra 
telő tsapatok támadják meg egymást köl- 
tsönösön , és a’ győzedelmesek felgyújto
gatják a’ meggyőzettek kalyibáit, és azok
nak marháikat elhajtják..

A’ de Maine et Loire Journal jelen
t i , hogy a’ mióta Drouet d’Erlon Grlis 
parantsolalba kiadta , hogy a’ bérlett me
zei lakásokba ’s udvarokba seregek szál
jának be, azóta a’ lefegyverkezés nagy 
előmenetellel halad; ámbár nem kis mun
kába kerül' a’ parasztokkal kiadatni a’ fegy
vereket.

A’ Moniteur Compiegnéből Augustus
9-dikéről közli a’ Belgák Királyának Loui
sa Hg Asszonnyal ugyanazon nap történt 
egybeköttetések mellett történt szertartá
sokat. Délelőtt a’ várban többen bemu- 
tatódtak, a’ mit katonai fordulások kö
vettek. Az ebéd után mellyben a’ kir. Fa
mília eggyiitt volt,  Dupin úr a’ Király 

f Kabineljában felolvasta a’ Belgák Király-



néjának házassági eggyezéséfc. Ezt követte 
a’ polgári egybekelés, mellynél Pasquier, 
a’ Pairek Házának Elölülője, ’s Couchy 
Archivarius urak mint polgári tisztviselők 
voltak jelen. A’ Hg Asszony részéről Be- 
rerger , Girod de V Ain , Dellessert, Ge
rard Marschal, ’s négy Frantzia Országi Pair 
voltak a’ tanúk. A’ Belgák Királyjának ta
núi pedig Gr. Merode Felix Status Minister, 
’s Gr. Aerschott Nagy Marschal valának. 
Az esküdtetést pedig az udvari kápolná
ban a’ Meauxi Püspök vitte véghez szokott 
szertartással, llövid beszédet tartván előbb 
az új házaspárhoz , megáldotta a’gyűrűket, 
’s minden formalitások bevégzése után a 
Belgák Királyja, ’s Luiza Mária Orleani 
Hg Asszony között a’ házasságot megkö
töttnek jelentette. A’ kápolnából kimen- 
vén a’ Frantziák Királyja az új házasoknak 
engedé az elsőséget. Ez után következett 
a várnak eggyik palotájában a’ Protestán
sok szertartása szerént történt megáldás. 
Az új házaspár Aug. 11-dikén az egész kir. 
famíliával Pierrefondsba fog menni. Louiza 
Hertzeg Asszony brüsseli tsipkéből készült 
igen drága ruhát viselt, a’ pompás fátyol 
is is tsipkéből volt, ő maga pedig ragyo
gott a’ brilliántoktól. Leopold Király egy
szerű kivarrott forma ruhát viselt a’ be- 
tsület rendnek nagy pántlikájával, ’s több 
brilliantokba foglalt nagy keresztekkel. 
Van de Weyer úr a’ szertartások utánPá- 
risba útazott. A’ Belgák Királyja 13 dikán 
fog fels. Hitvesével elútazni, ’s Cambray- 
ban hálni, a’nakutánna 14-dikén Liliében 
reggel ezni, ’s Tournayban egy a’ város 
által tiszteletére tartott bálban megjelen
vén f. h. 15-dikén délfelé a’ Laekeni palo
tába megérkezni. Brüsselbe leendő beme- 
netelének napja nintsen meg tudva.

Az Esküdtek törvényszéke előtt a’ 
Kintstárnak volt őrzője Keszner, Aug.
6-dikán tíz esztendei munkára , 4 \  mii. 
frankra telő tartozásának kielégítésére, ’s 
azon kívül még egy millióm fr. pénzbeli

büntetésre kárhozlatódott, de mind tsakper 
contumaciam , mert magát nem találják.

A’ Júliusi zenebonákban részt vett, 
Hassenfratz-ot pedig ugyantsak a’ Seinei 
esküdtek törvényszéke 10 esztendei kénsze- 
rített munkára, pelengérre állítás nélkül, 
s Júliusi decoratiojának elvesztésére kár
hoztatta. A’ megítéltetett mélyen meg volt 
illetődve, ’s maga le tépvén magáról a’ Jú
liusi keresztet, azt darabokra harapta, ’s 
’sebébe rejtette. Egyébaránt recursus-hoz 
folyamodott, mert ő a’ mint mondja, 
készebb agyon lövettelni, mint hajóhúzásra 
engedné magát kénszei íttetni.

Compiegnéből írták Aug. 10-dikén'. 
Reggel korán sétálni ment a’ Belgák Ki
rályja a’ Parkba.— Dórakor szomorú mu
zsika hallatszotta’ kir. Palota kapujában, 
a’Kurazirok tsinálták azt, azonközben hogy 
zászlójokat felvették és a’ra fekete fátyolt 
függesztettek, gyásszok jelentésére, Óbes
tereket (Jolly urat) hirtelen veszejtve. Azt 
a’ vigyázatlanságot követte ugyan is el az 
Óbester, hogy katonai gyakorlás után le- 
szálva lováról , egy pohár jeges vizet ivott , 
melly után tsak hamar jelentette magát a’ 
cholera, ’s a’nak következésében egynéhány 
óra múlva meg is hóit. Merlin Grális és 
az egész Tiszti kar kísérői valának a’ gyász 
kotsinak. Egyébaránt, a’ Park felnyitta
tott a’ közönségnek; a’ királyi Família 
nyílt kotsikban ment a’ város útszáin ; a’ 
Belgiomi Királyné az atyja és férje között 
ült; egy tsapat Párisi őrsereg ment a’nagy 
sor előtt; estve színjáték volt a’ kir. vár
ban, mellynek 11 órakor lett vége ; felvo
nások között fagylaltal ’s más frissítésekkel 
szolgáltak minden jelenvoltaknak; a’ katona 
tiszt uraknak különösen punttsal. A’ várost 
kezdik elhagyni az idegenek ; és a’ nép ün
neplések végek felé vannak. Jelen volt az 
ünneplésen az Angoly követ Lord Gran
ville is, a’ ki O Felségeket Aug. 11-dikén 
Pierrefond régi vár omladékáihoz kísérte. 
Negyedfél órányi járásra fekszenek ezek
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Compiegnétől; míg az Udvar oda járt, az 
alatt meg érkeztek a’ városba O Exja Gróf 
A pponyi Austriai ts. k. és B. Werther 
Burkus meghatalmazott Követek ; és estve 
Ö Felségével, a’ ki kilentzedfél órakor 
érkezett vissza, eggyiitt vatsoráltak. Va- 
tsora után Concert volt, mellynek alkal
matosságával több virtuos hallatta magát. 
Aug. 12-dikén a’ titt. Követ urak vissza 
tértek Parisba, 13*dikán reggel indúltak 
ki a’ Belgák Királyja ’s Királynéja Com- 
piegnéböl, és Cambrai ’s Tournay-on ke
resztül utazva , 15-dikén várattak Laeken 
kir. várba. A’ Frantziák Királyját és Ki
rálynéját 13-dikán estve várták vissza St 
Cloudba.

Német  A l fö l d .
A’ Brüsseli újságok Aug. 10-dikén 

így írnak. A’ Memorial: ,,Mi kételkedünk 
a’ 69, ’s 70-dik Protokollum létele felől. 
Londonból érkezett levelek szerént az egész 
dolog tsak abban á l l , hogy a’ Conferentiá- 
nak némelly Tagjai bizonyos ajánlásokat 
tettek , hogy azokat ki nem hirdetve má
sokkal is közöljék.“ Az Union : „Úgy 
halljuk, hogy az Országiás tegnap reggel 
megkapta azon eggyezési-plánumot, melly- 
röl már több nap óta szó volt. Az nem 
protokollum , a’ Conferentia elhatározása 
még nem erősítette meg, hanem tsak úgy 
terjesztette azt a’ belgiomi ’s hollandi Or 
száglások elejébe, hogy azokat megkérdez
ze , hogy a’ belgiomi — vagy hollandiai — 
Országlószék elfogadja é a’ Jul. 4-dikén 
költ eggyezési ajánlást azon esetre, ha abban 
a’ hollandiai,— vagy belgiomi— Ország 
lószék is megeggyezik? Mi azt tartjuk, 
hogy a’ belga Ministerium elhatározta ma 
gát ezen új ajánlást minden kétségeskedés 
nélkül félre vetni.“ A’ Courier Londonból 
érkezett tudósíttás után jelenti, hogy Leo
pold Király vonakodott az utolsó Proto 
kollumot elfogadni, ’s Van de Weyer urat

a’ Conferentiához küldeni, ennek kívánsá
ga szerént; de a’ levél, fájdalom! azt is 
hozzá adja , hogy megvagynak felőle győ
ződve, hogy Leopold Király tsakugyan 
engedni fog végtére. A’ Beige em lítti, hogy 
különbféle tanátskozások vágynak Belgiom 
jövendő sorsa felől szóban, sőtt szán
dékoznak Leopold Királyt az uralkodó- 
székről való lelépésre is birni. A’ polgári 
katonaság fokormányja Dupré Obrist- 
Lieut.ra vagyon bízatva. Goblet Grlis Ber
linbe van Követnek szánva , ha előbb Lon
donba volt kiildettetésébői vissza érkezik. 
Antwerpent már nyoltz kereskedő házak 
hagyták e l , ’s többen készülnek ugyan azt 
tenni, ha a’ Schelde vizén való hajókázásra 
adó fog vettetni.

P ő r t  u g a l l i  a.
Innen még eddig sem érkeztek semmi 

újabb történetekről szól ló jelentések-a’Jul.
23-diki ütközet kimeneteléről sem mond
hatunk semmit egyebet annál a’ mit már 
mondottunk , hogy mindeggyik felekezet 
a’ maga részére kedvezőleg végződöttnek 
mondja.— Londonban a’ Cityben terjedő 
hírek nem igen kedvezők Dom Pedró ré
szére ; de ezeknek sem adhatunk vaktában 
teljes hitelt.

Murat Óbester Falmouthban töltött 
rövid mulatása után hajóra ült,  hogy Por
tóba hajózzon ’s D. Pedro seregébe állhas
son ;D. Pedro táborában voltak már előbb 
}I}de de Neuville úrnak, úgy Lafayette 
Grlisnak is egy-egy unokája.

LEGÚJABB HÍREK.
Julius 15-dikén Kolosváron a5 R. hévmérő 28 fokon 

állott , ’s estve hét óra előtt lehete gyenge földingást 
érezni; így Dé’sen is. Ugjan ekkor Erdélynek több 
helyein irtózatos szél volt , melly a’ házakról a’ fe
deleket leszaggatta, ’« a’ nagy fákat kitörte..

E’ folyó hónap I9-dikén fogadta () Felsége, a 
Császár Radenben a’ Belgák Királyának rendkívüli 
Követjét Báró Loet.

Gróf d'Argout ideig óráig viszi a’ külső dolgok 
folytatását is Gr. Sebastiani helyett. Ilg Talleyrand 
Aug. 13-dikán érkezett vissza Párásba.

(Hasznos Mulatságok 16. Szára. \  árkus Hirdetés)



T o l v a j - n y o m o z á s .  <
Gyöngyösről f. h. 2likén egy Heves Vgyei gazdatiszt kocsisa (a’ suhancz mint

egy 20 esztendős, alacsony termetű, szőke, ’s egy „ Dankó Ferencz“ aláirásu , mint 
előbbi urától nyert bizonyitvány-levéllel felkészült) ura stájer fedeles kocsijával, ’s 
két lovával (bogárfekete, 15^ markos, ’s bal czombjokon C. F. betűvel bélyegzet
tek) elillantván mint a’ rögtöni nyomozásból kisült, Pesten ’s Laczházán keresztül 
hajtva az alföldnek tart; mire nézve kéretik a’ tisztelt közönség ’s kivált az elöljá
rók vagy helybeli lelki pásztorok hogy hírül adván ezt a’ keblökbeli lakosságnak ’s 
ennélfogvást mint igen hihető a’ suhancz vagy jószág nyomába akadván legyenek 
szívesek azt e’ hírlapok Szerkeztető hivatalának vagy T. Heves Vmegye gyöngyösi 
járásbeli fősz. bírójának T. Farkas Pál urnák azonnal hírül adni, minden faradság ’s 
költség bő megtérítés mellett.

J e l e n t é s .
(1) A’ cs. kir. Izsáki Posta-mester Nemzetes Prikker János urnák az O Becsei 

szállások közt 94 lántzból álló földje eladandó örökössen per 2200 □  öllel szám
lálván jugerumát , a’ tisztelt vevő urak a’ földnek tulajdonosával, a’ fent nevezett 
helyén értekezhetnek ; annál inkább , hogy Őszit lehessen vetni a' megvevőnek.

J e l e n t é s .
A' Nagy Méltóságú Magyar királyi Udvari Kamarának kegyes rendelésé

ből köz hírré tétetik : hogy Tettes Nagy Somogy Vármegyében helyheztetett a’ Zse- 
litz Sz. Jakabi Székiébe üres Apátság 5000 holdakra menő erdeibe az idei mak- 
koltatás e’ f. e. September 29-dikétől kezdve a’ leg közelebbi 1833-dik esztendei 
Martius 19-dikéig Lakótsán közel nagy Szigethez kótyavetye útján ugyan e’ 
f. e. September 6-dikán a’ legtöbbet ígérőnek adatni.

Ugyan az nap a’ drávai, a’ deszka és épületfa kereskedésre való kikötő hely 
és a’ halászat ezen uradalomba ki fog adatni.

A’ kinek erre szándéka lenne, az a’ nevezett napon Lakótsán magát a’ Tisz- 
tartóság épületjénél 10 for. száztól való bánat pénzzel jelentse magát reggeli 9 
órakor, a’ hol a’ feltételeket is megnézheti. Költ Budán Kisasszony hava 18. 1832.

Nevelőnek ajánlkozás.
(1) Egy érettkorú férfiú, a’ ki tudományos pályáját végezve, már több sze- 

rentsés példáit adta nevelői tehetségének, kívánna m int iIlyen valamelly úrihá«- 
hoz ju tn i; utasítást ád róla az újságíró Hivatal,

Második Félesztendő*

16.
H I R D E T É S E K

a’ Hazai *s Külföldi Tudósításokhoz.
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SzoIIüsy Lajos nemzeti-tántz-mester.

fc CD T - INs Abauj X gyében bz. fcir. hassa Várossában *s több más szomszéd 
Vgyekben lahozó uraságoknak kisasszonyait és úifiait 4 étek lefoJyta alatt olly  
nagy igyekezettel és előmenetellel tanította, hogy a’ tisztelt uraságoknak a’ leg
nagyobb megelégedéseket ’s a’ T. iNs Vgye pártfogását is megéidtmleni tudta. 
— Most Hazánk több fővárossait szándékozik meglátogatni ; a’ jövő Sz. Mihály 
hava 6-dikán Sz. kir. Pest városába fog érkezni, a’ ki is ott mulatása alkalmatos
ságával a’ minden renden lévő nagyérdemű Közönségnek pártfogásába ajánlja 
magát.

K öz-hírréteves.
(1) A’ Pesti arany ’s ezüst m űves, és óratok tsináló Czéh részéről, hálaadó kö

szönet tevés mellett az eddig neki ajándékozott bizodalmáért a’ Fő Méltóságú és 
Méltóságos és minden rendű titt. uraságoknak és nagy érdemű közönségnek 
koz tudomásra adja, hogy az itt 1818-dik esztendő óta munkált 13 próbás ezüst 
művek, mellyeknek valódiságáról, reájok nyomott próba jegye mellett kezeske
dik a Czéh, a’ Bétsi 13 próbás ezüsttel nem tsak egyénékben áll belső betsére 
és finomságára nézve,  ’s azzal akár betseréJés, akár eladás esetében egy árba 
vétetik: hanem minthogy a’ Bétsi művészetekre üttetni szokott bélyegezésért va- 
lamelly fizetés is jár, az ide való azonnal valamitskével még ótsóbb is.

Költ Pesten Kis Asszony hava 19-dikén 1832.

Concursus Hirdetés.
(1 ) A' Nagymélt. kir. magyar udvari Kamara rendelésének következésében , 

az Unghvári kir. Kamarális uradalomhoz tartozó Túrja Remetei vashámorban meg- 
üresült O l v a s z t ó - m e s t e r i  hivatalra, melly hez fizetésűi ] 20 for. C. P. 24 mérő 
ro’s , szabad szállás, ’s az olvasztó kementzéhez tartozó személyekre kivetett kö
zönséges rátából öt rész járul conventióképpen, Concursus nyittatik meg. Az ezen 
hivatalt megnyerni kívánók , kérelmeket szükséges tanú-levelekkel felkészülve leg
fe ljeb b  is Nov. lső napjáig 1832. nyújtsákbe az Unghvári kir. Praefectusi Hi
vatalnál. Költ Budán Aug. 1 1-dikén 1832.

Eladó Vendégfogadó.
(1 ) Pesten, a’ vátzi úton 400-dik szám alatt fekvő ,,fekete Elefánt“ nevet vi

selő nagy Vendégfogadó, — melly 351 0  Ölre terül, 's 9 szobából 5 konyhából, 
1 éléskamrából, 3 mag- és ugyan annyi széna-padlásból, 350 akóra szolgáló bor- 
pintzéből, 5 tágas 80 lóra való istállóból, és 2 kútból álló— szahad kézből eladó. 
A' venni szándékozók a’ feltételeket Markold Ignácz hites Ügyvéd úrnál a' Vármegye 
útzátskában 585-dik szám alatt Pesten, vagy Friderichkeit Márton úrnál Fejér- 
várott megtudhatják.
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F i g y e l  m e z t e t e s .

(3) Azon előfizető Uraknak, kik boldogult Iliire JállOS Professzor egész 
magyar Philosophiájának árát letették, hírül adatik, hogy felét a' letett péznek , 
minthogy a' munkának hátra lévő két részét a’ szerző véletlen halála megjelenni 
nem engedé , ugyan azon a’ helyen hol a’ munkára előfizettek, jövő September
V egéig felvenni ne terheltessenek: azok pedig, kik magánál a’ boldogult Szer
zőnél praenumeráltak, méltóztassanak az Alábbírottnái a' pénz felvétele végett 
magokat jelenteni. Egy úttal azok i s , kiknek a’ boldogult értékén akármiféle 
hiteles keresetek vagyon, megkéretnek, hogy a’ mondott időhatár napig kere
seteket szükséges bizonyító levelek mellett bejelentsék ; mert későbben mindenek 
végképen azonnal elrendeltetnek, és felelet semmi keresetre nem adatik.

R e s e t a
a’ bölcselkedő Kar Dékánja , Pesten 
Urak útszájában 431 szám alatt.

Klopfinger János újjonnan épített Búza-hajója.
(3 ) Egy eladó Siavoniai száraz jó Tölgy fából, a’ leg újjabb és legjobb for

mára épített 25 öl hosszú 26 Láb 3 hüvelyk széles Búza hajó, mellynek all ja még 
Slavoniában, Teteje pedig itt Pesten egy híres Szegedi Soper mester által csináltatott, 
mostanság végképpen elkészűltt. A’ kiknek talán szándékjok lenne azt m egvenni, 
a’ feliyebb említett tulajdonosnál magokat jelenteni méltóztassanak.

Nagy ? és Főlerakóhelye a' Templomi Ékességeknek.
(4 )  Pesten a’ Váczi útszában az Ámornál 26-dik szám alatt bries Antal ’s 

Társasága cs. k. priv. Selyem-szövet Fabrikájának lerakó helyén készen találtatnak 
nagyobb mennyiségben több száz darab Templomi Ékességek' fajai, u. m. PJu- 
viálék , Dalmatikák, és Kásulák; akár egész, akár fél,  vagy közönséges ékessé
gekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehető Reverenda matériák, ú. m. Schva- 
millionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok , 3 Drátok, ’s a’ t. egész, és fél 
gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékű, és közönséges 
Damaszt Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, 
Qnadrátok , Kapucziumok , Kamaurák, és Övék , mellyeket a’ Fő Tiszt. Papságnak 
a' legillendőbb Fabrikai áron alázatosan ajánlják

F r i e s  Antal és T á r s a .

Eladó Vendégfogadó.
(3) Pesten Jó'sef külső városban Üllő és Zsák ú*sza szegeletén 160-dik szám 

alatt lévő Vendégfogadó, melly 1 boltból, 4 szobából, 2 konyhából, 2 élés ka
marából, 3 téli, és 2 nyári istállóból áll ,  szabad kézből naponként eladandó. A’ 
megvenni kívánók, értekezhetnek eránta Simpl Ferentz Polgári Rolompáros 
Mester úrral a belső v á r o sb a n  Zöldkert ú ts z á b a n  502-dik szám a la tt tu la jd o n  
házánál.



H i r d e t é s .
(3) A' N. M. kir. magyar udvari Kamara rendeléséből a’ Sz. kir. Körmöcz- 

Bánya Várossához tartozó , Ns Thurócz Vgyében feküvő Stubna nevű Uradalom
nak közelebbi Sept. 3-dikán ’s következő napjain hely be Körmöcz-Bányán tartandó 
közönséges kótyavetyén 6 egymásután folyó esztendőkre a’ többet Ígérőnek a’ 
folyó esztendő lső  Novembertől kezdve haszonbérbe való adása ezennel közhírül 
adatik.

Áll pedig ezen Urodalom 173T9̂  egész paraszt helyekből, ’s magában foglalja 
az úgy nevezett ó , és új Stubna, Háj, Krémos, ’s <5íazérháj Helységeket, a'nagy 
Cseptsénben fekvő Kúriát, a» három Mutna nevű Pusztákkal, Stubnai meleg 
ferdővel, serházzal , 2 hala'szattal, 4 mészárszékkel , 1 vadászattal, 8 kortsmával, 
8 gabonát őrlő malommal , 1 posztó ványolóvaí, több juh tenyésztésekkel ’s ma* 
jorokkal együtt.

Az ezen haszon kibérlésből részt venni kívánók , ’s részt vehetők az említett 
napon, ’s helyen a Városházánál tartandó kótyavetyén (a’ hol a’ haszonbérlés 
rendszabásait is még nézni lehet) a’ kiszabott bánat pénzzel megjelenhetnek.

Hölt Budán Jul, 25-dikén 1832.

X o X

H í r a d á s .
( 3)  S z a b a d o s  K e tsb e m é th  V á r o ss á b a n  ,  a i  ú g y  n e v e z e tt  C a ss in o  É p ü le t é b e n ,  

a” m e lly h e z  k ö tv e  v a g y o n  a’ T r a ite u r i , K á v é h á z i, é s  b o r  m é résb e li J u s i s ,  az  
á r e n d á ló n a k  a d a n d ó  s z á l lá s s a l ,  k ereste tik  e g y  T r a it e u r ,  a ’ k i a z o n  h a sz o n v é te 
le k e t  , a ’ F. e . N o v . h ó n a p  l s ő  n a p já n  á lta lv eh e ti. A z o k  t e h á t ,  a ’; kik a ’ f e n t  írtt 
h a s z o n v é te lb e li  J u s s o k a t  k iá ren d á ln i k ív á n n á k  ,  a* f. ész t. S ep t. h ó n a p  l s ő  n a p já 
tó l  f o g v a ,  u g y a n  a z o n  h ó n a p  15-d ik  n a p já ig ,  a’ C a ss in ó n a k  h e ly b e li D ire c tio já n á l  
m a g o k a t je le n th e tik  , a ’ h o l e g y sz e r ’sm in d  a’ tö b b i fe lt é te le k r ő l ,  é s  k e d v e z é se k 
t ő l , az á r e n d á ln i k ív á n ó ,  k ö m y ü lá llá s o s a n  tu d ó s ít ta tn i fog ,

A' Gabonának Pesti p iá tz i ára Augustus 1\-dikén  1832. Váltó Cz.ban Posonyi mérő

• I
| t i s z ta  
1 fr. kr.

középszerű
fr. kr.

a láb b va ló  11 
fr. kr. II

t i s z ta  
fr. kr.

középszerű  
fr .  k r .

a lább va ló  
fr .  kr.

T i s z t a  B ú z a 6 — 40 6 — 10 5 — 40 I lZ ab 1 — 32 1 — 30 1 — 26
Kétszeres 4 — 40 4 — 20 — I Kukoritza 3 — 20 — —
Bozs 2 — 32 2 — 24 2 — 20 IIKöleskása — — —
Árpa i 2 — 32 2 — 28 2 — 24 IjKöles — — —

Ft * t  s h * n «3 n p. m ' x f  n l >/ a m a t  k ö z é i )  k ö t n e  A u g u s t u s  Vl-dikén -•

A' n  n n a  V i z é n e k  á t l a p o l j a  B u d a i  v t z m é r t é k  s z e r é n t  1832-dikben.

5 pCentes Státus kötelező Lfeveleké 88Áfor. 
4 pCentes — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 180 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Be'ts városi Bankó kötelező 2 |  pCente* 47 —
Bank Actiáké —

Aug 23-dikán fi Láb, 0 HüV. 0  Von. 
—  24-dikén 6 Láb, 7 Hiiv. 0  Von,

— 25-diken 6 Láb, 4 l iu v .  0 Von.
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HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
V i l á g .

Felséges nevezet ; de valójában sem egye'bütt 
Rejtekező önnseg, mint neve fené je alatt.

Vajba ez önnseg, mind azonokra is a' maga fényjel 
Adná, niellyeknek költsönözött aeiet ad!

PESTEN
Magyar és Érdéit/ Ország■.

Ns Pest Vgyk Köz Gyűlése azon méltó 
örvendezéssel kezdődött f. h. 28. hogy Fő Is- 
pányi Helytartói Hivatalára kineveztetett 
Mgos Saárdi Somssich Pongrátz urat fé 
nyes küldöttsége által hívta meg szállásáról 
Gyűlésébe; érkezésekor más Küldöttség 
várta a’ Mgos urat a’ palota léptsőinél; 
ez is köszöntését végezve, felvezette az 
óhajtva vártat a’ nagy gyűlésbe , a’ hol ör
vendő „Éljen!“ kiáltásokkal ’s köszönté
sekkel fogadtatva, elfoglalta nagy díszü 
helyéi. Lelkes beszéddel kezdett nagyokat 
lehető hivatalához , azon szerény nyilatkoz- 
tatással, hogy e’ megkiilönbböztető Kegyel
met, egyedül a’királyi Felség atyai jóvol
tának tulajdoníttja ; bizonyosokká tette a’ 
T. Rendeket, hogy minden tselekedoleit a’ 
nemzeti boldogúlhatás, és köz jó előme
netele fogja vezérelni. T. Sárközy Imre, 
a’ Ns Megye Fő Jegyzője váltotta fel a’ 
buzgó beszédet hasonló nemzeti érzéssel 
visszanozva ; elmondotta azon közben ama’ 
hazafiúi érdemeket, mellyekkel a’ Mgos 
Helytartó úrnak mind ditső ősei , mind ő 
maga a’ Nemzet háláját részekre vonni 
törekedtenek. A’ beszédek miilyen benyo
mást lettek a’ jelen volt T. Rendekre, 
megtetszik azon határozásból, hogy mara- 
dandóságokra nézve a’ Ns Megye P ro to -  

Másodih Félesztendo.

Szerdán Kis Asszony Hava 29 dik napján 1832,
kol lumába fel jegyeztetni , köz ösméretségre 
keletkezésekre nézve pedig, kinyomtatásra 
rendeltetlek. Fényes hivatalának gyakor
lását Tabla Bí ró urak kinevezésén kezdette 
a’ Mgos úr; a’ kik a’ Gyűlés előtt hiteket 
le is tették. — Továbbá, előadta Második 
Al-Ispány Dubravitzai Dubravitzky Simon 
úr, T Szögyéni László úrnak nevében azon 
fá jdalmas nyilatkoztatását, hogy beteges ál
lapot ja miatt személyesen nem teheti azt a’ 
különbben kedves kötelességét, hogy a’ 
T. Rendeknek személyesen köszönhetné 
meg ama’bizodalmokat , mellyet több esz
tendők elfoly'ása alatt nyilvánítottak irán
ta : írásba foglalt bútsúvételét a’ Ns Me
gyének Rendes Jegyzője felolvasván, sok 
szerentse kívánássokat nyilatkoztatták a’ 
T. Karok, a’ k örökből udvari Hivatalra 
menő kedvelljek iránt. — Fényesítették 
a’ beiktatás ünnepét más Ns Vármegyék 
Küldöttjei is, a’ kiket a’ Mgos úr mind 
vendégszerető magyar lélekkel fogadott. 
150 vendégre adatott Táblát a’ Casinóban, 
a’ hol elősször is a’ Felség egésségéért, 
azután a’ Királynéért, Fel. Ferdinandért, 
’s a’ Fő Hg Nádorért üríttettek a’ Poharak.

A’ T. k eg y es O sk o lák  s z e r z e te , n agy  
ü n n ep lésse l tartotta  A la p íttó ja  K alazantzi 
Sz. J ö s e f  em lék ezete  n a p já t , m ú lt  vasárna
p on . M e g elő zte  a z t ia ' T . R en d n ek  azon  va ló



Örvendezése, hogy T. Purgstaller Kal. Jo
se f, a’ Szerzetnek felszentelt Papja , előtte 
harmad nappal adta nyilvános bizonyságát 
a’ Sz. Hit Tudományban tett előmenete
lének a’ Tudományok Egyeteme előtt ’s 
attól a’ Theologia Doctorságot is megér 
demlette, a’ ki már előbb is ditsekedetl 
a Filosoíia Drságával. Öszvesen ötven Té
telt tett ki a’ Tudós Szerzetes férfiú vita
tásra ; és azokat mély tanúltsággal vé
delmezte. Ajánl va vannak a’ Tételek a 
Szerzet nagy érdemű ’s nagy Tiszt. Fő kor- 
mányozójának Grosser Kér. János úrnak ; 
a’ T. Szerzet örvendező érzéseit versezetbe 
éneklette az alkalmatossághoz képest T. 
Bernhart Márton, ugyan azon Szerzetnek 
fia, és a’ Pesti nemzeti Oskolának 1-ső 
észt. rendes Tanítója.

Ha nem mindenkor kedvező , de több 
nyíre kíméllő még is az emberi nemzet 
iránt a’ Gondviselés. Mi darab idő óta ér 
zettiik a’ szárazságnak káros következéseit, 
f. h, 2 7 ’s 28 dika között volt éjtszaka nagy 
égi háborúval kezdődött; 10 óra tájban 
egymást érte a’ villám, és a’ dörgések resz- 
kettették két városaink épületeit: a’ villá
mok mind kár nélkül mentek keresztül 
fejeink felett , tsak a’ jól tévő esső hagyta 
nyomait mind határainkon, mind a’ meg 
frissült levegőben. Talám a’ nagy forró 
ságra hágott levegő, hirtelen frissítések vé 
telére kénszerítve, már többeket ragadott 
el a’ halál; a’ többek között Bétsi útjábó 
ide vissza érkezett T. Biró Pál, Ns Arac 
Vgyei Szolga Biró urat vasárnap zárta gyász 
koporsóba, kedveseinek tsak azt a’ szomo
rú vigasztalást sem engedve, hogy hideg 
tetemeit szemlélhették volna.

Ezen esztendőnek különösségei közé 
tartozandó az is a’ többek között, a’ mit 
Ns Máramaros Ygyéből írtak. Ott a’ hegye 
két Junius hónapban havas fellegek borítót 
ták ; az esett hó mindazonáltal nagy részént 
tsak hamar elolvadt; Jul. folytában kettőz 
tetett erővel tért vissza a’ zordon idő, úgy

hogy több napokig volt nevezetesen Luhy 
helységben alkalmas szán út; még Aug. köze
gén is igazán havasok voltak, a’különben 
lyáron tsak neveket viselő havasok: a’ mar
ia , résszerént a’ hideg, résszerént az ele- 
ség nem léte miatt betegűlni kezd. Kuku- 
ritza termésünkre, melly nálunk egy a’ leg 
nevezetesebb vagyonunk közül , számot 
nem tarthatunk.

Zemplénből írják, Aug. 12-dikéről; 
logy ott az aratás véghez ment, átaljában 
a’ termés középszerű , egy ébiránt a’ búza 
ól fizet. Bor kevés és rossz lessz, hideg 

canicula járván a’ szőllőkre; azonban sok 
íelyen a’ jég is elég kárt okozott. Julius 
vége felé több ízben földrengéseket érzet
tek ugyanott.

1-ső Ferentz nevet viselő gőz hajó 
tavai a’ cholera , ez idén pedig a’ sok ideig 
tartott Duna apadása miatt, rendes útjait 
nem folytathatja, Bétsből e’ vásári alkal
matosságra még is le érkezett; innen Duna- 
Fóldvár, Paks , Baja, Moháts, Apatin , Vu- 
kovár, Újvidék , Zimony , Pantsova , Kubin, 
Uj-Palánka alatt evezve fogja Moldovába 
tenni útját, mellyre ma reggeli öt órára 
egy negyedkor indúlt meg.

Eszéki előadás szerént amnestia színe 
alatt a’ magyar határszélekről több itt a’ 
minapi zendülés alkalmatosságával mene
déket keresett boszniai lázangók küzül egy 
Basa vissza térve, ott halállal büntettetelt.

B é t s.
Ő ts. k. Apostoli Felsége, mind Ő 

kir. Magosságához Estei FőHg Ferdinánd 
Magyar Országi Fő Hadi Kormányozóhoz , 
mind Gróf Mitrovszky udvari Fő Kan- 
tzelláriushoz f. Aug. hónap 20 dikán bo- 
tsátott Kabineti felséges írásában méltóz- 
tatott kegyelmesen kinyilatkoztatni, hogy 
Ő kir. Fő Hgségét Galitziába Fő Kormá- 
nyozónak nevezi, úgy pedig, hogy mind 
a’ polgári mind a’ hadi állapotok O kir. 
Magossága által kormányoztassanak. — 
Akkor egy úttalB. Krieg urat, eddig a' kö*



zönséges udvari Kamara Vice Elölülőjét 
GalitziábaKormányszéki Elölülőnek kine
vezni méltóztatott O Felsége.

Bétsben f. h. 19-dikén a’ Sz. István 
templomában , Krems és Steinban pedig
15-dikén tartatott fényes egyházi szertar
tással háláló isteni tisztelet O Felségének 
a’ Magyarok ifjabb Királyja életének sze- 
rentsés megőrizteléséért.

Nag-y Britannia.
Azon törvényjavallat, melly szerént 

az Országlószék hatalmat nyer az A berdeeni 
Universitásnak abbeli jussát,— hogy min
den megjelenendő új könyvből kívánhas
son magának egy példányt a’ könyváro- 
soktól — , 500 font st. esztendei fizetésért 
megvenni; az Alsó-Házban harmadszor ol
vastatott fel. — 1. 14-dik sz. újs. lev. — 
Mihelyt által fog ezen javallat a’ Felsőház 
előtt is menni, az ajánlott fellserélése a’ 
Franlzia Országban, ’s Angliában megje
lenő munkáknak azonnal teljesedésbe fog 
indúlni. Ama’ biztosság, melly ezen fel- 
tserélést először javallatba tévé, az an 
golyok részéről G. Villiers, ’s Dr Bowring, 
a’ franlziákéról pedig Freville,’s Duchatel 
urakból állott.

Londoni levelek Aug. 15-dikére hir
detik a’ Királynak oda leendő megérkezé
sét, a’hol úgy nevezett Levert fog a’ szo
kás szerént adni, 16-dikán reggel pedig a’ 
Parlamentbe menve, azt személyesen fogja 
bezárni.

Trubetzkoy Orosz Hg, a’ ki Aug. 8-kán 
érkezett Londonba , a’mint mondják nagy 
fontosságú küldettetéssel jött az Orosz 
Császártól.

Riario Sforza Marquis hivatalos iro
mányokat hozott a’ Szitziliai Udvartól.

A’ Felsőházban Aug. 10-dikén másod
szor olvastatott fel a’ halálos büntetéseket 
illető törvény javallat; ugyan az történt

a’ megvesztegetések iránt tett javallattal 
is, ámbár ennek a’ Cumberlandi Hg ellene 
szegezte magát. A1 Lord Kantzellárius fize
téséről hozott javallat először olvasta
tott fel.

Az Alsóházban Rice úr ajánlására hat 
b il i t , ’s ezek közt a’ Lord Kantzellariust 
és a’ Görög országi eggyezkedést illetőt, 
olvasták fel harmadszor. Ezeknek végeze
tével Rice úr a’ Civillistát illető javallat 
harmadszori felölvastalását kívánván,Hu
me úr vetekedésre adott okot; a’ jövő par
lamenti Candidatus, Irving úr ellen, Cli- 
theroe-ben a’ többi Candidatusok pártolói 
által elkövetett megbán tásnak megemlíté
sével, mellynek következésében t. i. ott a’ 
lázzadás ellen hozott törvényt is elkellett 
olvasni, ’s fegyveres erőt hívni a’ megtá
madás visszaverésére. Irving úr , — ki a’ 
mostani Parlamentnek is tagja — teljesen 
előterjesztette az egész dolog fölyamatját, 
’s panaszolkodott a’ tapasztalt, ’s iránta 
elkövetett bánásmód ellen ; Dr Bowringról 
is említtést téve, a’ ki mint Parlamenti 
Candidátus, egy Clitheroe szomszédságá
ban fekvő helyben — Blanckburnban —-  
sértegető szavakkal élt ellene, az ott tartott 
beszédjeiben. Hume úr igyekezett Dr Boav- 
ringot védelmezni. Lord Aíthorp legna
gyobb fájdalmát nyilatkoztatá a’ történet 
felett, ’s azt mondá, hogy ha a’ többi vá
lasztások is illyen történetekre adnának 
alkalmatosságot, könnyen vége szakadhat 
az egész választási szabadságnak. — Hall
juk! Halljuk!“ — ü  reményű mindazon
által, hogy a’ szabad választásban elköve
tett e’féle kitsapongások a’ ritkább esetek 
közé fognak mindenkor számítódni. Ezen 
vitatás után a’ Civillistát illető bili is har
madszor felolvastatott. — Minekutánna 
Lord Palmerston, némelly, a’ mint hi
szik , Lengyel Országot tárgyázó irományo
kat tett volna az asztalra, az ülésnek vége 
lett.

X



Frántzia Ország.
A’ Moniteur Aug. 14-dikén adta 

a’ Királynak azon rendelését, melly sze
rént a’ közönséges Taníttásokra ügyelő 
Státus Titoknok Gróf Argout bizattatik 
meg Gróf Sebastian! helyett a’ külső dől 
gokra ügyeléssel is , e’nek távol léte alatt, 
a* ki ezen hónap 13-dikán estve utazott 
el Parisból engedelem mellett a’ Plombie- 
resi fördőkbe. Hg Talleyrand , Aug. 1 l-kén 
tért vissza Parisba, a’ fördőkbe tett uta
zásából , hogy minél előbb Londonba me
hessen előbbeni követsége helyére ; de út
jában felfordulván egésségtelen , nevezete
sen köhögős, melly az útját bizonyosan 
hátráltatni fogja.

Aug. 15-dikérőt adott ludósíttások 
szerént O Felsége és a’ királyi Família 
tegnapelőtt éjtszaka 1 órakor jöttek vissza 
St Cloudba; már tegnap a’ Tuilleriákban 
volt a’ ministeri tanátsban.

Darab idő óta foglalatoskodtatja a’ 
Párisi Journalokat azon 150 miliő frank 
költsönözés, melly az úgy nevezett lebegő 
adósságok kifizetése végett tétetik , a’ kints 
tár Ministerének Báró Louisnak javallatjá- 
ra. Különbféle észrevételeket tudnak a’ 
helybeli környűlállásokat közelről ösméro 
Journalisták ezen költsönözés dolgában elő 
adni , a’ kiket a’ Moniteur megtzáfolni 
igyekezik. Fő ditsekedése a’ Moniteurnak 
abban áll hogy a’ költsönözés hitele a’fize
tendő pCentekhez képest szembetűnőkép
pen nevekedett az ez előtt volt betshez 
képpest; mert 81 ről 98|-re hágott 15 hó-, 
nap el folyta alatt.

Algírból, Jul. 30-dikán. A’ mi vá
rosunk naponként szépül; mindenféle szál
lók alapúinak nálunk. A’ városból egy 
szép útsza visz a’ környékben álló táborba. 
AJ szélmalmok állíttásában nem vagyunk 
annyira szerentsések; az újonnan épített 
kaszárnyák sem használhatók nedves vól

tok  m iatt. A* k o rm án yozásn ak  m in d en  fo 
gyatk ozásai m e lle tt  is n a p o n k én t é p ü l a* 
szá llítv á n y  és nevekedik  a’ k ereskedés.

A’ Gazette írja, hogy elhatározódott 
volna, hogy a’ Házak October 1-sőjére 
öszve hivattassanak, a’ Ministeriumban pe
dig még September 1-sője előtt változás 
történjék. Aug. 1.4-dikén különbbféle hí
resztelésekkel mulatták magokat az illye- 
sekkel tépelődők; de mind azoknak alig 
van egyéb alapjok annál, hogy a’ mostani 
Minisleriumot szükséges volna változtatni. 
iNémellyek azt mondják, hogy D u p in  úr 
és Marschal Soult öszve békéitek; mások 
pedig azt, hogy a’ Marschal engedni fog 
Dupin úrnak. — A’ Courier fran^aís állít- 
tása szerént Dupin úr újra megnyerte a’ Ki
rály hajlandóságát azon nyilatkoztatott 
örömével, hogy a’ Király leánya a’ Bel
gák Királyjával lépett házasságra.

Parisból ugyantsak Aug. 14-dikén. 
Mióta Hg Talleyrand Londont oda hagyta, 
sokkal több engedésre bírta a’ Német A l
földi Király a’ Conferenliát, mintsem a* 
Frantziák abban megeggyezhetnének; de 
talám elvesztette a’ Couferentia szemei elől 
azt, hogy már a’ kezei meglégyenek kötve, 
az előbbeni határozásai által. A’ házassági 
egybekelés megtörténvén, azonnal Lon
donba kűldettetett Gróf Flahaut különös 
megbízattatással; ugyanazon pillantatbnn 
érkezik Hg Talleyrand is vissza Párisba 
a’ főidőkből, haladék nélkül fog ez is 
menni előbbeni helyére Londonba.

Aug 15 dikén. Flahaut úrnak kűlde- 
tetéséről ma már szó sints; azt mondják, 
hogy nem is Londonba megy , hanem tsak 
Brightonba feleségéért. Továbbá azt is 
mondják hogy azon esetre, ha Hg Talley
rand valóban megbetegednék , helyébe De- 
cazes úr menne Londonba. Ezen híreszte
léshez való még az is , hogy’ Sebastiani he
lyére Sl Aulaire légyen szánva. — Még is 
Páriából, Aug. 16-dikan. Hg Talleyrand



b e te g sé g e  tsak sz ín le tt  vala , m in th o g y  a’ 
m o sta n i M in ister iu m m al m e g e lég ed v e  n in - 
t s e n ; d e a ’ K irá lyn ak  azon  n y ila tk o zta -  
tására , h o g y  v á lto zá s fog  tö r té n n i, a zo n 
n a l m e g g y ó g y u lt , és in d ú ln i fog  L on d on b a . 

P o r t u g a l l i  a.
Az éjszaki részre eső táborozásból 

még mind e’dig sem érkeztek semmi bizo
nyos hírek; noha a’ híresztelésekben nin- 
tsen fogyatkozás. A’ Gazette de France 
írja: „Bizonyos, hogy D. Pedrót minden 
Portugallok elhagyták, és ő még mind 
e’dig Oportóban vagyon zárva. Liza hóná
ból érkezett Újságok ’s Levelek erősíttik, 
bogy az expeditio katonái teljesen elvesz
tették kedveket,és D. Pedro 2 2 ’s 23-dikán 
tartott katonai szemlélet alkalmatosságával 
látta, hogy kiszállása óta mintegy harmad 
részét vesztette embereinek. Mind a’ tisz
tek , mind a’ legénység nyilván kijelentet
ték békételenségeket, és újra hajóra szál- 
líttatásokat kívánták.“ — A’ Journal des 
Debats ellenben azt a’ megjegyzést teszi, 
hogy a’ tudósíttások kimaradását nem kell 
úgy venni, mint az expeditio sorsát elha
tározó jelt; a’ két kikötő között való egy- 
beköttetés tsak a’ hónaponként indúlni 
szokott posta hajókra van szorítva: ha egy - 
szer a’constitutionálisták részére nem ked
vező történetek fognak beállani, a’ Pyrenüu- 
mokon keresztül bizonyoson leggyorsabb 
hírek fognak azokról érkezni ; de most 
Madridból tsak Aug. 6-dikáig terjedő hírek 
vannak, ’s ezek tsak a’ Jul. 23 diki esetről 
beszéllnek. Marquis Palmella Londonba 
kiildettetésének eggyik oka az, hogy az ex
peditio számára lovakat vásároljon ; ez 
ugyan késedelmes dolognak látszhatik , de 
meg kell gondol ni, hogy az ellenséges rész
nek sints több 500 lovánál.

Ugyan tsak Parisból vett előadások 
szerént, az volt az oka hogy Dom Pedro 
23*dik Júliusi gyŐ2edelmét tovább nem 
űzte, hogy vaklarmát ütöttek volt, mint

ha erős ellenségi tsapatok kellek volna ál
tal a’ Duero túlsó partjára, hogy azok Opor- 
tót támadják meg az alatt, míg a’ Consti- 
tutionalis fő tábor másutt fog lenni. Ezt 
a’ tudósíttást az Oportói kormányozó siet
ve küldötte Valongához, melly nagy meg
zavarodást telt a’ Constitutionslis tábor
ban , és vissza fordította Oportúba , ’s tsak 
a’ mikor odaérkeztek, a’kor tudták meg 
az ijesztő híresztelésnek hamis voltát.

Az angoly Courier megjegyzi , hogy 
némelly levelek 58 idegent emlegetnek 
hogy D. Pedro zászlóit elhagyták , és Brest- 
be érkeztek; de voltaképpen tsak 27-re 
telik ezeknek számok , még pedig a’ Com ier 
szavai szerént ezek mind Semmire kellők 
és úgy küldettek el; a’ kik most minden
féle hazugságot és rágalmazást híresztelnek 
az expeditióról.

Hermes nevű posta haió Londonba 
Aug. 6-dikáig terjedő hírekkel érkezett. 
Dom Pedro Oportóban mind a’ sántzolá- 
sokkal, és száraz földi erejének rendbesze
désével foglalatoskodott. Ezen utolsó rend
ben állók száma mostanság 13 ezerre me
gyen: a’ D. Miguel részén lévők pedig 
Coimbra sántzolásával foglalatoskodtak.

Lizabóna alól kiszállásra készült a’ 
Miguelisták hajós serege, hogy S.irtorius 
Admirálist megtámadja , a’ ki u Tájót foly
vást ostrom alatt tartja, és már 12 hajót 
fogott e l , mellyek portugalli lobogók alatt 
egész teherrel érkeztek. Ezeknek számok 
közölt vagyon ; Nova Paqueta ez Chinából 
jött; Louisa, Pernambukóból; Experto , 
Párából; ugyan onnan Nova Diana és Con- 
stante ; továbbá Pernambukóból Sao Ma
nuel ; Paraibából Fiintio Eliso ; Antonio 
Hamburgból; Hope Botlerdamból; Sz. 
Mihályból Sara , the fours Sisters , és 
Camilla. Mind ezen hajókat Oportóba kül
dötték; laistromjokat Londonban Lloyds 
Házában felfüggesztették , melly nagy be
nyomást tsinált.
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Lafayette Grlis, a’ mint a’ National 
emlitti Aug. 12-dikén D. Pedrótól levelet 
kapott, mellyben az unokájának Lasteyrie 
Julius úrnak a’ Vallongonál történt ütkö
zetben kimutatott maga viseletéért dítsé- 
retét nyilatkoztatja, ’s további katona pá
lyájához szerentsét kíván.

Párisból Aug. 11-dikén. Itt sem teg
nap sem harmadnapja nem láttunk angoly 
leveleket vagy újságokat. Tegnap estve, 
mint bizonyosat akarták azt elhitetni, hogy 
bizonyos külső követ hivatalbeli írásokat 
kapott az iránt, hogy Palmella úr azon 
keresetében megtsalódott; hogy az angoly 
Ministerium a’ dologba vegyülődjék békűl- 
lés esetében. Dom Pedro Ágense semmi 
fáradságának sem kedvez, hogy minél előbb 
egy lovag ezredet állíthasson, hogy a’ 
miguelista tábornak egyenlő erővel állhas
son ellent. Emlegetődzenek mindazonáltal 
Talamelly magános levélről mellyel vasár
nap estve írtak , és az áll benne, hogy Lord 
Palmerston és Grey, nem tagadták meg 
forma szerént a’ kérelmet. Ok a’ra köte
lezték magokat, hogy közvetetlen mind 
addig nem elegyednek a’ dologba, vala
meddig Spanyol ország nem teszi azt; 
egyébaránt, a’ Tájon kormányozó angoly 
tisztnek, teljes utasíttása van az egész do- 
logröl.

A’ Sun angoly Újság is közli a Her
mes posta hajón érkezett új híreket, a’ 
mellyek közűi már feljebb sokát láttunk. 
A’ két ellenségeskedő testvérek törekedé- 
seiről illy szavakba zárja véleményjét: 
„Ha D. Pedro tsak két hétig védheti töké
letesen Oportót , annakutánna képes lessz 
táborának nagy részét akár vízen, akár 
szárazon Lizabon tájékára szállíttani, a’ 
kimenetel szerentsés következésének bizo
nyos voltával.“ — Ha két hét illy sokat 
tehet, azt bizonyosan befogja várniD Pe
dro. Tovább azt mondja az említett újság : 
D. Miguel hajós serege kiment, a’ mint

mondják, hogy Sartorius Admirálist meg
támadja, a’ ki a’Tájo torkolatjánál állott 
kétség kívül azért, hogy D. Miguel hajóit 
kitsalogassa. Midőn ezek megjelentenek, 
elvagdostatta vasmatska köteleit, ’s eltá
vozott D. Miguel hajóitól űzettetve. Sar
torius így a’ sík tengeren tsalta őket, addig 
míg tulajdon hajóihoz nem érkezeit; de 
ott hirtelen megfordult és űzőit megtá
madta: az ágyúzás hallatszott; de kimene
teléről még nints tudósíllás. Sartorius mind 
elhívta Setuvaltól hajóit, ’s így eggjesűlt 
erővel bizonyosan hamar kész lessz D. Mi
guel hajóival , annyival inkább pedig, hogy 
oily szél keletkezett, melly Sartoriusnak 
’s illyesekben próbált embereinek kedve
zett ; ellenben ellenkezett D. Miguel pró- 
bálatlan hajós népével , a’ kik alig tudják 
szu ette hajóikat kormányozni, nemhogy 
még szél ellenébe vívni tudnának. Ha 
Sartorius elfogdossa D. Miguel haióit,úgy  
a’ háborúnak bizonyosan nem sokára vége 
lészen; mert így semmi sem lessz D. Pedro 
útjában , hogy Lizabona táján szállhasson 
ki: melly halála lenne az uralkodást ma
gára vontnak.

A’ Globe sem mond a’ hajó ütközet 
kimeneteléről semmi bizonyosat, hanem 
annyival többet mond az előtte beszéllett 
Sun-nál, hogy Aug. 5 dikén látták D. Pedro 
hajós seregét a’ tengeren fel evezni , D. 
Miguel hajói közűi pedig egy hadi brigg 
minden vitorláit kifeszítve azon iparko
dott, hogy a’ kikötőbejuthasson. Továbbá 
mondja a’ Globe, hogy Sir John Campbell, 
a’ ki elhagyta volt Lizabonát azért, hogy 
a’ D. Miguel táborának kormányozását ál
tal vegye, Aug. 4-dikén ismét visszatért 
a’ fővárosba azon hiresztelt oknál fogva, 
hogy a’ seregeket a' legnagyobb független 
állapotban találta. Provoas Grlisról kü- 
lönbböző hírek szárnyalnak : némellyek 
azt mondják , hogy általment D. Pedrohoz; 
mások azt, hogy D. Miguel a’ szolgálatjá*



ból elbotsátotta, mint a’ constitutionáli- 
sokhoz szíttót; meg még mások azt, bőgj 
D. Miguel ötét be is fogatta. Midőn a’ 
gőzhajó St Julián erősség alatt elevezett, 
a’hoz közel látott egy gőzhajót királyi lo
bogóval ; úgy mondják hogy D. Miguel azon 
volt.

Lizabonából, Juh 28-dikán. A’ 3 és
7- dik ezredek, valamint a7 Cintrai szabad- 
akaratúak is parantsolatot kaptak, hogy 
késszen tartsák magokat az indulásra, mert 
még e’ héten az éj szaki táborhoz fognak 
menni. A’ 4-dik ezered i s , melly tegnap 
és ma érkezett ide Setuvalból, minden 
haladék nélkül fog ugyan azon táborhoz 
menni. A7 Tajóra érkezett frantzia linea 
hajó Marengo, és Egle 7s Creole korvet
tek, a7 kikötőnk előtt álló angoly hajós 
sereghez tsatolták magokat.

Né met  Al f ö  l d.
Brédából Aug. 11 -dikéről írják,hogy 

a* seregek fekvésében hiresztelt változások 
véghez mentek; az első Hadosztálynak lső  
7s 2-dik brigadái elhagyták Ilyen mellett 
volt állásokat, mellyet azonnal elfoglalt 
O Magassága a7 Szász-Veimári Hg Had
osztálya. Ennek következésében Báró Van 
Geen Gral-Lieut. ismét Brédába tette által 
a’ maga fő hadiszállását.

Az Oerschot melletti táborból Aug.
8- dikán jelentik, hogy a7 seregek tökéletes 
egésséggel bírnak ; 7s naponként gyakorol
tatnak a7 fegyverforgatásban. O kir. Magos
sága a7 főhadi Kormányozó Hg gyakran 
jelen vagyon a7 hadi fordulásoknál. ,,Ma, 
így ír a7 levelező, mint azon nap, mellyen 
aT 3-dik Hadosztály esztendővel ez előtt 
Hasseltet elfoglalá, O kir. Magossága korán 
megjelent a7 seregek előtt, mellyek az ő 
megjelenését mindenkor szerentsés törté
netnek véve, ma kettőztetett örvendezéssel 
fogadták ötét. Aug. 8 dik napjának em
lékezetére , Ő kir. Magossága Meyer Gral-

Lieut.nak egy igen szép arannyal gazdagon 
kivert tisztelet-kardotméltóztotott küldeni, 
mellynek eggyik lapjára ezen szavak vol
tak bevésve: , ,Emlékezetűi Löwenre, 7s 
Hasseltre“ a7 másikára pedig: ,,Az Orániai 
HgtŐl a7 tábor főhadi Kormányozójától.“ 
Az ajándék mellé egy igen kedvező kifejezé
sekbe foglalt izenetje is volta7 Hgnek fog
lalva, mellyben a7 3-dik Hadosztálynak 
mégegyszer megösméri tett szolgálatját.

Az Antwerpeni erősségben Aug. 5-dik 
napját, mellyen a7 Belgák ellen tavaly egy 
kirohanás tétetett, megünneplette a7 ka
tonaság.

Belgiomi újság levelek így írnak 
Antwerpenből Aug. 7-dikén: „Azon mun
kák , mellyek városunk védelmezési nagy 
Systhemájához képest szükségeseknek lát
szattak: Éváin Grlis intézete alatt jó for
mán elvannak végezve. A 7 lakosok azon 
meggyőződést nyerték ez által, hogy azon 
esetre ha a7 Hollandusok még egyszer a7 
város ágyúztatására vetemednének, igen 
tsekély lenne annak következése. Legfel- 
lyebb is , a7 városnak azon negyedje veszt
het nehány épületet, melly az erősség 
ágyúinak leginkább vagyon kitéve, 7s eze
ket az Országlószék biztosította, a7 víz 
felőli részén pedig magok az omladékok 
tsinálnak sántzot az útszák felé, mellyek 
azon felül még el is vágynak egésszen zár
va , 7s megrakva ágyúkkal. Itt már egy le- 
7s kirakóhely sints a7 mit ellehetne rontani. 
A7 kereskedő világ javai — igaz hogy igen 
megkevesedve —  a7 belső városban, 7s a7 
boltokban nyúgosznak, részint pedig a7 
kikötő végiben készült új lerakóhely fo
lyosóiban, a7 hol semmi ellenséges tüztől 
sem lehet félteni. A7 város partolatja a7 
Schelde hosszában mindenütt sánttzal va
gyon felkészítve, melly minden tengeri 
kiszállást lehetetlenné tesz. Öt hat erős 
battériák szaggatják meg a7 vonatot, mel
lyek minden szempillantásban készen álla-
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nak , Hogy akár a’ Flandriái Homlokra, akár 
»’ Hollandi hajósseregre , tüzeljenek. Ha
sonlóképpen egy más vársántz az úgy ne
vezett Slick-kaputól kezdve egész az éjsza
kiig terjed, mellynek az a’ tzélja, Hogy 
semmi ellenséges hadi hajót se engedjen 
vissza térni, mihelyt az a’ folyón keresztül 
ment. Az őrizeten lévő katonaság mostan
ság igen szoros rendet tart; minden őrhelyek 
kettőztetve, sőtt majd tsaknem szaporítva 
is vágynak. A’ pattantyúsok készek a’ lö
vésre , ,az agyuk töltve,’sa’ kanótzok min
denütt kivagynak tűzve. A’ kerülő őrök 
minden pillantatban szemlélik az álláso
kat. Az erősíttési munkákhoz valamelly 
tiszt kísérete nélkül senkinek se szabad köze- 
lítteni; még a’ templom tornyaiba való fel
menetel is me" van tiltva. A’sántzokon sá- 
torforma hajlékokban vágynak a katonák, 
mellyeket az ostrom esetében nem lészen 
nékiek szabad elhagyni. A’ kaszárnyák töm
ve vagyának, az élettárak a’ legbővebben 
megrakva, ’s ágyúzó szerekben sints semmi 
fogyatkozás.“

Török Birodalom.
Konstantinápolyból Bétsen keresztül 

jött levelek, nem igen kedvező híreket hoz
tak a’ Szultán részére a’ Syria! táborból. 
Úgy mondják , hogy az Aleppói Basa tel
jesen megverettetett, melly győzedelmek- 
nek következésében az Egyiptomiak sebes 
előre nyomulásokkal sietnek A leppo el fog 
lalására, mellyet azonban megtartani Hus
sein Basa minden erővel törekedik. A ’tö
rök flottát is — melly Rhodusnál gyüle
kezett öszve, hogy Syria partjainál szál
longjon , — megtámadta ezen híresztelé
sek szerént az egyiptomi tengeri erő , és 
Benne tetemes kárt tett; úgy hogy Smyr- 
nába vissza, vagy talám éppen a’ Darda
nellákon is bemenni szándékozik. Ezen 
hajós seregekről terjedt hírek azonban tsak 
puszta szavakon alapúinak. Annyi bizo

nyos az egész hadi hírekből, hogy Julius 
első napjaiban ütközet volt Homsnál az 
egyiptomi rendes katonaság , és az Aleppoi 
Basának nem rendes seregei között; melly 
ezen utolsók veszteségével végződött: azon
ban még Homsban is a’ Nagyúr seregei 
voltak , midőn az ütközetről hírt hozó Ta
tár Konstantinápoly felé megindúlt.

Görög Ország.
A* Touloni Aviso, Navarinból Jul.

6-kán indúlt írást közöl , de tsak kivonatban 
e’képpen : ,,Jun. 24-dikén Naupliában va- 
lamellj' kávéházban tzivakodás történt; 
egy görög katona kirántotta öve mellől a’ 
pisztolyát ’s azt kisütvén megsebesített 
egy frantzia katonát. Jeladás leve ez az 
átalános verekedésre a’ két felekezet kö
zött , mindeggyik a’ maga nemzetebelit 
védelmezve. Görög hét esett halva, több 
pedig sebbe; Frantzia, négy kapott sebet. 
Ezen történet arra a’ parantsolatra szol
gáltatott alkalmatosságot, hogy minden 
Görög katona, m dőn a’ városba akar be
menni , ott a’ kapuban lévő őrháznál te
gye le fegyvereit, hogy illy véres jelene
tek többé ne legyenek. Csakhogy e/en 
rendelés nem terjed kiljebb a’ kapuknál; 
arra való nézve, bátorságosíttás nélkül nem 
tanátsos azokon túl menni.“

LE G Ú JA B B  B IB É K .
Bonapárte Jósef elhagyta az Eggyesűlt Stá

tusokat Amerikában , hogy Angliába jöjjön , 
és a’ mint beszélők uem sokára meg is fog Liver
poolba érkezni.

Aug. 16-dikán az angol Király szokott iin- 
nepiséggel megjelent a’ Parlamentben , Jmellynek 
ülései f. e. October 7-dikéig halasztaltak el.

Lord Durham által Pélervárából a’ Lord 
Palmerstonhoz és Gr. Greyhez küldetett kurír 
folyó hónap 14-dikén érkezett Londonba.

Almeida várának örzöseregc Dona Maria ré
szére nyilatkoztatta magát.

Hg Talleyrand egéssége javul.
A’ Belgák királya és királynéja f. h. 13-kán 

I estveli 8 órakor Cambrayke érkeztek.

(Hasznos Mulatságok 17. Szám.  ̂árkus Hirdetés)



Petrázai T r a t t n  er  J. M. és K á r o l y i  / .  Konyenlyonit at ó-Intczet ében,
Pesten Országút (B. Ortzy ház 531. sz.) megszerezhetni:

A’ valóságos világban sok
C s u d á l a t o s  T ö r t é n e t e k e n
keresztül ment Tátos vagy fejér májú Embereknek Galleriájok, vagy a’ régibb 
’s újabb időkben élt Tátos vagy fejérmájú embereknekrendkivülvalóTörténeteik- 
nek , veszedelmes utazásaiknak , csudás eseteiknek, emlékezetes jelenéseiknek és 

bűnös tetteiknek az emberi életből vett rajzolatjaik.

A’borzasztó történetekben gyönyörködő Olvasók’ számára
készült T Á R .

I-ső és Il-dik Rész — 48 kr. ezüstpénz.

M a g y i  á s E z e r  M e s t e r
a’ babonaság, kísértés, bűvölés, bájolás mesterségében vetett erős hitnek meg

gyengítése kedvéért öszveszedodött, —  egy képpel — 42 kr, ezüst pénz.

N u ii c i u m,
Oposculum de *1 estailientis ex authenticis juris fontibus adeo exhaustmn , 

ut vix , ac ne vix quidem eatenus aliquid amplius seribi, sequaciter Promtuarium 
hujusce objecti merítő compellari queat; omni praeterea in asserto juris citatio- 
nibus , rite adnotatis, fulcitum, V0c lero ,e t civili ctijuscunque classis statui prae- 
primis utile; t'acili insuper etgrata latinitate múltúm commendabile , venui exstat 
Pesthini apud D D. Eggenberger, et Wigand bibliopolas ; Posonii apud D. Schwei
ger ; Sopronii apud D. W igand; Ginsii apuék D. E ngl; Albae Regiae apud D. 
Ráder; Sabariae apud D. Zsoldos; et Veszprimii apud D. Gründler, qu dlibet 
exemplar a 24 xris C. M, Auctor.

31 a k k o 1 t a t á s.
Az oskolai értékhez tartozandó Kir. Szexárdi Uradalom részéről közhírül té

tetik , hogy most reánk jövő September hónap 10-dikén reggeli 9 órakor itten 
Szexárdon a Tisztartói író szobába az ezen esztendei Makkoltatás a1 legtöbbet 
ígérőnek árverés által elfog adatni, a’ melly Licitatióra a' bérleni szándékozók 
illendően meghivattatnak. Költ Szexárdon Aug. 15-dikén 1832. észt.

L e g r á d y Jóm l , 
Uradalmi Tiszt art 6.

Második Feleszi endu.

a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

17.
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Hí  r a d á s.

(1) Fehér Vármegyében helyheztetett egy 5200 hold térségü , és a’ Dunától 
'két órányi távolságra lévő puszta, bizonyos sommának előre adása mellett, 1833. 
észt. September utósó napjától kezdvén , kővetkező tíz esztendőkre árendába ki 
adandó.

Pest Vgyében Dunától egy órányi, a’ nagy várostól pedig ß órányi meszeség e 
lévő, térségre nézve 2200 holdat magában 'foglaló szabad és allodialis birtok tsinos 
lakással, és gazdasági épületekkel ezonnal a’ vevőnek árúba botsátatik.

K ú t s e r a  L ő r i n c z ,
több Ns Familiak Ü gyeinek Tabuláris Pártfogója. 
rPesten a HatvanLútsza 512. szám alatt lévő Ház 

második emeletében.

Bor-eladás.
( l )  Tekintetes Katymari Uradalom részéről köz hírré tétetik, hogy October 

15-dikén 1832 reggel 9 órakor kezdve, Baja mező Városban, T. Latinovits Sán- 
dorféle nemzetség háznál, minteggy 300 akó.— Magyaróti, Szilágyi, Paulisi. 
Kovásintzi, es Pétsi hegyi külömbféle esztendei termésű, igen jó , fejér ó borok,
10-től 12 akóig való hordónként, vas abrontsos hordókkal eggyútt, kész pénzért, 
a’ többet ígérőknek, eladatni fognak; melly időre, a’ venni szándékozók, a 
hely színén m egjelenni, ezennel kéretnek.

H i r d e t é s
A' Munkátsi és Szent Miklósi Uradalmak’ erdeiben lévő tölgymakkoltatásr ól.

(1 )  T. N. Beregh Vgyében helyheztetett Munkátsi és Sz. Miklósi Uradalmak" 
részéről közhírré tétetik: hogy folyó észt. October 8-dik napján Munkátson az 
Uradalmi Fő Tisztség Gancelláriájában reggeli 9 órakor kezdve a’ fent nevezett 
Uradalmak’ erdeiben az idén termett tölgy-makknak használása licitátióképpen 
részenként az árendális summának három terminusokon,való előre leendő letétele 
mellett kifog árendáltatni, melly időre az effélét árendálni kívánók ezennel illen
dően meghivattatnak. Munkáts Aug. 20-dikán 1832.

J e l e n t é s .
Tek. Ns Fejér Vgyében, Fejérvár és Buda városa között fekvő Kápolnás-Nyéki 

Nemes Pusztában vagyon egy két kerekű patak malom mindennémű hozzá tar
tozó épületekkel; úgy szinte :

T. N. Pest Vármegyei Pátyi Helység határjában találtatik hasonló két kerekű 
patak malom új lakó házzal. Melly két malmok most jövő September hónap 9-dik 
napján Kápolnás Nyéken a’ Parochiális háznál tartandó kótyavetye által elfognak 
adaitatni. Ugyan akkor a’ feltételeket is meglehet tudni.
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J e l e n t é s .

( 2 )  A' Nagy Méltóságú Magyar királyi Udvari Kamarának kegyes rendelésé» 
bői köz hírré tétetik : hogy Tettes Nagy Somogy Vármegyében helyheztetett a’ Z se- 
litz Sz. Jakabi Székiébe üres Apátság 5000 holdakra menő erdeibe az idei mak- 
koltatás e’ f. e. September 29-dikétől kezdve a’ leg közelebbi 1833-dik esztendei 
Martius 19-dikéig Lakótsán közel nagy Szigethez kótyavelye útján ugyan e’ 
í  e. September 6-dikán a’ legtöbbét ígérőnek adatni.

Ugyan az nap a’ drávai, a’ deszka és épületfa kereskedésre való kikötő hely 
és a* halászat ezen uradalomba ki fog adatni.

A’ kinek erre szándéka lenne, az a’ nevezett napon Lakótsán magát a’ Tisz- 
tar óság épületjénél 10 for. száztól való bánat pénzzel jelentse magát reggeli 0 
órakor., a’ hol a’ feltételeket is megnézheti. Költ Budán Kisasszony hava 18. 1832.

Nevelőnek ajánlkozás.
(2) Egy érettkorú férfiú, a’ ki tudományos pályáját végezve, már több sze 

rentses példáit adta nevelői tehetségének, kívánna m int hlyen valamelly úriház
hoz, jutni,; útasítást ád róla az újságíró Hivatal.

Concursus Hirdetés.
(2 ) X  Nagymélt. kir. magyar udvari -Kamara rendelésének következésében , 

az Unghvári kir. Kamarális uradalomhoz tartozó Túrja Remetei vashámorban meg- 
üresűlt O l v a s z t ó - m e s t e r i  hivatalra, mellyhez fizetésűi 120 for. C. P. 24 mérő 
ro’s , szabad szállás, ’s az olvasztó kementzéhez tartozó személyekre kivetett kö
zönséges rátából öt rész járúl conventióképpen, Concursus nyittatik meg; Az ezen 
hivatalt megnyerni kívánók , kérelmeket szükséges tanú-levelekkel felkészülve leg- 
fellyebb is Nov. Jső napjáig 1832. nyújtsákbe az Unghvári kir, Praefectusi Hi
vatalnál. Költ Budán Aug. 14-dikén 1832.

Eladó Vendégfogadó.
(2) Pesten, a’ vátzi úton 400-dik szám alatt fekvő .,,tekete Elefánt44 nevet vi

selő nagy Vendégfogadó, — melly 351 O Ölre terül, s 9 szobából 5 konyhából, 
1 éléskamrából, 3 mag- és ugyan annyi széna-padlásból, 350 akóra szolgáló bor- 
pintzéből, 5 tágas 80 lóra való istállóból, és 2 kútból álló— szabad kézből eladó. 
A ’ venni szándékozók a’ feltételeket Markold Ignácz hites Ügyvéd úrnál a’ Vármegye 
útzátskában 585-dik szám alatt Pesten, vagy Friderichkeit Márton úrnál Fejér- 
várofci megtudhatják.

Klopfinger János újjonnan épített Búza-hajója.
(4 ) Egy eladó Slavoniai száraz jó Tölgy fából, a’ leg újjabb és legjobb for

mára épített 25 öl hosszú 26 Láb 3 hüvelyk széles Búza hajó, mellynek alljamég 
SL voniában, Teteje pedig itt Pesten egy híres Szegedi Soper mester által csináltatott, 
mostanság végképpen elkészültt. A’ kiknek talán szándékjok lenne azt megvenni,, 
a’ fellyebb említett tulajdonosnál magokát jelenteni méltóztassanak.
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J e l e n t é s .
(3) Méltóságos Gróf Károlyi György Űr jószágai kormánya’ részérói közhírré 

tétetik : hogy a N. Károlyi fáczány- és Mérki vadas-kertekben ez idén szabad 
intézetre maradó 60 darab vad süldő (frischling) 6 for. 12 kr. pengőben ar ló- 
pénzzel együtt, és 500 darab fáczány 1 ft )6 kr. pengőben szintén lőpénzzel, 
darab számra értve, a’ folyó évi September elejétől kezdve folyvást eladandó. A’ 
venni szándékozók méltóztassanak e’ részbeni szándékjokat IN. Károlyban az erdészi 
hivatalnál kijelenteni.

Vendégfogadók haszonbérbe adása.
(1) A’ T. Türjei Prépostság részéről köz-hírré tétetik: hogy T. N. Zala Vár

megyében helyheztetett Tűrje mező városban Sept. 29-dikén 1832. három esz
tendőre árverés útján árendába fog botsáttatni : 1-ször. Az Arany Korona neve
zetű ’s legjobb karban lévő vendégfogadó, mellyben vagyon 5 szoba, jó pintze, 
kotsi' szín°, istálló , ’s hozzá tartozandó mészárszék, 20 hold szántó föld , és 9

° 2-szór* Az úgy nevezett Sas vendégfogadó, 4 szobával, pintzével, kamarával,
kotsi szín nel, istállóval, 6 hold szántó földdel, és 4 hold réttel , ’s mindeggyik- 
hez alkalmatos veteményes kert, fekvések vagyon a Triestről Pestre vezető or- 
s .ág útban.

J e l e n t é s .
(3 ) Az Ocsai Posta Statio eladó. Bővebben lehet értekezni eránta személyesen 

vagy szabad levél által Polgár Jósef Tábla Bíró Urnái Ocsán , va^v Pestens**«*  
p atzon 1-ső szám alatt lévő szállásán. 7

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 88 for. 
4 pCentes — — — 76| —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint — |

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Bets városi Bankó kötelező 2 |  pCentes 47* — 
Bank Actiáké —

A 5 I )  ti n  a  V i z é n e k  á l t  a p ó t  j a  a ’ B u d a i  v  í z m é r t é  k  s z e r  é n t  X ^ l - d ik b e n .

A 3 Gabonának Pesti p ia tz i ára Augustus 27. és 28-dikán 1832. Váltó Cz.ban . Posonyi merő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr»

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alabbt aló 
fr. 1 r.

Tiszta Búza 7 — 0 — 30 6 — jZab 1 — 32 1 — 30 1 — 28
Kétszeres 4 — 50 4 — 20 4 — Kukoritza 3 — 10 3 — 2 — 50
Ko/.s 2 — 50 2 — 40 2 — 20 jKüleskása 7 — 40 7 — 20 G — 40
Árpa 2 — 28 2 — 24 2 — 20 | jKöies -  1 -  i —

B é t i b e n  a* p é n z f o l y a m a t  k ö z é p  b o t  se  A u g u s t u s  2 5 -d /k é n  :

Aug ‘26-dikán 6 Láb, 2 Hiiv. 6 Von. 
— 27-dikén 6 Láb, 2 Hiiv. 6 Von.

— 28-d;kan 6 Láb, 8 Hiiv. 6 Von.
— 29-d kén 7 Láb, 4 Hiiv. 3 Von.
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H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

V é d e 1 e ni.
Nagy remegősek közt váró 1 mit szól te reád a’

Ho napi nap } mert tör sok hatalom te reád. 
Bekűlj meg jókor; bizonyoshb redelmeket ád *•/., 

’8 tagosabbakat is, mint sem az eilen-trő.

PESTEN Szombaton  Sz. Mihály Hava lső napján 1832.

Magyar és Erdély Ország. nagy gyűlését, és azt e’ f. hónap 9-dikéi; 
folytatni fogja.

Elmúlt a’ nagy reményekkel bíztatott 
pesti vásár; kimeneteléről ez a’ kereske 
dőség Tudósíttása: Minden hőnyi termé
kekre, de különösen még is a’ gyapjúra 
nézve, igen jó volt: a’ kézművek nagyban 
jól keltek ; aprónként pedig meglehetősen.“ 
A’ termékek árát, szokott helyen lelik 
Titt. Olvasóink Levelünk mellett.

Ns Pest Pilis és Solt törvényesen 
egyesült Vármegyének közelebbi levelünk
ben említett fényes polgári ünnepét neve- 
zetesítette még Táblabiró T. Mérey László 
úr javallatára ugyanakkor tett azon figyel
met érdemlő határozása az egybegyűlt 
T. Karoknak és Rendeknek ,m elly szerént 
Magyar Ország Fels, ifjabb Királyának ör
vendező Felírásokban hívalattvalói örömö
ket előterjesztik a’ felett, hogy nem rég sze- 
rentsésen menekedett ki a’ mennyei gondvi
selés által Felséges személye ellen merész
lett vakmerő megtámadtatásból. Ugyan azon 
Gyűlésben olvastatott fel a’ Fenséges Ná
dornak, mint ezen Megye örökös Főispá- 
nyának levele, mellyben a’ közelgetőősz
szel tartandó Tisztújíttás végett megkíván- 
tató elointézeteket megtételni rendeli.

A’ magyar tudós társaság, előre tett 
híradása szerént Aug. 28-dikán kezdetted 

Második Félesztendö.

(Nemzeti Muzeum Közlése.)
Szép tulajdonsága az emberi nemes 

léleknek átaljában, de különösen ditse- 
kedése a’ Magyarnak, hogy Szülőföldjét, 
a’ méltán kedveltet, Nemzetét, a’ ditsőt, 
még akkor sem felejti, midőn a’ kedvező 
sors, más honyban örökítti. Fényes bi
zonyságát adta ennek a7 többek közűi Je- 
szeniczei Báró Jankovich Szaniszló úr, a7 
Meurlhi Kerületnek 4 esztendők alatt 
Párisban a’ nemzeti Képviselők Házában 
Követje, következendő drága és betses 
ajándékaival gazdagítva a’ Nemzeti Múzeu
mot. ElŐsször, XV11I. Lajosnak emlék 
pénzével, melly finom ezüst, tallér nagy
ságú; egyfelől XVIII. Lajos meljképe ezen 
felírással: „Louis XVIII. Roi de France 
et de Navarre“; másfelől egy tölgy levél 
koszorú, fel jűl a’ frantzia korona, e’fe- lett: 
„Vive le Roi“, alatta: „Chambre des Depu- 
tés“, közepén pedig bevésve: „Le Báron 
Jankovich de Jeszenicze Deputé du Depar
tement de la Meurthe“, legalól: ,,1824.“ Má
sodszorgazdagította a’ Széchenyi Országos 
Könyvtárát több betses és eredeti levelek
kel , ú. m. 1-ször Stanislo Lengyel Király 
Sardy Secretariusához írtt Levelével; 2-or, 
III. Augustus Lengyel Királynak a’ most

t u d ó s í t á s o k .
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nevezett Stanislóhoz írtt lé t  darab Leve
lével; 3-szor, Friedrich Wilhelm Burkus 
Királynak Stanislóhoz, és ugyan a’hoz a’ 
nagy Fridrichnek Leveleikkel; 4-szer. XV. 
Lajos Frantzia Királynak Stanislóhoz irtt 
három Levelével; és a’ Fiának a’ Dauphin- 
nak , ugyantsak Stanislóhoz írlt két Leve
lével. 5-ször. Hét Hg Asszonynak atyjok- 
hoz és nagy atyjokhoz írtt hét darab leve
leikkel. Ezen Hg Asszonyoknak neveik 
im’ ezek : Victoire, Sophie, Adelhaid, Hen
riette Anne, Marie Josephine , Louise Eli- 
sabethe, Louise Marie. — A’ tisztelt Báró 
úrnak Hitvese, Jeszeniczei Báró Janko- 
vichné, született Maria Ludovica Falconet 
is majd egy fontot nyomó ezüst emlék 
pénzzel gazdagította a’ nemzeti Muzeum 
Gyüjteményjét. A’ pénznek eggyik olda
lán Katalin Orosz Császárnénak meljképe 
vagyon, más felől Nagy Péter Czárnak 
lovag Slatuája, alatta Oroszul: „Petro 
Magno, Catharina.“ A ’ pénznek szélére 
ezen szavak vágynak vésve: „Offert au 
Musée national de Pesth , par la Baronne 
Jankovich de Jeszenicze, petit-fii le de 
Mons. Falconet, Createur de la Statue.“ 
— Emlékezetűi tegyük ide, hogy Falco
net Móritz István , a’ fenn nevezett Asz- 
szonyságnak nagy-atyja, a’ maga idejében 
egy volt a’ legelső Képfaragók közül. —  
A ’ Nemzet hála érzésének bizonyíttására 
közli Halitzky Antal, a’ nemzeti Múzeum
nak Első-őre.

T. ifj. Karats Ferentz úr, mint Ns 
Pest Tgyének tiszteletbeli földmérője f. h. 
29-dikén letette a* hitet.

T. Pest Vgyének Köz-Gyűlésében mai 
napon olvastatott fel Fels. Királyunk azon 
Kegyelmes Válasza, mellyben a’ többek 
közt, ezen Megyének is tudtára adni mél* 
tóztatott, hogy az Országos Küldöttségi 
Munkák bevégezltével kész Ország Gyűlési 
tartani.

Hogy az érdemeket síron túl is tud
ják ditsőíteni az azokat igazságosan meg-

ösmérni kívánók, a nak szép bizonyságát 
adá a’ Pesti kir. Magyar Tudományos Egye
tem f. e. Aug. hónap 4-dikén, midőn a’ múlt 
észt. Oct. 6-dik napján kora halállal kimúlt 
T. T. Godinger Jósef úr az Esztergomi 
Érseki Megye Aldozó-Papjának, a* Sz. Hit
tudomány Doctorának, a’ Tudományos 
Egyetemnél a’ Görög nyelv, közönséges 
Hermenevtika továbbá az Új Test. Sz. 
Könyvek ösmértetése ’s magyarázatja Ta
nítójának emlékezetét megűlleni kívánván 
az Egyetem nagyobbik palotájában öszve 
gyűlt; a’ hol nagyon Tiszt. Tek. és T. 
Osvald Xav. Ferentz úr az Esztergomi Ér
seki Megye Áldozó Papia ’s a’ t. a’Dogma
tika Theologia 1-ső Részének Tanítója , tisz
ta ’s kellemetes deáksággal mondott a’ bol- 
dogúltnak tiszteletére beszédet; mellyben 
annak mind egész élete folyását előadván, 
mind pedig szerénységgel eggyesűlt erköl- 
tseit megemlítvén, bebizonyította, hogy 
a’ boldogúllban az Anya Sz. Egyház egy 
ajtatos lelki pásztort, a’ halálát megért szo
morú édes anyja, ’s testvérei egy hű fiút, 
’s szeretetre méltó jó testvért, a’ magy. 
kir. Tudományos Egyetemnek Theologiai 
Karja pedig egy munkás Tagot vesztettek 
el. Nyugodjanak hamvai békével! Ezen ha
lotti-beszéd az (Jniversitás Könyvnyomtató 
műhelyében 4-ed rétben tsínosan nyom
tatva , megjelent.

Vátzról , Kis Asszony hava 28-dikán 
1832. Folyó hónap 15 dikén zártuk bé szo
kott renddel a’ Gymnasiumban az oskolai 
esztendőt; a’ hálaadó ajtatosságnak vége 
lévén, az öszve gyülekezett Ifjúságot, a’ 
Taníttók , és több rendbéli Urak’ jelenlé
tekben , az oskolák Kormányozója szo
kott kegyességgel illendő maga viselé
sére, isteni félelemre, buzgó áj tatosságra, 
és a’ tudományok szeretetére serkenteni 
valamint máskor, úgy most is el nem mu
lasztotta. Ezek után a’ Tanulókr. ak érde
mek szerént felosztatott osztályokban szo
kás szerént felolvastattak neveik. Követke-
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zott utoljára (a’ mi egyedül fő oka ezen 
tudósításunk közlésének) az, hogy igen 
nagy ösztönére, és buzdítására a’ tudomá
nyokban előmenetelt tenni kívánó ifjúság
nak , szép válogatott munkák, és nagy ér
tékű könyvek jutalomul osztogattattak a’ 
három felső osztályokban, Nagy érdemű, 
7s Fő Tisztelendő Gáspárik Kázmér Yátzi 
Káptalanbéli Őr Kanonok Urnák, és több 
Ns Vármegyék Tábla Birájának kegyes 
adakozásából azoknak, a’ kik a’ próbatéte
leken megkülönböztették magokat, és így 
teljes megelégedéssel, ’s örömmel széljed- 
tek el a’ szűnt napokra édes Hazánknak 
reményjei. Sok áldások száljának a’ szép 
tudományok illy pártfogóira , ’s előmoz
dítóira.

B é t  s.
A’ görög és oláh közönsége Ő ts. k. 

Apostoli Felsége itteni hív alattvalóinak 
f. h. 26-dikán tartott az úgynevezett hús- 
piatzon lévő Sz. Háromság templomában 
iinnepies háládást és isteni ditsőítést azon 
mennyei kegyelemért , hogy Ö Felségének, 
a’ Magyarok ifjabb Királyjának életéről az 
azt fenyegetett veszély szerelésen  elhárúlt.

Ő ts. k. Ap. Felsége , Lovag Hammer 
Jósef udvari Tanátsos úrnak , udvari tol- 
mátsnak ’s a’ t. és a’ Magyar Tudós Társaság 
Tagjának kegyelmesen megengedni méltóz- 
tatott, hogy az Ő Felsége az Örosz Császár 
által neki ajándékoztatott Sz. Anna gyé- 
mántos Rend jegyét; nem különben az Ő 
Felsége a’ Frantziák Királyja által ajándé
koztatott BetsületRendkeresztjét viselhesse.

Orosz Birodalom.
Sz. Pétervárából Aug. 2-dikán. Lord 

Durham ide érkezett, a’ kit a’ Császár kü
lönös hajlandósággal fogadott, legelosször 
egy hadi hajón Kronstadtnál, a’ hol éppen 
tengeri gyakorlás szemléleten volt, midőn 
a’ Lord azon hajózott el. A’ Császár meg 
parantsolta, hogy adják tudtára a’ Lord
nak az ő jelenlétét, és hívják meg látoga-.

tásra azon hajóra, mellyen a’ tsászári zász
ló lobog: a’ Lord elfogadta a’ meghívást, 
a’ Felség pedig nagy megkülönbböztetés- 
sel fogadta. — A’Lord még mind e’dig sem 
tett semmi a’féle nyilatkoztatást, melly a7 
mi kabinetünket tsak legkissebben is ked- 
vetleníttené : maga viselete nagyon illen
dő , koránt sem az a’ darabos republica
n s ,  mint a’ miilyennek az angoly és 
frantzia Journálok kiáltották. Ha valóban 
volnának is olly megbízásai, a’ mellyek itt 
kedvetlenséget gerjeszthetnének , úgy lát
szik , hogy előbb kiakarja ké.mlelni a’ föl
det, hogy arra azután annál biztosabban 
szállhasson ki. Hogy Lengyel országról 
előhozzon valamit, azt nem gondolják, 
minthogy azt itt úgy tekintenék, mint más 
dolgába való egyeledést; inkább hiszik azt 
hogy küldettetésének oka egyedül a’Belgio- 
mot illető kérdés, e’mellett a’ kereskedés
nek Nagy Britannia és Russzia között köl- 
tsönös hasznokat adandó regulázása.— Ná
lunk a’ hírek Európának déli részeiből meg
lehetős nyugtatok úgy látszik ; hogya’tsen- 
desség és rend mindenütt vissza fog állani 
lassanként. Ez az Orosz dolgoknak is ked
vező környűlállás leend; minthogy így 
lessz tsak lehetővé, hogy a’ hadi erő keve
sebb számra szállíttatva, a’ kiadások is 
kevesűljenek.

Ugyan tsak Sz. Pétervárából vett ma" 
gános levél után közli a’ Leipziger Zeitung: 
,,A’ köz tapasztalás tette azt bizonyossá , 
hogy azon örökös szolgák, a’ kik urok 
költségén főbb neveltetést vettek, és annak- 
utánna hivatalokba léptek, további szeren- 
tsétlenségeik között olly panaszokra fa
kadtak, hogy vajha ők soha nemesebb ne
veltetést ne nyertek , hanem maradtak 
volna örökös ösmeretlenségben , most a’ 
Császárnak nyilatkoztatásához képest na
ponként várattatik olly Ukas, melly az 
örökös szolgaságban születetteket a’ köz 
munkálódásoknál feljebb fogja emelni.'[Az 
lessz ugyan is az Ukás tartalma, hogy^az

A
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illy alatsony sorsban szüléitek, uroknak 
hat esztendeig lelt szolgálatjok után sza
badon bocsáttassanak. Ezt ugyan sok neme
sen gondolkodók már eddig önként is tét* 
ték ; an ál fogva, az illy kénszerített szol
gák azután is örömest maradtak kegyes 
uraik szolgalatjában: de az egész emberi
ség még is fog az ükas által nyerni; mert 
igaz az nagy részben, hogy az embert nem 
születése, hanem neveltetése teszi.

Lengyel Ország.
Bizonyos javallatok ellenére is , meg 

vetette a’ Császár Ü Felsége azon tanáts- 
latot, hogy a’ Lengyel kibujdosottaknak 
minden jószágaik foglaltassanak el. Ezen 
tanátslatnak ellene szegezte magát az igaz
ság Ministere Grális Kosezki — lengyel szü
letés— valamint a’ belső dolgokra ügyelő 
Minister is , Stroganow Grlis —  született 
Orosz — Az efféle javak tehát bírói zár 
alatt fognak kormányoztatni, az elhagya
tott feleségek és árvák javára.

Nagy Britannia.
A’ Felső Háznak Aug. 14-dikén tar

tott ülésében nagy számú billek olvastat
tak fel másodszor vagy harmadszor , min
den vitatások nélkül ; az Irlandi felekeze
tek öszve sereglését illető rendeltetett tsak 
biztosság elejébe. Hg Wellington tanáts- 
lotta, hogy a’ bilinek bevezetésében ezen 
szó : ,, Vallásos sas religious — hagyattassék 
ki; de Gróf Grey annak ellene szegezte 
magát; minthogy különbben ollyan fele
kezeti gyűlésekre is kiterjeszthetnék a’ bili
nek szavait , meilyeknek elnyomatásokra 
még tsak nem is gondolt soha senki. A’ 
Hg , nem kívánván a’dolgot vjtatn», szova- 
tolás nélkül elállott kivánatjától, és a’ bili 
a’ biztosság előtt általment. A’ hamisíl- 
tókat érdeklő törvényjavallat is előterjesz
tetett, és azon változtatással, hogy a’ tes- 
tamentomok, és a’ Státus papirossainak 
általadáskor hamisíttói halállal bűntettes
é n e k , elfogadtatott.

Aug. 15-dikén, délután másfél órakor 
érkezett be a’ Király Windsorból St. Ja
mes palotába. Sir Herbert Taylor kísérte 
Ö Felségét egy osztály dragonyossággal. 
Megérkezése után tsak hamar audientziát 
adott Grey, Palmerston, Brougham és 
Althorp Lordoknak, annakutánna pedig 
számos megjelentek körében volt udvarlás.

Aug. 16 dikán pompás kíséretben 
ment a’ Király a’ Parlamentumba, melly- 
nek üléseit f. e. Oct. 7-dikéig megszűnteté, 
a’ királyi székről tartott eme’ beszédjével: 
„Lordjaim és Uraim! Midőn a’ közdolgok 
állapotja megengedi, hogy a’ további par- 
lamentomi gyűlések tartásától felmentsem, 
nem tudok úgy bútsút venni, hogy azon 
szorgalmatossággal való megelégedésemet 
kinenyilatkoztassam, mellyel kötelessége
ket teljesítették a’ rendkívüli erőlködést 
kívánt és sokáig tartott ülések ideje alatt.“ 

„Azon tárgyak, mellyek elítélések 
elejébe terjesztettek, igen fontosok valá- 
nak; de legtöbb idejeket vonta e l, ’s leg
nagyobb figyelmeket kívánta meg az a’ 
törvényjavallat, mellyet elkerülni nem 
lehete, a’ nép képviselését illető reform 
dolgában. Midőn e’ tárgyat fontolássokba 
ajánlottam, semmi egyéb irányozatom nem 
vala, hanem hogy a’ méltó panaszokra 
adandó okok elháríttatván , helyreállítsam  
a’ törvényhatóságok iránt a’ teljes bizo
dalmát, és hogy új oltalmat szerezzek a’ 
a’ Státus Intézeteinek. Bíztat az a’ re
mény, hogy ezen arány elfog érettetni.“ 

Továbbá azt nyilatkoztaié O Felsége, 
hogy az irlandi nyugtalanságok ellen még 
mind oka légyen panaszolni, ámbár az 
országiás mind megtette azon lépéseket, 
a’ mellyeket tsak tehet azoknak elnyomá
sokra a’ lelkesedés és felvigyázás. A’ déz- 
maszedés dolgában hozott törvényekről azt 
mondá, hogy azok azon ő kívánatja sze
rént valók, a* mellyet nyilatkoztatott akkor, 
midőn az üléseket megnyitotta , reményű, 
hogy ezek olly új módot fognak alapítta-



n i , mcllynek tökéletesedését a’ Parlamen- 
tum jövő üléseiben elő fogja segélleni, ő 
— a’ Király— minden erejével támogatni 
fogja. Hogy a’ tzélnak elérésére egy leg- 
halhatósabb eszköz a’ nevelés, az tagadha
tatlan úgymond, ’s erre nyomos rendelé
sek tétettek.—A’ külföldről mind nyugtató 
híreket vesz úgymondá O Felsége, ’s ám
bár még mind fenn forog Hollandia és 
Belgiom között a’ kérdés; ámbár áll Por- 
tugalliában a’ testvér Braganzai Hgek kö
zött a’ villongás: még is teljes bizodalom- 
mal vagyon Europa köz békességének fenn 
maradása iránt. Az Alsóház Tagjainak meg
köszönte azt, hogy a’ gazdálkodás által 
könnyítettek a’ nép terhein. Minekelőtte 
zárta volna szavait, lelkekre kötötte a’ 
Házak Tagjainak , hogy a’ szűn napok alatt 
mindeggyik arra fordíttsa minden erejét, 
hogy a’ tsendességet a’ magok Kerületeik
ben fenn tartsák, hogy így a’ törvényes 
szabadság, a’ státus bátorságának fenn ma
radására, és a’ népek boldogságára nézve 
gyümöltsöző légyen. A’Parlamentum szél
jel oszolván, a’ Ministerek is mind el mentek 
többnyire Aug. 16 dikán Londonból. Lord 
Brougham és Lord Grey éjszak felé Lans- 
downe Bowoodba; Lord [. Russell W o
burn Abtey, Lord AUhorp pedig Nord- 
hamptonshire-be.

Irlandban, Cork lakosinak küldött
sége hosszas beszédet tartott Marquis Ang
lesey Vice-Királlyal. A’ küldöttség azon 
panaszolkodott, hogy Jul. 15-dikén fegy
veres erővel oszlattatott széljel Corkban 
a’nép gyűlése. Dr Baldwin volt a’ beszéllő. 
A’ Marquis feleletje arra ment ki , hogy 
bajos volna valakivel elhitetni, hogy több 
mint 50 ezer embernek öszvesereglése, 
Irland kézmüvei elősegéllésére szolgálna; 
inkább hátra tartóztat minden pénzeseket, 
hogy a’ felekezeteknek illy munkás inger
léseik között vagyonokat Irlandban ne 
szerentséltessék, ’s ennél fogva az angoly 
tőkepénzek mind távol maradnak az Or-
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szágtól. Az illy népöszvetorlások , mind 
ellenkeznek a’ törvényekkel, és az Elöljárók 
igen jól tselekedték , hogy azoknak elszél- 
jesztéssekre katona erőt szóllítottak fel. 
Sokat beszéllnek , úgymond a’ többek kö
zött a’ Vice-Király, az unió eltörléséről is , 
az illyenek ne tegyenek egyebet, tsak 
Dublin martjait nézzék el, ’s kérdezzék 
magoktól : ugyan mit tenne Irland Angliá
tól elválva,  vagy ettől éppen haddal meg- 
támadlatva ? Mi lenne kereskedéséből; mi
tévő lenne sertésseivel, gabonájával, va
jával ’s a’ t. Az én barátom Malcolm 
négy-négy briggel minden foh ót ostrom 
alá foghatna. — Ezen utolsó pontra nézve 
azt felelték a’ küldöttek, hogy a’ kik az 
Unió eltörlését sürgetik, nem értik az 
alatt azt, hogy a’ két korona váljon el 
egymástól, hanem tsak a’ Törvényhatóság. 
A’ mi pedig a’ Malcolm ostromlasátilleti; 
elegendő belső forrásai vannak az Ország
nak a’ maga boldogíttására: és most éppen 
az a’ panasz, hogy Irland jövedelmeit mind 
Anglia és a’ Külföld emészti m eg, és maga 
soha sem részesülhet azon gyűmöltsök 
hasznában, mellyeket termeszt.

Frantzia Ország.
A’ belső dolgokra ügyelő Minister 

parantsolatban adta ki, hogy a’ Junius 
hónapban megsebesültek ’s még mind eddig 
a’ kórházakban voltak, ha már tökélete
sen felgyógyúltak , és ellenek elfogató pa< 
ranlsolat nem adatott a’ kir. Ügyvédtől, 
tehát szabadon botsáttassanak. Minthogy 
ezen kedvező feltétel mindnyájokra kiter
jedt, azonnal seregestől botsáttaltak sza
badon ; tsak egynéhány maradt még hátra, 
hogy ezek is teljesen kigyógyíttassanak.

A’ Carlo Alberto Szardíniái gőzhajón 
alázottak is elfogaltattak, midőn Berry 
llgné kiszállásáról volt a’ lárma, a’ mint 
ezt annak idejében vették Olvasóink ; ezek
re nézve is, név szerént: St Priest, Bour- 
mont, Sala, Kergorlay, Mathilde Letteseim,-
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Ferrari és Zahara urakra az a’ határozás, 
hogy minden haladék nélkül szabadon bo- 
tsáttassanak, és szardiniai földre tétessenek 
által. Ezen határozást a’ felsőbb ítélőszék 
elejébe vitetni kívánja az Aixi törvény
szék kir. Ügyvédje.

Strassburgban Aug. 15 dikén nagy 
pompával, vezették be a’ nemzeti Ürsere 
gek Odiilon-Barrot, Köchlin és Coulmann 
képviselőket; estve nagy vendégséget ad
tak a’ Választók kedvekért, mellyen az ott 
mulató Lengyel Fő Tisztek közül is voltak 
jelen. A’ mintbeszéllik a’Bádeni Nagy Her- 
tzegségbe fog Odiilon-Barrot úr egy ki
térést próbálni.

A* Moniteur azon híresztelésre , melly 
szerént 30, akár 22 ezer hadi szolgálatra 
való lovaknak szedése rendeltetett, ’s ezt 
tsaknem minden újság levelek hirdették, 
azt mondja , hogy ez átalánosan nem igaz , 
és ollyan rendelés nem tétetett.

Német  S z ö v e t s  ég.
Az Oester. Beobachter Aug. 29-dikén 

botsátott Levelében , Német Országot ér
deklő sok költött frantzia hírek ellen kél 
ki, p. o. a’ Messager ellen , a’ ki így ír 
Münchenből: ,,A’ Bajor Udvar nagy hadi 
készületeket teszen , és a’ mint közönsé
gesen hiszik azért, hogy magát Austria el
len védő állapotba tegye.“ — Zárja előa
dását illy buzgó kívánással: „Vajha ezen 
tudósíttás megvalósodnék a’ Fejedelmek 
betsiiletére és Német Ország jövendő ál- 
lapotjára.“ — Ennyi a’ frantzia költemény; 
mellyre a’ Beobachter ím’ ezt mondja: A’ 
kívánat nagyon illő egy olly Levélbe mint 
a’ Messager. Nem lehetne soha nagyobb 
örömet tenni a’ Szejne mellett lakó némelly 
urakra nézve, mintha Német Ország pol
gári háborúban kaszabolná magát; ez jó 
alkalmatosságot szolgáltatna a’ zavarosban 
halászni. Hála a’ Szövetséges Eggyetértés-

nek , és a’ mi erősen alapított törvényes 
Intézeteinknek , hogy a’ Messagernek ezen 
szíves örvendezése nem valósúlhat; mert 
így ama’ buzgó kívánságnak második része 
is , hogy t. i. „Tíz esztendő múlva „si les 
études étaient bien dirigées“ =  ha a’ gya
korlások helj;esen fognak kormányáztatni 
— minden nemzetek ugyan azon Szó- és 
Törvény könyvekből, a’ Filozófiának ugyan 
azon forrásaiból fognak merítteni, a’ mel- 
lyekből merítgetnek a’ Frantziák.“ — Ez 
ugyan még most tsak jámbor kívánsága 
a’ Messagernek; de jól látja az ember, mi 
légyen azon uraknak törekedések. Kár, 
hogy mi Németek Frantziákká lenni na
gyon lomhák vagyunk ; az ő Filosofiájok 
nem nekünk való ; törvény könyveik ne* 
kik ám legyenek jók, mi a’ mi ösvényein
ken bizonyosan magunk tzéljára jutunk; 
és az ő Szós könyveik jövendőben is taka
rékosan megfognak bennünket arra tanít- 
lani, miféle képtelenségeket terjesszenek 
azon Szejne mellett lakó urak a’ magok 
revolutionalis Journáljaikban. Mind ezek 
felett, azon Nemzet, melly ennek előtte 
két ezer esztendővel, még a’ maga műve
letlen állapotjában , majd Augustus alatt, 
a’ római nagyság idejében ki tudta a’ maga 
függetlenségét vívni; a’ legközelebbi idő
ben pedig a’ gallicána világuradalmát 
megtudta buktatni: jövendőre is megfogja 
tudni őrizni a’ maga függetlenségét. így  
tehát minden kétségtetések mellett is na
gyon szükhatár lehet a’ Messager által 
szabott tíz esztendő a’ Németeknek Fran
tziákká levésekre. Zárja észrevételeit az 
Oest. Beob. egy angoly újságnak (Globe) 
eme’ szavaival: ,,A’ Frantziáknak Német 
Ország belső dolgaiba való egj^eledése 
m ost, midőn még él a’ Németek fejében 
a’ Napoleon által projectalt világ uralko
dójának emlékezete, könnyen felébreszt
heti nálok a’ félig meddig kialudt antipa- 
t h i á t é s  így annak , a’ minek történni kell



a* n é m e t szabadságra n é z v e , tisztán  N é m e 
te k tő l  k e ll ered n ie .“

Német  AIfölcl .
Brüsseli levelek ezeket közük Leopold 

Király, ’s a’ Királyné utazásáról: „Tour- 
nayban a’ táblánál, melly tulajdonképpen 
kettőből állott, az eggyik 40, a’ másik20 
személyre lévén terítve, a’ Király a’ Fe
lesége, ’s a’ Massai Hgné között ü lt, az 
utóbbik bal kézről a’ Királynak. Az ebéd 
ideje alatta’ nagy Harmónia-Társaság , ’s a’ 
melyvasasok ezredjének muzsika Kara egy
mást felváltva több darabokat játszottak 
e l ; 9 óra felé a’ bálba mentek O Felsé
gek , mellyre mintegy 1200-an gyűltek 
őszve: 11 órakor örömkiáltások között 
hagyták el Ő Fgek a’ bált, ’s visszatértek
kor kivilágosítva találták a’ várost; Tour- 
nayba történt bémenetelek alkalmatossá
gával kiakarta a’ nép a’ lovakat a’ hintóból 
fogni, ’s azt maga vonni; de a’ Király nem 
engedte meg. Aug. 16-dikán 9 órakor há
gják el O Fgek Tournayt, ’s innen Gerard 
Marsai, Choiseul Hg, Marinier úr, ’s a’ 
Királynét követet Dámák is vissza tértek 
Frantzia Országba. Ő Felségek az egész 
úton tettetés nélküli örvendezéssel fogad
tattak a’ néptől. Athban egy keveset mú
lattak a’ városházában, ’s Enghienben 
reggeliztek Ahremberg Hg kastélyában. 
Enghienben volt múlatások alatt egy se- 
bespósta érkezett, ki a’ Frantziák Király
néjától egy levelet hozott leánya számára, 
egy másikat pedig Fülöp Lajos Királytól 
a’ Belgák Királyának. Tegnap, az az:
16-dikán -— estve 9 órakor érkeztek a’ 
kir. Felségek Laekenbe. A’ nagy számmal 
öszvesereglett nép által, kik között Brüs- 
seliek voltak igen sokan , itt is a’ legna
gyobb lelkesedéssel fogadtattak a’ haran 

ok zúgása, ’s ágyúk durrogása közben. 
A hely pompásan kivolt világosítva, ’s 
Mplenbeektől fogva Laekenig mindenütt

gyŐzedelmi kapuk valának állítva. A ’ ma- 
gosságos személyeket polgári őrök vették 
körül. A’ Királyné a’ Király kotsijában 
ült annak jobbja felől. Mind a' ketten igen. 
egyszerűen valának öltözködve. Ó Fge a’ 
Királyné nagyon örvendezett innepies fo
gadtatásán , ’s a’ Király mintegy esztendei 
napját tekintette bémenetele ünnepének. 
A’ palotában sok Főhivatalt viselők, a ’ 
Házak Tagjai, ’s Katona Tisztek voltak 
egybegyűlve a’ jövőknek köszöntésére. 
Molenbeekben a’ Polgármester beszédet 
tartott O Felségekhez, ’s az oda való 
Kórháznak vénebbjei szerentsét kívántak 
O Felségeknek , a’ mit azok igen kegyesen 
fogadtak. A’ Királyné megígérte, hogy 
nem sokára megfogja az Intézetet szem
lélni , ’s ezen öreg emberektől megindú- 
lással vette el a’ virágos kosárkából álló 
ajándékot. Aug. 19-dikén szándékoztak 
megjelenni Ö Fgek Briisselben a’ játék
színben. Az útszákat kezdik már virágok
kal’s fákkal ékesíteni; ’s a’ szegények közt 
élelemre valók fognak kiosztogatódni.

Borqueau van Yilleraye Apátur van 
a’ Királyné gyóntatójának kinevezve. 
Ugyan azon újságok jelentik azt is , hogy
16-dikán a’ közelébb múlt vasárnaptól 
fogva már ötödik ministeri Tanáts tarta
tott. Brüssel városának küldöttsége 18 kán 
fog Laekenbe menni a’ királyi Felségek
nek megköszöntésére.

Torok Birodalom.
A’ Moniteur Ottoman adta Julius

14-dikén: Yarna , Sumla és más európai 
várainak erősíttésére parantsolatot adott 
a’ Porta ; e’ végre ingenieur tiszteket ne
vezett k i, a’ kik a’ várak fekvését felve
gyék, és az azokra teendő szükséges költsé
geket felszámíttsák. Yárnába Elhadsi Ata 
Ullat Eífendi, Sumlába pedig Mehemed 
Aga küldettetelt.Ö
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Ugyan azon Újság, Jul. 21 dikén: 
A* Ná«y Admirális Halil Basa Safer 9-dikén 
(Jul. 7.) jelentette, hogy az ő kormánya 
alatt lévő tengeri erő , a’ legjobb állapotban 
érkezett meg Rhodusba. Innen botsátott 
Ö Excja Alexandrette és Antiochia rév
partjaiba szállító hajókat élelemre szüksé
gesekkel és hadi készületekkel terhelve; 
a’ szállító hajókat hadi hajók bátorságosít- 
ják. A’ Kapudán Basa ezután nem sok 
idő múlva szándékozott egész erővel kie
vezni , hogy azon ponton lehessen , a* hol 
jelenléte leginkább meg fog kívántatni 
„Nem is oknélkül“ — egy Konstantiná
polyi levelezőnek szavai lesznek ezek — 
,Nem is ok nélkül van a’tengeri ütközetre 
függesztve minden figyelem ; mert ha Meh- 
med Ali semmivé teheti az ellenséges flot
tát, vagy hatsak szaporíthatja is a’ kiszál
lókat vivő hajók számát, úgy a’ török 
szárazföldi tábor egyedül az élelemre meg
kívántatok nem léte miatt semmivé lessz ; 
ha pedig a’ Nagyúr tengeri ereje győz, 
melly jól lehet emberek számára nézve 
rosszabb készületü az egyiptomiaknál, de 
több mint ezek: úgy egyenesen meglehet 
Egyiptomot támadni , és a’ lakosok átalá- 
nosan úgy fogják tekinteni a’ Nagyúr se
regeit, mint szabadíttóikat, ’s azokkal 
eggyesülve fognak tyrannusok ellen har- 
tzolni.“ —

Itt,  Konstantinápolyban, még nem 
igen kegyetlenkedik a’ pestis; noha tesz 
ugyan eíőhaladást. Egynéhány nappal ez 
előtt Perában az őrházban lévő katonákat 
szökte meg hirtelenséggel. Ezen gonosz 
ellen azonban már a’ Törökök is tesznek 
védő intézeteket, a’ kik előbb mindent tsak 
a’ gondviselésre bíztak : így p. o. az emlí
tettem őrházat egész nap füstölték , minek-

utánna mindent kihordtak volna abból , a’ 
mi a’ pestist magába veszi. A’ cholera is 
újra kiütött a’ Marmora tenger mellett, 
melly tőlünk tsak egynéhány óra járás
nyira feküszik; szomorú volna, ha a’ két 
pusztíttó gonosz eggyesülve, minta’ múlt 
esztendőben , újra öldökölne népes váro
sunkban.

Tripoliból, OlaszOrszágon keresztül 
jött Levelek beszéllik Jul. 7-dikéről, hogy 
oda Jun. 14 dikén valamelly angoly Osz
tály ment b e , hogy a’ Basától 200 ezer 
piaster fizetést sürgessen, minthogy ennyire 
megy körül belől az angoly alattvalók 
által szenvedett kár követelés. A’ fizetésre 
48 órányi időt engedtek neki ; melly, mint
hogy ezen idő alatt meg nem történt, a’ 
Tripoliban volt angoly Consul bevette 
lobogóját, és készült az elmenetelre. Na
poli di Romániába hajót küldöttek az an
goly Admirálishoz , hogy a’ küldetés foga
natjáról tudósíttsák , és további parantso- 
latot vegyenek. Azon közben a’ kívánt 
pénz felének fizetését megajánlotta a’Basa; 
úgy vélekednek , hogy ezen fizetést elfo
gadják ugyan , mindazonáltal bevárják az 
Admirálistól érkezendő parantsolatot.

Legújabb Hírek.
Bonaparte Jósef Aug. 16-dikán érke

zett meg Philadelphiából Liverpoolba; 
kevés napok múlva Londonba várják.

Van de Weyer úr ugyan azon hónap
17-dikén Doverbe érkezett; küldetésének 
czélja az angol udvarnak hírül vinni Fe
jedelme házasságát.

Aug. I8*dikán Londonban azon hír 
terjedt, el hogy D. Miguel hajóhada Oporto 
előtt megjelent, és az ott lévő kikötőt be
zárta. (Oest. Beob.)

(Hasznos Mulatságok 18. Szám. \  árkus Hirdetés)
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H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

H i r d e t é s .
Haszonbérbe adandó javakról, és királyi haszonvételekről.

V kalotsai érseki javak fő tiszti hivatala részéről köz hírré tétetik , hogy a? 
következendő királyi haszonvételek; és részszerént szántó földekből, részszerént 
kaszálókból álló birtokok három egymásután következendő esztendőkre úgymint 
1833-dik esztendei Januarius 1-ső napjától, 1835-dik esztendei December utósó 
napjáig számítva Halotsán a’ Fő Tiszti Hivatal Cancelláriájába folyó 1832-dik esz
tendei S ;p*ember *21-dik napján köz kótyán a’ többet ígérőknek haszonbérbe ki
fognak a da ni, úgymint:

\ '  k a l o t s a i  u r a d a l o m n a k  ugyan csak kalotsai Tisztartói kerületébe; 
-— érseki kalotsai Városába.— A’ Serház pálinka égetéssel , és abban való pálinka 
méréssel; mészárszék nyoltzvan hold részint szántó földekkel, részint kaszálló ré
tekké .

F o k t ő  helységében: mészárszék.
Ú s z ó d  helységében: hús árulás jussa.
S z e n t  B e n e d e k  helységében: mészárszék.
B o g y i s z l ó  helységében: kortsma, a’ duna partján lévő a’ kortsmáltatás,

és hús árulás jussával.
D u s n o k helységében : mészárszék , kortsmáltatás jussával és vendég- 

fogadóval.
M is  ke helységében: kortsmáltatás, hús árulás 11 hold földdel, boltbeit 

jus uraság épületibe. Homorodi vízi m alom , három kerékre; továbbá Z a sz  t ó i  
puszta 150 Ha l ás z  300 I z s á k  1505. B é k 60. H as 169. Ó r ó s z  838. N a g y -  
N á n a  100. B a go d 487. Csárdával és ehez 12 hold földdel. Cs ep e gh S z i g etb  
2 l l. R e r e k  160. S z ü t s ö k  k a s z á l ó j a  88. S z a 1 m a-H i d 59. G y a r m a t  h- 
S z i g e t  h 393. Ö r e g  B e r k e  309. K i s - B e r k e  140. M a r c s a  51. S á s t ó  65.  
N a g v - Ha r t a  5802. B ő d  1568 holdak részint szántóföldekből, réssint kaszálló 
rétekből álló puszták, úgy nem különben S z e n t  B e n e d e k  helysége mellett 
a’ Dunán által privilegiált rév jus vagy is úgy nevezett Bisko Rév két hidas vagy 
is kompokkal, — kortsma házzal,—-kortsmáltatás jussával, és hozzá tartozandó 
kaszáitokkal.

A’ Hajósi Tisztartói kerületben.
H a j ó s  m e z ő  v á r o s s á b a :  mészárszék 33 hold földdel, úgy nevezett 

Schveitzeria legelő, két kerekre vízi malom és a* halászat.
C s á s z á r t ö l t é s  helységében : vendégfogadó kortsmáltatás jussával és kflh 

kuritzás kerttel, mészárszék 30 hold szántó földdel, 12 hold kaszállóval, és víz*' 
malom egy kerekre.

Második Féleszteudu.



X, 0 ,x,
K e 1 c ze helysegeben; kortsma és mészárszék jussa , Dömötöri tsárda korts- 

máltatás jussával.
N á d u d v a r  helységében: vendégfogadó kortsmáitatás jussával , mészárszék 

14 hold földdel, és vadászat jussa. Puszták : Ö f t ö r d i  207‘2 hold. C s a l a  6315. 
S z á n t ó  150 hold részint szántó földek, részint kaszá'ló rétek. Továbbá Örjegek 
és Rétek, Molnár Sziget, Rászálló a' Császártöltési út mellett, F a r k a s  S z i g e t  
a’ Sipsai nádlással, Hi l d i  pusztából 1858 , és K é l e s i  pusztából 170 hold 
szántóföld, és halászat jussa ezen Tisztartói kerületbe.

Szent Istváni Tisztartói kerületbe.
S z e n t  I s t v á n  helységében: serház, pálinfia égetés, és árulás, száraz ma

lo m , vendégfogadó kortsmáitatás jussával, mészárszék 34 úgy nevezett barát 
szigeti kaszádéval, Schumár 274 hold aliodialis földdel, vadászat jussa, dunai 
pitlés malom.

Sz e r e m l y e  helységében : mészárszék, dunai rév, vadászat jussal.
C sáv  o l y  helységében mészárszék 56 hold földekkel, ismét 34 hold szántó 

fö ld , és 22 hold kaszálló.
S ü. kö s d helységében : kortsmáitatás, és hús árulás jussa— Gerendi ku- 

kuritzás kert, 132 hold aliodialis földek, és 128 hold kaszálló — vadászat jussa.
C s a n á d helységében : kortsmáitatás, hús árulás és vadászat jussa. A’ réti 

pusztán, mészárszéki jus az úgy nevezett kazarával, vagy ürü hús árulással.
A’ Bácsi Uradalomba.

B á c s  m e z ő  v á r o s á b a n :  vendégfogadó kortsmáitatás jussával 31 hold 
szántó földdel, és 22 hold kaszállóval ; — mészárszék lakással, 34 hold szántó 
földdel, és 22 hold kaszállóval, —halászat jussa, és a’ széplaki egykerekű vízi 
malom.

D é  r o n y  h e l y s é g é b e n :  Vendégfogadó , kortsmáitatás jussa, mészárszék 
egy kaszállóval, és halászat.

Bács  Ú j f a l u  helységében: vendégfogadó , kortsmáitatás jussa, mészárszék 
pálinka égetés, és árulás, száraz malom.

A’ kik ezen javakat haszonbérbe venni kívánnák , a’ fent nevezett napon 
Kalotsán a* Fő Tiszti Hivatal Kantzelláriájába reggeli órákban tartandó k' Z-kóiya- 
vetyére illendő bánat pénzzel elkészülve, ezennel meghivatnak, addig az illető 
haszonvételekre megállapított feltételek , ugyan azon Canczelláriában , vagy a‘ 
Bátsi uradalomra nézve, a’ Bácsi Tisztartóságnál megtekintethetnel'.

F i g y e l m e z t e t é s .
A’ Rimái vas Egyesület minden Coactionariusainak közhírül adja, 

hogy minekutánna azok is ,  a’ kik Actiajikról uj leveleket vettek ki, a’régi Actiák- 
ról szólókat a’ hozott végzésnek ellenére még be nem hozták, az ebből idővel 
származható zav*ar elkerülése tekintetéből minden Coactionarius azon régi Actiák- 
ról szóló leveleit a’ legközelebb Rima-Brezón tartandó Szent Mihály havi vagy 
legfeljebb a’ jövő 1833-dik eszt.dei Májusi köz-Gyűlésre, a’ haszonvétel elveszté
sének terhe alatt behozni vagy beküldeni tartozzék, mivel ezek m inden esetre a’
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Nasy Méltóságú Magyar királyi Helytertó Tanats útján megsemmisítetteknek, 
amortizáltattahnak, 's minden erejekból luvetkeztettekneh országszerte fognak ki- 
hirdóttetni.

Köz-hírrétevés.
( 1) Felső Magyar Országnak eggyik nevezetes szabad kir. Városában egy ke

reskedés, melly fűszerekkel , kikészít tt bőrökkel s némelly apró árúkkal foly
tatja foglalatosságait, s kelendősége nagy 5 eladóvá lett a volt tulajdosanak ha
lála által. Az eladás feltételei igen kedvezők a megvenni kívánóra ; tsak azt mu
tassa ki, hogy a' nagy részent hatra maradható amak biztosittasara elegendő, s 
még régibb adósságokkal nem terhelt e-ft-eke vagyon. További útasittast ad Pes* 
ten Liedemann János Sámuel úr.

- V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N u n c i 11 m.
Oooscu’um de T estam en tis ex authenticis juris fontibus adeo exhaustum , 

ut vix ac ne vix qu'dem eatenus aliquid amplius scribi, sequaciter Promtuarium  
liu usee objecti merito compellari queat; omni praeterea in asserto juris citatio- 
nibus rite adnotatis , fulcitum, V c lero ,e t civili cujuscunque classis statui prao- 

imis'utile; facili insuper etgrata latinitate múltúm commendabile , venui exstat 
PeMlrni apud D D. Eggenberger, et Wigand bibliopolas ; Posonii apud D. Schwei- 
g r ;  Sopronii apud D. W igand; Ginsii apud D. E ngl; Albae Regiae apud D. 
Káder- Sabariae apud D. Zsoldos; et Veszprimii apud D. Gründier, quodlibet 
exemplar a 24 xris C. M. _________  Auctor.

H í r a d á s .
f-J) Fehér Vármegyében helyheztetett egy 5200 hold térségu , és a’ Dunától 

két órányi távúlságra lévő puszta, bizonyos sommának előre adása mellett, 1833. 
észt. September utósó napjától kezdvén, következő tíz esztendőkre árendába ki

adandóit y g y ében Dunától egy órányi, a nagy várostól pedig 6 órányi meszeségre 
lévő térségre nézve 2200 holdat magában foglaló szabad és allodialis birtok tsmos 
lakással , és gazdasági épületekkel azonnal a’ vevőnek árúba botsátatik.

K ú t  s e r a  L ő r i n c z ,
több Ns Familiák Ügyeinek TabulárisPártfogója.
Pesten a Hatvani útsza 542. szám alatt lévő Ház 

második emeletében.

Bor-eladás.
, Tekintetes Katymári Uradalom részéről köz hírré tétetik , hogy October 

1r dikén 183° reggel 9 órakor kezdve, Baja mező Városban, T. Latinovits Sán
dor féle nemzetség0 háznál, minteggy 300 akó. -  Magyaróti, Szilágyi, Paulisi, 
K vásintzi és Pétsi hegyi külömbféle esztendei term ésű, igen jo , fejer o borok, 
10 tői 12 akóig való hordónként, vas abrontsos hordókkal eggyütt, kész pénzért, 
a "többet ígérőknek, eladatni fognak; melly időre, a’ venni szándékozókba 
h e ly  színén m egjelenni, ezennel kéretnek. v
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H i r d e t é s

&’ M nfcátsi és Szent Miklósi Uradalmak’ erdeiben lévő tolsjmakkoltatásról.
(2 )  T. N. Beregh Vgyében belyheztetett Munkátsi és Sz. Miklósi Uradalmak’ 

részéről közhírré tétetik; hogy folyó észt. October 8-dik napján Munkátson az 
Uradalmi Fő Tisztség CancelJariájában reggeli 9 órakor kezdve a' fent nevezett 
Uradalmak’ erdeiben az idén termett tölgy-makknak használása licitátióképpen 
részenként az árendális summának három terminusokon való előre leendőletétele 
mellett kifog árendáltatni, melly időre az effélét árendálni kívánók ezennel illen
dően meghivattainak. Munkáts Aug. 20-dikán 1832.

J e l e n t é s .
(3)* A’ Nagy Méltóságú Magyar királyi Udvari Kamarának kegyes rendelésé

ből köz hírré tétetik : hogy Tettes Nagy Somogy Vármegyében hely heztetett a’ Zse- 
litz Sz. Jakabi Székiébe üres Apátság 5000 holdakra menő erdeibe az idei mak- 
koltatás e’ f. e. September 29-dikétői kezdve a’ leg közelebbi 1833-dik esztendei 
Martius 19-dikéig Lakótsán közel nagy Szigethez kótyavetye útján ugyan a’ 
f. e. September 6-dikán a* legtöbbet igéidnek adatni.

Ugyan az nap a’ drávai, a' deszka és épületfa kereskedésre való kikötő hely 
és a* halászat ezen uradalomba ki fog adatni.

A’ kinek erre szándéka lenne, az a’ nevezett napon Lakótsán magát a* Tisz- 
tartóság épületjénél 10 for. száztól való bánat pénzzel jelentse magát reggeli 9 
órakor, a’ hol a’ feltételeket is megnézhet*. Költ Budán Kisasszony hava 18. 1832.

Concursus Hirdetés.
(3 )  A* Nagymélt. kir. magyar udvari Kamera rendelésének következésében , 

ae Unghvári kir. Kamarális uradalomhoz tartozó Túrja Remetei vashán orhan meg- 
üresűlt O l v a s z t ó - m  e s t e r i  hivatalra, melly hez fizetésűi 120 for. C. P. 24 mérő 
ro’s , szabad szállás, ’s az olvasztó kementzéhez tartozó személyekre kivetett kö
zönséges rátából öt rész járúl conventióképpen , C o n c im u s  nyittatik meg. Az ezen 
hivatalt megnyerni kívánók , kérelmeket szükséges tanú-levelekkel felkészülve leg- 
fellyebb is Nov. Iső napjáig 1832. nyújtsákbe az Unghvári kir, Praefectusi* Hi
vatalnál. Költ Budán Aug. 14-dikén 1832.

Eladó Vendégfogadó.
(3 ) Pesten, a’ vátz i úton 400-dik szám alatt fekvő „fekete E le fá n t44 nevet vi

selő nagy Vendégfogadó, — melly 351 □  ölre terűi, ’s 9 szobából 5 konyhából, 
I éléskamrából, 3 mag- és ugyan annyi széna-padlásból, 350 akóra szolgáló bor- 
pintzéből, ktágas 80 lóra való istállóból, és 2 kútból álló— szahad kézből eladó. 
A ’ venni szándékozók a’ feltételeket Markold Ignácz hites Ügyvéd úrnál a’ Vármegye 
útzátskában 585-dik szám alatt Pesten, vagy Friderichkeit Márton úrnál Fejér- 
várott megtudhatják.
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(2) X. Ns Abaúj Vgyében i?z. kir. hassa Várossában s több más szomszéd 
Vgyékben lakozó uraságoknak kisasszonyait és úrfiait 4 évek lefo yta alatt olly  
nagy igyekezettel és előmenetellel tanította, bogy a’ tisztelt uraságoknak a leg- 
nagyobb megelégedéseket ’s a1 T. iNs Vgye pártfogását is megérdemleni tudta, 
— Most Hazánk több fővárossait szándékozik meglátogatni ; a’ jövő Sz. Mihály 
hava 6-dikán Sz. kir. Pest városába fog érkezni, a’ ki is ott mulatása alkalmatos
ságával a’ minden renden lévő nagyérdemű Közönségnek pártfogásába ajánlja 
magát.

H í r a d á s .
(3) A’ Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kamara rendeléséből köz hírré téte

tik , hogy a’ megüresűlt Esztergami Érsekség Javaiban jövő Sz. Mihály havában 
következendő haszonvételek árverés ú tján , a’ többet ígérőknek a’ jövő 1833-dik 
észt. Januarius 1-ső napjától kezdve, három egymás után következendő eszten
dőkre haszonbérbe fognak adattatni, j dessen: Sz. Mihály hava 3-dikán Érsek 
Újvárban az Uradalom író házában: A’ Morva Országból, és Slesiából Pestre 
vezető úton Pérbete nevezetű helységben lév ő , emeletre építtetett, 4 vendég 
szobából, és 40 lóra való istállókból álló Vendégfogadó, mindennémü italoknak 
egyedül abban való kimérésével, nagy kiterjedésű házi kerttel, 60 pozs mérő alá 
való három vetőre felosztott szántó földekkel, és 1 hold kaszálóval, nem külöm- 
ben 2 hold kukuritza , és kender földdel. 600 váltó forint bánó pénz letétele mellett.

Ugyan azon hónap |7-dikén Esztergám vízi várossában, az uradalom író- 
házában: a' repülő híd erányába helyheztetett 4 vendég szobából, és 24 lóra való 
istállókból álló szigeti vendégfogadó , mellyben az uraság bora egész esztendőt 
által mérettetik. 100 váltó forint bánó pénz letétele mellett.

Párkányban, a’ Mészárszék, hozzá való lakással, és házi kerttel, 9 hold 
szántóföldekkel, 3 hold kaszállóval, 1 hold kenderföld, és 2 £ hold kukuriczás- 
sal, 70 Vft bánó pénz letétele mellett.

Nyerges Újfa’un , a’ Mészárszék hozzá való Lakással, és házi kerttel, íiem kii- 
lömben 6 hold szántó f Üdékkel, 4 hold kaszállóval, és  ̂ hold kenderfölddel 203 
V.frt bánó pénz letétele mellett.

Siittőn a’ mészárszék hozzávaló lakással, és házi kerttel, 2 \  hold szántó fök- 
dekkel, 5 hold kaszállóval, és i  hold kenderfölddel 45 V.frt bánó pénz letétele 
mel ett.

Bajtán , és Leieden , öszvekaptsolva a’ mészárszék lakással, és 5 hold szán
tóföldekkel , banópénz 20 V.frt letétele mellett. n

Bútson, a’ pálinka főzés, és mérés 75 V.forint bánó pénz letétele mellett.
Bernetzén a’ pálinka főzés, és mérés, 16 V.frt bánó pénzletétele mellett.
?4otson a1 kereskedő bolt, hozzá tartozandó lakással, és házi kerttel, 58 

V.frt bánó pénz letétele mellett.
Ugyan azon hónap 19-dikén Motsán az uradalom Iróházában: Kavalhát ne

vezetű rétből, és nádasból álló 300 hold darab Keszegfalvának szomszédságában 
Komáromtól nem messze. 90 V.frt bánó pénz letétele mellett.



Bálvány Szakállosi Pusztár ak 100 hold egyedül rétségből álló felső része, 
Csiszár ét nevezetű alatt, 111 V frt bánó pénz letétele mellett.

Ugyan azon hónap 24 dikén Deitázon Nógrád Vármegyében, ugyan az 
uiadalnn íróházban: vadkerti határban 4 kerekű az urasággal, és várossal közös 
m alom , 6 \  hold szántóföldikkel, és két hold réttel. Gabona árenda fejéhen.

Ugyan azon hónap 26-dikán Nyitra Vármegyében fekvő Czétény helység
ben az uradalom íróházában : Nagy-Kéren a’ kortsma, lakással eggyütt , ncelly- 
ben az uraság bora félesztendeig, az árendás pálinkája pedig egész esztendő ál- 
t I mérettetni szokotf , hozzátartozandó 14 hold szántóföldekkel, és 2 hold réttel 
82 V.frt bánó pénz letétele mellett.

Nagy Béren a' mészárszék hozzá tartozandó lakással, 15 hold szántóföldek
kel ,  és 2 hóid réttel. 75 V frt bánó pénz letétele mellett.

Verebélyen a’ pálinka szabad m érése, es áruitatása 87 V.frt letétele mellett.
Ahán, a’ mészárszék , hozzá való lakással, és egy mérő alá való szántó föld

del, 25 V.frt bánó pénzletétele mellett.
Ugyan azon hónap 27-dikén Egerszegen Nyitra Vármegyében ; az egersze- 

gi határban való vadászat 3 Vfrt bánó pénz letétele mellett.
Mind Sz. hava l.ső  napján, a’ pozsonyi érseki iróházban : Csalóközben Po

zsonytól 1 \  órányira Ukvő felső Csőlle nevezetű helység határja szomsédságáhan 
az öreg Duna m ellett, egy darab legelő ŷâ broaíbí nevezet alatt 33 V.frt bánó pénz 
letétele mellett.

E z e n  h a sz o n v é te le k  k ib é r lé se  c z ik k e ly e it  az i l le tő  u ra d a lm i t is z tsé g e k n é l e m g  
le h e t  lá tn i. B u d á n  f i i s  A s s z o n y  h ava 3 -d ik á n .

) (  0  ) (

Vendégfogadók haszonbérbe adása.
(2) A’ T. Türjei Prépostság részéről'köz-hírré tétetik: hogy T. N. Zala Vár* 

m egyében helyheztetett Tűrje mező városban Sept. 29-dikén 1832. három esz
tendőre árverés útján árendába fog botsáttatni : 1-ször. Az Arany Korona neve
z e tű ,^  legjobb karban lévő vendégfogadó, melly ben vagyon 5 szoba, jó pintze, 
kotsi szín , istálló, ’s hozzátartozandó mészárszék , 20 hold szántó fö ld , és 9 
hold rét.

2-szor: Az úgy nevezett Sas vendégfogadó , 4 szobával, pintzével, kamarával, 
kotsi szín nel, istállóval, 6 hold szántó földdel, és 4 hold réttel , ’s mindeggyik- 
hez alkalmatos veteményes kert, fekvések vagyon a Triestről Pestre vezető or
szág útban.

Neveidnek ajánlkozás.
(3) Egy érettkorú férfiú, a’ ki tudományos pályáját végezve, mar több sze 

rentsés példáit adta nevelői tehetségének, kívánna mint illyen valamelly úribáz- 
hoz ju tn i; útasítást ád róla az újságíró Hivatal.
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Petr ázat T r a t  tn er J. M. és K ár o ly  i  / .  Konyrnyo/ntaté-intézetében.
Pesten Országát (B. Ortzy ház 531. sz.) megszerezhetni :

A’ valóságos világban sok
C s u d á l a t o s  T ö r t é n e t e k e n
keresztül ment Tátos vagy fejér májú Embereknek Galleriájok, vagy a' régibb 
s újabb időkben élt fatos vagy fejérmájú embereknek rendkivülvaló Történeteik
nek , veszedelmes utazásaiknak, csudas eseteiknek, emlékezetes jelenéseiknek és 

bűnös tetteiknek az emberi életből vett rajzolatjaik.

A'borzasztó történetekben gyönyörködő Olvasók’ számára
készült T Á R .

I-ső és II-dik Rész — 48 kr. ezüstpénz.

M a g y i á s  E z e r  M e s t e r
a' babonaság, kísértés, büvölés, bájolás mesterségében vetett erős hitnek meg- 

gyengítése kedvéért öszveszedődött, —  egy képpel — 42 kr. ezüst pénz.

EZER  EGY ÉJSZAKA (Arab Regék)
IX. kötetig, egy egy kötet ára 30 kr. ezüstben.

B é t  sb e n  a3 p é n z f o l y a m a t  k ö z é p  b ő t  se  A u g u s t u s  ‘zO-d?’kén:
i  pCentes Státus kötelező Leveleké 87jj for. 

4 pCentes — — — 76^ —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 126? for. 
Béts városi Bankó kötelező 2^ pCentes 46* — 
Bank Actiáké 1142^ —

A  ’ Gabonának Pesti p ia tz i ára Augustus ‘i\-d ikén  1832. l  attá Cz.ba/i , Posonyi mérő

1
I tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 6 — 40 6 — |Zab 1 — 34 1 — 32 1 — 28
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 20 Kukoritza 3 — 20 3 — 10 3 —
Rozs 2 — 50 2 — 40 2 — 32 {Köleskása — — —
Árpa 2 — 26 2 — 20 — (Köles - —

Budán, Augustus 18-dikán kijött számok: 34. 77 38. 42. 78.

A 5 I) u n a V i z  én e k á l l a p o t )  a a' B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r e n t  1832-d/kbe/t.
Aug 30-dikan 7 Láb, 5 Hüv. 0 Von. 

— 31-dikén 7 Láb, 5 Hüv. 6 Von.
Sept. 1-sőjén 7 Láb, 5 Hüv. 9 Von.



A5 magyar országi termékeknek folyó ára
e z ü s t  p é n z b e n t

a’ János fő vételi pesti vásárban Augustus 30-dikán 1832.

írt.tói írt.lg írt.te) írt.tg
I Gyapjú: egy nyirésü egész

117
tt — darabos —- _ —

tinóra mazsaja a  rozsnyói — __
ti nemesített finom — 95 105 Viasz : rozsnyói sárga — 65 66
u egy nyirésü középszerű — 75 88 // bánáti — —
ff közönséges

kél nyirésü finom
— 60 70 Z s ír :  disznózsír -— 19 20

ff éli — 65 70 Vaj : te bén vaj — 24 25
tt középszerű — — 55 60 Szalonna : — 14 16 |
n közönséges — _ 42 50 Háj : — __ — B
ii finom nyári — — — Vággyá : olvasztott — 18 11 " középszerű — 

közönséges —
— — — n gömböczb. (in Wammen) — — I
— — — „ olvasztallan rúdban (<n

a bánáti Zigára kézmos — 42 48 Stangen) — 15 1 5 ! |
a — — úsztatott — 38 42 L n y v  :  asztaloscnyv mázsája 14 16 R
rí magy. juhgyap. kézmos — 25 28 S z ilv a :  aszalt — 4! 5 jj
i i — — úsztatott — 23 26 T un so : — 5 — 3

D ohány:  debrői 1sö faj mázsája 18 22 Bor :  borjúbőr párja 2 210
n — 2ik — — 12 16 z, juhbőr — 1i 2 l |
t i — 3ik — — 10 11 // nyúl bőr száza 40 48
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1 9 .  S z á m .

H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K
D j t s é r  e t.

Bajosok a* fülnek szédíUő hangjaid, álnok
Dítseret ; ’» sokakat félre visz a’ te szavad.

A ’ böltset nem; ez azt veszi józan fontolatokra: 
Mit tesz , 's lessz é ok majd ditsekedni vele ?

PESTEN 1832
Magyar és Erdély Ország.
Felséges ifjabb Királyunk életének 

megtartásáért örvendező hála áldozatok 
mennek az egek urához ; így Esztergámban, 
Körmötz Bányán, és Zágrábban Aug. 26-án, 
mindenütt fényes egyházi szertartással.

Ó ts. k. Apostoli Felsége f. e. Aug.
20-dikán kiadott kegyelmes rendelése sze
rént, a’ Magyar kir. Tudományok Egye
temében a’ következendő T.T. Férfiakat 
méltóztatott rendes Taníttókká kinevezni, 
ú. m. az Elementáris Mathesis és Polgári 
Epíttést taníttóvá Wolfstein Jósefurat, 
eddig ugyan tsak ezen Tudományos Egye
temben a’ fenségesebb Mathesisnek volt 
rendkívüli taníttóját; a’ Természeti- és 
Magyar Országlási Törvény taníttójává Vi- 
roszil Antal urat, eddig a’ posonyi kir. Aka
démiában ugyan azon tudományoknak volt 
rendes taníttóját; a’ Természeti tudomány 
és műv-készítmények taníttójává Gröber 
Lőrintz urat, eddig a’ Győri kir. Akadé
miában ugyan azon tudományoknak volt 
rendes taníttóját.

E l s ő  K ö z l e s
<*J m a g y a r  tu d ó s  tá r s a s á g n a k  m o s t f o l y ó  n a g y  

g y ű lé s é r ő l .

Gróf Széki Teleki Jósef magy. kir. udvari 
Referendarius és ns Szabolcs Vármegyei 

Főispán úr előülése alatt.
Második Félesztendő»

I .  A 3 S e p te m b e r  \ s ő j é n  t a r t o t t  ö tö d ik  ü lé sb e n  
t i tk o s  s z a v a z a to k  tö b b s é g é v e l  t i s z t e l e t b e l i  t a g g á  

v á l a s z t a t o t t :
Horváth János,cs. k. val. belső titkos 

Tanácsos , Székes Fejérvári Püspök Sz. 
Theologia Doctora.

Georch Illyés több ns Vgye Táblabirája.
A’ Filozófia osztályába néhai Imre 

János rendes helybeli tag helyére Szalay 
Imre rendes tag lépvén, ide másodiknak 
választatott: Kállay Ferencz cs. k. pensio- 
nált Auditor Kapitány.

A’ mathesis osztályába néhai Tittel 
Pál rendes tag helyére: Győry Sándor, a7 
Duna mappatiójánál lévő hites Földmérő.

Levelező tagokká választattak : Deáki 
Zsigmond győri megyebeli Pap , a’ luccai 
kis herczeg nevelője. Péczeli Jósef a’ deb- 
reczeni ref. Collegiumban Professor. Tes- 
sedik Ferencz , a’ magyar kir. udv. Kama
ránál tiszteletbeli Concipista ’s a’ párisi 
földleirási társaság tagja. Ferenczy István, 
Képfaragó. Géléi Jósef, nyugalomban lévő 
Professor. Walther László, a’ M. Károlyi 
Grófok levéltárnoka.
I I .  A z  I g a z g a t ó  ta n á c s n a k  S e p te m b e r  3 -d ik á n  

t a r t o t t  ü lé sé b e n  f e l o l v a s t a t o t t .
I. O cs. kir. Fő Herczegségének a’ 

Nádornak, a’ M. Gr. Előlülő úrhozMajus 
2d. 1832. költ k. tudósítása az iránt, hogy 
azon 352 pengő forintnak a’ társaság pénz

Szerdán  Sz. Mihály Hava 5-dik napján



tárába küldése felő l, mellyct NsBács Vár
megye gyűjtőit a’ rendelést megtette.

2. Bejelentetett hogy Döme Károly 
p o s o n y i  oivasó kanonok, Sz. Imre nevelő 
háza Igazgatója ’s a’ m. t. társaság tiszte
letbeli tagja, Május 11-d. 1832 a’ társa J 
ság tőke pénzeihez háromszáz pengő fo
rinttal járult.

3. Felölv. Kolosváry Sándor Apátur 
és veszprími olvasó Kanonok ’s a’ m. t. 
társaság igazgató és tiszteletbeli tagjának 
Május 25-dik 1832 irt levele melly mel
lett a’ társaság tőkepénzeihez négy száz 
pengő forintot külde.

4. Perlaki Perlaky Károly jelentése, 
.melly szerint Junius 10 d- 1832 a’ tár
saság pénztárába 100 pengő forintot ala
pítványul lefizetett.

5. Báró Négyesi Szepessy Ignálz cs. 
kir. val. belső titk. Tanácsos pécsi Püspök 
levele Julius 25-dikéről 1832a tisztelt Elől 
ülő Úrhoz, melly szerint minden eszten
dő végével hat száz ezüst forintot fog, a’ 
mig é l, a’ társaság pénztárába béfizetni.

6. Béadatott nemes Fejér Vármegye 
részéről a’ már elébb küldött 472 forint 
20 xrhoz most újonnan 138 forint peng.

7. Béjelentetett azon 100 pengő fo
rint általvélele, mellyet Kálmán János 
tárányi Plébános a’ társaság tőkepénzeihez 
küldött.

8. Felolv. Gévay Antal a’ bécsi cs. 
udv. könyvtárnál A lőr ’s a’ társaság leve
lező tagjának levele Aug. 27-dikéről 1832, 
mellyben magát esztendőnkint míg él , 
a’ társaság pénztárába ötven pengő forint 
Ráfizetésére kötelezi.

9. Az I gazgató tanács, a’ törvény osz
tályába , helybeli rendes taggá Perger János 
hites Ügyvédet, több ns vármegyeTábla- 
biráját, ’s ugyan azon osztályba vidéki
3-dik rendes taggá, Eresei Dániel debre- 
czeni ref. Collegiumbeli Prof. és Táblabi- 
1 ót nevezte ki.

Hirré tétetik az is , hogy a’ magyar 
tudós társaság September 8-dikán nemes 
Pest Vármegye nagyobb Palotájában fogja 
tartani első közülését.

September 4d. 1832.
Dübrentei Gábor m. k* 

Titoknok.
A’ Pesti Vakok Intézetéhez 1832-dik 

esztendei Januárius hónap lső napjától Ju
nius hónap utolsó napjáig tett ajánlásoknak 
névszerént való leírása ; ezüstben értve a’ 
sommákat. A ’ Pesti Arany és Ezüst műves 
Czéh ajánlásából 10 for.; Néhai Mélt. Maj- 
láth György Personális úr elmaradott öz
vegye született Szlávy Mária O Nagysága 
ajánlásából 40 f; Egy nevezetlen maradni 
kívánó valaki 5f.; ismét egy ollyan más 10f.; 
A’ Pesti Szappanyos Czéh ajánlásából 20 
for.; A’ Pesti Kerékgyártó Czéh ajánlásá
ból 16 for. 4 xr.; Maurer János úr Már
ványozó Mester ajánlásából 15 for. 24 kr.; 
Artelt Anna testamentoma szerént 48 xr.; 
Neumajer Adám testamentoma szerént24 
xr.; Ruttkay Jósef úr ajánlása által 2 for.; 
Löwi Herman ajánlása által 10 for.; Né
hai Tiszt. Szoller Jakab Szent Kereszti Plé
bános ur elmaradott vagyonából 218 for. 
12 xr. Egy nevezetlen maradni kívánó 
Asszonyságtól 2 for.; Mráz Ferentz testa
mentoma szerént 2 for.; Mon Klára tes
tamentoma szerént 24 xr.; Egy nevezetlen 
maradni kívánótól 2 for.; Tilch Susánna 
asszony ajánlásából 2 for.; M. G. Ur aján
lása szerént 10 for.; Az Újvidéki Görög 
nemeggyesűlt Kereskedők ajánlásából 10 
for.; Szabad kikötő Fiume Várossá Tanátsa 
1 for. 41 £ xr. (Folyt. Követk.)

Csepely Szigetéből ezen örvendeztető 
tudósítást Írják: Nagy Méltóságú Horváth 
János Székes Fejérvári Megyés Püspök 
Ő Excja e’ f. észt. Kis Asszony Hava 22-dik 
és következett, napjain méltózlatolt Cse
pely Szigeti A1 Esperest - Kerületet meg
látogatni, és a’Bérmálás Szentségét Szám



tálán Híveknek feladni. Ezen egyházi tör
vényes látogatásakor nem tsak a’ Katho- 
lika Hit’ és Erköltsi Tudománynak men
nyei tisztaságát fenn tartani sürgette az 
Apostoli Férfiú, annak emberi természe
tünkre boldogító béfolyását hatalmas be
szédivei, melljeket a’ Hívekhez tartott, 
meggyőzőleg bébizonyítva; hanem mint 
hív Hazafi a’ magyar Nyelvnek előmozdí
tására is hathatós rendeléseket tett, a’ ha
zai nyelv tanilását és tanulását minden Is
kolákban törvényesen meg parantsolván. 
Hódíttó szelídséggel ’s őszinte Apostoli 
buzgósággal le ereszkedett a’ kisdedekhez, 
őket a’ Hazai nyelvből ki kérdezte, a’ je
lesebbeket megajándékozta, minnyájokat 
a’ Hazai nyelv szeretetére buzdítva. Bölts 
Rendelései után öröm érzettel reményű 
minden Hazafi, hogy Árpád Szigetének 
idegen ajkú Lakói Árpád nyelvét meg ked
velve, nemzeti nyelvünkön ditsőitik az 
Egek Urát Istenét. Áldás ezért, és örök 
bála Hazánk érdemekkel teljes nagy fiá
nak és Fő Papjának.

B e t s .
Aug. 26-dikán ünnepiette itt a’ Nemes 

Ma gyár NemzetSz. István Apostoli Magyar 
Királynak jeles ünnepét a’hoz illő pompá
val és szertartással,a’T.T. Kaputzinus Atyák 
Templomában ,a’ hol a’Fels. Magyar és Er
délyi Udvari Kantzelláriáknak tiszti Tagjai, 
több Magyar Méltóságokkal eggyütt Nem
zeti fényes öltözetekben jelentek meg; az 
egyházi Beszédet Fő Tiszt. Feltinger István 
ú r, a’ Győri Ns Káptalan Kanonokja tar
totta , mellj'ben Sz. Lukáts XIX: 6. eme’ 
szavai szerént: „Uram! a’ te gírád , tíz gírát 
nyert“ tiszta szép magyarsággal, és szív- 
reható ékesen szóllássál fejtegette ki Sz. Ist
vánnak ,a’ Magyar Nemzet első Király jának 
apostoli érdemeit; a’ ki az iidvözíttő keresz
tyén hitben az isteni gondviselés által meg- 
világosíttatván,a’neki adatott gírával, ural

kodásának hosszas és igen súlj os ideje alatt 
olly híven gazdálkodott, ’s keresztyéni és 
fejedelmi kötelességeit az Isten ditsőségére , 
a’ keresztyén Vallás gyarapítására o llj d ilső 
előmenetellel teljesítette. (Magy. Kurír.)

Kagy Britannia,
Londonból Aug. 18-kán jelentik : hogy 

oda György Cambridgei IIg. nevelőjével 
W ood úrral eggyütt megérkezett.

A’ Times adja : ,,A’ múlt Csütörtökön 
jött meg Philade!phiából Bonaparte Jósef 
kíséretével eggyütt Liverpoolba. A’ vám
háznál szállotl le, rnelly előtt a’ kivántsi- 
ság sok népet gyűjtött öszve. Az a’ híre 
hogy Bonaparte Jósef Angliába tsak mu
tatásképpen úlazott légyen. Eggy két nap 
múlva Londonba fog jőni , ’s ott fogja 
magátelőször elhatározni, hogy fog-e Olasz 
Országba utazni.“ A ’ New-Yorki újság 
levelekben a’ következendő tzikkely ál l : 
„Gróf Survilliers, vagy Bonaparte Jósef 
eggykori Spanyol Király , ma fog Phila
delphiából Liverpoolba hajózni. Úgy hi
szik, hogy nints néki szándéka többé az 
Eggyesült Státusokba visszatérni. Minek- 
előtte Bordenlown-t, hol 16 esztendeig 
lakott, elhagyta volna, az odavaló lako
sok közül sokan voltak tiszteletére, hogy 
tőle bútsút véve, legjobb kivánataikat ki
jelentsék. Úgy látszik hogy az Európából 
jött legutóbbi levelek határozták őtetezen 
menetelre.“

Az Országnak hülönbbféle részeiből 
jött tudósítások szerént a’Cholerában tör
tént legújabb megbetegúlések száma 744-re 
megyen; 214*en meghaltak benne, 394-en 
pedig meggyógyúltak. Öszvesen az egész 
Országban 32,071-en betegedtek meg ezen 
nyavalyában annak kitörésétől fogva, meg
haltak 12,003-an.

Limerickből Írják— Irlandban— hogy 
azok, a’kikre ezen város környékén a’ ga
bona - tized Leszedése bízatlalott, hénleie-

A



kiváltképpen gondoskodni; bánkódva hal
lotta, hogy távolléte alatt ama’ főbenjáró 
kérdés , a' scheldeibajókázás felől olly alap
talan hírek szállongottak: de ő megvagyon 
felőle győződve, hogy a’ környűlállások 
soha sem voltak kedvezőbbek, mint mos
tanában“ Hasonló értelmű feleletet adott 
a’ Lüttichi polgároknak , ’s minekutánna 
megígérte, hogy nem sokára elfog Liit- 
tichbe menni így szóllott: „Nekünk jus
sunk vagyon megkívánni azt , a’ mit meg 
ígértek. Mi elegendő áldozatokat tet
tünk már, többet nem tehetünk többé.“ 
Estve a’ játékszínbe mentek O Egek, hol 
végnélkül tartó örvendezés jeleivel fogad
tattak. A’ negj^edik felvonás után elhagy
ták Ő Fgek a’ játszóhelyet. A’ város pom
pásan ki volt világosítva ’s a’ t.

Aug. 25-dikén , mint a’ Királynénak 
születése napján 8000 kenyér, ’s ugyan 
annyi fél-frank darabok fognak a’ szegények 
között elosztatódni. A’ közönséges játé
kok , ’s mulatságok helyébe ezen adakozá
sok fognak lépni, mert amazok a’ mostani 
ünnepléseknél a’Cholera végeit elmaradtak.

A’ Belgiom ’s Hollandia között fenn
forgó kérdés felől az angoly újságok igen 
megnyugtató híreket közölnek ; a’ Globe 
így ír: „A* Hollandia, ’s Belgiom közt 
lévő vita az utolsó napokban új fordúlást 
nyert. Sokáig azon vélekedésben voltak 
az emberek , hogy a’ hollandi Királynak 
ellenvetései a’Nov. 15-dikén költEggyezés 
ellen azon zárlaton alapulnak , melly a’ 
Belgáknak szabad hajókázást nyit a’Schelde 
’s llhénus között lévő tsatornyákon ; azon
ban most már kitettszik, hogy ez tsak ne
vét viseli az engedésnek a’ Hollandusok 
részéről ; mert a’Rhénus partján lévő Stá
tusok a’ Bétsi Eggyezés után mindnyájan 
just tartanak a’hoz , hogy a’ Bhenusból a’ 
Sebeidébe hajózhassanak Antwerpenig, ’s 
innen vissza; ’s ugyan azért nem lehet nagy 
kedvezésnek tekinteni, ha azt a’ Belgáknak

is megengedik. Most a’ Hollandusok más 
formában akarják a’ Scheldének egykori 
elzárását visszaállítani, ollyan adót vetve 
a hajokázokra , melly fel ér a’ tilalommal; 
de ezen kérdés már nem tsupán Belgio- 
mot, hanem az egész miveit világot illeti. 
Minden kereskedő Nemzeteket érdekel a’ 
Scheldei hajókázásnak szabad volta,’s egy 
Diplomat sem merne ollyan eggyezéshez 
lépni, a’ melly ezen szabadságot semmi
sítené. Ezen kérdésnél Angliának , Frantzia 
Országnak ’s Amerikának szint’ olly nagy 
az érdeklete mint Belgiomnak magának.“ 

Hágából a’ közönséges újság levelek 
Aug. 15-dikén ezeket jelentik: ,,A’ Con- 
ferentia által Országlószékiinkkel tett utol
só közlések felől semmi sints még hivata
losan nyilvánságossá téve. Sokan még is 
bizonyosnak tartják , hogy azok igen bé
kességre tzélozók ; valamint közönséges is 
azon vélemény, hogy a’ Conferentiának 
s a’ Hatalmasságoknak szándékai éppen 

nem olly háborút szomjúhozó hangon 
vágynak kifejezve, mint a’ millyennel él
nek még most is különbbféle frantzia ’s 
belga újság levelek. A’ honnan itt éppen 
nints a’ felől kétség, hogy igen közel van 
már ezen dolog a’ tökéletes elhatározáshoz ; 
mert minekutánna a’ 24 CzikkelyeketBel
giom már virtualiter elfogadta, más rész
ről pedig a’ Német Alföldi Király részéről 
semmit sem kívánnak ollyasmit, a’ mi 
azon Czikkelyek leikével ellenkeznék, bi
zonyosan nem sokára kifog ezen dolog fej- 
tődni , ’s amaz öszvekeveredelt kérdés, a’ 
mellybe Leopold Királynak , ’s Országának 
megösmérése is tartozik, elfog döntettetni.“ 

Luxemburgból írják, hogy némelly 
Belgiomi Ágensek Grevenmacheren történt 
keresztül útazások alkalmatosságával Des- 
prez urat, egykori vámtisztet, Schangen- 
ben pedig ifj. Sauer urat ideigvaló adósze
dőt Luxemburgban , hihetőképpen vissza
tolásként Thorn úrért, elfogták.



P ő r t  i i g a l l i  a.
Madridból, hivatalos Újság jelentés

ből tudni azt, hogy a’ Lizabonánál fel- 
álitott első tábor osztálynak eddig volt 
Kormányozója Pezo do Begoa Grlis Aug.
4-dikén Minho tartományba ment, hogy 
ott a’ 2-dik és 4-dik osztály Kormányozá
sát vegye által, mellyek eddigSanla-Marta 
és Povoas Grlisok alatt voltának. Mind a’ 
két Osztály a’ Duero jobb partján fog 
felállíttatni, a’ bal parton tsak annyi sereg 
marad, kiváltképpen lovasság, a’ mennyi 
szükségesnek ítéltetik arra, hogy Dóin 
Pedronak akármelly esetre történendő 
próbatételét vissza verjék. A’ 2-dik Osz
tály , — melly egyedül maga mérkődzött 
eddig D. Pedróval, tsak 8000 emberből 
’s 3—400 lóból á ll, és 12 tábori ágyúja 
van, nemtsak a’ 4-dik osztállyal fog sza- 
poríttatni, hanem könnyű lovassággal is; 
mellyre igen nagy szüksége vagyon. Oporto 
környékén , melly fél hold formában van 
körűi véve, guerilla tsapatok száguldoz
nák , mellyeknek többnyire öreg ’s tapasz
talt tisztjeik vannak.

Angoly levelek Aug. 20-dikán adják 
az azon hónap 4-dikéig történteket Opor
tóból; de azok mind tsekély értékűek. 
Egyiknek ez a’ kivonatja: „Azon kurír, a’ 
ki Villádé Conde felément, mintegy 500 
főre telő guerilla tsapatra ütközött, vezé
re volt Joze de Caen la Mello, a’ ki a’ 
mieink előtt, ezeknek számok alig telt 
200 ra, futott, és 30 at hagyott halva az 
ütközet helyén. Más nap ismét öszve ver
tek magokat az előbb futottak , ’s nagy 
dúlásokat tettek. Hasonlót tesz más gue
rilla tsapat, melly Visconde de Montale 
gre kormányja alatt S. Terso és Villa 
Garcia között áll , ’s az egész környéket 
dúlja és rabolja. Santa Martha fő ereje 
Amarante-nál áll, és ott sántzolást lészen , 
elő őrei Pennafielben vannak. Úgy látszik

hogy ez nem készül a’ megtámadást újit- 
tani; sokkal többet vesztett a’ 23-diki üt
közetben, mintsem előre gyanították; se- 
besűltjeinek nagy része Pennafielben fek
szik. Az a’ hír nem volt igaz, hogy Sir 
John Campbell ezzel öszve tsatolta magát; 
valamint az sem igaz más részről , hogy 
Campbell D. Pedróhoz ment volna által. 
Bizonyos brigadiros, Ousely a’ neve, 
eggyesiilt vele; de ez magában nem igen 
nagy nyereség. Tegnap előtt éjtszaka el- 
fogattatott a’ S. Bentoi Apátur, minthogy 
valamelly levelet fogtak e l, melly őtet 
arra biztatja, hogy semmit sem gondolva 
azzal, hogy az első próbatétel, melly sze
rént a’ klastromokat felgyújtogatva, ha 
majd szokása szerént segedelem végett a’ 
gyúlladáshoz megy a’ Császár minden kí
séret nélkül , verettessék által; ezzel mon
dom semmit sem gondolva , kéltségbe ne 
essék , hanem minden tehetségében álló 
módokat arra fordíttson ; hogy a’ szeren- 
tse vadászszal-Abenteurer, úgy nevezik a’ 
Császárt— minél hamarább késszen legye
nek. Illy ellenségekkel van dolga D. Pe
dronak ! Az a’ híre hogy Manuel Sians 
felkőit, és D. Pedro részére nyilatkoztatta 
magát; ha ez igaz, úgy hatalmas egyesült
je van a’ Császárnak. Oporto most nagyon 
megvan erősítve; a’ lakosok el kezdenek 
bizodal mat nyerni.

Párisi levelek, Lizabonából 9-dikig, 
Oportóból pedig 10 dikig terjedő híreket 
adnak Bayoni levelezőjük tudósíttás után, 
a’ kinek mindazonáltal nem lehet minden
ben és mindenkor teljes hitelt adni. Mind 
a’ két helyről vett tudosíttások új vereke
désről emlegetődzenek, melly a’ Povoas 
kormányja alatt állók és Oportóból előre 
nyomúltaU között történt. A’ Lizabonai 
tudosíttások szerént a’ Miguelista Grlis 
álalánosan megverettetelt. Oportóból ek
ként adják az egész történetet: Aug. 7-di- 
kén reggel minekutánna a’ Povoas Grlis



kormány ja alatt állott Osztály Villa da 
Nova előtt megtámadta a’ Constitutiona- 
listák elő őreit, ezen utolsók kevés szám 
mai léve , kénteleníttettek a* város felé 
vissza vonulni; de a* puskázást félbe nem 
szakasztották. Az ellenség minden kard 
vágás nélkül elfoglalta a* Helységet; de 
tsak hamar vissza verettetett a’ városban 
volt katona erőtől, mellyel eggyesűlve van 
az egész lakosság: e’ szerént Povoas kén- 
teleníttetett a* legnagyobb zavarodásban 
vissza vonulni. A* mi katonáink neki bá
torodva a’ győzödelem által, űzték a’ fu
tókat ; és a’ bértzet a’ hol az ütközet kez
dődött, újra elfoglalván, a* verekedés meg
szűnt, öröm újjongatások között térve 
vissza a’ seregek Oportóba. Povoas Grlis- 
nak vesztesége ha szinte nem nagy lehet 
is, arra leg alább megfogja taníttani, hogy 
a’ mi városunkat megtámadni , mind ha- 
szontalanság. Mi tsak három holtat vesz
tettünk, hét pedig sebbe esett; ezeknek 
számok között két fiatal Frantzia vagyon, 
a’ kik magokat különösen kimutatták ezen 
verekedésben. Sebjeik nem halálosok.

Lizabonából Aug. 8-dikán D. Miguel 
voltaképpen ösméri helyheztetésének ve
szedelmes voltát; Santa - Martha és Povo
as Grlisok elejébe terjesztették, hogy 
Oportót meg támadni a’ parantsolatjaiktól 
függő hadi erővel, valamint vakmerő, úgy 
veszedelmes is lenne. Mind e’ mellett sem 
akar ja D.Miguel a’Főváros erősíttésére szol
gálté seregek számát kevesebbíteni, lázza- 
dás kiütésétől tartva; illy terhes állapotban 
arra határozta magát az Országiás , hogy 
Pozo do Regoa Grlis neveztessék ki Főhadi 
Kormányozónak ama’ Osztályok felett; az 
Országiás hasonlítt az ollyan beteghez, 
a’ ki az orvosait változtattja, hogyőmeg- 
gyógyúljon. Povoasnak utolsó tudósíttása 
szerént még mind Oportóban eggyesűlve 
tartja D. Pedro egész erejét. Mihelyest f

annyira mehet; hogy 3—400 lovassága 
legyen , bizonyosan ki fog szállani ’s meg- 
támadólag munkáltam. Minden eggyetlen 
egy tsapástól függ ; Santa Marthának, vagy 
Povoasnak Osztállyá verettessék meg; 
akkor az általszökések átalánosokká lesz
nek D. Miguel táborából: már eddig is 
szembetűnő, tsakhogy ay szököttek nem 
Oportóba mennek , hanem az Országbel
sejébe. D. Miguel hajós serege még mind 
eddig sem tért vissza. — Figuerából jelen
tés érkezett a’ Kormányozótói, hogy D. 
Pedrónak két hajója reá lövöldözötteggyik 
erősségre a’ városkörnyékében ; a’ lövöl
dözést visszonozták az erősségből: azon
ban kevés idő múlva eltávozott mind a’ 
két hajó a’ nélkül, hogy az ellenséges erő 
egymásban kárt tett volna.

A’ kereskedőségnek útasíttásúl közön
ségesen kihirdettetett ím’ ez: ,,Asia linea 
hajón, Roca fok előtt, Aug. 5-ikémUram! 
Azon Angoly hajók igazgatóinak , mellyek 
Cascaes öbölben találtatnak , és mind azok
nak a’ kiket a’ dolog érdekel, tudtokra 
fogja adni , hogy én tegnap Hoppner úr
tól (britt Consul Lizabonában) levelet vet
tem , melly szerént a’ portugalli Ország
iás, mind addig míg az ellenség, Portu
gálba partjai előtt fog lenni, semmi idegen 
hajót, sem útazót nem fog a’ Tajórabebo- 
tsáttani. (Aláírás) W. M. Parker Contra- 
Admirális.

Legifjabb Hírek.
Don Pedro helyheztetése nagyon eri- 

fieus. — Aug. 21-dikén ünnepeltetett az 
angol király 68-dik születése napja. —- 
Gróf Montalivel felgyógyúlt ,’s Aug.22-kén 
jelen volt a’ miniszteri Tanátsban. — 
Montpellierben nyugtalan lázongások tör
téntek ; több tsoportok e’ kiabálással jár
tak fel ’s alá az útszákon : „le a’ Carlis- 
tákkal.“ (Oest. Beob.)

(Hasznos Mulatságok 19. Szám. £ árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K
19.

a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

Tudományos Jelentés.
Veszprémben Számmer Alajos Könyvnyomtató-Intézetében Julius 28. óta 

szakadatlanul nyomtattatik illy czímű munka:

E k h n
E l s ő  K ö t e t .

S z e r z e t t é

P a p p  I g n á c z .

F o g l a l a t :
I. R é s z :  Z ó d o n y i  Á g n e s ,  e r ed e ti s z o m o r ú  J á ték  5 F e lv o n á s b a n
II R é s z :  H azai L itera tu r e . 1 .) A n tik r itica  T o ld y  F e r e n c z  e l le n .  —  2 . )  F e 

le le t  M a g y a r  P o é z is o m ’ u tó s ó  K r itik u ssá n a k . —  3 .)  A z 1 8 3 1 . A u ró ra  R e fe r e n 
sé h e z . —  4 .)  É szre v éte le k  a’ K ritik ai L a p o k ’ I. F ü z e té n e k  n é m e lly  p o n tja ira . —
5 .)  A z A u róra’ fo ly ta tá sá n a k  je le n té s e  e l l e n . — 6 .)  N e fe le jts . A lm a n a c h  1 8 3 2 . S zer-  
k ez te té  K o v a c só c z y  M ihály  *s a’ t . —  7 . )  A u ró ra  hazai A lm a n a c h  a la p ítá  K is fa lu d y  
K á r .' fo ly ta tja  B ajza 1 8 3 2  ’s  a' t.

III. R é s z :  R ü lö n b fé le  e r e d e ti  v erseze tek . R e jte tt szavak . J e le n té s .

A z  ára b e k ö tv e  e g y  fo r in t e z ü s tb e n .
E lő r e n d e lé s e k e t  te h e tn i m in d e n  h ite le sb  K ö n y v á r o s o k n á l , a’ k ik n ek  m in 

d e n  t íz tő l a ’ t iz e n e g g y e d ik  in g y e n  a ján lta tik .
Veszprémben A u g . 3 0 . 1 8 3 2 .

P a p p  I g n á c z  s .  k. 
e z  ú tta l az E kh ó' S zerző je  é s  R ia d ó ja .

Eladó Pénz-Gyűjtemény.
( l )  C zu k or ú tsz a b a n  5 0 9 -d ik  s z á m  a la tt fö ld  sz in t  e g y  8 3 0  darab  r é g i e z ü s t  

é s  réz p én z e k b ő l á lló  ritka G y ű j te m é n y  ju ta lm a s  á r o n  e la d a n d ó .

Második Félesztendő.



Hízott marhák’ legelője eránt.
Pesti 'asarok körül.

( I )  T  P e s t  V á r m e g y é b e n  G y á lh o *  fé l m é n fő id r e  e s ő  P őth arasztl 
m e lly e l  a  C so n g ra d ro t P e s tr e  jö v ő  n a g y  o r sz á g ú t h a s ít ,  sok k a l O sm éreteseb b  
k ö v ér  e s  h a sz n o s  fu v u  tagas le g e lő j é r ő l ; s z á m o s  é s  k ifo g y h a ta lla n  jó  vi u k ú t já t  
r ó l ,  ú sz ta tó  ta v a ir ó l;  n y á r b a n  s z e llő z ő  e g y e s  é lő fá ir ó l;  ő s s z ő  á  hide«- sz é l e l 'e n  
v a ló  lig e te s  e n y h e ly e .r o ! ; v e n d é g fo g a d ó ja  a lk a lm a ssá g á r ó l, *s m in d  ezeknek L ó 
s á g á r ó l ,  m in ts e m  h o g y  e le g g e  le h e tn e  a já n la n i. A z o k n a k  te h á t ,  kik fo lv ó  1 8 3 2  
e sz te n d e i n o v e m b e r , p e s ti vásárra haj a n d ó  h íz ó i t  m arhájik at p ih e n te tn i 's e z u  
ta n  n ek i te lv e  a 'avarra  k iá llítta t .,;  k ív á n n á k , je le n te tik  : h o g y  e fo lv ó  1 8 3 2  e s z  

t e u d e i  O c to b e r  2 8 . n a p já tó l k e z d v e , N o v e m b e r  5 -d ig  n a p já ig , é s  Íg y  8 e e é s z  na’ 
p o k o n  e g y  darab  m a rh á tó l tö b b e t  n e m  f iz e t n e k ,m in t  4 x r t . v á ltó  cz é d u lá b a n  
—  E z e n k ív ü l ha n e ta lá n  a m arha  ta k a rm á n y ra  s z o r u ln a , le h e tk a p n i ig e n  ju ta ’roas 
a rro n  le g ,o b b  m .n e m u s e g u  s  takarasú  id e , s z é n á t ,  akár ö l akár m á zsa  szám ra • 
s o t t  tavasz  s z a lm á t ,  s  k u k oricza  s z ir a t ,  v a g y  ősz i sza lm á  is nasry m e n n y is é .b e n ’ 
- A  v e n d é g fo g a d ó b a n  p e d ig  m in d e n t  m e g h a tá r o z ó n  s  leg ju -a lm a sb  á .r o n  f m e Ű  
ly e k r o l  s z o llo  h ir d e té s e k , m in d e n  o r sz á g ú b a n  lé v ő  v e n d é g f  .«„H óban ki le szn ek  
fü g g e sz tv e . — M . ille t , v ég r e  á  tö k é ll» - , s  b á to r s á g o t ,  n .e lly  e lle n  m é g  ed d ig  panasz
n em  vala , ez erant a kívánandó kezesség m eg lé te ik .  __ e r

Ide lehet á  marhákat hajtatni, K -rskem élrő l , La - ő s in , Vacson és Válván  
által — S z o ln o k b ó l ,  Pilisen s Nyáregyházán á lta l: Nagy K őrösről, edig az orszáv. 
ú t o n ,  mellyhez m ind a Kecskéméiről m ind a’Szolnokból Pe- r i vő Ország.ifk 
oldalvást csak fél ni ért fold re esnek. ®

Jövő 1833. s utána következő esztendőkben, mi fog 24 órára Junius Julius 
Augustus, September és October hónapokban legelőbér fejében kivántatni* me^ 
láthatni ugyan az újság levelekben is , de ezenkivű’ még a' Szolnoki ’s Czibak^ 
házi hidaknál; a .Szentes — Csongrádi révben : és Kec.sk emettől 2 mértfJddel Pest 
felé eső Lajosi Korcsmában , és más országiakban lévő vendégfogadókban is

Eladó-Ház.
(1) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a' Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében f. e. 
September 26-dikán reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a* többet ígérőnek 
adatik el. —

Közhirré-tevés.
(2 ) A’ pesti arany s ezüst műves, és óratok tsináló Czéh’ részéről, hálaadó 

köszönet tevés mellett az eddig neki ajándékozott bizodalmáért a’ Fő Méltóságú 
's Méltóságos és minden rendű titt. uraságoknak és nagy érdemű közönségnek 
köz tudomásra adja, hogy az itt 1818-dik esztendő óta munkált 13 próbás ezüst 
müvek , mellyeknek valódiságáról r áj ok nyomott próba je ye mellett kezeskedik 
a* Czéh , a' Bécsi 13 próbás ezíistel nem csak egy értékbe áll belső betsére és 
finomságára nézve, ’s azzal akár betserélés, akár eladás esetében egy árba véte
tik : hanem minthogy a' Bécsi művészetekre üttetni szokott bélyegeséiért valamelly 
fizetés is jár, az ide vaM amannál valamitskével még ótsóbb is. Költ Pesten Kis
asszony hava 19- 1 ikén 1832.

X 0 X
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Köz-lurréteves.

(2) Felső Magyar Országnak eggyik nevezetes szabad kir. Városában egy ke
reskedés, melly fűszerekkel, kikészített bőrökkel s némelly apró áiúkkal foly
tatja foglalatosságait, ’s kelendősége nagy; eladóvá lett a’ volt tulajdonának ha
lála által. Az eladás feltételei igen kedvezők a’ megvenni kívánóra; tsak azt mu
tassa ki, hogy a’ nagy részént hátra maradható árnak bíztosíttására elegendő, ’s 
naég régibb adósságokkal nem terhelt értéke vagyon. További útasíttást ád Pes
ti n Liedemann János Sámuel úr.

N  U 11 C Í U n i ,
Oposculum de Testainentis ex authenticis juris fontibus adeo exhaustum , 

ut vix , ac ne vix quidem eatenus aliquid amplius seribi, sequociter Promtuarium 
hujusce objecti merito compellari queat; omni praeterea in asserto juris citatio- 
nibus , rite adnotatis , fulcitum, V, clero, et civili cujuscunque classis statui prae- 
primis utile; facili insuper et grata latinitate múltúm commendabile , venui exstat 
Pesthini apud D.D. Eggenberger, et Wigand bib'iopolas ; Posonii apud D. Schwei
ger ; Sopronii apud D. W igand; Ginsii apud ü . Engl; Albae Regiae apud D. 
Ráder; Sabariae apud D. Zsoldos; et Veszprimii apud D. Gründler, quodlibet 
exemplar a 24 xris C. M. Auctor.

H í r a d á s.
(3) Fehér Vármegyében helyheztetett egy 5200 hold térségű , és a’ Dunától 

két órányi távúlságra lévő puszta, bizonyos sommának előre adása mellett, 1833. 
észt. September utósó napjától kezdvén, következő tíz esztendőkre árendába ki 
adandó.

Pest Vgyében Dunától egy órányi, a’ nagy várostól pedig Q órányi meszeségre 
lévő, térségre nézve 2200 holdat magában foglaló szabad és allodialis birtok tsinos 
lakással , és gazdasági épületekkel azonnal a’ vevőnek árúba botsátatik.

K u t s e r a  L ő r i n c z ,
több Ns Famíliák Ügyeinek Tabuláris Pártfogója.
Pesten a’ Hatvani útsza 542. szám alatt lévő Ház 

második emeletében.

H i r d e t é s
A* Munkátsi és Szent Miklósi Uradalmak’ erdeiben lév ő  tölgymakkoltatásról.

(3 )  T. N. Beregh Vgyében helyheztetett Munkátsi és Sz. Miklósi Uradalmak’ 
részéről közhírré tétetik: hogy folyó észt. October 8-dik napján Munkátson az 
Uradalmi Fő Tisztség Cancelláriájában reggeli 9 órakor kezdve a’ fent nevezett 
Uradalmak’ erdeiben az idén termett tölgy-makknak használása licitátióképpen 
részenként az árendális summának három terminusokon való előre leendő letétele 
mellett kifog árendáltatni, melly időre az effélét árendálni kívánók ezennel illen
dően meghivattatnak. Mutikáts Aug. 20-dikán 1832.
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Kosok eladása.
f i )  Titt, Kempelen Famíliának ismeretes birka nyájából 200 darab fiatal hágó 

kosok a’ le^illendőbb áron adattatnak el 4*azmandon Sz. Fejér Vármegyében a' 
Fosta úttól nem messze Nyéknek szomszédságában.

Vendégfogadók haszonbérbe adása.
(3) A’ T. Türjei Prépostság részéről köz-hírré tétetik: hogy T. N. Zala Vár

megyében helyheztetett Tűrje mező városban Sept. 29-dikén 1832. három esz
tendőre árverés útján árendaba fog botsáttatni: 1-ször. Az Arany Korona neve
z e t ű ,’s legjobb karban lévő vendégfogadó, mellybenvagyon 5 szoba, jó pintze, 
kotsi sz ín , istálló , ’s hozzá tartozandó mészárszék, 20 hold szántó fö ld , és 
hold rét.

2-szor: Az úgy nevezett Sas vendégfogadó , 4 szobával, pintzével, kamarával, 
kotsi színnel, istállóval, 6 hold szántó földdel, és 4 hold réttel , ’s mindeggyik- 
hez alkalmatos veteményes kert, fekvések vagyon a’ Triestről Pestre vezető or
szág útban.

Bor-eladás.
(3 )  Tekintetes Katymári Uradalom részéről köz hírré tétetik, hogy October

15-dikén 1832 reggel 9 órakor kezdve, Baja mező Városban, T. Latinovits Sán- 
dorféle nemzetség háznál, minteggy 300 akó. —  Magyaróti, Szilágyi, Paulisi, 
Kovásintzi, és Pétsi hegyi külömbféle esztendei term ésű, igen )ó , fejér ó borok,
10-től 12 akóig való hordónként, vas abrontsos hordókkal eggyütt, kész pénzért, 
a’ többet ígérőknek, eladatni fognak; melly időre, a* venni szándékozók, a’ 
hely színén m egjelenni, ezennel kéretnek.

B é t s b  en  a3 p é n z f o l y a m a t  k ö z é p  b ö t s e  S e p t e m b e r  X-söjén:
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87^ for. 

4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 179* —

ot'pt. 2-dikan 7 Lab, 10 Hüv. 9 Von. 
—-  4-dikén 7 Láb, 7 Hüv. 0 Von.

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l  l a p ó t j « (V B u d a i  v i z m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.
— 3-dikán 7 Láb, 9 Hüv. 0 Von.
—  5-dikén 7 Láb, 2 Hüv. 6 Von.

A Gabonának Pesti p ia tz i ára September 4-dikén 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
I tiszta 
1 frv kr.

középszerű 
fr. kr.

atábbvaló 
fr. kr. II

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

6 — 50 
4 — 40 
2 — 40 
2 — 30

6 — 20 
4 — 28 
2 — 32 
2 — 20

4 — 50 
4 — 20 
2 — 28 
2 — 16

IjZab
1 Kukoritza 
jKöleskása 
[(Köles

1 — 32
3 — 20 00

IM
I 00

©
 © 1 — 28 

3 —

1821-diki Status Lőtt. 100 forint fĉ r.
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20. Szám.
H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K
A z  A u s t r i a i  U r a l k o d ó k a t  

Tartsa az ég örökön, birodalmok messze határin 
Keljen az új hajnal, ’s az enj'észő nap se egyébről 
Fesse pirosra nyomán fejlő bíborral az é jje lt!!!

PE STE N Szombaton Sz. Mihály Hava 8-dik napján 1832

Magyar és Erdély Ország.
Ö ts. kir. Apostoli Felsége Kraosko 

Ágoston úrnak nyugodalomra, Stettner 
Mátké úrnak pedig feljebb léptével két 
Tanátsosi Rang ürülve a’ Nagy Méltóságú 
kir. Magyar udvari Kamaránál , az itt eddig 
Titoknoki hivatalt viselt Párezer János és 
Eötvös Pál urakat méltóztatott azon hiva
talokra kegyelmesen kinevezni. — Ugyan 
Ő ts. kir. Apostoli Felsége méltóztatott 
Gróf PálíFy Jósef úr Ő Ngát a’ Duna mel- 
jéki kerületi ítélő Táblához tiszteletbeli 
Tábla Bírónak ki nevezni f. e. Aug. 22-dik 
napján.

Aigner Jósef úrnak halálával a’Budai 
Beváltó Bank Osztályban megürült Cassier 
hivatalt, az eddig ugyanazon hivatal mel
lett Ellen-őrséget viselt Wohlfarth Jósef 
úr nyerte több esztendők alatt ki mutatott 
hív szolgálatai jutalmáúl.

Ns Pest Vármegyének Aug. 28-dikán 
tartott közgyűlésében Buda — Pest fő vá
rosokra nézve a’ marhahúsnak fontja 13 
kr-on meghagyatott V. Cz.

Minden felöl érkeznek a’ Hazából azon 
örvendező háladásokról szólló tudósíttások, 
mellyekkel a’ hív Magyarság járúl az Egek 
mához azon kegyelemért, hogy Felséges 
ifjabb Királyunkat, azőtet nyilván fenye-

Második Félesztendd.

gette veszélyből kiragadni, ’s betses éle
tét a’ Nemzet átalános örömére megtartani 
méltóztatta. A’ több hívek közé kérkedé- 
kenység nélkül számláljuk Buda lako
sait, a’ kik nem tsak a’ fő templomok
ban, hanem minden szenteggyházakban 
isten ditsőittésre gyűltek öszve f. h. 2-ikán : 
jelen voltak minden Nagy - Méltóságú, 
Mgos , és Tek. Elöljárók , és hív Polgár
ság, e’ buzgó szívből vitt áldozatokon.

Nagy Betskerekről ,Ns Torontál Vár
megyéből 1832. Sept. 2-dikán. Múlt Aug.
28-dikán vévé kezdetét Ns Torontál Vár
megye Köz-Gyülése: melly köz-gyülési 
Határozásai közt, nevezetes az, hogy Ö 
Felsége ifjabb Királyunknak mély Fajdal
mokat jelenték fel , nemzeti nyelven kül
dött legalázatosb Felírásokban , Torontál 
Rendei, O Felsége, legdrágább élete ve
szélyeztetésén , — egyszer’smind örömér
zeteket , az ádáz méreg lőtte nyíl meg- 
tompulásán; kifejezvén jobbágyi őszinte
séggel ama’ buzgó óhajtássokat: vajha a’ 
Nemzet több ízben nyilatkoztatott esdek- 
léseihez képest, Ő kir. Felsége, magas 
lakát, Magyar Országba méltóztatna ál
tal tenni; a’ hol t. i. minden nemes keblű 
magyarban , leghívebb testőrző él. -— 
Továbbá, kettős hazafi öröm éleszté azegv- 
begyűlt Rendeket; mert a’ köz tanakodás



tárgyát, azon Alküldöttségek Jelentéseinek 
megvisgálásai tevék, mellyek az Országos 
Rendszeres Munkák iránt,eddig elmaradt 
Észrevételeiket mutaták b e ;— ’s valóban 
a’ törvényhozó Gyűlésre küldendő Köve
tek utasításául készült Határozatokat, fő
ként,^’ Publico Politicum“ és „Urbariale“ 
Tárgyakban, a’ század lelke, műveltsége, 
’s kivánatihoz engedékeny mérséklettel ala
pítók m eg, az el nem fogúit keblek. Más 
felől pedig, kellemes meglépéssel párosít- 
taték a’ hasznos foglalatossag, — alkal
matosság nyilván m eg, a’ nemzeti nyelv 
haladó tsinosbúltán, mint az üdülő nem- 
zetisűlésélénk tanú jelén, honlángúörömre 
gyúlni. Orvendeztetőleg terjegetvén ugyan 
is a’ hír magát, Temesvár, ’s O Arad Sz. 
kir. Városokból Torontalba is a’ felől , 
hegy a’ Ns Abaúj Vármegye pártolása 
alatt tenyésző Színjátszó Társaság, e’ vi
déki látogatásában, kivált énekes darab
jaival , riadozó méltánylást ’s zajos tet
szést víva ki magának, az újságkivánás 
feszítette idegen ajkú nézőktől is: több 
megyebeli Birtokos Urak részéről nyil
vánzott óhajtáshoz képest, Ns Torontal 
Vármegye rendszerénti A1 Ispánja Tekin- 
kintetes Hertelendi Hertelendy Ignátz úr 
által felszóllíttatott a’ Társaság: vídámít- 
ná Torontal lelkes Magyarjait i s , játék
színi ügyességével. — Megjelent az ér
demes Tagokkal jeleskedő Színészség, ’s 
mult. Aug. 27-dikén „ A’királyi Parantso- 
lattal“ nyitá meg édes magyar hangú 
Thalia gyönyörűségeivel mulattató néző
helyét, melly a’ nemes Megye nagy palotá
jában állíttatott.— Mind ezen első, mind 
pedig utóbb : „Tancred , Szevillai Borbély , 
Kemény Simon, Csalódások , Elisa és Clau
dio ’s Hét Lyány Formaruhában“ adott 
darabjaiban harsány jeleit aratá míveltsé- 
gének, a’ hazafi érzetűektől; ’s egyszer’s- 
mind a’ kajánságot szégyenítve győzé meg 
a* nemzeti nyelv hajlósága, ’s mindenre

alkalmas volta felől. — Még mulatni fog 
köztünk a’ Társaság. — Minő különös ju
talmat adand számokra Ns Torontal Vár
megye pártoló részvéte, közelebb meg
írjuk. M.

Folyt, és vége. a’ Pesti Vakok In
tézetéhez tett ajánlások leírásának , a’ som
mák ezüstben értetődve. Néhai Toplitsán 
Mihály testamentoma szerént 4 for.; Néhai 
Klőtz Anna Testamentoma szerént 4 for.; 
A’ Szombathelyi Püspökség 36 f. 8 xr.; A’ 
Pétsi Püspöki Megyében öszveszedett aján
lások 101 for.; Az Újvidéki Kováts, Ke
rék jártó , és Köteles eggyesűlt Czéh ajánlása 
szerént 4 for.; A' Szathmári Püspöki Me
gye 30 for.; A’ Szombathelyi Püspöki Me
gye 16 for. 4 xr.; Az Újvidéki Németh 
Szabó Czéh ajánlása szerént 5 for.; Az 
Újvidéki Lakatos, Üveges és Asztálos 
eggyesűlt Czéh ajánlása szerént 4 for.; 
Az Újvidéki Magyar Szabó Czéh ajánlása 
szerént 4 forint.; A’ Zágrábi Püspöki 
Megye 35 forint. 8 xr.; Egy Nagyszom
batban lakozó és nevezetlen maradni kí
vánó asszonyság ajánlása 10 forint; Néhai 
Tisztelendő Bitskós János Gyulai Plébá
nos Ur Testamentoma szerént 27 for. 13^ 
xr.; Vörös Emilia Kis Asszony ajánlásá
ból 40 for. 24 xr.; Néhai Fő Tisztelendő 
Lábosy Mihály Kassai Káptalanbeli Testa
mentoma szerént 40 f.; Egy nevezetlen ma
radni kívánó Úrtól 50 for.; Lóhner Rosá* 
lia született Schvínkammer Asszonyság 
Test. szerént 200 for.; Özvegy Schedler 
Ágnes Test. szerént 24 xr.; Knopfer Fe- 
rentz Test. szerént 24 xr.; Szabad K. Sop- 
rony Várossá 24 xr.; Sztanyó Antal aján
lása szerént 1 for. 6 x r ; Néhai Tisztelen
dő Juranits János Káptolnai Plébános Ur 
mássájából 155 for. 311 xr.; A’ Szerémi 
Püspöki Megyének Dáli és Bukovári FŐ 
öspöröstségében öszveszedett ajánlások 21 
for. 3 2 | A’ Szepességi Püspöki Megye 134 
for. 24 xr.; Néhai Fő Tisztelendő Fójth



Henrich testamentoma szerént 80 for.; A’ 
Csővári és Penczi Község ajánlása által
4 for. 10 xr.; Kund Testvérek ajánlásából
5 for.; Néhai Özvegy Boronkay Theresia 
Asszonyság Testamentoma szerént 30 for.

B é t  s.
Felsőbb rendeléseknél fogva a’ folyó 

September hónapban minden féle zsemlyé
ket és kenyereket nagyobbakra tartoznak 
a’ Bétsi kenyérsütők a’ kiszabott áron sza- 
kasztani; mint a’ múlt hóna pb an voltak. 
A ’ marhahús fontja 9 pengő, vagyis 22 
1 /2  kr. V. Cz. meghagyatott.

Egyházi Fejedelemség.
Anconából írták Aug. 18-dikán. Teg

nap előtt tért ide vissza Cubiéres Grlis 
Sinigagliából , a’ hol két nap mulatott. 
Egynéhány nappal előbb érkezett meg a’ 
Város Kormányozója Monte Albani azok
nak megítélésekre, a’ kiket a’ Frantziák 
elfogdostattak. Ö Szentsége a’ Pápa pa- 
rantsolatjára árverés útján adattatnak el 
mind azon készületek , mellyek a’ vár erő
sítéshez tartozandók. Ma indúlt ki a’ fran- 
tzia hajós sereg Sinigaglia felé, a’ hol 
délután vasmatskákat is hányt.

Nagy Britannia.
Augustus 21-dikén, mint a’ Király 

68-dik születése napján, nagy ünneplés 
tartatott Windsorban. Albert Burkus Hg , 
a’ ki utazása közben eggy fordúlatot tett 
Britannia éjszaki részébe, Cumberlandon 
és Lankashirén keresztül , vissza tért, 
előtte volt délután hagyta ide Londont, 
hogy a’ Windsori ünneplésen jelen lehessen.

Az eddigi Parlamentum tagjai közű! 
sokan magános életre fogják magokat jö
vendőre vissza vonni, a’ kik között tisztes 
öregek neveztetnek, illyen: Coke úr, a’ 
Ház Atyja, Pearse úr Devizesből, a’ tisz
tes Sir John Newport, Marqvis Tavistock,

Lord Stanley, Brownlow cs Lambert urak, 
ez utolsó Galwayból, Sir Ch. W etherell, 
Sir Joh Nicholl és többek. Okát ennyi 
nagy férfiak eggyszerre vissza vonulásának 
könnyű találni, ha el nézi az ember a’ leg 
közelebbi Parlamentum folyását és kime
netelét. Igen nevezetes következésű törvé
nyeket alapított az, és még sem nyerhete 
tsak annyit, hogy az ülésbe menő Király 
előtt a’ kalapjokat mozdították volna az 
öszve tsődűlt emberek; sőtt még kifütyül
ték azon betsületesebbeket a’ kik e’ tisz
teletet megadták. A’ Parlamentomi ülések 
alatt tudjuk mint bántak Hg. Wellington- 
nal; (meg dobálták, és a’ lóról le akarták 
vonni) az illy nyilvános köszönetekért a’ 
tsendes vérű férfiak keveset tesznek.

Dennis-Collins, az a’ matróz, a’ ki 
nem rég a’ Királyhoz kővel dobott az 
Abingdoni törvényszék előtt állott Aug.
22-dikén. Az Esküttek abban vétkesnek 
nem ítélték, hogy a’ Királyt megakarta 
volna ölni; hanem abban igen is , hogy 
annak önként okozott sérelmet. A’ bírák 
halálos ítéletet mondottak reá.

A’ Globe, Dublinből írja Aug. 21-di- 
kéről: Folyó hónap 13-dikán szörnyű ve
rekedés volt Portglenone mellett az oráni 
— férfiak és egy sereg katholikusság közölt. 
Girfardban, melly Porteglenone szom
szédságában mintegy egy mérföldnyi tá- 
volyságra vagyon, tizenhat oráni loge tsa- 
tolta öszve magát, hogy ott is logét ala
pítson ; minekutánna a’ szokott szertar
tások végeződtek , az oráni férfiak Largey 
kathol. kerületfelé vonúltak, hogy (a’mint 
az oráni férfiak magokat kifejezék) a’ pá
pistákban félelmet öntsenek ; de ezek na
gyobb bátorságot mutattak , mintsem meg- 
támadóik előre tsak gyanították volna. 
Az oráni férfiak katona rendben mented 
a’ falu közepéig sértegető daliok és lármá
zás közben, hogy mutassa magát valamelly 
pápista: végre szót fogadott nekik ebben



egy tsoport, elő állott és szörnyű Terese
dés lett. Elején te az oráni férfiak részén 
állott a’ győzedelem , 's egynéhány házat 
lerontottak; de nevekedvén a’ felboszon- 
tott katholikusok száma Tasvillákkal, ka
szákkal, kövekkel ’s t. e’f. felfegyverkezve 
elverték ellenségeiket. Az oráni férfiakból 
kettőt mondanak, hogy halva maradtak, 
sokan megsebesültek.

A’ Corki Reporter Aug. 16-dikán 
írta: hogy Sir P. Malkolm Admirális öt 
napi szaguldozási után a’ nyugoti félről 
ismét vissza tért a’ kikötőbe. A’ mint a’ 
híre van Londonban 18 vagy 19-dikén 
Plymouthba megyen , hogy ott szemléle
tet tartson a’ hajós seregen Sir J. Graham, 
az Admiralitásnak első Lordja; ’s tíz nap 
alatt nagyon erősűlve Talavera, Vernon 
és Dryad hajókkal, ide ismét vissza tér.

Sir Walter Scott egésségéről még 
mind szomorittó tudósíttások érkeznek.

Grennockba annyi hajó érkezett a’ 
világnak minden tájairól, a’ mennyi tsak 
akkor szokott nyűgöt indiákról oda ve
rődni, midőn háború vagyon. Liverpool
ba is 500-ig való hajó érkezett ez utolsó 
napokban; a’ mennyi számú hajóknak 
egyszeri ott létekre, még a* legöregebb 
lakosok sem emlékeznek.

Frantzia Ország.
A’ Moniteur Aug. 23-díkáról jelenti, 

hogy a’ Király előtte való nap érkezett 
vissza St Cloudba,

A’ Seinei Esküdtek törvényszéke Aug. 
25-dikén Lepage ügyét vette tanátskozás- 
ba, a’ kit azzal vádoltak, hogy a' Junius
5-dik , ’s 6-díkán történt lázzadásban, mind 
a’ barricadák készíttése, mind pedig a* ka
tonaságra való tüzelés által nagy részt vett. 
Nagy számú tanúk kihalgatása után halálra 
ítéltetett. A’ törvényszék másik Osztályá
ban Cuny dolga vétetett fel. A’ vád ellene 
ebből állott: „Jun. 5-dikén estve 7 óra

felé egy nemzeti-őr, ’s egy karabinos a’ 
Noyer útszában, egy elfogott, ’s nékiek 
a Nemzeti-őrök Kapitánya Chaudé úr ál
tal kézbe adott személyt vezettek , midőn 
valamelly feléjek intézett lövést hallottak, 
mert a’ golyóbis a’ mellettek lévő ház 
kapujába ütődött. Chaudé úr körűi nézett, 
a’ tett szerzője után tudakozódva, ’s egy 
kék dolmányba öltözött embert látván, 
a’ kire, mint a’ lövést tévőre mutattak a’ 
többiek, azt azonnal befogatta. Ugyan 
ezen személynek neve Cuny, ’s a’ pistolyt, 
mellyel lőtt, két töltéssel eggyütt még a’ 
kezében találták, Cuny azt állította, hogy 
a’ fegyver tsak történetből sü ltei. A’pis
tolyt a’ mint bizonyította , egy Nemzetiőr
től kapta, ki azt egy megsebesített dra- 
gonyostóí vette e l ; de több tanúk ellen
kezőt mondottak ki ellene; Cunyt tehát 
vétkesnek ösmérték,’s halálos Ítéletet hoz* 
tak ellene. Az ítéletnek meghallása után 
ezt kiáltotta; „Éljen a* Respublica!“

Algírból jött legújabb tudósítások 
szerént, az odavaló népesség mostanában
10,000 Maurus, 2000 Neger ’s Beduin , 
5000 ’Sidó, ’s 5000Keresztény lakosokból 
á ll , mellyhez járúl a’ nevezetes hadi-erő. 
A’ Frantziáka’ város útszáinak szélesílésé- 

’vei foglalatoskodnak, mellyek többnyire 
görbék , szűkek, és setétek , ugyan is sok há
zaknak a’ tetejik is öszveérnek. Különösen 
egy nagy útszát kívánnak a’ városon ke
resztül vinni, m ellya’ hadi munkálódások- 
hoz elkerülhetetlenül szükséges; már nyi
tottak egy négyszegű nagy piartzot — place 
du gouvernement —  melly végett az 57 
moseák legnagj'obbikát puskaporral fel
vetették, Mivel a’ katonaság nem szokott 
még az éghajlathoz, igen gyakoriak a’ meg- 
betegűlések, most 1500-an feküsznek a’ 
hadi kórházakban ; az utolsó nyárban 400Q- 
re telt azoknak számok. Az igazság kiszol
gáltatásának módja Algírnak elfoglalása 
pta sokat változott; elejénte minden ügy*



ben adlak a’ Mahomedánus vagy ’Sidó bí
rákhoz Franiziákat i s ; de az öszvetorlások 
oliy számosak voítak, hogy végre minden 
Nemzetnek visszaadták tulajdon törvény
kezési módjokat. A’ Mahomedánusok két 
felekezetre vannak oszolva : Iianefiiákra 
t. i. és Malekitákra; mindeggyiknek külön 
Muftija, ’s Kadija vagyon; az első fóru
mon emez ítél, ha pedig az ügyet feljebb 
viszik a’ két Mufti , ’s a’Kádik eggyesűlve 
külön törvényszéket képeznek, melly az 
ügyet végképpen elhatározza. A’ Hanefi- 
ták Maurusok, a’ Malekiták pedig Tö
rökök ; az Országlószék tulajdonképpen a’ 
Hanefitákat ösméri e l , mindazáltal eltűri 
a* Malekiták felekezetjeket is. Algírnak 
polgári tanátsa 7 maurusból, ’s 2 ’sidóból 
áll, kik között az Előlülést egy kir. Biztos 
viseli, ’s ennek a’ kezében van az egész 
hatalom , mert amazok tsak puszta tanáts- 
adók. A’ város jövedelme 1831-ben 960,000 
frankot tett;az idén l,300,000re számlálják. 
Az Országiásnak esztendei költekezése, 
mellyel Algírra teszen 14 mill, frankra 
telik, mellyet az eddig történt kivitel nem 
látszik kifizetni.

Né m et S z ö v e t s  ég,
Aug. 23-dikán írják, hogy a’ Szö

vetség-Gyűlésének Jul. 5-dikén tett hatá
rozásai , mellyeket 9-dik szám alatt költ 
Levelünkből ösmérnek Olvasóink , még a’ 
Burkus birtokokban eddig sintsenek hiva
talosan kihirdetve, sem pedig az újság hi
vatalok kinyomtatási szabadságot nem 
nyertek reá. Akármelly okok tartóztassák 
hátra — így ír a’ Levelező — azoknak 
kihirdettetéseket, nekünk megnyugtatá
sunkra szolgáil azt tudnunk, hogy semmi 
legkissebb szándéka sem volt az eggyesü- 
leti Gyűlésnek , a’ fennálló rendelkődzés- 
sel akár hol is ellenkezőt kezdeni. Úgy 
látszik, hogy ama’határozások azon esetet 
teszik fel, hogy egy vagy másik Német

tartomány lakosai Fejedelmekkel viszál- 
kodásban légyenek; ha az voltaképpen így 
volna is, ámbár sehol nints ; vallyon azon 
Fejedelem nem követneé el előbb min
dent , hogy tsendességgel vigye vissza bir
tokába a’ rendet és békességet; mintsem 
ezeket idegen fegyverektől várná, mellyek- 
nek pusztiitásokra tenné tulajdonát? Val
lyon elejébe tehetné e’ gyászos helyhezte- 
tést az ő békességet szerető népei tsendes 
kívánságainak? Ha ezen kívánatok zabolá- 
zására erőhatalmat kellene fordíttani , le
hetetlen lenne a’ belenemegyeledés felté
telét === princípium non interventions —= 
megtartani. Azon értelemben véve a’ Szö
vetségi-Gyűlés határozásait, a’ mellyben 
vették azokat Angliában és Frantzia Or
szágban, megfosztaná a’ Német Tartomá
nyokat minden szabados Gyűlések tartá
sától ; de hogy e’féle lealatsonyítástól tar
tani semmi szükség se légyen, nyilvánságos 
bizonyság legközelebb a’ Braunschweig! 
Hgség számára kiadott Rendelkődzés , 
mellyben a’ többek között a’ falusi Közön
ségeknek is szabadságokra hagyattatik ma» 
goknak Elöljárókat választani, és tsak 
helyben hagyásáért kell a’ Felsőség elejébe 
terjeszteni a’ megtörtént választást. ítélő  
bírákat is magok választanak magoknak 
ezen Közönségek, és ezen választást min
den hatodik esztendőben megújítják. Ezen 
Ítélő bírák határoznak el minden Közön
séget érdeklő eseteket; ha pedig fontos 
kerül azok között elő , az egész Közönség 
öszvegvűl tanátskozásra.

Ä’ Frankfurti Oberpostamts Zeitung 
Párisból Aug. 23-dikán kőit eme’ levelet 
közli; Azon kiszállás és megtámadás, a’ 
mellyel Károly Braunschweigi Hg, fenye
geti a’ Vézer és Elbe torkolatjait, magára 
vonta Országiásunk figyelmét, ’s közönsé
gesen beszéllik , hogy a’ Házaknak legkö
zelebbi Gyűlésekben az idegenekről hozott 
határozássok szerént meg tiltatott a’ Hgnek



tovább Frantzia Országban maradni. A’ 
Hg nagyon el van merülve fegyveres erő 
szerzésében, ’s most legközelébb Guillois 
de Fontenay urat, előbb frantzia hadibiz- 
tost, nevezte az expeditióhoz polgári kor* 
mányozónak: a’ hadi dolgokra nézve pe 
dig Romarinö Grlissal lépett eggyességre 
f. h. 4-dikén, melly eggyesség ím’ így 
kezdődik: Én alólirt Károly uralkodó-sou- 
verain Hge Braunschweignak, meg hatal
mazom Romarino Glist, hogy az általam 
elejébe terjesztett expeditiót organisálja, 
úgy hogy továbbá semmi se légyen hátra 
mint a’ szükségesek bevásárlása ’s a’ t.

P o r t u g a l l i  a.
A’ Times Aug. 22-kén Portugálba 

felől következendő tudósításokai közöl: 
„Tegnap estve a’ Phyllena által, melly 
Oportót Aug. 9-kén hagyta e l , Aug. 8-káig 
terjedő újságleveleket, ’s híreket vettünk. 
A’ legfontosabb tudósításokat mindazon
által , mellyeket hozott, már a’ tengeren 
kapta, minekutánna Oportótól elvitorlá
zott. Úgy látszik, hogy Sartorius megtá
madta Dom Miguel hajós seregét, a’ nélkül 
mindazonáltal hogy annak elhatározó kö
vetkezése lett volna. A’ viaskodás felől 
ezen jelentést kaptuk:“ Phyllena, mint 
előbb is említténk Aug. 9-kén elhagyta 
Oportót; 11-dikén délután 2 órakor mint- 
eggy 50 mérföldnyire Oportótól nyűgöt 
felé, hét hajót látott; eggy Corvette kö
zülök közelébb jött’s megszóllította Phyl- 
lenát portugalli nyelven. A’ Kapitány 
azt feleié, hogy ő a’ nyelvet nem érti , 
inellyre az megfordult, ’s a’ hajós sereg-, 
gél eggyesülve Oportó felé indúlt. Estve 
7 órakor minteggy 20 mérföldnyivel to
vább ny ugotnak, 4 kelet felé vitorlázó hajót 
látott Phyllena. Mivel pedig azokat Dona 
Maria hajóinak ösmérte. feléjek tartott 
hogy tudósítást vehessen tőlök. Eggy Had
nagy azonnal hajónkra jött ’s az beszélte,

hogy Dom Miguel Linia hajójával ’s két 
Fregattájával 2 óráig tartó viadalt állottak 
ki; hogy az utóbb nevezetteket futásra 
kénszerítették, a’ nagy hajó mindazonáltal 
meghaladta erejeket. Rainha de Portugal 
nevű hajó 1 holtat, ’s 3 sebesültet, Dona 
Maria pedig öt sebest számlál. Villaflor, 
’s Eugenia részt sem vettek az ütközetben. 
— A’ Phyllena által előbb látott hajók 
bizonyosan Dom Migueléi voltak. Erejek- 
nek többsége arra viszi talám őket hogy 
Oportót be próbálják zárni, ’s Sartorius 
Admirálisnak azon kell lenni, hogy őket 
elválasztva, eggyenként nagyobb foganat
tal támadhassa meg. Hihetőképpen arra 
is képes lesz eggyszer’smind, hogy Dom 
Miguel hajójinak több foglalatosságot ad
jon , mintsem azok a’ Dourot valamelJv 
foganattal elzárhatnák.“

Az Oportói Cronica Constitucional 
több végzéseket közöl, mellyek majdmind 
helybéli környűlállásokat illetnek , az Aug.
6-diki levele az Oportói Kormányozónak 
adott parantsolatot foglalja magában , 
melly szerént a’ város hadi állapotban lé
vőnek látszik lenni. Aug 11-kén így írt 
„Tegnap estve 7 órakor hagyták el 0  Leg
hívebb Fgének — Dona Máriának— “ 23-d. 
Julius „nevet viselő“ 20 ágyús , ’s Liberal 
nevű 10 ágyús Briggjei Oportó környékét, 
hogy a’ szabadíttó sereg hajóihoz Isatolják 
magokat. Aug. 6-kán estve ereszkedett a’ 
Tájoba bé a’ Dom Miguel flottájához tar
tozó Brigg Audaz, mellynek oldalai a’ 
golyóbisok által meglyuggatva valának , ’s 
eggyik oldala majd egészen öszve rontva: 
Eugenia Schooner, Jenkins Kapitány alatt 
egész a’ Cascaesi kikötőig űzte őtet.“ —  
Aug. 13-kán: „Tegnap eggy rendkívüli 
levelünkben jelentettük hogy Sartorius 
Vice-Admirális f. h. 10-kén az ellenséges 
hadisereggel viadalba ereszkedett, és hogy 
az ütközet 11-kén estve megújíttatott. Azt 
tesszük még előbbi tudósításunkhoz , hogy



a Don Joao VI. — Dom Miguel Linia 
hajója — igen nagy kárt szenvedett ’s az 
Országlószékhez érkezett jelentések szerént 
nagy árbotzát is elvesztette. Mondják hogy 
a’ Dourahinda nevű ellenséges Fregattá 
majd nem haszonvehetetlenné van téve, 
melly környűlállásokban bízva Sartorius 
reményiette hogy az ellenséget tökélete
sen megveri. Ha még azt is ide vesszük , 
hogy erősíttésére még három hadihajó, ’s 
eggy gőzhajó is ment, mellyek azóta egy- 
gyesűlheltek véle, úgy nem igen lehet 
rajta kételkedni, hogy Isten segítségével 
tökéletes győzedelmet fogunk nyerni. Más, 
egyébaránt hiteles kútfőkből ollyan hir 
szárnyal, hogy Almeida ’s Lamego a’ con- 
stitutionális Királyné részére nyilatkoztat
ták ki magokat.“

A’ Londonból Aug. 23-kán költ új
ságlevelek által érkezett legújabb tudósí
tások Aug. i s  ikéig terjednek, mellyeket 
Albion hozott magával Oportóból. A’ 
szárazon mindaddig még semmi nevezetes 
történet sem adta magát elő, ellenben Dom 
Miguel hajósserege megérkezett már Opor- 
tó elejébe; Sartorius Admirális közel áll 
hozzája: abban a’ várakozásban voltak, 
hogy a’ két hajóssereg között azonnal üt
közetre fog a’ dolog kerülni. Ugyan ak
kor Oportóban , nem kis aggodalmat tá
masztott a’ száraz felől leendő megtámad- 
tatásis. A’ Globe következendő kivonáso
kat közöl Oportóból némelly Angoly ke
reskedők által irt levelekből; Aug. 15- kén: 
„Mi minden oldalról be vagyunk az ellen
ség által keríttetve ’s mindennap várjuk 
a’ megtámadtatást; minden útak ’s bejárá
sok a’ városba elvagynak sántzolva, ’s 
battériák vágynak felettek emelve; és ha 
a’ seregek száma mellyekre a’ védelmezés 
van bízva, nem volna olly tsekély , úgy 
az ellenünk nyomúló seregek millyenségét 
tekintve nem kis munkának tartanók a’ 
bejövetelt. A’ hajós seregek mind a’ ketten

a’ sorompók előtt szállonganak, a’ múlt 
napok óta mindazonáltal eggy lövést sem 
tettek eggymás ellen. A ’ mi —  angoly — 
hajóink mind vasmatskán feküsznek, s 
nem fogják magokat az ellenséges hajók 
munkálatjaiba bekeverni. Sartorius Ad
mirális az ellenség félelmes elsőbbség« 
miatt tsak a’ legnagyobb vigyázattal bán
hat a’ dologban. Itt semmi ollyas esetről 
sem hallani, melly hihetőképpen megtör
tént, ’s a’ közönséges kérdést — Dom Pe
dro részére — döntené, vagy jövendőben 
dönthetné el.M

Dom Miguelnek szárazon lévő hadi 
erejét Oportó környékében 20,000 emberre 
teszik , a’ kiknek Dom Pedro nem állíthat 
többet mint 6000 főre telő línia seregeket, 
’s ugyan annyi felköltteket elejbek. Mind
azonáltal a’ város jól meg lévén erősítve, 
reményük a’ bennelévők hogy foganatosán 
ellent fogD. Miguel erőlködésének álhatni.

Lizabonából Aug. Il-kén indúlt azon 
tudósítás, hogy eggy, ezen hónap 2-dik 
napján tartott kabineti Tanátskozás után 
eggy akarattal meghatároztatott , hogy 
Oportó vízen ’s szárazon eggyszerre tá* 
madtassék meg, ’s ostrommal vétessék meg. 
A’ tulajdonképpen való megszállást, melly 
hosszas ideig elhúzódhatna , nem találták 
annyira alkalmatosnak. Ezen határozás 
következésében jöttazon parantsolat, hogy 
a’ hajóssereg hagyja el a’ Tájot, Povoas , 
és Sta Marta Grlisok pedig azon rendelést 
vették a’ telegraph által, hogy a’ Főhadi- 
Kormányozó Pezo da Regoa megérkezése 
előtt semmihez se kezdjenek. A’ Fő-Grüs- 
nak 24 óra alatt az éjszaki táborhoz kel
lett útazni, ollyan rendszabásokat vive 
magával, mellyek a’ fellyebb említettmun- 
kálódási plánummal megeggyeznek.— U- 
gyan azon időben azt is tudták már Liza- 
bonában a’ telegraphi jelentésekéiül, hogy 
Dom Miguel hajósserege megérkezett az 
Oportói vizekhez.
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A’ Globe jelenti: hogy a’ Loyds Ágen
sei Oportóban eggy onnan Aug. 14-kén irt 
levelekben arról tudósítanak, hogy Dom 
Miguel hajósserege, melly a’ Dom Joao 
V í, ’s még más 6 hajókból á l l , tsak vala
mi 6 angoly mérföldnyire áll az Oportói 
sorompóktól éjszakfelé; Sartorius Admi
rális eggy leguanyi távolyságra van tőle, 
egyedül két Fregattával, ’s Ramona gőz
hajójával. Az utolsó amazoknak mozdulá
sait tartja figyelemmel még Sartoriusnak 
többi hajói is meg nem jőnek, a’ mi la- 
lám még ma, vagy hónap fog megtörténni. 
A’ 23-dik Julius,Morgan Kapitánnyal, ’s 
a’ Liberal, már a’ f. 10-dikén elhagyták 
Oportót hogy Sartorius seregéhez tsatolják 
magokat. Másnap eggy gőzhajót küldöt
tek utánnok hogy Dom Miguel hajósse
regének megindulása felől tudósíttsák őket, 
és arról, hogy Sartorius a’ körűi tartóz
kodik.

Későbbi híradások szerént Aug. 15-én, 
a’ mikor Alban gőzhajó a’ várost elhagyta 
Dom Miguel hajói már tsak két mérföld- 
nyi távolyságra voltak Oportótól. Dom 
Pedro flottájának eggy része szemközt 
állott az ellenséggel, a’ többi hajók elér- 
kezését várva. Az Oportóval eggybekötte- 
tésben lévő Londoni Kereskedők nagy ag
godalomban voltak , attól tartván , hogy 
ha a’ várost mind a’ száraz mind pedig a’ 
tenger felől meg támadják, bizonyossan sok 
árújok semmivé fog tétetodni.

A’ Courier Aug. 21-dikén írja , hogy 
az Oportóból Aug. 16-dikán indúlt leve
lek sem írnak semmi újabb nevezetessé
get, tsupán azt, hogy Sartorius hadihajói 
ugyan az nap reggel már mind eggyütt 
voltak a’ City of Edinburgh nevű gőzha
jóval eggyütt, melly 350 katonával meg
rakva az ellenség hajóinak által lyuggatásá- 
ra van rendelve. Dom Miguel hadi hajóin

öszvesen 252 ágyú vagyon , jDomj Pedroéin 
pedig nem több 191-nél.

Egy utólírásában jelenti a’ Courier, 
hogy éppen akkor vette azon tudósíttást 
Oportoból, melly szerént a’ Dom Miguel 
szárazföldi hadiseregének Kormányozója 
megérkezett; Campbell Grlis, mint má
sodik Kormányozó kíséri ötét. | Tüsténti 
elhatározó történeteket várnak.

Azon ütközet fe lő l, melly Aug. T*kén 
a’ Douro jobb partján történt Dom 
Pedro ’s Miguel seregei között Hodges 
Óbester a’ következendő jelentést teszi: 
„F. h. 6-kán reggeli7 órakor 3000 ember, 
a’ constitutional is seregek közűi Gr. Vil- 
laflor vezérlése alatt kiindúlt, ’s másnap 
reggel 6 órára Pennafielhez ér t, a’ hol 
Dom Miguel seregeit tökéletesen szétütöt
te , ágyúit beszegezte, ’s minden sántzait 
elrontotta , ’s azután még két mérföld- 
nyi távolyságra űzte. Az 5-dik vadász
osztály Dom Pedro seregei közűi vak in- 
dúlatból annyira előre tört, hogy végre 
a’ 10 ezer főre telő ellenséges hadi test 
által egésszen elzárattatott, a’ mire kén- 
telen volt bayonnett által nyitni magának 
útat a’ vissza térésre. Reggeli 9 órakor 
ónnal írt Gr. Villaflor a’ Császárnak egy 
rövid levélkét, mellyben ezen napot a’ 
legszerentsésebbek közé számlálta , mivel 
a’ Miguelisták minden oldalról szét szúrat- 
tak. Azomban 10 órakor a’ vadászok már 
körűi voltak fogva, ’s elzárattatva, úgy
hogy a’ holtakban 50 embert, a’ sebesek
ben pedig 80-at vesztve verhették tsak ma
gokat keresztül az ellenség sorain. Fogva 
30— 10 en maradtak , ’s tsak a’ fáradság 
akadályoztatta őket a’ vissza jövetelben. 
Gr. Villaflor délután 4 órakor Vallongóba 
ért, mellyet megerősítvén a’ seregeknek 
nyugodalmat engedett, ’s 7 órára jó rend
del Oportóba visszatért.“

(Hasznos Mulatságok 20. Szám. \  árkus Hirdetés)



a Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Helyváltoztatásról való tudósítás.
(1 ) Kunz Ján. Jósef és pesti nagykereskedő társasága a’ 2 Töröknél, azon 

megbetsültetést veszi magának, hogy igen nagyon tisztelt vásárlóinak ezennel 
tudtokra adja, hogy a' Debretzeni vásárban eddig német utsza 413 szám alatt 
tartott sátorából, ugyan a' bétsí útszában a’ mostanitól balra 2-dik sátorba, 
melly Slézinger czím alatt vagyon, általtette árúló helyét, mellyben valóságos, 
54 rőfös Rumburgi, 30 rőfös akár teljesen elkészített, akár fehérítetlen sléziai 
vég vásznakkal, 38 rőfös Creas vásznakkal, 3 0 rőfös asztal ’s törülköző kendőknek 
való szövetekkel, meghatározott számú személyekre =  Garnitur — kész asztal 
ruhákkal, abroszokkal 's kendőkkel, fehér len ’s gyapot vesszős szövetekkel=Gradin , 
kávés kendőkkel, mindenféle csíkos éskoc^kás =  qvadrillirt, sléziai kanevásszaí, 
kék, vörös , zöld egyszóval, mindenféle színű csíkos len és gyapott Trillichekkel, 
egészen fehér len és gyapot , valamint módosán színezett zsebkendőkkel ’s más 
akármellyféle szövetekkel pontosan szolgálni, valamint azoknak illendő árokkal is 
nagyon tisztelt vásárlóiknak további hajlandóságokat megérdemelni, fő töreke- 
dése leszen.

H i r d e t é s .
(1 )  A’ Nagy Méltóságú Udvari Királyi Magyar Kamara rendeléséből ezennel 

köz hírré tétetik; hogy Tet es ns Borsod Vármegyében helyheztetett Diós Győri 
királyi, és cserépi ’s edelényi fiskálisi Uradalmakban találandó idei tölgy makk, 
és gubits folyó esztendei September hónap 11-dik napján reggeli kilentz órakor 
Miskolczon a’ Praefectorális házban tartandó árverés utján a’ többet Ígérőknek 
el fog adódni; a' kiknek tehát ezen máknak és gubicsnak megvételére akaratjok 
lészen a’ fent irt helyen, és időben jelenjenek m eg.— Budán K is-A sszony Hava 
31-kén 1832.

H i r d e t é s .
O )  Ns Abauj Vármegyében Kassa, és Miskoltz városok közt helyheztetett 

Bodokő.— Várallya nevű Uradalomban árverés útján a’többet ígérőnek árendába 
adódni fognak és pedig e7 folyó esztendő October 15-dik napján e’ következén- 
dők 1-ször Bodokő-Várallya mező városnak Újfalu, és Árka Helységeknek, 
azon kivűl Tuzsa nevű szőlőikről bor dézsma, és az élet dézsma is , melly szá
mosabb telkes földekről szedődik. 2 szór A’ fent nevezett helyeken n ég y , és 
Hegyallya felé vezető ország úton ötödik korcsmában mindenféle ital mérés. 

Második Félesztendd.

20. ^
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é te l, zab, és széna árulás hozzájok való földekkel, és rétekkel eggyütt. 3-szor 
Bodokő - Várallyán csinos lakó, ser, és pálinka ház, valamint Arkán-is, csűrrel, 
és más jó állapotban lévő gazdaságos épületekkel. 4 szer Mind a’ három helyen 
mészárszék lakó házakkal, és hozzájok tartozandó földekkel. 5-ször Három jó 
karba lévő malom. Ezen árendának feltételeit addig is az Uradalmi Tisztartó- 
ságnál meg lehet bővebben tudni; és a’ kijelelt napon reggeli 9 órakor a’ Tisz- 
tartó házánál árverés alkalmával olvasni.

H i r d e t é s .
(1 ) A’ Nagy Mélt. kir. Magyar udvari kamara rendeléséhez képest, az Arad- 

Modenai kir. ham. Uradalom részéről köz hírré tétettetik , hogy az érdeklett Ura
dalom Pusztáiban, ’s azoknak Osztályjaiban , és pedig ^

1- ször az egész Medgyesi Pusztán, melly 10,315 holdat tészen
2- szor a’ Bodzási Puszta 6,560 — —
3- szor a’ Bánhegyesi Pusztának 2-dik Osztályjában 2,302 —

ugyan annak 4-dik Osztályjában 1,508 — —
4- szer a’ Földvári Pusztának 3-dik Osztályjából 2,317 — —

annak 4-dik Osztályjából 2,430 holdak, f. e.
Sept. 20-dikán a' szokott reggeli órákon Aradon a’ Praefectusi Lakásban nyilván- 
ságosan tartandó árverés útján , egymás után következendő két esztendőre, úgy
mint 1833-diki Április 25-dikéről 1835-diki Április 24 dikéig, a’ leg többet ígé
rődnek fognak árendába adattalni.

Tessék az árendálni kívánóknak ezek végett, illendő bánatpénzzel ’s egyéb 
aiánt is vagyonosságokat kimutató bizonyittásokkal felkészűlv*, ezen árverésen 
megjelenni; az árenda feltételeit előre is m eglehet látni az Aradi kam. Praefe
ctusi Hivatal kantzelláriájában. Költ Budán Aug. 3J-dikén 1832.

M a k k o lta tá s  k ib é r e l t e t é s e .
(1) Kecskeméti Uradalom Erdei Kormánya részéről ezennel köz hirül tétetik : 

hogy Pest Vgyében fekvő Vatsi Pusztában (m elly Pesttől hét mértföldnyire Ör
kénnyel határozva fekszik) lévő 1200 hold terjedem Tölgyes Erdőben, ez idén 
bőven termett makk folyó esztendei Sz. Mihály hava 24-dik napján dél előtti 
11 órakor ott helyben a’Jáger házánál közönséges árverés utján kifog béreltetni. 
Melly időre a’ ki bérleni kivánók ezennel meg hivattatnak.

H i r d e t é s .
H a s z o n b é r b e  a d a n d ó  j a v a k r ó l ,  é s  k ir á ly i  h a s z o n v é te le k r ő l .
(2 ) A’ kalotsai érseki javak fő tiszti hivatala részéről köz hírré tétetik, hogy a ’ 
következendő királyi haszonvételek; és részszerént szántó földekből, részszerént 
kaszállókból álló birtokok három egymásután következendő esztendőkre úgymint 
1833-dik esztendei Januarius 1-ső napjától, 1835-dik esztendei December utósó 
napjáig számítva Kalotsán a'fő tiszti hivatal Kanczelláriájába folyó 1832-dik esz
tendei S^pfember 21-dik rnipjén köz kótyán a' többet ígérőknek haszonbérbe ki
fognak adatni, úgymint:
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A’ k a l o t s a i  u r a d a l o m n a k  ugyan csak kalotsaí Tisztartói kerületébe; 
—  érseki kalotsai Városába. — A’ Serház pálinka égetéssel, és abban való pálinka 
m éréssel; mészárszék nyoltzvan hold részint szántó földekkel, részint kaszálló ré
tekkel.

F o k t ő  helységében: mészárszék.
Ú s z ó d  helységében: hús árulás jussa.
S z e n t  B e n e d e k  helységében: mészárszék,
B o g y i s z l ó  helységében: kortsma, a’ duna partján lévő a’ kortsmáltatás, 

és hús árulás jussával.
D u s n o k  helységében: mészárszék, kortsmáltatás jussával és vendég

fogadóval.
M is  k e helységében: kortsmáltatás, hús árulás 11 hold földdel, boltbeli 

jus uraság épületibe. Homorodi vízi m alom , három kerékre; továbbá Z asz  t ó i  
puszta 150 Ha l á s z  300 I z s á k  1505. B é k 60. K as 169. Ó r ó s z  838. N a g y -  
N á n a 100. B a g o d 487. Csárdával és ehez 12 hold földdel. C s e p e g h  S z i g e t h  
2l t .  K e r e k  160. S z ü t s ö k  k a s z á l ó j a  88. S z á l  ma-H i d 59. G y a r m a  th- 
S z i g e t h  393. Ö r e g  B e r k e  309. K i s - B e r k e  140. M a r c s a  51. S á s t ó  65. 
N a g y - H a r t a  5802. B ő d  1568 holdak részint szántóföldekből, réssint kaszálló 
rétekből álló puszták, úgy nem különben S z e n t  B e n e d e k  helysége mellett 
a' Dunán által privilegiált rév jus vagy is úgy nevezett Bisko Rév két hidas vagy 
is kompokkal, — kortsma házz a l kor t s mál t a t ás  jussával, és hozzá tartozandó 
kaszáitokkal.

A’ hajósi tiszttartói kerületben.
H a j ó s  m e z ő  v á r o s s á b a :  mészárszék 30 hold földdel, úgy nevezett 

Schveitzeria legelő, két kerekre vízi malom és a' halászat.
C s á s z á r t ö l t é s  helységében: vendégfogadó kortsmáltatás jussával és ku- 

kuritzás kerttel, mészárszék 30 hold szántó földdel, 12 hold kaszállóval, és vízi 
malom egy kerekre.

K e c z e 1 helységében: kortsma és mészárszék jussa , Dömötöri tsárda korts
máltatás jussával.

N á d u d v a r  helységében: vendégfogadó kortsmáltatás jussával, mészárszék 
14 hold földdel, és vadászat jussa. Puszták : Ö k ö r d i  2072 hold. C s a l a  6315. 
S z á n t ó  150 hold részint szántó földek, részint kaszálló rétek. Továbbá Örjegek 
és Rétek, Molnár Sziget, Kaszálló a’ Császártöltési út m ellett, F a r k a s  S z i g e t  
a' Sipsai nádlással, H i l d i  pusztából 1858 , és K él e s i  pusztából 170 hold 
szántóföld , és halászat jussa ezen Tisztartói kerületbe.

Szent Istváni tiszttartói kerületbe.
S z e n t  I s t v á n  helységében: serház, pálinka égetés, és árulás, száraz ma

lom , vendégfogadó kortsmáltatás jussával, mészárszék 34 úgy nevezett barát 
szigeti kaszállóval, Schumár 274 hold allodialis földdel, vadászat jussa, dunai 
pitlés malom.

S z e r e r a l y e  helységében : mészárszék, dunai rév, vadászat jussal.
C sáv  o ly  helységében mészárszék 56 hold földekkel, ismét 34 hold szántó 

föld , és 22 hold kaszálló.
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S ü k ö s d helységében : kortsmáltatás, és hús árulás jussa— Gerendr ku- 

kuritzás kert, 132 hold allodialis földek, es 128 hold kaszálló— vadászat jussa.
C s a n á d helységében : kortsmáltatás , hús árulás és vadászat jussa. A’ réti 

pusztán, mészárszéki jus az úgy nevezett kazarával, vagy ürü hús árulással.
A’ bácsi Uradalomba.

B á c s  m e z ő  v á r o s á b a n :  vendégfogadó kortsmáltatás jussával 34 hold 
szántó földdel, és 22 hold kaszállóval; — mészárszék lakással, 34 hold szántó 
földdel, és 22 hold kaszállóval, — halászat jussa, és a’ széplaki egykerekű vízi 
malom.

D é r  o n y  h e l y s é g é b e n :  Vendégfogadó , kortsmáltatás jussa, mészárszék 
egy kaszállóval, és halászat.

y Bá c s  Ú j f a l u  helységében: vendégfogadó , kortsmáltatás jussa, mészárszék 
pálinka égetés, és árulás, száraz malom.

A’ kik ezen javakat haszonbérbe venni kívánnák, a’ fent nevezett napon 
Kalotsán a* Fő Tiszti Hivatal Rantzelláriájába reggeli órákban tartandó köz-kótya- 
vetyére illendő bánat pénzzel elkészülve, ezennel meghivatnak, addig az illető 
haszonvételekre megállapított feltételek, ugyan azon Canczelláriában, vagy a’ 
Bátsi uradalomra nézve, a’ Bácsi Tisztartóságnál megtekintethetnek.

Kosok eladása.
(2 )  Titt. Kempelen Famíliának isméretes birka nyájából 200 darab fiatal hágó 

kosoka’ legillendőbb áron adattatnak el Pázmándon Sz. Fejér Vármegyében a" 
Posta úttól nem messze Nyéknek szomszédságában.

Eladó-Ház.
(2 ) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a’ Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében f. e. 
September 26-dikán reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek 
adatik el. —

Si pCentes Status kötelező Leveleké 87 |4  for. 
4 pCentes —  — —  —
3820-diki Status Lott. 100 foriat —

1821-diki Status Lott. 100 forint 126f for. 
Béts városi Bankó kötelező 2§ pCentes 474 — 
Bank Actiáké 1141 —

A" Gabonának Pesti p ia iz i ára September 1-dikén 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
tiszta 

fr. kr. I
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr. I

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 6 — 40 6 — 5 — 40 Zab 1 — 34 1 — 32 1 — 30
Kétszeres 4 — 30 4 — 20 4 — ! Kulcoritza 3 — 20 3 — 10 3 —
Hozs 2 — 40 2 — 30 2 — 24 Köleskása — . —
Árpa 2 — 40 2 — 30 2 — 20 1{Köles — — —

B  é t  s b e n aJ p é n z f o l y a m a t  k ö z é v  b o t  s e  S e v t e m b e r  4-dikén:
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H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
F o n d o r l ó k .

Sokrates áldozatul ese hajdann a’ gonoszoknak
Fnndorlások előtt; hallj! ma is úgj- vagyonTaz. 

Üldözik a’ jobbat köztelkek mérgivel a’ sok 
Fondorlók , keserű bürköt itatva vele.

PESTEN Szerdán  Sz. Mihály

Magyar és Érdéit/ Ország.
Ha képes volna az emberi tehetség 

leírt szavakba önteni által az öröm érzé 
seket, úgy ezen rendek bájoló erővel fog
nának bírni, mindenüvé magokkal vive 
azt a’ nemzeti fellelkesedést melly eltelte 
Buda-Pest nagy lelkű Magyarjait f. h. 
8-dikán Századok óta úhajott ünnepe vi* 
radva. A’ Magyar tudós társaság közülésé
nek ünnepe ez , Ő ts. k. Örökös Fő Hgsége, 
mélyen tisztelt Nádorunk, mint Pártfogó 
előülése alatt: a’ hely, Ns Pest Vgyeékes 
nagy palotája. Nagy és fényes vala a’Nagy 
Mságú, Mságos , Tekintetes és Tudós ura- 
ságoknak és Asszonyságoknak egybe gyü
lekezete; a’ kik közül O Nga Gróf Teleki 
Jósef úr, mint a’ Társaság Elölülője Ö Fő 
Hg^égét meghívó küldöttségnek Fejévé Ö 
Excját Nagy Mgu Gróf Cziráky »Antal urat 
Országunk Biráját’sa’t. hazafiúi bizodalom- 
mal megkérvén , ez azt teljes készséggel 
válalta ; majd vissza térvén örvendezéssel 
jelentette Ő Fő Hgségének kegyes ajánlá
sát, melly szerént nem sok idő múlva 
meg is jelent. Más fényes küldöttség Ő 
Excjának Nagy Mgu Gr. Keglevich Gábor 
úrnak, Szentséges Koronánkeggyik őrének 
’s a’ t. vezérlése alatt, a5 léptsőknél íogadta 
az érkező Fő Hg Pártfogót, ’s a’ palotába

Második Félesztendö.

Hava 12-dik napján 1 8 3 2 .

kísérve, ott riadozó: „Éljen“ kiáltások
kal fogadtatott. Helyet foglalva Ő ts. kir. 
Örökös Fő Hgsége, megnyitotta egy lelkes 
beszéddel az ülést Ö Nga az E lőlülő, 
előadva a’ Társaság elejébe tűzött nagy 
pályát, ’s azon akadályokat, mellyekkel 
eddig küzdenie kellett; a’ Társaság Titok- 
nokja váltotta fel, forró hazafiúi kebellel 
dolgozott beszédjében terjesztve elő a’ 
Társaságnak eddigi történetét. Azután T. 
Nyíri István úr, a Társaságnak rendes 
Tagja olvasott fel tudós érlekezést a’ fa és 
kő híd erő hasonlati meghatározásáról. 
Ulánna T. Költsey Ferentz úr, hasonló
képpen rendes Tagja a’ Társaságnak, Emlék 
beszédet tartott Kazinczy Ferencz elhunyt 
Tagról. Kernend, T. Kisfaludy Sándor 
rendes tag regéjét T. Helmeezy Mihály úr 
olvasta fel; megjutalmaztatott az 1831- 
diki észtben kijött munkák között legjobb
nak Ítéltetett Arpadiász hős költemény. 
Szerzetté T. T. Horváth Endre úr Pázmándi 
Plébános ’s tsak ugyan rendes tagja a’ Tár
saságnak. Ki hírdettettek az 1831 és 1832- 
re szólló jutalom kérdések , mellyek nyom
tatott példányokban ki is osztattak. Végre 
befejezé az ülést a’ Titoknok, megköszönve 
Ő ts. kir. Fő Hgségének eddig mutatóit 
nagy lelkű pártfogását, ’s ezen fenséges 
kegyelemért továbbra is esedezett. Micián
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ki ment Ó Fő Hgsége hasonló harsánt: 
,Éljen!“ kiáltásokkal kísérte az örvendő 

Gyülekezet, mint a’ miljennel érkezésekor 
fogadta. A’ jelen voltak szívét mennyi 
öröm töltötte, azt mindeggyik kebelébe 
zárva vitte haza kedvesei körébe.
A ' magyar tudós társaság á lta l 1831 es 1832;*£ 

k ite lt ju ta lom  kérdések íni ezek:
1831 re. N y e l v t u d o m á n y i  kér-  

d é s. Mel lyek , hányfélék , mel ly eredetűek 
és saját jelentésnek egy felől a’ ragaszté- 
kok (sulfixa) vagy is azon szók és szótagok, 
mell vek által a’ magyar nevek’ és igék 
értelme módosítatik ’s megliatároztatik? 
másfelől a’ szóképzők (formativa)? Mi Ily 
változásokat okoznak és szenvednek ra
gasztáskor és szóképzéskor; ’s végre, meily 
nemű gyökerekhez szövetkeznek az utób 
biak?

P h i 1 o s o p li i a i k ér d é s. Minthogy 
eé pliilosophia’ minden ágának kifejtése ’s 
hazánkban terjesztése leginkább az által 
eszközölhető ; ha nemzeti Íróink a’ philo- 
sophiára nézve szüntelen szemök előtt tart
ják , milly sikerrel dolgozának elődeik, 
vagy miben ’s miokra nézve maiadénak 
hátra; ez a’ kérdés: Tudományos mívelő- 
désűnk’ története időszakonként mit ter
jeszt élénkbe a’ philosophia’ állapotja iránt; 
és , tekintvén a’ philosophiát, miben ’s mi 
okra nézve vagyunk hátrább némelíy nem
zeteknél ?

1832re. H i s t ó r i a i  k é r dé s .  Mii
lyen befolyások volt honi városinknak nem
zetünk’ kifejlődésére és csinosbulására?

Ma t h  esi  s i  k é r d é s .  Számoltassa
nak elő a’ nevezetesb eddig felvett módok, 
meliyek szerint mindaz öszve-nyomhatat- 
lan , mind az öszvenyomható híg test in
dítja az erőműveket; jeleltessenek ki min- 
deniknél a’ híg test szülte okozatok és szo
ros megmutatásokkal erősítessenek m eg; 
végre adassék elő, mellyik mód előzi meg 
a’ többit, ’s meily tekintetben?

A’ nyelvtudományi és mathesisi kér
dés’ megfejtése 1833. Junius’ 8dikáig, a’ 
philosophiai és históriaié pedig 1834. Mar- 
tíus’ Sdikáig váratik-be a’ társaság’ titok- 
nokához, a’ szerző’ nevét magában foglaló 
lepecsételt levél mellett, mellynek külse
jén , valamint a’ megfejtés’ első lapján a’ 
szerző’ neve helyett, utasítás végett ugyan 
azon jelmondás álljon.

Pest Varosának főplebánia templo
mában f. h. 9-dikén tartatott örvendező 
isten ditsőittés, felséges ifjabb Királyunk 
betses éleiének megtartásáért. A’ fő mél
tóságú ítélő királyi CJdvar mind két Táb
lájának Tagjai, a’ Nemes Vgye Karai, és 
a’ mind ezek mellett szolgálló Ügyvédek, 
a’ törvény gyakorlás kedvéért itt lévő nemes 
Ifjúsággal; valamint az egész Magyar kir. 
Tudományok Egyetemének Elöljárói fé
nyes készületekkel; a’ nemes város Ta- 
náttsa, ’s választott Polgárjai; a’ vitézlő 
Rend fő-fő Tisztjeivel, mind a’ hálaadók 
lemjénével füstölő oltárhoz járultak, és az 
áldozatot bemutató Főpapnak esedezése 
után, buzgón hármaztatták óhajtássokat, 
hogy a’ Mindenható tartsa Országló Feje
delmeinket ’s egész uralkodó Házokat szám
talan évekig.

Vácz, Sz. Mihály Hava 10 dikéről. 
Az Öröm ösztön, m ellyel, egy fiú édes
anyának a’ legnyughatatlanabb , és ellen
ségeskedő időszakaszban a’ liartz közepette 
történt szg,rentsés megmaradásával, mkgát 
a’ viszonlátás édes reményjeivel ketsegte- 
ti , bír , Nagy Mgú , Mgos ’s Fő Tiszt. Gróf 
Nádasdy Paulai Ferentz úr Ö Excja, a’ 
Vátzi Anyaszentegykáznak Fő Lelki Pász
tora által, Ő Felsége V dik Ferdinand 
koronázott ifjú Fejedelmünk iránt visel
tető alattvalói hivségét, hogy az isteni 
gondviselés oltalmazó keze az írtóztato 
gonosz szándékot a’ hív Magyar Nemzet 
örömére a’ legjobb Fejedelem drága 
életétől kegyelmesen elfordította, el nem
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mulasztatta megmutatni: Székes Templo
mába tegnapi napon, az itt Vátzon szokás 
szerént tartatni szokott Gyűlések (Capitu- 
lum) végett öszvegyűlt Kegyes Oskolát 
Tanító Szerzetes Tisztelendő Atyáknak je
lenlétekben, félbe szakasztván O Excja 
már a’ múlt hónapba kezdett egyházi ’s 
hivatalos látogatását (Canonica Visitatio) 
nemtsak fényes Sz. Mise áldozatot Téged 
Istent áldunkkal (Te Deum Laudamus) 
kezdvén, tartott, sőt egész Püspöki Me
gyéjében az általa kiadott Rendelő Level 
szerént, közönségesen az örökké valónak 
hálaadó ünnepet tartatni parantsolt. — A’ 
szertartásnak végezetével TiszteltO Excja, 
meghívott külön Rendű Vendégeit pom
pás ebéddel tisztelvén, az itt helyben lévő 
Hg Esterházy gyalog Ezred nevelő házbéli 
Gyermekek által az Ebéd felett tett há
romszori lövések között Felséges Ferdi
nand ifjú Király hosszas éltéért Tisztelt 
Ö Excja kívánását e’képpen fejezte (Glo- 
riosissimo Principi Ferdinando V*to juniori 
Regi Nostro amantissimo Divinae Potentiae 
Ope mirabiliter servato diutúrna salus , 
vita sospes, et incolumitas) úgy nemkü
lönbben az egész Felséges Austriai Ház 
tartós megmaradásáért és szerentsés Őr- 
szaglásáért, az Éljen poharakat ürítgették.

A’ fellyebb Tisztelt Kegyes Oskolát 
tanító Szerzetes Atyák tegnapi napon tar 
tott Gyűlések alkalmatosságával Fő Igaz- 
gatójoknak Nagyon Tiszt, és Tudós Grosser 
Kér. János urat, az eddig volt Fő Igazgatói 
Helytartót, eggyes akarattal választották. 
Assistenseknek pedig: Stankovits Miklós, 
Hegedűs Alajos, Nagy Leopold, Ugróczy 
Ferentz , Spányik Glycér, és Rólk Mihály 
TT. Szerzetes Atyák választattak.

Mai napon, Tudós és Tisztelendő 
Spányik Glicér úr, a’ Röltselkedés és a’ 
Szabad Mesterségek Doctora, Kegyes Os
kola Szerzetbeli áldozó Pap , a’ Budai ki
rályi Fő Oskolák nagyérdemű Igazgatója, 
Nagyon Tisztelendő és Tudós néhai Bolla

Márton úr ugyan a’ Kegyes Oskola Szer«' 
zet volt Fő Igazgatójának tiszteletére, 
Püspök úr O Excja és sok jeles úri ven
dégek jelenlétében , deák nyelven ékesszól- 
lású, ’s hathatós halottas Beszédet tartott. 
Ének végezete után, Gyűlésbe menve a* 
T. Szerzet Provinciális Consul torokká vá
lasztattak: Szabó Elek ,Tamásy Cal. Jósef 
Nevendékek Mestereivé: Privigyén Styav- 
niczky Kajetán ; Ketskeméten Bálint Antal; 
TrenchinbenShméhlikAgoston T.T. Atyák.

Bétsből jött levelek szerént ő is. kir. 
Felsége méltózlatott püspöki Helytartó 
Mgos Leményi Leményi János urat, a’ Fo- 
garasi (Ba'á’s'alvi) ürességben volt egyesült 
hitű püspöki megye Püspökjévé kinevezni. 
(Erdélyi Híradó.)

Apostoli Királyunk Aug. 21-kén kőit 
legfelsőbb határozása a’ Füzes Abonyi 
Plébánost Tiszt. Pálma Pál urat a’ Patai 
Fő Decanusságra emelte.

Felséges királyunk a’ Portugalli Re
gens 39-dik számú gyalog ezredjebeli kapi
tány Schumida György urat taxák elenge
désével magyar nemességre méltóztatott 
emelni.

Német Szövetség'.
A’ Braunschweigi Német nemzeti új

ság közli, hogy a’ Frantzia királyi Kor
mányszék , úgy a’ mint azt reményleni is 
lehetett, mind azon igyekezeteknek véget 
vetett, mellyek az utóbbi időkben Paris
ban munkába vétettek, Országunk nyugo
dalma ellen ; t. i. Károly Hg törekedései- 
nek. Az e’ végre telt rendelések, mint.  
halljuk egészen elhatározó természetűek. 
Azon katonaszedő intézet melly Párisban 
a’ Deschamp utszában állítódott, valamint 
azok is mellyek Fontainebleau-ban voltak , 
nem tsak be vágynak zárva, hanem több 
személyek , kik beíratták magokat, ’s ma
radásoknak bizonyos helyét adni nem tud
ták , be is fogattattak. Romarino illyen 
környMállások között, természetesen visz- 
szahúzta magát, a1 nélkül mindazonáltal,

A
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hogy a’ felpénz gyanánt kapott 50,000 
frankot eddig vissza adta volna.“

Ugyan azon Újság írja Augustus 
28-dikán: „Dumarc Major, némelly tudó- 
síttások szerént Marek nevezet alatt Pa
risból Belgiomba utazott, onnan pedig 
Német Országba fog menni. A’ Párisi fel
vigyázó hivataltól, mint kereskedő szerzett 
magának utazó levelet; Brüsselben az ide
gen Légió tisztjeivel kíván öszveköttetésbe 
jőni ; onnan a’ hanoverai földön által Bré
mán keresztüljHamburgba szándékozik, 
a’ hol további rendeléseket fog venni.

ISagy Britannia.
A’ Király Collins Gyenesnek, azon 

matróznak, a’ ki ő Felsége élete el len töreke 
dett, megkegyelmezett, a’ halálos bünte
tést, mellynek minden irtóztató módokat 
elkövetve kell vala történnie , örökös fog
sággal váltva fel.

xV Globe előadása szerént Aug. 2i-ikén 
170 ember szállott Man ezredes és Dewis 
Kapitány vezérlések alatt gőzhajókra , hogy 
Dom Pedro seregéhez tsatolják magokat.

A’Bathi Herald tudósítása szerént, azon 
város környékében éppen ollyan eset tör
tént a’ dézma dolgában, mint a’ miilyenek 
megszokottak Irlandban ; a’ tartozásért el
foglalt marhákat itt sem lehetett elkótya
vetyélni.

Több levelek adják Sir Ch. ethe- 
rell nevében azt a’ nyilatkoztatást, hogy 
alaptalan légyen azon híresztelés, mintha 
ő magát a’ Parlamentomi tanátskozások- 
ból jövendőre kiakarná vonni.

Birminghamban a’ reform örömére ün
neplést tartottak; de ezen alkalmatossággal 
Attwood úr azt nyilatkoztatta , hogy a’ bili 
nem tökéletes ; ez még vissza nem adja a’ 
népnek a’ Constitutio szerént őtet illető tel
jes szabadságot, sőtt még tsakazt sem bátor- 
ságosíttja, hogy azt megfogja nyerni a’ 
nép a’ mit most ígértek neki. Biztatta a’ 
jelenvoltakat mindazáltal, hogy a’ jövő

parlamentotnban ezt bizonyosan megfog
ják adni, és pedig annak mindjárt az ele
jén : továbbá reményleni azt is , hogy a’ 
parlamentomnak három esztendőkig tartá
sát illető nehéz kérdés, a’ sors vonással 
eggyütt, mind a’ nép javára fognak elha
tároztatni: annyival inkább pedig, hogy 
ez utolsóra nézve magok a’ Minisleiek 
hagyták nyíltan az utat.

A’ Sun mondja: Nem átalánosan ös- 
mért dolog, hogy a’ frantzia Országiás 
kész vala a’ portugalli constitutionálisták- 
nak sokkal több segedelmet adni , mint 
a mennyit adott; hanem bizonyos alku ereje 
szerént, melly Lord Palmerston és Se- 
bastiani Grlis között történt, a’ ki ezáltal 
azt reményiette, hogy a’ Belgiomi kérdé
sek elvégzodését siettetni fogja, a’ portu- 
galli kérdés elhatározásának teljesen az 
angoly kezek között kellemaradni, úgy 
mindazáltal, hogyha az angoly kormány 
felfogná a’ frantzia Országlást szól 1 ítani, 
ez magát vissza ne vonhassa. Ezen alku
nak következésében Dom Pedro nem nagy 
begéllést kapott Frantzia Országtól , kapott 
mindazáltal koronként bíztatásokat, hogy 
a’ frantzia Kabinet nagyon hajlandó java 
előmozdítására , ’s óhajtja is, hogy az an
goly Kormány többet tegyen a’ conslitu- 
tionalisták elősegéllésére. Marquis Pal- 
mella nem mulasztottéi semmit Lord Pal- 
merstonnal tartott értekezéseiben előadni 
D. Pedronak ezen Országhoz való igazai
ból ; kinyilatkoztatta azt is, hogy Frantzia 
Ország kész vala, ha a’ Nagy Britannia 
iránt tartozó illendőséget szeme előtt nem 
tartja vala, a’ Constitutio ügyében sokkal 
többet tenni. Ezek szerént, ha minden 
kivánatait meg nem nyerte is a’ Marquis 
Lord Palmerstonnál : küldettetésének ata- 
lános tzélját el nem hibázta.

A’ Standard mint bizonyosat állítja , 
hogy D. Pedro részére 64 ágyús lineahajó 
vásároltatott, és liogya’ rekrutirozás mind 
itt (Londonban) mind Párisban a’ legna-



gyobb törepedéssel folytattatik. Rövid 
időn Oporto alá fog szállíttódni 800— 1000 
lovag , a’ kik között sok Lengyelek van
nak. Aug. 27-dikén egész nap a’ battériá
kon kiszegezett ágyúkat szemlélgette D. 
Pedro; innen (Oportóból) bizonyos író 
azt állítja, bogy ezen hely megvehetetlen 
légyen; de ide telietjük, hogy az erősségét 
rövid nap kísérteibe fogják venni. Oporto 
megerősíttését két línea teszi, mellyeknek 
védelmekre 10— 12 száz ember elégséges. A’ 
külső línea Marcellos templomnál kez
dődve a’ Douronál a’ tenger felé Viliúrig 
ugyantsak a’ folyónál végződik: a’ belső 
pedig a’ tulajdonképpen való várost ke- 
rítti be.

Frantzia Ország.
A’ Marseilli újság Aug. 21-dikén : 

, ,Bonaparte Luciánnak eggyik fija , ki va- 
lamelly kereskedő hajón Görög Országba 
utazott, szerentsétlenül életét vesztette. 
Ezen fiatal ember egészen megelégedettnek 
látszott, és semmi oka sem volt arra hogy 
megfossza magát életétől; azomban a’ Ka
pitány szobájában, hol magányosan volt, 
egy pisztoly lövés által megöletve találták; 
történetből-e vagy szántszándékkal ölte 
meg magát? nem tudni. A’ Kapitány a’ 
holttestet égett borral tőit hordóba hely- 
heztelvén, Navarinba érve, viselt rangjához, 
’s nevéhez illő pompával temetteté-el.“

A’ Moniteur jelentése szerént M ou- 
linsban Aug. 23-dikán igen kedvetlen eset 
adta magát elő: Schonen úr t. i. Páris vá
rosának Országgyűlési - Követje , a’ Nem
zeti őrsereg 9-dik légiójának ezredes Ka
pitánya , egy a’ legnagyobb tiszteletre méltó 
hivatalos személyek, s azon polgárok 
közül , kik a’ szabadság, ’s a’ Júliusi revo- 
lutio iránt magoknak legtöbb érdemetO O
szereztek, — a’ nép állal, utazó kotsijában 
megtámadtatván, nemtsak a’ leggorombább 
gyaláztatásoknak , hanem személyes sérel
meknek is ki volt téve, számtalan szitkok,

165 —,’s eme’ kiáltozások között: A’ lámpásfára 
véle! testi megbántatásokkal is ilJetletett. 
A’ városi tisztviselőség azomban mindjárt 
vi’sgálatot rendelt a’ tett szerzői ellen , ’s 
azokat ki tudván, eggyikét a’ legvétkesebbek 
közül be is fogatta. A’ Gazette de France 
úgy említi ezen történetet, mint annak 
bizonyságát, hogy az ollyan személyek, 
kik, indítói lévén a’ revolutiónak, annak 
kifejlését később akadályoztatni kívánják, 
önnön magok lesznek munkájoknak ál
dozativá.

A’ Párisi esküdtek törvényszéke előtt 
Aug. 27-dikén kezdődött el a’ St. Simo- 
nisták ellen indított por. Az ezen fclekezet- 
hez szitok reggeli 8 órakor hagyták el 
Menilmontanti lakóhelyeket, ’s a’ kiván- 
tsiságból öszvesereglett temérdek nép kö
zött , napkeleti öltözetben , vallásos éneke
ket énekelve az ítélőszék elejébe mentek. 
A’ pörnek mindazonáltal az nap nem lett 
vége, hanem másnapra halasztódott; a’ 
mikor az esküdtek harmadfél órányi ta- 
nálskozás után vétkeseknek Ítélték a’ be- 
vádoltakat; ’s Enfantint, Duveyriert, és 
Chevaliert egy esztendei fogságra és 100 
fr. pénzbeli büntetésre; llodriguezt, ’s 
Barra ültöt pedig, 50 fr. büntetésre kárhoz
tatták. Meghatározta egyszer smind a’ tör
vényszék , hogy a’ Simonilák egyesülete 
szétoszlattatik. — Enfantin atya igen nyu
godtan halgatta végig az Ítéletet, ’s fiait 
arra intette, hogy ezen új üldöztetést egész 
elszánással szenvedjék.

Ugyan azon törvényszék Aug. 28-kán 
Viennot urat, a’ Corsair nevű újságlevél
nek szerkeztelőjét, ki azzal vádol tatolt, 
hogy a’ népet az Országló szék ellen fel 
akarta ingerleni, ’s a’ Politzia - Praefectu- 
sait gyalazattal illette, egy órai tanátsko- 
zás után vétkesnek ösmérvén , hat hónapi 
fogságra, ’s 10,000 fr. pénzbeli büntetésre 
kárhoztatta. Másnap Paulin urat, a’Natio
nal nak szerkeztetőjét, ’s ugyan annak nyom
ta tóját Ili ngray urat a’ vád alól, felmentette:
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a* palota tele volt nézőkkel, ’s azok között 
Lafayette Grlis, Corcelles és CareI urak.

A’ Messager előadása szeréül Károly 
Braunschweigi H g- több törvényludól 
szóllított fe l, bogy adják véíeményjeket, 
mennyiben van az Országiásnak hatalma 
ötét Párisból és a’ frantzia földről ki til
tani. —  Más részről pedig bizonyosnak 
mondják hogy a’ diplomatiai testhez tar
tozandó tagok , új lépéseket tettek , hogy 
az ezen tekintetben adott rendelés vissza 
ne vonattassék. Klindworth úrnak, a’ 
Braunschweigi Státus Ministernek előadása 
Károly Hg Braunschweigi Ex - uralkodó 
ellen,  a’ mint beszéllelték előbb,  mára 
(Ang. 29.) volt határozva az első Ház ele
jébe; de utóbb , jövő Péntekre halasztódott.

Bizonyos Journál tudni akarja , hogy 
a’ tengeri Minister, Bresten keresztül tudó- 
síttást kapott volna, hogy D. Pedro azon 
ponton áll ,  hogy elfogattassék s Don Mi
guel kezébe adattassékr erre való nézve 
azt határozta a7 Ministerium, hogy a’ por- 
togalli partoknál álló Frantzia hadierő egy 
linea hajóval, és két fregatával szapo- 
ríttassék.

P o r t u g a l l i a .
Londonba Aug. 25-dikén érkezeit tu

dósítások szerént Dom Miguel hajósserege 
ugyan azon hónap 18-dikán visszatért Li- 
zabonába. A’ Times e’ felől Hlyen írást 
közöl Falmoulhból Aug. 23-ikán. „Éppen 
most jött Lizabonából, ’s Oportóból Co
lumbia gőzhajó, melly bizonyos tekintet
ben fontos tudósítást hozott magával, t. i. 
Dom Miguel flottájának a’ Tájóba lett 
visszatérte fe lő l, hova az, a’ gőzhajó elin- 
dúlása napján, Aug. 18-ikén be is ereszke 
dett szerentsésen. — Lizabonában tsendes- 
ségben volt minden , ’s nem is volt ok 
tartani tőle, hogy a’ nép külső sugarfások 
által ellentállásra indíttatnék; mert min
den külföldi hajóknak meg vagyon tiltva 
a’ portugalli kikötőkbe való bemenetel

Dom Miguel ezen rendelése által tulaj
donképpen azt vitte véghez, a’ mit Sarto
rius Admirális tenni szándékozott, t. i. 
magamagát elzárta. — Eggy útazó ki az 
említett gőzhajon útazott ezt írja: A’ gőz
hajó Aug. 14-dikén éjfélkor ért Oportó ele
jébe, ottan Stag Angoly fregattéval érte
kezett, ’s reggelre, a’ mikor Dom Miguel 
hajósserege egészen Oportó előtt állott, 
ismét szélnek ereszté vitorláit. A’ két flot
ta között történt tsatáról azt Írja az útazó, 
hogy Dom Miguel hajósserege Aug. 10-kén 
estvéli tizedfél órakor minteggy 40 angoly 
mérföldre volt a’ partoktól. Sartorius Ad
mirális észrevévén hogy Dourahinda 44 
ágyús fregattá kévéssé távolabb állott a’ 
flottától, azonnal ellene indúlt a’beli szán
dékkal ,hogy a' többi hajóktól elszakassza : 
de amaz azon pillantásban megfordult, ’s 
Dom Joao VL líniahajó megé rejtette 
magát. Sartorius ekkor a’ líniahajó hátul ja 
mellett elvitorlázván, menés közben min
den ágyúit kisiittette reája ; erre sebesen 
átszökvén annak oldala mellett Dona Ma
ria briggel eggyiitt a’ nagy hajó előrésze 
elejbe állott. Most támadt a’ hajók között 
viadal, mellyben Sartorius Admirális ha
jóját eggy golyóbis érvén a’ nagy árbotz 
vitorla rúdját leütötte, de egyéb kárt nem 
okozott. Eggy másik golyóbis a’ hajó te
tejére esett, két embert megölt, ’s hármat 
megsebesített. Sartorius félvén hogy a’ 
setétben az ellenséges hajó helyett a’ mel
lette álló Dona Mariát találja meglövöl
dözni , 10 óra után három negyedkor vé
gét szakasztottá az ütközetnek. Másnap 
reggel vette tsak észre, hogy a’Dom Joao 
elvesztette nagy árbotzfáját. Az azon har- 
tzolók közül megölettek , ’s megsebesültek 
száma nem volt még tudva. — Egy tudó
sítás 100-ra teszi az elestek , 50-re a’
megsebesültek számát. — Dom Miguel 
flottája szorosan eggyüve tartott, a’ kis 
hajók mindnyájan ősz veseregei vén a’ Dom 
Joao körül. A* matrózok kotlós tyúkhoz
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hasonlították, melly a’ szárnya alatt vé
delmet kereső tsirkékkei körűi vagyon 
véve. Az világos, hogy Sartoriustúl igen 
félnek,‘különbben egy iilyszerfeletti elsőbb
ség mellett nem elégedtek volna meg tsu- 
pán magok vedel mezesével. Aug 11-dikén 
Dom Miguel hajóhada az Oportói sorom
pó előtt állott,  ’s mivel másnap a’ szél 
letsillapodott, Sartorius a’ gőzhajó által 
kívánta hadihajóját vontuttatni, hogy' ellen
ségével szembe szál jón ; azomban minek- 
előtte azt elérte volna jó éjszakkeleti szél 
kezdett fújni , a’ mi Dom Miguel hajósse
regének módot nyújtott az eltakarodásra. 
Sartorius ugyan azonnal utánna indúlt, 
de mindég a’ szél menetelével tartott a’ 
partok, ’s az ellenséges flotta között. Aug.
17-dikén estve 7 órakor ért Dom Miguel 
serege a’ Cascaesi öbölbe, ’s másnap a’ 
Pa£o dós Arcosi öbölben — a’ Tájó tor
kolatjánál— vasmatskát hányt. Visszame
nőidének okáúl az élelem fogyatkozását 
adják ; de mivel Aug. 2-dikán egész hónapra 
való eleséggel indúlt ki Lizabonából , ’s 
tsak fél hónapig vólt a’ tengeren, látni 
való,  hogy azelőadott ok, tsak mentségül 
szolgál. Sartorius Aug. 17-dikén Oportó 
előtt hányt vasmatskát, hogy fris vizet, 
s erősítéseket vegyen magához. — A’száraz 
földi seregek állapotja felől semmi újabb 
hírek sem voltak; a’ hadisereg jó indúlatr 
ban vólt. Briton fregattá Aug. 18-dikán 
elhagyá Cascaest hogy az Angliába vissza
térő Stag fregatlát Oportóban felváltsa.“ 

A’ Morning Herald Oportóból ezen 
irományt közli Aug. 18 dikáról : ,,A’ Pon
te-Ferreira, vagy is Vallonga előtt történt 
ütközet után , még egyszer került tsatára 
a’ seregek közt a’ dolog, ’s ez Dom Pedro 
részére rosszul ütött ki. Aug. 7-dikén 4500 
emberVillafior vezérlése alatt SantoRedon- 
donál, a’mint mondják Povoasnak 7000 *) 
főből ál 1 ló seaegét támadta meg. Elejénte 
jói viselték magokat Dom Pedro katonái,
*) Maga Povoas hivatalos jelentésében 9000-re teszi.

’s az ellenséget háromszor kiverték állásá
b ó l; de egy vadász Kapitány, árulásból-e 
vagy gyávaságból?visszavonulásra adatott 
jelt, ’sekkor minden futásnak eredt, V il
lanova felé, még pedig nagy veszteséggel; 
szerentsére a’ Miguelisták nem messzire 
űzték a’ sereget, különbben azt egészen 
elvághatták, ’s talám Oporlúba is benyo
mulhattak volna. Dom Pedro ezen eset 
által igen le van verettetve, nemtsak er- 
költsi, hanem testiképpen is. A’ Kapitányt 
a’ hadi tanáts halálra Ítélte, Dom Pedro 
mindazáltal megkegyelmezet I néki; de meg- 
betslelenitve kizárá szolgalatjából. Ez 
azomban nem teszi jóvá azon rossz követ
kezéseket, mellyeket a’ visszavonulás hú
zott maga után , melly t. i. arra kénszei i- 
tette Dom Pedrót, hogy a’város ágyúi kö
zött keressen magának menedéket. Most 
munkálódásait egy órányi távolságra sem 
terjesztheti ki Oportótól. — Aug 19-diké- 
rő l:,,A ’ Lizabonából jött gőzhajó megér
kezett, semmi új történet sem adta magát 
elő. Hare ezredes Dom Pedro hadi-szállásan 
van, hihetőképpen mint hadi levelezője 
Kormányszékünknek*“

Né met  A l f ö l d .
A’ Brüsseli újság adta Aug. 28-dikán, 

hogy előtte való nap hosszas eggyütt érte
kezést tartottak az angoly és frantzi köve
tek a’ külső dolgokra ügyelő Ministerium- 
mal. — Brouckere Károly úr is éppen 
tegnap tartott hosszú beszélgetést a’ Király'- 
lyal. Mint bizonyosat beszéllik, hogy ö  
Felsége önként kínálta meg az Ex-Ministert 
a’ Kintstár kormányozásával ; de ez azt 
el nem fogadta. Erre a’Király ezt kérdezte, 
hogy: Igaz-éhogy Brouckere úrGendebien 
’s más Oppositiohoz tartozó urakkal egye
sületbe lépett az Országiás ellen ? Mellyre 
Brouckere úr ekként felelt volna: Ha va
gyon is illy szövetkezés, az ne idegeníttse 
Felségedet, és addig ne féljen míg ollyan 
férfiaktól van körül véve, a’ kik készek az
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Országot veszedelembe dönteni. Ellent nem 
állván e’ nyílt szivű kemény felelet, Bro- 
uckere urat az nap táblájához hívta O 
Felsége ; melly annak nyilvánságos bizony
sága , hogy ő szereti az állhatatos charakte- 
ríí embereket.

Török Birodalom.
Konstantinápolyból Aug. 8-dikán. 

Azon ígéretemhez képest, melly szerént 
fogadást tettem , hogy az itt tapasztalan- 
dókrói egyenes tudósíttást adok, el nem 
mulaszthatom az itteni újság leveleket meg- 
említteni, mellyeket a’ Nagy úr a’ nép 
felvilágosíttására rendelt. A’ szándék szent, 
tsak hogjr, ha ezen újság leveleknek iga
zán az a’ határoztatások , hogy az átalános 
felvilágosodásra valamit tegyenek , úgy 
el kellene az ő dagályos előadásoknak 
enyészni’s ezen fent, a’ levegőben héjázó, 
tsupa persa és arab szóllás módok helyébe, 
egyszerű, természetes, a’ török nyelv já
rással jobban eggyező mondásoknak kelle
ne lépni : hogy így az Ottomani Biroda
lomban legalább azok, a’ kik olvasni tud
nak, a’ kiknek a’ számok úgy sem sok,  
ezen Journalból valamelly épülést vegye
nek. Úgy a’ mint ezen levelek most vannak 
írva, egész Konstantinápolyban 6 0 ,legfel
jebb SÓ személy érti; minden Tartomá
nyokat eggyüve véve ha még egyszer ennyi
re tesszük a’ számot, mindent kimerítet
tünk; minthogy a’ ki a’ persa és arab nyel
veket alaposan nem érti, ezen levelekből 
azt sem veheti k i: miről vagyon a’ beszéd. 
Egyébaránt, nagyon megtsalná az magát 
a’ ki azt vélné, hogy én átalános kárhoz- 
tatója vagyok a’ nyelv szépíttésnek ; tsak 
azt mondom, hogy az újságlevél, ha ugyan 
Néptaníttóvá akar lenni , ollyan népnek a’ 
taníttójává, a’ mellynek szokott nyelve 
igen igen ritkán vesz fel költsönözést, 
ezen külföldi ’s idegen írásmódot átaláno- 
san kerülje. A’ — mi a’ tábori történeteket 
illeti, itt most azt beszéllik, hogv az egyip

tomi táborból sok tiszt ment által a’Szultá
néba, ’s ezen szökevények azt állítják, hogy 
az egész egyiptomi tábor olI v hiedelemben 
légyen , hogy a" Na gyúr tábora tsak a’ 
pártoskodó Basák, nem pedig azoknak né
peik ellen légyen intézve. Ha ez igaz volna 
úgy Mehetned Ali állapotja nagyon tsik- 
landós; mivel az , akár kinek is a’ szemébe 
ötlő'első tekintetre, hogy ö ellensége a’ 
Nagyúrnak: én azonban a’ valló vagyok, 
hogy amaz előadást tsak az által szököttek 
költötték, hogy az által magoknak annál 
kedvesebb fogadtatást eszközöljenek. Egész 
esztendő telt el mióta Ibrahim Basa Syriát 
haddal meg támadta az ő Uralkodójának 
akaratja ellen , és azt folyvást foglalgattja, 
hogy hogy esnék az, hogy azt egyedül az 
egyiptomi tábor tisztjei ’s népei ne tudnák? 
Elejénte lehetett az a’ tsalódás, hogy A eret 
a’ Nagyúr parantsolaljára fogja Ibrahim, 
ostrom alá; de már Januárius óta tudják 
azt még a’ gyermekek is Egyiptomban , 
hogy az ő Basájok fiával eggyiitt a’ Nagy
úr átka alatta vagyon, de a’ Mekkái Sherif 
magát Ibrahim részére nyilatkoztatta.

Konstantinápolyból Aug. 10-dikén. 
Syriából folyvást nyuglalaníttó híreket 
veszünk Hussein Basa Jul. 10-dikén egész 
Aleppóig nyomóit előre , hanem az Egyip
tomiaknak közeledéssekre ismét Antiochia- 
ig vonóit vissza ; erre, a’ mint mondják, 
Aleppót az Egyiptomiak teljesen megrak
ták fegyvereseikkel, (folyt, köv.)

LEGÚJABB HÍREK.
Oportóból Londonba Aug. 10-kéről 

azon hir érkezett, hogy a’ D. Miguel hadi- 
tanátsa Oporto meg nem támadását hatá
rozta még most el. — A’ Moniteur e' f. 
hónap első napjáról közli , hogy a Fran- 
cziák Királyja a’ legjobb egésségben van, 
és igy a’ betegsége felől terjesztett hiresz-

I telések nem igazak. — Az angol király a’ 
Susexi herczeggel meg békéit.

(Hasznos Mulatságok 21. Szám. \  árkus Hirdetés)



J e l e n t é s .
(1) A’ P. sti tudományok királyi magyar egyeteménél lévő gyakorló kórhá

zaknak számára megkívántainak : a) mintegy 1192 rőf,  legalább $ szélességit, 
középszerű, jó , és erős ingekre, törülközőkre, lepedőkre 's a’ t. való úgy neve
zett h á z i  v á s z o n y ;  — b) 262 \  rőf ké k  n y o m t a t o t t  v á s z o n  y háló 
ruhákra, és vánkosokra való, — c) 212 rőf részszerént ezüst színű,  részszerént 
fehér b a r c h e t  béllésnek, és háló köntösöknek, — végre d) 80 rőf szalma zsá
koknak való v a s t a g a b b  v á s z o n y .  Ezen elő számlált vászony nemeknek 
szolgáltatása arra fog bizattatni, a' ki azokat a’ legjobb minéműségben , és leg 
óltsóbb áron magára felvállalya. E' végre folyó October hónapnak 4-dik napján 
délutáni 4 órakor a’ pesti királyi fő oskolák orvosi karának épületében a’ Hatvani 
Utszában lévő úgynevezett Jesuita házban, nyilvánságos kótya vetye fog tartatni, 
mellyre mind azok, a1 kik az említett vászonybéli szereknek szolgáltatását felvál
lalni kívánják, ezennel meghívattatnak úgy, hogy magokkal egyszer ’smind a’ 
kiválasztás vésett, a’ fentebbi vásznoknak nemeiből mustrákat is hozni ne terhel- 
tessenek. Pesten September 11-diken 3832.

H i r d e t é s .
(1) Izsákon e' folyó 1832-dik észt. Sz. Mihály hava 26-dik napján Ts ns 

Pest Vármegye k. rendelésénél fogva Ns Csernus György úrnak több 100 mérőket 
tevő kétszeres búzája, árpa, zab, köles, és kukoritza gabonája; 70 ölet tevő igen 
jó féle szénája, ugyan annyi tavaszi és őszi szalmája; igen szép fajtájú nagyobb 
számú jármos ökrei, tartanivaló szarvas marhái, méneses lovai,  jószőrü juhai, 
hízott sertései, és mindenféle gazdasághoz tartozó eszközei, árverés útján kész- 
pénzbeli fizetés mellett a’ többet ígérőknek elfognak adattatni, a' kiknek kedvek 
lészen a fent említett jószágokból valamit venni, a1 fent írt napon és helyen 
leendő megjelenésre ezennel meghivatíaínak.

Makkoltatás kibéreltetése.
(2) Kecskeméti Uradalom Erdei Kormánya részéről ezennel köz hírül tétetik : 

hogy Pest Vgyében fekvő Vatsi Pusztában (m elly Pesttől hét mértföldnyire Ör
kénnyel határozva fekszik) lévő 1200 hold terjedésű Tölgyes Erdőben , ez idén 
bőven termett makk folyó esztendei Sz. Mihály hava 24-dik napján dél előtti 
11 órakor ott helyben a’ Jáger házánál közönséges árverés utján kifog béreltein:. 
Melly időre a' ki bérleni kívánók ezennel meg hivattatnak.

Második Félesztendő,

H I R D E T É S E K
a' Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

2 1 .



X 0 )(

H i r d e t é s .
f i )  Az e regre lu neveztetett úri széki hihüldottség által köz tudományra té

tel,k, hogy a Nemes Hengelmuller Mihály bírói zár alatt lérő garmadához tartozó 
i n  darab ,armas ökrök _  Szekerek -  Ekék - 's egyéb gazdasági eszközök _  
58f> nemesített birka kosok, es 25 darab külömbféle idejű Bikák, egy arabs 
M enlo, s ugyan attól szármázott egy más fiatal m én, 10 darabb szekérbéii lovak 
es ü darab három , négy esztendős mén lovak; marha gyógy szerek — Kovát«’ 
— s kerekjártó mesterséghez kivántató szerszámok; Juh tenyésztéshez’ és életes 
tarhoz tartozó eszközök — a- következő September hónap 24. 25 2 6 ’ 2 '  és 2s" 
napjain a' Tettes Arad vármegyében kebelezett Megyesi Catneralis Pusztán, kzárve
res utján a legtöbbet ígérőknek, kész pénz fizetés mellett el fognak adattatni • 
a venni kívánók tehát a’ nevezett helyre hivattatnak meg.

Hirdetése a’ Ts. kir. priv. Tűzi és mindenféle Vízi Készü
letek pesti Fabrikíijáriak. Késszen találtatnak:

l-ször. H o r d o z h a t ó  f e t s k e n d e z ő k .  
a.) Egy úgy nevezett köböl fetskendező, melly 3 akó vizet, tart e's kön

nyen hordozható, mellyből a’ szükség esetében egy 12 esztendős gyermek is jól 
alkalmaztatott forgatható vízi tsŐ által, minden irányban kilökheti,Öúgy, hoay  4 
minuta alatt 3 akót egy emeleti! ház magosságra kifetskendezhet, 28 for! p . ^p.

t> ) Egy hordozható fetskendező , négy szegleti! almáriommal, melly belől 
rézzel van bélelve, kívülről pedig vassal jól kiverve, egy vizi saruval , és forgat
ható vízitsővel, mellyen angoly készületü értz srófok vannak, és a’ melly 4 *011*- 
nuta alatt 3 ember erejének nyomása által 4 akó vizet 10 Öl magosságra kifetz- 
kendez , kerül 80 forint húszasokban.

c.) Egy hordozható 5 akós, és egyszerű nyomószerrel, ’s né^v kerekű 
vasas kotsival 300 for. V. Cz. ^

II-szor. K o t s i f e t s k e n d e z ö k , k e t t ő s  n y o m ó  e s z k ö z z e l  
Ezen fetskendezők a’ vizoszlopot szakadatlanul illy arányban lökik-ki:

Ára húszasokban.
Akó száma I d ő A’ kilökött víz’ 

mennyisége Magasság á r a 
fl. Ihr.

G akót tartó 4 minuta alatt 6 akó vizet 12 ölre 200
8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 220

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 24012 detto 4 detto 12 detto 18 detto 260
14 • detto 4 detto 14 detto 22 detto 300
IC detto 4 detto 16 detto 24 detto 340 —

N. R e m e k h á z y  K á r o l y ,  
T u la jdon osa  a' T s .K .p r i v  tilzo jtó  és v íz  s z iv á ro g ta tó  készületek 

F a b rik á já n a k . F esten  a z  O rszágú ton  N ro  64" tu la jd o n  házában.
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Kosok eladása.

(3 ) Titt. Kempelen Famíliának ismeretes birka nyájából 200 darab fiatal hágó 
kosok a legillendőbb áron adattatnak el Pázmándon Sz. Fejér Vármegyében a’ 
Fosta úttól nem messze Nyéknek szomszédságában.

H i r d e t é s .
(2) A’ Nagy Mélt. kir. Magyar udvari kamara rendeléséhez képest, az Arad- 

Modenai kir. kam. Uradalom részéről köz hírré tétettetik , hogy az érdeklett Ura
dalom Pusztáiban , ’s azoknak Osztályjaiban , és pedig

1- ször az egész Medgyesi Pusztán, melly 10,315 holdat tészen
2- szor a’ Bodzási Puszta 6,5G0 — —
3- szor a'Bánhegyesi Pusztának 2-dik Osztályjában 2,302 —

ugyan annak 4-dik Osztályjában 1,508 — —
4- szer a’ Földvári Pusztának 3-dik Osztályjából 2,317 — —

annak 4-dik Osztályjából 2,430 holdak , f. e.
Sept. 20-dikán a’ szokott reggeli órákon Aradon a’ Praefectusi Lakásban nyilván 
ságosan tartandó árverés útján , egymás után következendő két esztendőre, úgy
mint 1833-diki Április 25-dikéről 1835-diki Április 24-dikéig, a’ leg többet ígé
rőknek fognak árendába adattatni.

Tessék az árendálni kívánóknak ezek végett, illendő bánatpénzzel 's egyéb 
aránt is vagyonosságokat kimutató bizonyittásokkal felkészülve, ezen árverésen 
megjelenni; az árenda feltételeit előre is meg lehet látni az Aradi kam. Praefe
ctusi Hivatal kantzelláriájában. Költ Budán Aug. 31-dikén 1832.

H i r d e t é s
(2 ) Ns Abaúj Vármegyében Kassa, és Miskoltz városok közt helyheztetett 

Bodokő.— Várallya nevű Uradalomban árverés útján a'többet ígérőnek árendába 
adódni fognak és pedig e’ folyó esztendő October 15-dik napján e' következen- 
dők 1-ször Bodokő - Várallya mező városnak Újfalu, és Árka Helységeknek, 
azon kívül Tuzsa nevű szőlőikről bor dézsma, és az élet dézsma is , melly szá
mosabb telkes földekről szedődik, 2-szor A’ fent nevezett helyeken n ég y , és 
Hegyallya felé vezető ország úton ötödik korcsmában mindenféle ital mérés, 
éte l, zab, és széna árulás hozzájok való földekkel, és rétekkel eggyütt. 3-szor 
Bodokő - Várallyán csinos lakó , ser, és pálinka ház,  valamint Arkán-is, csűrrel, 
és más jó állapotban lévő gazdaságos épületekkel. 4 szer Mind a' három helyen 
mészárszék lakó házakkal, és hozzájok tartozandó földekkel. 5-szor Három jó 
karba lévő malom. Ezen árendának feltételeit addig is az Uradalmi Tisztartó- 
ságnál meg lehet bővebben tudni; és a' kijelelt napon reggeli 9 órakor a’ Tisz- 
tartó házánál árverés alkalmával olvasni.



Hízott mar hűk'’ legelője eránt.
Pesti vásárok körül.

(*2) T. Pest Vármegyében Gyálhoz fél mértföldre eső Pótharaszti puszta, 
mellyel a’ Csongrádról Pestre jövő nagy országút hasít, sokkal ösméretesebb 
kövér és hasznos füvű tágas legelőjéről ; számos és kifogyhatatlan jó vizű khatjai
ról , úsztató tavairól; nyárban szellőző egyes élőfáiról; ősszel a hideg szél ellen 
való ligetes enyhelyeiről ; vendégfogadója alkalmasságáról, ’s mind ezeknek ócsó- 
ságáról, mintsem hogy eléggé lehetne ajánlani. Azoknak tehát, kik folyó 1832. 
esztendei novemberi pesti vásárra hajtandó hízott marhájikat pihentetni, ’s ezu
tán neki telve a'vásárra kiállíttatni kívánnák, jelentetik: hogy e’ folyó 1832. esz
tendei October 28. napjától kezdve, November 5-dig napjáig, és igy 8 egész na
pokon egy darab marhától többet nem fizetnek, mint 4 xrt. váltó czédulában.
— Ezenkívül ha netalán a* marha takarmányra szorulna , lehetkapni igen jutalmas 
árron legjobb minémüségü ’s takarású idei szénát, akár Öl akár mázsa számra; 
sőtt tavasz szalmát, 's kukoricza szárat, vagy őszi szalmát is nagy mennyiségben.
— A’ vendégfogadóban pedig mindent meghatározott 's legjutalmasb áiron: mel- 
lyekről szólló hirdetések, minden országúiban lévő vendégfogadóban ki lesznek 
függesztve.— Mi illeti végre a’tökélletes bátorságot, melly ellen még eddig panasz 
nem vala, ez eránt a' kívánandó kezesség megtétetik. —

Ide lehet a’ marhákat hajtatni, Kecskemétről, Lajosin , Vacson és Vatyán 
által — Szolnokból, Pilisen ’s Nyáregyházán által: Nagy Kőrösről pedig az ország
úton , mellyhez mind a’ Kecskemétről mind a’Szolnokból Pestre jövő Országutak 
oldalvást csak félmért földre esnek.

Jövő 1833. s utána következő esztendőkben, mi fog 24 órára Junius, Julius, 
A-ugustus, September és October hónapokban legelőbér fejében kivántatni; meg 
láthatni ugyan az újság levelekben is , de ezenkívül még a’ Szolnoki ’s Czibak- 
házi hidaknál; a’ Szentes — Csongrádi révben : és Kecskeméttől 2 mértfölddel Pest 
felé eső Lajosi Korcsmában , és más országutakban lévő vendégfogadókban is.

)( 0 )(

es Státus kötelező Leveleké 87§ for. 
4 {»Centes — — — —
1820-diki Státus Lott. 100 forint 179 | —

A' D u n a  V i z é n e k  á l  l a p o t  j a  aJ D u d á i  v i z  m é r t  ék s z e r  é n t  1832-dikben.

A* Gabonának Festi p ia tz i ára September W-dike'n 1832. Váltó Cz.ban 3 Posonyi mérő

1
t i s z t a  

1 fr .  k r .
középszerű  

f r .  k r .
a lá b b v a ló  1 
fr .  k r .  |

t i s z t a  
fr .  k r .

középszerű  
fr .  k r .

a lább va ló  
fr .  k r .

T i s z t a  B ú z a 6 — 40 6 — 5 — 20 |Z ab 1 — 36 1 — 32 1 — 30
K é t s z e r e s 4 — 40 4 — 20 4 — K u k o r i t z a 3 — 20 3 — 10 3 —
R o z s  , 2 — 44 2 — 40 2 — 30 [ K ö le s k á s a — — —

Árpa 2 — 40 2 — 30 2 — 20 [K ö le s — — —

B é t s b  e n aJ n é n z  f ö l  u a m a t  k ö z é n  b ö t s e S e n t e  m b é r  7 -d ik é n  :
1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Bets városi Bankó kötelező 2^ pCentes 47-* — 
Bank Actiáké 1140? —

öept. 6-dikan 0 Láb, 8 Hüv. 9 Von.
— 7-dikén 6 Láb, 3 Hüv. 6 Von.
— 8 dikán G Láb, 0 H lív. 0 Yon.
— Q-dikén 5 Láb, 9 Hiiv. 0 Yon.

— 10-dikén 5 Láb, 4 Hüv. 6 Yon.
— 11-dikén 5 Láb, 2 Hüv. 0 Von.
— 12-dikén 5 Láb, 1 Hüv. 0 Von.’
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H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

F ö s v é n y .
M’ért hordassz terhet? mert hogy terhet v isze l ,  azt tsak 

Hinned kell ; ha arany nyomja is a’ te nyakad. 
Terhet azért hordassz mások láttára, hogy öszvér

Ként, bort víve, magad rossz potsoíyából igyál.

PESTEN Szombaton Sz. Mihály Hava 15 dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Sok, és fontos tárgyakat hagyott az 

ősök kora Ferentz ditső századjának kiví
vásra és végre hajtásra: eggyike ennek a’ 
Duna regulázása ; melly ha kívánt véget 
érhet, felszámlálhatatlan lészen azon ha
szon , mellyet mind átaljában a’ Hazára , 
mind eggyenként ennek lakóira fog árasz
tani. Ns Posony Vgyének Rendei f. hónap 
10-dikén Közgyűlésseket e’ nagy tárgyon 
kezdették ; másokat is foglalatoskodtat ez, 
úgy hogy, örvendező lélekkel várhatjuk 
ezen eggyesűlt igyekezetnek hathatós fo
ganatját.

Egerből, Sz. Mihály hava 11-dikén. 
Azon borzasztó veszedelemnek szereritsés 
elhárításáért, melly O Felsége ifjabb Ki
rályunk tisztelve szeretett szeméilyét kö
zelebbről fenyegette, tegnap tartatott itten 
a’ Patriarcha Egri Érsek Felső-Eőri Pyrker 
János László O Excja által, az egész Me 
gyébe rendelt hálaadó isteni tisztelet, mel
lyet maga a’ szeretett Fő Pásztor, a’ leg 
fényesebb szertartással végzett a’ Ns Vár
megye, katonai- városi Tanáts minden 
Klastrombéli Tagoknak és számos nép je
lenlétekben. A’ midőn a’ ,,Téged Isten 
dítsérűnk“ lelket emelő ének hallatszott, 
minden jelenlévők örömmel eltelve kap-

Második Félesztcndü.

tsolták egybe hálaadó érzéseiket, áldván 
a’ Mindenhatót, a’ ki a’ legundokabb vét
ket megtörténni nem engedte. Délben fé
nyes ebéddel vendéglé meg a’ Nagymélt.. 
Patr. Érsek a’ fent említett Törvényható
ságokat.

Nagy Méltóságú ErdŐdi Gróf Pálííy 
Fidelis úr O Excja, Vöröskőnek örökös 
ura , Magyar Ország Tárnok Mestere, múlt 
hónap 30 dikán nevezte ki Pacséri Szutsits 
Jósef urat, a’ Mgos kir. ítélő Tábla Asses- 
sorát Vice Tárnok mesterré.

M á s o d i k  k ö z l é s .
aJ magyar tudós társaságnak most fo ly t nagy 

gyűléséről.
I. September első napján az 5dik ülésben 
szavazatok többsége, a’ törvény tudomány 
osztályába 2dik vidéki rendes taggá vá

lasztotta
Stettncr Györgyöt, ns Torna Varmegye Táblabíráját 

's a ’ Pápai Collegiumban törvények piofessorát.

II. Az Igazgató tanácsnak a’ nagy gyűlés 
ezen munkákat ajánlotta kinyomtattatás

végett:
1. Göthe Iphigeniája , for, KÍ9 János rendes tag ,

ötös jambusokban.
2. Horatius levelei, Kis Jánostól alexander versek-

b n. Wieland magyarázó jegyzéseivel Kazinczy 
Ferencztől.

3. Molierebó! I* école des femmes fordítása Arvay
Gergelytől hatos jambusokban.

T U D Ó S Í T Á S O K .
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4. Olasz magyar grammatika. Irta Császár Ferenez

levelező tag.
5. Nóta Albert vígjátekának II filosofo celibe for

dítása , Császár Ferencztól.
Ezekre az Igazgató tanács September 

3d és Odiken tartott ülésében tisztelő 
jutalmat és kiadásukhoz költséget rendelt. 
A’ 1. 3. 5. pont alatt lévők azon színjáté
kok közül valók, melljek fordítására a’ 
társaság kitkit felszólított.

September 9d volt ülésében az Igaz
gató tanácsnak, a* történettudomány osz
tályába helybeli 3dik taggá neveztetett:

Luczenbacher János, bites Ügyvéd 5s törvények
Doetora.
Ugyan ezen említett ülésben rendelés 

költ,  hogy az 1831ben leginkább kitűnő
nek ítélt munka, mellyről a’ September 
8d volt közülésben a’ jelentés lelolvas- 
tatott, u. m. Á r p á d  költőjének, ti o r 
v á t  Endre pázmándi Plébános, ns Győr 
Yárm. Táblabiró urnák , a’ társaság rendes 
tagjának, a’ 200 darab arany jutalom ál- 
taladassék, a’ mi meg is történt.

Hivatalosan tétetik egyszersmind köz
hit ré, hogy mind az 1831ről szólió nyelv
tudományi kérdésre jövő legjobb felelet 
írója száz darab aranyat kap jutalmul, 
mind a’ philosophiaira érkező feleletek 
közül a’ leginkább kielégítőé, ’s így jár, 
az 1832re kitett históriai és mathesisi kérdés 
legügyesebb megfejtőjének is száz— száz 
darab arany. Eléadta már előre e’ négy 
kérdést a’ közülésben kiosztoga.tott nyom
tatványok szerint ezen Újság 21d száma, 
tudják abból a felelni akarók mikorra 
mikép’ és hová kell dolgozásaikat bekül
deni: itt annál fogva még csak a’ társaság 
alaprajza lödik lapjának ’s a’ 37d és 38d 
rendszabásnak megolvasása ajánltatik tu
domásul September l ld  1832.

Dobretitei Gábor m. k.
Titoknok.

Z á g r á b b ó l , Sept. 4-dikén. Ő ts. kir. 
Felsége, néhai Benzek G rál M ajor ú r  ha
lá lá v a l m e g ü r e sű lt  E szék i V á r K o r m á n y o -

zóságot Nestor János urnák arra lett ki
nevezésével méltóztatta kegyelmesen ki
pótolni. — Múlt hónap 16-dikán tartotta 
Ns Körös Vgye tisztújíttó Székét Mgos 
Báró Bedekovits Lajos Fő Ispány úr elől* 
ülése alatt. Első Vice Ispánnyá választa
tott T. Zdenczay Miklós úr, eddig volt 
második V. Ispán; ennek székét Marko- 
vits Antal úr nyerte, eddig volt Fő Szolga 
Bíró. Zidarich János ú r , eddig Levéltár
nok, lett Fő-Jegyzővé ; Második Jegyzővé 
Sugh György úr. T. Osegovich Imre Fő, 
Nemchich János második pénztárnok urak 
hivatalaikban megmaradtak. Középponti 
Fö Szolga Bíróvá Zdenczay Sándor, Podra- 
vinai Fő Szolga Biróvá pedig Koritich Ká
roly urak lettek; Fő Ugyvédő Fodróczy 
György, Második Ugyvédő Osegovich Imre 
urak lettek , választás által.

Budán, f. h. lsőjén temettetett a’ 
Várbeli templom sírboltjába, néhai Fő 
Tiszt. Kiinger György Abbás úr holt tes
te ; a’ gyászos halotti kíséretet Mgos Sztan- 
kovits János Püspök úr vezette.

Pétsről, Sept 8 dikán. Folyó hónap
2-dikán végezte néhai Koller Jósef Nagy- 
Praepost és Kanonok úr, életének 87-dik 
Kanonokságának pedig 57 dik esztendejé
ben munkás életét. A’ miket mind maga 
végezett a’ tudományok mezején, mind 
pedig azok iránt tett, a’ kik e’ tövises pá
lyán futottak, felejthetetlenné teszik ne
vét, ’s érdemei örökösök. Nyúgodjanak 
békével a’ Jelesnek hamvai!

B é  t  s.
Folyó hónap 7 dikén közlötte teljes 

kiterjedésében a’ Wiener Zeitung azon hi
vatalos előterjesztését az Enyésztő Biztos
ságnak, mellyet az Aug. 5-dikén nyújtott 
be O Felségének , folyó esztendei Április 
utoljáig tett munkálatairól, mellyből ki
tetszik, hogy az általa elenyészett Státus 
adósságok m en n y iség e  315,379y053# for. 
5 2  xr.

7° —
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Stájer Országból írták Sept. 6-dikán: 

„Az ifjabb Felség életének veszedelemből 
történt megmentéséért,itt is átalános háladó 
áldozatok mennek a’ Mindenható színe ele
jébe ; annyiban talám mégis különbböző- 
leg más Tartományok örvendezéseitől, 
hogy itt a’ vagyonosabb Polgárság pénzt 
gyűjtött a’ szegénység számára; Barth 
Antal ár ts. k. Dohányszállíttó , egy vendég- 
fogadóban 50 szegényt vendégelt meg; 
Rappersdorfer Mihály, Tanátsbeli ú r , a’ 
város kórházához tartozandókat, mind bőv 
ebéddel vendéglette ; Szatzger Eugén pol
gári kereskedő 17-et; Dörfler úr, mészá
ros, 12-őt vendégeltek meg a város sze- 
gényjei közűi, a’ magok házaiknak“ — Di 
tső példák a’ követésre, azokkal éreztetni 
az öröm édességét, a’ kik különbben szűk 
helyheztetések miatt, talám kisírt szemek
kel lézzengenének az örvendezők előtt.

Ki'ahoi Szabad Társaság\
Krakó várossának igazgató Tanátsa 

Aug. 23-dikán a’ következendő jelentést 
tétette közönségessé: „Egy jegyzék követ
kezésében, meíly Z arzecki Státus Taná- 
tsostól, mint O Egének az Oroszok Csá
szárjának, 's Lengyel Ország Királyának 
Residenssétől, ’s Gral Consuljától f. h. 
17-dikén eredt; közhírré teszi a’ Tanáts, 
hogy a’ legfőbb tsászári akarathoz képest 
Ő Hgsége Paskewitsch Hadi-Főkormá- 
nyozó ’s Varsói Hg, f. e. Octob. 13-dikát 
határozta az Austria Birodalomban mulató 
Volt Lengyel Tiszteknek, határnapul a’ 
visszatérésre.“

Nagt/ Britannia.
A’ Globe írja, hogy a’ Sussexi Hg 

látogatására volt a’ Királynak, melly által 
a’ reform végett támadt egyenetlenség a’ 
két testvér között, ismét elenyészett, a’ 
mi közönséges örvendésre ád okot. — Lon
donból írják azt is hogy a’ napokban a’ 
Sussexi Hg előülésealatt nyilvánságos gyű

lés fog a’portugalli (így felett tartani, a’ mi 
reménységet ád az expeditio barátjainak 
hogy azangoly buzgóságnak illy nyilvánsá
gos bizonysága Portugalliában is felfogja a’ 
még szunnyadozó lelket serkenteni.

Aug. 28-dikáról írják, hogy Marqvis 
Palmella másnap vissza kívánt Portugalli- 
ába utazni, a’ hová amaz ösmeretesEvans 
ezredes is követni fogja őtet.

Frantzia Ország.
A’ Király Aug. 29-dik napján elhagyta 

St. Cloudi lakását, ’s Neuillybe tette által 
udvarát; ezen örvendetes eset alkalmatos
ságával a’ város ki volt világosítva.

A’ Frantzia Országban lévő Brazíliai 
Consul azon rendelést vette Országlószé- 
kétől, hogy azon kitsapongások, lopások, 
’s gyilkosságok eltávoztatására, mellyeket 
Brazíliának tengerparti városaiban kivált
képpen az oda sereglő idegenek követnek- 
el, tétesse közönségessé az Országlószék- 
nek a’beli rendelését hogy jövő 1833-diki 
Jan. 1-ső napjától kezdve, tsak ollj^an ki- 
költözötteknek fog a’ Brazíliában leendő 
kiszállás megengedődni, kik a’ Brazíliai 
Consuloktól jó erköltseik , ’s életmódjok 
felől hiteles bizonyság levelet fognak elő
mutathatni.

A ’ St. Simonisták az Esküdtek tör
vényszéke által hozott Ítélet ellen appel- 
láltak.

Odillon Barrot úr Mtihlhausenbóí, 
a’ hol igen hidegen fogadtatott, remény
ség felett hamarább , úgymint Aug. 28 kán 
Lyonba érkezett, ’s e’ szerént a’ fogadta
tására tett ünnepies készületeket megelőzte. 
Aug. 30 dikán fényes vendégséget adtak 
tiszteletére Lyonban, mellyre az abban 
részt vett 500 személyen kívül a’ környék
ből is nagy számú nézők sereglettek öszve.

Aug. 31-dikén 27-en haltak meg Pá
rásban a’ Cholerában. Az Orvosi jelentések 
szerént Marliusban, mikor a’ betegség 
kiütött 90-en haltak meg; Áprilisban

A
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12,723*an , Májusban 812*en; Jun.ban 868. 
Júliusban 2577-en; Augustusban 908 an, 
tehát öszvesen 17,978 an, kik közül tulaj
don lakásaikban 10,990 en, a’ kórházak
ban pedig 6988-an múltak ki.

Külónbféle Frantzia tengerparti vá- 
rosokban Dom Pedro részére sok eszközök 
vétettetnek. Nantesben , es Cherbourgban 
250 lovat vásároltak az expeditio számára; 
Bordeaux is ugyan annyit kíván az egyéb 
hadi szereken kivűl szállítani.

Német  A l f ö l d .
A’ Courier adta Aug. lödikán: „A 

hosszasan húzódott belga kérdés valahára 
azon ponton á ll, hogy végét érje, békes- 
séges elhatározódása által. Hágából, Am
sterdamból ’s Brüsselből érkező levelek 
egyenlő értelemmel adják ennek bizonyos 
voltat. A’ hollandi Király meg eggyezett 
a’ fő pontokban, t. i. az elválásban, a’ 
neutralitásban , Belgiom függetlenségében 
’s ennek elkiilönözött határaiban. Ezekhez 
teszik még azt is, hogy meg engedi Belgi- 
omnak Holland földközi vizein a’ szabad 
kereskedést, valamint azon utjain is, mely- 
Ivek Limburgi birtokain keresztül Német 
Ország felé visznek. Végezetre mondják 
azt is , hogy elül lőtt az adósságok tökésít- 
tésétől is. Az Antwerpeni erősségből azon
nal kivonják magokat az ott lévő seregei, 
mihelyest ezen békés Eggyezkedés kőltsö- 
nösen ki fog tseréltetni. Belgiomból ér
kező leveleink, mint'bizonyosat állíttják , 
hogy Van de Weyer úr hozza a’ Confe- 
rentiának Leopold Király meg eggyezését, 
a leg közelebb szabott feltételek iránt. A’ 
mit mind eddig beszéllettek a’ 69-dik Pro- 
tokolumról, az mind tsupa költemény vala.

A’ Maas mell öl Írják Sept. elején, 
hogy egynéhány belga hajó szabadságot 
nyert a vizen felfelé menni; Vierlingsbeek- 
nél három hajó evezett el belga lobogók
kal , melly hajók élelemre valókat vittek 
a’ jobb parton feküvő tábor számára.

P o r t u g á l t  i  a.
A Londoni újságok Aug. 19-dikéig 

terjedő tudósításokat közölnek Oportóból; 
a dimes Írja Aug. 29-dikén: hogy úgy 
látszott, mintha az új Generalis Teixeira 
Gáspár — Viscondo do Pezo da Regoa — 
megérkezésével Dom Miguel táborában 
Santa Martával ’s egyéb Tisztekkel Hadi- 
tanats tartatott, volna, mellyben azt hatá
rozták hogy Oportói ne támadja meg a’ 
hadisereg , hanem a’ Vouga túlsó partján 
tegye magát állásba.

Sartorius Admirális még mindég a’ 
sorompó előtt á l l , még két vagy három 
hajó nem eggyesült véle. Egy hét alatt 
még négy hajó fog elkészülni, mindeggyik 
legalább 16 ágyús, hogy azok is a’ hajós
sereghez tsatolják magokat.

Az angoly levelek különbbféle ked
vező tudósításokat közölnek a’ constituti- 
onalhták ügyére való nézve. Ide tartozik: 
hogy Dom Pedro számára egy 60 ágyús 
frantzia hajó vétetett m eg, melly a’ Dom 
Joao Vl-nái többet fog érni; hogy a’ Bor- 
deuxi kereskedő házak 3 hadihajót Ígértek, 
mindeggyiket 32 ágyúval felkészítve; ’s 
hogy a’ Frantzia Országban szedett Len- 
gyelekből nem sokára egy derék lovas 
ezredet fog Dom Pedro felállíthatni. Azt 
pedig hivatalos tudósítások után közli a’ 
Times, hogy Portugalliában egy erős, 
Guerillákból álló tsapat verte volna magát 
öszve a’ Királyné íészére, melly Dom 
Miguelnek egy 800 főre telő seregét szét 
ütötte, ’s a’ laborba küldött fegyvereket, 
s hadikészületeket el vette tőle.

A’ Journal des Debats Lizabonából 
Aug. 31 dikéről jelenti, hogy az Országló 
szék tudósítást vett már telegraph által, 
hogy a’ Lizabonából nem régen ki indúlt 
hadosztály általkelt a’ Duoró vízen, ’s 
eggyesitette magát a’ 4 dik tábor testte'. 
A főhadiszállás Baltarban vagyon, az 
Oportó vívására rendelt ágyúk pedig A illa 

I do Conde ben.
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A ’ hajóssereg erősítésére Lízabonában 

is hasonló készületek tétetnek; egy 36 ágyús 
nagyobb hajón kivűl még két brigget ké
szítenek fel, hogy így a’ számra nézve 
ezután is megtarthassa a’ hajóssereg az el
sőbbséget.

A’ Globe előadása szerént az a' hir, 
hogy Spanyol Ország fegyveres hajósse
reget készül Oporto elejébe küldeni, hogy 
a’ Villa do Condeben volt Spanyol Vice- 
Consul ellen elkövetett sérelmekért elég
tételt kívánjon.

Hodges ezredes Dom Pedro hadisere
génél , osztályos Grlisi rangra emeltetett. 
Murat ezredes is Oportóba érkezett, ’s 
D om  Pedrónak szolgálatját ajánlotta.

H e l v é t z i  a.
Bernából, Aug. 31-dikén eme’ Kerülő 

írás indúlt: „Hív és kedves Eggyesültjeink ! 
Alig telt el egy esztendő , mióta a’ Bernai 
nép nagy örvendezéssel helyben hagyta 
=  sanctionirt— azon Eggyezkedést, mel- 
lyet a’ Biztosság készített volt. Egyedül 
ezen tét felnyithatta volna azon kevés 
számratelő; de vak gyűlőlségében maka- 
tson megmaradó felekezetet, mellyaz idő 
kívánatai ellenére azt képzeli , hogy az 
előbbi századoknak elavúlt [országlási mód
ját fenn tarthatja, vagy a’ népnek világo
san, és nyomosán kimondott akaratja el
len vissza állíthatja, ’s álmodozásait való
síthatja: azonban, mély fájdalommal kell 
tudtolokra adnunk hív ’s kedves Eggye
sültjeink, hogy tegnap előtti estétől fogva 
bizonyoson tudjuk, hogy régóta készült, 
’s talám más Kantonokra is kihaló Oszve- 
esküvés légyen az új Szerkődzés ellen, és 
a’ mostani Országlást véres úton szándé
kozik eltörleni. Az eddig történt kihallgatá
sokból kétségen kívül való az , hogy e’ végre 
fegyverek ’s más eszközök szereztetlek: 
erre nézve mi azonnal rendeléseket lettünk 
a békesség és rendfentartása iránt; azonban 
bizonyosokká is tételtettiink , hogy ha bár 
lennének is ama’ féle gonosz szándékok .

a' mi hív és kedves Eggyesültjeink mindent 
megfognak tenni azoknak semmivé téte
lekre. Midőn sietünk erről benneteket tu- 
dósíttani, ajánlunk titeket magunkkal egy- 
gyiitt a’ Mindenhatónak oltalmába.“ (Alá
írás) Berna Köztársaság Sullheissza és Kor
mányozó Tanálsosai, ’s ezeknek nevekben 
Tscharner Sullheisz. Stapfer, második 
Tanátsnoki Jegyző.

Török Birodalom.
(Folytatása a’ legközelebbi Levelünkben 

félben szakadt\udósíttásnak). A ’ török flot
ta , tetemes mennyiségű élelemre valókat 
szállítt Alexandrette felé; de az Egyipto
miaknak nagy előre törések nyugtalaníttja 
most itt az elméket, ne hogy azoknak kezeik 
közé essenek. Hogy eddig tengeri ütkö
zet lett volna, még semmi híresintsen. 
Folyó hónap 4-dikén nyert Stratford Can
ning úr,angoly követ, bútsúzásra audien- 
tziát a’ Szultántól, melly alkalmatossággal 
a’ maga portraitjával ajándékozta meg a’ 
volt követ urat: a’ kép gazdag briliánlos 
foglalatban vagyon. Tegnap hagyta el a’ 
követ úr kikötőnket, 's JNauplian keresz
tül Londonba fog vissza térni. — Itt a’ 
pestis még mind nevekedésben van , s 
tsaknem minden külső városban mutat- 
kódzik.

Serajevóból, Boszniából. Jul. 29-dikén. 
Mahmud Handi Basa Vezér, maga elejébe 
hivatta a’ meggyőzött ’s törvényes LTok 
alá > isszalért lázzadók fejeit, ’s minek utánna 
azokkal a’ jövendő rendtartásról ’s ország 
kormányozásról értekezett ’s végezett vol
na, a’ legnagyobb eggyetértéssel botsátotta 
e 1 azokat. Legközelebbi 25—26-dika kö
zött volt éjtszaka mintegy 40 főre telő 
előkelő lázzadlakat fogdostak be, ésazokat 
erős őrizet alatt a’Fő vezérhez kísértették. 
Ezek között van ama’ híres Mahmud Basa 
Fedaich, Zworniki lázzadók Kapitányja; 
továbbá: Tuzla, Derventa, Maglar’s Do
bói kapitányok; Bányalukai lmzaga Gino- 
vichj Sircich testvérek, a’kiknek eggyike
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mint Cliiaga állott a* Gradachaczi Hussein 
rebellis vezér seregeiben ; a’ Jaizei és min
den Krainai kapitányok. A’ Gradiskai , 
Bichachi és Gliubuschi Kapitányok nem 
tartoznak ezeknek a’ számok közé , mint
hogy ezek jó korán alája vetették mago
kat a’ Nagy úrnak. Úgy beszéllik, hogy 
a’ Fő vezér, a’ kinek 60 ezerig való ember 
van táborában , é s Yisutrin ’s Mitrovitza 
között fekszik , Növi—Bazártól 8 órányira, 
mind addig nem akar Bosniába be lépni , 
míg minden lázzadott kapitányok fogva nem 
lesznek. — A’ mi Vezérünk folyvást az 
Országiás rendbe szedésével foglalatosko
dik ; kormányja alatt 9 osztály rendes ka
tonaság vagyon, mindegg}ik Osztály 800 
főből áll; ezen katonaság mind Serajevon 
kívül fekszik Duva Darva környékén: itt 
azonban folyvást nagy munkássággal igye 
keznek kaszárnya építtésen.

Bihachból, Aug. 2-dikán. Minthogy 
Hassan Aga Pecsky azon árúló szándékát 
végre nem hajthatta, hogy a’Bosniai vezér 
Cliiagáját elfoghatta volna ; most ő a’ Chia- 
gától mind szorosabb szorosabb körbe szo- 
ríttatik, ’s eggyikből a’ másikba vonúlni 
kénszeríttetik ; népei naponként fogynak. 
Mostonság Czásimban vagyon ; úgy látszik, 
hogy onnan vagy Austriai földre kelletik 
neki szökni, vagy kezeibe kerül az őtet 
üldözőnek.

Kevés napok múlva ezen utolsó tör
tént meg, és 150 Arnautából álló kísérel 
alatt vitetett a’ Bosniai Vezérnek táborába. 
Ezen hír, nem tsak Horvát Országot és a’ 
magyar tenger meljéki részeket íogja öröm 
érzésre gerjeszteni ; hanem Krainát még 
inkább , mellynek emlékezetében lészen 
hogy ez a’ rabló azon Tartományt, melly 
nek egykor kormányozója vala, szinte 40 
esztendeig nyugtalanította. Különösen 
e nlékeznek Gotschee és Breitenau nál tör
tént betörésire , midőn nem tsak tetemes 
’sákmányt rablott, hanem a’ vagyonjokat 
védők életét sem kíuiéliette.

Bihachból, Aug. 8-dikán. Az Ostro- 
cacsi Murathbegh Beszirevich, Pecski Has
san Aga sorsára nem jutva m ég, futás által 
m egm enekedelt, ’s ném elly úton állókból 
hevenyébe öszve állított valam elly tsopor- 
to t , a’ kikkel most bokrok közt lappangó 
’siványságot ü z , m elly életmódra nagyon  
kedvezők az ottani erdős helyek. M inthogy 
azonban a’ Fő vezér Chiagája már elfoglalta  
Pecski Hassan Aga vagyonát, sőtt annak 
testvérjét isconfiscálta, kemény parantsola- 
tot adott k i , hogy ezen üldözöttnek halálos 
büntetés alatt, senki se merészeljen mene
dék helyet adni, rem ényleni lehet, hogy 
Török-HorvátOrszágban a’békesség és tsen- 
desség rövid időn teljesen helyre fogállani.

Trebignéből Írták Aug. J2dikén, 
hogy mind ott, mind az ottani több Ka- 
diltikokban új katona szedést parantsolt a’ 
Fővezér; ez mindazáltal semmi félélemre 
sem adhat okot: minthogy ezen új katona 
áilíttás Montenero ellen van szánva, a’ mint 
közönségesen vélekednek. A’ szárnyaló hír 
még azt is hozzá teszi ezen tudósí ttáshoz, 
hogy a’ kiállandó seregeket a’ mi Kápitá- 
nyunk Hassanbegh Ressulbegoich fogja 
kormányozni.

Alexandriából, Jul. 13-dikán költ le
velek után közük az olasz országiak, hogy 
az egyiptomi flotta az nap botsátkozott 
vitorlákra. Ezen hajós sereg négy línea 
hajóból áll , mellyek közül három 104, 
egy pedig 84 ágyús; kétszerü fregata van 
benne hét, hatvan-hatvan ágyúval ; brigan- 
tin , korvet, schöner sok ; gyújtó hajó négy, 
mellyeket görög hajós legények kormá
nyoznak. Fő Kormányozója a’ tengeri erő
nek Osman Meredin három lófarkas Basa; 
a’ ki maga személyesen jelen vagyon egy- 
gyik hajón. Az egyiptomi ünea hajók kö
zül hármat európai kormányozok igazgat
nak, úgymint: Hussard frantzia , egy 104 , 
egy másik ugyan annyi ágyúsat Presséig 
angoly ; harmadikat Busson, ismét egy fran
tzia ; negyediket ChoissionEífendi vezérli >



mellyen a' franlzia tengeri Kadetot vannak.
Tudnunk kell, hogy HussardKapitány 

már Acre alatt különösen kimutatta ma
gát; a’ tengeri erő átalános parantsolatot 
vett Cziprus felé vitorlázni, a’ török flot
tát megtámadni , melly Alexandrette felé 
vette útját. (Wiener Zeitung.)

Görög Ország.
A’ Frantzia Journálok JNuupliából Jul. 

15-dikén eredt tudósítások után közlik a’ 
következendő Protokollumot, mellyel a’ 
Görög Országot védő három Hatalmassá
gok Residenssei Jun. 5-dikén költt jegy
zékekben közöllek a’ Görög Kormány
székkel : „Conferentia Protokollum a’ kül
ső dolgok hivatalából Apr. 26 dikán 1832. 
Jelenvóltak Frantzia Országnak , Angliá
nak, ’s Russziánafe meghatalmazottjai. 
Frantzia Orságnak , Angliának, ’s az Orosz 
Birodalomnak Meghatalmazottjai Confe- 
rentiára egybegyülvén, Görög Országnak 
egész Mart. 21 dikéig terjedő környűlállá- 
saira fordították figyelmeket; ’s a’ követ- 
kezendőket határozzák: A’ Londoni Con
ferentia valódi inegnyugodással látta , hogy 
Görög Ország ideig való Kormányszéké
nek, — minekutánna ezen Kormányszék 
a’három Udvarok Residenssei által az 1832- 
diki Jan. 7-dikén költ Protokollumban 
megigért pártfogásra számot tarthatott,—  
az volt első tette, hogy a’ politikai vét
kekre való nézve közönséges botsánatot 
hirdettetett. Ezen tselekedet bizonyságául 
szolgál annak , hogy Görög Országnak ide- 
igvaló Kormányszéke általlátta azon indít- 
tó okokat, mellyek a’ Londoni Conferen- 
tiát az Eggyesület pártfogásának megígé- 
résére inditották. ’S valóban azt nem is 
várhatta a’ Conferentia , hogy valamellyik 
felekezetnek győzedelem szereztesék, vagy 
pedig személyes bosszúállások, ’s öszve- 
ütközések támadjanak Görög Ország kebe
lében. Hasonlóképpen a’ végre sem ígér
hette ő a’ maga segedelmét, akár erköltsi, 
akár hadi tekintetben, hogy az által Ka

tona- törvényszékek hozattassanak jbe az 
Országba, vagy pedig ollyan rendelések 
elfogadására kénszeríttse azt, mellyek egy 
vagy más részről a’ törvényeknek szokott, 
és rendes folyamatával meg nem eggyez- 
nének. Az Ő tzélja egyedül az vala, hogy 
Görög Országot, az azt fenyegető polgári 
háború veszedelmeitől megóvja , ’s ne en
gedje a’ fejetlenség állapotjába süllyedni. 
— Most van már a’ Conferentiának oka 
azon reménységgel táplálni magát, hogy 
Görög Ország kevés idő alatt megfogja az 
Ő új Uralkodójának nevében szerkeztetett 
Igazgatóságnak eljövetelét, ’s béiktatását 
látni; ’s ehhez képest megvagyunk a’ Resi- 
densek azon új nyilatkoztatás tételére ha
talmazva , hogy az ideigvaló Kormányszék 
ezen időköz alatt mindenféle segedelmet 
fog nyerni a’ három Hatalmasságoktól , 
de tsak azon világos feltétel alatt, hogy 
a’ személyes bosszút kívánok óhajtásaira 
nem fog halgatni ; továbbá hogy sem ki
vételt szenvedő törvényszékek, sem tör- 
vénykivüli Biztosságok állítódni nem fog
nak; ’s végre hogy semmi nemzeti javak 
sem fognak eladattatni, sem pedig ollyan 
rendelések nem fognak tétetődni, mellyek 
oda tzélozhatnának, hogy az új Görög Stá
tusnak finantziai bajokat szerezzenek. Mind 
addig tehát valameddig ezen feltételekhez 
fogja magát alkalmaztatni az ideigvaló 
Kormányszék, ’s magát mérsékelve ’s igaz
ságosan fogja a’ kormányt vinni; meg lesz
nek a’ három Udvarok Residensei , ’s az 
ő hadierejeknek igazgatói hatalmazva, 
hogy a’ törvényeknek tartozó tekintet, ’s 
a’ köz tsendesség fenntartására, minden 
rendeléseiktől függő eszközöket használ
hassanak. (Alá irás) Talleyrand, Palmer- 
ston , Lieven, Matuszewicz.“

A’ Görög Országlószék következendo- 
képpen felelt a’ Residensek írására: „Volt 
szerentséje a’ Görög Országi ideigvaló Kor
mányszéknek, az Apr. 26-dikán költ Pro
tokollumot, mellyet az uraknak tegnapi
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Jegvzékjekben általküldeni tetszett, meg 
kapni. Háladatos érzéssel eltelve azon atyai 
gondoskodás iránt, me!lynek olly nyilván
v a l ó  bizonyságát adják az eggyesűlt Hatal
masságok ezen irományjok által, boldog
nak érzi magát az ideigvaló Kormányszék , 
midőn látja, hogy eggyesűlt Hatalmassá
goknak jótévő határozásai, előbbi bánás- 
módjokkal megeggyezőleg, a’ jövendőre 
nézve is kiterjesztődnek. És nem is mú
latja el azon nyilatkoztatást tenni , hogy 
eme’ Protokollum kívánságával megeggye
zőleg , nem is volt soha személyes bosszút 
kívánókra tekintet; semmi kivételi tör
vényszék, és semmi törvény renden kívül 
lévő Biztosságnak nem volt helye; sem 
nemzeti javak el nem adattak; sem semmi 
ollyas rendelések nem tétettek, mellyek 
alkalmatosak volnának az új Görög Stá
tusnak finantziai bajokat szerezni. Azon
kívül pedig, meg van felőle az ideigvaló 
Kormányszék győződve, hogy ha ő meg
nyerhetné azon pénzbeli segedelmeket, 
mellyeket már kért is , és mostan ismét 
kér, és ha a’ hadiseregek igazságos köve
teléseinek eleget tehetne, a’ katonaságot 
illető munkálódás mindenütt rendes fo
lyamatban maradt volna. Ezen Jegyzéké
nek zárása előtt nyílt szívyel boldognak 
vallja magát az ideigvaló Kormányszék 
azon alapos reménység végett, mellyet az 
említett Protokolum nyújt, hogy Görög 
Ország nem sokára látni fogja az ő Ural
kodójának nevében képzett Igazgatószék
nek kebelébe leendő jövetelét, ’s beiktat* 
tatását. Vegyék uraságtok’s a’ t. (Aláírás) 
Conduriotti G. Praesidens. Ypsilanti D. 
Zaimis A. Colletti J. Botzaris C. Metaxas 
A. ílopanles D. Iriconpis S. a’ külső dolgok 
titoknoka. Nauplia Jun. 7-dikén 1832.“ 

A m e r i k a.
Venezuelában a’ hivatalos Gaeeta

hetenként egy-egy árkuson szokott megje
lenni, ez most egymásután folyvást a’Ta- 
náts és Képviselők Házaiknak , (e’ két kar
ból áll t. i. az ő Congressek,) végzéseit 
közli. Folyó esztendei Apr. 28-dikán e’ 
következendő törvényhatározás tétetett: 
A’ Tanáts és Képviselők Házai Venezuela 
Köztársaságnak egybegyülve lévén, fon
tolóra vevék l-ör minekutánna a’ Köztár
saságnak függetlensége bátorságosittatott, 
melly nagy kívánat lelkesitti, hogy bizonyos 
tekintetekben Spanyol Ország részére nyi
latkoztassa magát, mihelyest az (Spanyol 
Or.) az ő ügyöknek igazságos voltát elös- 
méri; 2-or hogy illendő legyen, hogy 
Venezuela kedvező jeleit adja ezen maga 
készségének; mellyekre való ezeket hatá
rozza: 1. Czikkely. Spanyol Országból, 
’s Birtokaiból a’ termékek és kézművek 
botsáttassanak be a’Köztársaság kikötőibe, 
ha a’ hajó , melly azokat szállíLtja. olly  
Hatalmassághoz tartozandó, a’ ki szoros 
neutralitást tart a’ Köztársaság szabásai 
szerént: légyenek azon árúk Spanyoloké 
vagy másoké. Kivétetnek mindazáltal ezen 
szabadság alól azon árúk, mellyeknek be- 
lozatása tilalmazva vagyon mind a’ neu
trális , mind a’ barátságos Nemzetekre 
nézve. 2 Czikkely. Venezuela Köztársaság 
tatáraira jőni megengedtetik a’ Spanyol 
Király alattvalóinak, ha azok megtelepe
dés , vagy kereskedés végett szándékoz
nak bejönni. 3 Czikkely. Ha majd egy
kor Spanyol Ország megnyitja kikötőit a’ 
Venezueli kereskedésnek, úgy hogy az 
itteni termékek ’s készítmények Venezueli 
hajókon azokba szállíttathatnak ; a’ Nem
zet ugyan azt tselekedje az ő (Spanyol) 
hajóikkal. 4 Czikkely. Bolivárnak az ezen 
tárgyat illető határozása, melly 1826-diki 
Nov. 18-dikán költ, átalánosan ellörül- 
telik.

(Hasznos Mulatságok 22. Szám.  ̂árkus Hirdetés)



H i r d e t é s
(1 )  A’ nagy mélt. Magyar királyi udv. Kamara rendelésére közhírré tétetik; 

hogy e' folyó esztendő Sz. Mihály hava 24-dikén 600 darab könyvek mellyek 
Horváth, és Pósfay János halálok után a' királyi Fiscusnak tulajdonává lettek, 
a* szokott reggeli és délutáni órákban a' Pesti fő Harmainczad épületben árverés 
útján a legtöbbet Ígérőnek eladattni fognak. Ezeknek a’ könyveknek feljegy zé
sét Budán a’Nagy Mélt. Magy. kir. udv. Kamarának Számvévő hivatalában , Pesten 
pediglen, a’ kis hid utszában tudakoló, és híradó Hivatalának szerkeztetésében 
mindenkor tetszés szerént látni lehet. Költ Budán Sz, Mihály hava 10-dikén 
1832.

H i r d e t é s .
Haszonbérbe adandó javakról, és királyi haszonvételekről.
(3) A’ kalotsai érseki javak fő tiszti hivatala részéről köz hírré tétetik, ho^y a* 
következendő királyi haszonvételek; és részszerént szántó földekből, részszerént 
kaszállókból álló birtokok három egymásután következendő esztendőkre úgymint 
1833-dik esztendei Januarius 1-ső napjától, 1835-dik esztendei D ecem berutósó 
napjáig számítva Kalotsan a fő tiszti hivatal Kanczelláriájába folyó 1832-dik esz
tendei September 24-dik napján köz kótyán a’ többet ígérőknek haszonbérbe ki
fognak adatni, úgymint:

A1 k a l o t s a i  u r a d a l o m n a k  ugyan csak kalotsai Tisztartói kerületébe- 
— érseki kalotsai Varosába.— A’ Serház pálinka égetéssel , és abban való pálinka 
méréssel; mészárszék nyoltzvan hold részint szántó földekkel, részint kaszálióré
tekkel.

F o k t ő  helységében: mészárszék.
Ú s z ó d  helységében: hús árulás jussa.
S z e n t  B e n e d e k  helységében: mészárszék.
B o g y i s z l ó  helységében: kortsma, a' duna partján lévő a’ kortfrnáltatás 

és hús árulás jussával. •
D u s u o k  helységében: mészárszék, kortsmálcatás jussával e's vendég

fogadóval. 6
M i s k e  helységében: kortsmáltatás, hús árulás 11 hold földdel, boltbeli 

jus uraság épületibe. Homorodi vizi malom , három kerékre ; továbbá Z a s j t t o i
puszta 150 Hal ás z  300 Izs  ák 1505. B é k 60. K as 169. Ó r ó s z  838. Na  * y- 
N á n a  100. B a g ó d  487. Csárdával és ehez 12 hold földdel. Cs e p  e g h  S z i g c t b  

Második Félesztendő.

22.

H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.



X o x
211. K e r e k  ICO* S z ü t s ö k  k a s z á l ó j a  88. S z a 1 ni a-H i d 59. G y a r m a t h -  
S z i g e t h 393. Ö r e g  B e r k e  309. K i s - B e r k e  140. M a r c s a  51. S á s t ó  65. 
IN-a g y-H ar t a 5802. B ő d  1568 holdak részint szántóföldekből, réssint kaszálló 
rétekből  álló puszták, úgy nem különben S z e n t  B e n e d e k  helysége mellett 
a’ Dunán által pnvilegiáit rév jus vagy is úgy nevezett Bisko Rév két hidas vagy 
is kompokkal, — korts ma házzal, kortsmáltatás jussával, és hozzá tartozandó 
kaszabokkal.

A’ hajósi tiszttartói kerületben.
H a j ó s  m e z ő  v á r o s s á b a :  mészárszék 30 hold földdel, úgy nevezett 

Schveitzeria legelő, két kerekre vízi malom és a’ halászat.
C s á s z á r t ö l t é s  helységében: vendégfogadó kortsmáltatás jussával és ku- 

kuritzás kerttel, mészárszék 30 hold szántó földdel, 12 hold kaszállóval, és vízi 
malom egy kerekre.

K e c z e 1 helységében: kortsma és mészárszék jussa, Dömötöri tsárda korts
máltatás jussával.

N á d u d v a r  helységében : vendégfogadó kortsmáltatás jussával, mészárszék 
14 hold földdel, és vadászat jussa. Puszták : Ö k ö r d i  2072 hold. C s a l a  6315. 
S z á n t ó  150 hold részint szántó földek, részint kaszálló rétek. Továbbá Örjegek 
és Rétek, Molnár Sziget, Kaszálló a’ Császártöltési út m ellett, F a r k a s  S z i g e t  
a Sipsai nádlással, H i l d i  pusztából 1858 , és R é l e s i  pusztából 170 hold 
szántóföld, és halaszat jussa ezen Tisztartói kerületbe.

Szent lstváni tiszttartói kerületbe.
S z e n t  I s t v á n  helységében: serház, pálinka égetés, és árulás, száraz ma

lo m , vendégfogadó kortsmáltatás jussával, mészárszék 34 úgy nevezett barát 
szigeti kaszállóval, Schumár 274 hold allodialis földdel, vadászat jussa, dunai 
phlés malom.

S z e r e m l y e  helységében: mészárszék, dunai rév, vadászat jussal.
C sáv  o ly  helységében mészárszék 56 hold földekkel, ismét 34 hold szántó 

föld , és 22 hold kaszálló.
S ü k ö s d  helységében : kortsmáltatás, és hús árulás jussa— Gerendi ku- 

knritzás kert, 132 hold allodialis földek, és 128 hold kaszálló — vadászat jussa.
C s a n á d helységében : kortsmáltatás, hús árulás és vadászat jussa. A' réti 

pusztán, mészárszéki jus az úgy nevezett kazarával, vagy ürü hús árulással.
A’ bácsi Uradalomba.

B á c s  m e z ő  v á r o s á b a n :  vendégfogadó kortsmáltatás jussával 31 hold 
szántó földdel, és 22 hold kaszállóval; — mészárszék lakással, 34 hold szántó 
földdel, és 22 hold kaszállóval, — halászat jussa, és a’ széplaki egykerekű vízi 
malom.

D é r o n y  h e l y s é g é b e n :  Vendégfogadó , kortsmáltatás jussa, mészárszék 
egy kaszállóval, és halászat.

Bács  Ú j f a l u  helységében: vendégfogadó , kortsmáltatás jussa , mészárszék 
pálinka égetés, és árulás, száraz malom.

kik ezen javakat haszonbérbe venni kívánnák, a’ fent nevezett napon 
Kalotsán a’ Fő Tiszti Hivatal Kaatzelláriájába reggeli órákban tartandó köz-kótya-



vetyére illendő bánat pénzzel elkészülve, ezennel meghívatnak, addig az illető 
haszonvételekre megállapított feltételek, ugyan azon Canczelláriában, vagy a’ 
Batst uradalomra nézve, a* Bácsi Tisztartóságnál megtekintethetnek.

J e l e n t é s .
( 0  A’ Pesti tudományok királyi magyar egyeteménél lévő gyakorló kórhá

zaknak számára megkívántainak: a) mintegy 1192 rőf,  legalább  ̂ szélességű, 
középszerű, jó , és erős ingekre, törülközőkre, lepedőkre ’s a’ t. való úgy neve
zett h á z i  v á s z o n y ;  — b) 262 \  rőf k é k  n y o m t a t o t t  v á s z o n y  háló 
ruhákra, és vánkosokra való, — c) 212 rőf részszerént ezüst szinü, részszerént 
fehér b a r c h e t  béllésnek, és háló köntösöknek, — végre d) 80 rőf szalma zsá
koknak való v a s t a g a b b  v á s z o n y .  Ezen elő számlált vászony nemeknek 
szolgáltatása arra fog bizattatni, a’ ki azokat a’ legjobb minémüségben, és leg 
óltsóbb áron magára felvállalya. E' végre folyó October hónapnak 4-dik napján 
délutáni 4 órakor a’ pesti királyi fő oskolák orvosi karának épületében a1 Hatvani 
utSíában lévő úgy nevezett Jesuita házban, nyilvánságos kótya vetye fog tartatni, 
meliyre mind azok, a’ kik az említett vászonybeli szereknek szolgáltatását felvál
lalni kívánják, ezennel meghívattatnak úgy, hogy magokkal egyszer ’smind a’ 
kiválasztás végett, a’ fentebbi vásznoknak nemeiből mustrákat is hozni ne terhel
tessenek. Pesten September 11-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(2 )  Az e’ végre ki neveztetett úri széki kiküldöttség által köz tudományra té

tetik, hogy a’ Nemes Hengelmüller Mihály birói zár alatt lévő gaimadához tartozó 
421 darab jármas ökrök — Szekerek — Ekék — ’s egyéb gazdasági eszközök —— 
589 nemesített Birka kosok, és 25 darab külömbféle idejű Bikák, egy arabs 
M énlo, ’s ugyan attól származott egy más fiatal m én, 10 darabb szekérbtli lovak 
és 8 darab három , négy esztendős mén lovak ; marha gyógy szerek , — Kováts 
— 's kerekjártó mesterséghez kivántató szerszámok; Juh tenyésztéshez, és életes 
tárhoz tartozó eszközök — a’ következő September hónap 24. 25. 26. 27. és 28. 
napjain a' Tettes Arad varmegyében kebelezett Megyesi Cameralis Pusztán , az árve
rés utján a’ legtöbbet ígérőknek, kész pénz fizetés mellett el fognak adattatni; 
a’ venni kívánók tehát a’ nevezett helyre hivattatnak meg.

Közhirrélevés.
(3 ) A' pesti arany ’s ' ezüst műves, és óratok tsináló Czéh’ részéről, hálaadó 

köszönet tevés mellett az eddig neki ajándékozott bizodalmáért a’ Fő Méltóságú 
's Méítóságos és minden rendű titt, uraságoknak és nagy érdemű közönségnek, 
köz tudomásra adja, hogy az itt 1818-dik esztendő óta munkált 13 próbás ezüst 
m üvek, mellyeknek valódiságáról reájok nyomott próba jegye mellett kezeskedik 
a’ Czéh, a’ Bécsi 13 próbás ezüstéi nem csak egy értékbe áll belső betsére ég 
finomságára nezve , ’s azzal akár betsei élés, akár eladás esetében egy árba véte
tik: hanem minthogy a’Bécsi művészetekre ütt̂  tni szokott bélyegezéséi t valame ly 
fizetés is jár, az ide való amannál vala i.itskéve! még ótsóbb is. Költ Pesten Kis
asszony hava 19-dikén 1832.



H i r d e t é s .
(3) A’ Nagy Mélt. kir. Magyar udvari kamara rendeléséhez képest, az Arad- 

Modenái kir. kam. Uradalom részéről k«>z hírré tétettetik , hogy az érdeklett Ura
dalom Pusztáiban, ’s azoknak Osztályjaiban , és pedig

1-  ször az egész Medgyesi Pusztán, melly 10,315 holdat tészen
2- szoi* a’ Bodzási Puszta 6,560 — —
3- szor a’ Bánhegyesi Pusztának 2*dik Osztályjában 2.302 £^1 —

ugyan annak 4-dik Osztályjában 1,508 — —
4- szer a’ Földvári Pusztának 3-dik Osztályjából 2,317 —  .—

annak 4-dik Osztályjából 2,430 holdak, f. e.
Sept. 20-dikán a szokott reggeli órákon Aradon a’ Praefectusi Lakásban nyilván- 
ságosan tartandó árverés útján , egymás után következendő két esztendőre, úgy
mint 1833-diki Április 25-dikéről 1835-diki Április 24*dikéig, a’ leg többet ígé
rőknek fognak árendába adattatni.

Tessék az árendálni kívánóknak ezek végett, illendő bánatpénzzel ’s egyéb 
aránt is vagyonosságokat kimutató bizonyításokkal felkészülve, ezen árverésen 
megjelenni; az árenda feltételeit előre is meg lehet látni az Aradi kam. Praefe
ctusi Hivatal kantzeiláriájában. Költ Budán Aug. 31-dikén 1832.

6 pCentes Status kötelező Leveleke' 87  ̂ for. 
4 pCentes — *— — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 84* —

1821-diki Status Lőtt. 100 forint 126| for. 
Béts városi Bankó kötelező 2 | pCentes — 
Bank Actiáké 114| —

A * D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t t á  a ’ B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.
Sept. 13-dikán 4 Láb, 11 Hüv. 9 Von 

—  15-dikén 4 Láb, 11 Hüv. 6 Von.
— 14-dikén 4 Láb, 10 Hüv. 9 Von.

A* Gabonának P esti p ia tz i ára September 14 -dike'// 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
| tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 1 7 — 6 — 40 6 — Zab 1 — 36 [ 1 — 34 1 — 30
Kétszeres 4 — 60 4 — 40 4 — 40 Kukoritza 3 — 26 3 — 20 3 — 10
Rozs 2 — 55 2 — 48 2 — 40 Köleskása — 5 — 20 —
Árpa 2 — 46 2 — 40 2 — 30 | Köles - — —

Budán, September 12-dikén kijött számok: 2. 23. 33. 73. 25.

Árverési Híradás.
( l )  E* folyó September 23-dikán ttrausz örökösök kívánságára a’ kis-Tétény* 

ben fekvő |  -j^ból álló szőllős kertek átaljában vagy részenként termésestül 
aJ többet ígérőnek el adatnak. A’ venni kívánók a’ kitett helyen és napon délu
táni három órakor megjelenni ne terheltessenek. — (Krausz). —

X  o X

B é t s b  e n aJ p é n z f o l y a m a t  ö z e i  O o t s e S e p t e / i ó .  1 ifién:



23. Szám.

H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
K ő l t s ö n ö z é s .

Már maga a’ léteit osztó term észet ,— az által
Hogy gyengék születünk — költsőnözésre szorítt. 

Venni azonban tsak segedelmet, ’s senkivel érte 
Jól nem tenni viszont, mostoha büszke szabás.

PEST fi V ~ Szerdán  Sz. Mihály Hava 19-dik napján 1832.'
Magyar és Erdély Ország.
Ő ts. k. Felsége , B. Vlassits Ferenlz 

Horvát Országi Ban Ö Excjat, Sept. 6-dikán 
költ felséges határozása által Ns Zágráb 
Vgye Fő Ispányjává nevezte ki.

A’ Kegyes Oskolák Szerzetének ren- 
delkődző gyűlésében , Házak Kormányo- 
zóivá választattak : a’ Pestibe Stankovits 
Miklós; Vácziba Nagy Leopold; Kolos- 
váriba Szabó Elek ; Podóliaiba Skrovánek 
Mihály ; Budaiba Spányik Glycér ; Nyitrai- 
ba Yáczy Glycér; Sz. Györgyibe Matko- 
vits Elek ; Szegedibe Gruber Kalaz. Jósef; 
Privigyibe Eschner Konstantin; Ketske* 
métibe Cserbai Leopold ; Trentsinibe 
Schuchter Ambrus; Brezno-Bányaiba Cset- 
neky Imre; Károliba Szűts Kalaz. Jósef; 
Tataiba Faisz Jósef; Selymetzibe Markus 
Nép. János; Lévaiba Fehér Glycér; Ka- 
lotsaiba Dienes Antal; Veszprimibe Hor 
váth Ignátz; Sátor Alija Újhelyibe Tamásy 
Kai. Jósef; Szebenibe Kronovszky Mark ; 
Szigetibe Fitos Antal; Debreczenibe Kom
játhy Jósef; Temesváriba Schmidt Antal, 
Óváriba Faklits Imre; Bestertzeibe Vidos 
Innocent; Korponaiba Pápesch Mátyás ; 
Podolayba Kanischi Menyhért; a’ Rosen- 
bergi Ház Fő felvigyázójává HrankayLő- 
rintz, Nagy Tiszt, szerzetes Atyák. — A’ 
T. Szerzet Titoknoka Tiszt. Jaeger Szál. Fe- 
rentz megmaradt, a’ ki már a’ szép Hiva-

Másodih Félesztendő

talt eddig is nagy dítsérettel viselte. Nagy 
Tiszt. Szerzetes Atya Jallosits András, a* 
kit már lelkes, és könnyű folyású Költe
ményeiről ösmér a’ Haza , örvendező Yer- 
sezettel örökítette a’ nagy Elöljárónak vá
lasztatását.

ÖCs.’s Apóst. kir. Felsége Nagyságos 
Nyéky Mihály urat, kir. helytartói Titokno- 
kot, kegyelmes királyi végzése által, ugyan 
a’ N. Mélt. Magyar királyi Helytartó Ta- 
nátsnál Tanátsossá nevezni méltóztatott.

B é t  s.
Ő ts. k. Felségek f. h. 12-dikén dél

után Bádent kívánt egésségben hagyták 
e l, ’s további múlatásokat, a’ Schönbruni 
kastélyban folytatják , a’ hová ü  Felsége 
ifjabb Királyunk , hitvesével eggyütt már 
előtte való nap elment.

O ts. k. Felségének , koronás Király
nénknak , mint a’ tsillag keresztes Dámák 
rendjének védasszonya rendelésébőlKereszt 
fel magasztalásának ünnepe múlt tsötörtö- 
kön nagy egyházi szertartással ment végbe, 
a’ rend asszonyainak jelenlétekben.

Ő ts. k. Felsége, Apostoli Királyunk, 
méltó figyelmére méltóztatva Mgos Kelcz 
Adám valóságos udvari Tanátsos és a’Nagy 
Mélt. kir. Magyar udvari Kantzelláriána 1 

p Referendárius úrnak ötven esztendőt be
töltött hív szolgálatait, Ötét a’ taxáknak is
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kegyelmes elengedésével Sz. István vitézi 
Rendjének keresztjével ajándékozta meg.

Ő ts. k. Apóst. Felsége Aug. 21-dikén 
költ határozása szerént Schumida György 
urat, a’ Portugalli Országló Hg D. Miguel 
nevéről neveztetett ezered kapitányját, 
minden fizetések elengedésével méltózta- 
tott Magyar Nemességgel meg ajándékozni. 

Aagy Britannia.
Az utolsó udvarlás alkalmatosságával 

a’ Spanyol Követ Zea de Bermudez úr 
Uralkodójának nevében egy írást nyújtott 
be Ő Fgének. A’ Királynak bemutatott 
személyek között volt a’ tudós Palgrave 
Ferentz úr i s , a’ ki Guelphi rend lovag
jának neveztetett ki.

A’ Sussexi H g, a5 ki már egynéhány 
nap óta Windsorban múlat, múlt hónap 
28 dikán az Eghami lófuttatásra kisérte a’ 
Királyt ’s Királynét, ’s O Fgekkel ugyan 
azon hintóbán ült.

A’ Times Írja Aug. 3-dikán, hogy a’ 
Dom Miguel által megbízatott portugalli 
Consul panaszt nyújtott bé Szombaton, 
Dom Pedrónak Higgins nevű Ágense el
len , minthogy az III. György rendelése 
ellenére, melly az idegenek által gyakor
lott katonaszedésL illeti, két angoly tiszt
te l, Burrell ezredes, és Bell Kapitánnyal 
eggyütt Dom Pedro részére recrutákat 
szedett. Az illető törvényszék két tanú
nak meghalgatása után parantsolatot adott 
ki Higgins úr elfogatására, ’s azt eggyik 
tisztjének általadta a’ végrehajtás végett.

Bonaparte Jósef, Sir G. Ashe Grlis- 
nak házát egy egész esztendőre kibérlette 
magának. Bonaparte most 65 esztendős, 
rs az utolsó 15 évet Philadelphia szom
szédságában töltötte e l , ’s úgy élt mintegy 
közönséges amerikai földbérlő.

Marquis Palmella az Országlószék 
gőzhajóján, ugyan annak sebespostájától 
kísértetve f. h. 5-dikén elutazott Oportóba.

Edinburgban az Orvosok 16 cholera 
beteg közűi hatot mentettek meg hirtelen,

a’ nyavalyának utolsó állapotjában, mes
terséges savónak áléiról befetskendezése 
által. Készül a’ savó egynéhány árpa szem- 
nyi nehézségű szénsavanyos natrumból , 
(Széksó)konyhasóból és tojás fehéréből, egy 
font vízbe felolvasztva. Két nap alatt 10,20, 
sőtt 50 font savót is befetskendeztek, és a* 
halálhoz közel járt betegek mintegy új 
életre születtek. A’ chemiában magának 
nagy nevet szerzett Johnstone teszi a’ tu- 
dósittást.

Frantzia Ország.
Bonnet ezredes, eggyik segédje" a’ 

hadi Ministernek, Anconába volt küldet- 
tetését végezve vissza jött Párisba. Gróf 
Flahault is megjött Londonból, a’ hol Gr. 
Funchallal, Dom Pedro Követjével, ’s Lord 
Palmerstonnal értekezései voltak.

Báró Zách , korunknak legéltesebb 
tsillagvi’sgállója, \  egyszer’smind eggyik 
a’ legnevezetesebbek közűi, Sept. 2-dikán 
Parisban a’ Cholerában meghalálozott.

A’ Nemouri Hg lováról történt sze- 
rentsétlen esése által, minap kapott sérü
léséből egészen kigyógyúlt. Helyre állott 
egésségét legelőször arra használta , hogy 
Sept. 2-dikán egy fakereskedő házába ment, 
’s háznépének megköszönte az ott talált 
első segedelmet, ’s az iránta mutatott szí
ves gondviselést.

Frantzia Ország különbbféle részeiből 
jőnek azon örvendeztető tudósítások, hogy 
a’ kézi mesterségek szemlátomást gyara
podnak , ’s új életet kapnak. Azonban a’ 
Vendéi nyughatatlanságokmegint félelme- 
mesek kezdenek lenni, ’s újra fenyegetik 
a’ közbékességet. A’BerryHgné még most 
is az éjszaki tartományokban tartózkodik, 
azonkívül a’ Karíisták között tartott öszve- 
jövetelek , levelezések, ’s készületek sza
kadatlanéi folynak. Kiváltképpen Genevá- 
val láttatnak a’ nyughatatlanok nagy ösz- 
veköttetésben lenni. Egy vezérjek a’Chou- 
anoknak legújabban ezen Proclamatiót 
botsátott ki: „Vendéiek! Ti mindenkor



v itézek ,és  hűségesek, halljátok szavamat: 
eljö tt azon óra , mellyben fegyverhez kell 
nyúlnotok. Emlékezzetek Atyáitokra, ’s 
atyátokfiaira! Kötelességünk azoknak vi
tézségeket követnünk ’s bosszút állani ki
ontott vérekért. Valamint ők, úgy mi is 
a’ Vallásért , ’sa ’ törvényes Királyért har- 
tzolunk, ’s Isten segedelmével mienk a’ 
győzedelem. Barátim, fiaim, ’s vitéz ka
tonáim! Utánnam fegyverre! Ditsőség az 
Istennek! Éljen V. Henrich“ Aláírás: Gr. 
Laroche-Jacquelin Grál Lieut, a’ második 
királyi tábor testnek Commendánsa az éjsza
kon. A’ Gazette említtést tévén ezen Pro- 
elamatio felől bizonyosokká teszi olvasóit, 
hogy Gr. Laroche-Jacquelin Augustus sem
mit sem akar a’ Vendéi dolgok felől tudni; 
most Angliában múlat, és semmi polgári há
borúra tzélozó igyekezeteknek sem barátja.

Ezen nyughatatlanságok végett, mind 
azon ügyek , mellyeknek a’Nantesi Esküd
tek törvényszéke előtt kellett volna foly- 
tatódniok, a’ Róueni itélőszék elejébe úta- 
síttattak. Berryer Országgyűlési Követ el
lene mondott eme’ rendelésnek , minthogy 
az által természetes biráitól megfog fosz- 
tatódni. Berryer példáját 24-en követték 
a’ foglyok közül, kik hasonlóképpen po
litikai vétkekért raboskodnak.

A’ Frantzia Akadémia Aug. 30-dikán 
tartott nyilvános ülésében fényes szertar
tással ünnepiette idősb Düpin úrnak, Cu
vier helyébe történt felvételét. Düpin úr 
beszédjének több részei nagy tetszéssel fo
gadtattak. Az új tagnak beszédjére Jouy 
úr felelt, a’ mi után Arnault úr még egy 
hosszú értekezést olvasott fel.

Romarino Grlisnak eggyik hadisegédje 
a’ Messager Szerkeztetőjéhez botsátott írá
sában kinyilatkoztatta, hogy az —  t. i. a’ 
Grlis — a’ Braunschweigi Hgnek semmi
képpen se kötelezte le magát; különbben 
is ő nem hartzolna egy olly ügyért, melly- 
nek nem a’ szabadság a’ tzélja.

A ’ National azt gyanítja , hogy a’nem

régiben elterjedt híresztelés Bonaparte 
Lucian eggyik fiának halála fe lő l, félre
értésből származott. Bonaparte Lucian fia 
ugyan valóban életét vesztette egy törté
netből elsült pisztoly által Spezzia szigete 
körűi a’ Hellás nevű fregátán; de már 
1827-ben , akkor Lord Cochrane paran- 
tsolatjára , Dr Gosserummal tölt hordóba 
tette holttestét, ’s a’ Spezziai szigetnek 
valamellyik klastromában letétette; hihe
tőképpen tehát az ezen holttestnek Nava- 
rinba történt általvitele adott ama’ hibás 
félreértésre alkalmatosságot.

A ’ Cassatio törvényszéke Sept.6 kán 
Berryer ügyét vette visgálat alá. A ’ Grál 
Procurator előterjesztette a’ Petsétőrző 
parantsolatjára a’ Rennesi itélőszék vég
zését, melly szerént 10-en ’s ezek közti 
Berryer úr i s , a’ bevádolttak közül, az 
Alsó loiri esküdtek törvényszéke elejébe 
rendeltetnek állítódni. Ezen végzés okául 
a’ köz tsendesség fenntartása volt felhoz
va, ’s azon elkeseredésnek eltávoztatása , 
melly az éjszaki tartományokban könnyen 
kiüthetné magát, ’s az Esküdtek bátorságáa 
nak sérelmére lehetne. Mandaroux-Ver- 
tamy úr azt jegyezte meg Berryer úr ne
vében , hogy ezen szorgoskodás tsak az 
ollyan bevádolttakra tartozhatik, a’ kik 
azon tartományokban otlhtín vágynak, 
nem pedig Berryerre, a’ ki egészen ösmé- 
retlen vagy tsak talentumai végett ösmé- 
retes az éjszakon. Különbben is Berryer 
úr békességes szándékkal ment azon tájak
ra , a’mint ez Chateaubriand bizonyíttásá- 
ból is megtetszik. A’ Grál Procurator 
mindazonáltal megmaradt kívánsága mel
lett. A’ Cassatio törvényszéke tehát, azt 
határozta , hogy vagyon ok az áltálvitetés- 
re, ’s annálfogva a’ bevádolttakat, ’s így 
Berryer urat is az Alsó-loiri törvényszék 
elejébe útasitotta. Ezek után a’ Carlo A l
berto dolga vétetett f e l , de az nem ért az 
nap véget, ’s más napra halasztódott.

A ’ Courrier előadása szerént Hg Tál-x



íeyrand, nagyon rosszul elégedve meg a’ 
fő fo elmék foghatösságával, Tourainébe 
utazott, ’s kevés vágyást mutat Angliában 
újra kezdeni azon alkudozásokat, a’mely- 
iyeknek fonál szálaikat olly könnyen tép
hette el akár az alattomoskodás, akár a' 
nyilvánságos gyávaság. Talleyrand min
denkor foganatosán hivatkozhatik magavo- 
nogatása közben a’ maga gyengélkedő egés- 
ségére , a’ londoni egésségtelen éghajlatra. 
Ha Octoberig valamelly alkalmasabb kéz 
nem áll a’ kormányra, azt lehet gyanít- 
tani , hogy ezen diplomatiai dolgokban 
jártas férfiú , zárta politikai pályáját.

A’ Journal du Commerce átalánosan 
hiszi, hogy a’ Házak öszve gyűlése előtt 
megváltozik a’ Ministerium, vagy legalább 
fontos módosíttásokat fog szenvedni; de, 
úgy mond tovább a’ nevezett újság, Ven
dée újra lázzadásban vagyon, ezen tarto
mányt tsak a’ revolutio férfiai tsil lapíthat
ják le. Akár doctrinairek , akár quasi legi
timisták lépjenek a' kormányra, mind 
eggyik esetben ösztönt nyernének a? láz- 
zadtak ügyök törvényessége mellett. A’ 
Temps azt hiszi a’ Vendéi lázzadásról, 
hogy e’ másodiknak sem lessz több foga
natja , mint volt az elsőnek.

A’ Bordeauxi Indicateur írja:,, A’ sze- 
renlsétlen Lengyel Ország barátinak ör
vendetes hírt mondhatunk; mint bizonyo
sat beszéllik ,hogy egy sebes posta azt a’ pa- 
rantsolatot hozta az itteni katona kormány
nak , hogy a’ hadi Minister rendeléséből 
f. e. Sept. 1-ső napjától kezdve, a’ lengyel 
tisztek egy rangbeliekké lesznek a’ Fran- 
tziákkal, szállást, ’sóldot, és úti költséget 
azokkal egyformán kapnak. A’ kiadásokat 
most a’hadi Ministerium teszi, de a’belső 
dolgokra ügyelő Ministerium megtérítti 
neki ezen kiadásait; mint hogy a’ jövevé
ny ek az ő igazgatásától függenek.w

P o r t u g a l l i  a.
Slag angoly hajó Aug. 22-dikén hagyta 

el Oportót, ’s Plymouthba tért vissza. £1-

indúlása előtt való nap Sartorius Admi
rális ismét Lizabona felé vitorlázott a’ maga 
hajósseregével, hogy az elzárást folytassa. 
Dom Pedronak kiküldött tsapatjai több 
élelemre tartozó szállításokat vágtak el 
Dom Miguel táborából, ’s Oportóba vit
ték. Atalan fogva jó helyheztetésben lenni 
írják az angoly újságok Dom Pedrót, ’s 
a’ mint vélik jobban meg van Oportó 
erősítve, hogy sem a’ megtámadtatástól 
félhetne.

Lizabonából Aug. 20 dikáig terjed
nek a’ tudósítások, újat mindazonáltal 
semmit sem közölnek. Dom Miguel ha
jósserege még a’ Táj óban vagyon, de a* 
megrongált hajók helyrehozásán éjjel nap
pal dolgoznak. Az öböl előtt nehány mért
földre több hajót láttak szállongani lobo
gók nélkül. Tejo portugalli brigg, melly 
titkos küldettetéssel indúlt el Lizaboná
ból , kéntelen volt San Juliao előtt vas- 
matskát vetni.

Lizabonából, Aug. 24-dikén. ,,A’ 13. 
Máj, és 22. Februar, portugalli briggek 
nem rég kifutottak a’ Tájáról, és nyugotra 
fordúltak. A’ kikötőben még mind állanak 
Lizabona előtt Frantzia, Angoly és Spa
nyol hadi hajók, valamint más hajók i s , 
és ezek mind lobogók nélkül. A ’ legújab
ban érkezett hírek , mellyeket az elfoglaló 
tábor munkálódásiról vett az Országiás, 
semmi újságot sem foglalnak magokban* 
A’ Miguel isták folytatják kezdett szándék- 
jok szerént Oportót ostrom alá zárni, D. 
Pedro seregei pedig tsendességben vannak 
sántzaik között. Mint bizonyosat állíttják, 
hogy az Ostromhoz kiment seregek után 
nem maradt több Lizabonában 4— 5 ezer
nél, a’ Guerillások számát igyekezik az 
Országiás minden módon szaporíttani az 
éjszaki tartományokban.“

U g y a n  o n n a n , A ug. 2 8 -d ik á ró l írják  
a’ M adridi ú jságok  : „ P ez o  da R egoa  G rlis  
fo ly ta ttja  k észü lete it O p o r tó t m e g tá m a d n i;

|seregeit következendőképpen állította: A’

180 —



4-dik hadi testnek 3-dik osztályja, vala- 
mint az ágyúzók is, a’ kik előbb a’ tarta
lék sereget tették, és Paredes utat tartot
ták elfoglalva , Vallongától jobbra foglal
ták el az utakon azon állást, mellyen előbb 
az első Osztály állott; ez az 1-ső Osztály, 
most balról áll Lovreyo-nak és egy ezen 
vonatban magoknak jobbra állított had 
lábra támaszkodik. Pezo da Regoafő Grlis 
Racaveirában, Baltártól mintegy egy órá
nyira feküvő Helységben, vett magának 
állási; a’ körül feküvő fenyvesekben ta
nyázik a’ második hadi test 2-dik Osztály ja, 
melly a’ Dueron által kelt. Az utolsó hadi 
testet, mint egy 3 ezer gyalogság és 160 
számra telő lovasság teszi a’ Fundao eze* 
redből, van velek 3 nehéz ágyú, és 3 öt 
hüvelykes mozsár. A’ második hadi testnek 
azon része a’ melly még által nem kelt a’ 
Dueron, most keletkezik azon által; Gri- 
joban 3 ezer embert hágy és a’ Lizabonai
1-ső lovas ezercduek egy tsapatját a’ Villa- 
viciosai királyi szabad akaratiaknak egy 
svadronával ’s öt ágyúval. D. Pedro seregei 
Oportóban vannak az erősségeikben. A’ 
Portugalli hajós sereg újra készül a’ ki
menetelre/4

Sun angoly újság írja, hogy a’ D. 
Pedro számára vásárlott, és 1300 tonna 
terhet bíró hajó, el vitorlázott, valamint 
a’ gőz hajó i s , melly amannak a’ számára 
50 ágyút, 120 tengeri katonát, és igen nagy 
mennyiségű Congrev rakétákat viszen.

A’ Morning Herald pedig így ír: „Kö
zönségesen tudva vagyon már m ost, hogy 
Marquis Palmellának Angliába jötte leg
inkább azt arányozta, hogy Dona Maria 
Királynésága de facto ösmértessék m eg; 
ez ugyan meg nem történt, hanem volt 
még a’küldetésnek egy más, jóllehet mel
lesleges , de ugyan tsak nevezetes arányo- 
zatja. Ugyan is, bár melly vitéz ’s tüzes 
hazafi legyen is Gróf Villaflor, de nints

még elegendő tapasztalása; erre való nézve 
félre téve az alatsony féltékenységet tel
jesen nem áll ellent a’ Császár azon szán
dékának , hogy a’ kormányozást valamelly 
különösen magát kimutatott parantsoló 
vezérelje. Marquis Palmella tehát azon 
kényes megbízattatást vette, hogy válasszon 
Anglia,akár Frantzia Ország, legnevezete
sebb hadi férfiai közűi valakit, hogy vá- 
lalja fel a’ portugalli constitutionálisták 
vezérlését. A’ Marquis hosszú beszélge
tést tartott Sir R. VVilsonnal; de azt már 
nem tudják, hogy magát kináltaé meg a’ 
Fővezérséggel, vagy pedig tsak tanátsát 
kérte. Hallottuk Fabvier Grlist is nevez
ni , a’ kinél nem is eshetnék jobbra a’Mar- 
qvis választása. Nints D. Pedronak most 
egyébre szüksége mint 3—4 ezer főből 
álló erősíttésre, nevezetesen pedig egyné
hány száz lovagra, ’s két három nagyha
jóra. Minden kétségen kívül vagyon az , 
hogy D. Pedro részére 3 Guerilla állott 
öszve; de eggyik sem áll többől 200 em
bernél , minthogy a’ tartomány állapotja 
sehol sem engedi meg a’ népesebb seregek 
öszveállását. Folyó hónap 23 dikáig semmi 
újság sem adta magát elő ; a’ constitutio
nálisták erősségeik védelme alatt makatsan 
truttzolnak minden megtámadtatást, ’s a’ 
Miguelisták ezt tenni nem akarják , vagy 
tenni nem is képesek/4 —

A’ Globe egy Tisztnek írásából ezt 
adja Sartorius Admirális hajójáról Aug. 
21 dikéről: ,,A’ mi dolgaink most jobban 
állanak, mint sem előbb. A’ város jól 
meg van erősítve; az ellenség hánykodásban 
vagyon: ha megtámad , megverettetik, ha 
pedig megtámadás nélkül kívánna vissza vo- 
núlni, ez megrontására fog válni; ha sem
mit sem kezd , ez sem sokkal lessz részére 
foganatosabb/4 Utólírás; A’ legújabb tudó- 
síttások szerént az ellenség vissza vonúl; 
guerillássaink naponként erősödnek ’s mun
kálataik hatósabbak.



Német  A l f ö l d .
Az Amsterdami Handelsblad egy ma

gányos írás után ezeket közli Hágából 
Sept. 4-dikén: „A’ mennyiben a* szárnya
ló  híreknek hitelt lehet adni, az itt lévő 
idegen Udvarok Követjei közül többen, 
azon tudósítást vették tegnap estve Lon
donból, hogy a’ dolgainknak rövid időre 
Tart békességes elintézése felől táplált re
ménység felette meg kissebbedett; mivel 
a* Belgák még mindég a’ régi követelések 
mellett állanak, t. i. a’ Scheldei szabad 
hajókázás mellett, a’ mint ők nevezni sze
retik. Mondják azt is , hogy Van de Weyer 
mintegy második Cato , minden előterjesz
tésekre tsak azon egy feleletet adja: elő
ször az Antwerpeni erősségből ki kell a’ 
seregeknek menni. Akár mint vagyon a’ 
dolog annyi bizonyos, hogy a’ Conferen- 
tiának minden tagjai azon erős határozás
sokat nyilatkoztatták ki hogy a’ békesség 
állandó fenntartásán igyekezni fognak.

Brüssellből Írják, hogy Gróf Vilain 
XIV. f. h. 4-dikén rendkívül való küldet- 
tetéssel Párisba utazott.

A’ Memorial Beige igen megeggye- 
aőleg ir a’ feljebb említett Hágai levelező 
által közlőit híreszteléssel; „A’ mi bizony
talan állapotunk úgy mond, még most is 
tart, és nem is lehet semmi elhatározást 
remény leni. Van de Weyer ú r , a* mint 
az angoly levelek bizonyítják, ugyan azon 
beszéddel él a’ Conferentia előtt, a’ mely- 
lyel Goblet Gralis. Ugyan azért bizonyos
nak lehet tartanunk, hogy a’ Ministerium 
semmi alkudozásba sem fog botsátkozni: 
ennél tovább nem is terjeszthetjük remény
ségünket ; mi legalább megösmérjük ré
szünkről , hogy többet nem reményiünk.“

Torok Birodalom.
Konstantinápolyból Aug. 25 dikén: 

A’ Portának dolgai Syriában igen félelmes

változást szenvedtek a* Homsnál történt 
ütközet után: a’ nélkül hogy a’ Török ’s 
Egyiptomi hadisereg közt valamelly neve
zetes ütközet történt volna az óta; az első 
meg is annyira megerőtlenedett, részént 
az Igazgatásban elkövetett hibák, részént 
a’ Cholera, ’s más ragadós nyavalyák, azon
kívül a’ szökdösések által is , hogy többé 
sehol sem álhatott meg az ellenség előtt, 
’s minekutánna Aleppót, Antiochiát, Ale- 
xandrettét, ’s Adanát Ibrahim seregeinek 
engedte Hussein Basa , kén télén voltKonia 
mellett lévő Fő táborába vonni magát visz- 
sza. Az ott egybe gyűjtött, ’s a’ környék
ben szét feküvő seregek alig telnek 12 — 
15 ezer főre, következésképpen sokkal 
gyengébbek, hogy sem az előre nyomúló 
ellenség ellen foganatosán munkálódhas- 
sanak. Az a’ hir is szárnyal, hogy az Ale- 
xandrettei kikötőbe nem rég érkezett éle
lembeli tárgyak nagy részint az Egyipto
miak kezébe estek.

Ezen bal eseteknek szükségképpen 
azon vélekedést kellett támasztaniok , hogy 
Hussein Basa, bár melly hasznos szolgá
latokat tett is a’ Portának, nem bir még 
is azon tulajdonságokkal, mellyek egy illy  
nehéz munka vezetésére megkívántainak. 
A’ Szultán választása e’ végett Reschid 
Mehmed Basára esett, kinek eddigi igye
kezetei nagyobb részént szerentsés foga
nattal koronáztattak. Reschid Basa annak, 
okáért rendelést vett, hogy sietve a’ FŐ 
városba menjen, ’s ott szükséges rendelé
seket véve, azonnal Syriába indúljon a’ 
had piatzára. Addig az ideig Raouf Basa , 
a’ ki Anatóliai Helytartóvá vagyon kine
vezve , fogja a’ Nagy vezér helyét bétölte- 
n i, mint ollyan, ki a’ helybeli környűl- 
állásokat jól érti; melléje pedig a’ tábor 
Seriaskerjévé ama’ vitézsége, ’s hadi tapasz
talásai felől ösméretes Silistriai Mehmed 
Basa vagyon adva, ugyan az a’ Mehmed, 
a’ ki tavaly a’ Skutari erősséget megvette.



Hussein Basa alvezérséget fog a’ hadi se
regnél viselni. A’ seregek , ’s ágyúk kül
dözése nagy serénységgel folyik, s Ozmán 
a* Trapezunti Basa parantsolatot kapott 
annyi rendetlen katonaságot gyűjteni, a’ 
mennyit tsak lehet, ’s azokkal a’ fő tábor 
felé indúlni. Az Ottomani flotta vissza vo- 
núlt Rhodus, és Budrun felé, a’ nélkül 
hogy az Egyiptomiak próbát tettek volna 
megtámadtatására.

Bagdadban Máj. 28-dikán éjtszakának 
idején lázzadás ütött ki, melly elejénte 
arra kénszerítette a’ Basát, A lit, odavaló 
Helytartót, hogy 400 emberével az erős
ségbe zárkodzék; mind azonáltal rövid 
időn módot talált a’ tsendesség visszaállí
tására. A’ lázzadás következésében a’ Ba
zárban sok gyújtogatások történtek, több 
házak kiraboltattak, ’s a’ Basa emberéi 
közül nehányan megölettettek.

H e l v é t z i  a.
A’ Genevai tó partja környékén olly 

különös történetekre szolgáltatott alkal
matosságot ez idén a’ kilentz hétig folyvást 
tartott szárazság és a’ rendkívüli forróság, 
a’ miilyenekről még nem találunk emlé
kezetet az elmúlt évek jegyező könyveik
ben. Piain-Palaisban meggyulladt a’ teme
tő , noha eléggé vizenyős helyen (plana 
paluŝ l feküszik ; a’ sírhalmokon nőtt avar
fű , a’ környékben álló szomorú tziprus 
és más hegyes levelű gyantás élőfák, a’ 
fakeresztek meggyulladtak, úgy hogy ott 
voltaképpen égő sírokat lehetett látni. Ví
zipuskákat kellett segedelemre vinni, hogy 
a5 körűi harapódtó tűznek gátot lehessen 
vetni. A’ szomszéd Szavojában , Magland 
helység környékében egyszerre elkezdtek 
zúgni a5 tűzi lármát ütő harangok. Nem 
házak, nem avarfű, nem élőfák ágai vagy 
derekai égtek itt, hanem a’ föld alatt két 
lábnyi mélységre lenyúló fagyökerek kez
dettek égni, ’s így az élőfák kidűledezve

hozták a’ földszinére az emésztő tüzet', 
250 napi munkás téren (Tagewerk) lett 
így az emésztő tűz ragadományává a’ leg
szebb erdőségj tsak annyi maradt meg az 
égésből, a’ mennyit kiragadhatott a’ min
den felől segedelemre tóduló emberi kéz , 
mint tüzes üszköket. Ezen földalatti tűz 
kétség kívül öszveköttetésben volt azzal, 
melly Lauzannéban több helyeken feliito- 
dött a’ főidből. A’ jelentés teljes voltára 
nézve fájlaljuk azt, hogy a’ napoknintse- 
nek világosan kitéve, tsak ennyiből gya
níthatni , a’ mi a’ tudósításban á l l : ,,A’ 
forróság 4 0 °  volt Reaum. mértékén , eny
hítette ezt az ez előtt egynéhány nappal 
kezdődött essőzés; de sokan tartanak tőle, 
hogy ez még nem lessz elegendő a’ föld
nek színét olly mélyre megnedvesítteni, 
a’ mennyire kiszáradt,úgy hogy azon for
róság , melly7 Aug. 17-dikén újra kezdő
dött az égést is vissza találja hozni.

A’ mi az Országgyűlési határozásokat 
ille ti, az Aug. 22-dikén volt ülésben a’ 
Bázeli dolgokra nézve az határoztatott, 
hogy maradjanak elválva az elszakadozott 
Közönségek Fővárossoktól; de azért az 
egész Szövetségben tsak egy testet képez
zenek.

Az Aug. 25-diki ülésben a’ nyomtatási 
szabadság vétetett szóba ; de annak szoron- 
gatását egyedül Unterwalden sürgetvén , 
a’ dolog eíőbbeni állapotjaban megmaradi.

A m é r i k  a.
A’ Courier Aug. 3-dikáig terjedő hí

reket közöl Qvebek ’s Montrealból, követ
kezendő képpen : A’ cholera tágílt pusztít* 
tasán ,. noha még most is tetemesek áldo
zatai ; Montreálban naponként meghal 30 
— 40 ember, még pedig a’ leg vagyono
sabbak rendéből. ^—Julius utoljáig 41,S09 
személy7 költözött ide be, nevezetesen: Ir- 
landból 23,240; Angliából 14,375; Sko
dából 3,823; a’ többek új Skodából, Uj



Braunschweigból és Hamburgból. Az 
1831-diki esztendőnek ezen szakaszában 
bevándorlottak száma 37,520 —tészen.“— 

Új Yorkból, hajós hírek szerént Te- 
ran Grlis táborából 2000 ember (talám 
nem is volt több embere) ment által Sant 
Annához , melléből eredt kétségbe esésé
ben az első maga magát kivégezte.

Santa Marthából, Jul. 21-kéről ezeket írja 
a’ Courier Santandernek oda érkezése fe lő l: 
„Ide érkeztünk 16 dikán reggel 7 órakor, 
’s azonnal küldöttség jőve hajónkra, melly 
küldöttség a’ kikötő kapitányjából, egy 
papból, az elöljárók eggyikéből, és egy 
adószedőből állott. Santander Grlis a’ part
hoz érkezvén ágyú dörgésekkel és az öszve- 
sereglett nép sokaságának ú jongatásával fo
gadtatott. A’ kormányozó, a’ katonaság 
vezére, a’ papság és elöljárók a’ parton 
várták, ’s mindeggyik Egyesület különös 
beszéddel köszöntötte. Következett napon 
elfogadta a’ Grlis az őtet látogató Hivata
lokat; délután vendéglés volt,estve a’ vá
ros ki világosíttatott; de mind ezen jele
netek között legszebb vala szemlélni azon 
sokaságot, melly a’ környékbeli városok
ból sereglett öszve az ő látására. Még más 
nap is (18-dikán) köz vendéglés adattatott; 
estve a’ Kormányozó és a’ város adott tántz 
mulatságot és vatsorát. 19 dikén Kartha- 
genába utazott Santander Grlis , útközben 
mindenütt olly tiszteltetéssel fogadtatott, 
a’ millyennel áldozni késsz Új Granada 
népe a’ törvényességnek és rendnek.

Peruból: Mart. 18 dikán — ez is a’ 
Courier közlése — tudósíttást vett a1 Prae- 
sidens hogy öszve esküvés légyen , mellyet 
azon éjtszaka bizonyos Rosel kapitánynak 
kell vala munkásságba tenni. A’Praesidens 
a’ fo őr helyre ment, és ott a’ kapitányt 
elfogatta; Rosel a’ fogházból kiszökött, ’s 
vissza ment tsapatjához, és katonáit arra |

biztatta hogy a’ Praesidensre lőj jenek: azt 
nyilatkoztatta katonáinak , hogy az légyen 
a szándék hogy őket Kolumbiába küldjék; 
de mind ezen előadások foganatlanok let
tek, Rosel törvény elejébe állíttatott; ha
lállal büntettetett, és minden tsendesség- 
ben maradt.

Görög Ország.
Zantéból, Jul. 13-dikán indúlt leve

lek nagyon szomorú ábrázatot nyújtanak 
Görög Ország állapotjárói; a’kibujdosók
kal tölt hajók naponként érkeznek a’ Jo- 
niai szigetekbe. Ezek, a’ Kibújdosottak 
erősíttik , hogy az Országlószék , frantzia 
seregek védelme alatt, Napoliban be van 
zárva; a’ kereskedés megtsökkent, és az 
aratást sem lehet tsendesen végezni. A’ 
felköltek feje Zavellás Patraszban ütötte 
fel hadiszállását, és az eggyesűltHatalmas
ságok hajós seregeinek ellene szegezi ma
gát: a’ majnai hegyek között Kolokotroni 
pártoskodik, más Kapitányok pedig Sza- 
íonában , Karitenában ’s Tripolilzában pa- 
rantsolgatnak; egy szóval ebbe mindent 
beszoríthatunk, hogy a’ 8000 főre telő 
’soldosok minden féle kitsapongásokat el
követnek.

A’ Globe Raker Óbesternek egy írása 
után , a’ ki eggyike az angoly Biztosoknak 
a’ határszélek kiszabása körül ,nag3̂ on meg
nyugtató hírekkel bíztatja -Olvasóit. Azt 
minden bizonyossággal lehet mondani, 
hogy a’ határszéli vonatok, olly elhatáro- 
zólag tétetnek, hogy azok szerént villon
gásoknak támadni valaha , teljesen lehetet
len: az ebből származó öröm átalános a' 
Görögség között, és alaposan lehet remény
leni, hogy a’ rend és tsendesség valahára 
tsakugyan vissza fogna állani e’ sokat há
nyattatott Országba.

(Hasznos Mulatságok 23 Szám. árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K
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a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.
H i r d e t é s .

£ l)  A’ megboldogult Tettes Mácsay Csernovits úr két osztatlan Örökösei ré
széről, Tekintetes Nemes Arad Vármegyének is jóvá hagyásával köz hírré 
tétetik ; hogy e’ folyó esztendei November 4-dikén és utánna következő napjain 
az Aradi Országos Vásár alkalmával a' köz árverés utján, kész pénz mellett a’ 
többet Ígérőnek el fognak adattni e’ következendő Házak és Jovak u. m.

1- ször A’ szabadulandó O Arad kir. Várossában két fő utszán terjedő eres 
szerekből felépített ’s úgy nevezet „Fejér Kereszt“ nagy Vendégfogadó; — m ely
beli Épületnek a’ homlok részére (in fronti spitio) vagyon egy nagy Kávéház, 
egy konyha, és egy nagy Vendéfogadó , kapu és egy Bolt; — a’ másik felől pe
dig az úri utzán találtatik egy konyha, és egy szoba mellyek azon Bolthoz tar
toznak ; — Azutánn öt Vendég szoba, és pedig mind a’ föld színen, — Továbbá 
egy a* legszebb módra felépített egy emeletü ház, —  mellynek homlok részén 
vannak négy boltok , és annyi szobák a’ mellet egy Mészárszék : a’ felső emeletben 
találtatnak hat szobák az utszára két felmenetele (boppdfe 0fiegeu) alól pedig kocsi 
szinek, és másféle készületek vannak; úgy alól és felől is vannak árnyék székek. 
— Az udvar nagy és kövekkel vagyon rakva, mellyben egy kút,  egy nagy duppla 
Istáló és Vendégfogadósnak különös lakássa — úgy nem külömben 1000 akó borra 
való Pintze. Ezen alkalmatos Vendégfogadó mostanában esztendőnként behoz 
3,590 for. haszonbért.

2- szor Szinte O Aradon a’ fő útszán álló H áz— mellynek a’ homlok részén 
mostanában találtatik egy nagy Patika és három szoba, — a’ forduló részén pedig 
egy Dolgozóház (Laboratorium) konyha és négy szoba, Pintze, Padlás, Kamara, 
és árnyék szék, duppla Istáló, Kocsi színnel, és nagy udvarral.

3*szor Egy a’ legszebb ’s hasznosabb Tájékon, Ménes kameralis Helységé
ben fekvő, a’ Ménesi aszszu szőllő (Auspruch) és Veres borral igen híres n*gy 
Szőllő , egy nagy Sajtaló házzal, melly két nagy szobákból egy konyhából nagy 
folyosóból és padlásból áll. Minden hozzá való szükségesekkel; tudni illik Ká
dakkal, hordókkal, és sajtóval; úgy az udvarban lévő Cseléd és Pálinka házzal, 
duppla Istálóval, Kerttel, Kúttal, és másféle szükségesekkel.

4- szer A’ Galsai hegyen fekvő Szőllő — mellyhez tartozik egy szép nagy Ház , 
Pintze, Istáló, Padlás, és egy különös Lakás a’ Cselédek számára, nagy udvar , 
kert, kút, és másféle Készületek. *

5- ször Az Aradi Határban, a’ Tornyai út mellett fekvő S lántz kaszáló.
6- szor Szinte az Aradi Határban lévő 4 lántz szántó Földek ; — A' megvenni 

kivánók e’ folyó esztendei November 4-dikén O Aradon a’ Fejér Keresztnél ele
gendő bánom pénzzel elkészülve megjelennine sajnáljanak.

Második Féleszt endö.
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(1 ) A* Medgyesi Bírói Zár alatt lévő Garmad’ Gondossá résziről köz hírré 
tétetik: hogy T. Arad, és Csanád Vármegyékben kebelezett királyi Kamarai Med
gyesi , Bodzási, Földvári, és Bánhegyesi Pusztákon igen jó minémüségü s taka
ráséi, rész szerént kalangyákba, rész szerént pedig kazalokb rakott idei Széna 
nevezetessen:

Medgyesen 17 kalangya, és 12 kazalokba 168 öli.
Bánhegyesen 4 kalangya, és 10 kazalba 138 öli.
Bodzáson 6 kazalba 76 % Öli, és 14 kalangya.
Földváron 17 kalangya.

Öszvessen 84, 924 mázsára rugó Széna.
Nem különben számos ölekre menő Tavali, és idei Búza, Árpa, zab, és köles 
szalma e’ folyó 1832-dikí esztendei October holnapnak 1-ső és 2-dik napján hely 
szint az az : a' fent éréntett Pusztákon tartandó árverés uttyán kalangyánkint, és 
kazlankint a’ leg többet Ígérőknek el fogadódni, olly hozzá adással, hogy ezen 
Takarmányt helyben, és pedig alkalmatos Istállókban lehet meg étettni.

Me]ly időre a* venni Szándékozók ezennel illendően meg hívattatnak.

H i r d e t é s .
(1 )  Tettes Nyitra Vármegyében helyezett Nagy — Surány Mező Városában 

ezentúl következő Országos Vásárok fognak tartatni: az J-ső Januarius 25-dikén,
2-dik Május 1-sőjén, 3-dik Augustus 10-dikén, 4*dik November 2-dikán ugyan 
annyi barom Vásárokkal; továbbá tartatnak heti Vásárok minden Hétfőn, és 
Csötörtökön.

H i r d e t é s
(2 ) A* nagy mélt. Magyar királyi udv. Kamara rendelésére közhírré tétetik; 

hogy e’ folyó esztendő Sz. Mihály hava 24-dikén 600 darab könyvek mellyek 
Horváth , és Pósfay János halálok után a’ királyi Fiscusnak tulajdonává lettek, 
a’ szokott reggeli és délutáni órákban a’ Pesti fő Harmainczad épületben árverés 
útján a’ legtöbbet Ígérőnek eladattni fognak. Ezeknek a’ könyveknek feljegyzé
sét Budán a’Nagy Mélt. Magy. kir. udv. Kamarának Számvevő hivatalában , Pesten 
pediglen, a’ kis hid utszában Tudakoló, és Híradó Hivatalának szerkeztetésében 
mindenkor tetszés szerént látni lehet. Költ Budán Sz. Mihály hava 10-dikén 
1832.

Árverési Híradás,
(2) E* folyó September 23-dikán Rrau§z örökösök kívánságára a’ kís-Tétény- 

ben fekvő J ^ b ó l álló szőllős kertek átaljában vagy részenként termésestül 
a’ többet ígérőnek el adatnak. A* venni kívánók a’ kitett helyen és napon délu
táni három órakor megjelenni ne terheltessenek. —  (Krausz). —
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J e l e n t é s .

(3 )  A' Pesti tudományok királyi magyar egyeteménél lévő gyakorló kórhá
zaknak számára megkivántatnak: a) mintegy 1192 rőf, legalább |  szélességű, 
középszerű, jó , és eios ingekre, törülközőkre, lepedőkre ’s a’ t. való úgy neve
zett h á z i  v á s z o n y ;  — b) 262 |  rőf k é k  n y o m t a t o t t  v á s z o n y  háló 
ruhákra, és vánkosokra való , — c) 212 rőf részszerént ezüst színű, részszerént 
fehér b a r c h e t  béilésnek, és háló köntösöknek, — végre d) 80 rőf szalma zsá
koknak való v a s t a g a b b  v á s z o n y -  Ezen elő számlált vászony nemeknek 
szolgáltatása arra fog bizattatni, a' ki azokat a’ legjobb minéműségben, és leg 
óltsóbb áron magára felvállalya. E* végre folyó October hónapnak 4-dik napján 
délutáni 4 órakor a1 pesti királyi fő oskolák orvosi karának épületében a’ Hatvani 
Utstában lévő úgy nevezett Jesuita házban, nyilvánságos kótya vetye fog tartatni, 
mellyre m indazok, a1 kik az említett vászonybéli szereknek szolgáltatását felvál
lalni kívánják, ezennel meghívattatnak úgy, hogy magokkal egyszer ’smind a* 
kiválasztás végett, a’ fentebbi vásznoknak nemeiből mustrákat is hozni ne terhel
tessenek. Pesten September 11-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(3 )  Az e” végre ki neveztetett úri széki kiküldöttség által köz tudományra té

tetik, hogy a’ Nemes Hengeltnüller Mihály bírói zár alatt lévő garmadához tartozó 
421 darab járatás ökrök — Szekerek — Ekék — ’s egyéb gazdasági eszközök —  
589 nemesitett Birka kosok, és 25 darab kiilömbféle idejű Bikák, egy arabs 
M énló, ’s ugyan attól származott egy más fiatal m én, 10 darab szekérbéli lovak, 
és 8 darab három , négy esztendős mén lovak; marha gyógy szerek , — Kovát« 
— ’s kerekjártó mesterséghez kivántató szerszámok.; Juh tenyésztéshez, és életes 
tárhoz tartozó eszközök — a’ következő September hónap 24. 25. 26. 27. és 28. 
napjain a’ Tettes Arad vármegyében kebelezett Megyesi Cameralis Pusztán, az árve
rés utján a’ legtöbbet ígérőknek, kész pénz fizetés mellett el fognak adattatni; 
a’ venni kívánók tehát a’ nevezett helyre hivattatnak meg.

Eladó-Ház.
(3 ) Közhírül adatik: hogy Tefc. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a' Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza , saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében f. e. 
September 26-dikán reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a* többet ígérőnek 
adatik el. —

Hízott marhák7 legelője eránt.
Pesti vásárok körül.

(3 ) T. Pest Vármegyében Gyálhoz fél mértföldre eső Pótharaszti puszta, 
mellyet a’ Csongrádról Pestre jövő nagy országút hasít, sokkal ösméretesebb 
kövér és hasznos füvű tágas legelőjéről ; számos és kifogyhatatlan j-ó vizű kútjai- 
ró l) úsztató tavairól; nyárban szellőző egyes élőfáiról; ősszel a' hideg szél ellen
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való ligetes enyhelyeiről; vendégfogadója alkalmasságáról, ’s m ind ezeknek ócsó- 
ságáról, mintsem hogy eléggé lehetne ajánlani. Azoknak tehát, kik folyó 1832. 
esztendei novemberi pesti vásárra hajtandó hízott marhájikat pihentetni, ’s ezu
tán neki telve a’ vásárra kiállíttatni kivannak, jelentetik: hogy e' folyó 1832. esz
tendei October 28. napjától kezdve, November 5-dig napjáig, és igy 8 egész na
pokon egy darab marhától többet nem fizetnek,mint 4 xrt. váltó czédulában.
—  Ezenkívül ha netalán a marha takarmányra szorulna , lehetkapni igen jutalmas 
árron legjobb minémüségű ’s takarású idei szénát, akár öl akár mázsa számra; 
sőtt tavasz szalmát, ’s kukoricza szárat, vagy őszi szalmát is nagy mennyiségben.
—  A’ vendégfogadóban pedig mindent meghatározott ’s legjutalmasb áiron: mel- 
lyekről szólló hirdetések, minden országúiban lévő vendégfogadóban ki lesznek 
függesztve. — Mi illeti végre a’ tökélletes bátorságot, melly ellen még eddig panasz 
nem vala, ez eránt a’ kívánandó kezesség megtétetik. —

Ide lehet a' marhákat hajtatni, Kecskemétről, Lajoson, Vacson és Vatyán 
által —  Szolnokból, Pilisen ’s Nyáregyházán által: Nagy Kőrösről pedig az ország
úton , melly hez mind a’ Kecskemétről mind a’Szolnokból Pestre jövő Országutak 
oldalvást csak félmértföldre esnek.

Jövő 1833. ’s utána következő esztendőkben, mi fog 24 órára Junius, Julius, 
Augustus, September és October hónapokban legelőbér fejében kivántatni; meg 
láthatni ugyan az újság levelekben is ,  de ezenkívül még a’ Szolnoki ’s Czibak- 
házi hidaknál; a* Szentes — Csongrádi révben : és Kecskeméttől 2 mértfölddel Pest 
felé eső Lajosi Korcsmában , és más országutakban lévő vendégfogadókban is.

H r (1 e t é  s.
(2 ) Izsákon e’ folyó 1832-dik észt. Sz. Mihály hava 26-dik napján Ts ns 

Pest Vármegye k. rendelésénél fogva Ns Csernus György úrnak több 100 mérőket 
tevő kétszeres búzája, árpa, zab, köles, és kukoritza gabonája; 70 ölet tevő igen 
jó féle szénája, ugyan annyi tavaszi és őszi szalmája ; igen szép fajtájú nagyobb 
számú jármos ökrei, tartanivaló szarvas marhái, méneses lovai, jószőrü juhai, 
hízott sertései, és mindenféle gazdasághoz tartozó eszközei, árverés útján kész- 
pénzbeli fizetés mellett a’ többet Ígérőknek elfognak adattatni, a’ kiknek kedvek 
lészen a’ fent említett jószágokból valamit venni, a’ fent írt napon és helyen 
leendő megjelenésre ezennel meghivattatnak.

6 pCentes Státus kötelező Leveleké 8 7 j | for. 
4 pCentes — — — 76* —
1820-diki Státus Lott. 1U0 forint —

1821 -diki Status Lőtt. 100 forint 126f for. 
Béts városi Bankó kötelező 2 |  pCentes 471 — 
Bank Actiáké 1146 —

A 3 D u n a  V i z é n e k  á l  l a p o t  j a  a3 B u d a i  v i z  m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.

A 3 Gabonának Pesti p ia tz i ára September lS-dikán 1832. Váltó Cz.ban s Posonyi mérő

1
I tiszta  
1 fr. kr.

középszerű 
fr .  kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta  
fr. kr.

középszerű 
fr. k r.

aláhbvalo 
fr. 1. r.

Tiszta Búza 7 — 40 6 — 35 5 — 40 Zab — — —
Kétszeres 4 — 48 4 — 40 4 — 30 Kukoritza 3 — 28 3 — 10 —
Itnzs 2 — 55 2 — 40 2 — 32 Köleskása — — —
Árpa 2 — 46 2 — 40 2 — 31 1Köles — — —

B  é t i b e n  a3 p én  z f o  l o a m  a t  k ö z é p  b o t  s e S e p t e m b e r  15-(tikén í

Sept. 16-dikán 5 Láb, 3 Hüv. 9 Von. 
— 17-dikén 5 Láb, 6 Hüv. 0 Vojk

— 18 dikán 5 Láb, 4 Hüv. 6 Von. 
-T— 19 dikén 5 Láb, 4 Hüv. 9 Von.
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Mint a’ pólyát únt tsetsemó , dajkája öléből

Futni ered, ’s ha bukik hív vezetőre szorul:
Úgy mi is a' vészes pályán sok ezerszer elesve

R ’ád szorulunk; másként tsak vezetőnk se leszen.

PESTEN Szombaton Sz. Mihály Hava 22-dik napján

Magyar és Erdély Ország.
O Eminentiájának boldogult Kardi

nális, Esztergami Érsek ’s Magyar Ország 
Primássa , Hg Rudnay Sándor’ emlékeze
tére , sok hívek jelen létében tartatott f. 
h. 17-dikén Esztergámban az engesztelő 
Sz. Mise áldozat, mellyet Fő Tisztelendő 
Miskóltzy Márton Kanonok úr, szokott 
egyházi szertartással mutatott be a’ Min
denhatónak.

A’ Fő mélt. Erdélyi udvari kanczel- 
lária az Erdélyi Fő kormányszéknél meg 
ürülve volt két Titoknoki hivatalt Foga- 
rasi Lészay Lajos és Szentkátolnai Bíró 
Jó’sef urak kinevezése által töltötte be.—

Nagy Károlyból írják , hogy ns Szath- 
tnár Vgye October 15-dikén fogja tartani 
tisztujítását. Ns Nyitra Vmegyében ugyan 
azon hónap elsőjén, T. Krassó Vgyében 
19 dikén fog tisztujítószék tartatni.

Nagy-Betskerek , Sept. 12-dikén 1832. 
(Teljesíttése a’ 20-dik szám alatt tett ígé
retnek.) Közelgetvén az idő mellyben a’ 
Társaság szerződési köteleztetéséhez képest 
Kassára vissza térni tarartozik , múlt Va
sárnap veve bútsút Ns Toron tál Rendjei
től ; Párisi János dali játékot adták utoljá
ra. Hevítette a’ különbben is forró rész
vétet annak érzése , hogy, valamint e’ kor-

Második Félesztetidd.

beliek tudtára ezen Társaság volt első, 
melly e’ kevert nyelvű tájon közmegelé
gedést nyerni szerentsés vala , úgy kimond
hatná megelőre jósló lélekkel: hány év 
dűl ismét az enyészés semmiségébe, míg 
N. Betskereken viszont fel hengeredik a’ 
szőnyeg, mellyet most Párisi János mát- 
kásodása leszegezett? — Koszorúk ’s ver- 
sezetek repiilének bútsúvétel végett a’ ki
lépő Társaság padlatjára 5 Sz. Pétery jeles 
Tag, ékes beszéddel köszöné meg Toron- 
tal lelkes pártfogását, ’s abba magát és 
Társait továbbra is ajánlá. A’ nézőhely 
szűk volta mellett is másfél ezer V.forin- 
ton feljűl ment a’ bevétel, segédeimül 
pedig ötezeret adott által a’ Társaságnak 
Tekintetes Hertelendy Jgnátzúr a’Ns Me
gyének lelkes magyar Al-Ispánja; melly 
sommát hazafi buzgósága , felszóllításai 
által gyűjtötte öszve. Gondoskodott to
vábbá az eléggé nem magasztalható Al
ispán úr a’ Társaságnak költség nélküli 
szállása és útazása felől is. Hála a’ Nem
zet nevében az illy érdem-díszes Haza
fiaknak !

B é t  s.
Ö ts. k. Felsége Hernalsban a’ mina

pában nyitott Kisdedeket védő Intézet elő- 
segéllésére 100 forintot méltóztatott aján-

24. Szám.

H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

1 832 .
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déközní pengő pénzben. Alt-Höfleinban 
pedig veszedelmesen pusztíttó gyúlladás 
ütve ki, az ez által ínségre jutott szegény
ség folsegéilésére 500 p. forintot küldött 
ő  Felsége az Alsó-Austriai Kormányozó 
nak szükséges dolgok bevásárlására; olly 
meghagyással, hogy a5 jó téteményekben 
leendő rész vételből, ne zárattassanak ki 
az olly Ínséget szenvedők is , a’ kiket nem 
éppen a’ gyulladás, hanem más tsapások 
tettek szerentsétlenekké.

Parndorfban f. e. October 16 dikán 
's azt követő napon — fog a’lóverseny tar
tatni, mellyre bizonyos tekintetben még 
e’ folyó Sz. Mihály hava végéig nyitva áll 
a’ magát bé irathatás útja. A' Magyarra 
nézve nevezetes e’ határainkon kívül tar
tandó futtatás is azért, hogy a’ próba ver
seny feltételében az á ll, hogy a’ lovas szü
letett Magyar légyen. Mágnássaink közül 
többen íratták be magokat, 's így a’ nem
zeti lehetősség példáját mutatni idegen 
szemlélők előtt is kifognak állani.

Egyházi Fejedelemség.
Anconából írták Aug. 22-dikéra ,hogy 

Cubiéres Grlis az élelmekre valók szá llí
tása iránt Jul. 1-sŐ napjától kezdve, meg 
újította az előbbi eggyezkedést*, az aprósá
gok be vásárlása naponként történik. Men
nyire legyen egyéb aránt O Szentsége meg
elégedve Cubiéres Grlisnak maga viseleté
v e l, meg tettszik abból, hogy őteta’ maga 
képével ékeskedő drága szelenezével Sz. és 
Gergely Rendjével ajándékozta meg. 18-kán 
Porta Farina helységben két olly személyt 
fogtak el, a’ kikről olly hiedelemben valá- 
nak előbb, hogy Egyiptomba költöztek: 
elfogatások nyomósnak tartatik ; a’ házak 
ki fíirkészési kemény felvigyázás alatt 
folytatódnak.

Nagy Britannia.
A’ Király f. h. 5-dikén délután két 

órakor Bowater Obstr. kíséretében Wind-

sorból St James palotába érkezett, a? hol 
Cumberland Hg fogadta Ő felségét. A* 
Királynál audientzián voltak: Viscount 
Palmerston, Gróf Albemarle,és Marquis 
Wellesley; később nagy udvarlás volt; 
az udvarlásnak is vége lévén, visszatért Ö 
Felsége Windsorba.

A’ Courier ígyir a’ Bankot illető tárgy
ban : „Egy Morning Chronikle teljes bizo
nyossággal adja , hogy a’ Bank privilégiuma 
megfog újíttatni, mi pedig éppen ollyan 
bizonysággal mondjuk, hogy nem fog meg 
újittatni: állításunk mellett, azon kihal
lgattak tanú vallása vagyon, mellyet a’ 
Bank Biztossága jegyzett. Hogy a’ Banknak 
adandó szabad kiváltság ez, vagy amaz 
útasíttások és módosíttások mellett enge- 
dődjék m eg, az új Parlamentum elhatá
rozásától függ ; de azt minden tartózkodás 
nélkül mondjuk, hogy a’ Bank mostani 
Privilégiuma meg nem fog újíttatni. Azon 
remegés, mellybe némelly biztossági tagok 
a' tanúk kihallgatása után estek azoknak 
rendkívüli 's váratlan felfedezéseik által, 
okozta a’ biztosság munkálatának egyszerre 
történt félbeszakasztását. Többnyire min
den kihallgatott tanúk a’ Bank részére haj
lottak; még is átalánosan olly erős tanú- 
vallást adnak az ellen, hogy annak szabadsá
gait megújíttani teljes lehetetlenség legyen. 
Ezen alkalmatosságot használjuk illy nyilai* 
koztatásunk tevésére , hogy mi a’ Banknak, 
mint Banknak ellenségei nem vagyunk, 
hanem tsak azon ártalmas bánás módnak, 
mellynek a’ Bank eszközévé engedte magát 
tétetni.“

Londonból, Sept. 5-dikén. Nálunk 
rendkívüli tsendesség van; London üres, 
az az: minden, a’ ki tsak valami kis nevet 
visel, az mind mezei jószágokba, vagy 
orvosló (talám fördő) helyekre m ent, a’ 
polgári élet minden lárma nélkül enyészik' 
e l ; kiki úgy tölti idejét a7 mint legjobban 
tudja. Hallunk ugyan ollykor-ollykor va*
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lamit az itteni polgári Eggyesületek öszve- 
jö vételeikről; de ha azoknak következéseik
ről szoros feljegyzést tennénk sem olvasná 
egyéb mint a’ ki azokban részes volt. A’ 
német szabad nyomtatást sürgető gyűlés 
számára nézve elég népes vala; de annak 
a’ Sussexi Hghez nyújtandó azon kérése 
hogy legyen annak elölülője, annál kevésb- 
bé fog meghallgattatni, minthogy a’ Hg 
annak színe alatt, hogy Őneki mezei láto
gatást kellene tennie , már D. Pedro ré
szére sem adhatott jelen léte által vala- 
melly nyomos segíttséget, mellynél fogva 
az el is maradt. Azok a’ kik a’ politikai 
világban valamelly személyt játszanak, 
most mind azzal foglalatoskodnak, hogy 
magoknak, vagy barátaiknak szovatolókal 
szerezzenek a’ jövő választásra. A’ leg el
sőbb személyek most mind a’ varosban, 
mind a’ mezőn , házról házra járnak, min
den polgár ’s földműves élőit meghajtják 
magokat, kezet fognak azokkal ’s rázogat- 
tják azokat, ’s ellent nem állva kemény
ségek sőtt ollykor szenny ességek, az asz- 
szonyokat’s leánykákat tsókolgattják ; mo
solyogva nagy ígéreteket tesznek nékiek, 
sima szavakkal ketsegtetik , és a’ hol tárt 
kezet találnak, ott fényes arannyal sem 
mulasztják el magoknak helyet vásárolni 
a’ földi paraditsomban =  az Alsó Házban: 
és ezt ,tory legyen vagy whig , mind egyen
lően tselekeszi. Minden reform, ’s minden 
abbeli erősíttés ellenére , hogy ez a’ válasz
tást a’ nép kezébe adta, ’s hogy jövendő
ben az Alsó-Ház olly küldöttekből fog ál- 
lani, mellytől a’ Felső-Ház, az Egyház, 
sőtt maga a’ Királyság is módosíttását 
várhatja; előre győzedelemmel állíttjáka’ 
törik, hogy az ő felekezetek erősebb fog 
lenni. — Angliában is kezd némely he
lyeken mutatkódzani a’ dézma adással el
lenkező hajlandóság; de Irlandban, neve
zetesen Kilkennyben a’ háborgás ezen haj
landóságban különös állást vett. Az Or

szágiás által tett kemény rendelések nem 
engedik ugyan a’ népes egybeseregléseket, 
és a’ fizetni nem akaróktól elvett marhák 
meglehetős tsendességgel adattatnak el ;de 
azt az Országiás sem akadályoztathatja, 
hogy százanként ne tsoportozzanak öszve 
a’ férfiak és asszonyok , ’s azon birtoko
soknak vagy földbérlőknek termésseket ön
ként és minden fizetés nélkül letakaríttsák, 
’s be is hordják, a’ kik ellenkezőleg mu
tatták magokat a’ dézmaadással: midőn 
ellenben arra erőhatalommal se mehet
nek, hogy azoknál akármiilyen ígéretre is 
munkába áljának, a’ kik a’ dézmállás ba- 
rátjai ,a ’ nép érzése ellen. Hlyen hely eken 

, a’ fegyveres népnek kell kaszát és sarlót 
fogni, ’s végezni azt a’ kötelességet, melly 
különbben a’ földművesé volna; és a’ ki 
inkább szükségre teszi ki magát, mintsem 
kedves képzeletével felhagyna. Illy zava
rodéiban O’Connell sem mulaszt el sem
mi t , hogy a’ maga kívánatját, az Unió 
megoszlását , végre hajthassa i ennek végre 
hajtása végett el nem mulasztja még az 
irlandi torikatis maga részére nyerni akar*- 
n i, noha gondolni lehet, hogy erre ugyan 
foganatlanúl törekedik.

Duihám városának újsága közli, hogy 
Darlington részéről küldendő Követnek az 
elöljáróság az ifjabb Pearse úr választatá
sát ajánlotta Marquis Londonderry hat
hatós pártfogásába. A’ Marquis feleleté
ben nevezetesek eme’ szavak: „Szoroskö
telességemnek tartom , hogy földbérlőimet 
’s barátjaimat megösmértessem gondolko
dásom módjával, mellynek következésé
ben kinyilatkoztatom , hogy én egy olly 
férfinak sem hihetek , a’ ki úgy mutatkód- 
zik , mint az egyház és király iszék ellen
sége. Egyenesen mondom ki, hogy min
den változtatást úgy tekintek alapos tör
vényeinkben , mint a’ mi földműveleti ipar
kodásunk érdekleteinek károsíttását. Ha 
Anglia megakarja Európa nemzetei közölt?



tartani a’ maga rangját, nem kell neki egy 
igazságos, egy szükséges, egy magát védő 
háborútól vonogatni ; ha a’ környűlállások 
taláin azt fogják kivánni. Ezen politi
kát követték eddig mind a’ toryk mind 
a’ whigek , és ennek köszöni Anglia azt, 
hogy másokat meghalad.“ — Beszéli to
vábbá még a’vallási érdekletekről is, azu
tán zárja írását azzal, hogy ő választásokat 
nem hátráltatja.

Manchesterben Sept. 2-dikán estve 
meg zavarodott a’ tsendesség. A’ fel láz- 
zadt nép valamelly négy esztendős fiútská- 
nak koporsóját és fő nélkül lévő testét 
hordozta fel ’s alá. A’ gyermeknek megölet- 
tetését azon Orvosoknak tulajdonították, 
a’ kik abban a’ choleras kórházban voltak, 
mellyben ez feküdt; ezen vádat hallva tsak 
hamar ez a’ jelszó futott: ,,A’ kórházhoz! 
rontsátok le!“ A’ kapukat betörték, az 
ablakokat öszve zúzták, és a’ falakat le
szaggatták. A’ betegeket tulajdon lakása
ikra hordták; de azok közül némellyek 
már annyira el voltak gyengülve, hogy a’ 
nép kezei között botsátották ki leikeiket. 
A’ bátorságra ügyelő hivatal emberei, a’ 
kik oda futottak, kénteleníttettek magokat 
vissza vonni, úgy hogy katonáknak kellett 
kiállani. Azon fenyegetődzés végre, hogy 
a’ lázzadási törvény fog felolvastatni, és 
egy kathol. Papnak intő beszédjei , helyre 
állították a’ tsendességet. A’ kis gyermek 
cholerában vesztette el szüléit, azután ma
gát is a’ kórházba vitték betegen; a’ nagy 
Atyja látni akarván őtet, nem mutatták 
meg, ’s más nap azt jelentették neki hogy 
megholt és el temettetett: ez gyanúskodó- 
vá tette az öreget, felásatta a’ sírt, és a’ 
holt testet fő nélkül találta abban , mint 
hogy bontzolás kedvéért az eggyik Orvos 
azt levágta.

Frantzia Ország.
O Egének az Austriai Császár ’s Apos

toli ^Királyunknak Követje Gr. Apponyi,

Sept. 8-dikán a’ Tuilleriákban nyert ma
gányos audientián nyújtotta bé a’ Király
nak azon tudósítto írást, hogy Ö ts. Magos
ságának Ferentz Károly Fő Hgnek, fia 
született.

Sept. 6-dikan pedig az Éjszak-Ameri
kai eggyesült Státusok rendkívüli Követ- 
jének , ’s meghatalmazott Ministerének , 
Herrera Prosper úrnak adott a’ Király ha
sonló magányos bemutattatásra enge- 
delmet.

Említve volt már előbbeni leveleink
ben hogy az Aixi kir. Itéiőszék Grál Pro- 
curátora feljebb hivatkozott az ugyan azon 
Törvényszék által hozott végzés ellen , 
melly szerént Gr. Saint Priest, Gr. Bour- 
montnak fiával, ’s a’ Carlo Alberto nevű 
hajón volt többi útazókkal eggyütt sza
badságba helyheztetődik, ’s a’ Sardiniai 
határokra leendő visszavitetése rendeltetik. 
A’ Cassatio törvényszék Sept. 6-dik, ’s
7-dikén foglalatoskodott eme’ tárgygyal. 
A’ tanátskozás felette sokáig tartott, ’s az 
iránta támadt vitatások igen tüzesek voltak. 
Végre azt végezte az ítélőszék: „Tekin
tetbe vévén , hogy a’ népek jussainak prin
cípiumait nem lehet az ollyan hajókra al
kalmaztatni, mellyek a’ szövetség, és bé- 
nemegyeledés ellenére akár melly határon 
ellenségeskedést gyakorolnak; —tekintetbe 
vévén hogy az Aixi törvényszék vádoló 
kamarája tettével is megösmérte hogy va- 
lamclly szövetkezésnek kellett az Országiás 
ellen munkában lenni, a’ melly szövetke
zés szándékát a’ Carlo Alberto teljesedés
be is kezdette az által venni, hogy ezen 
hajó a’ Berry Hgnét a’ Frantzia partokra 
kitette, ’s több ezen szövetkezéshez tartozó 
személyekkel volt megrakva; tekintetbe 
vévén, hogy azon kifogás, mintha a’ szen
vedett sérülések kénszeritették volna Carlo 
Alberto hajót a’ frantzia partokkal érin
tésbe jőni, nem szolgálhat mentségül ezen 
hajónak , melly az Országlószék ellen ősz-
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veesküdt személyeket hordott: — a’ Cassa- 
tio törvényszéke cassálja , és semmisíti 
azon végzést, melly szerént a’ Vádoló- 
Kamara Saint Priest, ifj. Bourmont, Sala, 
ifj. Kergorlay, Lebeschuh Mathilde, Fer
rari, és Zahara bevádoltattak kibotsátta- 
tását rendelte, ’s a’ mellett azt végezte, 
hogy a’ nevezett személyek szabadságba 
helyheztetődjenek, ’s a’ Sardiniai határok
ra vitessenek vissza; továbbá rendeli a' 
Cassatio törvényszék, hogy a’ vád alatt 
lévő tettek szerzői, úgy a’ mint kell , tör
vényesen pörbe idéztessenek, egyébaránt 
pedig a’ határozás egész, és tökélletesere
jében áljon ellenek; melly végre a’ Cassa- 
tio törvényszék ezen ügyet az Aixi íté lő 
szék Vádoló-kamarája eiejbe utasítja/4

Gr. Sebastiani a’ fürdőkbe tett uta
zásából f. h. 8-dikán vissza érkezett Páris- 
ba. A’ Moniteur Sept. 10-dikéről közli 
azon kir. rendelést, mellynek ereje szerént 
az eddig — Gr. Sebastiani távolléte alatt— 
Gróf d’Argout állal igazgatott külső dol
gok hivatala ismét Gr. Sebastianira bí- 
zattatik.

Odillon-Barrot úr is vissza tért Pá- 
risba.

A’ France Nouvell azon nyilatkozta- 
tást teszi, hogy Vilhelm Király a’ Louisa 
Hg Asszonynak Leopold Királlyal történt 
egybeköttetéséről tett jelentést nem uta
síthatta vissza, mint ezt több újságlevelek 
híresztelték , mertillyen jelentés a’ Hollan
diai Királynak nem is volt téve.

A’ Lyonból érkezett legújabb levelek 
mind a’ Precurseur nevű ujságlevél ellen 
támasztott, ’s az általa megnyert nyomta
tási-por felől emlegetődznek. Az újságíró 
nak Odillon- Barrot úr volta’ védelmezője , 
a’ kinek védő-beszédje négy óráig tartott. 
Az ezen beszédben kimutatott ékesszóllási 
tehetségét minden újság levelek magasz
talják. A’ ministerek részén lévő Courrier 
de Lyon sok szerentsét kíván Odillon-

Barrot úrnak a’ végett,hogy két nagy fon
tosságú pont iránt nyiltszivűen , ’s megha
tározottan nyilatkoztatta ki magát, t. i. a’ 
Jun. 5-dik , ’s 6-diki lázzadás, és azon nagy 
kérdés iránt, melly a’ constitutionalismo
narchia , és a’ köztársaság között fenn fo
rog : ő ugyan is a’ maga védő beszédjében 
ünnepies nyilatkoztatást tett a’ felől , hogy 
a’ Júniusi zenebonát tsupa lázzadásnak 
tartja, ’s a’ monarchiát megeggyezőnek 
véli minden nyilvános szabadságoknak ki
fejlődésével , ellenben a’ fejetlenséget, ’s 
a’ republikánusi gondolkodást kárhoztatja. 
Abbeli reménységét is nyilvánvalóvá tette 
Odillon-Bairot úr, hogy a’ mostani Or
szágiás eggyesíthesse a’ monarchiával mind 
azon rendszabásokat, a’ meilyeket a’ con
stitutionalis gondolkodás szükségeseknek 
tart.

P o r t u g á l l á  a.
Innen semmi különös érdeklelű új

hírek sem érkeznek. A’ Courrier Oporto- 
ból Aug. hónap eggyik napjáról, a’nélkül 
hogy meghatározottan adná azt, emez írást 
közli: „Mi itt élelemre valókkal elegendő
képpen elvagyunk látva , ha az egy kenye
ret kivesszük, mellynek fontja 3 £ pence 
(annyi mint nálunk 10 xr.) kolompárunk 
sints; egyéb minden teljes bővségben. Bo
runk jó , a’ thea , kávé és tsokolade rend
kívül ótsó. A’ szerzetesek eddig legnagyobb 
ellenségeink voltak; de úgy látszik, hogy 
tsillapodni kezd valamennyire gyű löl sé
gek ; a’ világi Papok közűi , a’ kiknek közve- 
tetlen egybeköttetések van a’ néppel, Dona 
Maria részére beszél lenek némellyek, olly 
foganattal, hogy Joao Jose Pereira da 
Sylva vezérlése alatt erős guerillák álla
nak ; ez eggyike a’ Douro partján fekiivő 
szőllők birtokosai közül a’ legvagyonosab- 
baknak. Ezen guerillák már elvágták a’ 
D. Miguel tábora számára szükséges mar
hák útját; most azon vannak, hogy az



Usurpator (így nevezi a’ tudósíttó a* mos
tani Országlót) seregeinek láttára lovakat 
fogdossanak fel, ’s D. Pedro számára ve
zessék , ’s küldenek is naponként 50—60 
darabot, úgy hogy a’ mi veszteglésiink 
nem soká fog tartani. A’ város kör
nyéke halmos és fás , innen , a’ fele
kezeti =  Partisan — háborúra nagyon al
kalmatos; hanem távolabb, mintegy 7 
leguas-nyira Lizabonfelé, térséges, a’ hol 
a’ lovasság nagy előmenetellel munkálód- 
hatnék , nem tsak , ‘hanem átalánosan szük
séges is, hogy mind a’ gyalogság szárnya
it, mind pedig az ágyúzókat fedezze , mely- 
lyekben m i, valamint más fegyverekben 

egyéb tábori szerekben, fogyatkozást 
nem szenvedünk. A’fo szállásra igen gyak
ran érkeznek nevezetlen küldőktől mind 
gabonában , mind pénzben ajándékok ; úgy 
hogy a’ mi dolgunknak szerentsés kime
netelét mindenek teljes bizodalommal 
▼árják.tÉ

Londonból Sept. 6-dikán írja a’ Globe: 
„Ma reggel az a’ hír futott a’ Cytiben, 
hogy a’ mi Országiásunk Bona Mariát 
uralkodónak meg ösmérte.*'— A’ Sunadja 
ugyan azon napról ,, hogy a’ szárnyaló hu* 
szerént D. Miguel seregeinek vezérségét 
valamelly nevezetes Angoly válalta volna; 
de nem Sir J. Campbell, a’ kinek katonai 
tulajdonságait Teixeira , Santa Martha, 
Povoas ’s más portugalli Tisztekhez képest 
tsak annyiban dítséri, mint az egyszemű 
látását az egészen vakok között. Ezen hí 
resztelésnek mindazon által ellene monda 
Sun mint ollyanuak, melly a’ britt nevet 
meg alatsonyíltaná.

A’ 1>. Pedro részére katonákat szedett 
Higgins ’s más bevádoltatottak elfogatá
sira kiadott parantsolat már késő vala; 
akkor t* i. midőn már azok a’ magok fo 
g a d o t  jaikkal mind hajókon, sőtt a’ sík 
tengeien is voltak. A’ Smack Jubilee ne
vezetesen 150 embert visz D. Pedro részé

re, a’ kik között sok a’matroz; előtte való 
héten két vitorlás hajó indúlt ki Oporló 
felé mindeggyik 120 embert, többnyire 
mind próbált és kiszolgált lovas katonákat 
vive magával. Sept. 4 dikén estve Eklipse 
gőz hajó indúlt 180 emberrel, a’ kik kö
zött 8 tiszt vala. — Minekutána Angoly 
tiszt nem találkozott vala a’ portugalli ki
szállott tábor vezérségére, most úgy be- 
széllenek , hogy Romarino Grlis fogja azt 
által venni.

Londonból, Sept. 5-dikén. Oportóból 
érkezett tudósíttásaink Aug. 23*dikáig ter
jednek, a’ hol még minden a’ maga előb- 
beni állapotjában vagyon. D. Pedrónak 
nagy szerentséjére szolgáll az, hogy a’ 
Frantziák tavai jól meg lövöldözték az 
Ottse hajóit; mert haő képes volna Opor- 
tót ostrom alá fogni: D. Pedrót semmi 
sem mentené meg az átalános veszélytől.

Az Oportoi Cronica Constitutional 
ezen irományt közli: „A’külső dolgok mi- 
nisteriumából. E>icellentiá& úr! Mineku- 
tánna ü  Fgének a’ Braganzai Hgnek, Re- 
gensnek a’ Királyné nevében, — tudtára
esett, hogy Mina Grlis, nemkülönbben 
Arescun úr i s , és egy Rertrand nevet vi
selő Frantzia, ollyan szándékot viselve le
gyenek ezen város — Oportó — felé út* 
3an , melly Spanyol Ország nyugodalmára 
nézve veszedelmesnek látszik ; mivel Ő az 
Európai Uralkodószékeknek tsászári szavát 
adta , hogy soha sem fogja megengedni,, 
hogy O kathol. Felségének akármiilyen 
alattvalója, — kire gyanakodni lehetne, 
hogy tsak legkissebb szándéka van is Spa
nyol Ország nyugodalmát megháborítani, 
— befogadtassék az Országnak , ’s a’ por- 
tugalliai birtokoknak* mellyek az ő tör
vényes Uralkodónéjok alá visszatértek , 
akármellyik részébe, vagy hogy azokban 
megmaradhasson * a’ mint ennek kétséget 
nem szenvedő bizonyságát is adta már O 
Felsége az idén Mart, ő-dikén az Azóri



szigetek Kormányozójához indított paran- 
tsolatjában: annálfogva parantsolatot adott 
O Felsége , hogy ezen rendelést közöljem 
Excellentiáddal , melly szerin tExcellentiád. 
minél rövidebb idő alatt a' l'eghatározot 
tabb parantsolatokat oszthassa ki, hogy 
amaz idegenek , mihelyt ezen öböl sorom
póihoz érnek, vitessenek a’ St. Joao da 
Fősz erős várba, ’s ott tartassanak addig 
az ideig gondviselés alatt, míg az első el
indulásra kész hajón akármelly helyre, 
kivévén Spanyol Országot, ’s annak bir
tokait elvítetődlietnek. 0  Felségének ezen 
rendelése mind azon Spanyol alatvaiókra 
nézve erőben fog maradni, a’ kik a’ tör
vényes Spanyol tisztviselőségektől, vagy 
ezen Nemzet Követjeitől, ’s Consuljaitól 
a5 külső tartományokban , az ide utazást 
megengedő szükséges útilevelekkel felké
szülve nem lesznek. Tartsa meg az Isten 
Excellentiádat sok esztendőkig. Külső dol
gok Ministeriuma Aug. 6 dikán 1832. Aláír. 
Ereire Jós. Ágoston. O Excellentiájához 
Dom Luis da Silva Mozinho d’Albuquer- 
que, tengeri Ministerhez.“

B e l á t o m .
A’ Belga Moniteur Sept. 6-dikánközli 

azon ünnep’ rendszabásait, mellyet Brüs
sel városa f. h. 10-dikén fog adni O Fgek 
tiszteletére.

Namurban Sept. 5-dikén kezdődtek el 
az ottani Esküdtek törvényszéke előtt a’ 
Tornaco ügyét illető vi’sgálatok. Faveaux 
úr viseli az Előülőséget. A' bevádolttak 
ellen tett előadásból ki tetszik, hogy Duprel 
Ágoston, Tornaco Ágoston, Tornaco Vic
tor , ör. Schanus J. P. Ifj. Schanus J. — 
fia az előbbeninek, — és Wauthier A. azzal 
vádoltatnak, 1-ször: hogy az 1 S31-diki 
észt. Decemb. hónapjában öszve esküvési 
támasztottak, ’s arra törekedtek, hogy a’ 
Luxemburgi Országlást megbuktassák,vagy 
m egváltoztassák, ’s az által hogy a’ lako

sokat egymás ellen felfegyverkeztelték, 
polgári háborúra ingereljék őket. 2 szór: 
ugyan azon időben fegyveres seregeket ál
lítottak ki, katonákat szedtek, ’s azokat 
fegy verrel, ’s hadi készületekkel ellátták, 
és mind ezt a’ törvényes hatalom paran- 
tsolatja, ’s helyben hagyása nélkül, 3-szor: 
hogy részint nyilvános helyeken ’s gyüle
kezetekben tartott beszédek, részint nyil
vános helyekre raggatott tzédulák, ’s nyom
tatott hirdetések által egyenesen felszóllí- 
tották a’ lakosokat a’ vétkes tett véghez 
vételére. A’ következendő személyek: Bi- 
cheler, Behr, Dhinie, Fleischman, Gens- 
bittel, Hohmann, Hermann, K ip s, Klein, 
Kremer, Küster , Logis, Maisonnet, Mont
brun , Nirren hausen , Iledinger , Spierkei, 
Schöífer Mihály, és Konrád, Steis, Schmidt, 
T hull, és Zahn , azzal vádoltatnak : hogy 
1831-ben, Dec. hónap folyta alatt egy 
ollyan bandához tartoztak, melly a5 Lu
xemburgi tartomány Kormányozása ellen 
munkába vett igyekezetét véghez kívánta 
vinni. Wauthier A— t, ésTornaco Ágostont, 
és Victort azzal is vádolják még ezenkívül, 
hogy a’ zenebonáskodókat vezérlették; vég
re Tornaco Victor, és Ágoston, Biche- 
ler , Behr, ’s többek bevádoltattak hogy 
az 1831-diki Dec. hónap 19 dikére követ
kező éjjel Eisch helységben a’ hadi készü
leteket, mellyek fegyverekből, töltésekből* 
’s egyéb a’ polgári őr sereg készületéhez 
tartozó szerekből állottak, erővel elszedték.

*
EggyesiiU E j szak Amerikai Státusok,

A ’ Képviselők Házának eggyik legkö" 
zelebbi ülésében Thomas úr Louisiana ré
széről küldött követ azt k ívánta, hogy az 
Asszonyságoknak, mint halgatóknak sza
bados üléshelyek légyen a’ Congressusban. 
Taylor úr Uj - Yorkból azt tanátsolta, 
hogy a’ kérelem tétettessék le a’ Ház asz
talára j ezt mindazonáltal nem fogadták 
e l , hanem közönségesen azt kívánták, hogy
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a’ kérelem elfogadását szovatolás által ha
tározzák el. Erre Adams úr így szól lőtt: 
,Én reményiem, hogy a’ kérelem elfog 
fogadtatni. Én azt vélem , hogy nem nagy 
megtiszteltelés lenne a’ más Nemre valóü 1 * 1nézve, a1 mellyhez szorossan vagyunk mind
nyájan kaptsolva , ha azt a’ palotában tar
tott ülésekből kizárjuk. Azon rövid ta
pasztalásból , mellyet a’ Ház amaz idő óta 
szerezhetett, melly alatt az Asszonyságok 
bebotsáttattak a’ szabados— privilegisált— 
ülésekbe, vélekedésem szerént igen ked
vező következtetést lehet húzni. Mind 
azok, kik az emberi Nemzetnek eme’része 
előtt szóllottak a’ Házhoz, nagyobb meg
elégedéssel tették azt mind magok, mind 
mások részéről, ítéletem szerént akkor, 
— mintsem annak távolléte alatt tették 
volna. Volt a’ Ház elejébe egyszer , a’ mint 
emlékezem, azon ajánlás terjeszvte, melly- 
ben az kívántatott, hogy az ülésből való 
kizárattatás , minden személyre való nézve 
úgy tekintődjék , mint büntetés a’ Ház 
ellen elkövetett sérelem végett} márpedig 
miilyen büntetés lenne az, ha az emberi 
nemzetnek legjobbik felét öszvesen , és kü- 
lönvéve kiakarnók zárni ?“ Ezen előadásra 
e’képpen felelt Taylor úr; ,,A’ tiszteletre 
méltó úr Massachusettsből , reményiem 
olly igasságos lessz irántam, hogy elhiteti 
magát a’ fe lő l, hogy az én felszóllamlásom 
a’ jelenvaló ajánlás ellen, nem az abban 
résztvevő személyek iránt tartozó tisztelet
nek fogyatkozásából származik; én attól 
távol vagyok. Hanem megvagyok felőle 
győződve, hogy annak elfogadása által a’ 
már is nagy ’sibongás, a’ felvett dolgok 
öszvezavarodása, és megszaggatása még 
szaporodni fog. Mind azokat, kik ezen 
ajánlásnál fogva szabad ülést nyernének, 
természetesen egészen ollyan figyel metes- 
séggel fogadnák, a’ miilyen azokat min

denütt ille ti, tulajdon lakásaikban szintúgy 
mint azokon kívül. Tanúja a’ Ház,  mii
lyen szorgalmatossággal mutattatolt ezen 
figyelem irántok akkor , midőn nékiek ez 
előtt ide szabadbemenetelek volt. Ha az 
Asszonyságokat beeresztjük , be kell az őket 
követő urakat is botsájtani , különbben 
egy igen kelletlen, ’s helytelen elválásnak 
kellene helyet adni. Az én tapasztalásaim 
egész más következtetésre vezettek engem, 
mint a’ tiszteletre méltó urat Massachusetts 
részéről. Minden alkalmatossággal, melly- 
ben a’ Dámák bebotsáttattak, szaporodni 
látszattak énnékem a’ Házat zavaró félbe- 
szakasztások. Ez az eggyetlen egy indittó 
ok , a’ melly engemet, ’s akárkit is arra 
indíthat, hogy az ajánlás ellenére szovatol- 
jak. En azt egyedül a’ közjó végett teszem, 
’s a’ már egyszer kijelentett meggyőződé
semnél fogva kéntelen vagyok ismételni 
abbeli kívánságomat, hogy az ajánlás té
tessék le a’ Ház asztalára. E’ felett szova- 
tolást kívánok.“ E’hez képest azt határozta 
a’ Ház, hogy az igenlő, és a’ tagadó szavak 
vétessenek számba, a’ honnan az tetszett 
ki, hogy Taylor úr javallatja mellett 88-an 
ellene pedig tsak 7í-en voltak. Az enge- 
delem adás tehát félretétetődött.

LEGÚJABB BIBÉK.
Páristól Dieppe, Havre, L ille , Strasz- 

burg, és Bordeaux városokig vasutak fog
nak készíttetni. Az Orosz birodalom ke
reskedése Persiával és Chinával ez újabb 
időkben nem igen nevezetes; virágzik pedig 
az Odessa kereskedése. — Bernában foly
vást tartanak a’ befogatások. Dr Albrecht 
a’ sweiczi közönséges újság redactora bi
zonyos utasítás következésében Bernából 
elutazott. A’ német természet visgálók’ és 
orvosok tizedik közgyűlése Bécsben e’ f. 
hónap 18-dikán tartatott.

(Hasznos Mulatságok 24. Szám. árkus Hirdetés)



Kiváltság semmisítése.
(1 ) Minthogy Goldner Móses és Singer György pesti izraeliták meg nem bi

zonyították azt , hogy az ő ruha keszíttesehnek módja valameliy új feltalálás 
■volna, a' nekik 15 esztendőre adatott másokat kizáró kiváltság meg semmisíttetett.

Á r v e r é s i  h ír a d á s .
( 1) Tek. Arad Vgyében, néhai Méltóságos vitézvári Báró Simonyi József úr 

O Nagysága uradalmában, nevezetesen pedig Vadász helységében f. e. October 
liónap 22-dikén reggeli 10 órakor, az Uraságnak ménese árverés útján darabon
ként a’ többet Ígérőknek elfog adattatni, vagy ha úgy kívántatik, átaljába is ál- 
taf adatni. A' lovakat ajánlja nem csak a’ megboldogúlt Bárónak azoknak öszve- 
szerzésében való esmeretessége , az anyáknak muszka és erdélyi volta, és az , hogy 
a' csikók valóságos arabs és erdélyi ménekről származnak, hanem az i s ,  hogy 
az egész ménes mindég jó állapotban volt. —- Vannak benne számos szép és 
még a’ szaporításra több esztendőkig alkalmatos anya-kanczak , 4 , 3 ,  2 , 1 és 4 
esztendős csikók , és 2 csődör.

A’ venni kívánók az árverés napjáig is a’ lovakat Vadászon megláthatják.

Közhirrétevés.
( 1) A’ pesti arany's ezüst műves, és óratok tsináló Czéh’ részéről, hálaadó' 

köszönet tevés mellett az eddig neki ajándékozott bizodalmáért a’ Fő Méltóságú 
's Méltóságos és minden rendű titt. uraságoknak és nagy érdemű közönségnek, 
köz tudomásra adja, hogy az itt 1818-dik esztendő óta munkált 13 próbás ezüst 
müvek, mellyeknek valódiságáról reájok nyomott próba jegye mellett kezeskedik 
a’ Gzéh, a’ Bécsi 13 próbás ezústel nem csak egy értékbe áll belső betsére és 
finomságára nézve, 's azzal akár betserélés, akár eladás esetében egy árba véte
tik : hanem minthogy a’Bécsi művészetekre üttetni szokott bélyegezésért valameliy 
fizetés is jár, ag ide való amannál valamitskével még ótsóbb is. Költ Testen Kis
asszony hava 19-dikén 1832.

. Második Félesztendö.

H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

2 4 .
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H i r d e t é s .
( 2 )  A’ M edgyesi bírói zár alatt lév& Garmad’ G ondossá réseiről köz hírré 

tétetik: hogy T . A rad , és Csanád V árm egyékben kebelezett királyi kamarai M ed- 
gyesi, B o d zá si, F ö ld vári, és Bánhegyesi Pusztákon igen  jó m iném űségű s taka- 
rású , rész szerént kalangyákba, rész szerént p ed ig  kazalokb rakott idei széna  
n evezetessen :

Medgyesen 17 kalangya, és 12 kazalokba 168 öli.
Bánhegyesen 4 kalangya, és 10 kazalba 138 öli.
Bodzáson 6 kazalba 76 £ ö li, és 14 kalangya.
Földváron 17 kalangya.

Öszvessen 84, 924 mázsára rugó Széna.
INem különben számos ölekre menő tavali, és idei b ú z a , árpa, z a b , és köles 
szalma e’ folyó 1832-diki esztendei October hónapnak 1-ső és 2-dik napján hely 
szint az az: a’ fent éréntett Pusztákon tartandó árverés utján kalangyánkéit, ép 
kazlanként a’ leg többet Ígérőknek el fogadódni, olly hozzá adással, hogy ezen 
takarmányt helyben, és pedig alkalmatos istállókban lehet meg étettni.

Melly időre a’ venni Szándékozók ezennel illendően meg hívattatnak.

H i r d e t é s .
(1 )  Tettes Nyitra Vármegyében helyezett Nagy — Surány mező Városában 

ezentúl következő Országos Vásárok fognak tartatni: az 1-ső Januarius 25-dikén, 
2-dik Május 1-sőjén, 3-dik Augustus 10-dikén, 4-dik November 2-dikán ugyan 
annyi barom Vásárokkal; továbbá tartatnak heti Vásárok minden Hétfőn, és
Csütörtökön.

H i r d e t é s
(3 )  A’ nagy mélt. Magyar királyi udv. Kamara rendelésére közhírré tétetik; 

hogy e' folyó esztendő Sz. Mihály hava 24-dikén 600 darab könyvek mellyek 
Horváth, és Pósfay János halálok után a’ királyi Fiscusnak tulajdonává lettek, 
a’ szokott reggeli és délutáni órákban a’ Pesti fő Harmainczad épületben árverés 
útján a’ legtöbbet Ígérőnek eladattni fognak. Ezeknek a’ könyveknek feljegyzé
sét Budán a Nagy Mélt. Magy. kir. udv. Kamarának Számvevő hivatalában , Pesten 
pediglen, a’ kis hid utszában Tudakoló, és Híradó Hivatalának szerkeztetésében 
mindenkor tetszés szerént látni lehet. Költ Budán Sz, Mihály hava 10-dikén 
1832.

Árverési Híradás.
(3 ) E' folyó September 23-dikán Krausz örökösök kívánságára a' his-Tétény- 

ben fekvő ^   ̂ -j^ból álló szőllős kertek átaljában vagy részenként termésestül 
a’ többet ígérőnek el adatnak. A ’ venni kívánók a’ kitett helyen és napon délu
táni három órakor megjelenni ne terfaeltessenek. — (Krausz). —
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(2 ) Kunz Ján. Jósef és pesti nagykereskedő társasága a’ 2 Töröknél, azon 
megbetsültetést veszi magának , hogy igen nagyon tisxtelt vásárlóinak ezennel 
tudtokra adja, hogy a' Debretzeni vásárban eddig német utsza 413 szám alatt 
tartott sátorából, ugyan a’ bétsl útszában a1 mostanitól balra 2-dik sátorba , 
melly Slézinger czírn alatt vagyon, általtette árúló helyét, mellyben valóságos, 
54 rófös Rumburgi, 30 rőfös akár teljesen elkészített, akár fehérítetlen sléziai 
vég vásznakkal, 38 rőfös Creas vásznakkal, 3 0 rőfös asztal ’s törülköző kendőtnek 
való szövetekkel, meghatározott számú személyekre =  Garnitur — kész asztal 
ruhákkal, abroszokkal ’s kendőkkel, fehér len ’s gyapot vesszősszövetekkel=Gradln, 
kávés kendőkkel, mindenféle csíkos éskoc^kás =  qvadrillirt, sléziai kanevásszal, 
kék, vörös, zöld egyszóval, mindenféle színű csíkos len és gyapott Trillichekkel, 
egészen fehér len és gyapot , valamint módosán színezett zsebkendőkkel 's más 
akármellyféle szövetekkel pontosan szolgálni, valamint azoknak illendő árokkal is 
nagyon tisztelt vásárlóiknak további hajlandóságokat megérdemelni, fő töreke- 
dése leszen.

Puszta Arendálás.
(1) Alól irt, minekutánna Férjem, későbben Fiam is meghaláloztak , özvegyi 

sorsom , ’s gyenge egésségem a’ gazdaság folytatására elégtelen; ez ókból Tettes 
Torontál Vgyében hellyezet Vedresházi Pusztát, Szeged Várossától fél óra járás
nyira feküvőt, haszon bérben adni következő mind Sz. naptól kéntelenítetem. 
Á’ Pusztának ki terjedése 3600 hold, 1600 □  Ölekkel számítván, egy részét a’ 
Tisza vizének nagyobb árjai el boríttyák, de három része erős töltésekkel be 
vagyon foglalva, mellyek az 1830-dik esztendei viz áradásoknak is meg feleltek. 
Ezen Puszta akár szántásra, akár kaszálásra jövedelmesen használható — 281 hold 
erdeje, ötezer út szőllője, szilvás, és nemesitett gyümöltsös kertjei vannak — 600 
akóra való vasas hordók, két nagy kazán pálinka égetésre.

Az uraságnak, gazdasági Tiszteknek, Tselédeknek elegendő lak helyek, 
Mag-Tárok, húsz feles kertészek, azoknak kivántató házak, pajták — Három 
nagy juh major különböző helyeken juhász házakkal felkészítve. A’ gazdaság 
folytatására 48 jármos ökrök , hozzá kivántató erős vasas szekerekkel, ekékkel, 
120 darab gulyabeli marhák, 86 darab méneses lovak , 2250 darab jószőrű juhok. 
A' teleltetésre kivántató ezer vontató legjobb qualitasu széna, 150 ől őszi, és ta
vaszi szalma, nemkülömbben a’gazdaság folytatására 2000 gyalog napszám ezen 
pusztához kaptsoltatik.

A’ ki tehát ezen jeles gazdaságot haszonbérbe kivenni szándékozna , je
lentse magát nállam , igyekezni fogok, hogy eggyességre léphessünk Szeged A ug.
12. 1832.

R o s a  T h e r e s i a  
Vedres István Özvegye.



H i r d e t é s .
(I) Nemes Pest Vármegyében, Pesttől 6 órányira fekvő Felső - Essei Pusz

tán, az esmeretes jó minémüségű Őszi legelő vagy sarjú, melly tsaknem átallyá- 
ba kaszálható nagyságú minden órán haszonbérbe ki adandó , végezni lehet eránta 
Alsó Dabason T. Halász Dienes úrral

Ugyan ezen Felső - Essei Pusztán, a' múlt esztendőben termett mintegy 30 
és idei mintegy 25 öl széna— múlt esztendei 10 ö l, idei szinte annyi Őszi szal
mával eggyü tt,— úgy szinte az ezen Pusztával határos Gyoni Göböl-Járási részen 
lévő 12 öl széna f. e. November 5-dikén reggeli 10 órakor kótyavetye mellett el 
fog adatni: Azt is megjegyezvén: hogy ha kívántatna, adódhatik ezekhez ott 
helybe 100 ökörre tágas istálló —- és a’ gondviselőnek illendő lakás. — A’ venni 
kívánók a’ hely színén 500 pengő forint bánat bérrel megjelenni ne terheltessenek.

X  o  X

H r d e t é s.
r.3) Ns Abaúj Vármegyében Kassa, és Miskoltz városok közt helyheztetett 

Bodokő.— Várallya nevű Uradalomban árverés útján a* többet ígérőnek árendába 
adódni fognak és pedig e’ folyó esztendő October 15-dik napján e' küvetkezen- 
dők 1-ször Bodokő-Várallya mező városnak Újfalu, és Árka Helységeknek, 
azon kivül Tuzsa nevű szőlőikről bor dézsma, és az élet déz^ma is , melly szá
mosabb telkes földekről szedődik. 2-szor A’ fent nevezett helyeken négy , és 
Hegyallya felé vezető ország úton Ötödik korcsmában mindenféle ital mérés, 
éte l, zab, és széna árulás hozzájok való földekkel, és rétekkel eggyütt. 3-szor 
Bodokő - Várallyán csinos lakó , ser, és pálinka ház, valamint Arkán-is, csűrrel, 
és más jó állapotban lévő gazdaságos épületekkel. 4-szer Mind a’ három helyen 
mészárszék lakó házakkal, és hozzájok tartozandó földekkel. 5-ször Három jó 
karba lévő malom. Ezen árendának feltételeit addig is az Uradalmi Tisztartó- 
ságnál meg lehet bővebben tudni; és a’ kijelelt napon reggeli 9 órakor a Tisz* 
tartó házánál árverés alkalmával olvasni.

Gabonának Pesti p ia tz i ára September T\-difién 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

I

I tiszta
I fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Bozs 
Árpa

7 — 10
4 — 56 
2 — 50 

' 2  — 50

6 — 40 
' 4  — 48 

2 — 40 
2 — 46

1 6 —
4 — 40 
2 — 30 
2 — 40

iZ'ab
Ivukoritza 

[Köloskasa 
jlvöles ;

1 — 40 
3 — 30

1 — 36 
3 — 2ü

1 — 32' 
3 — 12:

B é t s b  e n a p éri z f o  t v  a m a t  k ö z é n  b ö t  8 e S e p t e m b e r  19-dilién :
£  5 pCentes Státus kötelező Levelek« 87§ for. 
4 pCentes — — — T6| —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 180 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 1261 for. 
Bets városi Bankó kötelező 2^ pCentes 47 * — 
Bank Actiaké 1144 —

Ä* D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t )  a  a 3 B u d a i  v i z m é r t é k  » z  e r  é n t  1832-d ik b e tt.
Sept. 20-dikán 5 Láb, 9 Hüv. 0 Von. 
• — 21-dikén 6 Láb, 2 Hüv. 9 Von.

— 22 dikén 6 Láb, 2 liiiv. 9 Von.



25. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
T ö r v é n y .

Nem kell iámbornak törvény ; mert tettei mindég 
Jók ; ’s betsület rendjén megmarad , a ’ ki iga*. 

Sok gonosz indulatú vagyon ; illyent zabla vezérel ; 
Másként szinte vakon dönti veszélybe magát.

P E S T E N  S z e r d á n Sz. M ih ály  H a v a  2 6 -d ik  napján  1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
O cs. kir. Felsége, valóságos belső 

titkos tanácsos ’s lovassági Generális Báró 
Lederer Ignácz urat, eddig Galliczia kor
mányozó Generálisát, Magyar Ország hadi 
kormányozójává méltóztatott kegyelmesen 
kinevezni. \

A’ múlt Pénteken (Sept. 21.) nagy 
rémülésbe hozta Pest lakosait a’ Kerepesi 
úton támadt gyúladás, m elly, bár az 
erőre kapott szé l, dühösködve repíté 
széljel az égő üszköket, hogy tsak egyhá
zat döntőt hamuba , az itt fennálló jó tűzi 
rendeléseknek köszönhetjük.

Hazánk minden részeiből érkeznek a’ 
hideg ősz kezdetről szólló híradások. Nál- 
lunk is bár tiszta, de hideg napok járnak; 
bort hanem keveset, de rosszat várhatunk. 
— Pest, Buda környékein az esztendőn
ként tartatni szokott hadi gyakorlatok el
kezdődtek.

N. Károly 1832. Sept. 12. Felséges 
ifjabb Királyunk életének szerentsés meg
maradásáért itt mind a’ R.Katholikusok, 
mind a’ Helvécziaivallástételt tartók temp
lomában „Téged Isten dítsérünk“ tarta-

Második Félesztendo.

to tt, az elsőben nagy misével, muzsiká
val ; az utóbbiban szívrehaló könyörgéssel 
és mesterséges énekléssel. A’ közgyűlésen 
jelenvolt Vármegye tisztjei nemzeti dí
szes ruhákban, kardosán jelentek meg 
mind a’ két templomban ez ünnep fénye- 
sítésére.

Ugyan tsak N. Károlybúl vettük e’ 
következő tudósítást: Öröm látni a’ nem
zeti csinosodás előmentét egy olly pályán, 
melly mind eddig maga erején tartja ma
gát fe l; de annyival inkább megszerzi ön
érdemét, annyival méltóbb a’ hálás rész
vételre minden jóérzésűek előtt. Folyó 
hónap 6-dikán lepének meg bennünket Er
dély lelkes színjátszói gyöny örködtető elő
adásaikkal , ’s naponként azóta fellyebb 
hág örömünk, a’ Társaság becse pedig va
lódibb ’s magasabb előttünk. Nevezetes 
volt különösen köztünk hatodszor történt 
fellépések , a’ mikor felséges koronás ifjabb 
Fejedelmünk élete megtartásának ünnep
lésére ,,a’ Király és árva, vagy a’Királyok 
élete a’ nép boldogsága“ czimű darabot 
adták elő. Bevégezte ezt egy nagy „Nem
zeti hódolás“ nevezetalattmutatott tableau. 
Mindegyik valódi ügyességgel bélyegzett 
előadását a’ Társaságnak zajgó taps , ’s köz
tetszés követé.



B e c s .
A’ Német nemzetbeli Természetvi’s-

gálóknak és Orvosoknak tizedik gyűlése 
(1. 24. sz. lev.) első közülését e’ f. hónap
18-dikán a’ bécsi cs. k. universzitás nagy 
palotájában tartotta. Nevelte a’ tagok és 
vendégek 6 — 7 százból álló gyűlésének 
fényjét Herczeg Metternichnek és a’ tudo
mányok nagy számú barátinak ’s pártfo
góinak megjelenések. Báró Jaquin mint 
előülő tartá a’ megnyitó beszédet. Ezután 
Littrov Professor felolvasta a’ társaság 
rendszabásait , kijelentvén egyszersmind 
azon intézeteket, mellyek a’ társaság tag
jainak barátságos fogadásokra tétettek. 
Majd Königsbergből udvari tanácsos Búr 
dach a’ szívdobogásról tartott beszédet; 
Bécsi Professor Wawruch a’ cholera nyo
mait az ó szövetségi írásokban kereste; 
Boroszlói Professor Geppert pedig az élő 
növevényekben származó melegségről o l
vasta fel értekezését. Az ülés végzetével 
öt felé oszlottak a’ társaság tagjai; hogy 
magoknak elölülőket és titoknokokat vá 
lasztván, további tartandó öszvegyűlések 
napjait és óráit meghatároznák. —

A’ bécsi Beobachter ellene mond azon 
hirnek , mellyel több párisi lapok hinte
gettek , hogy O Felsége az Austriai Császár 
köbe vésett sirverset tétetett volna az el
hunyt lleichstadti herczegnek; mivel, mint 
tudva van e’ Herczeg tetemei a' Császári 
Familia sirbóltjaba tétetlek l e , hol illy 
felírások szokásban nintsenek.

Egyházi Fejedelemség'.
Ő szentsége a’ Pal )a (XVI. Gergely) a’ 

múlt hónap 15-dikén régi szokás szerint 
a’ lateranumi Bazilika elfoglalása után e’ 
következő levelet (epistola encyclica) kül
dötte a’ R. Catli. anyaszentegyház minden 
Patriárchájihoz, Prímásaihoz, Ersekjeihez 
és Püspökjeihez: Üdvözlésemet és apostoli 
áldásomat vegyelek ! Csudálkozni fogtok ,

hogy bár nem tsak a’ hosszú idő által erő- 
sitett szokásnál, hanem irántatok viseltető 
hajlandóságnál fogva is köteleztettiik vol
na , még is hozzátok, mióta a’ közönséges 
Anyaszentegyház ránk vagyon bízva, nem 
irtunk. Régen óhajtánk kiönteni keblün
ket, ’s titeket sz. Peter személyében megerő
síteni a’ hitben: de tudjátok melly veszé
lyes zivatar fenyegetett mindjárt pápasá
gunk kezdetével , úgy hogy ha tsak a’ Min
denható nem fedezett volna bennünket, 
nyomorúságunkban, mellyel az istentele
nek undok lázzadásaik miatt szenvedtünk , 
a’ tenger mélyjébe kellett volna taszíttat- 
nunk. Azomban e’ zűrzavar szüntte után 
újabb ok késztetett a’ hallgatásra, midőn 
az emlitett lázzadók újra meggyujtották 
a’ zendülés fáklyáját. Mi ugyan azon vak
merő diihösséget nem hagytuk fenyítés 
nélkül, de éppen azért aggódásaink és ba
jaink napról napra szaporodtak. Most mi- 
riekutánna a’ lateranumi Bazilikát elfoglal
tuk , és a’ gonosztevők letsendesedtek, sie
tünk hozzátok kedves atyámfiai! és ez ör
vendetes napon, mellyen Szűz Máriának 
menyben lett elfogadtatását ünnepeljük, 
szives indulatunk zálogáéi küldjük néktek 
e’ levelet, hogy Szűz Mária, kit nyomorú
ságunk közepette védangyalnak és szaba
ditónknak ösmértiink , rajtunk könyörül
jön, ’s égi ihléseáltal oda hajtsa szivünket, 
hogy a’ keresztény nyáj ja ?ára czélerányos 
intézeteket tehessünk.

Aggodalmunkat jelentjük néktek, a5 
mennyiben a’ vallás öntudomástok szerént 
is nem kevés veszedelemben forog. Mert 
valóban azt mondhatnék, hogy a’ setétség 
órája elérkezett, a’ világ mérgesítve van 
lakosi által, kik áthágták a’ törvényeket, 
az igazság fel van forgatva ’s az örök szö
vetség szétbontva; tombolva emeli fejét 
fel a’ gonoszság és féketlenség, az igaztu
domány megvesztegettetik, és semmi sem 
marad bántatlanúl azon gonoszok előtt,



kik mindent a3 mi szent lábok alá tápod
nak. Leginkább kissebbittetik pedig Sz. 
Péter római széke. A’ Püspökök iránti kö
telességre többé nem figyeímeznek az em
berek, a’ szent vallás nem titkon, hanem 
nyilvánosan gyaláztatik. Az oskolákbeli 
kárhozatos tanítások által a’ nevendékek a’ 
kegyesség és jó erkőltsök helyett fére ve
zettetnek. Ezek, és még talán több itt 
nem említhető figyelmet érdemlő tárgyak 
bennünket a’ legnagyobb aggodalommal 
töltöttek bé. Mivel pedig tudjuk, hogy 
környületinkben panaszkodnunk nem elég, 
hanem a’ nevezett iszonyú tettek elhárítására 
szükséges eszközökhez kell nyúlnunk; hoz
zátok folyamodunk tiszteletes atyámfiai! 
kiknek bebizonyított virtusok, kegyességek, 
előlátások, és igyekezetek bennünket re
ménységgel élesztenek ’s vigasztalással biz
tatnak. Kötelességünk ugyan is mindent 
megpróbálni, ne hogy az erdei vaddisznó 
a' szőlőhegyet elpusztítsa, és a’ farkasok 
a’ nyájai elszaggassák. Kötelességünk a’ 
nyájat olly legelőre vezetnünk, melly an
nak nem árthat. Távol legyen tehát től- 
lünk minden kislelkűség , minden féle
lem , melly szerént a’ nyájat közepette 
a’ veszélynek magára hagynók. Fordí
tsátok oda minden iparkodástokat hogy 
a’ hitnek reátok bízott zálogát az isten
telen embereknek oily nag}7 öszveeskü- 
vése ellen is megőrizzétek. Vajha minde
nek meggondolnák, hogy a’ józan tanítás
ról és vallásról , melly a’ népnek eléada- 
tik, Ítélni egyedül a’ Pápa jussa, kinek 
Kristus Urunk teljes hatalmat adott a’ 
közönséges anyaszentegyház kormányozá
sára , mint azt a’ Florenczben tartott egy- 
házigyűlekezet atyái nyilván kijelentették. 
A’ papok pedig kötelesek Püspökjöknek 
engedni, ’s megemlékezni arról, hogy rég
től fogvást megtiltatott nékiek a’ tanító 
vagy prédikáló hivatalt azoknak engedel- 
me nélkül felvállalni.

Midőn továbbá bizonyos, bogy az 
Anyaszentegyház Jésus Kristustól ’s Apos
tolaitól állíttatott fe l , és hogy annak még 
ma is a’ Szent Lélek által adatnak tudtára 
minden igazságok; borzasztó tett ’s nagy 
szemtelenség arra (az anyaszentegyházra) 
nézve akármelly újítást is kezdeni , mintha 
bizony fellehetne rólla tenni, hogy az erőt
lenségnek , homályosodásnak vagy hasonló 
gyengeségeknek volna kitéve. A’ kikillyen 
újítást forgatnak elméjekben , azok az is
teni munkát igyekeznek emberivé változ- 
tatni. De bártsak meggondolnák , kik Hlye
ket forralnak magokban, hogy Sz. Leo bi
zonysága szerént is a’ Pápa törvényes iga
zaihoz tartozik, akár mit is az egyházi ügyek
ben elhatározni. (Végzete következik).

Nagy Britannia.
Az angol Courier szerint szokatlan 

munkásságban töltötték a’ Diplomatia tag
jai folyó hónap egész 7-dik napját. Her- 
czeg Lieven korán reggel berándulván 
Passangerből Londonba , tüstént öszvejö- 
vetelt tartottak a’ nagy hatalmasságok’, 
Belgiom és Hollandia követjei, mellyet 
estve felé ismételtek. Tanátskozások tár
gya volt Belgiom és Hollandia még el nem 
intézett állapotja. Másnap estve Gen. Go
blet Brüsselbe vissza indúlt. Ugyan tsak 
a’ Courier Írja, hogy Doverből 9-dikben 
dél tájban Firefly nevű gőzhajó 3 kurírt 
vitt Calais felé, kik közül kettőnek olly 
parantsolatja van , hogy éjjel nappal utaz
va igyekezzenek Lord Mintót beérni, mi- 
nekelőtte az rendeltetése helyére érkezne: 
(Lord Minto Berlini útjában f. h. 5-dikén 
ért Brüsselbe, és Leopold királytól az 
nap lett megvendégeltetése után tovább 
utazott.) —

Lord Durham serényen folytatja az 
Orosz ministerekkel alkudozásait, és köz 
hir szerint kedvező sikerrel ; folyó hónap 
1-sőjén kőit tudósítások után pedig már

A



ha/.a térni szándékozik, mivel küldetése 
czéiját nagyobb részint elérte. Indulása 
ideje még akkor meghatározva nem volt; 
a’ Császár mindazáltal előre megparantsol- 
ia, hogy számára a’ császári família gőz
hajója készen áijon, melly őtet, mihelyt 
az elváló audientia megtörténik, Stettin- 
be vigye.

Nagy figyelmet gerjesztett mostaná
ban egy irás az egyház reformjáról, melly 
h királynak van ajánlva, szerzője Lord 
Henley a’ Peel sógora. A’ czélzott reform 
állana 1. az Isteni tisztelet egyszerűbbé 
tételében, hogy igy sok Dissenterek, kik 
az uralkodó egyháztól tsekélységekben kü- 
lömböznek, ahoz vissza térhetnének. 2. 
az egyházi jövedelmeknek a’ íő és alsó 
papság közt egyenlőbben leendő felosz
tásában.

A’ Globe m. h. 31-dikén kőit Berlini 
levelet közöl: Fő városunk teli van — igy 
ir az — előkelő idegenekkel Európa tsak 
nem. minden Országiból. Nehány Orosz 
főhadi tisztek , kik itten a’ katonai gyakor 
lások nézése szine alatt tartózkodnak, igen 
békességes megbízásokkal jöttek, mint 
mondják, udvarjoktól. A nemrég Varsó
ban munkába vett rendelések is bizonyitni 
látszanak az Orosz diplomatia változott 
czélzatit. Azon katona foglyok, kik nem 
született Lengyelek, egyszerre szabadságba 
tétettek, és a’ lengyel foglyok sorsa is va
lamivel könnyittetett, úgy hogy ismét re- 
ményihetni a’ közönséges botsánatot. Men
nyit tett Lord Durham küldetése a’ dolgok 
ezen kedvező fordultára, azt meg nem 
ítélhetem. Gén. Krukowiezki, ki Varsót 
általadá , most abban lakik , és a’ kormány 
őtet a Carmeliták klastromában fogva tar
tott Senatorok (kik közt vágynak Olizar, 
Niemojowski, Rembilinski, Nakvaski és 
Radonizki) előadásiknak öszvehasonlitására 
használja; Gen. Prondzynski, a’ mint beszél- 
bk , az Orosz fővároshoz kö«.el fekvő várban

van, és a* kormánynak Varsó megerősí
téséhez , mellyhez serényen látnak, rajzo
latokat készít.

Franczia Ország.
Nehány nap óta Bourmont Generális

nak a’ déli részeken tett utazását hirlelték; 
most hozzá adják azt is, hogy Berry her- 
czegné Montpellier tájékán volna, ’sehez- 
képest újabb lázadástól lehetne tartani. 
Az e’féle hírek a’ puska pornak több ke
rületekben szabott eladási tilalmával ösz- 
vefüggésben látszanak lenni. Más előadá
sok szerént Berry herczegné Franczia Or
szágnak nem déli, hanem nyugoti részei
ben bujdosik, ’s itt a’ rendes katonaság 
valamint a’ nemzeti őrség is tsak a’ paran- 
tsolat érkezését várják a’ nyomozások té
telére.

A’ Nouvelliste szerént mind az, a’ mi 
idősb Dupin úrral a’ ministerium változ
tatása iránt végeztetett, újabban félbesza
kadt, ’s ez okozta azt, hogy a’ Nievrébe 
útazott Dupin úr tsak a’ kamarák megnyi
tásakor fog Párisba visszatérni.

Ugyan tsak a’ ministerium változtatási 
tárgyban így írnak PárisbúI: Vég nélkül 
foly itt a’ ministerium megújítását illető 
foglalatosság. Hogy Barthe , Girod és Mon- 
talivet urak kilépjenek , elvan döntve; de 
az új választásban nints egyetértés. Dupin- 
nek nagy befolyása van a’ pairek 5s köve
tek házára ; de mint kabineti kormányozó- 
ban nints benne bizodalom ; nints állandó 
rendszere, magaviseleté nyers , ügyvédi 
pályája a’ külső ügyekben, ’s mind abban 
a’ mi Franczia Ország materiális érdekle- 
teit illeti, őtet tudatlanságban hagyta; az 
udvar nem igen szenvedheti, ’s a’ közvé
lemény sem nyugszik meg benne. Guizot 
nem tud bánni a’ néppel, de a’ kamarákra 
való nagy hatása választását majd elkerül
hetetlenné teszi. Gr. Sebastiani marad, 
míg tsak lehet; de ő sem eléggé ügyes va-



lamelly tárgy eldöntését az Országos ülé
sekben vezetni. Argout úr nem húzza 
vissza magát, ki szakadatlan, de rendet
len ’s gyakorta hasztalan munkássága ál
tal jeles és sokat kivihető férfi hírére 
kapott.

E’ folyó hónap 11-dikén tsak nem 
minden Párisi újságokban megjelent az 
Avenir (vallási újság) szerkeztetői kérésökre 
a’ következő figyelmeztetés: az Avenirnek 
alólirt ’s Párisban jelenlévő redactorai, 
tagjai a’vallási szabadság védelme közügyvi- 
vőségének (agence generale pour la defense 
de la liberté religieuse) XVI. Gergely pápa 
f. e. Aug. 15-dikéről kőit kerülő levele ál
tal meggyőzetve lévén a’ fe lő l, hogy mun- 
kájokat külömben nem folytathatják, ha 
tsak nyilvános ellenkezésbe nem akarnak 
jőni annak akaratjával, kire bízta az Isten 
egyháza kormányját: mint Katholicusok 
kötelességöknek tartják kijelenteni, hogy 
a’ Jézus helytartója legmagasb tekinteté
nek magokat mély tisztelettel alávetvén, 
a’ két esztendeig törvényesen folytatott 
küzdéssel felhagynak. Minden barátjaikat 
únszolva szóllitják fe l, hogy a’ keresztényi 
kódolásnak e’ példáját kövessék. Ennek 
következésében az Avenir, melly 1831. 
Nov. 15-dikétől időközileg (provisorisch) 
felfüggesztetelt, többé meg nem jelen ; a’ 
vallási szabadság védelmének közügyvivő 
hivatala mától fogva eloszlik; minden el
kezdett munkálatjainak vége szakad, ’s a’ 
számadások minél előbb megtétetnek. Pa
ris 1832. Sepl. 10. F. de la Mennais, Ph. 
Gerbet ’s a’ t.

Némelly újságok, éjszakon különbfé
le rendkívüli szabások visszavétetvén, azt 
következtették, hogy most az Ország vé
delem nélkül a’ lázzadók mérészleteinek 
van kitéve; de a’ mit a’ Nouvelliste alap
talannak nyilatkoztat. Ámbár a’ kor
mány, úgymond, bizik az erkőltsi erőben, 
mellyet a’ törvények iránti tiszteletének

köszönhet; de azért a5 hatalmában álló 
materiális eszközöket sem mellőzi el hasz
nálni a’ pártfelek zablán tartására. Min
denütt, a’ hol szükség, katonai hatalom 
á ll, a’ ne talán következhető lázzadási me
részletek elnyomására.

A’ Moniteur Sept. 13-dikáról így ír: 
A’ Gazette de Normandie, ezután a’ Quo- 
tidienne és más e’ felekezetbeli újságok azt 
hirlelik , hogy a’ katonaság közül számo
sán beadták a’ hadi miniszterhez elbotsát- 
tatási kérelmöket. A ’ Király Soult Mar- 
schallra bízta e’végett a’ visgálatot, melly- 
nek következésében több tisztek jelenték , 
hogy nekik igen fáj szünet nélkül tsak 
hazafiaik ellen fordítni fegyvereiket. Mind 
ez merő költemény , ’s könnyű átlátni mi 
czélból tétetnek illy feladások közzé. Meg- 
hatalmaztattunk tehát, hogy a’ Gazette de 
Normandieből vett ezen hazug híresztelés
nek nyilván ellentmondjunk.

Rennesi tudósítások szerint Guillemot 
egy a’ legösmeretesebb Chouanok közül 
hajdan a’ második sorezrednél batálioni 
chef, ki deportatióra Ítéltetett, asszonyi 
ruhába öltözve szolgája és őrje segítségek
kel fogságából elillantott.

Polignac herczeg, ki a’ hami erősség
ben megbetegedett, hajdani orvosát Berlin 
urat hivatta magához. Mint beszéllik, már 
veszedelmen kívül van. Peyronnet urmég 
most is különözve él társaitól , ’s tudomá
nyos munkálatokkal foglalatoskodik.

Párisban Berry herczegné elfogatá- 
sáról hír lerjedelt. Folyó hónap 12-dikén 
Jauge pénzváltó háza felkerestetéséről is 
sokat beszéltek, ki a’ Berry herczegné fe- 
lekezetével látszik egybeköttetésben állani. 
Ugyan ekkor Írják a’ bordeauxi ujsá gok> 
hogy a’ Blayei vár nagy tekintetű foglyok 
befogadására alkalmaztatik, kik közt kel
lene az Indicateur de Bordeaux szerént a’ 
Berry herczegnének is lenni. Más hírleve
lek e’ gyanitást alaptalannak nyilatkoztat-
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jak. A’ Courrier Fran^ais pedig ezt írja , 
hogy a’ fogva lévő exministerek Hámból 
mint egésségtelen helyről fognak a blayei 
erősségbe vitetni.

P o r  f u v a l l t a .
Angol újság levelek Írják f. h. 9-kéről, 

hogy naponként küldözik D. Pedro ágen
sei az ágyukat és ipnás hadiszereket Opor- 
tóba , és hogy Regoas, ki most a’ Don Mi
guel seregét vezérli, két három ezredet és 
pattantyusságot kért erősítés végett, hogy 
Oportót megtámadhassa, kérését részint 
teljesíthették , de pénz dolgában meg van
nak akadva. Admiral Sartorius 2 fregat 
tá l, egy briggel, 2 schoonerrel és két gőz
hajóval Cascaes öbölnél Lissabon előtt kó
vályog , D. Miguel flottáját most is készítik.

A’ Madridi Gaceta Sept. 3-dikáról 
ezeket jelenti: az Oportót ostromló sereg 
mind inkább közeledik a’ városhoz, ’s D. 
Pedro seregeit onnan kiűzni törekszik. E’ 
végre a’ fő Generális és a’ 4-dik osztály 
kormányzója a’ várostól északra szemlélő
dést tettek. Ezt fedezte a’ második osztály 
egy brigadája , melly Rio Tintóig negyed
rész mértföidnyire Oportótul eléhaladt. 
Egy más csapat 4 ágyúval az ország úton 
nyomult elő, ’s la Cruz de Regateiránál 
megállapodott, a’ hol volt már Guedas 
ezredes embereivel. Aguardente, Lapa, 
Monte Pedral, és Quinta dos Congregados 
felől próbáltak különösen erős állásra szert 
tenni: mind két részről történt ágyulövés, 
melly által az ostromlottak közűi 8 , az 
ostromlók közűi egy se sebesedett meg. 
Ez utolsók egy mértföidnyire állanak 
Oportótúl, ’s száguldó csapatjaikat egészen 
a’ sánczokig küldözik. Rendelések adatnak 
mo sarak és bombák felállítására , melly 
elváló ütközethez való készülést gyanittat; 
süt e’ végett tsak D. Miguel hajó osztályának 
érkezése váratik, mellynek már Aug. 30, 
vagy 31-dikén meg kellett indúlnia. Ké

sőbbi levelek szerént a’ beállott esztendő 
része lehetetlenné teszi, hogy D. Miguel 
serege , melly az élelemben már is szük
séget lát, Oporto előtt sokáig maradjon.

B e l g  i o m.
A’ belga Moniteur ellent mond azon 

híreknek, mellyeket a’ franczia újságok 
Belgiomnak Hollandia iránti engedménye
iről terjesztettek, nevezetesen hogy Belgi- 
om a’ Scheldei szabad hajózásról ’s más 
törvényes igazairól lemondott volna. A’ 
minisztérium , úgymond a’ Moniteur, ei
nem tér azon rendszertől, mellyet a’ ka
marák előtt kifejtett. A’ Conferentia sem
mit a’ Thorn urat érdeklő 68-dik számú 
Protocollumon kivűl kormányunkal hiva
talosan e’ napokban nem közlött. Báró Loe 
a’ király rendkívüli követjének ’s teljes ha
talmú ministerének kérelmére az Austriai 
Császári kormány elhatározta 1. hogy a’ 
belga lobogó Austriának minden kikötőibe 
szabadon mehessen 2. a’ belgiomi tudósí
tások a’ kormánylapokban „Belga Király
ság“ czim alatt adattassanak. 3. A’ belga 
útilevelek Austriában elösmértessenek.

A’ Brüssel ben kiadatni szokott újsá
gok Sept. 11-dikéről jelentik azon fénylő 
ünnepet, mellyet e’ királyi lakhely egye
sült társaságai U Felségek tiszteletére a’ 
fűvész kertben adtak. A’ remek tűzijáték, 
a’ nagy számmal egybegyült sokaság , az 
épület ’s egész kert díszes kivilágositása 
valának eszközei a’ pompának , ’s jelei 
azon szeretettel párosult igaz tiszteletnek , 
mellyel a’ brüsseli nép a’ király ’s király
né O Felségekhez viseltetik.

A ’ Politique (belgiomi újság) ezeket 
írja: Igen ellenkező hírek terjednek szét 
ügyeink felől j Midőn némelly angol új
ságok jelentik , hogy a’ belga kérdés barát
ságos eligazittatásához igen közel van 5 Há
gai levelek Wilhelm királynak változha- 
tatlan akaratjáról szólianak. Mi ez utóbbi



hírnek vagyunk hajlandók hitelt adni. A’ 
sclieldei hajózás Hollandiára nézve igen 
fontos, ezért nehéz hinni hogy ő e’ rész
ben valamit engedjen. Egyébiránt a’ 
Conferentia sűrű ülései és Generális Gob
let, Muelenaere uraknak Brüsselbe ugyan 
ekkori érkezések oda látszanak mutatni, 
hogy rövid időn új munkálatok lépnek 
világosságra.

K  r a k ó.
Elkeseredett ’s bosszús megindulással 

vette (a’ krakói újság szerénl) ezen szabad 
köztársaság a’ Magyar Ország ifj. Eels. Ki
rályának betses életét fenyegetett veszede
lem szomorú hírét; de hogy még is az 
emberi társaság valódi szörnyetegjének 
gonosz czélja teljesedésbe nem mehetett 
■'s a’ kegyes gondviselés sértetlenül ragadta 
ki az életveszélyből népeinek bóldogitásá- 
ra a’ felséges személyt: ezen származott 
eleven örvendezését az igazgató tanáts 
minden lakosok nevében egy Felírásban 
terjesztő elő MagyarOrszág ifj. Fels. Kirá
lyának , ’s egyszersmind ünnepies isteni 
tiszteletet is határozott , mellyen Krakó 
minden rendű lakosi által hálás érzések 
emelkedtek az egek urához a’ vakmerő tett 
elfordittatásáért, ’s buzgó könyörgések a’ 
most uralkodó cs. k. Felségnek , mint e’ 
szabad köztársaság egyik védlőjének hosszú 
éleiéért. —

Torok Birodalom.
Az Ottomani Moniteur Aug. 18-kárúl 

e’képpen jelenti a’ Görög-határ kiegyenlí
tést: Azon nyugtalanságok , mellyek 1821. 
Moreában kiütöttek , tartósságok és az 
Európa nyugodalmát fenyegető veszedel
mek következésében a’ magos Porta és a’ 
három hatalmasság ( Anglia, Franczia 
Ország, Orosz Birodalom ) közt békiilési 
munkálatok megnyitására szolgállak alkal
muk Meglett végre az egyezés , hogy Mo 
reában némelly szomszéd tartományok

hozzákötésével egy különös kormány ál
líttassák. De ezen új Statusnak kimutatott 
határok, mellyek tsak a’ földabroszok sze
rint határoztattak e l, nem egyeztek meg 
szorossan a’ helyek fekvésével ’s idővel 
ebből is új visszavonások származhattak 
volna. Illy megfontolásból indúlva ki , a’ 
három hatalmasság Görög Országnak új 
határai iránt Londonban protocollumot 
készített; melly Stratford Canning úr, mint 
különös biztos által Konstantinápolyba kül
detett, hogy ahoz a’ fényes Porta is megegye
zését adná. Canning úr tüstént elérkeztte 
után egyetértésben az Orosz Követtel, és 
Franczia Ország ügyviselőjével értekezni 
kezdett a’ Portától e’ végre kinevezett biz
tosokkal. Minden nehézségek elhárításá
val a’ vegelhatározás aláíratott ’s kitserél- 
telett. Hussein Bey küldetett ki a’ ma
gos Porta által, hogy a’ Görög határokki- 
jelelésén mint biztos jelen lenne. Minek- 
utánna így Stratford Canning úr különös 
küldetésének eleget tett, a’ fényes udvar
hoz ment, hogy ő Magossága miniszterei
től bútsút venne. Ittő a’ tiszteletnek olly 
bizonj'ságait tapasztalá, mellyek mind sze
mélyes charakteréhez, mind magos külde
téséhez illők valának. Azon régi barátsá
got tekintve, melly több évek óta fennáll 
a’ fényes udvar és N. Britannia közt , 
Aug. 5-dikén fényes ünnepiséggel botsá- 
totta a’ Szultán maga elébe, ’s különös 
nyájassággal fogadta Canning urat , sőt 
briliantokkal díszesített képével is megaján- 
dékozá.

GÖrog' Ország.
September 3 dikáról költ Corfui tu

dósítások szerént Thiersch Fridrik bajor 
kir. tanácsos és Professor Görög Ország
ból oda megérkezett; ’s meg van bízatva 
a’ Görög nemzetigyűléstől azon f. e. Jul. 
27. (Aug. 8.) kiadott határozásának Bavá- 
riába való átvitelére, mellyben Otto Her-
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czegnek Görög Ország királyjává lett vá
lasztatása a’ nemzet képviselőitől elfo- 
gadlatik. Viszen egyszer’smind magával 
Thiersch úr a’ görög nemzetigyűléstől 
különös levelet is mind a’ bajor Király O 
Felségéhez, mind Görög Ország Király- 
jához.

O Felségéhez a’ bajor Királyhoz így 
ír a’ nemzeti gyűlés:

Sire! A’ magos szövetségnek 1827. 
Jul. 6. egyezkedés által kihirdetett nagy 
mivé , Otto herczeg Fged második szülött 
fiának Görög királyjá lett, boldog jövendőt 
ígérő választása által örvendetesen koro
náztatott meg. Ezer hála a’ Mindenható
nak ! ki mindent a’ legjobban kormány
zott. E’képpen halgattattak meg az egész 
hellen népnek kívánságai, melly e válasz
tásban egy részről feláldozásinak szeren- 
tsés végét, más részről a’ törvények nem 
háborítható védelme alatt jövendő zava- 
ratlan szabadságának és jóllétének kezde
tét sejdíti. A’ görög nép teljes számmal 
egyesült képviselői, mint annak akaratjá
nak hív tolmátsai, sietnek fontos hivatta- 
tások gyakorlását a’ szövetséges hatalmak 
magos végzeteinek megszentesítésével kéz-1 
deni, és a’ Felséged óhajtott, ’s Felséged] 
minden királyi virtusival fénylő fiát az | 
újonnan alkotott, Görög thronusra meg-1 
hívni. Midőn ők a’ felséges ’s Görög Or-1 
szágot védlő uralkodók iránt hozott vég-1 
zéseikért hálaérzeteiket mély tisztelettel I 
nyilatkoztatják k i, kötelességeknek ösmé-1 
rik egyszer’smind egyszívü buzgóhálájok | 
jelét azon részvételért, mellyet Felséged! 
Görög Ország iránt szent munkájának kéz- | 
detétől fogvást mutatni méltóztatott, Fel-1 
séged thronusánál letenni, és esedeznek I 
Felségednek , méltóztassék a’ Görög-nép I 
Királyjának , vagy legalább annak helytar-1 
tójának közikbe óhajtva várt érkezését ke-1 
gyelmesensiettetni. Igenis Felséges Király! |

(Hasznos Mulatságok 25. Szám. \  árkus Hirdetés)

I az egész nép nyílt karokkal várja legfőbb 
I uralkodóját j várja mint jólléte előmozdí- 
I tóját, mint törvényes igazainak védlőjét, 
lés kezesét, mint az állandó béke és tán- 
| toríthatatlan egyesség követjét; és midőn 
j a’ görög nép képviselői ezt nyilvánosit- 
| jak, tsak mint a’ köz buzgó óhajtások or- 
j ganumjai teljesítik azt. Vajha e’ kívánsá
gok meghalgattatnának! Vajha ez új csil
lagzat feltűntével Görög Országnak ho
mályba borúit politikai horizonja felde
rülne í A’ Solonok, Platók, Periclesek 
ismét viruló hazája örvend azon meggyő
ződésben , hogy sorsának méltó kormány

zója megadatott, magok a’ szelíd múzsák 
is zajgó örömjelekkel tudatják a’ Heli- 
conról felséges uralkodónk megjelenését 
óhajtó vágyókat. Notara előlülő , Mauro- 
cordato, alelőiülő ’s a’ t. (a’ másik levelet 
jövő újságunkban közöljük.)

Elegyes Hírek.
Qviroga Generalis Párisba, Goblet 

Grlis pedig f. h. 10-ikén Brüsselbe érkeztek. 
A’ Lyoni Precurseur ötödik perét elvesztet
te. — A’ Bernhárd Herczeg vezérlése alatt 
lévő második osztálybeli hollandi katona
ság régi szállására kezd vissza térni. A’ 
Liverpooli reform egyesület,czéljátérve, 
eloszlott. — Angouleme Hgné a’BerryHné 
leányával September 6-íkán Holyroodból 
Londonba utazott. X-ik Károly, Franczia 
Országi exkirály a’ Szász-királytól utileve- 
let kért, mellynek ereje szerint a’ szász tar
tományokon keresztül negyvened magával 
Grätzbe mehessen.

L e g ú j a b b a k .  Stratford Canning ú r , Sept. 13. 
Érkezett Párisba, ’s más nap Londonba indúlni szán- 
lékozott. — A ’ Párisi legújabb hírlevelek ministerium 
ilkotási szemléletekkel teljesek. A ’ Messager des Cham- 
>res Odillon• Barrot, Mauguin Dupont de 1’ E ure, 
Karschall Clauzel, Lafayette, L affitté, Salverte , de 
[■racy urakat óhajtja ministereknek. — Marquis Pal- 
nella még mind ez ideig Londonban tartózkodik. — 
iir Henry Parnell azon biztosság tagjává neveztetett, 
nelly a’ papi jövedelmek visgálatára van rendelve.



H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

2 5 .

T a n u ló  I fja k  s z á m á r a  k o s z to t  e s  s z á l lá s t
ajánl egy Tisztviselő Pesten , ki a’ mérsékelt fizetés helyett egy részben élelme
ket is elfogad: — az illető Szülők tehát a' Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ Szerkez- 
tető Intézetében akár szem élyesen, akár J. P. betűk alatt beküldendő frankirozott 
Levél által az iránt eleve tudakozódhatnak. —

H a s z o n b é r lé s .
(O  Tettes ns Tolna Vármegyében kebelezett T. Poksi Uradalomhoz tartozó 

serfőzés Jussa az IS33-dik esztendei Szent György naptól kezdve, 6 egymást 
követő esztendőkre, a’ folyó esztendő October 29-dikén Pakson tartandó árverés 
utján haszonbérbe bocsájtatik. A’ haszonbérlés közelebbi feltételei eránt Uradal
mi Fiscalis Holovich Boldizsár úrral ugyan Pakson értekezhetni.

H i r d e t é s .
(3 ) A' Medgyesi bírói zár alatt lévő Garmad' Gondossá résziről köz-hírűé 

tétetik: hogy T. Arad, és Gsanád Vármegyékben kebelezett királyi kamarai Med
gyesi, Bodzási, Földvári, és Bánhegyesi Pusztákon igen jó minémüségü ’s taka- 
rású, rész szerént kalangyákba, rész szerént pedig kazalokba rakott idei széna 
nevezetessen:

Medgyesen 17 kalangya, és 12 kazalokba 168 öli.
Bánhegyesen 4 kalangya , és 10 kazalba 138 Öli.
Bodzáson 6 kazalba 76 \  ö li, és 14 kalangya.
Földváron 17 kalangya.

Oszvessen 84, 924 mázsára rugó Széna.
Nem különben számos ölekre menő tavali, és idei búza, árpa, zab, és köles 
szalma e' folyó 1832-diki esztendei October hónapnak 1-ső és 2-dik napján hely
színt az az: a’ fent éréntett Pusztákon tartandó árverés utján kalangyánkint, és 
kazlankint a’ leg többet ígérőknek el fogadódni, olly hozzá adással, hogy ezen 
takarmányt helyben, és pedig alkalmatos istállókban lehet meg étettni.

Melly időre a’ venni Szándékozók ezennel illendően meg hívattatnak.

K iv á l t s á g  s e m m is í t é s e .
( 2) Minthogy Goldner Móses és Singer György pesti izraeliták meg nem bi

zonyították azt, hogy az ő ruha készíttéseknek módja valamelly új feltalálás 
volna, a' nekik 15 esztendőre adatott másokat kizáró kiváltság meg semmisíttetett.

Második Féleszí endo.
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Paszta Árendálás.

(2) Alól írt, minekutánna Férjem, későbben Fiam is meg haláloztak, özvegyi 
sorsom , ’s gyenge egésségem a’ gazdaság folytatására elégtelen; ez ókból Tettes 
Torontál Vgyében hellyezett Vedresházi Pusztát, Szeged Várossától fél óra járás
nyira feküvőt, haszon bérben adni következő mind Sz. naptól kéntelenítetem. 
A7 Pusztának ki terjedése 3600 hold, 1600 □  ölekkel számítván, egy részét a’ 
Tisza vizének nagyobb árjai el boríttyák, de három része erős töltésekkel be 
vagyon foglalva, mellyek az JS30-dik esztendei viz áradásoknak is meg feleltek. 
Ezen Puszta akár szántásra, akár kaszálásra jövedelmesen használható — 281 hold 
erdeje, ötezer út szőllője, szilvás, és nemesített gyümöltsös kertjei vannak — 600 
akóra való vasas hordók, két nagy kazán pálinka égetésre.

Az uraságnak, gazdasági Tiszteknek, Tselédeknek elegendő lak helyek, 
Mag-Tárok, húsz feles kertészek, azoknak kivántató házak, pajták — Három 
nagy juh major különböző helyeken juhász házakkal felkészítve. A’ gazdaság 
folytatására 48 jármos ökrök , hozzá kivántató erős vasas szekerekkel , ekékkel, 
3 20 darab gulyabeli marhák, 86 darab méneses lovak , 2250 darab jószőrü juhok. 
A* teleltetésre kivántató ezer vontató legjobb qualitasu széna, 150 ől őszi, és ta
vaszi szalma, nemkülömbben a'gazdaság folytatására 2000 gyalog napszám ezen 
pusztához kaptsoltatik.

A’ ki tehát ezen jeles gazdaságot haszonbérbe kivenni szándékozná, je
lentse magát nállam, igyekezni fogok, hogyeggyességreléphessünk. SzegedAug. 
12. 1832.

R o s a  T h e r e s i a  
Vedres István Özvegye.

H i r d e t é s .
(3) Tettes Nyitra Vármegyében helyezett Nagy — Surány mező Városában 

ezentúl következő Országos Vásárok fognak tartatni: az 1-ső Januarius 25-dikén,
2-dik Május 1-sőjén, 3-dik Augustus 10-dikén, 4-dik November 2-dikán ugyan 
annyi barom Vásárokkal; továbbá tartatnak heti Vásárok minden Hétfőn, és
Csütörtökön»

H é t s b e n  a r> én  z  f ö l  v  a m ű t  k ö z é n  b Ö t  s e S e p t e m b e r  1 2 - (tikén :
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87J| for. 

4 [»Centes — — — 77 —
1820-óiki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Bets városi B a n k ó  kötelező 2 \  pCentes 4T| — 
B a n k  Actiáké 1147 —

A  D u n a  V i z é n e k  á l  l a n o l i n  af  B u d a i  n t z  m é r t é k  s z e r  é n t  1832-d ik len .

A Gabonának Pesti p ia tz i ára September 25-dikén 1832. V á l tó  Cz.ban 3 P o s o n y i  mérő
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3 —  20
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Budán, September 22-dikén kijött számok: 4. 81. 22. 59. 31.

•Sept. 23-dikán 6 Láb, 0 Iiüv. 0 Von. 
— 21 dikén 5 Láb, 9 Hlív. 3 Von.

— 25-dikén 5 Láb, 10 Hiiv. 0 Von.
— 26-dikán 5 Láb, 10 Hiiv. 0 Von.
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H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
E s 4 v e.

Alkonyodik , lehaladt a’ túlsó földi határra 
A’ napfény , földünk’ színe sötétbe merült. 

Csillagok eljönek, ’s fáklyákat g3 Újtanak; ismét 
Mind azokat majdan reggel eloltja napunk.

PESTEN Szombaton Sz. Mihály Hava 29-dik napián 1832.
Magyar és Erdély Ország.
Ö cs. k. FŐ Herczegsége, Országunk 

Nádora Budáról e’ f. liónap 28-dikán reg
geli nyolczadfél órakor indulva Al-Csuthon 
’s Pozsonyon keresztül Becsbe utazott.

A’ FŐ Mélt. kir. Kúria tegnap végezte 
a’ Sz. Istváni törvényfolyamaton fáradha 
tatlanúl tartott üléseit.

Pompás jelenetnek nézőhelye e’ na
pokban városunk környéke, hol a’ Hazától 
nem sokára megváló Ferdinand Fő Herczeg 
Ő kir. Magossága szemlélete alatt több ez- 
redbeli katonaságnak hadigyakorlatai tar
tatnak. Közelebb múlt Csütörtökön délután 
a’ Buda Pest fővárosokban lévő Granatéros 
osztályok és Határnokok tüzelő fegyverek 
’s ágyú ropogások közt nagy ügyességgel 
végbement tábori mozdulásaik után hosszú 
rendbe állottak a’ Városerdeje mellett O kir. 
Magassága bútsúzó szavait meghallani; ki 
kormányzása ideje alatt mindenkori rendü
letlen hivségeket’s kimutatott vitézségeket 
dítsérve magasztalta; szivekre kötötte to
vábbra is a’ Haza és Felség iránti hívséget, 
Felsőbbjeik iránt az engedelmességet, ma
gok közt a’ rendszeretetet, a’ polgári kor
ban lévők iránt pedig a’ békés ’s barátsá
gos indulatot. Harsány „éljen“ kiáltások 
követték a’ Fő Herczeg lelkes beszédjét. 
Majd hadi muzsikával csapatonként ment 
el a’ katonaság Ő kir. Magossága előtt.

Második Félesztendö.

Felséges Királyunk legkegyelmesb hatá
rozása cs. k. aranykultsos Mélt. Vajai Gróf 
Vay Abrahám ural, eddig T. Bereg Vgye 
AdministratorátMáramarosiFőispányságra;

Mélt. Kis Csoltói Bagályi Abrahám 
cs. k. Tanátsos urat, eddig T. Torna Vgye 
első Alispányát T. Ugocsa Vgyében;

M. Kis Dobronyi I’saák Sámuel urat 
pedig T. Szathmár Vgyében Főispányi 
Helytartói hivatalra emelte.

O cs. kir. Felsége a’ Besztercze Bányán 
megürült kir. bányabiró ’s bánya-törvény
szék Helytartói hivatalára a’ Selmeczi ke
rületben Bánya-törvényszéki közbiróságot 
viselt Nándori Jó’sef urat méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

A’ Temesvári Harminczad árúvisgáló 
Begovcsevich István Aug. 27-ikén megholt.

Fejérvárról írják, hogjr a’ kérlelhetet
len halál Ns Fejér Vármegyének szeretett 
második Alispányát,T. Horváth Gábor urat 
rövid betegeskedése után az élők sorából 
kiragadta.

Sz. Udvarhely, Sept. 1-sőjén : Ritka 
és elfelejthetetlen oskolai esztendő kezdete 
vala ez a’ nap az Ev. Ref. itt lévő Fő-os
kolájára nézve, mellyen egyszerre két Pro
fessor lépe bé tanítói székébe. — Ezen os
kolai ünnepre, nemes Háromszék és Ud
varhelyszékről , mind a’ világi, mind az 

(egyházi rendből, igen sokan öszve gyüle-
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kezvén, a* ref. templomban ment véghez 
a’ beiktatás czeremoniája. Mellyre 9 óra
kor, a’ collegiomi csengetyüknek öszve- 
huzása, és a’ mo’sarak durrogása által jel 
adatván, a* várakozó sokaság tódúlt a’ 
templomba, a’ tanúló ifjúság pedig, a’ T. 
Professorokkal együtt a’ Szék házához 
ment, a’ honnét a’ Méltóságos Insp. Cura
tor urakkal együtt bémentek a’ templom
ba, holott is az éneklés után a’ Collégiom 
bitludományt tanító Professora és mostan 
Rector, Z. Bodola Sámuel úr, egy kö
nyörgéssel , és rövid beszéddel megnyitá 
az oskolai esztendőt; azután felolvastatá- 
nak a’ Mélt. Fő Consistoriumnak a’ két 
Professor kinevezletéséről szólló rendelé
sei , mellyek után lktari Gr. Bethlen Do
mokos úr, mint a’ Collégiom Insp,. Fő 
Curatora és a’ Törvénytanitó szék egyik 
alapitója egy beszédet tarta, méllyben az 
idő leikével megegyező 1 eg , igen szépen, és 
hazafiui érzéssel eltelve ügyesen elő adá, 
hogy valamint az egész természet, úgy a’ 
polgári társaság is törvények által áll fen; 
mellyeknek szentül megtartása teszi az 
uralkodónak és a ’ polgároknak boldogsá
gát. Ezután szerencséi tété az új törvény- 
tanító Professornak hivatalba való belépé
s é t , és inté a’ tanuló ifjúságot a’hazai tör
vények tanulására. Mellyek után feláila 
Komollói Tek. Silvester Dénes úr , a’ mos
tan felállított törvénytanitószék legelső 
Professora, és egy közkedvességet nyeri 
derék beszédet monda a’ nemzeti jóllé
teiről , mellynek alapjivá tette a’ Nemzet 
szabadságát, az uralkodást, (kifejtvén itt 
azt, hogy a’ polgári rendszerben, a’ sza
badság és uralkodás között nincs ellenke
zés ,) a’ törvényeket és az anyai nyelv nö
velését ; beszédét -szokott köszöntések , és 
áldás kívánásokkal végezvén. Ezután ismét 
Gr. Ikt. Bethlen Domokos úr tarta egy 
beszédet, mellyben röviden illeté a’ Phi- 
losophiának szép és szükséges voltát, sege
delmet kívánt annak tanításához az új Pro

fessornak, a’ tanuló ifjúságnak pedig aján- 
lá annak szorgalmatos tanulását. Errefel- 
alla a filozófia Professora, TT. Magyarosi 
Sz. Jó’sef úr, és egy kidolgozott derék és 
szép munkában szóla az igazságról, jóság
r ó l, és vallásról, mint a’ filozófia ne
mesebb czéljairól , és ezeknek a* Fő 
Jóban való egyesítéséről, mint az emberi
ség léteiének utolsó és fő czéljáról. Mind 
ezeket a’ beszédeket bevégezé a’ fenemli- 
tett Rector Professor rövid beszéde, mclly* 
ben megemiité, hogy 1780 dikban felál
lott ezen Fő oskolában a’ philosophica, 
1804 dikben a’ philologica, és most a’ Ju
ris cathedra. Hálás tisztelettel megköszön
te ezen cathedra fundálójinak kegyessége
ket, és ajánlotta a’ székely nemzet ezen 
anyaoskoláját mind a’ Székely nemzet, 
mind más jóltévők pártfogásába. Azután 
előadá, miképen lehet a’ Professorok sza
porodása mind a’ statusnak , mind a* ta
nuló ifjúságnak hasznára, mellyet remél
vén új -tisztitársairól is , megáldotta azok
nak hivatalokba való lépéseket, és barát
ságos karokkal fogadta társaságokba. Ezen 
több rendbeli beszédeknek kedvességeket 
nevelte a’ tanulóifjúságnak közbe elegyí
tett mu’sikás hármoniája , és a’ mo sarak 
durrogása.

Vége lévén á? béiktatás ezeremoniájá- 
nak , Gr. Iktári Bethlen Domokos úr gaz
dag ebéddel megvendégle sokakat azok 
közzül, kik ezen oskolai ünnepet jelenlé
tekkel diszesitni méUóztattak. Éljen a’Fe
jedelem , éljenek a’ törvénytanitóiszék 
fundálói, az oskolák elöljárói., páilfogói, 
és minden jó hazafi! ! ! illyen kívánságok 
hangzottak a’ poharak üresitése közölt 
(Erdélyi ’Híradó.) —

Egyházi Fejedelemség.
Nem czélunk most nekünk ., (így 

folytattatik a’ Szentséges Pápa encycli- 
cája) titeket arra késztetni,, hogy az egy
házi rend nőlelenségét eltörleni szándéko



zók ellen keményen keljetek ki. Eddig még 
tsak világiak törekedtek e’ czélerányos in
tézkedést semmivé tenni, de fajdalom! 
ezeknek betegségek már több, kötelessé
gükben nem hív papokra is elragadt, an
nyira, hogy némelly helyeken ez iránt Fe- 
jedelmökhez kérelmet nyújtani bátorkod
tak. De kedvetlen dolog e’féle buja tár
gyakról többet beszél leni; egész bizoda- 
lommal ajánljuk nektek ezen fontos tör
vénynek épséges megtartását. E’ tárgyat 
már Vlil-dik Pilis Pápa is szivetekre kö
tötte, azomban a’ féketlenség még nagyobb 
lángra kapott. Eszekre kell tehát adni az 
embereknek , hogy ha egyszer a’ házasság 
megköttetett, azt többé felbontani nem 
lehet. És mivel a’ házasság érdekeiről tsak 
az egyház Ítélhet igazságoson , vigyázzanak 
a’ házasulandók , hogy magokat mindenben 
az egyházi gyülekezet végzéseihez tartsák; 
mert ha azoknak rendszabásit áthágják, 
és tsak testi ingerből házasodnak, egykor 
szerentsétlen fog lenni végek.

Menjünk át a’ rossznak egy másik for
rására, mellyből az emberiségre olly sok 
veszély áradozik, t. i. az indifferentismus- 
ra , meily szerint sokan azon fonák véle
ményben vannak, hogy akármelly vallás
hitben lehet üdvezűlni, ha egyszer valaki 
az igazságnak és betsületnek törvénye sze
rint él. Tudjuk, hogy ti ezen állítást kön
nyen kifogjátok nyájatok közűi irtani. Csak 
egy az Isten, egy a’ hit, egy a’ keresztség; 
tehát reszkessenek , kik azt képzelik , hogy 
akármelly vallásból paraditsomba juthat
nak, és tudják meg, hogy midőn Kristus- 
sal vélik magokat lenni, senkivel sintse- 
n ek ,’s örökre is elkárhoznak , hanemha a’ 
kath. anyaszentegyházba átlépnek, ’s azt 
holtok napjáig oltalmazzák. Az indifferen- 
tismusnak ezen tisztátalan kútfejéből szár
mazik ama’ tévelygő tanítás, hogy minden 
embernek meg kell engedni a’ szabad gon
dolkodást ; holott mindenkor igaz marad 
az j hogy a’ kik az igaz útról eltérnek,

nyitva áll elöltök a* mélység,mellyből Sz. 
János füstöt látott felemelkedni, a’ nap 
megsetétűlt az alatt, míg a’ mélységből 
sáskák rohantak ki csoportosan a’ föld el
pusztítására. De tapasztalásból is tudjuk , 
hogy a’ leggazdagabb, legvirágzóbb , leg- 
hatalmasb Ország is elenyészett a’ miatt, 
hogy véleményi szabadsága, és újítási vá
gya korlátok közé nem szoríttatott.

A’ lakosokat vesztegető gonoszok közé 
tartozik még a’ s a j t ó s z a b a d s á g  is. 
Szinte feláll hajunk szála , midőn haljuk, és 
olvassuk a’ temérdek férevezető tanításo
kat, mellyeket mindenféle nyomtatott 
könyvekben,és kéziratokban terjesztgetnek. 
Hogy világíttsa már meg egy józan észen, 
igazságon és valláson épült munka a’ té
velygők előtt az utat, a’ szentvallás ellen 
írt könyveknek közepette? Valóban min
den esetre tilalmas rosszat követni e l , ha 
bár reménylni lehet, hogy a’ nagyobb 
rosszból egy kissebb jó származik. Mert 
valyon szabad é mérget terjeszteni, és 
árulni azért, mert az abból ivókat né- 
mellykor meglehet a’ haláltól szabadítani?

Tapasztaltuk azt is , hogy némelly fo
lyóírások a’ jobbágyokat fejedelmüknek 
tartozott hívség alól igyekszenek felolda
ni. Bár gondolóra vennék az illen ek  , 
hogy nints Király , nints Felsőség, hanem
ha az Istentől rendelve: a’ ki tehát ma
gát a’ Felsőségnek ellene szegezi , az, az 
Isten rendeléseit forgatja fel, ennél fogva 
el is kárhozik. Oltsátok be hát , kedves 
atyámíiaila’ polgárok szivébe a’ Fejedelem 
iránti szeretetet, tudván azt, hogy a’ nél
kül el nem érünk arra a’ biztos partra, 
mellyen örök boldogság lészen jutalma 
földi tetteinknek. — De hogy minden ki- 
vánatink szerentsés véget érjenek ; emel
jük fel kezeinket a’ Szentséges Szűz Má
riához, ki minden tévelygéseket elnyo
mott, és a’ ki maga a’ mi reményünk és 
bizodalmunk. Bár ezután is engedelmet 

| eszközölne az eltévedt nyáj számára. Igye-
A
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lezzunk ezt Sz. Pétertől i s , az apostolok 
fejétől, és Sz. Páltól megnyerni: hogy 
olly erősen aljatok a’ nép közt , mint a 
kőfal, és hogy más alap a1 már alkotott
nál ne tétessék.

Ezen boldog jövendőtől ketsegtetve, 
reményijük , hogy a’ hitnek szerkeztetője 
Jézus Kristus bennünket nyomorúságunk
ban meg fog vigasztalni, Reátok kedves 
atyáműai küldjük apostoli áldásunkat. Költ 
Romában Aug. 15-dikén 1832. Pápaságunk 
második esztendejében,

hagy Britannia.
A! Globe szerint Lord Durham Lon

donba visszatérő útját Berlinen és Bécsen 
keresztül veszi.

Némelly újságok a’ Franczia Ország 
volt királyjának czélba vett útját a’ Fran- 
cziák mostani királyja bizonyos előterjesz
téseinek tulajdonítják. Ezt az Edinburg 
Evening Post hazudtolja. Ö Felsége., úgy
mond ez újság, mint mi hisszük , tsak azért 
indíttatott lakhelye változtatására , hogy a 
.szárazt igen kedvellő Berry herczegné ki- 
vánatainak eleget tegyen.

Calvert úr, híres parlamenti tag e’ f. 
hónap 9-dikén megholt.

Harbour- Graceben (Ujfoundlandban) 
londoni hírek szerint Aug. 8-dikán 95 ház 
égett e l , melly által űOO lakos maradt 
lakhely nélkül. A’ kár 50 ezer font ster
lingre betsűltelih,

A’ Tripoiisi Dey az ottani angol Con- 
sulnak 200 ezer dollárt lefizetni vonakod
ván, Dundas kapitány mejelenttével 177 
ezeret tüstént kiszámolt; további fizetésre 
^nagát örömest kötelezvén.

Franczia Ország;
Braunschweigi herczeg Károly, a’ 

belső ministernek ’s politia praefectusainak 
Írásban nyilván kijelentette, hogy Párist 
elhagyni nem akarja, ’s minden e’ végre 
kényszerítő rendszabásoknak ellent mond; 
minthogy a'kiköltöznek iránt hozott 1832-

diki törvényre nézve, ha az ő reá,ki ön
költségén utazik, alkalmaztathatik é , a’ 
törvényszékre appellált.

Báró Andlau (Bitter) Károly Braun
schweigi herezeg komornyikja, a’Messager 
des Chambresba e’ f. h. 7-dikén következőt 
iktattatta: O magosságáról a’ braunschweigi 
herczegről a’ főváros némelly levelei által 
közhirré tett tévelygő előadások, végre 
őtet az eddig megálhatónak vélt halgatást 
félbeszakasztani indították. Éhez képest 
meghatalmazott 0  magossága az ide ér- 
keztte óta ellene merészlett sugallatok 
megczáfolását nehány sorba foglalnom. 
Nem gondolja O magossága, hogy Fran
czia Ország részéről a’ vendégszeretet meg- 
tagadtainék tőle, valamíg ez Ország tör
vényivel ’s érdeklelivel ellenkezőt nem 
cselekszik. De e’ határokra vigyázott Ő 
magossága, ’s ezekre mindég is ügyelni fog. 
A’ herczeg semmi egybeköttetésben nem 
volt Berryherczegnével, vagy a’ holyroodi 
udvar akármelly tagjával. Teljességgel 
nem igaz , hogy O magossága valaha fegy
vereket vásároltatott, vagy hadat fogadta
tott volna. Soha sem ment a’ herczeg 
Neuillybe, ’s azon pénzt nem adta Ramo- 
rino Generálisnak, mellyről a’ Schwab 
Merkur és ez után a’ párisi levelek beszél
nek. Ö magassága egyátaljában nem es- 
meri Dumarre urat, ki mint ügyvivője 
adatik elő. A’ kik pedig meggj^őződni 
vágynak arról, mennyiben legyenek ala
posok azon általános nézetek, mellyek 
O magasságára erőszakosan háríttatnak, 
magához a’ Herczeghez, vagy Mauguin úr
hoz útasíltatnak , ettől megtudhatják az ő 
magosságával volt beszélgetéseknek nál-la 
miilyen benyomása maradt.“

Ezen nyilatkoztatására Bitter úrnak, 
ki magát Báró Andlaunak nevezi, mint 
feleletet közli a’ ministeri Nouvellis- 
te bizonyos Ckaftas nevűnek Írását, melly- 
ben azállíttatik, hogy Károly braunschwei
gi herczeg az elébbi Franczia dynastiával



Nizzában tartós öszveköttetésben állott, 
’s Berry herczegnével Provenceba hajó
zása előtt a’ tenger parton reggeli 2 óra 
kor öszve jött. Erősíti e’ levél szerzője , 
hogy ő több a’ lierczeg által vagy az ő nevé
ben , bizonyos expeditio alkottalása végeit 
kötött egyességeknek, nevezetesen egy Ang.
4-én költ teljes hatalmazásnak van birtoká
ban , mellyben Ramorino generálisa’ her- 
czeg által felhatalmaztatik fő- és altisztek 
’s közemberek fogadására , és az expeditiót 
egy későbben a’ lierczeg által meghatáro
zandó kiszálló pontra átvivő hajók bérlé
sere. Ebben a’ herczeg ön kézé vei Írott ’s 
pecsétjével megerősített felhatalmazásban 
megjegyeztetik, hogy mivel a' ruházatok 
szolgáltatása végett már eggyességek köt
tettek , a’ generálisnak csak fegyverekről 
’s élelem szerekről kell gondoskodnia. A’ 
herczegnek Bordeauxban formaruha depója 
van , ’s egy ottani szállóval alkura lépett 
egész ezred és 2 batalion öltözete iránt. 
Julius végén Párisban Nolte és Goldsticker 
szállítlókkal 5000 csákó, töl léstok, saru 
és harisnyák; későbben ismét 5000 puska, 
6 ágyú szállítása iránt kötött a’ herczeg 
egyességet, ’s 25000 fr. felpénzt adott. A’ 
katona-fogadásnak , ez írás szerint egy ven
déglő háznál a’ Dauphine utón kellett 
történnie.

Azon hír szerént, melly Sept. 14. 
nagyon röpkédéit, a’ ministeriumban kö
vetkező változás történt: Lafitte lett mi- 
nisteritanács előlülő és finanzminister ; 
Odillon - Barrot belsőminister ; Clauzel 
Marschal hadiininister ; Rigny külsőmi- 
nister; Dupin pecsétőrző, és Roussin Ad
miral tengeriminister. A’ nyilvános mun
kák, a’ nevelés és isteni tisztelet míniste- 
riumai a’belső ministeriumhoz csatolhattak, 
’s annak osztályait teszik.

Párisi levelek szerint ugyan csak Sept. 
14* az új ministerium a’ közelebbi hétfőn 
kihirdettetett, ámbár nem igen hihető, hogy 
az alkudozások olly hirtelen elvégződtek
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volna. A’ finanz ministerséget tegnap Pe- 
rier Ágostonnak ajánlották, ki testvére 
halála után már a’ belső ministerséggel is 
megvolt kinálva , ’s nehány napot kért a’ 
gondolkozásra. Legnagyobb nehézség fek
szik Dupin úrnak a’ külső dolgok rendsze
rét megváltoztatni kivánó feltételében, 
mellyben a’ Király sem akar megegyezni, 
és azon kamarai tagokat kizárja az új mi- 
nisteriumból , kiket szükségeseknek lát a’ 
kamarákban a’ majoritás megtartására. Az 
eddig követett rendszer nem változtatik 
meg, akárki lépjen a’ ministeriumba.

B e l  g  i o m.
Sir Ada.ir Robert az angol Király ön

kezével Írott , ’s szerencsés házasságot ki
vánó levelét adá állal ü  Felségének.

Brüsselből Sept: 10-ről igy írnak :,,Ma 
nagyon figyelmetessé tették a’ népet azon 
hírek,hogyLeopoldnakLajós Fülephez írott 
levelében magát Hollandia kivánatira haj
landónak nyilatkoztattatta , ’s a’ Scheiden 
vámot akar fizetni; kérvén mindazáltalü 
Felségének a’ Conferentiánál leendő maga 
közbevetését, hogy az a’ lehetségig leszál- 
líllassék; hogy továbbá kész Luxembugért 
alkudozásba ereszkedni , ’s pénzbeli kár
pótlást ajánlani e’ tartományért. . . Ha 
e’ hírek, úgymond, igazak, mellyeknek 
hitelességét ugyan nem állítja , úgy a’ Schel- 
dei kérdés elvan döntve , és a’ Király popu- 
laritásának örökre vége. — Londonboi 
Goblet úr Sept. H dikéu estve váratlan 
megérkezése Brüssel ben nagyon szembe
tűnt. Ö a’ Conferentiától ajánlatokat ho
zott, mellyeknek tartalma csendes hallga
tással fedeztetik, ’s csak különbféle gya- 
nítások röpkédnek felőle.

Burhus Ország•.
A’Koblenczben megjelenő újság közli 

azon híreket, mellyeket némelly belgiomi 
újságok terjesztettek Burkus Országról; 
hogy a’ Szász haditesta’ rajnai tartományok
ban marad, és a’ rhenusi ’s vestfali csapatok-



kai a franczia és belga határszéleket fogja 
megszállank A’ szilezi és pomeráni hadi
csapatok elenyomulnak, s a szükséges 
parantsolatokat a’ kormányzó tábornagy 
már megkapta. A’ koblenczi őrsereg min
den pillanatban várja az indulási megha
gyást rhenusi Bajor Ország felé. Jelenti 
továbbá a’ Messager által hintett azon hirt 
is, hogy Prusszia és Austria a’ Német szö
vetségnek 40 mii. kártérítést ajánlottak a’ 
felfegyverkezés kőltségire, a’ mit tsakazon 
kinézésből tettek volna, hogy a’ Fejedel
meket a’ demagógia ellen oltalmazzák. 
Illyés a’ levegőből vett hazugságok meg- 
czáfolására, úgymond a’ koblenczi újság, 
szót veszteni is szükségtelen.

P o r t u g  a l l i  a.
Az angoly Courier f. h. 12. így ir: 

Sartorius Admirális minden Lissabonban 
lévő külföldi Consuloknak hírül adta , hogy 
az ő hajós serege az idegen hajók beevezé 
sét nem gátolja , feltévén azt, ha nem hadi 
készületekkel vannak terhelve;a’ Don Mi
guel részéről illyes rendelés nem tétetett. 
Oportóban minden a’ régi állapotban van. 
A ’ lakosok felhagytak azon aggódással, 
mellyet bennek vagyonaik féltése szült, 
mivel hihetlennek látják a’ városnak Don 
Miguel seregei által történhető megtáma
dását, vagy ha e’ történnék is , annak meg 
vételét. A’Lissabon előtt szállongó angol 
flottától Sept. 5-dikén érkezett tudósítások 
szerént Sartorius folyvást a’ Tájó torko
latjánál szállong, a’ Dom Miguel flottája 
a’ Cariasi öbölbe vitorlázott, a’ honnan 
ismét Oporto ostromlására fog menni.

A’ Globe Sept. 10-dikén jelenti, hogy 
midőn Hermes gőzhajó Oportót elhagyta , 
(Sept. 6 dikán); csatát vártak Don Pedro 
és Don Miguel seregei között. Ez utolsó
nak északon 18,000, délszakon 3000 em
bere van Texeira Gáspár (Pezo da Regoa) 
és Santa-Marta Generálisok alatt. Povoas 
Gralis fördőben v o lt, honnan több hosszú 
24 fontos ágyúkkal tért vissza, a’ miből
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gyaníthatni Oportónak közeledő ostrom
lását. D. Pedro készületeket tesz az ostrom 
vissza nyomására. Az ő hadi serege foly
vást bátor. Oportóban hírlelik, hogy 3000 
részint Lengyel bujdosók, részint kiköltö
zött Portugallusok indultak Franczia Or
szágból, hogy magokat a5 constitutional!» 
haditesthez csatolják, — és hogy a’ Don 
Pedro lovassága 400 lóval szaporodott.

Török Birodalom,
A’ Seraskier basa illy foglalatú tudó

sítást küldött a’Szultánhoz: Sire! Az egyip
tomi sereg eddigi boldogulása Syriában 
még nem döntötte el a’ dolgot. A’ hadban, 
több ízben megfordúl a’ szerentse, ’s nem 
ritkán a’ kedvetlen környület hirtelen ked
vezőre fordúl. Az útat eleinte elzáró aka
dályok a’ merészeknek tsak ingerül szol
gálnak a’ nagyobb tettek kivitelére. Éppen 
igy fognak járni Felséged bátor katonái is; 
Mehmed Alit és fiát mefogják fenyítni go
nosz felkelések miatt, ’s győzedelemmel 
térnek majd haza a’ csata piaczról. Az 
eddig szerentsétlenül folyt harcz okai e’ 
következők: a’ Hamachba érkezett előse- 
reggel azon oktalanságot követte el a’ ve
zér, hogy nem tekintvén a’ katonák eltik- 
kadásokra, ’s a’ hosszas utazás miatt kö
vetkezett gyengülésekre, Homsnál ütkö
zetre kelt, hol Ibrahim majd minden ha
dierejét egy begyűjtötte. Alig nyugodt va
lamit a’ sereg, már küzdeni volt kéntelen 
a’ nálla sokkal nagyobb számú sereggel. 
Háromszor rohanta meg az még is az Arab
sok sorait, ’s háromszor hintett félelmet 
és pusztítást az ellenség között: de mivel 
a’ várt segítség nem érkezett, azomba a’ 
harcznak további folytatásához kivántató 
szerekből is kifogyott, elkellett a’ vitéz 
küzdéssel bélyegzett csalapiaczot hagynia. 
Ügyetlenséget 's a’ hadtudományban já
ratlanságot árúi e l, ki elegendő hadiszerek 
nélkül vezeti tűzbe a’ sereget. Nevelte a’ 
háború rossz következését az Arabsokkal 
való ösmeretlenség is. Meg vagyok gyŐ-



ződve, hogy ezen nép characterének nem 
tudása a’ veszteségre igen sokat tett. ’s a ’t.

Görög Ország.
A ’ G ö rö g  k ép v ise lő k  fe lírása  O tto  

Herczeghez:
Sire! A’ magos szövetségesek által 

Felséged Görög királyjává lett boldog jö
vendőt Ígérő választatását az egész hellen 
nép helybehagyással fogadta , ’s már is sok 
tartományok öröm hálájokat nyilvánosi- 
tották ez üdvességes történetért. A’ nem
zetnek mindenben a’ köz akarat szerént 
cselekvő képviselői, mint a’ köz óhajtás hiv 
tolmátsai ma teljesítik legméltóságosb hi- 
vataljok egyikét, a’ midőn Felséged Görög 
Ország királyjává lett választatását iinne 
piesen szentesítik. A’ törvények által pá
rán tsolt minden formássággal készült ezen 
megerősítést magában foglalja az ide mel
lékelt végzés. Ezentúl még tsak azon hév 
óhajtásokat jelentik, mellyel Felségednek, 
vagy a’ nemzet képviselői helytartóinak 
a’ Görög nép közt leendő megjelenése 
két várják, meg lévén győződve, hogy 
ez által azon Ínségeknek végek szakad, 
mellyek .alatt, mint a’ hosszas küzdés 
és időközi kormányrendszer következé
sei alatt e’ nép eped, más részről pe
dig ez a’ dolgok jobb rendjének, ’s az al
kotmányi törvények fedező paizsa alatt a’ 
nemzet jövendő jóllétének előképe leend. 
Notara elölülő , Maurocordato , alelőiilő. 
(következnek a' képviselők aláírásaik.)

A’ bécsi Beob. közli Trikupi Spiri- 
dion a’ külső ’s tengeri kereskedési dol
gokban Status Titoknoknak a* görög nem
zeti gyűlésben Jul. 28-dikán tartott beszé 
d ét, mellyben Görög Ország helyhezetél 
rajzolja , — ennek rövid kivonatját adjuk 
a’ következőkben. Az 1827. Jul. 6 dikán 
megjelent egyezkedés a’ Görög nemzetet 
az európai Statusok sorába emel te. A’ 
fényes Porta eleinte vonakodott a’ Szö
vetség ajánlatit elfogadni, melly az 1829. 
M art. 22 iki protocollum. állal czélját bő

1
vebben kifejtvén, az Adrianopoli békekö
téskor azokra csakugyan rá állott, midőn 
az Orosz Császár mind a’két említett egyez
kedés végrehajtásátelbatározólag sürgette. 
LzidÖ tájban a’ Franczia és Angol követek
nek a5 három szövetséges udvar nevében el- 
éadott kívánságokhoz képest kötelezte ma
gát a’ fényes Porta arra is, hogy mind abban, 
megeggyezik , a’ mit a’ londoni Conferen- 
ti a Görög Országra nézve végezni fog. 
Ezen nyilatkozás következtében a’ három 
udvar Görög Ország tellyes függetlenségét 
az 1830. Febr. 3-diki közlésben kijelentet
te ; de hogy a’ fényes Portának eleinte 
engedett fejedelmi igazakért kárpótlást ad
jon, jónak látták a’ két Status közötti 
egyezkedésben megállapított határiineát 
szűkebbre vonni. Következőleg pedig a* 
Conferentia szükségesnek látván ezenlinea 
tágasbítását, hogy mintegy az új Statust 
magától a’ természettől vont határok is 
védjék, ezen határ tágasbitás a’ fényes 
Portával újabb alkudozás tárgya lett, 
mellynek kedvező sikere kétségen kivűl 
van; az ezt érdeklő elhatározó egyesség 
rövid időn megérkezik. A’ feljebb emlí
tett Febr. 3. (15) végzés Leopold Hercze- 
get, ki most Belgiom koronáját viseli, 
emelte a’ Görög thronusra; az ő leköszö
nése az Országot az időköziségbe, ezen sok 
Ínségek forrásába taszította. A’ rend és 
béke fen tartására segédet nyújtottak a’ fel
séges Hatalmasságok ez Ország időközi 
kormányának. Görög Ország függetlensé
gének a’ fényes Porta által lelt elösmérése 
arra bírta Austria és Svéczia uralko
dóit , hogy Görög Országba Consulokat 
rendeljenek, ’s vele hivatalos öszvekötte- 
tésbe lépjenek. F. e. Jan (6-dikán költ 
ismét egy protocollum; ezt követte azon 
közlés , hogy a’ Görög thronus Ő Magas
ságának Otto Merczegnek, Ő 'Felsége a’ 
Bajor Király második szülött fijának ada
tott. A’ lefolyt Martzius utolsó napjaiban 
(Április elején) érkezett GörögOrszágba a
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Mart. 7. (19) protocollum , melly a’ neveze
tes Stratford Cannig úr mély böltsességén 
alapúit, ki a’ m. e. Decemberében Argosban 
esett történeteknek szemmel látott tanúja 
volt. Ezen protocollum , meliy a’ számkive
tések, tömlöczözések, üldözések gyász emlé
kezetű időkorában szerkeztetett, egy vegyes 
kormány állítását szabta meg olly czéllal, 
hogy ennek tagjai honszeretetök által ké
pesek lennének a’ meghasonlott nemzetet 
az egyességre visszabirni. A’ mostani kor
mány, mióta az igazgatást által vette O 
Fel ségével a’Bajor királlyal, Görög Ország 
jövendő Fejedelme atyjával, minden fi
gyelmet érdemlő tárgyakat híven közlött. 
Azon pillanat óta, mellyben a’ kormány 
felállíttatott, az egyesült hatalmasságok 
Residensei azt elésmértek, ’s a’ Szövetség- 
áltál Görög Országra nézve elrendelt segé 
det annak megadták. De a’ Status sokféle 
szükségei, a’ jövedelem elégtelensége aka- 
dályozák a’ dolgok rendes folyamatját. 
E’ szorultságban a’ kormány a’ Szövetség 
Residenseihez folyamodott, a’ seregek igaz
ságos követelésének legalább részszerinti 
kielégítéséért; de a’ kik erre felhatalmaz
va nem lévén, csak annyit teltek, hogy ké- 
relmöket a’Szövetség konstantinapoli kép
viselőinek megjelentették. Midőn e’ kor
mány kezdé munkálatit, a’ Szövetségesek 
seregeivel volt a’ fő város megrakva , úgy 
szinte Patras városa. De a’ katonai szol
gálat sem adhatta meg azon garantiát, 
melly a’ csapatok átszökései ellen kivánta- 
tott. Ennek veszélyes következései elhárí
tása végett, kéntelen volt a’ kormány Pe
loponnesus nevezetesebb helyeit a’Szövet
ség védelme alá adni. Melly czélból Nau- 
pliát és Koront Gueheneuc hadikormány
zó a’ Szövetség seregeivel megrakta. Pa- 
trast Tsavellas görög generalis foglaltad, 
’s az oda rendelt csapatokat be nem eresz 
tette. April. 6 (Máj. 8.) érkezett egy pro- I 
tocollum, mellynek czélzata megérkezte/

előtt már tellyesíttetett a’ kormány által. 
— A’ múlt esztendei tudósításokból kitet
szik , hogy az új Görög Status tengeri ke
reskedése 617 első rendű, 2324 másod 
rendű, öszvesen 2911 kereskedő hajókból 
állott. Az első rendűk közé tartoznak azok, 
mellyek 15 tonna tehernél többet, a’ má
sod rendűek közé pedig, mellyek azon 
alól 1 tonna teherig bírnak el. — A ’ külső 
dolgokra nézve, csupán a’ Fejedelem vá
lasztásának megerősítésére szóllítja fel a’ 
nemzeti gyűlést, és hogy Görög Országban 
minél előbbi megjelenését kérjék.

Egyvelges Hírek.
D . Pedro költsége hónaponként 50 

ezer font sterlingre megyen. — X-dik Ká- 
rolynak megengedte az angol udvar , hogy 
a’ nagy brittani kormány gőzhajója vigye 
őtet Edinburgból Hamburgba.— A’Bur- 
kus király Sept. 15-dikén adott az uj belga 
kir. követnek Mercx Gralmajornak elfoga
dási audientiát — Feargus O’Connor és Sta- 
well urak, (kik fő személyeket jádzottak 
Irlandban a’ tizedelleni ’s unió visszahu- 
zási gyülekezetben) befogatának. — A5 hadi 
minister rendelése szerint a’ lengyel ki- 
kőltözttek Franczia Országban következő
képpen kapnak pénzsegedelmet: a’ tábor
noki főhadnagy ( generallieutenant) 3600 
frankot; a’general major 2480 fr; az ezre
des és ezredesi helytartó 1416; a’ major 
1216; a’ kapitány 1016; a’ főhadnagy 744, 
az alhadnagy 644 frankot esztendőnként; 
az altiszt naponkint 40 centimet, a’ köz
katona 25-öt.

L e g ú j a b b a k .  Marquis Palmella e’ f. hónap 
13 dikán Oportóba elutazott; D. Pedrónak Londoni 
ágensévé Ferreira Borgest tévén. — Londoni levelek 
szerint D. Miguelnek jól folynak dolgai; Oportót nem 
sokára 30 ezer emberrel szálja meg. — Scott Walternek 
Sept. 12-dikén halálát várták. Az Angoulemi Herczeg- 
né holyroodi kisérő'el e’ f. hónap 16-dikán Rotterdamba 
érkezett. William Temple úr Anglia részéről a’ Szász 
udvarnál meghatalmazott Ministern neveztetett. — Ra- 
morino Gralis ellent mond azon hírnek, hogy ó a’ 
Braunschweigi Hercz ggel valami egyességre lépett vol
na .— Goblet Generalis (Belgiomban) Status Ministem* 
neveztetett; időküzileg a- külső ügyek is reá bízattak.

(Hasznos Mulatságok 26. Szám.  ̂árkus Hirdetés)
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H I R D E T É S E K
a’ Hazai s  Külföldi Tudósításokhoz.

Pesti Könyváros W i g a n d  Ot t ónál
éppen most megjelent és találtatik:

C s á s z á r  F e r e n c z

Kritikát érdeklő levelei
8rét, Pesten, csinosan fűzve. 20 kr. C. P.

Figyelmeztetés.
(1 ) Méltóságos Galánthai Gróf Eszterházy Pál császári királyi kamarás úrnak 

értésére esvén az, hogy bizonyos rósz lelkű ember Írását utánozván, és grófi 
nemzetségi petsétjét le másolván, neve aláírása, és szinlett petsétje alatt ellene 
adós leveleket készítteni, és azokat Budán, Pesten, és talán máshol is árulni 
bátorkodott. Kíván ezennel mind maga bátorságára, mind mások károsodása 
eltávoztatása tekéntetéből minden embert figyelmessé tenni arra, hogy O egy 
fillérrel sem tartozik, de kiadott adós levelei sintsenek. Mellynek tekintetéből, 
mindenkit neve aláírása alatt hamissan készült adós levelek megvételétől óvja 
kinyilatkoztatván, hogy azokat sem mostani Birtokossaitól, sem azoktól kik jö
vendőre magokénak tenni bátorkodnának béváltani és kifizetni nem fogja, sotfc 
megkérvén mindenkit, hogy az illyes hamis adós levelek árulójit, az illető Tör
vényhatóságnak fel adni terhekre ne légyen.

Weher M. Posztó Kereskedő
„ M a g y a r  O r s z á g  P r i m á s s á h o z *4

CPesten }ta Nagy Kristófhozneveztetett Patika mellett.J 
ajánlja friss és jó árúkkal ellátott boltját; hol találtatnak mindenféle módiposztók, 
D r a p  C r o i s e ,  K a z i m i r ,  D r a p  M o u s s e l i n ,  f inom i n g f i a  ne  11 és alsó 
nadrágoknak való (Schw. Boy) a’ legillőbb áron.

Vannak ugyan ott módi k o c s i p o s z t ó k ,  valamint |  é s |  szélességű libe^ 
ria posztók is a’ legjobb minéműségben.

H i r d e t é s .
( 0  A’ Tisza melléki királyi koronái szabados kerület Tanácsa’ részéről lel» 

sőbb rendelések’ következésében közhírré tétetik; hogy a’ most érintett kerületi
Második Félesztendő•
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törvényhatóságnak, úgy szinte az ezen kerületben fekvő Martonyos, Ó Kanizsa 
Zenta, Ada, M ohol, Petrovoszello , O Becse, Földvár, Turia , és Sz. Tamás, 
részszerént mezővárosok’ , részszerént helységek községei síühségére az 183| ka
tonai esztendőre megkivántató irományokhoz tartozó szereknek, úgymint: 196 | 
Rizma papiros, 81 font Spanyol viaszk, 71^ tizenketted plajbász, 279 itszeténta, 
76 penecillus, 75 olló , 90 kalendáriom , 44J font kötőzsineg, 102*- lat spongia, 
17^ font kréta, 1 tizenketted vörös plajbász; — úgy nem különben a’ közszolgá
latban lévő cselédek’ öltözeteihez szükséges 515^ rőf búzavirág színű, és ]7£ rőf 
sárga posztó, 1222 rőf bélésnek való vászony, — 1718 rőf zsinór, 1201 rőf suj- 
tá s , 177 pár csizma, 66 kalap, 15 sapkáknak kiszolgáltatása folyó esztendei 
Mind szent hava 16-dik napján, O Becsén, a* kerületi tanácsházban reggeli 9 óra
kor licitáltatni fog. — A’ kik tehát ezen kiszolgálás’ licitatiójában részesülni akar
nak , mind az irományok szükségeinek, mind pedig az öltözetekhez megkívánt 
szereknek kimunkált közép árához erányzott bánatpénzt előre letenni kötelesek 
lesznek. Azok pedig, kik ezeknek kiszolgáltatását licitatio útján magokra válal- 
ják, tartoznak a’ fentéríntett kerületi tanács által mutatóúl eleibek adandó dara
bokhoz, minémüségükben egészen megegyező irományi szereket, és az öltözetek
hez szükséges árúkat folyó esztendei Szent András hava 30-dik napjára ü  Becse 
mezővárosban lévő kerületi tanácsházhoz önnön költségükön szálítani, a’ többi 
feltételeket a kerüíetbéli írnoki, úgy szinte a’ pénztári hivataloknál akár mikor 
megtekinthetni. Költ Budán Szent Mihály hava 18-dikán 1832.

Tanuló Ifjak számára kosztot es szállást
ajánl egy Tisztviselő Pesten , ki a’ mérsékelt fizetés helyett egy részben élelme
ket is elfogad: — az illető Szülők tehát a'Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ Szerkez- 
tető Intézetében akár szem élyesen, akár J. P. betűk alatt beküldendő frankirozott 
Levél által az iránt eleve tudakozódhatnak. —

Petrózai T r a t  t n er J.M. és K á r  o ly  i I. KÖnyvnyom tat ó-Intézet ében,
Pesten Országút (B. Ortzy ház 531. sz.)

Éppen most hagyta el a’ sajtót:
A Pesten felállítandó

Magyar Játékszínről
Prof. Iienkó' Jósef.

Borítékba fűzve 10 kr. e. p.
-t3 T i  I t  11 n. V  9. s: p. 11. p h t i  1. 1. n  n  n t  i  n  n 3> t i  11 íi\ n  i  ** /  % m  v  1 h  s  p r p■'u t  1 8 3 2 - d i k b e n .

1 Gabonának Pesti p ia tz i U ra S e p te m b e r  28-dikán 1832. V á l tó  Cz.ban, Posonyi m érő

1
I tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

7 —
5 —
2 — 48
2 — 44

6 — 20 
4 — 40 
2 — 44 
2 — 40

6 -
4 — 20 
2 — 40 
2 — 30 |

Zab
! Kukoritza 
Köleskása 
Köles

1 — 40 
3 — 24

1 — 36 
3 — 20

1 — 32
3 — 4

kept. 27-diken 5 Láb, 8 Hüv. 9 Von. 
— 28-dikán 5 Láb, 4 Hüv. 3 Von.

— 29*dikén 5 Láb, 0 Hüv. 3 Von.
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H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
Hó i d .

Hóid epedók' bú* kepe r s»*lid fáklyája- az éjnek 
Mért bujkál ortzád fénye homályok alá?

Bualakodók örömest rejteznek puszta magányba 
H ol tolok, bízvást senki ne kérdje: m i baj ?

P E S T E N  S z e rd á n  Mind-Szent Hava 3-dik napján 1852.

Magyar és Erdély Ország*
Estei Ferdinand ő  kir. Magossága e’ 

f. hónap í-sőjén, városinktól ’s hazánktól 
felette érzékenyen válva meg, Budáról 
rendeltetése helyére Lembergbe-elutazott.

Ö es. kir. Felsége méltóztatott Aug. 
25-dikén kőit legfelsőbb határozása által 
Nagy Mtóságu Márkus és Batizfalvi Báró 
Mariássy András cs. kir. kamarás-és hadi- 
Tárnok úr ő Excjat belső Titkos Taná
csossá kinevezni.

Győr bili érkezett Sept. 25-diki levél 
szomorúan jelenti Fő Tiszt. Horváth Pál, 
Tihanyi Apát urnák halálát. Az elhunyt 
született Ns Zala Vgyének Békallya nevű 
helységében 1753; Sz. Benedek Rendjébe 
álLott 1773; itt.szent kötelességeiben híven 
járván e l , 1816 Tihanyi Apáturnak válasz
tatott ; a’ nevezett Rend’ későbben rá bí
zott fő kormányát is 1830-dikig ügyes buz- 
gósággal viselte. Ez időtűi fogvást Tihany
ban a’ rég óhajtott csendes magányban 
töltötte napjait, mellyeknek végsője, Sept. 
hónap 10-dike vala.

Második Félesztendo,

Ns Pest Vgyében e’ f* hónap 23-dikán ; 
Ns Trencsén Vármegyében pedig 15-dikén 
fog tisztujitás tartatni.

Bécsi levelek után közli az Erdélyi 
Híradó, hogy O es*, k. Felsége a’ multh. 

:12-dikén Lang Mátyás urat Erdélyben tar
tományi számadási Tanácsnokká (Provin
ciális Rationum Gonsukor) méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

Besztercze Bánya Sept. 2 7. 1832.
; Alig festhető az öröm , ’s lelkesedés , m el
lyel Megyénk ujonnan nevezett Főispá
nját Melt. Garanszegi Géczy István urat,, 
cs. k. udvari Tanácsost ’s a’ Főméit, m. k. 
udvari Kantzellária Referendáriusát e’ f. h- 

'25. ’s 26-dik napjain fogadta. Megyénk 
-színeit tagjaiból álló küldöttség menvén- 
a’ már nehány napok óta Garanszegi jó
szágán mulatott Főispányunk elébe; ennek 
kísérete mellett Sept. 25-dikén délutánni 
4 órakor tartotta ő Méltósága Besztercze 
Bányára bejövetelét, Vármegye katonái-,, 
városunk polgári katonasága ’s megyei 
banderisták ’s török muzsika nevelvén a’ 
fényt, az örömet és lelkesedést. Megér
kezvén a’ megye házához;, főispányi szál
lásán a’ több megyékből érkezett küldött-, 
ség üdvözléseit fogadta el tiszt. Főispán
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tsyunk. Ugyanezen küldöttségek e polgsn  
ünnepre kinevezett királyi Biztos , s’ hely
beli Méltóságos Püspök Belánszky Jósef 
úrnál is meg tették tisztelkedő kötelessé 
göket. Más nap fényes küldöttség által 
hivatva jelentek meg a’ Méltóságos Fő- 
Ispány ’s kir. Biztos urak a’ Vármegye 
n-agy palotájában; hol a’ Mélt. kir. Biz
tos ’s beiktató ur deák nyelven tartott 
beszédje közben a’ Főispányi kinevezte- 
tésről szólló kir. végzés, valamint a’ 
biztossági k. levél is felolvastatván , 
tiszt. Főispányunk a’ hitet letette, ’s szin
tén római nyelven mondott ez ünnep mél
tóságához illő beszédet. A’ Nemes Vgye 
részéről is mind a’ M. kir. Biztos, mind 
M. Foispány úr lelkes beszédje visszonoz- 
tatván, első Alispányunk, megyénk most 
beiktatott Fő kormányozójának a’ megye 
pecsétjét ’s a’ levéltár kultsát által adta. 
Táblabirák nevezésével végződvén az ülés, 
„Téged Isten dicsérünk“ tartatott a’ város 
fő templomában; 1 és órakor délután 
kezdődött az 500 személyre adatott fényes 
ebéd; mellynél a’ Fels. Császár, Király, 
Nádor ’s egész Austriai ház boldog meg
maradásáért, a’ kir. Biztos ’s Fökorma- 
nyozónk egésségéért üritetlek az ölöm 
poharak.

H í r a d á s
a’ magyar tudós társaság részéről.

munka czím lapján ’s a’ lepecsételt levélen 
is áll.

Újra emlékezetbe hozatik, bogy 
1832-ben Martius 24kétől, 1833ban Martius 
24kéig szomorú vagy érzékeny játék irásár 
nak esztendeje lévén, most csak illynemü 
munka lesz elfogadva. Vígjáték esztendeje 
majd 1833ban Martius 24dikén kezdve 
1834 Martiusának 24dikéig lesz, ’s az 
ollyant akkorra lógja békivánni a’ társaság. 
A’ kié tehát azon már hozzám küldött illy 
czímü eredeti vígjáték: „Fős v én y  tö b 
b e t k ö l t “ látni fogja, annak ideje előtt 
történt beadását, mert vi gálát alá az, csak 
1834 Martius 24dikén túl kerül, ’s igy ha 
tetszik, még addig magához veheti tőlem. 
Két szomorú játék pedig, melly Erdély
ből érkezett már hozzám, megkivántató jel
mondás és pecsétes levél nélkül lévén, 
ennek, rend kedvéért a’ szerzőtől pótlását 
várom. Egyébiránt, hogy a’ magyar tudós 
társaság Igazgatósága minden esztendőre, 
100 darab aranyat tett ki, majd szomorú 
vagy érzékeny játék , majd vígjáték jutal
mául , az a’ felől szóllolt első hirdetés ér
telmében, már tudva vagyon. October 
2dikán 1832.

Dubrejitei Cúlor m. k.
Titoknok.

Lakik Dudán« Váralja, pistori ház SJd. szám.

N a g y  B r i ta n n ia .

Kit a’ múlt Martius 24 dikén lS32-ben 
költ ’s ezen újságnak 24-dik számában álló 
jutalomhirdetés felbuzdított volna köl
tőink közül, tudtára adatik ezennel, hogy 
az eredeti szomorú játék készítésére hatá
rozott esztendő, 1833-nak Martiusa 24-kén 
telik bé ’s ennél fogva dolgozását, egye
nesen alólirthoz azon említett napra ne 
sajnálja béküldeni. Tudni való , hogy a’ 
költő nevének lepecsételt levélben kell 
titokban jőni 's ennek a’ kézirathoz tar
tozására egy jelmondás intsen , melly a’

Irlandnak — hol folyvást tartanak az
erőszakoskodások, — államijáról ígj' ír a’ 
Times: A’ személy ’s vagyonbeli bátorság 
írlandban soha nagyobb veszélynek , mint 
e’ legújabb időkben ki nem vélt téve. Az 
irlandi parasztok, kik magokat a’ törvény 
és birtok ellen örökös védháborúban len
ni hiszik, az egyesülésekben, mint Jegfo- 
ganatosb segédeszközben keresnek mene
déket Egyetértve, közösen kivánnak bősz- 
szútállani; és mivel a’ törvénnyel ellen
kező ’s többeknek közre munkálódását ki-
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vánó szándékok vigyázatlanság és árulás 
miatt különösen veszedelmesek; innen a’ 
közczétü egyesületek régi szokása titkolód
zást, fortélyt, és ravaszságot oltott a’ nép 
alsó osztályiba, mellyek rendkívül nehez 
zé teszik az előre készített csapás kikerü
lését , vagy vétküknek a’ törvényszék előtti 
bebizonyítását. Az irlandi legújabb tudó
sításokban sok példáira találunk a durva
ságnak, és borzasztó kegyetlenségnek; de 
a’ népcsoportot illy rettentő gonosz tet
tekre vezető okok a’ papi, vagy földesúri 
hatalomnak valódi, vagy csak szinlett visz- 
szaéléséből eredtek. Igaz, hogy ha a’ föl
desurak távollétén panaszkodunk, ezek 
igy felelhetnek: „mi örömünk lehetne az 
irlandi lakásban , hol már esztendők óta 
minden, a' mi szent, le tapodtatik , és 
senkinek élete bátorságban nintsen?“ De 
ha megengedjük is, hogy a’ földes urak 
és haszonbérlők közti szövetkezések alap
jában valami hibás van, ’s hogy valami 
szenvedett bántódás érzete nyomja a’ sze
gényeket, melty őket természeti oltalma- 
zóik ellen való támadásra indítja: még sem 
foghatjuk meg, miképp felelhet valaki igy, 
ha szemmel láthatólag be nem tudja bizo- 
nyitni, hogy mindég az irlandi haszonbér
lő a’ gyalázatos gonosztévő, a’ földes m 
ellenben mindég ártatlan áldozat. Az igaz 
ebből á ll, hogy az irlandi földes urak, 
whigek , radicalok, vagy toriek a legfonto
sabb esetekben szembetűnő magokhoz szi
tást mutattak. Ok csaknem kivétel nélkül 
egyűl egyig ellene szegezték magokat a’ 
szegények törvényének. Ez ellenkezőt bi
zonyít azzal, hogy ők a’ szükölködőnek 
Ínségeit szivökre vennék. Hajlandóknak 
mutatják magokat a’ tizedi rendszer ellen 
harsogó, nem igazságtalan panaszrban a’ 
népnek megegyezni; de arra várnak, mig 
földbér formában valamelly ezt helyreütő 
javallat fog tétetni; akkor osztán meg lát
juk, mennyire viendi őket a’ béketűrés

lelke, a* katholíkusok iránti egyenességf 
’s az egyházhoz vonzó szeretet. Mi a’ pa
rasztoknak a’ tized kicsikaráskori erőszak
jaikat illeti: ezekért a’ boldogtalan szegé
nyeknek kell lakolni; mert ezek mindég 
leginkább szenvednek a’ törvénytelen za- 
bolátlanság miatt. De ha volt valaha olly  
rendszer, mellyet emberiségből rs fel vilá
gosodott politikai tekintetből sajnálkozva 
nézhetni; ez az valóban, melíy az egyhá
zat ’s a’Statust Irlandban ar felingerlett éa 
megelégedetten néppel szükségtelen öszv© 
ütközésbe ejtette.

A’ Cork Reporter számos személyek 
elfogatásáról szóíl, kik a’ tized iránt tar
tott gyűlésekben jelen ’s munkások voltak. 
Írja , hogy a’ minísterium és irlandi pártfél 
közti harcz naponkint mérgesebbé látszik 
lenni. — Egy dublini újság szerint, az unió 
felbontásának ügye sokkal hamarább elő* 
haladt, mint annak íegtüzesebb baráti is 
még egy hónappal ez előtt várták. Négy* 
vénén fognak választatni a’ parlamentbe, 
kik a’ felbomlást kívánják ; a’ többi köve
tek közül is sokan egyetértenek ezekkel.

London Sept. 14. Tegnap estve Mar
quis Palmeíla Oportó felé indult el. Itt  
minden csak D. Pedro álhatatos magavi
seletéről, ’s faradhatlan munkásságáról be
szél. Noha ő mind ez ideig Oportóba van 
szoritva; még is csak nem bizonyosnak 
tartja minden, kezdett szándékának szeren* 
tsés kimenetelét; egyedül pénzbeli hely* 
hezete felől támadhat még nyugtalanság, 
mivel tengeri és száraz földi ereje igen 
sokba kerül. A’ bitanglő nagy segedelmet 
kapott a’ spanyol papságtól, és minden, 
a’ mi Európában az önkénynek bókol, biz
tatásául szolgált. Az angol kormány ugyan 
még Dona Mariát formaképpen el nem ös- 
mérte; de ezen elösinérés csak egy bizo
nyos dolog beteljesedésétől függ, mellyet 
osztán Nagy Britannia elösmerése azonnal 
követni fog. Már kiirtott D. Pedro egyet



a* portugaüi nemzetet ally so t évektől s 
fogvást kínzó legnagyobb rosszak közűi.i 
Ki hirdettette a’ törvényszéki üléseknek, 
nyilvánosságát, ’s ez által halálos döfést, 
ejtett a’ portugalli bírák’ megvesztegette* 
tési rendszerén.

Blacas herczeg Sept. 14-dikén hagyta 
el a’ Hotel de Grillont hogy Edinburgba1 
menjen , ’s tudósításokat vigyen X. Károly* 
nak, ki a’ herczeg megérkeztté után tüs
tént fogott Austnába indulni. A’ herczeg. 
több nem hivatalos beszélgetéseket tartott 
Lord Palmerstonnal, mellyek, mint fon-, 
tos okokból gyaníthatjuk, a’ holyroodi 
számkivetettnek rendeltetése helyét tár- 
gyazták. Az angoulemi herczegnének (a’ 
szerentsétlen XVI. Lajos leányának) meg- 
kellete Windsorba hivatni, ha az udvari 
etiquette e’ megkülönböztetést nem ellenzé 
vala. Ugyan ez okozá azt is, hogy a’ ki
rályné nem udvari Öltözetű cselédektől kí
sértetve látogató meg a’ Marne grófné czim 
alatt utazó herczegnét; ki hogy Londonon 
menne keresztül, annak okául a’ Leithtől 
( kikötő város Edinburgnál) Hamburgig 
tartó hosszas hajózástól való unatkozást be* 
szélük. Maga az exkirály is kiváná megláto
gatni a’ fő várost; de nép lázzadástól félt.;

Sept. 15-dikén reggeli hat órakor in
dúlt ki Angouleme herczegné négy kotsit 
megtöltött kísérőivel a’ Hotel de Grillon- 
b ó l, hol 1814. XVIII. Lajossal ’s több 
úti társaival olly fényesen fogadtatott. 
Minden Marne Grófné czim alatt elhagyott 
szállására küldendő levelei Choiseul mar- 
quiznak fognak átadatni, ki Londonban 
marad. E’ szerentsétlen bujdokló famíliát 
takarékosság és egésségbeli kilátás indítják 
Skóczia elhagyására. X. Károly, az An
goulemi és Bordeauxi herczegek Leithtől 
Hamburgba egy kormányi gőzhajón fog
nak utazni. Két észtig tartott holyroodi 
lakások alatt igen egyszerű életet szok
tak meg a’Bourbonok; rendesen felköltek

hat és hét óra közt; ezután kegyes foglala
tosságokat végzék el; 10 óra tájban regge
lizvén , ebédig, meily hat órakor történt, 
látogatás,lovaglás, vagy kotsizás közt töltöt
ték idejeket^ 11 órakor a’ famíliának min
den tagja nyugodni ment.

Canadai levelek és újságok szerint ott 
a’ cholera nagy pusztítással terjed, ’s min
den rendű lakosokat meglep, ’«-többnyire 
halált okoz.

Franczia Ország.
Gróf Drouet d’ Erlon tábornagy fel

szólítást botsátott az alsó Loire, Vendee, 
Maine , Loire és mind két Sevre lakosihoz, 
mellyben az ezen tájakon csavargó, pén
zen fogadott gyilkosok által véghezvitt go
noszságokat előadván, minekutánna az 
elöljáróság eddig gyakorlott mérséklete 
sikeretlen a’ csendesség helyreállítására , 
’s keményebb eszközökhöz nyúlni kente
ién; serkenti őket, hogy csatolnák ma
gokat a’ katonasághoz azoknak legyőzése 
végett, kik az egyenetlenség tanácslói. 
A’ kormány úgymond, mindent kész ten
ni , a’ mi a’ földmivelés és szorgalom te
kintetéből az ország jóllétére szolgálhat; 
de erre csend és béke kívántatik.

(Oest. Beob.) A’ Temps ítélete sze
rint Európa jelen környületei legalább 
tavaszig háborúra nem mutatván , a’ ka
marák addig kizárólag foglalatoskodhat
nak az ország belső reformjával, melly- 
tol az előbbi üléseket a’ külső háború 
gondjai vonták el. Óhajtja a’ nevezett 
újság, hogy a’ kőzelébb egybehívandó 
kamara jobb végre fordittatná a’ közérte
ket ; az adót a’ magános vagyon forrásival 
arányba tenné; minden helyre magára 
bízná a’ helybeli érdekletekről való gon
doskodást; a’ közhasznú czélokra való 
egyesülés lelkét tovább terjesztetné; a’ 
községeket a’ kerület, ezt a’ megye, a’ 
megyét a’ képviselők alá vetné; meghatá-



rozná azon eseteket, méllyekben a’ mi-( 
niszterium és annak ügyvivői a’ törvények 
megsértéséért személyükkel vagy értékök- 
kel felelni tartoznak; megállapítaná , hogy 
minis'terium, elő lü lő , rendszer, minisz
teri egység nélkül nem lehet; ez az ex
propriate egy törvénye melly a' sajtó 
vétkek, és a’ bosszú ’s rágalmazási puszta 
vétségek durva meg külömbözftetését el
törli. Ha ez ajánlat elfogadtatik, úgy a’i 
kormány kidolgozhatja, a’kibinetben azon 
planumokat, mellyek a’ sajtóvisgálati ál-i 
tál előre készíttetnének. De mellyik mi
nister vállalna fel olly munkát, mellyről 
bizonyos, hogy azt nem ő fogja a’ kama
rák elébe terjeszteni ? Mellyik leendő mi
niszter támogatna a’ házak ellenében olly: 
kérdéses tárgyat, mellyet nem maga ké
szített? Még is azt hiszik, hogy idővél 
minden meg fog történni. !

A’ National a’ Chartát kívánja visgá ; 
lat alá vétetni. Franczia Ország, úgymond 
hasonló azon betegekhez, kik nem akar
ják, hogy az őket senyvesztő nyavalyákat1 
előttök kimondják. Ámbár jóllétünk egyet
len útja a’ Charta megvisgálása, mellyet 
^gész Franczia ország egy valódi képvise
lőség által ^lémezdkna, még is inkább; 
hiszik azt, hogy a’ mostani alkotmány 
tökéüetes, ’s egészen halhatatlan.

A ’ J o u r n a l  d e s  B e k a t s  maga 
hitvallását, ’s az oppositio és a’ közte lévő 
különbséget következőkbe foglalja: mi a’ 
^onstitutienalis monarchiát akarjuk egé
szen ; az oppositio a’ királyságnak csak 
nevét, ’s ezt is csak lassú hanggal, csak 
valamelly szeméremmel em líti; ez o lly  
monarchiára vágy, melly a’ párlfelektő 
naponkint engedelmet kérjen. Mi átaljá- 
ban akarjuk a’ Chartát; az oppositio pe
dig csak azon feltétel alatt, hogy azt an
nak leikével ellenkező törvények- álta 
elfojtsa. Mi az egész többséget erőssen 
egybekaptsolva akarjuk; az oppositionak

czélja azt felbontani, ’s felekre oszlatni, 
ezeket fentartani, amazt kiküszöbölni ’s 
uj többségre törekedni. Mi a* új kabinet
ien egész kiterjedései többséget óhajtunk ; 
az oppositio pedig azt a’ mennyire csak 
ehet, kizárja. Szóval, mi a’ constitutiós 

monarchia ösvényén akarunk mindég erőss 
éptekkel haladni; az oppositio pedig Fran* 

czia országot a’rendetlenségek ’s veszedel
mek örvényébe akarja vissza dönteni. Mi 
oeakerjuk temetni a’ mélységet; az oppo
sitio azt újra kitárni igyekszik. Jelen van 
a’ pillanat, valamelly félhez állani; a* 
király és az ország nem fognak késedéi— 
mez ni.

A’ Journal du Commerce azt feleli 
a’ Journal des Debatsnak, hogy a’ doctri- 
nairek koránt sem akarják magok részére 
vonni a5 kamarai többséget Csupán Dupin 
és Odillon Barrot uraknak volt a’ házakra, 
valódi befolyások; ezek a’ parlamenti che
fek. Ha ezek most egymással meg nem 
férhetnének, ugy egyiknek vagy másik
nak, vagy mind kettejeknek a’ kormányra 
kell jutniok. De a’ doctrinairek onnét 
örökre kivannak zárva; nintsenek ugyan* 
is elfelejtve az Ő nagyravágyás sugallotta, 
hízelkedő beszédjeik , sem a’ restauratió- 
hoz vonzó indulatjok , mellyet rossz ked- 
vökben olly természetesen nyilatkoztat
tak ki.

A ’ National a’ Journal des Debataal 
ellenkezőleg azt hiszi, hogy a’ doctrinai
rek nem könnyen juthatnak a* kormányra. 
Nem kell az embernek, ugy mond ez, 
magát megcsalnia^ a’ Guizot ministeriuma 
most egy kétségbe esett ministerium lenne. 
Illy értelemben van a’ C o u r r i e F  F ra n 
ca is  is , melly igyir: nyilván megcsalták 
magokat a’ doctrinairek. Minden iparko
dások mellett is , mellyel egy hónap óta 
a’ restauratio hírét és jótéteményét előt-> 
tünk magasztalni igyekeztek, nem egyen
gethették ki magoknak az utat. Míg a*



július emlékezete elevenségben marad, 
mig a’ háromszínű lobogó lessz a’ hadi 
sereg lobogója, mig a’ nemzeti felsőség 
princípiuma törvény könyveinkből ki nem 
töröltetik; lehetetlen azoknak a’ statusha
talomra julniok. Az ország soha sem fogja 
őket úgy nézni, mint a’ revolutio minisz
tereit; mert ők ezt nyilván megtagadták, 
és igy azt könnyen veszélybe is dönt- 
h t é .

Az Orleani Herczeg Sept. 20-dikán 
utazott el Brüsselbe, ugyan oda indult el 
egy nappal előbb L e h o n úr, belga követ. 
Gerard marschallnak ugyan azon hónap
21-ikén az északi sereghez kellett elmennie.

A’ Constitutional szerént most a’ ha
di ministerium olly expeditiói készületek
kel foglalatoskodik, mellyeknél fogvást 
Franczia Ország, Algier, Oran , és Bona 
birtokában megerősittessék , Constantine 
tartományt pedig elfoglalhassa.

A’ Messager des Chambres igy ír 
Károly Braunschveigi herczeg el fogatta
tásáról: Sept. 18. fogato ltéi, úgymond, 
tulajdon szállásán ; mellynek két bemene
tele volt. Már 6 óra előtt városi őrség , 
és egy posta kocsi állott az úlszán, egy 
politia biztos pedig ügyvivőivel a’ boule- 
vardon v o lt , ’s a’ kapu be lévén zárva 
várakoztak. Érre elérkezett a’ Gazette Me 
dicaleszéthordója, kinek felnyitották a’ ka
put , ’s utánna belépvén a’ politia tiszt is , a’ 
herczeg szobája felé ment. Az előszobába 
beeresztette a’ szolga, de a’ herczeg, ki 
még az ágyban feküdt, nem akart engedni 
azon hozzá intézett felszóllításoknak , hogy 
öltöznék fel ’s jone ki. Azért is egy laka
tos felnyitotta a’ hálószoba ajtaját; ’s a’ 
politia biztos felolvasta a’ parancsolatot 
az elutazásra, melly ellen a’ herczeg pro
testált ugyan, a’ nélkül mindazáltal, hogy a’ 
megbízatása teljesítésére elszánt nagyobb 
erőnek ellene szegezte volna magát. Csak 
ugyan felült a’ herczeg a’ posta kotsira,

s heted fel órakor jó kiséret alatt Helvé- 
cziába utazott, hihetőleg a’ Berni kanton
ba, hol volt czélja utolsó szükségében 
menedéket keresni; reményi vén, hogy 
ezen köztársaság jobban fog vele bánni, 
mint a’ többi kantonok p. o. Basel és ki
vált Graubündten ’s Neufchatel. U t ó l -  
í r á s .  Ezen pillanatban haljuk, hogy* a* 
braunschweigi volt herczeg elébb Pontar- 
lierbe, onnan Baselbe vitetett volna. De 
mi bizonyosnak hisszük, hogy Bernát fogja 
lakhelyéül választani. Basel nem bátorsá- 
gos menedék hely, hol különösen kemé
nyen bánnak az idegen személyekkel, ’s 
mihelyt valarnelly nagy hatalmasság vissza 
kívánja az ott menedéket keresett idege
neket , azonnal kiadják. Bernának más 
helyhezete van, ’s úgy hisszük, Károly her
czeg azt választja maradása helyének.

September 16. a’ Párisban lévő kö
vetek közül 60 gyűltek fel a’ követkamara 
új szálájába, hogy megpróbálják érthető-é 
benne a’ beszéd. 100 katonát ültettek a* 
székekbe, ’s több ott elmenőkkel töltötték 
a’ palotát. Delaborde és Tracy urak szól- 
lottak a’ beszélő székből, ’s a’ próba kie
légítő volt.

Német Ország*
A’ német szövetségi Gyűlés 1832 Sept.

6-diki ülése jegyző könyvének kivonatja:
Az irók, kiadók és könyvárosok iga

zainak a’ szövetségi végzetek 18-dik czik- 
kelye szerint a’ könyv és műkereskedési 
tárgyak utánnyomtatása ellen leendő .bá- 
torságositása tekintetéből, abban egyeznek 
meg a’ Német Szövetség hatalmasságai, 
fejedelmei és szabad városai, hogy az után- 
nyomtatás ellen szabott törvények alkal
maztatása esetében tulajdon jobbágyaik ’s 
a’ másik Fejedelem alattvalói közt eddig 
fenállott különbség viszonosan az egész 
Szövetség kiterjedésében megszűntessék, 
ollyképpen, hogy akármelly Status irói,



kiadói, és könyvárosai minden más szövet
ségi tartományban az utánnyomtatás ellen 
ott törvényesen fenálló védelemmel élhes
senek. A’ legfőbb ’s magas kormányok 
ezen végzet teljesítésére megkívántaié ren
deléseket fognak kiadni, e’ megtörténvén 
az utánnyomtatás ellen megállapított tör
vényeket a’ Szövetségi Gyűléssel két hónap 
alatt közléndik.

Frankfurt szabad városban m. h. 21-kén 
a’ német Szövetség Gyűlésének Sept 6 diki 
3 végzése hirdettetett ki. Ezek szerint 1-ször 
a’ Stuttgartban megjelenni szokott „Deu
tsche Allgemeine Zeitung“ a’ Német Szö
vetség minden tartományiban eltöröltetik; 
redactora pedig Mebold illyes Írások szer- 
keztetéséhez öt esztendő alatt nem botsát- 
tatik. — 2. A’ hildburghauseni „Volks
freund“ czimű időszaki irás, mint lázza- 
dást gerjesztő megszüntetik ; az illető kor
mány pedig felszólliltatik redactorának 
kinyomoztatására; eltiltatnak még a’ hil- 
burghauseni könyvnyomtató intézetben, 
minden a’ kiadó neve nélkül megjelenő 
napi és havi Írások; ha pedig ez még to
vábbra is alattomosan megtörténnék , le
tartóztatni, ’s az illy munkáknak terjesz
tőik pénzre vagy fogságra biintettetni ren
deltetnek. 3. A’ már előbb eltiltott „der 
Freisinnige“ és „der Wächter am Rhein“ 
czimű újságok nem régen kinyomozott 
6zerkeztetőik Giehne és Dr. Strohmajer 
Ferencz az illyes Írások redactiojátúl öt 
esztendőre eltiltatnak.

Orosz Birodalom.
»Egy k ülföldi újság hazugságai“ czim 

alatt igy ir a’ Petersburgi Journal: Azon 
goromba rágalmazások közűi , mellyeket 
az Orosz birodalom ellen több idegen új
ságok hintegetnek, ’s meltyek szintolly tu
datlanságot mint álnokszivűséget mutat
nak, nem mellőzhetjük el a’ Temps Aug. 
2-dik levelének azon híradását, mintha 
Toulonban az Orosz tengeri tisztek és a’

lengyel kibujdostak közt valami veszekedés 
történt volna. Azon közelebbi környül- 
mények, mellyeket az emlitett hirlap, elő
adásának hihetőbbé tétele végeit az Orosz 
tisztek magok viselete felöl beszél, olly  
gyalázatosok, a’ miilyen hamis és koholt 
maga a’ tett, mellyel azok egybekötve 
vágynak. Mi a’ leg igazabb, sőt magoknak 
a’ touloni tisztviselőknek bizonyításaiknál 
fogvást állíthatjuk, hogy mig az Orosz cs. 
Achilles nevű brigg Toulonnál veszteglett, 
semmi verekedés vagy szópör nem történt, 
és az azon volt tisztek nem hogy a’ köz 
csendességet legkevésbé is megzavarták 
volna , sőt jeles magokviselete által Toulon 
legfőbb rendű lakositói is kedvességet és 
tiszteletet érdemlettek.

H o l l a n d i a .
(Amsterdamer Handelsblad Sept. 17.) 

A’ londoni munkálatok állása felől jött 
legujabbhirek olly ellenkezők , ’s átaljában 
olly kevéssé kielégítők, hogy e pillanat
ban alig tudja az ember, hányadán van a’ 
politikai világban. Kevéssel ez előtt meg
győződve lenni látszott a’Conferentia Hol
landia kivánatainak igazságáról, és lartós 
magaviseletének törvényességéről. Most is
mét azt beszéllik, hogy Hollandia még 
kéntelen nagyobb áldozatokat lenni, mint 
a’ miilyeneket már tett Relgiom lélesitése 
és az európai béke tekintetéből. Egy nap 
jelentik, hogy a’ kétséges pontok száma na*$ 
ponkint kevesedik, ’s hogy magok a’belga 
meghatalmazottak is engedékenységet mu
tatnak; másnap már azon tudósítás jő Lon
donból, hogy a’ diplomaták közt rendkí
vüli munkásság uralkodik; hogy mindenün
nen fontos hivatalos levelek érkeztek; 
hogy a’ munkálatok bonyoíódtabbak mint 
valaha ’s a’ t.

B e l g  i o m.
Az antverpi erősség ellen ismét hadi 

mozgásokat kezdvén a’ Belgák, annak fő-
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hormányozója Chassé Gralis Bűzén ezre
desnek Antverpia hadi kormányozójának 
Sept. 10-dikéről költ intőleveléhen megirá, 
hogy a* fellegvár ellen munkába veit 
hadimozgásokkal hagyjon fel, a’ kiszege 
zett ágyúkat szokott helyére tétesse; kü 
lön ben minden legkissebb mozgást, ’s 
intézetet is kihivattatásnak veendő Bűzén ez
redes Chassé Gralishoz küldött válaszában 
kijelenté, hogy ő csak azt teszi Antver- 
piával, a’ mit a’ Gralis fellegvárával; egyéb
iránt a’ fenyegetődzéstől meg nem ijed, 
’s ezutánra is folytatja kötelességét. Né* 
melly újságok szerint foganatja volt még 
is a’ Chassé Gralis intésének; mert más
nap mindjárt az ezredes által minden hadi
munkák félbehagyalni rendeltettek.

Spanyol Ország*
A’ múlt hónap 20-dikán Parisba a’ 

Spanyol Királynak St. lldefonsóban tör
tént haláláról szólló tudósítás érkezett..$/

Éjszak Amerika*
Üj-York Aug. 18. Noha itta’ cholera 

nagy pusztításokat teszen, de még egy 
sokkal nagyobb ostor is fenyeget bennün
k et, a’ polgári háború. Kiki tudja, minő 
elkeseredésre kénszeredtek az indulatok 
déli tártományinkban a’ vámlajstromi kér
dés miatt. Déli Karolinában nagy öszve- 
gyüléshez készülnek a’ Congressus azon 
törvényének, melly a’ tariffat behozta, 
megsemmisítése végett. Ha már annyira 
megy a’ dolog, hogy déli Karolina e’ nyi
latkozást teszi ; akkor felbomlik az unió, 
’s ezen szakadásnak, Isten tudja, mi lessz 
a’ vége. £ ’ tárgyban a’ déli Karolina kép
viselői egy nyilatkozást készítettek , ’s azt 
a’ Congressusnak át is adták; minden te 
kintetben figyelemre méltó az,, ’s a’ déli 
tartományoknak panaszaikat szelid és okos 
módon terjeszti elő , e’ mellett azoknak el 
igazítását kéri. Rövid időn el fog határozlat-1 
ni a’ Congressusnak e’ főbenjáró kérdése. J

Egyrelges Hírek,
A’ bretagnei egyesület felszállttá a’ 

hazafiakat a’ Carlisták ellen , kik még most 
sem szűnnek meg lázzadást gerjeszteni.

\ Egy Jamaikai újság szerint Tampico 
és Veracruz lázzadásban vágynak.—

Angouleme herczegné Sept. 20-dikán 
Koblenzbe váratott.

Briisseli hírek szerint Van de Weyer 
úr meghatalmaztatott újonnan egyezkedni 
a’ Conferentiával. Muelenaere volt külső 
ügyek ministere vissza lépését,, több tiszti 
társai is követni fogják.

Stratford Canninget Sept. 17. Lon
donba várták; valamint Goblet Grálistis.

Gróf Decaen tábornoki főhadnagy, 
Kleber és Moreau volt haditársar Párisban 
Sept. (fcdikén megholt.

Londonban miniszteri változásokról 
van szó , melly szerént Peel úr lenne első 
miniszter. A’ bernai elfogottak szabadon 
eresztettek.

Herezeg Talleyrandnak Sept.. végén 
a’ Globe szerint Londonba kellett indúlni. 
E’ fővárosban három gazdag ember egye
sült D. Pedro részére egy 800 katonából 
álló. ezred kiállítására.

Herezeg Czartoryski Ádám, vóltelöl« 
ülője a’ lengyel nemzeti kormánynak Lón* 
donból Párisba utazott.

A’ Leuchtenbergi herezegné, a’hajda
ni Olasz országi vicekirály özvegye Niz
zában a’ legszebb kastélyt béreltelte ki 
maga részére; Oda még a’ Bonaparte famí
liának több tagjai is vára Itatnak.

Chateaubriand! ur nője Parisból el 
utazott férje után, kinek Berry herczeg- 
nétől levelet viszen.

L e g ú j a.b ba k. Londonból ezután minden csötör- 
tökön Posta indul Lissabonba e's Oportóba. London es 
Brighton kö»t, a’ parlament engedelmesei »a* ut fog 
készíttetni , melly ISO ezer font sterlingbe kerül. — Az 
északi sereg, mellyhez Gérard marschal elutazott, 
Belgiomot fogja védni, ha az Hollandiátúl megtámad- 
látnék. A’ Vendeei chefek ellen indított' per actái Ren- 
n es lá t ellopatlak._________________________

* (Hasznos- Mulatságok 27. Szám. £  árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

27.

Nevelőnek ajánlkozás.
( l )  Egy jó háztól való nemes ifiút, a’ki minden oskolákon jeles előm enetellel 

keresztül menvén a* következendő oskolai esztendőben 2-dik évbeli törvény 
tanúló lesz, anyai magyar nyelvén kívül, keveset tótul is tud , a 'ném et, fran- 
czia, és olasz nyelvekben járatos, a’ szép irás és rajzolás mesterségben nevezetes 
ügyességgel bir, ’s mind ezekről jeles bizonyítványokat mutathat elő , Pesten va- 
lamelly úri házhoz nevelőnek felvétetni kíván. Felőle ezen újság Hivatal bővebb 
utasítást adhat; valamint arról is hogy a’ külföldi nevendékek e magát ajánló 
ifjú szüléinél kosztot és szállást is kaphatnak. Pesten 3-dik Oct. 1832.

Az Egyházi Folyóírás
(1) második füzete a’ sajtót elhagyta, a’ mit midőn jelenteni sietek ; illő tisz

telettel kérem az egyházi megyebeli Hivatalokat, méltóztatnának tudósítani: mennyi 
példány kívántatik részökre?—-  A’ szerkeztető.

H i r d e t é s .
(1 ) A’ nagy méltóságú magyar királyi udvari Kamara rendeléséből, közhírré 

tétetik: hogy folyó 1832-dik esztendő November 1-ső napjától, hat egymást 
váltó esztendőre, nemes Hont Vármegyében fekvő Inántsi kamaralis puszta, 
f. e. October ) 5-dikén árverés utján, haszonbérbe adatik. Az árverés ípolysághon 
délelőtti 9 órakor a’ Sóházban fog tartatni. Haszonbérleni szándékozók nevezett 
napon 15 for. bánó pénzzel megjelenhetnek, ’s ugyan csak az Ipolysági Sóháznál 
a’ haszonbérlés feltételeit addig is megtekinthetik. Israeliták a’ haszonbérléshez 
nem botsáttatnak. Budán Sept. 24-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(2 ) A’ Tisza melléki királyi koronái szabados kerület Tanácsa' részéről fel

sőbb rendelések’ következésében közhírré tétetik; hogy a' most érintett kerületi 
törvényhatóságnak, úgy szinte az ezen kerületben fekvő Martonyos, Ó Kanizsa 
Zenta, Ada, M ohol, Petrovoszello, Ó Becse, Földvár, Turia, és Sz. Tam ás, 
részszerént mezővárosok', részszerént helységek községei szükségére az 183^ ka
tonai esztendőre megkivántató irományokhoz tartozó szereknek, úgymint: 196^ 
Rizma papiros, 81 font Spanyol viaszk, 71£ tizenketted plajbász, 279 itszeténta, 
76 penecillus, 75 o lló , 90 kalendáriom, 44J font kötőzsineg, 102£ lat spongia, 
17^font kréta, 1 tizenketted vörös plajbász; — úgy nem különben a’ közszolgá
latban lévő cselédek’ öltözeteihez szükséges 515 | rőf búzavirág színű , és 17J rőf

M ásodik  F éleszten do ,
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sárga posztó, 1222 rőf bélésnek való vászony, — 1718 róf zsinór, 1201 rőf suj- 
tá s, 177 par csizma, 66 kalap, 15 sapkáknak kiszolgáltatása folyó esztendei 
Mind szent hava 16-dik napján, O Becsen, a kerületi tanácsházban reggeli 9 óra
kor lícitaltatni fog« —~ A kik tehat ezen kiszolgálás licitatiójaban részesülni akar
nak , mind az irományok szükségeinek, mind pedig az öltözetekhez megkívánt 
szereknek kimunkált közép árához erányzott bánatpénzt előre letenni kötelesek 
lesznek. Azok pedig, kik ezeknek kiszolgáltatását licitatio útján magokra válal- 
ják, tartoznak a fentéríntett kerületi tanács által mutatóul eleibek adandó dara
bokhoz, minémüségükben egészen megegyező irományi szereket, és az öltözetek
hez szükséges árúkat folyó esztendei Szent András hava 30-dik napjára Ó Becse 
mezővárosban lévő kerületi tanácsházhoz önnön költségükön szálítani, a' többi 
feltételeket a’ kerületbéli írnoki, úgy szinte a’ pénztári hivataloknál akár mikor 
megtekinthetni. Költ Budán Szent Mihály hava 18-dikán 1S32.

Eladó-Ház.
([1) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a' Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében f. e. 
November 10-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a* többet ígérőnek 
adatik el. —

H i r d e t é s .
(2) Nemes Pest Vármegyében Pesttől 6 órányira fekvő F első-E ssei Pusz

tán , az esmeretes jó minéműségü Őszi legelő vagy sarjú, melly tsaknem átallyá- 
ba kaszálható nagyságú minden órán haszonbérbe ki adandó , végezni lehet eránta 
Alsó Dabason T. Halász Dienes úrral

Ugyan ezen Felső - Essei Pusztán, a’ múlt esztendőben termett mintegy 30 
és idei mintegy 25 öl széna— múlt esztendei 10 öl, idei szinte annyi Ószi szal
mával eggyütt, — úgy szinte az ezen Pusztával határos Gyoni Göböl-Járási részen 
lévő 12 öl széna f. e. November 5-dikén reggeli 10 órakor kótyavetye mellett el 
fog adatni: Azt is megjegyezvén: hogy ha kívántatna, adódhatik ezekhez ott 
helybe 100 ökörre tágas istálló — és a’ gondviselőnek illendő lakás. — A’ venni 
kívánók a’ hely színén 500 pengő forint bánat bérrel megjelenni ne terheltessenek.

5 pLentes »Státus kötßlßzö Leveleké S7 j -g tor* 
4 pCentes — — — —*
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 torint 125£ tor. 
Bets városi Bankó kötelező 2 \  pCentes — 
Bank Actiákó 1139* —

A 3 J) un  a V i z é n e k  á l  l a p o t )  a a3 B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.

A 3 Gabonának Pesti p ia tz i ára October 2-dikán 1832. Váltó Cz.ban s Posonyi mérő

1
I tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaió 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaió 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 —  20 6 —  40 6 — | Zab 1 — 40 1 — 36 r  —
K étszeres 5 — 4 —  50 4 —  40 Kukoritza 3 —  30 3  —  20 3 — 10
Rozs 2 — 56 2 —  50 2 —  40 K öleskása — — 1 —
Árpa 2 —  48 2 —  40 2 —  36 | Köles — —  j —

B é t  8 b en  a3 p én  z f o  l y  am  a t  k ö z é p  l o t s e  S e p t e m b e r  2 8-aikán :

Sept. 30-ikén 4 Láb, 9 Hüv. 0 Von. 
Öct. 1-sőjén 4 Láb, 6 Hüv. 6 Von.

— 2 dikén 4 Láb, 4 Hüv. 6 Von.
—  3-dikán 4 Láb, 2 Hüv. 3 Von.



28. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
Mesterség és Természet.

Építünk , ’s rontunk ; mind ez munkája valónknak ;
A’ természet is igy dolgozik, erre tanit.

Nem marad egy nyomban földünkön semmi; az egyik
Bomlott részeiből létele másnak ered._______________ ' ________________

PESTEN Szombaton Mind-Szent Hava 6-dik napján ________ 1832.

Magyar és Erdély Ország.
Apostoli Királyunk Sept. 17-dikén 

költ legkegyelmesebb határozása a’ Nagy 
Váradi kir. Akadémiában Yallástanitó 
F. T. G y ő r  f fy  László urat a’ Nagy Vá
radi R. Kath. Káptalannál Th. Kanonok- 
ságra emelte.

O cs. k. Felsége méltóztatott Sept.
20-kán kőit kir. végzése által Tek. S p é c z  
Rudolf Orvos Doctor urat, Egri születésű 
hazánkfiát a’ Therezianumi Vitézi Akadé
miában Chemiát tanitó Professornak kegyel
mesen kinevezni.

O cs. kir. Felsége cs. k. aranykultsos 
Mélt. Losontzi G y ü r k y  Pál urat, eddig 
Ns K rassó Vármegyének Administrato- 
rát, ugyan azon Vmegye Fő Ispányává mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

A’ belső leghívebb jobbágyi hódolás- 
nak ujúlt bizonyságát látá ’s adá Buda- 
Pest Városa e’ mai napon (Oct. 4 ) Felsé
ges Fejedelmünk néviinnepén, mellynek 
fénye szívbuzdító pompás jelenet vala. A’ 
királyivár alatti réten egy régóta e’ végre 
készített fegyvermivek , ’s hadi szobrok 
közepette díszesen emelt tábori oltár előtt 
FŐ Tiszt, ’s Nagyságos O t s k a y  Antal 
Nagyváradi Kanonok és Bachi vál. Püs
pök ur szolgáltatott sz. misét saját ke
gyes buzgósággal, az egész katonai tisz.

Második Félesztendo.

ti kar, számos polgári rendűek ’s a’ két 
anya városból öszvetódúlt népsokaság je
lenlétében több ezredbeli katona osztá
lyoktól kerittetve ; melly kegyes, ’s mind 
a’ katonai, mind polgári rendűek által,  
alattvalói tántoríthatatlan hűség jeléül, a’ 
mennyei Felség kegyelem székéhez emelt 
a’hitatosságot az ágyúk örömzugó durro- 
gási rekesztettek be. Tolongva ömlött a’ 
számtalan nép e’ ditső ünnepet nem csak 
szemlélni, hanem az ezt lelkesítő hűségi 
forró érzelmekben is részesülni. A’ vár 
bástyája tömve volt sokasággal; a’ Fő Iler- 
czegné is , Országung szeretve tisztelt Ná
dorának hitvese, annak egyik részén Fenn- 
séges háznépével e’ fényes szertartásnak 
szemlélője, ’s az ezt dilsőitő tisztelet és há
labuzgalomnak részvevője vala. Pesten a’ 
főtemplomban , Fő Tiszt. D e r ts i k János 
Apát ’s Kanonok úr végezte e’ czélból az 
ünnepies egyházi szeriartást.

Tornából e’ Sept. 15-dikén költ s 
igen elkésett levelet vettük: Hazánk sze
retve tisztelt Fő Kanczellariusa Gróf R e 
v i c z k y  Adám O Excel lentiája a’ Vihnyei 
fürdőből Kassára utazván , ns Borsod és 
Gömör Vgyék küldöttséginek egy részével 
Augustus 3-dikán 12 órakor megérkezett 
kicsiny de hű kebelű megyénkbe , a’ Szi- 
liczei határban lévő Lednicze nevű bar
langhoz ; hol a’ vármegyei küldöttség a’
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Megye különösen szeretett első Alispá
njának (már Fő Ispányi Helytartó) Méltó- 
ságos kir. Tanácsos Ragályi Abraliám úr ve
zérlése alatt e nagy vendég elfogadására 
pompásan készült leveles szín előtt, várta 
a’ Főméltóságot; ki kotsi járói az ősz ve 
gjmlt nép „Éljen“ kiáltásai között leszól
ván , nagyon Tisztelendő M a t y a s o v s z -  
k y  Tornai Plébános U r, mint a’ küldött
ség szól lója által lelkes magyar beszéddel 
üdvezeltetett; mellj re O Exc.ja hegyesen 
válaszolván; az egész gyülekezet e’ végre 
készíttetett jó ösvényen O Excellenlziáját 
a’ barlangba kisérte, melly nevezetes a’ 
természet azon csudálatos munkájáról, 
hogjr benne közép nyáron jégek közt, és 
jégen kelletik járni. Itt a’ barlang egy kő
sziklájára függesztett, illy emlékírás várta 
az utazó fényes vendéget:

„Gróf IleYTtzky ÁHáM Fő CanCeL- 
LárlVs OrszágVnk fénye, e’ fagyos üre
get AVgVstVsban nézte“ 
mellyet későbben a’ már tisztelt al-Ispány 
ú r , a’ kősziklába be mettszetvén a’ késő 
maradéknak által adott. Meg tekintvén O 
Excellentiája a’ barlangot a’ téli levegőről 
feljőve a’ nyári kellemetes tájékra, ’s be tért 
a' leveles szin alá , hol a’ Megye vendégsze
rető al-Ispánya, asztalokat téríttetvén, a’ 
jelenvoltakat gazdagon megvendéglette.

Más nap az emberi ész ’s erő nagysá
gával dicsekedő S z o r o s k ő i  u t a t  kíván
ta meglátni országunk Kanczellariusa. Ha 
a’ közjó mellett mindenkor fáradhatat
lan törekvésű első al-Ispánjumk számtalan 
egyébb tetteit elhalgatjuk is ; maga ez az 
út, melly meredek kősziklákbul vágatván 
ki, magassan fölemelt kőfalak’ segítségével 
készült, nevét megj'énkben örökíteni ké
pes; a’ kis Torna pedig, a’ fővendég ki
fejezése szerint is , hol nem csak a’ termé
szetnek, hanem a’ mesteri kéznek is rit
kaságát lehet szemlélni, az utas figyelmét 
barlangján kívül is méltán magára vonja,

Eperjes Szent Mihály hava 18-dikán. 
Azpn őszinte hálaérzetek, mellyek Ő Fel
sége V. Ferdinand ifjabb koronás Fejedel
münk’ —*• iszonyú vakmerőséggel veszé
lyeztetett drága életének megtartásán, —  
minden jó Magyar keblében ömledeznek, 
’s a’ mellyeket ns Sáros Vármegye közön
sége még egy pár héttel ez előtt, alázatos 
Felírásban buzgó hódolattal O Felsége ele
ibe juttatott, mai napon egy szivemelo 
ünnepet szólítanak létre. A’ helybeli vá
rosi törvényhatóság, egyetértve a’ Ns Vme- 
gyének épp akkor köz-Gyülésképpen öszve- 
sereglett Rendéivel, elintézé a’ város fo 
templomában reggeli 9 órakor tartatott 
örvendező hálaáldozatot, mellyre a’ külön 
rangú egyházi polgári és hadi Tagok, a’ Ns 
Vármegye karai, a’ városi elöljárósággal 
és számos seregletű ajtatos hívekkel együtt 
ünnepélyesen megjelenvén ; a’ Fő Tiszte
lendő helybéli Plébános és Apát úr által 
,,T éged Isten dicsérünkkel“ tartott Sz. Mi
se áldozat folytában buzgón járúltak a’ 
Mindenható oltárához, hogy oltalmazó ke
zével az undok szándék gonosz nyilait, 
egész Birodalom határtalan örömére ke
gyelmesen meghiúsította. Ez időpont éppen 
a’ Gróf Mazuchelli gyalog ezredbéli kato
naság’ öszvehuzattatásának idejére esvén , 
ugyan ennek két Zászló alja , az Helyben 
szálásoló Herczeg Vasa ezredének tartalék 
osztályával Mtóságos Marienborni Münzer 
ezredes kormányszava alatt a’ nagy piatzon 
felállitattva , ezen ünnep fényét a’ tábori 
muzsika csengő hangjaival, ’s többszöri 
lövések durranásival különösen emelték. 
11 ly díszes szertartás végzetével pedig az 
Isten házából gyülekezetek’ helyére vissza 
vonult vármegyei Karok és Rendek, ha
zafi keblek gerjedelmétől indíttatva, a’ 
szolgálatot tett katonaságot, strázsames- 
terektől lefelé lOOOforintal , nemesi pénz
tárokból megajándékozták. Mind ezeket 
bérekesztőleg, ezen Vmegye első Al is-
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pánya’ távullétében, Tettes Cserneki és 
Tárkeöi DessewfFy Jósef másod al-Ispány 
nagy számú jeles vendégeit úri ebédjére 
méltatá; hol is a’ Felséges ifjabb Király 
hosszas életéért , ’s az egész uralkodó Ház
nak állandó boldogságáért üriltettek az 
öröm poharak. —

A u s t  r i  a.
A’cs. k. hadiseregnél következő előlép

tetések történtek: Báró L e d e r e r  Ignácz 
(1. 25. sz. lev) hadi kormányzó lett Magyar 
Országban: Gróf Bai l  l e t  de Latour Feld
marschall-Lieutenant, János cs. k. Főher- 
czeg helytartója lett a’ general-genie igaz
gatóságban ; Báró L a n g e n a u  Fridrik 
Feldmarschall-Lieutenant ’s osztályos Ge
neralis lett hadi kormányzó a’ latere Gal- 
licziában ; M a n d l  Ferencz Gralmajor, 
patlantyusság kormányzó lett a’ német szö
vetségi erősségben Mainzban ; Báró C hi- 
m an i Antal várkormányzónak neveztetett 
Aradra, (folytatjuk.)

Nagy Britannia.
A’ Globe mint bizonyost írja , hogy 

a’ Belgák Chassé Grál is fenyegetésire nem 
ügyelve, az antverpi fellegvár ellen kez
dett munkájokat bevégezlék. Egy brüsseli 
levél szerint a’ fenyegetés után két nap 
félbeszakadt a’ munka; de annál tüzeseb
ben folytattatott 5s ment a’ végbe több 
hollandus tisztek láttokra a’ harmadik na 
pon. Antverp lakosai ismét elhagyták lak
helyeiket; az egész Mechelni út az erősség 
felé katonasággal fedetik.—

A’ Conferentia legutóbbi ülései kö
zül egy? Leopold király elébe több ja
vallatokat terjeszt, mellyek felöl ez vé
leményét kimondani halogatja; jóllehet 
igen hihető, hogy elfogadándja; midőn a’ 
hollandus király elhatározólag félre veti 
azokat. Az utóirás igy szól 1: Brüsselben 
rémitő a’ zavarj a’ Hollandusok nagy

hadi csapatokban közelitnek a’határokhoz.“ 
A’ dolgok e’ kedvetlen előterjesztését a’ 
Courier is igazolja.

Oportói levelek szerint D. Pedro mi- 
nisteriumában változást lehet remény leni. 
E’ herczegnek fő ágense elhagyta Londont, 
hogy Franczia Országban a’ segítségnek , 
kivált egy lengyel osztálynak Oportóba 
leendő küldetését siettesse.

Franczia Ország.
Barthelemy a’ híres költő, kirepwbli- 

canusból ministeriálissá lett, politikai 
mentségét versekben adta ki, mellyekben 
felvilágosítja , hogy csak a’ Júniusi törté
netek nyitották fel szeme előtt pártfelének, 
mellyhez eddig tartozott, törekvését, s 
azok idegenítették el örökre az oppositio- 
tól. Bosszúsan hárítja el magáról azon 
szemrevetést, mintha értelme változtatá
sának indító oka a’ megvesztegetés lett 
volna. Ö, úgy mond, lelkiisméret szerint 
cselekedett, lármatlan csendben é l, senki
től semmit nem kíván , még kevesebbet az 
ostobáktól vagy gonosz sepredéktől , akár 
veres sapkával, akár 3 liliommal czifrál- 
kodjanak azok. Végre vádlóit azzal fenye
geti, hogy titkos levéltára felnyitásával őket 
könnyen a’ reki készített szégyenfára ál- 
lílhaja , mi végre már a’ szükséges eszkö
zöket megszerzetté. Az egészet a’ Reich« 
stadti Herczeg emlékére írt versekkel zárja.

A’ Currier Fran^ais írja, hogy Bona
parte Lütitia , Napoleon Császár anyja , 
veszélyes beteg még most is Bómában. 
Végintézetcről közönségesen beszélnek, ’s 
a’ világ előtt következő rendeletéi vágynak 
tudva. 50 000 piastert hagy a’ menyének 
Maria Luizának; 100,000 piastert mind
egyik íijának és leányának. Egy' nagy sum
mát Bómában valami vallásos intézetre a’ 
végrendelés teljesítői letszésök szerint. 
Mihelyt Lütitia asszonyság meghal, min
den gyémántjai és drágaságai, melly ek több
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miliónyi értékűek , tüstént a’ római hitele
zőházba tétessenek le. Továbbá a’ véginté
zet három végrehajtójának egyenkint 1000 
zechinyi értéket hágy ön választások szerént 
ezüstben vagy drágaságban. A’ többi ingó 
vagy ingatlan jövedelem, ezüst, gyé
mánt, kincs, képek és mindennemű drá
gaságbeli vagyonából, hitre bízott jószág 
(fidei commissum) áliíttassék; mellynek 
birtokosa, vágy haszonvevője a’ Napó
leonok férfi ágából mindég a’ legidősbik 
legyen. Ha pedig a’ férfi ágban két egyenlő 
korú férfi maradék lenne , mind kettő hasz 
nálja a’ fidei commissumot, melly a’ Napó
leonok famíliájánál marad,mig csak minden 
testvérek ága ki nem hal. A’ Napóleonok 
férfi ágának vég elenyészte esetében (mint
hogy a' leány ág magzati kizárattattak) a’ 
nagy és gazdag, ’s minden költségek és ha
gyományok lehuztával 15 millió római pias- 
terre (75 millió frank) betsült fidei com
missum, mint szabados tulajdon, Corsica 
fő városára menjen által, azon kötelezte- 
téssel, hogy abból 50,000 piaster a’ Na
póleonok leány ágából származható élet
ben lévő férfi maradéké. Fesch Cardinalis, 
Lätitia asszonyság testvérje, a’ római Vi- 
carius Cardinalis, és Torlonia pénzváltó 
neveztettek a’ testamentom végrehajtóinak. 
Latitia hóit teste Rómából Ajaccioba 
vitettessék, hol a’ fijai egy mausoleumot 
építtetnek ezen felülírással: ,,/V’ Napole 
onok annyának.“ 30,000 piaster a’ St. Louis 
des Fran^ais nemzeti egyháznak van szán
va, hogy ennek szolgái örök időkig napon
kint egy halotti misét, esztendőnkint pe
dig egy nagy isteni tiszteletet tartsanak Na
poleon Császár és Lätitia asszonyság halá
lok emlékére. Midőn hóit teste Rómából 
Ajaccioba vitetik , a’ szükölködőknek se
gedelem osztatik; e’ végre a’ város 26 
papja közül mindegyiknek 100 piaster fog 
adatni. Lätitia asszonyság végintézetében 
igen ajánlja fiainak és Fesch Cardinalisnak,

ki felettébb nagy vagyonnal ’s ritka kép
gyűjteménnyel bir, az alkotott fidei com- 
missumra nézve tett rendeleteinektellyesi- 
tését, hogy a’ Napoleon név közülök egyik
nek fején ragyoghasson, ’s régi nagyságá
nak emlékezete örökre felmaradjon. Így 
hát a’ Napóleonok kirekesztése által Fran- 
czia Ország számtalan kintsektűl fosztotta 
meg Párist, mellyeket Bonaparte Lätitia 
annak szándékozott hagyni.-.—

A’ „National“ Odilon Barrot és Du- 
pin urakra nézve igy elmélkedik: Ha Bar- 
rot ur honjának használni kíván , reményi
jük, ezt az óra tori székben , nem a’Tuileri- 
ákelőszobáiban fogja teljesitni. Óhajtanok, 
hogy maga csalatván, a’ hazát is meg ne 
csalja ; de ha csak ugyan erőinek azon aka
dályokkal , mellyeket mi győzhetetlenek
nek tartunk, megmérkezésére hivattatnék; 
nem állunk útjába, mert mi őtet igazságos 
és a’ júliusi okfejeknek őszintén hódoló 
férfinak tartjuk. Dupin urra nézve , kinek 
titkos orgánuma a’ Constitutionnel, más
képp van a’ dolog. Megösmerjiik oratori 
tehetséginek méltó érdemét; de azt nem 
hihetjüs, hogy Franezia Ország megfogott 
mentetni, ha Dupin úr nagy pecsétőr len
ne, s a’ ministeri tanáts eíőülőségét a’ ki
rálynak, a’ külső ügyek kormányát pedig 
Rigny urnák engedné.

Német Ország.
A’ würtembergi kormánylevél Sept.

24-dikéről kihirdette a’ Német Szövetség 
Aug. 16 diki ülésének határozatja követ
kezésében a’ Cotta müncheni, stuttgarti, 
és tübingai köny vkereskedésében ezen czim 
alatt „Allgemeine politische Annalen“ 
megjelenni szokott békeháborító időszaki 
írás eltiltását, ’s redactorának Rotteck Ká
rolyinak hasonló irás szerkeztetésélől 5 
esztendeig tartandó elzáratását. Az illyféle 
történetek Német Országban most min
dennapiak.



Az altonai M e r c u r  jelenti, hogy 
Ő Felsége X. K á r o l y  Sept. 21-dikén ezen 
város előtt hajózott el egy angol gőzhajón 
a’ hamburgi kikötő felé; de csak hirtelen 
vissza fordulván , itt számos kíséretével a’ 
liainville fogadóba szállott , a’honnét 25 
dikben szándékozik további útját Graczfelé 
folytatni.így hát már X. Károly is elhagy
ta, még pedig másodszor a’skott királyok 
hajdani palotáját; a’ minek egy angol új
ság azt adja okául , hogy November hó
napban már számos hitelezői ellene kedve
ző Ítéletet nyertek volna.

P o r t u g a l l i  a.
A’ Messager desChambres Sept. 20-kán 

a’ Követkamara egyik tagjának következő 
levelét közli:

Páris Septemb. 17-dikén 1832. Euro 
pa figyelme most Portugalliára van füg
gesztve. Az ezen Országot érdeklő kérdés 
kevésbé tekintodik úgy, mint a’ legitimi
tás kérdése; mint a’ melly az egész po
litikai világot e’ pillanatban mozgásban 
tartó félelmes küzdéssel szorosan össze 
függ; egy ollyan kérdésnek nézettetik 
ez , melly a’ szabadság és emberinem 
jóllétére közvetetlen befolyással bir, ’s 
kifejlése nagy feszültséggel várattatik. 
Megvallom én nem vagyok azok közül, 
kik ezt ill yen szempontból nézik. Azt 
hiszem , hogy bár mint üssön is ki a’ testvé
li harcz, ennek azon nagy kérdésre, melly 
most Európát ingatja, átaljában semmi 
befolyása nem lessz, ’s ezen meggyőző
déssel véleményemet a’ D. Pedro expe- 
ditioja eddigi resultatumáról részre kajlás 
nélkül bátran kijelentem.“

,,Midőn D. Pedro San Miguelből a’ 
portugalli legitimitás menedék helyéről 
elhajózott, és munkálati körét az azo- 
ri szigetektől Portugálba partjáig ter
jesztette , a’ tengeri expeditio , és egy

királyság tenger partjára leendő kiszállás 
veszélyeinek volt kitéve, hol csak egy pon
tot sembírt, mellyre támaszkodhatnék ; 
akkor minden hadi szerencse kétség kívül az 
öttse részén volt; és igy kezdése sikere felől 
csupán az erkölcsi és politikai combina- 
tiok nyújtottak neki reményt, mellyek az 
övéhez hasonló tulajdonságú kezdetet meg
szokták tapadni, valamint annak alapos 
ellátása , hogy egy számos lel áll ké
szen, melly az ő részére hajlik. Ha már 
hadi plánuma ez alapon épült, meg kell 
vallanom,hogy igyekezete végre hajtásának 
módja elejétől fogva végéig képtelen volt.“ 

„Világosabban szólva: ezen esetben 
első munkálódásának oda kellett czélza- 
nia, hogy a’ tenger part egy olly vi
dékén szálhasson ki, melly legközelebb 
feküdt azon ponthoz, hol a’ fenálló kor
mánnyal való elégedetlenség legnagyobb 
mértékben tűnt fel. Ezen pont Lissabon 
volt,  és nem Oportó, hol 1828. óta az 
elégedetlenség okai elenyészlek. Maga a’ 
történt dolog is igazolja ez állítást. A’ 
constitutionalis sereghez alig ment csak 
egy individuum is által. Arra éppen nem 
lehetett számolni , hogy Oporto és vidéke 
lakosai újabban készek lennének magokat 
veszélyeztetni, mihelyt az excsászártcsekély, 
’s azon csapatnál nem sokkal számosb se
regével megpillantanák, melly 1828-ban 
városokat hirtelen elhagyta , s hol az 
e történet után következett rémítő ca- 
tastropha még eleven emlékezetben van. 
Későn fogja majd D. Pedro a’ hibát meg
látni , ’s szemeit az igazság előtt felnyitni, 
mellyel ha csak egy pillanatig gondolko
zott volna is a’ dolog felől , már ez előtt 
jóval megösmerhetett volna; ’s ez abban 
áll: hogy a’ portugalli nép sem a’ consii- 
tutiót, sem őtet(D. Pedrót) nem igen ked
velik Emlékeznie kell arra D. Pedronak , 
hogy Portugalliát még mint gyermek hagy
ta e l , akkor, midőn a’ Braganza ház Na-
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poleon győzedelmes fegyverinek engedte 
a’ csata mezőt.“

„Politikai pályáját az óta olly esetek 
bélyegzettek , mellyek a’ portugalli népet 
részére nem vonhatják ; ezen kiviil neve 
egy történettel van ősz ve kaptsolva , melly 
minden portugallus ítélete szerint, bár 
melly félhez tartozzék is az , őtet úgy bé
lyegezi , mint a’ ki a’ haza veszedelmét 
okozta. Ezen történet a’ Portugálba atlan
ti tengeren túl volt birtokainak elvesz
tése, meílyektől függött egyedül Portugal- 
1 iának fontossága. A ’ D. Miguel seregé
ben több ezredek szolgálnak , mellyek 
a’ Montevideoi, Rio de Janeiroi és Bá- 
hiai osztályokat alkották. A’ különféle 
bajlódásoknak,’s a’csata mezőn szenyvedett 
legyőzettetéseiknek , fogságban kiállott 
nyomorúságaiknak emlékezete lobog most 
is szivükben, ’s Don Pedro el legyen ké
szülve ezen bosszuvágyó emberek ma- 
kats és megtörhetetlen ellenállására. Ezen 
kívül Portugalliában ezerek vágynak , kik 
a’ Brazília függetlenségének kinyilatkoz
tatása után minden ellen, a’ mi csak euró
pai volt, kiütött keresztes háború alatt ott 
(Brasiliában) mint vad állatok az utszákon 
üldöztettek, és jó , sőt gazdag állapotok
ból a’ legiszonyúbb nyomorúságba taszí- 
tattak. Mind ezek D. Pedronak tulajdo
nítják szerencsétlenségüket; ezek magok 
egy hatalmas és félelmes ellenálló masszát 
(tömeget) alkotnak, és ha korábbi életpá
lyáját (D. Pedronak) vissza idézik , mostani 
czéljainak tisztaságát méltán kétségbe hoz
hatják. Ezekhez adván még azt i$, hogy ő 
nagy adóssággal, ’s egy megutált Constitu- 
tióval terhelve jelenik meg , melly külföldi 
fegyveres erővel ajánltatik, igyekezete ki
menetelét könnyen elláthatni; azok ugyan, 
kik a’ portugalli nép véleményit, ’s elő- 
ítéletit ösmerik, mind annak ellenére, 
mit a’ D. Pedro ügyének való kedve
zésből terjesztettek, soha sem adhattak

helyet az ő részére való fel fegyverkezés 
lehetőségének.“

„Megutált Constitutio“ kifejezéssel 
éltemfellyebb: mert ha a’ Portugallu- 
sokat az ő tulajdon, nem pedig az an
gol , vagy franczia nemzet mértéke után 
tekintjük , melly két nemzet a’ polgári
ság magas lépcsőjére jutott, a’ resul- 
tatum fogja állításomat igazolni. E’ hajdan 
dicső, de a’ százados önkény és babona 
által elgyengült nemzetben mind a’ kato
nai mind a’ polgári virtusok rég óta meg
lankadtak ; képzeteik folyamatja épperi 
nincs a’ constitutionalis szabadság felé 
irányozva, és avult szokásaikhoz vakhittel 
ragaszkodván, minden nemű javításnak 
ellene szegezik magokat. Ez épen nem 
nagyított rajzolatja a’ portugalli életnek! 
Ha az ember ezen országban a’ nép kü- 
lömböző osztályait szemlélet alá veszi, 
úgy találja, hogy a’ papság és nemesség, 
kevés kivétellel egyenlően utálják a’ Con- 
stitutiót.

,,A’ sok egymás után következett re- 
volutiokban elkedvetlenült sereget e’ pil
lanat ingere, vagy a’ fellyebb lépes es 
sóid reménye felizgathatja; de a’ népség 
jobb gondolkozásu része azon irány felé 
indul, mellyet kormányzói elébe szabnak, 
és vagy azt kiáltja „Éljen a’ Constitutio!“ 
vág}7 pedig „Le a’Constitutioval!“ a’mint 
papjaik parancsolják; a’ népség annak 
okáért a’ kérdés resultatumára nézve átal- 
jában nem jő tekintetbe. A’ kereskedői 
és ügyvédi rendben legtöbb liberális kép- 
zetü emberek találtatnak. Ez utolsók nagy 
részben az encyclopaedisták és XVIII szá
zad irói oskolájához tartoznak, kiknek 
képzeteiket honjokban megvalósulni re
ményük.“ (folytatjuk.)

B e l g  i  o m.
A’ belga Moniteur illy foglalatú pá

risi levelet közöl Sept. 19-dikéről: Hat



nappal ez előtt tudta meg kormányunk, 
hogy a’ hollandi kabinét félrevetette Lord 
P a l m e r s t o n  ajánlatait. Másnap tüstént 
Durand úrhoz Londonba e’ következő utasí
tást küldötte : Hollandia még csak fontoló
ra sem vette Lord P a l m e r s t o n  előter
jesztésit. E’ dolog pedig egész Európát 
érdekli, érdekli kivált a’ Erancziák király- 
ját, kinek a’ közelgető kamarák megnyitá
sakor vagy azt kell mondani: „a’ holland
belga kérdés el van igazítva“ vagy pedig 
ezt „háborúnk van.“ Közölje az úr ez 
üzenetet Lord P a l m e r s s t o n n a l ,  hozzá 
adván, hogy a’ franczia kormány, meg
győződve Nagy Britannia együtt munká- 
lódásáról, szükségesnek látja kinyilatkoz
tatni Hollandia királyának, hogy csak igen 
kevés idő engedtetik még neki a’ feleletre; 
a’ mit ha nem teljesít, ’s javallatinkat el 
nem fogadándja, a’ franczia kormány kén- 
telen az ősméretes czikkelyek elfogadását 
múlhatatlanul erőszakkal eszközleni.“ Ne
hány napokkal ezután.az angol követ több
szöri beszélgetéseket .tartott a’ királyjal; 
’s úgy látszik, hogy ha Hollandia tagadó- 
lag fe le l, az angol és franczia hajós sereg 
egyesülve lepik el a’ Scheldét. Soult mar
schall azt nyilatkoztatá , hogy 8 nap alatt 
30 ezerből álló hadi erőnek kell Antverp 
falai előtt állani.

Az újabb ajánlatok szerint 150 ezer 
esztendei kárpótlás mellett a’ Scheiden 
való vám eltöröltetik , Belgiomnak meg 
igértetik a’ hollandi vizeken való hajózás, 
nem különben a’ sittardi, maestrichti és 
venlooi kereskedő utak használata. El- 
enyésztetik pedig a’ hollandi földön Bel
giomnak csatornák és töltések készítését 
engedő czikkely.

A’ brüsseli levelek megvetéssel szól
nak Chassé gral fenyegetésiről, ’s állítják 
hogy ő Antverpet a’ fellegvár veszedel- 
meztetése nélkül nemágyúztathatja. A n jo 
uinál d’ Anvers“ erre azt feleli, hogy bár

a’ fellegvár lerontása megbosszúlhatná is 
az iszonyú szerentsétlenséget, mellyet a’ 
citadellábul órákig tartható ágyúzások 
okoznának ; de azt jóvá nem teheti.

Hirlelik hogy az ujpénz kiadása Sept. 
27 kig halasztatnék, hogy igy a’ Septem- 
beri segedelemre szorult sebesültek uj 
nemzeti pénzben kaphassanak jutalmat.

XIV. V i l a i n ,  mint belga rendkí
vüli követ ’s meghatalmazott miniszter 
Sept. 13. adta át Luzernben a’ Schweiz 
szövetség elölülőjének azon levelet, melly- 
ben L e o p o l  d király thronusra léptét 
’s házasságát jelenti'

Spanyol Ország,
A’ bécsi Beobachter Madridban Sept.

16-dikán kőit illy foglalatú levelet közöl 
a’ Spanyol Király elhunyttárói: „Ma dél
előtt 10 órakor sebes postán jött meg ide 
a’ király még nem várt, annálfogva min
denkit mély szomorúságba ejtett halálának 
hire. A’ betegség, melly Sept. 13 dikán 
nyugtalanító kezdett lenni, sebes léptek
kel haladt elé. Iszonyú fájdalmakat szeny- 
vedett a' király, a’ királyné pedig csak egy 
pillantatig sem távozók el a’ beteg ágyá
tól , ki testvérjét Don Carlost is magához 
hivatá, ’s annak hitvesét ’s egyetlen szivén 
fekvő leányát igen érzékenyen ajánlá hü 
gondoskodása alá. Don Carlos elfogatva 
mély fájdalmitől, szentül fogadá , hogy 
azoknak javára , kiket haldokló testvérje 
néki ajánlott, mindent elkövet. Ma reggel 
2 órakor 45 minutakor adta ki VII. F er 
d i n a n d  lelkét. Don Carlos tüstént Mad
ridba sietett, ’s ott a’ Tanácsot, ’s kivéve 
a’ nápolyit, ki a’ királyné mellett maradi, 
minden idegen követeket elfogadván , Ca- 
lomarde igazság miniszterének kíséretében 
ismét S. Ildefonsóba tért vissza.

Egy franczia újság ezeket írja Sept. 
20-dikáról: A’ kormány épen most kapott 
tudósítást a’ Spanyol Király haláláról. O
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Felsége VII. F e r d i n a n d  született 1784. 
October 14-dikén megholt S. Ildefon- 
sóban. E’ fejedelem halála a’ politikai 
igazaknak magos kérdését nyitja fel. Mi- 
nekelötte az Anjoui herczeg V. F ü l e p  
a’ Spanyol kormányra jutott; a’ leány
ág is örökösödön itt az uralkodásban. 
XIV. L a j o s  unokájával pedig a’ száli 
törvény lépett fel a’ spanyol thronusra. 
Midőn VII. F e r d i n a n d  1829-ben ne 
gyedszeri házasságra lépett, ’s ez egybe
kelése Nápolyi Maria Krisztinával csak 
hamar egy leány magzattal áldatott; ismét 
Tissza hozta ő azon régi spanyol törvényt, 
melly szerint a’ leány is számot tarthat a’ 
királyi székre. Valyon most Don Carlos, 
Ferdinand testvérje, kinek Spanyol Or
szágban hatalmas és kész pártfele van, 
el ösmerendi é , hogy báttyának a’ Cor- 
tesek helybehagyása nélkül jussa volt az 
V. F ü l e p  idejétől behozott thron örö
kösödési rendet megváltoztatni? Valyon 
az aszturi herczegné gyámattyának, mint 
azt Ferdinand egy önkényü rendelése kí
vánja , vagy a’ régi törvényes spanyol szó 
kás szerint, királynak kiáltatja magát ki ? 
Micsoda történetek adandják elő magokat 
ekkor az egyébiránt is különböző érdekek 
által megszakadt országban? Vesz e’ részt 
Európa ez uj örökösödési háborúban? 
Mind ezeket előre látni lehetetlen. A’ 
Spanyol király halála , melly más környü- 
letekben csak közönséges eset lett volna,  
most oliy történet, mellynek következé- 
sit a’ politikai bölcsesség jelenleg fel 
nem számolhatja.

Egy későbbi Oest. Beobachter a’ Móni 
teur Sepr. 25 diki levele után alaptalannak 
jelenti a’ Spanyol Király haláláról ter
jedt híresztelést.

Egyvelges Hírek.
Sir Walter Scott haláláról London

ban Sept. 19 dikén nagy hir terjedezett.

Haagában a’Messager szerint Carlistai 
biztosság állott öszve; mellynek vezetői 
Ducayla asszony és Larochejaquelin úr.

Popham Hill kapitány üona Maria 
részére 200 katonát szedett öszve Wight 
szigetén nagyobbára tulajdon haszonbérlői 
közül-

Londonban egy kabineti tanáts rövid 
időn megfogja határozni a’ parlament el
oszlatásának idejét.

A’ párisi sokmesterségű intézet egy 
a’ júniusi történetek miatt kizáratott ne- 
vendékje vissza vétetését kérvén; a’ mi- 
nisteri tanátsban hárman mellette , négyen 
ellene szavaztak.

Vendeében a’ katonai ’s polgári tiszt
ség olly szemes , hogy olt most lázzadás 
nem történhetik.

Sigoyer, poétái levélben „Nemesis 
Barthelemyhez“ czím alatt felel e’ költő
nek maga igazolására.

Kolokotroni, Kallergi, és Tsavella 
mind ez ideig nyugtalan zavargásban tart
ják Peloponesust. •

Lord Minto Sept. 26-dikán nyújtotta 
be a’ burkus királynak megbizó levelét.

Porlugaliiában még mindég csak ké
szülő félben marad a’ megtámadás. Sept.
8-dikán, írják , hogy mind két részről tü
zelés történt volna ; de a’ minek semmi 
különös következése sem volt.

Stratford Canning úr Londonba meg
érkezett. — Sept. 20 kán tartották a’ londo
ni bank tulajdonosi évnegyedi gyűléseket.

Sept. 19 dikén érkezett Rotterdamba 
Gazette, észak amerikai hajó , az orani her- 
czegasszony gyémántjainak Brüsselből 
történt ellopásáról, ösmereles Carrerával, 
kit Észak Amerika , Hollandia kívánságára 
kiadott.

L e g ú j a b b a k .  Jul. 29kén Ibrahim egyiptomi 
basa fényes győzedelmet vett a Török Szultán sere- 
geni Beilannál. — Dupin ur Sept. 24kén Párisba 
érkezett. Ugyan e’ napon értek Kölnbe Marne grófné 
és Rosny kisasszony. — A’ bajor herczeg Ottóhoz 
utazó görög küldötség Sept. 20kán Triestben volt. —

(Hasznos Mulatságok 28. Szám. \  árkus Hirdetés)



K ö n y v - j e l e n t é s .
(1) Eutropius Római Történetek’ rövidtartalmát Budán már nyomtatják ; a; 

Cholera, az előfizetés lassú gyűlése, és több izbeli nagy betegségem késleltették 
eddig kijövetelét. A’ vett nyugtatót hirdetésemig kérem megtartani. Tudva van, 
hogy Eutropius a' Római birodalom’ 1119 észt. viselt dolgait, és sok nemzetek 
történeteit rövideden adja elő, én a’ munkáját régi, újjabb, és korunkbeli írók , 
’s utazók után világositásokkal, több nemzetbeli fő személyek é le te ,— helyek, 
— és szokások leírásával, régiségek’ esmeretésével 35 árkusig bővítettem, hogy 
a' sokféle tárgyak olvasásában itt tudom ányt, amott vidító mulattatást lehessen 
találni.

?didőn sok helyen az oskolai ifjak tudományos esmeretének általam tsak 
kevéssé is lehető öregbítése, — 's a’ római Classicusok könnyebb megértésére 
szolgáló dolgokat adok elő ebben is ; de mások mulattatásokra éppen kívántam 
ügyelni az oskolák nagy érdemű Professorai, ’s a’ hazai tudományosság gyara
podását szinte kedvellő több T. T. urak méltóztassanak könyvem’ közremenetelét 
eszközölni. Elfogadom a’ subscriptiót is , tsak hogy vagy hozzám, vagy Eggen- 
bergcr úrhoz Pestre, vagy Gyúrian János , titt. JLanderer Anna könyvmühelye 
Factorához méltóztassanak az engem’ tudósítandó frankozott leveleiket küldeni 
az eránt; mennyi példányt nyomtattassak számokra. A’ könyv ki jövetelekor jelen» 
tést fogok tenni, Pesten hol kellessék le tenni a’ pénzt és kivenni a ’ könyvet: a' 
Tudósítók minden költségeiket azon pénzből le húzván. Eképpen a’ könyv ára 
1 fr. 20 xr. e. p. külömben 2  fr. lesz 9 — 10 vevőtől egy könyvet ajánlok, vagy 
az előfizetési árát. Költ Losontzon 8-dik Octoberben 1832.

H o m o n n a y  I m r e .

H i r d e t é s
(1) A' nagy méltóságú kir. Helytartó Tanáts kegyes rendelésének követke

zésében, ezennel köz hirül tétetik; hogy a' kir. Egyházi jószág Csolnoki urada
lomhoz tartozandó ugyan Csolnok helységben, melly helység Esztergomtól egy 
órányi, Pestül pedig négy órányi távolyságra vagyon, és folyvást stativans ka
tonaság fekszik, benne lévő mészárszék és kortsma lakással együtt a’ hozzá tarto
zandó 21 hold szántó földekkel, 3^ hold réttel, fél esztendőbeli elejbe adott bor 
méréssel, egész esztendő alatt pedig az arendator tulajdon pálinkájának ki mé- 
mérése jussával, e’ f. hónap 18-dikán a’ leg többet ígérőnek folyó esztendő N o
vember első napjától számlálván három egymás után következendő esztendőkre 
haszonbérbe fog adatni: ennek következésében az árendálni kivánók a' fent ki 
tett napra réggé i kileutz órára, Csolnokon, az uradalmi tisztartói épületbe, a 

Második Félesztendő.

28.

a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.
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magot előbbi viseletekről szolío szükséges bizonyítványokkal, és bánat pénzzel 
felkészülve, hogy megjelenjenek, ezennel illendően meghivattatnak.

Hölt Csolnokon October 5-dikén 1832.
Ú j h e g y i  Mihály , 
Uradalmi Tisztartó.

Or vosi statio inegüresedése.
O )  Tekintetes nemes Temes Vármegyében kebelezett szabados Theresiopolis 

(máskép Vinga) Váróssában a’ mostani Seb Orvosnak előléptetésével az orvosi 
Statio e’ f. észt. Sz. Jakabb havának 17-dik napján megüresedvén ezen 300 ftot 
Vcz. 20 pos. m. tiszta búzával 20 pos. m. szemes kukuriczával, 6 öl tűzi fával, 
és 5 mezei boglya szénával azonkívül szabad gyakorlás engedtetik m eg , melly 
engedelem a’ szomszédok sokasága miatt megelégedéssel jövedelemmel jutalmazza 
fáradtságát fel ruházott orvosi statiot elnyerni kívánóknak személyesen, vagy 
frankérozott levél által való magok jelentése Mind Sz. havának 31-dik napjára 
elvárattatik.

Tanító-óra Buda Pesten.
(1) Aiolirt alázatosan jelenti, hogy az oskolai correpetitióban, akár a“ magyar 

nyelvben, még egy órát adni kívánna. Lakása van a’ kalap utszában 251. Tek. 
Tud. Fáy András ur házában.

T ar Mihály, 
Házi Tanító.

Árverési Hirdetés.
(Ú  Mezőhegyesi magyar országi cs. kir. katonai ménes Intézet részéről, köz» 

hírré tétetik, hogy ugyan ott folyó észt. October 30-dik és 31-dik napjaiban 
249 u£yan odavaló ménesi ló , részint mivel számfelettiek, részint rokkantságok 
miatt árverés útján eladatnak. — Ezen lovak között van 126 darab, a' legjobb 
ménektől meghágott ’s a’ tenyésztésre még egészen alkalmatos anyakancza ; 54 
darab 1—4 esztendős tsikó; továbbá több heréit, és ifjú m énló; végre több nagy 
számú szolgálatból kimusirázott lovak, mellyek között a' szántóvetőnek haszná
lásául még igen jók találtatnak.

Ezen árveréshez a’ venni szándékozók, s különösen azok kik jó anyalova
kat akarnak venni, a fen nevezett napra 9 órára, ugyan tsak Mezőhegyesre meg
hivatnak. Mezőhegyesen September 22-dikén 1832»

B o x b e r g  m. k.
Major

Ár verési Hirdetés.
(O  A' cs. kir. magyar hadi fő Kormány-Szék folyó esztendei September 

18-dikán 7752 sz. a. hozott rendeléséből, Mezőhegyesen folyó esztendei October
22-dikén 1833-dik esztendőre a' szükséges építő szerek, és 1834-dikre tűzi f a ; ^
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továbbá folyó észt. October 23-dikánszekérbeli, és bognár, valamint más készü
letekre szükséges fákról, 1833-dik esztendőre, azon szerint, mint az ebbéli első 
árverés feltételei, a’ budai német újság 61. 62. és 63 , nem külömben e Hazai 
’s Külföldi Tudősitások 8. 9. és 10-dik számaiban közhírré tétettek, ezen megúj- 
jitott árverések tartatni fognak. Melly árverésre a' szállítani kivánkozók meghi
vatnak. Költ a’ Mezőhegyesi C3. kir. katonai ménes Intézetében September
29-dikén 1832.

B o x b e r g  m. k.
Major

H i r d e t é s .
(3 ) A’ Tisza melléki királyi koronái szabados kerület Tanácsa’ részéről fel

sőbb rendelések’ következésében közhírré tétetik ; hogy a’ most érintett kerületi 
törvényhatóságnak, úgy szinte az ezen kerületben fekvő Martonyos, O Kanizsa 
Zenta, Ada, M ohol, Petrovoszello , Ó Becse, Földvár, Turia , és Sz. Tamás, 
részszerént mezővárosok’ , részszerént helységek községei szükségére az 183^ ka
tonai esztendőre megkivántató irományokhoz tartozó szereknek, úgymint: 196|- 
Rizma papiros , 81 font Spanyol viaszk, 71 tizenketted plajbász , 279 itsze ténta, 
76 penecillus, 75 olló , 90 kalendáriom , 4 4 | font kötőzsineg, 102£ lat spongia, 
X7J- font kréta, 1 tizenketted vörös plajbász; — úgy nem különben a’ közszolgá
latban lévő cselédek’ öltözeteihez szükséges 515 | rőf búzavirág színű, és 17£ rőf 
sárga posztó, 1222 rőf bélésnek való vászony, — 1718 rof zsinór, 1201 rőf suj- 
tás, 177 pár csizma, 66 kalap, 15 sapkáknak kiszolgáltatása folyó esztendei 
Mind szent hava 16-dik napján , O Becsén, a* kerületi tanácsházban reggeli 9 óra
kor licitáltatni fog. —-  A’ kik tehát ezen kiszolgálás’ lieitatiójában részesülni akar
nak,  mind az irományok szükségeinek, mind pedig az öltözetekhez megkívánt 
szereknek kimunkált közép árához erányzott bánatpénzt előre letenni kötelesek 
lesznek. Azok pedig, kik ezeknek kiszolgáltatását licitatio útján magokra válal- 
ják, tartoznak a’ fentéríntett kerületi tanács által mutatóul eleibek adandó dara
bokhoz, minémüségükben egészen megegyező irományi szereket, és az öltözetek
hez szükséges árúkat folyó esztendei Szent András hava 30-dik napjára O Becse 
mezővárosban lévő kerületi tanácsházhoz önnön költségükön szálítani, a’ többi 
feltételeket a’ kerületbéli írnoki, úgy szinte a’ pénztári hivataloknál akar mikor 
megtekinthetni. Költ Budán Szent Mihály hava 18-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(2 )  A’ megboldogult Tettes Mácsay Csernovits úr két osztatlan Örökösei ré

széről, Tekintetes nemes Arad Vármegyének is jóvá hagyasaval köz hírré 
tétetik; hogy e’ folyó esztendei November 4-dikén és utánna következő napjain 
az aradi Országos vásár alkalmával a’ köz árverés utján, kész pénz mellett a 
többet ígérőnek el fognak adattni e’ következendő Házak és Javak u. m.

1-ször A’ szabadulandó Ó Arad kir. Várossában két fő utszán terjedő erős 
szerekből felépített ’s úgy nevezet , ,Fejér Kereszt“ nagy vendégfogadó; — mely-
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beli Épületnek a’ homlok részére (in fronti spitio) vagyon egy nagy Kávéház, 
egy konyha, és egy nagy Vendéfogadó , kapu és egy Bolt; — a másik felől pe
dig az úri utzán találtatik egy konyha, és egy szoba mellyek azon Bolthoz tar
toznak ; — Azutánn öt Vendég szoba, és pedig mind a’ fold színen, — Továbbá 
egy a’ legszebb módra felépített egy emeletü ház, — mellynek homlok részén 
vannak négy boltok , és annyi szobák a’ mellet egy Mészárszék : a’ felső emeletben 
találtatnak hat szobák az utszára két felmenetele (boppeííe ©íiegen) alól pedig kocsi 
színek, és másféle készületek vannak; úgy alól és felől is vannak árnyék székek. 
— Az udvar nagy és kövekkel vagyon rakva, mellyben egy kút ,  egynag;y duppla 
Istáló és Vendégfogadósnak különös lakássa— úgy nem külömben 1000 akó borra 
való Pintze. Ezen alkalmatos Vendégfogadó mostanában esztendőnként behoz 
3,590 for. haszonbért.

2- szor Szinte O Aradon a’ fő útszán álló H áz— mellynek a’ homlok részén 
mostanában találtatik egy nagy Patika és három szoba, — a’ forduló részén pedig 
egy Dolgozóház (Laboratorium) konyha és négy szoba, Pintze, Padlás, Kamara, 
és árnyék szék, duppla Istáló , Kocsi színnel, és nagy udvarral.

3- szor Egy a’ legszebb 's hasznosabb Tájékon, Ménes kameralis Helységé
ben fekvő , a Ménesi aszszu szőllő (Auspruch) és Veres borral igen híres nagy 
Szőllő , egy nagy Sajtaló házzal, melly két nagy szobákból egy konyhából nagy 
folyosóból és padlásból áll. Minden hozzá való szükségesekkel; tudni illik Ká
dakkal, hordókkal, és sajtóval; úgy az udvarban lévő Cseléd és Pálinka házzal, 
duppla Istálóval, Kerttel, Rúttal, és másféle szükségesekkel.

4- szer A' Galsai hegyen fekvő Szőllő— mellyhez tartozik egy szép nagy Ház , 
Pintze, Istáló, Padlás, és egy különös Lakás a’ Cselédek számára, nagy udvar, 
kert, k ú t, és másféle Készületek.

5- ször Az Aradi Határban, a’ Tornyai út mellett fekvő S lántz kaszáló.
6- szor Szinte az Aradi Határban lévő 4 lántz szántó Földek ; — A’ megvenni 

kivánók e’ folyó esztendei November 4-dikén O Aradon a’ Fejér Keresztnél ele
gendő bánom pénzzel elkészülve megjelenni ne sajnáljanak.

B é  t  s b e n a3 p én  z f o  l y  am  a t  k ö z é p  b o t  s e 0  c t ob e r  3-etikán,
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87f for. 

4 pCentes — — — 76f —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 12544 for. 
Béts városi Bankó kötelező 2£ pCentes 47 4 —
Bank Actiáké —

A ’ D  u n  a  V i z é n e k  d 11 a p  o t j  a  a J B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r  é  n t  1832- d ik le n .

A 3 Gabonának Pesti p ia tz i ára October 5-dikén 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
I tiszta 
1 fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 11

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 20 6 — 40 6 — IZab 1 — 42 1 — 40 1 — 36 ’
Kétszeres 5 — 4 — 50 4 — 40 Kukoritza 3 — 26 3 — 20 3 — 10
Bozs 2 — 52 2 — 48 2 — 40 Jvöleskása — — — <i
Árpa 2 — 48 2 — 44 2 — 40 (Köles — _ —

Budán, October 3-dikan kijött számok: 82. 49. 25. 20. 18.

Octt. 4-iken 4 Lab, 0 Hüv. 3 Vonj 
— 5-ikén 3 Láb, 11 Hüv. 0 Von.j

— 2 dikén 3 Láb, 10 Hüv. 0 Von.



29. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
A r a t á s .

Rossz várt búza helyett úgy e' konkolj’ra találni?
Munkáld jól földed ; ’s jót özönével aratsz.

Jó hazafit ha akarsz formálni hazádnak időiéi:
Gyermeked erkóltsben , ’s jól kitanitva neveld.

T e s t e  íV  Szerdán  Mind-Szen t Hava 10-dik napián, 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Apostoli Felségünk méltóztatott az 

Egri Fő Káptalanban megürült Kanonok- 
ságot F. T. Kováts Mátyás Urnák , a’ Pesti 
Kir. Universitásban Hittudomány Profes- 
sorának kegyelmesen ajándékozni.

Ő Cs. K. Fel sége September 13 ikán 
költ legfelsőbb határozása által méltózta
tott Cs. K. Tanácsos, M. Busán Aloyzurat,  
Dalmatia, Horvátit, ’s Tóth Ország’ ítélő 
Táblája Elölülőjét Udv. Tanácsosi czímmel 
kegyelmesen megajándékozni.

Posony városára nézve kétszeresen 
vala nevezetes e’ folyó hónap 4-ke. Ugyan 
is ekkor üdvözletté az fényes ’s a’ polgári 
katonaság lövöldözései által is lelkesített 
egyházi szertartással legkegyelmesebben 
uralkodó Fejedelmünknek dicső névünne
pét; de ugyan ez napon szenteltetett ott 
fel az újonnan épült árvaház is.

Pesten a’ szüret f. hónap 8 dikán el
kezdődött; Buda városa Tisztsége pedig 
15-dikre határozta azt.

Veszprém 1832. Oct. 6 dikán. Leírha
tatlan öröm ’s lelkesedés foglalta el Me
gyénket e’ folyó hónap 3-dik ’s 4-dik nap
jain ; midőn az, újonnan nevezett Főispá- 
nyát Nagy Mélt. Vásonkeői Gróf Iff]. Z i- 
c h y  I s t v á n  Úr O Excját, Sz. István Ki- 

Második Félesztendó.

raly jeles Rendje Nagy Keresztes Vitézzét 
’s a’ t. mint Fő Kormányozóját legelőször 
kebelébe fogadta. A Megye határán , Zir- 
czen , ’s anyavárosunkon kívül fényes Kül- 
dötségek üdvözlették új Fő Kormányo- 
zónkat; amott Fő Tiszt. Balassa Gábor Ka
nonok, it t pedig l  ek. Kotsi Horváth Sámuel 
2 dik Alispány urak vezérlése alatt; a’ váro
sunk határszélén állított sátorhoz’s fényes 
kiildötséghez lett érkezését Fő Jspányunk- 
nak , és Nagy Mell. Vásonkeői Gróf Zichy 
Ferraris Ferencz , Cs. K. belső titkos Ta
nácsos , Győr Vármegyei Fő Ispány, ’s e’ 
polgári ünnepen Királyi Biztos O Ex* 
cellentziajának hat ágyú lövés jelentvén. 
Innen a’ szokott üdvözlések után Me
gyénk Főhadnagyja 8 Megyei lovas ka
tonáival nyitotta meg a’ városba való pom
pás bemenetelt; ezeket követték: a’ Vesz
prémi 36 nemes lovas, Uavranek kapitány 
és Rosos Antal Esküdt uraknak vezetések 
alatt zászlóval ’s trombitákkal ; a’ Megye
beli Bandériumnak fele szintén muzsiká
val Tekintetes Sz. Györgyi Horváth Antal 
Al-Jegyző Urnák vezérlésével; a’ küldött
ség tagjai csinos hintókban : ezek után jöttek 
Nagy Méltóságú Gróf Királyi Biztos és Fő- 
Ispány O Exc.jok j kiket követtek az utazó 
kotsik, több uraságoknak pompás hintóik, 
a’ Megyebeli Bandériumnak másik fele 
Tek. Molnár Dienes Tábla Biró vezérlése



alatt; a' fényes sort Megyénk Al-Hadnagya 
8 lovas katonáival zárván. A’ város végén fel
állított győzedelmi kapuhoz illy kísérettel 
lett megérkezéseket O Excjoknak 12 ágyú 
lövés hirdette. A ’ zsidóság által állított 
győzedelmi kapunál 24 fejérbe öltözött 
zsidó leány, kik közül egy örömverseket 
nyújtott által ,,’s 120 feketébe öltözött zsidó 
férfi; a’ Városházánál, hol szinte illy kapu 
állíttatott, a’ városi Tanáts és Biró tet
ték Ö Excjoknak üdvözléseket; a’ fényt 
nem kevéssé nevelvén Veszprém és Pápa 
igen csinosan öltözött polgársága. Majd 
& vár alatt épített chinai győzedelmi ka
pun keresztül a’ Vármegye Házához sok 
„Éljen“ kiáltások közt jutván Ü Exc.jok ; 
itt a’ legfényesebb, Kir. Tanácsos és Első 
Alispány Nagys. Rohonczy János Urnák 
vezérlése alatt lévő Küldöttség által fogad
tattak, ’s szállásokra kisértettek; hol a’ 
szomszéd Vármegyék számos és színeit 
tagokból állott Küldöttségeik tettek szíves 
üdvözléseiket. Mind ezek után Kir. Taná
csos ’s Első Alispány Nagys. Rohonczy 
János urat a’ lovagló úri Nemesség „Éljen“ 
kiáltások , ’s muzsika hangzások közt kisér
te szállására.

Másnap (Oct. 4) Felséges Királyunk 
névünnepe Megyénk polgári ünnepével 
egyesülvén, e’ kétszeres ünnepet korán 
reggel dobszó ’s 24 ágyú durrogás adta 
hirűl. Kilenczedfél órakor kezdődvén a’ 
V gye Gyűlése, abba a’ Gróf Kir. Biztos 
és Főispány Ő Excjok fényes Küldöttség 
által hivattak meg. Itt a’ Nagy Mélt. Gróf 
Kir. Biztos úr Ur O Exc.ja érzékeny be
szédje után a’ kinevezési Kir. Levél felol
vastatván, O Excja új Főkormányozónk 
a’ hitet letette; ’s velős beszédjében e’ 
l ő  hivatallal lett diszesittetését Felséges 
Királyunk kegyelmének tulajdonitá. Visz- 
szonozták ü  Excjok beszédjeket Veszprémi 
Prépost Fő Tisztelendő Külíey János, és 
Megyénk Első A1 Ispánra Nagys. Rohon- 
czy János urak. Tábla Bírák nevezésével
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végződvén az ülés, a’ Püspöki templomba 
ment az egész Gyülekezet, hol a’ Székes 
Fejérvári Püspök Nagy Mélt. Horváth Já
nos úr Ő Excja tartotta a’ Sz. Misét. Kö
vették mind ezeket a’ 800 személyre adott 
gazdag ebéd , melly alatt a’ szokott öröm 
poharak üresitésekor ágyúk durrogtak , a’ 
köznép számára rendelt ökör sütése, ke
nyér osztogatás, bor csapolás, estve a’ vá
ros kivilágosítása szép felírásokkal, egy 
játékszíni darab előadása és reggelig tar
tott tánczmulatság. A ’ bemenetel napján 
Első Alispány ü  Nagyságánál vendégel- 
tettek meg örömünk tárgya, ’s e’ fényes 
polgári ünnepre számoson egybegyűlt Fő 
vendégek. Illy derék Főispányt nyervén 
Megyénk; Tek. Sebestyén Gábor Tiszti 
első Al-Ügyvéd és Tábla Biró úrral, ki 
több jeles Felírásokat készített e’ polgári 
ünnepre, (I. a’ mai Haszn. Múl.) méltán ’s 
szívből hangoztatjuk:

Éljen a* a’ Felség, kinek jótéte jelét ma 
Gróf Zichy Istvánban látja örülve Megyénk.

Ugyancsak Veszprémből írják, hogy 
Fő Tisztelendő Kovács Antal Kanonok és 
Veszprémi Plébános úr e’ folyó hónap 
3 dikán hideglelésben meghalálozott.

Nemes Nyitra Vármegyének Nagy 
Méltóságú Vicsapi Báró M ai o n y a y  Já
nos Fő-lspány úr előliilésealatt e’ f. hónap 
első négy napjain tartott Tisztujitásáról 
következő tudósítást vettük: Első Al-Is- 
pánynak egyező felkiáltással választatott 
eddig 2-dik Al-Ispány T. Ócskái Ocskay 
Ignácz ur; 2-dik Al-Ispányságra szavazat
tal emeltetett eddig Al-Sz. BiróPuchói T. 
Marczibányi Lőrincz ur. A ’ többi Tisztek 
igy következnek: Hadi Fő Adószedő: Zmer- 
tich Gáspár; Házi Fő-Adószedő Boronkay 
Lajos; Számvevő: Bacskády Ignácz. Fő 
Jegyző: Brogyányi Bálint; A1 Jegyzők: 
Jánoki Miklós; Gusztényi János; Tiszte
letbeli: Kossovits Károly. Fő ügy véd : 
Rajcsányi Bálint; Tiszti. Fő ügyvéd: Tur- 
csányi Antal. -— A’ V á g h • U j h e 1 i J á-



rá sba n Fő Sz. Biró : Suglió Jósef; Tiszti. 
Fő Sz. Biró: Gönczöl Jósef egyszer’smind 
Első A1 Sz. Biró, 2-dik Ocskay Antal. 
Eskiittek : Ocskay Elek, Zmertieh , Latkó- 
czy, Bóróczy, Koron, Javorka , Butkay, 
Tomka. Bátorsági Biztos: Lőrinczy. A’ 
S z a k o l c z a i  J á r á s b a n :  Fő Sz. Bíró: 
Vietoris Jó’sef; A1 Sz. Bírák: Tomka A l
bert és Brogyányi István. Esküitek: Kál
mán, Eördögh, Salix, Petykó, Török 
János és István, Dohnányi. Bátorsági Biz
tos : Sugho. A7 B a j m ó c z i  J á r á s b a n :  
Fő Sz. Biró: Ordódy Jósef; A1 Sz. Biró: 
Majthényi Tadde, Eskiittek: Petrikovics, 
Knogler, Rudnay Fridrik ésAdám, Chil- 
ko, Ghiczy Ágoston. Bátorsági Biztos: 
Szolcsányi Bálint. — A’ B o d o k i  J á r á s 
b a n :  Fő Sz. Biró: Sóky József; A1 Sz. 
Biró: Zerdahelyi Victor. Esküitek: Kele- 
csényi, Lőrinczy, Kracsun , Hodosy , 
Szendrey, Mérey Pál. Bátorsági Biztos: 
Szulovszky Jósef. A’ N y i t r a i  F e l s ő  
J á r á s b a n :  Al Sz. Birónak felkiáltással 
választatott: Ghéczy Károly. Esküdtek: 
Matyasovszky, Fridvalszky, Csifalvay , 
Ballon László. Bátorsági Biztos: Nyulásy 
András. Az A l s ó  N y i t r a i  J á r á s b a n :  
Al Sz. Bíróságra emeltetett Szegheő ’Sig- 
mond. Eskiittek : Szabó Ambrus , Bokros, 
Juhász, Turcsányi, Bátorsági Biztos: Ta
kács János. — Levéltárnok: Beznák Ignátz. 
Segédje: Alfőldy Elek Urak.

October 4-dikén a’ Tisztujitás folya- 
matját meg előzte azon fényes Isteni szol
gálat , melly O Cs. Kir. Felségének, mint 
öröm Névünnepén, szerencsés, hosszas és 
békességes uralkodásáért a’ Püspöki Várban 
mozsarak durrogási között tartatott. A’ 
Tisztválasztás Főkormányozónknak lelkes 
ésnyomos ’s a’helybeli Püspök ŐExcja ál
tal sok „éljen“ kiáltások közt visszonozta- 
tott beszédjével záratott. — Boldogság ne
mes és bőlts Vezér alatt engedelmeskedni!

Zólyom Vmegyéből Írják, hogy a’ 
múlt hónap 25-dikért O c s o v á n ,  midőn

az egyházfi megnyitná a’ templomot, elébe 
láng lobbant; a’ templom nagyobb oltárja 
tűznek áldozatja lett; az orgona sípjai pe
dig elolvadtak. A’tűznek oka nem tudalik.

Ns Krassó Vgyének Mélt. Losonczi 
Gyűrky Pál, Cs. K. Aranykulcsos ’s FŐ 
Ispány Ur előliilése alatt e7 folyó hónap
4-dikén tartatott Tisztválasztása e’képpen 
ment végbe: Al Ispányok lettek T. Lov- 
renchich Ignácz , és Markovics Jósef Urak. 
Fő Jegyző: Tóth Mihály ; Al Jegyzők: Kis 
András, Malay Sándor, Mocsonyi. FŐ 
Birók: Jakabfy Kristóf, Vagyon Imre, 
Marsovszky László, Palikucsevnyi Péter, 
Pausz István. Föadószedő: Fogarasy Balázs. 
Aladószedő: Szuló Jósef. Számvevő: Mel- 
czer János. Levél tárnok : Fogarasy György. 
Szolga Bírák: Jancsó Jósef; Junkovics 
Elek,  Milankovics György, Papházy Já
nos, Kovács Károly, Petrovics Theodor. 
Asbóth Móricz. Particularis Perceptorok: 
Czompó Mihály, Marsovszky. Esküdtek. 
Legrády, Sztojanovics, Orbok, Nagy Áron, 
Leitner , Bosenegger , Gyorgyevics, Csá
szár , Ujvárosy , Ándreovics , Pausz, Atha- 
nasievics. Biztosok: Balogh T Hosszú , Ba- 
gosy János, Vuja , Kovács, Lévay, Kis 
Ferencz, Fest János. Várnagy: Fadgyas 
Orbán Urak.

A u s t  r i  a,
(Fo-lyt. arGs. K. hadiseregnel történt elote'pteteseknekj

Feldmarschall-Lieutenan-tokká lettek 
Gral-majorokból: Mesemacre Jósef, Báró 
Csórich Ferencz, Báró Prohaska Ferencz, 
Báró Berger János, egyszersmind hadi Fő
kormányzó Tyrolban, és Báró Wernhardt 
Pál; Generálisokká Ezredességből: Gróf 
Falkenhayn , B. Droste Jósef, Nobile di 
Re János, Drasenovich Mihály, Sonntag 
Venczel, B. Loen Jó’sef, és B. Mennin
gen Jó’sef; Ezredesekké neveztettek al- 
Ezredesekből Bienefeld Ferencz , és Neg
roni di Ellő Antal. Ezredesi helytartókká 
FŐ Strázsamesterségből: Chiolieh Károly, 
B. Wardener Ágoston , Pichler Ferencz,
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Báró Werlau Károly, és Lenk Jakab ; Ma* 
jorokká Kapitányságból’ Bolza Fülep, Rein- 
hold, Gerold Jósef, Eberan Sándor, Báró 
Wimpfen, Reichenback Móricz, Pitschaf 
Fridrik , Suplikatz István, Schönne Mi
hály, Báró Simbschen Ferdinánd, Gróf 
Desfours Károly, Herczeg Liechtenstein 
Ferencz, Schimonn János, Habliczek Alois, 
Bredy Hugo, Schott Fridrik, Bordogni 
András, és B. Gorizutti Jósef. Nyugoda 
lomra léptek: Mayer János, Hugelmann 
Antal, Hoffmann Gral-Majorok ; Luxer 
Péter Ezredes; Balz, Thuschl, Brand hu 
bér, Pielstiker Al ezredesek , ez utolsón 
kiviil mindnyájan ezredesi czimmel ; Ende 
Gr. Pickier, Liubimiresko , Sckiavuzzi, 
Dalquen Majorok, alezredesi czimmel; 
Philippovich, Schumarszky , W eigl, Báró 
W eisz, Gróf Tige és üudnyá* Majorok; 
Báró Gureczky, La matsch, Schwaeger, 
Baravalle , Asboth, Eichinger Kapitányok 
mindnyájan Főstrázsamesteri rangul.

JSagy Britannia.
A’ Times tüzesen kélki Hollandia 

Királya ellen; minekutánna ez a’ fennfor
gó kérdésnek barátságos eligazítására haj
lani nem akar. Az undorító felelet, úgy
mond , tegnap (Sept. 21.) terjesztetett a’ 
Conferentia elébe; de igen természetes, 
hogy Anglia első miniszterének távol lé
tében illy fontos tárgy felől véghatározás 
nem tétetett. Ma ismét egybegyül a’ Con
ferentia ; bár minden okos ember láthatja 
hogy protocollumok ’s békés eszközök ál
tal többé a’ dolgot tisztára hozni lehetet
len. A’ rútul kijádzott Conferentia bizo 
nyosan tovább szemét beköttetni nem hagy
ja- Ennek az izgatására esett ki Leopold 
Király előbbi szerencsés helyheztetéséből, 
megszegte népének tett azon Ígéretét, hogy 
ellenségével tulajdon földjén egyezésbe 
nem ereszkedik; mert bízott a’ minden 
udvaroktól megerősített czíkkelyekben; 
azomba az impopularitas veszedelmének 
tette magát ki, á’ nélkül hogy a* békesség-1

nek tsak legkevesebb hasznaival is élhetne. 
Most már talán Kabinét nélkül a’ sajtó 
rágalmazásinak ’s a’ mérséklettebb néposz
tály gyanújának is egyiránt kitéve habozik. i

A’ Globe szerént Sept. 2I-dikén dél- 
utánni két órától hétig tartott a’ Conferen
tia ülése. Hogy a’ tanácskozás resultatuma 
nagy fontosságú, onnan gyaníthatni, mi
vel minden idegen Követek még azon éjjel 
olly tudósításokat küldöttek el Kormá
nyaikhoz, mellyek nem a’ szokott kurí
rokra, hanem éppen követséghez tartozó 
személyekre bízattak.

A’ mély belátása Courier, Hollandia 
utálatos makatsága ’s Belgiom alig csen
desíthető elkeseredése ellenére sem hiszi, 
hogy hadra kerüljön a’ dolog. Wilhelm 
Király, ugymod ez újság, nyakas, de 
bölcs is egyszersmind; jobban esmeri ’s 
’s védelmezi ő jobbágyainak interesszéit, 
a’ mit dicséretére hozhatunk fel, mintsem 
azokat személyes büszkeség vagy bosszú 
tekintetéből feláldozni kész volna. Legyen 
zúgó lárma , terjedjenek a’ sebes pillantat- 
nyi hírek; mi még is azt reményijük, hogy 
semmi háború nem lesszl!!

Sept. 25-di kéről ugyan ez újság ezt 
írja: A’ Hollandiából ma érkezett hirek 
igazoljak azon tegnap kimondott vélekedé
sünket, hogy Hollandia és Belgiom között 
a’ háború kiütése igen nem hihető. Wil 
helm Király elhatározta, hogy semmi ol- 
lyat nem cselekszik , melly Belgiom meg
támadását tenné fe l; egyszersmind telje
sen fel van készülve minden ellene inlé
zengő megtámadások vissza verésére. Más 
részről Belgiom is minden öszveütközést 
kíván elkerülni, melly Hollandiának hadi 
rendszabásokra adhatna okot. Egyébiránt 
a’ Conferentia folyvást sűrűén tartja ülé
seit; mellyeknek még eddig határozó re- 
sultatumok nintsen.

A’ Burkus státus újság illy foglalatú 
Londonban Sept. 14-dikén költ levelet kö
zöl : Mi folyvást csendességben vagyunk,
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noha némelly elszánt demagogusok nem 
szűnnek a’ nép sepredéket a’ fennálló tör* 
•vények, társasági és birtoki rendszer fel- 
forgatására ingerelni. Nem formálnak 
ugyan ezek társaságot, ’s nem is egy mér
tékkel haladnak elő köztársasági czéízásaik- 
ban: de éjjel, nappal, beszédekkel, Írá
sokkal igyekszenek békételenné tenni a’ 
népet. A’ kormány szabad nyomtatást en
ged ugyan az elfele lázzitó Írásoknak ; de 
erejében tartja azon régi törvényt, melly 
szerént minden bélyeg nélkül kiadott po- 
liticát érdeklő újság egy egy példányának 
eladása 200 font slerlingel biintettetik. 
Noha ezeknek árulóik szegénységek miatt 
nem fizethetvén , fogságra nagy számmal 
vitetnek; még is mindennap nyilván árul- 
tatnak ezek. Közű lök a’ „Crisis“ szomorú 
színnel festi ugyan gyakorta a’nép elnyo
mott állapotját; de annak javítását nem a 
polgári alkotmány egyenes íelForgatásában, 
nem is a’ más java kirablásában; hanem 
ott keresi, hogy mindenek közös vágj ónra, 
tőkére munkálodjanak , ’s azt közösen hasz
nálják. írója ennek a’ hires Owen , ki haj
dan Skocziában 4000 embernek bőv élei
met adott fabrika tulajdonosa volt; most 
pedig itt ál üt olly intézetet, mellynek tag
jai műveiket egymáséival Felcserélvén ma
gok nyerik azon hasznot, mellyet eddig 
a fábrikás, kézműves és kereskedők húztak, 
’s melly miatt a’munkás bére olly igen le 
szokott szállani.

Franczia Ország.
Páris Sept. 24. A’ Franczia udvar 

nem hiszi, hogy közönséges háború kere
kednék a’ Belgiomi ügyből , sőt inkább 
reményű, hogy Hollandia vérontás nélkül 
engedni fog; minden esetre pedig Burkus 
Ország , hogy a’ Francziák Antverpbe és 
Maestrichtbe menjenek, nem fogja ellen
zeni. A’ kézzületek folyvást szembetűnők. 
Különböző vidékekről fegyveres csapatok 
mennek az éjszaki határokra; seregünk 
előcsapatja ha még eddig Beigiomba nem

ért, az első intésre ott terem. Rumigny 
ur a’ Király hadisegédje ma reggel sietve 
jöttPárisba; öt órakor pedig délután ismét 
Brüsselbe utazott. Egy kormányi sebes 
posta szerkeztetése iránt ma tétetnek in
tézetek, mellynek Párisbói és Brüsszelből 
minden négy órában indulnia kell. Beszél- 
lik, hogy Marschall Soult a’ Belgiomi tá
borozásra szükséges előkészületek , ’s a’ Mi
niszteri változás Felett volt tusakodás köz
ben Sebastianival majd minden pillantat- 
ban öszvekapotl. Hogy öt ezer Lengyel 
menne Portugalliába , nem bizonyos.

A’ Franczia újságok közül a’ külön
ben hadi hírekkel örömest foglalatoskodó 
Me s s a g e r ,  most azt állítja, hogy mi- 
nekutánna az éjszaki hatalmasságok Hol
landiát erőszakkal a’ Conferentia ajánla
tainak elfogadásara kénszenteni nem en
gedik , tálán minden háború nélkül iga- 
zittalik el az olly sok protocollumokra 
okot szolgáltatott kérdés. A’ J o u r n a l  
des  ü e b a t s  pedig Sept. 28-dikán igy 
ir: akármint meg kell oldatni a7csomónak; 
minden halogatásnak vége. Két nap óllá 
tudják Brüsselbe azon elhatározást, melly. 
re Hollandia megtagadása szolgált okub 
Még csak most fogja Belgiom a’ munkála
tok Folytában mutatott mérsékletsége s 
türedelmének gyümőltseit aratni. Hitt szö
vetségeseiben ; s azok megtartják szagokat.

Hirlelik, hogy a’ Napoleon família 
tagjai, kik annyoknak utolsó pi 11 an tatjai - 
ban jelen lenni siettek , mindjárt a’ lesta- 
mentoin (1. 28. sz. lev.) megerősítése és 
kihirdetése után Kómát elhagyni kéntele- 
nek. Kóma rég időiül íögvást szabad me
nedék helye a’ megbukott Fejedelmeknek. 
A’ Stuartok, elhagyatva XIV. Lajostól, 
tisztelet jeleivel fogadtattak ott. 1815. óllá 
a’ Bonapartéknak második hazája volt e’ 
főváros; ’s itt mulatások, mellynek a’mű
vészetre nem kévés befolyása volt, séma 
Bourbonokat, sem a’ szent Szövetséget 
bosszúra nem ingerlette. Hát a’ revolutio



diplomatája aggódással telnék e l , midőn 
őket haldokló annyok körül egybegyülve 
látja. X. Károly Grüczben telepedik le; 
Bonaparte Jósef és Lucian miért ne élhet
nének Romában ? Kitsinylelküség volt őket 
ki zárni Franczia Országból; képtelen féle
lem volna a’ száraz földön annyi helyet 
nem engedni nekik, hol fejeket lehajthas
sák. Sok alatsonyságoknak voltunk tanúi; 
de azt nem hihetjük, hogy a’ minister! ta- 
nátsnak valamellyik tagja e’ kiüzetési aján
latot aláírni képes volna. (Temps.) —

Korunk, igy ir a’ Q u o t i d i e n n e  
Sept. 27. naponként egy eg}r fejezetet tóid 
a’ politikai titkok történetihez. E’ héten 
már három mysteriumot értünk meg ; a’ 
Spanyol Király halála, a’ belga expeditio, 
és a’ ministerium ügye mysteriumát.—

A’ „Messager des Chambres44egy Lon
donban Sept. 24-dikén költ következő le
velet közöl: Hiteles kútfőből tudjuk , hogy 
az Admiralitas több angol tengeri fo tisz
tekkel tanátskozott azon eset ellátható kö
vetkezéseiről , ha a’ ministerium Scheldei 
expeditiót határozna el; ’s egye tértő leg 
oily vélekedésben voltak, hogy egy eset 
ellen tiz bizonyítja az illyes kezdet füstbe 
menetelét. Némellyek nyilván kimondták 
azt is, hogy illy vezérség fel vállalása által 
szerzett ditsősségeket kotzkáztatni nem 
akarják. Ha tehát elhatározott szándéka a’ 
ministeri ómnak tengeri kénszeritő erőt 
küldeni Hollandia ellen; nagyon hihető, 
hogy az innét háramló ditsőssség (ha ugyan 
lehet itt ditsősséget aratni), a’ Franezia Ad
mirálisnak fog engedtetni. Egyébiránt 
mondhatjuk, hogy Hollandia a’ legretten- 
tobb védelmezési rendeléseket téteti; ha
jóseregének lelkesedése a’ legnagyobb 
fokra hágott, ’s hogy a’ megtámadtatástól 
átaljában semmit sem fél.

A’ Courrier Fran9ais jelenti, hogy a’ 
Braunschweigi Herczeg egy Franczia tiszt 
kíséretében Sept. 11-dikén érkezett Orbé- 
ba, a’ Waadti kanton egyik városába,

mellyet magának lakásul választott. A’ 
tiszt bizonyitóirást kért a’ városi elöljáró
ságtól a’ Herczegnek Helvécziába lett át
szállításáról.

Toulonból Sept. 23-dikán ezt írják: 
Ma reggeli hat órakor Marengo lineahajón 
600 Lengyel indult Afrika felé , ’s búcsút 
vett a’ néptől, melly azokhoz szives indu
latját ’s részvételét minden lehető jelekkel 
bizonyitotta. Büszkék voltak e’derék fér
fiak a’ franczia forma ruhában, Franczia 
Ország, mondák, számolhat a’ mi áldoza
tunkra I Mi Francziák vagyunk ! még pedig 
szívből Francziák ! Franczia Ország zász
lója már régtől fogvást a’ mi lobogónk. 
Ez. előtt is sokat harczoltunk mi a’ három 
szin m ellett, Afrika földjén ismét fogjuk 
azt oltalmazni.!! —

Török Birodalom,
Mehetned Emin Beuíf Basához az itt 

közlendő kéziratot, és Fermánt bocsátá a* 
Szultán:

NAGY ÚRI KÉZIRAT.
„Te, ki az Én Vezérem vagy, Me- 

h e m e d  E m i n  R e u f f  Ba s a ,  Nagy-ve- 
zéri Helytartó az én királyi táboromnál 
Nagy a’ te híred a’ vezérek közt; minden 
általam rád bízott tisztségekben hív szol
gának mutattad temagadat; nevednek min
denek előtt tiszteletet nyertél. Ennél fogva 
Én tégedet érdemesnek Ítéltelek táborom
nál Helytartói tisztségre , ’s magos tetszé
semből ezen fontos hivatalra ki neveztelek. 
Te azért tüstént sietni fogsz a’ jelenlévő 
Fermánban elődbe adott rendszabásokat 
végre hajtani, ’s minden igyekezetedet 
arra fordítani, hogy nékem , mint eddig, 
úgy szolgálj. —  Áldjon meg a’gondviselés 
mind ezen , mind a’ másik életben tégedet, 
’s mind azokat, kik országom’ javára veled 
együtt munkálódnak !— Koszorúzza ditsős- 
séggel hív seregeimet, mellyekre a’vallá
sunkat ’s országaim’ bátorságát fegyveres 
kézzel fenyegető méltó emberek’ megza- 
bolázása van bízva!44
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FERMAN.

Vezérem! M e h e m e d  E m i n  R e u f f  
B a s a ,  egykori Nagyvezér, Anatolia’ Fő 
Helytartója, Karahissar és Menteseké Sand* 
schakságok Igazgatója, és rendes serege* 
imnél Fővezéri Helytartó , kinek híre ma
radjon fel örökre ! hozzád van intézve e’ 
jelenvaló Nagy Úri Parancsolat!

Tudód, hogy a’rendes gyalog és lovas 
katonaság, mellynek számát és erejét En 
fáradhatatlan gondoskodással igyekszem 
nevelni, felállításakor az volt czélom , 
hogy vallásunk tekintetét, ’s országom be- 
tsületét annak oltalma alá állittsam ; a’ 
gondviseléstől rám bízott alattvalóknak 
boldogságokat ’s tsendességöket minden 
azoknak ártható, ’s a’ köz jót veszedelem
mel fenyegető megtámadások ellen bátor
ságba helyheztessera. Rendes katonaságom, 
a’ köz legénytől a’ főtisztig, ditsősségesen 
meg felelt kívánságaimnak; szíves indula
tomból vele közlött jótéteményeimet hiv- 
ség ’s engedelmesség által visszonozta; bol
dogságára , ’s szerkezete javitására töreke
dő fáradhatatlan gondoskodásomat a’ leg
forróbb igyekezettel jutalmazta. A’ Fő 
vezérnek, kire annak vezérlését, 's a’ sereg 
minden részei kormányzását bíztam , meg 
győződve ennek valósága felöl, példám 
után, hallgatnia kellett volna az alá ren- 
deltt Generálisok tanátsaira , ’s azokkal a’ 
katonai minden munkálkodásokra , s az 
igazgatásra nézve egyetértenie. Szent kö
telessége lett volna mindenik tisztel mél
tósága szerint bánni, az érdemet meg ju
talmaztatni , minden hatalmában lévő esz
közökkel szakadatlanul azon munkálkodni, 
hogy a’ rendet ’s fenyítéket jó rendben 
tartsa , ’s katonáim szívükben azon lelke
sedést, mellyel el indulásokkor lángoltak , 
élessze. (Folytatjuk.)

P o r t u g á l l á  a.
(Folytatása egy Franczia követ ievelének.)

,,Franczia Ország és Anglia minisz
terei ez ügyben (a' I). Pedro és I). Miguel

közt fennforgóban) a’ nem avatkozás ok
fejét (princípium non interventionis) még 
pedig igen okosan követték. Mert ha szin
te méltán megérdemli is D. Miguel mind 
azon rosszat, mellyet róla beszélnek ; de 
tsakugyan vezérje ő a’ fennálló kormány
nak , és annak magok a’ Porlugallusok es- 
merték el. Négy esztendőnél tovább ellent 
állott ő a’ belső meg nem elégedésnek, 
és külső megtámadtatásoknak; csak nem 
minden órában látják ölet a’ tóduló nép 
töméntelen sokasága közt az útszákon, 
és fő város környékein, többnyire kísé
ret nélkül lovagolni; még is a’ természet 
szerint igen gerjedékeny ’s bosszuállásra 
vágyó nép közül senki csak egyszer sem 
tört élete ellen.“

,,Leg elkeserítőbb óldala ezen kér
désnek az, hogy akármint üssön ki, a’ 
két testvér közt fennforgó viszálkodás, 
bizonyosan az ország romlását vonja maga 
után. A’ polgári háború pusztító árjának 
lehet ugyan gátot vetni; de az ez áltál 
nyitott sebeket csak az idő gyógyíthatja 
meg. E’ szomorú igazság szüntelen sze
mek előtt lebeg a’ Migueüstáknak ; kik ha 
meggyőzettelnének , csak halál, nyomo
rúság , ’s idegen földön örökös számkive
tés várna reájok. Mivel ezt tudják D. Mi
guel követői, mindent végbe visznek , hogy 
győzedelmes légyen fegyverek. E ’ szem
pontból tekintve a’ dolgot, könnyű meg
fejteni , mellyik testvér Jessz győztes a há
borúban ? mellyik adja vissza Portugalliá- 
nak hajdani boldogságát?“

A’ Lissaboni Újság Sept. 13-dikáról 
közli a’ külső dolgokra ügyelő Ministernek 
minden Lissabonban lévő követek s ide
gen nemzetek Consulaikhoz Sept. 12. in
tézett kerülő levelét, mellyben Oportó- 
nak ’s kikötőjének ostromi bezárását tud- 
tokra adja.

A’ Falmouthba Sept. 23. érkezett Af
rikán nevű gőzhajó által hozott hírek sze
rént, mellyek Sept. 18-kig terjednek, D.
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Miguel hajóserege 11-ben hagyta el a’ 
Tájót, ’s 13. hirdettetett ki Oportó bezá 
rása. A’ Miguelisták Sept. 11-dikén keid 
ték el Oportót ágyúzni, ’s 18-kig midőn 
a’ gőzhajó elindult, olly tüzesen folytatták, 
hogy az ügy a’ vég eldöntéshez minden 
pillantatban közeledett. A’ két ellenséges 
hajósereg közt eddig semmi csata nem 
történt.

Londoni levelek szerént Sept. 17-kig 
folyvást tartott az ostrom. D. Pedro min
dég foglalatosságban van, még az ágyúkat 
is maga igazgatja. A’ Miguelisták több íz
ben próbáltak, az Augustinusok Serrai klas- 
tromát bevenni, melly Porlugalliában leg
gazdagabb, ’s D. Pedrora nézve egy a’ 
legfontosabb pontok közül,  de a’ benne 
lévő őrizettől erős veszteséggel verettek 
vissza. A’ Pedristák közül is több tisztek 
sebesíttettek meg, nevezetesen az Oportói 
Kormányzó Don B e r n a r d o  Sa jobb kar
ja olly tetemes sebet kapott, hogy mihelyt 
Oportóba vissza tért, el kellett vágatnia; 
azért egész hidegvériiséggel folytatta a’ 
parancsolatok kiadását. Villanovát az ellen 
ség bevévén , némelly angol kereskedők, 
kiknek ott egy mii. fi st. áru borok volt,  
az ellenséges kormányzóhoz folyamodlak, 
kérvén annak megki inéi lését, a’ mit meg 
is nyel tek. Az angol Consul parancsolatot 
adott ki hogy minden angol hajók Massa- 
rillásig húzódjanak le.

Parisból Sept. 27-dikéről írják, hogy 
a’ legutóbbi Oportói hírek nem kedvezők. 
D. Pedro visszaverte ugyan ellenségének 
többször ismételt megtámadásit, de kato
nasága fogy, és hatezer emberei közül so
kan átmentek D. Miguelhez (?)— Most már 
csak az a’ kérdés, Sartorius szerencsésebb 
lessz é D. Miguel hajóserege ellen? Ha 
nem; ugy D. Pedronak lehetetlen Oportót 
megtartani.

H o l l a n d i  a.
A’ „Journal de la Hayeu Sept. 2J-ről 

így ir: Ha a’ szárnyaló hireknek hihetünk ; 
a’ Németalföldi két esztendeig fejteden 

(Hasznos Mulatságok 29,

maradt kérdés m o s t  sokkal tá v o la b b  v a n , 
mint valaha a’ barátságos eligazítástól. Hol
landián mindég többet követelnek, ’s ám
bár az 1830-diki revolutio eléggé megtson- 
kitotta azt, mostfennmaradhatásának élet- 
kutfejét, léteiének forrását is megtámad
ják. Ha nem költemények a’ Londonból 
érkezett tudósítások, mitsoda utat választ 
magának a’ Conferentia , hogy nem hosz- 
szabbilható állásából magát kiszabadittsa , 
nem tudjuk. Hogy Anglia ésFranczia Or
szág e’ dologra nézve egyszerre és meg- 
egyezőleg nem fognak cselekedni, a’ bi
zonyos. Az avatkozás esetében Anglia tu
lajdon inleresszéil sértené meg , ha nemelly 
kereskedők miatt, kik a’ Scheldei hajózást 
örömest Anglia kérdéssévé változtatnák, 
felhagyna Hollandiával, ’s eltépné az ölet 
egy olly barátságos hatalomhoz kaplso*ó 
egyezéseket, mellyet fekvése, szokásai, 
vallása, ’s tengeri kereskedése által maga 
a’ természet szövetkeztél öszve N. Britan
niával. Ezen Hollandiát talán fenyegető 
háborúról el< r tudva van a’ közvélekedés; 
a’ Toriek és Whigek egyiránt igazságta
lannak hirdetik azt. Anglia miniszterei 
nehezen tudnának erről számot adni a’ 
Nemzet képviselői előtt, ’s könny en terhes 
panaszokra nyitna ez utat. Bár változza
nak az emberek; de a' princípiumok meg
maradnak. Ha Anglia vakon fegyvert fog
na Hollandia ellen , hamar levétetnék sze
méről a’ hájog, ’s tévelygése nem lenne 
sokáig tartó. A’ mi Franczia Országot il
leti: ha ezt minisztériuma a’ nem avatko
zás okfejétől elvonja; ez nem annyira egy 
uj szövetséges gyámolítására, mint a’ fe
nyegető oppositio lefegy verkeztetésére tör
ténik. Azonban reményijük, hogy Fran
czia Ország éretten fontolja meg a’ dol
got , minekelötte olajat töltene a’ tűzre, 
melly egész Európát is könnyen felperzsel
hetné.

L E G Ú J A B B  H IB E K .
D. Pedro seregéből a’ legközelebbi harczban elestek  

100-an ; a’ D. Migueléból SOO-an. Marne Grófné és Rosny 
kisasszony e' folyó hónap 6-dikán Becsbe érkeztek.
Szám. 1 árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.
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Petrózai Trattner J. M. é s  Károlyi I. Typographiájáfran
Pesten és minden. Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhetni:

Aurora  1 8 3 3 .
H a z a i  A l m a n a c h .

AFapítá Kisfaludy Károly. Folytatja B a j z a  — 12ik év ,v a g y iij  folyamat 2ik éve.
G y ö n y ö r ű  f in o m  V e lin  p a p ir o s o n  — B é c s i e n  3 E  r u l e r  á l t a l  r a j z o l t  's H o f f m a n n  á l l a l  
r é z r e m e t s z e t t  4. K e p p e l : 1. K á y  A n d r á s .  2. B o l o n d 3 C z u c z o r tó l . 3. A 3 k i n c s h c r e s Ö k ,  
V ö r ö s m a r ty  t o l  4. O t t i l i a  3 B a j z á t ó l ;  é s  e g y  ig e n  c s in o s  3 K a r  á c s  á l l a l  m e t s z e t t  c z im lu p p a l.

Á ra  2  fo r . 2 4  kr. e z ü s tp é n z b e n .

F o g l a l a t :  B a jzá tó l; Egy lyánka* sírján. — A’ távozóhoz. — Ottilia, 
román levelekben.—  B uda-Pesti Sz. J .-tó l:  Epigrammák a’ Görög anthologiá* 
bői. — C s a b á t ó l :  A' haldokló — sé Patakhoz — aa szerelemhez —  a’ látogatók. —  
C z . . . t ó l  népdalok. C z u c z o r t ó l :  Botond, hősköltemény. —  K a r l o v i c z i  
Sz. J . . .t 61 Marko Királyfi halála — Serbus dalok. — K a z i n c z y  F e r e n c i 
t ő l : Gróf Sz.« I-hoz; — K o v á c s  Pál: Jaj bejó fi vagyok én ! elbeszélés. A5lúd- 
czomb, elbeszélés. — K ö l c s e y :  A’ Köny — Sírtuli szózat — Barátság *s Sze
relem.— L u k á c s  L a j o s t ú l :  A'Péntek, elbeszélés---- M ák á ry  tó i  AzÁlnioky
Sonett.—B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s t ó l  a’ fogoly herczeg, históriai rege.—  
S z e n v e y t  ől  Ábrándozás.— A3 Sír. — V ö r ö s  ni a r t y t ó l ?  Salamon, ballá
da. Az átok. A’ kincskeresők (Szomorú-játék négy felvonás)*

2 9 .

Cuncta Operata Systematica
Exc. Regnicolaris Deputationís
art. 8. 1827. exmissae 9 Kötet in 4to ára 10 forint rziistpénz.

S e n t e n t i a e  E x c e l s a e  C u r ia e  R e g i a e
inde ab anno 1769 usque ad annum 1828.

Opera Stephani Molnár de Péterfalva.
Advocati Curialis etc. Collectae I. IL III. IV. Tomi. á 8 ílor. exiistpénz. (előbb 
13 for. ezüstp. volt az ára).

Második Félesztendő.
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A ’ Nagy Méltóságú Királyi Kúriának

1832 .  S z ♦ I s tv á n i  T ö r v é n y  f o ly a m a t  a latt h o z o t t  Í T É L E T E K  1 for .  3 0  kr. ezüstp*

Magyar és Német Levelező-Könyv
és  N e m z e t i  T i to k n o k .  1 for. 3 0  k r .

A' Magyar Játékszínről írta Prof. Benke Jósef
k ö t v e  1 0  kr . e z ü s tp é n z b .

Ugyan ott a’ Novemberi Vásárra elkészül:

A’ Hazai Vándor 1833.
harmadik esztendei folyamat.

K é t  k é p p e l :  1. Gr. B a t th y á n i  Á d á m  K é p e :  (-j- 1 7 0 2 .)  2. Pest és B u d a  Várofca t e 
k in t e t e  ( a  L u d o v ic e á v a l  e g y ü t t ) .  —  S z é p  b o r íték b a  k ö tv e  —  k iv á lo g a t o t t  d a ra 
b o k k a l  —  m e g b ő v i tv e .

— ......- t iU .I . . ' PM. , -  . ■■ ■  ............. - .............. I . ------ ---  - .... . . .  I ■ . -  ................ ..

Isten Imádása.
Imádságos K ö n y v  a1 K e r e s z té n y  K a t o l i k u s o k  s z á m á ra  B i lk e i  P ap  F e r c n t z  á lta l .
9 .  rézre  m e ts z e t t  k é p p e l .  F in o m  V e l in  p a p ír o s o n ;  finom  író  p a p ír o s o n ;  és  szép  
n y o m t a t ó  p a p ír o so n .

Szinte ott Sajtó alatt vannak:
Vörösmarty MiháF Munkái.

képekkel, Három kötetben.
1 )  V e r s e k .  2 )  Z a lán  f u t á s a ,  h ő s  K ö l t e m é n y .  3 )  A p rób b  H ő s  K ö l t e m é n y e k .

Compendium Juris privati Hungarici
e la b o r a tu m  p e r  A n t o i i  i u  m  G r ú s z ,  J u r is  U n iv e r s i  D o c t o r e m ,  J u ra t .  C a u sa 

r u m  A d v o c a tu m  á 1 for. 3 6  kr . e z ü s tp é n z b .

Tisztbeli írásmód saját szavai
I l i v a t a lb e l i  L e v e l e z é s e k ,  h i t e le s  k ia d á s o k ,  E s k ü v é s e k  f o r m á j i ,  T ö r v é n y  regu-  

láji —  tö r v é n y e s  s z a v a k  l e x ic o n a  's  a’ t. 4 0  kr. e z ü s tp é n z b .
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H i r a d a s.

( 1 )  A* n a g y  m é lt .  m a g y a r  kir. u d var i  k am arán ak  fe ls ő b b  h a tá ro z á sá n á l  fo g v a  9 
a’ s ó  T isz á n  és  D u n á n  h a jó k o n  l e e n d ő  szá llítására  n é z v e ,  a’ f o l y ó  1 8 3 2 .  e s z te n d ő  
N o v e m b e r  8 -d ik á n  B u d á n  a n a g y  m é lt .  m a g y a r  kir. udvari k am arán á l árv erés  ( L ic i -  
t a t io )  f o g  t a r ta tn i ,  m e l l y n e k  a lka lm áva l az 1 8 3 3  ész t .  s z á l l í ta n d ó  s ó n a k  m e n n y i 
s é g e  e’ k ö v e t k e z ő :

Szegedről Eszékre — — — — — 54,000 Mázsa
—  Földvárra — — — — — 32,500 —

Szolnokról Pestre — — — — —  60,000 —
Pestről Komáromba — — — — — 33,500 —

— Nádszeghre — — — — — 56,500 —
— Győrbe — — — — — 103,500 —
— Pozsonyba — — — —  — 22,500 —

A' kótyavetye feltételeit a' részt venni kívánók a’ nagymélt. magyar kir. udvari
kamaránál, vagy pedig az aradi, szegedi, szolnoki, pest i ,  földvári, m ohácsi, 
bajai, újvidéki, komáromi, győri, és pozsonyi kir. só tisztségeknél bővebben 
megtudhatják Minthogy 6 esztendei só-szállításról szólló Contractusnak De
cember hónap utolján vége szakad , tehát az ismét 6 esztendei só - szállításra 
nézve kötendő Contractus végett, a’ fent nevezett napon, ’s helyen uj árverés 
(Licitatio) fog tartatni. A’ 6 esztendei Barcsi só-szállítás tészen 11,000 mázsát, 
a Theresovátzi pedig 70,000 mázsát, egyébaránt mi nt a  környülállások magok
kal hozandják több és kevesebb is lehet, a’ mi a’ Contrahensnek, Szállítónak 
mindenkor November hónapban előre tudtára fog adatni.

Vizen a' só-szállítás egyenesen Eszékről Barcsig, Theresovátzia pedig egy 
ide közel a’ Dráva partján lévő helységig történhetig m eg, igy tehát erre a’ Szál
lítónak alkalmatos helyet kell választania, a’ honnan minden hijánosság, királyi 
költség és a’ politikai törvényhatóság köz munkásága nélkül fogja a’ sót Thereso- 
vá.zra, hol a’ tulajdon költségén megmérettetni fog elszállitatni, a’ fuvarosokat a’ 
kötésnél fogva néki járandó bérből és igy tulajdon erszényéből fizetvén ki.

Egyszer’smint árverés alkalmával bánat pénzzül 1000 (húszasokban.) fog fizet
tetni , és kinekkinek még az árverés élőt hitelesen bekel l  bizonyítania, az erre ren
delt biztosság Elölülője előtt, hogy ezen só-Szállításra elegendő vagyona van,  
és a’ királyi pénztárt bátorságba helyheztheti* Költ Budán October 4-dik napján 
1832.

Telegraphi napfényű rakéták.
(1) Alól irt bátorkodik az egész közönségnek jelenteni, hogy a’ közelgető 

szüreti, vagy egyébb társalkodási mulatságokra mint név és születésnapokra, 
nála rendkívüli világító , ’s különös szépségű , kiilömbféle nagyságban t e 1 e g r a- 
p h i  n a p f é n y ű  r a k é t á k  találtatnak: ezeknek legnagyobbika felemelkedett 
helyen felbocsátva, közelről, olly nagy nagyságú mint a’ nap , és egy tíz mért
földi távolságra, úgy világít, mint Vénus csillaga.

Találtatik Pesten Engel Ferencznél Dorottya Utszában Wurm házában* Ára 
nagyságos, és tartósságához vagyon mérve.

x
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F i g  y e  lm  e z t e t é s ,

Wigand Otto pesti könyvárosnál egy felette hasznos és érdekletes munka 
jelenik meg előfizetés’ útján, e’ czím alatt:

Nemzetek Kép Taxa, mellyben a' föld’ minden ismeretes lakosai hív 
rajzolatokban ’s leiratokban terjesztetnek elő.

A' munka füzetenként adatik ki; egy füzet minden hónapban. Minden négy 
füzet mellé l e g a l á b b  is XVI magas 4-ed rétű képtábla, ’s 8 magas 4-ed r-etü 
ív leirás fog adatni. Az egyes füzetek csinos borítékban jelennek meg. Négy négy  
füzetnek előfizetési ára 2 forint, a’ finom szinezetüeké pedig 4 forint ez. pénzben.

T u d o ssa in k lio z .
Legforróbb hálaadással fogadván Tudós Barátinak készségeket kik  

MAGYAR NYELVEN kinyomtatott Munkáik Lajstromát nyomban megküldeni 
inéltoztattak, immár másodszor felszóllalni ’s többieknél is esedezni bátorkodik 
az alul írott, hogy mivel a’ KÖZÖNSÉGES MAGYAR KÖNYVTÁRT lehető 
tökélletességik tellyesiteni, és az elő Szerzők iparkodásait fogyatkozás nélkül elő 
számlálni óhajtya, Magyar Nyelven kinyomtatott munkájok Rendszerit mellyben 
a’ nyomtatás esztendeje — helye —  nyomtatónak neve — valamint az is hányad 
rétben, és hány lapokban kiadattak feljegyeztessen. Postának költsége nélkül 
véle közleni ne terheltessenek.

Ezek felett mind a’ két Magyar Hazában virágzó TT. NN. Vármegyék 
—  Kerületek — Királyi, vagy Privilegiált Városok TT. Jegyzőit is megkéri, hogy 
a’ melly Rendeléseik Magyar nyelven nyomtatva kihirdettettek, említett Rendszer 
minéműsége, és akkor folyása szerént véleküzleni méltoztatnának.

Továbbá a’ Magyar Bibliának Bártfai 1607 Föl. Kiősz Jakab által kiadá
sáról (a’ melynek csak nehány fentartott Leveleiről a’ Pataki Könyv Tár Tudós 
Örje Szombatin János Mind. Gyűjt. 1790. V* 52. 1. tudósított, az alul Írott pedig 
sehol Hazánkban fel nem találhatott) ’s ennek hol lettéről túdositatni főkép 
kívánna, mivel sok fáradozásai után, e g y  Ó T e s  t am en  t om i M a g y  ar 
f o r d í t á s t  i s  az á g o s t a i  V a l l á s t  k ö v e t ő k n e k  n e m  t u l a j d o n í t 
h a t  ! ! ! . . .  gyanittya azomban hogy Bartfán, t. i. olly helyen , hol akkoron nem 
a’ Ref. H elvetziai, hanem az Ágostai Vallás főképpen virágzott — a’ Magyar 
Bibliai némely ágostai vaílástétett követő Pap által kinyomtatatván, hihetőleg ez 
Luthernek Nimet kiadásához is alkalmaztatott. — Sándor István ugyan ezen 
kiadást Károlyi Gáspár fordításának lenni állittya, de mivel ő többnyire hibás 
Lajstromokból készítvén Könyves Házát, vajmi sokakban téveledett állításának 
tellyes hitett adni nem éppen lehet, azt is figyelemre vivén, hogy a’ temérdek, 
és költséges 1590. észt. Visolyi Bibliának ujjabb kinyomtatása olly kevés eszten
dők múlván, és «gy csekély értékű Könyvnyomtató költségével nehezen eszkö
zöltethetett.

TFad. Id . Ja tik o v ic h  M ik ló s .
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Helyváltoztatásról való tudósítás.

(3) Kunz Ján. Jósef és pesti nagykereskedő társasága a’ 2 Töröknél, azon 
meghetsültetést veszi magának , hogy igen nagyon tisztelt vásárlóinak ezennel 
tudtokra adja, hogy a' Debretzeni vásárban eddig német utsza 413 szám alatt 
tartott sátorából, ugyan a' bétsi útszában a’ mostanitól balra 2-dik sátorba, 
melly Siézinger czím alatt vagyon, általtette árúló helyét, mellyben valóságos, 
54 rőfös Rumburgi, 30 rőfös akár teljesen elkészített, akár fehérítetlen sléziai 
vég vásznakkal, 3S rőfös Creas vásznakkal, 3 0 rőfös asztal ’s törülköző kendőknek 
való szövetekkel, meghatározott számú személyekre =  Garnitur — kész asztal 
ruhákkal, abroszokkal’s kendőkkel, fehér len ’s gyapot vesszős szövetekkel=Gradln , 
kávés kendőkkel, mindenféle csíkos éskoc*kás =  qvadrillirt, sléziai kanevásszal, 
kék,  vörös , zöld egyszóval, mindenféle színű csíkos len és gyapott Trillichekkel, 
egészen fehér len és gyapot, valamint módosán színezett zsebkendőkkel ’s más 
akármellyféle szövetekkel pontosan szolgálni, valamint azoknak illendő árokkal is 
nagyon tisztelt vásárlóiknak további hajlandóságokat megérdemelni, fő töreke- 
dése leszen.

Figyelmeztetés.
(2) Méltóságos Galánthai Gróf Eszterházy Pál császári királyi kamarás úrnak 

értésére esvén az, hogy bizonyos rósz lelkű ember Írását utánozván, és grófi 
nemzetségi petsétjét le másolván, neve aláírása, és szinlett petsétje alatt ellene 
adós leveleket készítteni, és azokat Budán, Pesten, és talán máshol is árulni 
bátorkodott. Kíván ezennel mind maga bátorságára, mind mások károsodása 
eltávoztatása tekéntetéből minden embert figyelmessé tenni arra, hogy O egy 
fillérrel sem tartozik, de kiadott adós levelei sintsenek. Mellynek tekintetéből, 
mindenkit neve aláírása alatt hamissan készült adós levelek megvételétől óvja 
kinyilatkoztatván, hogy azokat sem mostani Birtokossaitól, sem azoktól kik jö
vendőre magokénak tenni bátorkodnának béváltani és kifizetni nem fogja, sőtfc 
megkérvén mindenkit, hogy az illy es hamis adós levelek árulójit, az illető Tör
vényhatóságnak fel adni terhekre ne légyen.

Tanuló Ifjak számára kosztot és szállást
ajánl egy Tisztviselő Pesten , ki a’ mérsékelt fizetés helyett egy részben élelme-» 
két is elfogad; — az illető Szülők tehát a'Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ Szerhez- 
tető Intézetében akár személyesen, akár J. P. betűk alatt beküldendő frankirozott 
Levél által az iránt eleve tudakozódhatnak. —

Eladó-Ház.
(2 ) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a' Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza^ sajat kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségeben f. e. 
November 10-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a* többet ígérőnek 
adatik el. —
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H i r d e t é s .

(2 )  A' nagy méltóságú magyar királyi udvari Kamara rendéléséből, közhírré 
tétetik: hogy folyó 1832-dik esztendő November 1-ső napjától, hat egymást 
váltó esztendőre, nemes Hont Vármegyében fekvő Inántsi kamaralis puszta, 
f. e. October 15-dikén árverés utján, haszonbérbe adatik. Az árverés Tpolysághon 
délelőtti 9 órakor a’ Sóházban fog tartatni. Haszonbérleni szándékozók "nevezett 
napon 15 for. bánó pénzzel megjelenhetnek, ’s ugyan csak az Ipolysági Sóháznál 
a' haszonbérlés feltételeit addig is megtekinthetik. Israeliták a' haszonbérléshez 
nem botsáttatnak. Budán Sept. 24-dikén 1832,

H i r d e t é s
(2) A’ nagy méltóságú kir. Helytartó Tanáts kegyes rendelésének követke

zésében, ezennel köz hírül tétetik; hogy a’ hir. Egyházi jószág Csolnoki urada
lomhoz tartozandó ugyan Csolnok helységben, melly helység Esztergomtól egy 
órányi, Pestül pedig négy órányi távolyságra vagyon, és folyvást stativans ka
tonaság fekszik, benne lévő mészárszék és kortsma lakással együtt a’ hozzá tarto
zandó 21 hold szántó földekkel, 3 |  hold réttel, fél esztendőbeli elejbe adott bor 
méréssel, egész esztendő alatt pedig az arendator tulajdon pálinkájának ki mé- 
mérése jussával, e' f. hónap 18-dikán a’ leg többet Ígérőnek folyó esztendő N o
vember első napjától számlálván három egymás után következendő esztendőkre 
haszonbérbe fog adatni: ennek következésében az árendálni kívánók a’ fent ki 
tett napra reggeli kilentz órára, Csolnokon, az uradalmi tisztartói épületbe, a' 
magok előbbi viseletekről szólló szükséges bizonyítványokkal, és bánat pénzzel 
felkészülve, hogy megjelenjenek, ezennel illendően meghivattatnak.

Költ Csolnokon October 5-dikén 1832.
Ú j h e g y i  M ihály, 
Uradalmi Tisztartó.

Orvosi statio megüresedése.
(2 )  Tekintetes nemes Temes Vármegyében kebelezett szabados Theresiopolis 

(máskép Vinga) Váróssában a’ mostani Seb Orvosnak előléptetésével az orvosi 
Statio e1 f. észt. Sz. Jakabb havának 17-dik napján megüresedvén ezen 300 ftot 
Vcz. 20 pos. m. tiszta búzával 20 pos. m. szemes kukuriczával, 6 öl tűzi fával, 
és 5 mezei boglya szénával azonkívül szabad gyakorlás engedtetik meg,  melly 
engedelem a’ szomszédok sokasága miatt megelégedéssel jövedelemmel jutalmazza 
fáradtságát fel ruházott orvosi statiot elnyerni kívánóknak személyesen, vagy 
frankérozott levél által való magok jelentése Mind Sz. havának 31-dik napjára 
elvárattatik.

Árverési Hirdetés.
(2) Mezőhegyesi magyar országi cs. kir. katonai ménes Intézet részéről, köz

hírré tétetik, hogy ugyan ott folyó észt. October 30-dik és 31-dik napjaiban 
249 ugyan odavaló ménesi ló , részint mivel számfelettíek, részint rokkantságok
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miatt árverés útján eladatnak. — Ezen lovak között van 126 darab* a’ legjobb 
ménektől meghágott ’s a’ tenyésztésre még egészen alkalmatos anyakancza; 54 
darab 1—4 esztendős tsikó; továbbá több heréit, és ifjú m énló; végre több nagy 
számú szolgálatból kimustrázott lovak, mellyek között a‘ szántóvetőnek haszná
lásául még igen jók találtatnak.

Ezen árveréshez sl venni szándékozók, ’s különösen azok kik jó anyalova
kat akarnak venni, a fen nevezett napra 9 órára, ugyan tsak Mezőhegyesre meg
hivatnak. Mezőhegyesen September 22-dikén 1832.

B o x b e r g  m. k.
Major

Árverési Hirdetés.
(2 )  A’ cs. kir. magyar hadi fő Kormány-Szék folyó esztendei September

18-dikán 7752 sz. a. hozott rendeléséből, Mezőhegyesen folyó esztendei October
22-dikén 1833-dik esztendőre a’ szükséges építő szerek, és 1834-dikre tűzi fa ;.— 
továbbá folyó észt. October 23-dikánszekérbeli, és bognár, valamint más készü
letekre szükséges fákról, 1833-dik esztendőre, azon szerint, mint az ebbéli első 
árverés feltételei, a’ budai német újság 61. 62. és 6 3 , nem külömben e’ Hazai 
’s Külföldi Tudósitások 8. 9. és 10-dik számaiban közhírré tétettek, ezen megúj- 
jitott árverések tartatni lógnak. Melly árverésre a' szállítani kivánkozók meghi
vatnak. Költ a' Mezőhegyesi cs. kir. katonai ménes Intézetében September 
29-dikén 1832.

B o x b e r g  m. k.
Major

H i r d e t é s .
(3 )  A' megboldogult Tettes Mácsay Csernovits úr két osztatlan Örökösei ré

széről , Tekintetes nemes Arad Vármegyének is jóvá hagyásával köz hírré 
tétetik ; hogy e’ folyó esztendei November 4-dikén és utánna következő napjain 
az aradi Országos vásár alkalmával a' köz árverés utján, kész pénz mellett a’ 
többet ígérőnek el fognak adattni e’ következendő Házak és Javak u. m.

1-ször A’ szabadulandó O Arad kir. Várossában két fő utszán terjedő erős 
szerekből felépített ’s úgy nevezet ,,Fejér Kereszt44 nagy vendégfogadó; — m ely
beli Épületnek a’ homlok részére (in fronti spitio) vagyon egy nagy Kávéház, 
egy konyha, és egy nagy Vendéfogadó , kapu és egy Bolt; — a’ másik felől pe
dig az úri utzán találtatik egy konyha, és egy szoba mellyek azon Bolthoz tar
toznak ; — Azutánn öt Vendég szoba, és pedig mind a’ föld színen, — Továbbá 
egy a’ legszebb módra felépített egy emeletű ház, — mellynek homlok részén 
vannak négy boltok , és annyi szobák a’ mellet egy Mészárszék : a’ felső emeletben 
találtatnak hat szobák az utszára két felmenetele (boppeííe ©liegen) alól pedig kocsi 
színek, és másféle készületek vannak; úgy alól és felől is vannak árnyék székek. 
— Az udvar nagy és kövekkel vagyon rakva , mellyben egy kút ,  egy nagy duppla 
Istáló és Vendégfogadósnak különös lakássa — úgy nem külömben 1000 akó borra



)( 0  X

való Pintze. Ezen alkalmatos Vendégfogadó mostanában esztendőnként behoz 
3,590 for. haszonbért.

2- szor Szinte Ó Aradon a’ fő útszán álló Ház— mellynek a’ homlok részén 
mostanában találtatik egy nagy Patika és három szoba, — a’ forduló részén pedig 
egy Dolgozóház (Laboratorium ) konyha és négy szoba, Pintze , Padlás , Kamara, 
és árnyék szék, duppla Istáló, Kocsi színnel, és nagy udvarral.

3- szor Egy a’ legszebb ’s hasznosabb Tájékon, Ménes kameralis Helységé
ben fekvő, a’ Ménesi aszszu szollő (Anspruch) és Veres borral igen híres nagy 
Szőllő , egy nagy Sajtaló házzal, melly két nagy szobákból egy konyhából nagy 
folyosóból és padlásból áll. Minden hozzá való szükségesekkel; tudni illik Ká
dakkal, hordókkal, és sajtóval; úgy az udvarban lévő Cseléd és Pálinka házzal, 
duppla Istálóval, Kerttel, Rúttal, és másféle szükségesekkel.

4- szer A’ Galsai hegyen fekvő SzőllŐ— mellyhez tartozik egy szép nagy Ház , 
Pintze, Istáló, Padlás, és egy különös Lakás a’ Cselédek számára ,  nagy udvar , 
kert, kú t, és másféle Készületek.

5- ször Az Aradi Határban, a’ Tornyai út mellett fekvő 8 lántz kaszáló.
6- szor Szinte az Aradi Határban lévő 4 lántz szántó Földek ; — AT megvenni 

kívánók e’ folyó esztendei November 4-dikén O Aradon a’ Fejér Keresztnél ele
gendő bánom pénzzel elkészülve megjelennine sajnáljanak.

Haszonbérles.
(1 ) Tettes ns Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó 

serfőzés Jussa az 1833-dik esztendei Szent György naptól kezdve, 6 egymást 
követő esztendőkre, a’ folyó esztendő October 29-dikén Pakson tartandó árveréa 
utján haszonbérbe bocsájtatik. A’ haszonbérlés közelebbi feltételei eránt Uradal” 
mi Fiscalis Holovich Boldizsár úrral ugyan Pakson értekezhetni.

A J Gabonának Pesti p iu tz i ára October 9-dikén 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő
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30. Szám.

H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
B e s z é d .

B ölts , ki haszontalanul nem szó l, belesebb ki okost szól;
Legbölcsebb, ki okost sz ó l, de azonban igazt.

A ’ főben van az é sz , egyedül szívbenn az igazság; 
Bölcsesség fő  ’s s z í v  nélkül üres nevezet.

PESTEN Szombaton Mind-Szent Hava 13-dik. napján 1832

Magyar és Erdély Ország.
Ó Cs. K. Fő Herczegsége Országunk 

Nádor Ispánya e’ f. h. ll-dikén estvéli öl 
órakor Becsből Budára megérkezett..

Ő Cs. K. Felsége méltóztatott Erdődi 
Gróf P á l f f y  Ferdinand Leopold Urat 
Cs. K. Kamarásságra kegyelmesen emelni.

Ő Cs. K. Felsége méltóztatott az Er
délyben megürült tartomány Szemorvosi 
hivatalra Tek. C s i p k é s  Sándor urat, a’ 
szem és seborvosi tudományok mesterét 
kegyelmesen kinevezni.

Ő Cs. K. Felsége méltóztatott T. 
B i s c h o f  Jósef urat, ez előtt a’ Ozeglédi 
Kath. oskolában érdemes Tanítót pántli- 
iárul függő arany érdem emlékpénzzel 
megtisztelni.

A’ kik a Budai csillagvisgáló torony 
kormány ozását, mellyel szabad szálláson 
’s tűzi fán kívül 2000 ft fizetés van esz
tendőnként egybekapcsolva, megnyerni 
kívánják , folyamodásaikat a’ szükséges bi
zonyítványokkal együtt félesztendő alatt 
a’ Nagymélt. Magyar Kir. Helytartó Ta
nácshoz beadni kötelesek. (O. Z.)

Szász Mártonfalván Sept. 17. Nemes 
Felső Fejér Vármegye emlékezetes napjai 
Tálának e’ folyó hónap 16-dika és 17-dike. 
Amazon tartotta ugyan is közelebb kine
vezett Főispányunk. Vargyasi Msgos Dá-

Második Féleszt endó.

ni e l  Elek úr, eddig a’ törvényes királyi 
Tábla közbirája Megyénk fő helyjére fényes 
bejövetelét. Itt a’ szokott Főispányi szál
lásra, melly 20 esztendő ólta Főispányt 
nem látott, bekisértetvén, rövid megpi- 
henés után levéltárunkat, a’ megyeház több 
szobáit és a’ fogházat nézegeté meg. Ezen 
(Sept. 17.) történt Főispányunk kormányja 
alatt a’ legelső Tisztiűlés, mellyben a’ 
kinevezést, ’s addig is mig ünnepies beik
tatása megeshetnék , a’ Megye kormányja 
átvételét érdeklő kormányszéki rendelé
seket felolvastatván, rövid, fontos, haza- 
fiúi beköszöntő beszédet monda, különö
sen kifejezvén benne azt: „mennyire örvend, 
’s melly igen szivén fekszik Megyénk bol- 
dogitása, a’ törvények és nemesi jussok 
fentartása , egyszóval a’ Főispányi hivatal 
tántoríthatatlan hazafiui, ’s igaz polgári 
érzésből való folytathatása.“

Sarmaság. Aug. 22-kén. A ’ szomszéd 
Kövesdről, egykor fejedelmi kedves lak
helyből jővén hozzánk által Nagymélt. 
Iktári Gróf B e t h l e n  Katalin asszony ő 
Excja, néhai Gróf Kemény Sámuel úr 
ÖExcja kegyes özvegye;az emelkedő temp
lom tornya körűi dolgozva találá a’ népet, 
’s ugyanott az egyházi tanítót. Szives le
ereszkedéssel tette kérdéseit O Excja a’ 
folyó munkáról, a’ régebben bevégzett



uj templomról , ’s a’ nép erkölcsi vallásos 
mivelődésének intézeteiről; örömmel telve 
mulatott a’ tágas és tiszta egyházban , 
mellynek falai Ö Excjának, idvezűlt fér
jével együtt summás adományát hirdetik ; 
a’ végéhez közelítő torony építésre kiván- 
tató fákat kegyesen ajánlá; meglátogatá 
a’ sorvadott parochiális házakat; az osko
lára nézve nem csak buzgó óhajtással aján
lotta O Excja a’ gyermekeknek vallásos, 
és a népnek szükséges esméretekben való 
nevelését, hanem szép summa pénzel is 
ajándékozta meg az oskolába eddig feladott 
nevendékekeket.

Nagy Britannia.
A’ C o u r i e r  igy ir Sept. 26-káról: 

„H iresztelik némelíy újságok, hogy Spi- 
theadhoz franczia hajósereg váratik, ’s hogy 
Sir P. Malcolm felsőbb parancsolat követ
kezésében átveszi az egyesült angol-fran- 
ezia hajóhad vezérlését, és e’ végett min
den pillantatban készen tartja magát az 
indulásra. Mi, ámbár igen hihetőnek állít
juk azt, hogy Spitheadhoz franczia flotta 
j ő , ’s ott mintegy barátságos kormány 
serege kiköt; de hogy a’ brittus admiral 
illy kiresztelt parancsolatot kapott volna, 
azt nyilván tagadjuk.“ A ’ Conferentia Sept. 
26-d ikán a’ Németalföldi ügyben négy 
óráig tartotta ülését. Örülünk , úgymond 
a’ C o u r i e r ,  hogy a’ munkálatok inkább 
békességre, mint hadra mutatnak. Wil 
beim Király minden hatalmában lévő esz
közöket fog használni, hogy a’ kénszeritő 
erőt vissza verje; de semmi megtámadás 
által sem ád a’ Conferentiának e’félére okot.

A’ G l o b e  szerint Amsterdámban 
minden csak hadra mutat, minthogy Wi l 
helm Király háború esetében Austria, Orosz 
és Burkus segítségekre számol ; jóllehet 
azon hir, hogy Hollandia e’ három hatal
masságtól segittetnék , egészen alaptalan. 
Sőt Burkus Ország igyekszik Hollandiát 
arra venni, hogy ez Leopoldot ne kénsze-

ritse Anglia ’s Franczia Országnál keresni 
segítséget.

Több angol újságok hirlelik, hogy 
Hollandia Királyának zárnapul (praeclusi 
terminus) October 1-sője adatott. Ha ad
dig katonáit Antverpből ki nem parancsol
ja , a’ franczia sereg át megy a’ határokon 
’s ekkor még tiz napot kap maga elhatáro
zására. Ha W iíhelm Király még igy sem 
adna kielégítő feleletet, a’ belga sereg, se- 
gittetve a’Francziáktúl Antverpet bezárja. 
Ha October 20-dikán is vonogatna magát 
az ajánlatok elfogadásától ; vége a’ felleg
várnak.

Ma tartja, igy ir a’ Courier Sept. 
28-dikán, a’ Conferentia egy különös ülé
sét, mellyben megtudja Hollandia hatal- 
mazottjától Wilhelm Királynak határozó 
feleletjét. A’ józan ész javalja, hogy min
den ellenségeskedés kikerültessék. Austria, 
Burkus és az Orosz mit fognak tenni, ha 
az angol-franczia hajósereg bezárja Hol
landia partjait, ez a’ környiiletektől függ, 
’s e’ felett még most minden szemlélődés 
haszontalan. Lehet azonban gyanítani, hogy 
Austria és Burkus Ország az elzárást nem 
fogják gátolni; de hogy az Orosz is hason
lóul cselekednék, a’ nem éppen hihető.

Ministeri újságok jelentik, hogy Lord 
Grey és Brougham October elején Lon
donba mennek. Az első minister még min
dég visszalépni kíván; ’s gyanítják, hogy 
Lord Brougham fogja átvenni a' kabinet 
vezérlését. Némellyek úgy vélekednek , 
hogy Peel úr, Brougham alatt minister- 
séget vállal; mások hogy Lord Bentinkset 
India főkormányzóját váltja fel.

O’ Connell Dániel egy több újságokba 
iktatott ’s Irland állapotját festő írásáért, 
mellyet a’ kormány Status bátorsága ellen 
tett véteknek tekint, pörbe idéztetett. 

Franczia Ország.
A’ J o u r n a l  d e s  D e b a t s  igy ír 

Oct. lsőjéről: Ha jól tudósittattunk, a# 
minisztériumi kérdés közel van végéhez;



a’ holnapi Moniteur hihetően közleni fog
ja az uj Miniszterek neveit. Azonban mint 
bizonyost említhetjük, hogy Dupin ur ne
ve nem fog a’ lajstromban állani; igen 
pedig a’ Marschall Soulté, kire az előliilő- 
ség bizatik. A’ N o u v e l l i s t e i s  ez érte
lemben nyilatkoztatja magát, a’ mondottak
hoz függesztvén, hogy Montalivet és d’ 
Argout urak megtartják helyeiket. Magá
nos levelek szerint Sebastiani, Báró Louis 
és Girod urak helyeit Dúc de Broglie, 
Humann , és Thiers urak nyerik.

A’ M e m o r i a l  B o r d e l a i s  Fon- 
frede urnák következő elmélkedését közli 
az Odilon Barrot ministeriumba lépéséről: 
„Minden átlátja, hogy az érdemes követet 
előbbi political élete, és a’ ministeri hiva
tallal egybekaptsolt kötelességek, magával 
szüntelen ellenkezésben fogják tartani, 
melly őt rövid idő alatt le is sújthatja. A’ 
szók mérséklése kénszerítené őt alkotmá
nyi törvényeinkbe nagyításokat hozni be , 
ha Ígéreteit és előbbi hitvallását el nem 
akarná árulni; vagy más szókkal, két élű 
fegyvert adna ellenkezői kezekbe ; mérsék
leti beszéde heves baráti előtt csak ha
mar inpopularissá tenné, és azon dema 
gogicus lélek, mellyet institutioinkban 
kéntelen volna kimutatni, lenne megbu 
kásának oka; mert megfosztaná a’ könnyen 
hívok védelmétől, kik végső reménysége
ket benne helyheztetik. Barrot ur tehát 
typusa lenne egy új nemű képtelen közép
nek. Azt bizonyosan nem fogja hinni, hogy 
mint Minister csak egy Karlistát vagyRe- 
publicanust is partjára hódíthasson. A ’ 
Tribünök nyilatkozásaik majd meg
mutatják , ha valyon a’ veres sapkák ba
rátságos indulattal viseltetnek é iránta , a’ 
mi pedig a’ Karlistákat ille ti, ezekkel ’s 
ezek oltalmával hihetőleg semmit sem fog 
Barrot úr gondolni. Ministerré levése te
hát ellenségei nem pedig barátai számát 
nevelné. Talán majd a’ követek ka

marájában igyekszik többséget szerezni 
azon ígérettel, hogy a’ választási rendszert 
bővíttetni fogja; de épen e’ fog új ellen
ségeket támasztani. Minél lejebb ereszke
dik Barrot ur a’ társasági léptsőkön, annál 
nagyobb antipathiára talál; mert minél 
jobban fel rezzenti a’ proletariusok indu
latjaikat, annál bizonyosabban fognak ezek 
bosszút állani ő rajta, kit még mindég 
aristocratának néztek. Ne ketsegtesse hát 
magát többség reménységével, mert azt 
ugyan meg nem nyeri. De hát abban is 
bizonyos é Barrot úr, hogy a’ nemzeti 
őrség bajonetjaival védelmezni fogna egy 
olly ministeriumot, mellynek feje a’ meg- 
támadtatottkirályságtól nem csak segítségét 
vonta meg, hanem még a’ Király ellenségeit 
is védelme alá venni láttaték, midőn a’ 
Tuilleriákba ment, hogy golyóbis esső 
közepette a’ Király'ellen illetlenül kikel
jen? Valyon állandó é ezen helyheztetés? 
Melly nagy talentom és character kiván- 
tatnék ennek megtartására! Barrot úr hí
ven megmarad talán programmája mel
lett , de a’ maga és a’ mi szerencsétlensé
günkre; mert programmája ő t, a’ chartát, 
a’ királyságot, és minden institutiónkat 
veszedelembe fogja dönteni.“

A’ T e m p s  hazudtolja azon hírt, 
hogy a’ Cherbourgba gyűlt hajósereg Spi- 
theadhoz evezne. Mi dolgunk volna, úgy
mond, nekünk ott? A’ Courier tegnap azt 
mondá, hogy seregünk a’ Spitheadnál ott 
csak barátságos látogatásul fogadtatik. Nem 
ő jelenti ma, hogy a’Conferentia a’ legbé- 
kességesebb hangon beszél ? Lord Greyvel 
vissza ment Londonba a’ békesség. Csak a’ 
halál révén küzdő minisztérium, vitatási 
közt van még szó háborúról.

A’ Quotidienne Sept. 29. V. Henrik 
Franczia Ország és Navarra Királyának 
születése napját ünnepié, ki mint mondja, 
az napon érte el 12 dik esztendejét, és 
a’ ki Nagy Károly tói Hennegau Érsébet



által származik. Ezt követi egy elegia fo 
lyó beszédben, „emlékeztetések Holyrood- 
ból“ czím alatt Vicomte Conny aláirá- 
savai, melly több környiiletes előadáso
kat foglal magában az ifjú Bordeauxi 
herczegről, ki ezer dologról is oily eleven- 
seggel beszél, melly csak neki sajátja.

A’ N a t i o n a l  igy szóll: El akartuk 
mellőzni Barthelemy úrnak, „Az én ment
ségem“ czímii írását, melly nem annyira 
mentség, mint mindeneknek, kik ezen vá
ratlan megváltozás okait helybe nem hagy
hatják, viadalra hívása. — Egy Morgen 
Journal azt látszik hinni, hogy a’ Nationalt 
az írónak azon igen hízelkedő állítása bír
ta volna a7 hallgatásra , hogy ő a’ National 
fo szerkeztetőjét el fogadná birájának. 
Mi erre azt feleljük, hogy hallgatásunkkal 
fcsak azt jelentettük k i, hogy előttünk Bar 
thelemy urnák — a’ Páris’ ostromi karba 
tételéről irt munkájáért, ’s az a’ mellett, 
a' mit ő 7-dik Júniusi megszabadító ön
kénynek nevez, készített mentő beszé 
déért, érdeme úgy meghökkent, hogy 
ezen két szüleményeit undorodás nélkül 
meg se említhettük volna.

P o r t u g a l l i  a.
A’ Courier (angoly újság) irja, Sept. 

25. hogy az Oportóból Sept. 21. indult 
London Merchant gőzhajón érkezett hírek 
szerint a’ Miguelista seregek mind a’ Duero 
északi partjára szállítatván által, ’s a’ 
battériákat nagy igyekezettel halmozván 
fel, a’ város valódi megtámadását követ
kező nap Sept. 22. várták. A ’ szünetlen 
tartó tüzelés, bomba ’s gránát repités ál
tal a’ városi nép felettébb elrémült. Az 
angolok minden hozzátartozóikkal ’s va
gyonikkal együtt 4 hajóra költözködtek 
Mindazáltal reményük a’ D. Pedro seregei 
az ellenség vissza verését, ’s ha ez meg
történik , az esős idő véget vet az ez esz
tendei táborozásnak. De ha D. Pedro meg-

győzettetik, Dona Mária vissza állítása 
eppen ott lessz, hol kezdetekor volt. — 
Ugyan az említett újság Hodges alezredes
nek September 16-dikán történt csatá
ról irt levele után jelenti, hogy ő (Hodges) 
200 angol és 150 portugallussal, Santa 
Martát D. Miguel vezérét ki személyesen 
kormányozott ellene 4 ezredet, visszaver
te ’s megszalasztotta , Staunton ezredest 
és még 2 legényt vesztvén e l , 1 tisztje és 17 
legénye megsebesíttetvén.

(Globe) Az Oportói tudósítások nem 
olly kielégítők, mint vártuk és még csak 
tegnap is hittük. Hogy az Oportói őrizet 
sikerrel állhasson ellen az ostromlóknak, 
jóval kell erősbödnie. Beményljük azon
ban , hogy az angol és franczia kikö
tőkből már elindult^ erősítések elég korán 
fognak Oportóba megérkezni, ’s a’ D. Mi
guel seregeit vissza verni segíthetik. A’ D. 
Pedro részére megvásárlón 60 ágyús kelet
indiai nagy hajó , a’ jövő héten fog elevez
ni. Yarov Brigg, melly a’ D. Miguel szá
mára most rakodik hadi és más szerekkel, 
Poolt holnap hagyja el. A’ Schooni Hcs- 
bul Sept. 24. indult ki Gravesendól ele- 
séggel és 200 ujonczal D. Pedro részére , 
kinek ügyvivői fáradhatatlan munkások.4*

B e l á t ó  m.
Sept. 28. több Briisseli levelek írják, 

hogy tegnap (Sept. 26.) érkezett London
ból a’ Brüsseli Kabinethez Lord Palmer- 
stonnak egy jegyzéke, mellyben kijelenti, 
hogy az ellenségeskedések megújítását Bel- 
giom és Hollandia közt az angol kormány 
meg nem engedi, valamint azt sem, hogy 
a’ belga főidre franczia hadisereg lépjen, 
mert az angol mínisterium a’ parlament 
előtt meg nem állhatna, ha meg enged
né, hogy a’ Francziák Belgiomot meg- 
szálják egyszersmind angol hadi sereg 
közbejövése nélkül.

A’ belga nép több helyekről felírá
sokat nyújt a’ Királynak, hogy haladék
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nélkül kezdje el Hollandiával a’ háborút. 
A ’ Király rendesen így felel a’ folyamo
dóknak: kevés napok alatt egy vagy más 
módon eligazítva látjuk dolgunkat.

A Herald (angol újság) Belgiomi le
velezője után igy ir: ,, A’dologhoz jobban 
értők nem hiszik, hogy ellenséges rendsza
bások vétessenek elő Hollandia ellen ; most 
már egészen más oldalról, nevezetesen a’ 
Lajos Fiilep veszedelmes állásáról, lehet 
a kérdést tekinteni. A’ Francziák Királyát 
külső dolgainak mostani fekvése nem en
gedi hogy a5 kamarákkal ellenkezésbe jöj
jön , kitűnő erőt kell neki mutatni, ’s egy 
katonai néző játékot kezdeni, hogy a’ had
ki vánó pártnak tetszhessék; és egyezzék meg 
Hollandia Királya majd az alkudozásoknak 
csak egyikében is, azt fogják hirlelni, hogy 
őt a’ franczia kabinet elhatározó rendszabá
sai kényszerítették. De úgy tartom, Anglia 
valódian fontolja meg a’ dolgot, minek- 
előtte még egyszer a’ francziákat északi 
határaikon túl lépni engedné. A’ közös 
tengeri exped tio nem nagy következésü 
lenne; de ha még egyszer a’ gallus kakas 
Belgiomba kiálthat , többé onnét egy 
könnyen ki nem hajtathatik. A’ törté
netek halmazodnak; kevés napok több 
nemzetek sorsát dönthetikel. Meg vagyok 
győződve, hogy Hollandia Királya enged
ni nem fog. Az engemet arról tudósító 
személy, hogy a’ Király Lord Palmers
ton legutóbbi javallatiról semmit sem akar 
tudni, egy Írást is közlött velem Haagá- 
b ó l, melly szerint a’ Király készebb Hol
landiát feláldozni, minthogy a’ Conferen- 
tia parancsoló kivánságinak engedjen; a* 
a’ megtámadtatás ellen utolsó cseppig 
oltalmazza magát; ha buknia k ell, az 
esésben több fejedelmek lesznek társab 
Ez Európában a’ legmakacsabb férfi mon
dása, ki szavának embere is lessz. Leo
pold átaljában a’ Conferentia kívánsá
gaihoz szabja magát, ’s .fegyverhez nyúl

ni nem akar. Ismét érkeztek franczia 
katona tisztek , kiknek feje Hurel Gene
ralis mint mondják, különböző csapa
tok közt fognak felosztatni. Több Oran- 
gista öszveesküvések fedeztettek fel, ’s 
szerzőik elfogattak. Tegnap egy a’ Király 
és Királyné élete ellen öszveeskiidt Com- 
plott felfedezéséről szárnyalt a5 hír. Ere
detének bizonyos kútfejét nem tudom, 
de a’ hír közönséges volt.

Spanyol Ország.
A’ legközelebbi újságok a1 Spanyol 

király egéssége javulásáról Írnak. — Ez 
Országban az Absolutisták vagy Car- 
listák , a’ kormány vagy mérséklettek és a’ 
Liberálisok felekezetei különböztetnek 
meg. A1 első kérdésen kívül legnagyobb 
tekintetű, magába foglalja az alsó nép
osztály temérdekségét, Toledo, Castilia , 
Murcia és Catalonia tartományinak, és több 
más vidékeknek egész népességét; kevés 
kivétellel a’ 130 ezer barátot, a’ világi 
papokat nagyobbára , a’ katonaságnak , Kü
lönösen a’ tisztek’ nagy részét. Ezek lévén 
állató részei e’ pártnak , igen természetes, 
hogy a’ többieket nem csak számmal , ha
nem gazdasággal is felyűl múlja; haug>an 
a’ klastromokban és egyházakban temérdek 
kintsek rejtetnek. Ugyan ezen párta’ fel
világosodás’s értelem tekintetéből leggyen
gébb. A’ liberális részhez az ország leg
mélyebb belátásu félfiai tartoznak. Ä 
fennálló kormány követői számra nézve 
leggyengébbek. Ha már D. Carlos elhatá
rozta magát a’ király halála esetében a ko
ronához jutni, a’ segéd eszközöknek dijá
val nem lessz, csak hogy nagyobb ereje a 
következést bizonyossá még sem teheti. 
(Morning Chronichle.)

*Sf e é c z  i  a.
A’ király utazásai közben Helsingbor- 

got is meglátogatván, itt a’ kikötő építése



igazgatóságának nevében Gróf Cronstedt 
Contraadmiralisnak hozzá intézett beszé
dére eme feleletet adta: „Szerencsétlenség, 
hír, és boldogsági éveken küzdenek keresz
tül a’ népek. Azon történetek, mellyek 
Európát 60 esztendő alatt meglátogatták , 
élő bizonyságai e’ szomorú és fájdalmas 
igazságnak, 22 esztendővel ez előtt a’ leg- 
szorongatóbb nyomorúság látszot Svéczia 
magas lelkű népét emészteni; de azért 
kedve, bátorsága el nem csüggedt, meg
maradt e’ megbecsülhetetlen virtusa. Bel 
sóképp egyet értve, határozott jövendője 
fe lő l, és e’ pillantaltól fogvást sorsa meg
változott. En szabad és egy akaratú vá
lasztása által hivattatván, engedtem élőm
be terjesztett kivánságinak; elhatározva 
jöttem közé, hogy lételemet az övével 
egybe olvasszam, és békességének mindent 
feláldozzak. A’ háború gátot vetett azon 
rendszernek, mellyet a’ Status kormánya 
alkotott; de a’ véghetetlen jóságu gondvi
selés az embereket és népeket veszedelem
mel fenyegető ostort Scandinavia földjétől 
eltávoztatván, azon rendszer ismét elové- 
tetett. Iparkodjunk e’ félsziget földjén bol
dogulást nyerni. Az éghajlat hidegsége, ’s 
mind azon nehézségek mellett is, mellye- 
ket az általunk mi veit főid élőnkbe taszít, 
bírunk mi az önnfenntartás, erő, és ható
ság minden eszközeivel, mellyek a’ Status
nak függetlenséget Ígérnek. Ha mint ed
dig, tovább is úgy fogunk előre haladni, 
meg mutatjuk , hogy iparkodásunk a’ törté
netek évkönyveiben folyvást a’ boldog né
pek rangja felé volt irányozva.“

Török Birodalom.
(Folytatása a’ Nagy Úri Parancsolatnakj

H u s s e i n  Ba s á n a k ,  Tsermen Sand- 
schakság’ Igazgatójának, — kinek Én az 
E g y i p t o m i ,  A b y s s i n i a i ,  és Can 
di a i  Helytartóságokat egyesítve kezére

bíztam, ’s kit Anatolia’ Felmarschalljává, 
és vezérlése alatt birodalmam ezen részére 
küldött rendes seregeimnek Fővezérévé ne
veztem vala, fontos kötelessége volt végre 
hajtani a’ szent törvényeknek azon lázzadás5 
vétke ellen hozott határozatját, mellyel a’ 
háládatlan M e h e m e d  Al i ,  ’s ennek fia 
magokat bé molskolták, a’ Mosselimek 
között a’ lázzadás’ mérges magvát hinte
getvén. Ha ezen seregek mind az általok 
tett hosszú útban, mind a’ had piatzán 
jól vezéreltettek volna: soha se állhatott 
volna nekik ellent az egyiptomi seregets- 
ke, ’s vitézségüknek mindjárt az első ösz- 
vecsapáskor kéntelen lett volna engedni. 
De H u s s e i n  B a s a ,  noha ő egy biro
dalmam’ leghívebb vezérei közül, elég
telen volt magos tisztjének megfelelni. Sze
rencsétlenséggel bélj'egzett munkálkodásai 
mutatják, hogy nem birtelég esmérettel, 
’s oily belátással rendes seregeim’ kor
mányozására ’s fővezérlésére, melíynek 
csalhatatlan győzedelem szokott lenni gyü
mölcse. Elmulasztotta megtenni a’ sere
geknek szükséges élelem’ ’s hadiszerek’ 
megszerzésökre kivántatott rendeléseket. 
Anatoliában sebes útafeat tétetett. Yégre 
nem értett ahoz , mi módon kellene ezen 
rendes seregeket, mellyeket magam for
máltam a’ nagy katonai munkálkodásokra, 
jó móddal, ’s annak idejében mozgásba 
tenni.

Ezen o k , ’s a’ hadi szerencsének ide 
járuló változandósága, melly minden or
szágokban a’ legjobb kiszámolásokat ’s ren
deléseket is változó kénye által megsem
misíti, — okozták seregünk’ munkálkodá
sának rossz ki menetelét. De mind ezen 
szerencsétlenségek sem rendítették meg 
állhatatosságomat. Te esmered birodalmam’ 
erejét, és segedelem forrásait; te tudod, 
hogy a’ vallásunk és személyem ellen felkőit 
hiYteleneknek teljes ki irtására nagy számú 
’s eléggé gyakorlott seregek fognak minél
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hamarább kiállíttatni. Nem vala még szük
ség ezen eszközhöz nyúlni; voltak még 
seregeimnél nagyszámmal ollyan ezredek 
mellyek támadólag haszonnal dolgozhattak 
volna. Hanem H ussein Basán az első vesz
teség után erőt vett a’ félelem , ’s egész 
A d a n á i g  vissza húzta magát. Ezen gyá
va maga viseletével megmutatta, hogy ő 
többé nem képes sem lelkes szándékokba 
vágni, sem a’ szerencsétlenségen diadal
maskodni , és seregeimet győzedelemre ve
zetni.

Ennél fogva e’ seregem’ Fővezérségét 
Nagyvezéremre bíztam, ’s megparancsol
tam neki, hogy azon nagy sereg osztályt, 
mellyet A l b á n i á b a n ,  ’s R u m e l i á -  
nak különböző részeiben gyűjtött, ve
zesse által A n a t o l i á b a .  Tíz nap van 
neki engedve a’ vezérséget illető tárgyakat 
európai tartományaimban el igazítni, ’s 
azonnal 20,000 rendes gyalog és lovas ka
tonáival a’ főváros felé indúl , innen pedig 
késedelem nélkül sietni fog a’ fo hadiszál
lásra. H u s s e i n  Ba s án a k azonban meg 
van hagyva, hogy a’ seregnél maradjon; 
és a’ Nagyvezért tanácsaival ’s közre mun- 
kálódásával segíttse.

Most a’ Nagyvezér’megérkezéséig K o- 
n i e h városa van a’ külömböző sereg osz
tályok gyülekezete’ helyévé rendelve. Min
den igyekezet arra fog fordíttatni, hogy 
a’ seregek öszve húzódjanak, és élelem 
tárok állíttassanak fel. Ott fognak a’ vég
ső rendelések az Egyiptomiaknak az álta
tok elborított tartományokból lejendő ki 
üzésökre tétetni.

E’ végett szükségesnek, láttam vezé- 
rim közül egyet a’ Generalissimus Hely
tartójává ki nevezni. Reád, ki a’ Nagyvezéri 
tisztségnek, midőn én tégedet arra meg
hívtalak, híven megfeleltél, ki okossá
god, ’s talentomaid által hírt ’s érdemet 
szegeztél! reád bízom Ép tulajdon ke

zemmel írt parancsolatom által , ’s szabad 
tetszésem erejénél fogva a’ Helytartói Tiszt
séget az én Nagy Úri táboromban. Me- 
h e me d  B a s á n a k ,  ki nem régiben a’ 
tábor Seraskierjévé neveztetett, meg van 
hagyva, hogy ideig óráig a’ katonai dol
gokat igazgassa, ’s veled minden rendsza
básokban tanátskozzék.

E’ Nagy Úri Fermánt az osztályos és 
brigadás Generálisok, ’s több tiszteim előtt 
fel fogod olvastatni; tudtokra adod pa- 
rancsolatimat, hogy mindenik közűlök hiv 
és állhatatos maradjon. Te pedig, kinek 
okosságát, ’s egyenességét esmerem, igye
kezz a’ Nagyvezér megérkezéséig katonáim
mal mint tulajdon gyermekeiddel úgy bán
ni ; gondoskodj, hogy sem élelemben , sem 
egyébben szükséget ne lássanak. Azon légy, 
hogy az ezredeket, mellyeknek valódi 
erejök a’rossz igazgatás miatt meg fogyott, 
minél előbb bé töltsed.

Rád van a’ Nagyvezér megérkezéséig 
bízva a’ sereg’ igazgatását illető dolgoknak 
legfőbb kormányzása, te rajtad fekszik 
a’ felelet terhe is. A’ tábori tanácsban, 
vedd jó nevenn az osztályos és Brigadás 
Generálisok észrevételeit, 's fontold meg 
azokat figyelmetesen. Úgy vidd átaljá- 
ban a’ dolgot, hogy a’ seregek, ’s minden 
tisztek között rend és megelégedés ural
kodjék.

Fermánomban ki mondott akaratom 
oda megy ki, hogy parancsolatimat ’s uta
sításaimat a’ legszorosabb pontossággal tel
jesítsd , ’s egyet is azon kötelességek kö
zül , mellyeket a’ talentomaidra bízott ma
gos tisztség meg kíván , el ne mulass. Buz- 
goságod’ ’s hivséged’ újabb bizonyságai ál
tal vallásunknak ’s birodalmomnak e’ fon
tos környületekhen nevezetes szolgálatot 
fogsz tenni, ’s az általam reád halmozott 
kegyelemjeleket újonnan meg érdemied,



Fényes Portámat a’ dolgok’ miben 
létéről gyakori híradásaid által folyvást
tudósítsd.

Költ Rebiul Ewwel hónapnak utolsó 
napján, a’ Hedzsirának 1248-dik eszten
dejében (1832 Aug. 26).

Egyvelges Hírek,
A’ Bádeni Nagyherczeg Sept. 27-diki 

egy rendelése új szerkeztetést ád a’ Frei 
burgi universitásnak.

Hollandia tengeri ereje áll 180 hajó
ból ; mellyek közűi most 114 van készen, 
1218 ágyúval és 8335 hajós legénnyel.

A ’ Római zsidók (3500-an) kik eddig 
egy szűk utszába öszve szorítva laktak, most 
aT Tiberisnél bizonyos szabad tért ’s tágas 
helyet nyertek lakás végett.

Liliében Sept. 20 kán a’ kenyér drágul 
tának színe alatt csoportozások történtek.

Sir Walter Scott Sept. 21-kén megholt.
Bosniában , a’ hires békeháboritó Has- 

sán Pekki elfogattatván, a’ lázzadás na 
gyobbára lecsendesíttelett.

Mandeville úr Nagy Britanni megha
talmazott Miniszter Sept. 6-dikán tette 
első udvarlását a’ Szultánnál.

A’ döghalál Konstantinápolyban a’ 
múlt hónap némelly napjain olly szörnyű 
pusztítást vitt véghez, a’miilyenre 1812-től 
fogva nem emlékeznek az emberek. A’ gyu- 
ladások is sok kárt tesznek itt.

Sept. 27-dikén Doverben Hollandia 
felől ágyúzást hallottak; melly különb
féle gyanitásokra szolgált okúi. Azonban 
másnap kitudatott, hogy az Antverpben 
tartott Septemberi ünnepi lövések hallat
szottak Doverbe.

Herczeg Talleyrand Sept. 30-dikán 
Parisba érkezett.

(Hasznos Mulatságok 30. Szám. \  árkus Hirdetés)

Au dry de Puyraveau Franczia kama
rai követ két hónapi fogságra , és 200 frank
ra büntettetett azért, hogy némelly ingat
lan javait minden felsőbb engedelem nél
kül lotterián kiakarván játszani, e’czélből 
már több sorsokat el is adott.

A’ Hannoverai Rendek gyűlésébe sza
bad menetel engedtetett a’ gyorsiróknak; kik 
az ott fennforgó tárgyakat, beszédeket 
tüstént közlik az ujsághivatallal.

A’ Charleroyi uj csatorna (Belgiom- 
ban) ágyú durrogások közt nyittatott meg 
a’ múlt hónap 25-dikén.

Herczeg SoltikoíFSz. Péfervárból fon
tos üzenetekkel Lieven Herczeghez Lon
donba megérkezett.

Észak Amerika hadihajói közül most 
áll 3 fregat a’ f ö l d k ö z i  t e n g e r e n ;  3 
salup a’ n y u g o t  i ndi ai  vizeken ; 3 ugyan 
iIlyen hajó, és még két schooner Brazi -  
1 i a partján ; egy fregat, egy salup , és két 
schooner a’ c s e n d e s  t e n g e r e n .

Humieres úr Avignoni Érsek Sept. 
23-dikán szenteltetett fel a’ Carthagenai 
Püspöktől. Egyes példa a’ franczia egyház 
történetiben, hogy Érsek, vagy Püspök 
csak egy Püspök által iktattassék hivatalába.

Herczeg Ypsilanti, Görög Orsz. Igaz
gató biztosságának tagja Aug. 16-dikán 
Naupliában megholt. Görög Országban 
folyvást dühösködik az anarchia.

Bonaparte Jósefet tavaszra Észak Ame
rikába vissza várják.

Lord Durham Londoni útjában Oct. 
1-ső napján Frankfurtba érkezett.

Görög Ország nem rég választott Ki
rálya az Orosz Császár legidősb leányát
szándékozik venni feleségűi.

L e g ú j a b b a k .  Irlandban folyvást visszavonások 
uralkodnak az Oráni párt és Katholikusck közt. A 
Francziák királya Oct. 1-sójén audiencziát adott első
ben Thiers , majd Herczeg Talleyrand, végre Dúc de 
Broglie uraknak. A ’ Moniteur még sem jelenti as új 
minisztériumot.



H I R D E T É S E K
a Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

30.

H i r d e t é s .
(1 ) Az elébb Mélt. Kováts, most Ts Nagy nemzetség sz. kir. Székes Fejérvári 

földbirtoka szabadon eladandó, melly magában foglal több rendbéli épületeket, 
ugyan csak az 1-ső cseréppel fedezve: 6 szobát, 2 konyhát, pinczét, é lés, *s fa 
kamrát, 2 padlást; — a’ 2-dik 4 szobát, 2 konyhát, kamrát, pinczét, 's padlást, 
e'hez tartozandó még egy 2 szobából, konyhából, és lóistállóból álló lakás,  's 
még egy egészen különös 1 szobával, konyhával, ’s kamrával; továbbá 2 tágas 
kocsiszín, 1 ló istálló 10 lóra, és szána padlás, hasonlóul az 5 hold föld nagysá
gú házikert 2 réttel, végtére 24 úgy nevezett sárrété rét, 3 szántóföld, ismét a” 
János futáson fekvő 3 szántófölddel. A’ titt. venni szándékozók fenemlitett város
ban T .  Molnár Károly hites ügyvéd, ’s táblabiró úrral, vagy Vock Jósef házmes
terrel értekezhetnek, holott a' feltételekről is bővebb tudósítást nyerendenek. 
Költ mindszent hava 10-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(1 )  A' nagy méltóságú magyar kir. udvari kamara részéről köz hírré tétetik : 

hogy ns Borsod Vármegyében Balatony helységében fekvő Portiója Kormosinak, 
melly a’ Fiskusra szállott, nevezetesen: két házi telek, Cl jugerum szántó, 5 ju- 
gerum kenderföld , £ jugerum káposztás kert, |  jugerum szilvás, 9 jugerum ka- 
szálló, két házhoz járuló erdői rész, és egy lakó ház, folyó esztendő October
22-dikén az Egri sóháznál tartandó árverés utján, a’ többet ígérőnek folyó észt. 
November 1-ső napjától, 1838-diki October utósó napjáig azaz hat egymást vál
tó esztendőkre haszonbérbe adatik.

Haszonbérleni kívánók a’ ki jegyzett helyre és napra meghivatnak , és a’ ha- 
szonbérlés feltételeit akár Egerben T. Nagy Ferencz kir. Fiskusi ügyvédnél , akár 
a’ magyar kir. udvari Kamara számvevői hivatalában megtekinthetni. — Ugyan 
ez alkalommal ezen Fiskális Portion az idei egy szekér sarju a’ többet ígérőnek 
eladatik. Zsidók a’ haszonbérléstől tiltva vannak. Költ Budán Oct. 7-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(1) A’ nagy méltóságú magyar kir. udvari kamara részéről hoz hírré tétetik; 

hogy Arad-Modenái uradalomhoz tartozó helységben Apátfalván 2092 |  pos. 
mér. árpa, valamint az ugyan ott találtató 109 p. m. tiszta kétszeres, 357 p. m. 
árpa és 162 p. m. zab, folyó hónap 19-dikén reggeli szokott órákban, a’ többet 
ígérőknek készpénz fizetés mellett eladatik A’ venni széndékozók elegendő bánó- 
pénzzel ez árverésre megjelenhetnek. Költ Budán October 7-dikén 1832.

Második Féleszt endv*
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Telegraphi napfényű rakéták.

(2 ) Alól irt bátorkodik az egész közönségnek jelenteni, hogy a* közelgetŐ 
szüreti, vagy egyebb tarsalkodási mulatságokra mint név és születésnapokra, 
nala rendkívüli világító , s különös szépségű, külömbféle nagyságban t e 1 e g r a** 
p h i  n a p f é n y ű  r a k é t á k  találtatnak: ezeknek legnagyobbika felemelkedett 
helyen felbocsátva, közelről, olly nagy nagyságú mint a* nap, és egy tíz mért
földi távolságra, úgy világít, mint Vénus csillaga.

Találtatik Pesten Engel Ferencznél Dorottya Utszában Wurm házában. Ára 
nagyságához, és tartósságához vagyon mérve.

F i g y e l m e z t e t é s .
Wigand Otto pesti könyvárosnál egy felette hasznos és érdekletes munka 

jelenik meg előfizetés’ útján, e’ czím alatt:
Nemzetek Kép Tára? mellyben a’ föld’ minden ismeretes lakosai hív 

rajzolatokban ’s leiratokban terjesztetnek elő.
A’ munka füzetenként adatik k i; egy füzet minden hónapban. Minden négy 

füzet mellé l e g a l á b b  is XVI magas 4-ed rétű képtábla, *s 8 magas 4-ed rélű 
ív leírás fog adatni. Az egyes füzetek csinos borítékban jelennek meg. Négy négy 
füzetnek előfizetési ára 2 forint, a' finom szinezetüeké pedig 4 forint ez. pénzben.

I I  i  r  a d  á  s .
(1) A’ nagy mélt. magyar kir. udvari kamarának felsőbb határozásánál fogva , 

a' só Tiszán és Dunán hajókon leendő szállításáranézve, a’ folyó 1832. esztendő 
November 8-dikán Budán a' nagy mélt. magyar kir. udvari kamaránál árverés (Lici* 
tatio) fog tartatni, mellynek alkalmával az 1833 észt. szállítandó sónak mennyi
sége e’ következő :

Szegedről Eszékre — — — — — 54,000 Mázsa
— Földvárra — — — — — 32,500 —

Szolnokról Pestre — — — — — 60,000 —
Pestről Komáromba — — — — —- 33,500 —

— Nádszeghre — — — — — 56,500 —
— Győrbe 103,500 —
— Pozsonyba — —  — — — 22,500 —

A' kótyavetye feltételeit a’részt venni kívánók a’ nagy mélt. magyar kir. udvari
kamaránál, vagy pedig az aradi, szegedi, szolnoki, pesti, földvári, mohácsi, 
bajai, újvidéki, komáromi, győri, és pozsonyi kir. só tisztségeknél bővebben 
megtudhatják Minthogy 6 esztendei só-szállításról szólló Contractusnak De
cember hónap utolján vége szakad , tehát az ismét 6 esztendei só - szállításra 
nézve kötendő Contractus végett, a’ fent nevezett napon, ’s helyen uj árverés 
(Licitatio) fog tartatni. A’ 6 esztendei Barcsi só-szállitás tészen 11,000 mázsát, 
a’ Theresovátzi pedig 70,000 mázsát, egyébaránt mint a’ környülallasok magok
kal hozandják több és kevesebb is lehet, a’ mi a’ Contrahensnek, Szállítónak 
mindenkor November hónapban előre tudtára fog adatni.

Vizen a’ só-szállitás egyenesen Eszékről Barcsig, Theresovátzia pedig egy 
ide közel a’ Dráva partján lévő helységig történhetig m eg , így tehát erre a’ Szál-
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Utónak alkalmatos helyet kell választania, a’ honnan minden hijánosság, királyi 
költség és a’ politikai törvényhatóság köz munkásága nélkül fogja a’ sót Thereso- 
vátzra, hol a tulajdon költségén megmérettetni fog elszállitatni, a’ fuvarosokat a' 
kötésnél fogva néki járandó bérből és igy tulajdon erszényéből fizetvén ki.

Egyszer’smint árverés alkalmával bánat pénzzül 1000 (húszasokban.) fog fizet
tetn i, és kinekkinek még az árverés előtt hitelesen bekell bizonyítania, az erre ren
delt biztosság Elölülője előtt, hogy ezen só-Szállításra elegendő vagyona van, 
és a’királyi pénztárt bátorságba helyheztheti. Költ Budán Oct. 4-dik napján 1832.

H i r d e t é s .
(3 ) A’ nagy méltóságú magyar királyi udvari Kamara rendeléséből, közhírré 

tétetik: hogy folyó 1832-dik esztendő November 1-ső napjától, hat egymást 
váltó esztendőre, nemes Hont Vármegyében fekvő Inántsi kamaralis puszta, 
f. e. October 15-dikén árverés utján, haszonbérbe adatik. Az árverés Ipolysághon 
délelőtti 9 órakor a’ Sóházban fog tartatni. Haszonbérleni szándékozók nevezett 
napon 15 for. bánó pénzzel megjelenhetnek, ’s ugyan csak az Ipolysági Sóháznál 
a’ haszonbérlés feltételeit addig is megtekinthetik. Israeliták a’ haszonbérléshez 
nem botsáttatnak. Budán Sept. 24-dikén 1832.

H i r d e t é s
(3) A’ nagy méltóságú kir. Helytartó Tanáts kegyes rendelésének követke

zésében, ezennel köz hírül tétetik ; hogy a* kir. Egyházi jószág Csolnoki urada
lomhoz tartozandó ugyan Csolnok helységben, melly helység Esztergomtól egy  
órányi, Pestül pedig négy órányi távolyságra vagyon, és folyvást stativans ka
tonaság fekszik, benne lévő mészárszék és kortsma lakással együtt a’ hozzá tarto
zandó 21 hold szántó földekkel, 3 1 hold réttel, fél esztendőbeli elejbe adott bor 
méréssel, egész esztendő alatt pedig az arendator tulajdon pálinkájának ki mé- 
mérése jussával, e’ f. hónap 18-dikán a’ leg többet ígérőnek folyó esztendő N o
vember első napjától számlálván három egymás után következendő esztendőkre 
haszonbérbe fog adatni: ennek következésében az árendálni kívánók a' fent ki 
tett napra reggeli kilentz órára, Csolnokon, ez uradalmi tisztartói épületbe, a’ 
magok előbbi viseletekről szólló szükséges bizonyítványokkal, és bánat pénzzel 
felkészülve, hogy megjelenjenek, ezennel illendően meghivattatnak.

Költ Csolnokon October 5-dikén 1832. Ú j h e g y i  M ihály,
Uradalmi Tisztartó

O r v o s i s ta t io  m e g ü r e s e d é s e .
(3 )  Tekintetes nemes Temes Vármegyében kebelezett szabados Theresiopolis 

(máskép Vinga) Váróssában a’ mostani Seb Orvosnak előléptetésével az orvosi 
Statio e’ f. észt. Sz. Jakab havának 17-dik napján megüresedvén ezen 300 ftot 
Vcz. 20 pos. m, tiszta búzával 20 pos. m. szemes kukuriczával, 6 öl tűzi fával, 
és 5 mezei boglya szénával azonkívül szabad gyakorlás engedtetik m eg , melly 
engedelem a’ szomszédok sokasága miatt megelégedéssel jövedelemmel jutalmazza 
fáradtságát fel ruházott orvosi statiot elnyerni kívánóknak személyesen, vagy 
frankérozott levél által való magok jelentése Mind Sz. havának 31-dik napjára 
elvárattatik.



Árverési Hirdetés.
(3) Mezőhegyesi magyar országi cs. kir. katonai ménes Intézet részéről, köz- 

hírré tétetik, hogy ugyan ott folyó észt. October 30-dik és 31-dik napjaiban 
249 ugyan odavaló ménesi ló , részint mivel számfelettiek, részint rokkantságok 
miatt árverés útján eladatnak. — Ezen lovak között van 126 darab, a’ legjobb 
ménektől meghágott ’s a’ tenyésztésre még egészen alkalmatos anyakancza ; 54 
darab 1—4 esztendős tsikó; továbbá több heréit, és ifjú m énló; végre több nagy 
számú szolgálatból kimustrázott lovak, mellyek között a’ szántóvetőnek haszná
lásául még igen jók találtatnak.

Ezen árveréshez a* venni szándékozók, ’s különösen azok kik jó anyalova
kat akarnak venni, a' fen nevezett napra 9 órára, ugyan tsak Mezőhegyesre meg
hivatnak. Mezőhegyesen September 22-dikén 1832.

B o x b e r g  m.  k.
Major

X o X

Árverési Hirdetés,
(3 )  A’ cs. kir. magyar hadi fő Kormány-Szék folyó esztendei September 

18-dikán 7752 sz. a. hozott rendeléséből, Mezőhegyesen folyó esztendei October
22-dikén 1833-dik esztendőre a' szükséges építő szerek, és 1834-dikre tűzi fa;.— 
továbbá folyó észt. October 23-dikánszekérbeli, és bognár, valamint más készü
letekre szükséges fákról, 1833-dik esztendőre, azon szerint, mint az ebbéli első 
árverés feltételei, a’ budai német újság 61. 62. és 6 3 , nem külömben e’ Hazai 
’s Külföldi Tudósítások 8. 9. és 10-dik számaiban közhírré tétettek, ezen megúj- 
jitott árverések tartatni fognak. Melly árverésre a’ szállítani kivánkozók meghi
vatnak. Költ a’ Mezőhegyesi cs. kir. katonai ménes Intézetében September 
29-dikén 1832.

B o x b e r g  m. k.
Major

B é t  8 b e n  a ’ p  é n  z f o  l  u a m  a t  k ö z é p  b o t  s e 0  c t  o b e r  10 - ( tik é n  :
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87-Í4 for. 

4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Béts városi Bankó kötelező 2^ pCentes 47f — 
Bank Actiáké 113G| —

A y D u n a  V i z é n e k  á l  l a p o t  j a  a ’ B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.
Octt. 11-ikén 3 Láb, 5 Hüv. 0 Yon. 

— 12-ikén 3 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
13-dikán 3 Láb, 5 Hüv. 3 Von.

A 3 Gabonának Pesti p ia tz i ára October \2-dikén  1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő
|l tisztaII fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraló 1 
fr. kr. |

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraló 
fr. kr.

Tisata Búza II 7 — 20 fi — 20 6 — Zab 1 — 44 1 — 40 1 — 36
Kétszeres |  5 — 4 — 40 4 — 30 Kukoritza 3 — 20 3 — 10 2 — 40
Rozs L  3 — 2 — 50 2 — 40 Köleskása — — —
Árpa || 2 — 50 2 — 40 2 — 32 (Köles — — —



3 1 .  S z á m .

H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
F ő  é s  s z í v ,

Slejjből jő fel ay hang a' főbe, de me'g is az ember 
Nem szívét, de eszét kérdi elébb , ha beszél.

Nem természetesek szavaink ma, de nincs hitelünk is. 
Kérdjük elébb szívünk, s eg} be hiteffe kapunk.

PESTEN Szerdán  Mind-Szent Hava 17-dik napján 1832.

Magyar és Erdeit/ Ország,
Ő Cs. K. Felsége méltózlatott Sept. 

29 dikén költ legfelsőbb határozása által 
Nagys. B e z e r é d y  Ignácz urat, T. Győr 
Vgye első Alispánját in. k. Tanácsosságra 
emelni.

A’ Nagymélt. M- Kir. Udv. Kamara 
a’ Lúgoson megürült k, kamarai Fiskális 
ságra, eddig a’ kir. ügyek igazgatói hiva 
tálánál Expeditorságot viselt T. U n g v á ry 
János urat nevezte ki.

Kecskemétről: E’folyó hónap 12-kén 
öröm napja vala városunknak, különösen 
a’ helybeli Helv. vallástételt követő Gyü
lekezetünknek. Ugyan is minekutánna az 
itt felállítandó Superintendentialis nagyobb 
oskola épületének talpköve, 1830 dik esz
tendő Május hónapjában, az illető Egyhá
zi Felsőség jóvá hagyásával ’s befolyásával 
letetetett: ez időtől fogvást ezen tágas, 
erős, a’ legújabb ízléssel, ’s a’ haza köz 
javára minden tekintetben czélirányosan 
készülő épületnek falai, a’ régi, ’s a’ 16-ik 
század közepétől meglévő oskolafundusán, 
leginkább a* helybeli Elöljáróság ’s min
den rendű érdemes lakosok buzgóságok 
által annyira emelkedtek, hogy az említett 
napon helybeli születésű ügyes pallérunk, 
a* második emeletnek legfelső tégláira,

Második Félesztendó.

mint a’ falak legutolsó pontjára a’ mester
koszorút kitűzvén, a’ tudományokat virá- 
gozlató idősbb és ifjabb Felséges Királya
inkért, Fennséges Nádorunkért,’s az egész 
Felséges Ausztriai Házért, valamint az itt 
lévő ekklésiák iránt mindenkor különös 
kegyességgel viseltetett Coburg - Koháry 
Herczegi Házért, továbbá a’ Fő Tiszteletű 
Duna meljéki Superintendentia egyházi és 
világi T. T. Elöljáróiért, ’s végre a’ hely
beli egyházi ’s világi Elöljáróságért, ’s 
minden buzgó lakosokért harsogó „éljenek“ 
közt ürítvén, s szórván le poharait, a’ 
nagy számmal öszve sereglett minden ren
den és valláson lévő népnek eddig is meleg 
buzgóságát hév lángra gyulaszlotla; annyi
val inkább, mivel, valamint az alsóbb os
kolákra, úgy az első és második Filozófiai 
pályára ( cursus) magokat jelentett ifjak 
számának szaporodását örömmel szemlél
jük. — A’ sikerűit kezdetet kövesse boldo
gító haladás! J —

A’ Nagymélt. M. Kir. Udv. Kamara 
Visnyei György elhunyta által Rakamazon 
megürült Ispányságra F a z o l  a Károly, 
praefectus hivatalbeli practicanst nevez
te ki.

F r ö h l i c h  Sámuel János pesti nagy- 
kereskedő e’ f. hónap 15-dikén guta ütés
ben kimúlt e’ világból.



Un g vár Oct. l í .  Az ajtatos örömök 
miatt ünnepekké változtak Megyénkben 
5s városunkban a’ közelebb lefolyt hála
szertartási napok. Ugyan is e’ mai napon 
Tek. Ungvár Vgye Karai és Rendei Mélt. 
Kis Szántói Lányi Imre dr, e’ Megye sze
retve tisztelt Főispánya jelenlétében en
gesztelő áldozatot emeltek a’ véglietetlen 
jóságd gondviselés thronusa zsámolyához, 
hogy szétoszlatta azon fekete felhőket, 
mellyek Felséges ifj. Királyunk becses 
életét Badenben veszedelemmel fenyeget
ték. Megelőzte ezt Sept. 23-dikán az egye
sült Görög Szertartásd Székes templom
ban Püspöki Helytartó Fő Tiszt. Csurgo- 
vich János Kanonok dr által ájtatoson vég
zett , 's „Téged Isten dicsériink“kel öszve- 
kapcsolt fényes nagy Mise áldozat.

Az idő mostohasága ellen átaljában 
méltán panaszkodhatunk, igy ir továbbá 
Ungvári levelezőnk; de kivált hegyközi 
lakosaink sorsa szomorú; mert a' zab, 
kukoricza , krumpli, mellyek teszik azok
nak élelmüket, a’ korán bekövetkezett kel
lemetlen napok , ’s hideg derek által sem
mivé lellek; a’ síkságon is érezhető, de 
nem olly tetemes a’ a’ kár. A’búza és rozs 
közép termést adlak; gyíimőltsűnk kevés, 
makk kevesebb, szüretünk éppen mosto
ha lessz. A’ Záhonyi czdkor fabrika répa 
szüretje az idő viszontagságai miatt szinte 
nem sokat Ígérő; a’ tavaszi ’s nyári hideg 
szeles esők a’ növevény gyarapodását hát
ráltatván , reménylett mennyiséget nem 
kaphatott. Egyébiránt midőn a’ czdkor 
készítésnek itt minden munkája nagy igye
kezettel szakadatlanul folytattatik; remény 
leni lehet, hogy ezen intézet a’ várakozás
nak tökéilelesen megfelel.

Losoncz Oct. 8. Kettős egyházi ün
neplést tarta Uelv. vallástételt követő Ev. 
Gyülekezetünk e f. hónap 7 dikén ; mi
dőn egy részről dic-ősségesen uralkodó 
idősb Fejedelmünkre buzgó lelkesedéssel

esdeklettünk az egek urától hosszú életet 
és ép egésséget, hogy oltalmazó és csen
des szárnyai alatt a’ békességnek áldott 
gyümölcseit még sok esztendőkig szedhes
sük ; más részről pedig ifj. Felséges Ki
rályunk becses éleiének megmaradásáért 
hála érzéseinket bocsátotluk fel a’ vég- 
hetetien jóságd mennyei Felség kegyelem 
székéhez.

Csongrád 1832. Oct. 8. Kétségbe ejtő 
volt reánk nézve e’ mai nap reggele, mi
dőn városunk tanácsházánál gyuladás tör 
ténvén , borzasztó rémülés foga el mind
nyájunkat. Azonban a’ jó tűzoltási rende
lések , a’ hirtelen egybecsoportozott soka
ság, a’ fáradhatatlan, buzgó igyekezet, 
olly hasznos és jóltévő következésiiek va
lónak , hogy a’ kigydlt helyjel együve csa
tolt épületeken kivűl semmi egyébb a’ dü
hödő lángnak áldozatja nem lett. Hálás 
köszönetűnkadójátméltán fizetjük le e’ rész
ben járásbeli al Sz. Biró Tekintetes Be- 
niczky Miklós urnák; valamint azon nemes 
lelkű lakos társainknak is, kikellek vészé* 
delmeztetésével törekedtek ellentállani a’ 
pusztító láng terjedő dühének.—

Magyar Ovárról írják, hogy Nemes 
Moson Vármegyének szeretett második Ai- 
Ispánya , Arany Sarkantyus Vitéz ’s kir. 
Udvarnok T. Jablanczy Károly ur e folyó 
hónap 7-dikén életének 71-dik évében egy 
jobb világra költözött.

A’ Fesd magyar kir. Egyetem jövő 
Hétfőn nyitja meg az 183-| oskolai pályát; 
a’ kegyes Oskolák pedig ma kezdették azt el.

Pest Buda vidéken eleven vig kedvű- 
seggel folytattatik a’ szüret. Kevéssel ez 
elölt még igen mostoha termést vártunk; 
most már a’ tavalyinál kevesebb, de jobb 
bort bátran reményihetünk.

Nagy Britannia.
A’ Courier Sept. 29 dikén következő 

Portsmouthi levelet közli: Korán reggel
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Óta eleven zajgás helje volt Porlsmout ’s 
egész vidéke , minthogy ez napon vára
tott a’ franczia hajósereg, ’s e’ volt ren- 
delvea’ legnagyobb hajó vízre bocsátására, 
melly valaha Nagy Britannia tengeii ha
talmát védő ’s kivívó ágyúit hordozta. Az 
Admiralitas első Lordjának Sir Graham- 
nak hitvese Neptunnak nevezte e’ hajót, 
melly 120 nehéz ágyút, 2711 tonna ter
het , és igy 300-al többet bir el , mint a’ 
legnagyobb angol linea hajó. A’ Spilhead- 
ba érkezett franczia hajó, egy 30 ágyús 
Corvette, itt fog várakozni mind addig , 
mig Sir Malcolm rendeléseit bevégzi, ki
től a’ tudósítást Cherbourgban megvivén , 
onnan a’ többi hajó osztáljal együtt fog 
vissza térni. Cherbourgba , mondják, min
den készen áll. Sir Malcolm még csak 
nehány kissebb hajókat vár Corkból , hogy 
a’ Schelde torkolatját bezárja, nem pedig 
az erősségeket ágyúztassa.

A’ Morning Herald, Sept. 28. Ports- 
mouthból jelenti: Délutánni \ \  órakor 
evezett el az Ariadne Spitheadból Cher
bourgba, ’s mint beszélik olly foglalatú 
hivatalos levelekkel , hogy a’ többi hajók 
is haladék nélkül a’ Portsmouthi kikötőbe 
evezzenek. A’ mi evpeditiónkhoz tartozó 
tisztek minden pillantatban készen van
nak az indulásra.“

A’ „Sun“ alaptalannak állítja a’ Mór- 
ning-Herald e’ jelentését. Még, úgymond, 
nem ment olly messzire a’ dolog, a’ czél- 
nak erőszak nélkül leendő elérését remény
ük , ’s rövid időn meg fog jelenni egy 
azzal fenyegető protocollum, hogy Belgi
ern pénzbeli köteleztetése alól Hollandia 
iránt feloldoztatik, ha Wilhelm Király 
tovább is makacskodnék.

A’ „Sun“ szerént a’ kénszeritő rend
szabásokat Hollandia ellen történetileg 
csak ugyan helyben hagyá a' Coníeren- 
tzia , úgy mint azokat Anglia és Franczia 
Ország meghatalmazottjai ajánlották.

(Cour ier)  A’ Coníerentia tegnapi 
(Sept. 28.) ülésében semmi elhatározó 
lépés nem tétetett. Azonban annak , tagjai 
nem ellenzik az elzárást, ha Hollandia 
megátalkodotsága Anglia és Franczia Or
szág erős feltételének illyes megbizonj i- 
tását kivánná. Annyi bizonyos , hogy Ang
lia és Franczia Ország a’ még peres pon
tokat Belgioin és Hollandia közt nem akar
ják döntetlen hagyni, még csak egy szik
ra marad fenn , melly minden perezben 
köz gyúladás't okozhatna: el kell az ü"V-

1 'l • ' -I • ,nek döntetnie , meg pedig gyorsan , es ha 
lehet békével , ha pedig Hollandia Királya 
úgy akarja, erőszakkal.

( S u n )  A ’ Conferentia utóbbi ülésé
ben Franczia Ország Követe Mareuil úr 
hevesen védte a’ Franczia Kormány se- 
rénységét , mellyel  a’ belgiomi ügyet vég
re hajtani iparkodott,  és a’ Belgák kíván
ságait velős okokkal támogatá. Kevéssel  
ez előtt ol ly vélekedés uralkodott,  mintha 
Mareuil ur Hollandiához szított volna ; 
de mostani cselekvése módja e’ vélekedés 
alaptalanságát eléggé megbizonyitá. Lord 
Palmerston is eltért az északi hatalmak 
iránt eddig gyakorlott nagy udvariságtól , 
’s most legalább már lehet várni, hogy  
olly hangon fognak beszélni , mel ly egy  
nagy és szabad nemzethez jobban illik.

Egyébiránt napról napra halogatta* 
tik a’ belga hollandi kérdés vég eldöntése, 
’s a’ Courier szerint egyik ülésben mint  
a’ másikban csak azt határozzák, hogy  
másnap ismét öszvegyülnek.

Franczia Ország.
A ’ ,,Temps“ Oct. 1-ső és 2-dik nap

jain a’ minisztériumi ügyben így elmélke
dik: Minden bizonyosnak hirlcli a’ dcctri- 
nairek győzedelmét , minthogy Broglie úr 
iülsőminiszter, Humann úr köz jövedelem 
minisztere, Thiers úr pedig tanítási mi*

x
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túszíer leénú. Guizot úr a’ mostani com- 
hinatióhól kimaradt, két statustanácsos 
egyszerre nem léphelvén a’ kabinetbe. Az 
előlülőséget Marschall Soullnak adák, 
hogy a’ consíitulionalis felelet terhe ok-- 
fejének hódolni láttassanak. Most már egy 
öszveiitközés tűnik szemünk elébe. Hói-; 
nap fog Londonba indulni Talleyrand 
úr, a’ béke embere; a’ miniszteri tanács 
előlülőséget pedig Marschall Soultnak, a’ 
had emberének adják. Mit cselekedjen majd 
Talleyrand Londonban, ha a’ béke prin
cípiumát győztessé nem teheti ? mit Mar
schall Sou It praesidenségével , ha a’ had 
ok fej ének elsőbbséget nem szerezhet? Ke
ményen kikéi továbbá ezen újság, a’ mi
nisztérium alkotásának rendszere ellen. 
Itt úgy folynak a’dolgok , mond a’ Temj)S, 
mint valamelly önkényű monarchiában ., 
a’ királyi kedvezés Franczia Ország előtt 
egészen esmeretlen neveket hiv elő. A’ 
Polignac minisztériuma sokkal kedvezőbb 
kinézések alatt mutatkozott; legalább egy 
charta vág} törvényszegő sem volt kebe
lében. A’ doctrinair minisztérium sokáig 
tartó nem lehet; mert comhinatiójában 
egy eredeti hiba fekszik , melly.egyik vagy 
má'sik pártot elébb utóbb kizárja. Hogy 
Broglie úr, a’ régi nemes, ’s mindent át 
ható nagy lelkű férfi Marschall Soultnak, 
a’ szerencse katonájának engedé az elől- 
ülőségét; e’ szokásaink egyenlőségének 
fizetett hódolás. De a’ Marschall minek- 
utánna hadi miniszterből elölülő lett, hogy 
léphetne le? Ha pedig lerántaná a’ doctri- 
nairek bukása , egy más combinatiókor 
micsoda hely maradna számára? Marschall 
Soultot mi e’ helyheztetésében háború ve
szedelmének látjuk kitéve lenni ; ’& gya
lázat veszedelmének, ha a’ hatalmasságo
kat újabb engedések által kellene engesz
telni.

A’ „Courricru éppen azon miniszteri 
változásokat említi, mell veket n' „Temps“

’s előadása szerint csak Sebasliani, Louis, 
és Girod de 1’ A in urak fognak ki lépni. 
Kérdés azonban, valyon Broglie és Hu- 
mann urak elfogadják é az ajánlást Mar 
schall Soullra nézve idegen hatalmasság
tól kérdett tanácsot az udvar, ’s meg
nyugtató, vagy legalább kikerülő választ 
kapott.

Párisból Oct. 1-sőjén indult privat 
levelek is a’ T e m p s  és C o u r r i e r  új
ságokkal egyezőleg említik a’ ministerium 
kinevezését., azon hozzátétellel, hogy ha 
Humann ur nem vállalja fel a’ neki aján
lott helyet; d’ Argont financz minister, 
Thiers kereskedési, Girod de 1’ Ain pedig 
köztanilási minislerek lesznek, Sebastiani 
a’ pairséget el nem fogadta. Talleyrand 
holnap, vagy még ez estve indul London
ba. Úgy vélekednek, hogy az ekkép alko
tott ministerium, kevés reménysége lévén 
a’ kamarai többséghez, kéntelen lessz min
den erővel iparkodni a’ belgiomi ügynek 
bevégzésén , hogy a’ házak előtt bátrabban 
léphessen fel. —

(Messager) A’ burkus kormány kíván
ja, hogy a’ franczia seregek Belgiom ha
táritól 30 órányi távolságra vissza huzat- 
tassanak, részéről ugyan illy visszahúzást 
Ígérvén. Ellenkező esetre kinyilatkoztatja, 
hogy mihelyt a’ franczia seregek Belgiom- 
ba lépnek, egy burkus liaditest is tüstént 
olt fog teremni.

A’ Bonaparte Lätitia testamentomáról 
(1. 28. sz. lev.) némeliy újságok felettébb 
nagyitva beszéltek; kivált egy legitimista 
újság azt mondja , hogy a’ Bonaparte fa
míliája által Franczia Országból kivitt pénzt 
több mint.200 millióra lehet tenni., melly 
az adózó néptől csikavtatolt ki. Innen azt 
következteti, hogy Napoleon ’s famíliája 
Franczia Országot szegényitették , a'Bour
bonok pedig gazdagították. A’ Conslitutio- 
nell e nagyítás képtelenségének megmu
tatására ezt mondja: Napoleon egy nr.il.
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penziót rendelt anyjának , mellyből a’ ház 
lel tartására 750 ezer fr. ford itta tot eszten
dőnként ; már ezen penziót Bonaparte Lü 
titia 1808 — 1813-di£ húzván, ha maga 
személyére semmit nem költött volna is, 
nem többet, mint egy mik ötszázezer fran
kot gyűjthetett öszve ; a’ mit pedig többi 
gyermekei, kik idegen thronusokon ural
kodtak, ajándékozának neki, a’ Franczia 
Országnak egy fillérjébe sem került. A 
Lütitia vagyona nagyobb részint hypothe- 
kákra kiadott tőke pénzek intereseiből ál l ; 
ingatlan java egy római palota , mellyben 
lakik, és Albanoban egy falusi ház; amazt 
28 ezer , ezt 3 ezer római piaszleren vette. 
1826 dikban készített végintézetében va
gyonának hét gyermekei közt egyenlő fel
osztását rendelé ; a’ Beichstadti herczegnek 
hagyta gyémánt jait, ’s elenodiumit, mellyek 
értékének heted részét telték ; e héttel sok- 
szoroztalva előállitja egész vagyonának 
mennyiségét, melly 100 millióiul messze 
jár. A’ JNapoleon testvéreinek gazdasága 
sem a’ franczia adóbúi eredt; mert Jó’sef 
a’ két Siczilia , s Spanyol Ország, Lajos 
Hollandia, Hieronymus Vestfaiia királyai 
voltak, Karolina Joachim király hitvese, 
Erzsébelh (ßaceiochi hitvese) pedig Luc- 
cai herczegasszcny. A ’ Lucián gazdasága 
bár melly nagy legyen is, bizonyosan nem 
a’ Császár adakozásábul gyük öszve.

A’ Moniteur szerint O Felsége á’ Ki
rály7 , a’ Cuny (Júniusi harczoló) ellen ho
zott halálos Ítéletet örökös fogságra vál
toztatta; mire a’ National e’ jegyzést teszi: 
annál örömestebb halljuk ezen Ítélet vál
toztatását, minthogy a’ város azon részé
ben, hol á’ vesztések véghez mennek , szá
mos csoportozások történtek, Beggeli öt 
órátul több ezer munkások állottak a’ pi- 
aczon , sokan az éjszakát is ott töltötték. 
Azt éppen nem állítjuk, hogy a’ kormány 
azon ilélet végre hajtását ne parancsolhatta 
v<?!nay,de ez kétségen kívül szomoyú tör-?

ténetre adott volna okot, ’s éppen nem 
alatsonyitjuk le magunkat, ha ezért azon 
Status hatalomnak köszönetünket tesszük, 
melly ez úttal mind a’ maga , mind a’ mi 
interesszéinket jól elértette,

(Messager) A’ kabinet lassankint el- 
oszlik. Tegnap (Oct. 3-dikán) Sebasliani úr 
lépett ki , ma Louis úr vesz búcsút. A ’ 
„Debats“ mindegyik visszalépő miniszter 
felelt dicsérő beszédet tart. A’ publicum 
békétlenséggel várja e’ nekrologiák folyta
tását.

P o r t u g á l l á  u,
A’ lissaboni udvari újság következő) 

kir. végzést közli a’ J e s u i t á k  vissza .ál
lításáról Portugnlliában: .,Minthogy YIÍ, 
Pius Pápa 1801. Mart. 7-dikén költ ,,( a- 
tholicae“ nevű ’Brevejében megengedte,  
hogy némelly világi papok, kik az Orosz 
birodalomban éltek V  a’ XíV-dik Kele
men által el törlőit Jésus társaságának tag
jai voltak, egy társaságba egyesülhesse
nek , egy , vágj' elöljáróik tetszésük szerint 
több házakban együtt lakván, a’ Lo y o -  
la Jgnáez rendszabásit, mellyeket 111 Pál 
Pápa ezen ország határain belől megerő* 
sített, követhessék; továbbá minden va
laha ezen társasághoz tartozott egyházi 
személyeknek megengedtetett más tarto
mányokból oda (Orosz birodalomba) men
niük, különösen I. Pál Császár ajánlására , 
ki azoknak erkölcsöket tisztelte, s óhaj
tását jelentette azon , hogy birodalmában 
a’ Calhob’cusok javára a5 Jésus szerzete a’ 
római szék tekintete által vissza állíttat
nék; minthogy a’ Szent Atya egy másik , 
1804. Jul. 30 dikán költ „Per alias“ kez
detű Brevejében ezen engedelmet a’ két 
Sici 1 iára is kiterjesztette, az ország ural
kodójának kívánságára , ki előtt nagy fon
tosságú dolognak tartatott az, ha az i f u- 
ságot a’ keresztényi hitben és Isteni fele
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lemben kivált a’ Jesus társasága által ta
níttatták; minthogy továbá ugyan azon 
Szent Atya ISII Aug. 21-dikéről szólló 
hullájában azt mondja, hogy a’ világ majd 
minden részeiből folyvást jöttek hozzá a’ 
fő papoktól , ’s más előkelő személyektől 
a’ Jézus szerzete helyre állításáért esedező, 
kérelmek, ’s ő (VII. Pius) annál fogva 
elhatározta magában a’ két említett or
szágokra is kiterjeszteni; minthogy én 
magam is meg vagyok a’ felől győződve, 
hogy a’ Jésus szerzetének virtusos papjai, 
mind az Orosz birodalomban, mind a' 
többi országokban, mellyekbe szabad me
netelt nyertek , a’ nép java tekintetéből ’s 
ditséretes btizgósággal az ifjúság nevelé
sere, vallásos és erkölcsi oktatására szen
telték magokat; minthogy az olly vesze
delmesen terjedő istentelenség, ’s gonosz 
erkölcstelenség meggátolására minden le 
liető eszközöket elővenni szükséges ; mint
hogy ezen eszközök közül kétség kivűl 
egyik az , hogy az uralkodók világi hatal
mokkal a’ vallás erkölcs ezen é r d e m e s  
ú i t a l m a z ó i t  pártfogolják ; minthogy 
végre reményiem, hogy gyakran a’ leg
hasznosabb és szentebb intézeteknek is 
ártó visszaélések közűi egy sem fog e’ 
társaságba lecsúszni: ezeknél fogvást tét 
szett nékem VII. Pius O Szentségének 
,,Sol!icitudo omnium ecclesiarum“ kez
dető 1814. Aug. 2I-dikén kőit ’s feljebb 
említett Bullájához kir. jóra hagyásomat 
’s meg egyezésemet adni, ’s el törölvén min
den e’ határozattal ellenkező törvényeket, 
parancsolom ennek végre hajtását, azon 
megjegyzéssel, hogy e’ kir. végzés a’ Jésus 
társaságának sem hajdani jószágait birto
kait, kiváltságait (privilégium) és praero- 
galiváit vissza nem adja, sem ennek ereje 
szerint azoknak helyreállítását soha nem 
is kívánhatják. Költ a’ Cachiasi palotában 
1832. Aug. 30. (aláírás) D. Miguel.

A’ Messager egy (Jel. 3-dikán érke

zett telegraphi jelentést emleget, melly 
szerint D. Miguel flottája Sartorius Admi
ral által egészen semmivé tétetett. Más 
újságok e’ hírt hazudtolják.

Havre Oct. 2. Petit Paul nevű fran- 
czia goelette, melly Oportói Sept. 25 kén 
hagyta e l , hat napi útja után 23 franczia 
katonával, kik D. Pedro idegen ezredjé- 
ben szolgáltak, kikötőnkbe érkezett. A ’ 
constitutionalis sereg még mindig erőssen 
tartja magát. Hir fulamodolt, hogy az el
lenséges táborban tüzes visszálkodás ütött 
ki. Folyvást jöttek Oporlóba miguelista 
csoportok, nem annyira kedvezésből ’s 
hajlandóságból a’ D. Pedro ügyéhez, mint 
a’ D. Miguel táborában naponkint neve- 
kedő szükség miatt. Sept. 21-dik estvéjén, 
midőn már a’ goelette a’ mély tengeren 
haladt, erős ágyúzás hallatszott Oportó 
felől. E’ város úgy meg van erősitve, hogy 
a’ Miguelénél sokkal számosabb sereg 
ostromlását is képes volna kiállani ; de egy 
végelhatározó győzedelemhez segitségre ’s 
erősbödésre van D. Pedronak szüksége. 
A’ Miguelisták 24-dikben a’ Villanovai de
rék állást oda hagyták. A’ 450 ember ere
jű franczia batálion rettenthetetlen vitéz
sége ’s bátorsága által különböztette magát 
meg. A’ miguelista papok azon hirt ter
jesztették , hogy ez istenkáromló katonák 
felfalják a’ gyermekeket, a’ foglyokat pe
dig meg ölik. D. Miguel flottája „Petit 
Paul“ elindulásakor Vigonál állott.

EszaJi Amerika.
Santander Generalis, minekelőtle 

Columbiába utaznék, e’ következő írást 
bocsátá Uj-A ork lakosihoz : „Midőn a’ szö
vetséges statusokat elhagynám , kötelessé
gemnek esmérem belső köszönetemet nj il- 
ván kijelenteni azon barátságért , mellyel 
az általam meglátogatott városokban, ki
vált Uj-Yorkban, hosszas mulatósom he
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lyén fogadtattam. Meg vagyok győződve, 
hogy az amerikai nép, mellynek jóllétét 
’s boldogságát csudálom, belső hajlandó 
sággal fog Columbia szabadságának ügye, 
’s mind azok iránt viseltetni , kik az egész 
amerikai száraz tóidon az arany szabadsá
gért élnek és halnak. Biztosan remény
iem , hogy e’ tartományok írói nyílt szív
vel , ’s hasznoson fognak minket tanácsol
ni azon út megválasztásában , mellyen 
indúlnunk kell , hogy a’ nép boldogságát 
kivívhassuk. Hiszem, hogy ellenségink 
rágalmazásaik ellen védelmezni fognak, 
meggondolván, hogy midőn a’ pártosko
dás lelke erőt vesz, mértéken túl vágynak 
akkor az indulatok felizgatva; menteni 
fogják a ne talán ejtendő hibákat, tud 
ván hogy egy népnek sem kell több aka 
dályokkal küzdenie, mint Amerika új 
statusainak, mellyeknek, hogy helyhezte- 
séseiket javíthatnák, szabadságban és bé
kességben élhetnének, terhes nehézségek 
állnak ellent. Mindenek felett reményiem , 
hogy azon mély belátásu férfiak tudni fog
ják , meddig kell állapotunkról leendő 
gondoskodásokat terjeszteniük, ’s hogy 
különbséget tesznek , a’ szabad és okos 
ólcsárlás, valamint az érzékenység és 
bosszú szavai közt is; mert a’ Columbiá
ban most uralkodó liberális rendszer, el
lenségeinek tartja mind azokat, kik a’ 
szabadság ellen akár tével} gésből, akár 
haszonlesésből harczolnak. Vagyok’s a’ t. 
Santander.

A’ Bogotában megjelenő újságok Máj.
27-dikéről közlenek egy végzést, melly- 
ben az alpraesidens Marquez, kinek ke
zében van a’ végrehajtó hatalom Santan
der Grab's megérkezéséig, az állandó se
reg teljes számát 5920 főre határozta 3 
osztályban; az első Obando Jose Maria, 
a’ második Obando Antal, a’ harmadik 
Luque Ignátz Grálisok alatt. A ’ nemzeti 
katonaság 12 balalion gyalogság; 4 bri-

gada pattantyússág, ’s 8 svadron lovasság
ban állapíttatott meg.

Német Ország.
Görög Ország Begensége tagjaivá ne

vezte O f  elsége a’ bajor Király, Gróf 
A r m a n s  p e r g ,  Ma u r e r  és H e i d e g 
g e r  urakat; segédül ezek mellé,  vagy 
valamellyiknek meggátoltatása esetében, 
helytartóul A b e l  urat.

Az Augsburgban megjelent „IdŐ4í czí- 
mű napiirás e’ folyó hónap l-sőjén vég
képpen megszűnt. Szerkeztetője (Dr Kurz) 
és kiadója (Volkhart) régtől fogva ülik 
a’ fogházat.

H  o l l a n d i a.
Az Amsterdami Handelsblad nem 

hiszi, hogy az angol kormány tökéletesen 
egyet értene Franczia Országgal a’ belga 
hollandi ügyre, különösen a’ Schelde ost- 
romi elzárására nézve. Ha részünkről 
támadtatnék meg először Belgioni , igy 
ir tovább a’ nevezett újság , ez a’ dolgot 
természetesen más helyheztetésbe hozná; 
de minthogy egy illyen ellenséges bero- 
hanás a’ hollandi kormánynak gond olt
jában sincs; könnyű ellátni, hogy Fran
czia Ország, mig a’ kérdés mostani állá
sában lessz sem a’ többi hatalmak egyezé
sével , sem a’ nélkül Belgiomba sereget 
nem küld.

Herzogenbuschból Írják September
30-dikáról, hogy ott a’ seregek folyvást 
előbbi helyheztetésekben vágynak , ’s az 
első jeladásra készek indúlni.

B e l g  i  o m.
A’ Király és Királyné Mechelnert 

keresztül utazván, igen nagy pompával 
fogadtattak. A’ Királyné anlverpi utjá-
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kari Csak égy udvari dámáját Hoogvorst 
asszonyt viszi magával.

Oct. 1. estvéjén Gentben több szemé
lyek befogattak, kik „éljenek a’ Hollan
dusok!“ „le a’ hazafiakkal“ kiabálásokat 
hangoztatták. A’ politziát védte a’ nép e’ 
lázongok ellen.

Egyvelges Hitek,

A’ Nagyvezér Reschid Mehmed basa 
Sept. 25-ikén Konstantinápolyba érkezett, 
*s a’ Nagy úrnál tüstént audienczián volt. 
A’ döghalál különösért a1 zsidók közt Ural
kodik e’ fővárosban.

Az alforti baromorvosló oskola Oct.
I- sőjén ismét kinyittatott. Az Orleani her
czeg f. h. 3 dikan Brüsselből Neuillybe 
érkezett. Lord Althorp már Londonban 
van. Lord Wellington folyvást Walmer 
falusi kastélyában tartózkodik. A’ Lon
doni Lordmayor Sir Peter Laurie.

O Szentsége a’ Pápa nem régiben 
meglátogatá a’ régi római emlékek ásását; 
mellynek folytatásában a’ régiségek fel
fedezésén kivül czélja a* Szent Atyának 
az is, hogy a’ szegények ez által munkát 
kapván , élelmüket meg kereshessék.

Cubieres Grális Sept. 17-dikén Ná
polyba utazott, a’ honnan Oct. 8-dikára 
várták vissza Anconába.

Az egyházi Fejedelemségnek 1832 
előtt csak 800 katonája v o lt; most van 
16,800. — Thiersch udvari tanácsos Görög 
Országi utjából Münchenbe megérkezett. 
A ’ Görög küldöttséget ugyan oda October
I I -  dikén várták.

Ponthieués Marne grófok (X. Károly 
» és az Angoulemi herczeg) f. h. 6-dikán ;

elébb egy nappal pedig Gróf Chambord 
(Boi'deauxi herczeg) Spandauba érkeztek.

A franczia északi sereg fohadi szál
lása St Boast-le-Haut (Valenciennes külső 
városa). Marschall Gerard már ide meg
érkezett; Nemours herczegeta’ napokban 
várják.

Sépt. 29-dikén 500 lovas katona in
dúlt Londonból Oportóba D. Pedro ré
szére.— Varsónak 1830. Nov. 29-dikén 
volt 150 ezer, most van csak 60 ezer la
kosa ; mások szerént volt az említett esz
tendőben 132 ezer, most van 120 ezer la
kosa.

Lord Greyt Oct. 4 dikére várták Lon
donba, öszvesen pedig a’ minisztériumot 
8 dikra; a* mikor kabinéti tanácsnak kel
lett tartatni.

Stonehallban (Irland) az órán! párt 
és katholikusok közt harezra kerülvén a’ 
dolog , 2 halva maradt, 8 megsebesíttetett.

Scott Walter 80 ezer font sterling 
adósságot hagyott maga után , ugy hogy 
még a’ fia számára alkotott Abbotsfordi 
majorátus is oda lessz e’ miatt, ha csak 
aláírás utján meg nem tartja azt az angol 
nemzet, volt remek Írója maradékának.

Sz. Móricz szigete, (Ile de France) 
angol gyarmat Afrikában , a’ kormány el
len felzendűlt.

* L e g ú j a b b a k :  A’ Lepage (Cuny 
társad ellen hozott halálos Ítéletet Fiilep 
Lajos örökös fogságra változtatta. A’fran
czia minisztérium még sem bizonyos.—  
Chiliből írják, hogy Serro do Poscohoz 
közel megtalálták a’ naptemplomának azon 
drágaköveit, mellyeket a’ bennszülettek 
Peru meghódoltatásakor a’ spanyolok 
előtt elrejtettek. Becse azoknak 180 mii. 
dollár, vagy 63 mii. forint.

(Hasznos Mulatságok 31. Szám. \ árkus Hirdetés)



Pesti Könyváros W i g a n d  Ot t óná l
váczi úíszában 39-dik szám alatt találtatik:

N E F E L  E J T S ,
A l m a n a c h  183  3.

s z e r k e z t e t é
K o v a  c s ó c z y  M i  Ti á l y.

M á s o d i k  é v .
lőrét. Kassán. Négy gyönyörű rézre metszett képekkel. Csinosan kötve 2 ft21 kr. p. p,

É L E T
i r t a

U d v a r d  y  J á n o s .
Nagy 8rét. Pesten. 1832. Csinosan fűzve 1 ft 20 kr. p. p.

H i r d e t é s »
(2 )  A ’ nagy méltóságú magyar kir. udvari kamara részéről köz hírré tétetik: 

ogy ns Borsod Vármegyében Balatony helységében fekvő Portiója Kormosinak, 
cnelly a’ Fiskusra szállott, nevezetesen: két házi telek, 61 jugerum szántó, 5 ju
gerum kenderföld , £ jugerum káposztás kert, f  jugerum szilvás, 9 jugerum ka
szádé, két házhoz járuló erdői rész, és egy lakó ház, folyó esztendő October 
22-dikén az Egri sóháznál tartandó árverés utján, a többet Ígérőnek folyó észt. 
November 1-ső napjától, 1838-diki October utósó napjáig azaz hat egymást vál
tó esztendőkre haszonbérbe adatik.

Haszonbérleni kívánók a* ki jegyzett helyre és napra meghivatnak y és a’ ha
szonbérlés feltételeit akár Egerben T. Nagy Ferencz kir. Fiskusi ügyvédnél, akár 
a’ magyar kir. udvari Kamara számvevői hivatalában megtekinthetni. — Ugyan 
ez alkalommal ezen Fiskális Portion az idei egy sxekér sarju a' többet ígérőnek 
eladatik. Zsidók a’ haszonbérléstől tiltva vannak. Költ Budán Oct. 7-dikén 1832.

A’ fehér Angyalnál.
Pesten, d  kis híd útszában , Kemnitzer Házban.

Vagyon több esztendők óta Cace i ar i - nak legrégibb szagos szerekkel való 
kereskedése; melly különösön ajánlja magát megnem hamisitott tulajdon készát- 
ménnyeivel, mellyekből itt állandóan fíriss készítésbelieket tart lerakva*

Másodík Félesztendő.

a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

31. ,



)C. 0 X
Vagyon nála nevezetes mennyiségben az úgy nevezett n é g y  t o l v a j o k  

e c z e t  j e ,  (Vinaigre de 4 voleurs) mel.y a m a g a  h a s o n l í t  h a t a t l a n  hatha
tósságát mindenek felett kimutatta a' legközelebb kegyetlenkedett ragadvány 
ideje alatt.

Továbbá vagyon nála egy angoly O p o d e l d o k ,  melly a’ maga hathatós 
voltára nézve már, tsak nem á t a l  á n  o s a n s z ű k  s é g  e s  ház i  0  rv o s sá  g gá  
leve*

Vagyon nála: S p a n y  o 1 g y ö n g y  m o s ó  v í z  és  p o r ;  valódi k o 1 o n i a i 
v í z ;  M a c a s s a r  o l a j ;  m u s t á r  f o g  i n a k a t  e r ő s í t ő  p o r  és t i n c t u r  a, 
minden egyéb szerekkel mellyek ezen művészet készíttessél közzé vágnak. Van 
nevezetesen h a j  n ö v e s z t ő  v í z ,  mellyet ő maga talált fel, és több tapasztalá
sok ’s bizonyítások után állíthatj a , hogy e gyetlen egy a' maga nemében.

Árúinak nem csak tökéletes jóságokról kezeskedik: hanem azzal is hízelkedik 
magának , hogy illendő árszabásaival is teljes megelégedéseket nyeri meg minden 
rendű tisztelt vásárlóinak, akár k e v e s e b b ,  akár n a g y o b b  mennyiségűt yegye- 
nek nála.

H i r d e t é s .
(T) T. N. Zemplén Vármegyében kis-Fa’ud helységében Tokaj mellett, az 

idén különös jó széna teremvén, a’ ki telelőre marhát vagy juhot hajtana oda, 
elegendő szalmát is kaphatna.

J e l e n t é s .
(1 ) A' Rimái vasmivelő Társaság ( Coali io ) Magyarországban Gömör és 

Kis-Honth tövényesen egyesült Vármegyének Ris-Honthi kerületében 21 helysé
gekben lévő nemesi Birtokait *s ezekben helyheztetett vasmühelyeit átaljában és 
együtt árverés szerént haszonbérben kiadni szándékozván, e' végből jövő 1833-dik 
esztendő Május 21-dik napjára mindkét Magyar hazánkból,'s a'külföldről azokat, 
kiknek az érdeklett haszonbérléshez kedvek leend, ezennel meghívja,

A7 haszonbérbe kiadandó tárgyak ’ s azokkal egyben kötött használatok e 
következendők >

1- ször A’ vasmühelyekhez tartoznak három olvasztó kemenezék , mellyeknek 
egyike nem régiben tüzet kiálló kemény és jó szerekből ritka Ízléssel épitődvén, 
folytába két esztendeig és három hétig dolgozhat, 's egy mázsa vaskőből 413 font
nál bővebben, hetenkint hét — nyolez száz mázsa jó nyers vasat termeszt. A’két 
kisebb olvasztók is ,  a' készíthető vas-mennyiséghez képest, alkalmasan használ
hatók. Ide tartoznak továbbá 15 friss és 10 nyújtó hámorok , két kissebb Kovács- 
műhelyekkel; mellyek jelenképen közönséges egyező Ítélet szerint, legjobb mi- 
némüségű első rendű 24,000 mázsa különbféle nemű kovácsolt vasat adnak. — 
Mindaz olvasztó kemenczéknél, mind a' hámoroknál, Tiszti alkalmatos, több
nyire kemény szerekből épült házak 's a’ B rtokigazgató hivatal számára különös 
tágas és bátorságos lakás találtatnak.

2- szor A’ Társaság tulajdon bányájiból annyi különböző s a' jó vas készíté
séhez szükséges vegyítésre alkalmatos vaskövet, szinte tulajdon erdejéből annyi 
ölfát adhat a' haszonbérlőnek esztendőnkint, melly az elbérlő szorgalmához ké
pest 24 ezer mázsát is haladó vas termesztéséhez szükséges.



K K , ,S-szor A1 Műszered , vagy Machinák hajtására elegendő ’s legjobb esésű víz1, 
épületek tételére, olvasztók igazítására legalkalmatosabb mész-termés és alap-kö
vek (<5tefieíífleút€) a’ Társaság tulajdon Birtokai kebelében bővséggel találtatnak.

4- szer A' környék népessége, a' föld népének, — mellynek különösen a' 
bányák és hámorok teszik élelme fő-ágát, — szorgalma, munkásokban soha fel- 
akadást nem enged.

5- ször A1 műhelyek mozgását az, hogy minden vaskészitéshez tartozó sze
reket maga környékében, egy — két ,  ’s legfeljebb négy órányi távolságra jó uta
kon hordáikat ja , á’ készítményeivel való kereskedést, 's vasa kelendőségét pedig 
a’ Társaság Jószágainak nagy részén, műhelyei mellet pedig áltáljában keresztül 
húzódó csinált országutak felettébb megkönnyítik. Illy országút köti öszve á'Tár
saság műhelyeit, az Országnak csak 18 mértföldre eső , fő kereskedő városával 
Pesttel; — holott ma is fenálló lerakó boltjában sok ezer mázsa vasat haszonnal 
elád; — helyben a' megyebéli 's távolabb lakó kereskedők szinte több ezer mázsát 
megvásárolván, azt az Ország minden részeibe elhordják.

6-  szor Kétséget nem szenvedhet a' fent irttak szerint, hogy a’ műszerek haj
tására elegendő’s legjobb esésű vizek, erdőkkel bővelkedő tájékok ’s elfogyha- 
tatlan vaskő-Bányák a’ Társaság műhelyei mellett arányos körbe húzódván öszve , 
’s a’ természetnek teremtő munkássága, a’ vasmivelést és kereskedést könnyítő 
környülményektől segittetvén , a’ vaskészitésnek mind a’ mennyiségben való ter
jedésére, mind tökéletesítésére az ahoz értő művésznek csaknem határtalan mezőt 
n y i t , ’s a’ miveltség ezen hasznos pályájára szép reményekkel ád jelt.

7-  szer A’ leirt vasmühelyeken kívül, azokkal egyszersmind ’s áltáljában bér
ben kiadandók lesznek mind a’ 21 helységben találtató Jószágok, azokhoz tar
tozó mintegy 110 házhelyen lakó Jobbágyokkal, és mintegy 100 Zsellérekkel, 
kiknek marhás robotjaik 5720 — gyalog, robotjaik pedig 13210 napokat tesznek, 
— minden azon Birtok után nézendő majorság- földekkel, rétekkel, legelőkkel, 
úri ’s földi haszonvételekkel (Regalia et Territorialia Beneficia) ú gym int: vendég- 
fogadókkal, mészárszékekkel, kisebb korcsmákkal, malmokkal, kallókkal, kővá
gással, agyagásással, mészégetéssel , és a' most haszonbérben lévő üveghutával.

Ezen haszonbérnek a’ környülmények szerint módosítható Feltételeit bőveb
ben meg lehet tudni Pesten Tekintetes Thaisz András királyi Táblai ügyvéd ur
n á i, kinek utasítása után a’ haszonbérbe adandó tárgyak fekvését is, a’ látni kí
vánónak a’ helybeli mostani Kormányi hivatal meg fogja mutogatni.

Az árveréshez járulni kívánók négy ezer pengő forint Bánatbérrel felkészülve 
jelenjenek meg. Költ Rima-Brezón, a’ Társaságnak Sept. 2d-dik ’s következett 
napjain 1832-dik estendőben tartatott Köz-Gyűléséből; feljegyzetté és kiadta Ral
im József m. k. a’ Társaság rendszerint való ügyésze ’s Jegyzője. —

Tudó s s a i nkho z .
Legforróbb hálaadással fogadván Tudós Barátinak készségeket kik 

MAGYAR NYELVEN kinyomtatott Munkáik Lajstromát nyomban megküldeni 
méltóztattak, immár másodszor felszóllalni *s többieknél is esedezni bátorkodik 
az alul írott., hogy mivel a KÖZÖNSÉGES MAGI AK KÖNYVTÁRT lehető 
tökélletességik tellyesiteni, és az elő Szerzők iparkodásait fogyatkozás nélkül elő
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terjeszteni óhajtya, Magyar Nyelven kinyomtatott mnnkájok Rendszerit mellyben 
a’ nyomtatás esztendeje — helye — nyomtatónak neve — valamint az is hányad 
rétben, és hány lapokban kiadattak feljegyeztessen, Postának költsége nélkül 
— véle közleni ne terheltessenek.

Ezek felett mind a’ két Magyar Hazában virágzó F F. T.T. Egyházi 
Megyéket, TT. NN. Vármegyék— Székek— Kerületek — Királyi, vagy Privilegiált 
Városok TT. Jegyzőit is megkéri, hogy a’ mclly Rendeléseik,köszöntő Beszédeik 
Magyar nyelven nyomtatva kihirdettettek, említett Rendszer minéműsége, és év* 
kori folyása szerént véle közleni méltoztatnának.

Továbbá a’ Magyar Bibliának Bártfai 1607 egész rétben Fok Kiősz Jakab 
által eszközlött kiadásáról (a’ melynek csak nehány fentartott Leveleiről a’ Pa
taki Könyv Tár TúdósÖrje Szombatin János Mind. Gyűjt. 1790. V. 52. 1. tudósí
tott, az alól Írott pedig egész Hazánkban azt fel nem találhatta) annak ép pél
dánya hol lőttéről túdositatni kívánna, mivel sok fáradozásai után, e g y  Ö 
T e s t a m e n t o m i  M a g y a r f o r d i t á s t  i s  az á g o s t a i  V a l l á s t  k ö v e 
t ő k n e k  n e m  tu l a j d o n i t  h a t  ! ! ! . . .  gyanittya pedig hogy Bartfán, t. i. oily 
h e ly e n , hol akkoron nem a’ Ref. Ilelvetziai, hanem az Ágostai Vallás főkép
pen virágzott — a" Magyar Bibliai némely azon vallásbeli Tudós Pap által ki- 
nyomtatatván, hihetőleg Luthernek Német kiadásához is alkalmaztatott. — Sán
dor István ugyan említett kiadást Károlyi Gáspár fordításának lenni á llittya, 
de mivel ő többnyire hibás Lajstromokból készítvén Könyves Házát, vajmi 
sokakban téveledett állításának tellyes hitett adni nem éppen és mindenkor lehet, 
azt itt különös figyelemre méltatván, hogy Molnár Albert tüstént következő 1608. 
esztendőben az O és Uj Testamentomot Hannoviában nagy Negyedikéiben kinyom
tatta, melly fáradságos, sőt erőltetett igyekezetre, és szörnyű költségre kivált Ha
zánknak akkori ínsége idejében valóban szükség nem lehetett, ha az 1607. esztendei 
Bártfai kiadás ugyan* azon Károlyi Gáspár fordítása szerént a’ Magyar Országi Re
formátusok részére itthon készítetett volna.

TVad . Id . J a n k o v ic fi M ik ló s .

H i r d e t é s .
( 2 ) A’ nagy méltóságú magyar kir. udvari kamara részéről hoz hírré tétetik5 

hogy Arad-M odenái uradalomhoz tartozó helységben Apátfalván 2092 f  pos. 
mér. árpa, valamint az ugyan ott találtató 109 p. m. tiszta kétszeres, 357 p. m. 
árpa és 162 p. m. zah, folyó hónap 19-dikén reggeli szokott órákban, a’ többet 
mérőknek készpénz fizetés mellett eladóik A’ venni széndékozók elegendő bánó- 
pénzzel ez árverésre megjelenhetnek. Költ Budán October 7-dikén 1832.

A Gabonának Pesti p ia tz i ára October \G-dikán 1832. Váltó Cz.ban 3 Posonyi mérő
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A  D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t  j a  a2 3 B u d a i  v í z m e r t é k  s z e r  é n t  1832-dikbett.
uctc. i4-iken 3 JLab, 7 Hüv. 6 Von. 

— 15-ikén 3 Láb, 9 Hüv. 0  Von.
— 16 dikan 3 Láb, 9 Hüv. 0 Von.
— 17-dikén 3 Láb, 7 Hüv. 6 Von.
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Só bölcsességnek jele ; sóval tesszük az e'tket 

Ízessé: de sokat hintve az ize vesz el. 
Mindennek maga módja vagyon , mértéke határa. 

Túl ezeken nem bölcs: ám de bohóka leszel.

Magyar és Erdély Ország.
v Ő  Cs. K. Felsége méltóztatott Sept. 
22-dikén kőit legfelsőbb határozása által 
a’ Magyar Hadi kormányszéknél Eleség- 
beli Fő Tisztartó, ’s ReferensNagys.F u nk  
János urat Cs. K. Tanácsosi czímmel ju
talmazni.

Felséges Királyunk kegyelmes hatá
rozása által eddig a’ Budai posta hivatal
nál ellenőrséget viselt Tek. V o j c s e k  
Ferencz úr Kassai posta Praefectussá ne
veztetett; ’s e’ f« hónap 17-dikén a’ hitet 
le is tette.

Méltóságos Szilasi és Pilisi Sz i l  as sy  
Jó’sef úr O Nagysága, Sz. István kir. jeles 
Rendjének Vitéze, Cs. Kir. ’s udvari Ta
nácsos, a’ Hétszemélyes Törvényszék Bí
rája, és T. Torna Vármegyei Fő-Ispány 
ugyan ezen Nemes Megyének személj'es 
előlülése alatt tartandó azon köz-Gyű- 
lését, mellynek folytában Tisztujítás is 
fog történni , a’ jövő hónap 8-dikára ha
tározta.

E’ folyó hónap 18-dikán ment vég
hez a’ Budai FŐ Gymnasiumnak iinnepes 
általadása a’ kegyes oskolák szerzete’ 
ezentúli gondviselésébe. Legelőbb is reg
geli 8 órakor tartotta Fő Tiszt. V i z h o f e r  

Második Félesztendo.

Jósef Apát ,  és Budai Plebánus úr tellyes 
egyházi készülettel a’ Sz. Lélek meghívá
sát, és reá következett Nagy Misét; melly 
után az oskola épületben az e’ végre dísze
sen elkészült helyen öszvegyülekezvén 
számos Egyházi és Világi Méltóságok , 
Sz. Kir. Buda Főváros Tanácsának kikül
dött Tagjai, több más minden rendbeli 
úri vendégek, és a’ tanuló Ifjúságnak vá- 
válogatottabb része jövendő Tanítóival 
együtt, megjelent végre a’ Pesti királyi 
UniYersitásnak Nagyságos Rectora F r a n k  
Ignatz úr két nemes Facultás Tek. Dé
kánjai fényes kíséretében ; ki O Excellen- 
cziája,Gróf Cziráky Antal Ország Birájá- 
tól , mint az Universitás Praesesétől meg- 
küldetésének okát jelentvén , hathatós deák 
beszéddel által .adá a’ Szerzet Atyáinak 
e’ Fő Gymnasiumot, szép reménységeket 
élesztvén a’ jelenlévőkben magzatjaik
nak boldog nevelése fe lő l; erre szinte deák 
nyelven felelt a’ Fő Gymnasiumnak mosta
ni Directora Spányik Glycér úr, és hálálva 
dicsőítvén Felséges Urunknak ezen Gymna
sium átengedése által Szerzetéhez újonnan 
kimutatott nagy kegyességét, és benne 
helyhezett bizodalmát, maga és szerzetes 
társainak nevében megfogadta , hogy mind 
Felséges Urunknak, mind Sz. K. Buda Fő 
Városának, melly az ide kapcsolt nemzeti

3 2 .  S z á m .

H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
__________________________________ ________________  K u 11 s a r.

P E S T E N  Szom bato ti M ind-Szent Hava 2 0 ’dik. napján 1 8 3 2 .



Oskolákra nézve az új alapításban tetemes 
részt vészen, végre minden szüléknek re
ményeit,és várakozásait fáradhatatlan szor
galommal kielégíteni, fő és egyetlen egy 
kötelességeknek fogják tartani. A’ két be
szédet nem sokára nyomtatásban olvas
hatjuk.

Jolsva. Oct. 12-dikén 1832. Midőn az 
1829-diki Sz. Jakab hava 26-dikán történt 
rettentő gyúladás dühe majd egész népes vá
rosunkat hamuvá emészté: földi boldog
ságunk csillaga homályba huzódék , ’s a’ 
kereskedési és mesterségi törekvésünk lel
ke örökre elszunnyadni látszott. Minden
felé terjede szomorú panaszinknak hangja, 
és sok nemes szivet méltó szánakodásra 
indíta irántunk. Csak hamar érkeztek se
gedelmünkre tetemes summák, mellyeknek 
nagylelkű adóji megelégedvén azon tiszta 
érzéssel; mellyet a’ jólét érdeme nyújt, 
elliallgaták becses neveiket. A’ szomszéd 
faluk liszt ’s főzelék öszvehordásáva 1 kí
vánták könnyebbíteni nyomorúságunkon. 
Hg Coburg Gotha Férd. O magassága 4000 
Vírtal volt kegyes megvigasztalni szűköl
ködő alattvalóit; — N. Rőcze, Rima-Szom- 
bath, és Csetnek mvárosok ; Kövi , Kún- 
Taplóczat ’s Redova helységek; Néhai 
Nagys. Szathmári Király Miklós özvegye; 
Halbauer testvér, pesti kereskedők által; 
ez idén Nagym. kir. helytartó Tanács ut
ján közadakozásokból 5892 fr. 30 xr. ’s 
a’ t. felsegéllést vettünk.

Hálát ’s buzgó köszönetét mondunk 
tehát az egész haza előtt mindazoknak , 
kik számunkra legkissebbet is küldeni szí
vesek valának. Forró köszönet minden 
rendű ’s rangú kegyes jóltévőinknek! Á l
dás ’s boldogság ékesíttse szüntelen földi 
pályájukat! A’ mit csekélységünk adhat 
illy  nemes tetteikért, az egyedül mara
dandó háláadásunak indulatja ! Fogadják el 
tőlünk e’ nehány sorait azon tiszta érzés

ének, mellyet kímagyaráznunk lehetetlen;

de élni fog a’ legkésőbb maradék örömére 
is azon nagylelkű adakozók emléke jegy
zőkönyveinkben! Lássa az utókor szinte, 
milly rokonláng melengeti a’ Magyar’ szí
vét, midőn hazafi társát veszélyben sín- 
lődni látja! — (Közli Jolsva városa Ta
nácsa.)

Vaiszlóbul azon fájdalmas’s szomorú 
esetet Írják, hogy e’ f. hónap 5-dikén a’ 
Dráva regulázása munkájából hazatérő em 
berek mintegy 200-an a’ Dráván lévő Vejti 
révnél az úgy nevezett kompba rakodván, 
alig haladtak valamit a’ parttól , midőn a’ 
kompal együtt vízbe merültek , ’s közűlök 
csak ötvenen szabadulhatván ki az élet ve
szedelméből , a’ többiek a’ Drávában lel
ték halálokat; ’s igy ’s e’ nem gondolt sze
rencsétlen történet egyszerre számtalan 
özvegyeknek, árváknak, gyámol nélkül 
maradt öreg szüléknek kínos nyomorúsá
got okoza. — Vizenjárás vigyázatot kíván !

A u s z t r i a .
Ö Cs. K. Apostoli Felségénél e’ f. b. 

IO-dikén volt Marchese Spinola Kardina« 
lis O Eminentziája , eddig a’ cs. k. udvar
nál Apostoli Követ búcsúaudienczián. 
Ugyan ez nap nyújtotta be O Cs. K. Fel
ségének az újonnan nevezett Pápai Nun
tius Mosignor Ostini Tharsusi Érsek meg
bízó levelét.

A’ bécsi Cs. K. Egyetemnél az 183^ 
oskolai évben 63 an lettek orvos Docto- 
rokká; kik közt Magyar Országból 11-en 
számlálta tnak.

Aagy Britannia.
Oct. 1-sőjén tartott ülésében a’ Con- 

ferentiának igen tüzes és zajos vitákra adott 
okot Lord Palmerstonnak azon régi, de 
most ismételt javallatja, hogy migcsak 
Wilhelm király a’ 24 czikkelyeket einem  
fogadja , mind addig a’ németalföldi kö
zös adósságnak Belgiomra eső részéből
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Iiadi kölcség fejében Hollandia rovására 
hetenként bizonyos summa huzattassék le. 
A’ javallat eleintén csaknem közösen el
fogadtatott, maga herczeg Lieven is haj
lani látszott ahoz ; azonban a’ másik Orosz 
megkatalmázott olly tüzesen kelt ki ellene, 
hogy az éjfélnél tovább tartott ülés min
den határozó következés nélkül osztanék 
el. Ma, így ír a’ Standard Oct. 3. ismét 
tanácskozás alá vétetik e’ dolog: de re
ményijük 7 hogy csak egy udvarnak erős 
elíentállása is megfogja gátolni ez igazság
talan ajánlat elfogadását, melly már kö
zel minden hatalmazottak egyezését meg- 
nyeré. October 5-dikén írja a’ Courier, 
hogy három hatalmasság ellenzi Hollan
diára nézve az erőszakos rendszabásokat.

Ugyan ez újság hírül adja , hogy 
Gróf Dönhoff, Burkus követségi titoknok 
Londonból Oct. 2-dikán késő estve Bér 
iinbe vette útját, ’s mig ez udvara felelet- 
jével vissza nem tér, a’ Conferentia min
den további lépésekkel fennhágy a’ belga 
hollandi ügyben.

Hirlelik , hogy Lord A1 thorp helyé 
a’ minisztériumban Stanley úr nyerné. 
A’ „National“ szerint Stanley úrban az 
angol aristocratáknak egy része Pittet re
ményi. Igen fiatal ő — így ír felőle ez új
ság—  nagy talentomú , dicsősséget nyert 
a’ tudományos pályán, talán az alsóház
inak legfelségesebb szónoka; mind ezeken 
felyűl Gróf Derbynek örököse. Eddig fu
tott politikai pályája a’ szabadság tüzes 
szeretelét tünteti elő. Midőn más fiatal 
vele egykorú angolok kedvtőltés ’s mulat 
sá": lekintetiből Olasz országba vagy a’ 
Levantéra útaztak, ő észak Amerikába 
hajózott, meglátogatta- az egyesült statu
sokat, megösmerkedett az itt virágzó sza
bad i nsti tuti ókkal, ’s mint ezeknek hév
lángra gyuladt csudálója tért vissa hazá
jába..

Az augsburgi újság egy Londonban» 
Sept. 20-dikán kőit levelet közöl , melly- 
nek foglalatja ide megy ki: A’ Német szö
vetség végzései által támasztott beszédek 
és írások között a’ Bulver indítványa ( 1. 15. 
számv lev.) volt legkitűnőbb, de hogy az 
angol kormány ez által valamelly lépésre 
indíttatott volna r nem hihető. Tüzes szó
vitákra adott ez indítvány okot az alsó 
hazban y s azon kívül 7 hogy a’ felséges 
beszédeket újságokban olvasni lehetett, 's 
a’ Bulver ur neve a’ száraz fold minden 
országaiban vissza hangzott, semmi egyébb 
resultatuma nem lett. Azon parlamenti 
beszédeknek sem volt más czéljok, mellyek 
akkor mondattak, midőn Lengyel Ország 
a’ feneketlen mélység felett ál lott, melly- 
be zuhanásátul már szóval nem vala meg
tartható , kivált minekutánna ugyan azon 
parlament előbb elnémúlt, mintegy lelkes 
szó a’ mérő fontot még lenyomhatta vol- 
ni. Anglia, az az a’ nép vezérivei együtt 
belső önbajaival foglalatoskodván, nem 
sokat ügyel a’ többi Európában történő 
dolgokra ,. V háborút és adó nagyobbitást 
magok után vonó lépések a’ néppárt czéi- 
jai soha sem lehetnek. E’ tekintetben an
nyira különbözik az angol nép a’ francziá- 
tól , mint a’ nappal az éjtől. Franczia Or
szágban tulajdonképpen senki sem gondol
kozik belső reformról; Anglia századok 
ólta szokik ehez, annyira hogy még a’Ca- 
tholicusok emancipatiója, ’s parlament 
reformja által gerjesztett viharok is csak 
legkülsőbb szinét érintik a’ hullámoknak , 
mellyek bár mi fenyegetődzők legyenek, 
még is mint valamelly csuda által hirtelen 
lecsiflapittatnak. így a’ reform baráti An
gliában soha sem lesznek revolutio bará
tivá ; a’ fennmaradhatás, létei nagy kér
déseit, csak azért hogy egy élet nélkül 
való dogmát megmentsenek, soha sem en
gedik a’ pártfelek nyugtalan vásotsága s- 
gyülölsége által koczkáztatni.

X
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Innen van , hogy a’ franczia népet na
gyon könnyű szóval; az angolt pedig ne
héz mással, mint tettel megnyugtatni. Olt 
(Franczia Országban) az öröm ’s lelkese
dés egy pillantása elfelejteti a’ valódi éle
tet minden sanyaruságival; de Angliában 
komorabb az ég, terhesebb az élet a’ szász 
szórta nagyobb gazdaság mellett is. Itt 
annak okáért egyedül az adó súlyának eny
hítésén iparkodnak , — a’ háború kivévén 
iia közvetetlen a’ kereskedési interesszék 
kivánnák , e’ ezéllaí egyenes ellenkezésben 
van , a’ minthogy egy anglus sem emléke
zik vissza a’ múlt hadi időkre a’ Status 
tetemes adósságai felett való sóhajtás nél
kül ; midőn a’ könnyűbb ’s szerencsésb gon
dolkozása franczia nemzete hős tetteire 
visszavetett büszke pillantását, áldozati 
emlékezete által, m ellekb e azok kerültek, 
megzavarni nem engedi. (Folytatjuk.) 

Franczia Ország.
Már a’ Moniteur is jelenti, hogy a’; 

Király marsai Soultra bízá az új minisz
tériumi combinatiót. Mihez képest a’ mar 
sál segédjét tüstént RalFygnyba Dupin 
úrhoz küldötte. E’ követ feleletjét f. hónap
S-dikára várták Párisba , ’s eddig a’ com-, 
binatio résültatumát tudni nem lehetett. 
A’ T e m p s  nem hiszi, hogy Dupin úr 
miniszterséget vállalna , ha 1. marsai 
Soult lessz a’ miniszteri tanács praesiden- 
se, 2. ha a’ Mart. 13-diki rendszer tovább 
is folytafctatik, 3. ha a’ f é l b a l  (sémi 
gauche) fölé csak egy lépéssel .sem lehet 
közelíteni. Már pedig tudtára e feltételek 
küldettek Raffignyba.

Az alsó rajnai Kurír e’ f. h. 12-dikén 
Parisból Oct. 11. délelőtti 11 óráról kö
vetkező telegrafi tudósítást közli: „A* Mi
niszteri tanács elölülője a’ Praefectusurak
hoz.“ „A király mai napon költ ordonnan-' 
za által következőképpen szerkeztette a’ 
minisztériumot: Marschall S o u l t  hadi 
miniszter, és a' miniszteri tanácselőlülője.1

D ú c  de B r o g l i e ,  Franczia országi pair, 
külső dolgok minisztere. Humann úr köz
jövedelem minisztere.“

Az éjjeli sötét kezdetével félbeszakadt 
a’ telegrafi üzenet érkezése. Privat leve
lek másnapi folytatás után írják, hogy 
G u i z o t  úr belső dolgok , T h i e r s  úr 
köztanitás miniszterei lettek; R i gn y ten
geri , d’ A r g o u t kereskedési, és B ar th e  
igazság miniszterei megtartják helyeiket. 
Sebastiani, Montalivet, Baro Louisés Gircd 
urak kiléptek.

A ’ Tribune hideg részvétlenségét nj i- 
latkoztatja a’ minisztériumi ügy iránt. 
Akármelly minisztérium lép , úgymond ez 
újság, a’ kormányra fö l , nem képes az 
Franczia ország jelen állapotának terhes 
akadályait meggyőzni. Azt csak vagy va- 
lamelly külső nagy történet, vagy egy új 
belső revolutio változtathatná meg. Az 
elsőbb esetben Y-dik Henrik visszatérésé
től lehetne tartani; a’ másodikban kedve 
szerint messze haladhatna a’ nemzet. „Bár 
mi történjék“, igy zárja elmélkedését 
a’ nevezet republicanusi hírlap , „bolond
ság volna törvényes igaz által ajánltatni 
szokott eszközökre számolni. Factum ala
pította e’ mostani állást, factumok teszik 
azt két esztendő olta mindég szövevénye 
sebbé , ’s szintén valamelly factum fog an
nak véget vetni.

A Quotidienne herczeg Talleyrand- 
nak következő legújabb politikai tréfa j$I- 
mondását közli: ,,A’ doctrina nehéz , Mart. 
13 dika lehetetlen; ha tehát Montalivet 
úrral Guizot egyesitetik (a’ minisztérium
ban), ez annyit tesz, mint a’ lehetetlen
séghez még nehézséget is függeszteni.“ A’ 
telegraphi hír szerint Montalivet úr kima
radt ugyan az uj minisztériumból; de mi
vel annak Guizot tagja, ’s tudjuk a’ mar
sai által Dupin úrhoz küldött feltételeket; 
látni való hogy a’ doctrina csakugyan egye
sült a’ Mart. 13-diki rendszerrel, vagy



ITg TallejTand szavai szerint, a’ nehézség 
a’ lehetetlenséggel.

(Messager) Touloni levelezőnk azt ír
ja, hogy Berry kerczegné Olasz Országba 
utazott; a’ Nationalba iktatott egy jelentés 
azt hiteti velünk, hogy Dieppeben ült ha
jóra ; ma (Oct. 4.) már azt halljuk, hogy 
Vemleeben bujdoklik, ’s e1 szerencsétlen 
tartományt ismét lázzadásra készteti. Az 
„ Ami  de la Char t e  de N a n t e s “ sze
rint pedig Noirmoutiersben egy nagy te
kintetű asszonyság, éppen midőn hajóra 
ülne, fogatott el. Larochejacquelin asz- 
szonynak ösmertek azt némellyek; de hi
hető, úgymond ez újság, hogy vele együtt 
a’ Holyroodi herczegné is befogatott.

Egy berlini újság franczia levél után 
a’ többek közt igy ir e Herczegnéről: 
„Csak egy kunyhó sem záratott be előtte, 
és senki az őt nyomozó, politiai szolgák
nak el nem árulhatta. Atkalandozta déli 
Franczia Országot; volt Nantesben, Pá
rásban; tízszer, százszor is reá ösmertek, 
még is személyes bátorsága, ’s az iránta 
vonzó szeretet mindég kiragadták a’ ve
szedelemből. u

A’ Júliusi revolutio több Püspökökkel 
elhagyatta Franczia Országot; kik idegen 
földön az új kormány megbuktatására czél- 
zottak. Az igazgatás szokott ügyessége ki 
kerülé az alattomos törekvéseket; megha
tározta, hogy a’ kiköltözött püspökök csak 
visszatértekkor kapjanak fizetést. E' tör
vény több Olasz Országban menedéket 
keresett főpapokat kezdi hazájokba vissza
édesgetni. Láttiík ,.igy ir a"Courrier, Car-, 
dinalis Rohant visszatérni Besan^onba , ’s 
ugyanott megújulni a’ lázongó jeleneteket 
azon nép közt, melly azt hitte, hogy a1 
főpap csak azért jött honjába, hogy ott 
folytassa a’ külföldön szőtt intriguejit. E’ 
napokban jelenték a’ ministeri újságok For- 
bin-Janson urnák is Nanayba közelgető 
visszatérését. Melly hir olly eleven benyo

mást okozott e’ város lakosaiban, hogy 
méltán zavartól lehelne tartani a’ megér
kezés esetében. Ez okból a’ Nancyi nem
zeti őrség chefjei következő nyilatkozást 
tettek köz hírré : „Nancy városa nemzeti 
őrségének főtisztjei, tudósi Utalván Forbin- 
Janson urnák megyéjébe leendő visszaté
rési szándékárul, világosan kinyilatkoztat
ják , hogy ők egy olly embernek visszaté
rését éppen nem védhetik , ki a’ mostani 
kormány iránti gyűlölségéről esmeretes, 
’s kinek jelenléte csak e’ város nyugodal
mát zavarhatná m eg; szükségesnek látják 
kijelenteniük , hogy e’ részben egyűtmun- 
kálkodásokat megtagadni kéntelenek, mint
hogy polgártársaiktól rajok bízott köte
lességüket csak a’ Júliusi revolutio védlésé- 
re , ’s azért vállalták fö l, hogy annak ellen
ségei ellen mindenkor viadalra keljenek.“ 

Valenciennes Oct. 2. Az északi sereg 
concentratiója végbemenvén, a’ különb
féle hadi testek álláspontjai imigy rendel
tettek el: G e r a r d  marsai főszállá&a 
Valenciennes; Sebastiani osztályáé L ille, 
az első brigada , melly két ezredből áll , 
Harlet Gralis vezérlése alatt Lille előtt; 
a’ második R u mi g n y Gralis alatt Lil
iében és vidékén fekszik, t— A chard osz
tályának főszállása Valenciennesben ma
rad; az első két ezredre telő brigada C.aü- 
t e l l a n e  Gralis vezérlése alatt Condeban 
és Va 1 e,n ci en es be n , a’ második szin
te két ezerednyi brigada N o i r o t  Gralis 
alatt Maubeuge, Quesnoy és Avesnesben. 
Az Orleani berczeg könnyű Jovag két 
ezrednyi brigadája Liliében ’s St. Amand- 
ban áll. Lavoe . s t . i ne  Gralis szinte két 
ezredből álló könnyű lovag brigadája Mau- 
beugeben , Verlaimontban ’s vidékén, -e- 
Dejean Grallieutenant lovag osztályának 
főszállása Arrasban lessz. Rigny Gralis 
egy huszár és egy vadász lovas ezredből 
álló brigadája Valeneiennesben, és vidé
kén ; a’ második két dragonyos ezred bri-
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gada Latour Moubourg Grabs alatt Cam-
bra jben , és Arrasban.

Egy kir. rendelés által meghatalmaz- 
tatott a’ badi miniszter az algieri költsé
gek fejében a’ status kincstárából 460 ezer 
frank, felvételére. Egy más. királyi rende
lés a’ martiniquei kormányzók évi fizeté
seket 18 ezer frankra szállította.

Több franczia újságok szerént Sept.
9-dikén egy kis csata történt B on  a falai 
alatt Ibrahim Bey, és a’ francziák között; 
mellyben az első* meggyőzetett,, népe szét- 
üzetett, ’s egész tábora a’ Francziák és 
Jussuf kapitány Törökjeinek martalékja 
lett.

Bethuneben (Pás de Calais megyében) 
Sépt. 26 dikán a’ pionier csapatból gya
korlás idejekor 16 an kivállalkozván , döb- 
szóval, ’s „éljen a’ király !“ „Belgiomba !u 
kiabálva az uj kapun kimentek, ’s mint 
hirlelték, már 27-ben túl jártak a’határon.

A’ Messager szerint e’ folyó észt. vé
ge felé majd két millió franczia nemzeti 
őrök fognak fegyverben ál tani. — Herczeg 
Talleju’and Oct. 9 dikén indúl Londonba. 
Humann és Odilon Barrot urak Párisba 
érkeztek..

P o r t u g a l l i  a..
Pezo da llegoa főtisztikarából egy 

stabalis tiszt az Oportónál lévő seregek hadi 
munkálatiról Sept. 16. ezt írja : Az ostrom
ló ágyúk szállítását siettető többszöri pa
rancsolatok mellett is, olly tanyáid ment 
az véghez, hogy minekelőtle battériáinkat 
fel állíthattuk volna ,. már harmadnappal 
az előtt tüzes ágyúzással igen sok kárt tet
tek az ostromlottak sorainkban. Még na
gyobb lett volna a’ veszteség, ha a’ fő
vezér a’ tüzeléstől védő bátorságos állást 
nem foglaltatott volna el a’ seregekkel, 
l l-diktől 16-dikig erős battériákat állítot
tunk mellyek azólta a’ városra szakadat- 
iknul tüzelnek. Nyolcz nap óllá. folyvást

tártának Duero mind két partjain az apró 
csaták. Ozönnel folyt a’ vér, a’ nélkül, 
hogy kivált az északi részen tetemes volna 
a’nyereseg. A’ fővezér megrohanással akar
ja bevenni a’ várost; az ostromlottak pe- 
dig, úgy látszik, készebbek Oportó düle- 
dékei ala temettetni, mint feladni mago
kat. Ilelyheztetésök igen veszedelmes, 
annyira, hogy ha Sartorius segítségökre 
nem siet, meg kell g}őzettetniek. Azon 

'könnyű csapat, melly a’ Villanovai állást 
bevette, sokat szenyvedett, valamint az 
alsóbeirai vadászok, az első gyalog, és 
az ldanhai polgár ezered is.

Sept. 26-diki Oporlóból jött hírek 
szerint a’ Miguelisták fenn hagylak a’ város 
ágyúzásával^ 16 dikban támadták azt meg 
egész erővel ulólszor; midőn közűlök szá
mosán elestek; sokan pedig D. Pedro tá
borába szöktek át. A’ Donion brittus ha- 

'jók állanak olly czélból, hogy akármint 
üt ki a’ két testvéri küzdés, az angolok 
személy és vagyonbeli bátorságokra ügyel
jenek.

Confiance brittus gőzhajó, melly 
Oportót Sépt. 30 dikáu hagyta el, azon 
hirrel jött Londonba ,. hogy Sept. 29-dikén 
tüzes csata volt ismét a’ két testvéri sere
gek közt. D. Pedro* 400-at vesztett hói- 
takban ’s sebesültekben; D. Miguel vesz

tesége sokkal nagyobb. Bacon angol ezre
des, ki a’ Waterlooi* hősnek minden tá
borozási ban ha j társa vala , October 3-dikán 
Oportóba indúlt, hogy D.. Pedro lovassá
gának vezérlését átvegye.

H o l l a n d i  a.
Arnlieim Oct. 6; Hitelt érdemlő sze- 

í mélyek állítják , hogy a’ hollandi kormány 
semmiféle igazságtalan kívánságokra, bár* 
melly fenyegetésekkel párosul janak azok ,, 
átaljában nem hajlik, ’s akármeily oldalról 
támadtassék meg , az elientállásra elszánta 

;magát. Vigyázatlan, tett volna eleve- su
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már intézett, vagy még intézendő rend- 
szabásokat közhírré tenni; de azt teljes 
meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a’ hol
landi nemzet kormányába vetett rendület
len bizodalmába megmaradhat, ’s abban 
meg sem csalatkozik. A’ hiv északi Hol 
landiának becsülete ’s jólléte nem áldoz
tad k fel. A’ polgári erény és hűség e’ 
classieus honja bizonyoson, ’s talán előbb 
fogja, mint sokan várják, aratni álhata- 
tossága gyümölcseit, és ha ne talán egy 
nagyobi) erő, a’ mi ugyan kétséges, törne 
reánk ; akkor tűnnék íol egyszersmind a 
pillantat, m el ívben szép és dicsősséges 
újabb történetinket még fontosabbakkal 
halmaznók ; akkor s hihető leg hathatós
ban , mind eddig mutatnék meg a’ bámész
kodó Európának, mit tehet egy harmad
fel milliónyi nemzet, mellynek jelszava 
ez: „ e g y e t é r t é s  e r ő t  s z ü l “ !!

B e l á t ó  m.
A’ Moniteur Beige Oct. 5 és C-dik 

napjairól új törvényszéki szerkeztetéseket 
közöl. A’ főbb törvényszékeknél az elsőbb 
hivatalok következőképpen töltetlek be: 
a’ brüsseli cassatio udvarnál Fopraesidens 
lett G e r l a c h e  úr; kamarai praesiden- 
sek: S a u v a g e  és van Me e n e n  urak, 
Grál procurator G e n d e b i e n .  A’ brüs
seli fel jebbviteli törvényszéknél Főelőlülő: 
v a n  H o o g t e n ;  kamarai előülok M a r c q 
és E s p i t a l  urak. A’ Genti feljebb- 
vi teli törvényszéknél első elölülő: Massez;  
kamarai elölülők H u d d e g h e m ,  és 
R o e l s  urak. A5 beiktatásnak folyó hónap 
15-dikén kellett végbemennie. Különös 
rendelés által öszvesen a’ tagoknak öltö
zete is meghatároztadk. A’ Brüsseli újsá
gok nagyobb részint e’ törvényszéki ki
nevezésekre nézve meg nem elegedésöket 
jelentik, a’ mennyiben ezek a’ nemzetet 
leg jelesebb oppositio tagjaitól fosztják 
meg.

'Német Ország.
München Oct. 10. Ó Felsége Otto, 

Görög Ország királya ma fogadta el a’ 
diplomatiai test udvarlását. A’ 12-dik gya
log sorezered, melly eddig „Otto bajor 
herczeg“ nevet viselt, ezután „Görög ki
rály ezredének“ hivatik. A’ görög régen- 
ség bureauja gróf Preysing palotájában 
vagyon. A’ Görög küldöttséget Gróf Baum- 
garten ezredes fogadja el a’ bajor határ
szélen.

A’ freiburgi egyetem tanácsa már ösz- 
ve van szerkezletve ; ’s tagjai a’ Nagy Her- 
czeg által Sept. 23-dikán neveztettek ki. 
Pártfogó Beck professor és udvari taná
csos. A’ Senatus tagjai: papi tanácsos és 
professor Schreiber, a’ theologiai; Fritsz 
professor a’ törvénytudományi ; udvari ta
nácsos és professor Baumgärtner az orvo
s i; professor Zell a’ íilosofiai karból.

A’ bajor „Yolksblatt“ czímű’ újság 
árvaságra jutott; mert D rEisenmann volt 
szerkeztetője fogva van; Dr Weiland pe
dig ki a’ redacliót felvállalta, hirtelen e l
tűnt , ’s mint hirlelik, Bavariából is ki
költözött. Most tehát már a’ felelet terhe 
a’ nyomtatón fekszik , ’s ha csak valamelly 
láthatatlan kéz nem vezérli, végenyészé- 
se nem kerülhető.

B r a z i l  i  a.
Az ifjú Császár nevében a’ Bio Ja- 

neirói Begenség következő levelet kűldé 
Dona Máriához: O cs. Felségének a’ bra- 
ganzai herczegnek hozzám intézett Mart. 
15-diki leveléből megértettem, hogy ő 
(D. Pedro) a’ Felséged nevében Terceira 
szigetén alkotott Regenséget maga átveszi. 
Bizonyossá teszem Felségedet, hogy én 
a’ barátságnak és jó egyetértésnek azon 
viszonyaitól, mellyek ezen ország és a’ 
mondott Begenség közt mind eddig fenn
állottak , ezulánra sem állok e l , ’s ke-



rem Felségedet, vegye jó névén változha- 
tatlan szeretetem ’s tiszteletem kijelenté
sét, mellyel maradok ’s a’ t. Rio Janeiro 
1832. Máj. 15. (Aláírás) Silva. Carvalho 
Moniz. Carneiro de Compoz.

E’ folyó észt. Aug. 3-dikán a’ brazí
liai minisztériumban változások történtek. 
Tengeri és hadi miniszter lett időközi leg 
Rento Barrozo; külső dolgok minisztere 
Pedro von Arajo Lima; belső és financz 
miniszter Gróf Albuquerque; igazság mi
nisztere Pedro von Arajo Lima, mind 
kettő időközileg.

Egy véig es Hírek.

A z angol k irály  L ord  H ow ard de 
W a ld en t S tock h olm b a rendkívüli k ö v ed é
nek ’s m eghatalm azott m iniszterének n e
vezte.

A5 franczia akadémia Oct. 4-diki ülé
sébe Dupin urat választotta elölülőjének.

Egy franczia újság azt állítja, hogy 
nem a’ Rraunschweigi herczeg, hanem ti- 
toknoka vitetett Helvécziába.

Cardinalis de L atil, a’ Bordeauxi 
herczeg nevelője több X-dik Károlyhoz 
tartozó tisztekkel együtt Oct. 2-dikán Nym- 
wegenbe érkezett.

Brüsseli levelek szerint Olivier Gral- 
lieutenant, Leopold király hadisegédje is 
részes az orangistai öszveesküvésben (1. 30. 
sz. lev.) Sok más belgiomi katonatisztek 
szintén rossz hazafiak.

Anconában a’ Francziák kezdik vál
toztatni politikájokat; Cubieres Gralis és 
a’ Pápakarabélyosai közt nincs többé egyet
értés.

Görög ország kereskedése kivált Tö 
rök és Franczia országokkal igen elevenül; 
bár még a’bevitel jóval haladja a’ kivitelt.
1831-ben tett amaz 27 m ii.; ez 7 mi), fran

kot. A’ mezei gazdálkodás előlépleit mu
tatja azon környület, hogy 1830-ban 14 
mii. frank «-i-----áru gabona vitetett 
Országba; már 1831-ben csak 7 mii. ment 
e czikkelyért fizetett summa. Üvegféléket 
vesz Német országtól ; módiárúkat a’ Fran
czia klói. Az idegen borok közül csak a’ 
champagninak van a’ Görögöknél kelete; 
mivel maga az ország legfelségesebb borok 
termő helye.

A’ Bonaparte Lütitia által alkotott 
fidei commissumhoz fog még járulni Fesch 
Cardinalisnak 50 milliónyi értéke. Maga 
Bonaparte Jó’sef, a’ hitre bízott jószágnak 
(senioratus) először leendő birtokosa messze 
kiterjedő vidékeknek, több gőzhajóknak 
tulajdonosa Amerikában ; Londonban most 
ereszkedett alkuba egy gazdag udvar, bi
zonyos grófságban egy gyönyörű kastély 
megvétele iránt. Ugyan ekkor ágensei Ró
mában pompás palotát, Florencziánál kel - 
lemetes mezei lakást szereznek számára.

Banda Oriental köztársaságban Jun. 
29-dikén revolutio ütött ki. Ribeira prae- 
sidens megszökött; a’ seregek fővezérévé 
Lavalleja neveztetett; V idal, Munnoz urak 
az elmozdíttattak helyeit nyerték a’ mi
nisztériumban.

A’ spanyol király állapotjárói ellen
kező hírek terjedeznek. Minisztériumában 
következő változások történtek: Zea Ber
mudez külső dolgok minisztere; Cafranga, 
igazság-, Encimay Piedra közjövedelem, 
Monet Generalis hadi, Laborde Admirá
lis tengeri miniszterek lettek.

Audry de Puyraveau ügyét (1. 30. sz. 
lev.) a’ feljebbviteli törvényszéknél Odi-
lon-Barrot fogja védelmezni.

L e g ú j a b b a k .  Gróf Alcudia spanyol követnek 
neveztetett Londonba- Ugyan ide herczeg Talleyrandot 
óhajtva várja a’ belga-hollandi ü g j\ Oct. 8-dikán I o»- 
donban hadi hírek szárnyaltak. D. Miguel Sept. 29-ki 
vesztesége löUO— 2000-re tetetik holtakban es sebesült- 
tekben.

(Hasznos Mulatságok 32 Szám. 1 árkus Hirdetés)



a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.
Tudományos hirdetés.

(1) Most jelentek m eg, és sajtó alá tétetnek, egy honi írónknak illyen czímü 
munkái 1-ső M i r o s s z a b b  a’ K o l e r á n á l ?  Érzékeny víg játék 3 szakaszban
2-dik R a j k ó ,  a’ Dáde mostoha fija, nevetséges víg játék 3 szakaszban 3-dik 
B l á n k a  és  B i h a r  el  B o n d u k d a r i  Libánonhegyi Fejedelem, históriai nem
zeti Dráma négy szakaszban 4-dik A’ m e g t s a l a t o t t  s z e r e t ő  daliokban v, 
a’ módi szerelem’ eleven példája, rézmettzettel, 5-dik A' h é t  K a p i t á n y o k  
históriai vitézi Dráma 4 íelvonásban A r a n y b ö l t s ő  vagy Népgyöngy. A’ ne
mes magyar két hon’ köz nemes és polgárijainak ’s Leány inak javokra, hasznok
ra ,erkőltsi és tsinosodási épűletjekre szereztetett. 1832-dik esztendőben.

Előfizetési ára ezüstben.
Az 1-sőnek —  —  — 30 xr.

2- diknak — — — 20 —
3- d’knak — — — 40 —
4- diknek —• — —  12 —
5- diknek — —  — 30 —
6- diknak — — — 24 —

Az előfizetés megtörténhet Pesten Eggenberger Könyváros úrnál.— más 
nagyobb helyeken , a’ Nemzeti tsinosodásra ügyelő uraknál vagy Elöljáróknál, a’ 
folyó esztendő utósó napjáig. — 1833-dik esztend. a’ fentebb jelelt könyvek’ bolti 
ra mindeniké hétannyi.

J e l e n t é s .
( 1 )  M iller  C. P e s t i  M ű á r o sn á l a’ N a g y  h íd  u tszá b a n  4 -d ik  sz á m  a latt leg u jja b -  

b a n  m e g j e le n t : M a g y a r  T á n c z o k  F o r te  p ia n ó ra  n e m e s  P e s t  V á r m e g y e  T isz tiu j-  
jitá sa  a lk a lm á r a , R ó z sa v ö lg y itő l.  A ra  8 kr. e z ü s té n z  p b e n .

H i r d e t é s
(1) A’ n a g y  m é ltó s á g ú  m a g y a r  k ir á ly i u d vari K a m a ra  ré szér ő l k ö zh írré  té te 

t ik ;  h o g y  f o ly ó  e s z te n d ő  N o v e m b e r  12-d ik é n  az Ó -B u d a i kir. kam arai P r a e fe c tu s  
ír ó  s z o b á já b a n , a ’ N a g y -M a r o s i  h atárb an  Z e b e g é n y  fe lé  v ivő  ú t o n ,  a’ B a ch -  
g r ü n d e ln e k  n e v e z te te t t  k ő b á n y a  N ro  3 . á rverés u tjá n  1 8 3 3 -d ik  M a rtiu s 1- s ő  n a p 
já tó l k e z d v e ,  h á r o m  e g y m á s t  v á ltó  e s z t e n d ő r e ,  a’ tö b b e t  íg é r ő n e k  h a s z o n b é r b e n  
a d a tik .

H a sz o n b é r le n i s z á n d é k o z ó k  a* n e v e z e tt  n a p o n  é s  h e ly e n  s z ü k sé g e s  b á n ó  p é n z 
z e l m e g je le n h e tn e k ,  ’s a ’ h a sz o n b é r lé s  fe lté te le it  a d d ig  is a’ n e v e z e tt  h e ly e n  meg=> 
te k in th e tn i.  K ö lt B u d á n  O c to b e r  1 2 -d ik é n  1 8 3 2 .

Második Félesztendó*

32. ,
H I R D E T É S E K



X 0 X
Müller Könyvkereskedésében Pesten

az U ra l u tszája kezdetén a’ Serviták K lastrom ával általellenben következendő 
legújabb könyveket bekötve lehet kapni:

(az árrok pengő pe'nzben.)
Aurora hazai almanach. 1833. 2 for. 21 kr. 
Márton’ Német Grammatica. 1 for. 24 kr. 
Házi Patika. 48 kr.
Szakács Könyv. 1 for. 12 kr.
Kertész Könyv. 1 for. 24 kr.
Pest-Budai Házi-Titoknok. 2 for. 12 kr. 
Trattner’ Nemzeti Kalendáriom. 14 kr. 
Váltójog. 1 for. 20 kr.
Ezer Egy Éjszaka. 9 Füzet. 4 for. 30 kr. 
Tapasztalt Téli Tanácsadó. 40 kr. 
Nefelejts Almanach. 1833. 2 for. 24 kr. 
Mulatságos Sokféle. 36 kr.
Házassági Grammatika. 36 kr.
B. Mednyánszky’ Elbeszélések, Regék ’s 

Legendák. 1 for. 30 kr.
Benke’ Magyar Játékszínről. 10 kr.

Élet. Irta Udvardy. 1 for. 20 kr. 
Tsötönyi’ Gazdasági Munka. 2 for. 6 kr. 
365 Oktató Feltétel. 2 füzet. 20 kr.
Az okos Csudafi. 20 kr.
Magyar Helyesirás. 8 kr.
Az Ember, és a’ pénz. 40 kr.
Az Okos Gazda. 16 kr.
Magyar és Német Levelező Könyv. 1 f.30 kr. 
Pali , és Minka olvasni tanul. 1 for. 40 kr. 
Zádor’ , Geographiai kézikönyv. 2 Kötet. 

2 for. 12 kr.
Leontina. Roman. Kotzebue után. 2 Kötet. 

2 for.
Tessedik utazása Franczia Ország Déli 

Részeiben. 1 for. 50 kr.
Kolmár Predikátzióji. 2 Kötet. 3 f. 12 kr.

Ugyan M üller Könyv kereskedésében ta lá lta tnak : ai legújabb s legszebb 
varró-form ák ; (Tupfmuster); aranyprém ezetek  ; pa ten t pecsét ostyák ; a nagy 
L otteriákhoz sors szám ok; a' gyerm ekek ' szám ára szükséges k ilineázott iró 
papirosok , m a g y a r , n ém et, vagy deák exem plárokkal, egy egy 2 kr.

Nagy, és Folerakóhelye a’ Templomi Ékességnek.
(I )  Pesten a’ Váczi utszában az Ámornál 26-dik szám alatt Fries Antal ’s 

Társasága cs. k. priv. Selyem-szövet Fabrikájának lerakó helyén készen találtatnak 
nagyobb mennyiségben több száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. Plu- 
viálék , Dalmatikák, és Rásulák ; akár egész, akár fél,  vagy közönséges ékessé
gekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehető Reverenda matériák , ú. m. Schva- 
millionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok, 3 Drátok , 's a’ t. egész , és fél 
gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékű, és közönséges 
Damaszt Zászlókra, finom festékú Karmazsin, 's Ibolya Gros de Naples és M oir, 
Quadrátok, Kapucziumok , Kamaurák, és Övék, mellyeket a' Fő Tiszt. Papságnak 
a’ legillendőbb Fabrikai áron alázatosan ajánlják

F r i e s  Antal és T á r s a .

H i r d e t é s .
(2) T. N. Zemplén Vármegyében kis-Falud helységében Tokaj mellett, az 

idén különös jó széna teremvén, a’ ki telelőre marhát vagy juhot hajtana oda, 
elegendő szalmát is kaphatna.



y  o )(
Első a’ húzatandó Nagy-Lotteriák közöl a’ szép két Uradalom

R o g u z n o  é s  N i z n i o w
Bétsben cs. kir. priv. Nagykereskedők Hammer és Karis-nál, 

mellyben öszvesen nyerettetik
43,000(1. cs.k arany, valóságos aranyban, es 200,000 for. V.Cz.

Az ezen Lotteriában nyeretendő sommák csak aranyban, beszámlálva az 
aranyra fizetődni szokott agiót is , tesznek mintegy

F é l  Mi l i ő m F o r i n t o t
Bétsi-Betsben, s e szerént a’ nyereségek teljes száma

700,000 forint ugyantsak Bétsi-Betsben.
A* N y e r ő n e k  v á l t s á g ú l  az U r a d a l m a k é r t

30,000
cs. kir. teljes mértékű arany darabok ajánltatnak aranyban, 

melly sommá az arany Agio-hoz képest, mintegy
140,000 forint ezü stb en , vagy is 350,000 Váltó-Czedulában.

A’ 22,000 nagy számú nyerők között, a’ legkissebb elől ‘s utol nyerő is
legalább egy cs. k. aranyat nyer aranyban.

E gy s o r s  s z á mn a k  az ára 5 forint ezüst pénzben
és minden öt darab sorsot egyszerre vásárló , egy ajándék sorsot nyer.
Az ezen Játékot előterjesztés, melly magában igen egyszerű és világos, elő

adja mind azon hasznokat, a' mellyeket az igér; de itt bővebben leírni, a’ vag5T 
csak azért sem szükséges, mivel ez már közönségesen ösmeretes.

A ’ húzás, f. e. November 27 dikén okvetetlen meg fog történni.
Sorsokat lehet ezen Lotteriához váltani Pesten Liedemann J. S. Fridrik 

Nagy Kereskedő Irószobájában, valamint Liedemann F. JB. és Társa Rőfös-Ke- 
reskedésében

..á Szép Magyarné44
Czímű boltban a’ Város-Ház Piatz Vátziútsza szegeletén.

Öt sorsokhoz ottan még egy veres ingyen nyerő sors adatik.

Tudós s a i nkhoz .
Legforróbb hálaadással fogadván Tudós Barátinak készségeket kik 

MAGYAR NYELVEN kinyomtatott Munkáik Lajstromát nyomban megküldeni 
méltóztattak, immár másodszor felszóllalni ’s többieknél is esedezni bátorkodik 
az alul Írott, hogy mivel a KÖZÖNSÉGES MAGYAR KÖNYVTÁRT lehető 
tökélletességik telly esiten i, és az elő Szerzők iparkodásait fogyatkozás nélkül elő 
terjeszteni óhajfya, Magyar Nyelven kinyomtatott munkájok Rendszerit melly ben 
a’ nyomtatás esztendeje — hely e — nyomtatónak neve — valamint az is hány ad 
rétben, és hány lapokban kiadattak feljegyeztessen, Postának költsége nélkül 
— véle közleni ne teikeltessenek.

)(
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E z e k  fe le t t  m in d  a k é t  M agyar H a zá b a n  v ir á g z ó  F F. T.T. E gyházi 
Megyéket, TT. NN. V á r m e g y é k — S zék ek — K er ü le te k  —  K ir á ly i ,  v a g y  P r iv ile g iá lt  
V á ro so k  TT. J e g y z ő it  is  m e g k é r i , h o g y  a ’ m e lly  R e n d e lé s e ik , k ö sz ö n tő  B e sz é d e ik  
M agyar n y e lv e n  n y o m ta tv a  k ih ir d e t te t t e k ,  e m líte t t  R en d szer  m in é m ű s é g e , és é v -  
k o r i fo ly á sa  sz e r é n t  v é le  k ö z le n i  m é lto z ta tn á n a k .

Továbbá a’ Magyar Bibliának Bártfai 1607 egész rétben Föl. Kiősz Jakab 
által eszközlött kiadásáról (a’ melynek csak nehány fentartott Leveleiről a’ Pa
taki Könyv Tár Tudós Örje Szombatin János Mind. Gyűjt. 1790. V. 52. 1. tudósi* 
tott, az alul írott pedig egész Hazánkban azt fel nem találhatta) annak ép pél; 
dánja hol lőttéről túdositatni kívánna, mivel sok fáradozásai után, e g y  Ó 
T e s t a m e n t o m i  M a g y a r f o r d i t á s t  i s  az á g o s t a i  V a l l á s t  k ö v e 
t ő k n e k  n e m  t u l a j d o n í t h a t ! ! ! . . .  gyanittya pedig hogy Bartfán, t. i. olly 
h elyen , hol akkoron nem a’ Ref. H elvetziai, hanem az Ágostai Vallás főkép
pen virágzott — a Magyar Bibliai némely azon vallásbeli Tudós Pap által ki- 
nyomtatatván, hihetőleg Luthernek Német kiadásához is alkalmaztatott. — Sán
dor István ugyan említett kiadást Károlyi Gáspár fordításának lenni állittya, 
de mivel ő többnyire hibás Lajstromokból készítvén Könyves Házát, vajmi 
sokakban téveledett állításának tellyes hitett adni nem éppen és mindenkor lehet, 
azt itt különös figyelemre méltatván, hogy Molnár Albert tüstént következő 1608. 
esztendőben az O és Uj Testamentomot Hannoviában nagy Negyedrétben kinyom
tatta , melly fáradságos, sőt erőltetett igyekezetre, és szörnyű költségre kivált Ha
zánknak akkori ínsége idejében valóban szükség nem lehetett, ha az 1607. esztendei 
Bártfai kiadás ugyan azon Károlyi Gáspár fordítása szerént a’ Magyar Országi R e 
formátusok részére itthon készítetett volna.

TVad. Id . J a n k o v ic h  M ik ló s .

H i r d e t m é n y .
( l )  A’ folyó esztendei November hónap 6-dik napján nemes Heves Vármegyé

ben Gyöngyös és Heves várossai között fekvő Erdő-telek Helységében a’ Méltó- 
ságos Gróf B u t t l  e r János Cs. K. Kamarás úrnak országszerte ösméretes ere
deti fajú ménesséből több tenyésztésre alkolmatos meghágatott kanczák, nyereg 
alá, és kotsiba való fiatal paripák, és egy setét, másik világos pej mén lovak : 
úgy nem külömben gulyabéli számosabb tehenek és 24 darab tavali Bikák a* 
szokott reggeli órákban árverés mellett azonnali fizetésért el fognak adatni. — Ha 
a’ venni szándékozók a kótyavetye előtt is a’ ménest, és gulyát szem ügybe 
venni kívánják , e* a helyben lakó Uradalmi javak, és Jószágok Directoránál 
teendő jelentés után megtörténhetik. — Posta Ferencz Director.

Eladó-Ház.
(2) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a' Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza , saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében f. e. 
November 10-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek 
adatik el. —



X o x  '
Pesti Könyváros W i g a n d  Ot tónál

váczi útszában 39-dik  szám  alatt ta lá lta tik :

N E F E L E J T S ,
A l m a n a c h  1833 .

s z e r k é z  t é t é
K o v á c s ó c z y  M i h á l y .

M á s o d i k  é v .
16rét. Kassán. Négy gyönyörű rézre metszett képekkel. Csinosan kötve 2 ft24kr. p. p.

É L E T
í r t a

U d v a r d y  J á n o s .
Nagy Srét. Pesten. 1832. Csinosan fűzve 1 ft 20 kr. p. p.

A’ fehér Angyalnál.
Pesten, a’ kis híd útszában , Kemnitzer Házban.

Vagyon több esztendők óta Cacc i ar i - nak legrégibb szagos szerekkel való 
kereskedése; melly különösön ajánlja magát megnem hamisított tulajdon készít- 
m énnyeivel, mellyekből itt állandóan friss készítésbelieket tart lerakva.

Vagyon nála nevezetes mennyiségben az úgy nevezett n é g y  t o l v a j o k  
e c s e t j e »  ( Vinaigre de 4 voleurs) melly a' m a g a  h a s o n l í t  h a t a t l a n  hatha
tósságát mindenek felett kimutatta a’ legközelebb kegyetlenkedett ragadvány 
ideje alatt.

Továbbá vagyon nála egy angoly O p o d e l d o k ,  melly a’ maga hathatós 
voltára nézve már, tsak nem á t a l á n o s a n  s z ü k s é g e s  ház i  O r v o s s á g g á  
leve.

Vagyon nála : S p a n y  o 1 g y ö n g y  m o s ó  v í z  és  p o r ;  valódi k o I o n i a i 
v í z ;  M a c a s s a r  o l a j ;  m u s t á r  f o g  i n a k a t  e r ő s í t ő  p o r  és t i n c t u r  a, 
minden egyéb szerekkel mellyek ezen művészetkészíttéssei közzé vágnak. Van 
nevezetesen h a j n ö v e s z t ő  v í z ,  mellyet ő maga talált fel, és több tapasztalá
sok *8, bizonyíttások után állíthatja, hogy egyetlen egy á* maga nemében.

Árúinak nem csak tökéletes jóságokról kezeskedik: hanem azzal is hízelkedik 
magának, hogy illendő árszabásaival is teljes megelégedéseket nyeri meg minden 
rendű tisztelt vásárlóinak , akár kevesebb, akár nagyobb mennyiségűt vegye
nek nála«

Figyelmeztetés.
(2) Méltóságos Galánthai Gróf Eszterházy Pál császári királyi kamarás úrnak 

értésére esvén az, hogy bizonyos rósz lelkű ember írását utánozván, és grófi



nemzetségi petsétjét le másolván, neve alairasa , és szinlett petsétje alatt ellene 
adós leveleket készítteni, és azokat. Budán, Pesten, és talán máshol is árulni 
bátorkodott. Kiván ezennel mind maga bátorságára, mind mások károsodása 
eltávoztatása tekéntetéből minden embert figyelmessé tenni arra, hogy Ó egy 
fillérrel sem tartozik, de kiadott adóslevelei sintsenek. Mellynek tekintetéből, 
mindenkit neve aláírása alatt hamissan készült adós levelek megvételétől óvja 
kinyilatkoztatván, hogy azokat sem mostani Birtokossaitól, sem azoktól kik jö
vendőre magokénak tenni bátorkodnának béváltani és kifizetni nem fogja, sőtt 
megkérvén mindenkit, hogy az illy es hamis adós levelek árulójit, az illető Tör
vényhatóságnak fel adni terhekre ne légyen.

)( 0 X

H i r d e t é s .
(2 ) Az elébb Mélt. Kováts, most Ts Nagy nemzetség sz. kir. Székes Feiérvári 

földbirtoka szabadon eladandó, melly magában foglal több rendbéli épületeket, 
ugyan csak az 1-ső cseréppel fedezve: G szobát, 2 konyhát, pinczét, élés, s fa 
kamrát, 2 padlást; — a’ 2-dik 4 szobát, 2 konyhát, kamrát, pinczét, ’s padlást, 
e'hez tartozandó még egy 2 szobából, konyhából, és lóistállóból álló lakás,  ’s 
még egy egészen különös 1 szobával, konyhával, ’s kamrával; továbbá 2 tágas 
kocsiszín, 1 ló istálló 10 lóra, és szána padlás, hasonlóul az 5 hold föld nagysá
gú házikert 2 réttel, végtére 24 úgy nevezett sárrété rét, 3 szántóföld, ismét a’ 
János futáson fekvő 3 szántófölddel. A' titt. venni szándékozók fenemlitett város
ban T. Molnár Károly hites ügyvéd, ’s táblabiró úrral, vagy Vock Jósef házmes
terrel értekezhetnek, holott a’ feltételekről is bővebb tudósítást nyerendenek. 
Költ mindszent hava 10-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(3) A’ nagy méltóságú magyar kir. udvari kamara részéről hoz hírré tétetik; 

hogy Arad - Modenái uradalomhoz tartozó helységben Apátfalván 2092 |  pos. 
mér. árpa, valamint az ugyan ott találtató 109 p. m. tiszta kétszeres, 357 p. m. 
árpa és 162 p. m. zab, folyó hónap 19-dikén reggeli szokott órákban, a’ többet 
mérőknek készpénz fizetés mellett eladatik. A’ venni szándékozók elegendő bánó
pénzzel ez árverésre megjelenhetnek. Költ Budán October 7-dikén 1832.

H i r d e t é s .
(3 ) A' nagy méltóságú magyar kir. udvari kamara részéről köz hírré tétetik: 

hogy ns Borsod Vármegyében Balatony helységében fekvő Portiója Kormosinak, 
melly a' Fiskusra szállott, nevezetesen: két házi telek, G1 jugerum szántó, 5 ju- 
gerum kenderföld ,  ̂ jugerum káposztás kert,  ̂ jugerum szilvás, 9 jugerum ka- 
szálló, két házhoz járuló erdői rész, és egy lakó ház, folyó esztendő October 
22-dikén az Egri sóháznál tartandó árverés utján, a' többet Ígérőnek folyó észt. 
November 1-ső napjától, 1838-diki October utósó napjáig azaz hat egymást vál
tó esztendőkre haszonbérbe adatik.



H aszonb érlen i kívánók a* ki jeg y ze tt  helyre és napra m eg h iv a tn a k , és a’ ha
szo n b ér lés  fe lté te le it  akár E g erb en  T . N agy F eren cz kir. F isk u si ü g y v é d n é l , akár 
a ’ m agyar kir. udvari Kamara szám vevői hivatalában m egtek in th etn i. —  U gyan  
ez a lk a lom m al ezen  F iskális P o r tio n  az idei e g y  szek ér sarju a’ töb b et ígérőn ek  
eladatik. Z sidók  a h aszon b érléstő l tiltva vannak . K ölt B u d án  Oct. 7 -d ik én  1832.
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H í r a d á s .
(2) A' nagy mélt. magyar kir. udvari kamarának felsőbb határozásánál fogva, 

a’ só Tiszán és Dunán hajókon leendő szállítására nézve, a’ folyó 1832. esztendő 
November 8-dikán Budán a' nagy mélt. magyar kir. udvari kamaránál árv érés (Lici- 
tatio) fog tartatni, mellynek alkalmával az 1833 észt. szállítandó sónak mennyi
sége e’ következő:

Szegedről Eszékre — — 54,000 Mázsa
— Földvárra — — — — —  32,500 —

Szolnokról Pestre — — — — — 6o,000 —
Pestről Homáromba — — — — — 33,500 —

— Nádszeghre — — — — — 5G,500 —
— Győrbe —  — — — — 103,500 —
— Pozsonyba — — — — ■— 22,500 —

A  kótyavetye feltételeit a’ részt venni kívánók a’ nagy mélt. magyar kir. udvari
kamaránál, vagy pedig az aradi, szegedi, szolnoki, pesti, földvári, mohácsi, 
bajai, újvidéki, komáromi, győri, és pozsonyi kir. só tisztségeknél bővebben 
megtudhatják Minthogy 6 esztendei só-szállításról szólló Contractusnak De
cember hónap utolján vége szakad, tehát az ismét 6 esztendei só - szállításra 
nézve kötendő Contractus végett, a fent nevezett napon, 's helyen uj árverés 
(Licitatio) fog tartatni. A’ 6 esztendei Barcsi só-szállítás tészen 11,000 mázsát, 
a Theresovátzi pedig 70,000 mázsát, egyébaránt mi nt a  környülállások magok
kal hozandják több és kevesebb is lehet, a’ mi a1 Contrahensnek, Szállítónak 
mindenkor November hónapban előre tudtára fog adatni.

Vizen a só - szállítás egyenesen Eszékről Barcsig, Theresovátzia pedig egy 
ide közel a’ Dráva partján lévő helységig történhetig m eg, igy tehát erre a Szál
lítónak alkalmatos helyet kell választania, a’ honnan minden hijánosság, királyi 
költség és a’ politikai törvényhatóság köz munkásága nélkül fogja a1 sót Thereso- 
vátzra, hol a' tulajdon költségén megmérettetni fog elszállitatni, a’ fuvarosokat a 
kötésnél fogva néki járandó bérből és igy tulajdon erszényéből fizetvén ki.

Egyszer’smint árverés alkalmával bánat pénzzül 1000 (húszasokban.) fog fizet
tetni , és kinekkinek még az árverés előtt hitelesen bekell bizonyítania, az erre ren
delt biztosság Elölülője előtt, hogy ezen só-Szállításra elegendő vagyona van, 
és a’királyi pénztárt bátorságba heJyheztheti. Holt Budán Oct. 4-dik napjanl832.



Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typographiájában
Pesten és minden Könyváros és Könyvkötőknél

E l ő f  i z  e t n i  l ehet :

A T U D O M Á N Y O S  G Y Ű J T E M É N Y
1833 észt .  F o l y a ma t j á r a .

Helyben 5 for. 36 kr. Postán 7 for. 12 kr. ezüst pénzben.

X 0 )(

Ugyan ott megszerezhetni:
A U R O R A  1 8 3  3.

H a z a i  A l m a n a c h
ára 2 fr. 24 kr. ezüst pénzben.

Cuncta Operata Systematica
E x c . R e g n ic o la r i s  D e p u t a t io n i s

art. 8. 1827. exmissae 9 Kötet in 4to ára 10 forint ezüstpénz.

A’ H A Z A I  V Á N D O R  1 8 3 3.
Pesti vásárra készen lesz.

B é t sb  e n a3 n én z f o  ly  am  a t  k ö z é p  b o t  s e 0  c t  ob e r  17-aikén :

A 1 Gabonának Pesti p ia tz i ára October 19-dikán 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi mérő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. |

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

7 —
5 —
2 — 56 
2 — 54

6 — 40 
4 — 40 
2 — 50 
2 — 50

5 — 40 
4 — 20 
2 — 40

Zab
Kukoritza
Köleskása
(Köles

1 — 48 
3 — 28

1 — 46
2 — 10

1 — 42 
2 — 30

Budán, October67-dikén kijött számok* 37. 59. 32. 54. 33.

A y D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t j a  aJ B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r é n t  1832-dikben.
Uctt. 18-ikan 3 Láb, 8 Hüv. 0 Von. 

— 19-ikén 4 Láb, 0 Hüv. 0 Von.
— 20 dikán 4 Láb, 0 Hüv. 0 Von.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87T7T for.l 
4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint — l

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 126} for. 
Réts városi Bankó kötelező 2 j  pCentes 47} —  
Bank Actiáké 1132 —



S z ü r e t .
A* szálló leviből must le s sz ; majd forrani elkezd 

’S úgy válik borrá ; hogy ha saPakja leszáll. 
Édes volt ,• de erő nélkül; csipóske, de szesszel 

Teljes itallá lelt'. — Mell) ike tetz’ne neked '(

PESTEN Szerdán  Mind-Szent Hava 24-dik napján 183

Magyar és Erdély Ország.
O cs. k. Felsége méllózlatott Erdély

ben , néhai Mélt. S z ó t s  Albert úr meg
hal álozása által a’ kir. törvénytévő Táb-1 
Iánál megürült Itélőinesteri hivatalra Mélt. 
F ö l d v á r y  Farkas urat, belső Szolnok 
Vármegyének eddig volt Alispányát, hely
tartóiképpen kegyelmesen kinevezni.

A’ magyar polgári szabadságnak har 
madévi örömnapja derült Pest, Pilis és 
Solt törv. egy. Megyénkre e’ f. hónap
23-dikán; midőn O cs. k. Fő Herczegsége 
szeretve tisztelt Nádorunk , e’ T. N. Várm. 
örökös és valóságos Főispányának élői
éi Lése alatt, több papi és világi főbb ren
dű személyek, valamint igen számos ne
messég megjelenések közben Tisztújító- 
szék tartatván, a’ választások, egyet ki
véve , mind felkiáltással ekképpen men
tek végbe: Alispányok I. T.T. Dubraviczky 
Simon 2. Földváry Gábor. Főjegyző Sár
közy Imre. Tisztltb.főjegyző : Szentkirályi 
Móritz. Aíjegyz. Nagy István, Nyári Pál, 
Eckstein Rudolf. Levél tárnok : Kecse Péter. 
Főügyvéd: Rákóczy András. Alügyv. :Gáál 
Josef, Lisznyai Gedeon, Ritskey Ignátz. 
Számvevő : Lázár Imre Ketskeméti 
Járásban Főszb: Batta Sámuel. Alszb: 

Második Félesztendő.

Sárközy Lőrincz , Szilassy György. Esküd
tek : Nyáry , Ritskey, Szalay. Váczi Járás- 
ban Főszb.: Friebeisz István.- Alszb: S(w 
mogyi Károly, Földváry Miklós. Esküd
tek: Friebeisz, Halász, Párniczky. Pesti 
Járásban Főszb: Tahy Károly. Alszb 
Konkoly Josef, Blaskovics Gyula. Esküd
tek: Jeszenszky, Czagányi, Sárközy. Solti 
Jár. Főszb. Bernáth György. Alszb: Mada
ra sy László, Mészáros Károly. Esküdtek. 
Segesváry, Zsigray, Chemniczky. Pilisi Jár; 
Főszb: Simoncsics Ján. Aíszb: Miskey Imre, 
Jankovits Sándor. Esküdtek: Setét, Si
moncsics , Kovács Lajos urak. — A’ fő és 
aladószedők, középponti Főszb, és Esküit, 
Biztosok , Földmérők , Orvosok ’s a’ t. hi
vatalaikban meghagyattak. Számos Tábla- 
bírák neveztetvén ki, Nagymélt. Horváth 
János Püspök űr ő Excja lelkes beszéde 
zárta a’ tisztválasztó gyűlést. Ezt követte 
délutánni 4 óra tajban az uj Tisztikarnak, 
’s több főbb rendű vendégeknek O Fő Her
czegsége , Országunk Nádora, ’s igen tisz
telt, az érdemeket jutalmazni tudó Fő-Is- 
pányunk által adott fényes ebéd. —

Nemes Zólyom Agyé jövő hónap
6-dikán fogja tartani Tisztujítását.

O Cs.|K. Apostoli Felsége Főtiszte
lendő Majer Jósef Székes Fehérvári Kano
nokot , ki több évig, viselt tankéi* Hívok
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tala, hoszszas lelkipásztorkodása, tudomá
nyos érdemei, országszerte esméretes éke 
senszólása és a’ Haza attyai előtt is figyel
met gerjesztett érett gondolkodása áltál 
magát ditsőségesen megkülönböztette, a 
fent tisztelt Káptalannak Őr Kanonokjává 
kinevezni méltóztatott, melly uj hivatalba 
őt nagy lelkű és nemes szívű Éneklő Ka 
nonokunk, Főtisztelendő Mészáros Jóséi 
szívre ható magyar beszéddel (a’ mi a’Káp
talanoknál talán első példa) Mind Szent
Hava 16-dikán érzékenyen béiktatta.----
Ugyan ezen napon Hazunknak szeretve 
tisztelt Ország Bírája ’s lelkes Főispá 
nyunk , Fő Méltóságú Cziráki és Dienes- 
fai Cziráky Antal Gróf ő Excellentiája , a’’ 
fejedelmi uj kegyelemben részesült derék 
féríiat, hogy Ő is nevelné köz örömün
ket,  Megyénk Táblabirájává, későbben 
pedig a’ folyó hónap 20 dikán az Árvákra 
ügyelő Biztosság Tagjává nevezte, ’s ez 
által annak, hogjr ő minden valódi érdem
nek értelmes és bölts megítélője, előttünk 
mély tiszteletben tartatott újabb tanúsá
gát adta.

Tokaj. Oct. 17. 1832. Öröm napokat 
ért a’ múlt hónap 23 és 24 dikén Tarczal 
városa , ott tartatván Méltóságos Széki Gróf 
Teleki Jó’sef cs. kir. aranykúltsos , ’s a’4. 
mint a’ Tisza melyéki Bet’. Ekklézsiák Fő 
Curatora előlülése alatt Superintendentia 
lis gyűlés; mellyen 58 fiatal papok szen
teltettek fel. Tiszt. Kenyheczy Pál Tolcsvai 
Prédikátor urnák a’ papi méltóságról tar 
tott szép s fontos egyházi beszédje, az ifjú 
papoknak szoros megvisgáltatások, és ma 
sodik nap Fő Tisztelendő Szathmáry Jó’sef 
Superintendens és Miskólczi első prédiká
tor urnák a’ papi kötelességekről ’s ter- 
hekrol tartott értekezése, különösen pedig 
Fels. iíj. Királyunk megtartásáért a’ min
denek Királyához emelt buzgó hálaérzetek 
alkalmával a’sok különféle vallásu , ’s ren
dű gyülekezet öröm könnyeket hullatott.

Szembetűnő vala helybeli plébános Fő
Tiszt. Szepessy Aloiz Apát úr barátsága; 
k* ugyan ez nap több ez ünnepies szertar
tásra egybegyűlt papi és világi személye
ket igaz magyarszivességgel megvendégleit.

Itt olly kellemes napok járnak hogy 
a rossz szüret iránt támadt kétségünk szem
látomást oszlani kezd.

Beindl Ferencz az ifj. Felséges Ki
rályunk ellen merészlett vakmerő szánié- 
karul ösmeretes, his'. es/t.ndei fogságra 
ítéltetett gonosztévő, e. f. hónap 19-dikén 
vitetett Pesten kérésziül a’ munkácsi vár 
felé.

Nagy Britannia.
(Courier) Tegnap (Oci. 5.) a’Cityben 

gyűlést tartottak az oportói kereskedők , 
s elhatározták Ő Felségét megkérni az 

iránt, hogy a’ veszedelmek és Ínség, mel- 
lyeknek a’ brittus kereskedők Oportóban 
kivannak téve, figyelembe vétessenek; a’ 
személy és vagyonbeli bátorság biztosít
tassák. Közvélemény volt az , hogy ha kor
mányunk hirtelen közbe nem veti magát, 
nyilvános kegyetlenség köveltetik el az 
angol Oportóban jévő kereskedőkön; kik 
a’ felbosszantott papok és D. Miguel se
rege dühének lesznek áldozati.

Buenos-Ayresből és Bio Janeiróbul 
posta hajó érkezett. Amott békesség ural
kodott. Montevideot pártfelek nyugtala- 
niták. Bio Janeiro is forrott. A’regensség 
leköszönt.

(Sun) A’ politikai társaságokban ter
jedező hirek szerint Lord Palmerston és 
a5 berlini kabinet közt visszavonás támadt 
a’ frankfurti protocollum felett.(?) A’bur- 
kus király kabinetünk előterjesztéseit fél
revetette.

Gróf Survilliers (Bonaparte Jósef), 
egy Oct. 4 dikén adott fényes reformi 
vendégségből azon mentséggel maradt ki, 
íogy Olasz Országból szomorú híreket 
kapott.
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Malcolm admirális Portsmonthból 
Londonba érkezvén, az admiralitas első 
Lordjával Sir Grahammal értekezett; ekkor 
ez utóbbi Palmerston és Althorp Lordokat 
kereste fel.—

Wellington linea bajó Londonból 
Oportóba e’ f. hónap 7-dikén elindúlt.— 
Hirlelik, hogy a’ kormány rendeléseket 
adott volna ki O’Connel ur elfogatására ; 
valamint azt is , hogy Spring Bicét ajánlja 
szónoknak a’ reformált alsó házban.

Hogy Hollandiának nem czélja Bel 
giommal a’ háborút ismét elkezdeni, a 
Sun onnét igyekszik megmutatni, mivel 
Wilhelm király 8 ezer izraelita katonáinak 
egy hónapi engedelmet adott a’Móses tör
vényei szerint rendelt ünnepek tartására.

(Folytatása egy Lengyel, Londonból 
Párisba irt levelének.) Ha Anglia refor
mistái Németország belső ügyében semmi 
részt sem vesznek ; a’ toriektól niég keve
sebbet lehet várni; a’ mi pedig illeti a’ 
whigeket, hasonlók ezek az igazi közép 
(justemilieu) embereihez, kik valami illyest 
tenni nem is képesek , de nem is akarnak.. 
A ’ német ügyben tartott annyira magasz
talt népgyü lések ben csak egy nagy tekin
tetű férfi sem volt jelen; maga Hume is 
kimentette magát; elölülő volt azokban 
egy szegény kötő Campbell Tamás, ki a 
királytól évenkint kétszáz sterling fizetést 
kap. A’ vezérlése alatt felállított biztos
ságnak annyi sikere lett r hogy a’ Camp
bell név széljel e’ világon prózában és ver
sekben híresül; az ide gyűlt Lengyelek 
pedig koldulnak , vagy éhen vesznek el , 
vagy pedig a’ gazdag Angliát nyakra főre 
ide hagyni kéntelenek. Más elölülője azon 
biztosságnak Sir Doyle egész Angliában 
együgyüségéről ösmeretes. Illy környűi 
menyek közt nem nehéz kimagyarázni , 
miért nem jöhetett még fel a’ rég kihirde 
tatt „ N é m e t  N a p “ (egy újság, melly 
különösen a’ nemzetek függetlenségét tűz

te ki czéljáúl.) Oily német nap, melly- 
nek arany sugárai nincsenek , London sű
rű ködén át nem törhet. A’ Campbell ál- 

s tál alkotott német angoly biztosság 12* 
font sterlinget gyűjthele öszve. Illy zava
rosok a’ dolgok, ha közelről nézzük azo
kat; vagy talán a’ szerencsétlenség, 
csalódási elkeseredés festeti velem azokat 
illy kedvetlen színekkel. Elvesztettem , ai 
mit legkeservesebb ’s legnehezebb felej
teni , nőmet, hazámat; azomha e’ nagy 
és szabad nemzetnél csak egy embert sem 
találtam, ki szent ügyünket másképp 
vette volna pártfogása alá, mint önha- 

, szonlesésből. Hume, Mill ’s az ifjú re
formisták nagy részének sem lehetett má& 
czéljok. M-sggy őzöd lem itt arról , hogy 
Angliának sokkal csekélyebb befolyása- 
van Európára , mint közönségesen hiszik. 
,,Aide toi, et leciel t’ aidera“ (segítsd ma
gadat, az ég is úgy segít) még inkább il
lik Angliára. mint Franczia Országra. 
Bár mindég szemünk előtt tartottuk vol
na e’ jelmondást; nem parancsolna most 
orosz generalis Tscherkeszektűl körülvéve 
a’ hajdani lengyel királyok palotájában; 
de elfelejtők azt, ’s főképp azért nem fo
gunk többé helj't a’ szabad nemzetek so
rában. Bár tanulnának más népek pél
dánkon. De sem Fejedelmeken , sem né
peken nem fog az; úgy hogy némelly je
lenetek előtünésével kén télén az ember 
megvallani századjával való ösmerellensé- 
gét, vagy hogy nem tudja, micsoda szá
zadban él. Méltán elmondhatja egész Eu
rópa Goethéjével:

Das Alter macht nicht kindisch, wie man sagt ,
Es findet uns nur noch als wahre Kinder.

Franczia Ország.
A’ telegrafi hir után közlött ministe- 

riumi. szerkeztetés megvalósodott; a’ Mo
niteur is kihirdette e’ f. hónap 11-dikéről 
az ezt tárgyszó kir. végzést azon igazítással,



hogy Thiers ur lelt belső, Guizot ur pedig 
köztanitási minister.

A’ kamarák Nov. 19-dikére hivatnak 
egybe. G i r o d  és L o u i s  kilépett minis- 
lerek pairi méltóságra emeltettek, Gróf 
Montalivet a’ civilliste fő felvigyázójává’s 
administratorává neveztetett; Báró Fa in  
pedig a’ király első kabinéti titoknoka meg- 
hatalmaztatott, hogy a’ Status Tanács ülé
s b e n  és munkálkodásiban részt vehessen.

A’ nevezett két volt ministeren kivül 
egy kir. ordonnance erejéniél fogvást 59 
személyek emeltettek pairi méltóságra. 
Egy más kir. rendelés meghatározta mitso- 
da tárgyak fognak jövendőre egybeköttet
ve lenni 1. a’ kereskedés és nyilvános 
munkák; 2. a’ belső dolgok; 3. a’ közta- 
nitás ministeriumival.

Páris Oct. 11. A’ Moniteur ma sokkal 
korábban megjelent, mint szokott; délben 
már egész várost betöltötte a’doctrinairek 
gyozedelmi hire, ’s ez sokakban látható 
meg nem elégedést gerjesztett. Tüzes meg
támadásokra készül a’ saj.tó. Mint mond
jak , a főbb tisztek ’s a’ közel fekvő me
gyék fő-Jspányai elbotsáttatásokat kérik. 
Még nagyobb ügyeimet érdemel az, hogy 
már főbb követek egyesültek egy új nemű 
compte rendű közzétételére. Az uj kabi
nétnek lelke Thiers. O az , ki nehány hét
tel ez előtt a’ kabméti tanácsban Montali 
vettel öszve szóllalkozott, a* favoritismus 
ellen beszélt, Soultot a’ maga részére hó
dította, ’s igy maga favoritminister leve. 
Azonban azt állítják némellyek, hogy 
Thiers csak nyólcz napig sem marad Soul- 
tál egyességben , ’s átaljaban e’ ministe- 
riumnak kevés tartósságot Ígérnek. —

Herczeg Talleyrand e* f. hónap 11-kén 
indult Londonba.

tDupin úr válasza f. hónap 9 kén érke
zett Párisba ; meíly szerint ő bizonyossá 
teszi marsai Soultot, hogy ministerséget 
nem vállal , egyébiránt igen kevés kivétel

lel gyámolitni fogja a’ ministeriumot. A’ 
kamarák megnyitása előtt nem megy a’ fő
városba ; mert előtte most a’ kamarákon 
kivül Franczia Országban más kormány 
nintsea.

A’ Constitutionell megújítja azon hirt, 
hogy keleti Európának hatalmasságai közt 
a’ monarchiái okfő támogatására új alliancz 
van munkálatban , ’s hogy nevezetesen gróf 
Pozzo di Borgo e’ dologban fáradozik. A’ 
Lengyelekre nézve Lord Durhám külde
tésének semmi foganatja sem lett; sőt 
Miklós császár kedvetlenségét nyilatkoztatta 
mindazon szemtelenség ellen , melly az ő 
ezen nemzet iránti politikáját gyalázattal 
illetni merészlette!

Más franczia újságok szerint minden 
intriguék Brüsselben orangistai, Párisban 
karlistai restauralióra czélzanak. Wilhelm 
király védelmeztetik észak hatalmai által, 
ő pedig oltalmazza azon princípiumot, 
mellyre amazok támaszkodnak. A’ belga 
revolutio az olasz és lengyel felkelés sor
sára jut. Úgy de a’ belga revolutio a’ pá
risi három nap szülöttje.

N é m et Al f ö l d .
A’ legújabb egyezési planum Hol

landia és Belgiom közt, melly az 1831 
Nov. 15. czikkelyek némelly változásit 
foglalja magában, következő értelmű- 
Flandriában a’ vízáradásokat Hollandia 
fogja gátolni, az e’ végre épített vizreke- 
szek Felsősége alatt maradnak ; másokat 
pedig csak e’ jelen planum megerősitésé- 
nek kicserélésök után mind két részről 
nevezendő biztosok által kiszabott helye
ken szabad készíttetni, ’s e’ biztosság fogja 
meghatározni azt is, hogy melly csatornák 
essenek közös kormányzás alá.— A’ Schelde 
mind két ágán való hajózás minden nem
zetek hajóinak szabadon marad, ’s Hol
landia csak nagyságokhoz mért terehvámot 
fog rajtok venni, akár Bclgiomból a’ ten-



gerre, akár a’ tengerről Belgiomba evez
zenek azok,’a1 nélkül,  hogy bármelly szín 
alatt megvisgáltathatnának. A’ váin esy 
tonnától 1 ftnál feljebb nem emeltethetik ; 
egy tonna pedig a’ felfelé, Belgiomba eve
ző hajókra 60; a’ tengerre ereszkedökre 
nézve pedig 40 má’sában állapittatik meg 
időközileg. A ’ Belgák királya e’ vámot 150 
ezer fr. évi fizetéssel megválthatja , vagy tő
késítés által e’ fizetéstől magát örökre fel
szabadíthatja. Hollandia kötelezi magát a’ 
Schelde torkolatjánál a’ kiköthetésre utat
mutató , ’s a’ veszedelmes helyek kikerü
lésére szolgáló jelek állítására, ’s a’ hajó
zás tekintetéből szükséges viz fenntartá
sára birtoka határáig. A’ Schelde, Belgio- 
mot átfolyó részén ugyan ezt köteles Bei- 
giom tenni. A’ Schelde és Rajna közt fo
lyó vizeken mérsékleti vám fizetés mellett 
szabad kereskedés engedtetik a’ Belgák
nak. Mind két részről biztosok rendeltet
nek Antverpbe, kik a’ bécsi Congressus 
actáinak a’ Maasi kereskedést tárgyazó czik- 
kelyeit a’ Scheldei halászat és halkereske
déssel együtt kölcsönösen elintézik, addig 
pedig a’ Maason szabad hajózás engedte
tik. A’ két országon keresztül menő csa
tornák használata szabad és közös lessz. 
Belgiomnak Német országgal Limburgon 
keresztül való kereskedési öszveköttetése 
semmi szín alatt nem gátoltathatik. Mae- 
stricht , Sittard , és Venloon keresztül 
mérsékleti vám fog fizettetni. Minthogy
1830. November 1. — 1832. Julius 1. 
Hollandia minden németalföldi közös 
adósságra megkivántatott költségeket maga 
tett; Belgiom e’ pénzkiadásoknak azon ré
szét, melly a’ 8 mii. 400 ezer forinthoz 
képest reá esik , Hollandiának vissza fizet
ni köteles.

E zen  egyezés i  p la n u m  átadásakor eg y  
h iv a ta lo s  jeg y zék et  is n y ú j to t t  be, Z u y le n  
va n  N y e v e ld t  ú r ,  H o lla n d ia  m eghatalm a-  
.zottja a ’ C onferentiának  , m e l ly b e n  a’

belga hollandi ügy folyamatját előterjeszt
vén , megemlíti az 1831 Jan. 27. költ az 
elválás alapjait megerősitő, Hollandia által 
elfogadtatott , Belgiomtól vissza vetett
12-dik számú protocollumot; az elválás 
újabb alapjaira nézve 1831. Oct. 14. költ 
24 czikkelyeket, mellyeket Belgiom elfo
gadott, Hollandia pedig azok közül né- 
mellyek foglalatjának módosítását kíván
ta; a’ birtok terjesztés és nyilvános adós
ság iránt Hollandia részéről 1832. Jun. 
30- a’ Conferentiához intézett ’s el is fo
gadtatott ajánlatot; az erre Jul. 10. kiadott 
észrevételek következésében a’ hajókázást 
és Német Országgal Limburgon által való 
kereskedési öszveköttetést tárgyazó Jul. 
25. jegyzéket; Hollandiának a’ Scheldei 
csajkásokat, intő jeleket, ’s a’ Nassaui Ház 
és Német Szövetségnek a’ birtok egyen
lítésben megegj^ezéseket érdeklő czikke- 
lyek jóvá hagyását, és több a’ béke fentar- 
tása tekinteti bői történt engedéseit, ’s a* 
békés elválásra mutatott hajlandóságát; 
mellyek ellenére isBelgiom idegenkedett az 
egyezéstől, alkudozásba nem ereszkedett, 
kívánságait sokszorozta, és a’ Conferen- 
tia által elesmert 24 czikkelyeket is visz- 
sza 'vetette, mire nézve kinyilatkozást 
teszi: ,,A’ dolgok illy fekvésében paran
csolatom van a’ Belgiom és Hollandia kö
zött leendő elválási egyességnek a’ Jun. 
30. és Jul. 25. jegyzékek ’s a’ reám bízott 
módositások szerint való aláírását a’ Con- 
ferentiától minél rövidebb idő alatt kí
vánni , egyszersmind Ő Felsége nevében 
kinyilatkoztatni; hogy O Felsége Europa 
köz igazának fentartása tekintetéből a’szük
ség törvényének engedett, ’s ajánlatit több
szörözte ugyan , de az engedések mértéke 
már betölt, és többé Hollandiának sem 
földbirtoki igazai, sem lakosainak fennma- 
radhatása ’s élet kérdései felett alkudozni 
nem fog. Sok politikai viharok vonultak 
el O Felsége’s magas ősei fejők felett, kik-



nek vezérléseik alatt Hollandia különféle 
változások századait élte át, ’s drágán szer 
zett tapasztalása nyilván megmutatta , hogy 
egy nemzet a’ legnagyobb veszélyből is 
kiemelkedhetik, ha magát el nem hagyja. 
A’ király vigyázni fog, hogy e’ tapaszta
lás gyümölcsei el ne romoljanak , és mi
dőn a’ tanácskozásoknak a’ Conferentia 
és Hollanoia kormánya közt volt alkudo
zások érefségéhez mért resultatumát biz
tosan várja, azon bebonyolitásokról való 
felelést, mellyek további halogatás által 
történhetnek, magától elhárítja, és nyil
ván kijelenti, hogy Hollandia igazait ’s élet 
interesszéit soha a’ revoíutiós phantome 
nak fel nem áldozza, hogy azon szabad 
nemzet, mellynek sorsa kormányzására 
O Felsége hivatott, a’ gondviselésben bízik; 
mindennek a’ mire a rend és nemzetek 
függetlenségének ellenségei akarnák kén- 
szeriteni, ellent fog tudni állani, és ha 
egy kegyetlen sors a’ gondviselésbe vetett 
reményét megcsalná; e’ szerencsétlen ki
menetel Europa rendszerét is egyszersmind 
eltiporná , ’s a’ közönséges békének véget 
vetne. Van szerencsém ’s a’ t. W. van 
Zuylen van Nyevelt.“

A’ belga kamaráknak törvény szerint 
Nov. 13-dikára kell egybe gyülniök y ha 
előbb öszve nem hivatnak.

Német Ország
A’ Német Szövetség Otto Herczeg 

Görög királyá lett választását Nagy Britan
nia Franczia és Orosz Országok e’ czéíból 
hozzá intézett meghívása ’s a’ bajor király 
azon jelentése következésében , hogy a’ 
Görög koronát ez ifjú Herczeg képé 
ben elfogadta, minekutánna a’ FényesPor- 
ta is Görög Országhoz volt jussairól lemon
dott, f. e. Oct. 4. üléséből költ végezeté
nél fogva elösmerte.

A’ Görög küldöttség e’ f. h. 1’3-dikán 
érkezett Münchenbe, ’s a’ Görög Regenség

számára rendelt palotába szállott. 15-ben 
ment végbe annak a’ bajor kir. ház ’s Gö- 
rög király által lett ünnepies elfogadtatása. 
Ezt követte délutánni öt órakor a’ fényes 
kir. ebéd, mellyre a’ Görög Regenség, 
Anglia, Orosz és Franczia Ország követei, 
mint szintén a’ Görög küldöttség tagjai 
valának meghíva.

Burkus Ország.
A’ M o n tfo r t i  h erczeg  (Bonaparte J e 

r o m o s ,  V estfa lia  hajdani királya) e ’ f. hó
nap 10 d ik é n ,  F lo re n c z ia b ó l  jő v é n ,  K ö ln 
be ér k e z e t t ,  ’s m ás nap L o n d o n  fe lé  f o l y 
tatta útját.

Több esztendők ólta nem volt a’Raj
nában illy tartósan olly kevés viz, mint 
az idén. A’ gőzhajók járnák ugyan Mainz 
és Köln között, de minél kevesebb teher
rel; ha pedig két három hüvelyknyit apad 
meg a’ viz, többé semmi szolgálatot nem 
tehetnek. Ez egy részről szomorú környii- 
let mellett vigasztalást nyújt a’ gazdag és 
jó bor termés, melly a’ Rajna vizének illy 
tartós elapadásával rendesen együtt jár.

A’ Londonból Berlinbe érkezett kö~ 
vetségi tanácsos Gróf Dönhoíf tüstént 
Töplitzbea’ Király után folytatta útját.—

P o r  t  u g  a l l i  a.
Az oportói újabb hírek mind a’ Sept. 29. 

megtámadásról beszélnek,mellyekszerinta’ 
Miguelisták e’ már eleve elhatározott napon, 
egész erővel rohantak az ostromiattakra 
nap feljöttekor r először is a’ franczia ez 
után azangoly védelem seregekre olly czél- 
zással, hogy őket mindenek előtt semmivé 
tegyék ; de ezeknek dicséretet haladó vitéz- 
ségöket le nem gyalázhatták, ’s minek
utánna délután óráig tartott a’ véres 
csata, egészen vissza verettettek. D. Pedrp 
maga osztogata parancsolatokat egész hi
deg vérrel, kinek vesztesége némelly le--



263 —

velek szerint mintegy 400 megyen; leg 
többet vesztett pedig tisztekben, úgy an
nyira , bogy minden franczia és angoly 
tisztje vagy elesett, vagy — egyet kivéve— 
megsebesítetett. D. Miguel 1500 vesztett 
holtakban és sebesültekben, 200. foglyok
ban ; ezek között nehány barátok is talál
tattak, kik kötözve vitettek Oportóba.

A’ Courrier de 1’ Europe e h. 11. je
lenti, hogy D. Miguel erősen elhatározta 
az ostrom folytatását, ’s parancsolatot 
adott Oportónak megvételére, bár mibe 
kerüljön is. Gróf Basto belső minister 
nagyon unszolta D. Miguelt a’ sereghez 
menetelre , hogy azt jelenléte által még in
kább felélesszse.

Svéczia Norvégia.
A’ Göta csatornának, melly az északi 

és keleti tengereket köti öszve, ünnepies 
megnyitása a’ Svéd királynak ’s egész ki
rályi háznak jelenlétében Sept. 28-dikán 
történt.

E’ folyó hónap 3-dikán Báró Vegesack 
és B. Düben Stockholmban felségárúlási 
gyanú miatt elfogattak. A’ szándékról fel
világosítást ád azon Berlinben e’ f. észt 
Julius hónapjában költ levél, mellyben B. 
Vegesack kéri Düben majort, (k i akkor 
Becsben mulatott) tudósítaná a’ hajdani 
Svéd korona örököst, IV. Gusztáv fiát ar
r ó l, hogy Ő (Vegesack) Svécziábul lett ki
indulása előtt azoppositio tagjaival öszve- 
jövetelt tartott; hol egyetértőleg azon 
vélemény mondatott k i, hogy Svécziának 
egyetlen út a’ megszabadulásra , ha a’ haj
dani korona örökös a’ thronusra vissza 
hivattatik.

9

Észak Amerika.
K é t  n a g y  kérdés fog la la tosk odta tja  

. m o s t  É szak  A m e r ik á t ;  a’ praesidensek  vá 
lasztása , és  a’ vám  tariffa leszállítása . E ’ <

|

I

k ét  e g y é b irá n t  k ü lö n b ö z ő  k érd ést a’ pár-  
toskodás lelke ú g y  ö s z v e b o n y o l í to t ta , h o g y  
m ár most alig lehet egymástól elválaszta
ni. £ ’ mostani polgári alkotmány kezde
tétől (1789—1825) mindig a’ függetlenség 
kivívásában magokat nevezetesített férfiak 
viselték a’praesidensi méltóságot. Vashing- 
ton , A d a m s ,  Jefferson, Madisson, és Mon
ro e  mint első nagyságú csillagok fényle- 
n  k az amerikai praesidensek sorában. Ez 
utolsóval kihóltak a’ régi statusférfiak, ’s 
most minden pártvezér praesidenségre tö
rekszik. Az első vetélkedés 1825 benAdams 
úr a’ foederaiisták, és Jackson generalis 
a’ republicanusok chefjei közt vette erede
tét. Akkor Adams 1829. pedig Jackson [ge
neralis választatott elölülővé. Ez ólta a’ 
tanácsban a’ szembetűnő oppositio ural
kodik, melly legelőször e ’ folyó esztendő
b en  merészlett kikötni a’ kormánnyal, mt- 
dőn van  B u r e n  londoni követté lett, 
neveztetését a’ Senatus egy szó többséggel 
semmisité meg. Ez időtől nyilvános a’ hartz 
a’ két fél között. Jackson generalis 4 esz
tendőre ismét elválasztatni kívánván , két 
eszközt vett elő pártfogói szaporításokra. 
Elsőben van  B ú r é n t  al-praesidenssé 
ajánlván választatni, igy ennek számos kö
vetőit részére hódítá. Majd az új vámta- 
riífat hozta javallatba. Erre nézve tudni 
kell, hogy az angol-amerikai háború ide
jekor az észak amerikai tartományokban 
sok fábrikák állíttattak, mell veket a’ kor
mány a’ külföldi árukra vetett nagy vámok 
által jelesen elémozdítolt. Annyival szük
ségesebb volt egy illy rendszabás a’ hadi 
költségek pótlására, mivel európaihoz ha
sonló földre vetett adó nem lehetséges 
olly helyen , hol egy hóid föld ö t  frankon 
kél e l, ’s egy birtokosnak annyi a’ földje 
mint egész Belgiom. A’ mi illeti a’ mellé
kes adót, e’ sem alkalmaztatható ott hol 
2—3 órányira fekszenek egymástól az épü
letek, h o l  tehát m ajd  annyi adószedőre
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volna szükség, a’hány a* ház. Egyedül való | 
segéd forrás volt tehát és«ak Amerikára 
nézve a’ vám. 3 0 , 40, 50 pcentes vám is 
vettetett a’ nagyobb fogyatéké tárgyakra. 
De a’ béke helyre állásakor méltán vár- 
hatá a’ nemzet a’ terhes vámok leszállítá
sát. Nem hogy megtörtént volna e z ; sőt 
az északra eső státusok oda vitték 1816 a’ 
dolgot, hogy még sokkal, feljebb vitettek 
a’ vámlók; úgy hogy most a’ déli és nyu- 
goti tartományok lakosi 40 , 50 petét fizet
nek az északi fabrikáknak.

Szerencsétlenségre nehány évek ólta 
nagyot változott az egyesült statusok közt 
volt irány. 1810 ben hét mil 240 ezer 
volt Észak Amerika népessége. A’hét észa
ki. statusokra esett 2 mii. 378 ezer ; a’ dé
liekre ’s nyugotiahra 2 mii. 376 ezer; ide 
nem tudván az olly statusokat, melíyek- 
ben a’ mesterségi müvek egyre ütnek ki 
a’ consumtióval. 1830-ban már majd 13 
mii. mentészak Amerika népessége; melly 
számból délre és nyugotra 5 mii. 600 ezer 
esik. Minthogy a’ déli' ’s nyugoti statusok
ban kevés a’ fabrika; kettős kár hárul 
ezekre a’ vámtarifából. (Fcdyt. köv.)

Egyvelges Hírek.
Bourbon szigete (franczia gyarmat) 

fővárosában (St Denis) a’ feketék öszvees- 
küdtek a’ fejér férfiak életök ellen ; de a’ 
gonosz szándék jókor megtudatott.

Calomarde volt spanyol miniszter 
Madridból kocsin kivitetett , de hova nem 
tudatik. Ballesteros, Salazar, és Zambra
no mint status tanácsosok a’ fővárosban 
maradnak.

Oct. 3-dikán Párisba már hir szár
nyalt a’ spanyol király tökéiletes felgyó- 
gyúlttarul. Oct. 15-kén szándékozott Mad
ridba tartani bemenetelét.

Gróf Druet d5 Erlon Gt 'al lieutenant, 
ki a’ meg vak ul ás veszedelméhez igen köze

áll, Nantesből szeme orvosoltatása végett 
Párisba utazott.

Parisban több hangmüvészek által 
azon pénzbeli büntetések kifizetésére, mel- 
iyekre a’ T r i b u n e  redactiója ítéltetett, 
egy nagy Concert fog adatni.— A’ sajtó- 
szabadság védlésére alkotott Lyoni egye
sület 700 tagokat számlál.

Napoleon Császárságaiul fogvást a’ mai 
időkig Franczia Országban 3,385,300,852 
frank , e’ summából 1831-ben 254 mii. 
veretett, aranyban és ezüstben.

Oct. 5-ikén Edinburghban Seolt Wal
ter tiszteletére nagy gyülekezet tartatott; 
hol 24-en 1,100 font sterlinget ajánlottak 
aláírás útján arra, hogy Skóczia főváro
sában egy e’ derék angol író érdeméhez 
méltó emlék állíttassék.

Bushirban irtóztató pusztítást visz 
végbe a’ pestis; naponkint 150—200-aii 
halnak meg. Egy hajó , melly innen Bom- 
baybe utazott, 120 rajta volt személyek 
közül útközben pestis miatt 70-et vesz
tett el.

Chinában valami fiatal Litiming re
bellisnek vezérlése alatt nagy lázzadás 
ütött ki; Pekingre szándékozik ez rohanni, 
hogy a’nép előtt kedvetlenségbe jött császárt 
thrónusától megfossza. Több ellene küldött 
seregek meg verettek követői által. Egyszer 
a’ többek közt a’ kormánynak 3 ezer katonái 
közül csak hetet hagytak életben.

Börne, kinek párisi levelei köztünk 
is ösmeretesek, most Luzernben (Helvé- 
cziában) tartózkodik.
sé L e g ú j a b b a k .  Lord Durham Oct. Il-kén Lon

donba e'rkezett. A’ , ,Standart“ szerint a’ parlamenti 
ülések Februarius előtt nem nyittatnak meg. — Brüs
sel utszáin e’ f. hónap 9-kén- , ,háború■!“ — ,,le az 
orangistákkal“ kiabálások hallatszottak ; a’ külső dol
gok ministere palotájának némelly ablakait betördelte 
az egybe gyült népcsoport. — Egy rettenetes szélvész 
Otranto és Diso falukat ^Nápolyban)-omladékokba dön
tötte; ennek következésében a’- lakosok közfii 35-en 
meghaltak , 63-an megsebesültek. C*ak a’ mezőkön tett 
kár 300 ezer aranyra becsültetik. A ’ király 26,400fran
kot küldött a’ szerentsétleneknek.

(Hasznos Mulatságok 3íf Szám. 1-árkus-Hirdetés),
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M I H P  iT t  f  S E r
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

H a r t l e b e n  K. Adolf Könyvárosnál, Pesten a' hét Választó 
Fejedelmek’ általellenében, a’ közelebbi Leopoldi vásárra megjelennek :

Legelső tökélletes Kiadásban:

K ö l c s e y  F e r e n c z‘
Kiadta S z e m e r e  P á l ?

Első Kötet V e r s e k .
8. Pesten, 1832. szép papiroson, csinosan nyomva, pompás bekötésben

2 for. pengő pénzben.

f A’ H E L Y  F S

E M E 8 Z T E S N E K
É S

' A’ HAS’ BAJJAITÓL
V A L Ó  M E G M E N E K E D É S N E K  M E S T E R S É G E ,  

S z ü k s é g b e n  s e g í t ő  K ö z h a s z n ú  g y a k o r l a t i  k ö n y v .
V a i  1 1 a ii t  F .

Franczia Doctor szerént Saját észrevételeivel toíclva 
A émétből magyarázta 

L E N C S É S  J.  A N T A L ,
hajdani Oldató

K ö t V e 40 kr. pengő pénz.
Második Félesztendő.
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Ámbár kiki tud ja ,  milly nagyon függ a’ testi és lelki jóllétei, úgymint 
minden életörömnek forrása a’ helyes emésztéstől: mindazonáltal soha szem hal
latszott olly gyakor és alapos panasz az emésztés’ foglalatossága ellen,  mint a* 
mi napja inkban; sőt jussunk van állítani, hogy azon számtalan nyavalyáknak 
legnagyobb része, mellyek az emberi nemzetet meglepik,  a’ hasnak rendellen
ségeiből származnak.

Hogy ama szüntelen’ panaszoknak oka ,  vagy a’ te rmészet-vagy élésrend 
elleni é le tmódban,  vagy magokban az erőtlen emésztő eszközökben, vagy pe
dig naég egyszer’smind ezekben vagy amabban is alapodik , nem kíván meg
mutatást.  Annál kívánatosabb tehát egy olly irás , naeliy mint részvevő, értel
m e s ,  ’s jó akaró tanácsadó egyáltalán gyakorlati rendszabásokat,  és hasznos 
életmódbeli utasításokat közöl, különösen pedig azon személlyeknek oktatást 
n y ú j t ,  a' kiknek emésztő életeszközei vagy természeti szerént, vagy pedig élet
módjuk által e l vágynak gyengülve.

Teljes bizonnyal feltehetni , hogy ezen közhasznú boldogító czélt e’ jelen 
könyv által e ’érni.

Az egészséget megtanulja belőle ,  miként vegye elejéi a’ bajoknak, az el- 
g y e n g ű l t , s erőtleneden ped ig ,  miként viheti rendbe megzavarodott emésztő 
foglalatosságait.

A ’

tisztelkedés mestersége,
v * g y : .

ú t m u t a t á s ,
miként kell

az embernek a’ társaságokban , ' s  az élet külömbféle környűleteiben magát illen
d ő en ,  csinosan és udvarian viselnie; delin beszélnie, értekeznie,  és mulatnia,,

e g y

b ö k i  é t á v a l
é s  e g y

n e f e l e j t s  k o s  z o r ú v a 1
p á r o s í t v a .

szerzetté L e n c s é s  J. A n t a l .
Ara borítékba kötve 54 kr.

Midőn az anyatermészet az ember t  e’ zsibongó világ piatzára szállítja, ezt 
mosolyogja reá:  É l j ,  és s z e r e s s !  — Azonban az ő basonképe , melly több 
egy eredetű kisvilág’ körében kereng, ezen áldás mellett is igen gyakran meg
ütközik mind önmagába; mert fényleikén kívül poralakja is vagyon: mind pe-
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dig az ó hozzá hasonló vándorcsillagokba ; mert ezek is , mint rákon társai * 
vele közös utón lengenek. — S z e r e t e t  és B a r á t s á g ,  m e g v e t é s  és 
u t á l a t  között lebeg hosszu-rovid pályája, ’s létének köre egy , nem tudom  
m in ő, mindenből szövetkezett t á r s a s  á g . — Csak akkor, ha ebbe illeti magát, 
lehet szerencsés; ’s ez a’ munka ezélzata.

A’ mi az előadást illeti, gondolom , tiszta ’s értelmes ; csak azt kell róla 
m egjegyeznem , hogy e szó: „kegyed’ azért lelt benne méltó helyet, hogy 
köz tiszteletszóként szolgáljon, mellyet a’ kívánathoz képest mindenki könnyen 
M é l t ó s á g o d d á ,  N a g y s á g o d d á ,  vagy más illő tiszteletszóvá változtathat.

Az első és második szakasz az ön viseleti és szólalkozási , úgy nem különb
ben levelezési ’s jelentési tisztelkedéssel foglalatoskodik ; a’ B o k r é t a  pedig az 
ízlést nem esíteni, *s csinosan m ulatni, végre a’ N e f e l e j t s k o s z o r ú  a’ szere
tetnek és barátságnak nyájas emlékjelt nyújtani gyűjtetett és készíttetett. 
Fogadd kegyesen, É d e s  Ha z a ! ! !

Virágok eladása.
(1 ) Pesten Király utszába tulajdon házi Ikertyében Ns Bene Gergely Hazánk 

fia örömmel jelenti a’ Titt. Nagy érdemű Közönségnek hogy most Oct. 17-dikén 
Hollandiából Harlemi Játzinfcus hagymái megérkezett t. i. 53 fajta és ugyanannyi 
egy mástul külömböző színűek és 15 fajta dupla Angliai (Georginia) vagyon is
mét tizenöt ezer legnemesebb mindig virágzó rózsái egy átalába anyák és edé
nyekbe mind egy külön jól meggyökerezve, mind a’ ritkasága és mennyiséget 
lehet nála valóságba szemlélni. Szeretett Hazánk legtávolabb vidékire is minden 
hiba nélkül jól pakolva szálittani kész, 's a' legillendőbb áron szolgálhat. Költ 
Pesten Oct. 23-dikán 1832.

Eladandó és Árendában adandó Jószág.
( í)  Szent Tamási pusztának, melly Pesttől 5 Dunától 2 órányi távolyságra 

fekszik, egy 2200 Q  hold része, rajta lakó, és gazdasági épületekkel minden 
nap eladandó.

Fehér Vármegyében, a’ Dunától két órányira helyheztetett Alsó Sz. Iványi 
puszta 5200 Q  holdnyi térségű rajta lévő épületekkel 1-ső Octobertól 1833 , úgy 
árendában adatik, hogy az Őszi vetésre szolgáló nyom ás, már előre annak idei
ben, a' jármos ökrök legelécse jussával birtokban által vétethessen. Az árenda 
szinte 10 esztendőre terjesztetik, és az előre adandó sommával tizedik része, 
minden esztendőben lehajlik. Ez iránt Postán küldendő levelek el nem fogadtat
nak, hanem tudósítást ád T. Kutsera Lőrintz Curialis ügyvéd Pesten a'Hat
vani utsza Nro 542. Ház, második emeletiben.

H i r d e t é s .
(3) T. N. Zemplén Vármegyében kis-Fa!ud helységében Tokaj mellett, az 

idén különös jó széna teremvén, a ki telelőre marhát vagy juhot hajtana oda, 
elegendő szalmát is kaphatna.

)(
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Nagy hasznokat ígérő ’s többé vissza nem léphető Lotteria.
Bétsben Choith’s D’ Fia ’s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Lass uradalmak , mellyek Illyriában , és Adels-

bergi kerületben fehüsznek,
Váltságűl 100,000 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Cz. a*

meg nyerőnek.
A’ Lotteriaban különös előhúzás fog történni, azután pedig a’ fő húzás, e*

következendő képpen :
A’ különös előhúzásban kijövendő számok, mellyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a’ több sors számokkal eggyütt fognak játszani, veréssel 
vágynak nyomtatva, ’s ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000; 7000; 5000; 4000; 3000; 2500; 1000 ; 500; 200; 
50; ’s a’ t, forintokat tévő sommánként

öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorszámok ellenben, a’ mellyek csak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva, és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15,000; 11,000; 7,500; 6,000; 4,500; 

2,000; 1,000; 500; 250; 200; 100; 25 «te. sommánként, öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zö ld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is ; ezek számára
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.
A' különös előhúzás, a' főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000;
5000; 4000; 3000; 2500; 2000 ; 1000; 500 ;250; 200; 100 ’s a’ t. forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B.B.
M inden, a’ ki tiz veres sors számot (mellyek mind az első, mind a' fő hú

zásban eggyütt játszanak) egyszerre megvesz kész pénzért, egy zöld vagy sárga 
ajándék sorsot nyer ingyen, mind addig valamig az e'félék el nem fogynak. A’ 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot ígérik, hogy nem tsak a’ há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az e lő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösen az ezek számára határozott húzás
ban is , a’ mellyben okvetetlenűl mindegyiknek nyerni kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni; de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet egy ajándék sors szám hétszer is.

A' ki tíz fekete sorsot egyszerre vált kész pénzért, annak csak egy feketetfel 
nyomtatott ajándék sors adattatik, melly különös bélyeggel leszen jegyezve ; 
ezen feketével nyomtatott sorsok csak a* főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb sommá 50 fór. a5 fohúzásban pedig 
52 for. BB,

Az elő és főhúzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben ; csak 
a’főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. ugyancsak pengőben.
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Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólirt nagy kereskedésnek, Singerstrasse 

S04. szám alatt lévő tulajdon házában; de lehet a’ Birodalomnak minden neveze
tes Városaiban is. Költ Bétsben September 15-dikén 1832.

Coith's Dl fia ’s Társasága.
Pesten sorsok vannak Liedemann Fridrich J. S. Nagy kereskedésben; úgy  

Liedemann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a' Város-Ház piatza és vátzi- 
úlsza szögletén lévő boltban a’ „Szép Magyarné44 czím alatt.

A’ hol még öt veres sorsokhoz egy zöld ingyen nyerő sors járul.

Eggenberger Josef Pesti Könyvárosnál a’ Franciscanusok
Piaczán, a’ Baro Podmaniczky házban következő, ’s több más könyvek találtatnak

Doctrina Religionis Christiano Catholicae
quam in usum Academicae Juventutis elucubravit

F r a n c i s c u s  S z a n i s z l ó ,
Dloecesis Sabar. Presbyter. SS. Theol. Doctor S. Sedis Cons. Sabar. Asses, et 
Synod. Exam, in Reg. Scientiarura Univ. Pest. I. Fac. Theol. Membr. coll. Ora
tor Sacer et Doctrinae Religionis Prof. Publ. Ord. 4 Tomuli. 8-vo Pesthini 1832. 

2 fl. 24 xr. Conv. Mon. compactum 2 fl. 48 xr.
Dissertationes historico-Criticae super quibusdam vetustiorum Rerum Ungarica- 

rum capitibus. 8vo Mai Posonii 1832. compactum 50 xr. C. M.
História Catalepseos compositae Somnambulisinique per se evoluti, observata 

per Doctorem Michadem Hanak. 8# Agriae 1832. compact. 30 xr. C. M.
Svaiger Em. Ant. de Testamentis. 8. Mai Veszprimii. 24 xr. C. M.

Lassú István, az Austriai Birodalomnak Statistikai Geographiai és Históriai Le
írása. Második kiadás az Austriai egész Birodalom' földkepivel. 8. mai. Pesten

1832. 2 for. pengő pénzb.
Világ Történetei. 2 Réz. 8 . mai. Pesten 1832. 2 for. p. p. 

Szemápolás. Irta Vajnócz János, Orvos Doctor 8. Pesten 1832. kötve 20 xr. p, p.

H i r d e t é s
(2 ) A’ nagy méltóságú magyar királyi udvari Kamara részéről közhírré téte

tik ; hogy folyó esztendő November 12-dikén az Ó-Budai kir. kamarai Praefectus 
író szobájában, a Nagy-Marosi határban Zebegény felé vivő ú ton , a Bach- 
gründelnek neveztetett kőbánya Nro 3. árverés utján 1833-dik Martius 1-só nap* 
jától kezdve, három egymást váltó esztendőre, a’ többet Ígérőnek haszonbérben 
adatik.

Haszonbérleni szándékozók a’ nevezett napon es helyen szükséges bánó pénz
zel megjelenhetnek, 's a' haszonbérlés feltételeit addig is a nevezett helyen m eg
tekinthetni. Költ Budán October 12-dikén 1832.
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H í r a d á s .

(3) A' nagy méít. magyar hír. udvari kamarának felsőbb határozásánál fogva , 
a’ só Tiszán és Dunán hajókon leendő szállítására nézve , a’ folyó 1832. esztendő 
November 8-dikán Budán a nagy mélt. magyar kir. udvari kamaránál árverés (Lici- 
tatio) fog tartatni, meilynek alkalmával az 1833 észt. szállítandó sónak mennyi
sége e’ következő :

Szegedről Eszékre —
—  Földvárra —*

Szolnokról Pestre • —
Pestről Komáromba —

— Nádszeghre —-
— Győrbe —
— Pozsonyba —

54.000 Mázsa
32.500 —
60.000 —
33.500 —
56.500 — 

103,500 —
22.500 —

A’ kótyavetye feltételeit a’részt venni kívánók a’ nagymélt. magyar kir. udvari 
kamaránál, vagy pedig az aradi, szegedi, szolnoki, pesti, földvári, mohácsi, 
hajai, újvidéki, komáromi, győri, és pozsonyi kir. só tisztségeknél bővebben 
megtudhatják Minthogy 6 esztendei só-szállitásról szólló Contractusnak De
cember hónap utolján vége szakad, tehát az ismét 6 esztendei só - szállításra 
nézve kötendő Contractus végett, a’ fent nevezett napon, ’s helyen uj árverés 
(Licitatio) fog tartatni. A’ 6 esztendei Barcsi só-szállítás tészen 11,000 mázsát, 
a’ Theresovátzi pedig 70,000 mázsát, egyébaránt m in ta’ környülállások magok
kal hozandják több és kevesebb is lehet, a’ mi a1 Contrahensnek, Száilitónak 
mindenkor November hónapban előre tudtára fog adatni.

Vizen a’ só-szállítás egyenesen Eszékről Barcsig, Theresovátzia pedig egy 
ide közel a1 Dráva partján lévő helységig történhetig m eg, igy tehát erre a’ Szál
lítónak alkalmatos helyet kell választania, a’ honnan minden hijánosság, királyi 
költség és a’ politikai törvényhatóság köz munkásága nélkül fogja a’ sót Thereso- 
vátzra, hol a’ tulajdon költségén megmérettetni fog elszállitatni, a' fuvarosokat a 
kötésnél fogva néki járandó bérből és igy tulajdon erszényéből fizetvén ki.

Egyszer'smint árverés alkalmával bánat pénzzül 1000 (húszasokban.) fog fizet
tetn i, és kinekkinek még az árverés előtt hitelesen bekell bizonyítania, az erre ren
delt biztosság Elölülője előtt, hogy ezen só-Szállításra elegendő vagyona van, 
és a’királyi pénztárt bátorságba helyheztheti. Költ Budán Oct. 4-dik napján 1832.

J e l e n t é s .
(2 ) Miller 0. Pesti Műárosnál a’ Nagy hid utszában 4-dik Szám alatt legújab

ban megjelent: Magyar Tánczok Forte pianóra nemes Pest Vármegye Tisztiuj- 
jitása alkalmára, Rózsavölgyitől* Ára 8 kr, ezüsténz pben*
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Nagy, és Fó'Ierakóhelye a’ Templomi Ékességnek.

(2) Pesten a1 Váczi utszában az Ámornál 26-dik szám alatt Fries Antal ’s 
Társasága cs. k. priy. Selyem-szövet Fabrikájának lerakó helyén készen találtatnak 
nagyobb mennyiségben több száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. Plu- 
viálék , Dalmatikák , és Kásulák ; akár egész, akár fél, vagy közönséges ékessé
gekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehető Reverenda matériák , ú. m. Schva- 
millionok , Gros de Naples, Brünelek, Sco ttok , 3 Drátok , ’s a’ t. egész , és fél 
gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékü, és közönséges 
Damaszt Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir , 
Ouadrátok, Kapucziumok , Kamaurák , és Övék , mellyeket a’ Fő Tiszt. Papságnak 
a’ legillendőbb Fabrikai áron alázatosan ajánlják

F r i e s  Antal és T á r s a , ,

H i r d e t é s .
(3 )  Az elébb Mélt. Kováts, most Ts Nagy nemzetség sz. kir. Székes F.eiervári 

rfőldbirtoka szabadon eladandó, melly magában foglal több rendbeli épületeket, 
ugyan csak az 1-ső cseréppel fedezve: 6 szobát, 2 konyhát, pinezét, élés, s fa 
kamrát, 2 padlást; — a’ 2-dik 4 szobát, 2 konyhát, kamrát, pinezét, ’s padlást, 
e’hez tartozandó még egy 2 szobából, konyhábó l, cs ló istállóból álló lakás , ’s 
még egy egészen különös 1 szobával, konyhával, ’s kamrával; továbbá 2 tágas 
kocsiszín, 1 ló istálló 10 ló ra , és szána padlás, hason]óúl az 5 hold föld nagysá
gú házikert 2 ré tte l, végtére 24 ügy nevezett sárrété ré t,  3 szántóföld, ismét a’ 
János futáson fekvő 3 szántófölddel. A’ titt. venni szándékozók fenemlitett város
ban  T. Molnár Károly hites ügyvéd, ’s táblabiró ú r r a l , vagy Vock Jósef házmes
terrel értekezhetnek, holott a’ feltételekről is bővebb tudósítást nyerendenek. 
Költ mindszent hava 10-dikén 1332.

H i r d e t  m é n y.
(2 )  A’ folyó esztendei November hón^p 6-dik napján nemes Heves Vármegyé

ben  Gyöngyös és Heves várossai között fekvő Erdő-telek Helységében a’ Méltó- 
ságos Gróf B u tt  1 e r János Cs. K. Kamarás úrnak országszerte ösméretes ere
deti fajú ménesséből több tenyésztésre alkolmatos meghágatott kanczák , nyereg 
alá, és kótsiba való fiatal paripák, és egy setét, másik világos pej mén lovak : 
úgy nem külömben gulyabéli számosabb tehenek és 24 darab tavali Bikák a* 
.szokott reggeli órákban árverés mellett azonnali fizetéséit el fognak adatni. — Ha 
a’ venni szándékozók a’ kótyavetye előtt is a’ ménest, és gulyát szem ügybe 
venni kívánják , e z  a’ helyben lakó Uradalmi javak , és Jószágok Directoránál 
teendő jelentés után megtörténhetik. — Posta Ferencz Director.



5C 0 )(

Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typograpliiájában
Pesten és minden Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhetni

Cuncta Operata Systematica
E x c . R e g n ic o la r i s  D e p u t a t io n  is

art. 8. 1827. exmissae 9 Kötet in 4to ára 10 forint ezüstpénz.

A’ fehér Angyalnál.
Pesten, a kis híd útszában „ Kemnitzer Házban.

Vagyon több esztendők óta Cacc i ar i - nak legrégibb szagos szerekkel való 
kereskedése ; melly különösön ajánlja magát megnem hamisított tulajdon készít- 
ménnyeivel, mellyekből itt állandóan friss készítésbelieket tart lerakva.

Vagyon nála nevezetes mennyiségben az úgy nevezett n é g y  t o l v a j o k  
e c z e t j e , ( Vinaigre de 4 voleurs) meliy a m a g a  h a s o n l í t h a t a t l a n  hatha
tósságát mindenek felett kimutatta a' legközelebb kegyetlenkedett ragadvány 
ideje alatt.

Továbbá vagyon nála egy angoly O p o d e l d o k ,  melly a’ maga hathatós 
voltára nézve már, tsak nem át a 1 á n o s a n s z ű k  s ég  e s h ázi  O r v o s s á g g á  
leve.

Vagyon nála : S p a n y  o l  g y ö n g y  m o s ó  v í z  és  p o r ;  valódi k o l o n i a l  
v í z ;  M a c a s s a r  o l a j ;  m u s t á r  f o g  i n a k a t  e r ő s í t ő  p o r  és t i n c t u r  a, 
minden egyéb szerekkel mellyek ezen művészetkészíttéssei közzé vágnak. Van 
nevezetesen h a j  n ö v e s z t ő  v í z ,  mellyet ő maga talált fel, és több tapasztalá
sok ’s bizonyítások után állíthatja , hogy egyetlen e^y a’ maga nemében.

Árúinak nem csak tökéletes jóságokról kezeskedik: hanem azzal is hízelkedik 
magának, hogy illendő árszabásaival is teljes megelégedéseket nyeri meg minden 
rendű tisztelt vásárlóinak, akár kevesebb, akár nagyobb mennyiségűt vegye
nek nála.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 87 | for. 
4 pCentes — — — 76 —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Béts városi Bankó kötelező 2£ pCentes 47 | — 
Bank Actiáké —

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t )  a a * B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r  é n t  \§32-dikbe/t.

A 3 Gabonának Pesti p ia tzi ára October 23-dikán 1832. Váltó Cz.ban s Posonyi merő

I
I tiszta !
I fr. kr» I

középszerű 
fr. kr.

aíábbvaló j
fr. kr. j|

tiszta középszerű alább*aló 
fr. kr. fr. kr. fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Ar^a

| 7 — M) 

2 — 32
I  2 — 50

6 — 40 
4 — 40 
2 — 18 
2 -  40

6 —
4 — 30 
2 — 40 
2 — 30 ,

jZab
Kukoritza 

jKoleskása 
[Köles i

1 — 48 ! 1 — 46 1 —■ 40
2 — 40 2 — 30 2 — 20

~  í ~  1 “

B é t  6 b  e n a 3 p én z f o  I n a m a t  k ö z é n  b ö t  6 e O c t o b e r  2 0 -(tik á n  :

Octt. 2I-iken 4 Láb, 4 Hüv. 3 Von. 
— 22-ikán 4 Láb, 2 Hüv. 6 Von.

j — 23 dikan 4 Láb,  0 üuv. 1/ Von. 
I — 24 dikén 3 Láb, 11 Hüv. 0 Voi.



34. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
Ó « r.

A ’ természet tárt kebeléből öntve gyümőlcsit t 
Indul fáradtan téli nyugalma fölé.

Nyugya tekinthet az aggott ősz is sirja fö lé , ha 
Élete nyomdokain honja gyümölcsre talál. —

PESTEN Szombaton Mind-Szent Hava 27-dik napján I8 3 2 >

Magyar és Erdély Ország,
Nemes Pest Vármegyének Rendei Ő 

cs. k. Fő Herczegsége Országunk Nádora 
’s Főispányunk elolülése alatt egybegyűl- 
ye éppen az országos küldöttségi munkák 
visgálatával foglalatoskodtak e’ folyó hónap
25-dikén, midőn az Oct. 24-dikén kőit, 
’s a’ rég óhajtott Ország Gyűlés határnap
ját December 16-dikára rendelő királyi 
levelet (Regalis) vették.

Ő cs. k. Felsége méltóztatott Nagy- 
mélt. Gróf Reviczky Adám magyar kir. 
udv. FŐ Kanczellaríus O Excjához Oct.
16- dikán kőit kir. levelében Nagymélt. 
Herczeg Battyányi Fiilep O Kségét tulaj
don kérésére ns Vas Vármegye kormány
zásától felmenteni, és ezen Megyének Fő- 
ispányi Helytartójává Mélt. Gr. ifj. Zichy 
Károly urat kegyelmesen kinevezni.

O cs. k. Felsége méltóztatott Oct.
17- kén költ kegyelmes kir. levelében Ns 
Csanád Vármegye Foispányi Helytartójá
vá Méltóságos Tököly Péter cs. k. Taná
csos urat, ugyan ezen Megyének eddig volt 
első Alispányát kinevezni.

Apostoli Felségünk méltóztatott Aug.
2l-dikén kőit legfelsőbb határozása által 
Fő Tiszt. Zábráczky Ferencz Tarri plebá-

Második Félesztendő.

nos urat Saár Monostrai tisztlb. Apáttá 
kegyelmesen kinevezni.

Nemes Trencsén Vármegyének e’ fo
lyó hórap 15-dikén választott új Tiszti
kara e’ következő : Alispányok l .  Borcsicz- 
ky István. 2. Akay Lajos. Főjegyző: Or- 
dódy Flórián. Aljegyzők: Novtsa László, 
Nedeczky Lajos. Tisztlbeli : Eördög 
Lajos. Levéltárnok: Fridválszky János. 
Hadiadószedő : Vietorisz László. Házi- 
adószedó: Ostroluczky Gustav. Számve
vő : Kudlik Jósef. Főügyvéd: Eördögh 
Károly. Alügyvéd: Bacsó Lajos. Tisztlb : 
Sándor Jósef, Nedeczky Ádám, Bielek 
László, Szadeczky László, Eördög Ágos
ton , Mednyánszky A loiz, és Kvássay An
tal. Rendes orvosok: Tognio A loiz, és 
Héda Ferencz. S o l n a i  J á r á s b a n  Fo- 
szbiró: Pongrácz Gáspár. Alszbirák : Bor- 
csiczky Tamás, Pongrácz János. Tiszti}). 
Márczy István. Esküdtek: Keller Miklós, 
Schefcsik Gáspár, Ordódy Aloiz. Aladósze- 
dők: Kvássay János, Hrabovszky György. 
Katonai Biztosok: Nedeczky Mihály és 
Zsigmond. V á g  B e s z t e r e z e i  J á r á s 
ban Fő sz.biró: Marsovszky Gáspár. A1 
sz.birák: Zenthal János, Vagyon Miklós. 
Esküdtek: Marsovszky Károly, Benyov- 
szky Vendel, Ghilányi János. Aladószedő: 
Zenthal László. Katonai Biztosok: Keiler
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László, MarsovszLy Aloiz. K ö z é p s ő  
J á r á s b a n  Fő sz.biró: Piacsek Károly. 
A1 sz.birák : Mednyánszky István , Horecs- 
ny János. Esküdtek: Baross János, Hre- 
buss Imre, Miticzky Flórián. Aladósze- 
dők : Zermek István, Balogh Flórián. Ka
tonai Biztosok : Nozdroviczky László , Ke
resztes Jósef. A l s ó  J á r á s b a n  Foszbiró: 
Kubicza János. Alszbirák: Piacsek Antal , 
Akay Ferencz. Esküdtek: Bánóczy Lajosc 
Melcsinszky László , Káry Mihály. Aladó- 
szedo: Kubicza Flórián. Biztosok: Rásza 
Jósef, Suljovszky Sándor. H e g y e n t ú l i  
J á r á s b a n  Foszbiró: Sándor László. Al
szbirák : Latkóczy Sándur, Némák Jó
zsef. Esküdtek: Sztaparics István, Sán
dor István, Szadeczky Elek. Aladoszedő 
Hránkay Antal. Biztosok: Bedjács Antal, 
Ottlik György. (Közli Fridválszky János 
Levéltárnok.)

Nemes Győr Vármegyének Oct. 15. 
és 16-dik napjain Nagymélt. Vásonkeői 
Gróf Zichy Ferraris Ferencz Főispány O 
Excja elölülése alatt választott új Tiszti
kara e'képpen vagyon: Alispányok 1. Be- 
zerédy Ignácz, kir. tanácsos. 2. Szabó Pé
ter. Főjegyző: Kisfaludy Mihály. Aljegy
zők : Balog Kornély , Zmeskály István. 
TisztbljegyzŐ: Milkovies Jó’sef. Levéltár
nok ’s egyszersmind aljegyző: Kálóczy 
Mihály. T ó  S z i g e t ’s C s i l i z k ö z i J á -  
r ásb an Foszbiró : Argay MiháhT. Alszbiró: 
Kovács Márton. Esküdtek: Eőry Adám , 
Vajda Ignácz. P u s z t a i  Járásban Foszbiró: 
Saáry Károly. Alszbiró: Német Mátyás: 
Esküdtek: Horváth Jósef, Iványos Ká
roly. S o k o r ó a i l y a i  Járásban Foszbiró: 
Takács Sándor. Alsz.biró: Szabó Pál. Es
küdtek : Matkovich ’Sigmond, Germ-ane.cz 
János. Tisztlb, Esküdtek: Kisfaludy Sán
dor , és Sándor Sámuel. Főügyvéd: Goda 
Jó sef. Alűgyvéd: Hollóssy János. Főadó
szedő: Jankó János Aladószegő: Balogh 
Kálmán. Számvevő: Nagy István. Közép
ponti Biztos: Farkas István. Katonai Biz

tos: Moró Ignácz. Úti Biztos, egyszers
mind Tisztlb. Foszbiró: Torkos János. 
Földmérő: Király Lajos. Főorvos: Balogh 
Jósef. Tisztlb: Dorner Jósef, Karpf An
tal. Seborvosok: Faust Ferencz , Gváffy, 
Lévay. Selyem Biztos: Kelemen János. 
(Kiadta Kálóczy Mihály Aljegyző.)

Cs. kir. Felségünk a’ Zemlini só s 
harminczad hivatali ellenőrségre Berndt 
Jó’sef eddig Temesváron volt só ’s harmin- 
czadi ellenőrt méltóztatott kinevezni.

 ̂A’ nagymélt. m.k. udv. kamara Klam- 
parszky János nyugalomra lett lépése által 
Szolnokon megürült k. kam. seborvosi hi
vatalra Pavonics Jó’sef seborvost nevezte ki.

Nagy Britannia.
(Globe) A’ holnapi (Oct. 11.) kabi

neti tanács különös fontosságú lessz. Nem 
csak a’ parlament eloszlatásának ideje hatá 
roztatik abban meg, hanem Portugálba, 
Belgiom és Irland ügyei is valódi megfon
tolás alá vétetnek. Lord Durham küldeté
se résül tatumát fogják már tudni a’ mi
nisterek, közlései néminemű felvilágosítá
sul szolgálnak a’ három hatalmasság poli
tikájára nézve, kik, á’ mint mondják, az 
Anglia és Franczia Ország közt való szoros 
egybeköttetést irigy szemekkel nézik. A’ 
béke tartósságának , vagy egy hosszú , dur
va háború kezdetének kérdését hihetően 
az angol kormány bölcsessége fogja el
dönteni.

Az O’ Connel elfogatásáról terje- 
dett hírnek ellentmondanak a’ ministéri 
újságok.

London Oct. 9. semmi sints hason
lítható azon eleven munkássághoz , mellyel 
az Ország minden részeiben készülnek az 
uj parlamenti választásokhoz. A’ nemzet 
most már nem elégszik meg a’ parlamenti 
candidatusok közbiztatásikkal használni 
akarja a’ reformi törvényt ’s így minden 
candidatus az egész Ország boldogságát 
érdeklő különös kérdésekre világosan és
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határozottan tartozik felelni. A’ legíigje- 
lemre méltóbb biztosítások közűi egy a’ 
rendes ezredek kevesbitése, ’s a’ polgári 
katonaság jobb szerkeztetése; a’ mi csudá 
latosabb , ezt különösen yitézségökről ös- 
meretes férfiak, mint Stanhope , Evans "s 
a* t. ezredesek sürgetik. Ez által az aris- 
tocratiának a’ nemzet ellen használni szo
kott durva eszköze sokat vesztene erejéből. 
Mind e’ mellett is a’ parlamenti reformot, 
e g y h á z i  fogja követni. A’ közvélemény 
annyira gyűlöli az egyházi rég fennálló 
vissza éléseket, hogy a’ ministerek e’ rész
ben mélyreható változtatások nélkül sem
mit sem nyerhetnek. Eljött az általános 
reform ideje, semmi se gátolhatja azt meg 
Angliában, ’s Wellingtoni kormány vissza
térését itt még gondolni se lehet. Felette 
megcsalnák magokat, kik talán arra épít- 
nék reményeiket.

A’ király e’ f. hónap 12-dikén Wind- 
sordból Londonba érkezett. A’ miniszte
rek, kik már az előtt a’ külső ügyek hi
vatalában öszvegyűlve voltak, két órakor 
Ő Fgéhez mentek St. James palotába, ’s ez
után titkos tanács tartatott. Elhatároztatott 
ebben, hogy a’ parlament Oct. 16 dikról 
December 11 - kéig halasztassék.

(Morning Herald). A’ belga hollandi 
ügy eldöntésére rendelt, u t o l s ó  h a t á r 
n a p ,  Oct. 10 dike, ismét eltolt, ’s mint 
minden előbbi v é g s ő  n a p o k ,  szintolly 
elhatározatlanúl ’s bebonyolitva hagyta 
a’ dolgot. Némellyek miniszteriális tár
saink közűi a’ m a k a c s  W ilhelm, és 
e n g e d é k e n y  Leopold közt való viszál- 
kodás eligazítására nézve fontos követke 
zéseket várnak a’ mai kabinettanátstól. 
Valóban ideje, hogy vége szakadjon ez 
ünnepies bohóskodásnak. Untig látta már 
Europa diplomatánknak a’ háború és bé
ke között tartott nevetséges ide ’s tovai in
gadozásit.

(Courier.) Bogota, Santa Martha és 
Carthagenábul érkezeit levelek Julius vé

géig terjedő híreket foglalnak magokban 
A’ grenadai seregek előcsapatja elhagyta 
Obando generalist, és Flores generálishoz 
ment által. Santander megérkezett Cartha- 
genába, ’s nagy örömjelekkel fogadtatott. 
Hondurasi Aug. levél szerint St Omoa erős
sége még mindig az insurgensek kezökben 
volt; de rövid időn lehetett várni elesését. 
Guatimala belőlrül csendességben vala, 
és a’ kormány elég erővel bírt.

Franczia Ország.
A’ franczia ujdonnan új doctrinair 

ministeriumban Barthe ur igazság minister 
nyerte egyszersmind a’ vallás ügyosztályát; 
melly az oktatásministeriumától csak-azért 
szakasztatott e l , mivel Guizot ur prote
stáns. Girod úr kilépett minister, a’ Status 
tanács per osztálya fejévé neveztetett.

Csak nem minden párisi újságoké fa
nyar kifejezésekkel támadják meg a’ köz- 
lőtt ministeriumot. A’ Constitutionnel 
(nehány héttel ez előtt fél ministerialis új
ság) sajnálkozik, hogy még 37 napnak 
kell lefolyni, mig a’ követ kamara a’Fran
czia Ország nyakára tolt szánakozásra mél
tó kormánnyal úgy beszélhetne, mint az 
érdemli. A’ National szerint, ha illy mi
nisteriumot megszenvedne a’ kamarai több
ség ; az alap egyezésben kellene reformnak 
történni. A’ C o u r r i e r  FranQai s  nagy 
hasonlatosságot talál e’ mostani és Polignac 
ministeriuma közt; mert ebben min
den a’ mit ’s kit Franczia Ország gyűlölni 
és lélni megtanult, egyesítve van. A’ 
J o u r n a l  du Co m m er c e állítása szerint 
újonnan valósul az angol Couriernak mi
napi mondása ; hogy t. i. midőn Angliában 
a’ követek házának véleménye határozza 
el a’ ministeriumot; Franczia Ország
ban hatalmasabb a’ király akaratja, mint 
a’ kamarák vélekedése; de ezen akarat csak 
halva szülötteket teremthet elő. A’ Quoti- 
dienne minden liberális hírlapokat felyűl 
múl epés szavaival. Ha, úgymond, az uj
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kormánytól 21z emberi józan esz törve* 
nyeivel valami ellenkezőt, hihetetlent, hal
latlant,  sőt a’ képtelenségek legképtele- 
nebbjél  kellet volna várni; ezen doctrinai 
ministerium alkotása teljesen megfelelne 
a’ várakozásnak. Ennek születése csupa 
anomália, létei jövendő nélkül. A’ kama
rák Felírásának csak első phraseséig is ne
hezen vánszoroghat élj azután pedig elhal. 
A’ C o u r r i e r  de F E u r o p e ,  carlistai 
hírlevél, ezt mondja: a’ szép doctrinák 
csendes, boldog időben megállhatnának 
ugyan ; de a’ valódi rossz, Európa bizo- 
dalmatlansága, ’s a’ belső nyugtalanság és 
köz ínség ellen tehetetlenek azok. Illy 
liangZatú szavak zúdítják fel a’ tengert, 
mellynek viharos habjaira a’ minister kor
mányos Thiers, „quos ego“ jával akar ki
áltani. —

Doctrinaireknek nevezik a’ franczia 
újságok azon tehetetlen és semmi pártot 
tulajdonképpen nem formáló férfiakat, 
kik a’ megbukott kormány gondolkozásá
hoz mérve hajdan liberálisoknak látszottak, 
míg a’ szabadság bajnoki harcza csak csil
logó beszédekben határozódott, majd mi
dőn elkövetkezett a’ tettek ideje, vissza
borzadván az általok fejtegetett theóriának 
praxisától, szószaporitást kedvellő ékes- 
szóllásokat ellenkező irányra fordították, 
7s azt kívánták elhitetni, hogy a’szabadság 
csak keskeny körre szorítva lehet boldogí
tó , ’s a’ Júliusi revolutio problémája nem 
terjedhet ki a’ nemzetek jussainak szélesí
tésére, hanem csak az előbb is fennállott 
de megsértett kiváltságok biztosításában 
kell határozódnia.

A’ ministeri tanács elölülője marsai 
Soult Oct. 12. következő Írást bocsátá az 
ország polgári és katona főtiszteihez: 
„Uram! A’ király kegyelme minisztériu
mának elölülőjévé engem nevezett ki. O 
Felségének czélja a’ kormánynak egységet 
adni, melly munkásságát hathatósbá, fele
lőségét valóbbá teszi. Midőn engem a’ ki

rály e* m agas h ivata lra  e m e l t , tán n é m e l ly  
régi szolgálatimra tekintett, mellyeket 
hazámnak teljesíteni szerencsém volt D e  
fokép azt akará nyilván kijelenteni, hogy 
e’ minisztérium vetekedéssel fogja minden 
igyekezetét Franczia Ország méltósága, di
csősége és bátorsága megőrzésére szen
telni. Bátorkodom hinni, hogy ezért egész 
életem kezeskedik. Az én dicső eldődöm 
(Perier) által elfogadott political rendszert 
követem én is. Ez az igaz nemzeti rend
szer: a’ kamarák nyilatkoztatták ezt ol- 
lyannak. A’ monarchia és charta fenntar
tása, első feltétele a’ nyilványos szabad
ságnak, melly csak úgy lehet erős, ha  
rendtartó, ’s a’ törvények tisztelete által 
önmagát tiszteli. A’ belső rend és külső 
béke tartósságának legbiztosabb zálogai. 
Ennél fogva számot tarthat Franczia or
szág a’ rend és béke fentartását magok elé
be tűzött iparkodásimra. Az úrtól mun
kás és nyilt közrehatást kívánok. A’ kor
mánynak szüksége van az úr bátor szivére 
és egész bölcsességére. Minden rendetlen
ségre ezélzó merészlet hathatósan fog el- 
nyomattatni. Ha a’ megbuktatott kormány
pártja merészlene még a’ törvényes hata
lommal szembe szállani; sanyarú igazság 
fogja érni. Balgatag reményeit semmivé 
kell tenni. Rendszabások tétettek, hogy 
a’ némelly kerületekben támadt nyugtalan
ságoknak még nyoma is eltöröltessék. Az 
anarchiát Párisban Jun. 5. és 6. meggyőz
te a’ nemzeti őrség és sorcsapatok nemes 
elszántsága. A’ pártfelek kimutatták e’ 
szomorú napon merészkedő erőtlenségü
ket. Tudva a* kormány előtt minden 
szándékjok, ’s tőlök nem retteg. A’ lázza- 
dás egyetértésben találná az országot, melly 
kész a’ Status hatalmat, ha szüksége van 
reá, erőhatalommal segíteni. A’ rend fenn
tartása által fogjuk mi, uram! a’ béke 
megállapítását munkálni. Egy honjában te
kintetre jutott kormány erős és  független 
p o lit ic á ja ,  veszélyen le h e t  honján  kívül is.
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A ’ h a ta lm a ssá g o k k a l , k ik  szövetségese in k  , 
egyetértve fogjuk minden európai nagy 
kérdések megfejtését sürgetni. Hévvel buz
gó, de engedelmes seregeink mérsékletünk
nek teljes erővédelmet Ígérnek. Tudja ezt 
Europa; de esmeri hivségünket is kötelez- 
tetésinkhez, és erős akaratunkat a’ világ 
békéjét fenntartani. E z, uram, a’ király 
kormányának czélja. Szálja meg az urat 
ezen ő politicájának lelke; terjessze azt 
az ú r , ’s tegye mindenütt ösmeretesse. Min
den tisztes (érzéseket kielégítni, ’s a’ törvé
nyes interesszéket, megnyugtatni képes ez. 
Erősitse az úr szolgálatival a’kormányt, ’s 
emelje annak becsületét, hogy igy majd 
bölcs és czélirányos magaviseleté jutalmát 
az úrral együtt arassa. A’ Status minden hív 
szolgái ajánltatni fognak a’ király magas 
jó akaratjába. Uram, Franczia Ország sza
bad, és tiszteltetik. Jólléte kezd ismét vi- 
dorulni, ’s dicső revolutionk minden gyü- 
mőlcsit fogjuk Ízlelni. A’ kormány meg
felel az Ország várakozásának; de mi fő 
bizodalmunkat az Országba vetjük. Hasi
ker koszorúzza fáradozásinkat, az uraknak 
köszönjük. Én megszoktam mindent ’s 
mindég Franczia Ország becsületéhez mér
ni. Fogadja az ur különös tiszteletem meg- 
bizonyitását. (aláírás:) A’ ministeri tanács 
elölülője, és hadi osztály minister Status 
titoknoka, marsall, dalmácziai herczeg.“

Thiers ur kerülő levelét máskor fog
juk adni.

Német Ország.
Münchenben Oct. 15-ke, mint a’ ki

rályné neve napja hódoló örömzajjal, fé
nyes pompával ’s buzgó isteni tisztelettel 
ünnepeltetett. Délután három órakor a’ 
Görög kiildötség udvarias elfogadtatása 
idején a’ bajor és Görög király O Felsé
gekhez Felírásokat nyujta be. A’ bajor ki
rályhoz intézett Felírás szavai ezek: A’hel
len kormánytól azon követséggel tisztel
teivé, hogy Görög Ország érzelmeit ’sóhaj

tásait F e lség e d  th ron u sa  zsám ojánál ö n t e 
n én k  k i ,  k ö ze led ü n k  a h o z ,  Felséged kirá
lyi indúlatjából v e lü n k  bőv mértékben 
éreztetett jótéteményiért legmélyebb tisz
teletünket ’s hálánkat kijelenteni, és azon 
nyílt örömet kibeszélni, mellyel minket 
Felséged szeretett fiának Görög Ország ki
rályává lett választása betöltött melly 
választás óldhatatlanúl kapcsolá öszve 
Hellast a’ wittelsbachi fennséges nem
zetséggel. Felséges király! már e’ vá
lasztása előtt is attyát ’s védlőjét tekinté 
a’ héllen nép Felségedben. Vesződségünk 
éviben Felséged volt első a’ Fejedelmek 
közt, ki nekünk segédkezeket nyújtani mél- 
tózlatott, ’s királyi keblének a’ szenyvedo 
Hellas iránt mutatott e’ rokon érzeliért 
örökös hála fog szivünk mélyében fenn
maradni. Felséges király! a’ hellen kor
mány megbizott bennünket, hogy Felséged 
ez atyai gondoskodásáért Hellas iránt a’ 
jövendő korra is esedeznénk, és mint en
nek új bizonyságát, a’ mi Felséges kirá
lyunknak Hellas földjén leendő sietős meg
jelenését kikérnők. Nyugtalanul várják őt 
a’ Hellenek , biztoson reménylvén , hogy 
O Felsége jelenléte a’ Hellast századok óta 
sujtoló nehéz szenyvedéseknek véget v e t, 
’s horizonján hajdani méltósága és boldog
sága fénylő napjait ismét felderíti.“ —

A’ Görög királyhoz intézett Felirás 
im ez: Király! Nem elégszik már meg a’ 
görög nemzet, hogy királyát csak távolról 
köszöntse; imé Miauli admirális, Botza- 
ri és Plaputa generálisok, mint küldöttjei 
személyükben elődbe jő királyi házadnak 
előszóval megmondani, hogy a’ sok válto
zás és viharok után terhes sanyarúsága vé
gét csak Felséged hazája thronusára lép
tében találja; jő , hogy örvendezését e’sze- 
rentsés történet felett kibeszélje, hűsége 
adóját királya lábaihoz tegye l e , ’s kinyi
latkoztassa, hogy szabadságát, boldogságát 
szemléli azon thronus megalapításában, 
mellyel szeretettel és lelkesedéssel fog öve
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dezni. Az eddig Volt k o r m á n y  belső részi 
véve az egész nép ezen érzelmeiben, me
részel a’ küldött képviselők iránt királyi 
kedvezésidért esedezni. Naupliában Aug. 
21. (Sept. 5.) 1832. A’ kormányi biztosság : 
Előülő: Kondurioti. Zaimi. Koletti. Bo- 
tzari. Metaxa. Plaputa. A’ külső ’s tengeri 
kereskedési ügyekben titoknok: Trikupi.

Rhenusi Bavariában az Észak Ameri
kába való költözködés kórsága már az asszo
nyokra is kezd ragadni. Mint beszélik az 
illy szándékú, merész, legjebb korú több
nyire hajadon leányok egy társaságot al
kottak, melly következő végzést hozta: 
„Tekintetbe vévén, hogy Német Ország
ban a’ két nem közt való irány mindég 
rosszabb, ’s már is tűrhetetlenné lett; hogy 
minden kedvező kinézés napról napra enyé 
szik; hogy már az asszonyokon van az al- 
szántság, Patriotismus, feláldozás, és ön
megtagadás élő bizonyságát adni; különö
sen pedig, hogy már számos gazdag, iz
mos, szép és nemes gondolkozást! férfiak 
költöztek ki, elhatározza az egyesület: Né
met Ország minél hamarábbi elhagyását, 
Missuri mellett egy gyarmat telepítését, 
és e’ végre egy követség választását , melly 
az egyesületet, hogy kezdetének sikere fe
lől annál bizonyosabb legyen, a’ több ki
költöző társaságokkal egyenes összekötte
tésbe tartozik hozni.“

E’ f. h. 24. Dürkheimban gyűlnek 
össze mind azok, kik magokat ezen tár
sasághoz akarják csatolni.

B e l á t ó  m.
A’ Lynx Belgiom belső állapotjátláz- 

zadt’s nyugtalannak adja e lő , és a’ minisz
tériumot nem igen ékes színekkel festi. 
„Hamu alatt titokban csillog a’ tűz, úgy 
mond, mellyet egy gyenge fúvás lángra 
lobbanthat. A’ minisztérium, az ájult mi
nisztérium ennek oka, melly minden nap 
vissza vonja magát, se beszélni, se cse
lekedni nem tud; külső méltóság, belső

energia nélkül m in d en h ez  fog, semmit él 
nem ér, ügyetlen békességet szerzeni, al
kalmatlan háborút próbálni; tudatlan az 
igazgatásban, még tudatlanabb a’ diplo- 
matiában; melly felelni tartoznék ugyan 
de mihelyt számolnia kellene, azonnal 
szétoszlik. Miként fog majd Nov. 13. a’ ka
marák előtt megjelenhetni? Vallyon me
részek lesznek e’ tagjai munkálatikat men
tegetni ? Nem. Muelenaere úr gouverne- 
mentjában marad , Raikem úr hosszú kön
tösébe burkozik , Coghen úr jószágába von
ja magát, Éváin úr ön specialitásába zár
kózik , Goblet úr pedig továbbá is hall
gatni fog. Ezt kiki előre láthatja, ’s ez tá
maszt békétlenséget, innen lehet kimagya
rázni a’ lármás demonstratiókat, a’ poli- 
tiát rémítő ’s a’ jó polgárokat botrán- 
koztató éjjeli gúny-musikákat, mellyek 
azonnal meggátoltatnának , ha az ügyetlen , 
inpopularis, kopott kormány el bocsáttat
nék , mellyet úgy is csak a’ külföld befo
lyása annak planumaira engedvén magát 
használtatni, tarthata fenn illy sokáig; 
ugyan is nem a’ mi magunk, hanem fran- 
czia ország , Anglia és Roma interesszéiből 
igazgattatunk. Az ország kezd már tisztán 
látni, és ez állapotának végét óhajtja! 
háborút! miniszterei és követei, baráti 
és ellenségi ellenökre is háborút kíván. 
És igaza van; a’ status quo elölné ő t, 
pedig rosszabb senyvedésben halni m eg, 
mint csatában esni el.

A’ király van  H a l e n  vezér hadnagy
nak, és K e s e l s  majornak, privát audien- 
cziát adott Oct. J 3-dikán. Ez utóbbi tüs
tént elutazott Gentbe, hogy a’ fi and ri osz
tály pattantyússágának vezérlését átvegye.

Brüssel utszáin folyó hónap 10 és 
11-dikén is tartottak az éjjeli csoportozá
sok; bár azoknak más következések a’ 
hazafi daliok éneklésén kivül nem vala. A’ 
B e i g e  esdekelve szóllitja fel a' város la
kosit illy gyülekezetek félbehagyására; 
mivel a’ nyugtalanságok tartóssága Brüs-
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sei kereskedésének ’s boldogságának igen 
sokat árthat.

H o l l a n d i  a,
0  kir. magossága az Orani herczeg 

f. h. 12-dikén Tilburgból Haagába érke
zett , hogy a’ kamarák megnyitásán, melly- 
nek 15ben kellett történni, jelen lehessen.

Haagai újságok Oct. 12-dikről így 
írnak: Tegnap e t itt közönségessé a’70-dik 
protocol kunnak bérekesztö része. Ebben 
kinyilatkoztatja Anglia, hogy az emlitett 
számú protocol kunba iktatott előterjesz
téseit Austria , Orosz és Burkus országok 
meghatalmazottjainak nem csak helybe nem 
hagyhatja, hanem a’ dolgok mostani állá
sához képpest meggyőződve van arról, hogy 
a’ békesség fenmaradhatása elhatározó ’s 
sebes rendszabásokat kíván azon nagy 
hatalmasságoktól, kik a’ Nov. 15 diki egye
zést aláírták , ’s annak végrehajtásáért ke
zeskedtek. Szintén igy Franezia ország sem 
egyezhetik meg a’ három hatalmasság aján
latiban, ’s álhatatosan marad azok méh 
le tt , mellyeket már nyilatkoztatott a’ Con- 
ferentia előtt.

I g a z í t á s .  A’ 33. szánni lev. 2űt ‘1. elcorreetu- 
rázott 7-dik sort olv. „nézve pedig 40 centben álla- 
pittatik meg.“ (100 cent teszen egy hollandus forintot, 
a’ mi pénzünk szerint 49 1/4 krt. ezüstben.)

P o r t u g a l l i  a.
Minden Portugalliából jövő levelek 

megegyeznek abban, hogy az angolok ma
gok viselete ellen mind két portugalli fél
nek panasza van. A’ constitutionalisok hat
hatósabb segítségre tartottak számot; a’ 
miguelisták pedig a’B.Pedro részére Anglia 
földjén tett hadfogadásokban ’s a’ brit
tus admirálisnak rendszabásaiban a’ neu- 
tralitas megsértését tekintik.

Az angol kormány Ec ho nevű gőz
hajója , londoni hírek szerint, azért külde
tett Oportóba , hogy ha é’ várost megven
nék a’ D. Miguel seregei* D. Pedrot on
nét ekzállíttsa. A’ C o u r i e r  tudósítása 
szerint á* nevezett gőzhajó azért rendelte 
tett Oportó kikötőjébe, hogy ázübség ese
tében a’ britt alattvalókat onnét elköltöz

tesse ; azonban ha talán D. Pedrot is az 
előre nem látható szomorú környületek 
erre kénszeritnék , nem fog gátoltatni, hogy 
E c h o  gőzhajón Oportúbul minél kön
nyebben elillantson.

Olasz Ország.
Nápolyban egy közönséges minden

napi öszveeskíivés fedeztetett fel. Egy ba
rát a’ „della Sanita“ Makrómból három- 
szinű kokárdákkal ékes csoportot vezetett 
N olaba,’so t t  kitűzte a’ szabadság fáját. 
Az oktalan merészlet hirtelen semmivé 
teletett. A’ kormány 400 arany ’s még 
több hasznú jutalmat tett fel a’ barát elfo- 
gatására. A’ klastrom egyházfia földalatti 
boltokba rejtette őt; bár végre csakugyan 
kiadni kéntelen vala. Némellyek szerint 
az egész történet csak hatalmasabbak ál
tal a’ végre intézett fényjáték volt, hogy 
Del Carretto politzia miniszter azon vád 
miatt , mintha az illy alattomos forralások 
kikerülnék figyelmét, megbuktattassék.

A’ Diario di Roma jelenti, hogy Car- 
dinalis Naro e’ f. hónap 5 dikén megholt. 

Sjpanj/ol Ország.
Madridból e’ folyó hónap 3-dikáról 

érkezett levelek szerint a’ király egéssége 
naponkint javul. Az e felől kiadott bul
letinek igen megnyugtatók. Mondják , hogy 
O Felsége Alkazárba fog menni, vagy 
legalább ildefonsói lakását mással cseréli 
fel , ’s ott várja be tökéiletes felgyógyu
lását. S. lldefonso ugyanis hegyek tövében 
feküdvén , nedves gőzölgésekkel vétetik 
körűi; mellyek a' vidéket igen egésségte- 
lenné teszik.

Az újonnan nevezett külső dolgok 
minisztere Z ea - B e r m u d e z  régebben 
kereskedő , azután spanyol consul volt Pe- 
tersburgban, hol szép tehetségei diploma
tái pályát nyitottak fel előtte. Nője spa
nyol asszony, de gyermektelen.

Észak Amerika.
(Folytatás.) Drágán fizetik,(észak Ame

rika déli ’s nyugati statusai) a’ mester-



ségi műveket, mellyeket idegenektől ol
csóbban kaphatnának. A külföld köl
csönnel fizetvén, a' deli ’s nyugoti statusok 
nagy mennyiségű termékeikre szerfeletti 
adót vet. A’ vámkérdés tehát nemzetivé 
lett; mellyben az északiak interesszéji a’ 
déliekével öszveütközésben áll. Jackson 
generalis esmervén északi pártjának gyen
geségét , hogy a’ nyugoti és déli számos 
szavazatokat magára nézve biztosítná, a’ 
vámok leszállítását hozta javallatba. Mind 
két kamarában milly hevességgel folytak 
a’ vitatások, azt alig lehet megfogni. Az 
egyesület felbomlási szó most hallatszott 
először. A’ déli státusok egy része iinne- 
piesen kinyiíatkoztatá, hogy elválnak az 
egyesült statusoktól, hanem ha a’ vám 
tariífába mérséklet hozatnék be. A’ do
log kimenetele nem vala ellátható, mi
dőn hirtelen a’ cholera egy pillantatnyi- 
ra csendességet parancsolt. Az a.latt hogy 
minden honjába sietett; egy harmadik párt 
A d a m s vezérlése alatt közbenjárói sze
repet jádzolt. Elfogadtatott bizonyos 
egyezés, melly a’ déliek kívánságához 
képest nagyon csekély változásokat oko
zott a’ vám tariífában. így mentek át a’ 
kérdésen , melly megrázkodtatá a’ respub
likát, ’s az egyesség felbomlásával riasz
totta Amerika fiait. Azonban az uj törvény 
az északiaknak is nyugtalanságot okoz; a’ 
menyiben hiszik hogy e’ mostani csekély 
változást a’ vám tariíFaban nagyobb fogja 
követni. A’ praesidensek választása No
vemberben történik meg.

A’ Nagy Britannia és egyesült sta
tusok habár perében hozott választott bírói 
ítélete Hollandia királyának a’ senatus ál
tal félre vettetett, ’s e ’ tárgyban újabb al
kudozások fognak történni.

Egyvelges Hírek.
Bonaparte Jeromos Oct. 12-dikén is

mét Kölnbe érkezett. Mondják , hogy a’

cholera miatt Harlemben londoni utjáva! 
felhagyott; ’s Olasz Országba tér vissza.

Angliának jövedelme a’közelebb múlt 
evnegyedi tudósítás szerint kedvező álla
potban van. A’ vám jövedelem 356 ezer, 
az árrúadó 397 ezer, a’ főidre és házra ve
tett adó pedig 116 ezer font sterlingel sza
porodott.

A’ török Szultán Stratford Canning 
úr által egy Edvard nevű angolnak, kinek 
a’ szent irás körűi tett érdemeit hallotta , 
gyémántba foglalt tobák szelenczét aján
dékozott. Első példa arra, hogy a’ Nagy úr 
valakit a’ kereszténység mellett mutatott 
buzgalmáért megjutalmazott.

X. Károly némelly hírek szerint nem 
Gräczben , hanem Austerliczben fogja tar
tani lakását; e’ városotska Bécstől 20, 
Brünntől 4 mérföldnyire fekszik.

A’ mayennei assisek hét személyt ítél
tek halálra a’ chouanok közül.

Gőtha csatornája 22 esztendő alatt ké
szült e l, ’s 10 mil. 430ezer tallérba került.

Franczia Ország részéről B á r ó  Du 
r a nd  de  M a r e u i l  rendkivüli követnek 
és meghatalmazott ministernek neveztetett 
Berlinbe ; L e c o u l t e u x  de Mó l  e y  má
sodik követségi titoknoknak Londonba ; 
J u l e s  R o u x  de  R o c h e l l e  követségi 
titoknoknak Carlsruhebe; F r a n c e s c h i  
ur harmadik követségi titoknoknak Kon- 
stanűnápolyba.

A’ berditschewi (Volhyniában) nagy 
vásáron eladásrr szánt tárgyak becse tett 
legközelébb 4 mii. 980 ezer rubelt. Ezen
kívül a’ vásárra hajtott szarvas marhákat 
és lovakat 860 ezer rubelre becsülték. A’ 
selyem mi veknek mintegy fele, az idegen 
posztóknak  ̂költ el. A’ vevők számát két 
ezerre teszik.

L e g ú j a b b a k .  A’ Messager azon hirt terjeszti, 
hogy Oportót D. Miguel seregei megvették. — A a ro n 
V a i l a’ londoni udvarnál észak Amerika részéről ügy
vivőnek neveztetett. Zierikzeeben (Hollandia) elégett 
egy nagy pompás templom , mellybea az orgona 51 ezer 
forintba került.

(Hasznos Mulatságok 3 4  Szám. 1 árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

34. ,

J e l e n t é s .
( l )  A’ Magyar Egyházi Beszédek’ Gyűjteményének 3-dik Kötete még a'múlt 

September hónap elején megjelenvén , de a’ be érkezett oskolai szünnapokban 
történt távollétem annak rendes elküldhetesét akadályozván, a’ T. T. közönséget 
ez által értesíteni kívántam : hogy már most azon helyekre, a' honnan a’ példá
nyok nálam megrendelteitek, többnyire útnak indítottam s minden órán helyeikre 
juthatnak; azok pedig, kik rendeléseiket másutt tevék , szinte bizonyosak lehet
nek azoknak megkaphatása felől. — A’ 4-dik kötetnek nyomtatását addig halaszta
ni kénszeritem, mig a’ 3-dik kötetérti járandóságok annyira be érkeznek, hogy 
azokból a’ nyomtatási költségeket viselhessem. — Az első kötetnek szükségessé 
lett másodszori kiadása miatt haliadni kellett a’ nyomtathatásra kitűzött időnek. 
De rajta leszek, hogy új esztendőre a’ 4 dik még is elkészülhessen. — Azon töb
bektől kinyilatkoztatott kívánságnak is , hogy a’ köznéphez alkalmaztatott több 
Beszédekkel is bővüljön a’ Gyűjtem ény, ön irányzásom szerint is ezentúl a’3-dik 
köteten kezdve, igyekszem megfelelni. Pesten 1G. Oct. 1832.

Az Egyházi Beszédek Gyűjte
ményének’ kiadója.

Hartleben K. Adolf Könyvárosnál, Pesten a’ hét Választó 
Fejedelmek’ általellenében , a’ közelebbi Leopoldi vásárra megjelenik :

SZ Á Z A D U N K .
Sz e r ke z t é t i

OROSZ JÓ’SÉF.
P e s t e n  1 8 3  2.

A’ kiadó hízelkedik magának, hogy ezzel nem kévésé érdekes és köz- 
kedvességet nyerendő munkát ereszt közre; de a’ helyeit, hogy ezen 
munkáját a’ már több, országszerte ismeretes könyveiről hires írónak 
marasztalásokkal, ha bár érdemlettel is; halmozná, czélirányosabbnak 
tartja ennek főirányzását magának a' Szerzőnek élőbeszédéből felhozni, 

’s t a r t a l m á b ó l  az olvasó közönséget megismertetni.
„ S z á z a d u n k  le g n e v e z e t e s e b b  t ö r t é n e t e i n e k ,  le g je le s e b b  férjf ia in ak  le ír á 

s a , u r a lk o d ó  v é l e m é n y e k n e k ,  J ieh ozo tt  ú j í tá so k n a k  e lő a d á s a  ,  n e m z e t i  ’s ta r to -  
Második Félesztendő.
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m á n y i  tu la jd o n s á g o k n a k  l e f e s t é s e , k e r e s k e d é s n e k ,  m i v é s z e t n e k ,  e l s o b s é g e k n e k  
é s  n y o m o r ú s á g n a k  ra jzo la tja  le sz e n  e' k ö t e t e in e k  fő c z é l jo k ,  m e l ly e k h e z  m é g  k i
s e b b ,  n é p sz o k á so k  é s  ch a ra k te r is i ik a i  e g y e s  t ö r té n e te k  e lb e s z é lé s e  is  fo g  ragasz-  
ta tn i .  H o g y  e z e k e t  l e g j o b b  f o r r á s o k b ó l  s z e r k e z t e t t e m ,  h o g y  a? n a g y o b b  czik-  
k e ly e k  n e m  c s u p a  f o r d í t á s o k ,  h a n e m  tö b b  a d a to k b ó l  ö s z v e h o r d o t t  é s  h o l  s z ü k 
s é g e s  vala  h a zá n k r a  i l l e s z t e t t  é r t e k e z é s e k :  azt a* k ü l fö ld i  l i tera tu rá b a n  jár tas  o l 
v a s ó im  k ö n n y e n  á l t  fo g já k  lá t n i .  L e g fő b b  c z é l o m  v o l t ,  h o g y  a" v ita tá sb a  v e t t ,  
n o h a  l e g r ö v id e b b  v o n á s o k k a l  irt t á r g y r ó l ,  k im e r í tő  i s m é r e te t  s z e r e z h e sse n  az o lv a s ó .

H á n y  k ö te tr e  g y ü l e n d  e ’ m u n k á m  , b iz o n y t a la n  és  tö b b  b e lső  ’s k ü l s ő  
k ö r n y ü lá l lá s o k t o l  f ü g g ;  c z é l o m  a z o n b a n ,  a ’ m e n n y i r e  s z e g é n y  h a la n d ó  to v á b b  
t e r je d ő t  f e l t e h e t ,  az h o g y  ha —  m i t  in k á b b  ó h a jto k  m in t  r e m é n y ie k  — *07®" 
h e z e te m  n e m  fo g  a k a d á ly o z ta tn i  , a ’ l e g n e v e z e t e s e b b  tö r té n e te k  , é le tr a jz o k  é s  
n é z e te k  le írá sa  u t á n  -— me.Uynek é r d e k e  s z á n d é k o m  sz e r in t  k ö te trő l  k ö te tr e  n e -  
v e k e d n i  f o g  —  v ég r e  s z á z a d u n k  r e n d s z e r e s  le írá sá h o z  és  le g in k á b b  h azánk  sze l
l e m i ,  m iv é sz e t i  's p o li t ik a *  á l la s á n a k  a’ tö b b i  o r s z á g o k é h o z  h a so n l í tá sá h o z  fogok .  
N a g y o b b  t ö m ö t s é g g e l  le h e t  a zu tá n  a’ k é p e t ,  m e l l y n e k  e g  y e s  ré sze i  m ár  e lő r e  
ra jzo lta tta k  , a n é z ő  s z e m e  e lé b e  h o zn i.

T á r t á l  m a ;
Algier. — Brougham. —- — Francziaors/.á gaiak közönség*« kiadásai (budget). — Nehány p il

lanat az angol kereskedésre legújabb időkben. — Töredékek Oláhorszagról. — Nelson halála. — A ’ pé- 
rai égés. —• E gy vonás a ’ spanyol elnyomó háborúból. — Amerikában lévő respublikák, fejedelmeikkel.  
— Még valami az angol a dó kr ó l .  A ’ folyóírások statistikája. — Az első gőzladik. — Times. — Egy  
szerersen királynak leírása. — Éjszakámén kában fennálló hitvallások.

E g y  e g y  c s i n o s  b o r i t é k ú  k ö te t n e k  ára l  ft .  20  hr. e z ü s t  p é n z b e n .  A ’ 
m á s ik  k ö te t  m e g j e l e n  n o v e m b e r  v é g é v e l .  A r u l ta t ik  m i n d e n  h i t e l e s  k ö n y v á r o s o k -  
nnl a ’ k ét  m a g y a r  H a z á b a n .

SZÜLÉK, NEVELŐK ’S MINDEN BARÁTJAI
A ’ T Ö R T É N E T E K N E K

figyelmessé tétetnek ezen legújabb munkára:

H U N Y A D I  J Á N O S ’
V I S E L T  D O L G A I

E n g e l  és F  e s s l e r,b ó L
A H O N I  I F J Ú S Á G N A K

A J Á N L V A
C Z U C Z O R  G E R G E L Y

Sz. Benedek .rendeké!i áldozó Pap , Rév.-koma romi Professor., a’ magyar tudós Társaság’ I, iagja 
<> . á l t a l .

Hildán, a’ m. kir. egyetem’ betűivel; nagy 12rét, 181 lap. Csinos borí
tékba kötve ára n e g y v e n  « z íi s t k r a j c z á r.

A1 tá r g y  m é l t ó s á g a ,  a n n a k  le lk es  k id o lg o z á - a ,  's az er ő v e l  é s  c s ín n a l  teljes  
n y e l v ,  m e l y é r t  a C z u c z o r  n év  e l e g e n d ő  k e z e s s é g ,  m i n d e n k i r e ,  d e  .kivált a’ 
h az'ii ifjú s  igra n é i v e  e ’ k ö n y v e t  ö r v e n d e te s  j e le n é s s é  teszik.

E g g e n b e r g e r  J ó  z s. e f.
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M inden h ite les  K önyvárosnál az Országban ta lá lta tn a k :

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y ’
m i n d e n

MUNKÁJI.
Ö s z v e s z e d t e  

T o l d  y  F  e r  e n c z.
X.  K Ö T E T .

Az elhunyt költő* életével, aczélba metszett képével ’s keze* írása m ásával 7 for. 
12 xr. pengőben; velenczei Velinen ’s kötve 12 for. pengőben.

T o v á b b á :
A’ M A G Y A R

P O E Z I S  K É Z I  K Ö N Y V E .
T o l d i /  F  e r  e n c z  á l t a l .

II. Kötet nagy Sadrétben, 65 í v : 4 for, ezüstpénzben.

Az ORVOSI TÁR’ hivatalában (T est, Rakpiacz, (Ausladeplatz) Deronház, 2dik
em elet, 16dik szám) találtatik :

Dr.  H u f e l a n d  K.  V i l m á n y
S Z E G É N Y E K  P A T I K Á J A ,

egyszersmind tapasztalt hasznú gyógyszerek* és orvosságok' választott gyűjtemé
nye. A' hatodik kiadás szerint fordította *s a’ g y ó g y s z e r e k ’ m a g y a r  s z ó 
t á r á v a l ,  az orvosi Tár’ Olvasói’ kedvéért megtoldva kiadá Dr. SCHEDEL 
FERENCZ. Pest. 1831, Zsebkönyvformában öszvesen 160 la p ; kötve 36 xr. 
ezüstpénzben.
Ugyanott előfizethetni a’ Prof. B u g á t  és Dr. S e h e  d e l  által kiadott

O R V O S I  T Á R
czímű folyóírás’ 1833diki évfolyamatjára is. Minden hónapban jő egy 6 ív n y i, 
csinosan nyomtatott *s kötött fűzet; minden harmad hónapban pedig egy jeles 
orvos* arczképe. Ára helyben 5 for., Postán 6 for. 34 xr. ezüstpénzben. Az elő

fizetők legott kilencz fűzetet vehetnek által.

)(



ORVOSI TÁR, 1831. II. III. és IV. kötet (9 fűzet). Lenhos* 
sék’, Hufeland’ és Rust’ képeikkel: 3 for. ezüstpénzb.
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M ü l l e r  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  P e s t e n
az urak utzája kezdetén a' Serviták klastr. általellenben megszerezhető:

(az árok pengő pénzben.)

T e r m é s z e t  é s  S z e r e l e m.  Lafontüinetől Deáki Fülöp Sámuel 1 832 F űzve 1. for
Lassú, az A u s t r i a i  B i r o d a l o m n a k  Statistikai, Geographiai és História 

l e í r á s a .  Budán. Kötve 2 ír. 24 xr.
Balásházy , Észrevételek a* H o n n i  G a z d a s á g b e 1 i szorgalomnak akadályairól 

’s Orvoslása módjáról ’s a’ t. Pesten. 1831. Fűzve 1 for. 12 xr.
Rén yesi Isidor Hasonlításai a’ Természet’ Templomában. 1832. Fűzve 20 xr.
L ant, vagy a’ Debreczeni R. Collegium Nevendékei által irt némelly Versek 

Gyűjteménye. Debreczenben. 1832 Fü^ve 40 xr.
E p i g r a m m á k  ’s Apróságok. F ordítások és Eredetiek. Péczely József által. 1832. 

Fűzve 12 xr.
’iajnócz János, S z e m á p o l á s .  Pesten. 1832. Fűzve 20 xr.
Közhasznú E s m e r e t e k  T á r a  a’ C o n v e r s a t i o n s -  L e x i k o n  szerént 

Magyarországra alkalmaztatva. Nagy Sadrét. 4 kötet. A. — Florus. Pesten. 
8 for. a Vdik kötetre való előfizetéssel 10 for. Az V., VI., VII., és VHIdik 
kötet jövő Ilúsvétig elkészül. Az egész munka 12 kötetből fog állani.

Az én Utazásom vagyis Vasé ki M éta. K l a u r e n  u t á n .  1831. Fűzve 48 xr.
Ki-ki a' maga szerencséjének kovácsa. Rövid Erkölcsi Értekezés. 1830. Fűzve 48 xr.
A* \  a r á z s - R ó z s a .  Schultze után Kovacsóczy. Kassán. 1828. kötve 48 xr.
A* Természet és Mivészet Remekei Földvilágunk* Körében. Pesten. 1832. Fűzve 

1 for. 20 xr.
Ritka, Cs>odás, Rémletes és Rorzasztó Történetek Rakhelye. 1832. 3Fűzet 1 for.
L i z i n k a ,  vagy Szibériai Számkivetettek. Dudán. 1830. Fűzve 40 xr.
Tanácsadó az Élhálás előtt,  alatt, *s után. Pesten. 1829. Fűzve 40 xr.
Német Magyar, és Magyar Német Szókönyv. 2 kötet, kötve 6 for.
Natter T. T. Katholikus, ímádságos és Épületes Könyve. Bőrbe kötve 1 for* 30 

xr, —̂ Papirosba bekötve 1 for.
A' B é l t e k y  Ház .  Román F á y  Andrástól. 1832. 2 kötet. 2 for. 48 xr.
A* mívelt-érzékeny T á r s a i  k o d á s  Tisztelkedés Üdvözlések a’ magasabb csinos

sága Társaságban feljelenő Ifiuság számára kiadták Sebők és Moth. Pesten. 
1832* Fűzve 1 for.

S o k r a t e s’ Nevezetességei. Xenophon' munkája magyarra fordítva Kis János 
által 1831. kötve 40 xr.

C s o k o n a i  V i t é z  P o é t á i  munkái. 1816. 2 kötet. 4 for.
Magyar E g y h á z i  B e s z é d e k 1 Gyűjteménye. Kiadja Szalay Imre. Pesten. 1832. 

3 kötet előfizetódik a’ negyedikre 4 for.
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É rzékeny T örténetek . K olosváratt. 1832. F ű zve 36 xr.
A3 M e z e i  G a z d a  Kézi könyve. Kiadta Staut. Kassán. 1831. Fűzve 1 for. 
Schmid Kristóf3 I f i u s  ágo  t é r d e k 1 ő I r o m á n y a i .  Egy Gyűjtemény a* log- 

oktatóbb és legkellemetesebb Történetekből és Elő-beszéllésekbői. Kassán 
1828. 1829. 8 kötet, kötve 4 for.

Folyvást tartó mezei és kerti Kalendáriom. Kassán. 1832. bekötve 1 for.
S á r g a  K ö n y v .  Ajándékul jó Gyermekeknek, kik örömest tanulnának A. B. Cz.

után olvasni. 6 színezett képekkel. Irta Benczúr. Kassán. 1832. bekötve 40xr. 
U g y a n  M ü l l e r  K ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  t a l á l t a t n a k ,  m i n d e n  az .

1831. e s z t e n d ő r e  v a l ó  m a g y a r  é s  n é m e t  K a l e n d á r i u m o k ,  
A l m a n a c h o k ,  é s  f ü g g ő  f a l r a  v a l ó  K a l e n d á r i o m o k .

Első a’ húzatandó Nagy-Lolteriák köztíl a’ szép két Uradalom

R o g u z n o  é s  N i z n i o w
Bétsben cs. kir. priv. Nagykereskedők Hammer és Karis-nál, 

mellyben öszvesen nyerettetik
43,000(1. cs.k. arany, valóságos arany ban, es 200,000 for. V.Cz.

Az ezen Lotteriában nyeretendő sommák csak aranyban, beszámlálva az 
aranyra fizetődni szokott agiót is , tesznek mintegy

F é l  Mi l i ő m F o r i n t o t
Bétsi-Betsben, 's e' szerént a* nyereségek teljes .‘zárna

700,000 forint ugyantsak Bétsi-Betsben.
A* N y e r ő n e k  v á l t s á g ú l  az U r a d a l m a k é r t

3 0 , 0 0 0
cs. kir. teljes mértékű arany darabok ajánltatnak aranyban, 

melly sommá az arany Agio-hoz képest, mintegy

140,000 forint ezüstben, vagy is 350,000 Váltó-Czedulában.
A’ 22,000 nagy számú nyerők között, a’ legkissebb elől ‘s utol nyerő is

legalább egy cs. k. aranyat nyer aranyban.
E gy s or s  s z á mn a k  az ára 5 forint ezüst pénzben

és minden öt darab sorsot egyszerre vásárló , egy ajándék sorsot nyer.
Az ezen Játékot előterjesztés, melly magában igen egyszerű és világos, elő

adja mind azon hasznokat, a’ mellyeket azigér; de itt bővebben leírni, a’ vagy 
csak azért sem szükséges, mivel ez már közönségesen ösmeretes.

A' húzás, f. e. November 27 dikén okvetetlen meg fog történni.



Sorsokat lehet ezen Lotteriához váltani Pesten Liedetnann J. S. Fridrik 
Nagy* Kereskedő Irószobájában, valamint Liedemann F. B. és Társa Rőfös-Re- 
reskedésében

„a Szép Magyarnéíe
C zím ű b o ltb a n  a’ Város-Ház Piatz V átziú tsza  szegeletén.

Öt sorsokhoz ottan még egy veres ingyen nyerő sors adatik*

X o X

J e l e n t é s .
(2 )  Á’ Rimái vasmivelő Társaság ( Coalitio ) Magyarországban Gömör és 

Kis-Honth tövényesen egyesült Vármegyének Ris-Honthi kerületében 21 helysé
gekben lévő nemesi Birtokait ’s ezekben helyheztetett vasmühelyeit átaljában és 
együtt árverés szerént haszonbérben kiadni szándékozván, elvégből jövő 1833-dik 
esztendő Május 21-dik napjára mindkét Magyar hazánkból, ’s a'külföldről azokat,  
kiknek az érdeklett haszonbérléshez kedvek leend, ezennel meghívja.

Ar haszonbérbe kiadandó tárgyak * s  azokkal egyben kötött használatok e’ 
következendők:

1- ször A’ vasmühelyekhez tartoznak három olvasztó kemenczék , mellyeknek 
egyike nem régiben tüzet kiálló kemény és jó szerekből ritka Ízléssel épitődvén, 
folytába két esztendeig és három hétig dolgozhat, ’s egy mázsa vaskőből 40 font
nál bővebben, hetenkint h é t— nyolcz száz mázsa jó nyers vasat termeszt. A’két 
kisebb olvasztók is ,  a’ készíthető vas-mennyiséghez képest, alkalmasan használ
hatók. Ide tartoznak továbbá 15 friss és 10 nyújtó hámorok, két kissebb Kovács
műhelyekkel ; mellyek jelenképen közönséges egyező ítélet szerint, legjobb mi- 
némüségű első rendű 24,000 mázsa különbféle nemű kovácsolt vasat adnak. —  
Mind az olvasztó kemenczéknél, mind a’ hámoroknál, Tiszti alkalmatos, több
nyire kemény szerekből épült házak ’s a’ Birtokigazgató hivatal számára különös 
tágas és bátorságos lakás találtatnak.

2- szor A’ Társaság tulajdon bányájiból annyi különböző ’s a’ jó vas készíté
séhez szükséges vegyítésre alkalmatos vaskövet, szinte tulajdon erdejéből annyi 
ölfát adhat a’ haszonbérlőnek esztendőnkint, melly az elbérlő szorgalmához ké
pest 24 ezer mázsát is haladó vas termesztéséhez szükséges.

3- szor A’ Műszerek , vagy Machinák hajtására elegendő ’s legjobb esésű Víz’, 
épületek tételére, olvasztók igazítására legalkalmatosabb mész-termés és alap-kö
vek (©efíclíjiemc) a’ Társaság tulajdon Birtokai kebelében bővséggel találtatnak.

4- szer A' környék népessége, a föld népének, —  mellynek különösen a’ 
bányák és hámorok teszik élelme fő-ágát, — szorgalma, munkásokban soha fel- 
akadást nem enged.

5- szőr A’ műhelyek mozgását az , hogy minden vaskészítéshez tartozó sze
reket maga környékében, egy — két, ’s legfeljebb négy órányi távolságra jó uta
kon hordathatja, a’ készítményeivel való kereskedést, ’s vasa kelendőségét pedig 
a* Társaság Jószágainak nagy részén, műhelyei mellet pedig áltáljában keresztül 
húzódó csinált országutak felettébb megkönnyítik. Illy országút köti öszvea'Táj— 
saság műhelyeit, az Országnak csak 18 mértföldre eső, fő kereskedő városával



X o )(
Pesttel; — holott ma is fenálió lerakó boltjában sok ezer mázsa vasat haszonnal 
elád; — helyben a'' megyebeli 's távolabb lakó kereskedők szinte több ezer mázsát 
megvásárolván, azt az Ország minden részeibe elhordják.

6- szor Kétséget nem szenvedhet a' fent irttak szerint, hogy a' műszerek l á 
tására elegendő ’s legjobb esésű vizek, erdőkkel bővelkedő tájékok ’s elfogyha- 
tatlan vaskő-Bányák a’Társaság műhelyei mellett arányos körbe húzódván öszve , 
*s a’ természetnek teremtő munkássága, a’ vasmivelést és kereskedést könnyítő 
környülményektől segittetvén , a’ vaskészitésnek mind a' mennyiségben való ter
jedésére, mind tökéletesítésére az ahoz értő művésznek csaknem határtalan mezőt 
n y it , ’s a’ miveltség ezen hasznos pályájára szép reményekkel ád jelt.

7- sv.er A* leirt vasmühelyeken kívül, azokkal egyszersmind 's áltáljában bér
ben kiadandók lesznek mind a’ 21 helységben találtató Jószágok, azokhoz tar
tozó mintegy 110 házhelyen lakó Jobbágyokkal, és mintegy 100 Zsellérekkel, 
kiknek marhás robotjaik 5720 — gyalog, robotjaik pedig 13240 napokat tesznek, 
—-m inden  azon Birtok után nézendő majorság-földekkel, rétekkel, legelőkkel, 
ú r i’s földi haszonvételekkel (Regalia et Territorialia Beneficia) úgym int: vendég- 
fogadókkal, mészárszékekkel, kisebb korcsmákkal, malmokkal, kallókkal, kővá
gással., agyagásással, mészégetéssel,, és a' most haszonbérben lévő üveghutával.

Ezen haszonbérnek a’ környülmények szerint módosítható Feltételeit bőveb
ben meg lehet tudni Pesten Tekintetes Thaisz András királyi Táblai ügyvéd ur
n á i, kinek utasítása után a' haszonbérbe adandó tárgyak fekvését is, a látni kí
vánónak a’ helybeli mostani Kormányi hivatal meg fogja mutogatni.

Az árveréshez járulni kívánók négy ezer pengő forint Bánatbérrel felkészülve 
jelenjenek meg. Költ Rima-Brezón, a' Társaságnak Sept. 24-dik ’s következett 
napjain 1832-dik estendőben tartatott Köz-Gy ülésé bői ; feljegyzetté és kiadta Rat- 
kó József m. k. a' Társaság rendszerint való ügyésze ’s Jegyzője. -—

J e l e  ii t é s.
(3) Miller C. Pesti Műárosnál a’ Nagy híd utszában 4-dik szám alatt legujjab

ban megjelent: Magyar Tánczok Forte pianóra nenies Pest Vái megye Tjsztiu,- 
jitása alkalmára, Rózsavölgyitől. Ara 8 kr> ezüsténz pben.

Eladandó és Árendában adandó Jószág.
(2) Szent Tamási pusztának, meily Pesttől 5 Dunától 2 óiányi távolyságra 

fekszik, egy 2200 Q hold része, rajta lakó, és gazdasági épületekkel minden 
nap eladandó.

Fehér Vármegyében, a’ Dunától két órányira helyheztetett Alsó Sz. lyány i 
puszta 5200 O  holdnyi térségü rajta lévő épületekkel 1-ső Octobertól 1833 , úgy 
árendában adatik, hogy az Őszi vetésre szolgáló nyom ás, már evőre annak idei
ben, a’ járnaos ökrök le g e ié i  jussával birtokban által vétethessen. Az áreridd 
szinte 10 esztendőre terjesztetik, és az előre adandó sommával tizedik része, 
minden esztendőben iehajlik. Ez iránt Postán küldendő levelek el nem fogadtat
nak , hanem tudósítást ád T. Kutsera Lőrintz Curialis ügyvéd Pe’ten a’ Hat
vani utsza Nro 542. Ház, második emeletiben.



Petrózai Trattner J. 1W. és Károlyi I. Typographiájában
T esten  és  m in d en  K ö n y v á r o s  és  K ö n y v k ö tő k n é l  m eg szerezh etn i

Cuncta Operata Systematica
Exc, Regnicolaris Deputationis

art. 8. 1827. exmissae D Kötet in 4to ára 10 forint ezüstpénz.

H i r d e t é s
( 3 )  A’ nagy méltóságú magyar királyi udvari Kamara részéröl közhírré téte

tik y hogy folyó esztendő November 12-dikén az Ó-Budai kir. kamarai Praefectus 
író szobájában, a' Nagy-Marosi határban Zebegény felé vivő ú'on , a' Bach- 
gr indelnek neveztetett kőbánya Nro 3. árverés utján 1833-dik Martius 1-ső nap
jától kezdve, három egymást váltó esztendőre, a’ többet Ígérőnek haszonbérben 
adatik.

Haszonbérleni szándékozók a’ nevezett napon és helyen szükséges bánó pénz
zel megjelenhetnek, ’s a’ haszonbérlés feltételeit addig is a’ nevezett helyen meg
tekinthetni. Költ Budán October 12-dikén 1832.
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H i r d e t m é n y .
(3 ) A’ folyó esztendei November hónap 6-dik napján nemes Heves Vármegyé

ben Gyöngyös és Heves várossai között fekvő Erdő-telek Helységében a’ Méltó- 
ságos Gróf B u t t l e  r János Cs. K. Kamarás úrnak országszerte ösméretes ere
deti fajú ménesséból több tenyésztésre alkolmatos meghágatott kanczák, nyereg 
alá , és kotsiba való fiatal paripák, és egy setét, másik világos pej mén lovak: 
úgy nem külömben gulyabéli számosabb tehenek és 24 darab tavali Bikák a* 
szokott reggeli órákban árverés mellett azonnali fizetéséit el fognak adatni. — Ha 
a’ venni szándékozók a’ kótyavetye előtt is a’ ménest, és gulyát szem ügybe 
venni kívánják, ez a’ helyben lakó Uradalmi javak, és Jószágok Directoránál 
teendő jelentés után megtörténhetik. — Posta Ferencz Director.

B é t s b e n  a3 p  é  n z f o l  y  a m a t  k ö  z  é  p  b ő t  s e  0  c l  o b e r  2 \-(tikén  :
$ pCentes Státus kötelező Leveleké 87*\for. 

4 pCentes — — — 75* —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 182 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 120« for. 
Bets városi Br.nkó kötelező 2 |  pCentes 4 7 | — 
Bank Artiáké 1131 —

A * D u n a  V i z  é n  e k á l  l a n  o t  i  a a* B u d a i  v í z  m é r i  é k  s z e r é n I 1832-dikben.

A 3 Gabonának P e s ti  p ia t z i  á ra  October 23-dikán 1832. V áltó  C z.ban , Posonyi mérő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló II 
fr. kr. ||

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

aláhbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 6 — 30 5 — 40 llZab 1 — 44 1 — 40 —
Ke'tszeres 5 — 4 — 40 4 — 20 jjKukoritza 2 — 40 2 — 32 2 — 28
Rozs 2 — 56 2 — 50 2 — 40 iKÖleskása — — —
Árpa 2 — 44 2 — 40 2 — 30 JjKöies — — , .  —

Octt. 25-iken 3 Lab, 8 Hiiv. 6 Von.I 
—  26-ikán 3 Láb, 7 Hüv. 6 Von.

— 27-diken 3 Lab, 4 lJüv. 0 Von.



35. Szám.
HAZAI 'S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
K e r t é s z .

Irtja radon kertje't a’ kertész , rágja ki tüske
Ágait , ám de tövét nem , ’* emez újra kihajt 

A1 ki javítói akar, pusztítsa elébh gyökerét ki
A’ rossznak, másképp szüutelen újra tény ész.

P E S T E N  . Szerdán  Mind - Szent Hava 31-dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Érdéit/ Ország.

Gyuláról Békés Vármegyéből: A ’ fo
lyó esztendő Mind szent hava 24ikés25ik  
napjain Ns Békés Vármegyében Méltósá- 
gos Udvari Tanácsos, Septemvir, és Fő 
Ispán Lántzi Lántzy Jósef O Nagysága 
által tartott Tisztválasztás az ő bölcs Kor
mányozásának uj remekje; Békés számo
sán egybe sereglett diszes Nemessége pél
dás maga viseletének pedig nyilvános bi
zonysága vala. Ugyan is a’ legszebb rendel, 
és csendességgel , kért esetet kivéve átalján 
fogva felkiáltással véghez m ent; azon Tiszt
választásnak foganatja vala e következő: 
Első A1 Ispán Szentkátolnai Cseh Fe- 
rencz. Második A1 Ispán Szent Györgyi 
Horváth Antal. Rendes Tábla-Birák Tom- 
tsányi Kristóf, Holdmézesi Kornely Amb
rus. Fő Jegyző Novák Antal. Első Al
jegyző Főjegyzői rangal Kállay Ignácz. 
Második Ai Jegyző ’s Levéltárnok Kis 
János. Tiszt. A1 Jegyzők Báró Wenkheim 
Béla, és Juhász Dániel. Tiszti Fő Ügyész 
Lengyel Márton. Másodügyész Stummer 
Imre. Tisztlb. Ügyészek Kis Péter, Bogyó 
János, Simay Domokos, Juhász Jósef. 
Vízi és Üli Biztos Fő Szolga Birói rangal 
Lehotzky Lajos. Számvevő Németh Antal.

Tiszt. Számvevő Virágos Sándor. Fő Or
vos Tormásy Lajos. Földmérő Bodoky 
Mihály. A’ Csabai Járás Fő Szolga Bírá
ja Stummer János. A1 Szolga Biró Boczko 
Károly. Esküdtek: Paulovytz Gábor Szolga 
Birói rangal és Tomtsányi Jósef. A’ Bé
kési Járásban Fő Szolga Biró: Vidovich 
Ferencz. A1 Szolga Bíró : Simay Kajelán 
Fő Sz. Birói rangal. Esküdtek Thoinka 
Pál Szolga birói rangal, és Novák Ferencz. 
Katonai Biztosok ’s egyszer’smind Tiszt. 
Esküdtek: Lehoczky István és Kornely 
Jósef. Mezei Biztosok Omázta Tóbiás, és 
Káló Jósef. Tiszt. Esküdtek Kövér János, 
Hahoty László. Selyem Inspector Csunko 
Jósef. Ez alkalommal pedig Méltóságos 
Fő Ispán Urunk a’ számosán együtt lévő 
Megyebeli Karokat és Rendeket, mind a’ 
szomszéd Vármegyebeli vendégeket igaz 
magyar nyájassággal folyvást vendéglette. 
(Közli Kis János A Í Jegyző ’s Levéltárnok.)

O cs. k. Felsége legfelsőbb határozása 
által Méltóságos Zsadányi és Török Szent 
Miklósi A l m á s y  Jó’sef, cs. k. Tanácsos 
úr, Sz. István Kir. jeles rend vitéze, Ns 
Gömör Vármegyei Fő-Ispány, ’sa’ Hétsze- 
mélyű Főtörvényszék Bírája , úgy szintén

Méltóságos Lánczi L á n c z y Jó’sef, 
es. kir. ’s udvari Tanácsos úr, Sz. István 
Király je le s  rend  v ité z e ,  N s  Békés Vgye

Második Félesztendő'
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Fő-Ispánya , ’s a’ Hétszemélyes Főtörvény
szék Bírája belső titkos Tanácsosságra emel
tet te k.

Ó Torda Oct. 14. Mindszent havának
10-dik napja fényes polgári ünnepe vala 
Ns Torda Vgyének; midőn Abrahamfalvi 
Méltós. Ugrón István úr ő Nagysága, a’ 
hazai fs. kir. Főkormányszéknek eddigleni 
Titoknokja, Megyénk Fő-Ispányi székébe 
emeltetett.

Zilah Oct. 9*dikén: Ma tartá Nemes 
Közép Szolnok Vármegye, csaknem fél 
évszáz óta nem látott főispáni beiktatását. 
Fényes küldötség hívá meg Gróf D eg en -  
l e i d  S c l i o m b u r g  Ot t o  urat kijelelt 
föispányi székét elfoglalni. Felolvasván 
föiktató Biztos K a t o n a  ’Sigmond úr fő- 
kormányi Tanácsnok a’ fejedelmi ado
mány levelet, ’s ietévén a’ Gróf főispánig 
’s a’ nemzetek egyesitő esküjét: temérdek 
sokaság öröm zajongó éljen harsogásai, 
’s jobb jövendőre dagadozó honfi keblek 
lelkes idvezlési közt emeltették fel minden 
értelemben m a g a s s székibe az új Főispán. 
Tuhutumra a’ Meszes bérczein éppen en
nek tövében , szállonganak vissza a’ dicső 
hajdanban merengő képzetink. 
í,; Rendes tárgyak vétetvén e lé , ’s fel
olvastatván legelőbb is a’ fejedelmi kegyes 
Válasz , mellyben Országgyűlés tartás igér 
tetik, a’ megye résziről határozattá lön: 
ezt egyenesen magának a’ Felségnek meg
köszönni j de, egyszersmind egybekivása 
ideje pontos meghatározásával is megnyug
tatásunkat kérni. Azután többféle tárgyak 
vétettek vitatás alá. — Végre : Főispányunk' 
jelenté: hogy a’ beiktatására adandó száz 
arany felét a’ kebelbeli—zilahi ref. Gymna
sium építésire, más részét pedig a’ megye 
foglyai pénzalapjáéi szánta. Fellobban-' 
ván szép példájára megyénk Nemesei, a’ 
hazai! ünnepet hazafi közhasznú teltei ve
télkedtek jelesbíteni, dicső emlékűvé örö- 
k im i; ’s szent kötelességüknek ismervén a’ I

hazának saját gyermekei neveltetésekről 
gondoskodniok, — hogy azonban kiki olly  
mértékben adjon vissza honának, melly
ben attól vett, közönségessé lö n : telek 
szám szerint folyni b e, a’ nevezett vidé
ki oskola segedelmezésire. (Érd. Híradó.)

Sz. Somlyó Oct. 10. Cathol. Gymna- 
siumunk igen szerencsés \ az idén egy ca- 
thedrával újra meggazdagodott. Alapította 
ezt erdélyi Nagyinélt. Püspök Tusnády 
Kovács Miklós úr ő Excja; melly dicső 
teltet a’ kir. helybekagyas csalhatatlanul 
követi.

Aflg'y Britannia.
(Sun) Okunk van hinni, hogy a’ ka

binet erőszakos rendszabásokra határozta 
magát Hollandia ellen: de a’ dolog még 
se ment olly messze, mint némelly Jour- 
nálok állítják. Herczeg Broglie helyes gon
dolkozását nem hozzuk kétségbe, de az 
etiquette azt kívánja, hogy ő a’ franczia 
követ itt tett lépéseit hivataloson erősítné 
meg. Rurkus ország magaviseleté meg 
győzte kabinetünket azon szükségről, hogy 
Franczia országgal nyilván egyesülve kell 
munkálkodni. Most éppen nincs szó arról, 
hogy Belgiumba franczia sereg nyomul
jon ; először tengeri expeditiót kezdenek. 
Félő ugyan is , hogy ha mindjárt eleintén 
Belgiomba franczia seregek küldetnének- 
a’ Burkus nem Ínyünk szerint, vegyülne 
a’ dologba. Nagy Britannia és Franczia or
szág közt a’ legszebb egyetértés uralkodik.

Az A l b i o n  kétségbeesve adja elő 
azon siralmas kÖAretkezéseket mellyeket a’ 
tengeri expeditio maga után von, ha egy
szersmind a’ Francziák Belgiomba nem 
mehetnek. Ugyanez újság hazudtolja a’ 
G a z e t t e  d^ F r a n c e n e k  azon czikke- 
lyét, mellyben a’ Bonaparte familia min
den tagjai Rómába öszvegyülve lenni mon
datlak. Bonaparte Jósef van , igy ir az 
Albion, Londonban5 nője Florencziában;
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leánya Sarlotta ugyanitt; Bonaparte Ká
roly , Lucian fia , ki Jósef leányát vette 
e! , Ricciában; Bonaparte Lucian Sini- 
gagliában , a’ fia Columbiában; Lajos, 
hollandi exkirály, Florencziában; Hor* 
tensia, ennek felesége, Belvécziában. Bona
parte Jeromos, westfali exkirály Livor- 
nóban (most utazik, 1. közel, lev.) Murat 
Achilles, a’ nápolyi' exkirály fia, Lon
donban; testvérje Uj-Yorkban. Madame 
Karolina, nápolyi exkirálynéy Floren
cziában.

(Courier) Lord Grey ma (Oct 15.) 
egy órakor jött a’ varosba , ’s hosszas be
szélgetést tartott Herczeg Talleyrandal; 
e’ pedig azután Lord Palmerstonnal. Majd 
kabineti tanács gyűlt öszve.- Az angol flot
ta parantsolatot vett, hogy Nov. 5-dikére 
Spitheadnál öszve gyűljön. Lehetnek pe
dig olly környületek, mellyek elébb is 
megkívánják a’ hajósereg öszvehuzásat. 
Meggyőzheti ez a’ hollandus királyt a’ fe
lő l, hogy a’ conferentia nem tréfalódzik. 
Még most fennhagyhat az ellentállással; a' 
mit ha nem tesz ,. előbb utóbb csak ugyan 
engednie kell, de azon különbséggel, hogy 
admire most jó kedvéből nem áll,  későb
ben erőszakkal is teljesittetik vele. (?)

Malcolm admirális Oct. iC-kán Ports- 
mouthba utazott. — Irland ban naponkint 
nevekedik a’ békételenség. — Oportóba sű
rűén szállíttatnak Londonból a’ katonák , 
lovak , és mindenféle hadi készületek.

Mexicói tudósítások szerint Santanna 
3 ezerből álló* seregcsapatjai San Louis de 
Potosit megvették. Az Őrsereg 700 ember
ből állott 4 ágyúval. Mindkét részről nagy 
volt a’ veszteség.

Lord Grey kevéssel ez előtt London
ba utazván feleségével együtt, midőn Dar- 
lingtonhoz érkeznék, a’ város végén talalá 
a’ czéheket zászlóikkal’s számtalan népso^ 
kasággal. Itt lovai kifogattak, ’s kocsija 
mintegy győzedelnii pompával vonatott

a’ vendégfogadó elébe. A’ város főtiszt
viselői felírást nyújtanak a’ miniszternek^ 
’s minekutánna Ő (Lord Grey) szives in- 
dúlatu szavait intézné a’ sokasághoz, ko
csija a’ népzajgó örömei közt még egyszer 
a’ városon keresztül huzatott. Az öröm 
érzések miatt igen megindulva lenni lát
szott a’ Lord.

Franczia Ország*.
Thiers úr a’ belső dolgok’ minisztere', 

illy tartalmú kerülőírást bocsátott a’ me
gyék főispányaihoz: „Praefectus ur! A’ ki
rály midőn ministeriumába hivott, ollv 
bizodalommal tisztelt meg , mellynek meg
felelhetni ügyekezetem fog lenni , fő gond
viselésemre bizá az ország belső bátorságát 
’s egész iparkodásomat arra fordítom , 
hogy a’ nyilvános rend és békesség fen- 
tartassék. Ezen terhes meghivatásomban 
pr.efc iu s ur köz munkálkodására leg
inkább szükségem van ; ’s ugyan ezt azon 
szorgalom fejébe kikérem , mellyel ma
gam is uraságodat segíteni fogom. Azon 
lélek, melly a’ király tanácsát vezérelni 
fogja , tudva van uraságod előtt a’ kerülő 
írásból, mellyet a’ minisztérium elölülője 
a’ polgári ’s katonai törvényhatóságokhoz 
bocsátott; ’s ez ugyan az is, mellyel a’ 
reám bízott hivatalt kormányozni akarom. 
Franczia Ország, a’ törvények sérelme 
bosszújából egy dicső revolutiót teremteti; 
szánakozásra méltó gyengeség lenne, e’ 
revolutió után a’ törvényt tiszteletben nem 
tartani, ’s ez annyit tenne, mint a’ nemes 
czélt, mellyre a’ revolutió törekedett, 
elhibázni. (?) Ha megszűnt a’ törvény ural
kodni c s ak  erőszak, és polgári vérontás 
van , ’s azért igyekeznünk keli a’ pártokat 
a’ törvény j árma alatt tartani. Míg a’ 
nemzetnek nagyobb és békesség szerető 
része a’ mostani alkotmánnyal megelégszik; 
vágynak férfiak, kik azt a’ szabadság ba- 
rátjaitól megválva, rosszulértik, ’s az or-
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szagot anarchiába döntenék, ha tévelye- 
désök ellenállásra nem találna, ’s mások 
ismét, kik régen az alkotmány ellen es
küdtek , ’s azt polgári vérontással is föl
akarnák forgatni; amazokat jó útra térít- 
ni, ezeket büntetni kell, ’s az légyen igye- 
keze.űnk, hogy senki a’ nyilvános bátor*, 
s^got ne háborgathassa. A’ kormány a’ 
gyűlöléstŐl és bosszúállástól távol legyen 
ugyan ; de a’ törvények sérelmét senkinek 
meg ne bocsássa, ezen szerint tellyesitse 
tehat kötelességét az ú r , hogy a’ királyi 
kormány ollyannak tessék, a’ miilyen; 
az az igazságosnak és erősnek. (?) -s a’ t. 
(Aláírás)a’belső dolgok minisztere Thiers.“ 

A’ miniszteri tanács elölülője és hadi 
minister S o u 1 t marsai pedig October 
J ;>-dikán a’ 4-dik 12-dik es 13 dik kato
nai osztályukat commendirozó generáli
sokhoz következő kerülő írást bocsátott: 
„Generalis! Folyó hónap 12-dikén kőit 
kerülő írásom tudtára adta az urnák azon 
politikai rendszert, mellyet az új miniszté
rium követni szándékozik. Altalláthatta az 
úr abból*, hogy az a’ némelly megyékben 
ki ütött nyugtalanságok teljes kiirtását a’ 
legfontosbb kötelességek közé teszi; az 
úr magát a’ minisztérium’ ezen szándéká
hoz fog |a csatolni.; segítni fogja ezt, hogy 
a’ király’, ’s az ország’ vára sózásának meg
feleljen. A’ gonosztévő csapatoknak, mel- 
lyeknek maradványa az úr vezérlése alatt 
lévő tartomány (Vendeé) némelly részeit 
meg most is háborgatja, el kell enyész 
niök. Vezéreiknek, akármelly néven ’s 
rangban legyenek is , által kell az igazság 
kezeibe adatniok. A’ belső dolgok minisz
tere e’ végett új meghagyásokat bocsát ki 
az igazgató tisztségekhez. Értsen egyet az 
úr ezen tisztvise ő*kel ; egyesítsék mago
kat az úr’ vezérségealatt lévő generálisok, 
ezredek chefjei, rendörző katonaság com- 
mandánsai, ’s egy szóval mind meg annyi 
tisztek , hogy az ú r , ’s az ő buzgóságok-

ba ajánlott czél elérettessék, a* polgári 
háború és a’ chouanok ki irtassanak. JNem 
log az úr semmi eszközben fogyatkozást 
szenyvedni, melly netalán szükséges len
ne munkálkodására. (Aláírás) S o u 11 
marsai.“

Guizot oktatási miniszter is bocsátott 
kerülő levelet az akadémiák Rectoraihoz.

( Különös említést érdemel ebből a’ követ- 
l kező pont: „valamint egyetlen egy község 
sem lehet kezdő (elementáris), egy megye 
se normális oskola nélkül; úgy szintén 
egy kissebb 7— 8 ezer lakosú városnak 
sem kell lenni, hol egy közép oskola ne 
volna, melly az elementáris oktatást be
végezvén épp addig folytassa a’ tanítást, 
hol collegiumaink a’ felsőbb tudományo
kat kezdik.“

A ’ Journal des Debats megjegyzése 
szerint a’ minisztériumot megtámadt oppo- 
sitio heve már kezd csillapodni, ’s annak 
fő orgánumai megczáfolására azt mondja, 
hogy a’ mostani minisztérium a’ kamarák 
többségéből választatott; de ha ezen több
ség elállana tőle, ’s némileg a’ Perier, 
ur emlékezetét az ő leghívebb barátiban 
koczkáztatná, a’ miniszterek is vissza lép
nének a’ kamarák akaratja e lő tt, bár melly 
inconsequens lenne is ezen akarat. „Lehe
tetlen, úgymond ez újság, hogy azoppo- 
silionak szándéka őszinte, tiszta legyen, 
midőn status csapással fenyege Ődzik ; vál
jon nem eléggé mulatja é a’ legvakabbnak 
is, mind a’ Cseh Országban menedéket ke
reső királyság (Bourbonok) mind a’ hami 
fogoly Polignac úr, mire juttat az ország 
törvényeinek megsértése ? Bár mit gon
doljunk is az új minisztérium rendszeréről, 
azt még sem fogja senki tagadhatni, hogy 
tagjai Franczia Ország legvilágosodtabb 
feríiai közé tartoznak. Meg lehet ugyan 
a’ minisztériumot támadni, ce azon érde
mét, hogy politika nézetei vágynak, és 
azokat hatással ’s áihatatossággal követni



tudja, eltagadni nem lehet. Ki lehet elle
ne kelni, de sem szónoki talentomit, sem 
a különösbb foglalatosságok kormányzá
sára szükséges tulajdonit, sem politikai 
őszinteségét tetemes igazságtalanság nél
kül el szóllani ’s kétségbe hozni nem lehet (?) I 
Es ezek nem elég inditó okai lehetnek é 
az ország bizodalmának? A’ minisztérium 
háborút nem kezd ; csak békét óhajt ez , 
’s minden czélja a’ megbékülés. A’ keres
kedés és szorgalom felemelt kezekkel es- 
deklenek nekünk , hogy, a’ még alig varad- 
zott sebeket ismét ki ne nyissuk ’s a’ t.

A’ Constitutionell megesmeri ugyan , 
hogy az uj kabinetben némelly talentumok , 
’s mély felfogású elmék egyesültek, de 
még e nem elég az ország kormányzásá
ra. Bölcs instituliókra ’s jó törvényekre 
van az országnak szüksége, erre ped g 
egy doctrinair minisztérium ügyetlen. A’ 
politikai okfökben való ingadozás, melly 
különö-ea Guizot és Thiers uraknak tu
lajdonok, a’ franczia revolutio princi- 
piumiéri nem kezeskedhctik.

(Mes ager) Beszélik t hogy a’ Paris
ban lévő kóveiek Broglie ur közleménye 
köveikezésében hónap (Oct. 16.) össze fog
ná ak gyűlni, a’ franczia kormány Belgiom- 
ba hadi sereget küldeni eltökél lett szán
déka felett tanácskozni. Burkus Ország a’ 
tengeri expeditiót nem ellenzi ugyan ; de 
a szárazföldi expedilióban nem igen lat
szik a’ berlini minisztérium , barátival a’ 
doctrinairekkel megegyezni. Broglie úr 
azomban sürgeti az ű esek megnyitásakor 
tartandó királyi beszédbe iktatását annak , 
hogjr a’ három színű zászló Anlverp falai 
alatt lobogjon.

Toulonbói írják Oct. 15. hogy Algier 
ból Marengo linea hajó oda érkezett, ’s 
rajta Buchet tábori marsai, ki 1815 ben 
a' 35. sor ezredet kormányozta, a’ száz nap 
alatt  pedig egy fekete lobogót e’ fölirással: 
„II Napoleon vagy halál“ hordozott,

most fél esztendei szabadsággal tért Fran 
czia országba vissza. E’ hajó hozá azon 
tudósítást is, hogy az Arabok már darab 
idő óta nem látogatták meg az algieri vá
sárt, hanem oda haza mintegy 12 ezeren 
össze csoportozva Algier megtámadására 
készültek. Herczeg Rovigo hogy szándék- 
jókat megtudta ÍSept. 30. estvéjén ellenek 
indúlt 1500 áiló seregével, inellyet két 
részre osztván , felével ő maga a’ mitija- 
hi síkon Algiertól 5 órányira beérte a’ 
Beduineket, ’s azoknak 12-er erősebb se
regüket szétverte, 410 a’ csata mező ma
radván, sok megsebesítletvén ; egv nem
zetségi chefet elfogott, két zöld selyem 
zászlót elvett, mellyek a’ Marengón Fran
czia Országba küldettek. A’ katonaság 
oil}' hévvel harczolt, hogy még a’ foge- 
neral parancsolatjára sem kegyelmezett 
a’ meggyőzeteknek.

Marsai Gerard az északi seregtől Oct. 
17. Parisba érkezvén , 18-dikban értekezett 
a’ hadi miniszterrel; ki tüstént ment a’ 
királyhoz, hol 2 órakor miniszteri tanács 
tartatott. A’ Temps nem hiszi, hogy Hol
landia ellen angol franczia hajósereg kül
detnék.

H o l l a n d i a .
Az O rszág rendéinek ez esztendei ülé

seket Oct. 15. nyitá meg a’ király követ
kező beszédével: „Nemes és nagy tekinte
tű Urak! Az előbbi gyűlés utolsó hó
napjaiban biztosan remény leltük , hogy 
e’ mostani ülés megnyitásakor kedves 
hazánk terhes állapotának , mellybe a’ 
belga felkelés taszító, végét fogom az 
uraknak tudtokra adhatni. Igazságos vára« 
kozásom be nem teljesedett. Hollandia 
mérséklelsége, ajánlott áldozatim nem hogy 
elfogadható egyességet eszközlöttek volna, 
sőt ellenünk újabb követelések halmnztat- 
tak. Az alkudozások miben létéről majd 
elő terjesztendő közleményeim meg fog-
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jak az urakat győzni, hogy ezen al 
kiutazások folytában mutatott engedé
kenységünk a’ haza fennmaradhatása, betsü- 
Jete és függetlensége által kitűzött legvég
ső határig terjedt. — Örömmel jelenthetem 
azomban , hogy az idegen hatalmassá gok 
részvételöknek irántam sokszaros jeleit ad
ják. Valamint arról is örömmel tehetem 
az urak gyűlésöket bizonyossá , hogy ol
talom eszközeink hatá.riukon mindenütt 
jó lábon állanak, ’s rend szeretetők , ügyes
ségük és nem lankadó bátorsigokért leg
nagyobb dicséretet érdemlő szárazi és ten
geri seregeink állapotja teljesen megfelel 
erre fordított fáradozásaiknak, ’s szaka
datlan gondoskodásinknak. —  Bízva a’ nem
zet gondolkozásában, eleve elkészítettéin 
mindent, a’ mi szükséges hadi erőnk sza
porítására, ha ezt az ország intei esszéi kí
vánnák. A’ tartományi kormányzók és köz
ségek ez évben is gondosan és sikerrel haj
tották végre a’ nemzeti katonaság és köz
ségi őrseregek egybehivásokat, kiállításokat. 
A szolgálatra felszóllitott legénység ke z 
kedvel csatolja magát a’ zászló alá bajtár
sai sorához. Mindnyájan versenyeznek ál
landó seregeinkkel kötelességök hiv telje
sítésében. Nemes szivek gondoskodnak a’ 
hazát védők famíliáiknak sorsáról , midőn 
a katonaságot a’ polgárok gazdag adomá
nyukkal kedvre tüzelik. — Gyarmataink az 
itthoni rendkívül való készületek m elkt1 
is elegendő hajókkal és seregekkel fedeztet
nek,  ’s a’ kereskedés és halászat eléggé 
oltalmaztatnak. Tengerentúl lévő birtoka
ink ki vánatoscsendességben vágynak.—Ke- 
letindiában kevesebb költségű organisatio 
letetett, ’s az ottani föld mi vei és terjesztése, 
mellynek jóltévő sikere máris szembetű
n ő , alapos reményt nyújt a’ felől, hogy 
keletindiai birtokaink jövendőben még 
gazdagabb for rásai lesznek kereskedésünk
nek ’s jóllétünknek. — Nyűgöt indiai gyar
mataink egyszerűbb igazgatása iránt is uj

rendelések tétettek; as e’kép megkímélt 
költségek más hasznos rendszabásokkal 
együtt már is az ottani szorgalmat gátló 
terhek elhárítására fordittatnak, ’s hogy 
ezek valahára végképen megszüntessenek, 
arra, a’ mennyire csak lehet, különös fi
gyelmet fordítunk. A’ kereskedési ’s hajó
zási szorgalom inkább gyarapodott mint 
csökkent; és hol folyamatját egy irányban 
erőszakos környülmények gátolták volna, 
más irányban kereskedőink serény fárado
zásaik által szembetiinőleg nevekedett. —-  
Folyvást megtartjuk tehát a’ hajókázó és 
kereskedő nemzetek közt azon helyet, 
mellyre számot tartani jusunk van, ’s azt 
én a’ hüségtelenség vagy erőszak ellenére 
is kedves alatvalóim számokra jövendőben 
is megtartani igyekszem. — Az ég megál
dotta a’ földmives munkáit, és sok más ke
reset ágok a’ hazát terhelő bajok ellenére 
is kedvező mértékben gyarapodtak , mely- 
lyekért a’ Mindenhatónak mindnyájan há
lával tartozunk. — A’ belső igazgatás min
den ágai illő folyamatban vágynak, ’s a’ 
különféle tisztviselők gondosan , híven jár
nak el kötelességeikben. — Csatornáink , 

"töltéseink, folyóink megnyugtató állapot
ban vágynak, ’s e’ részben semmi szeren
csétlenségről az idén nem panaszkodha
tunk.—  A’ tudományok és mivészelek vi
rágoznak, ámbár a’ környülmények ezekre 
is természetesen behatnak. A’ nyilvános 
tanítás mellynek köszönhetik a’ társaság: 
minden osztályai a’ valódi szabadságol, ’s 
a’ régi Németalföldet oily magasan ki
tüntető mély belátást, most is megtartja 
örökségül kapott hajdani hírét. — Azon 
csak nem egész Európát elborított vészé
in es nyavalya, mellytől mi még ni hány 
hónapok előtt mentiek valánk, pusztító 
mirigyét e’ királyságra is csakugyan ki- 
terjeszté. De a’ tőle meg lepett ’s benne 
elhalt személyek számát más tartományok- 
beli ollyas betegek ’s holtak lajstromával



egybe vetvén, nálunk csekélyebb a’ vesz
teség. Gondosan intézett ’s végre hajtott, 
és az orvosok iparkodása által elémozdított 
közönséges ’s helybeli rendszabásoi e’ ve
szélyt meggátolják., legalább enyhíteni fog
ják, ’s vigasztaló reményt nyújtanak , hogy 
a’ kegyelmes ég ez ostortól nem sokára 
meg fog bennünket szabadítani. — Több
féle törvény hozási tárgyak fogják az 
urak figyelmét foglalatoskodtatni. Már is 
vágynak a’ polgári J törvénykönyv módo
sítását tárgyazó különféle törvény javalla
tok kidolgozva, az urak elébe leendő ter
jesztés végett, sőt reményiem, hogy ez 
ülés alatt az egész polgári törvénykönyv 
elejekbe fog terjesztethetni.“ (Folytatjuk).

A’ követek háza f. h. 16 dikán praesi 
densi Candidalusok kinevezésével foglala 
toskodott. JEskury, W yek, és Byleveld 
urak terjesztettek a’ király elébe választás 
végett. Báró Col lot d’ Escury , az első can- 
didatus, mint rólla az Alig. Zeit. egy le 
velezője megjegyzi, gazdag, hires litera- 
tor, és történetirój mindenek felett pedig 
egy mindenektől szeretve tisztelt t ü z e s  
hazaf i !  E’ derék férfiú neveztetett a’ ki
rály által az országgyűlése 2-dik kamará
jának elölülőjévé.

Hollandiában a’ főhadiszállás Tilburg- 
ból Herzogenbuschba, ’s igy hat órával 
hátrább rendeltetik, midőn a’ belgiomi 
sereg parantsolatot vesz a’ határszélek felé 
indulásra, ’s a’ főhadiszállás Brüsselből 
Lővenbe tétetik által.

Spanyol Ország .

Madrid Oct. 9. A’ mai udvari újság 
hivatalos szakassza a’ kormányban történt 
minden változásokat egybe foglalva adja 
elő. Legelői állanak ,a’ király kedvező 
egésségét jelentő Oct. ,7. bulletinek. Azután 
a’ minisztereket kiléptető, ’s újakat nevező 
királyi végzések következnek. (I. 32. sz. 1.) 
Továbbá a’ királynét érdeklő végzés e’sza

vakban: „ M e g fo n to lv á n , h o g y  a’ status 
foglalatosságok haladékot szenyvednek 
egésségi rossz állapotom miatt, melly nem 
engedi magamat a’kép szentelnem azokra, 
mint akarnám, ’s az isteni gondviselés á l
tal reám bízott népek java kívánná, 
czélirányosnak Tatám, kedves és nagyon 
szeretett nőmet meghatalmazni, m ost, és 
még betegségem tart képviselőmmé nevezni, 
reménylvén., hogy az Isten teljes fegyó- 
gyulásomat majdan megadja. Meg vagyok 
belsőkép győződve, hogy fenséges nőm. 
hozzám vonzó szeretete, ’s indulutimat 
hív és nagy lelkű alattvalóimhoz mindég 
hóditani tudó gyengéd gondoskodása állal, 
bizodalmamnak megfelel. Költ JSan llde- 
fonsóban. Oct. 6. 1832. DonCanfrangahoz..44 
A’ királyné legelső tette volt a’ következő 
bocsánat végzésnek aláírása: „Kedves és 
nagyon szeretett férjem tegnap kőit feje
delmi végzése által reám bizott magas 
tiszti munkálatokat elkezdeni szándékoz
ván, ’s egyszersmind legidősebb leányom 
fennséges Dona Maria Isabella Louisa 
születése ünnepét kegyelem és lág\-s,(g 
vonásival kívánván bélyegezni, közön
séges amnestiát engedek minden Madrid 
tömlöczeiben találtató raboknak, ’s az 
ország más fogházaiban lévő kegyelem
re méltó foglyoknak. Akaratom a’ kirá
lyéval egyezvén, parancsolom, hogy e’ 
kegyelemírás illesztésekor az Oct. 20: 
1830. kőit királyi végzésben foglalt ese
tek ’s feltételek szem előtt tartassanak. 
Költ. S. Ildefonsóban Oct. 7. 1832. (A’ 
királyné aláírásával) Don Cafrangahoz.“ 
Második az egyetemeket vissza állító eme’ 
végzése: .„Egy ollynagy és nemesgondol- 
kozásu nemzet, mint a’ mellyet az isteni 
gondviselés a’ király, az én .kedves és 
igen szeretett férjem atyai gondoskodá
sára bizott, méltó, hogy fénye s dicső
sége mindenkép előmozdítassek. £ ’ gon
dolat, mellyel szíve a’ thronusra léptének



pillantásától fogva szünetlen el volt telve, 
olly akadályokra talált, mellyeket fajdal* 
más emlékezetek ébresztése nélkül leírni 
nem lehet. Legnagyobb közöttük a* dög
leletként rendkívül ’s annyira elterjedt 
tudatlanság, hogy ragadványától csak egy 
is alig menekedhet meg. E’ gyász forrás
ból eredtek azon nagy hibák , mellyek a’ 
leg igazságosabb , okosabb ’s bölcsebb in- 
stitutiókat semmivé tették. Innen származ
nak a’ visszavonások , pártok , és utálatos 
párt nevek , és tettetés , melly a’ virtus ál
képével a’ leggyalázatosabb bűnöket lep
lezi , az indulatosságokat köz jónak ne 
vezi , pedig azok ennek leginkább ártanak. 
E’ gonoszt átronthatatlan korlátokkal gá 
tolni, és azon szeretetet felujítni akarván, 
mellyet e’ nemes szivű nemzet fejedelmei
hez mindenkor, de kivált ez utóbbi napok
ban mutatott, a’ többi köz hasznú rend
szabások között, a’ király tegnapi végzése 
által reám ruházott hatalom erejénél fog
va elhatároztam az egyetemeket ismét azon 
fényre emelni , melly Spanyol országot 
a’ korábbi években olly nevezetessé tette, 
’s parancsolom , hogy a’ kényszerítő kör- 
nyülmenyek miatt megengedett vagy eltűrt 
magános tanítás megszűnjék , e’ f. h. 28 az 
egyetemek kinyittassanak , ’s a’ t. (A’ 
királyné aláirásával) Költ S. Ildefonsóban 
Oct. 7. 1832. Don Joseph de Cafranga.“

B e l g  i  o m.
Azon minisztériumi politika, melly 

a’ képviselők házát a’ legjelesebb opposi- 
tiói tagoktól igyekszék megfosztani (I. 32. 
sz. lev.) nem érte czélját. Mert nem csak 
Gendebien, Tielemans és Robaulx urak 
(a’ respublikái párt fejei); hanem még más 
sokkal mérséklettebb férfiak is elhárították 
magokról a’ nekik ajánlott hivatalokat. 
Furtsa dolog meg nem tudni előre a’ ki-

nevezendők egyezését! illyen a’ hazafiuság! 
Mind ezeknek következésében f. hónap
13-dikról kőit kir. rendelés D e f a c q z  
urat a’ cassatio udvar főügyvédévé , G u c h- 
t e n e e r e  urat ugyan azon törvényszék 
tanácsosává nevezi. Ugyancsak Oct. 13-kán 
telték le esküvésöket a’cassatóés feljebb- 
vileli törvényszékek elölülői és főügyvéd
jei a’ király kezébe.

Bűzén, Antverpi commendans f. h. 
16-dikán Briisseíbe érkezett, ’s olt a’ hadi 
miniszterrel tanácsot tartván , rendelt he
lyére hirtelen vissza úlazott.

Egy véig es Hírek.
Franczia Országban Barthe ur igazság 

miniszterének ajánlatára a’ hóhérok száma 
86-ról felényire, az ezek mellett szolgálni 
szokott sintéreké 146-ról 30-ra leszállíta- 
tott. Okúi hatott erre a’ halálos bünteté
sek évenkénti kevesbedése. 1828 ban 114. 
halálra Ítéltettek közül 74, 1829 ben 89 
közül 68 , 1830-ban 92 közül 3 8 ,1831-ben 
108 k őzül 28 an végeztetlek ki.

Marseilleben a’ Gazette du Midi re- 
dactora és Thomas hadnagy közt kettős vi
adal történt j a’ mikor ez utóbbi könnyű 
sebet kapott.

Azon egyezési ajánlatot, mellyet 33. 
számú lev. INémet alföld alatt közlötlünk, 
Lord Palmerston tette fel , ’s a’ hollandi 
követnek ugyanott felhozott jegyzéke nem 
azon ajánlattal adatott be a’ conferentiá- 
nak. Az Alig. Zeit ezt az igazítást Oct.
22-diki számában adja. —

Audry de Puyreveau (1. 30. 32. sz. 
lev.) a’ feljebbviteli törvényszéknél 3 ezer 
frank birságra, perköltségre ’s az ítélet
nek száz példányban tulajdon költségén 
leendő kinyomtatására Ítéltetett.

A’ belga expeditióra szánt franczia 
sereg 8 sor és 8 lovas ezredből, 5 ágyús 
osztályból, öszvesen 50ezer emberből áll.

(Hasznos Mulatságok 35. Szám. \ árkus Hirdetés)



H i r d e t é s .
Liedemann Ferentz és Tarsa: A’ Szép magyarnénal

a vaczi utsza szegletén a’ város házával általellenben ajánlják szolgálatokat: 
Egy jó mennyiségű finom nyomtatott perbállal 36xrjávalb. v. Laysonnak 
szemporaival. Anodjne Neglace a’ gyermekek fogaira hasznos és nevezetes 
szopokájokkal, és Uumburgi gyolcsaikkal meghatározott és a’ gyolcsra rótt 
fabrikai árron. Ugyan ott találtatni szerencse sorsokat Roglizno és Nizniow 
Uradalmakra.

Fris Erdélyi Gyertyákat,
[ és finom Erdélyi szappant:

E pesti Leopoldi vásárra a' legjobb nemüekből vehetni Liedemann J. S. 
h ridriknél. Az új városban három korona útszában 332-dik szám alatt.

Második Félesztendd.

•35. ,

a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Pesti Könyváros W i g a n d  O t t ó n á l
a’ váczi útszában 39-dik szám alatt találtatik:

éppen most jelent meg" és találtatik :

Kisfaludy Sándor
M I N K Á .1 I.

4. K ö t e t .  12rét. Pesten. V e l i n p a p .  Csinos borítékba kötve. 6 ft pgő p.

T a r t a l o m :
I. II-dik K öt e t. Himfy szerelmét. 1-ső r é s z :  a’ kesergő szerelemei. 2-dik ré s z :  

a’ boldog szerelem. Ára 4 ft pgő p.
Ili. IV. K ö t e t .  Regék. 1-ső rés z .  Dobozy Mihály és hitvese. Kemend. 2-dik 

rész .  Döbrente. A’ megboszúlt hitszegő. Ara 2 ft pgő p.



Kedden folyó észt. November 27-diken megváltozhatatlanúl leend
r í a’ sorsok húzása,

R o g u z n o  é s  N i z n i o w
Uradalmakra, mellyekből nyerhetni:

43,000 darab cs. kir. aranyat, 200,000 frtot b. vált.
Váltságáúl e* két uradalomnak:

3 0 , 0 0 0
Cs. kir. egész nehezékű darab arany ajánltatik;

ezen kívül mellékes nyereségek:
13,000 darab arany és 200,000 for. b. vált.

Azon nagy részvétel, mellyet a’ megkülönböztetett sorsjáték a’ t. t. Közön
ség előtt, mind játszó planumának egyszerűsége, mind a’ nagy mennyiségű 
nyereségek czélirányos elosztása által nyert; az alól irt nagy kereskedő házat ked
vező helyzetbe tévé annak jelenthetésére, hogy nála több sorsokat nem találhatni.

Részt venni szándékozók tehát ne terheltessenek e’ játékra sorsokat szerezni 
azon eladó uraknál, kiknél még találtatnak.

Egy sors 5 for. pen. pénz.
Hammer és Karis.

Sors' és szabadsorsokat ez uradalomra minduntalan vehetni, Liedemann
J. S. Fridrik nagy kereskedő irószobájában, és Liedemann Ferentznél:

A ’ Szép Magyarnénál.
Hol e’ játékra társasági sorsokat is vehetni.

Status Lotteria.
mellynek 13-dik húzása az 1820-diki Státus adósság következésében

1833 Martius 1-ső napján
fog történni; a’ holott is 10,400 nyertesek 1,969,450 con. frtot, vagy

N é g y  m i l l i ó  
és 923,625 frtot V. ez. fognak nyerni.

Ezen húzásra az alólirtnál lehet találni
20-ad rész nyertes sorsokat lehúzás nélkül 3 fr. e. p.
10-ed — — — —» — 6 fr. e. p.
Promessen sorsokat fél nyereségre lehúzással 7£ fr.

—  —  e g é sz  —  —  15 fr. e. p.
Péczely Sámual 

Viczi utszában Kozákhoz.“

X  0 x



X 0 X
Ofenl i e imer  S á n d o r

Posztó kereskedő (Pesten a’ Váczi utsza elején) 
ajánlja jó áru mivekkel ujdonnan rakott boltját; hol találtatnak finom és közép* 
szerű módi szinü kaput és köpönyegnek való posztók, double Milles téli na
drágnak, |  szélességű billiárd és bélés posztók, bélés vászon, egésségi angoly 
flanell, és Stíriai azor illendő szabott áron.

U g y a n  ot t  t a l á l t a t n a k :
N y e r ő  S o r s o k

fekete sorsokkal együtt ’s hasznot ígérő különféle társasági játék sorsok e' f. észt.
Nov. 27-diki húzásra.

Úgy szintén a’ Schneeberg és Laas uradalmakat illető uj lotteriai sorsok.

Nagy hasznokat ígérő ’s többé vissza nem léphető Lotteria.
Bétsben Choith’s D’ Fia ’s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Lass uradalmak , mellyek Illyriában , és Adels-

bergi kerületben feküsznek,
Váltságúl 100,000 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Cz. a’

meg nyerőnek.
A* Lotteriában különös előhúzás fog történni, azután pedig a’ fő húzás, e’ 

következendő képpen:
A’ különös előhúzásban kijövendő számok, mellyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a' több sor* számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vágynak nyomtatva, 's ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000; 7000; 5000; 4000; 3000; 2500; 1000; 50 0 ; 200; 
50; ’s a’ t. forintokat tévő sommánként

öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorszámok ellenben, a’ mellyek csak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva , és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15,000; 11,000; 7,500; 6,000; 4,500; 

2,000; 1,000; 500; 250; 200; 100; 25 etc. som m ánként, öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000zőld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is ; ezek számára
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.
A’ különös előhúzás, a' főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668 

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000;  
5000; 4000; 3000; 2500; 2000 ; 1000;500 ;250; 200; ICO ’s a’ t. forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B.B.
M inden, a’ ki tiz veres sors számot (mellyek mind az első, mind a’ fő hú

zásban eggyütt játszanak) egyszerre megvesz kész pénzért, egy zöld vagy sárga



)( 0 X
ajándék sorsot nyer ingyen, mind addig valamig az e'félék el nem fogynak. A’ 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot ígérik, hogy nem tsak a’ há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az e lő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösen az ezek számára határozott húzás
ban is , a’ mellyben okvetetlenűl mindegyiknek nyerni kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni; de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet egy ajándék sors szám hétszer is.

A’ ki tíz fekete sorsot egyszerre vált kész pénzért, annak csak egy feketével 
nyomtatott ajándék sors adattatik, melly különös bélyeggel leszen jegyezve; 
ezen feketével nyomtatott sorsok csak a' főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb somma 50 för. a’ főhúzásban pedig 
52 for. BB.-

Az elő és főhúzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben; csak 
a’ főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. ugyancsak pengőben.

Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólirt nagy kereskedésnek, Singerstrasse 
804. szám alatt lévő tulajdon házában; de lehet a’ Birodalomnak minden neveze
tes Városaiban is. Költ Bétsben September 15-dikén 1832.

Coith's Dl fia ’s Társasága.
Pesten sorsok vannak Liedemann Fridrich J. S. Nagy kereskedésben; úgy 

Liedemann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a’ Város-Ház piatza és vátzi- 
útsza szögletén lévő boltban a’ ,,Szép Magyarnéu czím alatt.

A’ hol még öt veres sorsokhoz egy zöld ingyen nyerő sors járul.

Eladó-Ház.
(3-) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében f. e. 
November 10-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek 
adatik el. —

A ’ D  u n  a V i z é n e k  á l  l ap  o t  i  a a B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r  é n  t  1832-d ik b e n .

A 3 Gabonának Pesti p ia tz i ára October 30-dikán 1832. Váltó Cz.ban s Posonyi mérő

1
tiszta  

fr. kr.
középszerű 
fr . kr.

alábbvaló II 
fr. kr. II

tiszta  
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 7 — 6 — 20 5 — 40 llZab 1 — 48 1 — 46 1 — 40
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 20 | Kukoritza 2 — 48 2 — 40 2 — 30
Rozs 2 — 56 2 — 48 2 — 40 iKöleskása — — —

Árpa 2 — 46 2 — 40 2 — 30 IjKöles — — —

Uctt. 28-ikan 3 JLab, 4 Hiiv. 3 Von. 
— 29-iken 3 Láb. 3 Hüv. 3 Yon.j

[ — 30 dikan 3 Lab, 2 Hüv. 6 Von. 
— 31-diken 3 Láb, 1 H űt. 9 Von.



B a r á t s á g .
Ez kötelék, mondják} nem igaz , mert hol vala kötve 

Úgy, hogy legkissebb baj körűi épbe maradt.' 
Vagy hát nem kötelék a z ,  melly könnyen szakadásra 

Bomlik, vagy gyenge: ’s igy neve nen> kötelek.

PESTEIN Szerdán  Szent András Hava 7-dik napján 18 3 2 -
■ ^ 1  1 — ■ ' ' T  - ■ ■ ■■ ■ ‘ ------------------- —  — ==-=rr--=^ Z ^ ! Z ' r ==rr^-— ..................^

Magyar és Erdély Ország.

Sz. Kir. Buda városa részéről Ország- 
Gyülési követekké választattak Tekintetes 
Vásárhelyi Nagy Benedek, és Koledu And
rás Senator ural*

Zornborrói írják, bogy T. N. Bács 
Vgyének Oct. 30 dikán tartott tisztválasz- 
tásakor első Al Ispány Tek. Odry Jósef, 
2-dik Rudics Josef urak lettek.

Székes Fejérvárról. T. N. Fejér Vgyé
nek f. e. October IG-dikán tartott Közgyű
lésében Nagymélt. Dienesfalvi Gróf Czi- 
ráki Antal úr, Ország Bírája, ’s Fö-Ispány 
úr ő Excja , T. Horváth Gábor urnák (ál
talunk jelentett) Sept. 26-diki halála által 
megürült 2-dik al-Ispányságára ugyan azon 
Ns Megyének Tek. Pészaki Bajzáth György 
Táblabiró urat, több rendbeli hivatalaiban 
szerzett érdemei és a’ megyebeli Rendek
nek kívánsága következésében kinevezni 
méltóztatott.

Ugyan onnan érkezett későbbi tudósi- 
tás szerint e’ f. észt. Nov. 3-díkán Nagy Mélt. 
Gróf Cziráky Antal Ország Bírája Fő Ispán 
Ur O Excellentziája elöliilése alatt tar- 

Második Félesztendo.

tatott közgyűlésben a’ jövő Ország Gyű» 
lésre Tek. Fejér Vármegye részéről kö
veteknek Tekintetes S z ű t s  Lajos El 80 
Alispán, és Méltós. Sz. Egyházi Ma r i c h  
D á v i d  Cs Kir. Karnaras ’s Táblabiró 
urak választattak. £

Pest. Sz. András Hava 5-dikén: Na
gyon Tisztelendő Virágh György az Egri 
Frseki megyebeli Tisza Bábolnai plébános 
úr, a’ bölcselkedés és szép mesterségek’ 
Doctora, a’ Nemzeti Múzeumnak egy a’ 
Tisza vizében talált elefánt fogat, melly 
egy rőfnél jóval hosszabb, vastagságának 
átmérője egy láb, külseje fekete, belső 
veleje pedig a’ viz erejétül porhanyóvá 
lett, ajándékozott, (közli Halitzky Antal 
a’ nemzeti Magyar Muzeum első őrje.)

Kezünkhöz jött azon Marséi 1 léből 
(Franczia Ország) kiköltözött posztó mi vés
S. Nagy Mihály hazánkfiának , kiről e’ folyó 
esztendő Aug. hónapjában Hasznos Mulats.
12-ik számjában említést tevénk, egy leveli. 
Lefizeti ebben a’ sok szerentsétlenségeklől 
hányatott hálás köszöneté adóját, mellyel 
Sukorói Ref. Predik át r Tiszt. Obernyik 
László urnák azon kegyességéért tartozék, 
hogy őt a’ magyar hazába húsz esztendei

3 7 .  S z á m .
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távolléte után történt vissza költözése al
kalmával, legnagyobb Ínsége idején, házá
hoz befogadván ápolta. Látni ugyan e’ le
vélből , hogy említett hazánkfia , ki a’kül
földről jeles mechanikai esmeretekkel tért 
vissza, most Debreczenben bizonyos szűr 
csapóval állott társaságba, kivel rövid idő 
múlva vékony posztó szövéshez fog kezdeni.

Pest. Nov. 7. Nehány napok alatt nál- 
lunk hidegen kezdé magát viselni az őszi 
idő ; majd folyó hónap 5-dikén beállott 
az első, az ólta folyvást nedvesíti vidékin- 
kel ; ina délután villámlás és menydörgés 
közben hulla sebes essőnk.

B e c s .
Ő cs. k. Felsége Oct, 30-dikán kőit 

legfelsőbb határozása által Gr. Klebesberg 
János Lovasság Generálisát, és BároRadosi 
Radossevich Dem. Tábornoki Főhadnagyot 
valóságos cs. k. titkos tanácsosi méltóságra 
dijfizetés nélkül emelni méltóztatott.

Nagy Britannia.
A’ Courier említi, hogy a’ múlt fer

tály esztendőnek financziai állapotja a’ mos
tani környűlállások között kedvező. A’ 
minisztérium minden igyekezete mellett 
is Európa békességének fenntartására , ha 
a’ szerződések pontos megtartása kiyánand- 
ja, a’ háborútól elréműlnünk nem keik 
Ali ugyan nem hihetjük, hogy ez vagy amaz 
statusnak balgatagsága, vagy önhasznát 
vadászó politikája illy gyászos történetre 
okot adjon ; de ha a' szükség kivánandja, 
legalább bizonyosok vagyunk, hogy az 
ország financziai állapotja minden attól 
való félelemtől megment, hogy elsőségün
ket ki ne tudnók vívni. Krug úr nem így 
beszélne a’ Courier redactora helyén.!

A’ Courier jelentvén , hogy a’ hágai 
kabinét ismét egy hosszas feleletet külde 
a’ 70-dik protocollumra; a’ Globe ezt

jegyzi meg a’ dolog fe lő l: „privát kútfő
ből gyaníthatni, hogy ez a’ régi halasztás 
játékának folytatása; a’ mi Antverpet il
leti, mond a5 Globe, a’ belga hadikészület 
olly állapotban van, hogy ennek ügyét 
idegen segedelem nélkül eldöntheti, és 
Chasse generálisnak azon passióját, hogy 
magát e’ város omladékai közé temetteti, 
a’ várbeli őrizet nem igen fogja utánozni. 
Annyi igaz, hogy ezen ügy nem sokára 
eldöntetik (?)

A’ Globe védelmezi a’ franczia kor
mányt is azon vád ellen, mintha a’ belga 
ügy kivívásában hóditni szándékozó lélek
től vezéreltetnék, ’s igazat szóll a’ Globe: 
mert minek Fülöpnek még más ország, 
midőn a’ polgári királysággal sem tudja 
hányadán van ?

A’ Követek választása N, Britanniá
ban , és pedig liberális tekintetben azon 
Candida tusokból, kik nem akarnak a’ régi 
mellett maradni, hanem nagyobb és na* 
gyobb reformot óhajtanak, egyrefoly. 
A? T i m e s  Skócziából közli, hogy az el- 
avúlt helyek íny ernes , Nairne, Forres és 
Fortrose egy egy negyedrész követet kül
denek a’ parlamentbe. Candidatusok való
nak Bai l  l i e  ezredes, fostrázsamester 
Cumming, Stewart és Fraser urak. Baillie 
ur tory (vastag aristocrata), Cumming pe
dig antireformista, ’s mind kettőjöknek 
ugyan azon egy reményök lehet a’ válasz
tásnál , t. i. hogy mint e l l e n s é g e i  a’ 
j a v í t á s o k n a k ,  követül nem küldet
nek. Cumming úr a’ reform ellen lévén, 
a’ bilit pestisnek, a’ választókat pedig egy 
csapat sáskának nevezte.; s ezért a’ neve
zett helyeken reá csak 193 választó sza
vazott, mig Stewart urnák, ki populáris 
candidatus 468 votuma volt.

A’ Courier is említi, hogy Baring úr 
(dühös tory) Wester úrral Essexből kö
vetnek akar küldetni; azomban arra teszi 
figyelmetessé Baring urat, Hogy Essexből,



hol a’ választók nagyobb része földmivelő , 
Őt, ki az e l a v u l t  co n s ti t u ti o n a k 
p á r t o l ó j a ,  k ö v e t n e k  s e mmi  e se t-  
re  nem  f o g j á k  k ü l d e n d n i.

A’ Hampshire Telegraph azon aggó
dására , hogy illy évszakaszban szerencsét
len gondolat a’ Hollandia partjainak hadi 
bezárása , a’ Globe igy fe le l: 50 ezer fran- 
czia áll Gerard vezérlése alatt az északi 
határon, hogy Belgiumba menjen, és Hol
landiát Antverp elhagyására kénszerítse; 
abban sints kétség , hogy az egyesült fran- 
czia angoly hajósereg Hollandia réveit 
Sir Malcolm kormányzása alatt elfogja 
zárni. A’ Hampshire Telegraph elfelejt
kezni látszik arról, hogy az utóbbi had 
idején azon kikötők egész télen által blo- 
kirczva voltak. Csak egy ellenálhatatlan 
erő hajthatja Wilhelm királyt és a’ hol
landus kereskedőket az igazság és illen
dőségnek cselekvésére.

(Globe) A’ diplomatái munkálatok 
tüzesen folynak. Oct. 21-dikén délelőtt 
Herczeg Talleyrand, B. Wessenberg, és 
Gr. Matuszevicz hosszas beszélgetéseket 
tártának a’ burkus miniszterrel; ki Gróf 
Greyvel is értekezett. A’ franczia és belga 
miniszterek is délután Gróf Greyvel, est
ve lord Palmerstonnal jöttek öszve.

Báró Mareuil, Herczcg Talleyrand 
távolléte alatt franczia meghatalmazott 
minister Londonban, ugyan az nap vett 
búcsút az angol miniszterektől. A’ Stan
dard Április elejére hirleli a’ parlament 
egybehivatását.

(Globe) Hume ur (országgyűlési kö
vet) üres idejét különösen használja. A’ 
megyének, mellynek követje , minden ré
szeit bejárja; számot áda’ magaviseletéről 
mint követ, a’ hozzá intézett kérdéseket 
megfelejti, ’s azokra válaszol, szóval; min
denről felvilágosítást ád , a’ mi az Ország 
nak rendszeresebb ’s szabadabb állapotba 
leendő helyheztetését illeti, ’s a’ mi a’ kö

zelebbi parlamentben visgálat alá fog vé
tetni, — Ugyan csak a’ Globe említi, hogy 
a’ Whigek ellen a’ toryk és radicalok öszve 
szövetkeztek, a’ mi annyival különösebb, 
mivel a’ toryk a’ régi mellett akarnak ma
radni, a’ radicalok pedig a’ constitutióból 
minden rosszat, a’ mi nincs, az egyenlő 
jusra és szabadságra építve, ki akarnak 
irtani.

Franczia Ország.
A ’ Journal des Debats hirleli, hogy 

Portsmouthban erős hadi készületek tétet
nek, és Nov. 5-dike a’ határnap, mellyen 
a’ tengeri erő Spítheadnál egyesüljön.

(Messager) Közel a’ pillantat, melly- 
ben az európai dráma kifejtődését látni 
fogjuk. Tegnap mondók, hogy hétfőn a’ 
seregek Belgiomba fognak nyomulni ; ha
nem tudtuk, hogy a’ Burkus ellene mon
dott, és fenyegetőzött; képzeltük előre, 
hogy az éj változást fog reggelig okozni. 
Valóban beszéllik, hogy Talleyrandtól 
depesch érkezette’ dolog vasárnapig leendő 
halasztására, vasárnap ismét más lessz az 
akadály. Lehet, hogy kétszer, háromszor 
is fog a’ Belgiomba menetel addig változni, 
igy volt a’ kabinet öszveszerkeztetésének 
dolga is ; és mint végeztetett ? A ’ legrosz- 
szabbul. Szomorú lenne, ha a’ belgiomi 
dolog is igy végeztetnék.

A’ Temps Oct. 21-dikén ezt mondja: 
A’ doctrinair minisztérium az ország figyel
mét a’ belső és külső dolgok helyhezteté- 
sére gerjeszté. Egy a’ legnevezetesebb ezek 
közül, hogy a’ spanyol udvar szelídebben 
kezd kormányozni. A’ madridi kabinet po
litikájában történt változások Franczia or
szág déli határszéleit nagyobb bátorságba 
teszik; ’s ugyan ezen változás, a’ portu- 
galli constitutionalis versenygésre nézve, 
csak kedvező kimenetelű lehet. A ’ Temps 
véli, hogy Hollandia ellen erőszaknak nem 
fog helye lenni; Antverpent nem ostro-

)(
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molliatiil a’ nélkül, hogy a’ város a’ fel- 
légvár (citadelie) ’s é  fellegvár a’ város 
által földúlatnék. Egyébbiránt Wilhelm 
király olly tüzes ellenállásra határozó ma
gát, melly egy közönséges hadat gerjesz
tene. ,,Ez elég arra, mondja a’ Temps, 
hogy illy gondatlan hadi mozgás forgan- 
dósá.gi fél beszakasztassanak. A’ doctrinai- 
rek , mint mondatik, nem félnek a’ hábo
rútól; mi félünk az országra nézve, melly- 
nek békességre ’s munkára van szüksége ; 
de az ország tőle nem fél , mert utóbb is 
a’ háború az ö javára döntetnék el. A’had 
a’ doctrjnaireket megbuktatná, a’ kamara 
balrészét tenné kormányra, ’s a’ júliusi 
királvi széket megrendítné. Igyekezzünk 
tehát a’ békességet fenntartani, ha ugyan 
azt a’ nemzeti becsület sérelme nélkül 
meglehetni. (Mit tegyen doctrinairnek len
ni , megmagyaráztuk 34-dik sz. lev.)

Páris Oct. 24. Beszéljék , hogy egy ma 
érkezett kurír tudósítást hozott a’ franczia 
seregnek Belgiomba lelt bemeneteléről; 
a’ félhivatalos estveli újság jelenteni fogja 
ezt; a; burk,u s kormány nem egyezik meg 
e’ táborkűldésben; Austria hasonló ér
telmű jegyzéket nyújtotta’ Tuileriák ka
binetjéhez. Mind ezen hírek a’ börzében 
terjedeznek. A’ mi bizonyost irhatok, e’ 
következő, hogy Anglia Franczia Ország
gal a’ belga hollandi ügyben kezet fog. 
A ’börzében beszélték azt is, hogy a’ financz- 
miniszter fia hirtelen St. Simonista lett. 
Spanyol országban rendkívül való dolgok 
történnek; a kormány liberálissá kezd 
lenni ! ! — U t ó i r á s. Mint visszahúzhatat- 
lan határozást besszélük , hogy a’ franczia 
sereg e’ napokban Belgiomba megyen. 
JDe hozzáteszik másrészről, hogy a bur
kus követ ez esetben elhocsáttatasát kéri. 
Ugyan ő már előbb a’ három hatalmasság 
nevében egy jegyzéket adott be az expe- 
ditio ellen; de a’ minisztérium minden 
£§etre elhatározta a’ hadk{íldést, hogy

ma e s t v e  l e n e  b u k t a s s á k .  Sűrűén 
lerjedt t. i. a hír egy új minisztériumról. 
Azomban én ezekről— igy ír az Alig. Z. 
levelezője, — nem kezeskedhetem ; azt erős- 
sen hiszem, hogy ha Fülöp Lajos a’ kö
zönséges háború és a’ I) o c t r i n a i r e k 
közt választani akar; ha mindjárt nem 
örömest, még is feláldozza a’ D o c tr i n ai- 
rek e t .“ ’S igaza van Fűlöpnek, inkább 
legyen a’ doctrina pünkösii, mint a’ pol
gári királyság!!

(Oest. Beob.) A’ Temps Oct. 26-kái? 
a’ politikai történetekről szól 1 ó napi bul
letinjét következő szavakkal kezdi: a’ fran
czia seregnek 2.7 dikben Belgiomba kel
lett volna menni. A’ szállások előre el
rendeltettek; parancsolat adatott ki a’ 
nagy ágyúsornak (artilleriepark) mozgásba 
tételére. E’ rendkívüli határozatok félbe
szakadtak. A’ had távozik, a’ hitel bizo
dalmát nyér. A’ békés tudósítások a’ bör
zén 1 frank 40 centim feljebb hágást 
okoztak.

A’ Messáger mondja: bizonyossá tet
tek rólla , hogy kormány unk Berlinből 
kedvetlen híreket kapott, és ha hogy a’ 
franczia seregek Belgiomba nyomulnak, 
veszedelem fenyeget, hogy Európát hábo
rú önti el. A’ C o u r r i e r  F r a n c a i  s: 
ugyan azon ok, melly a’ hollandi szerző
déseket lehetetlenekké tette, azokká teszi 
Hollandia ellen a’ kényszerítő készülete
ket is ; nincs olly docirinair miniszté
rium , melly azt lehesse , hogy az első ágyú 
dörgésre közönséges had ne kerekednék; 
nem szoktak , úgjmond, télen hadakozni,- 
’s ezért minden a’ jövő tavaszra marad , 
a’ midőn hihetőleg nem mi, hanem a’ hatal
masságok kezdik ellenünk a' háborút.

(Temps) A’ mi azokat illeti , kik a’ 
beigiomi expeditiót mint a’ doclrinairek 
szabadulásának gyámoszlopát kívánják; 
kétség kivűl megfontollak szörnyű fele
let terhét ama veszedelmeknek ̂  melly:eke.i;



az országra áraszthatnak. Fontoljuk meg 
aJ dolgot igazán: iia a’ franczia tábor a’ 
hatalmasságok ahaiatja ellen Belgiombn 
nyomni , két ajtó marad csak nyftva, 
mellyen visszatérhet, ’s .ez vágj a’ g y a- 
í á z a t (Anjcona) , vagy a’ h á b o r u. A 
gyalázat ha ,a’ ministeriujn a’ seregeket 
Burkus Ország kívánságára vissza h,ivja, a’ 
nélkül, bogy a’ dolgot elintézné; de a’ 
gyalázat egy út 5 mellyet a’ franczia kato
nák nem esmernek. A’ háború, ha a’ mi- 
nisteriurn ellenáll,  és a’ Burkusok előcsa- 
patjainkat megmerik támadni. A’ háború 
néha szükséges; meg kell mutatni az Or
szágnak bog}7 e’ szükség ideje e ljö tt, V  
akkor mi tudni fogjuk , mi lévők legyünk. 
Ne mondjátok , hogy béke koszorút akar
tok aratni akkor, a5 mikor Hollandia fegy
veresen vár, és a’ Burkus hadi seregeit a’ 
határszélre rendelte. ISe csaljatok meg a 
történetek kövelkezési..vei ; mert e’ szokta 
a’ népeket pusztítani. De mindenek felett 
legyetek ei üssek (Fiilöp és a' Doctrinairek), 
a’ hivatalról lemondani; nyert ha a’háború 
einem kerülhető lessz; ti ugyan megindít
hatjátok azt, de nem fogjatok folytatni, 
liogv a’ nemzet illy elhatározó környül- 
állásokban tűzre lobbanjon, oIly férfiasra 
van szüksége, kik önügyöket af revolutio. 
ügyétől nem választoltak el.

II e l v é c z i  a.
Az augsburgi (Alig. Z.) egy levele 

zöje után HeLvéczia politikai helyhezte- 
tésének főbb vonásait c következőkben 
adhatjuk: A’ sebes és lármás kanton-re
formok most ,egyszer lecsendesedlek. A 
hol ezek elfogadtattak , ott kezd az új rend
szer lábra kapni. Hol ellentámadás mutat- 
kozék , ott is csak gyava teheletlensegét 
árúlta e’. A’ többség a’ ja v i t o t t  r e nd  
s z e r  mellett van. A’ hol még semmi re
formot nem próbáltak; darab ideig m eg  
ig a r a d a’ r é g i ; de az idő, e’ g á t o l -

h a t a t l a n  ú j í t ó ,  i tt is utat fog törni. 
A’ szövetségnek viszonya a’ külföldhöz 
világosabb és határozottabb lett. Hej véezia 
akar ’s tud maga ura lenni , a’ kötéseket 
s neutralitását megfogja t.arlani. A ’ diplo
mata gondjai eloszlottak, átlátván, hogy 
e’ szövetségnek legjobb magára hagyatnia. 
A ’ radicalísok pártja, mcllymost magától 
mindeneket elidegenite, sz,öve.tség alkot
mányi tanácsot óhajt. A ’ l i b e r á l i s  fe
lekezet most Helvécziában u r a l k o d ó ;  
melly a’ szövetségi intézetek j a v I tásá t 
az O r s z á g g y ű l é s e  áltaI kivánja ; a’ 
nép legnagyobb része ehez kapcsolja ma
gát. Az e l l e n k e z ő  f é l  szinten két árra 
oszlik, egyik semmi újat nem akar; az 
il ly en emberek viz ellenében úsznak, s 
e ,zek nyavalyáját csak az idő gyógy (illatja 
meg. A' másik látja,,  mit kíván az idő. 
de a’ revolutio tüzétöl félvén, elvesztette 
bátorságát, (limidos fortuna repeliit !) Eze
ket meg kell nyugtatni a felöl, hogy7 a 
liberálisok pártja s z a b a d s á g o t  keres,  
vagyon s személybeli bátorsággal, n e m 
z e t i s é g e t  a’ kötések szentségével, sző* 
v e t s é g i  j a v í t á s t  a’ foederativus ok
fők fenntartásával. Hagyőzheta liberalis- 
mus, minden átlátná, hogy a’ nemzeti 
óhajtással, csak tulajdon kárával ellenkez-  
hetik valaki, ’s jónak találná , mitől elein- 
tén olly igen iszonyodott! Mindenik fé! 
(liberális, tory) most fogja kimutatni, szí
vókén fekszik e’ valóban a’ haza j ava?  
képesek é annak előítéletüket feláldozni? 
L é t e i  az első feltétel szintúgy7 az egye
sekre, mint az egészre nézve. Egyes kan
tonoknak (megy éknek) m úl ék o n y véle- 
kedési különbségek Helvécziát (az országot) 
tönkre nem teheti ; de a’ nagy és tartós 
meghasoniás végenyészést okozhatna annak. 
A’ fővisgálati biztottság tagjainak pálv - 
jók igen tövises. Vajha a’ közvélemény t 
(vox populi) megtudnák a’ bódult pártfelek 
ostromló lármáitól különböztetni , melly
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rajok, nézve akár.nelly következést j szül
jön is , meg lessz azon belső érzetök, Hogy 
szent kötelességeiknek éltek, ’s unokáik
nak egy e r ő s ,  s z a b a d  és t i s z t e l t  
hazát hagytak örökségül. Az egész világ 
reformot, csak reformot! óhajt; néhol 
még is „incurata pudor malus ulcera celat.“

Spanyol Ország.
A’ királyné leánya születése napját 

jelesité még azon kegyelmével is (a’ többit 
1. 35. sz. lev.) hogy Oct. 9-diki végzésé
nél fogva a’ katonaságnak, minden kü- 
lömbség nélkül, a’ szolgálas esztendeihez 
mért jutalmakat rendelt; t. i. tiz eszten
dei szolgálatért négy, tizenötért tiz, húsz
ért 20, 25-ért harmincz Real de Vellont 
hónaponként. (Egy Real de Yellon mint
egy 8 xr. ezüstben).—

Madridi levelek Oct. 9-dikről írják, 
hogy a’ minisztérium alkotásában nagy 
gondal látszott a’ király olly személyeket 
válogatni, kik régolta távol valának egy
mástól. Csak E n c i m a  és C a f r a n g a  
ösmerhették egymást közelebbről; de eze
ket is különböző értelmeik különválva 
tárták. ,,E’ választást, úgymond a’ levél, 
kettős gondolat vezérlé; az ujminiszterek 
tivoliétek által idegenekké lettek a’ belső 
intriguekben , ’s most kiki saját alapjain 
nevekedett függetlenséggel jó é lé , úgy 
hogy még az egyes esetekben kitűnő ellen
kezés is az egészben a’ mértékiránynak 
fenntartására vezérel. Nagyon szembetű
nő, hogy a’ király 14 napi halálos küz
dése után, e’ még ellenségitői is elösmért 
finom látását el nem veszté. A’ külső dol
gokra p. o. mint első status minisztérium
ra egy ügyes politikus kivántatott, ki a’ 
diplomatiát, ’s Europa diplomatáit jól es- 
meri ; kit lehetett erre inkább választani, 
mi nt Ze a  B e r m u d e z t ?  (londoni volt 
követ). A’ financziára nézve, senki Enci- 
mánál jobban nem ismerte a’ restauratio

olta követett rendszert, ’s a’ külföld pénz
váltóival lévő titkos öszveköttetéseket. A’ 
hadi osztályra olly katona volt szükséges, 
ki 1814 — 1824 a’ félszigeten kiviil volt,  
’s a’ sereget akkoriban felizgatott komplot- 
tokhoz ’s pártütésekhez nem tartozott; e’ 
M o n e t  választásában teljesedett. Igazsági 
miniszternek, hogy a’ főpapsággal az egy- 
beköttetés mindég fentartassék, senki in
kább, mint Cafranga , nem választathatott.

Laborde, kire a’ tengeri ügyek bí
zattak, egy a’ legjelesebb hajósok közűi. 
A’ mi ez uj kormánypolitikáját illeti, Ca
franga leginkább a’ mérsékleti absolutis- 
tákhoz szít; Zea-Bermudez és Encima gyá- 
molittatvaa’ királynétól ollyan a’ miilyen 
oppositionalisták, ha ugyan az új minisz
térium alkotása után mindjárt kiadott vég
zésekből lehet következést huzni. Az uj 
amnestia nem érinti ugyan a’ politikai szám
ki vetteket; de a’ közhír hónap vár egy illy 
végzést. Éppen most érkezett S. Ildefon- 
sóból egy udvari tiszt hivatalos levelekkel 
a’ kasztili tanács elölülőjéhez, ’s tártál- 
mok azoknak, mint gyanítják, a’ politi
kai üldöztteket érdeklő amnestia.“

Török Birodalom.
Konstantinápoly Oct. 11. A’ nagyve

zérnek megérkezése a’ fővárosba uj éle
tet önte az igazgatás minden ágaiba, ki
vált a’ hadi kormányba. Nagy szorgalom
mal készíttetnek a’ különféle fegyverek , 
’s mindennemű hadiszerek. Reschid Meh- 
med basa maga gyakorolja a’ szép albá
niai ezredeket, mellyeket az Egyiptomiak 
ellen vezetni fog, ’s előliilése alatt csak 
nem minden nap tartatnak miniszteri gyű
lések. Mikor fog a’ sereghez menni, még 
nem tudatik , a’ katonai csapatok oda kül
dözése azomban szakadatlanul tart.

A’ had mezejéről érkezett tudósítások 
szerint Ibrahim basa AlexandretJet Aug. 2G.
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elhagyta, 5s 12 ezer emberrel Adanába 
indúlt, Beylanban Abbas basát, Alep- 
póban Kutsuk Ibrahimot hagyván két gya
log ezreddel. Több városok minden ellen
állás nélkül feladták magokat.

A’ török flotta még mindég Rhodus 
és Marmarissa közt tartózkodott, ’s csak 
egyszer futott Satlaüáig, hogy a’ szárazra 
seregeket szállítson; az egyiptomi flotta 
mindenütt visga szemekkel kiséri. A’ Serail 
fo miniszterének Achmed Tewzi basának 
e’ h. 6 dikán a’ flottához történt indulása 
nagyon fölébreszté ’s foglalatoskodtatá a’ 
főváros köz figyelmét; ki, a’ mint beszél- 
l i k, oda titkos rendelésekkel megyen.

A’ nap és egyenloségi szélvészek, 
mellyek ez esztendőben sokkal dühösebbek 
voltak, mint valaha, múlt hónap 23. és 
21d. több hajótörést okoztak a’ fekete ten
geren. Egy austriai (Mentor brigantine), 
két orosz , egy görög, és sok török kissebb 
nagyobb hajók legénységekkel eggyütt el- 
süljedtek. Ez irtóztató természet tünemé 
nye azonban, ’s az ezt követelt essősza- 
kadás, a’ fővárosban ’s vidékén a’ halan
dóságot rövid ideig megkissebbité.

H  o l l a n d i  a.
Az amsterdami Handelsblad Qct. 21. 

Írja , hogy a’ conferentia újabb ajánlása a’ 
Palmerston javallatján (1. 33. sz. lev.) bi 
zonyos változásokat tett, valamint a’ hol
landus király is a’ Scheldén való hajózás 
fő kérdésére nézve újabb planumot ter
jesztett elő. Azért is mindinkább lehet re
ményleni , hogy az egyezkedés békességes 
utón fog végére jutni.

Az 1833-dik kiadások budgetje Oct. 
19. terjesztetett a’ Grál statusok 2-dik ka
marája elébe; melly következő czikkelyek 
re oszlik: 1. a’ királyi ház költsége 1 mii. 
425 ezer forint p. p. 2. a’ Status titok 
noks.ig és főbb kollégiumok 572,840 fr. 
3. a’ külső ügyek ministeriuma 596,200

for. 4. a’ belső ministerium 3 mii. 103 
ezer 300 for. 5. a’ reformata egyház ügyei
nek ministeriuma egy mii. 330 ezer for.
6. a’ catholica egyházé 400 ezer for. 7. a' 
tengeri ügyek minister. 6 mil. 500 ezer 
for. 8. a’ financz ministeriumé 21 mil. 621. 
484 for. 41 cent* 9. a’ hadi ministerium 
12 mil. J00 ezer for. 10. a’ nemzeti szor
galom és gyarmatok ministeriuma 587.015 
for. 85 cent. Oszvesen a’ kiadás teszen 
49,385,840 for. 26 centet ; és így e’ folyó 
esztendei budgetet 4,692,205 fial. halad
ja m eg.—

B e l á t ó  m.
Az uj belső minister R o g i e r  úr ke

rülő levelet botsátott a’ tartományok igaz
gatóihoz , mellyben tudtokra adja mjnis- 
terré lett nevezfetését, ’s azokat együtt 
munkálkodásra szóllitja fel. Circularéját 
e’ szavakkal zárja: „Ha valaha, most e’ 
véghatározásu történetek közepette van 
az Országnak szüksége minden jó polgárok 
egyetértésére. A’ kormány feláldozást, el
szántságot mer ígérni, ’s ezért .csak csen
dességet ’s bizodalmát vár.“

Az uj igazság ministere kerülő írásá
ban emlékezteti a’ feljebbviteli törvény
székek fo ügyvédeit kötelességüknek szo- 
rossabb ’s hiveb.b teljesítésére.

A’ brüsseli hírlevelek kevés kivétellel 
majd mind az uj ministerium ellen vágy
nak , ’s azt a’ franczia kabinet szerencsét
len utáno.zásának nyilatkoztatják. A’ Lynx 
nevezetesen így ir : .„.Goblet úr a’ mi Bro
glie herczegünk , Rogier úr Guizotunk, 
és Lebeau ,ur Thiersünk.“ --- Hogy is volna 
másképpen? a’ belga királyság veje a’pol
gárinak ; ide is be kelle hát csúszni a’ d o c- 
t r i n án  a k !

Olasz Ország',
Cubieres generalis távollétében az an- 

conai sereg ideigleni commandánsa B.



R enault ezredes következő napi parantso 
jatot adta ki: Stetman trombitás, és Mar
nier, Tuedot pattantyúsok négy héti fog
ságra ítéltettek , mivel a’ pápa karabélyo
déit gyalázattal ’s tettel megsértették. Né- 
melly rossz leiknek, kik a’ jó rendnek örö
kös ellenségei, megliáboritni törekszenek 
a’ pápa seregei ’s a’ Erancziák közt ural 
kódú egyetértést (?) /V pápai katonák szint
úgy engednek hazájok törvényeinek , mint 
mi a’ magunkéinak. Azoknak ők, szin
tén mint mi tekintetet tartoznak szerez
ni, ’s nem széj) volna, ha akár soraink 
mellett, akár zászlóink alatt a’ rendetlen
ség ’s törvények megvetése példáját tanul
nák. A’ főbb és altisztek, hiszem, igyek
szem fognak a’ franczjla katonákat meg
győzni azon igazság felől, hogy a’ köz 
csendesség mind ezen megháboritásainak 
egyedül való czéljok azon várost, melly 
a’ lázzasztók ’s békétlen dologtalanok in- 
lselkedéseik ellenére is békés állapotban 
nyugszik, zavargásba ejteni. Ha, mit nem 
reményiek , valamelly franczia katona ef
féle izgatások által magát eltsábittatni en
gedné : az ideiglen rám bizott teljes hatal
mat azonnal a’ polgári tisztviselők tekin
tetével fognám egyesitni a’ köz csendesség 
fenntartására.“

P o r t u g á l é i  a.\
A’ Lissaboni udvari újság egy Oct.

7. a’ Caxiasi fo hadi szállásról kőit napi 
parancsolatot közöl, melly a’ királynak a’ 
munkálódó sereghez utazását jelenti, ’s 
azon utasitást adja, hogy a’ general Stab 
levelezései, további parancsolatig, Coim- 
brába küldessenek. Át fogja e’ D. Miguel 
a hadik vezérlését venni, e’ j^arancsolat- 
ból ki nem tetszik, minthogy utazása köz
vetetten czéljának csak a’ seregek megszem
lélését mondja

CJgyan azon újság szerént a’ D. Mi-1 
guel egész hajóserege a’ rebellisektől el-1

fogott Ferreira nevű gályával együtt Sept. 
30. Vigoba (Spanyol birtok) evezett. Fgy 
Vigoi levél Oct. 8. irja, hogy D. Joao 
Felix Contreadmiral és sok tisztek a’ szá
razra kiszallottak , ’s az admiral Eguia Ga
licia fő kapitányával sokáig beszélt. Azom- 
ban D. Pedro serege zárva tartá a’ Dom 
Miguel seregét, melly elsőbb Oct. 7. két 
hadi hajóval erősödvén, azokat öröm lö
vésekkel fogadta. Eguia , admiral Sartorí- 
usnak megizente, hogy a’ kikötőtől távoz
nék e l, de Sartorius ezt nem akará, vízre 
’s élelemre lévén szüksége; erre nézve 
Eguiatól a’ Carujoí partokhoz utasíttatott, 
hova el is ment. Azomban a’ tengerre irá
nyozott battériák mosarakkal, bombákkal 
fel voltak készítve, attól tartván, hogy 
Sartorius, a’spanyol birtokra semmit nem 
ügyelve, ellenségét megtámadja.—

Egyvelges Hírek.
Párisban az elementáris oktatás hasz

nálatára kiadandó közönséges kézikönyv 
szerkeztetése a’ tudományok fő igazgatója 
Matter urra bízatott.

Gróf d’ Argout urnák tudósítása sze
rint a’ Júliusi revolutióban 588 an estek 
el ; kik közül 92 en , a’ nélkül , hogy részt 
vettek volna a’ ditső küzdésben, történet
ből ölettek meg.

Ibrahim basát a’ muzulmánok minde
nütt, mint prófétájokat ’s szabaditójokat 
fogadják.

Don Carlos Spanyol Országot elakar
ja hagyni, ’s Rómában huzni meg magát.

A’ spanyol ministeri tanácsban elöl
ülőnek neveztetett Don Jose Maria Púig.

Herczeg Wellington egy igen szép fia
tal személyei szándékozik házasságra lépni.

Legúj abbak.  Az Oct. 27-diki Moniteur közöl 
a’Francziák királyának egy végzését, mellyben Guizot 
ur a’ köztanitási minister javallatjára a’ nemzeti con- 
venttől alapított de Napóleontól eltöröltetett kir. In
tézet ötödik osztálya, az úgy nevezett e r k ö l c s i  
és p o l i t i ka i  t u d o má n y o k n a k  classica , „er
kölcsi és politikai tudományok Akadémiája“ név alatt 
visszaállíttatik.

(Hasznso Mulatságok 37. Szám. \  árkus Hirdetés)
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B I R D  E T  E S E K
a' Hazai ’s- Külföldi Tudósításokhoz.

Figyelmeztetés.
Alólirt a* „Jelenkorral*4 járó Értesítő 70-dik számjába iktatott kétséges ’s az 

egyenességgel nem éppen egyező jelentés következésében az igazság és előtte 
mindég tisztelt publicum iránt való kötelességének esmeri kinyilatkoztatni ; hogy 
Munkátsy János úr ugyan „Hasznos Mulatságainak talán tiz számjaiba illő hono
ráriumért dolgozott; de valamint újsága politikai részének, úgy Hasznos Mulat
ságainak is Sept. 26-tól fogva más &z e rke z te  t ő je , mint a' ki magát annak 
a* közelébb tett „Előfizetési Figyelmeztetésben44 kijelentette, nem volt ésnintsen< 
is. Múlhatatlannak tartja t. i. az alólirt az egyformaság fenntartása , s a' másképp 
előfordulható zavarok kikerülése végett, hogy Intézete általánosan egy fő felügye- 
lés alatt kormányoztassék. Ugyan ezért nem látta szükségesnek , — különben iŝ  
Hivatalánál akár a' politikai újság, akár a’ Hasznos Mulatságok mellett segéd dol
gozókat jelentgetni szokásban nem lévén, egy k é t  három h é t i  s e g é d i r ó -  
n a k visszalépését ’s újsága e g y i k ,  szintén mint a’ m á s i k  részébe való 
befolyásának tökélletes megszünttét, kivált midőn dolgozásának kezdetét sem 
jelenté m eg, kihirdetni* Hogy tehát az É r t e s í t ő  említett számjába iktatott je
lentés részint költött, arra nem is szükség tovább figyelmeztetnem a’ nagyérde
mű közönséget. Pesten Nov. 7. 1862«.

Özvegy Kultsár» Istvánná.

N e v e lő  I n té z e t .
Özvegy Nagy, született Báró Szopek Antonia, és Leánya Nagy Aloyzia, 

egész tisztelettel jelentik, hogy a' M. K. Helytartó Tanáts kegyes enged elmével 
már több esztendeje Kisasszony Nevelő Intézetet nyitottak meg, mellybe a Ne- 
vendék Kisasszonyok kosztra, és szállásra a’ legillendőbb feltételek alatt fogadtat
nak , mindenre a’ mi a’ pallérozott neveléshez kívántató — vallás, olvasás, szép- 
rás, rajzolás, muzsika, tántz y MagyarT Német*Frantzia nyelvre, valamint min

den szükségesebb,. és minden finomabb Ízlésű fejér személyi munkákra a’ leg
jobb módon taníttatnak.

Lakások vagyon az Országúton — Landstrasse — Huszár Ház Nro U

J e l e n t é s *
(2) Az elmúlt 183-1 év lefolyása alatt, résszerént a’ Hazai ’s Külföldi Tudó

sítások, résszerént pedig a’ Tudományos Gyűjtemény utján ,,a’ nemzeti öltözet 
mostani csinosb mivoltát érdeklő „Alakok44 kiadása eránt több ízben tett ígére
tem teljesítésének következésében vagyon szerencsém mind a’ két „Nemes Haza' 
minden Renden lévő nagy lelkű Hazafiainak illő tisztelettel jelenteni; hogy a 
második 6 rendbeli „Alakok44 mellyek nem az idegen Nemzettől kölcsönözött

U á s o d i k  F é l e s z t e n d ő .
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íz fié s , vagy utanozás ingerei után: hanem a’ Nem zeti, naponként előfordult 
valódi tapasztalás,’s előhaladó csinosodás megkívántaid jelességei szerént, na
gyobb, kissebb ü n n ep i,’s közönséges polgári köntösökben, rézben meczve, ’s 
különféle megegyező színekkel kivilágositva, nálam Pesten aC nagy méltóságú 
királyi Huriának déli szomszédságában, volt Ambrózy házában, már késszen 
vannak; mellyek szerént, addig is még azok’ közlése felől bővebb tudósítást 
teendek, minden Renden lévő Hazafiaknak akármelly Nemzeti ünnepi, ’s közön
séges ruhák elkészítésére illendő, 's jutalmas elégtétel mellett a’ legnagyobb kéz
séggel a’ midőn magamai, az eddig bennem helyheztetett bizodalmú nagy lelkű 
Hazafiaknak valódi sziveségekért szíves köszönetem’ kinyilatkoztatása után, to
vábbá is kegyes pártfogásokba, ajánlanám. A1 két Nemes Haza minden Renden 
lévő Hazaliainak hodoló tisztelettel maradok K l a s s z y  V e n c z e l ,

Pesti Polgár, ’s Magyar Szabó ezen 
-czímnél „ H u n y a d y  L á s z l ó . u

A5 legnagyobb hasznokat ígérő Promessen Sorsok,
mellvedet kiadott Uilcilllcilllcr Becsben , 

azon Status Lotteriára nézve, mellynek húzása az 1820-diki adósság következésében
Mart. 1-sőjén 1833.

történik meg; ’s a’ nj^ereség áll
N é g y  m i l l i ó

és 923,625 for Vczb. vagy 1,969,450 e. p.
Nyereségek lesznek

70.000 , 30,000, 15,000 , 7,500 , 6000. 3000, 2500 , 2000, 
1500, 1000 , 700,500, 300,250, ’s a’ t. e. p.

Ezen részes sorsok játszanak mind a’ 10,400 nyerő sorsokkal és a’ történendő 
nyereség lehúzás nélkül, kiadatik.

Mivel ezen Status>:Lotteria még csak 341 Seriest foglal magában, ebből Mart. 
1-sőjén 40 huzatik ki, és a’ kihúzott seriesi számnak birtokosa okvetetlen nyér,ehez 
képest az illy nemű együtt játszás bizonyosa'n hasznos következéseket szül.

Pesten illy sorsokat lehet kapni Liedemann Fridrik nagy kereskedő irószobá- 
jában, és Liedemann B. S. réfös kereskedő bóltjááan

..a Szép Magyarnéhoz.4*

Eladó-Ház.
(1 ) A’ Budai vizi városban az Űj utszában 718-dik szám alatt legjobb ál

lapotban lévő, 8 szobábul, 4 konyhából, 2 élés- ’s fa kamarákból, és pinczéből 
álló ház, mellyben húzó kút vagyon , hozzá tartozandó virág kerttel együtt, melly- 
ben egy szép kerti szobácska, és merőkút találtatik, szabad kézből a' házban 
kérdezendő feltételek alatt eladandó. Budán November 6-dikán 1832.
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Kedden folyo észt. November 27-dikén megváltozhatatlanúl leend

a’ sorsok húzása,

R o g u z n o  é s  N i z n i o w
U r a d a lm a k r a ,  m e lly e k b ő l  n y e r h e t n i :

43,000 darab cs. kir. aranyat, 200,000 frtot b. vált.
V á ltsá g á ú l e’ k é t  u r a d a lo m n a k :

30,000
Cs. kir. egész nehezékű darab arany ajánltatik;

e z e n  k ív ü l m e llé k e s  n y e r e s é g e k :

13,000 darab arany és 200,000 for. b. vált.
A z o n  n a g y  r é s z v é te l ,  m e lly e t  a' m e g k ü lö n b ö z te te t t  so rsjá ték  a' t. t. K özön »  

sé g  e l ő t t ,  m in d  játszó  p la n u m á n a k  e g y s z e r ű s é g e ,  m in d  a ’ n a g y  m e n n y is é g ű  
n y e r e sé g e k  c z é lir á n y o s  e lo sz tá sa  á lta l n y e r t ;  az a ló l ir t n a g y  k e r e sk e d ő  h ázat k e d 
v e z ő  h e ly ze tb e  té v é  a n n a k  j e le n t h e té s é r e ,  h o g y  n á la  tö b b  so r so k a t n e m  ta lá lh a tn i.

R é sz t v e n n i s z á n d é k o z ó k  te h á t  n e  te r h e lte sse n e k  e ’ játékra so r so k a t szerezn i  
a z o n  e la d ó  u r a k n á l ,  k ik n é l m é g  ta lá lta tn a k .

E g y  sors 5 for. pen. pénz.
Hamm er és Haris.

Sors’ és szabadsorsokat ez uradalom ra m induntalan v e h e tn i,  L iedem ann  
J . S. Fridrik nagy kereskedő irószobájában, és L iedem ann  F e r e n tz n é l:

A ’ Szép Magyarnénál.
H o l e ’ játékra társasági sorsokat is vehetni. |

Status Lotteria.
m e lly n e k  1 3 -d ik  h ú zá sa  az 1 8 2 0 -d ik i S tá tu s  a d ó s s á g  k ö v e tk e z é sé b e n

1833 Martius 1-só' napján
fo g  tö r té n n i;  a’ h o lo t t  is  1 0 ,4 0 0  n y e r te s e k  1 ,9 6 9 ,4 5 0  c o n .  f r to t ,  v a g y

N é g y  m i l l i ó  
é s  923,025 fr to t  V . e z . fo g n a k  n y e r n i.

E z e n  h ú zásra  az a ló lir tn á l le h e t ta lá ln i
2 0 -a d  rész  n y e r te s  so r so k a t leh ú zá s  n é lk ü l 3  fr. e . p ,
10-ed  —  —  —  —■ 6  fr. e . p .
P r o m e s s e n  s o r s o k é i fé l n y e r e sé g r e  leh ú zá ssa l 7^  fr.

.—  —  e g é sz  —  —  15 fr. e . p .
P é c z e ly  S á m u a l  

V áczi u tsz á b a n  ,,a ' K ozákhoz^*



‘ )C o X
Petr ozat T r a t t n e r J . M .  és K á r o l y i  I. Kony myomtat ó-Intézct ében,

éppen most jeleli t meg
A H A Z A I  V Á N D O R

1833. ára kötve 1 for. ezüstpénz. 
H i r d e t é s .

( I )  L o s o n c z o n  a ’ k ü lső  V á sá r  p ia tz o n  e g y  ig e n  jó  h e ly e z e tő  k ő  H á z , m e lly -  
b e n  h á ro m  s z o b a ,  k o n y h a ,  é s  é l é s  k a m a r a , e z e k n e k  te te jé n  p e d ig  4 0 0 0  p o s . 
m é r ő r e  v a ló  g a b o n a  tá r  v a n ,  m e lle t t e  lé v ő  c s e lé d h á z z a l,  k a m a r á v a l, k is  p in tz é -  
v e l ,  é s  8 m arh ára  v a ló  I s tá l ló v a l ,  sza b a d  k é z b ő l a lk u  sz e r é n t  e la d a n d ó . E z  erá n t  
é r te k e z n i le h e t  P r . L o s o n c z  v á r o sa  g a z d a  H ivata lán á l.

Fris Erdélyi Gyertyákat,
és finom Erdélyi szappant:

E ’ pesti L eop old i vásárra av legjobb nem üekből vehetn i L iedem ann J. S . 
Fridriknél. Az új városban három  korona rrtszában 3 3 2 -d ik  szám  alatt.

O f e n h e i m e r  S á n d o r
P o s z tó  k eresk ed ő  (P e s t e n  a* V á cz i u tsza  e le jé n )  

aján lja  jó  á ru  naivekkel u jd o n n a n  ra k o tt b o lt j á t ; h o l ta lá lta tn ak  f in o m  és  k ö zép 
szerű  m ó d i s z in ü  k a p u t é s  k ö p ö n y e g n e k  v a ló  p o s z tó k ,  double Miiles té li n a 
d r á g n a k , |  s z é le s s é g ű  b illiá r d  é s  b é lé s  p o s z t ó k ,  b é lé s  v á s z o n ,  e g é s s é g i  e n g o ly  
f la n e l l ,  é s  S tír ia i azo* i l le n d ő  sza b o tt  á r o n .

U g y a n  o t t  t a l á l t a t n a k ;

N y e r ő  S o r s o k
fe k e te  so r so k k a l e g y ü t t  ’s  h a sz n o t íg é r ő  k ü lö n fé le  tá rsa sá g i já ték  9orsok  e ’ f. é sz t .

Nov. 27-diki húzásra.
Ú g y  s z in té n  a* Schneeberg é s  Laas u ra d a lm a k a t i l le tő  uj lo tte r ia i so r s o k .

h é t i b e n  a* p éwzfo-l vám a t közép  bo t i é  No v e mb e r  Z-űikám
6 pCentes Státus kötelező L eveleké 8 7 | for. 

4 pCentes —  —  —  76f —
1820-diki Státus L őtt. 100 forint —

Nov. 4-ikén 2 Láb, 11 Hüv. 6 Von 
— 5-ikén 2 Láb, 10 Hüv. 6 Von.

C dikán 3 Láb, 0 Hüv. 3 Von.
7-dikén 3 Láb, 9 Hüv. 0 Von.

A ' Gabonának Pesti piatzi ára November 2-dikán 1832. Váltó Cz.ban, Potonyi mérő

1
I tiszta 
1 fr. kr. 1

középszerű 
fr. kr.

alábbraió 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraió 
fr. kr.

Tiszta Búza 6 — 40 6 — 20 6 — I Zab i 1 — 46 1 — 44 1 — 40
Kétszeres 4 — 40 4 — 20 4 — Kukoritza 2 — 46 2 — 40 —

Rozs 3 — 8 3 — 2 - 4 8 Köieskása — — —
Árpa 2 — 40 2 — 30 2 — 24 1Köles — — —

1821-diki Státus L őtt. 100 forint 126^ for. 
B éts városi Bankó kötelező 2 j  pCentes 48 —
Bank A ctiáké 1161 —

A ’ D u n a  Vi z é ne k  á l l a p o t t á  a* B u d a i  v í z m é r t é k  e zer  ént  1832-dikben.



J a v i t á s.
L a s s a n  k e l l ,  mondod , 's n e m  j ó  e g y s z e r r e  j a r í t n i  

Keptelen ! — Ezt mondod, majd ha hideg gyötör is?
Jobb mennél hamarább , — legjobb egyszerre javitn i;

Minden pillantat czélra vezet közelebb.

PESTEN Szombaton Szent András Hava 10-dik napján 183

Magyar és Erdély Ország.
Öcs. kir. Felsége Nagyságos Bessenyöi 

Beöthy Sándor eddig ítélőmester urat Ma
gyar Országon a’ királyi ügyek Főigazga
tójává méltóztatott kegyelmesen kinevezni 
(Bécsi újság.)

Ö cs. kir. FŐ Herczegsége Országunk 
Nádora ’s Főispányunk elől ülése alatt e’ 
folyó hónap 10 dikén tartott közgyűlésben 
T. N. Pest Varmegye részéről Országgyű
lési követekké választattak: T. T. Dubra- 
viczai Dubraviczky Simon első Alispány , 
és Péchujfalusi Péchy Ferencz Táblabiró 
urak.

Szabad kir. Pest Városa részéről Or
szág Gyűlési követekk választattak Tekin 
tetes H a v a s  Jósef és K o r h e r r  János 
Senator ’s Táblabiró urak.

A r a n y o s  M ar ó to n Nov. 5-dikén 
tartott köz Gyűlésben a’ jövő Ország Gyű
lésre Tek. Ns Bars Vármegye részéről 
követeknek T. T. Kesseleőkői M a j t h é n y i 
László első Alispán , és Galanthai B a l o g h  
János, Táblabiró Urak választattak.

Ns Nógrád Vármegye részéről Ország 
Gyűlési követekké választattak T. T. Pró- 
nay János és Szent-Iványi Anzelm urak.

Zomborbúl. Méltóságos Radványi 
Gróf GyŐry Ferenz úr, Tekintetes Nemes 

Második Félesztendo.

Bács Vármegyének szeretve tisztelt Főis- 
pánya, a’ honni törvényeknek szentsége 
iránt mindenkor bebizonyított ragaszko
dása, 's ez által tapasztalt lelkes hazafiu- 
sága következésében,a’ ki tudniillik azoknak 
pontos bételjesítésébe helyhezleti fényes 
hivatalának díszét, folyó évi Mind Szent ha
va 24-ik napját köz Gyűlésnek, 30-kát pedig 
Tisztikar újító széknek tartására elhatároz
ván; a’ köz Gyülekezetét, melly húzamosabb 
idő olta nem tartatott, az által tette je
lessé, hogy annak kezdetével mindjárt Ő 
Felségének ifjabb Királyunknak örvendező 
Felírást rendeltetett az iránt felküldetni, 
hogy Öt , a’ hív Magyar nemzetnek leg
nagyobb örömére — a’ Mindenhatónak 
gondviselése , azon veszedelemtől szeren
csésen megmentette, melly múltkor irtóz- 
tatóképpen lebegett királyi feje felett. Ezen 
okból a’ feljebb érdeklett hónapnak 28-ra 
tartandó Isteni szolgálatra Ö Méltósága 
által a’ Tisztikar Megyebeli Rendjeivel 
együtt meghivatván, a’ helybeli Plébániá
ba ment; — hol hálát adván az egek 
Urának ;ez öröm ünnep Ö Méltósága költ
ségén 500 személyekre adatott pompás est
véli tánczmulatsággal végeztetett bé,öröm  
érzéseket gerjesztett mindegyiknek lelké
ben ez alkalommal, a’ nemes lelkű házi 
gazdának leereszkedése, és szép nyájassága !

38. S z á m .

H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
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Mind Szent Hava 30-dik napján tar- 
tatotta’ Tisztújitás (kik választattak Alispá- 
nvokká, lásd 37. sz. lev.) Borsodi Latinovits 
Benjámin úr eddig viselt Főjegyzői hiva
talában, Ő Méltósága által megerősítetett.— 
Első Aljegyzőnek Sztrilich Tóbiás, má
sodiknak Nikolics Izidor ; Levéltárnoknak 
pedig, és tiszteletbeli Aljegyzőnek Ballún 
Pál urak neveztettek ki. Főadószedő Czabaj 
Horváth Mihály. Főügyész lett Pacséri 
Szucsies Károly. Elsőaliigyész: Vermes 
Ágoston, második: Vojnics Mihály urak. 
Fizetésbeli Táblabirók: Almási Antunovics 
K ároly, Bajsai Zákó György, Dömötör 
Pál, Fratricsevits Pál ,  Piukovics Dániel, 
és Alinási Budits Dániel urak. Számvevő 
Thurszky Ferencz. F e l s ő  Jár ás ban:  
Főszbiró: Nemes Milititsi Czintula János. 
Alszbiró: Almási Rudits Máté. Tisztelet
beli Alszbiró : Borsodi Latinovits Móricz. 
AladószedŐ: Bajsai ifjabb Vojnics Ferencz. 
Fizetéssel való Esküdtek. Borsodi Latino
vits Miksa; Nemes Militicsi Alföldi Alajos. 
T e l e c s k a i  J á r á s b a n  Főszbiró: Voj
nics Dániel, Alszbiró : Tomtsényi Tomtsá- 
nyi András. TisztJb. Alszbiró: Vojnics 
Barnabás. AladószedŐ: Vargay Gáspár, 
egyszersmind a’ Tiszai Járásban is. Fizetés
sel Esküdtek: Milassin Károly, Gábry Ká
roly. Tisza meilyéki Járásban Főszbiró: 
Lukaveezi Volarich János ; Alszbiró: Knézy 
Antal. Tisztlb. Alszbiró , ’s Táblabiró Niko- 
lits András. Esküdtek : Eremies János , Bal
lún Márton. K ö z é p s  ő J á r á s b a n  Fősz
biró : Pacséri Odry András. Alszbiró : Tö
rök Sándor. Tisztlb. Alszbirák: Karácso
nyi Leopold, Rákóczi Partsetich László 
egyszersmind Várkapitány, Dévai Dévay 
Imre, egyszersmind Eletesházibíztos Al
adószedŐ: Omoroviczai Szalmásy Miksa. 
Esküdtek: Kocsis János, és Pólyák Péter. 
A l s ó  J á r á s b a n  Főszbiró: Állaga 1st 
ván. Alszbiró : Bajsai Zákó István. Tisztlb. 
Alszbiró: Vajszkai Gromon Móritz. A1

adószedő: Borsodi Latinovits Imre. Es
küdtek: Borsodi Latinovits Kálmán, Bo- 
derlicza János.

A’ legközelebb tartandó Ország Gyű
lésére követeknek választattak köz akarat
tal első Alispány Pacséri Odry József és má
sodik Al/spány Almási Rudics Jó’sef urak , 
de az első Alispány úr több fontos okok
nál fogva személyébe helyheztetett ebbéli 
bizodalmát a’ Nemes Karok, és Rendek
nek megköszönvén, helyébe második kö
vetnek választatott Pacséri Szutsils Ká
roly tiszti Főügyvéd úr.

Méltóságos cs. kir. Tanácsos , Nemes 
Torna Vármegyének volt első Alispánja , 
most pedig Nemes Ugocsa Vármegyének 
Főispáni Helytartója, Kis Csóltoi és Pel- 
sűczi Ragályi Abrahám úr ő Nagysága , 
October 29-dikén Tornán tartatott Közgyű
lésen, búcsút vett a’Torna vármegyei Ka
roktól és Rendektől. —  Érzékeny búcsú 
beszédje, mélyen érezteté a’ számosán ösz- 
vegyült Rendekkel, majd nem kipótolha- 
tatlan elvesztéseket; mélyen érezteté azt, 
hogy abban, a’ kit hazánk attya ’s királya 
kegyelmesen főbb ’s érdemlett pólczra 
emelni méltóztatott, igazságos, ’s részre 
hajlástnem esmerő birájok, a’ bírói széken 
kívül nyájas ’s leereszkedő barátjok távo
zik el. — Ezen fájdalmas érzelmeket elő
ször ugyan azon megye Főjegyzője Tekin
tetes Knézsik Jósef, azután második Alis
pánja Tekintetes Marlinidesz László urak 
nyilatkoztatták ki ékes és szives beszédje
ikben. A’ karok és az adózó nép, mellynek 
attya vala , ezer áldásai köveiik őt rendel
tetése helyére. — Adjon a’mindenható Ki
rályunknak sok illy hiv jobbágyokat, a’ 
hazának sok illy érdemes íiakat!

A’ Gyűlés után valamint a’ Statusok 
pompásan megvendégeltettek — úgy a’ me
gyében tanyázó nemes katonaságnak, és 
a’ minden helységből, béhivattatások nél
kül ,  attyoknak elbúcsúzásához megjelent
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nemtelen elöljáróknak , illendő ebéd adat- 
tatott. — ( közli Jankó András uradalmi
ügyvéd.)— ^

Jász Kis-Er Aug. 22-dikén. — Burán , 
Tek. HevesVármegyében fekvő helységben, 
Tek. F a z e k a s  G e d e o n  úr, több Tek. 
Vármegyék Tábla-birája, ki elébb , ugyan 
azon Tek. Vármegyénél több esztendőkig 
jegyzői hivatalt viselt, folyó 1832-dik Aug. 
12 dikén , közhasznú életének 35 dik esz
tendejében , meghalálozott. Hidegűlt te
temei , ugyanott azon általa készíttetett 
sírboltba, mellybe elsőbben kedves hitve
sét R e t s k i  R e t s k y  ’S ó f i á t ,  később 
Gyru l a  nevű szeretett kisdedét záratta, 
a’ nevezett hónap 15-dikén díszes halotti 
szertartással tétettek le. Benne egy virtus 
valódi barátját veszténkéi, kinek erkölcse 
józan, tiszta és kimívelt, elmebéli tehet
ségei kitűnők, társalkodása nyájas és ma
sokat kedvre derítő vala. A’ tudományok 
iránt vonzó szeretetérűl, jeles könyvgyűj
teménye, mellyet több nyelveken írott, 
helyes Ízléssel kiválogatott újabb szerzők 
munkáiból szerkeztete, és azon számtalan 
órák , mellyeketezeknek olvasásokra öröm
mel aldozék fel, telyes bizonyságot nyúj
tanak. Élete rövid, de érdemekkel kitetsző 
vala. Béke fedezze hamvait! (B. D .)—*

Erdélyből Oct. 22-dikéről írják , hogy 
Nagyméltóságú Tusnádi Kováts Miklós, 
belső titkos tanácsos ’s Püspök úr ÖExcja 
egymásra halmozza a’ bőkezűségnek ’s örök 
emlékezet érdemlő jótéteményeknek pél
dáit. Nem régen építtette fel a’ Tűrí pom
pás és csinos egyházat; majd a’ Szilágy 
Somly ói cath. Gymnasiumban egy haszn os 
tanítói széknek alapításáról gondoskodott 
(l. 35. sz. lev.) Közelébb pedig a’ Károly- 
Fejérvári nevendék papság számát 14-el 
nevelte, ’s az odavaló nemes Káptalan 
gondviselésére Sz. Mihály hava 28 dikán 
ezer ft tőkepénzt bízott olly czélból, hogy 
annak kamatja esztendőnként azon két ne

vendék papnak adassék jutalmúl, kik a’ 
n é m e t  n y e l v  tanulásában legnagyóbb 
előmenetelt teéndenek. Mind ezeket fely űl 
haladja azon kegyelmes atyai gondoskodá
sa , melly szerint Károly Fejérvárott egy 
emeletes házat vett az erdélyi elaggott ’s 
erőtlenedett egyházi férfiaknak számára ; 
a’ czélirányos elkészítésre meg ezenkívül 
hat ezer forintot szánván, azon hozzáadás
sal , hogy midőn illy nevezett egyházi 
férfiak nem lakándanakaz e’ végett szerzett 
épületben , ennek legalább is 800 ftra menő 
évi haszonbére ugyan azon érdemes, de 
már a’ szolgálatra alkalmatlan egyházi fér
fiak számára rendelt kintstár gyarapításául 
fordítlassék. Boldog haza! melly illy nagy 
lelkű Főpapokkal dicsekedhetik. ! !

N. S o m k ú t ,  Oct. 13 dikán: Ezen 
folyó hónap 8-dikán közgy űlést tartottak 
nemes Kővár-Vidéke Rendei, Fő-kapi
tányi Helytartó Sáros Berkeszi Méltósá- 
gos Katona László úr rendes előlülése 
alatt. Újabb módjok vala tehát hazafi 
lelkesedéseket bebizonyítani, munkálni a’ 
közjóra, polgári helyezetekből folyó tisz
teket tel jesiteni, ’s azon alapúit jussaikat 
megy ei közűgy eik kormány ozásához gya
korolni. Felsőségi rendelések , megy7ét 
egészben , ’s egy eseket külön illető sérel
mek, követelések, ’s közrend jelen szük
ségei könnyíthetésére, ’s jövendő állan
dóbb kikeriiltethetésére teéndő intézeteket 
érdeklő értekezések , több törvényhatósá
gok ezen vidék rendéit felszólító, rész- 
szerént ezen rendek megszólítására vett 
választó tudósítások, és törvényes négy' 
vallások jussait illető tárgyak, a’ közgyű
lés tárgyai.

A u s z t r i a .
A’ cs. kir. hadiseregnél következő elő

léptetések történtek: Báró Weiden Lajos 
Grál őrnagy és brigadás meghatalmazottá 
neveztetett a’ katonai középponti Biztos-

)(



gáglioz menus! Frankfurtba. General ma
jorrá lett: ezredességből Dragollovics Já
nos. Ezredesekké lettek ezredesi főhadnagy- 
ságból: Gróf Gaisruk Aloiz , Hessen-Phi- 
lippsthali Herczeg Ferdinand ; Sardagna 
Jósef; B. Stürmer Károly ; Brambilla és 
Portenschlag János. —Ezredesi Főhadnagy- 
ságra léptek Főstrázsamesterségbol: jViráz 
Károly; Drever Fridrik; Bourcy; Már 
Antal; Holczer Aloiz; Foscolo Julius, és 
Münstermann Arnold. — Főstrázsameste- 
rekké lettek kapitányságból: Du Rieux de 
Feyau; Roszbach Henrik; Hampel Maxi
milian ; Baks Károly; Dresler János; Klein
dienst János; Erdődy Gróf Pálfy János; 
Wolfram V ilm os; Hrg Schwarzenberg.

Nagy Britannia.
(Globe) A’ közép tengeren lévő Bri

tannia és St Vincent nevű 120 ágyús linea- 
hajók parancsolatot vettek , hogy a’ por- 
tugalli partnál lévő álló Parker admirá
lis hajó seregéhez csatoljak magokat, ’s 
ez által pótolják ki azon hajókat, mellyek- 
nek Sir Malcolm flottájával kell egyesül
niük.

(Courier) Ez utóbbi 24 órák alatt az 
orosz , burkus franczia , belga és hollan
dus követek kurírokat küldöttek udvaraik
hoz uzon tudósítással, hogy Anglia és Fran
czia Ország végképpen elhatározták Hol
landiát erőszabkal isszoritani Antverp oda- 
hag^asára. A’ Times ezekhez teszi még, 
hogy a’ franczia seregeknek Belgiomba tüs
tént leendő nyomulásokat tárgyazó paran
csolatok is indultak el. A’ franczia hadi
hajóknak, mond tovább a’ Times, tegnap 
Brestből Cherbourgba kellett evezniek, 
hogy holnap (25)Spitheadnál, az angol flot
tával egyesüljenek, ’s így késedelem nél 
hül indulhassanak a’ Schelde felé.. (?) A’ 
Courier jókorinak állítja a’ Timesnek e 
most felhozott híresztelését; tudtára kell, 
úgymond, adni elsőben Wilhelm királynak

az egyesült akaratot; ’s először a’ blokiro- 
zásnak is el kell döntetnie; azután indul
hatnak franczia katonák Antverp falai alá.

A’ Morning Chronicle következőkép
pen eszmélkedik az irlandi ügyben: „Fáj
laljuk , hogy kéntelenek vagyunk látni az 
irlandi dolgok állapotját; mert soha ki nem 
mehet eszünkből, hogy e’ dolog a’ minis
tereket nem kevés nehézségekbe bonyolít
ja. Stanley ur igen ügyes szónok , de van 
benne valami, melly őt az Irlandusokkal 
való bánásra alkalmatlanná teszi. Valóban 
azon jó indúlatu nyíltság, melly Lord Al- 
thorpnak olly kitündöklő vonása, sokat 
tehetne az irlandi tagok zabolázásokra. 
Az Irlandusok különösen érzékenyek a’ 
sérelmek iránt, és semmi inkább őket nem 
bántja, mint a’ hideg ’s kevély magavise
let, melly fájdalom! az angol aristocratiá- 
nak egy különös karaktervonása leve. Va
lamivel több udvariság az irlandi tagok 
iránt, sok kedvetlenségeknek elejét veheté 
vala. De azon kevély megvetés, mellyel 
bántak velek , midőn a’ tizedhatározást rá- 
jok tolták, igen megfontolatlan volt. Mi 
a’ dolgon még segíthetni véljük, ’s nem 
vagyunk azokkal egy értelemben, kik 
az irlandusokkal semmit gondolni nem 
akarnak. Stanley urat mi sokkal inkább 
az angoly, mint irlandi éghajlathoz szüle
tettnek tartjuk. Talentoma kétségen kívül 
felséges, csak az a’ tehetsége nints meg^ 
hogy az irlandusoknak tetszhetnék (elég!). 
Grant úr, ki olly nagy kedvességben volt 
nállok , tanúságul szolgálhatna nékie,mint 
Lhet ez indulatos népnél kevés nyájasság
gal sokat kivinni. A’ dublini canczellaria 
több mint 1,200 végrehajtó parancsolatot 
adott ki a’ hátralévő tizedre nézve , melly 
az iuj tizedbill szerint a’ koronáé. Mivel 
pedig a’ földnépe éppen olly kevéssé szeret 
f i z e t n i  a’ k o r o n á n a k ,  mint a’ pap
s á g n a k ;  ennélfogva a’ dublini újságok
ban csak azt olvassuk, hogy most ide,



majd amoda küldetnek a’ gyalog, lovas 
katonák ’s pattantyusság a’ törvények fenn
tartására.“ Mind ezekkel röviden csak azt 
akarja állitani a’ Morning Chronicle , hogy 
Stanley úr nem irlandi Titoknoknak való, 
ennél fogva jobb lessz, ha e’ hivataláról 
lemondatnak vele.

(Times) Az egyezés, melly szerint fog 
történni Hollandia ellen Anglia és Fran- 
czia országnak egyesült katonai munkál
kodása, egy különös kurir által küldeteti 
Parisba Oct. 23. hogy a’ francziák királya 
azt jóvá hagyja. Hihetőleg a’ megerősített 
egyezés 26-ikban estve vagy 27 ikben reg- 
gekvissza jövénd, a’ mikor osztán Anglia 
ratinbatiója kicseréltetik. Ezután lehet azt 
a’ többi három hatalmasság követeivel, va
lamint a’ belga és hollandus miniszterekkel 
is hivatalosan közleni. Mig ezen ünnepi 
ségek (fonnák) véghez nem mennek, nem 
lehet mondani , hogy az Orosz és Burkus 
megegyeztek az avatkozásba. A’ Globe hi 
szi, hogy a’ franczia sereg még November 
hónapban eldönténdi az antverpi kérdést.(?)

(Courier) Fontos üzenetek érkeztek 
ma (Oct. 26.) Parisból. Mint bizonyost 
mondhatjuk , hogy a’ három hatalmasság, 
Ausztria , Burkus s Orosz országok a’ fran
czia sereg Belgiomba leendő nyomulásá
ban meg nem egyeztek , sőt forma szerint 
annak e l l e n t m o n d o t t a k .  E’ protesta- 
tiot a’ burkus minister adta át a’ franczia 
udvarnak, ’s a’ Muszka és Ausztriai köve
tek is mellé állottak annak, bár udvarok
tól még hivatalos utasitást e’ részben nem 
vettek ; de semmit nem kételkedtek a’ fe
lő l, hogy kormányaik a’ protestatiókoz 
kaptsolják magokat.

Franczia Ország,
Az erkölcsi és politikai tudományok 

akadémiája (1. 37. sz. lev.) tagjainak száma 
harminezra határoztatott öt szakaszokra 
oszlik ez, mellyeket tesznek 1) a’ íilosophiai, 
2) moral. 3) Törvényhozás status és ma

gányos törvényludománnyal 4) Statusgaz
dálkodás és statistika. 5) közönséges és 
filosofiai história. Az akadémia tagjaivá ne
veztettek , kik ezen osztály eltöröltetése- 
kor ahoz tartoztak, névszerinti Báró Da- 
cier, Daunou , Gróf Garat, Lacuée, Gróf 
Cessac, Gróf Merlin, Marquis Pastoret, 
Gróf Beinhardt, Gróf Roederer Gróf 
Syeyes , Herczeg Talleyrand. E’ tagokhoz 
még haladék nélkül az Intézetből négyen 
fogják magokat kapcsolni választás által; 
’s az e’képp egybegyűlő tagok bizo
nyos előre meghatározandó időpontban 
még hetet választanak; ezek töltik be 
annakutánna választás által a’ még üres 
helyei e , ’s ugyan ezek választanak egy osz- 
tályokbeli főtitoknokot is. A’ tagoknak öt 
szakaszokra leendő felosztása jóváhagyás 
végett az oktatási miniszter elébe terjesz
tetik. Az osztálynak régibb határozatjai 
megvisgáItatnak ’s a’ miniszter elébe újak 
terjesztetnek. A’ mi nállunk különös figyel
met érdemel, az erkölcsi és politikai tu
dományok akadémiájának költsége, a’ sta
tus költségei közt foglal helyet’s határoz- 
tatik meg ’s igy fog a’ kamarák elébe ter
jesztetni. (Franczia országban e’ nem új- 
síg!)

Oct. 27-kén történt meg az említett 
n gy tag választása; melly Cousin, idősb 
Dupin , Delaborde Sándor és Haudet urak
ra esett.

(Messager). A’ minisztérium azon vál- 
tozhatallan határozásaiul, hogy Belgiomba 
franczia sereg nyomuljon, elállott, vagy 
inkább azt módosította. A’ belga seregek 
most és Nov. 3-dika közt elkezdik az ant
verpi fellegvár ostromlását, és ha, mint 
Leopold hiszi , a' katonái győznek, úgy 
nem lessz szüksége a" fancziáktól gyámo- 
littatnia. De ha a’ belgák szerencsések nem 
leéndenek , a’ mi seregünk is elkezdi hadi 
mozdulatit, ’s ekkor a’ doctrinairek egy 
közönséges hadra gerjesztik Európát. Bel-
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°iom ’s Franczia ország hely heztetese 6Z eset* 
ben nagyon veszedelmes lenne. Mert ha a’ 
hollandus seregek győznek Antverpnél, 
Brüssel ellen nyomulnak, melly csak tiz 
órányira fekszik, ’s igy hamar Leopold 
királyi városa előtt fognak teremni. A’ 
franczia hadi seregnek akkor egy győze
delmes néppel kellene küzdenie, melly 
csak hamar elfoglalná Belgiom minden 
főbbvárosait; ’s a’ Hollandusok gyámo- 
littatva a’ Burkusoktól seregünknek a’ 
legnagyobb gátokat vetnék elébe. Ha 
pedig megmaradt volna kormányunk, hada
kozó szándéka lévén, tegnapi határozása 
m ellett, hogy Belgiomba tüstént franczia 
katonaság nyomulna, akkor Brüssel, Ant- 
verp és minden nevezetes helyek hatalmunk 
alá estek ’s a’ hadat szerencsés következé
sekkel folytathattuk volna.

Ugyan azon újság írja: Humann úr 
beszélte egynek barátjai közűi , hogy ma 
(Ocl. 25.) éppen olly kedvezők a’ londoni 
tudósítások , mint ijesztők valának tegnap. 
E nyilatkozását a’ financzminiszternek 
mi következő környűlállásból magyaráz
zuk: Kedden estve Herczeg Tallejrrand 
Grey és Palmerston lordokkal egy reggeli 
öt óráig tartott conferencziában volt. Bi
zonyosnak beszéllik, hogy e’ beszélgetés 
nek resultatuma egy támadó ’s védő (offen
siv , defensiv) egyezkedés. De ha szinte 
megvalósulna is e’ hír, semmivel se vol
na kevésbé igaz, hogy ha Ausztria, Orosz 
és Burkus ország folyvást ellenére leend- 
nek a’ mi Belgiomba való menésünknek , 
állapotunk semmit sem javúl, sőt szöve
vényesebb lessz, ’s a’ közönséges háború 
közelébb álland hozzánk.

A’ Temps nem hiszi, hogy Talleyrand 
úr, bár melly nagy légyen is ügyessége, 
időt vehetett volna egy Anglia és Franczia 
Ország közt való védő ’s támadó alliancz 
kötésére.

A’ Memorial bordelais lissaboni levél 
után ezt jelenti: D. Miguel Lissabont

azon szín alatt hagyta e l , hogy Coimbrá- 
ban katonai szemléletet tartson ; de itt azt 
hiszik , hogy ő megszökni készül, mivel 
némelly tudosittatásai szerint, seregei közt 
a’ legnagyobb rendetlenség uralkodik.

(Messager) Ma reggel (Oct. 27.) lát
juk, hogy ismét ott vagyunk, hol voltunk, 
a’ belga hollandi ügy ismét alkudozásokra 
tért vissza; melly foly Parisban, Brüs- 
selben , Haagában , Berlinben , tavaszig 
már ezzel telik el az idő. Herczeg Deca- 
zes, Gróf Apponyi és Lehon úr hosszas 
conferencziát tartottak az angol követség 
palotájában Lord Granvillevel.

A’ Journal des Debats angol újsá
gokra hivatkozva , igyekszik megmutatni, 
melly nagy, nyílt és világos mostanában 
Anglia és Franczia Ország közt az egyet
értés, úgyhogy a’ francziák haladék nélkül 
mehetnek Antverp falaihoz , hogy Chassé 
generalist annak elhagyására szép szerint, 
vagy erővel kénszerítsék. A’ N a t i o n a l  
pedig ezt írja: Londonban senki se hiszi 
egy Anglia és Franczia ország közötti al- 
liáncz lehetőségét! E’ két ország ritkán 
volt egymással szövetségben; csak akkor 
történt ez , ha egyik vagy másik kormány 
elaljasodott; mint Il-dik Károly alatt, ki 
franczia arany segítségével tarthatá magát 
meg a’ parlament ellen ; a’ régenség ide
jében , melly egy Orleáni herczeg kormá
nya alatt először kóstóltata velünk gya
lázatot. Fox és Bonaparte nem viheték ki, 
hogy Anglia és Franczia ország közt alliancz 
köttetnék. De hiszen a’ Courier és Globe 
(az angol minisztérium orgánumai) világo
san írják , hogy előbb megkell kérdeni a’ 
hollandi királyt, mintsem kénszerítő rend
szabások használtatnának ellene. Mit akar 
hát a’ Journal des Debats a’ tehetetlen do* 
ctrinának ügyetlen propagandája ?

A’ ministen tanátsban még mindég 
Fülöp király az előlülő. — Beszéllik , hogy 
e’ tárgyban a’ 1 orena örökös igy nyilatkoz
tatta volna ki magát: „Famíliánk soha sem
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hägyjai magától elvetetni az elől ül őséget 
( a ’ ministeri tanátsban); mert különben 
8 napig sem tarthatná meg a’ királyságot!“

H o l l a n d i a .
A’ hollandi újságok Oct. 25 ikről így 

Írnak: A’ Grál statusok első kamarája a’ 
második kamarától készitett felírást a’ ki
rály megnyitó beszédére elfogadta, ’s an
nak ma kell a’ Fejedelemnek át adatnia. 
Nagy tetszésüket nyilatkoztatják ebben a’ 
holl andi karok és rendek azon elhatáro- 
zotságon és állhatatosságon, mellyet mu
tatott a’ kormány folyvást a’ conferentía 
munkálati alatt; ’s kérik ő felségét a’hol
landus királyt, hogy illő kivánatjai mel
lett továbbra rendületlen maradjon meg , 
és semmi szin alatt ne engedjen. 23-ikban 
egy rendkívül való kabineti tanáts tarta
tott, mellynek végével kurír küldetett Lon
donba. A’ Scheidet illető kérdés most már 
olly állapotban van , hogy a’ conferentía 
elébe terjesztett uj ajánlatok kielégítők 
lehetnek.

A’ hollandi király meghatalmazottja 
a’ Conferentía 69-dik és 70-dik protocoi- 
lumára következő feleletet adott:

,,A’ londoni Conferentía 69-dík és 
70-dik protocollumai, ’s a’ hozzájok kap 
csőit acták nérnelly megjegyzéseket fog
lalnak magokban a’ hagai udvarnak a’ 
mostani alkudozások alatti magaviseletéről. 
A’ hollandi kabinetnek a’ Conferentía vé
leménye iránt viseltető tisztelete, ’s ön 
kötelessége nem engedik Őt e’ tárgyra 
nézve hallgatásban maradni; a’ hollandi 
király alólírt meghatalmazottja, udvara 
parancsolatjából az említett hivatalos jegy
zékekből elő fog nérnelly helyeket hozni, 
’s azokhoz szükséges felvilágosításokat 
kapcsolandó

,„,A’ hollandi meghatalmazottnak Sep
tember 20 diki hivatalos jegyzéke (így szól
janak az említett protoeollumok) nem 
szóll semmit a’ September 6-dikán vele

közlött Schemáról, sem az abban ajánlott 
békeeszközről. A’ hollandi kormány egy 
új hivatalos jegyzéket intézett a’ conferen- 
tiához, a’ nélkül, hogy a’ britanniai meg
hatalmazott által vele közlött bizodalmas 
közlésekről bővebben értekezett, vagy 
azokra csak czélzást is tett volna. A’ hol
landi kormány teljes hallgatásban maradt 
a’ britanniai meghatalmazottra nézve. A* 
hollandi meghatalmazott legkissebbet sem 
felelt azon biztos nyilatkoztatásokra , mel- 
lyeket ő maga kapott, ’s adott által.uu

,,A’ britanni meghatalmazott az em
lített Schemat, mint a’ fent említett 
acták egyikében mondatik, csak maga 
fejétől tette fel, ’s közlötte bizodalmason 
az alólírttal; a’ hágai udvar annál fogva 
a’ londoni udvar megsértésének tartotta 
volna a’ maga egy nem a’ conferentiától 
került javallatra adott feleletét a’ confe- 
rentiához intézni, ’s ez előtt ama’ javallat 
el nem fogadására indító okait előterjesz
teni. Úgy ítélte, hogy az ezen Schema 
kútfejében tartozott tiszteletnél fogva, a’ 
feleletnek is ugyan azon úton kellene adat
ni , mint mellyen a’ Schema hozzá érke
zett, ’s más utat a’ már ennyire haladt 
alkuk továbbá vitelére nem választhatott. 
A’ britanni követtel Hágában tartott hosz- 
szas öszvejövetelekben a’ hollandi külső 
dolgok ministere a’ dolgok egész miben
létéről olly szabad ésnyilt szivűséggel fe
jezte ki magát, mellyet egy hazafias virtu
sai által magát megkülönböztetett nemzet 
képviselőjétől jó névén nem venni lehetet
len vala. Az alólirt részéről azt a’ nyilat
kozást adta, hogy a’britanni külső dolgok 
ministerének Schemája el nem íogadtat- 
hatikó (Folytatjuk)

B e l g  i  o m.
Brüssel Oct. 22. A’ conferentía kor

mányunk elébe új javallatokat terjesztett, 
s időt engede azoknak Nov. 3 dikáig elfő-
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gadására, vagy félre vetésére. Ugyanazok 
ez előterjesztések , mellyek előbb a’ hol
landi udvarral közöltettek , ’s attól fonto
lás alá vétettek. De bizonyosnak mondják, 
hogy Goblet ur azokat felelet nékül küldte 
vissza. Az orangista clubbok akadály nél- 
küi terjedeznek most különféle városok
ban. Itt is van egynéhány, mellyekhez 
szolgálaton kívül lévő nagy tisztek tartoz
nak. Ezen egyesületek mit és mennyit te
hetnek a’ fennálló kormány ellen , megha
tározni nem lehet; annyi bizonyos hogy 
ezek azon alapon épülnek, mivel a’ régi 
dynastia még köztünk sok kedvellőkre, 
különösen az Orani herczeg a’ seregnél több 
követőkre talál.

A’ Moniteur beige szerint Duvivier úr 
ideigleni financzministerré neveztetett.

P o r t u g a l l i  a.
A’ két ellenséges hajósereg közt a’ 

V i g ó i  kikötő előtt Oct. 14-kén 4 óráig 
tartott csata történék; de a’ mellyneknem 
látszik, hogy egyébb következése lett vol
na, mint a’ hajókötelek, árborczok ’s vi
torlák megrongáltatások. Azon hajó, mely- 
lyen Sartorius admirális ,volt legtöbb kárt 
vallott, maga az admiral is sebet kapott. 
Ezután Oportó felé vonta magát, a’ Mi
guel hajóserege pedig a’ Vigói öbölnél 
marada. —

B r a z í l i a .
R io  J a n e i r o  Jul. 31. „Jóllehet ne

hány napok ólta nyugodtabban vagyunk; 
de a’ kereskedés és élet annyira lesüljedt 
itt, hogy több időnek kell lefolyni, mig 
ismét azon fokra hágand, mellyen Don 
Pedro idejében virágzott. Mivel most már 
a’nemzet egy része látja , miilyen szomo
rú következései lettek ama szerencsétlen 
revolutiónak, a’ nélkül hogy reménylett 
haszon csak egv is hárárnlott volna a’népre I

belőlíe; sokarl még azok közül is, kik D. 
Pedro megbukását eszközlotték, visszajö- 
vételét óhajtják. Nem hihetetlen, hogy ez 
elébb utóbb meg fog történni.“

Egyvelges Hírek.
Gróf Alcudia spanyol exminister To- 

ursba (Indre-Loir megye fővárosa fran- 
czia Országba) utazott; és igy a’Pampelu- 
nai fogságot kikerülte; de e’ szerint Lon
donba sem küldetik követnek.

Bonaparte Lajos (az ifjú) Lemercier 
urnák 100 frankot küldött a’ patriótái saj
tó előmozdítása végett egyesült társaság 
némi segéliésére.

A’ belga kormány e’ f. esztendő ki* 
lencz első hónapjaiban bevett jövedelmé
ről következő tudósítást adja, öszve hason
lítva azt a’ múlt év kilencz első hónapjai
ban történt bevételével: a’ vámból bevett 
1831. 1.317,370 for. 1832 ben 2,417,928. 
és igy 1,090,558 al többet mint az előb
biben ; az árruadóbul ez utóbbi esztendő
ben 654,045 fta l; a’ bélyegezésből ’s ko
ronái jószágokból 1,826,334 e l ; a’posták
ból 114ezerftal többet, öszvesen negyed
fél millióval szaporodott e’ folyó évben a5 
Belga királyság jövedelme.

A’ spanyol király ’s egész familiája 
Oct. 18-dikán tért S. Ildefonsóból a’ fő va
rosba vissza; ’s ott lármás é l j e n e k  közt 
fogadtatott.

A ’ török Szultán Ibrahimmal alkudo
zásba szándékozik a’ békesség helyreállí
tása felöl ereszkedni.

L e g ú j a b b .  A’ béc-i Beobachter most érkezett 
(Nov. 8-diki) számja közli a’ spanyol királyné által 
Oct. I5-dikén kiadott k e g y e l e m  v é g z é s t ;  s ez 
éppen olly értelmű , mint említők. — Ugyan itt olvas
ható Don Miguelnek azon végzése; melly szerint tá
volléte alatt .V fővárosbeli estremadurai és a5 Tajo mind 
két oldalán lévő' erősségekben seregek’ főkormányzását 
Cadaval herczegre bizza. — G r ó f  P o z z o d i  B o r g o ,  
ki Oct. 29-dikén Frankfurtba érkezett , Carlsruheban 
kapta a’ h ű s é g  h á z i  r e n d j é t  a’ bádeni Nagy 
herczegtől. — A’ belga király és királyné Oct. 26-tól 
ismét Brüsselben vágynak.

(Hasznos Mulatságok 38 Szám. J árkus Hirdetés)



Ofenl i e imer  S á n d o r
Posztó kereskedő (Pesten a’ Váczi utsza elején) 

ajánlja jó áru mivekkel ujdonnan rakott boltját; hol találtatnak finom és közép
szerű módi szinü kaput és köpönyegnek való posztók, double MilleS téli na
drágnak, J szélességű billiárd és bélés posztók, bélés vászon, egésségi angoly 
flanel], és Stíriai azor illendő szabott áron.

U g y a n  o t t  t a l á l t a t n a k :
N y e r ő  S o r s o k

fekete sorsokkal együtt ’s hasznot ígérő különféle társasági játék sorsok e’ f. észt.
Nov. 27-diki húzásra.

Úgy szintén a’ Schnetjberg és Laas uradalmakat illető uj lotteriai sorsok.

Nevelő Intézet.
Özvegy N agy, született Báró Szopek Antonia, és Leánya Nagy Aloyzia, 

egész tisztelettel jelentik, hogy a’ M. K. Helytartó Tanáts kegyes engedőmével 
már több esztendeje Kisasszony Nevelő Intézetet nyitottak m eg , mellybe a’ Ne- 
vendék Kisasszonyok kosztra, és szállásra a’ legillendőbb feltételek alatt fogadtat
nak , mindenre a' mi a’ pallérozott neveléshez kívántató — vallás, olvasás, szép
írás, rajzolás, muzsika, tántz, Magyar, Német, Frantzia nyelvre, valamint min
den szükségesebb, és minden finomabb Ízlésű fejér személyi munkákra a’ leg
jobb módon taníttatnak.

Lakások vagyon az Országúton — Landstrasse — Huszár Ház Nro 1.

Eladó-Ház.
(2) A’ Budai vízi városban az Új utszában 718-dik szám alatt legjobb ál

lapotban lévő, 8 szobábul, 4 konyhából, 2 élés- 's fa kamarákból, és pinczéből 
álló ház, mellyben húzó kút vagyon , hozzá tartozandó virág kerttel együtt, melly- 
ben egy szép kerti szobácska, és merőkút találtatik, szabad kézből a’ házban 
kérdezendő feltételek alatt eladandó. Budán November 6-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(2) Losonczon a’ külső Vásár piatzon egy igen jó helyezetű kő Ház, melly- 

ben három szoba, konyha, és élés hamara, ezeknek tetején pedig 4000 pos. 
mérőre való gabona tár van , mellette lévő cselédházzal, kamarával, kis pintzé- 
vel, és 8 marhára való Istállóval, szabad kézből alku szerént eladandó. Ez eránt 
értekezni lehet Pr. Losoncz városa gazda Hivatalánál.

Második Félesztendo.

38. 9

a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.



J e l e n t é s .
(3 ) A’ R im á i vasmivelő Társaság ( Coali.io ) Magyarországban Gömör ás 

Kis-Honth tövényesen egyesült Vármegyének Ris-Honthi kerületében 21 helysé
gekben lévő nemesi Birtokait ’s ezekben helyheztetett vasmühelyeit átaljában és 
együtt árverés szerént haszonbérben kiadni szándékozván, e’végből jövő JS33-dik 
esztendő Május 21-dik napjára mindkét Magyar hazánkból, ’s a'külföldről azokat, 
kiknek az érdeklett haszonbérléshez kedvek leend, ezennel meghivja.

A’ haszonbérbe kiadandó tárgyak 1 s azokkal egyben kötött használatok e’ 
következendők:

1- ször A' vasmühelyekhez tartoznak három olvasztó kemenczék , mellyeknek 
egyike nem régiben tüzet kiálló kemény és jó szerekből ritka ízléssel épitődvén, 
folytába két esztendeig és három hétig dolgozhat, ’s egy mázsa vaskőből 40 font
nál bővebben, hetenkint hét — nyolcz száz mázsa jó nyers vasat termeszt. A’két 
kisebb olvasztók is ,  a' készíthető vas-mennyiséghez képest, alkalmasan használ
hatók. Ide tartoznak továbbá 15 friss és 10  nyújtó hámorok, két kissebb Rovács- 
mühelyekkel; mellyek jelenképen közönséges egyező Ítélet szerint, legjobb mi- 
némüségü első rendű 24,000 mázsa különbféle nemű kovácsolt vasat adnak. — 
M indaz olvasztó kemenczéknél, mind a’ hámoroknál, Tiszti alkalmatos, több
nyire kemény szerekből épült házak ’s a’ Birtokigazgató hivatal számára különös 
tágas és bátorságos lakás találtatnak.

2- szor A’ Társaság tulajdon bányájiból annyi különböző ’s a’ jó vas készíté
séhez szükséges vegyítésre alkalmatos vaskövet, szinte tulajdon erdejéből annyi 
ölfát adhat a’ haszonbérlőnek esztendőnkint, melly az elbérlő szorgalmához ké
pest 24 ezer mázsát is haladó vas termesztéséhez szükséges.

3- szor A’ Műszerek , vagy Machinák hajtására elegendő ’s legjobb esésű viz, 
épületek tételére, olvasztók igazítására legalkalmatosabb mész-termés és alap-kö
vek (©efleííjíctne) a’ Társaság tulajdon Birtokai kebelében bővséggel találtatnak.

4- szer A’ környék népessége, a' föld népének, — mellynek különösen a' 
bányák és hámorok teszik élelme fő-ágát, — szorgalma, munkásokban soha fel- 
akadást nem enged.

5- ször A’ műhelyek mozgását a z , hogy minden vaskészitéshez tartozó sze
reket maga környékében, egy — két ,  ’s legfeljebb négy órányi távolságra jó uta
kon hordathatja, a’ készítményeivel való kereskedést, ’s vasa kelerdőségét pedig 
a’ Társaság Jószágainak nagy részén, műhelyei mellet pedig altaljában ker< sztül 
húzódó csinált országutak felettébb megkönnyítik. Illy országút köti öszvea Tá-i 
saság műhelyeit, az Országnak csak ]8 mértföldre eső , fő kereskedő városájPA 
Pesttel; — holott ma is fenálló lerakó boltjában sok ezer mázsa vasat haszonnal 
elád; — helyben a' megyebéli ’s távolabb lakó kereskedők szinte több ezer mázsát 
megvásárolván, azt az Ország minden részeibe elhordják.

6- szor Kétséget nem szenvedhet a' fent irttak szerint, hogy a’ műszerek haj
tására elegend ő’s legjobb esésű vizek, erdőkkel bővelkedő tájékok 's elfogyha- 
tatlan vaskő-Bányák a’ Társaság műhelyei mellett arányos körbe húzódván öszve , 
’s a' természetnek teremtő munkássága, a* vasmivelést és kereskedést könnyítő 
környülményektől segittetvén, a’ vaskészitésnek mind a' meni-yiségben való ter
jedésére, mind tökéletesítésére az ahoz értő művésznek csaknem határtalan mezőt 
ny i t , ’s a’ miveltség ezen hasznos pályájára szép reményekkel ád jelt.

) (  9  ) ( ;
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7-szer A’ leirt vasmühelyeken hívül, azokkal egyszersmind 's áltáljában bér- 

ben kindandók lesznek mind a’ 21 helységben találtató Jószágok, azokhoz tar
tozó mintegy 110 házhelyen lakó Jobbágyokkal, és mintegy 100 Zsellérekkel, 
kiknek marhás robotjaik 5720 — gyalog, robotjaik pedig 13240 napokat tesznek, 
— minden azon Birtok után nézendő majorság-földekkel, rétekkel, legelőkkel, 
úri ’s földi haszonvételekkel (Regalia et Territorialia Beneficia) úgym int: vendég- 
fogadókkal, mészárszékekkel, kisebb korcsmákkal, malmokkal, kallókkal, kihá
gással, agyagásással, m észégetéssel, és a' most haszonbérben lévő üveghutával.

Ezen haszonbérnek a’ környülmények szerint módosítható Feltételeit bőveb
ben meg lehet tudni Pesten Tekintetes Thaisz András királyi Táblai ügyvéd ur
nái ,  kinek utasítása után a’ haszonbérbe adandó tárgyak fekvését is , a’ látni kí
vánónak a’ helybeli mostani Rormányi hivatal meg fogja mutogatni.

Az árveréshez járulni kívánók négy ezer pengő forint Bánatbérrel felkészülve 
jelenjenek meg. Költ Rima-Brezón, a’ Társaságnak Sept. 24-dik ’s következett 
napjain 1832-dik estendőben tartatott Röz-Gyüléséből; feljegyzetté és kiadta Rat- 
kó József m. k. a’ Társaság rendszerint való ügyésze ’s Jegyzője. —

Nagy hasznokat ígérő ’s többé vissza nem léphető Lotteria.
Bétshen Choith’s D’ Fia ’s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Lass uradalmak , mellyek Illyriában , és Adels-

bergi kerületben feküsznek,
Váltságúl 100,000 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Cz. a’

meg nyerőnek.
A’ Lotteriában különös előhúzás fog történni, azután pedig a’ fő húzás, e’ 

következendő képpen!
A' különös előhúzásban kijövendő számok, mellyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a* több sors számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vágynak nyomtatva, ’s ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000; 7000; 5000; 4000; 3000; 2500; 1000; 500; 200; 
50; 's a' t. forintokat tévő sommánként

öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorszámok ellenben, a' mellyek csak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva, és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt 
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15 000; 11,000; 7,500; 6,000; 4,500; 

2,C00; 1,000; 500; 250; 200; 100; 25 etc. sommánként, öszvesen 
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zö ld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is ; ezek számára 
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.
A’ különös előhúzás, a' főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668 

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000 ; 
5000j; 4000 ; 3000; 2500; 2000 ; 1000; 500 ; 250 ; 200 ; 100 ’s a’ t. forintonként 

540,000 forintot fognak nyerni B.B,
M inden, a’ ki tíz veres sors számot (mellyek mind az első, mind a' fő hú

zásban eggyütt játszanak) egyszerre megvesz kész pénzért, egy zöld vagy sárga
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ajándék sorsot nyer ingyen, mindaddig valamig az e’felek el nem fogynak. A' 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot ígérik, hogy nem tsak a’ há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az e lő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösen az ezek számára határozott húzás
ban is , a’ mellyben okvetetlenüi mindegyiknek nyerni kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni; de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet egy ajándék sors szám hétszer is.

A’ ki tíz fekete sorsot egyszerre vált kész pénzért, annak csak egy feketével 
nyomtatott ajándék sors adattatik, melly különös bélyeggel leszen jegyezve; 
ezen feketével nyomtatott sorsok csak a’ fóliázásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb sommá 50 f. a’ főhúzásban pedig 52 f. BB,
Az elő és főhúzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben ; csak 

a’ főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. ugyancsak pengőben.
Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólirt nagy kereskedésnek, Singerstrasse 

S04. szám alatt lévő tulajdon házában; de lehet a’ Birodalomnak minden neveze
tes Városaiban is. Költ Bétsben September 15-dikén 1832.

Coith's Dl fia ’s Társasága.
Pesten sorsok vannak Liedemann Fridrich J. S. Nagy kereskedésben; úgy 

Liedemann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a’ Város-Ház piatza és vátzi- 
útsza szögletén lévő boltban a’ „Szép Magyarné44 czím alatt.

A ’ hol még öt veres sorsokhoz egy zöld ingyen nyerő sors járúl.
Eladandó és Arendában adandó Jószág.

(2 ) Szent Tamási pusztának, melly Pesttől 5 Dunától 2 órányi távolyságra 
íekszlk , egy 2200 O  hold része, rajta lakó, és gazdasági épületekkel minden 
nap eladandó.

Fehér Vármegyében, a’ Dunától kétórányira helyheztetett Alsó Sz. Ivány 
puszta 5200 □  holdnyi térségu rajta lévő épületekkel 1-ső Octobertól 1833, úgy 
árendában adatik, hogy az Őszi vetésre szolgáló nyom ás, már előre annak idei
b e n , a’ jármos ökrök legelése jussávai birtokban által vétethessen. Az árenda 
szinte 10 esztendőre terjesztetik, és az előre adandó sommával tizedik része, 
minden esztendőben iehajlik. Ez iránt Postán küldendő levelek el nem fogadtat
nak , hanem tudósítást ád T . Kutsera Lórintz Curialis ügyvéd Pesten a’ Hatvani 
utsza Nro 542. Ház, második emeletiben.

B e t s  b e n a'* p é n z  f o  l y  a m á t k o z  ép  b ö t s  e N o  v e mb e r G-dikán:
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 85j,for. 

4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 133 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 126 for. 
Béts városi Bankó kötelező 2 j  pCentec 47j —
Bank Actiáké 1121 —

A ’ B u n a  V i z é n e k  á l l  a n  o t  i  a a* B u d a i  v i z m e r t é  k s x e r é n t  XSZ'l-dikben.

A ’ Gabonának Pesti p ia tz i ára November 2-dikán 1832. Váltó Cz.bun „ Posonyi merő

I
I tiszta
I fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló II 
fr. kr. ||

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza I — 6 — 20 1 C ||Zab 1 — 52 1 — 50 1 — 44
K étszeres 4 — 40 4 — 20 IjKukoritza 3 — 2 —  56 2 — 50
Rozs I 3 — 10 3 — 2 — 50 IKöleskása — — —
Árpa | 2 —  50 2 — 46 2 — 40 [(Köles — — —

Nov. 8-iken 5 Láb, 2 Hüv. 6 Yon. 
— 9-ikén 6 Láb, 2 Hüv. 6 Von.

— 10 dikán 6 Lab, 7 Huv. 0 Von.



II o 1 v a n a' H a z a ?
, , Az  h o n o d ,  h o l  j ó l  é l s z “ mond sok semmirekellő.

Haj í be szegény haza a z ,  hol sok ilyen czudar él!
A/, honod óh magyarom ! hol kedves nemzeted él. Ezt

Oltalmazd, ha cross ; ezt gyarapitsd , ha szegény !___________

PESTEN Szerdán  Szent András Hava i4-dik napján 1832.

Magyar és Erdély Ország.
Ö cs. kir. Fő Herczegsége, Országunk 

Nádora ’s Főispányunk e’ f. hónap 13-kan 
Budáról Becsbe elutazott.

O cs. kir. Felsége mél tóztatott Oct. 
29 dikén kőit kir. végzése által a’ posonyi 
kir. akadémiánál megürült aligazgatói hiva
talra Főtiszt. E n g e l h a r d t  Anzelmurat, 
Sz. Benedek szerzetes Bendje felszentelt 
papját, ’s eddig a’ soproni kir. Gymnasium 
helybeli Directorát kegyelmesen kinevezni.

Nemes Baranya Vármegye Oct. 31-kén 
tartott közgyűlésében Országgyűlési kép
viselőivé T. S i s k o v i c s  Jó’sef első, és 
R é p á s  L e o p o l d  második Alispán ura
kat választotta.

Nemes Győr Vgye f. h. 5 dikén tar
tott közgyűlésében országgyűlési követei 
vé T.  S z a b ó  P é t e r  második Alispán és 
S z ű c s  A n t a l  Táblabiró urakat közös 
akarattal ki kiáltotta.

Tek. Tolna Vármegye országgyűlési 
képviselőivé T. C s a p ó  Dániel első Alis
pán, és B e z e r é d y  István Főjegyző ura
kat választotta.

T. N. Szatlimár Vármegyének Nov. 
6 dikán tartolt közgyűlésében országgyű
lési követekké választattak T. T. Vásáros 
Naményi Eötvös János Táblabiró ’s Köl
csey Ferencz tisztih. Főjegyző urak. 

Második Félcsztendo.

T. N. Békés Vármegye részéről a 
közelgető Országgyűlésre képviselőknek 
küldetnek: Báró Rudnyánszky Mihály és 
Novák Antal Főjegyző urak.

Országgyűlési követekké választattak 
továbbá, 1’. N. Somogy Vármegye részé
ről T. T. N. Atády C z i n d e r y  László, 
első Alispán, ésSaárdi S o m s i c h  Miklós 
Táblabiró; Nemes Komárom Vármegye ré
széről , Szomori és Somodori P á z m á n  d y 
Dienes első, Ghyczi , Ássa és Ablanczkür- 
thi G h y c z y  Rafael második Alispán urak.

T. N. Bihar Vgye Nov. 5d. tartott köz
gyűlésében Országgyűlési képviselőivé TT. 
T i s z a  Lajos első Alispány , és B e ő t h y 
Eugenius Táblabiró urakat választotta.

A’ nemzeti magyar Muzeum újonnan 
következő adományokkal gazdagittatott: 1. 
Ngos Vörös Katalin született Himer asz- 
szonyság ajándékozottá) Attila hun ki»á!} ’ 
egy tallér nagyságú ezüst pénzét, b) V-dik 
Károly romai császár’ két tallérnyi ezüst 
emlék pénzét, c) Leopold császár nagyobb 
tallérjai. 2 . Fröhlich Ferencz úr pesti pol
gár és kerékjártó egy darabbul erősen és 
csinosan dolgozott megvasalt kereket 113 11 j- 
tott be ajándékul. Egy valóban egészen 
uj találmány, mclly feltalálójának dirsé- 
re lé re szolgál. 3. Lukics Mózes úr, újvi
déki keieskedő adott egy igen különös go- 
ty óbis formájú ponty fejet, és 2 töiök

39. Szám.
H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
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adóczédulát. 4. Justh Ferencz ur hunsdorfi 
orvos a’ Szepességről küldött a) egy a’ kár
pát hegyekben fagyökér ásás közben ta
lált majd kétszáz esztendős gyűrűt, b) egy 
különös formájú pipát c) egy rendkívüli 
formájú borjú lábot. Mind ezen adományo
kért hálásköszönetünket nyilatkoztatjuk az 
egész Haza előtt, (közli Halitzky Antal, 
a' nemzeti magyar Muzeum első Őrje.)

Tek. Beregh Vármegyének Atya nevű 
helységében f. e. Május hónapban megha- 
lálo&ott Tek. Bónis Katalin , néhai T. Guty 
György özvegye életének 103-dik eszten
dejében • ki olly eleven erőben tplté öreg
ség ét, hogy ez előtt még három esztendő
vel neve öröm ünnepén a’ tiszteletére egy- 
hegyűlt társaságban önkedvétül hevjttelve 
nemzeti tánczot járt; egyébiránt gondos 
gazdasszonyságot folytatott, ’s példás .anyai 
életet élt.

F ö l d v á r a i t ,  Oct. 18 dikán: Ma 
tartatott Ns Aranyosszék újonnan válasz
tott FŐ-Király Bírája Felső Szálláspataki 
Méltóságos Mara  Jó’sef úrnak fényes hi
vatalába lett pompás beiktatása ; a’ Ns 
Szék minden rendű tagjai zajgó örömei 
között— az ezt megelőzött napon e1 jelen 
beiktatásra kinevezett Biztosok, Főkor 
inányszéki tanácsnok Kis-Halmágyi Mlgos 
31 o i l  aki Antal és Ns Torda-vármegyei 
Főispány Abrahámfalvi Mlgos U g r ó n  
István urak, bizonyos oknál fogva Ns 
Széki Főjegyző Tekint. Botházi Szarvady 
Lajos úr vezérlése alatt, a’ Ns Szék Tiszt-. 
ségétőí és csinosan öltözött, ’s igen jól 
elrendelt Ns Lovagoktól Felvincz városa 
ban tisztelettel elfogadtatván , ágyuk dur
rogásai, és tábori mu’sika közttFöldvárra 
a’ főtiszti lakhelybe kisértettek.

A’ Főméit, kir. Kúria allevéltárnokja 
Tek. Barabás János úr 84-dik eszt.jében 
f. h. 11-dikén hirtelen meghalálozott.

A u s z t r i  a.
O cs. k. Felségek schönbrami nyári 

ílakasokat elhagyván, kivánt jó -egésségben

m egérk eztek  N o v . 6-d ikán  a’ b écsi x?s. k. 
udvari p a lo tá b a ; h ová  e lé b b  e g y  n a p p a l  
u gyancsak  S ch ö n b ru n n b ó l az ifjú  M agyar  
K irá ly  is b em en t az ifjú  k irá lyn éva l eg y ü tt .

Nagy Britannia.
A ’ C o u r i e r  Oct. 27. ismételi,még 

pedig nagyobb bizonyossággal azon tudó
sítást, hogy Franczia ország Belgiomot 
Antverp fellegvára megvételében segíteni 
fogja, ’s hogy ez elleti Austria, Orosz és 
Burkus országok protestáltak. A’ G l o b e  
ez utóbbi pontra nézve folyvást mélyen 
hallgat.

(Courier) Tegnap (Oct. 26.) confe- 
rentia tartatott a’ békéltető egyezési javal
lat felett, mellyet Báró Biilow burkus 
miniszter terjesztett e lő , ’s a' hollandi 
kormány módositolt. De azt hisszük, semmi 
se végeztetek. Egyszersmind mondhatjuk, 
hogy soha a’ békés eligazulásra olly szép 
kilátás nem volt, mint most van. Minek 
várja hát, mint ugyancsak a’ Courier írja, 
Sir. P. MaJcolm Spitheadhoz minden pil- 
lantatban a’, franczia ílotla megérkezését? 
YVoohvichban miért készíttetnek a’ kor
mányi gőzhajók? A’ Scheldére indulandó 
flotta számára ? Az arzenálban miért olly 
sűrű a’ foglalatosság, millyet mégazutób- 
bi háború alatt sem leliete tapasztalni. ?

A' Globe úgy hiszi, hogy 27-dikben 
kicseréltettek az Anglia és Franczia Ország 
közt, belga-hollandi ügyre pézve kötte
tett egyezés ratificatióji.

(Globe) Oct. 27d. tovább bárom órá
nál kabineti tanáts tartatott a’ külső dol
gok’ hivatalában. Herczeg Talleyrand a’ 
tanács végével igen hosszason beszélgetett 
lord Palmerstonnai. Egész éjtszaka nagy 
munkásság ment végbe a’ külső dolgok 
hivatalánál. Az austriai, burkus, orosz, 
valamint belga és hollandus miniszterek
kel is hivatalos dolgok közöltettek. Ugyan 
ez újság írja, hogy a’ parlament eloszlatá
sa Dec. 3d. történik meg, az új pecbgJan- 
20— 30 közt hi válik eg y b e .
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(C ourier) Angira ’s Franczia O rszág 

k ö zt kötött azon eg y ezés , m ellyn ek  czélja  
B elg iom  királyát a’ korona fe lv éte lek o r  
b iztosíto tt tartom ányának birtokába tü s
tént belyheztetn i, m ind B elgiom ba m egk ü l
d e te t t , m ind H ollandia királyával közöl- 
teték.

(T im es) Ö röm m el je len tjü k , h ogy  a’ 
korm ánynak az angol ’sirlandi egyház re
form ! plánum a m indjárt az ü lések  elején  
e lő fo g  terjesztetni.

Oct. 26d. Londonban a’ yorki utszán 
k ét ház fedele rettentő ropogással öszve- 
om lott, ’s a’ lakókkal teljes szobák pad
ozatjait betörte. 4 ember halva maradt; 
hat igen megsebesült; többen kevés sére
lemmel csudálatosképpen szabadultak meg.
A ’ ház tulajdonosa törvény előtt fog szá
molni , hogy gondatlansága által illy sze
rencsétlenségre okot adott. Nállunk több 
ember hóit ’s sebesült meg a’ minap egy 
újonnan épült ház öszverogyása miatti

Angol hirlapok jelentik a’ franczia 
flottának Villeneuve admirális vezérlése 
alatt Oct. 29-d. Spitheadhoz lett megérke
zését. All az egy linea hajóból, és hat 
nagy fregattból. Lessz é már valami ?

(Standard) Oct. 27d. közöltetett a’ 
franczia ’s angol kormány határozása a’ 
három északi hatalmasság követeivel, a’ 
hollandi kormány részéről tett egy aján
lat el nem olvasva útasíttatott vissza, ’s 
Antverp fellegvárának haladék nélkül va
ló átadására feíszóllíttatott a’hágai udvar. 
Jgy állottak a’ dolgok 27d. reggelén, mi
dőn a’ hollandus miniszter megujitá azon 
ajánlásait, hogy a’ fellegvár Belgiomnak 
átengedtetik , igazságos és illendő feltéte
lek alatt. Feleletül ezt kapta; ,,mig a’ fel
legvárból ki nem parancsoltainak a’ hol
landus katonák, semmi ajánlat meg nem 
halgattalik.“ „Börze vagy élet“ „Antverp 
vagy ágyúzás“ ez a’ párisi és lon d on i ud  
varok jelszava. |

A ’ T im es szerint Rurkus ország nem  
gátolja a’ franczia seregek B elgiom ba leen 
dő nyom ulását. Eddig csak azért haJogat- 
ták a’ burkus é s  orosz u d v a ro k , m on d  
ez ú jsá g , a’ belga hollandi ü gy  e ld ö n té
s é t ,  m ivel A ngliában torié  m in isztériu m ot  
rem ényién ek  ; de lord  Durham  n y ilván os  
előterjesztései á lta l e ’ vé lem én yek ben  ’s  
B elg iom  talán kü lönben  leh ető  m eghódol- 
tatásában m agokat m ost m ár m egcsalatva  
látják.

Franczia Ország.
A* Journal des Debats Oet. 28 dikr 

egy czikkelyében csodálkozását jelenti azon, 
hogy az oppositio a’ belga ügyet olly sze
rencsés végre! hajtott minisleriumnak há
lás köszöneté adóját nem nyilatkoztatja ! 
Ez újság úgy beszél, mintha már minden
nek vége volna. Bizonyosnak állítja , hogy 
Anglia Franczia Országgal égj esült Hol 
landia megtámadására. így tehát, mond 
az említett Journal, az oppositio minden 
félelmes jövendölései elenyésznek. A* mi 
seregeink benyomulások időpontját illeti , 
a’ hirtelen meg nem eshetik. Ha Vilmos 
király oda nem hagyja Antverpet, más 
eszköz nints, hanem hogy az ostrom alá 
vétetik. Haszontalanok hát az oppositio 
siralmas profécziáji. Mint rajtunk vett győ- 
zedelmét jelenti, hogy a’ franczia kabinet 
semmi becsületes resultatumra nem jutott; 
úgy de a’ resullatum megvan nyerve,lega
lább bizonyos. (?) Felszólliljuk ellenfele
inket, hogy egyenesebben jövendőlgesse- 
nek , ’s kevesebb gyalázattal illessék a’ 
(doctrinair) ministeriumol.

(National) „A’ kormány hatalom Spa
nyol Országban most a’ constitutiós part 
azon részének kezében van , mellynek tag
jai A n i 11 e r o s ( gyűrű társaság tagjai) 
név alatt ösmeretesek. Ez angol szabású 
theoreticusok Spanyol Ország’doctrinairjei. 
Ez a’ kormányra jutása által végét szakaszt- 
ja a’ politikai inquisitio rendszerének, és. 
a’ baromi népmegalacsonyitásnak, véget
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vet azon vértszomjuzo es sötétségét ter
jesztő kormánynak, melly alatt ez Ország 
az 1823-diki revolutio óta nyögött; már 
e maga is jeles dolog! — De az értelmes 

világosodott fejű férfiak még e’ h e ly ez
tetést , csak átmeneteinek tekintik egy jobb
ra. Ez i g a z i  k ö z é p  (juste-milieu) nem 
fog sokáig maradhatni. Vagy polgári há- 
borut, ha ezt a’ már is zendülési procla- 
maliókat terjesztgető carlisták felgyújthat
ják, vagy a’ liberális ideáknak sebes győ- 
zedelmet okozand ez. Az Ország közönséges 
karai és rendei (Cortes por Estamentos) 
kik bizonyosan egybehivalnak, Spanyol 
Országra nézve a’ mi 1789 diki Gralstatu* 
saink leendenek. A’ dolgok’ helyheztetése 
’s az indulatok’ irányzatja hamar conslitu- 
tiót alkotó gyűlést kivan, melly egy após 
toli Yendeé csak nem kikerülhetetlen zen
dülését könnyen Conventté változtatná.“ 
Hát ekkor Ferdinand? — —

Oct. 28 di kán Gerard marsai a’ ki- 
rálvjal ’s királyi famíliával ebédelt. 29-dik. 
délután negyedfél órakor hagyta el Fiilöp 
Lajos háza népével együtt Neuillyt, ’s is
mét a’ Tuileriákba költözött.

A’ Nouvelliste (ministerialis újság) sze
rint a’ Francziák és Anglia közt köttetett 
Belgiomot érdeklő egyezés Oct. 27-dikén 
bizonyosan kicseréltetett. Éhez képest, ha 
Wilhelm király Nov. 12 dikén ki nem pa
rancsolja Antverpből seregét, az egyesült 
szárazi és tengeri erők el kezdik munkálat- 
jókat. A’ hajósereg Nov. 5-dikén; a’ szá
razföldi sereg 15-dikén indúl meg. Lgyan 
ez újság állítja, hogy a’ Franczia Ország 
és Anglia közt kötött conventio ellen a’ 
három európai hatalmasság nem protestált; 
’s illyes valami egyiknek sints még csak 
eszében is. (?) —

Contreadmiral Ducrest de Vilieneuve 
Oct. 28 dikán reggeli 8 órakor kapta meg 
a’ parantsolatot, hogy a’ flottát Spithead- 
hoz indítsa, ’s 9 órakor már kedvező sze
lekkel a’ hajóhad el is vitorlázott.

A’ politikai ’s erkölcs tudományok aka
démiájának legelébb kinevezett ’s 38 dik 
sz. lev. említett tagjaihoz tartoznak még 
Gróf Dustett-Tracy, és Báió de Gerando. 
Ezekkel amazok 13 ra (nem 12-re , 
mint a Beob. mondja) telve választék a’ 
királyi, melly elébb nemzeti czimet viselt, 
intézet többi osztályiból azon négyet, ki
ket ugyancsak előbbi levelünkben ernliténk.

A’ Seine vize olly csekély, hogy a’ 
főváros a’legszükségesebb, vizen szállíttat
ni szokott dolgokban, különösen szénben 
szükséget szenyved. A’ Loire vize szintén 
már 74 észt. óta nem volt olly igen ela
padva, mint most.

A’ Journal des Debats nevetségessé 
igyekszik tenni az oppositio megtámadá
sait annyiban is , mivel az azokat mindég 
változtatja. Elsőben a’ justeniilieu ellen — 
mond a’Journal des Debats, majd a’ Mart.
13-dika, végre a’ doctrinairek ellen fordí
totta az agyarkodását. Feleletül az opposi- 
tionak, melly a’ kormány rendszerét a’ 
király gondolatjának tartja, megvallja ez 
újság, hogy a’ király, a’ mi csak júliustól 
fogvást történt, mindent hel ybehagyott; 
de czélja Franczia ország kivánságival min
denkor egybehangzott. (?) E’ czélzat, a’ 
jórend és munkásság czélja , ezt akarja a’ 
3-dik rend is, melly 1789 óta küzd, 's 
1830 júliusa szintúgy mint 1832 juniusá* 
ban ditsően győzedelmeskedett.

A’ Temps vél i , hogy a’ belga kérdés 
munkába vett megfejtése új szövevénybe 
vezet. Anglia már bánni látszik a’ kéiwe- 
ritő rendszabásokhoz lett állását. Lóid 
Lansdowne, elölülője a’ londoni kabinet
nek, azon küldetéssel jött Parisba, ho y  
Anglia részéről az aggódást és nehézséget, 
melly a' külön egyezésben kitett erőszak 
végrehajtásával egybe van kötve, a’ frar>- 
czia kormánynak elébe terjessze. Ezzel 
combinálni kell még azon környűlállást, 
hogy Burkus ország a’ conferent:a ebbe 
uj békéltetési egyezést terjesztett, mellyet
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Hollandia már el is fogadott; végre csak 
hajlandó az ember hinni, hogy a’ confe 
rentia békésebb fordulatra viéndi vissza a’ 
tudva lévő kérdést.

Oct. 3!. a’ tudományok akadémiája 
egy tagjául Double és nem Broussais úr 
választatott. „Ez ismét egy akadémiai el* 
határozás, mond a’ Journal des Debats* 
melly inkább mint valaha bizonyítja azt,  
hogy a’ tudós egyesületek a’ mennyire csak 
lehet a’ közvélemény ellen nyilatkoztatják 
magokat (?)

Berryer úr, az ifjú, Genevába érkezvén 
Chateaubriand úrhoz szállott. A carlista 
ft lek (bourbon, b/aunschweigi) most mind 
Helvécziába vonják magokat.

Generális Haxo Oct. 30d. marsai Ge
rard Nov. 1-sőjén az északi sereghez utaz
tak; így tehát azon hir,  mintha Gerard 
marsaitól az északi sereg vezérlése elvé
tetnék, nem valósul meg. (I. Belgiom.)

Az oppositioi követek Thiars úrnál 
tartott gyülésökben elhatároztak, hogy 
Nov. lOd. az első , I7d. a’ második közön
séges gyűlést tartsák; mellyre a’ még me
gyékben lévő követek is meghivatnak.

Marquis Lansdovnct Nov, I sőjén fo
gadta a’ király. Gróf Talleyrand , hajdani 
franczia követ Helvécziában Oct. 20-d. 
Mailandban megholt.

H o l l a n d i a .
Az Alig. Z.egy hágai levelezője Oct. 

29-dikén így ír: Mint részre nem hajló 
elbeszéllő töltöm be kötelességemet, mi 
dőn ez első tekintettel ellenkező tudósí
tásokat közlöm. A’ rotterdami angol con
sul minden e’ kikötőben állott brittus ha 
jóknak kapitányihoz bizonyos utasítást 
küldött, melljmek következésében azok 
csak hamar onnét eleveztek. Báró Binder 
ausztriai miniszter holnapután fog ben
nünket, egy parancsolat erejénél fogva 
itt hagyni. Más részről, hitelesen írhatom, 
hogy az uj burkus miniszter gróf Malzahn

gyönyörű palotájában fényes társaságok’ 
elfogadására készité magát“ ’s a’ t.

(Folytatásaa’hollandi meghatalmazott 
feleletének.) „Most már, midőn ama Sche
ma is bé iktaItatott a’ conferentia proto- 
collumaiba, minthogy a’ conferentia azt 
jelenti k i, hogy azt még a’ September
9-diki hollandi hivatalos jegyzékben kí
vánta volna megemlíttetni: elenyészvén 
azon okok,  mellyek régebben a’ hollandi 
udvart e’ részben vezérlelték, kész ez ama’ 
várakozásnak eleget tenni. E’ véget az alól
írt a’ jelenlévő hivatalos jegyzékhez hozzá 
kapcsolja az azon javallatra tett főbb ész
revételeit.“

,,„A’ hollandi cabinetnek (mondatik 
továbbá) az egyenetlenség végetlenné tétele 
látszik czélja lenni.“ “

„4? hollandi kormány mindég őrizke
dett egy olly egyenetlenségtől, melly mind 
az ő a’ conferentiához való egybekötteté- 
sével, mind ennek ’s a’ hágai cabinetnek 
békeszeretetével ellenkezik. O nem csele
kedett egyebet, minthogy a’ maga részé
ről tett feltételeket, valamint nemei ly né
ki tetteknek el nem fogadásokat nyilván 
ki jelentette.“

,,„A’ két Ország’ újság levelei (meg
jegyeztetik továbbá) azon kérdéseket kezd
ték vitatni, m ellekben a’ költsönös inte
resszék ellenkezésben vannak, ’s e’ mellett 
a’ hágai cabinetnek a’ scheldei hajókázásra 
nézve olly czélzásait fedezték f j l , hogy 
nem cmdálhalni, ha Belgiom részéről e’féle 
czélzások véghez vitele, nevezetesen a’ ma- 
inzi tarilfanak a’ Seheldére alkalmaztatása 
ellen, panaszok tétettek.““

„Nem csuda ha a’ hollandi ujságok 
Hollandia külső politicája, ’s a’ mostani 
alkudozások .felett tett vitatásokban való 
öszve egyezésök a’ külföldön olly véleke
dést támaszt, mintha azokat némelly rész
ben a’ kormány igazgatná. Ezen öszveegye* 
zésnek azonban nem más az oka, mint 
Hollandja ügyének igaz yolta , ’s a’ nemzet
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CSV forma gondolkodása és helyes belátása. 
A t nemzet egy századok olta megöröködött 
korlátlan s zabad n y o m t a t á s s a l  bir,  
melly semmmi c e n s u r á n a k  alá nints 
Tetve.!! A’ honnan a’ hágai cabinet sem
mi újság czikkelyért sem felel, a’ Staats- 
courant hivatalos részét ki véve. Ide járul, 
hogy az említett észrevételek fordítva ve
szik a' dolgot; mert a’ hollandi újságok 
csak akkor kezdték a’ scheldei hajókázást 
vitatni, midőn a’ Belgák a’ 21 czikkelyek’ 
ellenére elkezdtek újságaikban, folyóírá
saikban, ’s a’ t. a’ mainzi tariffának Schel- 
dére alkalmaztatása ellen beszélni, úgy 
hogy a’ hollandi újságok czikkelyei csak 
következései nem pedig okai voltak ama’ 
panaszoknak.“

„ „A* hollandi kormány (állíttatik 
még) a’ semmi okot nem adott conferen- 
tiához egy hivatalos jegyzéket botsáta, melly 
az előbbieknél sértőbb volt, ’s barátságta 
lanabb , mint az engesztelődés valódi lel 
kéhez illenék, ’s m ellb en  fennhangon kí
vántatik, hogy az általa Junius 30-dik és 
Julius 25 dík a’ conferentia éli be adott egye 
z q s  haladék nélkül alá irattassék. Ezen hi 
vatalos jegyzéknek, mellyet a’ conferentia 
maga ellen intézett manifestumnak látott 
első következése az leve , hogy ez (a’ con
ferentia) a’ békéltetési minden eszközök’ 
kifogytát hitte el.“ “

,,A’ September 20 diki hivatalos jegy
zékre okot adtak ’s múlhatatlanul szüksé
gessé tették azt azon Belgiomban nyilván 
ki jelentett új kívánságok , mellyek Augus
tus hónap elején az alkudozásokat éppen 
azon pillantatban szakasztották félbe, mi
dőn minden azt gondolta, hogy Hágában 
mindjárt megtörténik az aláírás; attól tar
tottunk tehát, hogy a’ kormány hallgatása 
könnyen úgy tekintethetnék, mint ezen 
kívánságok helybenhagyása , ’s azoknak 
Londonban lejendő elfogadtatásokra utat 
nyithatna. Még egyszeri elöl vasás után kiki 
könnten állal fogja látni, hogy a’ kérdés

ben forgó hivatalos jegyzék, valamint at 
előbbiek , mérsékleti és jóra érthető kife
jezésekkel volt irva, ’s a’ helyett hogy a’ 
conferentiára nézve kedvetlen kifejezéseket 
foglalt volna magában, éppen a’ király’ leg
utóbbi ajánlatainak barátságos elfogadta
tásokat, ’s azon jó előmenetelt emlegeti , 
mellyet az alkudozások e’ költsönös bizo- 
dalom állal nyertek; hogy a’ dolgok így 
lévén alólirt nem fennyen avagy tüstént, 
hanem csak a’ tárgyhoz illő szelid kifejezé
sekkel kivánta az egj^esség aláírását; hogy 
inkább, — távol a’ conferenliának Eelgi- 
ommal együvé fogásátul , a’ mi nem csak 
világos ellenkezést foglalna magában, sőt 
a’ conferentiának minden munkálkodásai, 
’s annak közbenjárói tisztje ellen volna,—  
a’ hivatalos jegyzéknek végső részét egye
dül csak Belgiomra lehet érteni; hogy vég
re a’ békéltető eszközöket nem lehet el- 
fogyoltaknak képzelni egy hivatalos jegy
zékre, mellyben Hollandia csak a’ dolog
nak az Augustus előtti egyezés szerint le
endő elintéztetését kívánta.“

,,„A ’ conferentia (mondatik továbbá) 
igyekezett meg tudni, fel van é az alólirt 
készítve hivatalos meghagyásokkal és meg
hatalmazással , a’ javallott békéltető esz
közök felöl a’ conferentia feliigyelésealatt 
a’ belga meghatalmazottal lejendő érteke
zésre , de a’ conferentia soha se vett ez 
iránti kérdéseire hivatalos feleletet.“ “

„Az alólirt kéntelen itt emlékezetbe 
hozni azon nyilatkozását, hogy ő nálla 
egy a' király aláírásával erősített teljes meg
hatalmazó levél van, egy külön válási egj es
ségnek Londonban a’ eonferentiával leen
dő el intézésére ’s ugyan annak azután 
a’ belga meghatalmazottal is aláírására. 
De az ezen utóbbi, ’s az alólirt közölt 
volt munkálkodások, az alkudozás fő fel
tételével, ’s a’ király méltóságával olly 
kevéssé látszattak megegyezni, hogy azok 

laz indulatok mostani állásához képest a'
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felek között nagyon kevés hasznot okoz* 
hattak volna.“

,,A’ mi az alólirtnak az elibe tett ki- 
iencz kérdésekre September 26-dik Írásban 
bé adott feleleteit illeti.: a’ 69-dik proto- 
collumboz tartozó papirosok között meg 
fog találtatni az általa azon napon a’ gyű
lésben szóval adott nyilatkozás rövid fogla
latja. A’ mint látszik, itt valamelly kétér
telműségnek kell a’ dologban lenni; egyéb
iránt az alólirt egyedül csak írásbeli fele
leteihez ragaszkodik , mellyeket, mint ő a’ 
Sept. 26 conferentiában ki jelentette, egye
dül tekinthetni hiteleseknek.“ (Folytatjuk.)

Hágából Nov. 3 dikáról következő 
rendkívüli úton vett tudósítást közöl a’ bé
csi Beob. „Ő Felsége Hollandia királya , 
a’ többször említett egyezés (conventio) 
következésében lett fesszóllitására az angol 
és franczia udvaroknak, hogy t. i. Antverp 
höl haladék nélkül takarítsa ki őrizetét, 
Báró Verstolk van Soelen külső minisz
tere által tagadó feleletet adott, azon füg
gelékkel, hogy ugyan ekkor a’ hollandi 
követ Báró van Z u y l e  n szükséges meg
hatalmazást és instructiokat vesz egy egye 
zés kötésére, melly kevés napok alatt 
végrehajtathatik. Ma reggel egy angol 
és egy hollandus kurír indult e’ felelettel 
Londonba. Ugyan ezc a’ franczia ügyvivő 
is megküldé Párisba.“ Mit fog már most 
tenni Leopold minisztereivel ? kik egy ma- 
nifestumhan kijelenték , hogy ha Nov. 3-ig 
Anglia és Franczia Ország el nem kezdik 
az Ígért kénszeritő rendszabások végre 
hajtását, mindnyájan leteszik hivatal jókat; 
mivel igy a’ kamarák öszv.egyűlésekor he
lyeiket Becsülettel meg nem tarthatják.

B e l  g  i  q m.
A’ C o u r r i e r  b e i g e  mint valóban 

megtörténtjét írja , hogy az északi sereg 
vezérlése marsai Clauzelre bízatott, ’s ezt 
annak tulajdonítja, hogy kormánya (Leo
pold) ellenszegezte magit marsai Gerard 
azon plénumának, -melly szerént a* belga

sereg csak bámulója lenne a’ hadi fordu
lásoknak. Ugyan ez újság írja: a’ legbizo
nyosabb (?) kútfőből tudjuk, hogy két 
burkus sereg van útban; egyik megy Köln
ből a’ burkus belga; másik Trieren által 
a’ franczia határokra. Az is bizonyos , hogy 
a’ német Szövetség parancsolatjára Zwei- 
briiken körül nagy katonai erő gyűl öszve.

Lord Fredrick Fitzclarence és de La- 
borde generalis, Fülöp Lajos hadi segédje, 
Oct. 29 dikén Antverpbe utazlak , hoi:y 
az erősségi munkákat megtekintenék. Des- 
prez generalis a’ fő hadi szállásról Brüs- 
selbe érkezett. Beszéllik, hogy Leopold a’ 
kamarák megnyitásakor 30 mill, forint 
kölcsönt kivánand.

Olasz Ország,
A’ Diario di Roma írja Oct. 22 dikről, 

hogy Biela üstökös nehány naptól fogvást 
a’ rák csillagzatban van., ’s kezd az orosz
lánba átmenni. Ugyan az napi szemlélet 
szerint éjfél után 3 óra ’s 45 minutakor 
egyenes emelkedése (accensio recta) 132° 
25', északi elhajlása (declinatio borealis) 
21° volt. Először Sept. 23 és 24d. közt 
esett éjjelen vették azt észre a’ római csiU 
lagortoronyból.

Anconai levélszerint a’ p o l g á r i  ki 
r á l y  generálisa, Uubieres múlt hónap
23-dikán csókolá a’ szent atya lábait; mi
dőn őt a’ szentséges Pápa igen kegyesen 
fogadta. Anconába Oct. 27-dikre várták. 

Spanyol Ország.
A’ madridi udvari újság Oct. 18d. 

közöl egy a’ királyné által ugyan azon hó
nap 15d. kiadott végzést, melly szerinti). 
Francisco Javier U 11 o a tengeri miniszter
nek , Laborde úr pedig havannahi com- 
mandansnak, egyszersmind a’ III. Károly 
rendje nagy keresztesének neveztetik. Más 
végzése által a’ királynénak megengedte- 
lik, hogy Encyma da 1-Piedra a’ dolgok 
sebesebb folyása végett csak P i e d r a  alá
írással élhessen; kivéve azon decretumo- 
kat, ineliycket a’ királynéval együtt ír alá.
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P  o r  t  u g a l  l  i  a.

Marquis P a 1 m e 11 a mint Don Pedro 
külső minisztere, ugyan annak londoni 
consulához L. A. d’ A b r e u  e L i m a  úr
hoz következő tudósítást küldött: „Uram! 
Két igen fontos eset történt ma, méllyé 
két az urnák tudtára adnom kötelességem, 
vagy is inkább kellene mondanom , két új 
diadalmat nyertek a’ királyné fegyverei a’ 
tengeren és szárazon, mellyeket az úrral 
közölhetni szerencsém van. Az elsőbbre, 
írhatom, Hogy az ellenséges hajó osztály 
kéntelen lessz Lissabonba visszatérni, mint 
hogy kivált a’ nagyobb hajókban nagy kárt 
szenvedett, ’s egyenes czélját, hogy az 
Oporto előtti rebellis sereget artilleriával 
’segyébbhadi dolgokkal felkészítse el nem 
érhette. Az admirális Sartorius hajóserege 
Oporto előtt áll,  ’s minden szenvedett sé* 
relmeit ki orvosolván haladék nélkül el
akarja Lissabon’ bezárását ismét kezdeni. 
A ’ szárazi ütközet csak tegnap történt meg, 
azért is detailjai hivatalosan még nem 
hirdettethettek ki. Az ellenség a’ da Serrai 
klastromot két napig lövette, és törése
ket csinált a’ falakon, leméntelen bombát 
és gránátot hányatott a’ városba , ’s tegnap 
délután három órakor kezdett 4— 5000 
emberrel a’ rohanáshoz. Ezt azonban a’ 
legnagyobb bátorsággal ’s lelkesedéssel 
verte vissza a’ serrai kíastrom őrizete, 
még pedig a’ nélkül, hogy a’ generálistól 
szükség esetére készen tartott egyetlen tar 
talék seregét használta volna. Három óráig 
tartotta’ tüzelés, ’s háromszor nyomúlt az 
ellenség a’ törésekre, de mind annyiszor 
vissza veretvén, elhagyta a’ maga sebesül
teivel ’s holtaival borított csata helyet, 
veszteségét még szorosan nem tudhatni ; 
úgy van számítva, hogy 800— 1000 en 
alól nincsen. A’ verekedés alatt egy major 
a’ 24 dik ezredből, két a’ 2 dik vadász 
ezredheli altisztekkel, ’s számos közlegé
nyekkel hozzánk által jött. Részünkről a’

veszteség ehez képest igen csekély volt, 
mivel az minden kemény tüzelés mellett 
is csak 20 sebesedtekre m egy, kik közül 
4 vagy 5 en halálosan, és mintegj' ugyan 
annyian veszedelmesen vágynak sebesítve. 
legnap olta az artilleria tüzelése az egész 
lineán megszűnt, ’s reménylhetni, hogy 
utolsó vesztesége meggyőzte az ellenséget 
szándéka haszontalan volta felöl ; ’s a’ma
gának az Infansnak vezérlése alatt Lissa- 
bonból jövő 6— 70C0-re telő csapatokkal 
megesmérteti, hogy ők bizonyos mészá- 
roltatásra vezettetik magokat. Melly tűz 
lelkesíti az Oportói őrizetet ’s lakosokat, 
annak az úrral felvétetésére elég meg je
gyezni , hogy noha már valami 200 bom
ba és gránát[hullott a’ városba, még se 
mutatkozott legkissebb jele is a'kedvetlen
ségnek vagy rémülésnek, ellenben még 
asszonyok is bámulásra méltó hidegvérrel 
’s nyugodtan nézték e’ borzasztó tüneményt 
’s bizonyos, hogj7 btkés foglalatosságaikat 
csak egy pillantatig is félbe nem szakasz- 
tották. Mi eleséggel ’s készülettel folyvást 
bővölködünk. Kőit az O p o r t ó i  palotá
ban Oct. 15. 1832. marquis P a l m e 11 a.

Egy*eigen Hírek.
A’ spanyol királyné politikai vétke

seket illető amnestiája nem foglalja be azo
kat, kik Sevillában a’ király dethronisa- 
tiojára szavaztak , ’s kik O Felsége ellen 
ebellis csapatokat vezettek. ISem ollyan 

hát e’ kegyelem végzés, mint lennie kel
lett volna , az az nem közönséges.

Londont Oclob< r 26 dikán olly sűrű 
köd boritá , hogy az utszákon veszedelem
mel lehete csak járni. A ’ boltokban már 
déltájban gázlámpák gyújlattak.

Az Orosz Császárné Oct. 25-dikén egy 
nagy herczeget szült.

i> <* g U j a It ha k. A ’ hollandi királyné Nnv. 5 .ken 
Hágáitól tierliiihe érkezeti. A ’ franczia k» reskedni ton* 
sul i« felsznllíltotta nemzete hajóit , liegt' a’ hollandi 1 

kikötőkből ele'ezzenek. 1 1. Hollandiát.)

(Hasznos Mulatságok 39 Szám. \  árkus Hirdetés)



a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typographiájában
Testen és minden Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhetni:

Cuncta Operata Systematica
E x c . R e g n ic o la r i s  D e p u t a t i o n i s

art. 8. 1827. exmissae 9 Kötet in 4to ára 10 forint eziistpénz.

A U R O R A  1833.
Hazai Almanach. Ara 2 for. 24 kr. ez. p.

A? ^ o n b e t 0 a t t o i l 0 ^Lexicon
szerint készült Biographiai kézi könyv. 4 darab 5 for. ez. p.

Deák és Magyar

S Z Ó - K Ö N Y V .
(Lexicon Latino - Hungaricum.)

Ára 2 for. ezüst pénz.

H I T E L ,

irta Gr. Széchenyi István negyedik kiadás,
kötve 1 forint 20 kr. ezüst pénz.

Magyar és Német

LEVELEZŐ - KÖNYV,
és Nemzeti Titoknok kötve 1 for. 30 kr. e. p.

39.

Második Félesztendd.
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Mészárszék árendába adása.

(1 ) Püspök Vácz Várossában találtató hét Mészárszék a' jövő 1833-dik esz
tendei Husvét napjától kezdvén, három egymás után következő esztendőkre az 
az 1836-dik észt. Husvét napig akár egyenként, akár öszvesen árendába adatni 
fog; a' haszonvételek, mellyek a’ székekkel járn&k e’ következendok, — minden 
szék után 8 öl hasított, 3 öl prigli, és 2 öl pirtli f a , —  ̂ sessio szántó föld az 
ezektől esendő 9-ed és 10-ed földes úri dézmának megadása nélkül; házaik után 
a’ katona tartástól, és más egyébb köz munkabéli terhektől szabadok; az őrük
n ek , ’s bárányoknak szabad legeltetése. A' licitatio e’ folyó esztendei December 
hónap 16-dik napja reggeli 10 órára határoztatik a’ Város Házánál; az azokat ki 
árendálni kívánók vagyonaikról szólló hiteles bizonyítványokkal felruházva a* 
meghatározott időre ezennel meghivattatnak a’ hol előttök a' kötés írás előre fel 
olvastatni fog.

Tudományos hirdetés.
(1 )  Most jelentek m eg , és sajtó alá tétetnek, egy honi írónknak illyen czímű 

munkái 1-ső M i r o s s z a b b  a' K o l e r á n á l ?  Érzékeny víg játék 3 szakaszban 
2-dik R a j k ó ,  a* Dádé’ mostoha fija, nevetséges víg játék 3 szakaszban 3-dik 
B l á n k a  é s B í b á r e l B o n d u k d a r i  Libánonhegyi Fejedelem, históriai nem
zeti Dráma négy szakaszban 4-dik A’ m e g t s a l a t o t t  s z e r e t ő  dallokban v, 
a’ módi szerelem’ eleven példája, rézmettzettel. 5-dik A’ h é t  K a p i t á n y o k  
históriai vitézi Dráma 4 felvonásban G-dik A r a n y b ő l c s ő  vagy Népgyöngy. A' 
nemes magyar két hon’ köz nemes és polgárijainak ’s Leányinak javokra , hasz
nokra, erköltsi és tsinosodási épűletjekre szereztetett. 1832-dik esztendőben. 7-dik 
U n e  é t o i l e  (ün étoál) C s i l l a g .  Nemzeti dalion. 3 felvonásban.

Az 1-sőnek

Előfizetési á r a ezüstben.
30 xr.

2-diknak — — 20 —
3-diknak — — — 40 —
4 diknek — — — 11 —
5-diknek — — — 30 —
6-diknak — — — 24 —
7-diknek — — — —

Az előfizetés megtörténhet Pesten Eggenberger Köny város, vagy a’Szer
zőnél Budafalvi Bors Sámuel ügyvéd urnái. Pesten Ketskeméti utszában 447-dik 
szám alatt, és más nagyobb helyeken, a' Nemzeti tsinosodásra ügyelő uraknál 
vagy Elöljáróknál, a’ folyó esztendő’ utósó napjáig. — 1833-dik esztendőben a' 
fentebb jelelt könyvek’ bolti ára mindeniké kétannyi.

- J ----------------------
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Kedden folyó észt. November 27-dikén megváltozhatatlanúl leend
a’ sorsok húzása,

R o g u z n o  é s  N i z n i o w
Uradalmakra, mellyekből nyerhetni:

43,000 darab cs. kir. aranyat, 200,000 frtot b. vált.
Vakságául e* két uradalomnak:

30,000
' Cs. kir. egész nehezékű darab arany ajánltatik;

ezen kívül mellékes nyereségek:
13,000 darab arany és 200,000 for. b. vált.

Azon nagy részvétel, mellyet a’ megkülönböztetett sorsjáték a' t. t. Közön
ség előtt, mind játszó planumának egyszerűsége, mind a’ nagy mennyiségű 
nyereségek czélirányos elosztása által n yert; az alól irt nagy kereskedő házat ked
vező helyzetbe teve annak jelenthetésére, hogy nála több sorsokat nem találhatni.

Részt venni szándékozók tehát ne terheltessenek e’ játékra sorsokat szerezni 
azon eladó uraknál, k'knél még találtatnak.

Egy sors 5 for. pen. pénz.
Hammer és Haris.

Sors' és szabadsorsokat ez uradalomra minduntalan vehetni, Liedemann 
J. S. Fridrik nagy kereskedő irószobájában , és Liedemann Ferentznél:

A Szép Magyarnénál.
Hol e’ játékra társasági sorsokat is vehetni.

Eladó-Ház.
(3) A' Budai vUi városban az Új utszában 718-dik szám alatt legjobb ál

lapotban lévő, 8 szobábul, 4 konyhából, 2 élés- ’s iá kamarákból, és piDCzéből 
álló ház , mellyben húzó kút vagyon , hozzá tartozandó virág kerttel együtt, melly- 
ben egy szép kerti szobácska, és merőkút talál táti h , szabad kézből a' házban 
kérdezendő feltételek alatt eladandó. Budán November ő-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(3 ) Losonczon a’ külső Vásár piatzon egy igen jó helyezetü ko Ház, melly

ben három szoba, konyha, és élés kamara, ezeknek tetején pedig 4000 pos. 
mérőre való gabona tár van , mellette lévő cselédházzal, kamarával, kis pintzé- 
v e l, és 8 marhára való Istállóval, szabad kézből alku szerént eladandó. Ez erant 
értekezni lehet Pr. Losoncz városa gazda Hivatalánál.
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A’ legnagyobb hasznokat ígérő Promessen Sorsok,

mellyeket kiadott Uíí C ílllG illlC r Becsben , 
azon Status Lotteriára nézve, mellynek húzása az 1820-diki adósság következésében)

Mart. I-sójen 1833.
történik meg; ’& a’ nyereség áll

N é g y  m i l l i ó
és 923,625 Íbr Vczb. Tagy 1,969,450 e. p.

Nj ereségek lesznek

70,000 , 30,000, 15,000 , 7,500 , 6000. 3000, 2500 , 2000, 
1500, 1000 , 7 0 0 ,5 0 0 , 3 0 0 ,2 5 0 , ’s a’ t. e. p.

r Ezen részes sorsak játszanak mind a’ 10,100 nyerő sorsokkal és a’ történendő 
nyereség lehúzás nélkül, kiadatik.

Mivel ezen Status Lotteria még csak 341 Seriest foglal magában, ebből Mart. 
1-sőjén 40 huzatik ki, és a’ kihúzott seriesi számnak birtokosa okvetetlen nyér,ehez 
képest az illy nemű együtt játszás bizonyosan hasznos következéseket szül.

Pesten illy sorsokat lehet kapni Liedemann Fridrik nagy kereskedő irószobá- 
jában, és Liedemann ß. S. réfös kereskedő bóltjááan

..a Szép Magyarnéhoz."
B  é t  sb  e n ay ® én  z f o  I n a m a t  k ö z é p  b ö t  s e N o v e m b e r  0-(tikén:

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 85? for. 
4 pCentes — — —  7 4 | —
1820-diki Státus Lott. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 125Hor. 
Bets városi Bankó kötelező 2 \  pCentes 47 — 
Bank Actiáké I l i i 

A' Gabonának Pesti p ia tz i ára November 12-ikén és \3-ikán  1832. Váltó Cz.ban, Posonyi merő

1 tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 6 — 50 [ 6  —  12 6 — IZab 1 — 50 1 — 48 —

Kétszeres 4 — 3 — 50 3 — 40 Kukoritza 3 — 2 — 50 2 — 40
Rozs 3 — 2 — 50 — iKoieskása 8 — 20 8 — 7 — 20
Árpa 3 - 2 — 52 2 — 48 (Köles — — —

Budán, October 31-dikén kijött Számok: 80. 40. 81. 43. GG.

A * B u n a  V i z  é n  e  k á l l a p o t i a  a  B u d a i  v í z m é r t é k  s z  e r  é  n t  1832-d ik b e n .
Nov. 11-iken 6 Láb, 8 Hüv. 9 Von 

— 12-ikén 6 Láb, 9 Hűt. 6 Von,
— 13 dikán 6 Láb, 8 Hiiv. 0 Von.
—  14-dikén 6 Láb, 3 Hüv. 6 Von.



M a g y a r á n  b e s z é l n i .
„ M e g m o n d t a m  m a g y a r á n “ , annyit tett re'gi időben,

Mint „  i g a z á n.“ Mármost nem tudom azt teszi e ?
E ’ pedig attól van , mert sok helyt nem m a g y a r á n  megy 

A ’ szó , hol i g a z á n  kellene és m a g y a r á n . ________

PESTEN Szombaton Szent András Hava 17-dik. napján___________ 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Nemes Torna Vgyének Mélt. Szilasi 

és Pilisi Szilassy Jósef, Sz. István kir. je
les rend vitéze, cs. k. ’s udvari tanácsos, 
Septemvir és Főispán úr O Nagysága elől- 
ülése alatt folyó hónap 8d. tartott tiszt- 
újítása ekkép ment végbe : A l i s p á n y o k :  
1. Martinidesz László, 2. Bárczy Jósef. 
F ő j e g y z ő :  Komjáthy Sámuel. Má s o  
d i k  F ő j e g y z ő :  Jakabfalvay András. 
F ő s z b i r á k :  Gedeon Lajos és Gelley 
István. T i s z t i  ü g y v é d e k :  Császár Mi
hály és Horváth Károly. A l s z b i r á k :  
Soltész János és Gedeon János. Rendsze
rint való Esküdlek: Lovász Miklós, Fajgel 
Jósef, Várady Pál és Hokovics Sándor.

Ugyan ezen Nemes Megye Országgyü 
lési követeivé Gr. Andrássy György és má
sodik Alispán Bárczay Jósef urakat vá
lasztotta.

Országgyűlési követekké választattak 
továbbá: T. N. Nyílra Vgye T. T. Ocskay 
Ignácz első Alispán és Alsó köröskényi 
Thuróczy Taddé Táblabiró urakat; Nemes 
Esztergom Vármegye T. T. Sárfalvi Héja 
Imre, első Alispán és Andrásy Jósef 
urakat; Nemes Zemplén Vármegye T. T. 
Csabai Dókus László, első Alispán, és 
Szirm ay Antal Táblabiró urakat; Nemes 
Szabolcs Vármegye T. T. Báji Patay 1st 
ván, első Alispán és Vajai Vay  János

Második Félesztendő.

Táblabiró urakat; Nemes Szala Vármegye 
cs. k. kamarás Horváth János első Alispán 
és Deák Antal urakat; Nemes VerŐcze Vár
megye Szallopek János kir. udvarnok ’s 
tanácsos és H e g e d ű s  Pá l  Főjegyző ura
kat; Szabad kir. Kassa városa Tischer Ká
roly Főbíró és VVirkner Károly ügyvéd ; 
Szabad kir. Sopron városa: Vághy Fe- 
rencz Főbíró és Fabricius András tanácsos; 
Sz. kir. Győr városa Czech János polgár- 
mester és Szántó Mihály tanácsos; Sz. I ir. 
Székes Fejérvár városa Say István Főbíró 
és Boros Imre tanácsos urakat; Nemes 
Arad Vármegye f. h. 8d. T. T. Aczél Antal 
Táblabiró , és Török Gabor Főszolgabíró 
urakat; Nemes Borsod Vgye T. T. Bükk 
Zsigmond második Alispán, és Palóczy 
László Főjegyző urakat; Nemes Trencsén 
Vármegye T. T. Borcsitzky István első 
Alispán és Marczibányi Antal Táblabiró 
urakat; Krassó T. T. Markovics Jósef má
sodik Alispány és Jakabfy Kristóf urakat.

T. N. Veszprém Vármegye Nov. I2d. 
Nmélt. Gróf Zichy István Főispán úr Ő 
Excja előlülése alatt tartott közgyűlésé
ben országgyűlési követeivé választotta 
Nagys. Rohonczy János cs. k. tanácsos , 
első és T. Kotsi Horváth Sámuel második 
Alispán urakat. Az igy megürüli alispá- 
nyi hivatal ideigleni folytatására T. Békás- 
sy Ignácz úr neveztetett ki.

40. Szám.

HAZAI '8 KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
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A5 pesti Leopold vásár , bár a’ hamu 
zsír j mez és gubats inkább kellek, a Ler* 
mékekre nézve középszerű; a’ kézniüvekre 
nézve pedig mind nagyban mind kitsiny- 
ben rossz volt.

A’ zágrábi újság írja, hogy ott e’ f. h.
4-dikén ment végbe Nagymélt. Báró Vlasits 
Ferencz Horváth országi Bán ’s hadi kor
mányzó , Főispányi fényes beiktatása.

A’ magyar tudós társaság két hónapi 
szünnapjai után, M. Gróf Teleki Jósef, 
Referendarius és fo-Ispán Ur elŐiülése alatt, 
November 16 dikán kezdette meg ismét héti 
üléseit. Ezen elsőben, Kállay Ferencz nyug- 
pénzen lévő cs. k. Auditor Kapitány, filo
zófiai ’s Győry Sándor Földmérő , mathe 
sisi hely beli uj rendes tagok fogtak széket 
osztályaikbeli értekezés felolvasásával.

Döbrenlei Gá ur m. k.
Titoknok.

Pest , Nov. 12d. 1832. Figyelem ger
jesztésül, ’s a’ szülék és nevelőknek, ál
talában pedig minden embertársnak oktató 
tanúságul, bánatos szívvel kell jelentenem, 
hogy múlt Oct. 27d. egy lelki ’s testi szép 
tulajdonokkal bírt nagy reményű magyar 
ifjú halt meg Béesben, hirtelen áltfázás- 
ból származott forró epehideg ’s májgyu- 
ladásban. F. Eöri Bertha Sándor, a’ test
őrző nemes magyar sereg egy jeles tagjá
nak kora elhunyta tünteti élőnkbe e’ gyá
szos példát, kit virító ifjúságában, élte 
2ld. évében, miután a’ haldoklók szentsé
gében részesült, kegyes szüléi, rokoni, ’s 
barátinak szí vepesztő bánatjokra, egy táncz- 
mulatság utáni meghűlés temete sírba, 

így hervad el a‘ li l iom, ha fejér 
Bimbóit időnap előtt lepi d é r — —- 
De mit tegyek — Antalom ! i l ly  eseten? 
Megnyugszom az Isteni Végezeten. (S.)

Nagy Britannia.
Oct. 30d. austriai, burkus , orosz és 

hollandus követek közt hat óráig tartott a’ 
conicrentia. Estve kurirok küldettek Pá- 
risba, Berlinbe és Petersburgba. Ugyan 
ez nap az angol miniszterek is 3 óráig tar

tottak tanácsot. A’ Cityben hire volt, hogy 
a’ burkus miniszter elakarja hagyni Ang
liát; a’ Globe igen jókorinak állítja e’ hí
resztelést.

A’ Morning-Herald jelenti, hogy Oct: 
26d. történik meg D. Miguel személyes ve
zetése alatt Oporto tüzes megtámadása; 
reményleni lehet azonban , mond ez újság, 
hogy addig mind a’ 11, Angliából külde
tett hajók megérkeznek D. Pedróhoz, ’s őt 
azon karba helyheztetik, hogy a’ megro- 
hanást vitézül vissza verheti. 1654 ember 
’s 240 ló küldetett e’ hajókon Oportóba.

(Globe) Beszéllik , hogy Lord Grey, 
és a’ Lord kanczellár (Brougham) a’ kabi
neti öszveűlésekben mindég a’ kabinetnek 
Decemberben leendő eloszlatására nyilat- 
koztaták ki magokat. A* mostani kabinet
ből 9 en a’ felső, hatan az alsó ház tagjai
hoz tartoznak. Wellington minisztériuma 
tizenkét személyből állott, kik között hét 
pair, és öt alsóház tagjai voltak.

Zea Bermudez Oct. 31d. volt a’ ki
rálynál bucsuaudienczián, Jeremie úr, ki
nek megérkezése Móricz szigetén nyugta
lanságokat okozott,Londonba a’ kormány
zótól üzenetekkel jött vissza, ’s a’gyarma
tok’hivatalában lord Goderichel értekezett.

Londoni levél szerént a’ Spitheadnál 
egyesült flottának Nov. 1. vagy 2d. kellett 
Hollandia felé indulnia.

Az A l b i o n  írja, hogy Londonban 
és Párisban két nagy ház 40 mill, frank- 
nyi költsönt vett munkálatba Don Miguel 
számára.

A’ Morning-Herald következő hágai 
levelet közöl, melly October 26-kán kőit: 
„Az é a'czél hogy a’ Scheldére béevezzenek, 
vagy hogy partjainkat bézárják? Az első 
lehetetlen; maga Vliessingen második Al
gier, ha ágyúi es mozsarai számát tekint
jük. Hétszáz nehezebb ágyúk állanak a 
várfokon és elegendő őrsereg által szol
gáltatnak , mellynek elszántságáról kétel
kedni nem lehet. A’ katonai érdem pél
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dája most a’ Hollandusoknál a’ hires van 
Speyk. Hlyen őrseneggel Vliessingen leg
alább is második Kopenhágának fogja ma
gát mutatni. Azonban annak bevételevei 
a’ Scheide még szabad nem lessz. A’ folyón 
való hajózást még azután kellene kiküz- 
deni, mivel mind a’ két part számos erős
ségekkel lévén megrakva, azok törekedni 
fognának Vliessingen példáját követni, 
míg az öszveroncsolt hajós seregek Bath 
nevű erősség előtt a’ tulajdonképpen való 
ellenséggel találkoznának. Az ezen szán
déknál hajókban és emberekben vallott 
káron egész tartományt lehetne venni. Va
lóban hitelre méltó emberek, kik a* Schel
de oltalomszereit esmerik, úgy vélekednek, 
hogy azon hajók közűi, mellyekre a’ folyó 
megvétele bizatnék, egy sem látná a’ ten
gert többé. — Egy partot sem lehet Euró
pában olly nehezen bezárni, mint a’ hol
landit. Annak csekély vize és fövénytor- 
lati a’ közelítést felette veszedelmessé te
szik, azonban az északi ésnyugoti szelek, 
mellyek ezen évszakaszban uralkodnak, 
a’ hajókat szüntelen part felé hajtják. A’ 
köd, melly már is mutatja magát, a’ kö
vetkező hónapokban sokkal tartósabb és 
nagjobb fog lenni, úgy hogy a’ flották 
megtámadásokat fél tuczet öszvetört hajó
val fognák megfizetni. Akár melly északi 
kikötőnek téli bezárása valóban derék szán
dék!! Minthogy ezen tárgyról beszélünk, 
figyelmeztetem az urat a’ Hollandus ki
rálynak egy tettére, melly szép belátási 
mutat. O ugyan is nem régiben a’ 12. száz
toli vámot, mellyet eddig az idegen pamut 
portékák béhozásakor fizetnek , eltörlötte. 
Kinek lessz ezen rendelésből haszna? kérd
jük meg Manchistert, Glasgowot, és északi 
Irlandot. És éppen ezen szempillantásban , 
midőn sínlődő gyáraiknak olly nagy haszon 
ajánltatik , akar é Anglia hajós sereget kül
deni, hogy kereskedő hajóit ezen haszontól 
eltiltsa ? A’ király azt nyilatkoztatja ki ezen 
változtatást hírül adó parancsolatjában,

hogy őezt a’ nemzeti szorgalom és külső 
ügyek osztálya tanácsából cselekedte. Ezen 
rendelésnek még más következése is van. 
A’ genti pamut fabrikások hív orangisták, 
és a’ belga revolutio miatt sokat szenved
tek ; ezen rendszer alkalmatosságot nyújt 
nékik portékáikat idegen hajókon hajdani 
fejedelmek tartományába vitetni, kitők 
ezen haszonért nem kevéssé fognak tisz
telni. Hogy az oráni herczeg a’ franczia 
seregek előbbre mozdulását hihetőnek tart
ja , megtetszik onnan, mivel mostanában 
minden szabadsággal otthon volt katonák 
behivattak. Úgy játszik hogy ő hadi ere
jét azon megerősített városok lineáján akar
ja öszvegyűjteni, mellyek a’ Schelde me- 
gett feküsznek. Minden előkészületek meg
tétettek , hogy szükség esetében a’ gátakat 
általfúrhassák. A’ státusoknak a’ királyi 
beszédre adott feleletjek olly erővel teljes 
és elszánt, mintha azon gyülekezet, melly- 
nek érzéseit előadja, csupa Catókból és 
Brutusokból állana; fenyegetnek a’ fe
nyegetésre, és a' nékik hajított harcz kesz
tyűért másikat hajítnak vissza.“ 

Franczia Ország.
Dupín úr ismét Parisban van,’sj\ov. 1 

másfél óráig tartott privat audienczián volt 
a’ királynál; de a’ mint mondják , rá venni, 
hogy a’ doctrinair minisztériumot a ka
marák ülése alatt támogassa, nem lehet!

(Morning) Camilla gőzhajó által tu- 
dósíttattunk a’ franczia hajóseregnek Spi- 
theadhoz lett megérkezéséről. Az ango
lok csudálják hajóinkat, felkészíttetésöket 
’s a’ t. JNémelly újságok szerint S u f  fr en 
a’ legszebb linea hajó a’ franczia flottánál.

Gerard marsai Nov, 2d. főhadiszállá
sára Valenciennesbe érkezett.

Stubbs portugalli generalis, ki mos
tanában Dünkirchben mulatott, rövid nap 
Oportóba fog elutazni, mint a’ Courrier 
fran^ais írja, hogy a’ constitutes expedi- 
tióban részt vegyen. Ő a’ hazájabeli nagy 
tekintetű tisztekhez tartozik.

)(
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A’ kormány, így ír az Alig. 2 . egy 

levelezője, tegnap estve (Nov. 2.) km.a 
által megkapta azon tudósítást , hogy a’ 
hollandi király félre veti az ultimátumot, 
’s az antverpí fellegvárhói ki nem takarít
ja őrizetét. E’ tudósítás következésében 
ma (Nov. 3d.) miniszteri tanáts tartatott, ’s 
mint hallani, az antverpi expeditio siettetése 
határoztaték el. Mivel Anglia e’ részben 
Franczia országgal egyetértésben van , és 
semmi más kormány sem látszik ezeknek 
ellentállani, e’ hir a’ börzén nem igen 
okozott kedvetlen benyomást.

Az Anglia és Franczia Ország közötti 
conventíóra nézve megjegyzi a’ Messager, 
és helyesen, hogy az csupán az antverpi 
fellegvár átadására terjed ki. Csak egy 
köröm feketényi sints abban a’ scheldei 
hajózás , ez igazi életkérdés , eldöntésére ; 
éppen olly kevéssé van abban szó a’ bel* 
giomi adósságról, ’s a’ luxemburgi nagy 
herczegségről. Megjegyzi továbbá ez újság, 
mit a’ minisztérium barátitól tud: Burkus 
ország javaslotta Wilhelm királynak Ant- 
verp oda hagyását azon biztosítással, hogy 
a’ többi kérdések eldöntésében segítségére 
lessz: egyébiránt a’ hollandi király még 
feleletet nem adott (már igen), ’s ez min
ijén kinézések szerint tagadólag fog kiüt
ni (úgy van í 1. Holl. 29. sz.) A’ dolog 
még tavaszig bizonyoson elhúzatik. Meg 
lehet! azonban London határoz!

A’ Moniteur Nov. 5d. igy i r : Tegnap 
egy órakor Liliéből következő telegrafi tu
dósítást vett a’ kormány: Hága Nov. 2. 
1S32. éjiéi tájban. A’ franczia ügyvivő a’ 
miniszteri tanács, elölülőjéhez. A’ hol
landi kormány Belgiom földjét 12d.igoda 
hagyni vonogatja magát.

H o l l a n d i a .
(Folytatása ’s vége a’ hollandi megha

talmazott 69d. ’s 70d. protocoHumra adott 
feleletének.) „Azon rövid foglalat szerint, 
a* hágai kabinet nem állana reá a^24czik- 
kelybeli birtok osztályra, vagy csak azon

egy jótálló feltétel a latt, hogy a’ Limburg- 
ban kárpótlásul adattak Hollandiához kap» 
csoltassanak. A ’ conferentia erre adott vá
laszában azt jegyezte meg , hogy a’féle ösz- 
vekapcsolás az atyafiak, ’s Ném et Szövet
ség m egegyezésétől függene,“

„M inthogy a’ hollandi kormány egy  
az öt udvarok egyezkedésébe iktatandó to l
dalék czikkelyben csekély módosítással 
meg egyezett ezen pontra nézve: ennél 
fogva a’ conferentia javallottá ezen kérdést, 
mint végképpen eldöntöttet úgy tekinte
ni. K ülönös jót állásról nem volt szó , m i
vel a’ nagyherczeget illető kérdés, csak az 
atyafiakra ’s Ném et szövetségre tartozhat
nék,“

„A’ negyedik feleletebéli észrevétel
re nézve, rá van az alól írtra bízva kinyi
latkoztatni, hogy mivel hat hónap alatti 
alkudozás változatlanul a’ 24 czikkelyeken 
épült, most a’ hágai cabinet nem enged
heti, hogy egyik fél az abba foglalt fel
tételektől elálljon, a’ mi által minden al
kudozások alapja kiforgattatnék , ’s a’ mos
tani végetlenné tétetnék.“

,,A ’ mi a’ többi új, ’s most váratla
nul a’ lariffanak , ’s a’ mainzi commissio 
egyébb határozatainak a’ scheldére alkal
maztatása ellen támasztott nehézségeket 
illeti; mind ezek figyelmesebb visgálat után 
azonnal elenyésznek, ’s ki tetszenék , hogy 
Belgiom, nagyított ’s hibás állításai által, 
a’ közönség’ egy részébe e’ tárgy felől hi
bás vélekedést öntött. így állíttatott a’ töb
bek közt, hogy a’ hajósbér nagyobb mint 
a’ Maason, holott gyakran ellenkező tör
ténik.“

„Ötödik felelete ellen ismét azt ve
tették, hogy a’ hollandi javaljatok a’ ha
táron belőli vizek használatára nézve hasz- 
pos következést nem szülnének , ’s itt a’ 
Rhenus mellyéki statusok kötéseiket hoz
ták fel példáúl.“

„Az alólírt bátorkodik megemlíteni, 
hogy közönségesen minden statusnak van



jussa határon belől! vizeire idegen hajó
kat nem ereszteni, vagy ha bébocsátja is, 
egyikhez több kedvezéssel lenni, mint a’ 
másikhoz. Ha az van végezve ,hogy a bel
ga hajó a' határonbelöli vizekre bé bocsá- 
tassék, ’s azokkal mellyek legtöbb ked
vezéssel bírnak egyforma kedvezést nyer
jen ; ez merő képtelenség, mert mind e’ 
mai napig egy nemzet sints, meliy illy 
formán másik felett több kedvezéssel 
bírna, de soha sem is volt illyen. A’ mi 
a’ nemzeti vámtariffat illeti, mellyet min
den kormány maga szab határonbelöli vi
zeire : ez soha meg nem akadályoztatja azt, 
hogy hajózási ’s kereskedési kötések által 
a’ viszony alapjai szerént helyébe más ne 
állíttassék. A’ mi pedig a Rhenus mellyé- 
ki statusok magok közti kötéseiket illeti: 
<3 Felsége, mint hollandi király, soha se 
engedheti meg más oda nem tartozó ha
talmasságok közbejövetelét; mint Luxem
burgi nagy herczeg pedig e’féle közbejöve
telre való czélzást kéntelen , a’ Német Szö
vetség méltósága megsértésének tekinteni.“ 

,,Minthogy egy a’ kilenczedik kérdés
re tett észrevétel azon kárpótlásról tett 
említést, mellyet a’ hágai kabinetnek kel
lene az adósság fogyasztó tőke általmene 
teléért ajánlania: meg van az alólirt azon 
nyilatkoztatásra hatalmazva, hogy a’ hol
landi kormány csak annyiban tartja ezen 
rendelést figyelemre érdemesnek, a’ men
nyiben az a két ország’ egybeköttetését 
egyszerűbbé teheti, ’s a’ szövevényes pénz
beli kedvetlen viszonynak elejét veszi, nem 
jpedig abbeli féltében, mintha ebből vala- 
melly nagy haszon hárulhatna Belgiumra; 
mellyre nézve a’Belgium részéről még fenn 
4évő adósságokból lejendő illendő leszál
lításban meg egyezik.“

,,A’ 70-dik protocollumban az mon
datik , hogy a’ conferentia a’ hollandi kor
mánytól bényújtott egyesség javallatot el 
nem fogadhatónak nyilatkoztatta. Az el 
lenben nem tagadtaíik, hogy ezen javallat

alapjaira mint szintén apróbb részeire néz
ve többnyire egész Augustus hónapig a’ 
conferentia tagjai ’s az alólirt között sza
kadatlanul vitattattak , ’s mind addig sem
mi szó nem voltBelgiomnak azolta támasz
tott kívánságairól. Az is állittatik, hogy 
Belgium nem volna idegen Hollandia első 
előterjesztésében foglalt módosítások , va
lamint az austriai, burkus, és orosz ud
varoknak fenntartásaik ’s kívánságaik fe
lől tovább értekezni.“

„A’ hágai cabinet, mellyneh mostani 
politikai rendszere közönségesen szólva 
amaz előbbi előterjesztésekkel, ’s eme’ 
fenntartásokkal megeggyezik , még semmi 
ollyas hajlandóságot Belgiumban észre 
nem vett, melly minden megbéküléstől 
szüntelen vonogatja magát, ’s legkissebb 
lépést sem tett elfogadható következés el
érésére.“

„Mivel ezen hivatalos jegyzéknek csak 
némelly tárgyak felvilágosítása, nem pedig 
a’ hágai kabinettel még csak hivatalosan 
sem közlött €9 és 70-dik protocollumok 
egész foglalatjának rendre felvétele a 
czélja: igy tehát az alólirt tisztét teljesí
tette, fenntartván magának minden to
vábbi felvilágosításokat, mellyeket a’ kör- 
nyülménvek ezen diplomatiai acták több 
részeikre, valamint kormánnyá jussaira 
nézve szükségesekké tehetnének , hogy azon 
következésekelhalhassanak , mellyeket kü
lönben az ő mostani ezekről való hallga
tásából húzni lehetne.“

„Még egy terhes kötelességet kell 
tel jesítnie , t. i. király ja a’ miatt érzett mély 
bánatját ki beszélni, hogy ezen protocol- 
lumokban, ’s a’ hozzájok tartozó actákban 
csak egy Bclgiom hasznára való békélte
tésről van szó; hogy nem tekintvén O Fel
sége sokszoros engedéseire, azt vetik a 
hollandi kormány szemére, hogy a’ sze
rencsés kimenetelt akadályoztatja, minél 
fogva mint bizonyost kéntelen hallani, hogy 
Belgiom , mihelyt küvetje meghatalmazta-



—  318
tása ki telik, semmire többé nem fog reá 
állani; bogy ellene m eg fo s z t at o  11 
(beraubten a’ Standard Anglia ’s Franczia 
országra nézve „R ä u b e r d i p 1 o m a t i e 
névvel él) létire úgy beszélnek, mint kel
lene az alkudások szerentsés fordulta után 
nyertes ellen ; ’s hogy a’ helyett hogy emez 
utóbbira vetnék mint meghatározott fel 
tételt az elsőbbtől tett áldozatokat, még 
azt kívánják, hogy a’ megfosztatott ezen 
nyilatkozást tegye : „meg vagyok eléged
ve !“ ’s a’ mellett minden megbékülést, 
mind addig mig csak az ellenfélnek úgy 
tetszik, halasztatni lásson.“

,, „A* hágai kabinet (mondják) igen 
gyakran rejti magát vakítások alá.“ “

„Ha efféle kifejezés belső meggyőző
désből eredne is , akkor, midőn egy tör
vényes uralkodó, a’ kéntelenség törvényé
nek engedvén, mikor statusai nagyobb 
részét támadásban látja, kész országa két 
harmadát, ’s nemzetiségi birtoka felét fel 
áldozni, a’ feltámadt tartományoknak a’ 
status adósság egy temérdek részét el en
gedni ’s azokkal nevezetes kereskedési hasz
nokat közleni: arra még sem köteles, sem 
helyesen nem tenné, ha egy mellette hí
ven maradt nép fo interesszéit, egész füg
getlenségét más kényére hagyná , ’s szint- 
olly kevéssé fogna egy szabad, mint okos 
úgy híven ragaszkodó nép constitutiós Fe 
jedelme külső dolgaira nézve ollyútat kö
vetni , melly népe egyező gondolkodása 
módjával, ’s belátásával ellenkeznék; mi
dőn annak polgári léte veszélyeztetik , nem 
volna neki szabad a’ maga népét, mint va- 
lamelly égő áldozatot Európa közönséges 
avagy részenkénti háborgásainak feláldozni. 
Csak efféle esetben fogna valósággal a’ hol
landi kormány vakitásokba rejtekezni , ’s 
37okát az által valósítni meg, hogy azo
kat politikai rendszere alapjáúl venné fel.“

((Aláírás) H. van Zuylen van Nyeveldt 
London, 1831. Oct. 18.

Burkus Ország,
A’ b e r l i n i  p o l i t i k a i  h é t i - u j -  

s á g igy ir a’ legújabb történetekről: „Az 
új franczia ministerium szerkeztetése több 
tekintetekből nagy figyelmet érdemel. Úgy 
tetszhetnék első tekintettel, mintha a’ Na
poleon idejebéli franczia marsainak osko- 
lás tudósságok miatt minden felekezetektől 
nem közéletbe valóknak ösmért tudósok
kal lett öszvevételét egyedül a’ szükség 
okozta volna. — Hanem mélyebb vizsgálás 
után éppen ezen öszvetételben mélyebb ’s 
kiszámolt szándékot vehetni észre.— Gui- 
zotnak ’s barátainak ezen tanátsban hihe
tőleg theoriát, az idő lelkét, ’s ékesszól- 
lást, — a’ marsainak hadierőt, gyors vég
rehajtást, ’s a’ kormányzási bé látást kell 
előterjeszteni, — mindkét résznek pedig 
egy teljes, jól öszveálló ’s hangzó egészet 
alkotni. E’ látszik czélnak lenni; de ezen 
erőmív planuma mellett, a’ kerekek’ súr
lódások alig ha vétetett tekintetbe.— Egyéb
iránt tagadhatatlan, hogy Soult azon Na
poleon iskolájában nevekedett katonák kö
zül való , kik azon urnák , ki mellé egyszer 
állottak , híven , ’s katonai bélátással szol
gálnak , mind addig mig az bizonyos bir
tokában van az országos fő tisztségnek, 
melly akár hol vette légyen is magát, nem 
gondolnak vele. — A’ Bourbonok nagyon 
elmulatták ezen igen használható eszközö
ket részökre megnyerni; ha a’ júliusi na
pokban Soultra lett volna Paris védlése 
bízva, alig ha másképpen nem folynának 
azolta a’ dolgok Franczia Országban. — A’ 
mi Broglie-t, ’s Guizotot illeti, hihető, 
hogy ők a’ júliusi napokban a’ királyság 
ellen végbevitt tettet inkább kénszeritve, 
mint szántszándékkal cselekedték. — Mi
dőn ők a’ megtörténteket — mellyeknek 
noha nem egyenesen, de nem kis mérték
ben okai valának — már meg nem változ

tathatták, látván hogy mások tovább men-



—  310 —
tek nállok , kik mindég fél útban akartak 
megállapodni, abban kerestek menedéket, 
hogy a’ júliusi revolutiót csupán az 1688-ki 
angol országos revolutio puszta és betű 
szerint való utánozásának tekintették. —  
Innen magyarázhatni ki p. o. miért oltal
mazhatta herczeg Broglie az örökös pair* 
séget olly elszánással ’s bátorsággal, melly 
sokak előtt tiszteletre méltóbbnak tetszett 
ezen általa védett , élet ’s még gyökerek 
nélkül szűkölködő aristocratiánál; ki ma
gyarázhatni , miért lehetett ő a’ Bourbonok 
idősb ága számki vetése feletti vitatásokban, 
—•hol Ő az „Exkirály kifejezéseellen volt,
—  az örökös hatalom iránti tisztelet érzé
sétől meghatva.; sőt az sem tetszhetik kü
lönösnek, hogy Ő, a’ revolutio minden áll
hatatos barátainak nagy bosszúságokra, a’ 
XVI dik Lajos’ haláláért való engesztelő 
ünnepet továbbra is megtartatni akarta.— 
(röviden, hogy miért kívánt doctrinal r 
maradni.) De hiszen az Anglusok is éppen 
igy megkülönböztették a’ rebellio veszé
lyeit a’ ,,dicső“ revoíutiótól, m elly, mint 
mondani szokták, csupán egy más uralko
dó házat emelt Anglia királyi székére. Hí
jában figyelmeztettek a’ doctrinairek a’ két 
történet iszonyú különbségére; fiijában 
adatott értésökre, hogy Angliában az ak
kor még rendületben álló aristocratia dia
dalmaskodott a’ törvényes királyon , ’s an- 
nálfogva maradhatott meg azolta az ural
kodó princípium; híjában mutattatott meg, 
hogy Franczia Országban a’ d e m o e r a t i a  
g y ő z t e ,  ö l t e ,  s e m m i s í t e t t e  elébb 
meg az a r i s t o c r a t i á t ,  ’s döntötte azu
tán le az egyedül maradt királyi széket; 
híjában! Ők magokat ezen históriai paral- 
lela mint valamelly erősség megé vették,
—  onnan akarnak győzve ki jön i, vagy 
megbukni! —  Hogy ez utóbbi meg fog nem 
sokara történni, ezt nekik naponként min
den újságok, zsoldosaikat kivéve,  a’ leg- 
kiilönbfele formákban és előterjesztésekben 
mutogatják. — Ők azonban, elkezdett rend

szerükhöz hívek, több nyilatkoztatásaikbnn, 
(a’ doctrinairi hangon Írott circularékban) 
— mellyekben a’ republicanusok iránt ki
mutatott csak nem félénk kiméllés különös 
módon jő ellenkezésbe a’ royalisták ellen 
forró boszszús pathossal , — ki mondták 
határozódásokat, ’s azután közakarattal 
munkába vettek egy új pairválasztást —  
Hogy ez az első kamarától még jobban el- 
idegenitné a’ népet, alig hihető; de más
felől az illy módon megerősödött pairka- 
mara könnyen akadály lehetne minden a’ 
bal oldalról öszveállandó későbbi ministe- 
riumnak , ’s akkor a’ constitutes maschina 
ezen oldalról valamelly országos változás 
segedelmére szorúlhatna. Mig e’ szerint 
Franczia Ország belsejében a’ zavarodás 
alakjai, ’s az örökös visszavonás okai hyd- 
rafő módjára újonnan szaporodnak : most 
már csak nem elkerülhetetlennek látszik , 
hogy Anglia ’s Franczia Ország végre tsak 
ugyan erőszakhoz nyúljanak Hollandia el
len, mit nem ok nélkül gyaníttat a’ Fran
czia seregeknek a’ belga határok melletti 
öszvebuzása , ’s az Angoloknak tengeri meg
támadáshoz való szakadatlan készületük , 
mellynek czélja most csak az antverpi erős
ség elfoglalására van intézve.“

Spanyol Ország.
A7 madridi újság Oct, 25 dikéről négv 

kir, végzést közöl; az elsőben rendeli a1 
királyné, hogy ezután ünnepeken minden 
törvény tételek megszűnjenek .; a’ második
ban megengedtetik a’ hadi miniszternek, 
hogy osztályabeli hivatalos levelekben oak  
M o n e t aláírással élhessen. (Miilyen nagy 
baj a’ spanyol aristocratáknál! az a’hosszú 
név!) a’ harmadik által minden papoknak, 
kik valami különöst akarnak közleni Ő Fel
ségekkel, szabad menetel engedtetik a’ 
madridi palotába,’s a’ királyi Jakhelyekbe; 
a’ negyedikben megengedi a’ királyné, hogy 
ezután a’ passegei (Guipuzcoában) Jesuiták
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collfipíuinában filosofía is tanittassek. Ne* 
vezetesebb mind ezen decretumoknál azon 
környűlállás, hogy a’ madridi újság az 
amnestia végzést két nappal utóbb előbbi 
kihirdetésénél, ismét közié, és ekkor azon 
helyre, hol a’ kivételekül. 39. sz.) fordul
nak elő , még e’ szavakat függeszté : „én 
nekem fajdalmomra“ (bien a pesar mio.)

B e l g  i  o m.
Az Antverpből Hollandia felé eluta

zott Gróf de Laborde, követ, ’s a’ Fran- 
cziák királyának adjutánsa visszatért Ant- 
verpbe , mivel Hollandiába nem bocsátta
tott. E’ környületet már egy belga újság 
Hollandia részéről fél hadüzenésnek veszi 
Franczia ország ellen.

Az Independant Nov. 3d. igy ír: Bi
zonyosnak látszik, hogy Hollandia királya 
a’ felszóliitásnak engedni nem akar , ’s hogy 
őeztm ondá: Ha a’ Francziák és Anglu- 
sok kivánják az antverpi várat, jöjjenek, 
és vegyék el!

P o r t u g a l l i  a.
A’ lissaboni udvari újság jelenti, hogy 

a’ constitutionalisok Aveirónál kiszállottak, 
’s az itt lévő erősséget igyekszenek beven
ni ; de a’ mi ellen a’ Miguelisták hathatós 
rendeléseket tesznek.

Egyvelges Hírek.
A’ Freiburgi univerzitásnál udvari 

tanácsos ’s professor R o t t e c k  és W e l 
k e r  urak nyugodalomra bolsáttattak.

A’ bajor királyné testvér je, Eduard 
Sachsen altenburgi herczeg mint General
major megy Otto királyai Görög Országba.

A’ tripolisi Dey egy unokája 12 ezer 
arabokkal ostromolja e’ várost. — Bona 
körűi Sept. 23d. egy hét óráig tartott iszo
nyú szélvész több hajókat darabokra ron- 
tsolt; 4 ember e’ miá halálát találta.

A’ Gazette de Normandie szerkezte- 
tője W a l s c h  ur lázzasztó czikkelyei mi
att perbe idéztetett.

Oct. 26d. Faímouthból két gőzhajó 
indúlt Oportóba, mintegy 560 emberrel.

Stratford-Canning úr petersburgi kö
vetté, Jerningham ur ideiglen hágai ügy
vivővé neveztettek Anglia részéről.

Dijonban Nov. 4d. az ott jelenlévő 
Mauguin , Cabet, és Hernoux oppositiói 
követek’ tiszteletére nagy vendégség adatik. 
Az erre teendő költség subseriptio utján 
gyűjtetik egybe. Kereskedők, ügyvédek, 
orvosok, ház birtokosok , katona tisztek fő 
részt vesznek itt a’ rendelésekben.

Norvégiában jövő Februarius hónap 
a’ Storthing (országgyűlés) öszvehivásának 
határ ideje; a’ követek nagyobb része pa
rasztokból á l l ; egyébiránt itt nints is vala- 
melly különös szabadságokkal bíró rend; a’ 
lakosok, mint Status polgárai, mind egyen
lő jussokkal bírnak.— Boldog alkotmány!—

Az antverpi fellegvárban Oct. 19d. 
Rupertus ezredesi helytartó megholt.

A’ belga kamarák a’ francziákéival 
olly egyességre léptek, melly szerint a’ 
nyomtatott acták költsönösen kitseréltet- 
nek. Ugyan ez ajánlatba fog hozatni az 
angol parlament előtt is.

Egy Berlinben a’ hambachi ünnep óta 
fogva tartott tisztnél találtak egy levelet, 
mellyben a’ többek közt e’ mondatik: „Nyu- 
goti Német országban világosság uralkodik; 
Weimarban kezdődik az esthajnal ; minél 
tovább megy innét az ember kelet és észak 
fe lé , annál nagyobb sötétségre talál.“ Ne
sze neked!

Oltó görög király a’ naupliai küldőt- 
séggel privat audienczián görög nyelven 
beszélt.

Római levelek panaszkodnak, hogy 
az administratióban tett javítások nem oly- 
lyanok mintha azokkal meg volna elégedve 
a’ nép. Be hamvadott ugyan egy kevéssé 
a’ tűz; de ki nem aludt.

L e g ú j a b b .  Három angol e's kel franczia fre
gatt Spitheadtól Dünen leié Not. ). e l indu ltak ,  hogy 
oanét Hollandia partjaihoz evezzenek.

(Hasznos Mulatságok 40. Szám. \  árkus Hirdetés)



Figyelmeztetés.
Egy érdemes Hazánkfia, ki már az előtt két Uradalomban több esztendeig 

igazgató Fiskális volt, ’s a’ maga alkalmaztatásáról a’ legszebb tanúságokat mu
tathatja e l ő , — idő közben pedig Európának pallérozottabb részeit be járván, ne
vezetesen a' pályinka, és ser-főzésben, a’ malmok’ felállításában, a1 répa , tzúko'., 
papiros, és vas készítésében, úgy egyébb fabrikáhban, *s a’ mezei gazdaság’ kü
lönféle nemeiben magának szép tapasztalást szerzett, szolgálatját ezekben akár 
ú g y , mint társ, akár pedig, mint igazgató Tiszt a’ két Hazának ezennel ajánlja. 
Bővebb tudósítást felőlié kaphatni ezen újság Hivatalánál.

Mészárszék árendába adása.
(2 )  Püspök Vácz Várossában találtató hét Mészárszék a’ jövő 1833-dik esz

tendei Husvét napjától kezdvén, három egymás után következő esztendőkre az 
az 1836-dik észt. Husvét napig akár egyenként, akár öszvesen árendába adatni 
fog; a’ haszonvételek, mellyek a’ székekkel járnak e’ következendók, — minden 
szék után 8 öl hasított, 3 öl prigli, és 2 öl pirtli fa , — J sessio szántó föld az 
ezektől esendő 9-ed és 10-ed földes úri dézmának megadása nélk ü l; házaik után 
a’ katona tartástól, és más egyébb köz munkabéli terhektől szabadok; az őrük
nek , *s bárányoknak szabad legeltetése. A’ licitatio e’ folyó esztendei December 
hónap 16-dik napja reggeli 10 órára határoztatik a’ Város Házánál; az azokat ki 
árendálni kívánók vagyonaikról szólló hiteles bizonyítványokkal felruházva a* 
meghatározott időre ezennel meghivattatnak a’ hol előttök a’ kötés Írás előre fel 
olvastatni fog.

Nagy hasznokat ígérő ’s többé vissza nem léphető Lotteria*
Bétsben Choith’s D’ Fia ’s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Lass uradalmak , mellyek ÍJIyiiában , és Adels-

bergi kerületben feküsznek,
Váltságúl 100,000 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Cz. a’

meg nyerőnek.
A’ Lotteriában különös előhúzás 

következendő képpen:
/Második Félesztendő.

fo g  t ö r t é n n i ,  azu tá n  p e d ig  a ’ fő  h ú z á s ,  e J

4°.

a Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.
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/V‘ feúlönös előhúzásban kijövendő számok, melJyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a’ több sors számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vadnak nyomtatva, s ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000; 7000; 50C0; 4000; 3000; 2500; 1000; 500; 200;
50; s a1 t. forintokat tévő sommánként

öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
Azon sorszámok ellenben, a’ mellyek csak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva, és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15 000; 11,000; 7,500; 0,000; 4,500; 

2,000; 1,000; 500; 250 ; 200; 100; 25 etc. som m ánként, öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zöld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors is; ezek számára
8,200 nyerők, 10,000; 1,000; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.
A' különös előhúzás, a’ főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668

nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000 ;
5000; 4000; 3000; 2500; 2000 ; 1000; 500 ; 250; 200; 100 s a’ t. forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B.B.
M inden, a’ ki tiz veres sors számot (mellyek mind az első, mind a fő hú

zásban eggyütt játszanak) egyszerre megvesz kész pénzért, egy zöld vagy sárga 
ajándék sorsot nyer ingyen, mindaddig valamig az e'félék el nem fogynak. A* 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot ígérik , hogy nem tsak a’ há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az e lő , mind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösen az ezek számára határozott húzás
ban is , a' mellyben okvetetlenül mindegyiknek nyerni kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik nyerni; de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet egy ajándék sors szám hétszer is.

A’ ki tíz fekete sorsot egyszerre vált kész pénzért, annak csak egy feketével 
nyomtatott ajándék sors adattatik, melly különös bélyeggel leszen jegyezve ; 
ezen feketével nyomtatott sorsok csak a’ főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb sommá 50 for. a’ főhúzásban pedig 
52 for. BB,

Az elő és főhúzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben; csak j 
a’ főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. ugyancsak pengőben.

Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólirt nagy kereskedésnek, Singerstrasse 
804. szám alatt lévő tulajdon házában; de lehet a Birodalomnak minden neveze- I 
tes Városaiban is. Költ Bétsben September 15-dikén 1832.

Coith s Dl fia s Tarsasaga,
Pesten sorsok vannak Liedemann Fridrich J. S. iNagy kereskedésben; úgy 1 

Liedemann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is , a’ Varos-Haz piatza es vátzi-  ̂
útsza szögletén lévő boltban a1 „Szép Magyarné‘fc czím alatt.

A’ hol még öt veres sorsokhoz egy zöld ingyen nyerő sors járúl.



A’ legnagyobb hasznokat ígérő Promessen Sorsúk,
m eldetet kiadott üffenlieillier Becsben , 

azon Status Lotteriára nézve, mellynek búzása az 1820-diki adósság következésében
Mart. 1-sőjén 1833.

történik meg; ’s a’ nyereség áll

N é g y  m i l l i ó
és 923,625 for Vczb. vagy 1,969,450 e. p.

Nyereségek lesznek

70,000 , 30,000, 15,000 , 7,500 , 6000. 3000, 2500 , 2000, 
1500, 1000 , 7 0 0 ,5 0 0 , 3 0 0 ,2 5 0 , ’s a’ t. e. p.

Ezen részes sorsok játszanak mind a’ 10,400 nyerő sorsokkal és a’ történendő 
nyereség lehúzás nélkül kiadatik.

Mivel ezen Status Lotferia még csak 341 Seriest foglal magában, ebből Mart. 
1-sőjén 40 huzatik ki, és a’ kihúzott seriesi számnak birtokosa okvetetlen nyér,ehez 
képest az illy nemű együtt játszás bizonyosan hasznos következéseket szül.

Pesten illy sorsokat lehet kapni Liedemann Fridrik nagy kereskedő irószobá- 
jában, és Liedemann B. S. réfös kereskedő bóltjááan

„a Szép Magyarnélioz.44
h é t i b e n  a ’ p én z f o  l y  u m a t  k ö z é p  b ö t  s e N o  v e mb e r  13-atkán:

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 85 r\ for. 
4 pCentes — — — 74* —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 1831 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 125* for. 
Béts városi Bankó kötelező 2 |  pCentes 47 — 
Bank Actiáké 11014—

iftí A J Gabonának Festi p iá tzi ára November 16-dikán 1832. Váltó Cz.ban , Posonyi mérő

\
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1 1

tiszta 
fr. kr. 1

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 0 — 50 [ 6  — 40 6 — Zab 1 — 52 1 — 48 1 — 44
Kétszeres 4 — 40 4 — 30 — Kukoritza 3 — 20 3 — 12 3 — 7
Bozs 3 — 20 3 — 16 3 — 10 jKöleskása ■— — —
Árpa 2 — 52 2 — 48 2 — 40 jKöles — — —

A 1 D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t t á  <i B u d a i  v í z m é r t  é k  s z e r  é n t  1832-d ik b e n .
INov. 15-iken 5 Láb, 11 Hüv. 0 Von. 

— lG-ikén 5 Láb, 7 Hüv. 6 Von.
— 17 dikán 5 Láb, 5 Hüy. 6 Von.



A 5 magyar országi termékeknek folyó ára
e z ü s t  p é n z b e n ,

a’ Leopoldi pesti vásárban November 15-diken 1832.

írt.tói frt.ig írt.tói frt.ig %
Gyapjú: egy nyirésű egész ,f — darabos. — 15 18 É

írnom mazsaja 120 „ rozsnyói — 22 23 §
n nemesített finom — 90 100 T msz : rozsnyói sárga — 60 62 I
tt egy nyirésű középszerű — 70 85 ,, bánáti — 58 60 1
tt közönséges —- 55 68 Zsí r :  disznózsír — 18
tt két nyirésű finom téli — 66 74 Vaj: tehénvaj — 22 24 I
ff középszerű — — 4S 60 Szalonna : — 14 16 1tt közönséges «— — 40 48 Háj: — _ — i
ff finom nyári — 62 65 Faggyú : olvasztott — 1 9 | 2 0 | |
tt középszerű— — 50 58 ,r gömböczb. (in Wammen) — 20 21 1ff közönséges — — 40 45 fr olvasztallan rúd! an (ni
ti bánáti Zígara kézmos — 3$ 45 S.augen) — 1 6 | 17
n —■ — ú-'Ztalott — — — Enyv : asztalosén}'v mázsája 15 16  |
ff »nagy. juhgvap. kézmos — 27 30 Szilva:  aszalt —
ff — — mz látott — 25 28 : Tuti só : — 4! 5 |

1 o /any : debröi !so fii idei mázsája 30 40 Bor:  borjúból* párja 2 31
ff — 2ik — — IS 26 ,f juh bőr — 1? 2!!
tt — 3ik — — 8 10 /, n\ ul bőr száza 44 50 !
ff dcbreczeni 1 ső faj — — — ,, ökör bor párja 22 26
tt —  2ik — — — — ,f tehénbór — 15 16 í
tt — 3 i k — — — — ,f lóbör — 74 I
tt pétsi Iső íaj — — — Lószőr: kifőzött mázsája 34 3 6  |
tt — 2ik —  — — — ,, főzellen — 25 27 |
tt — 3ik — — — — Szarv:  szarvasé — 45 50 1
tt szegedi 1sö faj — 14 16 ,, ököré 3 00 darab 68 72 1
tt — 2 i k — — 10 11 „ bivalyé — — — — I
•t — 3ik — — — — ,, tehéné — — 28 30 I

For „• tokaji aszú egy átalag — — Szarvhegy : — 5 10 J
tt ménesi— — akója — — Gnbacs : ó köble 120 fontjával 4 5 jl
n budai veres ó — — 8 12 ,/ UJ — — — 5 r, |
tf — — új —  — 3 4 Kender: apatini héhelt mázsája 20 24 I
ff —  fejér ó — — 8 10 ,, héheletlen — 7 7.;i
tf — — új —  — 3 4 Toll: pehely — — --  fi
tt pesti kőbányai ó —  — 10 12 tt égy» fosztatlan — 12 64 I
// — — új — — 3 4 ft — fosztott — _ _ H
tt hegyi fejér és vörös ó *— 6 7 f, iróloll 1000 darab 1 l l
tt •— — — új — 2 l 3! Kőrösbogár : egy font 2 ! _ 1
tt honi fejér és veres — 2{ 3 Halzsír : mázsája — 1Borkő: veres mázsája 13 14 Hamuzsír: fejér — 10 11
tt fejér — 16 ,, kék — 8 ! 9

Borszesz: 32 grád akója 1 4 ! — Olaj: vad repezeolaj — 12 13
Pálinka: gabona — 7 ! 8 | t, vetett — 14 15

tt seprű és törköly — 9 10 ,, — lenmagolaj — — —
f f bánáti szilva — n Sj Ló her mag : lucerna — 36 38
tt szerérni — 10 12 „ stájer — — —

Piskolcz : rozsnyói mázsája 10 lOf Lenmag: fos* merője —
tt liptói — — — Repczemag: vad — 1 l i l

M ez . bánáti fejér mázsája 18 20 nyári vetett — 2 — 1
n — sárga — I 16 I 17 „  tcli — 2 | — B
tt —  harna — 14 | 15 ISáfrány: mázsája 42 4 2 | |



N a g y f a m e n e t e l .
Érdeme nincs , hizelg , ö l , ront , a ’ lelkit eladja

G y á v á i  i. így készül nagyra haladni szegény!
Élj a’ közjónak boldogtalan! érdemeket nyerj,

_______Szólj igazat, tégy jót; nagy leszel így igazán.__________

PESTEN S z e r d á n  Szent A ndrás Hava 21-dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Felseges Királyunk Magyar Országban 

a’ királyi ügyek aligazgatói hivatalára ed 
dig Directorialis Fiskális Zalay Aloiz urat 
méltóztatolt kegyelmesen kinevezni.

Apostoli királyunk Nov. 5d. költ leg
felsőbb határozásánál fogva a’ Zágrábi káp
talannál megürült két Főesperestségre 
FŐdszt. B e 1 á s z István és H o r v á t h  Jósef 
urakat; a’ négy megürülve volt Kanonok- 
ságra pedig Főtiszt. K r i s z m a n i c h  János, 
bisztrici plébános és apát, S c h r o t t  Jo
sef bordoveczi, S tő g  er Antal peschenitzi 
plébános, és P a l e s c h y a k  János, a’ zág
rábi seminariumnál hittudomány Profes
sor urakat méltoztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Ő cs. kír. Felsége a’ rendes fizetés
sel nyugalmazott budai Főpostaigazgató 
Herrmann János úrnak személyes mellék 
évi fizetésűi, 500 forintot ezüst p.ben mél- 
tóztatott különös kegyelemből határozni.

O cs. k. Felsége a’ Főméit, magyar kir. 
udv. Kanczelláriánál eddig conceptualis 
practicans Kemnitzer ’Sigmond, grófGyő- 
ry László , Szegedy Lajos és báró Kulmer 
urakat tisztlb. udvari Concipistákká mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni..

Apostoli Királyunk Octob. 28d. kőit 
legfelsőbb határozásánál fogva FŐ Tiszt. 
K e r e k e s  Károly teplai, C s e 1 k o János 

Második Félesztendöc

Ml avai, B i e l e k  János so Inai plébános ura
kat a’ nyitrai káptalannál tisztlb. Kanonok- 
ságra emelni kegyelmesen méltoztatott.

Báró Lederer [gnácz ő Excja , Magyar 
Ország hadi kormányzója , lovasság gene
rálisa ’s a’ t. f. hónap 15d. Budára meg
érkezett.

Országgyűlési követekké választotta 
Nemes Árva Vgye Kubinyi Jó’sef második 
Alispán ésZmeskál Móricz Főszbíró urakat; 
Abauj Vármegye Komáromy István első és 
Vitéz János második Alispán urakat; Sáros 
Vármegye Szinnyei Merzse László és Ma- 
riássy István urakat; Torontál Vármegye 
Hertelendy Ignácz első Alispány és Kará
csony István Főszbíró urakat;

Tek. Ungh Vármegye T. T. Bernáth 
Sigmond Táblabiró és Petrovay István 
második Alispán urakat; Heves vármegye 
T. T. Dobóczky Ignácz Táblábiró és Bre 
zovay Jósef tisztlb. Főjegyző urakat; Nemes 
Hont Vgye T. T. Majthényi Antal első 
Alispány és Baloghy Imre Főjegyző urakat; 
Liptú Vármegye Platthy Gáspár első A l
ispán, és Madacsonyi Pál Táblabiró urakat.

A’ hármas Horvát, Tót, ’s Dalmát 
ország folyó hónap l ld.  nyitá meg tanács
kozásit Zágrábban, hogy az anya Magyar 
ország gyűlésre küldendő képviselőinek 
utasítást készítene. Zágráb Vgye ez előle- 
ges gyűlésre Lentulay Imre első Alispán,

4 1 .  S z á m .

H A Z A I  S K Ü L F Ö L D I
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es Busan Herman Főjegyző urakat válasz
totta. A ’ Posonyban mindjárt tartandó 
Országgyűlésre a’Főrendek táblájához kül
detnek pedig e’ hármas országból: Ku k u -  
l y e v  i c h  Antal báni Táblabiró Gróf 
D r  a s ko v i c h János cs. k. valós, kamarás 
és Zágráb vármegyei Főjegyző ;B u s a n 
Herman urak.

Veszprém Nov. 15. T. Békássy Ignácz 
urnák az alispányi hivatal ideigleni folyta
tásra lett kineveztetése által (1. 40d. sz. lev.) 
megürült pápai járásbeli Főbiróságra ugyan 
azon járásnak Alsz'birája T. Zsoldos Ignácz, 
ennek helyére Tek. Szabadhegyi A n ta l ; 
Tek. Sz. Györgyi Horváth Antal urnák Ne
mes Békés Vgyének2d. alispányává lett vá
lasztatása által megürült aljegyzői hivatal
ra pedig Tek. Rosos Antal urak neveztettek.

Nemes Békés Vármegyének közelebbi 
tisztujitásakor. F ő a d ó s z e d ő :  Beliczay 
Jó’s e f ; A l a d ó s z e d ő :  Placsintár Ger
gely; tiszt 1 b. Főorvos: Csausz Lajos urak 
lettek. — Nemes Torna Vármegyében Fő
adószedő: Koos Károly; Számvevő: Sol
tész Gábor; tisztlb. Jegyzők: Fáy Sán
dor és Pathy Jó’sef, Főorvos: Schivuszky 
Fridrik, tisztlb. Marikovszky Gusztáv; Seb
orvos : Hoífori Bernárd; Földmérő: Pazar 
Dániel; Bátorságra ügyelő biztos : Zsarnay 
Ferencz urak. —
(Pótlékul a’ 35d. és 40d. sz. lev.)

UnghvárNov. 14. Mégnem is hártyáz- 
nak néhai Szigethi Szerencsy Tamás Tábla
biró elhunyta által esett sebeink, ’s ime 
Sz. András hava 1-sőjén Mélt. Báró Hor
váth Imrét, egy tökélletes hazafit kéntele- 
nitettünk ismét látni körünkből örökre 
megválni; kiben a’ magyar polgári alkot
mánynak egy derék vedlőjét vesztettük el. 
— Ugyan csak e’ f. hónap 11-kén múlt ki 
e’ világból Tek. Petrovay Jó’sef ur 84d 
észt. korában; ki a’ példás keresztény, 
ritka atya, gondos földes ű r ,  igaz bíró s 
jo polgár nevezetekre méltó vala. Zokog
juk: Farkas cs. k. Kapitány, István máso

dik Alispány ’s követünk és László fiai , 
Mária és Borbála leányai, 14 unokája, 
jobbágyai ’s a’ t., ’s mindnyájan áldást kí
vánnak hamvaira.

Nagy Britannia.
(Times) A’ közép tengerről érkezett 

gőzhajó máltai híreket hozott Oct. 11-kéig. 
Mehmed-Ali ezek szerint, a’ török flotta 
fő kormányozásának ajánlatot tőn a’fényes 
portával folytatott versenygések elintézé
se iránt. Mondatik kogy ezen ajánlatot 
a’ Kapudán Basa Marmoriczánál vévé, 
hol a’ flotta tengerre evezék, és hogy ke
véssel azután az egyiptomi tábornok is 
üzenetet kapott a’ két flotta hadi villongá
sainak felfüggesztésére mind addig, míg 
a’ Nagyúr felelete megérkezénd, Ezen hírt 
Sept. 5d. alexandriai levelek hozák, ’s né
mileg megegyezik azokkal, mellyek Triest- 
ből érkezének, ’s azt mondják, hogy e$ 
ajánlatok tételére egy Alexandriában la
kozó angoly bízatott meg. Azonban ez aján
latok az egyiptomi sereg előnyomulását 
fel nem tartják , ’s ugyan ez hadi mozdu
latait folytatja.

irlandnak állapotja a’ kormányra néz
ve folyton nyugtalanítóbb. Irland elakarja 
szaggatni az uniót, s ezen ügy napról nap
ra több pártolóra talál. A’ Globenak egy 
dublini levelezője Oct. 27d. ezeket írja: 
„Lehetetlen a’ tettet tagadni vagy palás
tolni, melly egész országban az unió fel
bontására törekszik- Ki a’ politikai gon
dolkozásra ügyelt, két esztendővel ez előtt 
jövendölheté: hogy e’ hazának elszakadá
sa nem csak a’ nép ügyévé, hanem való
ságos n e m z e t i  k é r d é s s é  fog válni. E’ 
jövendölést az idő bizonyitandja be, ’s bá
tor a’ kormánynak e’ vágyakodó indulat 
elnyomására még elegendő módja van; 
de közelget az idő , midőn ezt a’ kormány 
sem fogja elnyomhatni. Hosszas halasztása 
a’ Catholicusok emancipatiójának az eraan- 
cipatiót létre hozá, ’s az indulatokat az
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unió ellenségiben, szinte mint a’ torikban 
tűzre lobbanta. Megtagadása a* csekélyebb 
reformnak 1832d.ben a* kiterjedő refor
mot szüle; ’s hogyha a’ d é z m a v e v é s  
m o s t a n i  m ó d j a  o k o s a b b  r e n d 
s z e r e i  n e m  c s e r é l t e t i k ,  f e l ,  a’ 
birtok és javak ellen történendő öszvees- 
küvéstől lehet tartani. Ezen veszedelem 
olly fenyegető ponton áll, hogy ezt nem 
csak az elnyomatott néppárttól, hanem 
azoktól is várhatni , kik a’ régi szokások 
pártolóinak (conservativ) hivatnak.“

Herczeg Talleyrand 3Nov. 3d. reggel 
hivatalos leveleket kapott Párisból, ’s dél
után Palmerstonnal sokáig vala beszédben 
A ’ depeschek egyre jőnek, mennek, ’s 
hogy nagy dolog lehetbennök , gyaníthat
ni j mert senki sem tudja.—

(Globe) Mint bizonyost mondják a’ 
burkusnak elszántságát, hogy a’ hollandi 
királyt nem fogja védelm ezni az esetben, 
ha a’ fellegvár fel nem adása miatt e llen 
ségeskedést okozna; a’ Burkusnak ezen 
nyíltsága tanujeléűl halljuk , mond a’ 
G lob e, hogy burkus hadi sereg a’ határ 
széleken nem táborozik ; más részről te l
jes okunk van h in n i, hogy a’ Francziák 
és Belgák nem fognak azon tartományba 
nyom uln i, m elly a’ Nov. I5-diki szerző
dés szerint Hollandiának juta. Igaz, hogy 
a’ mit a’ Globe m ond, részint m egtörtén
hetik ; de hogy ő Nov. 2d. még a’ Nov. 1 ld. 
burkus status újságot nem olvashatta az is 
világos.

A’ Globe folyó hónap 7d. közöl egy 
kabineti rendelést, mellynél fogva b r i t t u s  
h a j ó k n a k  h o l l a n d i  k i k ö t ő k b e  
e v e z n i  m e g t i l  t á t i k ,  és minden angol 
kikötőkben lévő hollandi hajók zár alá 
tétetnek. írja  még is a’ Globe: hogy mind 
ezen rendszabások mellett az utolsó pillan- 
tatig n y i t v a  á l l  az  ú t a’ b é k é s e 1- 
i g a z ú l á s r a .  Hágai levelek szerint a’ 
hollandi király elhatározta semmi illyes 
ren d e lések e t a’ kikötőiben lévő angol és

franczia hajókra nézve nem tenni. Még 
Nov. lOd. mind két nemzet hajói Rotter
damban ’s más hollandi kikötőkben állot
tak , ’s azokat , illető consulaik felszólí
tására sem akarják elhagyni. A’ Times ál
lítja, hogy az egyesült háromszínű és an
gol lobogók meglátása a’ legforróbb érzé
seket gerjesztette Portsmouth lakosaiban; 
egyébiránt a’ világ már egyszer e’ néző 
játékot, névszerinti Navarinnáí látta; mert 
Fiilöp Lajos háromszinű lobogója ugyan 
azon nemzeti interesszét képezi, a’ mit a’ 
Bourbonok’ fejérje. Az A l b i o n  ellenben 
megjegyzi, hogy ha Portsmouth lakosi az 
angol-franczia flottát Navarinhoz azon czél- 
ból látták volna elevezni, hogy Anglia egv 
régi barátjának ’s szövetségesének tengeri 
erejét törje meg, épp olly kevés öröm 
lelkesítette volna őket, mint élesztheti 
most. Ezénkivül nagy különbség van a' 
fejér és háromszínű lobogó között.

Franczia Ország-. ^
A’ Messager egy hágai levelezője után 

Oct. 29d. ezeket közli: „hiteles kútfőből 
bizonyossá tehetem az ura t, hogy Chassé 
generálisnak parancsolatja van az esetben, 
ha az antwerpi fellegvár akár kitől megtá- 
madtatik , a’ várost lövöldözni ’s arra tü
zelni, mindaddig, valamig a’ megtámadó 
seregek szerződés mellett a’ német alföldi 
tartományokból ki nem takarodnak. Pa
rancsolat van az iránt is, hogy Flandria 
vízbe borittassék, ’s ha ki Hollandiát meg 
akarná támadni, elég frissitő vizekre ta
lálna. Vízzel nem szűkölködünk, monda  
levelező, s Hollandiának nintsen egy la
kosa is, ki el ne szánná magát a’ töltés 
megszakasztására, földjeinek ’s házának 
vízzel leendő elöntésére. Az enlhusiasmus 
nem a’ főkben, hanem a’ szivekben v a n ,  
’s ez nem olly könnyen szokott e le n y é sz 
ni.“ — Párisi újságok Nov. 6 -dikáról kima
radtak. Hihetőleg a’ rossz idő miatt. —

(Temps) Mi czélja a’ kénszeritő es: 
közöknek? Belgiomnak visszavonulása u

X
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hollandi határokból, és viszont Hollandiá
nak a Belgákéiból ? Mi mindig visszonozm 
fogjuk: ha elvevétek az antwerpi fellegvá
ra t,  szabaddá tettétek e’ általa a’ Scheldét ? 
a’ folyónak mindkét partja egész a’ tenge
ri^ nem marad e’ Hollandia birtokában? 
A ’Schelde bezárására nints e’ Vliessingen, 
és valamennyi erősség birtokában, mellyel 
a’ folyó mentében uralkodhatik. Ha Ant- 
werpnek átadása után az egyesült flotta 
Vliessinget is beveszi, ’s katonai őrséget 
hágy benne, mig Wilhelm király a’ szer
ződés 24 pontját elfogadá, akkor a’ kérdés 
veleje el volna döntve. De a’ hatalmassá
gok soha sem fogják megengedni, hogy 
Hollandiát megtámadhassuk. Mi történend 
akkor, ha Wilhelm ellentáll, ’s a’ Schel- 
débői őt kiszorítani nem lehet? Nehány 
ágyúéi lészen véve, ’s Antwerp omladék 
torlattá válik. Nem gyönyörű színlelés e  
ez a’ thronbeszéd tedeumához? Hagyjatok 
fel az illy diplomatiai szemfény vesztesek
k e l , mellyekkel senkit sem ámíthatni el. 
Ha katonai parádét jádsztok, tudja a’ pu
blicum, hogy csak játékszini állásaitokat 
tanuljátok, ruhát kölcsönöztök, de tábo
raitok lelketlen. A’ dicsősség komolyabb, 
és nem illy interesszés tettekhez van csa
tolva; a’ nép’ köszönetét csak elvégzett 
dolgokkal nyerheti meg. Hány munkásokat 
lehet vala élesztni, mennyi kincset gyűj
teni e’ tábori kiadásban ? Az annyiszor 
Ígért, de soha nem teljesített európai 1 e- 
f  e gy v e r  z és híján, mellyet se na az  ant -  
w e r p i  c a p i t u l a t i o ,  sem  a’ c o n fe -  
r e n t i a  n e m  f o g  t e l j e s í t h e t n i ,  el
nyomhattátok volna a’ belső zendüléseket.

A ’ Pilote du Calvados egy 1730d. Al
manachnak illy jövendölő verseire teszi a’ 
közönséget figyel metessé:

Or Francois ecoutez !
Dans cent ans bien comptés ,
Aprés trois jours de gloire,
Yous aurez trois ans de deboire. 

(Francziák halljátok! jól kiszámolt száz’

esztendő múlva , három napi dilsősség után, 
három keserű izlelű esztendőtök leend.)—

A’ Moniteur folyó hónap 8 -dikáról 
következő czikkelyt közöl: „Minekutánna 
a’ hagai kabinet a’ franczia és angol udva
rok’ kivánságinak engedni nem akar, a* 
király kormánya, a’ Londonban Oct. 22d. 
aláirt conventio feltételeihez képest, teg
nap az Ország minden kikötőibe a’ hollan
di hajók’ letartóztatását meghagyó paran- 
tsolatot küldött.“

Egy királyi rendelésnél fogva a’ jú
niusi történek’ következésében Geoffroy, 
Hassenfratz ’s a’ t  ellen kimondott fenyi- 
tékmunkai büntetés fogságra változtaték 
által.

Dupin ú r  Nov. 6d. a’ királyi famíliá
val ebédelt. —-  Gróf Pozzo di Borgo ugyan 
az nap érkezett Parisba.

A’ Moniteur Nov. 9d. ezeket jelenti: 
„Tegnap egy órakor tudta meg a’ kormány, 
hogy Berry herczegné Nantesben folyó hó
nap 7d. reggeli 10 órakor elfogatott, ’s a* 
nantesi várba vitetett. A’ ministeri tanáts 
tüstént egybegyűle , ’s következő ordon
nance botsáttatott k i : „Fülöp Lajos, Fran
cziák’ királya. Belső ministerünk’ tudósí
tására rendeltük és rendeljük, a’ mi kö
vetkezik: 1 czik. A’ kamarák’ elébe egy 
törvényjavallat terjesztessék a’ Berry her
czegné sorsa felett leendő tanátskozás vé
gett. 2. A’ mi igazság , és belső ministe- 
rünk, mindegyik a’ maga hatás körében e’ 
jelenvaló ordonnance végrehajtásával meg- 
hatalmaztatik. A ’ Tuileriák’ palotájában
1832. Nov. 8 . Fülöp Lajos. — A’ király pa- 
rantsolatjára: a’ belső ügyek ministere: 
Thiers.“

Burhis Ország
A’ mit a’ diplomatiai titkokba avatott 

angol Courier rég mondogat, azt valósul
va látjuk a’ burkus státus újság Nov. l ld .  
számja következő czikkelyében : „A’ lon
doni ’s párisi udvarok interesszéjökhez illő-



nek tartolták a’ mult esztendő Nov. 15d. 
egyezést, tekintve az abban határozott Hol
landia és Belgiom közötti birtokosztályt, 
mind két országhoz bocsátott nyilatkozá
sok’ következésében olly képpen végre
hajtani, hogy mind egyik kormány folyó 
hónap 12-ig azon helyekről ’s vidékekről 
kitakarodjék , mellyeknek az említett egye
zés szerint, birtokában nem maradhat5 a’ 
nem. engedés esetében pedig Hollandia ki
rálya e’ kívánatra katonai rendszabások 
által kénszeríttessék. O Felsége a’ király , 
minden időben kijelentett nyilatkozáshoz 
alkalmaztatva, egyetértőleg Austria ’s Orosz 
országgal , Anglia és Franczia ország kor
mányinak hirűl adatta , hogy Ő Felségek 
e’ k é n s z e r í t ő  r e n s z  a b á s o  k t ó l  
n e m  c s a k  e g y  ü t m u n k á 1 k o d á s o- 
k a t ,  h a n e m  e g y e z é s ü k e t  i s  k e n 
t e i é n e k  m e g t a g a d n i ;  sőt inkább el
határozták egy vigyázó sereg osztályt ál- 
litni ki a’ Maas irányában (Burkus Ország 
’s Németalföld határán), hogy a’ franczia 
sereg Belgiomba nyomulása esetén mind 
azon következéseknek , mellyekkel a’ czél- 
ba vett katonai munkálatok Német ország 
’s Státusaiknak csendességét ’s a’köz békés 
séget átaljában fenyegethetnék , elfordítá- 
sára készen legyenek. Éhez képest O Fel
sége a’ rajnai tartományokban és Westfá- 
liában lévő táborosztályokhoz szükséges 
parancsolatokat bocsátott, hogy az emlí
tett s z e m m e l  t a r t ó  s e r e g  k i á l l í 
t á s a  a’ h a t á r o z o t t  m ó d  s z e r i n t  
h a l a d é k  n é l k ü l  m e g t ö r t é n j é k . “

A’ vvestphalí M e r c u r  Münsterből 
f. h. 6d. így ír: „Az éjjel érkezett hadi 
kormányzó báró MüíHing O Excjához egy 
sebes posta azon legfelsőbb parancsolattal, 
hogy a’ hetedik táborosztály csapatjai a’ 
határozatokhoz képest hadilábra álljanak , 
’s az i n d u l á s r a  k é s z e n  t a r t s á k  
m a g o k a t.u

H o l l a n d i a .
A’ há gai S t a t s c o u r a  n t  Oct. 31 cl.

!•> —
közli a’ londoni conferentia C9d. protocol- 
lumát, melly azonban csak feljegyzése 
több a’ conferentia elébe terjesztett acták« 
nak ’s ezek a1 következők: 1 )a’ hollandi m eg« 
hatalmazott jegyzéke a’ conferentiához 
Sept 20d.ról ; 2 ) a’ brittus meghalalma« 
zottnak tett bizodalmas ’s különös közlé
séről való tudósítás; 3) egy emlékeztető 
irás azon állapotról, m ellybea’ fenntebbi 
jegyzék helyheztette a’ conferentiát; 4 ) a* 
londoni conferentia által a’ hollandi meg
hatalmazotthoz intézett kérdések, az ettől 
adott feleletekkel ’s az élőszóval ezekhez 
függesztett magyarázatokkal együtt. Ezek
hez járulnak még : a) egy Jul. 25 diki jegy
zéke a’ hollandi meghatalmazottnak ; b) a’ 
bajor király rendkivüli követje ’s mégha 
talmazott miniszterének a’ Rajna és Schel
de közt eső vizeken való hajózásra nézve 
az angol udvarhoz nyújtott jegyzéke; c) 
a’ belga meghatalmazottnak Aug. 3 ld. jegy
zéke, melly ben a’ Nov. 15d. egyezés hala
dék nélkül való teljesítését sürgeti; d) egy 
Sept. 18d. közlés, mellyben Goblet gene
ralis jelenti a’ conferentiának, külső ügyek’ 
miniszterévé lett kineveztetését ’s hatalma- 
zotti functiojinak megszűnését; e) van de 
Veyer úrnak egy jegyzéke, Sept. 20d. 
mellyben jelenti, hogy fel van hatalmaz
va egy Belgiom és Hollandia közt egye
nesen kötendő tractatus munkálatba véte
lére, 's aláírására; f) van de Veyer urnák 
más jegyzéke, mellyben kinyilatkoztatja, 
hogy az éppen most említett meghatal
mazás Oct. lOd.vel elmúlik.

A’ londoni conferentia 70d. protocol- 
lumában, mellyről már 34d. sz. ’s több 
leveleinkben is emlékeztünk , nevezetes a’ 
franczia meghatalmazottnak azon ajánlata; 
hogyha Oct. 15-dikéig az antverpi felleg
vár, ’s mind azon hely , melly a’ Nov. 
15d. egyezés szerint Belgiomhoz kapcsol
ta ik  át nem lesszadva; úgy Belgiomnak 
jussa lessz minden hétért az itt kiszabott 
határ időn túl egymillió forintot az 1832



Januariusától elmaradott, reá eső adósság 
kamatokból, ’s ezek’ elfogyása esetében 
a’ Belgiomot illető adósság tőkéből levonni 
A’ kitakarodás esetén Belgiom is vissza 
fogja húzni seregeit Venlooból, ’s mind 
azon vidékről , melly az említett egyezés 
szerint birtokához nem tartozik/ 4 Ez aján
lathoz Austria, Burkus és Orosz ország 
nem állottak. A’ három udvar uj egyezési 
ajánlatjokra mint nyilatkoztatták magokat 
az angol és franczia meghatalmazottak (I. 
34. sz. lev. Moll. 36 sz. N. Britannia.) Mind 
két felhozott protocollumra adott nem 
csupán eltérésekkel tömött feleletjét a’ 
hollandi meghatalmazottnak 38 ,39  ’s 40d. 
sz. lev. közlöttük.

A’ Journal de la Haye ekép közli a’ 
Franczia , és Angol ország közt 1832. Oct. 
22 -dikén kötött egyezés (conventio) fogla
latját:

1. czik. O Felségek a’ Francziák’, és 
Nagy Britannia királyi, hollandi, és bel
ga király Ő Felségeket az 1831. Nov. 15ki 
egyezés foganatosítása iránt magokra vett 
kötelezteléseket tüstént munkába veendő 
szándékokról tudósítani fogják ; ’s ezen 
czél elérésére legelsőben is Hollandia ki
rályát szólítják fel a’ mondott hatalmak , 
hogy legfeljebb Nov. 2-kán tegye meg a’ 
rendeléseket seregeinek ugyan azon hó
nap 12-kén mind azon tartományokból 
leendő visszavonulására, mellyek az emlí
tett egyezés két első czikkelye szerint Bel- 
giomhoz tartoznak, mint a’ mellynek füg
getlensége, ’s neutralitásáért az ott egyező 
felek jót állottak. Nem különben felszól
í t j ák a’ mondott hatalmak Belgiom kirá
lyát is, kötelességének legfellyebb f. e. 
Nov. 2-dikán a’beli teljesítésére , hog}' azon 
hónap 12-kén, vagy elébb is, a’ hollandi 
király tartományiból minden seregeit húz
za vissza, úgy hogy f. e. Nov. 12-kén túl 
Belgiom határin belől semmi holland, ’s 
a’ hollandi földön semmi belga katona ne 
tululáltassék; egyszersmind a’ Francziák’, és

Nagy Britannia királyi kinyilatkoztatják 
Hollandia , ’s Belgiom királyinak , hogy 
ha ezen felszólításnak nem engednek , O 
Felségek, minden további jelentés, ’s ha
ladék nélkül, olly eszközökhöz nyúlnak, 
mellyek annak, ha mindjárt erőszakkal is , 
kivitelére előttök szükségeseknek fognak 
látszani.

2 . czik. Ha Hollandia királya a’ meg- 
elc'zö czikkelyben említett kötelesség be
töltésétől mentekezik: a’ Francziák’, ’s Nagy 
Britannia királyi minden őket illető kikö
tőkben találtató hollandi hajók’ letartózta
tására parancsolatot adnak ; hasonlóúl mind 
két részről meghagyatik a’ szagúldozó hajók« 
nak , minden velek találkozó hollandi ha
jók feltartóztatására, ’s az angol, "vagy 
franczia kikötőkbe hurczolására ; ’s ezen in
tézetek hathatósabbá tételére a’ hollandi 
partoknál elegy angol, ’s franczia seregek 
fognak őrt áliani.

3 . czik. Ha November 15d. a’ belga 
birtokban még hollandi katonaság lessz: 
belgiomba franczia sereg csapat fog nyo
módni, melly a’ hollandi seregeket azon 
birtok elhagyásara kénszeríttse; ha t. i. a' 
belga király országába ezen czélból fran
czia sereg menetelét előre önként kivá- 
nandja.

4. czik. Ha a’ fenntebbi ezikkely- 
ben érintett rendszabás szükséges leénd : 
az a’ hollandi sereg Antverp várából, 
’s az a’hoz kapcsolt erősségekből ’s he
lyekről leendő elűzésén túl nem fog 
terjedni; ’s a’ Francziák’ királya, Bel
giom , ’s minden fennálló Országiás füg
getlenségéért való szorgos gondoskodás
ból,? világosan lekötelezi magát: hogy 
Belgiomnak ezen táborozás alatt vagy 
u t á n  használt erősségeibe franczia sereget 
nem szállít, hanem Antverp várát, ’s az attól 
függő erősségeket, ’s helyeket, mihelyt 
magokat megadják, vagya’ hollandi sere
gek azokból kitakarodnak, a’ belga király
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katonainak átengedi, ’s a’ franczia seregek 
hazájokba tüstént visszavonulnak.

5. czik. Ezen kötés megerősittetik , ’s 
Londonban n jó lc z , ’s ha lehet, kevesebb 
nap alatt is kicseréltetik.

Aláírták H e r c z e g  T a l l e y r a n d ,  
és L o r d  P a l m e r s t o n .

B e l g  i  o m,
A’ Courrier Beige f. h. 5d. egy czik- 

kelyében hosszasan mutogatja Belgiomra 
nézve, káros következéseit az angol fran
czia avatkozásnak. Az angol franczia avat
kozás— mond ez újság — nállunk a’ katonai 
betsület sérelmére lenne, Leopold király 
popularitását a’ sereg és nemzet előtt igen 
veszedelmeztetné, ’s az nekünk talán Ant
werp városa földúlásába kerü lne; vissza- 
huzhatatlanokká tenné a '24. czikkelyek’né- 
melly igen káros rendeléseit, ’s még is vég
re ez egyezés tökélletes végrehajtása el 
nem érettetnék , a’ mennyiben a’ scheldei, 
adóssági ’s a t. kérdések határozatlanul ma
radtak ; ez által, mint az Independant he
lyesen megjegyzi, csak egy hadi kérdés , 
az is a’ mi kárunkra fejtetnék meg. Igaz 
hogy ez által ministeriumunk pótlékul an
nyi áldozatokhoz Gróf d’ Argout barátsá
gát, ’s az Emancipation (egy az avatkozás 
mellett iró brüsseli újság) igaz tiszteletét 
megnyerné; deez ugyan szép kis aquisitio!—

A’ londoni nem csak to ry , hanem 
whig hirlapok is kedvetlenségeket jelentik 
a’ Hollandia ellen javallatba hozott kén- 
szeritő rendszabások iránt.

Némelly belgiomi újságok mint bizo
nyost írják, hogy a’ Francziák Nielbe meg 
érkeztek ; mások e’ hírnek ellentmondanak. 
— Haxo generalis az anlwerpi vár erőssé
geit Nov. 3d. megszemlélte. Oct. 31d. még 
Texelbe3 angol hajó, Helvoetsluisba négy, 
INov. 1. 3 angol hajó , és Attwood gőzhajó 
Londonból, Jean Bart gőzhajó Dünkir- 
chenből Amsterdamba érkeztek. Hajók’ le
tartóztatása még Nov. 2d. nem történt.

Brüssel Nov. 3d. délután A  órakor. 
„Éppen most hallom, még pedig leghiva
talosabb helyről, hogy az éjjel igen későn 
egy Anlwerpből indúlt sebes posta érke
zett, melly Chassé generálisnak tegnap est
ve Antwerp városa ’s tartománya kor
mányzójához Bűzén generálishoz intézett 
illy foglalatú jegyzékét hozá meg: hogy a’ 
franczia sereg, vagy flotta első mozdulásá
ra , a’ legcsekélyebb megtámadást sem vár
va be, a’ fellegvár hadi kormányzója pa- 
rantsolatot vett királyától , minden hatal
mában lévő eszközöket használni, a’ leg
szentebb jussok idegen hatalom által lehe
tő megsértésének gátlására; hírül adjaehez 
képest, hogy h a  c s a k  k ö z e l í t é n d  is 
v a l a m e l l y  f r a n c z i a  z á s z l ó  v a g y  
l o b o g ó  a’ Hollandia birtokában lévő he
lyekhez; ő tüstént löveti Antverp városát. 
Hozzá teszi még , hogy a’ belga kormány 
több közlést ne várjon. E ’ jegyzék tüstént 
közöltetett Latour - Moubourg és Bobért 
Adair urakkal; ez utóbbi azon pil lan tat
ban sebes postát külde az angol consulhoz 
Antwerpbe, egy másik kurír készen áll, 
hogy az Antwerpből érkezendő üzenetet 
haladék nélkül Londonba vigye. iVlég sem
mi se érkezett; ’s az egész követség nagy 
rettegésben van. Latour Maubourg úr dél
felé sebes postát küldött Párisba , melly 
az emlitett jegyzéket megvigye. Éváin ge
neralis két órakor az északi sereget min
denről tudósitotta, egy a’ király tulajdon 
kéziratja következésében.“

Spanyol Ország.
A’ király egéssége az Oct. 23d. udva

ri újság szerintin folyton javul. Tegnap a’ 
királyné társaságában egy klastromot lá
togatott meg; orvosa ki őt soha egy szem- 
pillantatra sem hagyja, mindenütt óldala 
mellett, ’s kocsija kíséret nélkül. Bár melly 
csendes is a’ főváros, még is aggódó szo
rongás közt várja kiki a’ tartományokból 

|  érkezendő tudósításokat. Mindenfelől egy
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messze elágazott párt szövetkezesétől lehet 
tartani, mellj a’ király kihaltéval Don 
Carlost emelje az uralkodó székre. Valen- 
cziában több Jesuiták fogattak el mint 
öszveesküvés részesei. Murciában a’ püs
pök, mint mondjak, a’ királyi önvállal- 
koztakat öszvehivta , ’s azokhoz Infans 
Don Carlos pártolására beszédet tartott. 
Majorka sziget felől kedvetlen hírek szár
nyalnak. Azt mondják , az igazgató Don 
Carlost Spanyol Ország egyetlen törvényes 
királyának kiáltotta ki , Gróf de Espanna 
Barcellonából 2000  emberrel oda ment, 
de czéljáról hallgatnak, ff  szélük, hogy 
Zea Bermudez a’ külső ügyek minisztersé
gét elfogadni nem akarja , s hogy ez eset
ben San Fernando herczeg töltené azt be. 
Oct. 30d. levél szerint a’ király Nov. lsőjén 
veszi ismét kezére a’ status kormány!; melly 
esetre a’ liberális fél a’ királyné által ala
pított új épületnek öszverogyását jöven- 
dölgetí, ’s hiszi hogy a’ király betegsége 
alatt tett iidvességes változások csak új s 
tüzesebb reactióra szolgálnak alkalmúl. 
IMavarrában a’ kegyelemvégzés felinger- 
lette a’ barátokat; ezek z s i d ó  a s s z o n y 
n a k  nevezik a’ királynét, k i  v é l e k e  
d é s ö k  s z e r é n t  t h r o n u s  és  o l t á r  
l e d ö n t é s é t  v e t t e  c z é 1 b a: Á’ király
né azonban b o l d o g í t ó  r e f o r m j á t  
r e n d ü l e t l e n ü l  f o l y t a t j a .

H e l v é c z i  a.
Basel Oct. 29. ,,E’ hónap 26-dikán fa

laink közt olly innep tartatott, mellyet 
Herder, ha a’ nemes lelkű jelen lehetett 
volna, bizonyosan az emberiség valódi 
innepének nevez vala. Az új olvasó tár 
saság épülete innepi felszentelése vala 
ez. Mintegy 300 tagok gyűltek öszve nap 
lementékor a’ régi épületben, ’s onnan , 
többeknek a’ tiszteletreméltó alapítók kö- j 
zűl vezérlésük alatt ,  mentek a’ so kkal tá- I 
gosabb , ’s szintolly jó ízléssel , mint czél- j

irányosan felkészített újba. Szívvonszó be
széddel fejtegette fel az elölülő, egy i f j ú  
k e r e s k  e d ő ,  e’ 45 esztendők előtt ala
pított intézet lassankénti tökéletesedését, 
’s annak társasági pallérozódásunkra lett 
sokszoros béhatásat A’ jeles beszéd maga 
legekessebben szólló bizonysága volt a’ 
mondottaknak. Egy lelkesítő beszéd után, 
mellyet professor Hagenbach monda e l , 
vendégséghez ültek ; ez is a’ válogatott kö
szöntések ’s érzékeny és egyedül ez innep- 
hez készített énekek által valami inéltósá- 
gost mutatott. A’ szelíd vidámság ’s köz- 
társasági egyetértés képe vala ez. Szíveme
lő volt, midőn a’ polgármester olly sok 
mindenkoru ’s rendű polgártársai között 
örömét jelentette, hogy az idő minden zavar- 
jai ’s viszontagságai mellett is, a’ tudomá
nyok ’s Csinosbulás szeretete köztünk nem 
lankadott. Valóban kevés e féle intézet le
h e t , melly olly sokat tegyen, ’s annji 
gyönyörűséget nyújtson, mint e’ mi mos
tani olvasó társaságunk. Tart ez több 
mint száz Őtven p o l i t i k a i  ’s t u d o 
m á n y o s  ú j s á g o k a t !  könyálára több 
mint 20,000  nagyobb részint újabb idő
beli könyvekre szaporodott. Mindenik tag 
vihet haza 6 kötetet, ’s azokat naponkint 
becserélheti. A’ társaság njutva naponkint 
reggeli 11 órától estvéli kiíenczig. Ezekért 
űzetni esztendőnként 11 (ezután 14) forin
tot. A’ földszinti soron van ezenkívül egy 
kasino billiardokkal’s frissítővel felkészít- 
ve.“  Örülnünk kell , midőn hazánkban is 
az olvasó társaságok’ szaporodását tapasz
taljuk ; de tudtunkra a’ baselihez hason
lóval , melly 150 politikai tudományos új
ságokkal azonban 20 ezer kötetre menő 
könyvtárral b irna , nem dicsekedhetünk!

L e g ú j a b b a k .  Fülíip Lajosnak Oct. 30d. kőit 
egy királyi végzésé uj szerkeztetést ád a’ s o k m e  s- 
t é r  s é g  A i n t é z e t n e k .  A’ belga király Nov. J3d. 
szándékozott személyesen megnyitni a’ kamarákat. Az 
angol Courier deali tudósítás után Írja Nov. fid. bogy 
még az nap az egyesült flotta Hollandia partjai felé a‘ 
tengeri viharok miatt el nem indulhatott.

(Hasznos Mulatságok 41 Szám ^ árkus Hirdetés)



Müller Könyvkereskedésében Pesten,
z Urak útszája kezdetén a’ Serviták klastromávai általelienben következendő legújabb

könyveket b e k ö t v e  lehet kapni;
(az árok ezüst pénzben.)

/ i l á g  é s  e m b e r  e s m é r e t é r e  v e z e 
tő  ,  é s  ú tm u ta tó  o k ta tá sa i e g y  A ty á n a k . 
F r a n c z iá b ó l s z a b a d o n  m a g y a r o s íto tta  
B e n k e  J ó s e f ,  P ro fe sso r . 1 8 3 3 . 4 0  kr.

S z á z a d u n k .  S zer k e z te ti O ro sz  J ó se f . 
E ls ő  k ö te t . 1 8 3 2 . 1 fr. 2 0  kr.

M u l a t t a t ó .  S zép  L itera tú ra i G y ű j te m é n y  
S zerk ezte ti H a rsá n y i P á l. 1 8 3 2 . 1 2  k ö 
te t. E lő f iz e té s i  á r a , 4  fr.

H o n n i  V e z é r .  1 8 3 3 . 1 fr. 1 2  kr.
Á g i á j a .  R iad ta  K e le m e n  J á n o s . 1 8 3 0 . 4 

k ö t e t ,  2  fr.
A ’ B u j d o s ó k .  Irta V ö r ö sm a r ty  M ih á ly .  

1 8 3 0 . 1 fr.
A u r o r a  hazai A lm a n a ch . 1 8 3 3  2  fr 2 4  kr.
Ú j  m a g y a r - n é m e t  k é p e s  A . B . C z .  

*s O lvasó  k ö n y v ,  o l ly  g y e r m e k e k n e k  
s z á m o k r a , k ik  m in d  a’ k é t n y e lv e t  ö r ö 
m e s t  ta n u ln á k . 21  erk ö lcs i b e s z é lg e té 
sek k e l m a g y a r  é s  n é m e t  n y e lv e n ;  e z e 
k e t m a g y a r á z ó  sz ín e z e t k ép ek k e l 1 fr

A ’ h e ly e s  E m é s z t é s n e k  m e stersé g e . 
1 8 3 3 . 4 0  kr.

K ö l c s e y  F e r e n c i 'm u n k á ja . R ia d ta  S ze 
m e r e  P á l.  E ls ő  k ö t e t  V e rsek . 18 3 2 . 2  fr. 

Ú j  R ó z s a s z í n ű  k ö n y v t á r .  R o m á 
n o k ,  E lb e s z é lé s e k  , M o n d á k  é s  R e g é k  
G y ű j te m é n y e .  1 8 3 3 . A z e ls ő  1 0  k ö te t  
e lő f iz e té s i  ára 2  fr.

K i s f a l u d y  S á n d o r ’ M u n h á ji. 1 8 3 3 . 
4 k ötet. 6  fr.

M a g y a r  H a z a i  V á n d o r  1 8 3 3 . 1 fr. 
A ’ T i s z t e l k e d é s  M e s t e r s é g e .  1 8 3 2 .  

54  kr.
Z eg k fa lv i id ő s b  Z e g h  J á n o s  M u n k á jú

1 k ö te t . K r i s t u s  a' f ö l d ö n .  1 8 3 2 .  
4 8  kr«

L e o n t i n a .  R o m á n . K o tz e b u e  u tá n . 
D e á k y  F ü lö p  S á m u e l.  1 8 3 2 . 2  k ö te t .
2 fr .

N  e  f  e  1 e j t s . A lm a n a c h  1 8 3 3 . 2  fr. 2 4  kr. 
Az ó  ’s  új T e s t a m e n t o m  T ö r t é n e 

t e i n e k  fő p o n tja i n e g y v e n n y o lc z  m a 
g y a r  é s  n é m e t  E lb e s z é lé s e k b e n .  N e g y 
v e n n y o lc z  rézre  m e ts z e t t  s z ín e z e tt  k é
p e k k e l,  e z e k n e k  m a g y a r ,  n é m e t  es  
fran czia  m a g y a rá za tjá v a l. 1 fr. 2 0  kr.

Ugyan Müller Könyvkereskedésében találtatnak , minden az 18 3 3 . észtén' 
dóré való magyar és német Kalendariomok,  Almanachok, és függő falra való 
Kalendáriomok.

E m l é k e z t e t ő  s.
(1 ) A z o n  T . Cz. U ra k  ,  kik M o n te s q u ie u  T ö r v é n y e k  L e lk é n e k  m a g y a r  fo r 

d ítására  A lá ír ó k a t g y ű jte n i m é ltó z ta tta k  , a lá za to sa n  m e g k é r e tn e k , h o g y  E zek n ek  
n e v e it  é s  c z ím e it  P o z s o n y b a  T . K ováts P á l T á b la b iró  ú rh o z  D e c e m b e r  k ö z é p é ig  
b e k ü ld e n i a n n á l b iz o n y o s a b b a n  m é ltó z ta ssa n a k  , m in th o g y  a ’ n y o m ta tá s t  D e c e m 
b e r  16 -k án  e lk e z d e t n i ,  é s  a ’ n e m z e t i litera tu ra  m e lle t t  b u z g ó  illy e té n  h azafiak n ak  
n e v e it  a' h árom  k ö te tre  o sz ta n d ó  m u n k a  e ls ő  k ö te té n e k  e le jé b e  ik ta tta tn i s z á n d é 
k o z ik  a ’ F o r d ító .

Második Félesztendd.

H I R D E T  E S E K
a’ Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz.
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K edden  fo lyó  észt. N ovem ber 27-d iken  m egváltozhatatlanúl leend

a’ sorsok húzása,
R o g u z n o  é s  N i z n i o w

Uradalmakra, mellyekből nyerhetni:
43,000 darab cs. kir. aranyat, 200,000 irtot b. vált.

Váltságáúl e’ két uradalomnak:

30,000
Cs. kir. egész nehezékű darab arany ajánltatik;

ezen kívül mellékes nyereségek:
13,000 darab arany és 200,000 for. b. vált.

Azon nagy részvétel, mellyet a' megkülönböztetett sorsjáték a' t. t. Közön
ség előtt, mind játszó planumának egyszerűsége, mind a’ nagy mennyiségű 
nyereségek czélirányos elosztása által nyert; az alól irt nagy kereskedő házat ked
vező helyzetbe tévé annak jelenthetésére, hogy nála több sorsokat nem találhatni.

Részt venni szándékozók tehát ne terheltessenek e' játékra sorsokat szerezni 
azon eladó uraknál, k'knél még találtatnak.

Egy sors 5 for. pen. pénz.
Hammer és Karis.

Sors’ és szabadsorsokat ez uradalomra m induntalan v e h e tn i, L iedem ann  
J. S. Fridrik nagy kereskedő irószobájában, és L iedem ann F eren tznél:

A’ Szép Magyarnénál.
Hol e* játékra társasági sorsokat is vehetni.

Eladó szolid vesszők.
(1 ) Budán közel az arany Szarvas kávé házhoz 924. sz. a. apró rósa és fehér 

szőllőt termő több száz ezer szőllő vesszők találtatnak, mellyeknek sem az idő 
zivatarjai nem ártanak, se meg nem rothadnak, ’s egy hód földön közép termé- 
kű esztendőben 100—120, jó esztendőben pedig 140— 160 akó bort megterem
nek. A’ rósa szóllő vesszőknek ezre 1 ft 30 kr. a’ fehéreknek pedig 1 for. e. p.

B  é  t  s b  e n a * p e n  z f o  l y  a m a t  k ö z é p  b o t  s e N o  v e m b  e r  M~aíkén:
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 84f for. 

4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 1814 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for.
Béts városi Bankó kötelező pCentes 46? —
Bank Actiáké 10934 —

A J Gabonának P e s ti  p ia t z i  ára  N ovem ber 2Q-dikán 1832. V áltó  Cz.ban ,  Posonyi mérő

1
tiszta j 

fr. kr. !
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr. j

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza G — 40 [ 6  — 26 6 — IjZab 1 — 56 1 — 52 1 — 46
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 30 [Kukoritza 3 — 28 3 — 20 3 — 10
Rozs 3 — 28 3 — 20 3 — 10 ÍKöieskása — — —
Árpa 2 — 48 2 — 40 2 — 30 [(Köles — — —

A y D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t  i  a a* B u d a i  v i z  m é r t é k  e z e r  é n t  i832 -dikben.
INov. J8-ikan 5 Láb, 4 Hüv. 9 Von. 

— 19-ikén 5 Láb, 3 Hüv. 3 Von.1
— 20-dikán 5 Láb, 2 Hüv. 6 Von.
— 21-dikén 5 Láb, 0 Hüv. 6 Von.



H ó d o l t a t o k .  S z a b a d í t o k .
Sándor népeket ö lt ,  ’s örök átok rajta. De niások 

Népeket alkottak ; ’s hála örökre nekik.
„Ostor a’ hódító,“  ’s méltatlan az a’ hatalomra:

A’ szabaditóknak „nemzetek attya“ nevök._________________________________

P E S T E N  Szom baton  Szent András Hava 24 dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
0  cs. k. Felsége rnéltóztatott Ts Ns 

C ara be l l i  György urat, budai születe
sti hazánkfiát, a’ fogorvosi tudomány Pro- 
fessorát és Seborvos Doktort Cs. k. udvari 
orvossá, rendes fizetéssel kegyelmesen ki
nevezni.

O cs. k. Felsége a’ magyar kir. udva
ri Kanczelláriánál conceptualis practicans 
Gróf Bethlen Gábor urat tiszteletbeli udv. 
Concipistává rnéltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Tek. Szathmár Vármegyének folyó 
hónap 15 és löd. napjain tartott tisztuji- 
tása ekkép ment végbe: Első Alispány: 
Kölesei Kende Zsigmond, második : Gray 
Bálint. Főjegyző: Kölcsey Ferencz; Aljegy
zők : Mátay Antal, Domahidy Gedeon. 
Főügyvédek: Vetésy Sámuel, Szerdahelyi 
Pál. Alügyvédek: Kallós Károly és Korda 
Péter. Főadószedő: Ujhely Károly; Aladó- 
szedő: Gerzon Ferencz. N y í r i  J á r á s b a n  
Főszolgabíró: Szuhányi Ferencz. Alszbi- 
rák: Becsky Jósef és Irinyi Lajos. Aladó- 
szedő: Zimán Ferencz. N a g y  B á n y a i  
J á r á s b a n  Főszolgabíró : Darvay Ferencz. 
Alszolgabirák: Gabányi Sándor , Szőke Ká
roly. Esküdtek : Draskóczy István , Szepsy 
Gedeon, Oláh Mihály. Aladószedo: Gabá
nyi Károly. K r a s z n a k ö z i  J á r á s b a n  
Főszolgabíró: Eötvös Mihály. Alszolgabi- 

Második Féleszlendö.

rák: Uray Ambrus, Szögyény Sándor. 
Esküdtek: Szaplonczay Pál, Törös Lajos, 
ésBáthori. Aladószedo: LTrajr Károly. Sza-  
m o s k ö z i  J á r á s b a n  Főszolgabíró : Szir- 
may György. Alszolgabirak : Kölcsey Mi
hály , Pongrátz Imre. Esküdtek: Jármy 
Mihály, Csepey Albert, Szakadáty Károly. 
Aladószedo : Galgóczy István. — Számve
vő: László Jósef. Levéltárnok: Lencsés 
István. Utifelvigyázó: Nagy Pál. Várnagy: 
Horváth János. Bátorsági Biztosok: Rozsy 
Mihály és Veres Lajos urak.—

Országgyűlési követekké választotta 
Tek. T e m e s Vármegye T. T. Császár Sán
dor, második Alispány , és Dessewífy An
tal Főjegyző; Nemes P o s o n y  Vármegye 
Fekete Ferencz második Alispány, és Be- 
nyovszky Péter Táblabiró; Szabad kir. 
E s z t e r g o m  városa Pinke István városi 
kapitány és Menyhárt István Főjegyző; 
Szabad kir. M o d o r  városa Tremmel 
György kapitány és Supper Sámuel taná- 
tsos; Szabad kir. E p e r j e s  városa Zebeg- 
nyói Dienes István Főbiró, és Bujanovics 
Vincze ügyvéd; Szabad kir. S e l m e c z  
városa Mateovich Jó’sef Főügyvéd, és Ma- 
tulay János tisztlb. Főügyvéd; Szabad kir. 
Sz. Gy ő r  gy városa Mátthé János polgár- 
mester, és Szegner Kristóf tanácsbeli; 
Szabad kir. V a r a s d  városa Kerner Frid- 

j rik polgármester; Szabad kir. Z á g r á b

42 . Szám.

H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .



városa Staudacher Jó’sef Főbíró ; a z e s z ^  
t é r  g o m i  F ő k á p t a l a n  Németh György 
kanonok, apát, ’s 'kár. táblai praelatus,és 
báró Rudnyánszky Sámuel kanonok ; Ne
mes S o p r o n y  Vármegye Nagy Pál Tá- 
blabiró ’s Niczky Jó’sef első Alispány - Ne
mes G ö m ö r  Vármegye gróf de la Motte 
Károly és Szilassy Ferencz második Alis- 
pány ; Nemes S z e r e m  Vármegye Posza- 
vecz ’Sigmond Főjegyző, ’s Bossányi Jó
’sef Főügy véd ; Nemes T u r ó c z  Várme
gye Neczpáli Justh Ferencz Táblabiró, és 
Ruttkay Károly második Alispány; a’ Z á g 
r á b i  F ő k á p t a l a n  Mélt. Ossegovich 
Im re, apát ’s a’ Hétszemélyes Táblabírá- 
ját., és Horváth Jó’sef kanonok ; Szabad kir. 
K o m á r o m  városa Tólnay Ferencz tanács
b e l id  Kossár Ferencz kapitány; Szabad kir. 
K o r p o n a  városa Kornides János Főbiró 
urat. — (Nemes Nyílra Vármegyének 
(1. 40. sz.) második követévé nem T. Thu- 
róczy Taddé, hanem Tek. Bencsik János 
Táblabiró úr választatott. — A’ Horvát Or
szág részéről küldendő követek közül pedig 
•a’ két utóbb nevezett. (1. 41. sz.) a’Neme
sek táblájához választatott.) —

Budán folyó hónap 19-dikén Altárnok 
Szutsits Jó’sef ő Nagysága előlülése alatt 
kezdette a’ Tárnokszék üléseit.

Nagy Azar helységében folyó hónap 
13-kán meghűlésből -eredete forró beteg
ségben hunyt el életének 40-dik esztende
jében Tek. Horváth Antal ú r ,  ki a’ múlt 
évi lázzadás lecsendesitésére példás fára
dozásokat éllé veszélyeztetésével vitt vég
hez, s kiben Nemes Zemplén Vármegye 
•szeretett Főszolgabiráját veszté el. —

Nagy Becskerek Nov. 17. „Nevezete- 
'Sitette megyénkre nézve Nov. 12-két azon 
szivemelő történet, hogy e’ napon nyitta
tott meg a’ Torontáli nemzeti casino. Mesz- 
sze hátrál, igaz, Nagy Becskerek mezővá
ros még a’ csinosb városoktól ; ’s a’ szeli- 
debb izlet kedvelői nem találkoznak sűrű
i n  jobbágy-polgárok köztj de a1 szives

— 33 0
igyekezet, melly a5 csupa víg kedvűségen 
kívül főként a’ nemzetiség terjedését ezé- 
lozza, kellő foganattal gyümölcsözik, ha 
a’ tárgyat olly jeles hazafi pártolja , és fogja 
fel, mint Tek. Hertelendy Ignácz szeretve 
tisztelt Alispányunk , kit casinónk alapító
jának méltán tarthatunk..44 — Ugyan ezen 
levél szerint Nemes Torontál Vármegye 
2 -dik követjéűl az Országgyűlésre Tek. 
Bobdai Gyertyánffy Dávid második Alis
pán , (nem Főszolgabíró Karácsony István 
1. 41. sz. lev.) urat választotta.

K o l o ’s v á r t ,  Nov. 13-kán: Egész 
Erdély majd minden részein csak ezen 
hónap elején kezdették a’ szüretet9 úgy a’ 
Szilágyságban , valamint Erdély legjobb 
bort termő helyein is , mint a’ Maros és 
Küküllő mentén nagyon savanyú, ’s a’ 
közép termésnek még fele részénél is ke* 
vesebb bor lett.

B r a s s ó ,  Nov. 5-kén^ Egy szép kö
vetésre méltó példáját adá a’ nemes indu- 
latu jó tettnek, ezen városban lévő keres
kedő Czervenvodaly Demeter István, a’ 
ki ezen esztendőben Gláhországból maga 
költségén több mint 20,000 köböl török 
búzát szállított ide , mellyel kettős hasz
not tett, egyiket azt hogy a’ gabona meg 
nem drágodott, ámbátor törökbúza az idén 
majd semmi sem termett, ’s a’ mi lett az 
is éretlen ; másik szép gyümölcse ezen tett
nek az, hógy a’ bejött nyereségből magá
nak semmit sem tartott-meg, hanem azt 
a’ szűkölködők között kiosztotta; «zen 
kegyes adakozásból a’ szegény lakosok 
között, minden vallásra vagy nemzetre 
való tekintet nélkül, «zen esztendőben, 
már eddig elé is osztatott ki ingyen mint
egy 600 köböl török búza. Ezen kívül 
a’ szegény határőrző katonák közzül is 
sokaknak juttatott ingyen törökbúzát. Ha 
felsőbb helyről engedelmet nyér, ezen 
nemes czelekedetet a’ jövő esztendőben is 
folytatni kívánja. A’ mi az ezen napokban 
Brassóban tartott -országos vásárt illeti,



igen szép idő lévén , teméntelen sok em
berek voltak mindenfelől az egész austriai 
birodalomból , úgy Oláhországból; minden 
portékáknak jó keletje v o lt ;d e  különösen 
se m arhabőrt, ’s más egyébb bőröket ke
restek leginkább, úgy hogy 3-szorta drá
gább volt mint másszor —  ’s még sem le
hetett eleget találni.
A’ pesti Sóinspector Tek. Mayer Mihály 
úr f. h. 24d. megholt.

ISagy Britannia*
Nov. 7dkén híre volt , hogy báró 

Z u y l e n  v a n  N y e v e l  t minden pillan- 
tatban várná Rotterdámból „de Batavier“ 
gőzhajót, mellyen Londont elhagyja. Már 
más nap ekkép ír e’ tárgyban a’ Courier: 
Örömmel tapasztaljuk , hogy a’ hollandi 
követ tüstént leendő elutazásáról terje- 
dett hír alaptalan; mint bizonyost írhat
juk , hogy még csak gondolatjában sints 
van Nyevelt úrnak Angliát illy hirtelen 
elhagyni. E’ szerint reménylheljük , hogy 
még mindég találtathatnak eszközök Hol
landia és Anglia közt a’ valódian kezdett 
ellenségeskedés megszűntetésére.

Folyó hónap 6dkán a’ Lordmajor 
vezetése alatt 40 személyből álló követség 
ment lord Grey, Althorp és John Russel 
urakhoz átadni azon aranypoharakat, 
meílyeket a’ háládatos London városa 
számokra a’ reformbill mellett kimuta
tott ditso érdemükért készíttetett. Lord 
Brougham változó egéssége miatt nem fo
gadható a küidötséget , ’s a’ Lordmajor
nak sajnálkozását jelenteté azon, hogy 
öszvejövetelét azzal máskorra halasztani 
kén télén.

Á J Globe ír ja , hogy a’ Szultán Me- 
hemed Alinak engedéndi Syriát és Cyprus 
szigetét. —  T em ple úr rendkívüli követ
nek 's meghatalmazott ministernek ne
veztetett a’ Nápolyi udvarhoz.

(Morning Herald) Némellyek aztbe- 
széllik, hogy a’ hollandi követ tegnap (Nov. 
7d.) úti levelét kérte;. mások szerint pa- j

rancsolatja van Londonban maradni azon 
egyesség aláírása végett, mellynek 20-kig 
meg kell köttetnie, (?) annyival inkább, 
mivel maga Hollandia királya is békessé
get óhajt; csak népe érzelmihez képest 
kéntelen magát ellentállásra szántnak mu
tatni.

Glasgowban több lelkes ifjak mint
egy hatszázan „glasgowi constitutes ön
vállalkoztak“ név a latta’ portugalli consti- 
tutionalis ügy védlésére egyesültek, ’s rö
vid nap Oportóba fognak elindúlni.

Móricz szigete zendülésben van; min
den lakosok fegyverben , ’s magokat nem
zeti őröknek nevezik. Irlandból egy ezred 
küldetik a’ csendesség helyreállítására, ’s 
uj kormányzóúl General major Nicolai.

Cantonból Május 6 -káig érkeztek Lon
donba levelek; ezek szerint a’ kormány 
rendelései miatt semmit a’ fellázadt kerü
letekről tudni nem lehet. Innen ki lehet 
huzni, hogy a’ császári igazgatásra nézve 
kedvetlen fordulást vett a’ háború ; de meg 
a’ pártütők elényomulásokkor számos kő
vetőkre találtak.

Nov. 9-diki angol levelek semmi újat 
sem közlenek az egyesült flottáról, kivé
ve , hogy a’ Larne Portsmouthból Dünen- 
be evezett, a’ honnét még 8-dikán egy ha
jó sem indúlt ki Hollandia partjai felé.

(Times) Tegnap azon hir terjedezett 
a’ Cityben, hogy a’ kereskedők gyüleke
zetét fognak tartani, mellyben a’ minisz
térium belgahollandi űgybeli magaviseleté 
ellen nyilatkoztatják ki magokat. A' dolog 
azonban nagy titokban tartatik , mivel csak 
egy név, vagy a’ gyűlés helye sem esett 
értésünkre.

A’ zőldfoki szigeteken közelebb éhel
halás uralkodott; a’ három utóbbi eszten
dőben t. i. semmi eső nem volt. A’ vege- 
tatio egészen kihóit; az állatok többnyire 
kivesztek. E’ szigeteknek öszvesen 60— 70 
ezer lakosai vágynak;’s csak Porto-Prayá- 
ban naponkint 12— 14 ember hóit meg.

)(



Fránczia Ország.
Az élet veszedelmeivel küzdő Berry 

herczegne befogstusát JNov. 8d. Paiisban 
és Nantesben több személyek’ elfogatása 
is követé; kiknek kétségkívül a’ carlistai 
párttal szövetkezésben kellett államok. 
Ugyan ez nap öttel szaporitá Fülöp Lajos 
a’ pairek’ számát.

(Journal des Debats). A’ doctrinair 
minisztérium , mond az oppositio , soha 
végét nem szakaszthatja a’ vendeéi ’s bel- 
giomí két igen fontos kérdésnek. Berry 
herczegnét bántani nem akarja, Hollan
dia királyát erővel kénszeriteni nem me- 
részli. A’ Berry herczegné elfogatott! a’ 
flotta Hollandia partjaihoz elevezett (?) , 
’s a’ korona örökös indúl az éjszaki se
reghez. A’ minisztérium a’ kamarák elébe 
törvényjavallatot terjeszténd , hogy a 
Berry herczegné ügyében határozat tétes 
sék. Ez egy politikai dolog , melly a 
nemzet’ gyűlésiben olly férfiak által fog 
eldöntetni, kik tudják minek kell történ
ni azon veszedelem eltávoztatására , melly 
egy személy (Berry herczegné) szabadsá 
gávai öszvefügg, ’s mit kell tenni a’ he 
vűlt indulatok fékentartására.

(Messager) Londoni levelek írják 
Nov. 6k. , hogy még az nap Dünent el 
nem hágj ta az egjesúlt flotta. Mire való 
e’ halogatás? megmondjuk az okát. Mar
quis Lansdowne Parisba azt kinyilatkoz
tatni jött, mennyire kedvetlen dolog az 
angol király O Felsége előtt Hollandia 
ellen kénszeritő rendszabásokra velemed 
ni ; ’s előttünk a’ düneni demonstrálok 
ellenére is hihetetlennek látszik a' hol
landi kikötők bezáratása. Azt bizonyoson 
tudjuk, hogy még Nov. 6k. a’ flotta Dü 
nen elhagyására parantsolatot nem vett

(Messager) A’ diplomatia ma (Nov. 9. 
Párisban a Berry herczegné ügyével fog
lalatoskodott, ’s a’ netalán előveendő ke
mény xead&aabásoknak ellentmondott jen

— 332 —
nek következésében hitetik a’ herczegné 
Nantesből a’ blayi várba. Beszéllik azt is 
logy a’ Berry herczegné ügyében előter- 
esztendő törvényjavallat következő pon

tokból fog állani: 1) A’ herczegné depor- 
táltassék ’s örökre számkivettessék ; 2) Fran- 
cziaországi vagyona confiskáltassék ; 3) ha 
a’ thronusát vesztett familiának (Bourbon) 
egyik vagy másik tagja Francziaországba 
visszatér, már ez által olly gonoszságot 
követ el ; melly életvesztést húz maga után.

(Journal du Commerce) Dupin úr 
ma (iNov. 9.) a’ követkamara könyvtárában 
egy óráig dolgozott. Ez magában szembe 
nem ötlő környűlállás , de öszveköttetés- 
ben van bizonyos történettel, mellyet el
beszélünk. Dupin úr tegnap délután igen 
sokáig beszélgetett a’ királlyal, ’s még is 
csak a’ Nouvellistéből tudta meg Berry 
herczegné elfogatását, ’s ügyében a’ tör- 
vényjavallali planumot. Dupin úr igen ér
zékenyül vette, hogy a’ király olly csekély 
bizodalmát helyhezteli illy quasi minisz
terében , ’s híres törvénytudóban , és meg
esküdt, hogy a’ törvényjavallatot a’követ
kamarában gyámolítni fogja. A’könyvtárt, 
mint hiszik, azért látogatá meg, hogy a’ 
Bourbon kirekesztési törvény felett tartott 
vitatást megvisgálja. Ma estve már a’ Nou- 
velliste heves megtámadásokkal kél ki Du
pin úr ellen, ’s ezek ujdonnan szakadás
ra mutatnak. A’dolgok állása , mint mond
ják , ollj7an, hogy a’ kamara mind azon 
tagjai, kikre e’ hires ügyvédnek legnagyobb 
befolyása van, pairekké neveztessenek.

Az Orleani és Nemouri herczegek 
Nov. 11-dikén az északi sereghez utaztak; 
segédjeik elébb egy nappal indultak oda. 
Zea Bermudez úr Parisba érkezeit.

A’ Journal des Debats szerint Berry 
herczegné elfogatása a’ külföldre nézve 
legszerencsésebb következéseket szül; mert 
a’ franczia belső béke bizonyossága leg- 
hathatósb biztositása a’ közbékességnek. 

[ Az oppositioi újságok nagy kedvetíensé-
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geltet nyilatkoztatják azon, hogy a’ her- 
czegné politikai úton Ítéltetik meg.

P o r t u g  a l l i  a.
Oportóból írják, hogy October 21 d. 

az angol consul a’ D. Miguel északi elő- 
serege generálisához Teixeirához m ent, 
annak kieszközlése végett, hogy emez , ha 
S. J o a o  da F ő z t  nem is, legalább Ma- 
t o z i  n hős  t engedné meg neutralitas helyé
nek lenni, honnan az anglus kereskedők 
oportói dolgaikra felügyelhetnének; de 
ezt a’ generalis meg nem engedte. October
23-d ikán két hajó érkezett Angliából mint
egy 250 katonával, ’s előttevaló napon egy 
franczia hajó Brestből szénával ’s eleség- 
gel. 23 dikban éjjel nehány bombák lövet
tek be ’s egy közűlök egy házba esvén , két 
előkelő dámát megsebesített. 24-dikben 
estvéli 8 órakor Serrát megtámadás fenye
gette , ’s a’ D. JVJiguel seregei egy óra i e* 
gyedig igen erőssen tüzeltek, de azután 
minden felől hátra nyomattak ; másfél óra 
múlva vége lett a’ csatának. Az ellenség 
veszteségét még nem tudhatni, de tetemes
nek kellett lennie. A’ Serrából mind két 
felől nagy pontossággal tüzelő ágyúk itt 
minden megtámadást foganallanná tesz
nek. 20 dikban a’ Miguel seregei mozdú- 
latokat tettek az ellenfél balszárnya felé, 
de megtámadás nélkül ,  a’ szökevények azt 
beszéllik , hogy a’ seregek nem akarnak 
D. Miguel megérkeztéig elényomúlni. Híre 
van , hogy generálisai új planumot készí
te tlek , t. i. a liniára való minden megtá
madással felhagyni, ’s csak a’ várost zárni 
szorosan hé, a’ lövöldözést folytatni, ’s 
ha csak lehet a’ kikötőt, vagy a’ S. Joao 
da Főzi erősség elvétele, vagy a’ túlsó ol 
dalon felállítandó battériák ál t al , elfoglal
ni. D. Miguel seregei számokra A goas San 
tas domboldalán (hol főhadiszállások van) 
hosszú sorral szalmás kunyhók emelked
nek téli szállásul. 27-dikben estve a’ folyó 
partja mentiben kemény tüzelés támadt

S. Antonio Klaslromból az innenső part 
felé; melly egy nemzet hajóit sem kímél
te, rcellyeken a’ mintegy 20 minutumnyi 
tüzelés alatt néhány ember meglövetett. 
Előttevaló nap hasonló tüzelés tö rtén t,  
de emberkár nélkül. E ’ szerint a’ neulra- 
lisok sintsenek többé bátorságban. Villa- 
novában , nem tudni mi okból , min
den éjjel gyúladás történik. 14-dikben 
két hajó érkezett Oportóba , egyik 35 len
gyellel , másik 120 szabadvállalkozásu fran- 
cziával. D. Pedronak most ezer emberrel 
több fegyverese van,  mint Sept. 29 kén 
volt. Lissabonban herczcg Cadaval kine- 
vezlelése köztetszést nyert.

S v é c z  i  a,
Stockholm Oct. 23. Báró Yegesack 

és Düben dolgában (1. 33. sz. lev.) egy 1831. 
Nov. I 6d. kőit illy foglalatú leveletközöl 
a’ hamburgi újság: , ,Köszöntsd feleségedet 
gyermekeidet és testvéridet ’s a’ t. JNem 
vagyok nyúgodt a’ politikára nézve, míg 
a’ Khénus melletti ágyú ropogásokról bi
zonyos tudósítást nem kapok ; csakugyan 
kiüt valahára , ’s adja Isten, hogy az mi- 
nállunk történjék ; nints más reménysé
günk akár magunkra , akár gy crmekeink- 
re nézve , csak egy erős , szétzúzó revolu- 
tióban : ez a’ világ folyása és minden em
ber keresi a’ maga hasznát. Isten véled ! 
köszöntsd a’ hozzám tartozókat, fe le tte  
megvagyok szóróivá , és ha olly erős lel
kem volna , hogy erővel végit tudnék sza- 
kasztani illy sanyarú sorsnak, egy golyó
bis volna egyedül való óhajtóit Mgasztalá- 
som. Isten hozzád ! míg viszont látjuk egy
mást/* — Báró Düben megvallá , hogy 
ezen levelet ő írta , melly a’mennyire em
lékezik Báró Vegesackhoz volt intézve , 
és úgy világosítá , hogy ő az abban emlí
tett revolution nem mást mint közönséges 
háborút értett, melly ál tal ,  mint katona, 
állapotja jobbulását reményiette. A’ befő- 
gottaknak mind eddig semmi ügyvédet nem. 
adtak, ámbár ők azt kívánták, és a valla-



íás a’ mi különben Svécziában nem szó* 
kás, bezárt ajtókkal tartatig

Múlt pénteken esfcve a’ postára e g y  
levelet adtak be ezen felyiíl írással: G u s 
t a v  V a s a  He  r e z e g  h e z  B e c s b e n .  
A’ pénz nem elég ,. így szollá az ott lévő 
posta tiszt r kinek sok dolga volt, és a’ le
velet visszaadá. A’ levél vivő, egy városi 
katona a’ levelet a* pénzel együtt vissza- 
vévén , vélek egy csapszékbe m éné’s itt a’ 
levelet, mellyel az útszán pénzel együtt 
azért kapott egy esmeretlentől, bogy a’ 
postára tegye fel, mutogatá. A’ levelet 
tüstént a’ politiához vivék, a’ hol is fel
bontatván illy foglalatúnak találtatott: 
„Gustav Vasa Herezeg ne veszíttse el bátor 
ságátazért,hogy Báró Yegesack és Düben 
fogva vannak; ő még most is bízhat a’ 
nemesség nagy és különösen a’ főváros őr
serege egy részébe“ A’ levél alá Stockholm
ban lakó hajdani hajós kapitány K r u s e  
neve volt írva , ki most egy hajókázó is
kola felvigyázója. A’ kapitány tagadja, 
hogy a’ levelet ő írta  volna, ámbár az írás 
az övéhez felette hasonló, és a’ véle szem
beállított katona eskiivéssel akarja állíta
ni , hogy ő az ,. ki nékie a’ levelet által- 
adta. Az e’ feletti nyomozást két nap alatt 
szünet nélkül folytatá politiánk. Báró Dü
ben kinyilatkoztató, hogy csak a’ király 
háznépéről gondoskodjék, egész életét 
kész fogságban tölteni.

D á n i  a*
K o p p e n h á g a . .  Oct. 28. Az tör

vények kihirdetését a’ király születése nap
jára Jan. 28-dikán várják. Mint hallik, a’ 
tartományi ülések, a’ szigeteké Koppenhá
gában, ’s Juttlandé Viborgban fognak tar
tatni , megnyittatások idejét a’ közelebbi 
őszre teszik. Izlandiéra nézve mostanában. 
nevezetes rendelés jelent meg,, melly az 
©ttani törvénykezésben ,. különösen pedig 
a’ büntető perekben valódi jobbításokat 
tesz, A’ nép a’ kereskedésnek minden felöl

töltés, vasút, gőz- szekér, ’s hajó ’s a’ & 
által könnyitéséről, ’s Koppenhágában egy 
a’ hamburgi kereskedői tetemes intézet pél
dájára készítendő börse felállításáról be
széli. — Itéloszéki tanátsos Ilömer Born- 
holmban egy kiszáradt tófenékben többfé- 
le jeles régiségre talált r ’s azokat a’ kirá
lyi északi régiség múzeumába küldte be  ̂
a’ legrégibb római pénzek köztök Traja* 
nus (m. e. 108. Kr. u.) idejéből valók. Jutt- 
land legészakibb részén is vége már egy
szer a’ gabonában inkább , mint takarmány
ban gazdag aratásnak. A’ INémetszövétség 
gyűlésének Rotteck közönséges politikai 
újságát eltiltó végzése r  a’ schlesvig holstein- 
lauenburgi királyi kanezellária kerülő le
vele által kihirdettetett,. A’ Svécziával való 
közösülés csak nem kihalt,.úgy hogy mar
gónak a’királynak a’szemközt fekvő schoo- 
neni partokon volt jelenléte is csak né- 
mellyeket vont oda; de a’ mellett a’ két or- 
száglószék közt a’ költsönös egyetértés leg
barátságosabb lábon áll.. A’ svécziai király 
valójában legfőbb mértékben nyerte meg 
népének szeretetét, ’s ez általános kedvet
lenséget mutatott azon nem rég felfedezett 
párt ellen, (I. Svécziát) melly, mint min
den e’féle korábbi társalkodás, csak nehány 
svécziai aristocrata fondorkodásának szü
leménye, mert ,,a’ Svécziában uralkodó 
közértelem a’ haza boldogságát esak a’ ne
messég szertelen befolyásának, s’ egyszer
smind az országgyűlés négy, u. m. nemesig 
pap i, polgári és paraszti rendre oszlásá
nál. , melly minden javítási előhaladásnak 
erős gátja, ’s a’dolgok folyását lankasztja,. 
eltörlésében helyheztetí.*4-

B  e l  g  r o m.
A’ M o n i t e u r  b e i g e  Nov. 1 Okérői 

í r ja , hogy a’ király, részint királyi szé
kébe ülése, részint házassága felől tett je
lentéseire, Austriátoí, Burkus,. Sardinia , 
Dán y Svéd. országoktól, és Hessen Darm-



slaeltol feleleteket kapott, ’s Sz. Széki kö- 
vetje itt és még Pármában, Florencziában 
hivatalosan fogadtatott.

B r  ü se 1 i újságok szerint ha Chaussé 
Antverpet lövöldözted, a’ Francziák ’s 
Anglusok Rotterdámmaí ugyan ezt teszik. 
A' franczia őrseregek azon h írre , hogy a’ 
Burkusok Luxemburg felé indúltak, bé- 
nyomulának a’ belga földre, ’s egy osz
tályt szinte Luxemburg felé küldtek. (?)

A n t v e r p b e n  a’ kormányzó a’ la
kosokat felszóllította November 7-dikén, 
hogy mivel a’ hollandi király erővel fog 
a* belga határ elhagyására kénszeríttetni , 
’s ekkor hihetőleg Antverp lessz az első 
mégtámadás helye; ezen esetre javaikról 
gondoskodjanak. Az orániai herczeg No
vember 8-dikán egy órakor az antverpi 
várba érkezett. A’ lakosok folyvást köl
tözködnek ki felé. A’ város felsántzoltré
szében több házakat kaszárnyákká fordít- 
nak a’ seregek számokra. 8 -dik éjjelén J9 
hollandi katona szökött által a’ fellegvárból.

H o l l a n d i  a.
A’ november 5d. S t a a t s c o u r a n t  

közli egy tudúsitását a’ külső miniszternek 
az ország rendéihez, melly magába fog
lalja a’ franczia és angol miniszterek’ Oc
tober 29-diki egyező hivatalos azon jegy- 
zéköket, hogy a’ hollandi király November 
2 d.káig nyilatkoztassa k i ,  akarja é az ant
verpi várat November 12dikéig odahagyni; 
nem kedvező vagy éppen meg tagadó fe
lelet esetére Anglia ’s Franczia ország szá- 
razi ’s tengeri ereje elkezdi munkálatjáta’ 
kívánt következés eszközlésére. Erre báró 
Verstolk van Soelen November ed , követ
kező hivatalos jegyzéket bocsátott a’ fran
czia miniszterhez : „Alólírt, külső minisz
te r ,  vette a’ franczia ügyviselőnek mar
quis _d’ Eyraguesnek October 29d. hivata
los jegyzékét, mellyben tudtára adatik a’ 
franczia és angol király O Felségüknek azon 
közös határozat] ok , kogy a5 Londonban

November 15d. kötött szerződésnek Ő 
felsége a’ hollandi királytól lejendő elíö- 
gadtatására ’s végrehajtására fordított olly 
sok fáradozások sikeretlensége kénszeríti 
őket ezennel hatalmokban lévő eszközök
höz nyúlni, annak ki eszközlésére, hogy 
mindenik a’ két hatalmasság közül (Hol
landia , Belgiom) azon általok elfoglalt bir« 
tokokból, mellyek őt nem illetik, seregeit 
vonja k i ; hogy ennek következésében a’ 
franczia követségre van bízva nyilatkozta- 
tást kívánni O Felségétől a’ hollandi ki
rálytól a’ felől, megegyezik é az antverpi 
várnak ’s az a’hoz tartozó erősségeknek , ’s 
állásoknak folyó hónap 12-dikéig lejendő 
elhagyásában, ’s ha erre nézve egyenes és 
óhajtott válasz November 2 -dikig nem adat
nék , kinyilatkoztatni, hogy mind Fran
czia ország mind Anglia szárazi ’s tengeri 
ereje mozgásba fogna tétetni, ’s ha Novem
ber 15d. a’ hollandi seregek az antwerpi 
várbó l, ’s az ahoz tartozó erősségekből ’s 
katonai állásokból teljesen ki nem taka
rodnak, minden szükséges módok elő fog
nának vétetni, ezen következés eszközle
sére. Alól írt nem mulasztotta el ezen hi
vatalos jegj^zéket a’ királynak tudtára adni, 
’s rá van bízva marquis d’ Eyraguesnek 
következendőt terjeszteni elő: Hollandia, 
melly az 1831 November 15-diki szerző
dést nem egészen hanem csak határozatai
nak nagyobb részét fogadta e l , kéntelen 
tetteit az általa elfogadott kikötésekhez 
képest intézni. A’ londoni conferentiával 
egyetértőleg megállapított pontok közt van 
az is , hogy az egy esség megerősítése "s 
kicserélése után bizonyos határidő alatt 
elhagyattassanak azon birtokok, melljek 
kölcsönösen egyik kormány alól, a’ másik 
alá rendeltettek. Noha a’ conferentia Ju 
nius 11-dikén Julius 20-dikát javallottá 
az illető birtokok elhagyására halárnapúi; 
de Julius 10-diki hivatalos jegyzéke tar
talmánál fogvást ezen javallat tételekor re
ményiette , hogy akkorra az egyesség Hol



landia és Belgium között megfogna erősít 
tetni. A’ kitakarodást tehát a’ megerősités 
előtt eszközölni annyit tenne, mint a’ con- 
ferentia egyenesen kijelentett czéljaival, 
?s a’ hollandi kormánynak azokra adott 
megegyezésével ellenkezőleg cselekedni 
Második ok, melly a’ királyt az anlverpi 
■várnak, ’s a’hoz tartozó erősségeknek ’s ál
lásoknak hamarabbi oda hagyására nem bii- 
hatja , a/.on parancsoló kötelességből foly, 
melly O Felségére országa közhaszna által 
tétetik, hogy t. i. azon zálogot, melly az 
elválásnak elfogadható feltételek alatt le
endő eszközölhetésére kezeiben van,  ki ne 
eressze. Mi a’ conferentia gyakori fárado
zásinak szinlett sikerellenségöket illeti , 
bátorkodik az alól irt megjegyezni, hogy 
Oct. I5d. ólta csak a’ 24 czikkelyek felett 
folytak az alkudozások, ’s megemlítni, 
mennyi előmenetele lett ezen alkudozás
nak, a’ hollandi meghatalmazottnak Junius 
30d. és Julius 2d. hivatalos jegyzékeibe 
foglalt ajánlatoknál , azoknak közönsége
sen nyert helybehagyatásoknál, ’s azon 
módnál fogva, mellyel a’ hollandi kabinet 
még nehány nappal ez előtt egy egyesség 
javallatot elfogada , mellyel a’ berlini ud
var közlött vele, ’s melly Hollandia békél
tető feleleteivel együtt a’ conferentiának 
értésére esett. A’ nélkül, hogy a’ dolgok 
így létében időközi ’s különös eszközökre 
volna szükség, csak annyi kívántatik , hogy 
végeztessék bé a’ munka, ’s így nehány 
alatt minden nehézség igazíttassék el a’ 
különvállási szerződés alaírása által, melly 
midőn a’ kérdést egész mivoltában ki me
ríti , egyszersmind az illető birtokok oda- 
hagyását is magában foglalja. Ez észrevé
telek szerint nem látja a’ király szükséges
nek azon eszközökbe megegyezni, mellyek 
a’ Franczia ország ügyvivője hivatalos jegy
zékének tárgyát teszik; hanem szüntelen 
hajlandó lévén az alkudozások meneteiét

Ily érzéssel követni, melly a’ szerződés 
közvetetleni végrehajtását még akadályoz
tató nehézségek eltávoztatására legalkal- 
matosabb , Ó Felsége a’maga londoni con- 
ferentiánál lévő megbízottját fel hatalmazza 
e’ czélra vezető utasításokkal. A’ mi a’ 
birtokok oda hagyásának hamarább, mint 
diplomatiai úton meghatároztatott, lejen- 
dő eszközlésére szánt hadi mozgásokat il
leti, elég lessz a’ franczia udvar élesbelá
tását arra emlékeztetni, mennyire megsér
tetnék azon nyilván hirdetett okfő, hogy 
a’ londoni conferentiának soha sem kelle
ne közbenjárói charakterét el veszteni, azok 
által, ’s hozzá adni,  hogy ha az ok nél
kül szült bonyolódások a’ két utóbbi esz
tendei alkudozások tárgyát, még pedig 
éppen az elválás pontja előtt gátolnák, 
akkor, Hollandia által a’ békefenntartásá
ra tett áldozatok, őt még csak gyanújától 
is megszabaditnák annak, mintha illy gyá
szos kimenetelre valami okot adott volna.

Alólírt kéri marquis d’ Eyragues urat, 
ezen hivatalos jegyzéket udvarával közleni, 
’s marad ’s a’ t. (Aláírás) Verstolk van 
Soelen.“ (Az angol ügyvivő Jerningham 
úrhoz szólló hivatalos jegyzék ezzel szo
rul szóra egyezik.) Az angol-francziacon- 
ventio (1. 41. sz.) 4 -dik czikkelyébe hibá
san csúszott „vagy után“ kifejezés*

Egy edges Hírek.
A’ franczia északi sereg tisztjeinek fi

zetésük hónaponként 60 frankal emeltetett 
feljebb; az altisztek és közlegények napon
ként 10 centimmel kapnak többet.

A’ franczia ’s angol kikötőkben már 
több hollandi hajók lefoglaltattak. Antverp- 
be galambposták egy óra alatt viéndik hí
rül (ha szükség lessz rá) a’ franczia sereg’ 
belga földre leendő nyomulását.

L e g ú j a b b .  Angol újságok szerint béke's eliga- 
zulásra hajlik a’ belga-hollandi ügy; bár az egyesült 
flottából már egy hajót Scheveningenhez közel (Hol
landia partján) Tettek észre.

(Hasznos Mulatságok 42. Szám.  ̂árkus Hirdetés)



H I R D E T É S E K
a Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

42.

Pesti könyváros Wigand Ottónál m egjelent:
Országos M éneskönyv, vagy is telivér lovak ’s azok ivadékainak jegyzéke

1832-kig bezárólag, mellybe közös haszon végett a' szomszéd austriai tartomá
nyokban lévő telivér lovak is fölvétettek. I. kötet. Szerkezteté Gróf Nádasdy Ta
más. Nagy S-adrét 1832. Csinos borítékban 20 kr. c. p.

H i r d e t é s
(1 ) A' nagy méltóságú magyar királyi udvari kamara rendeléséből, közhírré 

tétetik: hogy f. 1832. észt. December 4-kén a’ Sz. k. Temesvár külső városa ka
marai fabrikájában lévő serfőző ház hozzá tartozó jusokkaJ együtt árverés utján ,
1833. észt. Martius 1-jén kezdődő hat egymást váltó esztendőkre haszonbérbe fog 
adatni. Haszonbérleni szándékozók az említett nap reggeli szokott óráin a te
mesvári kamarai igazgatás írószobájában tartandó árverésen elegendő bánatpénzzel 
megjelenhetnek, ’s oda meghivattatnak. Budán November 1 l-kén 1832.

W eber M. Posztó Kereskedő P esten ,
. ezen czím alatt:

„MAGYAR ORSZÁG PR1MÁSSÁHOZ
(a Váczi utsza kezdetén Birly úr háza szegeletén ,,a’ Nagy Kristófhoz41 nevezte

tett Patika mellett.)
ajánlja friss és jó árúkkal ellátott boltját: hol találtatnak mindenféle mostani íz
lésű legfinomabb, fin om , és közép finom posztók, Kazimir, Drap- 
Mousselin, Azor, és dupla Kazim ir, a legillendőbb áron.

Vannak ugyan ott módi k o c s i  p o s z t o k  , valamint  ̂ és |  szélességű
libéria posztók is a’ legjobb minémüségben.

E m l é k e z t e t é s .
(1) Azon T. Cz.U rak, kik Montesquieu Törvények Lelkenek magyar 

fordítására Aláírókat gyűjteni méltóztattak, alázatosan megkéretnek, 
hogy ezeknek neveit és czímeit Posonyba T. Kováts Pál Táblabiró úrhoz 
December közepéig beküldeni annál bizonyosabban méltóztassanak, mint
hogy a’ nyomtatást December 16-dikán elkezdetni, és a’ nemzeti litera
ture mellett buzgó illvetén hazafiaknak neveit a" bárom kötetre osztandó 
munka első kötetének elejébe iktattatni szándékozik a‘ Fordító.

Második Féleszt emlő.
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P e ti cízai Trattner J. M. és Károlyi I. Typograplnajaban

Pesten és minden Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhetni:

Systematica Operata
Fxcelsae Regnicolaris Deputationis art. 8. 1827. exmissae. 4to. ára 10 f. e. p.

Hazai Vándor 1833.
Harmadik esztendei folyamat. Kötve 1 for. ezüst pénz.

Decreta Comitiorum.y
qnae in Corpore Juris non exstant, collegit Kovacliich.

2 Darab, 4 for. ezüst pénz.

Mészárszék árendába adása.
(3 ) Püspök Vácz Várossában találtató hét Mészárszék a' jövő 1833-dik esz

tendei Husvét napjától kezdvén, három egymás után következő esztendőkre az 
az 1836-dik észt. Husvét napig akár egyenként, akár öszvesen árendába adatni 
fog; a’ haszonvételek, mellyek a" székekkel járnak e’ következendók, — minden 
szék után 8 öl hasított, 3 öl prigli, és 2 öl pirtli fa , — |  sessio szántó föld az 
ezektől esendő 9-ed és 10-ed földes úri dézmának megadása nélkül ; házaik után 
a’ katona tartástól, és más egyébb köz munkabéli terhektől szabadok; az őrük
nek , ’s bárányoknak szabad legeltetése. A' licitatio e‘ folyó esztendei December 
hónap i6-dik napja reggeli 10 órára határoztatik a’ Város Házánál; az azokat ki 
árendálni kívánók vagyonaikról szólló hiteles bizonyítványokkal felruházva a’ 
meghatározott időre ezennel meghivattatnak a’ hol elöltök a‘ kötés írás előre fel 
olvastatni fog.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 84? for. 
4 pCentes — — — 73£ —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 25 for, 
Béts városi Bankó kötelező 2 |  pCentes 46* — 
Bank Actiáké —

A 3 Gabonának P e t t i  p ia t z i  ára  N ovem ber 23-dikán 1832. Váltó Cz.ban 3 P o ton yi mérő

1
|| tiszta 
|I fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Kozs 
Árpa

6 — 56 
4 — 40 
3 — 20 
2 — 50

6 — 40 
4 — 30 
3 — 12 
2 — 40

6 —
4 — 20 
3 - 4

Zab
Kukoritza
Kőleskása
Köles

1 — 56
3 — 26

1 — 52 
3 — 20

1 z

1 — 48
3 — g

B u d á n , N o v e m b e r  21 -d ik én  k ijö tt S zá m o k : 32. 85 . 51 . 48 . 29 .

R é t s b  e n a3 n én z f o  I n a m a t  k ö z é n  b ö t  s e N o v e m b e r  19 -(tikén:

A 3 D u n a  V i z é n e k  á l l  a p  o t j  a a 3 B u d a i  v i z  m é r t é k  s z e r  é n t  1832-dikben.
Nov. 22-ikén 4  Láb, 10 H üt. 0  Von. 

— 32-ikán 4  Láb, 9 Hüv. 0 Von.
— 24-diken 4 Láb, 4 Hüv. 3 Von.



, T ö r v é n y .
Ertetlennek kin a* törvény v rend az okosnak ;

Tiszteli önként ez r megszegi az ha lehet.
Szent legyen a’ törvény!—Tedd hát a’ népet okossá. 

Érteden törvény ! melly csuda képzelet ez !

PESTEN Szerdán  Szerit András Hava 28 dik napján

Magyar és Erdély Ország.
O cs. kir. Felsége méltóztatott Mojsi- 

sovics György, jeles tudományul hazánkfiát 
a’ bécsi közönséges kórházban Fősebor- 
vosnak kegyelmesen kinevezni.

Országgyűlési követekké választotta 
Nemes Szepes Vármegye T. T. Almásy 
Lajos első Alispán, és Jékelfalusy János 
Főszolgabíró; Nemes C s o n g r á d  Vár
megye Bene Jósef Főjegyző, és Klauzál 
Gábor Táblabíró ; szabad kir. L ő c s e  vá
rosa K r i csk  e Jósef Főbíró,' K é z s m á r k  
Máthei Venczel tanácsbeli; Nemes V a s  
Vármegye Niczky János , első Alis
pán, és Ebergényi Benedek Táblabiró; 
szabad kir. K á r o 1 y v á r o s Klobucsarich 
tanácsbeli s Táblabiró; F i u m e  Tossány 
második városbiró és Bauer kormányszéki 
titoknok; K is  M a r t o n  Duzar János Se
nator; K ö r m ö c z b á n y a  Jékelfalusy Lajos 
Főbíró , és Remenár Máté kapitány urakat.

Tokaj Nov. 19. Simon - judát általán 
fogva bevárta Hegyallyánk a’ szüretelésre. 
Nehány ködös és két lanyhás napokat ki
véve kellemetes idő járt egész végéig (Nov. 
15.) szüretünknek. Mustunk mennyisége 
középszerű , minéműségére nézve pedig 
nem olly kövér, mint máskor, mivel asszu 
kevés vélt; de azért, mustunk édes’s nem

Második Félesztendő*

1832.
rothadt szőlőből való lévén, jó boraink 
lesznek. A’ mostohább esztendőkben is ki
tűnik tehát az, hogy a’ Hegyallya feje min
den magyar országi bortermőhelyeknek. 
Boraink árokra sem panaszkodhatunk ;mert 
ha nem úgy is mint régenten , de csak még 
is találkoznak bel- és külföldi vevőink. —

Ugyan onnét Írják ezeket: „Haszonta
lan igyekszik a’ pusztító halál egyszerre 
mindent letiporni, muiandónak állitni; 
mert a’ hálás tisztelet ennek sokáig tartó 
gátot vet. Nem fog a’ szerény utazó min
ket vádolhatni, midőn a’ ditsoűlt hegyal- 
lyai koszorús lantos sírja felett tisztel ked- 
ni óhajt, annak sokáig tartó keresése mi
att. Mert már eltökéllett ’s kinyilatkozta
tott szándékban van, nem csak természe
tesen a’ szívben, hanem mesterségesen is 
porai felett egy ékes emlékkő által óvni 
őt a’ feledékenységtől, — kit különben li- 
teraturánkban szerzett örök érdemei halha- 
talanítottak , —  ’s tudtára adni kinek kinek , 
hogy Széphalom alatt van a’ hála völgye.

Pápa Nov.9d. Azevang. Reformátusok 
dunántúli Főconsistoriuma folyó észt. Ju
nius 18—20 napjain tartott közgyűlésében 
a’honunkban régolta virágzó pápai Reform» 
Collegium tanitószékeit a’ „Hazai Törvé
nyekével“ is szaporítván, erre a’ tudo
mányos készületeiről mind hazánkban mind

43. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
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külföldön esmeretes Tek. Tudós Stettner 
György Táblabiró urat ’s a’ magyar tudós 
társaság rendes tágját nevezte k i , s folyo 
hónap 3d. egyházi és világi renden lévő 
kiküldöttjei által professori hivatalába a’ 
tudós fér fiat be is iktatta. Melly alkalma
tossággal a’ számosán egybesereglelt hall
gatók 's tanuló ifjúság jelenlétében , mi- 
nekutánna Főtiszt. Tóth Ferencz Super- 
intendens úr ékes magyar beszéddel elő
adta az ünnepies öszvejövetel czé ljá t,’s a ’ 
f. t. Superintendentia e’ nemes Collegium 
virágoztatására törekvő buzgóságát, végre 
a’ fenntisztelt tudós férfiúnak a’ most ál
lított törvény tanítói székre lett kinevezle- 
tését; Superintendentialis jegyző Főtiszt. 
Nagy István Balaton Füredi prédikátor úr 
pedig e’ tárgyban a’ Foconsistorium jegy
zőkönyvi végzését felolvafta volna; Tek. 
Stettner György Professor úr jeles és szép 
deáksággal ,,de civitate“ írt értekezésével 
álla elő. Ezek után a’ most említett P ro
fessor úrnak engedelmesség jeléül a’ ta
nuló ifjúság kezet ada; a’ pápai Ref. Ek
lézsia főcuratora Tek. Eőri Sz. László úr 
deák nj-elven hathatósan ajánlá tiszt. Pro
fessor úrnak a’ tanuló ifjúság vezérlését, 
a’ tudományokra ’s jóerköltsökre való ok
tatását, áltáljában a’ Collegium előmene
telét, ’s közmunkállódást a’ régibb Pro
fessor urakkal; majd a’ vallástudomány 
rendes Professora F. T. Sebestyén István 
úr , egyszersmind a’ nemes Colleginm Rec- 
tora a’ professori kar’ szíves barátságát, 
közmunkálkodását Ígérte a’ beiktatott tör- 
vénytanitónak , tőlle viszont ugj^an azokat 
kérvén ki, végre Tek. Kolmár János Táb
labiró ú r ,  ’s a’ pápai egyházi vidék Coad
jutor Curatora tolmátsa lett a’ T. T. közön
ség abbeli örömének, hogy ezen Col lé
giómban nem csak cathedrája állíttatott a’ 
hazai törvényeknek, hanem azoknak taní
tására illy tudós férfiú választatott! Ha
zánkban a’ R e fo rm á tu so k  ré szér ő l ed d ig

csak a’ Tisza vidéke (Debreczen és P atak) 
birván lörvénytanitói székkel, ez a’ D u n a  
két kerületje némelly lakosinak nem k e
vés alkalmatlanságul szolgálhatott. Most 
már Pápa is , és méltán dicsekhetik , hogy 
a’ testvér oskolákkel e’részben is egy rang
ra emelkedék.

A ’ magyar tudós társaság részéről.
A’ mult Julius 15-dikén kiadott köz

lés értelmében, hivatalosan jelenti a’ ma
gyar tudós társaság, hogy azon fennma
radt tudományos könyvek fordítására ,mel* 
lyek czímei akkor eléadattak, még e’ fo
lyó esztendő Decembere utoljáig fogad el 
hozzám küldendő jelentést, s igy azontúl 
minden versenyfordíthatás megszűnik. A’ 
következő esztendőben tehát, a’ ki hogy 
készen van fordításával, csinosan letisztá
zott kéziratját ne sajnálja kezemhez küldeni 
November 26d. 1882.

Bohrcnlei Gábor m. k.
Lakik Budán Váralja , pistori h á z , 81d. szám.

Sáros Patak Nov. [21d. Folyó hónap 
16-dikán húnyt el Collegiumunk Seniora 
T. György Jósef ú r ,  ki 29d. esztendejét 
(ennyire teltek mintegy élte napjai) legelső 
gyermekkora hiján, részint születése helyén 
(Czécze, A baúj), részint és nagyobbára 
oskolánkban soha nem csüggedő igye
kezettel szentelé a’ szelíd tudományok 
tanulására ’s hasznos foganattal utóbb ta
nítására. Csak két hónap vala még hátra, 
hogy a’ szelíd és szerény ifjú szakadatlan 
fáradozásinak földi győmölcseit szedhetné: 
’s íme a’ kérlelhetetlen halál világi czélja 
helyett a’ mennyeire szóllítá! Béke ham
vaira !

J e l e n t é s ,  
as Állattenyésztő társaság részéről. ,

Azon részvényes urak,  kik az Á lla t-  
tenyésztő Társaság részére veendő házra 
aláírt részvényeiket ideigleni nyugtatvány 
m e lle t t  m ár le fiz e tté k , k ére tn ek  e z e n n e l;
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hogy köt - ’s kamat - leveleiket f. e. Dec. 
16-kától jövő 1833 ki Januar. 20 káigPo- 
sonban az alulírtnál, Januar. 20 kától fog
va 31-dikéig pedig Pesten a’ nemzeti casi- 
noban váltsák vagy megbizottjaik által 
váltassák ki. Kik az aláírt részvényeikért 
járandó summát még lenem fizették, ugyan 
e’ jelen mód állal kész fizetés mellett köt 
- ’s kamat * leveleiket kezeikhez vehetik. 
Költ Pesten Nov. 26-dikán 1832.

Gróf K ár o 1 j' i Lajos ni. k. 
az Állattenyésztő Társaság másod Elölülője.

Mélt. Vajai Gróf Vay Ábrahám fő- 
ispányi beiktatása Nemes Marmaros Vár 
megyében f. h. 19d. ment végbe. Erről 
máskor bővebben.

Pest Buda városok közt a’ hidon való 
közösülés folyó hónap 28d. megszűnt.

Nagy Britannia.
Londonban folyó hónap 10*dikén 

következő ludósitás tétetett közhírré az 
egyesült flottáról: Deal Nov. 9. Ma korán 
reggel érkezett meg Suífren franczia linea 
hajó két franczia fregattal és egy korvettel; 
ügy szintén Stag, Volage, és Convay an
gol hajók is. Kilen ez órakor Investigator 
és Tender angol hajók észak felé eveztek. 
Vernon , Southampton , Castor és Rover 
egy franczia fregattal negyedfél órakor in
dultak az északi tengerre. A’ flotta többi 
része délutáni négy órakor még a’ kikö
tőben állott.

A’ Lordkanczellarius (Brougham) még 
mindég olly egésségtelen , hogy hivatalos 
foglal atosságit el nem kezdhette.

Az angol franczia Oct. 29d. kőit Hol
landiát fel szól lító jegyzék, mondják né- 
melly londoni hirlapok, ide megy k i : „Ti 
ellenünk nem állhattok ; mi farkasok va
gyunk, ti pedig bárányok.“

(Standard) Hal l juk,  hogy a’ hollandi 
követ tegnap (Nov. 9) Lord Greyvel tar
tott beszélgetése közben királya részéről 
a’ seb eid éi vám ra n ézv e  uj en g ed ések e t aján-

’ *
lőtt, de azokat az e lső  miniszier félreveté. 
Kurírt külde hát Hágába a’hollandi követ 
az értekezés resultatumával , ’s Wilhelm 
király utolsó feleletjét 15-dikre várják. A ’ 

„burkus követ is előterjeszte udvara egy 
hivatalos jegyzéket, ’s magára vette , hogy
18-dikig Hollandia és Belgiom közt min
den visszavonást eligazít. Mondják hogy 
herczeg Talleyrand és lord Palmerston e’ 
javallatot elfogadák , ’s hogy tehát az angol 
és franczia kikötőkben az embargo minél 
elébb megszűntetik. (?)

(Chronicle) Marquis Palmellát min
den pillantatban sürgetős diplomatiai 
foglalatosságok végett várják London
ba, hova már titoknokja megérkezett. 
Az angol kormány lord Posonbyt követ
nek nevezte a’ fényes portához. Forbes 
urat meghatalmazott miniszterré a’ szász 
királyi udvarhoz; Stangmays urat pedig 
követségi titoknokká Bécsbe.

Edinburghi újság írja , hogy tíz nap
pal ez előtt (Nov. 1.) Leithbe az admirali- 
tástul parancsolat érkezett a’ scheldei ex- 
peditio végett hajós legények fogadására: 
de e’ parancsolat csak az imént ismét visz- 
sza véteték.

A’ Courier ír ja , hogy lord Palmerston 
és herczeg Talleyrand nem fogadták el a’ 
hollandi királynak uj engedményekkel tel
jes ajánlatját, ’s még eddig (Nov. 12.) sem
mi sem változtatta meg azon határozást, 
hogy a’ franczia sereg Belgiomba nyomul
jon. A’ Globe csak időhalasztásnak tekin
ti Hollandia újabb ajánlatait.

Három hollandi hajó,  mellyekre em
bargo vettetett, elillantott a’ liverpooli 
kikötőből. Zea Bermudez még Nov. Ud. 
Londonban (és így nem Párisban) volt.

Herczeg Talleyrand folyvást sürgeti 
lord Palmerstonnal, hogy Dona Maria a 
portugálli thronusra emeltessék; ’s az ez 
iránti szükséges akármiilyen lépések téte
lé r e  F ran c z iaország  e g y ü tt  m u n kálk odását

)(



i^éri.__A’ Sun szerint a’ parlament elosz
tása December elsőbb napjaiban megtör
ténik.

Franczia Ország,
Az Allgemeine Zeitung November 

IS-diki levele után a’ Berry herczegné el- 
fogatásáról következőket közölhetjük: „No
vember 6-dikan délutáni 4 óra tájban gya
korlást tartottak a’ Nantesben őrizeten lé
vő ezredek; szokatlan óra volt ugyan ez 
a’ gyakorlásra, de semmiből sem lehele 
gyanitni , hogy valami rendkivülvalóra 
készülnének. Azonban a politia talpon 
volt ; nagy esetre várakozék az ; fontos fel
fedezéssel vala megbiztatva. Jő egyszer a’ 
híradás: három utazók, kikre volt a’ vá
rakozás, bé mennek Duguigny kisasszony
hoz a’ várral általellenbe. A ’ linia csapatok 
odahagyják elébbí helyeket; gyorsan de 
csörtetés nélkül nyomulnak előre. Körös
körül minden utszák olly szorosan bézá- 
ratnak , hogy semmi átmenetei nem ma
rad. A* legkiterjedtebb óvó eszközök vé
tetnek e lő , senkit a’ bézárt házak lakosi 
közül azokból ki vagy bé nem eresztenek, 
’s mind ez a’ Jegpontosb rendtartással megy 
véghez. Semmi lárma ! semmi zavar! Lát
szott, hogy mindezek régen7s különös okos 
sággal voltak előre készítve. A’ nyugta
lanság közönséges vala ; az újság kívánás 
legfelső ponton. Alig várhaták , mi lessz 
e’ dologból, mivel a nyomozó tisztek 
egyik házba, a’ Duguigny kisasszonyéba, 
bé nyomullak, hol a’ legszorosb pon
tossággal tétettek motozások. A’ Berry 
herczegné nem engede az előtt kevéssel 
a legnagyobb befolyású pártfejek ké
relmüknek, kik őt a’ történhető vesze
delemtől meg akarák menteni ; állhata
tosan akart ő egy olly tartomány kebelé 
ben maradni, melly szavának többé nem 
vala kész engedelmeskedni. Nantes környé
kén bolyongván, csak az által kerülte el 
az ellene tett hathatós nyomozásokat, hogy 
naponként változtatta lakását ’s ruházat-
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ját; juhászné, pásztorné, molnárlegény, 
udvari dáma alakjában vagy paraszlasz* 
szonynak öltözve kerülgette üldözőji tekin- 
tetöket, vagy úgy szedte rá őket, hogy 
magát szalmazsákban valamelly izmos ökör 
pásztor vállain vitette. A’generallieutenant 
d’ Erlon által jelesen tett szoros ren
delések lehetlenné tevék már a’ legitimis
ták fejeinek a’ falukban lappangást. A’ 
herczegné tehát egyébbe már nem bízha
tott a’ városokban tartózkodáson kívül. 
Nem tudta ő , hogy éppen azokban új ’s 
munkás politia vigyáz éjjel nappal. El
határozta azért Nantesben rejtekezni, 
hol ő már több Ízben büntetlen tar- 

tozkodék. A’ Duguigny kisasszony háza a’ 
haute du chateau utszában készíttetett el
fogadására, ’s nem volt semmi elmúlaszt- 
va ezen hellynek bátorságos menedékké 
tételére; ügyesen elrejtett titkos buvózu- 
gok tették az új vendégek félelmét fe
leslegvalóvá. Azonban bizonyos hiradások 
fedezték fel a’ politiának a’ herczegné czél- 
jait, ki kevéssel az előtt a’ város környé
két Kersabíec kisasszonnyal parasztasszony 
ruhában bejárni bátorkodott. A’ lakására 
rendelt ház bejárásaira politiai ügyviselők 
állottak , kiknek megvolt hagyva , mindent 
mi történik, szemmel tartani. November 
6 dikán hire jött, hogy a’ herczegné még 
az nap ebédre fogna jőni , ’s azután hihe
tőleg Duguigny kisasszonynál mai adni. A’ 
rendelések megtétettek, ’s minden be- ’s 
kijárások őriztetlek. Nem sokára parantso- 
latot veitek az oda nem messze öszvegyüj- 
töttcsapatok a’ megindulásra. Megállanak a’ 
ház előtt; a’ bemenetelkapun csengetnek; 
senki sem felel ; nehány pillantat így telik 
el ; a’ vonakodás a’ biztosokat tűrhetetle
nekké teszi; végre ajtót nyit egy inas; aT 
szobába nyomulnak. Elsőben az ebédlőt 
motozzák f e l; jeles készületü ebéd vára
kozott vendégekre; a’ szoba liliomokkal 
’s felülírásokkal p. o. Navarin , Algier, ’s 
a’ t. volt ékesítve. Folytatják a’nyomozást,



V egy szobában találnak egy titkos tentá* 
val írott levelet, melly a’ herczegnének 
felfedezi egyik társa által lett elárultatását 
Úgy látszott, hogy ezen levél csak néhány 
perczel jőve ez előtt kezébe, mert még 
nem vala elég idő a’ sympatheticai tentá- 
val írott betűket ellenszerrel mind olvas
hatókká tenni Ez kétségen kívül valóvá 
tette, hogy a’ herczegné ott volt. Viz sgál- 
ják a’ háztájt, ’s látják , hogy a’ külső csen- 
gettyükötél majd mindenik a’ belső szó 
bával egybeköttetésben van. Az egész éj 
nyomozásokban telt el. Reggeledik , s még 
se találtak semmit. Kémlelik a’ falakat; egy 
titkos rejtekzugra találnak , mellyben mint
egy tiz személy férhetne e l , ’s alatta egy 
lejáró ajtót nyitva ; de egyszersmind azt 
is veszik észre, hogy ezen úton lehetetlen 
Jett volna elszökni valakinek. Uj nyomo
zásokat tettek ezen , ’s a’ szomszéd házak
ban, mellyek közül többeknek,— m in ta ’ 
szüntelen különösökkel ábrándozó kö
zönség beszéli , —  földalatti gátoraik 
vannak. Több kandallókban tüzet gyúj
tottak , különösen egyben nagyobbat, 
Ezen kandallló fedezé azon titkos rej- 
teket, mellyben a’ herczegné, Kersa- 
biec kisasszony, ’s Menars és Guibourg 
urak tartózkodtak. Majd a’ megfúlásig 
öszveszorulva ezen forró kandalló me
gélt, néhány kéntelen mozdulatokat te
vének, mellyek észrevétettek; ez okozta a’ 
fel fedeztetést, de a’ melly még csak akkor 
lett meg, midőn 20 óra elfolyása alatt sza
kadatlanul nyomoztatva, ők magok két 
azon szobában lévő őrkatonának kinyilat 
koztatták , hogy magokat fel akarják ad 
ni. A’ tűzhely tábla zárta bé az ezen 
rejtekbe való járást. Most már ki jöt
tek elkinlódva ezen siralmas menedékből. 
Guibourg úr közel vala a’ megfúláshoz; 
annyira volt ő a’ kandalló oldalához szo
rítva, hogy neki úgy tetszett, mintha a’ 
kalapátsnak , mellyel a’ falakat kémlelték, 
minden ütése szivét érte volna. K ersab iec

k isa ssz o n y , szo lg á ló n a k  ö ltö z k ö d v e  jő v e  
ki l e g e lé b b , utánna a’ h erczeg n é; Menars 
és Guibourg urak utoljára. A ’ h erczeg n é  
így szollá m in djárt a ’ szobában lévő örka- 
tonákhoz: „Nem szükség tovább n y o m o z 
notok ; imhol láttok : én vagyok a’ B e r r y  
herczegné. Hol a’ generalis? Én magamat 
az ő vén katonai betsiiletére akarom bízni. 
Ha itt valaki vétkes, én vagyok az egyedül; 
ezen urak , ’s a’ kisasszony csak parantso- 
latomat követték.“ Gróf Menars kérte, 
hogy general lieutenant d’ Erlont hijják elő. 
A’ herczegnét e’ pillantatban ki vette for
májából a juk szennye, mellyben 20 órát 
görnyedve álla ki. Kersabiec kisasszony 
megtartotta lelki erejét egészen , hanem 
Menars ú r ,  ki igen öregnek látszik, ’s kivált 
Guibourg úr egészen oda voltak. Mindnyá
jokkal különös vigyázattal , 's kiválta’ her- 
czegnével a’ legnagyobb figyelemmel bán
tak. — Azt mondják, hogy estvéli 6 óra
ko r ,  a’ legtiizesebb nyomozások pillanta- 
tában, 40,000 frankkal kinálták Duguigny 
kisasszony egyik szolgálóját, ha a’ lappan
gókat elárulná ; ’s az ezt el nem fogadta.— A ’ 
herczegné elfogatása pillantataban monda, 
hogy ő s társai 36 óra ólta semmit sem 
ettek ; tüstént enniök adtak , ő legjobb ízű
én evett. Menars úr ellenben nem ehetett. 
Az első éj jól tölt el, ’s másik reggel úgy 
tetszék , hogy a’ királyi fogolyasszony egé
szen megszokott új szállásához, melly leg
alább nyugodtabb vala, mint az ő eddig
iem menedékei, mellyekben félelme miatt 
egy pillantatig se lehete szabadon. Bizo
nyosan hiszik, hogy Charette és Bourmont 
urak is Nantesben tartózkodnak.“

A ’ G a z e t t e  d e  F r a n c e  igen  k ör-  
n y ü lá llá so s  le v e le k e t  k ö zö l Nov. 6— ll*ig 
a’ B erri h erczegn é e lfoga tása  e s e té r ő l:  „ A z  
áru ló  n ev e  ( íg y  szó l 1 az) ki a’ h erczeg n ét  
e la d ta , D e u tz ,  k ö ln i s z ü le té s ű ’sid ó  , ki a l
k alm asin t a ’ k ath olica  h itre  t é r t ;  m aga a ’ 
h erczegn é v o lt  K óm áb an  k ereszt an yja  , ’s 
ő  adta nek i a’ G onzaga H y a cz in th  n evet. Mi-
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nekutánna Európának minden tartományi- 
ta n  különböző utakat tett. mintegy 14 
nappal ez előtt Nantesbe e i t , bői fő , 
és egyetlen gondja volt , áldozatjanak nyo
mára akadni. Nagyon elérte c/élját. Uct.
31-dikén engedte meg neki a’ kerczegné 
az első udvarlást, a’mikor teljes titkolód
zással egy esmeretlen házba vezettetett, 
’s ő hitte, hogy abban a’ herczegné csak 
néhány perczig mulat. Gonzaga szükséges
sé tudott egy második látogatást is tenni, 
olly szín alatt, hogy először mindent ele- 
gendőleg nem közölhetett. Ezen szerencsét
len udvarlás Nov. 6 -dikára ugyan azon 
házhoz rendeltetett. Estve 4^ órakor ment 
oda. Alig nyekegett ki néhány hasztalan 
szót , ismét eltá vozik, ’s egyenesen azon 
szállásra megy, hova a’ sereg csapatok be 
voltak rendelve, és a’ 32-ik’s 56-ik ezered 
sebes lépve öt percznél hamarább a’ kije
lelt ház előtt terem. Gonzaga monda nekik: 
„ i t t  v a n .“ A’ herczegné az első csörle- 
tésre társaival titkos rejtekébe vette ma
gát, a’ többit előre bocsátván, maga utol
jára maradt. A’ katonák fegyverekkel a’ 
lépcsőkre ’s szobákra rohantak; ’s a’ 
politiai biztos, pisztolyt tartván kezé
ben , parancsolatot á d , hogy a’ legkis- 
sebb ellentállásra is lőjjenek. Gonzaga 
a’ szakátsnét, Bossi Máriát, megveszte- 
gethetőnek, ’s hivtelennek állítá. Ezt hát 
a’ várba viszik, ’s minden módot elő 
vesznek csábítására; a’ rakás arany fé
li j ê vakítja szemeit; de a’ hiv leány 
állhatatosan azt vallja, hogy semmit nem 
lá tott, ’s nem tud.—  A’ rejtek előtt 
lévő kandallóban reggel 4 óra tájban ól- 
tatott el a’ tűz , ’s a’ bentszorúitak ismét 
szabadabban lélekzének, de nyólcz óra felé 
lelélesztetett az, ’s olly nagyon, hogy a’ 
herczegné ruhájának allya perzselődött.Még 
is megmaradt némasága mellett; ott akart 
meghalni, de a’ tűzhely óldalának vigyá 
zallan megűtése a’ rendőröket íigyelmete- 
sekké tette. „Ki az!“ kiáltanak azok. „Fog

lyaitok“ felel K ersa b iec  k isasszon y . A zo n 
nal lehajlott, hogy a’ búvó ly u k a t meg
nyissa , de a’ zár a’ tüztől egészen megtü- 
zesedett, úgy hogy húsz perczenetbe telt, 
míg a’ tüzet eltakariták, ’s azt ki lehete njdt- 
ni. Most lépett égetett kézzel lábbal elő a’ 
királyleány a’ szoros setét lyukból. A’ két 
rendőr megesmerte a’ herczegnét , ki 
könnyen átlátta , hogy azok még az egy
kori királyi gárdából való katonák. ,;Ti 
(így szól hozzajok) királyi lestőrök va- 
latok, én a’ franczia becsületre bizom ma
samat.“ Más ruhát adtak neki az égett he- 
lyett , melly egy pillanat alatt ezer darabra 
szaggattatott. Tiszt, katona, mind igyekezett 
kapni belőle. Midőn tudtára adták, hogy a’ 
blayei erős várba viszik , nem akarta hinni; 
azt vélte, külföldre teszik át; mert mikor 
már a’ városon kívül volt, még egyszer 
Nantes felé fordúlván, igy szólt: „Légy 
boldog szép Francziaország“ Duguigny 
kisasszony szobaleányostól a’ város töm- 
löczébe vitetett. Háza, mellyet a’ főispán 
ha a’ h^rczegnére egy hamar rá nem akad
nak, le akart rontatni, még mindég tele 
katonákkal, mert azt hiszik, hogy az éh
ség falaiból még néhány legitimistát ki- 
kénszerit. Gonzaga, m ikora’ herczegnével 
beszélni kezdett, egészen elveszté jelen
létét ; midőn elhagyta , hogy a’ szerencsét
len jelt adja, ígyszóllítá meg a’herczegné: 
„Legalább ne elárulni menjen bennünket. 
Ugyan is mondják, hogy annak jelenlété
ben olvasott egy levelet, melly jelenté, 
hogy egy áruló megy hozzá, ki azért 
küldetett, hogy őt kiadja. A’ zsidó bár 
melly bőrt öltözzék magára, csak Judás 
marad. Naturam expelles furca, tarnen 
usque occurret.

A’ Messager ezeket közli a’ herczeg
né Blaye felé utazásáról. A’ herczegné Nan- 
tesből elutazása estvéjén hirtelen rosszúl 
lett. Raindre ezredes kinek ez jelentetett, 
nyomban hozzá ment. „Szabad levegőre 
van szükségem“ m o n d  a 5 h erczegn é. A z
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ezredes karon fogva a* szobája mellett lé
vő erkelyre vezette. A’ herczegné kémé 
nyen szorította meg karját, ’s így szóllott:
,,a’ fáj legérzékenyebbül, bogy oily ember 
árúit, ’s adott e l, kit én jótéteményimmel 
halmoztam, ki nekem életénél többet kö 
szönhet, ’s kit teljes bizodalmamra mél
tattam. O szerencsétlen, ’s annak örülök, 
hogy nem franczia , mert nekem franczia 
szivem van.“ A’ meghitt, mind mondják ,
500,000 frankért adta el a’ herczegnét. A 
gőzhajó , meíly a’ herczegnét St. Nazairebe 
vitte, Nov. 9. reggel órakor indáit el; 
a’ kiséret 20 rendőrből állott. Az út csen
desen folyt; semmi nevezetes nem történt.
A ’ herczegné minden idejét a’ körülte lé
vőkkel töltötte, kivált azokkal , kik őt St 
Nazairebe elfogák hagyni. Midőn az őt 
Blayebe vivőbriggrekelleszállania, lehetett 
elszomorodását, ’s elfogatäsa ólta mutatott 
vidámsága enyészését észrevenni. Kersa- 
híec kisasszonynak Pólón úrral beszélge
téséből tudatott ki, hogy a’ herczegné 
ruhája kétszer gyúladt-meg, olly erősen 
a’ tűzhely lapjához volt szorulva. Kersa- 
biec kisasszony két ujját, ’s a’ herczegné 
még lábát is megégette. Mint mondják, 
a’ herczegné elfogatása, ’s a’ Duguignyház 
ban talált iratok által 800 személy lett 
gyanússá. Utóbbi tudósítások szerint a’ 
brigg , ellenkező szél mindjárt lévén , Blaye 
felé el nem evezhetett.

Az Alig. Zeit. egy levelezője igy ír 
Párisból Nov. 12-díkén. Azért nem írtam 
még azon nevezetes történetről (a’ Berry 
herczegné elfogatásáról) mert a’ dolog 
telyes felvilágosodását vártam. Most elég
séges bizonyságok feküsznek előttem, ’s 
főképp a’ ministeriumnak az által okozott 
mostani helyhezetét adom elő. Most min
den megfontolás nélkül fu ly, ’s a’ herczeg
né elfogatása nem a’ ministeri tanács mun
kája, hanem Thiers által ki gondolt,’ s 
végrehajtott tett, mellynek következései 
előre fel nem számiáltattak. A ’ ministe-

rium czélja a’ v o lt , hogy az által a’ ka»
mara többségét mágának megnyerje, ’s a’ 
revolutiónak egy zálogát adja. De ezt 
el nem érte. Mert minden, a’ ki a’ dolog
hoz valamennyire ért , láthatja, hogy a’ 
kamara a’ felelet terhét, mellyet a’ minis- 
terium rá akart hárítani, nem vállalja ma
gára, Tehát éj>pen az tette nehézzé a’ mi
nisteriumnak a’ többség megnyerését, a’ 
mi által azt elérni szándékozott. Minden 
ministerialisták felette szomorúak. Kiki 
esmeri a’ helyhezlelés terhes voltát, ’s saj
nálja , hogy hirtelen, ’s meggondolatlan 
bántak a’ dologgal. A’ király zavarodását 
nem lehet képzelni. Maga Adelaide her
czegné is bosszús Thiersre. Azt mondják 
ezen nyers kifejezésre fakadt ellene: „Ez 
a’“ „piszok emberke“ (leggyengébb kifeje
zése a’ „petit polisson nak) mérészlette ke
zét egy királyi vérből való herczegnére 
vetni.“ Valójában nints is a’ mostani ki
rályi famíliára nézve szomoriíbb helyhez- 
tetés annál hogv egy herczegnével, ki az 
orleani házra olly sok jótéteményeket hal
mozott, szoros igazság szerént bánjon. A’ 
király felette elszomorodott, és a’ királyné 
forró könnyeket önt. ’s a’ t. ’s a’ t.

A ’ Moniteur, mint mindenkor hiv mi- 
nisterialis újság, unalomig hosszan mente
geti a’ kormány lépéseit a’ Berry herczegné 
ügyében ; melly igazolás azonban röviden 
ide megy k i: már az előbbi ministeríum 
rendeléseket tett a’ herczegné elfogatásá- 
ra; de rejtekhelyét bizonyosan soha ki nem 
tudbatá. A’ mostani folytatta a’ rámaradt 
kötelességet, ’s iparkodásának foganatja 
lön. Befogatván a’ berry herczegné, a’ jött 
kérdésbe, vallyon szokott (még pedig bün
tető) törvénykezési út választassák e’ ügyé
nek eldöntésére, vagy pedig politikai? A’ 
kormány ez utóbbit választá , midőn a’ka
marákhoz folyamodik; mert illy bűnöst, 
mond a’ Moniteur, szokott bíróság elébe 
állítani annyi volna, minta' legszomorúbb 

|  rendetlenségekre adni okot. — A’ törvény-
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hozó 's bírói hatalomnak egybekeverése ’s 
öszvekaptsolása despotismusra , vagy anar
chiába vezet. A’ kamaráktól, ezen okfő té 
tetvén alapúi, a’ kormány nem bírói itéle 
tét, hanem csak politikai óvást, ’s rend
szabást kíván a’ Berry herczegné ügyében; 
’s mivel azoktól már többször kivantattak 
és tétettek illy bátorsági határozatok, a’ 
többek közt iliyen volt a’ Bourbonok idősb 
ágát Francziaországból kiűző ’s jószágai 
cladatását rendelő végzés is, — ezáltal sem
mi új és szokatlan lépést nem tesz. — Maga 
a’ kormány illy rendszabást tenni nem akart 
azért, mivel ez esetben azt hányták volna 
szemére, hogy egy kérdésnek nem reá tar
tozó megfejtését vállalta fe l, hogy határ
talan uralkodásra vágyakodik ! szóval hogy 
bitangoló (usurpator.)

A’ Moniteur Nov. 15d. következő czik- 
kelyt közöl: ,,Az Anglia és Francziaország 
közt Oct. 22. kötött egyezés következésé
ben a’ Gerard marsai vezérlése alatt lévő 
északi sereg ma a’ haláron túl lépett, ’s 
Antverp fellegvára felé veszi útját, hogy 
annak a’ belga király ő Felsége birtokába 
leendő átadását eszközölje.“

Báró Ilousin, aladmiral ’s Franczia 
országi pair Konstantinápolba neveztetett 
követnek.

H o l l a n d i  a.
Hágai újságok írják, hogy a’ kor

mány sem fenyegetésekre, sem ellenséges 
megtámadásokra az antverpi fellegvárat 
feladni nem szándékozik. Eleség ’s hadi
szerek folyvást küldetnek oda, hol a’ lel
kesedett katonaság utolsó cseppvérig el
szánta magát az ellenttllásra. Egy felleg- 
vári pattantyús tiszt Nov. 9d- kőit levelé
ben többek közt ez áll: ,,elhatároztuk be
várni az ellenséget, ’s bár úgy látszik, 
hogy mi a’ politika áldozatjai leendőnk , 
még is „győzni vagy halni“ a’ mi jelszavunk.

B e l á t ó  m,
A’ király nem egyezett meg a’ Sep- 

temberi sebesülteknek azon kérésében .

hogy háború esetén ők külön hadicsapa
tot formáljanak. A’ hadiminiszter felelet- 
jében e’ mondatik: az áldozatokkal , mel- 
íyeket a’ septemberi sebesültek már tettek 
a’ hazanak, tökéletesen meg van az ural
kodó elégedve, ’s akaratja az, hogy ura- 
ságtok, minekutánna véreket öntötték a’ 
függetlenség ügye m ellett, nyugodalmason 
szedjék dicső munkájok gyümölcseit.“

Nov. 12d. estvéli hét órakor Gerard 
marsai Brüsselbe érkezett, ’s itt Bellevue 
kastélyba szállott, Antverpbe minden fe- 
lőlről szállíttatnak a’ fecskendezők. A’ki
rály Nov. 13d. nyitá meg a’ kamarák ülé
seit. Beszédjét csak a’ jövő levelünkben 
közölhetjük.

P o r t u g a l l i  a.
Líssaboni levelek jelentik Nov. 1. hogy 

a’ király születése napján (Oct. 26.) a’ 
D. Pedro táborában lévőkre nézve közle
génytől kapitányig bezárólag kegyelem 
végzést hirdetett, ha 20 nap alatt ő hozzá 
(D. Miguelhez) visszatérnének. A’ tisztek , 
kik még közembereket is hoznának ma
gokkal, holtig tartó pensióba tétetnének. 
D. Miguel Oct. 30d. Coimbrából Brágába 
utazott, 's főhadi szállását ide szándéko- 
zék áttenni. A’ sereg fővezérlése Visconde 
Santa Martára bízatott; Pezo daRegoa pe
dig tartományi kormányzónak nevezteték. 
Sir Doyle Oportóba érkezett.

L E G Ú JA B B  HIBETC.
A’ londoni kereskedők’ ’s hajok tulajdonosinak gyű

lésé felírást készített a’ királyhoz , mell} ben mélly 
megilletődését jelenté azon hogy Anglia Franczia or
szággal egyesülve Hollandia ellen kénszerílő s ellen
séges rendszabásokra vetemedett. A’ spanyol királyné 
egy végzése által belső ministeriumot alkota, ’s erre 
ideiglen Piedra urat nevezte ki. — Némelly újságok 
szerint herczeg Polignac a’ hami fogságból kiszökött. 
A’ belga kamarai követeknek egy része protestatiót 
sürgetett készíttetni a’ franczia seregnek Belgiomba 
leendő nyomulása ellen , mellj nek azonban Nov. 17d. 
Brüsselben, Nov. 19d. pedig Antwerp előtt kellett 
állania.—Az egyesült flotta, némelly kisebb hajókat 
kivéve, még mindég Dealnál fekszik. —- D. Pedro ma
ga vette által serege fővezérlését, llrüsseli újságok 
szerint Nov. 20-dikáig kellett azantwerpi fellegvár lö- 
vüldöztetésére tett intézeteknek bevégeztetniök, ’s ez
után haladék nélkül elkezdődnie a’ megtámadásnak.

(Hasznos Mulatságok 43« Szám. £ árkus Hirdetés)



A TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY 
ÉS KOSZORÚ

1833. esztendei Folyamatjára.
P ostán  18 for. V. Czéd.; H elyben  11 for. V. Czéd.

E l d f  i z e t l i  e t  n i:
A’ Cs. Kir. P o s t a - H i v a t a l o k n á l  Magyar és Erdély Országban, és az egész

Austriai Birodalomban ; nem különben
Minden K ö n y v á r o s  U r a k n á l ;  ^

Azon buzgó H a z a f i a k n á l ,  kik az előfizetéseket eddig is elfogadni méltóz- 
tattak, és az alulirtt

T r a t t n e r  és K á r o l y i
Typograp/iiúban Testen.

Eladó-Ház.
(1) Közhírül adatik : hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna Asz- 

szonyságnak Pesten a’ Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében jövő 
1833. Február 1-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek 
adatik el. —

E m l é k e z t e i é  s.
(3 )  Azon T. Cz. Urak, kik Montesquieu Törvények Lelkének magyar 

fordítására Aláírókat gyűjteni niéltóztattak, alázatosan megkéretnek, 
hogy ezeknek neveit és czímeit Posonyba T. Kováts Pál Táblabiró úrhoz 
December közepéig beküldeni annál bizonyosabban méltóztassanak , mint
hogy a’ nyomtatást December lG-dikán elkezdetni, és a’ nemzeti litera- 
tura mellett buzgó illyetén hazafiaknak neveit a’ három kötetre osztandó 
munka első kötetének elejébe iktattatni szándékozik a' Fordító.

Második Félesztendő.

a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

43.



X 0 X
Tudományos hirdetés.

(2 ) v. Most jelentek m eg, és sajtó alá tétetnek, egy honi írónknak illyen czímü 
munkái 1-ső M i r o s s z a b b  a’ K o l e r á n á l ?  Érzékeny víg játék 3 szakaszban 
2-dik R a j k ó ,  a* Dádé’ mostoha íija, nevetséges víg játék 3 szakaszban 3-dik 
B l á n k a  é s B í b á r e l B o n d u k d a r i  Libánonhegyi Fejedelem, históriai nem
zeti Dráma négy szakaszban 4-dik A’ m e g t s a l a t o t t  s z e r e t ő  daliokban v« 
a' módi szerelem’ eleven példája, rézmettzettel. 5-dik A’ h é t  K a p i t á n y o k  
históriai vitézi Dráma 4 felvonásban C-dik A r a n y  b ö l c s ő  vagy Népgyöngy. A' 
nemes magyar két hon’ köz nemes és polgárijainak ’s Leányinak javokra, hasz
nokra, erköltsi és tsinosodási épűletjekre szereztetett. 1832-dik esztendőben. 7-dik 
U n e  é t o i l e  (ün étoál) C s i l l a g .  Nemzeti dalion, á felvonásban.

E lő f iz e t é s i  á r a  e zü stb e n «
Az 1-sőnek — — — 30 xr.

2- diknak —  — — 20 —
3- diknak — — — 40 —
4- diknek —  — — 12 —•
5- diknefe — — — 30 —
6*diknak —- — — 24 —

Az előfizetés megtörténhet Pesten Eggenberger Röny város , vagy a’ Szer
zőnél Budafalvi Bors Sámuel ügyvéd urnái. Pesten Retskeméti utszában 447-dik 
szám alatt, és más nagyobb helyeken, a’ Nemzeti tsinosodásra ügyelő uraknál 
vagy Elöljáróknál, a’ folyó esztendő’ utósó napjáig. —  1833-dik esztendőben a* 
fentebb jelelt könyvek’ bolti ára mindeniké kétannyi.

Nagy hasznokat ígérő' *s többé vissza nem léphető' Lotteria.
Bétsben Choith’s D’ Fia ’s Társasága kereskedésében legfőbb engedelem mellett 
kifognak játszattatni Schneeberg és Lass uradalmak , mellyek Illyriában , és Adels-

bergi kerületben feküsznek,
Váltságúl 100,000 forint ajánltatik érettek ezüst pénzben, vagy 250,000 V. Cz. a’

meg nyerőnek.
A’ Lotteriában különös előhúzás fog történni, azután pedig a’ fő húzás, e* 

következendő képpen:
_..A’ különös előhúzásban kijövendő számok, mellyek az ezen húzást mindjárt 

követendő főhúzásban a' több sor« számokkal eggyütt fognak játszani, veressel 
vágynak nyomtatva, ’s ezek számára különösen vagyon

2,150 nyerőnek, 25,000; 7000; 5000; 4000; 3000; 2500; 1000; 50<?; 200; 
50; 's a' t. forintokat tévő sommánként

Öszvesen 80,000 forint Bétsi Betsben.
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Azon sorszámok ellenben, a’ mellyek csak a’ főhúzásban fognak játszani fe

ketével vágynak nyomtatva, és az előhúzásban játszott sorsok nyereségével eggyütt
4,318 nyerőknek, 250,000; 20,000; 15,000; 11,000; 7,500; G,000 ; 4,500; 

2 ,000; 1,000; 500; 250 ; 200; 100; 25 etc. som m án k én t,  öszvesen
375,000 forint B.B.

Vagyon még 4,000 zöld , és ugyan 4,000 sárga ajándék nyerő-sors i s ;  ezek számára
8,200 nyerők , 10,000; 1,000 ; 500; 200; 100; etc. sommánként 

öszvesen 85,000 forint van határozva B.B.

A1 különös előhúzás, a'* főhúzással, és ezen ajándék sorsokkal eggyütt 14,668
nyerőt fog számlálni, a’ kik kész pénzben
250,000 ; 25,000; 20,000; 15,000; 11,000; 10,000; 7500; 7000; 6000 ;
5000; 4000; 3000; 2500; 2000 ; 1000; 500 ; 250; 200; 100 s a’ t. forintonként

540,000 forintot fognak nyerni B.B.

M inden , a’ ki tiz veres sors számot (mellyek mind az első, m ind a' fő hú
zásban eggyütt játszanak) egyszerre megvesz kész pénzért, egy zöld vagy sárga 
ajándék sorsot nyer ingyen , mind addig valamig az e’félék el nem  fogynak. A* 
zöld és sárga ajándék sorsok azon különös hasznot Ígérik , hogy nem tsak a' há
romszori húzásban játszanak a’ több sors számokkal eggyütt, mind az e lő , m ind 
addig a’ főhúzásban t. i. hanem még különösen az ezek számára határozott húzás
ban is, a mellyben okvetetlenül mindegyiknek nyerni kelletik. Azon kívül 200 
ajándék nyerő sorsnak meghatározottan kétszer kelletik n yern i;  de igen szeren- 
tsés esetben nyerhet egy ajándék sors szám hétszer is.

A 'ki tíz fekete sorsot egyszerre vált kész pénzért, annak csak egy feketéve 
nyomtatott ajándék sors adattatik, melly különös bélyeggel leszen jegyezve; 
ezen feketével nyomtatott sorsok csak a’ főhúzásban fognak játszani.

Az előhúzásban nyerendő legkevesebb somma 50 for. a’ főhúzásban pedig 
52 for. BB.

Az elő és főhúzásban játszandó veres sors ára 5 for. pengő pénzben ; csak 
a" főhúzásban játszandó feketével nyomtatott sorsé pedig 4 for. ugyancsak pengőben.

Sorsokat lehet váltani Bétsben az alólirt nagy kereskedésnek, Singerstrasse 
804. szám alatt lévő tulajdon házában; de lehet a' Birodalomnak minden neveze
tes Városaiban is. Költ Bétsben September 15-dikén 1832.

Coith's Dl fia ’s Társasága,
Pesten sorsok vannak Liedemann Fridrich J. S. Nagy kereskedésben; úgy 

Liedemann F. B. és Társa rőfös kereskedésében is ,  a’ Város-Ház piatza és >vátzi- 
útsza szögletén lévő boltban a’ „Szép Magyarné“  czím alatt.

A' hol még öt veres sorsokhoz [egy zöld ingyen nyerő sors jáiúl.



Eladó szó'Uó' vesszők.
(2) B udán közel az arany Szarvas kávé házhoz 924. sz. a. apró rósa és fehér 

s z ő l l ő t  termő több száz ezer szőllő vesszők találtatnak, mellyennek sem az idő 
zivatarjai nem ártanak, se meg nem rothadnak, ’s egy hád földön közép termé- 
kű esztendőben 100—120, jó esztendőben pedig 140— 160 akó bort megterem* 
nek. A’ rósa szóllő vesszőknek ezre 1 ft 30 kr. a' fehéreknek pedig 1 for. e. p.

X o X

Pesti könyváros Wigand Ottónál megjelent:
Országos Méneskönyv, vagy is telivér lovak ’s azok ivadékainak jegyzéke 

1832-kig bezárólag, mellybe közös haszon végett a’ szomszéd austriai tartomá
nyokban lévő telivér lovak is fölvétettek. I. kötet. Szerkezteté Gróf Nádasdy Ta
más. Nagy S-adrét 1832. Csinos borítékban 20 kr. c. p.

H i r d e t é s
(2 ) A’ nagy méltóságú magyar királyi udvari kamara rendeléséből, közhírré 

tétetik: hogy f. 1832. észt. December 4-kén a’ Sz. k. Temesvár külső városa ka
marai fabrikájában lévő serfőző ház hozzá tartozó jusokka) együtt árverés utján., 
1833. észt. Martius 1-jén kezdődő hat egymást váltó esztendőkre haszonbérbe fog 
adatni. Haszonbérleni szándékozók az említett nap reggeli szokott óráin a’ te
mesvári kamarai igazgatás írószobájában tartandó árverésen elegendő bánatpénzzel 
megjelenhetnek, ’s oda meghivattatnak. Budán November 14-fcén 1832.

h é t i b e n  a J v é n z f o l y a m a t  k ö z  é v  b o t i é  N o v e m b e r  tl \-a ik é n :
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 85* for. 

4 pCentes — — — 72/* —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint I S I *  —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 124jjfor. 
Béts városi Banké kötelező 2 |  pCentes 46* — 
Bank Actiáké 1078f—

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l l a v o t i a  a y B u d a i  v í z m é r t é k  i z e r é u t  1832-dikben.

A  Gabonának P e s t ip ia t z i  ára  N ovem ber 23-dikán 1832. V áltó  Cz.ban , Posonyi mérő

1
tiszta

I fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraló _ 
fr. kr_

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs " 
Árpa1

( G — 50 
4 — 40 

| 3 — 20 
I  2 — 50

6 — 20 
4 — 20 
3 — 10 
2 — 40

1 6 —

3 — 4

IjZab
I Kukoritza 
IjKöleskása
[[köles

1 — 56
3 — 28

1 — 52 
3 — 20

1 — 48 
3 — 10

I>ov. 25-ikén 4 Láb, 1 Hüv. 0 Von. 
— 26-ikán 4 Láb, 0 Hüv. 0 Von.

— 27-diken 3 Láb, 5 Hüv. 6 Von.
—  28-dikán 3 Láb , 5 Hüv. 3 Von.
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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
Ad a k o z ó  t o l v a j .

Eggy tolvaj bóvenn adakozni szokott, ha szegényre 
Ötlött a’ faluban , nieilybe rabolni bejárt.

Eggy öreg igy szóllott egykor neki: ,,jobb uram az, ha 
Koldussá nem tessz, mintha segitsz azután.“

PESTEN Szombaton Karácson Hava 1-sö napián 1832.

Magyar és Erdély Ország.
Felséges királyunk Nov. 7d. költ leg

felsőbb határozása által a’ nagymélt. ma
gyar kir. udv. Kanczelláriánál eddig tiszte
letbeli udv. Concipistaságot viselt gróf 
Almásy Móricz és gróf Apponyi György 
urakat tiszteletbeli udvari titoknokokká 
kinevezni kegyelmesen méltóztatott.

Felséges Királynénk Karolina Augusta 
a’ Posonban nem rég állított árvaház tőke
pénzét 1080 pengő forintal méltóztatott 
szaporítani.

Országgyűlési követekké választotta: 
szabad kir. P o s o n y  városa Gyurikovics 
György tanácsbeli, és Posfay Sándor fő
jegyző; szabad kir. T e m e s v á r  városa 
Klapka Jósef polgármester, és Bakics Já
nos kapitány; szab. kir. Nagy - Szombat 
városa Orássy Mátyás tanácsbeli, és Pitroff 
János kapitány; Szathmár-Némethi Fur- 
tinyi Ignácz tanácsbeli; Újvidék Kamber 
János tanácsbeli; Nagy-Bánya Stand Pál 
Főbíró, és Horváth Pál tanácsbeli ja’ Kun- 
ság  Illéssy János aranysarkantyús vitéz 
’s kapitány, és Kálmán Sándor nádorispá- 
nyi Táblabiró ’s ügyvéd;szabad kir. D e b 
re c]zen városa Komlósy Dániel, és Po- 
roszlay Fridrik tanácsbeli urakat

Második Félesztendő.

A’ közelebbi levelünkben említett má- 
ramarosi főispányi iktatást egy Szigeten 
Nov. 20d. költ levél ekképp Írja le: A’ 
koronás fő t’s nemzetet egybekaptsolva ha
zafi szivén viselt Főispányunk elhunytával 
Megyénk megürült kormányára Felséges 
Királyunk Mélt. Vajai Gróf Vay Abrahám, 
cs. kir. kamarás urat, ezt az atyáinak ditső 
nyomdokait hiven követő törzsök magyar 
ivadékot méltóztatván kegyelmesen kine
vezni; enyhültek fájdalmaink, a’ legelső 
hírre édes érzések fogták el lelkeinket, 
folyó hónap 18 dik ’s 19 dik napjain pe
dig örömök özöne lepe meg bennünket. 
Minekutánna t. i. újonnan nevezett fő
ispányunk ősi magyar szokás szerint ti z- 
teletiink ’s vonzódásunk zálogául eleibe 
bocsátott számos forma ruhás, ismét fé
nyesebb öltözetű nemes honfiainkat, ’s 
kiküldöttségeinket rendelt helyeiken czél- 
ra vezető kifejezésekkel fogadta, ezeknek hó
doló fényes serege között, mintegy tisz
teletünktől, ’s örömünktől körül karol- 
tatva , a’ folyó hónap 18-dikán Sziget vá
rosába bévezettetett. Holott Megyénk pa
lotája előtt fényes kiküldötségünk, a’ 
külső megyék, káptalanok követeivel, ’s 
több katonai fő tisztekkel sokasodva , a’ 
rendbe állott megyebeli tisztes sóvágó se
reg, ezeknek, ’s a’ felyebbi hadi tisztek-



nck muzsika bandai , cs mas minden ien- 
dű öszvegyülekeztek jelenlétekben Boron- 
kay 2-dik Alispányunk által fogadtatván, 
Főispány urunk ő Nagyságának nem csak 
szerencsés megérkezése , hanem viszonozó 
beszédének fontos szavai is minden szívet, 
minden lelket elragadtak — ’s igy ezen nap 
a’ város kivilágositásival , mellyek között 
számos rajzolatokba foglalt gondolatok , 
’s tisztelő írások isvalának, a’ következő 
napra való vágyódások között, a’ múl
tak emlékeztető országába rejtezett. De 
fél virradt a’ folyó hónap 19 dike, melly- 
nek fényes súgárai a’ vaskaru századokon 
is túl törnek. Ezen nap kezdetével első 
vala az isteni szent Felség segedelméért 
kiöntött buzgó fohászkodás, mellyet az 
egy testbe olvadott minden rendek a’ hely
beli Rom. Cath. főtemplomban végezvén 
folytattak a’ Reformátusok anyaszentegy- 
házában. Onnan Főispán urunk lakhelyé
re kisértetvén, a’ rendek gyűlése meg
nyittatott, és az innen rendelt küldöt- 
ség által Főispán urunk ő nagysága a’ 
rendek hódoló tisztelete újabbi kijelentése 
mellett abba, meghivaték. Ezután tisz
telt Főispányunk ő nagysága a’ rendekhez 
.indulván , a’ minden félééi terjedt „éljen4' 
kiáltások között főkormányozói székét, 
elfoglalta, mellyben az egek Ura minden- 
hatóságát , Felséges Királyunk bő kegyel
m eit, ás a’ fejedelem iránt tartozó hivsé-j 
get, a’ haza., a’ nemzet, ’s e’ megye iránt 
való közönséges, és egyes kötelességeket 
tárgyazó , érzésekkel, erővel teljes, az 
egybegyűlteknek, léíkekig ható, ’s sze
meikből az örömnek, ’s elragadtatásnak; 
csepjeit indított beszédjét számos „éljen“ 
kiáltások szakasztották félbe. A’ királyi 
levél fesolvastatása után Főkormányozónk 
letette a’ hitet. Ezt követte megyénk Fő
jegyzőjének e’ megye környűlményeit, és 
a’ karok és rendek érzéseit elő terjesz
tett kedves beszédje. Majd megyénk öszve-

köttetesét ’s fényét kedves Főispán urunk 
beiktatása után tüstént munkálni kiván- 
rán, több hazánk nagyait, tudósait, és 
ezen polgári innepünkben részt vett T. T. 
követségek tagjait, Táblabirákká nevezett 
ki; kiknek neveik, de különösen Nagymél
tóságú Fő Cancel larius Revisnyei Gróf Re
viczky Adám úr O Excelientiájának neve 
hallásával , a’ haza oltárára rakott érde
meik , az egybe gyűltek előtt megújulván, 
harsogó „éljen“ kiáltásokkal tisztelteitek 
meg. Ezeknek végződését követte Mltgos 
Gróf, és Főispán urunk mintegy 400 sze
mélyre, a’ Méltóságos Gróf és Főispánné
K. Kazinczy ’Sofia, szelídségével közön
ségesen minket magáévá tett asszonyunk 
szemes intézete után készült fényes és gaz
dag ebéd; mellynek folyta alatt legkegyel
mesebb királyunk hosszas és szerencsés 
uralkodásáért, Fels. Királynénkért, fels. 
5d. Férd. iíj. királyunkért, ’s ifj. király
nénkért hazánk geniusa fennséges Nádo
runkért , ’s hitveséért, a’ F. Austriai Házért 
azazág jmk sűrű morgásai között hálákkal 
felemelt őröm poharak ürittettek. Ez al
kalommal kiterjedt Főispányunk Ő Nagy
ságának kegyessége, a’ több helyeken és 
több százakból álló közönséges , és szegény 
sorsuak meg vendéglésekre is. Mind ezeket 
bé rekesztette a’ szinte reggelig tartott fé
nyes tánczmúlatság. Közönséges örömünk 
külső okát a’ nagy hazafit, a’ mi kedves 
Főispányunkat szíveinkbe zárván, kíván
juk, hogy dicső pályáján úgy édes hazánk, 
mint vég megyénk javára sok esztendő
ket meghaladva boldogul és szerencsésen 
„éljen“ !! (közli Tar Gáspár.)

Roguzno és Nizniov uradalmak5 lotte- 
riája Nov.-27d. történt húzásával a’ 169, 
844d. szám nyerte az uradalmakat vagy 30 
ezer aranyat; 26,616, ötezer; 6,310, 
ezer; 140,026, ötszáz; 34,710, háromszáz 
aranyakat. A’ veres ingyen sorsok közűi 
72,332 nyert tízezer forintot; 164,906, négy



ezer; í09,379, ezer ötszáz; 54,116, ezer; 
26,149, ötszáz forintokat.

Aagy Britannia.
A’ londoni kereskedők 1200 főnél 

többre nőtt gyülekezete a’ királyhoz ezen 
felirás küldésében egyezett meg: „Alólirt 
kereskedők, pénzváltók , hajótulajdonosok, 
örökös hűségünk tántoríthatatlan érzetével, 
’s királyunkhoz ragaszkodási újabb hódolás- 
sal közelítünk felséged királyi székéhez. Az 
angol hadihajód osztályának olly nyilván- 
ságos őzéiből, hogy a’ franczia hajóssereg
gel Hollandia ellen munkálódjék , lett ki
küldetésének , ’s a’ hollandi alattvalók ha
jóinak a’ kikötőkben, ’s sik tengeren fel
tartóztatását parantsoló kabineti rendelés 
kiadásának szemlélésére, mély fájdalom , 
’s belső szorongás lepte meg sziveinket. 
Úgy tetszik , hogy a’ haddal fenyegetésre 
semmi esetre nem az angol interessék, ’s 
becsület megsértése szólgáltathatott alkal
mat, és mi telyes tökélettel ellene mon
dunk olly háborúnak, mell'ynek kimene
tele a’ legélesebb elme előtt is titok , ’s 
m el lyre mi parlamenti felvilágosítás nélkül 
elégséges okot nem találunk. Valódi egye
nességgel kérjük felségedet, távoztasson 
el minden erőszaktételbe való befolyást 
mindaddig, miglen az iránt a’nemzetigazi 
akaratja, ’s értelme a’ maga kétségtelen va
lóságában kifejtődzik.

Franczia Ország.
A bécsi Beobachter rendkivüli úton 

kapta meg a’ Francziák királyának mind 
a’ két kamara űlésit(Nov. 19.) megnyitott 
beszédét, melly ekképp van! Pair, és 
követ Uraimék ! Hosszas elválás után ör- 
vendek uraságtokat gyámolitó ’s tanács
adó erővel ismét láthatni. A’ közidőben 
országiásom nevezetes villongásoknak va- 
ka tárgya; de azokat tulajdon erejével íelyűl 
saulá , ’s a’ pártosságot Iegyőzé.(?) Meg-

csalatva nagylelkű szerkezetink ’s azon 
tisztelet á lla l, mellyel a’ nyilvános sza
badságoknak hódolunk, ereje a’ törvényes 
és mérsékelt politikának rosszra magya- 
ráztaték. Párisban a’respublica , nyugoton 
a’ contrarevolutio név alatt a’ fennálló 
rend fegyveres kézzel támadtaték meg. A’ 
respublica és a’ contrarevolutio le vannak 
győzve. Junius 5d. és 6d. (midőn 20 re- 
publicanusra nehány száz katona jutott) 
az anarchia késztetőinek dühösségét ’s in- 
govány erejét napfényre hozá. A’ consti- 
tutionalis királyság igaz barátit, igaz véd- 
lőit azon nemes szívű lakosokban, azon 

'rettenthetetlen nemzeti őrségben ’s ama vi
téz katonaságban találám , kik a’ hasonló 
merészleteket (attentata) letudák győzni. 
Látni lehetett, milly ereje van egy alkotmá
nyos királynak a’nemzet gyámolitásában , 
ha kénszerítletik menedéket fegyver által 
keresni a’ korona és intézetek fenntartására. 
Nyugoton zendülés és borzasztó tettekről 
panaszkodhatánk. A’ népség nagyobb ré
sze ugyan nem részesült abban,, ’s minde
nütt, hol lázzadás vala, hamar legj'őzetett.(?) 
Hagyjanak fel késztetői a’ polgári véron
tásnak minden contrarevolutio reményével, 
melly előttem , mint uraságtok előtt lehe
tetlen. (még is megtörtént.) Fgy újabbi ;s 
a’ nyilvános békére nézve elhatározó eset 
(Berry herczegné elfogatása) elfogja osz
latni e’ pártosok végső (csalódását.) Ura- 

'im! Párisban, mint nyugoton országo
somnak a’ fennálló törvényekkel ’s az 
egész igazsággal egyezhető elevenséget 
kellett használnia ; megvisgáfandják tehát 
uraságtok, ha törvényeinknek e’ tekintet
ben módosításra nints é szükségük; ’s mi
nő módosításokkal lehet a’ status bátorsá
gát, ’s a’ köz szabadságot fenntartani. Á ll
hatatos nyomdokán e’ mérsékelt és igazsá
gos útnak, dicsőséges revolutiónk’ okfejei
hez hívek maradunk. Ez az a’ systema 

, (juste milieu), mellyet az urak közműn-
)4



kálatja (?) megerősít, ’s mellyet amaz ügyes 
és merészséggel teljes miniszter (Perier), ki
nek halálát gyászoljuk, az urak előtt olly 
nagy állhatatossággal véde! Nyilvános jelei 
ezen politikának mindenütt érezhetők, benn 
a’ bizodalom ismét éled; a’ kereskedés új 
életet nyert; a’ gondviselés gazdag áldá
sit mutatta mezeinken ; azon ostor (cholera) 
melly olly borzasztólag látogata meg , el
távozott , ’s minden ama rosszak szapora 
gyógyúltával biztat, mellyek alattnyögénk. 
Kivül nemzeti jóllétünk kezességei nem 
kevésbé bizonyosak. Azon szoros szövet
ség , melly éppen most Francziaország ’s 
Anglia közt még erősbbé lö n , mind a’ 
két nemzetre nézve kútfeje leénd a’ jobb
létnek és erőnek, Európára nézve pedig 
kezességül fog szolgálni a’ békességre. Egy 
kérdés még aggodalmakat éleszthete Euró
pában. Országlasom minden igyekezete mel
lett is az 183id. Nov. 15d. szerződés, melly 
Belgiumnak Hollandiától leendő elszaka
dását határozá , foganat nélkül maradt. A’ 
békés engesztelődés módjai kimerítve len
ni láttattak, de a’ czél el nem éretett. Vél 
lem , hogy illy helyhezete a’ dolgoknak 
tovább fenn nem állhat, a’ nélkül, hogy 
Francziaország interesszéje’s tekintete kis- 
sebbséget ne szenvedne. Eljött a’ szerző
dések teljesitésének pillantatja. Anglia ki 
pályának érzése az enyémmel öszveolvadt 
és párosult vitorláink a' Schelde öbleiben 
lobognak. Lelkes és vitéz seregeink e 
pillanatban Antwerp falai alatt állanak. 
Midőn szerette leányomat a’ belga király
nak adám , szoros egyetértését e’ két nép
nek uj kötelékkel erősítém meg. Azon ac- 
ták, mellyek ez ünnepies kötést szentsé- 
gesiték, uraságtokkal közöltetni fognak. 
Parantsolatot adék egyszersmind ministe
reimnek , hogy e’ folyó észt. Julius 4-diki 
szerződést, mellyet országiásom az egye
sültamerikai statusokkal kötött, uraságtok
kal közöljék , melly szerződés a’ két ország

költsönös követeléseinek véget vet. Meg 
fogják tudni uraságtok azon egyezést is , 
melly által Ottoherczeg Görög ország thro- 
nusára hivatik. Uraságtok tói kérendem a’ 
módokat, mellyek szövetségeseimmel egy- 
gyütt ama kölcsönt garantirozni fogják, 
melly ez uj status megerősödéséhez elkerül
hetetlen.— Kívánom , hogy „ t ö r z s ö k ö s  
t ö r v é n y e i n k “ (cardinales praerogati- 
vae) hova hamarább „tökélletesebbekké“ 
tétessenek. A’ charta 69. czik. szerint hir
detett törvények elő fognak terjesztetni. 
Tanátskozás alá veéndik uraságtok ez or- 
szággyűlés folyamatjában: — ,,a’ ministe
rekre hárámló felelet terhét, a’ megye és 
községbeli administratiót, a’ nyilvános ta
nításnak józanabb organisatióját, és végre 
a’ katona tiszteknek állapotját.“ Sajnálom, 
hogy még most tehetségemben nintsen a’ 
status terheinek megkissebbítése; köteles
ségeink , ’s Franczia ország környűlményei 
még fontos áldozatokat kívánnak. Azon
ban igen közelléte az európai dolgok el
döntésének biztat, áldozataink végczéljá- 
nak elérésével; a’ hitel fennáll, és erősö
dik , ’s bizonyos jelek mutatják a’ nemzeti 
gazdagulás előmenetelét. Még némi áldo
zatok! ’s nyomdokai is el lesznek törülve 
a’ nagy revolutióhoz kötött lázzadásoknak. 
Elnémúlnak az állhatatlan érzelmek, ’s 
Franczia ország jövendőjében telyes bizo
dalmát nyerénd; ’s akkor legforróbb kíván
ságom megvalósul hazámat azon boldog
ságában láthatni, mellyre méltán tarthat 
számot, ’s mellyre elmondhassam, hogy 
igyekezetem, viszontagságának telyes elren
delésében foganatlan nem vala.“ £ ’ thron- 
beszéd után az újonnan választott követek 
e s k ü v é s e k e t  l e t e v é k .

M id őn  a ’ F ran cziák ’ k irá lya  a’ kam a
rák’ m egn y itása  v é g e it  az ü lések  p a lo tá ja  
fe lé  k o ts izn ék , va lak i a’ tem érd ek  b á m u ló  
sok aság  k ö zü l eg y  p is z to ly t  rá sü tö tt;  
m e lly n e k  csattanását m e g h a llv á n , a’ k i
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r á ly  arra tekintve honnan a’ lövés jött, 
levette kalapját, ’s igy szóllott: „rajtam 
semmi nem esett.“ A’ pisztolt a’ főidre 
vetve találták; Gróf Pajol general, ki a’ki
rály hintája mellett lovaglott, 8— 10 sze
mélyt fogatáéi. Mint a’ „Messager“ írja a’ 
merészlet cselekvője is befogatott; ez mint
egy 15— 18 észt. fiatal ember; öltözetje kő 
míves inast mutat. A’ király olly nyugodt 
arczvonásokkal jelent meg a’ gyűlésben , 
hogy semmi jele rajta a’csak most értté ve
szedelemnek nem Játszhaték. A’ királyné fe 
lette megindulva tért vissza az ülésből. 
Igen sok pairek, ’s követek mentek az ülés 
után Ö Felségéhez a’ személye ellen me 
részlett gonosz tettből származott mély 
fajdalmokat kijelenteni.

Berry herczegné folyó hónap 15-kén 
estveli hetedfél órakor Kersabiec kisasz 
szonnyal ’s Mesnars és Guibourg urakkal 
Blayebe érkezett, ’s az ottani fellegvár
ba vitetett.

B e l g i u m .
A’ Moniteur beige így ir Nov. 14d. 

Tegnap nyittattak meg ünnepíesen a’ ka
marák’ üléséi. A ’ palota tömve volt nézők
kel , kiket a’ diplomatia tagjai is neveltek. 
A’ király és királyné a' szálába léptekkor 
„éljen“ kiáltásokkal fogadtattak. A’ meg
nyitó beszéd, mellyet ekkor mindjárt tar 
tott a’ király következő értelmű : Uraim ! 
Az utóbbi ülés bezárása olta lefolyt négy 
hónap alatt a’ haza jövendőjére nézve fon
tos dolgok mentek véghez. Belgiom Euró 
pa hatalmai által lassanként elesmertetett, 
’s nemzeti lobogója csak nem minden ki
kötőbe bebotsáttatott. A’ Francziák kirá
lyának legídosb leányával lett egybekelé
sem, melly egy nemes lelkű néppel szoro
sabban köt öszve, újabb okúi szolgált, hogy 
az európai udvarok nagyobb része barát
ságának , ’s az uj belga ország jóllétét ’s 
erősödését kívánásának bizonyságait ven

ném. Hosszas halogatás után , de a’ melly 
az országra nézve nem vala oily káros, 
mint tőlle tartani lehetett, elérkezett végre 
a’ szempillantás, mellyben a’ kamarák’ ’s 
nemzet kivánságinak, arra vehetvén a’ Nov. 
15d. egyezést biztosított hatalmakat, hogy 
annak tel jesedését eszközöljék, megfelel
hettem. Meggyőződtek ezen hatalmak a’ 
fe lő l, hogy ha kénszeritő rendszabásokhoz 
nyúlni tovább is késnének ; Belgiumot azon 
fenyegető szükségbe helyheztetnék , hogy 
maga szerezzen magának igazságot; ’s nem 
akarták magokat egy közönséges háború 
veszélyeinek kitenni. Ennél fogva kettő 
közűlök ünnepies egyezés által arra köte
lezte magát, hogy a’ szerződés teljesedését 
birtokinknak az ellenségtől minél előbbi 
megszabaditásán kezdje. Az egyesült an
gol franczia sereg zárva tartja a’ hollandi 
kereskedést, ’s ha ezen kénszeritő eszköz 
nem elégséges; „két nap múlva meg fogja 
a’ franczia sereg mutatni, hogy az adott 
biztositás nem üres hang.“ — Ezek uraim, 
a’ kormány által eddig követett politikának 
gyümőltsei; ’s bizodaiommal botsátom az 
urak visgálata alá azon alkudozásokat, mel- 
lyek e’ következéseket szülék. A’ fo ne
hézségeknek, mellyek a’ kormány folya
matát eddig elé gátolták, elhárítása alkal
mat ád az uraknak főképpen’s kirekesztő- 
lég az igazgatás és közjövedelem ügyében 
a’ haza javara foglalatoskodni. Az igazság 
ügyének rendbeszedése által a’ törvényszé
kek függetlensége határozott alapokon áll. 
Az 1833 diki budget elejekbe fog az urak
nak terjesztetni, ’s egyszersmind az 1830-ki 
és 1831 diki számadás be fog mutattatni. 
A’ kőltsönözésnek második része, mellyet 
az urak jóvá hagytak, a’ környűlállások- 
hoz képest hasznos kötés mellett vétetett 
fel. A’ csak nem minden európai tartomá
nyokkal közös környülmények költség nö
vekedést vontak magok után, mellyet az 
adó felemelésével fedezhetünk. A’ nép ké



szén fo^ja magát ezen szükséges áldozatok
nak alá°vetni , ha széttekint maga körül, 
’s meggondolja , hogy soha semmi időszak
ban , nem áliván ellent a’ történetek’ fon
tossága hasonló , meiseklett es szelíd, adó* 
zási rendszer alatt nem élt. Ha szinte az 
alkunak a’ hatalmasságok által leendő tel- 
jesittetése megfosztja is ifjú szép seregün
ket vitézsége bizonyíthatásától: hívsége még 
is kezes előttem, hogy a’ most keld törté
netek’ kifejlődése alatt országunknak az e l
lenség , vagy akármelly Belgiom ellen tá
madási tett által megsértése büntetlen nem 
fog maradni. Ezen sereg jólléte foglala- 
toskodtatrja az , én ébredt gondoskodá
somat. Még nehéz a’ „már is hihetőbb 
lefegyverkezés“ idejét meghatározni. 
Mind e’ mellett törvényjavallat fog 
ajánltatm a’ seregnek békés időben leen
dő állapotja iránt. — Ha az ülés tartá
sának ideje megengedi, az urak figyelmét 
még ez esztendőben ,,a’ közönséges taní
tásra“ is fogom fordítani. Örömet szerez 
nekem jelenthetni,hogy az ország jövedelme 
minden reménységet feljűlhaladt. Uraim! 
nagy történetnek állunk mi küszöbén; a’ 
haza szabaditása legyen ösztön a’ közbizo- 
dalom állandóságára: de azon gondolat kit 
kit fajdalommal tölt el az urak közűi, 
hogy nem egész Belgiumot esmerte el Eu
rópa. Ha az elválás napja jelen lessz, be
csülni fogjuk tudni az ügyünkért olly sok 
áldozatokat tett népek’ szíves indulatit. 
Ezek foglalatoskodtatják szünet nélkül ér- 
zésimet; ’s megérdemlik ők , hogy a’ nem
zet is a’ részvétellel légjen irántok. Táp
lál a’ reménység uram! hogy „az ország 
fő tisztségei ’s törvényhatóságai“ közt foty- 
vást egyetértés uralkodandó, ’s hogj^a’haza 
állandóan minden fiai egyesülésében fogja 
erejét feltalálni.“ Egybehangzó felkiáltá
sokkal fogadtaték e’ királyi beszéd..

Leopold király beszédének azon ré
sze, mellyben fájdalommal említi,,hogy nem

egész Belgiomot fogadta el Európa, Luxem
burgra czéloz.— Egyébiránt alkalmid szol
gál ez nekünk a’ frankfurti újságból kö
vetkező helyeket felhozni: A’ Német szö
vetség elébb a’ Belgák királyát el nem 
fogja esmerni, nem is esmerheti, mig 
ezt Hollandia nem teljesiti. Az Austria ’s 
Burkus ország által tett elesmerések nin
csenek ezzef ellenkezésben ; mert ezt azok 
nem mint német fejedelmek, hanem csak 
mint európai hatalmak cselekedtek. A’ 
Németszövetségnek fő czélja fenntartani a3 
nyugodalmat és bátorságot ’s tagjai bir
tokainak biztosítását. Egy tagja annak Vil
mos király is, mint Luxemburgi nagy her- 
czeg. Német birtokai tehát ő tőlle el nem 
vétethetnek, a’szövetség biztosította azokat. 
Ha már a’ belga revolutio kedvéért Lu
xemburgtól valamit elkellene szakasztani, 
Belgiomból pedig e’ helyet szintén más 
résznek kapcsoltatni Németországhoz; ezt 
nem engedheti a’ szövetség, legalább addig, 
mig csak a’ Luxemburgi nagy herczeg ab
ba önkéntesen meg nem egyezik. Mig te
hát ez meg nem történik; szó se lehet a' 
Belgák királya elesméréséről (?); mert ki
rály királyság nélkül nintsen, e’ király
ság alkotórészei pedig még állapítva nin
csenek. A’ londoni conferentiának nints 
hatalmában , csak egy falut is Németor
szágtól, ennek egyezése nélkül elszakasz- 
tani, ’s erre az soha nem is törekedett. „A 
viszonyokkal nagy esmeretlenségét árul
ja tehát el, ki azt hinné, hogy London
ban a’ belga kérdés tökélletesen eldöntet
hetik,,!! Ha szinte Vilhelm király min
denben megegjreznék is , a’mit pedig soha 
sem tesz r akkor sincs a' dolognak vége, 
mig a’ Németszövetség ahoz egyezését 
nem adja.(?)

A’ belga senatorok kamarája elölülő
jévé ismét Stassart urat; alelőlülőkké pe* 

i dig Secus és Vilain urakat választotta.
, A’ képviselők kamarájában előülőnek
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választatott Ruikem úr; alelőlúiők pedig 
ugyan itt Falion és Dubus, titoknokok 
Jacques, Delafaille, Liedts, és Renesse urak.

A’ képviselők kamarájának Nov. 16d. 
ülésében Goblet generalis ideigleni külső 
minister hosszas beszédben adá elő Bel- 
giomnak külső viszonyait A’ többek közt 
közié a’ franczia követ Latour Maubourg 
úrhoz Nov 2d. intézett azon jegyzékét is, 
mellyben ő (Goblet) királya nevében ki- 
nyilatkoztatá: „hogy ő Felsége a’ Belgák 
királya megegyezik Venloonak , ’s a’hozzá 
tartozó erősségeknek ’s helyeknek ’s mind 
azon birtokrészeknek 12-dikig leendő ki- 
eresztésében mellyek Hollandiához vissza- 
kaptsolandók, mihelyt a’ belga kormány az 
an twerp i fellegvár ’s a’ Sehelde két part
jain lévő azon erősségek ’s helyeknek, mely- 
lyek a’ Nov. 15-diki egyezés szerint Belgi
umhoz tartoznak, birtokába tétetik/4 Köz- 
lötte továbbá Goblet generalis azon Nov.
8-diki nyilatkozását a’ franczia követnek , 
mellyben Francziaországnak készségét je
lenté Belgiumba sereget küldeni , mihelyt 
azt ő Felsége a’ Belgák királya kívánná ; ’s 
közié az erre adott jóváhagyó feleletet is. 
„Melly felelet következésében , mondá a’ 
külső minister, a’ franczia sereg tegnap 
óta belépett határinkra, ’s reményiem, 
nem sokára jelentheti a’ kormány uraság- 
toknak, hogy a’ belga birtokból Hollan
dia kitakaritá katonáit. E’ kitakarodástazon
ban ne tekintsék az urak a’ belga kérdés 
végeldöntésének; csak kezdete még ez a’ 
végrehajtásnak, de oily fontos kezdete, 
melly szerentsés következéseket fog szül
ni.<c ’s a’ t. — s a’ t.

A’ Senatorok’ kamarájának f. h. 16*ki 
ülésében felolvastatott egy biztosság által 
készített a’ királyhoz intézendő felirási ja
vallat, melly a’ thronbeszédnek majd szo
rul szóra való visszahangzása; csak a’ se
reget érdeklő hely változtattatolt valamen
nyire, ’s ennek a’ biztosság projectuma 
szerint következőképpen kellene állania:

„Felséged uj áldozatokat terjesztelő mint 
általunk múlhatatlanul teljesítendő két. 
Semmi sints előttünk nehéz, ha arról van 
szó, hogy hazánk függetlensége biztosít
tassák; de még is fájdalmas áldozat kíván
tatik a’ mi vitéz ’s szép seregünktől. Ne
mes ingertől lelkesítve munkás részvételt 
kívánna az venni a’ most keletkező törté
netekben; de azért fogja magát tudni kö« 
teliessége korlátjai között tartani, ’s vigasz
talása leénd, ha ez által is a’ fenyiték irán
ti tiszteletét, ’s nem önhasznuságból eredt 
hazaszeretetét mutathatja k i/4 A’ tanátsko- 
zás e felett más napra halasztatolt.

H o l l a n d i a *
Wilhelm király Nov. 16d. kőit egy 

végzésében megyhagyta I. hogy minden 
angol és franczia még a’ hollandi birtokban 
lévő hajók e’ végzés kihirdetése után há
rom nap alatt abból kitakarodjanak. 2. 
minden a’ két nevezett nemzet lobogói alatt 
Hollandiába szándékozó hajók visszauta- 
síttassanak, ’s mind addig a’ hollandi ki
kötőkbe ne eresztessenek, mig csak a’ hol
landi hajók is szabadon nem mehetnek a’ 
franczia és angol kikötőkbe. Azonban e’ 
csak időközi rendszabás, mig a’ környüle- 
tek messze terjedtebb ’s szorosabb határo
zatokat nem kívánnak.

A’ Generalstatusok’ második kamarája 
az 1833d. észtben kíván tatható rendki v üli 
hadi költségekre, 45 mii. forintot ajánlott.

Német Ország.
Gróf Sercay franczia ügy viselő Nov. 

15dikén fényes bált adott Münchenben ; 
indító okúi szolgálván neki erre Otto ki
rálynak a’ görög thronusra lett emelteté
se .—  Ugyan ezen hónap 16dikán érkezett 
a’ bajor fővárosba Otto Király ezredé
nek Görögországba szánt batalionja. Maga 
Otto király Nov. 2ld. szándékozott Görög 
országba elindulni.

Kurowski lengyel kapitány, ki a* 
varsói emlékezetes ütközeten egyik lábát
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el reszté f ’s mesterséges láb csínáltatás 
▼égett régtől fogva Würzburgban tartóz
kodik, gyanús levelek találtatván nálla, 
befogatott.

A’ Hessen-darmstadti nagy herczeg 
Nov. 6díki rendelése szerint December 
lső  napjára hívja öszve e’ Nagyherczegség 
rendéit.

A* bécsi Beobachter a’ „hannoverai 
Landesblatt“ után következő nem min
den ember ínyére való czikkelyt közöl: 
„K.i az első franczia revolutio történeteit 
érte, azt a’ mostani dolgoknak az ak
koriakkal öszvehasonlítása nagyon érde
kelheti , és néhány különböző formát 
kivéve — nem talál ezekben egyebet az 
előbbi szomorú játék ismétlésénél. Ugyan 
azon uralkodó képzeletek, ugyan azon 
száraz megfogások rendkívül való öntet
szés, miilyen némelly második kamará
ból ránk lemosolyg, ’s mindenütt ugyan 
azon hősök, kikről Napoleon így szol
lá : „ezek mindent mozgásba hoznak kö
rültök, tudván , hogy csak akkor úszik a’ hab 
felül, ha forr a’ fazék.“ “ Francziaország* 
ban elnyomta akkor egyik párt a’ másikat, 
’s mindég rosszabb ült a’ másik helyébe , 
egész a’ teljes terrorismusig , mellyen csak 
az európát sok esztendeig nyomott vas des- 
potismus vehetett erőt. „Most is csak ez 
fog, ennek kell ’s lehet lenni a’ dolgok me
netelének , ha a’ fejedelmek az úgy neve
zett (pseudo) liberálisokat pályájokban 
fenn nem tartóztathatnák. Ama’ külön
böző formákhoz számítom nevezetesen 
azt, hogy az első franczia revolutióhoz 
sokan a’ legelőkelőbb német férfiak kö
zül hajlandók voltak, azt a’ népszabad
sága ’s felvilágosodás nyiló hajnalának 
tekintették, ’s azt hivék, hogy az eu
rópai nemzetek szabadkort értek, ’s jő
ve időben magok igazgathatják magokat. 
Minő rosszul ütött légyen ki e’ férfikor 
rájok nézve, kiki tudhatja, ’s minden szá

zadok történetei mutatják , hogy a’ dolog 
mindég igy ütött ki. Mind ezen férfiak meg
tértek nem sokára tévelygésökből. De most 
kik volnának azon férfiak, kik ezen ügy 
mellett felállanának? közönségesen csak 
nagy szájuk! ’sámitók! A’ valódi nemes 
férfiak visszatartózkodnak, vagy neutrali- 
sok maradnak. Azokat ezek előtt leggya- 
núsbakká teszi az, hogy amazok minden, 
még a’ legerköltstelenebb eszközt is hasz
nálják czéljok elérésére. Hirlapjaik tele 
vannak hazugságok, ’s rágalmakkal, ’s 
ezenkivül alig van bennök valami. E’ mel
lett nem szenvedhetik, ha valamelly or
szágban az alattvalók fejedelmöket szere
tik , a’ polgárok békével ’s megelégedve 
élnek. A’ hol e’félét sejdítnek, oda rohan
nak dühösen, ’s egyenetlenséget ’s veszélyt 
igyekeznek támasztani.Mindenütt töreked
nek az elégedetlenség terjesztésére, ’s mi
vel ezt jobbá nem tehetik , ennél fogva csak 
a’ népeket teszik boldogtalanokká. Ez azon 
nyomorult okfő, mellyet egy a’ politikai 
pályán igen elhiresedett író 1799 dik Jú
niusában e’ szókkal feste le: Ki tépte szét 
elsőben azon köteleket, mellyek az előtt 
még a’ had lármájában is öszvekapcsolták 
a’ nemzeteket? Ki lehellte elsőben a’ pol
gárba ezen halálos gyűlölséget más külön
böző politikai okfők szerint kormányzott 
status polgára ellen, ’s emelte fel a’ leg
sötétebb századok intolerantiájával ezen 
alapot: „ „A’ ki velünk nem tart, elkeli 
töröltetnie“ “ a’ politika királyi székére? 
(Folytatjuk.)

LEGÚJABB HÍREK.
Meg Nov. löd. sem a’ franczia, sem az angol 

kövei Hágából el nem utazott; ’s még mindég remény* 
lik ott a’ békés eligazulást. A’ franczia sereg csapa
tok folyvást nyomulnak Antwerp felé •, Nov. 21A kel« 
lett a’ fellegvár megtámadtatásának elkezdődnie. A' vizi 
puskák, és fecskendő mesterek Be gium részéről sietve 
szállíttatnak Antwerpbe. Az egyesült flotta 13d. éjjelén 
Ostendenél evezett el. Nov. 15. utazott Zea Bermudez 
el Londonból Madrid felé. A’ Moniteur is jelenti, 
hogy Fülöp Lajosra pisztol süttetett e l; de hogy a’ 
gonosztévő elfogatott volna, azt nem említi.

(Hasznos Mulatságok 44. Szám. £ árkus Hirdetés)



Igazság , és Nemzeti Dicsőség Baráti!!!
S z e m é ly e m  h i t e l e ,  G y ű j te m é n y e m  te k in te te  é p p e n  e z e n  id ő b e n  a 

m id ő n  e n y é s z té n e k  m e g m e n té s e  fe n  f o r o g ,  m e g k ív á n ja , a z  I g a ss á g  p e 
d ig  m e g  n e m  ta g a d h a tja  h o g y  a’ J e le n k o r  m e l lé  fo g la lt  T á r sa lk o d ó n a k  
05  S z á m  3 8 0  la p já n  g ú n y o la g  é r d e k lő  A n e c d o tá r a  f e le l ly e k ,  é s  ann ak  h e ly 
t e le n s é g é t  n y ilv á n  e lő a d ja m :

H a jd a n k o r i G y ű j te m é n y e in  e g y e d ü l  a' tu d o m á n y i Í r o tt , v a g y  n y o m 
t a t o t t ,  é s  m iv é s z i  e m lé k e it  N e m z e tü n k n e k  fo g la lv á n  m a g á b a n  —  n e m  p e 
d ig  T e r m é s z e t i ,  az  a z :  Á l la t i ,  N ö v e v é n y i  é s  Á sv á n y i R itk a sá g o k a t  —  
k é t s é g k í v ü l  e b b e , bár m e l lv  h a jd a n i Ü r e s  K o p o n y a  —  h a  é p p e n  Hős 
K in is i  P á lé  v o lt  i s — b e  n e m  fo g a d ta to t t :  e lső  v a ló b a n , é s  u to lsó  le h e t e  
G y ű jte m é n y e m b e n  csa k  a z ,  m e l ly  a’ T u d ó s ító  M . M ó r i c z  b e lé p té v e l  
abban  s z e m lé lt e t e t t .  W . J * * * M .

F i g y e lm e z t e t é s .
(1 )  Alól irt ezennel közhírré teszi, hogy ő a' Bécsi legelsőbb felállított Tűz 

kármentő Társaság dolgaiban, T. N. Somogy Vármegyére nézve az ügy viselés
magára válalta, mihez képest valamint azok, kik Jószágaikat ezen Társaság kár
mentése alá bízni kívánják, magokat nála foganatosán jelenthetik, úgy szintén 
mindenkinek kívánságára a' Társaság, és a' kármentés oltalma alatt lévő birtoko
soknak költsönös jusaik , és koteleztetésekről szólló alap szabások, és egyéb ezen 
Társaság dolgait illető nyomtatványok ingyen ki fognak szolgáltatni. Kaposvárott 
November 20-dikán 1832.

Reiszner Domokos.

J e l e n t é s .
Alólirtnál a’ Roguzno és Nizniow uradalmak nagy Lőttéi iájában nyertes 

sorsok, a1 sorsok vissza adása mellett lefizettetnek.
Ugyan csak az alólirtnál és Liedemann Ferencznél találtatnak sorsok a' 

' Schneeberg és Laas uradalmak nagy hasznokat ígérő Lőttéi iájából , hol tíz 'teres 
sorsokhoz még egy zöld ingyen s bizonyosan nyerő sois is járul.

Liedemann Frldrik.

M á so d ili F é le s z te tt  do .

a Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz.

4 4 .



W e b e r  M, P oszt») K e r e s k e d ő  P e s t e n ,
ezen czí:n alatt:

. MAGYAR ORSZÁG PRIMÁSSÁHOZ
(a Váczi utsza kezdetén Birly úr háza szegeletén ,,a’ Nagy Kristófhoz14 nevezte-

tett Patika mellett.)
ajánlja friss és jó árúkkal ellátott boltját: hol találtatnak mindenféle mostani íz
lésű legfinomabb, fin om , és közép finom p o s z t ó k ,  K a z im ir ,  D ra p -  
M o u s s e l in ,  A z o r  5 és d u p la  K a z im ir  5 a' legillendőbb áron.

Vannak ugyan ott módi kOCSÍ p o s z t o k  . valamint Z és |  szélességű 
111)61 ía  p O S Z tok  is a’ legjobb minémüségben.

X 0 X

H i r d e t é s
(3 ) A* nagy méltóságú magyar királyi udvari kamara rendeléséből, közhírré 

tétetik: hogy f. 1832. észt. December 4-kén a’ Sz. k. Temesvár külső városa ka
marai fabrikájában lévő serfőző ház hozzá tartozó jusokkaJ együtt árverés utján , 
1833. észt. Martius 1-jén kezdődő hat egymást váltó esztendőkre haszonbérbe fog 
adatni. Haszonbérleni szándékozók az említett nap reggeli szokott óráin a’ te
mesvári kamarai igazgatás írószobájában tartandó árverésen elegendő bánatpénzzel 
megjelenhetnek, ’s oda meghivattatnak, Budán November 14-kén 1832.

P e s t i  k ö n y v á r o s  W ig a n d  O ttó n á l m e g j e l e n t :
Országos M éneskönyv, vagy is telivér lovak s azok ivadékainak jegyzeke 

1832-kig bezárólag, mellybe közös haszon végett a’ szomszéd austriai tartomá
nyokban lévő telivér lovak is fölvétettek. I. kötet. Szerkezteté Gróf Nádasdy Ta
más. Nagy 8-adrét 1832. Csinos borítékban 20 kr. c. p.

B é t s b e n  aJ v é n  z f o  I n a m a t  k ö z é v  b o t  s e N o  v e mb  e r  2()~ätkan.w
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 83T7Tfor. 

4 pCentes — — — 72| —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 182 —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 1 2 4 ^ for. 
Béts városi Bankó kötelező pCentes — 
Bank Actiáké 1077í

A 1 Gabonának Festi p ia tz i ára November 30-dikán 1832. Váltó Cz.ban, Posonyi merő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 6 — 40 6 — 20 4 — 50 |[Zab 1 — 56 1 — 54 1 — 50
Ke'tszeres 4 — 30 4 — 20 4 — Kukoritza 3 — 30 3 — 20 3 — 10
Rozs 3 — 10 3 — 2 — 40 Köleskása — — —
Árpa 2 — 50 2 — 46 2 — 40 1Köles — —
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HAZAI 'S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
K é p t e l e n  t ö r v é n y .

Egy törvény van, melly a’ hamist esméri igaznak.
Gyáva csalárdságot virtusi rangra emel,

A z h a z a á r u l ó t  p á r t o l j a ,  de büntet i  a ’ j ó t :
E z  h a d i  t  ö r  ve' n y ,  fő c z i k k e l y e :  ölni sokat  !

PESTEN Szerdán  Karácson Hava 5 dik napján

Magyar és Erdély Ország.
Apostoli Felségünk Oct. 28d. kőit leg

felsőbb határozása által a’ veszprémi káp
talannál kanonok Főtiszt. Balassa Gábor 
urat zalai; Kováts Antal urat, somogyi; 
Laszkallner Antal urat pápai; Schnupfha- 
gen György urat pedig segűsdi főesperest- 
ségre méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

O cs. kir. Felsége a’ nagymélt. magyar 
kir. udv. kanczellariánál eddig tisztlb. con- 
eipistaságot viselt Wirkner Lajos urat va
lóságos udvari concipistává méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

Felséges Királyunk Nov. lOd. kőit 
kir. végzései által Ba c h  i ch János urat, 
a’ magyar kir. udv. Kanczeílária litokno- 
kát tulajdon kérésére egész fizetéssel nyu
galmazni , ’s a’ tiszt titoknok urnák hosszas 
hiv szolgalatja tekintetéből kegyelmes tet
szését tudtára adatni; K i s s Pál és Gyula- 
varsándi N é v e r y  Károly urakat a’ nagy
mélt. magyar kir. udv. Kanczellariánál va
lóságos titoknokokká ^ Z o l t á n  János urat 
pedig, eddig tisztlb. udvari coneipistát a’ 
debreczeni kerületi táblához tiszteletbeli 
táblabiróvá kinevezni kegyelmesen mél
tóztatott.

Második Felesziendö.

Országgyűlési követek JNemes Mosom 
varmegyéből : Torkos Mihály első Alispán, 
és Kajdácsy Ferencz Főjegyző ; Zólyom
ból Radványszky Antal , kir. tanácsos és 
Beniczky Lajos második alispán ; Beszter- 
czebánya királyi városból Glabits Jó- 
séf Főbíró ; és Szumrak János Főjegyző; 
Csanád vármegyéből , Vásárhelyi János 
Alispán és Návoy László Táblabiró ; 
CJgocsából Báró Perényi Gábor és Szent- 
páli László;az egri főkáptalanból Lonovics 
Jósef apát, kir. táblai praelatus és Báró 
Bemer László apát ’s kanonok ; Má- 
ramarosból Báró Sztojka Imre és Asztalos 
Pál urak.

Makón (Csanád Várm.) Nov. 22d. fog
lalta el ünnepies szertartással Tököly Pé
ter ő nagysága főispány helj'tartói székét, 
másnap tartatott ugyan azon nemes Me
gyének tisztválasztása, ’s ennek követke
zésében első Alispán: Vásárhelyi János; 
főjegyző : Szilesy Pál; aljegyző : Biró Imre; 
levéltárnok: Blázsy György; tisztib. al
jegyzők: Lukács János, Tarnay János, 
Báníi Jó’sef, Barinay János, Dániel An
tal és Vertits János; főadószedő: Saator 
János; számvevő: HervayIstván; főügyvéd: 
Nyéky Antal $ aliigyvéd Balta gTivador ■,

1832 .



tisztilb.: Cseresnyés István, Kapdebo Ist
ván , JNyéky Béla, Kálmán Imre; ma k ó i  
j á rás b an foszbiró: Dániel János; esküdt* 
Hofbauer Sándor; biztos: Peöcz Ferencz ; 
b a t o n y a i  j á r á s b a n  szolgabiró : San- 
ka Ferencz. Eskütt ’s tisztlb. szolgabiró: 
Szilvássy László; biztos: Kövér István; 
n a g y l a k i  j á r á s b a n  szolgabiró: Návoy 
Mihály ; esküdt: Sántha Sándor ; biztos : 
Vargha Pál; tisztlb. szolgabiró: Lukács 
István; fizetéses táblabirák: Posonyi Ignácz, 
Tarnay Mihály ; tisztlb. esküttek: Király 
Ferencz, Jakabos Jó’sef, László András, 
Luczay János, Lukács Tódor, Jakabfy Mik
lós urak. Országgyűlése alatt leendő vi
selésére az alispányi hivatalnak Lukács Jó 
’séf táblabiró ur neveztetett ki.

Nagy Szőllős Nov. 21. Tegnap tartá 
cs. k. tanácsos ’s újonnan nevezett főispá- 
nyi Helytartónk méltós. kis csoltói és pel- 
sőczi Ragályi Abrahám úr ő nagysága fé
nyes hivatalába való iktatását. Megyénk 
ez öröm ünnepére a’ szomszéd megyékből 
jeles küldöttségek jelentek meg. Az ikta
tási gyűlés folytában mint szeretve tisztelt 
főispányi Helytartónk, úgy kedves első 
alispányunk ’s megyénk érdemes főjegy
zője állal fontos s századunk leikéhez sza
bott beszédek tartattak. A' beiktatást gaz
dag vendégség követte.; estve pedig fényes 
tánczmulatság tartatott.

Arad Nov 26d. Ma másod napja tart
ják nevöket Brassoránról megmagyarosi- 
tott Brassay György és Demeter testvér 
urak törvényes beiktatásokat O Felségétől 
kir. adomány mellett nyert Krakaro nevű 
nemes Arad vármegyei helységben.

Nemes Zólyom vármegye Nov. 22d. 
tartott tisztujitásáról ezeket Írhatjuk: első 
Alispán: Radványszky Antal, második Be- 
niczky Lajos; főjegyző: ifj. Radvánszky 
Antal ; aljegyző: Surman Gusztáv ; tisztlb. 
Ruttkay István ; főügyvéd: Huszag István; 
alügyvéd Theisz Márton; tisztlbeli: Hu-

doba János; főadószedők : Czerva Dániel 
és Rákovszky Ferencz urak.

Nagy Britannia.
Míg a’ tory levelek, a’ londoni keres

kedők egy részének felírását, mint dolgok
nak egy nagy győzedelmét szemlélik , és 
Grey minísteriumának megbukását, vala
mint a’ Francziaország és Anglia között 
kötött szokatlan szövetség felbomlását jö
vendölik; a’ liberális és ministeri újságok 
a’ szemre hányásokat, mellyekkel politiká- 
jokat vádolják, elleneikre vissza hárítják. 
Többek közt a’Globe igy szól 1: „Ezek az 
emberek színlelve az angoly királynak visz- 
szalépést tanácsolnak, holott jól tudják, 
hogy azt már nem teheti; azt vitatják , hogy 
békességet akarnak, de a’ békesség egyet
len tisztességes, egyetlen lehető eszközét, 
az antwerpi fellegvár átadását nem akar
ják.“ Ha illy gyülekezetnek, mint a’ lon
doni (1. előbbi level.) foganatja lehet, a? 
hollandi királyt ellentállásában serkenti, 
és így a’ többieket ellenségeskedésekre 
kényszeríti. A ’ beszélők egyike Baring ur, 
ezt mondja: ,,a’ ma estvéli posta átviszi 
a’ hollandusoknak, a’ brittus nemzet rész
vételének bizonyság tételét.“ Semmi más 
gondolható czélból nem , hanem hogy ismét 
idegen segedelem reményével ámítsák, 
melly által eddig is megcsalódtak. A’ mi 
a’ részvételt Hollandia részére illeti, örö
mest kimondanók azt, ha Hollandia rá szo
rulna. Illy részvételre csak akkor leend 
szüksége, ha midőn királyának önkénye, 
vérét ( a’ nemzetét) és kincsét tékozolja. 
Valóban nincs ok, egy monarchán sajnál- 
kodni, csak azért, mert meg nem akarják 
neki engedni, hogy Európának egyik leg
nagyobb kereskedő városán tovább is tüzes 
fáklyát tartson. Sokan ama gyülekezetből, 
nevezetesen azok , kik az embargo által sze
mélyesen érintetnek , csak e’ puszta szó által 
„békesség,“ meghagyják magokat vakítat-
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ni. De a’ többség, ’s különösen a’ vezérek, 
sajnosán éreznék megcsalatásokat, ha a’ 
dolognak a’ hollandiai királyai jó kime
netele lenne , és a’ fellegvár békeségesen 
átadatnék. Semmit sem kívánnak ezek in
kább, mint hogy az angolok és francziák 
ellentállásra találjanak, ’s hogy az ellensé
geskedések , mindeneknek lehető legna
gyobb kárára sokáig húzódjanak. Egyetlen 
gondolatok, egyetlen kívánságok az, hogy 
,,a’ ministerium kelepczébe ejtessék.“ Mi 
ezen békeség barátit, kik reményük , hogy 
háború előestvéjén vágynak , Wellington 
herczeghez szeretnők utasítani, hogy az , 
ő ellenök a’ németalföldi dolgokba első 
beavatkozásunk védelmét magára vállalja. 
A ’ herczeg illy formán felelne : ,,A’ mi 
beavatkozásunk nélkül most Belgium fran- 
czia provincziát tenne, vagy közönséges 
háborút szült volna.“ Ha ezek a’ békesség 
baráti a’ londoni tavernben a’ sorvárak
ról fecsegnek, mellyeknek le kellene ron- 
tatniok; úgy látszik nem tudják, hogy 
az alkudozások nélkül ama várak régen a’ 
francziáknak adattak volna át, és hogy vagy 
a’ Rajna szolgálna most franczia határul, 
vagy az alliance tagjai ismét Párisban 
szabnának törvényt, és a’ szárazföld con- 
stitutionalis szabadsága álmainak vége 
volna.“

(G lobe) Halljuk, hogy Oroszország 
Londonban uj kölcsönözésről alkudozik, 
mert financziája a’ lengyelekkel hosszan 
tartott véres küzdésében nagyon megren- 
detlenült. Reménylhetni, hogy a’ fölveen
dő pénz ama rendetlen nehézségek elhá
rítására, nem pedig Európának mostani 
szerencsétlen viszálkodása, békétlenkedé- 
se további fenntartására szolgáland. Ha ez 
utóbbi volna a’ czél, a’ torypárt igyeke
zete inkább buzdítlatnék, mint leveretnék; 
hirtelen előteremtenék ők a’ pénzt, csak 
kedvező föltételek, ’s a’ kezességek jók 
len n én ek . Oroszországnak mindegy, akár

kormányunktól kapja a’ pénzt mint se
gedelmet, akár kereskedőinktől mint köl
csönt. De hihető nem akadnak többé Cast- 
lereagh-re, ki Angliát, illy ön interesszéje 
ellen tett adósságok fizetésével terhelje.—- 
Éppen ezek, kik most úton útfélén hirde
tik béke szeretetöket, támogaták a’ száraz
földiek dolgaikba olly tartós, és költséges 
avatkozásunkat, mellyből annyi európai 
háború, és a’ mi jelen adósságunknak nagy 
része származott. Talán békességesebb esz
köz volna, a’ helyett hogy Antwerp át
engedve odahagyatnék, ha a’ hollandu
sokat, és belgákat egymás hajába kapni, 
a’ nemzeti kajánság minden gyülekezeté
vel a’ csatát elkezdetni, ’s a’ polgári há
borút kiütni engednők ? Ki tartoztatná 
vissza Franczia országot ? és nem sürget
nék é legföntebb hangon ugyan ezen bé
keség baráti a’ kölcsönözést, segedelmet, 
és szövetséget, hogy minket, és minden 
európai országokat a’ republicanus , és re- 
volutios Francziaország áradó nagju'avágyá
sától megóvjon? Nem a’ Hollandiával való 
békességei, nem a’ belga kérdés eldönté
sét, nem Europa nyugalmát óhajtják ők , 
hanem minden politikai jobbítás elleni há
borút ; az 1794 és 1795 esztendőt akarják 
vissza hozni.

Franczia Ország.
Midőn a’ Nov. 19d. ülés után pairek 

és követek számosán jelenték a’ királynál 
az ellene merészlett gonosz tettből eredt 
fajdalmokat; a’ király igen megindulva 
látszott lenni az őszinte egyiitérzés tanu- 
jelein. A’ királyné könnyekbe olvadt. A’ 
megjelent 300 követek közt voltak Laffitte, 
és Odillon Barrot is, kik szives üdvözlései
ket válogatott szavakba önték ő Felsége 
előtt. Mikor az idősb Dupin közelednék 
a’ királyhoz: ,,ugy e’ kedves Dupinem , 
maga lőtt én rám !“ monda neki a’ király. 
„Nem, Sire, felelt Dupin , Felséged maga 
lőtt magára.“

)(



Az oppositioi újságok az egesz törté
netet politiai fogásnak veszik. Állítják ne
vezetesen, hogy a pisztol nem volt golyó
bissal , hanem csak gyengén töltve, ’s hogy 
önként nem akarták megfogni a gyilkost. 
Az igazi közép (juste milieu) azon lázza- 
dási hírekkel, mellyek kevéssel előbb Pá- 
risban terjesztettek , e’ történetet ősz vek ö- 
t i ; az oppositio pedig amazokat is a’ poli- 
tiának tulajdonítja.

A’ követek kamarája Not. 20-diki ülé
sében arról volt a’ szó, valyon az uj kö
vetkamarai palotában megtartassák e a’ 
régibb ülési rend, vagy ki ki tetszése sze 
rint foglaljon helyet. Győzött a’ Dupin 
jur vélekedése, ki a’ régi rend megtartását 
javaslotta. — Ugyan ezen ház Nov. 21d. 
ülésében Dupin ur választatott elölülőnek 
234 szóval; ellene (Lafittére) 134 en sza
vazván.

A’ belső minister (Thiers) a’ restau- 
ratio példájaként petsételt levelekkel hivta 
meg egyenkint a’ követeket, hogy az ülés 
megnyitásán jelen legyenek. Cormenin ur 
e’ felszóllitásra igy felelt: Minister ur! 
Minthogy az ülés megnyitásának napja az 
Oct. 11. rendelés szerint Nov. 19-kre ha- 
tároztatott; én tehát helyemet a’kamarák
ban mint követ az engemet illető jus köATet- 
kezésében foglalom e l ; nem pedig az úr pe
csétes levele erejénél fogvást, mellyre ne
kem szükségem nintsen, ’s mellyet ezen
nel vissza is küldök az urnák. Van szeren- 
tsém ’s a’ t. Cormenin. Azon minister ur
nák küldetett vissza e’ levél, ki Nov. 12d. 
az „emberi jusok egyesületének“ 75 fiatal 
tagjait fogatta b e .! ! —

Múlt számunkban már érintett me- 
részletet a’ Constitutionnel környű Lálláso- 
san igy adja elő: a’ 19 észt. „Boury'Ade
le egy postamester leánya is jelen volt a’ 
pompamenetelt nézők közt. Háta megett 
egy ifjú ember állt, ki midőn a’ király 
közeledését; éljen a’ király! le a’ kala

pokkal ’s a’ többi kiáltások jelentenék $ 
Boury kisasszonyt könyökével kéméletle- 
nűl hátra nyomván, elébe tolakodott. A* 
leány szemére veté gorombaságát, de az 
gonosz szándékának végrehajtásába lévén 
elmerülve, nem felelt; a’ megbántatokgya
nús szemmel tartá a’tolakodót, és látta mi
dőn hóna alól pisztolt vett elő. A’ mérész 
leány hirtelen megkapta kezét a’ gonoszte
vőnek, melly közben a’ pisztol elsült, és 
olly erősen tartá, hogy csak ruhája elsza
kadásával, és egy másiknak segítségével 
ki Boury kisasszonyt eltaszítá, szabadul
hatott a’ gyilkos meg. A’ leány körül, ki 
ájulva feküdt a’ földön, temérdek nép 
gyülekezett öszve. Kevés vártatva va
lamennyire magához jővén], Thiers minisz
terhez, kinek nevét felocsulása közben em- 
líté! vitték ; hol az őt köszöntő generáli
soknak , követeknek ’s a’ t. kérdéseikre meg- 
rnondá nevét és lakását. Elérkezék a’ ki
rályné is; a’ megindulástól könyezve öleié 
mega’ leányt igy kiáltva fel: „Maga hát 
az, édes gyermekem, ki férjem életét 
megmentette.“ Ezután a’ királyi ügyvéd 
gondviselésére bizaték, ki lakására vi
tette ’s a’ t.

(Messager) A’ király több követek je
lenlétében következőleg beszélé el a’ tör
ténetet: „Én épen azon szempillantásban 
néztem arra. Megpillantám az embert, ki 
a’ nézők második sorában á llt , midőn az 
előtte állott leányt visszatolta, ’s kezét ki
nyújtotta, talán meg is ösmerném. A’ pisztol 
elsülését is láttam, de a’ golyóbist nem 
haliám süvölteni!“ Igaznak állíttatik, hogy 
a’ pont royali gonosztévő elfogatott; ’s 
hogy neve Ginoux , törvénytanuló, ki tag
ja egy titkos társaságnak.

(Temps) Meg kell vallani, hogy a’ 
thrónbeszéd most silányabb, mint egyéb
kor szokott lenni. Semmi programra, az 
uralkodásnak semmi nézlete; Portugalliá- 
ról egy szó sincs; a’ Spanyolországban
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alakuló reformokról egy megfoghat! an visz- 
szatartozkodás; az olaszországi szabadság
ról hideg hallgatás; semmi ezé Ízás a’ len
gyel nemzetiségre, mellynek nem kellene 
elenyésznie; melly Varsóban megszűnt, 
’s Algierba számkivettetett; Prussziának és 
Austriának a’ Németszövetség ellen ké
szült plánjaikról semmi: a’ békességről, 
melly a’ burkus követ távollétekor inga- 
dozék, csak egy kevéssé megnyugtató phra- 
sis. Ennyit a’ külső politikáról. A ’ mi a’ 
belsőt illeti, a’ republicanusok, és antire* 
volutiosok elnyomatása fennyen említte- 
tik ; igaz nagy resultatumok, de az elsőt 
az országnak, és ifjú hadunk a’ nemzeti 
gárdával öszve kapcsolt bátorságának kö
szönjük; a’ másikat már régóta tehette 
Tolna a’ minisztérium; minthogy Berry 
herczegné hat hónapig tartott polgári há
ború után fogaték el. Azon hely, hol a’ 
nyilvános terhek lejebb szállításáról van 
emlékezet, a’ polgárok minden osztályára 
fájdalmasan hatott. „Az ember csak úgy 

» szánja magát hosszas áldozatokra , ha azok 
i’esultatumokat hoznak elő.“ ’s a’ t.

(Oest. Beob.) A’ Moniteurból látjuk, 
bogy a’ Nouvelliste (mellyből a’ thronbe- 
szédet fordítottuk) ezen hely után: „kívül 
nemzeti jóllétünk kezességei nem kevésbé 
bizonyosak“ közvetetten álló tételt: „mél
tó okom van számolni a’ külső hatalmas
goknak békeszerető indulatjaikra, és biz
tosításaikra, mellyeket velem naponkint kö
zölnek“ vígyáztalanságból kihagyta.

Egy párisi levél szerint (Alig. Zeit.) 
Növ. 17. Lafayette is a’ királynál vala; 
mire őt Fülöp Lajos sürgető kérése birá. 
Dverneczky generalist késérőűl vivé, s 
egy titkos grádicson mentek föl a’ király 
lakába. Némelly megelőző szavak után fel
szólítja Fülöp Lajos Lafayetteet, hogy 
a’ sajtók heves kikelései lecsillapitására ad
ná véleményét. Lafayette szabadlelkűen 
felele, ha úgymond a’ lengyel nemzeti

ség, és a’ júliusi programm ígérete betel
jesednék , a’ sajtó önként másképp beszélne. 
A’ király megigéré, hogy mindent tesz a 
mit tehet; kijelentvén azon kívánságát is , 
hogy ezen beszélgetésről a’ párisi levelek
ben semmi említés ne tétessék. A ’ Nov. 
19d. ülésben, még a’ thrónbeszéd előtt, 
mellyben sem a’ lengyel nemzetiségről, 
sem a’ júliusi programmáról szó nem va , 
la , sokat jelentő tekintetet vetett Lafayet- 
tere a’ király , a’ hallgatás Ígéretére akarván 
emlékeztetni. És nem is avatott Lafayette 
e titokba egy párisi újságot is; de mi
vel a’ király maga kibeszéld, közönsé
gessé lett.

A’ követkamara Nov. 21 d. ülésében 
választá a’ vicepraesidenseket. A’ szavazás 
többsége Berenger, (alkotója a marliusi 
rendszer mellett szavazó Rivoli utszai kó- 
vetclubbnak) Etienne (a’ Constitutionell 
egyik redactora), Delessert és Schonen 
urakra esett. Ezután választattak a’ ház 
titoknokjai: Cunin Gridaine , Ganneron , 
Martin, és Felix Real. Ugyan ez napi 
ülésben több tagok beadták elbocsáttatási 
jelentésűket; mi a’ kamarában nagy aggo
dalmat okozott. A’ pairkamara titoknok- 
jaivá választattak : viceadmiral Emeriau , 
Dúc de Marét, Dúc de Valmy és Gilbert 
des Voysins urak.

A’ Journal des Debats örömmel je
lenti már az eddig történttekből követ
keztethető győzedelmét a’ juste mi Jeli
nek. A’ praesidensek, titoknokok, úgy
mond , mind a’ boldogúlt Perier hiv kö
vetői ; az egy Felix Real tartozik a’ compte 
renduhöz.

A’ Courrier FranQais megvallja, hogy 
a’ Nov. 21d. ülésben egészen leverelelt az 
oppositio, ’s hogy a’ bureauk mindenütt 
az igazi közép értelmében ujíttattak meg. 
Lafitte urnák, mond ez újság, nem űzette 
le a’ kamara azon tartozást, mellyel neki 
a nemzet adósa. £ ’ szomorú kinevezések
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(praesidensi ’s titoknoki), mellyek ma a 
doctrinairek agyából származtak , többet 
jelentenek , mint hinné az ember ; az op 
positio tagjait helotismusra, vagy talán a’ 
beszélőszékben hallgatásra kárhoztatják 
ezek. Minden azt gyanítata , hogy az adres- 
se (felelet a’ thronbeszédre) mély aláza
tossággal ’s alacsony hízelkedéssel fog ké
szülve lenni, rnelíy a’ katonai biztosság 
alkotásának törvényességét eifedezi. A’ 
doctrinärek tisztátalan kezekkel széttépik 
a’ cassatioudvar üdvességes ’s szabadító 
határozását, és a’ méltatlanul megsértett 
charta talán fájdalom! a’ nemzeti képvi
selőség keblében sem menedékre, sem 
bosszúállókra nem találand. A’ junius
6-diki otsmánytett, mellyet a’ törvény
székek gyalázattal bélyegzének, a’ kama
rákban fog talán restauráltatok Nincs 
egyéb hátra! hanem hogy az ország azon 
napnak borzasztó apológiáját hallja még 
m eg, ’s az innét eredett fájdalmait tűr
je el.

A’ párisi börzén Nov. 22d. azon hír 
terjedett e l , hogy Hollandiával elkezdőd
tek az ellenségeskedések ’s hogy egy hol
landi fregat a’ Sebastiani general által 
vezérlett csapatokra lőtt. Még kétes volt 
e’ tudósítás hitele, még is ártalmasán ha
tott a’ pénz folyamatjára.

Berry herczegné különösen a’ D. Mi
guel részére Párisban alkudozott 45 mill, 
kölcsön által árulta el magát, mellynél 
ő is szép summáért álla jót. D. Miguel el
lenben azt igére, hogy ezen részvételért 
neki 40 ezer puskát szállít Francziaország 
ba. — Midőn a’ herczegné társaival együtt 
St. Nazaire felé vitetett; Kersabiee kisasz- 
szony a’ többek közt ezt mondá egy nan- 
tesi tisztviselőnek: „hidje el az úr, hogy 
ha Maria Louisának 1815«ben csak negyec 
résznyi elszántsága lett volna , mint mu
tatott a’ Berry herczegné j úgy a’ Reich-

stadti herczeg soha sem hóit volna meg
Bécsben.44

Deutz 1826-ban tért a’ római cath. 
vallásra, ’s ekkor a’ pápa őt a’ Jesuiták 
rendjének könyvárosává nevezte. Minden 
európai nyelveken beszél a’ zsidóbul lett 
Gonzaga Hyacinth; ezért vala rá Berry 
herczegnének szüksége. Némellyek szerint 
egy mii. frankot kapott az árulásért.—  
Guibourg ügyvéd nantesi fogságban ha
gyatott. Némelly párisi levelek szerint a’ 
herczegné eladója fia a’ párisi főrabbi 
Deutz Emanuelnek ; kit a’ synagoga fia go
noszságáért hivatalából le akar tenni.

A’ Quotidienne „újságok44 czím alatt 
ezt közli: 1793 Nov 7. Orleani Lajos Fü- 
löp (kinek mellékneve Egalité volt) és 
Contard nantesi követ végeztettek k i; 1832, 
Nov. 7. Berry herczegné fogatott el.4í

H o l l a n d i a .

A’ de la Haye Journal-ban Chassé 
general az antwerpi fellegvár commen- 
dánsának következő proclamatiója áll, mel
lyet Nov. 17. a’ fellegvár őrizetéhez bocsá
tott: „Vitéz haditársimí Közelget az idő, 
mellyben a’ régi Batavia fiainak bátorsá
gokat, és hívségöket újonnan be bizonyit- 
niok kelletik. Kevés nap múlva franczia 
sereg jelenik meg falaink alatt, hogy min
ket, ha lehetséges, fegyverhatalommal 
kény szeri tsen a’ fellegvár, és a’ hozza 
tartozandó erősségek átadására. Ügyünk 
igazságában teljesen bizakodva, a’ ti tapasz
talt bátorságtokra, a’ király és hazához ra
gaszkodástokra támaszkodva, az ellenséges 
seregetállhatatosan várandjuk be. —-Hadi- 
társim! egész Hollandia, sőt európa függesz
ti rátok szemeit. Mutassuk meg együtt, és 
mindegyik különösen , hogy nagyon sze
retett monarchánk bennünk helyezett bi
zodalmára méltatlanok nem vagyunk , és 
tegyük fel magunkban ama rendíilhetetlen
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el tökélést, hogy magunkat körömszakad
táig védelmezzük. Éljen a’ király! Báró 
Chasse.“

B e l g i u m ,
A’ Senatorok kamarájának Nov. 17d. 

ülésében a’ thrónbeszédre adandó felírás 
felett folytak általánosan a’ tanácskozások. 
Több tagok , mint Mooreghem, Lefebvre 

l Meuret, Duval urak ’s a’ t. meg nem elé- 
gedésöket nyilatkoztatták azon, hogy Thorn 
úrról, kit a’ Hollandusok darab idő olta 
fogva tartanak , abban semmi említés nin
csen, ’s a’ belga sereg csak másod hely- 
heztelést kéntelen fogadni el az Antwerp 
elleni munkálatokban. Az egyes czikke- 
lyekről következő napra halasztatott a’ 
tanácskozás. A’ képviselők kamarájában 
az addresse készítésére nevezett biztosság 
feje Dumortier úr. Ha az ez által ajánlan
dó felelet a’ thrónbeszédre elfogadtatik, 
akkor a’ mostani minisztérium elbocsátta- 

* tása kerülhetetlen. A’ Brüssel ben jelenlé
vő 73 követek közül mint hiszik, 41-en 
fognak a’ Dumortier válasza mellett sza
vazni.

Egy brüsseli levél szerint Nov. 17d. 
tizenkettedfél órakor érkezett meg oda 
mind két franczia herczeg. Délután két 
órakor a’ franczia 20-dik sorezred ’s a’ 
Nemours láncsás ezredje is bement a fő
városba 25 ágyúval. Nemours herczeg ez
redje előtt lovaglott. Leopold király, Ge 
rard marsai ’s Orleans herczeg kíséreté
ben, a’ seregcsapatokat maga előtt el lép
tette. A’ királyné a’ palota erkélyén volt. 
A’ franczia katonák igen hidegen fogad
tattak. Semmi „éljen Francziaország!“ a’ 
barátság ’s atyafiságnak, semmi jele ! Csas. 
Leopold király mutatta magát barátságos
nak ’s lekötelezettnek. A’ Belgák megsér
tetve érzik magokat, hogy Antwerpnél 
együtt a’ Francziákkal nem harczolhat-

nak. A’ francziák’ bementtekor csak egy 
belga katonát sem lehetett látni az útszán ; 
nehány lovas rendőr tartóztatta zavartól 
a’ sokaságot. Másnap (Nov. 18.) a’ két her
czeg Antwerp felé folytatta útját. 19d. 
érkezett a’ franczia láncsások egy ezredje 
Antwerp Bercbemnevű külvárosába, ’s in
nét Merxembe ment. 27d. várják a’ fel
legvár ostromoltatása kezdetét: akkorra 
tudja meg Gerard marsai azon alku re- 
sultatumát, melly Nov. 15d. a’ conferen- 
tia előtt újonnan kezdődött.— Az egész 
franczia expeditio 42,872 gyalog és 12,519 
lovas katonából áll. de la Neuville úr hadi 
követül Chassé generálishoz küldetett; há
romszor szóllíttatik fel, minekelőtte a’ 
vár ostrom alá vétetnék. Az orosz követ, 
Gróf Pozzo di Borgo, nem rég Párisban 
egy franczia miniszterrel e’ belga expedi- 
tiórul beszélvén, mint hirlelik , e' szavakat 
ejté: „elutazhatnak a’ herczegek (Orleans 
és Nemours) ’s Antwerpet megszálhatják; 
de a’ fellegvár kultsai Petersburgban van
nak.“

Belgium Nov. 10. egy derék polgárját, 
a’képviselők kamarájának vicepraesidensét 
Barthelémy urat veszté el. Az egész életét 
tüzes hazaüsággal érdemesített férfiúnak 
egyetlen leánya Gendebien úr hitvese, azé, 
ki a’ minap főügyvédi hivatalt a’ cassatio 
udvarnál nem vállalt.

Német, Ország,
(Folytatása a’ bécsi Beobachterből 

felhozott czikkelynek.) Ki döntötte el
sőben a' kormányi, egyes, ’s nemze
ti jussokat egy közönséges pusztítás om- 
ladékaira, ki ingatta minden szívekben 
meg a’ legszentebb hiedelmeket, ki szok
tatta az emberi nemet önkényre, anar
chiára, és vérontásra, ’s nyitott útat min
den társasági rend ’s erkölcsiség omladé
kain keresztül a’ leghallatlanabb vétkek
nek ? — A’ f r a n c z i a  r e v o l u t i o i n d í-



t ó i  ’s e l ő m o z d í t ó i ! !  Nem lehet elég 
sokszor mondani, hogy ez volt tulajdon 
képpen ezen irtóztató revolutiónak legiszo
nyúbb oldala. Ha ez, mint valamellymú- 
lékony fergeteg a’ mostani genera tio veté
sit öszvezúzta, ’s csak a’ jövendőre való 
vetéseket kíméllte volna is m eg, még úgy 
vigasztalódhatna az emberiség. De hogy a’ 
földet lábaink alatt mind felforgatta, a’ 
jövő századok reményét eltiporta, az igaz
ság ’s erköltsiség megfogásait a’ legképte
lenebb képzeleteknek feláldozta , az em
beri értelmet új hitformákkal nyomta el , 
akaratját a’ zabolátlanság ’s indulatok kön
nyökre bocsátotta , hogy a’ társasági egy- 
beköttetést gyökerestől ki szaggatta, egy 
minden időkorban hallatlan ellenségeske
dő rendszert alkotott, rnelly némellyeket 
hallatlan gonoszságok végbevitelére, má
sokat még nagyobbak hivésökre képesek
ké tett: ez az, mi alól ezeresztendei szőr
szálhasogató okoskodás is a’ revolutio fejeit 
ki nem mentheti;, ez az, miért a’ legkésőb
bi maradék is azt örökös keserűséggel fog
ja kárhoztatni.“

Nem úgy tetszik é , mintha korunk’ 
történeteit olvasnók?“ (Oest. Beob.)

Görög Ország.
Az Odessai Journal következő Nau- 

pliából Aug. 16-ról költ írást közöl herczeg 
Ypsilanti Demeter haláláról: „Könnyes 
szemmel’s reszkető kézzel nyúlok toliam
hoz azon szerentsétlenségnek mellj' egész 
Görö gországot érte, az úrral közlésére. 
Amaz igazságos, ama’ férj fi ú , ki törhetet
len bátorságával minden esmerőit bámu
lásra indította, elvégezte szép pályáját, 
keservesen siratva minden Görögtől , ’s 
minden embertől, ki érzi mi a’ virtus. 
Herczeg  ̂ psilanti Demeter, minekutánna 
javait, nyugodalmát, ’s egésségét hazájának 
áldozta fel, pihen már hoszszú munkáitól,

’s az utolsót is hazájáért, ’s rokoniért lo  
hellette. Illy történetkor hasztalan volna 
a’ vigasztalás; attyaíiai feltalálhatják ezt 
magában vesztésükben; mert az ő halála 
egy volt a’ legditsőbb győzedelempompák. 
közűi, virtusai el vették jutalmokat, mely- 
lyet érdemiének. A’ katonák benne vezé
rüket, a’ szegények gyámotokat, az árvák 
attyokat kesergik. Olly karakter erővel, 
mi Ilyet tsak a’ virtus adhat, tudott ő az 
időkor viharainak ellent állanir ’s minden 
mutogató okoknak , mellyek arra fordíttat- 
tak r hogy gyakran őt az elibe terjesztett 
igazságtalan végzeteknek aláírásokra ve
gyék , állhatatos akarattal ellene szegezni 
magát. Négy órával halála előtt be nyúj
tottak neki egy kérelmet, ’s kérték hogy 
írná alá; nem akarta ezt tenni, míg el ol
vasván meg győződött, hogy ő az igazság 
és illendőség törvényeit az által semmiképp 
meg nem fogná sérteni. A’ nemzeti gyűlés 
meghatározta, hogy a’ boldogult egész fa
míliája polgári jussal ékeskedjék, ’s az ő 
általa lakott ház annak hagyattassék örök
ségül , — ’s igy tiszteltessék az elhunyt nem- 
halandó emlékezete.

Egyvelges Hírek.
Antwerp városának most 58 vizipus- 

ka áll parancsolatjára. General Haxo fő
hadiszállása Berchenben van.

Hollandiában minden szabadsággal ré
gebben eleresztett katonák most az illetői 
seregekhez hivatnak ; sőt az universitások- 
beli tanulók közt is ismét fegyverek osz
togattalak ki , hogy mihelyt szükséges 
leénd , a’ táborhoz menjenek.

A’ hires status gazdaság tudomány
professora S ay  Párisban megholt.

Legúj abbak.  Giroux törvénytanuló, ki Nov. 
19d. a’Francziák királyára lőtt, tagja az „emberi jus
sok“ társaságának ; mellynek több részeseit már előbb 
Thiers ur befogatott. (1. feljebb.) D. Miguel maga vett© 
ákal serege vezérlését, Teixeriát elbotsátván.

(Hasznos Mulatságok 4ő. Szám. f  árkus Hirdetés)
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Előfizetési figyelmeztetés a’ „Hazai 7s külföldi
Tudósításokra/6

Sebes haladással futnak el napjaink , ’s mindjárt ez esztendő is a' múltak fene
ketlen mélységű örvényében, mint huszonhatodik süljed e l ,  mióta e’ N e m z e t i  
Ú j s á g  mind két Magyar Hazánkban a' jót és szépet, a’ hasznost és nemest terjesz
teni törekszik. Mennyiben hatott ez , 1817. óta toldalékjával (Hasznos Mulatság.-) 
együtt a’ magyar csinosbúlásra, nemzetiségünk fölébresztésére , tudják , kik 18'zS. 
elhunyt Írója 's tulajdonosának hazafiuságtól lángolt keblére még emlékeznek. 
Melly időiül fogvást, mint mindennel szokott történni, ezen Intézet is külön
féle viszontagságokon ment vafa keresztül; mig végre e’ folyó esztendő Septem
ber 26 dikától közelebbi Szerkeztetőjének önkénti visszalépésével az alól nevezen
dő Redactio főügyvivésére bízatnék. — Ha e’ néhány napok alatt hozzánk érkezett 
kedvező tudósitásokbul Ítélni szabad ; az újonnan fellépett Szerkeztetés bátor re
ményleni , hogy a’ dicső Magyar Nemzet ez újság iránt most ismét ébredni kezdő 
figyelmét ezutánra mindinkább megérdemleni, ’s várakozásának mind a’ tárgyak 
megválasztása, mind a’ könnyen folyó, tiszta ’s érthető írásmód által megfelelni 
képes leend. —

Ha valaha, most van az idő, mellyben a’ nagyérdemű olvasó közönség ke
gyes részvételére számot tarthatunk. Maga már a’ nállunk mindjárt bekövetkező 
olly sok szerentsés következésekkel biztató Ország Gyűlés! nints talán, kit ha
zánkban újságok olvasására ne gerjesztene ! Hát a’ külföld halmazott szövevényes 
bajai, a’ belga-hollandi ügy ,  Tajo , Duero és a’ Menus partjai, a’ reformált 
angol parlament, franczia kamarák, Ibrahimnak a3 fényes Portát megreszfcettetó 
előiépései ’s a’ t. nem mind olly czikkelyek e’ századunk legújabb szakaszában , 
mellyek az idővel ’s időben elmaradni nem akarónak figyelm ét, kivált m o st, m i
dőn a’ párisi három n ap , földünket rendülésbe hozott electrikai erejének követ
kezéseit tökélletesen ellátni még se lehet, magasra emelik ? Ha Nagy Britannia 23 
mill, lakosai közt mintegy 300 újság levelek , ’s folyóírások forognak kézen; ugyan 
nem pirulna e’ el a’ mintegy 13 m ill., bár különböző ajaku lakosokat tápláló 
két Magyar Haza, ha négy, magyar nyelven írott újságai közül akárrnellyik is 
kéntelenittetnék az előfizetők ’s olvasók kevés száma miatt panaszra fakadni  ̂
Távol illyes valami panasztól, midőn az 1833-diki előfizetésre kit kit figyelmez
tet ez újság intézet, a’ Magyar Nemzet nagylelkű pártfogását, m ellyért, tekintve 
a’ múltakat, hálás köszönetét nyilatkoztatja, ezutánra mindinkább reményű!

Ez újság, mint eddig, kivéve, hogy l a p j a i v a l a m i v e l  s z é l e s b i t t e t n i  
fognak , ezután is a’ H asz n o s M u la  t s á g o  k k a 1 ’s Hi  r d e té s ek k e 1 együtt 
hetenként kétszer jelenik meg. Ara egész esztendőre postai küldéssel 20, hely
ben 16 for.; — fél esztendőre postai küldéssel 10 , helyben boríték nélkül 8 , bo-

fllásodik Félesztendő,
I

45.  9

H I R D E T É S E K
a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.
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rítéhban 9 for. V.czban.—A* cs. k. posta hivataloknakmellyeket,  hogy a’hor- 
zánk küldendő előfizetési pénzt, ’s akármelly leveleket, „a’ Hazai ’s Külföldi 
Tudósítások Hivatalához^ felírás alatt utasítani ne terheltessenek, a’
történhető zavarodás elkerülése végett ezennel megkérünk , — a 11-dik példán
nyal ezutánra is; a munkában lévő Helvéczia mappájával pedig a’ nagyérdemű 
olvasóinknak új esztendei ajándékul kedveskedni nem sokára lészen szerencsénk. 

Pesten Dec. 5. 1832.
Özvegy KuTt sár  I s t v á n n é

a’ cs. kir. priv. „Hazai 's külföldi Tudósítások“  Tulaj donosa 
’s Kiadója, Hatvani utszában 542-dik Szám alatt 

az első emeletben.
G a l v á c s y  L á s z l ó ,  

a’ nevezett újság Szerkeztetője.

H i r d e t é s
Ts. Ns. Pest Vármegyében a Szolnoki Nagy Országúiban Pest Városához öt 

mértföldre fekvő Pilis Mezővárosában az újjonnan elkészült Nagy Vendégfogadó 
a3 hozzá tartozó füves kerttel , és 12 hold szántó földdel, nem külömben felső 
Dabas Helységében az úgy nevezett Bugatzi szinte Országúiban fekvő Csárda a’ 
hozzá tartozandó földekkel szabad kézből minden órán árendába kiadandó. 
Mellyre nézve ezennel meghivattatnak az árendálni kívánók, hogy magokat a* 
fennemlített Vendégfogadó és Csárda eránt akár Pilisen és Dabason Gróf Belez- 
nay János Ő Nagysága Uradalmi T isztjeinél, akár Pesten hites Ügyvéd T. 
Ádám Pál Úrnál. — Ketskeméti úttza Gaertner ház — jelenteni ne terheltes
senek.

H i r d e t é s .
( l )  Tettes Vas Vgyében sz. kir. Kőszeg várossában, Ügyvéd és Tábla Bíró 

Mecséry Dániel úrnál, egy még 1580 észt. Mart. 19-dikén II-dik Rudolf Király 
által, Vincze Mártonnak és Györgynek adatott Armális Levél, eredeti voltában 
találtatik; azok tehát, a’ kiket ez az oklevél illethet, jelentsék magokat a’ neve
zett Úrnál.

A ’ J)  u n  a  V i z  e n  e  k á l l a p o t  j a  a 3 B u d a i  v i z  m é r t é k  s z  e r  é  n t  1832-d ik b e n .

A ’ G a b o n á n a k  P e s t i  p i a t z i  á r a D e c e m b e r 4 - d ik é n  1832 V á l tó  C z.b u n  ,  P o s o n y i  m érő

I1 tiszta középszerű alábbraló 1| tiszta középszerű alábbraló
1 fr. kr. fr. kr. fr. kr. 11 fr. kr. fr. kr . fr. kr.

T i s z t a  B ú z a 6 — 40 6 — 20 5 — 40 Zab 1 — 56 1 — 50 1 — 48
K é t s z e r e s 4 — 40 4 — 20 4 — Kukoritza 3 — 28 3 — 20 3 — 16
R o z s 3 — 2 — 50 2 — 40 K ö l e s k á s a — — —
Árpa 2 — 52 2 — 48 2 — 40 | Köles — — —

JNov 29-diken 3 Lab, 2 Hiiv. 6 Von.I 
— 30-dikán 3 Láb, 2 Hüv. 3 Von

Dec. 1-sőjen 3 Lab, 0 IJuv. 9 Von.



46. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
T c r e h.

Rajta! emeld! együtt bírjak! szá«’ szájjá kiáltja:
Ám de ha tettre kerül, a’ tereh egyre marad.

Haj! de ez eggy el nem bírhatja, vagy őszre rogy. Ekkor 
Egy gyámot se marad 's a’ tereh sárba zuhan.

T e s t e n Szombaton Karácson Hava 8-dik napián 1832.

Magyar és Erdély Ország.
Felséges Királyunk Nov. 12d. kőit leg

felsőbb határozásánál fogva Gróf Pá 1 f f y  
Ferdinand Leopold urat, eddig a’ cs. kir. 
közönséges Kamaránál conceptualis practi- 
canst ugyan ott tiszteletbeli udvari conci- 
pistává meltóztatottkegyelmesen ki nevezni.

Felséges Királyunk Nov. 12d. kőit 
legfelsőbb végzése által Erdélyben Csipkés 
Sándor elhunytéval megürült kir. fiscusi 
aligazgatóságra Filep Jó’sef kir. ügyvédet 
móltóztatott ki nevezni.

Országgyűlési követek Nemes B ér eg 
Vármegyéből Füzeséri Gábor, második al
ispán és Komlósy Károly főjegyző; szabad 
kir. Ba z i n g  városából Jandly Mátyás fő
bíró , és Szloboda János polgármester; 
szabad kir. T r e n c s i n  városából Bakos 
Jósef alügyvéd; P o z s e g a  vármegyéből 
MarkovicsAndrás vicebán,és FarkasSándor 
főjegyző; a’ p o ’s o n y i  k á p t a l a n b ó l  
Prybila Jó’sef kanonok ’s apát, és Hoszik 
Imre kanonok urak.

Méltóságos gróf Pálfíy Ernest úr, Po
son vármegyének örökös és valóságos fő- 
ispánya folyó hónap 2-dikán Bécsben meg- 
halálozott.

Második Félesztendő-

Personalis úr ő Méltósága folyó hónap 
3d. Bécsből Po sonyba megérkezett, hogy 
a’ kir. Tábla még az Országgyűlés kezdete 
előtt üléseket tarthasson.

Po’sonynál a’ dunai hidat, mellyNov. 
27d. bontatott el*, lágy és essős napok jár
ván , ismét berakni szándékoznak.

D é v a  November 16-kán: A’ köz aka
rat , szíves kívánság, midőn teljesedést 
nyér, nem de öröm időnek lehet nevezni? 
illyenkor a’ vágyakkal teljes szív a’ kivá- 
natok tételétől megszűnik ’s teljes mérté
kű meglepettetése kedves súlya alatt öröm 
innepet ül. Hasonló öröm innepünk de
rűle a’ folyó hónap 8-kán midőn ezen ne
mes Megyének ürességbe volt főispányi 
széke, a’ köz akarat, kívánság szerint egv 
minden szívében előre kijelelt hazafi, va
lódi felebarát Felső Szilvási Méltóságos 
N o p c s a  L á s z l ó  úrral Helytartókép
pen betőltetett; szeretett főispányi Hely
tartónk rövid de fontos beszéde állal meg
nyitván a’ népes számmal egybe sereglett 
Megye rendéinek gyűlését, minekutánna 
némellyek a’ nemes rendek közűi válo
gatott szavakkal az egésznek ezen óhaj
tott nap iránti szíves örömét kifejezték, *



362 -»
azt éljen éljen sűrű kiáltások áltál a’ 

nemes Rendek lelkesen ’s egy szóban ismé
telték volna, a’felsőbb szolgálatot tárgya- 
zó Rendelések több nemes Megyék Írás
beli és követeik által előterjesztett megta
lálása nyomán a’ nemzeti gyűlések, a’ 
testvér hazával való egyesülés, némelly 
vallásos tárgyak felett eredett kivánatok , 
javallatok a’ törvények tiszta értelméből 
és tartalmából, a’ közjó előmozdítása szem
pontjaiból merített vezérigazságokkal, a’ 
Fejedelem és Haza jusaivaí megegyező ha
tározások , végzések tétetettek. Nevezetessé 
leve ezen megyei gyűlés az egész Tiszti
karnak újításával is — minden hivatalok 
a’ szabad választás útján 4 napokra terje- 
dett szózatolás alá vétetvén , mellynek vég
zetével a’ 2-dik aljegyző, a' szolgabirák 
kineveztettek és fel is eskettettek, a* több 
hivatalok pedig az eddigi szokás szerént 
fejedelmi helybehagyás végett felküldetni 
végeztettek.

Nagt/ Britannia.
A5 Standard következőleg beszéli él 

Talavera angoly lineahajó, és Calypso 
franczia fregatté öszve ütközését: „reggel 
két óra vaia, midőn a’ két hajó egymásra 
bukkant. A’ Talavera világítókat tűzött ki; 
az idegen hajó először ide ’s tova úszott, 
míg végre keresztben a’ Talavera felé tár
ta. A’ zavarodás, és nyugtalanság leír
hatatlan vala; olly erősen ütődött össze a’ 
két hajó, hogy mindegyik az elmerülést 
várná. Mintegy 60 franczia ugrott a’ Ta
lavera párkányára ; ugyan azt tette a* Ca
lypso angoly kormányosa is ; felkiáltva , 
hogy ha el kell vesznie, inkább akarna egy 
angoly hajón meghalni. Mind a5 két hajó na
gyon megroncsolódott, Js jobbítást kíván. 
A’ Donegal semmit nem tudva ezen eset
ről , odább vitorlázott.

(Globe) Halljuk, hogy Don Miguel 
a« angoly és franczia kereskedőket a’ há

borúban ré szes íte n i akarja, minthogy min
den Lissabonban tartózkodó kereskedőkre 
hadi adót vet. Az angoly és franczia con
sul ok ezen az egyességgel meg nem férő 
rendelet ellen protestáltak. Halljuk azt 
is, hogy Don Miguel udvarában nagy 
egyenetlenség uralkodik; Bastos az apos
toliak leghevesebb, és legtestesűltebb 
képviselője hihető kegyelem vesztve 
visszavonja magát, ’s helyét Cadaval her- 
czeg foglalandja el.

A’ király Scott Walter leányának tu
lajdon erszényéből kétszáz guinee évi fize* 
tést rendelt. Folyvást nyujtatnak be a’ ki
rályhoz foly amodások az iránt, hogy Hol
landia ellen kezdett hadi mozdúlatit szűn
tesse meg.

Herczeg Talleyrand Nov. 2 Id. lord 
Palmerstonnal conferentiát tartott. Más
nap báró Bülow, báró Wessenbergel hosz- 
szason értekezék. Az angoly királyi fa
mília téli lakására költözött. A’ király 
’s királyné Brightonban fogják tölteni a’ 
telet.

Fránczia Ország.
Cremieux zsidó ügyvéd Parisban, 

Deutzhez, ki ez ügyvédet arra kéré , hogy 
tettét a* közvélemény előtt igazolja, kö
vetkező levelet intézé: „Uram! közöttünk 
mától fogva minden viszonynak meg kell 
szűnnie. Ha az úr, mint gonosztevő tör
vényszék elébe idéztetnék , ’s ügyvédjének 
engem nevezne, nem tagadnám meg az 
úrtól szolgálatomat. De az ur szabad , tel
jes fényében nyereséges győzedelmének, 
melly volt hirtszomjuzó lelkének egyedül 
czélja. Én az úr mellett semmit sem te
hetek. Ha arról van szó, hogy az úr a’ 
publicum előtt igazoltassák, Francziaor- 
szág siket az alacsonyság mentegetését hal
lani. A’ ki végbevitte az árulást, gyalázat- 
ját is szenvednie kell. Egyébiránt se látom
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miképp letetne egy olly vétket menteni, 
mellytől én iszonyodom, ’s mellyet az ur 
csak a’ közvélemény törvényszéke elébe 
idéz. Ha talán úgy számolt reám urasá- 
god, mint hitesorsosára , tévelygéséből 
ki kell ragadnom. Az ur most egy vallás
hoz sem tartozik; atyáinak hitét megtagadta, 
azonban most már nem is catholicus. Egy 
vallás se tartja az urat magáénak, ’s ura- 
ságod se számolhatja magát egyik vagy 
másikhoz; mert Móses megátkozta, ki oil y 
vétket követ el mint az úré ; ’s hogy a’ Jé
zus Krisztus apostolai közűi egytől árui
tatott e l , eléggé tanuságos factum a’ ke- 
resztyénség szemei előtt, (aláírás) Cre- 
mieux.“

A’ követ kamara Nov. 23d. ülésében 
Duchatel volt praesidens úr a’ szokott 
búcsúbeszédet tartá, ’s helyét az új elöl
ülőnek adá át A’ fölirási biztossághoz 
kinevezé az 1-ső bureau Lepelletier d’ 
Aulnay, a’ 2 - d i k  Martin, a’ 3-dik Pelet, 
a’ 4-dik Keratry, az 5-dik Madiera’ 6-dik 

’ Schonen, a’ 7 - d i k  Béránger, a’ 8-dik Va- 
timesnil, a’ 9 - d i k  Etienne urakat.

A’ Journal des Debats ezt mondja: 
„Fájdalommal látjuk ,m iily gyűlöletes gya
núnak teszik ki magokat az oppositiós le
velek; elakarják hitetni, hogy a’ politia 
lövetett a’ királyra. Nem a’ meghasonlás 
leikével való visszaélés e midőn a’ nép
közt illy híreket terjesztünk ? Azt hisszük 
e, hogy ezen titkos szóval politia a’ kö
zönség józan eszét megcsaljuk ? Azt re- 
ményljük-e, hogy evvel a’ szóval a’ dol
got megváltoztatjuk?

Ugyanez újság körülállásosan jelen
ti , hogy Parisban egy intézet állíttatik , 
raelly a’ londoni Lloyds kávéháznak pár
ja lészen, ’s azért franczia Lloydsnak ne
veztetik. Rigny admiral, Argout miniszter, 
108 kereskedő, pénzváltók ’s a’ t. tagjai ezen 
társaságnak. Minden tag fizet esztendőn- 
kint 100 frankot, é s  u g y a n  a n n y i a ’ b e 

állás díjjá is; ezen utolsó a’ társaság ter
jedésével fölemeltethetik ugyan, de 500 
frankot soha sem haladhat meg. Idegenek 
is fölvétetnek bizonyos pótolék letétele 
mellett.

Miután idősb Dupin úr a’ követka
mara Nov. 23d. ülésében az elölülői szé
ket elfoglalta, a’ gyülekezethez e’ követ
kező beszédet tartá: „Uraim és drága tisz
ti társaim! Ama három választáshoz , mel- 
lyekről nem rég más körökben dicseked- 
hetém, az urak jósága a’ negyediket tár- 
sítá, mellynek fénye a’ többit mind fe
lülmúlja. Ha ezen magos kedvezés parla
menti magamviselelének jutalma , úgy 
elevenen érzem annak egész becsét. A kö
vetkamarai elöl ülés (véleményem szerint' 
a’ status legméltóságosabb hivatala; ha ide 
eljutott valaki , azután csak lefelé szállhat. 
Ebben a’ palotában támadt ama dicső
séges julius revolutio által keletkezett 
törvényes kormányunk; itt szerkezte- 
tett 1830. Augustus 7-diki chartánk; 
itt vette fel Lajos Fülöp a’ Francziák ki
rálya czimét ; itt hallgatta esküvésűn- 
ket, minekutánna mi az övét elfogad
tuk.— Fontos törvények mint alapegyeze*- 
tünknek elválhatatlan kiegészítései ígértet- 
tek meg ; némellyek a’múlt ülésekben ter
jesztettek elő. Hajtsuk végre munkánkat, 
adjuk meg végre az országnak ama nagyon 
óhajtott, és békétlenűl várt institutiokat. 
Adjunk községi,. és megyei törvényt, melly 
a’ nélküL hogy olly nagy status mintFran- 
cziaország szükséges egységre munkáló- 
dásának ártana,, a’ helységek és megyék 
helybeli ügyeik vitelét eligazítsa; hoz
zunk törvényt a’ minisztereknek feleletre 
vonhatásokról, melly őket megtanítsa, 
hogy a’ feleletre vonhatás nem szemfény
vesztés ; törvényt a’ nyilvános oktatásról a’ 
szó egész értelmében, hogy a’ polgárok szá
mosabban vehessenek részt statuspolgári 
jussaikban, ha azokat becsülni megtanúlták,

)(



364

’s kiszolgáltatásokra magokat alkalma to sok
ká tették; törvényt a’ hadi tisztek allapotjok- 
ról; nemei ly törvényeket kell végre hoznunk 
a’ financziára, industriára nézve, különösen 
pedig egy expropriatioi törvényt. Uraim 
és drága tisztitársaim! A’ hazának sorsa 
kezünkben vagyon. A’ francziák egyessé- 
ge talán követeik egyességétől, és vélemé
nyeik kölcsönös közeledésétől függ. Tegyük 
ezen ülést hasznossá, nem csak törvények 
által, hanem ama jó , eszes, és kormány- 
irányos lélek által is , melly tanácskozá
sunkat béjegezze, hogy az kölcsönös felvi- 
iágosulásunk eszköze, ne pedig fájdalmas 
gyülölség , és lázzadás kútfeje legyen. Csak 
a5 honjusai és interesséje védelmében buz- 
golkodjunk egymást felülmúlni, bárcsak 
mindegyikünk büszke önérzéssel dicseked
hetnék igy azon, hogy ez 1832. ülésben részt 
vehete' Uraim ’s drága tisztitársaim! a’ mi 
engeinet illet, kire a’ kamarai előlülésbí
zatott, akaratom, mint kötelességem is az 
urak vezérlésében az , hogy kötelességemet 
legszorosabb részrehajlatlansággal teljesít- 
tsem. Kölcsönözzék erejűket, ha szüksé 
gém leend reá; gyámolítsak igyekezetemet, 
mellyet arra fordítok, hogy az ülésbeli 
beszédszabadsága biztosittassék; tanácskozá
sain k közben a’ béke és méltóság fentar- 
tassék!! (tetszés a’ centrumban.)

A’ Moniteur Nov. 25d. e’ következő 
czikkelyt közli: „Gérard marsai fovezér
lése alatt lévő éjszaki tábor, az antwerpi 
fellegvár feléi mozdulását telyesen végre 
hajtotta. — Sebastiani, és Fabre osztályai 
adnak meg szálló csapatokat, és a’ Schelde 
bal partján a’ töltés védelmére őrizeteket. 
Janin és Achard osztályai Bredaba , és 
Bei gnj:>zoomba vivő ország út mellett szem 
lélő seregül vágynak felállítva. Ezen osz
tályból Lawoestine general könnyű lovas 
brigadája a’ bergopzoomi, az orleáni ker- 
czegnek előcsapatul szolgaló brigada , a’ 
Jbredai, es végre Simoneau generalis bri

gadája a’ to u rh au ti u t m e llé  m o zd íta to tt*  
Schramm general gyalog osztályában lé v íí  
tartalék lovasság, a linia sereghez ment. A* 
meg szállási battéria szükséges helyezeibeiv 
állítatik fel. És így minden készületek meg
tétettek ; ’s ha talán Chassé generalis a? 
fellegvár átadási kérdésre nemmel felelne, 
a’ munka elkezdetik; rémítő pattantyusság 
támogatja ingenieureink talentomát és vi
tézeink bátorságát, hogy az egyezések vég
rehajtását biztosítsák. Ne hidjük , hogy a’ 
munka kezdete 25. vagy 26-diknál tovább 
halasz tassék.“

Ugyan a’ Moniteur a’ nevezett napon 
ezt is közli: „Némelly újságok Boury kis
asszonyról inkább, vagy kevésbé regényes 
elbeszéléseket közöltek. Mi bizony ossá tesz- 
szük a’ közönséget, hogy a’ belső minister 
Őt a Nov. 19 ki esetnek sem előtte, sem 
utánna nem látta. Míg a’ király és ministe
rek a’ követ kamarában voltak , Boury kis
asszony volt ugyan a’ belső minister lak
helyén , de az nem vala othon, a’ tuile- 
riákban sem a’ királyt, sem a’ királynét 
nem talalla. Az egész elbeszélt dolog csupa 
költemény. Boury kisasszony kétszer kihall- 
gattatoit,de mindig azt vallá , hogy a’ bel
ső ministerrel semmi előleges közlése nem 
vala. Ebben áll a’ dolog, a’ mit a’ törvény
szék, hol most fennforog, igazolánd.“

Paris Nov. Úgy latszik, hogy Né
metországon ?s Európa többi részeiben 
Erancziaország mostani körülmény eit vol
taképpen még sem esmerik. A’ franczia 
népet általánosan revolutióra hajlandónak, 
mint a’ köztársaság és császárság idejében 
volt, mondani éppen nem lehet. Okát kön
nyen eltalálni; ugyan is birtokkoz jutván, 
földművelőkből és mesteremberekből álló 
néppé lett, kiknek figyelmek a’ földmive- 
lésre és mesterségekre van intézve, nem 
úgy mint ez előtt 4 0  évekkel Bátran l e 
het említeni, hogy az első revolutio meg 
nem történt, — ha az akkori fo lazítok a’ ne-
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m esi d e k ü lö n ö se n  az eg y h á z i jó sz á g o 
kat a* nép közzé nem hajították volna, 
sem ezek a’ közönséges egyenlítést ki nem 
vitték ,— ha a’ nemességnek és papságnak 
legkissebb politikai belátása lett volna. 
Ezek elálván udvari szerepjöktől , melly 
különben is, miólta a’ határtalan uralko
dás XV-dik Lajos alatt hitelét elveszté 
hijábavaló lett, úgy tűnhettek volna fel, 
mint a’ birtok és a’ közügy védői. A' Bour- 

- bonok iránt a’ franczia nép hideg volt, de 
nem gyülölé azokat, és ők minden ne 
hézségek mellett a’ törvényesség princí
piumával is megmaradhattak volna a’thro 
nuson, csak az fejőkbe férhetett volna, 
hogy polgári nép fejei. Tulajdonképpen 
a' franczia nép nagy része a’ nemességet, 
annyival inkább a’ papságot nem gyűlöli. 
Csak azt nem akarja hogy egyedül ők ve 
gyék körül az udvart, és csak nekik legyen 
a’ kormányhoz kedvezésen nem pedig ér
demen alapúit béfolyások. De mivel a’ 
franczia nemesség és papság a’ dolgok va- 

» lódi helyezései nem esmeré, és azon thro- 
nushoz kapaszkodók melly őt tulajdon ká
rára emelé fe l, megbuktatá a’ kormányt 
nem tudván mit cselekszik; csak a’ népre 
való befolyás által lehetett volna mago
kat fontosokká hatalmasokká tenni a’ 
nemeseknek és papoknak, nem pedig ud
vari kabalak által. A’ ki a’ franczia köz
népet helyesen esméri ’s azt vezetni tudja, 
az ura és mestere annak. Mihelyt ennek 
a* fegyver kezében van, ollyan ez mint 
egy nadisereg, de nem mintegy had ked
vellő és harczkereső, hanem mint örsereg, 
melly a’ nagy városi népcsoportot zabolán, 
és annak foczimborásit szemmel tartja. 
Ennyi hát igaz: hogy a’ franczia nép álta 
Ián fogva véve , nem harcz és foglalás ked- 
vellő nép, és nem is hallani a’ birtokosok 
t ó i , hogy ők a’ természeti határok után 
sóhajtanának, a’ miért a’ restauratio első 
esztendeiben , midőn még a’ napoleonisták

a* szé tb o csá to tt h a d iseregn él fo g r a  a* n ép  
indulatján uralkodtak, an n y i lárma v o lt .  
A’ tu la jd o n k ép p en  való B o n ap artism u sn ak  
többé sem m i nyoma nincs. D e  m iily e n  
igaz ez , annyira igaz az is , hogy ezen n a g y  
néptestnek olly erős önérzete és p o lit ic a l  
lelkesedése van, a’ mit talán csak az angol 
népben találhatni fel. Ha kamarák nem 
volnának, megeshetnék, hogy ezen érzés 
megszűnne $ de a’ határtalan monarchia 
Francziaországban többé meg nem álhat, 
még akkor sem, ha az a’ democratiából 
állná elő,  nem azért mintha a’ népnek tu
lajdon politicai élete volna  ̂hanem mivel 
az felette eleven, mellynek szüntelen fog
lalatosságot kell adni, és csak egy világdes 
potának, mint Napoleon, lehetett a’ franczia 
népet elaltatni. Nem kell hát gondolni, 
hogy mivel a’ revolutio lelke távol van, 
a’ nemzetiség érzése sem volna meg a’ 
Francziákban. Meg van ez , még pedig a’ 
legnagyobb mértékben. Minda’városi pol
gár, mind a’ földmivelő megegyez ebben , 
hogy Francziaországnak a’ legnagyobb ön 
állást kell mutatni hogy annak kívül
ről tekintete, és azért belől ereje légyen. 
Ezen értelemben lehet csak a’ franczia nem
zetet hadakozónak mondani és a’ kormány
nak, ha fenn akar állani, ezen nemzeti 
lélekkel kelletik egyetérteni. Ha a’ kor
mány ezt nem érti , vagy Európa érteni 
nem akarja, és a’ franczia nemzet így ér
tett kifejtődzését gátolná, akkor benn 
rosszul van a’ dolog: a’ nép meghasonlik, 
feloszlik, és semmi középponti hatal
mat nem esmér; a’ nemzeti gárda , melly 
tiszta polgári rendszer, hatra vonja ma
gát, a’ propaganda áll elő,  az önér
zetében megsértett Francziaországnak sze 
repjet játszani ; a’ nemzeti gárda szétosz
tásává! könnyen eszközölhető népcsopor
tozások mutatják magokat, mellyeknek 
birtokot ígérgetnek a’ távolban; erőt vesz 
a’ veszedelmes néplázzadás; polgárok, föld



mi velők Látra von jak magokat; napszámo
sok, népcsábitók tűnnek elő , és az egész 
ifjúság revolutiora gyulasztatik. Euró
pának hát választani k ell: egy foglalást 
nem szomjuzó nép közt, de a’ melly Spa
nyol országban, Portugalliában , Angliá
ban és Belgiumban szövetségeseket keres, 
vagy pedig egy uralkodni vágyó propagan
da közt, melly fellázasztott hadicsoporto
kat teremt, a’ schweicz , olasz , és rhénu- 
si nép izgatókkal öszve köti magát. Nem 
kell azt is elfelejteni, hogy nem lévén 
több népek ellenségének kiáltott Bonapar
te, micsoda enthusiasmust lehetne ezen 
feltüzelt indulatoknak ellenekbe tenni? 
Ha szintén Európa győzedelmesen nyo
mulna is ezen propaganda ellen , ekkor a’ 
franczia nép állana e lő , fellázadna, és soha 
meg nem adná magát. Minthogy a* német 
nem győzedelem szomjuzó, mi lenne ezen 
háborúból, könnyű általlátni. Mind özek
ből következik : — hadd tegye Fran- 
cziaország magát önállásúvá, a5 mit az 
csak szövetségeseivel együtt és általok 
tehet; annak mai természetes szövetsége
sei pedig mind azok, kik hasonló polgári 
princípiumokat vettek be. Ilíyenek az an- 
golyok, kik utolsó parlamenti reformjok 
által részint'a’ radicalismusnak ellent állni, 
részint Franczia országhoz, közelíteni akar
tak. Itt az indúlat meggyőzte &y haszon- 
vágyot, és éppen ez által fog magának idő
vel új hasznot hajtani. A’ francziák sze
mei előtt északon ellenkező szövetség van: 
Orosz, Burkus Ország és Austria együtt 
tartanak; tehát Francziaországnak, Ang
liának, Spanyolországnak és Portugaíliá- 
nak is együtt keli tartani, Hollandiának 
pedig és Belgiumnak egyforma viszonyban 
állani, hogy a’ franczia és német érdekek 
együvé ne zavarodjanak. így nézik itt a’ 
dolgokat; és ha északi Európa ezen tekin
tetben ellenkeznék; ekkor a’ propaganda 
jő elő messze czélozó szándékival, — Ezen

értelemben lehet mondani , hogy a’ fran
czia revolutió nem aludt ki, ?s itt ott 
most is viszhangokra talál.

Más levelezője az Alig. Z. Nov. 24d. 
igy ir: a’ felirási biztosság választásából 
láthatni, hogy Dnpin ur nem sokára mi
nister leénd; mert abban csak egy sincs, 
kit a* doctrínairekhez lehetne számlálni; 
ellenben Dupin úrhoz mindnyájan nagyobb 
vagy csekélyebb barátsági viszonyban ál
lanak. Az addresse szerkeztetése Etienne 
urra lessz bízva. Már csak az e’ felett le* 
endŐ vitatások alkalmával elég okot talál
nak némelly ministerek a’ lemondásra. Be
szélik, hogy a király újra megkínálta Du- 
pint ministerséggel. Az előlülési nehézség 
most csekélyebb, midőn a’ belga tábor
küldés pillanatjában az elsőbbséget illőb
ben lehet egy nagy katonának engedni. Egy 
itt jelenlévő lengyelnek a’ kamarákhoz in
tézett foíyamodásábul kitetszik, hogy „Vol- 
hyniábóí ötezer família szállíttatott a’ Cau* 
casushoz.“

(Gazette de France) Dupin ur kezében 
van most Francziaország ügye, ?s a’ doctri* 
nairek az ő akaratjának engedni kéntelenek. 
Mivel ő a* kamarai többség képviselője, 
a’ kormány tetszése szerint fogja teljesitni 
kívánságait Éhez képest a’ doctrina sem
mivé tétetett, de vége van a’ balóldalu 
oppositiónak is , ?s azon férfiak , kik terem
ték elő â  dolgok mostani helyhezetét, a’ 
mennyiben fére veték a’ Polignac féle or- 
donnancek visszavételét *s azon lemondá
sokat, mellyeknél fogva X. Károly és az 
Angouíemi herczeg a* koronát V.. Henrik
re kivánák szállaní, most lehetetlennek 
tartják ismét a’ kormányhoz rs többséghez 
jutásakat. Megfogattak a tőrben , mellyet 
magok vetettek. „Bizonyos, igy zárja czik- 
kelyét a’ Gazette,. hogy a’ doctrinának most 
a’ kamarában 80, a kormánynak 100, Du« 
pinnek 60, a’ compte rendűnek 140 szava 
van. Mirenézve most senkinek sincs a*
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kamarában többsége, ’s akármelly párt 
jusson is el arra, a’ felbomlás (ministeri) 
minden esetre kerűlhetetlen, mivel illy 
helyheztetésben semmi rendszer nem nyi- 
latkoztathatik ’s nem is követtethetik.“ A’ 
Nouveliiste ezekre igy felel: nem lehet 
megfogni, miképp állítja a’ Gazette legyő- 
zetését a’ doctrinanak Dupin ur által, 
holott ennek csak 6 0 , a’ doctrinának pedig 
S0 szavat tulajdonit. Nints személynek , 

j- vagy pártnak most, monda’ Nouveliiste, 
többsége a’ kamarában; hanem 300 szó van 
a’ constitutios monarchia mellett. A’ leg
utóbbi kamaraülések nem személynek, 
hanem csak a’ chartának szereztek győze- 
delmet, leverték pedig a’ comte rendűt és 
a* respubiicát* — Hasonló következéseket 
húznak a’ már történtekből a’ Journal des 
í)ebats és a’ France Nouvelle.

B e l e i n  m,
A’ király még mindég Brüsselben 

mulat , ’s nem vehetni észre rendelé- 
’ seket, mellyek hamari elmenésére mu

tatnának.
A’ Politique, Berchemben Nov. 22d. 

költ illy foglalatú Írást közöl: ,,A’ Hol
landusok folytatják munkájokat a’ felleg
várban , azt beszélik hogy az ágyúkat a’ 
▼áros felőli részről, Berchem felé szállít
ják. A’ megszállási munkák csak akkor kez
dődnek e l , mint a’ pattantyús tisztek vé
lik , midőn minden materialék megérkez
nek, mellyeknek kikészítésével Boomban

I inár két nap foglalatoskodnak.“ Azon le
vél következésében, a’ hadiminister e’ hó
nap 20d. Namurba egy tisztet küldött, hogy 
onnét más nap Arlonba menjen , és Pes- 
catore urat magával hozza e l , hogy Thorn 
úrral felcseréltessék; ’s ezen fölcserélésnek 
e’ hónap 23d. kelleték megtörténnie.

Bizonyos kútfőből értjük (úgymond 
az Union Nov. 23d.) hogy, ha valami köz
be nem j ő , mit előre nem láthatni, „a3

I

franczia  h ad isereg  A n tw e r p e t  nem szálja 
meg az ez iránt történt ajánlások legfel
sőbb helyen nemes ellenállásra találtak. 
Ha Chassé generálisa’ várost lövöldözted ; 
ezért seregeink bosszút állani el nem mu
lasztják. A’ beige Courrier szerint Merxem- 
ben legnagyobb zavarodás vagyon. Az 
eleség úgy megfogyott, hogy a’ katonák 
kenyérre alig tehettek szert.

A ’ Senatorok kamarája elfogadván a’ 
biztosság által készített felirási ajánlatot, 
azt Nov. 20d. egy küldötség által a? király 
előtt felolvastatá. Thorn urra nézve, em
lítést tévén a’ Senatus, a’ király megigéré- 
hogy az nem sokára kiszabadul. A’ király
nét érdeklő hízelkedő kifejezést, ugy a; 
király, mint a felséges nő igen kedvesen 
vevék. A’ képviselők kamarája még Nov. 
23 d. a’ felírás felett tanátskozott.

H o l l a n d i  a.
A ’ general statusok első kamarája 

Nov. 22d. ülésében fogadta az 1833d. rend
kívüli költségeket határozó, s a5 második 
kamarától már előbb jóvá hagyott tör
vényjavallatot.

A’ hágai Staatscourant egy kir. kabi
neti végzést közöl, melly szerint az or
szág minden egyházaiban Dec. 2d. a’mos
tani király uralkodása 19 dik évi napjára 
különös isteni szolgálat rendelteték, a’mi
dőn mennyei áldásnak kellett kérettetni 
a’ hollandi fegyverekre a’ közelgető harcz 
esetében.

Ugyan ez újság November 24d. kö
zöl egy királyi végzést, mellynél fogva, 
n é p f e l k e l é s  rendeltetik, ’s ebben min
dennek, ki 19d. esztendejét elérte, ’s az 
ötvenediket még meg nem haladta, részt 
keli vennie.

Lilío és Lief*enshoek erősségek eom- 
mandansává kineveztetett alezredes Bake 
Nov. 21d. oda megérkezett. Semmi vere-
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le d é »  m ég  a ’ h o lla n d i é s  e g y e s ü lt  flo tta  
közt n em  történt.

Török Birodalom,
Ibrahim basa, constantinapoli Nov. 

lOd. költ tudósítás szerint, ki két hónap 
óta Taurus hegye alatt táborozott, újonnan 
elkezdd támadólag munkáját. A ’ ciliciai 
szorulatot elfoglalta, onnét Erkli felé men
yén egy had’ csoportot elszéleszte, ’s Ko* 
nieh felé Tette útját. Hirlelik hogy e’ vá
rost Nov. 1. az egyiptusiak elfoglalták.

A’ nagy vezér e’ hónap 8d. Scutaribúl, 
Kutahijába indult, melly a’ számos seregek 
gyülekező helyévé rendeltetett; innét a’ 
táborhoz utazik.

A’ Suitán Redschid Mehemed basa 
igyekezetét és szolgálatját uj kegyelemmel 
jutalmazó meg, egyiptomi helytartóvá ̂ ne
vezvén őt.

Az ottomani flotta Nov. 5d. Helles- 
pfcontba evezett. Az egyiptomi pedig Octo
ber 25d. a’ sudai kikötőbe visszatért.

Nov. 7d. egy angolja hadi hajó érkezett 
id e , mellyen Hussein basa egy görög ha
jós kapitány által elidegenített kincseinek 
valamelly része talál tátik; mellynek felfö 
dözésében a’ naupliai angoly residens és 
a’ görög status titoknok Trikupi ur, mun
kások voltak. Ezen drágaság egy millió 
piasterre becsültetik.

E’ folyó hónap 4d. a’ Szultán az orosz 
csásári követ ButenieíT urat magányos au- 
diencziára bocsátó, midőn a’ Szultán a’ porta 
és Oroszország közti barátságos viszony 
megbizonyításául , egy drága briliántos a’ 
Szultán képével ékes szelenczét ada át az 
orosz császár számára, hasonlóképpen a’ kö 
Vetet isbriliántba foglalt mellképével tisz
teié meg.

Az előbbi Reis Efendi, Nedschib Efen- 
di, ki betegsége miatta’ hivatalról lemon

dani kénytelenítteték, e* hónap 3d. min
denek sajnálkodására m eg  hóit.

A* már több két hónapnál tartott 
pestis, a’ fő városban és környékén szűn
ni kezd.

Egyvelges Hírek,
Newyorki Oct. 24d. költ levelek sze

rint, a’ beszélgetés fő tárgya Észak Ame
rikában azon kérdés; valyon Jackson elől
ülő ismét választassék-e ? E’ czélból Jack
son több egyesült statusokban utazik. —  
A’ Vinnebago — indusokkal egyrességre lép
tek , minél fogva azok öt millióm acre föl
det az egyesült statusoknak átengednek, 
ellenben ezek 27 esztendeig, esztendőnkint
10,000 dollárt fizetnek az Indusoknak; ezen 
felül még iskolát is építetnek nekik, és 
foldmivelésök jobbításáról gondoskodnak. 
Éhez hasonló alku köttetett a’ Sack és ró
ka indusokkal is, kik ama tudva lévő „fe
kete sólymot“ és még más vezéreiket i s , 
a’ kormánynak kezesül adók.

A’ rhenus-prussziai újságok folyvást 
beszélnek a’ Maas melletti szemlélődő csa
patok osztályairól, a7 búcsúzó, és elfogadó 
innepiségről. Müííling general Crefeldbe 
ment, hol a’ sereg öszvegy ül. Coblenzből 
a’ hetedik haditest pionierjei Vesel felé 
indulnak.

D. Miguel Nov. 15-re határozó Opor
to ujolagi megtámadását; de megelőztetett 
báttyától; ki J4d. Villanvovára küldte há
rom batalionját a’ szolgálatjában lévő an
golokkal. Tüzesen folyt a’ viadal délután 
2 óráig; a’ mikor a’ Miguelisták teljesen 
megverettek , ’s közülök a’ Pedristák 280-at 
lógtak el. D. Miguel Villanovai vesztesége 
után Coimbrába vonult vissza. —  Hodges 
ezredes Angliába evezett, letévén oportói 
hivatalát Sir Doylevel a’ felett származott 
vetekedések miatt, ki volna közülök idősb 
tiszt.

(H aszn os M ulatságok  4 6 . Szám . £  árkus H ird etés)



H l l i E T E S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typographiájában
Pesten és minden Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhetni:

Systematica Operata
Excelsae Regnicolaris Deputations art. 8. 1827. exmissae. 410. ára lOf.e. p.

4 6 .  ,

Au r o r a  1833.
Hazai Almanach. Ara 2 for. 24 kr.

Deereta Comitioriim,
quae in Corpore Juris non exstant, collegit Kovachich.

2 Darab. 4 for, ezüst pénz.

Figyelmeztetés.
A Hel\r. Vallástételt követők’ Gyünki Gymnasiuma részéről, mellyben a’ 

Grammaticalis és Humanitatis Classisok több oskoláink rendi szerént fundamen- 
íomos végzések m ellett, a'német nyelv (ablakosok nagyobb része németség lévén') 
minden oskoláink felett legsikeresebben tanittatik, mint a' benne tanúit, ’s nagy óbb 

I oskolákban szembetűnő calculussal végzett nagy reménységéi ifjaink példájából 
megtetszik, közhírré tétetik, hogy a'koszt drágasága miatt a’taníttató szülék kon- 
nyebbitésekre jól elintézett Convictus állíttatott fe l, melly tavaszi examentkor 
fog elkezdődni. Felszóllíttatnak ennek következésében minden Titt. taníttatni kí
vánó, még a’ legszegényebb sorsú szülék is , hogy ezen jó karban állított igen 
hasznos oskolába bátran vihetik gyermekeiket bizonyosokká tétettvén a’ felől, 
hogy reménységekben nem fognak megtsalatkozni.—

___________

Széna Eladás.
(1) PestVgyében, Akasztó Helység mellett, helyheztetett Ácsi Pusztán, 

vagyon száz Öl körül jó tavali és idei széna eladandó, melly folyó esztendőnek 
December 19-kén és 20-dikán, hely - színén tartandó Licitatio által, öl számra, 
azonnal leendő fizetés eránt, el fog adódni.

<Vdsodih Féksztendó.



H i r d e t é s .
f i )  Néhai Nemes Varga Sámuel Urnák Successorai Ns Varga Susanna néhai 

Csereijei János Özvegye Ns Varga Mária Ns Hamar Ferencz Özvegye és Ns Var- 
£a Klára Ns Szigeti Ferencz Özvegye és Ketskeméthi lakosok, a’ néhai édes 
Ánnyok Ns Fejes Klára asszony után őket successio képpen illető Alsó Dabason 
(Pesthez 4 mértföldre) Curialis két belső fundusokat rajta lévő jó épületekkel, 
hozzá tartozó allodialis földekkel, és kaszálókkal, nem külömben Bahád, D élegy
háza és Ordasliáza pusztákban lévő portziókkal együtt, minthogy ezeket távollétek 
miatt használni nem kívánnák , ezeket örökössen eladni szándékoznak , a kiknek 
megvenni kívánó szándékjok vagyon, jelentsék magokat akár levelek által az 
illető örökösöknél , vagy a’ Curialis helyen alsó Dabason Tekintetes Ns Dinnyés 
Pál úrnál , a’ kit az illető örökösök e’ végre teljesen meghatalmaztak, addig is 
míg az árverés által az 1833-dik esztendőben Martius 26-dik napján el adattatnak; 
a’ kiknek megvenni kívánó szándékjok vagyon Alsó Dabason , ugyan a’ nevezett 
Curialis Házaiknál jelenjenek meg.

Költ ketskeméthen 1832-dik észt. November 27-dik napján.

Figyelmeztetés.
(l>  Kerestetik egy nagyobb Városhoz közel lévő helyre egy a’ Fortepiano 

tanításban jól jártas mester, koszt, szállás ’s 100 pengő forint esztendei fizetés 
m ellett, mellyre több esztendőkig számot tarthat. További utasítást ad Dréher 
István ur a’ nemzeti Múzeumban.

Figyelmeztetés.
( 2 )  Alól irt ezennel közhírré teszi, hogy ő a’ Bécsi legelsőbb felállított Tűz 

kármentő Társaság dolgaiban, T. N. Somogy Vármegyére nézve az ügyviselést 
magára válalta, mihez képest valamint azok, kik Jószágaikat ezen Társaság kár
mentése alá bízni kívánják, magokat nála foganatosán jelenthetik, úgy szintén 
mindenkinek kívánságára a’ Társaság, és a’ kármentés oltalma alatt lévő birtoko
soknak költsönös jusaik, és köteleztetésekről szólló alap szabások, és egyéb ezen 
Társaság dolgait illető nyomtatványok ingyen ki fognak szolgáltatni. Kaposvárott 
November 20-dikán 1832. Reiszner Domokos.

X 0 X

B é t  e b e  ti a3 p én  z f o  l y a m a t  k ö z é p  b o t  s e D e c e m b e r  4-díké/i:
5 pCentes Státus kötelező Leveleké 84f for 

4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint for
Béts városi Bankó kötelező 2§ pCentes 4 6 | — 
Bank Actiáké 1085-—

A 3 Gabonának Festi p ia tz i ára December 7-dikén 1832. Váltó Cz.bau , Fosonyi merő

1
j tiszta 
| fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraló 1 
fr. kr. 1

| tiszta
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa

| 6 — 50 
4 — 50 

! 3 — 10 
{ 3  — 10

6 — 20 
4 — 40 
3 —
3 —

! 6 — Zab
Kukoritza
Köleskása
(Kölex

1 — 58
3 — 30

_

1 — 56
3 — 26

z

1 — 50 
3 — 20

Budán, December 5 dikén kijött Számok: 85. 47 26. 27. 34.

A ’ D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t t á  aJ B u d a i  v í z m é r t é k  t z e r é n t  1832-dikben.
Dec. 2-dikán 3 Láb, 3 Hüv. 0 Von.l 
— 3-dikán 3 Láb, 4 Hüv. 0 Von.

Lee. 4 diken 3 Láb , 4 Hüv. 6 Von. 
— 5-dikén 4 Láb, I IIüv. 0 Von.



Ö r d ö g.
Ördögök, azt mondják, vannak, ’s ke'sertik nz embert;

Hány lehet illy ördög? mond meg, okosodi! ugyan. 
Ördögök a’ bűnök, csak azok szálljak meg az embert}

A’ hány bűnöd van r ördög is annyi gyötör-

PESTEN Szerdán  Karácson Hava 12 dik napján 1832.

Magyar és Erdély Ország.
O cs. k. Felsége Ehrenwerlhi Stelzl 

Ferencz urat Beszterczebányán föhadibiz
tost tulajdon kérésére rendes fizetéssel 
nj^ugalmazníy ’s őt hosszas hív szolgalat
jának tekintetéből a’ polgári ’s arany lán- 
ezon függő nagy arany érdempénzel meg
tisztelni kegyelmesen méltoztatotf. 

p Apostoli Felségünk Aug. 21d- kőit 
legfelsőbb határozása által Livak Ferencz 
főpresbyter urat a’ fiumei főesperestségre, 
’s az ezzel öszvekapcsolt S. Jacobi ad pa- 
lum nevezett tisztib. apátságra méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni-

Felséges Királyunk Nov. 30d. kőit 
legfelsőbb határozása által cs. k. Kamarás, 
Báró Vecsey Miklós úr ő Nagyságát, eddig 
Szathmár vármegyei ad minist latort, ugyan 
azon nemes Megyének F ő i s p á n y á v á  
méltózfatott kegyelmesen kinevezni.

Országgyűlési kővetek a’ győri káp
talanból Stghv János kanonok *s Karner 
Antal hitludbmárn doctora ’s kanonok : 
a’ váczi káptalanból Gáspárik Kázmér 
főesperest ’s kanonok urak.

Estei Ferdinand ő kir. Magossága 
Nov. TS-díkán érkezett Eembergbe ágyú 
durrogás és harangzúgás közben, a’ nép 
mindenféle rendű soraitól fogadtatva.

Második Feleszleiido.

Szombathely Nov. 30kán. A’ lefolyt 
hónap több tekintetből nevezetes marad 
Vas Vármegye’ évkönyveiben ; ugyan is 
már annak elején a’ T- Karok és Rendek 
szeretett Alispányunk Niczkí Níczky János 
eloliilésealatt közgyűlésre összejővén, ’s az 
országos küldötség’ munkálatit vizsgálóra 
vévén ,böltscn intézett tanátskozásaik köz- 
ben eléggé bízonyiták , mil ly készek a’ 
bel • ’s külföldi kereskedés’ előnvozdításá- 
ra, az adózásnak szinte mint a’ házi ’s 
hadi költségeknek könnyebb viselésére, 
valamint az igazság’ gyors kiszolgáltatásá
nak eszközlésére is minden tolek telhetőt 
’s így tetemes áldozatokat is tenni. E’ 
közben , névszerént eme’ hónap’ I8kán 
minden külső fény’ szerény elmellőzése ’s 
csupán szíveink’ őszinte hódolása mellett 
megjelenők közöttünk óhajtva várt főis- 
pányi Helytartónk Méít. Vázsonykői ifjabb 
Zichy Károly, cs- kir. Aranykultsos, ki 
is a’ következett napon a’ kir. levelek’ fel
olvasta rs a’ szokott főispányf eskü’ létété 
után hazafi lélekkel teljes, ékes magyar 
beszedet monda - melíynek azon részei 
vatának legs7Ívrehatóbbak , bol a’ nemes 
megve’ érdemes tisztviselőiihez ’s a’ kü
szöbünkön álló országgyűlés’ közérdekű 
tárgyai iránt szollá. Ezek után feljebb

I i« '
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is tisztelettel említett első A lispánunk, 
’s jeles míveltségű Főjegyzőnk Dukai s 
Sz. György völgyi S z é l i  Imre úr helyes 
és csinos szerkezetű válaszaik követke
zének. Továbbá pedig az országos munká
latok folytatva tanácskozás alá vétetvén 
’s ebben mélyen tisztelt Kormányozónk 
is egy hétig szakadatlanul munkás részt 
ve vén , ü  [Nagysága több ízben nyilvános
sá tévé: milly nemeslelkűleg érez az ura
dalmi viszonyokra nézve, ’s milly derűit 
belátással bir a’ polgári közrendelkezés 
iránt. Jelesül bőltseségének hathatós erejét 
akkor tűnteté ki, midőn nemelly kénye
sebb tárgyak körűi a’ különböző vélemé
nyeket kelle egyeztetnie vagy eligazítania. 
Tőlünk válása ezen óhajtást gerjeszté szí
veinkben vajha tisztelve szeretett szemé
lyéhez gyakran legj^en szerencsénk , hogy 
igy nemes lelke miveíetinek többször ta- 
nuji lehessünk.

[Nemes Hont vármegye tisztikarában 
következő változások történtek : házi főadó
szedő: Baross Károly ; első aljegyző Bakay 
Ferdinánd , második aljegyző: Gyürky Me- 
dárd. S e l m e c z i  j á rá s h a n főbíró: Már- 
tonify Dienes; főbiztos: Buócz Lajos. Bo- 
zó  ki j á r á s b a  n eskiitt: Boron kay Ig- 
nátz. Podhorszii László tisztlb. főbíró ; 
Gyűrky Sándor tisztlb. aljegyző; Sarnó- 
czay Janos tisztlb. aliigyvéd.

Zólyom vármegye uj tisztikarának 
folytatása: F e i s ő j á r á s b a n  főszlbiró: 
Rakovszky Farkas ; atsibirú : Urbányi Jó- 
sef; esküitek: Fiuk Gusztáv és Hudoba 
Pál. A l s ó j á r á s b a u  Főszniró: Czerva 
László; alszbiró: Nándory Imre ; esküitek: 
Bory Jo’sefés Bakovszky Berta; aladósze- 
dők: Radvánszky Ferencz, és Bogdányi 
Antal ; biztosok: Szulay Josef, Skultéty 
Jósef, Libertényi Károly, Dobók Pál,  és 
Sztzrenyiczky László urak..

Olly érdem , meliy rejtve marad, 
tunyán halt gyávaságnak képe; ehezképest

újságlevelünk minden jeles tettnek az 
irigy j feledékegységtől lehető megmenté
sére örömest szolgál eszközül. — Tek. O- 
és Uj-Básthi Básty Jó’sef úr, hites ügy
véd, ’s nemes Torna Vármegye táblabi- 
rája, Burkusország királya Ő Felségétől 
következő értelmű kézirattal tiszteltetett 
meg : „Különös résztvevő indúlattal vet
tem az ausztriai Császár O Felsége 40 évi 
uralkodása ünnepére írt versezetét az ur
nák, mivel ^z ünnepi alkalom bennem is 
megújította az ü  Felsége élete megmara
dásának kívánságát. Fogadja el az úr azért 
köszönetemet, mellyhez az ide mellékelt 
emlékpénzt kaptsolom. Berlin, Jun. 3d. 
1832. Fridrik Wilhelm.“— Az emlék pénz, 
mellyet a’ most felhozott kézirattal együtt 
Nov. 20d. különös ünnepiséggel ada által 
báró Maltzahn ő excja , burkus követ 
Bécsben, tiszt, hazánkfiának, 32 aranyat 
nyom ; egyik oldalán a’ királynak jól e l
talált képe,  másikon Minerva ülve, a’ 
bőségszarvát tartván kezében szemlélte
tik, e’ körülírással : „arte et scientia me- 
ritato”. Nov. 2#d. volt szerentsés a’ több 
rendbeli versezeteiről ösmeretes ügyvéd 
’s táblabiró úr felséges Királyunknak e 
fejedelmi ajándékokat külön audienczíán 
bemutatni , a’ midőn is O cs. k. Felsége 
az emlékpénz hordozását megengedni, a’ 
kézirat átolvasása által rá emlékezve , 
hogy tiszt, hazánkfia versel által több 
európai fejedelmeket ’s O szentségét a’ 
Pápát is figyelmeztette ; maga részéről is 
a’ megemlékezést kegyelmesen megígérni 
méltóztatott.

I g a z í t á s .  Előbbi számunk nemelly példánj’ai- 
ban az első lap hibásan nyomtatott elsőbb sorait o lr . : 
„(Jróf PáílTy Ferdinand Leopold n rat, eddig a ’ cs. k 
közönséges kamaránál conceptualis practicanst s a t»‘‘

A u s z  t  r i  a.
Becs Nov. 27. Namuk Bei ide érkezeit; 

jövő héten folytatja utát  London felé. A’



körülte lévőknek nyilatkozások szerint igen 
szomorú állapotban van a’ fényes porta, 
úgy bogy magát Mebemed Ali ellen véde
ni nem képes. Csak egy idegen hatalom 
segítsége szabadíthatja meg a’ sultánt, ki 
állhatatos azon hiedelmében, hogy követ- 
jének fáradozásai Londonban siker nélkül 
nem maradnak. Egy franczia kurír hozta 
ide ma meg a’ Francziak királyának thrón- 
beszédjét, de a’ melly semmi különös ger- 
jedelmet nem okozott. Látni abból a’ béke 
fenntartásának kivánatját, de egyszersmind 
úgy vélekednek, hogy a’ franczia kormány 
nem a’ thrón beszéd értelméhez szabva cse- 
lekeszik. A’ pénz folyamat változatlan ma
radt. Antwerpből kivántsian váratnak a’ 
tudósítások. —

Récsben Dec. 1-ső napján ment vég
hez az 1818-dikban kiadott felséges rende
léskövetkezésében a’ régibb status adóssá
gai , nyerésekkel egybekaptsolt kifizeten
dő kötelező leveleinek 83-dik sorsvonása, 
mellyben a’ 32 id. series huzatott ki. Ezen 
series magában foglalja a’ Goll háztól fel
vett költsön 5 prcent kötelezésit a’ 2501-dik 
számtól a’ 3831-kig. A’ tőke teszen 995,200 
for.; kamatja pedig leszállítva 24,880 for.
— A’ kijött számok és nyereségek lajstro
ma külön nyomtatásban szokott megjelenni.

Franczia Ország•.
Grófd’ Argout tudósítására Nov. 23d.. 

egy kir. végzés jelent meg, mellynél fog
yást a’ kereskedési ministeriumnál a’ nem
zeti őrségre nézve egy tanátskozó biztosság 
alkottatik. Ezen biztosságban, melly 13 
tagból ’s egy titoknokból áll, elölülő a’ 
kereskedési minister, ’s foglalatoskodik ez 
a’ nemzeti őrséget illető törvény javalla
tokkal, ordonnancekkel, rendszabásokkal 
’s instructiókkal , végre felvilágosítja a’ 
nemzeti gárdára nézve hozott törvényeket.
— Egy másik ordonnance Nov. 24d. ma
gában foglalja e’ most említett comite ki

nevezett tagjait; kik a’ következők : Allent, 
grallieutenant ßaudrand , Choiseul h e r c z e g ,  
Decazes herczeg, grallieulenani-gróf Du
mas, grallieutenant gróf Durosnel, gene
ral Jacqueminot, Ganneron, gróf G i l b e r t  
des Voysins , marsai Lobau, status tanátsos 
\lacarel , gróf Rambuteau, és báró Zan- 
giacomi urak.

(Temps.) Nevetséges dolog, mennyire 
ment a’ politia a’ pisztol lövéssel. Tudjuk, 
hogy az „emberi jusok egyesületének“ több 
tagjai elfogattak (mi is emlitők azt 45. sz. 
lev.) Két három nappal Nov. 19d. előtt 
t. i. egy ember, ki Ramorino generalist 
Lengyelországba követe, ’s ki ennélfogva 
politiai figyelem alatt tartaték, befogatott. 
Papirosai felhányatván, egy névlajstrom 
találtaték azok közt, mellyen minden név 
után „igen“ vagy „nem“ vala olvasható. 
Történik a’ pisztollövés , ’s tüstént azt kö
vetkeztetik, hogy öszve esküdtek a’ király 
élete ellen , ’s hogy az öszve esküvők re- 
publicanusok. Az említett névjegyzéket 
ismét előkeresik, ’s mély belátással! állít
ják ,. hogy a’ melly nevek mellet „igen“ 
áll, azok a’ király halálára y mások pedig v 
ellenkezőleg szavaztak. ’Smitsoda lajstrom 
ez? Fiatal emberek,.— kik azon hiedelem
ben , hogy minden vélemény szabad, csak 
a’ fennálló kormányt ne bántsa az ember,
’s tisztelje a’ törvényeket, kérdésbe se hoz
zák azt, hogy magokat republicanusoknak 
nevezhessék, — szokás szerént öszvegyül- 
tek egy kávéházban. Darab időiül rossznak 
találtak ott a’ kiszolgálást; elhatározák hát, 
hogy különös helyet vegyenek ki, hol 
biliárdot is tartsanak. De a’ biliárd szerzés 
költségesnek látszék. Vitatás aíá jött a’ do
log , ’s a’ politia által talalt lajstrom e’ nasy 
kérdés felett nyitott szavazás resultalumát 
foglalja magában !

Laífitte úr Novemb. 19d. estvéjén az 
egész kir. háznép körében (en fami Ne)  fo -  

!gadtatott a’ tuileriakban. A’ király szhe^n
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szoritá kezét; kiterjeszté felé karját; ’s 
látható örömindulattal e szavakra lobbant: 
„öleljük meg egymást, mint Jul.30 kán !!

A’ nemzeti Őrség hetedik ezredjének 
ugyan ez napi (Nov. 19.) üdvözlés alkal
mával igy felele Lajos Filep: „számolhat
tok reám, mint én is számolok hivségtek- 
re ! Minket élet és halál öszvekapcsol1 én 
csak Francziaországért ’s értetek élek! A’ 
király s Dupin úr közt ugyan ekkor volt 
rövid megszólítást ’s feleletet, a’ franczia 
textus szerint igy kell igazítanunk: ked
ves Dupinem! ők reám lőttek! (ils ont tiré 
SAir moi!) „nem Sire!“ felelt Dupin: „ma
gokra lőttek ők“ (ils ont tiré sur eux- 
ménes.)

A’ párisi kivált carlistai hírlevelek 
környületes tudósításokat közölnek ßerry 
herczegné Blayebe lett megérkezéséről. 
Útközben tengeri betegségben szenvede, 
még is jó kedvet mutatott ’s evett a’ hajós 
legények leveséből. Midőn mondák neki, 
hogy három ezer katona fogja őrizni : „an
nál jobb,“ felele, különben is szeretem 
a’ társaságot.“ Meglátván a’ blayi comman- 
dánst Cliousserie urat, megösineré, ’s 
igy szóllitá meg: ,,'flát, uraságod a’ com- 
Riandans? azon igen örülök!“ Egyébiránt 
a’ herczegnének igen alkalmatos szállás 
van rendelve, ’s tömlötze palotához ha
sonlítana, ha ablakai rostélyozva nem vol
nának. a ’ Quolidienue jelenti, hogy le
velei naponkint elküldetneh Berry her- 
czegnéhez, ’s hogy a’ posta e’ felírás alatt 
azokat el fogadta; panaszkodik pedig a7 miatt, 
hogy számjai jjontosan el nem érkeznek 
Blayebe. A’ miniszteri tanács elölülője 
lelrevetette Chateaubriand urnák azon ké
rését , hogjr ez (Chateaubriand) Berry her- 
czegnéhez mehessen. A’ herczegné igen 
jól érzi magát új lukasában , ’s minden sza
badsággal élhet, melly a’ bátorsággal meg
egyezhető. Az előtte éppen nem kedves 
politiai biztos Joly helyébe bizonyos Ma-

rut de 1’ Ombre rendeltetett, kit Perier 
árnyékának is szoktak nevezni, mivel ő e’ 
minisztert gyalog vagy kocsin mindenütt 
kész volt követni. Mesnars úr és ICersa- 
biee kisasszony külön Tálasztva laknak a’ 
herczegnétől; kihez senki a’ hadi vagy bel
ső miniszter engedelme nélkül audiencziá- 
ra nem bocsáttatik. Mesnars úr nem rég 
úgy nyilatkoztatá magát, hogy ő V. Heu- 
riket nem kivánja franczia uralkodónak 
látni, ha ez a’ háromszínú lobogót elfo
gadná; a’ herczegné ellenben azt á!lítá, 
hogy nagy hiba volt 1815b. a’ nemzeti színe
ket eltörleni. Ugyan csak a’herczegné mon
da azt, hogy inkább akar Francziaország- 
ban fogva, mint számkivetve szabadon 
élni. A’ spanyol királynéról igy fejezé ki 
magát:,,az én testvérem veszedelembero
han ; a’ gonosz tanácsadók! hamis útra 
csábítják , veszélyes fordulattól féltem őt.“ 
Oudinotmarsalné egy azon lo asszonyok kö
zül, kik magoknak azon szerencsét, hogy 
a’ herczegné mellett szolgálatot tehesse
nek, kikérek.

A ’ pairek kamarája következő, Nov. 
27d. ülésben javallott, ’s 28-dikban min
den további vitatás nélkül elfogadott fel
írást intézé a’ királyi thron beszédre: „Síre ! 
A’ pairek kamarája, valamint Francziaor- 
szág , a’ Felséged élete után törekedő gyáva 
merészleten megindulva és felhevülve újít
ja meg ama hódulást, melly Felséged és 
a’ haza veszélyei által csak erősebbé Ion, 
Felséged élete, mint a’ nyilvános rend meg
támad taték ; Felséged é l, ’s a’ nyilvános 
rend győzedelmeskedik. A’ törvényhozó 
gyülekezet távollétében a’ Parisban és 
nvugoton támadt ’s respublikára és con- 
trarevolutióra ezélzó fegyveres lázzadá- 
sokat a’ constitutionals királyság legyő- 
zé; mellyeket Franciaország hasonlókép 
megvet. Junius 5-dik és 6-dik napja 
mindent felfedezett, mit a’ fejetlen fana- 
tismus az engesztelhetetlen vakmerőségből
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magában foglal, de egyszersmind erőtlen
ségét is bebízonyilá. Ezen krisis megmu- 
tatá a’ kormány, a’ nyilvános bátorság őr 
jének igaz erejét, mellynek ledűlése a’ 
társaságot is magával ragadta volna. Az 
iliy merészleteknek erővel teljes elnyo
mása kötelesség vala, melly felől a’ tör
vényes monarchia igaz baráti meg nem 
csalódhattak. Innét volt Paris népségének 
hatalommal teljes egyetértése, melly ki- 

' vánságaival a’ Jinea seregek polgári bá
torságát, a7 nemzeti őrség, a’ szabadság 
és th ronus eme maradandó hadának, ijed- 
hetetlen igyekezetétgyámolitá. Felséged pe
dig meginutatá , miként védi egy király ko
ronáját, midőn a’ constitutiot védelme
zők veszélyeiben osztozik. Ama váratlan 
és olly nagy helybehagyással fogadtatott 
megjelenése Felségednek egy rémitő ren
detlenségnek sietteté, végét,’sa7 bátorsá
got Párisba előbb visszahozá , mint a’ törvé
nyek a’ lázzadáson győzedelmeskedtek. A 

, büntetésre méltó lázzadások, mellyek a7 
nyugoti megyéket vérrel mocskolák be, 
lassabban tűntek el a7 nyilvános hatalom 
munkássága elől. (Folytatjuk.)

Spanyol Ország.
A’ madridi újság egy rendkívüli tol

dalékjában Nov. 15cl. következő hivatalos 
czikkely áll: A’ királynéfelséges férjének 
egyetértésével a7 belső status titoknohhoz 
következő foglalatú végzést bocsátá: „Mi 
óta a7 király az én nagyon szeretett férjem 
engemet e’ folyó esztendő Oct. 6-dikán ki 
adott végzése által az ország igazgatásá
ban résztvenni meghívott, hogy együtt 
munkálódásom által a’ status dolgai viselésé
ben könnyebbűlése legyen , ’s hogy roncsolt 
egéssége a7 nagy megerőltetés által élete 
veszedelmével ne rosszabbuljon; azon szem- 
pillantástól fogva éjjel nappal szünet nél
kül arra törekedtem, hogy a7 kecsegtető

várakozásokat megvalósítsam, és ama ne
héz és göröngyös úton menjek elébb , mel- 
lyet nekem az igazság, egyenes szívűség, 
’s a’ spanyol nemzethez való hajlandóság, 
mellyhez hogy tartozom, benne büszke 
vagyok, tűzött ki. Igen is Spanyolok! szár
mazás, választás, 7s hozzátok való szíves 
ragaszkodás által én is spanyolné vagyok. 
Mire nem szánja el magát királynétok , 
bár mi nagy és nehéz legyen is az, hogy 
titeket a7 jóllét és boldogság tetőjére emel
jen ? E7 szavakat nem jutalom, nem is hálá- 
datosságautánni vágy mondatja én velem! 
Az én spanyolok iránti szeretetem nem ön 
hasznú tekintetekből ered, hanem tiszta 
szívből, 7s azon igaz kegyesség bámulásá
ból , mellyel ti az örökkévaló thrónusa 
előtt leborulva, a7 király élte megmara
dásáért esedeztetek. Ama fennséges tüne
mény, mellyet jajgatástok, könnyeitek, 
7s a7 király meggyógyitásáért egekre emelt 
kezeitek okoztak , belsőmet annyira meg
indító, hogy fogadást tevék addig nem 
nyugodni, mig a7 Jegiidvösségesebb ren
deléseket számotokra ki nem eszközlendem, 
mellyek már részint tudva vágynak , ré
szint jövendőben fognak tudatni. A7 már 
kiadott magas végzésekben nem tagadom , 
hogy nekem is volt részem; de voltakép
pen a7 királyéi azok. (?) fia már a7 nem
zet ^álaérzést nyilatkoztat ezekért , ha 
a’ bölcs és világosodott emberek áld
ják azokat, ha az özvegyek és árvák fá
radhatatlanok azon kéz dicséretében , melly 
őket pártolja, ha mindnyájan csókolják 
azon deszkadarabot, mellynek köszönik 
a7 hajótörésből lett kiszabadulásokat; hi- 
hetnők e , hogy némellyek azon boldog
ságnak , mellyben részesülhetnek, chimärai 
’s bizonytalan reményeket tegyenek elébe? 
Nem félnek e az illyenek , hogy a’ király 
a7 meggondolva elkövetni akart gonosz 
tettet igazság fegyverével bosszúi ja meg ? 
Ki volna vakmerő magát a7 törvényeknél
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feljebb tartani? A’ törvényes igazság in
dulat és pártosság nélkül büntet; a’ cse
lekedet nagyságához, nem a személy rang
jához alkalmaztatja magát; a vétkes ma
gos származása csak annyiban vételik fon
tolóra , hogy a’ tölie elkövetett gonosz 
tettek annál feketébbeknek tessenek. Mi
nél magasabban állanak a’ személyek hie
rarchiájában a’társaságnak , annál mélyebb 
tisztelettel adósok annak. Igenis' Spanyo
lok! olvassátok csak régi törvény könyvei
teket, a’ Gothusok törvénj^eít, olvassátok 
a’ conciliumok végzésit , olvassátok ez em
lékeit ditsőségleknek , örökös nemességnek,, 
’s hívségteknek ; a’ legiinnepiesb ígéreteket, 
a’ legszentebb eskiivéseket, a’ legérzéke
nyebb ’s legforróbb szeretetet mutató imád
ságokat találjatok azokban a’ király boldog
sága ’s élete megtartásáért; végre a’ legször
nyűbb átkokat találjátok mind. azok ellen, 
kik a’ király élete, ’s thrónusa vesztését 
tették magok elébe gyalázatos ezélúí. Tud
játok meg, hogy minden, ki ez atyai szelíd 
intésnek engedni nem akar, ’s ki VII Fer
dinand felséges férjemen kivűl más ural
kodóról még csak gondolkodik is , nagJ 
veszedelembe ejti, ’s szoros büntetésnek 
veti alá magat.“ ’s a’ t. aláírva a’ királyné
tól. A’ madridi palotában Nov. 15. 1832.

£ ’ végzés könnyebb megértésére szol
gál az, bőgj* most Spanyol országban egJ 
felekezet , a’ liberálisoké azon törekszik , 
hogy a’ király,, leánya kedvéért mondana 
le a’ koronáról ,. ’s ennek nevében mint 
llegensné a’ boldogító reformokat már 
eddig is , terjesztett királyné vigye a’ kor
mányt; a’ másik fél, az apostoli pedig, 
D. Carlost igyekszik juttatnia’ spanyol 
thrónusra.

Olasz Ország,.
Mindkét Siciliai királya Nov. 21-dik 

Sartá Genuában Maria Krisztina szardini 
kir. herczegnével ünneplés egybekelését.

Nápolyban cardinalis Ruííu Scilla a’ 
múlt hónap 17d. 82-dik évében mégha la
kozott.

Turin. Nov. 20. „Berry herczegné el- 
fogatása udvarunknál nagy aggodalmat oko
zott. Azt hittük , hogy a’ herczegné már 
kivűl van Francziaországon ,.’s bátorságba 
tette magat, midőn elfogatásának hire hoz
zá nk érkezett; most itt a’ herczegné pe
rétől félnek, ’s némelly felfedezésektől , 
mellyek kellemetlen vitatásokra szolgál
hatnak alkalmuk Okosabban tette volna 
Thiers u r , mondják itt, ’s kormánya in- 
teresszéjihez illőbben, ha Berry herczegné 
eltávozását elősegíti vala. Mert mint bizo
nyost beszélik, hogy ő (a’ herczegné) ép
pen már Olaszországba szándékozók,, a’ 
boldogabb jövendőt Modenában várni el. 
— Itt (Szardíniában) a’ hadierőt teljes szám
ra, az az 60 ezerre igyekszenek kipótolni, 
holott eddig csak 28 ezeret tarta ország
iásunk fegyverben. E’ szaporítást a’ kör- 
nyületek parantsolják; látni való, hogy 
a’ dolgok’ mostani állása sokáig nem tart
hat ,r hogy egy „közönséges lefegyverzés“ 
az arany közép (igy nevezik némellyek a’ 
szép juste milieut) kedvelt planuma többé 
nem is gondolható, ’s hogy inkább „nagy 
’s váratlan történetekre kell Európának 
számolnia.“ Felső, valamint alsó Olaszor
szágban nem a’ legjobb lélek uralkodik; 
legkissebb alkalom! ’s tüstént zendülés! 
A’ kormányok kettőztetik figyelmüket, kü
lönösen mióta Seymour urnák (angol kö
vet Toscanában) az újságokban megjelent 
levelezése erkölcsi gj'ámolitást ad a’béké- 
teleneknek , kik azt ennekelőtte nem ösme- 
rék , ’s melly czéljaikban őket igen előse
gíti. Azt kell hinni ilJy levelezés nyilvá- 
nositására , mintha az angol kormány 
egész Európát revoltáltatni akarná. Vesze
delme« játék az, mit az angol minislerek 

1 jádzanak; mert semmi sints könnyebb, ,,mint 
a’ népek közt megelégedetlenséget hinteni
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e l;“ így már, lia jól tudósittattunk , a’ pá
pai schweitz seregnek egy része a’ liberális 
párt csábitásinak! engedett. Mi szörnyű 
veszély nem fenyegetheti az egyházi sta
tust, ha még fegyveres ereje is tétovázó 
leénd kötelességében?“ Az itt emlitett le
velezés tökélletes értésére jegyezzük meg, 
hogy a’ romagnai és anconai lázongások 
alkalmával különösen az angolok és fran- 
cziák’ részéről nem egyszer tétettek ő Szent
ségének előterjesztések az egyházi birtok 
igazgatásába hozandó javítások iránt. Sey
mour angol toscanai követ volt Nagy Bri
tannia részéről Rómába utasítva , hogy az 
itt conferentiát alkotott több udvarok5 kö
veteivel lenne munkás a’pápa és alattvalói 
közt fennforgó egyenetlenségek elhárítá
sában, 's igy biztosíttatnék az ezen oldal
ról kétes jövendőnek kitett európai béke. 
Seymour ur , minekutánna látá , hogy Ró
mában létének semmi sikere nem volna, 
Florenczbe követségi helyére visszaindult; 
előbb még is a’ Rómában politikai confe- 

^rentiát alkotott követekhez egy levelet in
tézvén, (Sept. 7. 1832.) mellyben udvara 
mély sajnálkodását jelenté azon , hogy más
fél esztendő lefolyta alatt az egyházi fejede
lemség lecsendesitésére ’s reformjára szánt 
fáradozásinak semmi sikeröknem lett. Erre 
•válaszolt báró Lutzüv ausztriai követ, ’s 
válaszában a’ dologba mélyen nem ereszked
vén , herczeg Metterniclinek Jul.28d. Lamb 
Frederik úrhoz intézett jegyzékére utalt; 
mellyben a’ herczeg tudtára adatja az angol 
kormánynak, hogy ő Szentsége a’ pápa a’ 
népválasztási princípiumot, a’ községi és 
tartományi gyülekezetek alapjául, valamin 
a’ statustanátsnak világi személyekből le
endő szerkeztetését, mint a’ mellyekben 
átaljában az olasz statusok legfenyegetőbb 
veszedelmet látnak, teljességgel el nem 
fogadhatja.

B e l e i n  m.
Fi 'anczia újságok után Írják a’ brüsseü

hírlapok , hogy a’Belgiumba nyomult fran- 
czia katonák Nov. 27-re készen tartani ma
gokat felszúllittattak. Marsai Gerard Boom- 
ba utazott, hogy Leopold királyt ott fo
gadhassa.

Gentből Nov. 24-dikről jelentik hogy
a’ Hollandusok Maldeghemnél a’ bel”a ka-, , , ° , o
tonasagot megtámadván , vitézül vissza ve
tettek.

Aachenbe Nov. 29d. Briisselből azon 
hir érkezett, hogy a’ fellegvár ostromlá
sára már ki legyen a’ parantsolat adva; ké
sőbb pedig , -ellenkező rendelés által, min
den az előbbi állapotban hagyatott. Úgyan 
onnét érkezett a’ hir, hogy ,,a belga mi- 
nisterium eloszlatott.“

Moniteur beige Nov. 30-ki tudósitása 
szerint a’ képviselők házának elölülője kér- 
dezteté a’ királyt, mikor kivárnia elfogad
ni a’ kiildötséget, melly hozzá a’ thron* 
beszédre készített felelettel készül? — A’ 
király sajnálkozását jelenté, hogy az elfo
gadást, mivel most „minisleriuma ninlsen“ 
elhalasztani kéntelen. —

A’ franczia főhadi szállásról Nov. 30d. 
délelőtti 11 órakor igy írnak. ,,eljött vég
re az óhajtva várt pillantás; a’ megtáma1* 
dásra kiadatott a’ parancsolat. Tegnap est
ve egyesitleltek azon seregcsapatok , mel
ly eknek az ostromban részt kell venniek ; 
a’ marsainak egy napi parancsolatja ki
jelenté nekik a’ munkálódás kezdetét“ 
s a’ t.

(Moniteur Beige) ,,A’ király tegnap 
délben (Dec. 1 ) főhadiszállására Lierrébe 
utazott. O Felsége Antwerphez az ostrom 
elsőbb napjaiban közel kivan lenni, hogy 
közvetetlen osztogasson ki , ha a’ történe
tek úgy kivánandják parancsolatokat, ’s 
sűi üebben kapjon az előesetekről tudósí
tásokat.

Antwerp Nov. 30d. délelőtt tizen
egy edfed órakor. Ma reggel 5 órakor hűld*
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te Gerard marsai Chassé generálishoz fel- 
szúllitását; a’ hadi követ nem eresztetett 
b é ; de még az nap folytában feleletet 
ígértek.

11|. órakor. Chassé generalis felelet- 
je az előőrök cominandirozo franczia tiszt
nek adatott által ; e’ pillanatban kellett 
azt Berchemben Gerard marsainak vennie.

Délben Chassé generalis ágyúztat. 
Délután fél órakor. A’ lövések száma ek
koráig 8— 10. A’ városban minden csen
desen van ; polgárok és katonák örülni lát
szanak , hogy vaíahára elkezdődött a’ dolog.

A’ belga minisztérium Nov. 26d. be 
adta a’ királynak elbocsáttatási kérelmét.. 
Elfogadja e azt Leopold, még 27d. tudva 
nem volt; azonban kételkedni lehet felőle, 
mint írják a’ belga újságok * mivel illy ké
tes környületekben nagy nehézségek ad
nák elő magokat egy új minisztériumszer- 
keztetésére nézve, kivált ha azt a’ kamara 
azon részéből kellene alkotni, meliy a' 
francziák benyomulását az ország méltó
ságával meg nem férhetőnek nyilatkoztatá.

Chassé generalis .Burght erősség felől 
kibontatta a’ gátokat, hogy ar mennyire 
csak lehet, vízzel mindent döntsön.

Thorn lír ki a’ hollandusoknál fog
va volt,  Pe<catore a' Belgáknál volt fo
gollyal Nov. 23d. kicseréltetett.

nélkül lévő intriguekben részesülnek pe- 
tersburgi tisztekkel is öszveköttetésben va- 
lának. A’ vétkesek elfogattak , ’s visgálat 
végett Oroszországba vitettek, kivéve né- 
melly Krakón keresztül Galiciába szököt
teket. A’ lengyel ügy állapotja naponkint 
könnyebbül; a’ császári kegyelem minden 
előtt nyitva ál l ,  ki ahoz folyamodik. A’ 
koronára szállott jószágok igen lassan vé
tetnek e l ,  ’s minden fontos okon épült 
ellenmondás tekintetbe vétetik. Sok kül
földre vándorlóit lengyel, hazájából kapja 
az élelemre szükséges jövedelmet. A’ ke
reskedés ’s mesterségek éledeznek. Csak 
társasági fénye nem fog sókára megjőni 
Varsónak (elég!), mivel a’ legnagyobb fa
míliák vesztettek legtöbbet, ’s vágynak 
leginkább lealázva.—

Az új tanítási rendszer kidolgozására 
nevezett biztosságLengyelországban annyi
ra vitte már munkálódását, bogy az osko
lák rövid idő múlva megnyittathatnak, —  
Osmofski lengyel gyalog tiszt, mivel a’ 
közelebbi revofutióban részt vett, hivata
lát ’s nemességét veszté ; egy vilnai nemes 
ember pedig ugyan ekkor mutatott hűsé
ge! jutalmáéi, két ezer rubelt kapott a’ 
kormánytól.! —

Egytelges Hírek.

Lengyel Ország*
Varsói hírek szerint y ott nem régiben 

alattomos czéízások fedeztetlek fel r’s ezek 
nek következéséiben sok e l f 'gatások fór* 
t jntek. A dolog <zorosb ősszvefiíggésenem1 l , ° . ,valu tudva a közönség e lőt t ,  annyi meg, ,  
i s ,  hogy nem a lengyel ügyben,  hanem ^ 
az orosz tisztek áltál támasztattak mozgá 
sok , kiknek a’ fővezér helytartó rend'elé- ; 
sei nem tetszenek. A  talán politikai szín

Megjegyzik ar párisi újságok , hogy 
gróf Pozzo di Borgol kivévén, az egész 
diplomatiaí test jelen volt uT kamarai ülé
sek megnyitásán.

Le g ú j a b b .  A’ belga király Nov. 2fi-ki végzése 
átfal a/.on őseire ha Antwerp i*ni‘t lövöldöztetnek, 
arany emlekpenzt ígér azoknak , kik a’ tűz oltásban, 
*s a’ vanj'Oh bátorságositásban legjobban kimutatják 
magokat. — (itasson űr r ki a’ franezia kormánytól tit- 
ko< küldetéssel indúlt Hágába , ar holtairdus előőrük- 
lől vissza irt as it tat ott.. Gróf Ofalia eddig párisi követ, 
neveltetett spanyol belső ministernek. iMaiquis Pal- 
niella Oporíófcul ismét Londonba érkezett.

(Hasznos Mulatságok 47. Szám. árkus Hirdetés,)
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a’ Hazai s Külföldi Tudósításokhoz.

Tudományos hirdetés*
Mind a' Jelenkorban , mind a’ 3‘2-d k és 39-dik számú Hazarés külföldi Tu

dósításokban , egy bonni írónknak előfizetés végett közhírré tétetett illyen czímű 
Munkái ]-sö Mi rosszabb a7 koleránál? Érzékeny víg Játék 3 szakaszban. 2-dik 

■Rajkó a’ Dádé mostoha fija. 3-dik Blánka és Bíbár el Bondukdari Libánonhegyi 
Fejedelem históriai nemzeti Dráma 4 szakaszban. 4-dik A' megcsalatott szerető 
dallokban vagy a' módi Szerelem* eleven példája, rézmettzettel. 5-dik A7 hét Ka
pitányok históriai vitézi Dráma 4 felvonásban. 6-dik Une étoile (ün étoál) Csil
lag. nemzeti Dalion 3 felvonásban. 7-dik Arany bölcső vagy Népgyöngy a’nemes 
magyar két Hon’ köz nemes és polgár fijainak ’s leányinak javokra , hasznokra 
erköltsi és csinosodási épűletjekre szereztetett. — Azért hirdettetnek előfizetés 
végett újonnan, hogy mivel a’ Szerző azokat, tsupán embertársainak használni 
kívánásból írta — ha ar Rönyvnyomtatót és Könyvkötőt a’ vevők’ pénzivei fizetheti 
csak azon az áron adja Munkáit a7 mennyiben neki kerül — de ha ön erszényé
ből kell neki a' nyomtatási és beköttetési terhet fizetni , ’s a’ munkákat Könyv- 
árosok’ kezeikbe adja (kiknek száztól húsz ltot fizetni kénteíen) azoknak árát két 
annyira emelni szinte kénteíen. — most ezüstben

Előfizetési ára az 1-sőjé 30 kr. 2 ké 20 kr. 3-ké 40 kr. 4-ké 12 kr. 5-ké 30 
kr. 6-ké 20 kr. 7-hé 24 kr.

Foglalatja az Aranybolcső vagy Népgyöngynek.
Melly a’ két testvér hazában élő köznemeseknek , polgároknak mind azon 

tudnivalókat mellyeket nekik , ön létek boldogitására, gyermekeiknek a’ szüksé
ges kimivelődésben idővel eszközölhető előrelépések’ gyámoláúl — most a’ nemze
tiség’ és józan pallerozottság’ serdülő hajnalán tanulni, és a’ magzatjaiknak m ű 
dén áldott nap' feljöttével lementével tanitani kell, rövideden és világosan de egy
szersmind, az elm ét, szelídült Nemzetünk csinos szavaival az andalító örömök’ 
bájos hangján gyönyörködtetve, a7 betűrend, helyesírás és pontos olvasás ala
pos rendszabásain kezdve, kiscsomóba göngyölve terjeszti elő; 7s az igazán tudni 
óhajtót, a’ természetes bölcset, két háromszori megfontolt olvasás után , az édes 
Remény mennyei sugárokkal tündöklő azon tavaszába ringatja ált; mellyben ról* 
az egész világ méltán elmondhatja: hogy—noha köznemes—nohapolgár— a'maga 
nemében bölts— ő —

Az egésszet alkotó Részek:

i

1. Értesítő azon tizmilio honosimhoz, 
kiknek e’ Népgyöngyei kedveskedem.

2. Előszó a’ köznemes és polgár ifjakhoz 
és szüzekhez honi társaimhoz. 
Második Félesztendő.

3. Alapmondások.
4. Betűk, tagolás’, írás’ olvasás nyoraos 

és alapos ösmérete,hány betűi vannak 
a’ magyaroknak ? h o l, és hogy kell
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a’ kettős belükkel élni ? •okokkal meg-
mutatva.

5. írás és nyomtatásban szokott Jelek, 
szokásba hozható jelek — hogy keljen 
azokat alkalmaztatni.

6.. Két betüjü szók.
7. Három betűjíí nevek.
8. Férfi és asszony nevek.
9.. Magyarországi vármegyék’ szabad ki

rályi városok' és szabad kerületek* nevei.
10. Törvényes és igazgatási tekintetben 

kiktől és bogy függenek azon Megyék, 
Kerületek és városok.

11. A’ nemeseket külön érdeklő törvé
nyek.

12. A’ polgárokat (jobbágyokat) szinte 
külön érdeklő törvények.

13. Magyarország történetírása vagy hisz- 
tóriája, Krisztus születése előtt 1500

esztendővel a’ mai időkig.
14. Igazgatószékek Törvényhatóságok , 

Magyar Tót Horvát országokban, és 
az Erdélyi nagy Fejedelemségben.

15. Hadi Kormányszékek Magyar és Er 
dély országban.

16. Magyar királyi Testőr sereg Becsben.
17. Magyar gyalog és .huszár Ezredek 

nevei.
18. Határőr Ezredek.
19. Fiumei ’s tenger melléki magyar bi

rodalom.
20. Szabad királyi városok, mellyektar

toznak Tárnokmester? mellyek a’ Ki
rályi személyes alá ? hogy ?hova viszik 
fe jebb pőréikét.

21* Az országgyűlés’ tartásának rendje, 
kik hivattatnak oda ? ’s mimódon tar
tatnak az Vílések ?

22. A’ Bölcsesség (Filosophia) mi tudo
mány ? mennyiben szükséges az köz
nemesnek és polgárnak.

23. Mathesis, Matemátikus., m i? men
nyiben kell azt tudni? ösmerni a’ köz 
nemesnek és polgárnak? J-ször Föld
mérésre , 2-szor Számításra, 3-szor 
Rajzre nézve ?

24. (Fizika) Természetvi’sgálat ösmeret, 
mi Tudomány ? mennyiben szükséges 
a’ köznemesnek? és polgárnak?

25. Orvosi tudomány (medika) mennyi
ben kell tudni a’ köznemesnek és 
polgárnak? kivált a' majd mindenna
pos betegségek* kikerülése végett.

26. Gazdálkodás’ (oeconómia) jó lábra 
állíthatása virágzásba hozhatása végett 
készített Alapjavallatok.

27. Kereskedést hogy kell tekinteni a1 
magyar nemesnek ? ’s polgárnak ? miért 
szükség azt neki a' tengereken is foly
tatni?

28. Földösmeret (geograpbia) znellyben,
bőven Magyarország és Európa rövideden

a’ világ több négy részei is leiratnak.
29. Nemzeti nyelvünknek a’ Fő Igazga

tó és T ö rv én y szék en  leendő Felvé- 
tetése, ’s egész hazaban közönségessé- 
tétele végett, Fges Királyunkhoz bea
dott kérelem, magyar és német nyel
ven. — 30. 3 l.~ —

32. Elmét gyönyörködtető élet’ frissítő 
játékok , — Kérdés felelet — Jósló — 
musika hegedű tárogató— húrhang 
—— táncz — Teke.

33. Istenhez Teremtűnkhöz Közatyánk
hoz Fohászkodások.

34. Láli és Oszint. Beszelgetes.
E’ 16 ívből álló Munkának ára, velinen 1 for. rendes nyom utó szép papi

roson 24 ezüst kr. — mellybol egy nyomtatott ívért, egy póltra sem jut. — Ebből 
kiki önmeggyőződéssel által láthatja: hogy e’ hasznos könyv'a’ közjó' előmozdítá
sa' tekintetéből készíttetett.

Az előfizetés megtörténhet vagy Eggenberger Könyváros , vagya’ Szerző Bu- 
dafalvi Bors Sámuel ügyvéd urnái. Pesten Ketsheméti utszábaa 447-dik szám alatt
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mas nagyobb helyeken a' nemzeti csinosodásra ügyelő urahnal vagy Elöljárók
nál. — J e g y z é k .  Ha a’ sa tót elhagyják a' fent jelelt munkát. — bolti ár«>k min- 
denikó hé annyi mint itt ki an téve. —'

JSzéna eladás.
(1 )  Tekintetes Pest Vármegyében keblezett Adacsi Pusztának az úgy  neve

zett Makádi rész osztályai idei takarodás jó minémüségű mintegy 50 Öl, szinte 
Alsó Dabason 25 öl széna van eladó , bővebb tudósítást vehetni az Adacsiról, 
az ott lakó Gazdától, vagy Dabason Halász Albert úrnál mint tulajdonosnál.

H i r d e t é s .
(1 ) A* nagy méltóságú magyar kir.udv. kamara rendeléséből közhírré tétetik; 

hogy jövő 1833-dik észt. Januarius 14-hén O Budán a' Praefectoratus hivatal iró 
szobájában a’ reggeli szokott órákon tartandó árverés utján, jövő 1833-dik észt. 
Május 1-sőjén kezdődő három egymást váltó esztendőre a’ többet ígérőknek ha- 

. szonbérbe fognak adatni e’ következő királyi haszonvételek: (Regalia Beneficia.)
1. Buda Részinél az úgy nevezett Máriaeichel korcsma.
2. Bogdány korona falujában a’ korcsma és mészárszék hozzá tartozó 2T9g- 

hód réttel.
3. Visegrad korona helységében a* korcsma és mészárszék.
4. Kospallag korona falujában ab korcsma és mészárszék hozzá tartozó 5 |

hód 30 El öl szántófölddel.
5. Ris Oroszi korona falujában a’ korcsma és mészárszék.

, 6. Kőbánya Buda Örs határában.
7. Kőbánya Zsámbék határában.
8. Kőbánya Tök határában.
9. Kőbánya Perbál határában.
10. Kőbánya Nagy Maros határában a’ Zebargényi út felett 2. szám alatt.
11. Visegrád határában egy hód káposztás kert, a* úgy nevezett Villám  

3|- hód kis rét, egy hód kender fold , és a’ kisOroszi tized háznál lévő 1  ̂ hód 
feltört rét.

Haszonbérleni szándékozók a’ fent említett napon és helyen elegendő bánat 
pénzzel megjelenhetnek, "’s oda meghivatnak, hol a’ haszonbérlés föltételeit elébb 
is megtekinthetik. Kőit Budán Dec. 3-dikán 1832.

Figyelmeztetés.
Minthogy a' súTyos nyavalyámból ki gyógyulván a mi az embernek egy fő 

boldogsága az egészség, hogy pediglen Stampfel Jakab urnák jótéteményeit meg
háláljam nékem erre most alkalom nyujtatott, és tudtára adom minden T. T. 
uraknak, nem külömben a’ kik kőszvényben szenvednek hogy Arad városában 
Stampfel Jakab úr házában e’ f . észtben feltaláltatott Vasas fördő hasznos légyen ; 
mert magam is ugyan ezen bajban szenvedvén és 20-or fördés után előbbeni 
égéssé gémét vissza nyertem úgy hogy mostanában magamat jól érzem ennek 
következésében ezen fördő nem eléggé javalható , és ditséri

K lu k o v ic s  I s tv á n ,  
Sebész Mester.
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Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typograpliiájában
Pesten, és Schwaiger Wigand Landes Köny városoknál Posonyban.

Systematica Operai»
Excelsae Regnicolaris Deputations art. 8. 1827. exmissae. 4ta.ára 10 f. e, p.

Bérbe adandó Quartély.
(1) Méltóságos Stettner Referendárius úr házában, Pesten a* Szép ntszában , 

ez egész első emelet T melly tizennégy szobából, három konyhából, és hozzá 
tartozó négy lóra való Istállóból, 2 kotsira való kotsi színből, széna tartó hely
b ő l, bor és fa pinczéből, és padlásból áll, jövő 1833-dik esztendei Szent György 
napra kiadandó, a’ többit ugyan a házban, a’ ház mestertől meg lehet tudni.

H i r d e t é s .
(2 ) Tettes Vas Vgyében sz. kir. Kőszeg várossában, Ügyvéd és Tábla Bíró 

Mecséry Dániel úrnál, egy még 1580 észt. Mart. 19-dikén JI-dik Rudolf Király 
által, Vincze Mártonnak és Györgynek adatott Armális Levél, eredeti voltában 
találtatik; azok tehát, a’ kiket ez az oklevél illethet, jelentsék magokat a’ neve
zett Úrnál.

Eladó-Ház.
(2) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné Szül. Tarkó Anna /sz -  

szonyságnak Pesten a’ Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtok! (Urbarialis.) Tisztségében jövő 
1833. Február 4-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a többet ígérőnek 
adatik e l .—

Széna Eladás.
(1) PestVgyében, Akasztó Helység mellett, helyheztetett Ácsi Pusztán, 

vagyon száz öl körül jó tavali és idei széna eladandó, melly folyó esztendőnek 
December 19-kén és 20-dikán , hely - színén tartandó Licitatio által, öl számra, 
azonnal leendő fizetés eránt, el fog adódni.

A * D u n a  V i z é n e k  á l l a p o t t á  a ’ B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r é n t  i832-dikben.

A 3 Gabonának P e s ti  p ia t z i  á ra  D ecem ber \2~diken  1832. V áltó  C z.ba /i, Posonyi mérő

1| tiszta 
i  fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

atábbvaló 1 
fr. kr. 1I

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbraló 
fr. kr.

Tiszta Biíza 1 6 — 40 [ 6  — 20 6 — Zab 2 — 4 2 — 1 — 56
Kétszeres | 4 — 40 4 — 30 — Kukoritza 3 — 32 3 — 28 3 — 20
Rozs j 3 — 20 3 — 10 3 — 6 Köleskása — — —

Árpa j 2 — ÍG 2 — 50 2 — 40 jKöles - - —

Dec. 6-dikán 6 Láb, 6 Hüv. 0  Von. 
— 7-dikán 8 Láb, 0 Hüv. 0 Von,

Dec. 8 dikén 8 Láb, 1 Hüv. 0 Von.



48. Szám.
H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
É g.

Vágyva feszíti szemét te feléd az égi halandó ;
Ott vár béke hazát , ott maradó örömet.

Majd mikoron pályám’ kifutom, ’s por testemet annya 
Be vesz i; óh ! adj uj é le te t , és nemeset!

____ ________________ K u 11 s á f.
PESTEN Szombaton Karácson Hava 15-dik napján 1832.

Magyar és Erdély Ország.
A’ kir. személyes jelenlét törvényszék

beli helytartója Méltóságos Kapos Mérei 
Mérey Sándor ú r , Besenyői Beöthy Sán
dor ő nagyságának a’ kir. ügyek főigazga
tójává Felséges királyunk által lett kine- 
veztetése által megürült personalisi ítélő 
mesteri hivatalra, Nagys. Cserneki és Tar
kői DesseőíFy Bertalan urat, eddig a’ fő- 
méltóságu magyar kir. udv. kanczellária 
titoknokát, nevezte ki.

Apostoli Felségünk December 3-dikán 
kőit legfelsőbb határozása által a’pécsi fő
káptalannál, Tersztyánszky Imre pécsi fo- 
esperest urat őr kanonokká, a’ tóinai fo- 
esperest Csausz István urat pécsi foespe- 
resté, Tomics Ferencz kanonok urat pe
dig tolnai főesperesté kinevezni kegyelme
sen méltóztatott.

Apostoli királyunk Dec. 3 dikán kőit 
legfelsőbb határozása által a’ pécsi főkáp
talannál megürült két kanonokságra Felső- 
Mindszenti plebanus Benczenleitner Fe
rencz, és Szászi plebanus Kelemen Jó’sef 
urakat méltóztatott kegyelmesen kine
vezni.

Ő cs. kir. Felsége Dec. 3-dikán kőit 
legfelsőbb végzése által a’ Pesti magyar 
kir. Egyetemnél a’ politikai é% kamarai tu- 

Második Félesztendő•

dományok, kereskedési ’s váltó törvény 
megürült tanitószékére T i p u 1 a Péter 
urat, eddig a’ Po’sonyi kir. akadémiában 
ugyan azon tudományok’ Professorát méD 
tóztatott kegyelmesen kinevezni^

Felséges királyunk Mélt. Szirma Bes- 
senyői Szirmay Adám urat, a’ főméit. Hét- 
személj’es tábla közbiráját cs. kir. kama
rássá kinevezni kegyelmesen méltóztatott.

ü  cs. kir. Felsége Nov. 30d. kőit leg
felsőbb határozása által,  arany kú ltsos,’s 
cs. kir. valóságos belső titkos tanátsos idősb 
gróf Nádasdy Leopold ur ő excját Nemes 
Komárom Vármegye főispányságátul tu
lajdon kérésére felmenteni, ’s ugyan azon 
Megyének főispányi Helytartójává ifjabb 
gróf N á d a s d y  Leopold , cs. kir. kamarás, 
’s táblabáró urat kinevezni kegyelmesen 
méltóztatott.

Országgyűlési követek a’ nagyváradi 
káptalanból Főtiszt. Tagen János nagy pré
post és Kricsfalusi Ferencz kis prépost ’s 
debreczeni plebanus , és kanonok urak.

Főtiszt. Engelhart Anzelm úr, mint 
a’ po’sonyi kir. akadémiának nem rég ki
nevezett aligazgatója, folyó hónap 8-kán 
iktattatott ünnepiesen e’ hivatalába.

Posonynál a’ dunai hid Gróf Zichy 
Ferencz ő Excjának kívánságára folyó hó
nap 8-dikán kezdődvén visszaállíttatni,
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10 dikén már szabad 's bátorságos mene
telül szolgált az országgyűlésére minde
nünnen érkező haza attyainak.

A’ pesti magyar kir. Egyetemnél ne
mes Hunyor Károly , a’ törvénytudomány 
első évi hallgatója, folyó hónap 8 dikán 
nyert a’ philosophiai tudományokban doc* 
tori borostyánt.

A ’ nagymélt. Helytartó tanácsnál kö
vetkező előléptetések történtek: Sculteti 
István, eddig iktató, lett lajstromozó; De- 
dinszky Elek főiktató; Máthé János alik- 
tató ; Zrinszky László iktatói tiszt; Nagy 
Antal fizetésbeli practicans.

Szabad kir. Esztergám városának ta
nácsa ’s tisztviselői az 1832. Szent András 
hava 19 és 20d. napjain tartott tisztujitás 
szerint ekkép következnek: Főbíró Tarko- 
vics Bazi 1 ; polgármester Krakoviczer Fe- 
rencz; kapitány Pinke István. Tanácsbe
liek: Kollár Antal, Fáik János, Horváth 
Imre, Heliser Jósef, Rigler János, Szlo- 
boda János, Maurovich Rudolf; főjegyző, 
és betsületbeli tanácsnok Menyhárt István ; 
aljegyző Takács István ; főügyvéd Kiss Mi
hály ; aíügyvéd Viola Ferencz; lajstromo
zó Fvoik György; jegyzőköny viró Hart 
mann lgnácz; kiszolgáltató Szaller János; 
rendes Írnok Ottinger Jakab ; perek gond
viselője Kakas Ferencz urak.

Ralásfalváról November harmadik 
napján: Tegnap előtt úgymint November 
első napján szomszédságunkban Tűiben 
igen díszes és fényes egyházi innepet tar
tottunk , a’ midőn a’ romano katolika kö
zönség’ számára nagyobbára ő excellentiá- 
ja nagy méltóságú erdélyi Püspök Tusná
di K o v á c s  Miklós úrnak költségén épült 
szép alkotmányu nagy templom felszentel- 
telett, és hogy ennekutánna abban rend
szeresen istentisztelet tartassék , megnyit
tatott.

Sz. Udvarhelyről Nov. 28-dikán: Mái 
napra viradólag, meghala Abrahámfalvi

Méltóságos U g r ó n  János űr, nemes Ud
varhelyszék főkirálybirói Helytartója, és 
a’ Sz. Udvarhelyi ref. főoskola és T. egy
házi kerület inspector főcuratora 79-dik 
évében.—

Vázsonyi nemes Scherz Fülöp úr, 
posonyi szép vagyonú lakos, szüntelen 
iparkodván hazánkban a" jót és hasznost 
előmozdítani, közelébb a’ nemzeti magyar 
Múzeumot ritka adományával gyarapitá; 
névszerint 1.) Bethlen Gábornak 1720d. 
egy aranyával, mellyen ez olvasható : „Rex 
Hungáriáé.“ 2.) VII. Károly római császár 
egy tallérnál nagyobb ezüst emlékpénze, 
mellyen a’ császár hitvesével Mária Amá
liával együtt szemléltetik 1742. esztendő* 
rűl. Édes vissza emlékezést gerjeszt e’ pénz 
Magyarország vitéz honfiaiban. E’ szép 
hazafiui adomány annál kedvesebben véte
tik a’ nemzeti magyar Muzeum által , mint
hogy gyűjteményéből mind két említett 
darab eddig elé hibázott, (közli Haliczky 
Antal, a’ nemzeti magyar Muzeum első 
őrje.)

Újvidéken Nov. 21d. hunyt el Petro- 
vics Gedeon a’nem egyesült Görögök bácsi 
püspökje, ki azon megyét 25 évek lefoly- 
ta alatt főpaphoz illő buzgalommal ’s elő
relátással igazgatá. Nyugodjanak csendesen 
porai!

Nagy Britannia.
A’ ,,Favorite“ nevű franczia hadicor- 

vett földkörülti hajózásában nem rég uj 
Zelandnál kötvén ki, hogy magát ki iga
zítsa, nehány ágyút is szaliitott a’ partra, 
a’ hajóbul kihordott szerszámok és mun
kások’ óltalmáúl a’ bennszülettek ne talán 
történhető megtámadásaik ellen; mire an
nyival nagyobb szükség volt, mivel azok 
(uj Zelandiak) már előbb több amerikai és 
más hajókat megtámadtak és felégettek. 
Az uj déli wallisi angol kormánya, melly 
régtől fogvást kívánt uj Zeland (Australiá- 
ban, 2,840X1 £) birtokába jutni , ha&z-
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nálta ez alkalmatosságot mindkét Zelandi 
sziget elfoglalására. Az ezekben megtele
pedett angol missionariusok e’ részben va
lódi szolgálatot tevének hazájoknak; a’ 
mennyiben a’ két szigetbeli 13 fő lakost rá
vették , Hogy Anglia királyához következő 
levelet írnák: „Wilhelm Király ! M i,  uj 
Zeland elöljárói, kik Kerikeri nevű hely
ségben öszvegyülekeztiink, írunk teneked : 
mert haljuk , hogy te túl a’ tengeren leg
nagyobb fejedelem vagy, mivel azon sok 
hajók, mellyek hozzánk jőnek, mind a’ 
tieid. Olly nép ez a’ miénk , melly sem
mivel se bir. Nekünk csak építésre való 
fánk , lenünk , sertéshúsunk , és krumplink 
van. Ezeket eladjuk mi a’ te népednek, 
’s igy láthatunk európai természet vagy 
mesterség miveit. Csak a’ te országod jól- 
tévő mi hozzánk. Te tolled jőnek missio
nariusok is , kik minket tanitanak , hinni 
a’ Jehovát, Istent, és az ő fiát a’ Jésus 
Kristust. Hallottuk, hogy Marian nemzet
sége (a’ FrancziaR.) el akarják venni földün- 

• ket: kérünk tehát tégedet, légy barátunk, 
’s ezen szigeteknek óltalmazója: hogy mi 
más nemzetségek által el ne szaggattasunk , 
’s hogy idegenek birtokinkat el ne vehes
sék. Ha végre némellyek embereid közül 
irántunk gorombául viselnék magokat, 
mert sokan vágynak itt,  kik a’ hajókról 
elszöktek ; kérünk tégedet, büntesd azokat, 
hogy néked engedelmeskedjenek, ’s hogy 
e’ sziget lakosi bosszúja őket ne érje. E' 
levél mi tői lünk, uj-Zeland fejeitől eredt. 
(Aláírás.) W ar er a h i, R é w a ,  P a t u o -  
n e ,  Ne n e ,  R e k e a o ,  Te t ő r e ,  Te mo -  
r e n g a ,  R i p i ,  H a r a ,  A t u a h a e r e ,  
M o i t a r a ,  M a r a n g i  , T a u n n  i.“ Jól
lehet a’ franczia hajó kevés idő múlva to
vább evezett, ’s szándékában a’ franczia 
kormánynak nem is volt e’ sziget meghó
dítása; még is seregcsapatokat szállítanak 

jó alkalmatossággal az anglusok e’ szi
g e te k r e , ’s ezek nek  urai le ttek . R é g  n em

tett szert illy szép nyereségre az angol 
kormány. A’ kender, és fa , mellyeket e’ 
szigetek teremnek, az egész földön legjob
baknak tartatnak a’ hajóépitésre; fekvések 
tekintetéből , a’ déli tengeren középpontúi 
szolgálnak a’ czethal fogasra, melly na
ponkint nagyobb fontosságú kezd lenni. 
A’ lakosokból igen jó hajós legények tel* 
nek ki, kevés fizetést kivánnak, ’s az éle
lem nállok igen últsó.—

Több angol újságok szerint a’ parla
ment eloszlatásának Dec. 3-dikán kelleték 
megtörténnie. O Felsége a’ király a’ jövő 
1833 ban Hannoverát szándékozik meglá
togatni, hol 1818 ólta nem volt. A’ hol
landi király némelly angol földmérőknek, 
kik nem rég Amsterdam mellett vasút 
készítéshez fogtak, megengedte ennek foly
tatását; az ehez kivántató materialék egy 
britanni vashámorban készíttetnek.

Nem rég Londonban egy nagy nép 
gyülekezet követséget küldött lord Alt- 
horphoz a’ ház és ablakadó eltörlése tár
gyában. A ’ miniszter megigéré a’ dolognak 
különös figyelem alá leendő vételét.

A’ már lefoglalt hollandi hajók ’s az 
azokon lévő mivek becse többre rúg egy 
mill, font sterlingnél. — Beszélik, hogy 
Malcolm admiral már Dealba visszatért 
volna. Az angol király még mindég ked
vetlen a’ Hollandia ellen kezdett kénsze- 
ritő rendszabások miatt. A’ Globe fanyar 
észrevételeket közöl azon környülményre , 
hogy Gróf Pozzo di Borgo a’ franczia ka
marák megnyitásán jelen nem volt.

Franczia Ország.
A’ követkamara Nov. 8-diki ülésében 

a’ thronbeszédre készített felirási javallat 
vétetett vitatás alá. T h o u v  e ne l  úr meg- 
támadá a’ kormányt, mellynek , vélekedé
se szerint, jelszava ez: „mindent a’ kirá
lyokért, a’ népekért semmit.“ Háború foly
tattatok, úgymond, Leopold király ked-

)(



véért, kölcsön biztosittatik Otto király ré
szire , ’s az egyesült statusoknak könnye
dén 25 mill, pótlék adatik. Végre hevesen 
panaszkodék az ostromi állapot, különö
sen pedig a’ minisztériumnak némelly kö
vetek ellen véghezvitt üldözéseik iránt. 
S á l v e r  te ur Berryer üldöztetése’s azon 
képtelen ellenmondásokra nézve kívánt fel
világosítást, mellyek a’ polgári tisztvise
lőknek Berry herczegné iránt mutatott 
előbbi magok viseletét bélyegezék.

A’ Nov. 29-diki ülésben gróf d’ A r- 
g o u t  több bizonyító Írásokat terjesztett 
elő annak megmutatására, hogy az előbbi 
minisztérium semmit sem mulasztott el 
Berry herczegné eifogatására. Ezután 
T h i e r s  úr lépett a’ szónokiszékbe, ’s 
hosszas beszédben mutogató meg a’ minisz
tériumtól követett rendszert, névszerint 
mondá ezt is, hogy a’ kormány kívülről 
éppen annyi mérsékletséget, mint erőt 
mutatott. Majd nehány kérdéseket intézett 
az oppositióhoz. „Az urak talán, mond 
a’ többek közt, megakarják változtatni a’ 
választási adót? (Francziaországban az or
szággyűlési követek’ választásában szavaz
ni jussa csak annak van , ki 25 esztendőt 
meghaladott és 200, választás alá csak a’ 
jöhet, ki 30 esztendőt betöltött és 500 
frank (ugyan ennyi váltó forint) adót fizet. 
„Tgen is!“ felelt Odillon Barrot. Rajta te
hát! mond Thiers, igy az urak 38 hónap 
alatt a’ constitutio egész alkotmányát le
fogják dönteni. A: többség határozand köz
tünk , ’s az urak közt; azt esmerjiik mi el 
auctoritásnak; ’s annak ellenére soha nem 
cselekszünk.“

A’ kormány rendszerének előterjesz
tését azon hitvalláson kezdé Thiers úr, 
hogy minden kormányfi, következésében 
az emberi erőtlenségnek , soha felette , de 
mindég alatta van a’ történeteknek, ’s 
igy mindenkor legjobb akaratjának is csak 
tökéllellen resultatumairól beszélhet. „Az

oppositío ezzel vádol bennünket, hogy 
határozó lépésekkel haladunk a’ restaura- 
tio felé. Úgy de Francziaország a’ júliusi 
revolulio által semmit nem akart egyebet, 
mint képviselői monarchiát c s a l ó d á s  
n é l k ü l ;  a’ restauratio ezt nem akará 
megadni, hanem önkényű hatalomra tö
rekedve megbukott; az új monarchia pe
dig minden Ígéreteit betőlté. Uj aristocra- 
tiát alkottunk, mond az opposítio. (Hogy 
a’ júliusi revolutio által újonnan alkotott 
kamarák is aristocratiai alapon épültek, 
megtetszik onnét, hogy a’ király paireket 
határozatlan számmal nevezhet ki hivatal, 
tudomány, ’s polgári helyheztetés által 
megkülönböztetett személyek közül; azon
ban e’ categoriák olly szélesen terjednek, 
mellyeken kivül pairt keresni , törvényes 
megszorítás nélkül sem jutna valakinek 
eszébe. A’ követkamarára nézve a’ mint
egy 34 mii. lakost számláló Francziaor
szágban a’ választók száma kétszáz ezer, 
a’ választás alá jöhetőké 15—20 ezerre 
megyen.) Egy illy statusban, minta’ miénk, 
többség kormányoz, ’s ez adott a’ király
nak pair kinevezési hatalmat. Nem aka
runk a’ népen könnyiteni ; mond az oppo- 
sitio; a’ kormány mindenben , a’ financziai 
dolgokban is a’ többséget kérdé meg. Ren
del felvevé tovább a’ miniszter vádjait az 
oppositionak, ’s a’ kormányt mindegyikre 
nézve többséggel, ’s az emberekkel köz 
erőtlenséggel védte! Végre igyekszék meg
győzni az oppositiót a’ felől , hogy a’ mi
nisztériumba jutva, az is csak mostani rend
szerét követné az országiásnak. (?) Odillon 
Barrot jeles dolognak állítá , hogy mind
járt a’ kamaraülések kezdetén nyilván ’s 
világosan kifejezi magát a’ minisztérium; 
panaszkodék pedig azon , hogy a’ kevesebb 
számú félt (minoritást) önkéntesen ’s erő
szakkal igyekszik a’ kormány elnyomni; 
megmutogatá, hogy neki ’s pártjának a’ 
constitutio ad just az oppositióra, hogy
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n ek ik  k ö te lesség ü k  az o p p o s it io ,  „mig csak  
a ’ kormány egyenes utat n em  k ö v e t a ’ 
restaurationak azon örökös gondolatja , 
hogy az oppositio lebuktatása ’s eltörlése 
által nyugodalmat szerezzen, X. Károlyt 
szomorú végre juttatá ; a’ mennyiben a’ nép 
jövendője heroldját tekinti az oppositió- 
ban, ehez képest a’ kormány is őrálló
jának tarthatja ezt a’ nép kitörései el
len. Azt kérdi a’ minisztérium , mit aka
runk? Mi még mindég csak azt akarjuk 
mit Júliusban , ,,egy örökös, de áttörhe 
tetlen határok közé szorított, famíliái in
teresszéktől ’s idegen befolyásoktól szabad 
monarchiát. A’ lefolyt két esztendő még 
inkább meggyőzött a’ felől bennünket, 
hogy „illy monarchián kivül semmi sincs 
gondolható/1 Kifejtette tovább Odillon Bar- 
rot az alapkülönbséget a' júliusi revolu- 
tiót csak puszta történetnek, és más fér
fiak által restauratio folytatásának tekintő 
vélemény, és a’ közt, melly a’ restaura- 
tiót csak a’ nagy revolutioi drama episod- 
jának nézi, melly után a’ nép idegen ba- 
jonetek által kiragadt felsőségét (souverai- 
netüt) ismét visszavette, ’s egy becsületes 
embert, jóllehet Bourbont, királyá tett. 
E’ vélemény szerint ,,a’ népfelsőség elemen- 
tuma minden h a t a l o m n a k ’s ez okfőből 
indulván ki, sürgette ’s nyerte meg az op
positio leszállítását a’ választási ’s valasz- 
tatási adónak, (de nem szállíttathatta azt 
le annyira, mint Lafayette, Tracy, Sal- 
verte, és más népszabadság emberei kíván
ták) a’ nélkül hogy ez által az országot 
felforgatta volna, m o s t a n i  k í v á n s á 
ga a z o p p o s i t i o n a k — mitő (Odillon 
Barrot) előre formaszerint kinyilatkoztat—  
h o g y  az ú g y  n e v e z e t t  c a p a c i t á -  
s o k  n é p k é p v i s e l ő s é g r e  b o c s á t 
t a s s  a n a k. (Már 1831. Febr. elhatározá 
a’ követkamara, hogy a’ miveltség neme
sebb lépcsőin álló személyek — capacitá- 
so k  —  csak felét fizessék  a ’ v á la sz tá s i, de

n em  v á laszta tási ad óm érték én ek ; azon b an  a* 
pairkamara v issza v eté  a’ liberális törvényt. 
„Várjuk e l, mire mehetnek a' mostani or-  
szággyülésen nemes lelkű baráti a’ népsza
badságnak!) Majd hevesen támadá meg 
e’ jeles szónok törvénytelen lépéseit az 
igazgatásnak. A’ mi a’ külső viszonyokat 
illeti, mond Odillon Barrot, ez időpont, 
mellyben talán éppen a’ legelső ágyúlövé
sek történnek, nem való azoknak fejte
getésére. Egy két szót ejtvén még a’ Len
gyelek mellett, végezte beszédjéi.

(Moniteur) Tegnap (Nov. ‘29.) estvéli 
8 órakor fogadta a’ király a’ pairkamara 
azon követségét, melly a’ thronbeszédre 
készített felirást átadá. A’ pairkamara elöl
ülője olvasta a’ felirást; mellyre a’ király 
imigy felelt: „Pair uraimék ! Valódi gyö
nyörűséggel fogadom azon felirást, mellyet 
az urak előmbe terjesztenek. Örömmel 
látom, hogy azon érzések, mellyeket e* 
nyilvánosit, az enyimekkel tökélletesen 
megegyeznek. Tiszta gyönyörűséget szer
zett nékem az urak szíves indulatja , melly 
szerint meghallván az ellenem intézett me
részletet, tüstént ’s önkéntesen jöttek hoz
zám , és örömre hevülve használom ez al
kalmatosságot, mellyel azt az urak előtt 
ismét bebizonyíthatom. Örülve, hogy az 
urakat ismét törvényhozói munkáiknál lá
tom»; reményiem , hogy továbbra is olly 
hazafiui buzgósággal ’s fogytig olly bölcs 
előrelátással szentelik azoknak magokat, 
a’ miilyenről már nem egyszer adott bi
zonyításokat a’ pairek kamarája , ’s mellye
ket Francziaország olly nagyra becsűi. A’ 
különböző status hatalmak közt uralkodó 
egyetértés, legkielégítőbb következésekkel 
biztatnak bennünket; tudják az urak, hogy 
mindenkor minden kívánságaimnak tárgya, 
minden igyekezeteimnek czélja e’ vala, ’s 
köszönöm az uraknak azon fáradozásit, 
mellyek az enyimeket gyámolitják.“

A ’ követk am ara JNov. 30 -d ik i ü lé sé -



Len a’ felirásfeletti vitatások alkalmával 
Merilhou úr következő pótlékot kívánta 
iktattatni az addressbe: Sire! Nyilvános 
törvényeink alapzatjai közül egy , melly 
soha büntetlen meg nem sértetett, ’s mel- 
lyet az 1830d. charta 53 ’s 54d. czikkelye 
határozottabban sanctionált, a’ miniszte
rek által letapodtatott. A’charta ezt mond
ja : „minden csak természetes bírái által 
ítéltethetik meg,“ ’s még is a’ nem katona 
polgárok elvétettek természetes biráik elől, 
hogy katonai törvényszékek elébe állít
tatnának. A’ charta még az említettekhez 
függeszté: „következésképpen semmi rend
kívüli biztosságok és törvényszékek nem ál
líttathatnak , bár melly czím vagy név alatt 
legyenek azok,“ és még is haditörvény 
székek Ítélték rendkívüli c o m m i s s i o  for
mában a’ politikai vétkeket, mellyeknek 
elesmerése a’ charta 69d. czikkelye, és az 
1830 Oct. 8d. törvény szerint világoson a’ 
Jurynak tulajdonittatott. A’ charta és tör
vények e’ nyilvános megsértése most már 
nagy és ünnepies elégtételt kíván. Megkell 
tudni Francziaországnak, hogy a’törvények 
végrehajtása nem csak a’ privatvétkek ellen 
van bátorságositva; a’ sem elég , hogy egy 
legfelsőbb birói Ítélet (a’ cassatio udvaré) 
visszadta egész erejét a’ constitutiós biz
tosításoknak , a’ nyilvános hatalmak (or
szággyűlés) magos helybe nem hagyásában 
uj szentesítésre (sanctio) kell azoknak ta 
lálniok. Midőn mi ez a’ constitutio sérel
mével tett rendszabásokat illy ünnepiesen 
gyalázattal bélyegezzük; hisszük, hogy 
Felséged — szintúgy, mint az ország iránt 
«zent kötelességünket teljesítjük; mert a’ 
júliusi thronus és az 1830d. charta egy; 
az egyik nem sérülhet a’ nélkül, hogy 
a’ másik meg ne rendüljön.“ £ ’ nagy több
séggel félrevetett javallat készítője taná
csosa a’ cassatio udvarnak ! Példa világit! !

Az Independant de la Moselle szerint, 
parancsolat adatott ki Metz , Thionviile ,

Longwy, Bitche, Marsai, és Tóul erős
ségek felfegyverzésére. Metz fegyveres erő
vel való megtöltése már elkezdetett.

(Folytatás.) „Igazság és mérsékletség 
azon bélyeg, mond a’ többek közt a’ pair 
kamarai felírás, mellyet dicső revolutiónk- 
nak , hogy magának hiv maradjon követ
nie kell. Egy illy nemes czélt maga elébe 
tűzött kormányrendszer nállunk minden
kor segédre talál“ ’s a’ t. Az egész vissza- 
hangzás lévéna’ thrónbeszédnek , megelég
szünk belőle ennyit közleni.

Olasz Ország
A z Alig. Zeit. egy római levelezője 

igy ír Nov. 24d. Mind inkább világossá 
kezd lenni, melly kevéssé bizik itt a’ kor
mány a’ csendesség tartósságában. Elfoga- 
tások Rómában , mint a’ tartományokban 
naponkint történnek. Hivatalos bizonyos
ság is jelent már meg ez iránt. Az idevaló 
újság tegnap előtt közle toldalékjában egy 
öszveesküvésről való tudósítást, ’s az alat
tomos forralok czélzati amaz elfogatások 
által valósultak meg. A’ közlés foglalatja 
röviden ide látszik kimenni: 1) nagy nem
zeti egyesületállott öszve Olaszország meg
szabadításara. 2) Ez egyesület planuma 
messzeterjedt levelezés által fejtődzött ki, 
melly a’ kormány kezében van , ’s részint 
az egyesület fővárosából (Marseille; itt 
jelent már régebben meg egy újság „la 
Giovane Italia“ —  ifjú Olaszország — czím 
alatt, melly név már most az egész társa
ságra kiterjed) ered , részint az idevaló sta
tusoknak több levelező városaiból. E’ le
velek látszhatóan semmi különös érdekű 
tárgyakat nem foglalnak magokban, de  
az üres hely bennek chemiai tentával íra
tott; 3 világos e levelekből többek közt 
hogy az egyesület tanulatlan könnyen fegy
verzett csapatokat (Guerillas) igyekszék al
kotni. A’ ki e’ levelek kivonalit figyelme- 
tesen átnézi, tüstént elösmerheti az , „ifjú 
Olaszország“ n ev ezet igen helyes v o ltá t;
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m e r t O laszo rszá g  m o sta n i h e ly h ezte tésé -  
ben csak fiatal képzelkedők (Schwärmer) 
tehettek illy czélt magok elébe. Leghomá
lyosabb helye a’ levelezéseknek, hol a’ 
bosszúállásról van szó. Okosan van e 
téve a’ dolog hivatalos kihirdetése, arról 
különbözők a’ vélekedések. JNem egy pél
da történik , hogy a’ házgyermekei, a’ he
lyett hogy a’ patkányok vagy egerek meg
kóstolnák az arsenicumot, megcsalódnak 
a’ czukorszin által.“

A’ Diario di Roma így ir November 
11 -dikéről: „A.z Aetna, melly 1819 óta pi 
hent, e’ f. hónap elején megnyila,’s a’ be
lőle kihányt láva Bronte felé folyik. Teg
nap már nehány szőlőhegyeket borított el, 

[ ’s csak 5 mfnyire volt még a’ lapályos tér
től. A zon vidék tehát, melly szigetünkön 
a* legjobban miveitekhez tartozik, ’s ki- 
lencz ezer lakost számlál , nem kevés ve
szedelemben forog. Herczeg Marganelli 
alfelvigyázó Brontéba m ent, hogy a’ ví
gasztalaién lakosok szükségeit a’ lehetősé
gig könnyítse.“

B e l g i u m .
Marsai Gerard franczia és angol or

szág nevében következő felszóllitást külde 
Chassé generálishoz: „Bergout főhadiszál
láson Nov. 30d. Generalis úr ! A ’ vezérlé
sem alatt lévő franczia sereggel Antverp 
fellegvára előtt az 1831 Nov. !5d. egye
zés végrehajtását kívánni jelentem meg, 
melly Ő Felsége a' Belgák királyának e 
fellegvár, és a’ Schelde mind két partján 
ehez tartozó erősségek birtokát garantiroz- 
za. Reményiem hajlandó lessz uraságod e 
kívánság törvényességét elesmerni. Azon
ban ha várakozásomon kiviil ellenkező tör
ténnék; megvagyok bízva kijelenteni, hogy 
minden hatalmamban lévő eszközöket kén- 
telenittetem használni az antwerpi felleg
v á r  elfoglalására. Az ostromi munkálatok 
a7 fe lleg v á rn a k  k ü lső  erő sség e ire  fo g n a k

in té z te tn i , és  b ár a’ város f e l ő l , m in d  az
erősítés gyengesége, mind a7 házak fedezé
se előmeneteles megtámadást ajánljon is 
énnekem; ezt használni nem akarom, re- 
ménylvén hogy generalis úr is illőleg a7 
hadi törvényekhez, ’s mindenkor tisztelt 
szokásokhoz, a’ városra nézve minden 
ellenségeskedéstől megtartóztatja magát. 
A’ város egy részét én csak azért foglal
tattam el katonákkal, hogy meggátoltas
sák azon veszedelem , melly azt (a7 várost) 
az uraságod pattantyússága tüzelésének ki
lenné. A’ város ágyúztatása valóban bar- 
barus tett, ’s minden nemzetek kereske
désére nézve nagy szerencsétlenség lenne.“

„Ha az úr a’ felszóllíuás ellenére is 
a’ várost lövöídözteti, Anglia és Franczia 
ország kárpótlást fog kívánni. Uraságod 
látja , hogy az esetben egy minden mi veit 
nemzetek előtt tisztelt szokás megsértéséért, 
’s az innét származó veszedelemért, ön 
maga leénd felelet terhe alatt. Várom fe- 
1 eletjét generalis úrnak, ’s hiszem, hogy 
a’ fellegvár ’s minden hozzá tartozó erőssé
gek átadása iránt velem haladék nélkül al
kuba ereszkedik. Kérem generalis urat, 
fogadja tiszteletem bizonyítását, (aláirás) 
Gróf Gerard a’ franczia északi tábor fő
vezére.“

A’ politique Nov. 30d. ezt írja: F a l
ion ú r felvállalta az uj minisztérium al
kotását. így tehát az oppositio azon pon
ton á l l ,  hogy kormányra jusson. Tehet e  
szert mind két kamarában szavak több
ségére, e’ nehéz megfejtésü  k érdés. A’ ki
rály, m in t mondják , F a lio n  úrnak te lje s  
hatalmat ad ott. „ A lk o sso n  az u r  m in isz
t é r iu m o t ,“ m o n d a  n e k i ,  „ m in t jón ak  lát
ja ;“  ha az u r  p lan u m a m eg n y erén d i a ’ 
k am arák , v a g y  is az ország  h e ly b e n h a g y á 
sát , szám o lh a t m eg eg y ez ésem r e .“ F a lio n  
úr M u elen aereh ez fo ly a m o d o tt ,  7s  k é r te ,  
v á lla ln a  h e ly e t  a7 m in isz té r iu m b a n , de a7 
ki azt el nem fogadá. Beszélik, hogy
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Brouckere úr lenne közjó vedelem, Del- 
ht>ugne belső, Juliién külső miniszter. 
Falion úr tegnap jelen volt a’ képviselők 
házában, ’s több kérdésekre nézve egészen 
Ju liién  úr értelmében fejezte ki magát ; 
a’ honnét lehet következtetni, hogy a’ mi
nisztérium határozólag az oppositio fél
ből választatik. A’ király holnap a’ fran- 
«Zia főhadiszállásra utazik.

(Journal d’ Anvers.) Mi még mindég 
minisztérium nélkül vagyunk. Bizonyos
nak állítják, hogy Muelnaere, de Theux 
és Dubus urak nem akarnak abba lépni. 
Királyunk kétesebb zavarban van , mint 
bár melly más fejedelem. A’ szükség pa 
rancsoló törvénye vett erőt Európán ; a’ 
leghatalmasabb statusok is kéntelenek most 
ennek engedni, ’s mind egyik kabinet felál
dozta annak interesszéje egy részét. Hogy 
húzhatná hát ki magát a’ gyenge Belgium , 
mellynek még alig van politikai organi- 
satiója , ’s melly az európai béke és le
fegyverzés akadályának tekintetik, e’min
denektől elesmert törvény alól ? Merészen 
ki kell mondanunk: hogy ha Belgium a’ 
tőlle kivánt áldozatra nem hajlik ; meg
szűnik lenni. Két hatalmas status gyámo- 
litja eddig Belgiumot; legyen csak vak
merő ezeknek segedelmét megvetni Bel
gium! bukása kerűlbetetlen !“

Chassé generalis, marsai Gerard fel- 
szóllitására adott feleletjében kinyilatkoz
tató , hogy Antwerpet mind addig neutrá
lisnak tekinti, mig csak a’ város erős
ségei ’s az ahoz tartozók ellene nem hasz
náltatnak. Marsai Gerard ugyan az nap 
(Nov. 30.) újrasürgetébáró Chassénel Ant
werp megkiméllését; különben, mond a’ 
marsai, személyesen reá (a’ generálisra) 
kárámlik a’ feleletterhe. Sebastiani gene
ralis, kire Tete de Flandre megvétele 
van bízva , főszállását Beverenbe tette.

Antwerp! Dec. 1 sőjén kőit tudósítás 
szerint, az nap is lövöldöztetett Chassé ge
neralis a’franczia munkásokra, kik a’ sántz- 
árkok és battériák készítésével foglalatos
kodtak ; még e’ levél elindultáig (délután 
2 £ óra) csak két ember veszté életét. A* 
francziák December 3-dikán kezdik lőni 
a’ fellegvárt. Legutóbbi hírek szerint a* 
belga előbbi minisztérium megmarad.

P o r t u g a l l i  a.
Az angol Standard írja Portsmouth- 

b ó l, hogy D. Pedro igen veszedelmes hely- 
heztetésben van. Mert jóllehet még eddig 
eleség dolgában szükséget Oporto nem 
szenved ; de ha a’ Douro öblit D. Miguél, 
mint kezdte, tovább is bezárva tartándja, 
Oporto lakosainak vagy éhen kell meg- 
halniok, vagy magokat D. Miguel önkényé
re feladni.“ Marquis Palmella részint ezért 
utazott Londonba ; és hogy az angol mi
nisztérium D. Miguel ellen a’ brittus alatt
valók vagyon és személybeli bátorságát 
haladék nélkül biztosítsa.

Egyvelges Hírek.
Ottó görög király elindulása Mün

chenből Dec. 7-dikre van határozva.
A’ carlisták Francziaországban aláírás 

utján Bossi Mária, a’ Duguigny kisasszony 
szolgálója számára 40 ezer forintot szán
dékoznak öszvegyűjteni ; a’ mennyit az a’ 
herczegné elárulásáért el nem fogadott. 
Sardinia és Nápoly, mint mondják, pro
testálnak Berry herczegné elfogatása ellen.

Le g új a bb.  Folyó hónap 4-dike'n költ antwerpi 
tudósítás szerint ugyan az nap tizenegy órakor a’Fran
cziák elkezdtek lövöldözni a’ fellegvárat; ’s már dél
után ez ágyúzás következésében , lángba borulva lát
szott egy ház a’ fellegvárban. Antwerpet még eddig 
néni lövette Chassé generalis ; de a’ franczia munká
sok közűi többen veszték már az előbbi napokon éle
tüket. Azonban Montebello, a honnan lövettek a’Fran- 
cziák i a’ város erősségeihez tartozván , várta Antwerp 
az á g y u z t a t á s t . _______________________

(Hasznos Mulatságok 48 Szám.  ̂ árkus Hirdetés.)
Helréczia mappáját mai újság levelünkhöz kapcsolva van szerencsén* küldeni érdemes olvasóinknak.



T u d ó s í t á s .
( l )  A’ Liqueur és Rosoglio Boltomban a’ Hídhoz tartozó Strázsa házban , hol 

egy üveg finom Liqueur 1 for. 15 xr. VC. adatik el, találtatik mindennemű Cho» 
colade, m elly nálam egész szorgalmatossággal, és felvigyázással készíttetik, és 
eladatik a’ következendő alább irtt árokon, nevezetesen IC. 20. 24. egész 30 sze
leteket egy fontban számlálván.

Nro 0 1 2 3 4 5 6 6 \A
Garas 20. 21. 26. 30. 36. 42. 48, 50. VC.

Majlandi módra 8 és 4 szeleteket Van/gliával készült 1 fontra számlálván:
Nro 1 2 3 4 5 6 6 ' f i

Garas 28. 30. 34. 40. 45. 50. 55. VC.
1 Loth finom  Vaniglia 5 f r .  

Caccao héj 1 12 xr.
A' ki az én Chocoladémat más fabrikákban készültekhez egyenlíti, annak 

hozzám való jöveteléről bizonyos vagyok, minthogy én a’ legszebb és legjobb 
Caccao magvait választván hozzá, annak valódiságáról jót állok.

P esten , December 15-dikén 1832.
G l ü c k s  w e r t h  M i h á l y ,  

Polgár és Nagy kereskedő.

Weber M. Posztó Kereskedő Pesten,
ezen czím :alatt

..MAGYAR ORSZÁG PRIMÁSSÁHOZ *
Ja Váczi utsza kezdetén Birly úr háza szegeletén ,,a’ Nagy Kristófhoz41* nevezte»

tett Patika mellett.)
ajánlja friss és jó árúkkal ellátott boltját: hol találtatnak mindenféle mostani íz
lésű legfinomabb, f i nom,  és közép finom pOSZtÓIv y K a z Í l l l Í r ,  D r a p -
Mousselill, Azor, és dupla Kazimir, a legillendőbb áron.

Vannak ugyan ott módi kOCSÍ p O S Z tok  , valamint |  és |  szélességű 
libéria posztók is a’ legjobb minémüségben.

Második Félesztendo.

48. f
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X O X
H ir d e té s e  a’ Cs. k ir . p r iv . Tűzi és mindenféle Vízi Készü

l e t e k  p e s t i  F a b r ik á já n a k . Késszen t a lá l ta tn a k :
1-ször. H o r d o z h a t ó  f e t s k e n d e z ő k .

a. ) Egy úgy nevezett köböl fetskendező , melly 3 akó vizet tart és kön
nyen hordozható, mellyből a’ szükség esetében egy 12 esztendős gyermek is 
jól alkalmaztatott forgatható vízi cső által, minden irányban kilökheti, ú g y , hogy 
i  minuta alatt 3 akót egy emeletü ház magosságra kifetskendezhet, 28 for. p. p.

b. ) Egy hordozható fetskendező, négy szegletű almáriommal, melly 
belől rézzel van bélelve, kívülről pedig vassal jól kiverve, egy vízi saruval, és 
forgatható vízicsővel, mellyen angoly készületú értz srófok vannak , és a’ melly 
1 minuta alatt 3 ember erejének nyomása által 4 akó vizet 10 öl magosságra ki- 
fetskendez, kerül 80 forint húszasokban.

c) Egy hordozható 5 akós, és egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű va
sas kotsival 300 for. V. Cz.

lí-szor. K o t s i f e t s k e n d e z ő k ,  k e t t ő s  n y o m ó  e s z k ö z z e l .
Ezen fetskendezők a' vizoszlopot szakadatlanul illy arányban lökik ki:

Ára húszasokban.

Akó száma I d ő A’ kilökött víz’ 
m ennyisége M agasság á r

fi.
a
kr.

6 akót tartó 4 m inu ta  alatt 6 akó vizet 12 Ölre 200 —

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 220 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 210 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 260 —

11 detto 4 detto 14 detto 22 detto 300 —

16 detto 4 detto 16 detto 24 detto 340 —
N. R e m e k h á z y  K á r o l y ,  

Tulajdonosa a’ Cs. K . p r iv . tűzoltó  és v iz  sz ivá ro g ta tó  készületek 
F abrikájának. F esten a z  Országúton  647 szám tulajdon  házában.

S {»Centes Status kötelező Leveleke 84-f íor. 
4 {»Centes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint 186j —

J 1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 12á| for. 
I Béts városi Bankó kötelező 2^ {»Centes 46* —
I Bank Actiáke —

Dec. 9-diken 8 Láb, 0 Hüv. 0 Von. 
—  10-d ikén  7 Láb, 7 Hüv. 9 Von.

A ’ /) u n a V i z é n e k  á l l a p o t  j  a a B u d a i  v í z  m é r t é k  s z e r  é n  t  az ó fe le lt  1832-ben.
I l ikén 6 Láb, 11 Hüv. 0 Von. 
12-dikén 6 Láb, 3 Hüv. 0 Von.

A ' Gabonának Pesti p iá tz i ára December i 2~dikén 1832. Váltó Cz.ban , PoSonyt, mérő

1 tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbralo j 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza G — 40 ( 6  — 24 6 — Zab 2 — 4 2 — 1 — 50
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 2d kukorilza 3 — 30 3 — 20 3 — 10
Bozs 3 — 20 3 — 6 2 — 50 Köleskása — 9 — —
Árpa 3 — 2 — 50 — ;Kö!ep — —

B é t s b e n  a3 p é  n z  f  o l v a m a t  k Ö z é p b o t  s e  D e c e m b e r  \2-ciikén:



E n y h í t ő  ír.
Nyugodalom nincsen, nincs béke az emberi nem ko'zt;;

Éltünk szüntelenül aggodalomba, lebeg.
Hát mi az orvosság, melly ír enyhíti sebünket?

Csak tűrj es szenvedj ; majd neked is kiderül._____

PESTEN Szerdán  Karácson Hava 19-dik napján 1832.

Magyar és Líráéit/ Ország.
Felséges királyunk JNov. 22 diki leg

felsőbb határozása áltat a’ Jó’sef Huszár 
ezrednél ezredesi helytartó Graszer Ferencz 
urat díjfizetés nélkül magyar nemességre 
emelni kegyelmesen méltóztatott.

Apostoli Fejedelmünk Főtiszt. Kö c k  
Jó’sef urat a’ szathmári káptalan olvasó 
kanonokját tisztib^ apáttá B. M. V. belli 
fontis de Valle in Vutta seu unta, és ugyan 
azon káptalannak őrkanonokját Főtiszt. 
S c h l a c h t a  Márton urat Béli Szűz Má
riáról nevezett tisztib. apáttá kinevezni ke
gyelmesen méltóztatott.

Arad, 'December 11-dikén 1832.— 
Múlt November hónap 26 dikán tartott 
megyei közgyűlésünket egy olly tárgy te
szi nevezetessé, mellyet ritka voltáért 
közönségesen megösmertetni érdemesnek 
ítélünk:

A’ hírlapoké egyikében már emtéke- 
zénk ama jól tévő egyesületről, mellyet 
Arad’ nehány lelkes asszonyai magok kö
zött olly végből formáltak, hogy a’ Megye 
kebelében újonnan állitandő kórintézet’ 
segédforrásait, részekről is munkás hozzá
járulással gyarapítanák. Említettük, hogy 
ők e’ czélból a’ pesti asszonyegyesület’ 
példájára, járásonként mind a’ két nemen 
lévőktől nagy számú ajándék műveketgyűj- 
tögettek össze, mellyeknek egy része egy

Második Félesztendő1

tánczmulatság alkalmával az alkotandó 
kórintézet javára 8,000 sors által neve
zetes nyereséggel ki játszatott. A z é ’ tárgy
ban munkálkodó megyei küldötség elöl
ülője Tekintetes Faschó Jósef másod A l
ispán úr, a’ fent említett közgyűlésen, a* 
eddig tett lépések sikeréről jelentést tévén ; 
midőn ennek folytában azon szembetűnő 
előmenetelt is, mellyet e’ tárgy a’ tisztelt 
asszony egyesület buzgó részvétele által 
nyere, a’ Megyének elébe terjesztené : a* 
szép nemnek e’ példás, és emberszerető 
buzgalma az egész Gyűlésben olly kell'e- 
metes ’s mély behatást okoza, hogy azon
nal közvégzésnél fogva elhatároztatott , 
hogy a’ Megyének e’ felett kinyilatkozta
tott hálaérzése nem csak örök emlékűi 
jegyzékbe vétessék, hanem az, a’ tisztelt 
asszonyegyesület állandó fenmaradásának 
óhajtása mellett a’ résztvevő szép lelkű asza 
szonyságoknak különben is, és egyenként 
hivatalos úton tudbokra adattassék. Azon 
szép lelkű dámák, kiknek homlokait az e’ 
végzésben nyújtott polgári koszorú ille ti, 
e’ következéndők, u. m. Borosjenői Atzél 
Jánosné, született Bohus Emilia, Borosjenői 
Atzél Sándorné, született OttlikÁnna, Vi
lágosvári Bohus Jánosné, született Szögyé- 
nyi Antonia, Petrisi Salbeck Jakabné szü
letett Báró BáníTy Polixéna , Váradi Török 

[Gáborné született Ethre Antonia, özvegy
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Traitsekné született Bittó Anna Asszony
ságok. Kiknek is közhálával imigy meg
í t é l t  neveik szolgáljanak például honunk 

leányinak arra , hogy bár a’ szép nemnek 
munkálkodásai, ’s minden erényei a tár
saságok százados szokásai, vagy tán maga 
a’ természet által is, csak magános csen
des körre szorittattak is : az emberszeretet 
nemes pályáján szerény nőknek ’s hölgyek
nek is szabad vetélkedni nyilvános polgári 
koszorúért, melly a’ férjfiaknak minden 
hadi ’s politikai borostyánaiknál ezerszerte 
szebben ’s dicsőbben ékesíti a’ halandó 
homlokot.

A’ királyi Tábla folyó hónap 15-kén 
Posonyban üléseit elkezdette.

"  Kir. kamarai tudósítás. *)
Ő cs. k. Felsége a’ nagymélt. magyar 

kir. udvari kamaránál concipistaságot vi
selt B e r z e v i c z y  Emil urat romlott egés- 
sége tekintetéből tulajdon kérésére fize
téssel nyugalomba helyheztetni kegyelme
sen méltóztatott. (Folytatjuk.)

Nagy Britannia.
Egy rendkívüli londoni udvari újság 

folyó hónap 3 dikáról közli azon királyi 
proclamatiót, mellynek erejénél fogvást 
a’ közelebb volt parlament e l o s z l a t i k ,  
és a’ választások megtörténte után az u j 
a’ jövő 1833 Jan. 29-dikére öszvehivatik.

Más kir. hirdetés által öszvesen a’ 
skotus pairek felszóllittatnak , hogy Janua
rius 14-dikén 12 és 2 óra közt az edinbur
ghi Holyrood-Houseba öszvegyűljenek , ’s 
igy válasszák azon 16 skócziai pairt, kik 
a’ közelgető parlamentben üléssel ’s sza
vazással fognak bírni.

Ugyan ezen udvari újság közöl egy 
királyi kabineti rendelést, melly ben pa- 
rancsoltatik , hogy a’ Nov. 6-diki kabineti 
végzésben kiadott tilalom, melly további 
parancsolatig egy angol hajónak sem en
*) Ezután a ’ nagyméli.  m agyar  k i r .  udvari  k a m a r á 

tól h ivataloson ’s közvete tten nyerendő e’féle h ír 
adásokat e ’ czím a la t t  botsátjuk  közre.

gedi m eg  a’ h o lla n d i k irá ly  Ő F elség e  akár- 
m e lly  k ik ö tő jéb e  is  m e n n ie , n e  ter je sz 
tessék  ki azon  k ik ö tő k r e , m e lly e k  az em 
líte tt  fe jed e lem n e k  k e le t  v a g y  n y u g o tin -  
d ia i, afrikai v a g y  am erikai b irtok a ib an  
vannak.

Egy másik kir. kabineti végzés ugyan
csak a’ most nevezett napról, parancsolja, 
hogy minden hollandi lobogó alatt lévő 
hajók, mellyek romlásra hajlandó terhek
kel vágynak megrakva, ’s a’ Nov. 6-diki 
kabineti rendelés következésében angol 
hadihajók által letartóztattak, vagy mel- 
Iyeknek ezután le kellene tartóztatniok, 
„tüstént szabadon bocsáttassanak,’s hajó
zásokban tovább ne gátoltassanak.“

(Morning Herald.) Marquis Palmelia 
fáradozásit nagy figyelembe veszi Lord 
Palmerston. Mint halljuk, Dona Maria 
elösmerése nem igen messze van; sőt e* 
részben annyira mentek már az alkudo
zások , hogy a’ marquis a’ posta hajónak , 
melly ma (Dec. 1.) indúltvólna e l , paran
csolatot kűlde nehánynapi várakozás végett, 
azon reménységgel, hogy akkor örvende
tes hirt vihessen D. Pedrónak.

Mourojeni török követ Dec. 3d. dél
után két órakor mutattatott be lord Pal
merston által az angol király O Felségénél. 

Franczia Ország.
A’ követkamara Dec. 1. tartott ülésé

ben ismét az ostromi állapot felett foly
tak heves vitatások. A ’ minisztérium mel
lett szúllók azzal védték a’ kormányt, hogy 
az uj charta eltörlött ugyan minden rend
kívüli biztosságokat (commissio), de a’ 
rendszerinti haditörvényszékeket nem. Ezek 
alatt vágynak minden katonák, ’s a’ ki 
mint rebellis fegyvert ragadván kezébe 
elfogatik, katonává teszi magát. Egy város, 
mond Jacqueminot generalis, hol mint 
Párisban junius 6 dikán mindenütt go
lyóbisok repkednek , hadpiacz a’ legtö- 
kélletesebb értelemben ; a’ nemzeti őrség , 
Páris lakosai egyetértőleg kivánták az os-
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fromi állapotot a* veszedelmes zendűles 
lecsendesitésére; minden meg volt akkor 
a’ rendszabással elégedve. (?) Hijában sür
gették Sál verte, Odillon-Barrot, Nicod 
urak és más jelesebb oppositioi tagok, 
hogy a’ júniusi rendszabásnak igazolását 
csak Sopliismákkal lehet a’ chartában fel
találni; Mosbourg, Prunelle, Teste urak 
pótlék javaslataik, mellyek a’ Merilhoué- 
nál ugyan (1. 48. sz. lev.) szelídebb, de 
az addresse biztosságénál egyenesb nyi
latkozást kívántak, még is félrevettettek. 
Joly úr egy az addressebe iktatandó czik- 
kely által négy kamarai követ (Berryer, 
Gamier Pages, Laboissiere, Cabet) elfoga- 
tása helybe nem hagyását akará kijelen
tetni; de javallatát tüzes viták után önként 
visszavevé.

A ’ Dec. 3-diki ülésben Devaux úr 
egy teljesen kidolgozott javallatot közle 
a’ követ kamarával ,,a’ miniszterek felelet
re vonhatások felől.“ A’ kamara ezt ki
nyomtatni rendelé. Dubois úr, mint ka
marai tag , elbocsáttatási kérelmét küldé 

’be nem kedvező egéssége tekintetéből. 
Ezután gróf d’ Argout a’ vámtariíFa mér
sékleti elintézése végett terjeszte elő egy 
törvény javallatot; melly hasonlóéi nyom
tatás alá bocsáttatott. Majd ismét a’ felirási 
javallat leve tanácskozás tárgya; melly 
ugyan ez ülésben 352 szóval 233 ellen , 
és így 119 szótöbbséggel egész kiterjedé
sében elfogadtatott.

Ez addresse is, mint a’ pair kamaráé 
elsőben mély fájdalmat ’s bosszankodást 
nyilatkoztat a' király személye ellen Nov. 
19d. intézett ocsmány merészlet miatt; 
azután kijelenti, mennyire utálja a’kama
ra, nyugtalanságit ’s rendzavarásit a’ re- 
stauratio- és respublica-pártnak. Azonban 
sajnálja a’ kamara a’ júniusi napokban ki
ontott vért; bosszankodását neveli az, 
hogy a’ megbuktatott dynastia nyugoton 
polgári háborút gerjeszte. Berry hcrczeg 
né befogatását a’ felirás is csak újabb el

határozó eset neve alatt érdekli, melly a’ 
pártosok végső csalatásit is eloszlatja. A’ 
külső politikára nézve békés hajlandóságát 
tünteti ki Francziaországnak e’ felirás; 
az ország nyíltsága, úgymond minden hely
telen gyanút elenyészi; nem akar megtá
madni senkit is , de azt sem engedi meg , 
hogy valaki az ő méltóságát, támadja meg. 
A’ lefegyverzés óhajtása nyilván kimonda- 
tik ’s a’ t. Az egészet általán fogvást te
kintve , a’ thrónbeszéd hiv echóját talál
juk ebben is, mint a’ pair kamarájában, 
ha kivesszük talán a’ Lengyeleket érdeklő 
helyet, mellyre nézve Bignon úrnak kö
vetkező javallatja fogadtatott el: ,,Azon 
interessze, mellyel Francziaország egy vi
téz nemzethez vonattatik , nevekedett a’ 
hallatlan szenvedésekkel, mellyek alatt 
az nyög. Az olly drága lengyel nemzeti
ség, mellyet a’ népek jussa, ’s egyezkedé
sek biztosítanak, nem szűnik meg foglala- 
toskodtatni a’ kormány gondolatit. A’ tör
ténetek változnak, de az igazság és jus 
változatlanul maradnak. Ha szózatja az 
európai politikának, melly mint reményi
jük, nem mindég szólland Híjába9 eddig 
meg nem hallgattathaték , bárcsak legalább 
mától fogva figyelembe vétetnék az embe
riség kiáltása!“ A’ kiilűgyek minisztere, 
Broglie úr, ezt is kihagyatni sürgette azon 
okból, mivel a’mostani terhes környiiletek 
mindent elmellőzni parancsolnak, „mi az 
orosz kabinetet felingerelhetné.“ De Lafa
yette és más népbaráti a’ miniszteri gyáva 
félelmet képesek valának legj'őzni.

A ’ követkamara elölülője Dupin úr 
Dec. 4d. délben a’ titoknokokkal, és tagjai
val a’ sors által választott nagy kiildöt- 
ségnek a’ tűi leirákba ment, ’s a’ király
nak általadá a’ thronbeszédre készített kö-» 
vetkamarai felírást. A’ király nagy örö
mét jelenté azon, hogy a’ követkamara 
is megelégedését nyilatkoztatja a’kormány 
rendszerével. „Ez— úgymond — annak böl
csességének legbiztosabb kezessége. A’sla-
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liis hatalmak e szerencsés egj^essegc a 
l’end és törvények fenntartását biztosítják, 
jóllétünket legmagosabb fokra emelik, 

Euró,pában reménységet élesztenek azon 
bátorság fe lő l, melly a’ köz békességnek 
talpköve. Mindjárt .meglátjuk katonáinkat 
’s gyermekeinket a’haza földjére dicsőség
gel visszatérni , kik közinkbe a’ Schelde 
partjairól új zálogával érkezéndenek meg 
a’ béke fennmaradásának. E’nap ,mellyet 
mi nyugtalanul várunk, ’s melly nemigen 
messze lehet, legbizonyosabb ’s szembe 
lűnőbb bizonyságát fogja adni azon rend 
szer bőlcseségének, mellyet mi közösen 
olly állandóul követünk ’s a’ t.u

(Nouvelliste) Tegnap (Dec. 4.) egy
28—30 esztendős ember jelent meg a’ po- 
litia háznál, hogy., mint mondá, fontos 
felfedezéshez juttassa a’ közönséget. A’ 
praefectus előtt azt állítá, hogy a’ Nov. 
19d. merészlet következésében befogott 
személyek ártatlanok , hogy őt e’ gondo 
lat igyen gyötri, ’s hogy megvallani kén- 
telen bűnös voltát. A’ politia praefectus 
azon kérdésére, hogy mi a’ neve ? ’s hol 
lakik? ’s azt feleié, hogy famíliája csendes
ségbe hagyása tekintetéből sem nevét, sem 
lakását meg nem mondhatja. Szándékának 
a’ politikával semmi köze nemvala, ’s vét
kes társai nincsenek. Későbbi kihallgatta- 
tásakor, a’ kérdések által szorongathatva 
megindult, könnyeket hullatott, ’s bánko
dásai mutatta; végre megvallá, hogy vét
ke politikai indító okon épült; de többi 
tagadásai mellett álhatatoson megmaradt. 
Ma reggel Per-quin ügyvédet magához hi- 
vatá, ’s tanácsot kérdett tőlle, a’ fe lő l, 
vallvon szüléi veszedelembe esnek e’ a’ 
miatt, ha nevét kimondja. Az ügyvéd e’ 
tekintetben kétségit eloszlatá. Ezután meg- 
vallá a’ praefectusnak; hogy neve C u r- 
t o i s ,  \  ersaillesbe lakik, hol kőmives- 
mesterséget űz. Mivel előadásai nem vol
tak elegendők árra, hogy a’ vallott vétek 
szerzőjének tartassák, újra kihallgattatott;

’s ekkor már azon megjegyzésre , hogy 
szavai hiteit nem érdemelnek, ’s hogy az 
igazság kikeresése kedvéért famíliájával 
szembe kell állíttatnia, nyugtalan kezdett 
lenni, és végre kinyilatkoetatá, hogy ő a* 
királyra nem lett, de mivel szerencsétlen, 
s meghalni kivan , ezért akará magára vál
lalni a’ vétek terhét, mellytől egyébiránt 
tiszta. E’ második előadás éppen olly ke
vés hitelű , mint az első. Curtois tehát to
vábbi felvilágosodásig fogságban marad. 
A’ visgálatok folytatnak a’ kétség elhárí
tására. Illy időközben közzé teszi e’ tör
ténetet a’ kormány, hogy későbben meg 
ne hamisittassék.

A’ varsói felkelés évnapját Novemb.
29-dikét fényes gyülekezetben ünnepiették 
a’ párisi Lengyelek. A’ népszabadság hiv 
’s rettenhetetlen bajnoka Lafayette, len
gyel nemzeti őrköntösben vitte az elői- 
iilést , Dvvernicki , Ostrowski , Chodz- 
ko, Lelewel ’s több derék Lengyelek je
lenlétében , ’s bizonyossá teve a’ gyüleke
zetei, hogy a’ most egybegyűlt követka
mara szíves vonzódását kész újólag a’ Len
gyelek iránt kifejezni. A’ lengyel kiköl
töztek nemzeti egyesülete Párisban f. e. 
Oct. 22 dikén állott öszve. ElölülőjeDver- 
nicki; többi tagjai: Uminski, Sierawski, 
Morawski, Ledoehowski , W olowski, Je- 
lowicki, Zarczinski mint titoknok, Plich- 
ta statustanácsos, ’s Hube status referen- 
darius.

Straszburgban Nov. 20 dikán tartotta 
a’ sajtóegyesület elsőülését; elölülője en
nek Liehtenberger, Francziaország leghí
resebb ügyvédeinek egyike.

Blayébe szoros parancsolatok érkez
nek , hogy a’ berry herczegnével minden 
lehető közösülés meggátoltassák. Több 
hadihajók állanak őrt a’ Garonne vizén; 
a’ vár felfegyverzésére czélzó munkák szor
goson folytattatnak , a’ bástyák ágyúkkal 
töltetnek meg, ’s a’ megromladozott ka
szárnya helyre állíttatik , a’ miből lehet



3$9
gyanítani az őrizet erősbitését. Minden , 
ki a’ fellegvárhoz közelít, még a’ munkád 
sok legkissebb gyermekei is szemesen meg- 
visgál-fcatnak. Még felnyitott levelek sem 
közöltetnek többé a’herezegnével. A’her- 
czegné t. i. újságokat hordatván, ez úton 
titkos levelezésekbe ereszkedett. Melly 
azon igen elmésen gondolt módban álla, 
bogy az újság nyomtatott lapjain tentával 
bizonyos betűk megjegyezte!tek, mellyek 
öszveillesztve-., érthető beszédet tevének. 

- Azonban a’ kémlelők éles szemei a’ titkot 
két három nap múlva felfedezték ; melly- 
nek azonban igen csekély érdekűnek kell 
lennie. Egy katona, ki Blayébe levelet vi- 
v e , (kitől, vagy kihez, nem tudá) fogság
ba tétetett.

Mesnars asszony , Berry herczegné el
fosott társának felesése Bordeauxban la- 
kik Desére kisasszonynál. Itt a’ herczegne 
elfogatása ellen készült protestatio (mi 
most Francziaországban több helyeken 
történik) aláíróit beakarák fogatni ; de 
végre megelégedtek egy leköszönt tenge- 

’ ri kapitány és egy karlistai újság redacto- 
ra befogatásával.

Báró Hyde de Neu vilié egy a’ Cour- 
rier de 1'Europe szerkeztetőjéhez intézeti 
levelében panaszkodik; mivel marsai Soult 
azon észrevétellel küldte vissza Berry her- 
czegnéhez szól ló levelét, hogy a’ kormány 
a’ herczegnével minden közösülést meg
tiltott, ’s így az ő (de Neuville) levelesem  
juthat Blayébe.

A’ Journal des Bebats jelenti, hogy 
contreadmiral Ducrest Dealhoz érkezett. 
Folyvást szélvészek uralkodnak a’ tenge
ren , ’s ez okozza, hogy lassankint az egye
sült flotta a’ honnét jött, oda vissza tér.

Nehány napok óta betegeskedik az 
oktatás miniszter Guizot ú r ; innét azon 
hirt terjeszték némelly újságok, hogy ő 

, Nizzába szándékozik egéssége helyreállí
tása végett. E; hírezztelésnek ellentmond 
a’ Journal des Debats azon megegye

zéssel , hogy a’ miniszter egéssége napon
kint javúl, ’s hogy Párisból elutazni gon
dolatában sincs.

A’ Temps írja, hogy Curtois (1. fel
jebb) ki foiyo hónap 4-dikén a’ politiaház- 
nál jelenté magát, nincs helyes eszén. A’ 
párisi betegliázakban ismét találtatnak cho
lera betegek.

A’ Messager szerint general Solignac 
venné által a’ Don Pedro serege fővezér
lését. Francziaországból naponkint men
nek önvállalkoztak a’ portugalli constitu- 
tionalis sereghez. Toulonból, mintbeszél- 
lik , a’ 67-dik sorezered az anconai őrse
reg erősilésére küldetik.

A’ Messager m a,— így ír egy párisi 
levelezője a’ hamburgi újságnak Nov. 29- 
kéről,— jeles bizonyítását adta költési tehet
ségének: íratja tudniillik Frankfurtból , 
mintha Austria , Orosz , ’s Burkus orszá
gok titkos egyezést kötöttek volna Fran- 
cziaország felosztása iránt, mellyhez álla
nak Anglia, Hollandia, Spanyolország, 
Portugálba, Sardinia, és a’ Németszövet
ség is. Természetes dolog, hogy az egyes- 
ség főfeltételei a’ Messager előtt elrejtve 
nincsenek: Franezia országnak nevezete
sen 20 mill, lakosra kell reducáltatnia; 
Elsasz, és Lotharingia egyrésze Austriának 
adatik, a’ másik pedig Burkusországnak. 
Más európai statusokat is gazdagon jutal
maz a’Messager. Sardinia nyeri névszerint, 
Far, Ain,  és Isere megyéket, Spanyolor
szág a’ pyrenaei vidéket; OroszországCor- 
sicát! Angliáról is van gondoskodva: A l
gier, és minden franezia gyarmatok övéi 
lesznek, ’s még ezeken felyűl Belgium ; 
mellyért Hollandia kárpótlásul Hannove- 
rát kapja. Az egyezést X. Károly és a’ 
Dauphin is aláírták. Titkos zárlékai közt 
van az egyezésnek, hogy Francziaország 
legalább 25 esztendeig 200 ezer külföldi 
katona által fo g la lv a  ta r ta lik , 2  milliard 
hadiadót fizet; ’s a’ jelesebb liberalisFran- 
cziák S ib er iá b a  v ite tn ek  szá m k iv etésb e .
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Minthogy fél a’ Messager, hogy némelly 
olvasói mind ezekre megrázzák fejőket, 
még ezt is közli elbeszélése végén: „bár 
mefly hihetetlennek tessék is mind ez, 
még is igen bizonyosnak (trés positif) le
het e’ dolgot tartani.

H o l l a n d i a .
Lillo erősségből igy ir egy hollandus 

tiszt Dec. 1-sőjéről: „Tegnap délelőtt 11 
órakor jelent meg Liefkenshoek erősség 
déli vizrekeszénél egy trombitástól kisér
lelett franczia tiszt fejér lobogóval. Minek- 
utánna az előorök erről a’ commendánst 
tudósították , ez a' követet bekötött sze
mekkel maga elibe viteté. A’ franczia tiszt 
az erősség átadását kiváná , hozzá adván fel* 
szóllitásához,hogy ő nem foghatja meg, mi
képp ontathatnék illy csekélységért ki olly 
sok drága hollandi vér. (Le sang Hollandois 
si eher ne coulera pas pour cette bagatel
le.) A’ hadi követ olly módon, mint jött, 
az erősségből kivezettetett. St. Marie erős
ségben különbféle mozgásokat lehet észre 
venni. Fás szekerek, csapatok ’s a’ t. ér
keznek oda. Ma indul a’ felé Eurydice 
királyi fregat, hihetően , hogy ez erősség 
felfegyverzésétől az ellenség meggátoltas- 
sék. A’ hollandi sereg carakterizálása vé
gett ezekhez függesztem, hogy kérdez
vén egy katonát: „mikor fog Liefkens
hoek vára feladatni?“ „ „Ha mi nem élünk 
többé hadnagy uram!“ “ felele ő nekem.“

Az ámsterdámi börzében beszélték, 
hogy folyó hónap 4-dikén Antwerpben 
nagy nyugtalanság uralkodott, mivel azt 
gyániták, hogy a’ fellegvár a’ város felől 
támadtatik mindjárt meg. Chassé generalis 
utolsó feleletjét még akkor a’ lakosok nem 
tudták.

B e l g i u m .
Chassé generalis, marsai Gerard fel- 

szóllitására adott feleletje — mellyről már 
előbbi levelünkben emlékeztünk— imigy

van: „Az anlwerpi fellegvárban Nov. 30. 
1832. Marsai úr! Éppen most hozzám ju
tott felszóllitása következésében jelentem 
marsai urnák, hogy a’ fellegvárat előbb 
által nem adom, mig minden hatalmamban 
lévő védeszközőkből lökélletesen ki nem 
fogyok. Antwerp városát mind addig neu
trálisnak tekintem, mig annak belső és 
külső erősségei nem használtatnak , mely- 
lyekből való tüzelés a’ fellegvár, Jete de 
Flandre, Burght, Zwynder, és Anster- 
wel d, mint szinte a’ Scheldén Antwerp 
előtt tanyázó hajóseregetske ellen is intéz- 
telhetnék. Magától értetődik, hogy a’ kö
zösülés Hollandiával a’ Scheldén, mint 
eddig volt, ezutánra is fennmarad. Idegen- 
séggel tapasztalom, hogy az alatt mig excád 
alkuba ereszkedik , katonái ellenségeskedést 
kezdenek; erre nézve van szerenlsém je
lenteni , hogy ha a’ munkával fenn nem 
hagynak, erőszakkal is kéntelen leszek azt 
megszűntetni, (aláirás.) Gyalogság generá
lisa Báró Chassé.

Gerard marsai, báró Chasséhoz kül
dött második levele, melly a’ berchemi 
fő szálláson Antverp mellett Nov. 30d. 
kőit, következő foglalatú: Generalis úr! 
Az ellenségeskedés kezdete nem a’ megtá
madó eszközöknek készítésében, hanem 
azon ágyúlövésekben áll, mellyeket az ur 
katonáimra éppen akkor süttetett e l , mi
dőn felszóllitásomra adott válaszát kezem
hez vettem. Folyó hónap 21d. és 25-dikén 
Liefkenshoeknál történt felszakitását a’ víz
zsilipeknek, ’s úgy szinte akkor egy belga 
tisztre irányzott ágyúlövést inkább lehet 
fegyverszünet felbontásának nevezni, mint 
a’ mi csupa rendeléseinket a’ fellegvár el
len. Minekelőtte elkezdetném a’ tüzelést, 
egy eszközt kívántam ajánlani, Antwerp 
városa és lakosainak a’ had veszélyeitől 
lehető megmentésekre t. i. hogy a’ város 
belsejéből haszonnal kezdhető ostromlás
ról lemondanék, ’s magamat csak a’ külső 
részekre szorítanám. A’ város külső erős-
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ségei, miilyenek M ontebello , Lunette, 
ostromi esetben nem számoltathatok » a’ 
városhoz, mint ezt az 1746, és 1792 diki 
ostromi példák bizonyítják, midőn hason
lóul neutrálissá nyilatkoztatott a’ város. A’ 
szabad hajózást a’ Sebeidén meg nem en
gedhetem ’s a’ t. (aláirás) Gróf Gerard , 
marsai ’« a’ franczia északi tábor fő vezére.

Antwerpi Dec. 4d. kőit tudósítás sze
rint a’ fellegvár ellen kezdett ostromi mun
kálat] ai a’ franczia seregnek eleven serény- 
séggel folytaltatnak. A’ legnagyobb mun
kán , melly abban állott, hogy térdig érő 
vízben kelleték az ostromra vivő sánczár- 
kokat ásni, már által estek. A’ fellegvár
ból kilövellett bombák többnyire a’ leve
gőben pattanván e l, a’ munkásokat nem 
igen háborgatják. Az ostrom alá fogott 
várban több épületek lángba borultak. 
Dec. 6-dikán délután 4 órakor a’ francziák 
Sz. Lőrincz nevű erősséget elakarván fog
lalni, a’ megrohanás vitézül veretett visz- 
sza. A’ Francziák holtakban tizenhét, se
besültekben többet vesztének. —  Morelet, 
a’ várvivó sereg commandánsa, dijoni szü
letésű , ’s a’ hires, oppositio félen lévő 
(némelly párisi levelek szerint a’ doctriná- 
hoz állott) Mauguin barátjának jobbezomb- 
játúgy öszvezúzta egy golyóbis, hogy azt 
elkelletik vágni.

Antwerp Dec. 7d. délután egy és két 
óra közt van az idő ; közelebb több fran
czia golyóbisok hullottak városunkra, ne
hány személyek megölettek , mások meg- 
sebesittettek, és több házakban kár esett. 
— Ez estvén — igy ir a’ levelező — remény
iem megírhatom a’ szerentsétlenek’ nevét, 
’s a’ meggyuladt házak számát. A’ tüzelés 
nem szűnik, ’s Calloo, St. Marie erőssé
gekből minduntalan dörögnek az ágyúk.

Egy brüsseli újság Dec. 2 diki levelé
ben a’ dolgok mostani állapotjárói tartott 
visgálatit következő szavakkal zárja: „öl 
nap múlt már el , és sem a’ többség, sem 
a’ minoritásbul ministerium nem alkotta

to tt. A ’ k irá ly  a ’ táb orb an  van . A z  antwer
pi tran ch eék  m e g n y ilta tta k . B r ü s s e l  
k o r m á n y  n é l k ü l  v a n .

(Journal d’ Anvers.) Tegnap (Dec. 3.) 
azon hir szárnyalt, hogy minden franczia 
battériák kinyittatnak: még nagyobb ré- 
műlés foglalta el lakosinkat annak hallá
sára, hogy mihelyt a’ battériák kinyittat
nak; azonnal lövöldöztetik a’ város. Az 
asszonyok ’s gyermekek l’elszóllittattak a’ 
minél előbbi távozásra. Lehet képzelni 
milly aggodalom ’s rendetlenség uralkodik 
nállunk ! E’ hirdetés a’ még csillámló re
ménynek utolsó szikráját is eloltotta , s 
csoportosan tolakodtak az elréműlt lakosok 
a’ város kapui felé. Valyon mi oka , hogy 
éppen most jutott eszébe e’ hirdetmény 
a' tisztviselőségnek ? — A’ közönség rossz 
névén veszi , hogy csak a’ marsai felszólítá
sa ,nem pedig egyszersmind Chassé general 
feleletje is közöltetett vele. A’ lakosok 
méltán számol tarthatnak arra, hogy vé
lek minden közöltessék , mi akár károkat 
akár hasznokat érdekli. Mi nyilvánosságot 
és egyenességet kívánunk. Chassé kijelen
té, hogy a’ városra csak az esetben fog 
lövöldöztetni, ha ellene Montebello ’s más 
a’hozzánk (Antwerphez) tartozó erősségek 
használtatnak.— Reményi jiik,hogy a’ mar-; 1 
egyetértőleg a’ királlyal ’s az angol biztos
sal , azt fogják határozni, a’ mi bátorsá
gunkat megegyezik. Azonban meg kpll je
gyeznünk, hogy Chassé java!latjára nem 
ügyeltek (lőttek Montebellóbúl.) A’ meg
támadás 11£ órakor kezdődött; a’ felleg
várba eregetett bombák czélontul repülve 
a’ Scheldébe hullottak, ’s a’ t.

A’ frankfurti Journal folyó hónap 
lOd. „Antwerp felgyújtása alatt ezeket ír
ja : Frankfurt Dec. 9d. Nem lehetséges 
többé a’ felől kételkedni ! Rendkivüli al
kalom által érkezett tudósítások jelentik 
nékünk , hogy Chassé generalis a’ város 
felől ellene intézett ellenségeskedések kö- 
vétkezésében elhatározta többé semmit nem
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kimélleni. Egy sebes posta, mell'y e szo
morú hírt tovább viszi, városunkon ment 
keresztül; és ha a’ Frankfurtba érkezett 
tudósításoknak hihetünk, a’ város (Antwerp) 
gyúladás prédája, mellynek siralmas kö
vetkezéseit felszámolni nem lehet. Őrizke
dünk e’ szomorú pillantatokban valamelly 
merész panaszra fakadni. Marsai Gerard 
és a’ fellegvár commendánsa közt eredt 
szóváltozásoknak actái a’ publicum elébe 
fognak terjesztetni, ’sa^közvélemény fogja 
megbírálni a’ dolgot.

(Journal de Liege.) Hihetetlen ’s még 
sem szenved kétséget, hogy Belgium e’ 
pillantatban kormány nélkül van. Semmi 
minisztérium, a’ kamarák alig gyűlnek 
annyi számmal egybe, hogy tanácskozhas
sanak, a’ seregről azt se tudni hol ’s ha 
nyadán van? Nyugtalanul kérdheti az em
ber , hol van és micsoda, vagy mi lessz 
holnap ?’ Ha ar revoluliós Belgium megér- 
demlette, hogy hibájáért lakói jón , de nem 
érdemli az egész ország er lassú halálos 
küzdést. Ha a’ gonosz vezérlők méltók is 
azon sorsra, mellyet a’ közel jövendő ké
szít számokra^ de áldőzatjaik, ’s a’ tőllök 
megcsalattok mégis szánakozásra méltók.“ 

A’ franczia seregnél uralkodó nyava
ly á t, ha nem cholerának legalább chole- 
rinának állítják. A’ Belgiumba küldött ka
tonaság többnyire fiatal ujónczokból ál l , 
kik' Vendeében s déli Francziaországban 
otthon vágynak ugyan , de a’ belgiumi dur
va időjárással nem barátkozhatnak,

Dec. 11-dikén kőit frankfurti levél 
ellentmond az egy nappal elébb kiadott 
ugyancsak frankfurti újság azon közlésé
nek, hogy Antwerp városa lövöldöztetett 
volna (1. feljebb.) „Tegnap előtt estve, 
így ir a’ levél , azon hir terjedt itt e l , 
hogy Antwerp városa ágyúztatik Chassé 
generális által , ’s hegy már az egészen 
lángba borúit. E’ hírt a’ tegnapi frank

furti újság is felvette. Egy m a Anlwerp- 
ből érkezett levél jelenti, hogy folyó hó
nap 7 dikén a’ Francziák egész délelőtti 
időn olly rosszúl intézték egy battériá
ból lövéseiket r hogy a’ város, Sz. András 
negyedje a’ franczia 24 fontos golyóbísck 
által nem csak tetemes károkat vallon, 
hanem több jámbor lakosok meg is öletteh. 
Hihetően e’ történet adott okot azon hír 
terjesztésére, mintha Chassé generalis lö- 
völdöztette volna a’ várost. Dec. 6 dikán 
a’ Sz. Lőrincz erősség megrohanását, mel’ly 
a’ Francziáknak sok emberbe került, Chassé 
generalis semmivé tette.“

A’ Moniteur Beige írja, hogy Leo
pold király folyó hónap 6-dikán délután 
3 órakor Vieux-Dieuxba érkezett, és tüs
tént innét a’ franczia főhadiszállásra Ber- 
chembe lovaglott. Az éjjelt Anlwerpben 
kívánta tölteni U Felsége.

Dec. 2 diki hir szerint a’ fellegvár 
tüzelése által addig megöletett Francziák 
száma 75-re megyen.

Egyvelges Hírek.
D. Pedro helyheztetése, a’miguelisták 

által Oportóbaegészen belévén zárva, foly
vást veszedelmes.

Valenciában egy barát több lázzadók- 
kaf zendülési zászlót emelt fel D. Carlos 
részire. A’ spanyol kormány parancsolatot 
ada k i, hogy fogattassék e l , ’s tüstént agyon 
lövettessék.

Az uj szülött orosz nagy herczeg Mi
hály Nov. 20d. keresztel tetett meg Peters- 
burgban a’ császári téli palotának templo
mában. Keresztattyai: a’ burkus király , 
Mihály nagyherczeg; keresztannyai: Olga 
Nieolajewna és Anna Pawlowna nagy- 
herczegnék. Estve a’ főváros ki volt ví* 
iágitva.

Legújabb hírek szerint mindig tüzesebb kezd len
ni az antwerpi csata. A'fellegvárból kirohanó Hollan
dusok tetemes károkat tesznek a’ franczia munkások
ban ; de áldozat nélkül ők se vonulhatnak vissza.

(Hasznos Mulatságok 49 Szám. |  árkus Hirdetés.)
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H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Typographiájábau
másodszor újra njomtaUa megjelent:

Hazai Vándor 1831.
Első esztendei folyamat. Ara kötve 50 kr. e. p.

Felséges V. Ferdinand király képével. 

Promessen Sorsokat
1S33. Mart. 1-ső napján történendő húzására az 1820-diki status adósságnak

igen illendő szabott áron lehet kapni
O ffenhe im er  S á n d o r n á l .

E' húzásnál 10,400 nyertes 4,923,625 Vforintot nyerénd , hol minden
’ 8-dik sorsra egy bizonyos nyereség esik.

Ugyan itt találtatnak
S o r s o k

's különféle nemű hasznos társasági játék sorsok
Schneeberg és Laas

Uradalmak nagy lotteriájából hol tiz veres sorsra egy bizonyoson nyerendő 
zöld szabad sors adatik.

—

Eladó - Posta.
(1) A’ Kassához közel fekvő Tállyai osztályos Posta státió minden a’hoz tar

tozó jó karban lévő épületekkel, ingó ’s ingatlan javakkal , becséhez és bőjöve
delméhez képest jutalmas áron szabad kézből eladandö. A1' venni szándékozók ne 
terheltessenek az iránt az ottani Posta hivatalnál legfellyebb most folyó Decem
ber hava utolsó napjáig, jelentést tenni, minthogy e’ határnapon túl — ha vevő 
nem  találkoznék — árverési úton fog eladatni.

Concursus hirdetés.
(1) Szabados Nagy Kőrös városába lévő Reform. Gymnasiumba a1 Philosophi- 

cus cursusba több tanítói Cathedrákat állítván fel a’ helybeli Patronatus: anna> 
következésébe a’ Mathesis, és Physica rendes tanítói hivatalra v  mellynek észtén- 

Második Félesztendő,



dei fizetése 4 0 0  for. convent! ó s  ezüst pénz, 5 Öl fa , és sz a b a d  quártély, ezennel 
concursus hirdettetik, olly m óddal, hogy a’ kiknek ezen hivatalt elfogadni szán« 
dékok volna, az eránt szükséges testimonialisoknak közlésével magokat jelentsék 
azon Gymnasium Inspectoránál Fő Bíró Titt. Bakoss Ambrus urnái a’ jövő
1833-dik esztendei Martius 1-ső napjáig. Holt N . Kőrösön Dec. i-sőjén 1 8 3 2 .

)C o X

H i r d e t é s .
(1) A’ cs- kir. Mezőhegyesi katonai ménes intézet részéről közhírül adatik, 

hogy az 1S33d. Januarius elsőjétől December utoljáig elhullandó ló-és ökör bőrök 
eladása végett Mezőhegyesen folyó észt. Dec. 27-dikén délelőtti kilencz órakor ár
verés fog tartatni. Az árverés kezdete előtt 15 forintot, és a’ kötelező levél alá
írója cautióul 30 for. e. p. köteles letenni. Kőit Mezőhegyesen Dec. 8-dikán 1832.

Boxberg Major.

H i r d e t é s .
(2) A’ nagy méltóságú magyar kir.udv. kamara rendeléséből közhírré tétetik; 

hogy jövő 1833-dik észt. Januarius 14-kén O Budán a' Praefectoratus hivatal iró 
szobájában a’ reggeli szokott órákon tartandó árverés utján, jövő 1833-dik észt. 
Május 1-sőjén kezdődő három egymást váltó esztendőre a’ többet ígérőknek ha
szonbérbe fognak adatni e’ következő királyi haszonvételek: (Regalia Beneficia.)

1. Buda Részinél az úgy nevezett Máriaeichel korcsma.
2. Bogdáay korona falujában a’ korcsma és mészárszék hozzá tartozó 2T6g- 

hód réttel.
3. Visegrad korona helységében a* korcsma és mészárszék.
4. Kospallag korona falujában a’ korcsma és mészárszék hozzá tartozó 5 |  

hód 30 El öl szántófölddel.
5. Kis Oroszi korona falujában a’ korcsma és mészárszék, 
ö. Kőbánya Buda Örs határában.
7. Kőbánya Zsámbék határában.
8. Kőbánya Tök határában.
9. Kőbánya Perbál határában.
10. Kőbánya Nagy Maros határában a’ Zebergényi út felett 2. szám alatt.
11. Visegrád határában egy  ̂ hód káposztás kert, az úgy nevezett Villám  

3£- hód kis rét, egy %■ hód kender fold, és a’ kisOroszi tized háznál lévő 1£ hódr ° , o ojeltört rét.
Haszonbérleni szándékozók a’ fent említett napon és helyen elegendő bánat 

pénzzel megjelenhetnek, 's odi meghivatnak, hol a' haszonbérlés föltételeit elébb
is megtekinthetik. Kőit Budán Dec. 3-dikán 1832.

Bérbe adandó Quártély.
(2)  ̂ Meltóságos Stettner Referendárius úr házában, Pesten a' Szép utszában, 

az egész első em elet, melly tizennégy szobából, három konyhából, és hozzá



tartozó négy lóra való Istállóból, 2 kotsira való kotsi színből, széna tartó hely
ből, bor és fa pinczéből, és padlásból áll, jövő 1833-dik esztendei Szent György 
napra kiadandó, a* többit ugyan a' házban, a’ ház mestertől meg lehet tudni»

H i r d e t é s »
(3 ) Tettes Vas Vgyében sz. kir. Kőszeg várossában, Ügyvéd és Tábla Bíró 

Mecséry Dániel úrnál, egy még 1580 észt. Mart. 19-dikén II-dik Rudolf Király 
által, Vincze Mártonnak és Györgynek adatott Armális Levél, eredeti voltában 

l találtatik; azok tehát, a' kiket ez az oklevél illethet, jelentsék magokat a’ neve
zett Úrnál.

Széna eladás.
(2 )  Tekintetes Pest Vármegyében keblezett Adacsi Pusztának az úgy neve

zett Makádi rész osztályai idei takarodás jó minémüségü mintegy 50 ö l , szinte 
Alsó Dabason 25 öl széna van eladó , bővebb tudósítást vehetni az Adacsiról, 
az ott lakó Gazdától, vagy Dabason Halász Albert úrnál mint tulajdonosnál.

Eladó-Ház.
(3 ) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asz- 

, szonyságnak Pesten a’ Barátok piaczán 610-dik szám alatti Sarok-háza, saját kí
vánságára Sz. Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis.) Tisztségében jövő 
1833. Február 1-dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a' többet Ígérőnek 
adatik e l .—

H i r d e t é s .
(» )  Néhai Nemes Varga Sámuel Urnák Successorai Ns Varga Susánna néhai 

Cseregjei János Özvegye Ns Varga Mária Ns Hamar Ferencz Özvegye és Ns Var
ga Klára Ns Szigeti Ferencz Özvegye és Ketskeméthi lakosok, a’ néhai édes 
Annyok Ns Fejes Klára asszony után őket successio képpen illető Alsó Dabason 
(Pesthez 4 mértföldre) Curialis két belső fundusokat rajta lévő jó épületekkel, 
hozzá tartozó allodialis földekkel, és kaszálókkal, nem külömben Bahád, D élegy
háza és Ordasháza pusztákban lévő portziókkal együ tt, minthogy ezeket távollétek 
miatt használni nem kívánnák , ezeket örökössen eladni szándékoznak , a' kiknek 
megvenni kívánó szándékjok vagyon, jelentsék magokat akár levelek által az 
illető örökösöknél , vagy a’ Curialis helyen alsó Dabason Tekintetes Ns Dinnyés 
Pál úrnál , a’ kit az illető örökösök e* végre teljesen meghatalmaztak , addig is 
míg az árverés által az 1833 dik esztendőben Martius 26-dik napján el adattatnak; 
a* kiknek megvenni kívánó szándékjok vagyon Alsó Dabason, ugyan a’ nevezett 
Curialis Házaiknál jelenjenek meg.

Költ Ketskeméthen 1832-dik észt. November 27-dik napján.



T u d ó s í t á s .
(2) A’ Liqueur és Rosoglio Boltomban a’ Hídhoz tartozó Strázsa házban , hol 

egy üveg finom Liqueur 1 for. 15 xr. VC. adatik e l, találtatik mindennemű Cho- 
colade,m elly  nálam egész szorgalmatossággal, és felvigyázással készíttetik, és 
eladatik a’ következendő alább irtt árokon, nevezetesen 16. 20. 24. egész 30 sze
leteket egy fontban számlálván.

Nro 0 1 2 3 4 5 6 0 * /2
Garas 20. 24. 26. 30. 36. 42. 48. 5 0  VC*.

Majlandi módra 8 és 4 szeleteket Van/gliával készült 1 fontra számlálván: 
Nro 1 2 3 4 5 6 Ö1/*

Garas 2S. 3 0  34. 40. 45. 50. 5Í. VC
1 Loth finom  Vaniglia 5 f r .

Caccao héj 1 Jfo 12 xr.
A’ ki az én Chocoladémat más fabrikákban készültekhez egyenlíti, annak 

hozzám való jöveteléről bizonyos vagyok, minthogy én a’ legszebb és legjobb 
Caccao magvait választván hozzá, annak valódiságáról jót állok.

P esten , December 15-dikén 1832.
G l ü c k s  we r t h  M i h á l y ,  

Polgár és Nagy kereskedő.

X o X

Figyelmeztetés.
(2 ) Kerestetik egy nagyobb Városhoz közel lévő helyre egy a’ Fortepiano 

tanításban jól jártas mester, koszt, szállás ’s ICO pengő forint esztendei fizetés 
m ellett, mellyre több esztendőkig számot tarthat. További utasítást ad Dréher 
István ur a’ nemzeti Múzeumban.

» pLentes status kőtelező Leveleke s4 j |to r . 
4 pCentes — — — 7 2 | —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-Hiki Status Lőtt. 100 forint for.
Béts városi Bankó kötelező 2^ pCente* 46* — 
Bank Actiáke 1091* —

A 3 D  un a V i z  éti e k á l l  ap o t j  a aJ B u d a i  v í z m é r t é k  s z e r é n t  a z ó  fe le tt  1832-ben.
Dec. 13-dikán 5 Láb, 8 Hiiv. 6 Von. 

— 14-dikén 5 Láb, 2 Hüv. 9 Von.
15-ikén 4 Láb, 11 Hüv. 6 Von.

A' Gabonának Pesti p ia tz i ara December \H-dikén 1832. Váltó Cz.ban , Posonyi mérő

1
tiszta , 

fr. kr. 1
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló I 
fr. kr. I

tiszta 
fr. kr.

köze'pszerú 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza
Kétszeres
Rozs
Árpa 1

C — 40 
4 — 40 
3 — 20 

1 3 — 8

6 — 10 
4 — 20 
3 —
3 —

5 — 40 
4 — 10 
2 — 40 
2 — 52

Zab
Kukoritza
Knleskása
(Köles

2 —
3 — 40

1 — 56 
3 — 20

_

1 — 48 
3 —

Budán, December 15-dikén kijött Számok: 66. 80. 49. 50. 68.

H e t i b e n  a 5 p é n z  fo  l y a m  a t  k ö z é p  b ö t  s e D e c e m b e r  15-(tikén:



50. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
K a p E s i.

Kapzsi siet másét gyorsan kapkodni magának ,
*S örvend bár mi kicsinyt rejtve kezébe kerít. 

Bal gatag ! a’ mit most mástól aggódva oroztál, 
Azt,  majd eljön idő; más veszi körme közé.

P E S T E N  Szombaton K arácson  Hava 2‘1 dik napján 1 8 3 2 .

Magyar és Erdély Ország.
Posony Dec. 18. Ő cs. k. Főherczeg- 

sége az ország Nádora folyó hónap 14d. 
délutánni 3 órakor fennséges hitvesével ’s 
egész háznépével Bécsbői ide kívánt égés* 
ségben megérkezett. A’ megjelenés há
rom törvényes napjain fogadta fennsé
ges Nádorispány urunk az országgyűlé
sére megérkezett főrendeket; Personalis 
úr ő Méltósága jpedig mint a’ követek táb
lájának elölülője a’ már ide öszvegyűlt 
követeket. E’ napok azonban tisztelgő öröm 
’s kölcsönös üdvözlésekben teltek el. Teg
nap estveli 5 órakor a’ követ urak elő- 
leges conferentiát tartottak a’ vármegye 
házánál, ’s már holnap, mint mondják, 
közülések fognak kezdődni. Folyó hónap 
I6d. alkonyodtakor. közünkbe érkezett 
Bécsbői az ország fő Cancellariusa, gróf 
Reviczky Adám ő Excja is. Ő cs. k. Fel
ségének mikor leendő jövetelét még bizo
nyosan nem tudjuk. A’ hideg, melly a’ múlt 
héten engedett erejéből, e’ közelebbi na
pokban annyira nevekedék , hogy a’ dunai 
hajóhidnak, melly ismét berakatott vala , 
újólag elkeltett szedetnie. Az eddig Brünn- 
ben szállásolt Sternfeld gránátos osztály 
Dec. 9 ’s lOd. napjain érkezett Posonyba,

Második Félesztendo.

hogy itt, valameddig az országgyűlése tart, 
szolgálatot tehessen; ugyan csak az utóbbi 
nap pedig egy 12 fontos ágyúból álló pat- 
tantyútár Bécsbői.

Apostoli királyunk Dec. 3d. kőit leg
felsőbb végzése által a’ po’sonyi káptalan
hoz főtiszt. Lokcsánszky Pál, Nagykéri plé
bános ’s főesperest, és Hollósy Ignátz 
Nyerges Újfalui plébános ’s főesperest ura
kat kanonokokká méltóztatott kegyelme
sen kinevezni.

Apostoli Felségünk Nov. 28d. kőit 
legfelsőbb határozatánál fogvást a’ győri 
káptalan következő kanonokjait, úgymint 
főtiszt. Sághy János urat komáromi, Fel- 
tinger István urat pápai foesperestekké, 
Karner Antal urat pedig professor kano
nokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

„ (Kir. kamarai híradás.)
O cs. kir. Felsége a’ Selmeczen meg

ürült bánya kam. seborvosi hivatalra Wer- 
zely Jó’sef eddig Körmöczön volt bánya 
kam. seborvost kinevezni;— Corzár’s Aven- 
dano János iglói só - perceptort huzonaos 
hiv szolgálatiért egész fizetéssel nyugalmaz
ni méltóztatott.

A’ beszterczebányai kerületben Stiar- • 
nitskán egy erdőtisztség megürült.

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara a’ 
carlopagói harminczad és só-perceptorság-
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i á Kesterzanek F e r e n c z , ed d ig  Károly vá
mosi harminczados segedetj továbbá Te* 
mesvárra harminczadi áruvi’sgálóvá Filko- 
vies Konstantin, Zengen volt áruvi’sgálót; 
Zengi árúvi’sgáiónak Fischer Fridrik Sz. 
Yidán volt áru vizsgálót; ennek helyébe 
Sz. Vidára Osvald Fridrik Carlopagon 
volt harminczadi sorompóst; végre a’car* 
Jopagói harminczadhoz praclicánssá Gug- 
genberger Jánost nevezte.

Tordán a’ só perceptori hivatal meg* 
ürült.

A’ kir. kincstári jegyzőkönyvi hivatal 
segédje Koj>etzi Nagy Jósef nyugalomba té
tetett.

A’ pesti magyar kir. universitásban 
az 183£ oskolai esztendő folytában doctori 
rangra emeltettek : a’ T  h e o 1 og i á b ó 1 
Purgstaller Jósef és Csollkó Fülep urak ; 
a' t ö r v é n y t u d o m á n y b ó l  Dimitre- 
vies György , ügyvéd, Jellassich Eduard 
ügyvéd László György kir. táblai hites 
jegyző , Stephanyák Ferencz ügyvéd , 
Karp Ágoston kir. táblai hites jegy - 
z'ó ; az e g y h á z i  t ö r v é n y e k b ő l :  
Masskovich Mihály , gróf Zichy Dominik , 
és llupka Ferencz urak; az o r v o s i  t u 
d o m á n y b ó l :  Erős László, Austerliczer 
"Simon , Kovácsi János , Gerber Leopold , 
Jácz Aloiz,  Petrovies Basil, Adelsberg 
Emanuel, Sadler Mihály, Rupp János, 
Lovász Imre, Braidsvér Benjamin., Hol- 
iaender, Pollák , Pantelin , Novák , Mos- 
kovicz, Horner, Kapu Lajos., Horvicz, 
Müller, Zomborcsevics, Cajus, Lenk, 
Oesterreicher, Linzbauer, Déván , Stróbl, 
Hauser, Hirtting, Szkalla,  Veisz, G oid1 
schmidt, Vaszits , Kmelhy , Krako^iczer, 
Pásztoy, Stáhly, Schubert, Krammer, 
Rosenthál, A anczás, Lindenmayr ,'Duchon, 
-Münarich, Uerri, A Itschul, Yajnócz, Plosz , 
és Vai;ga urak; a’ s e b o r v o s i  t u d o 
m á n y b ó l :  Yaszics Pál; a’ p h i k o s o -  
p ' h i á bó l :  Kutrovics Antal, Schuster

Károly, G esztesy  L á s z ló ,  Steinbach F e 
rencz, N eu m a n n  J ó ’s e f ,  Farkas Jó’sef, 
Hegedüsevics Jakab urak; seborvosi mes
terek lettek 19-en ; patikárosok 31-en; 
bába m esterek  4-en; szemorvoslási mes
terek négyen ; seborvosok ’s egyszersmind 
bábáskodók 66-an ; bábák 92 en ; földmé
rők 20 an.

Ugyan csak a’ pesti kir. tudományok 
egyeteménél a’ beállott 183^ oskolai év 
elején megjelent tanuló ifjúság száma 
1762 re megyen; kik közül vallástudo
mányt tanulnak 93 an, még pedig neven- 
dék pap 63, szerzetes 3 , világi 28; tör- 
vényludományt hallgatnak 216-an, ezek 
közül első évi törvényhallgatók 'vágynak 
108, második éviek 63an ; harmadik, év. 
45; ugyan ezek közt római kathol. van 
184, egyesült görög kettő, nem egyesült 
görög 1.7, ágostai vallásu 3 ,  helvécziai 
vall. 10; orvostudományt tanulnak 1052- 
en ; kik közt római cath. van 578 , nem
egyesült görög 33 , ágostai vallásu 97, 
helvécziai vall. 62 , zsidó 282; az első 
évben tanulnak 186-an , 2 dban 79, 3dban 
63, 4dben 46, 5 dikben 41; seborvosta- 
nuló van magyar első évi 148, német 
257; második évi, magyar 28, német 
60; patikárius 50; német bába 55; ba
romorvoslást tanuló 39; philosophiát ta
nulnak 460 an; ezek közt római cath 357, 
nem egyesült görög 34; ágostai vallásu 
12 , helvécziai vallásu 26 , zsidó 31; első 
esztendőbeliek vannak 245, 2-dik 187 en; 
földmérés tudományt tanulnak 28-an.

i Sági/ Britannia.
A’ Times írja Dec. 4-dikéről, hogy 

Gróf Grey .már tizennégy nappal az előtt 
írt a’ hollandi királynak, hogy ha az ant- 
werpi fellegvárat jószántából átadja, olly 
egyezés köttethetik, mellynek következé
sében , kivált midőn az angol kormány 
forrón óhajtja az európai béke fenntartá-
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sát, minden kívánatjai a’ scheldei hajózás
ra *s a’ belső közösülésekre nézve teljesít- 
tetnek ; a’ király még is e’ felszóllítástnem 
csak hogy figyelmére nem méltatta, de 
még statustanátsával, vágy a’ generalsta- 
tusokkal sem közié.

A ’ Morning Chronicle szerint lord 
Palmerstont sem marquis Palmella, sem 
Talleyrand rá nem vehetik Dona Maria 
elösmerésére.

Mexicói hírek után Sept. 18d. Busta- 
mente és Montezuma generálisok közt el
határozó és verés ütközetre kelt a’ dolog. 
A’ rebellisek Montezuma alatt holtakban 
1400, foglyokban 400 at vesztettek. Mon
tezuma csak 20 emberével tudott megsza
badulni , S. Luis Potosiba vonva magát. 
Egy más hadicsapat Cuerto ezredes alatt 
megadta magát. JNémelly kormánycsapatok 
ezután S Luis Potosiban őrizetül hagyat
ván, a’ többi Tampico felé vette útját. Ez 
által a’ zendülésen halálos döfés esett.

Dec. 4d. egy orosz tiszt, ki Petersbur- 
got Nov. 2ld. hagyta e l, Londonba érke
zett, még pedig, mint mondják, fontos 
üzenetekkel. — A’ Sun írja, hogy herczeg 
Talleyrand a’ napokban igen rosszul volt, 
de hirtelen jobbra fordult egéssége.

Franczia Ország.
Sokkal érdekesebbek s tanúsággal tel

jesebbek a’ követkamarai addresse felett 
tartott vitatások (mellyekről eddig is már, 
a’ dolgok öszvefüggése tekintetéből rövi
den emlékeztünk) mintsem azokat egész 
lehető kiterjedésekben közleni elmulasz
tanék. Thiers úr Nov. 29d. igy beszélt: 
Jól emlékezhetnek uraim, hogy az utolsó 
ülésben , a’ mi legkomolyabb és leghasz
nosabb munkáink , mindég az országlási 
rendszer felett való átalános vitatások ál
tal szakasztattak félbe. A’ kamara több 
Ízben panaszra fakadta’ felett, és nyilván 
ellenzetté az efféle kicsapongó szóvalzá- 
sokat. Hogy ugyan azon önellenkezésbe

ismét vissza ne essünk, legjobb eszköznek 
látnám magunkat teljesen , és ha lehet ha
tározóig kinyilatkoztatni. En a’ szóviták
nak nem fogok üres dicsérő beszéddel szem- 
beszallani; egyiknek olly kévés haszna lévén 
mint a’ másiknak. A’ megtámadásokra tet
tekkel felelek. Nem mondom én , hogy 
a’ mi rendszerünk az ügyesség meslermive 
volna; mert ítéletem szerint, a' mi mos
tani időnkben az emberek egyedül a’ tör
ténetektől függenek. Én teszek egy nyilat- 
koztatást, melly semmi sem ugyan kevésb- 
bé mint dicsekedő, de részemről azt fo
gom kérdeni ellenkezőinktől: mit csele
kedtek volna ők helyünkön ? mert nem 
elég mindent csas. kárhoztatni, gyalázni 
a’ békét, kárhoztatni a’ hadat; kárhoz
tatni a’ Berry herczegnének úgy szabad
dá, mint rabbá tételét; mondják meg 
mit tejéndenek vala ők ? (Itt a’ szónok ösz- 
vefoglalja azon szemrehányásokat, mellye- 
ket az opposisio és sajtó a’ minisztérium
nak tesz; azután így folytatja beszédjét:) 
A’ júliusi revolutio m egesett: hogy kel
lett azt vezetni , micsoda irányt kellett 
annak adni. Azon mérsékleti férfiak , 
kik a’ dolgok’ elintézésére moghivattak , 
nem akartak semminek nyakára hágni; 
ám voltak légj'en ok mértékjeitek , a’ mint 
az urak akarják , de legalább előre látók 
voltak, ’s követték az okosság tanácsát. 
Mit kellett nekik a’ júliusi revolutióban 
látni? Két fo szükssgel: először, végképp 
menekedni kellettegy olly famíliától, melly 
a’ mi vágyainkat nem értette , és a’ mi 
törvényes kérésinkre a’ 25-dik júliusi or- 
donnancekkel válaszolt; másodszor, az 
országiásnak egy nyilvános constitutiona- 
lis monarchiává kellett lennie , melly ment 
legyen minden csalódástól. Valyon egybe 
hangzottak é a’ mi munkálataink ezen feb 
tétellel? (az elsőre nézve előterjeszti a’ 
szónok a’ kiesett familia iránt követett 
mérséklési rendszert; a’ másodikra,, az 
1830-diki julius olta hozatott törvényekről

)(



azt mondja, hogy a pairsegi es választás 
törvények az ország kívánságával teljesen 
me* egyeztek.) A’ kevesebség (minoritás) 
köztársasági országlást kívánt. (Odillon 
Barrot úr: azt a’szót kikérem)de a’ több
ség monarchiái rendszabásokat óhajtott, 
’s csak éppen azok nem egyeztek meg a’ 
többséggel, a’ kik a’ képviselői országiás
nak nem baráti. A’ dolgok ezen új rendé
nek alaptörvénye, a’ többség Törvénye, 
mikor sértetett meg két esztendők elfogyá
sa alatt? Egymásután két minisztérium 
változott csupán azon gyanúra, hogy a’ 
többség nincs többé részén. Egyezőleg Pe- 
rier Kazimerre! kinyilatkoztatja a’mostani 
minisztérium, hogy székeit csupán azon 
reménység alatt tartja m eg, hogy a’ több
ség részén lessz, és néki soha sem fogja 
magát ellene szegezni (nagy mozgás.) Pa
naszok hallattak az adók’ nyomása fe lő l; 
de kérdem az uraktól, micsoda oka lehet 
a’ kormánynak arra, hogy a’ felesleges 
adókat megtartsa ? Csak az idő szükségé
nek engedett; a’ budgetet az urak tanács
kozása alá adta, és az urak, mint szinte 
a’ kormány, határozást tettek a’ leszállás 
lehetőségéről. Azt mondják hogy mi a’ 
restauratio rendszeréhez ragaszkodunk, és 
ezáltal a’ honfiakat támadásra inditjuk. 
Minket czélzanak ki, mint a’ Vendee re- 
volutiójának okait, a’ nyűgöt részi revol- 
tánsok iránt mutatott lágyságunkra , ’s ki 
mélésünkre hivatkoznak; nem inkább a’ 
chouanoknak megrögzött emlékezetét keh 
lene e’ vádolni, egy felekezetnek azt a’ 
kiirhatatlan hiedelmét, hogy Francziaor- 
szág az övé ? nem ezek é azok a’ nyomo
rult ingerlések , mellyeknek Vendée min
den bajait köszönheti? Mi történt midőn 
a’ Berry herczegné kiszállása közhirré lett? 
Famíliája mozgásba jött, ’s azon feleke
zetnek avatotti kárhoztatták, némellyek 
írtak néki, mások elébe mentek, hogy őt 
láthassák (közönséges nevetés, a’ szemek

Berryer úrra szegülnek.) Nekem nemczé- 
lom egy olly komoly tárgyból tréfát űzni, 
csupán azt akarom mondani, hogy min
den, a’ ki a’ legitimisták közt, ép esszel 
birt, a* Berry herczegné és sorsa iránt 
megrémült. Jól tudom hogy a’ mi mér- 
sékletségünket puhaságnak nevezik; de 
uraim! nem puhaság, sőt erő, nagy erő 
a’ mérséklet.! Az indulatos üldözés által 
felingereltettek volna ezen dolognak párt
fogói, a’ mérséklet által sokan közülök 
magokba megtértek. Mi azon felekezetet 
illeti, melly magát kirekesztőleg hazafiui- 
nak nevezi: ezzel vádoltatunk , hogy mi 
őt üldözzük, ’s az utszákon engedjük 
gyilkoltatok Felszólítom az urakat, dön- 
csék el , mellyik részen van az igazságta
lanság , mellyik van támadólag; tegyenek 
igazságot azon emberek közt, kiket az ut
szákon üldöztek, és mi köztünk, kiket 
minden nap szünet nélkül minden módon 
vádolnak, és kárhoztatnak; tegyenek igaz
ságot azon úgy nevezett áldozatok, és a’ 
kormány közt Vannak ollyanok, kik 
azt állítják, hogy a’ monarchia csak egy 
múlandó szerkeződés, mellynek minket 
észrevétetlen a’ köztársaságra kell vezetnie. 
Vannak mások, kiket a’ szánandó indula
tok az utszákra unszolnak , hol ők a’ veres 
zászlót ütik fel. Még mások a’ földabro
szokon a’ státusoknak terjedéseit változ
tatják , ’s az országoknak tetszések szerént 
határokat szabnak. Természetes hogy min
den illyesek csalatkoznak , ’s nem elégesz
nek meg a’ monarchiával. De midőn vak- 
merőségök a’ thronnak megtámadásáig ve
temedettel,midőn ők azon famíliát sérteget
ték, melly a’ mi dicsőségünk , lehetett akkor 
nekünk a’ törvény erejét nem éreztetni ? 
Midőn ők a’ nemzet őr- és lineaseregnek 
vérét ontották, lehetett akkor engednünk 
őket büntetetlen gyilkolni, ’s rabolni? 
Valóban csak fájdalommal válhat meg az 
ember ollyanoktól, kikkel húsz esztendő
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kig egy sorban v ivőit; de kérdem ellenke
zőinket, épen ezen környülmények közt, 
nem úgy cselekedtek volna é? Hát a’ kül
földön, kérdek minden egyenes lelkűt, 
nein épen ezen kilátás volt é a’ mi júliu
si revolutiónkról ? JNincs talán egy ember 
is a’ ki ezt nem mondta volna: a’ franczia 
nemzet látta, bogy törvényei megsértet
tek, helyesen cselekedte bogy az ellen ki 
kelt. De ezt is mondták: Francziaország 
végveszélynek fogja magát kitétetve látni, 
a* bódítás’ és fejetlenség lelkének. Amaz 
nem volt olly félelmes , mint ez ; azt gon
dolta az ember, bogy ez Európában 
átalános felfordulást szülend. A’ kormány
nak meg kelle mutatnia, bogy ö egy 
törvényes uralkodás; bogy ő a’ fenálló 
alaptörvényeket elesmeri, ’s bogy ő cse
lekedeteiben ezen alappontból indul ki. 
A’ revolutio kivivá az egész világ becsü
letét. (a’ jobb és bal oldal végpontjain 
zúgás) Ott a’ bol egy szabad lelkű kor
mány áll fenn , Francziaország nemes 
egyesültjét vivá k i, melly a’ vén előíté
leteket elbalgattatta , hogy nagylelkű sym- 
patbiákat kövessen. Azt mondják Franczia
ország revolutiokat áldozott f e l , mellyek 
az ő példája után támadtak. Óhajtotta Fran- 
sziaország , bog}7 kedvező belyhezetben le
hetett volna azokat gyámolitbatni; de a’ 
tartományok távolságáról tenni, hatalmá
ban nem volt. Mi a’ szép Olaszorszá
got illeti, nem engedte, hogy annak sor
sa nála nélkül elhatároztassák. Hát talán 
Belgiumot áldoztuk fel? Francziaország 
kapui előtt egy ellenséges ország volt, al
kudozások által az eltöröltetett, ’s ugyan 
egyezkedések által, egy szövetséges ország 
állíttatott fe l , melly nekünk határul szol
gál , ’s késsz értünk fegyvert fogni.

Azt kérdem az uraktól, befolyás nél
kül van e’ akkor a’ nemzet, mikor annak 
szava, még minden hadakozás nélkül dél
ről éjszakig meghallik. Francziaország a’

hadat sóba sem óhajtotta; deminekutánna 
azeg}ezésnek végrehajtására kiszabott esz
tendő eltelt, Franczia országnak kellett 
kimondani, hogy a’Fejedelmek által aláirt 
egyezésnek végre kell hajtatnia; ’s látták 
az urak , mint sietett Angolország , azon 
fontos végrehajtásba vele együtt munkál
kodni. Ezen szerentsés következéseket a’ 
volt kormánynak kell tulajdonitni, nem 
nekünk, kik még csak egy hónapja hogy 
élünk. Hát nem látják az urak , hogy Fran
cziaország nincs épen olly állapotban, hogy 
annak sorsát siratni kellene, ’s hogy a’ vádolt 
rendszer miatt részekre volna szakadva? Jól 
tudom én hogy sokan a’ szónokságnak min
den lehető fogásait előveszik, hogy ezen 
rendszert (a’ justemileiut) gyűlöletessé, 
igazságtalanná , ’s nevetségessé tegyék ; ’s 
ki nem tudja , melly nagy ereje ’s hatba- 
lósága van mai időben az ékesszólásnak! 
Igen is , a’ consulatus had által tette azt 
meg, a’ mit mi csupa okosság által kivit
tünk. De nem látták e’ az urak a’ consul- 
ság alatt a’ cbouanok zendüléseit? nem 
látott é Francziaország igen sok nem csak 
egyes- hanem egész város-szerentséllene- 
ket, kik a’ consulatus keménységének ál
dozati lettek ? nem látta é a’ sajtót megné- 
m ulni, az oppositiót elnyomattatni ? JNem 
akarom én ezt az oskolát boldognak hirdet
ni; jól tudom hogy az minden hibáit némelly 
bűbájos szavakba eltudta burkolni, ’s ez 
által kéntelenné tette magát naponként 
ujjabbakat , ’s nyomosabbakat találni ki. 
Austerlitz után Jena, és Vágram követ
keztek , ’s tudják az urak , hogy e’ névsort 
utoljára a’ szomorú Vaterloo zárta be. A’ 
mi fejedelmünk nem hadakozni szerető 
nagy katona, hanem egy jó polgár, ki 
a’ törvényeket végrehajtatni, ’s a’ Statust 
boldogitni igyekszik. Elibek terjesztet
tem ellenkezőinknek rendszerünket, most 
már azt kérdem, hát ők mit cselekedtek 
volna helyünkön ? (A’ beszélő hosz-



szasan megmutatja hogy az opposilio a mi- 
nisterium ellen, sem a* letett dynastiaval, 
sem a’ vendeéi támadókkal , sem az úgy 
nevezett honfijakkal való bánás módja el
len semmi helyes kifogást nem tehet, a’ 
többek közt így szól.) Megvallom gyakran 
gondolkoztam, mitsoda rendelkezést talál
hatnánk k i, hogy a’ legitimitáshoz ne kö
zelítsünk? Da hát mitsoda igazgatást kí
vánunk? monarchiát; ha szinte némellyek 
még most csak mulólag is, de most lega
lább, nem kétlem mindnyájan, monar
chiát.—  Akarnak még az urak két kama
rát; — hát még mit? akarják e’ az urak 
változtatni a’ pairségi , vagy a’ választási 
törvényeket? (Odillon Barrot: minden bi
zonnyal); akarják e’ az urak, hogy a’ re- 
staurátióhoz ne közelítsenek a’ törvénye 
két felforgatni, ’s az alkotmánynak tizen- 
nyolcz hónapos alapjait megrázni? mond
ják ki az urak* soha sem akarnak megála- 
podni hogy alapítsanak, hanem szünetlenül 
haladni, hogy döntsenek. A’ pairi és válasz
tási törvényre nézve van egy szokott szemre
hányás, hogy t. i. egy 32 milliónyi nemzet 
képét 200,000 személy viseli; mondják meg 
az urak, mi lessz az a’ mód , melly szerint a’ 
kormányban többeket akarnak részeltetni? 
Vádolják az igazgatást, hogy a’ júliusi ígére
teket nem teljesítette ; mi gondoskodtunk 
eszközökről, mellyek által az adók kön- 
nyebbittetnének , ’s im ezeket találtuk az 
igazgatásbeli rend, a’ haladó tökéletesedés , 
az idő, és a' béke. Felszólítottuk az ura
kat, ezen tökéletesedés eszközlése véget, 
négy hónapokig ültek az urak a’ budgeti 
biztosságban, és semmit egyebet nem fe
deztek fel, mint azon ideát, melly szerint 
az adók 30 millióval kevesittettek volna. 
Az urak, kik a’ népet a’ jóllét minden kin
cseivel halmozni akarják, egy miliárdnyi 
budgetetcsak 30 millióval kissebbilhettek ! 
De valódi könnyítést kell ám tennünk; 
azt kívánják tőlünk , hogy a’ kereskedés
nek a szorgalomnak adjunk mozgást és

erőt. De hát meg eshetik ez egy törvény 
által ? mi nyilván és haszonnal akarunk 
munkálkodni, és épen azért azt kívánjuk, 
hogy legyen a’ kormány a’ maga munkás
ságában gátolatlan , és legyen béke. A’ mi 
illeti a’ felekezeteket: mondják meg ellen
kezőink , micsoda eszközöket használná
nak a’ zabolátlan katonáknak, ’s a’ zúgo
lódó papságnak megnyugtatására? mit tet
tek volna p. o. a’ júniusi napokban ? hogy 
bánnának a’ honfiakkal? hogy tennének 
eleget azoknak, kik köztársaságot akarnak ? 
vagy a’ kik a’ három színű (nevetés) aka
rom mondani a’ veres színű zászlókat kí
vánják? hát azoknak hogy felelnének meg, 
kik azt gondolják, hogy Europa sorsát 
egy szempillanat alatt változtatni, vagy 
.határainkat terjeszteni hatalmunkban van ? 
Azonban valyon megegyeznek e magok 
közt mindenkor a’ mi ellenkezőink? Ok 
nem lehetnek , ha szabad úgy szólnom, 
kormány; és már viszálkodások, külöm- 
böző értelmek találtatnak köztök. Azt kér
dem tőlök , valyon a’ sajtót perbe nem 
idéznék e , midőn az a’ királyi háznak fensé
gét sem kimélli, egy olly fenséget, mel- 
lyet tisztelni kellene, ha nem egyébért, 
legalább annak bzonyságára, hogy mi 
szintúgy hódolunk a’ választott, mint a’ 
törvényes királynak (közép pont igen he
lyesen) Mi illeti a’ külföldet azt kérdem 
tőlök, valyon a’ fenálló viszonyokat fel
forgatnák é vagy megtartanák? ’s mint
hogy nem kételkedem hogy megtartanák, 
nincs okok tovább vádolni minket, hogy 
Francziaország határit nem szélesítjük; 
mondják meg hogy segítettük volna Len
gyel országot? (sok helyen a’ békétlenség 
jeleit.) Lehetetlen egy olly rendszert ta
lálni , melly minden kívánságnak megfe
leljen, ’s ha illyen volna, mi bizonyosan 
azt követtük volna, mert nekünk is szí
vünkön fekszik az ország javát munkálni; 
az a’ rendszer , mellyet mi követünk a’ kör- 

| nyülményekben alapul, nem czélja nék
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rontani és gyengíteni, hanem fenntartani
és erősíteni.!! —

A ’ követkamara dec. 7-diki ülésében 
megadá a’ minisztériumnak az 1832 diki 
országos költségek előleges három tizen- 
kettedét, az ugyan ezen esztendőbeli egye
nes adókat egészen.

Kersabiec kisasszony Nanfesbe vi
tetik, hogy ott jury által Ítéltessék meg; 
Mesnars úr szintén elhagyja a’ blayi erős
séget ; igy Berry herczegné maga marad. 

B e l g  i  u tn.
A’ Courrier Beige így ír Dec. lOd.: 

,,A ’ katonák kik folyó hónap 8 dikán a’ 
sánczárkoknál tettek szolgálatot, igen pa 

. naszkodnak azon , hogy az ellenség és hi 
deg miatt egyirantigen sokat kellett szen- 
vedniek. Egy hollandi sergent, ki el foga 
tot, ’s vallomása szerint déli Francziaor 
szagból való, bizonyos pattantyúskapitány 
kérdésére azt feleié, hogy Chassé gene
rá lisé i, sem beteg, sem fél; f. h. 7-kén 
még minden bástyákat meglátogatott, ’s 
a’ külső sánczokon messze lató csővet tart
ván kezében jelent meg. Ugyan ezen fo
goly előadása szerint a’ fellegvárbeli véd- 
eszközök töméntelenek; az ostromlottak- 
nak 50 még éppen nem használt nehéz 
ágyúik vannak a’ bástya boltokban , a’ 
számtalan egyébb szükséges esközok ’s éle
lem mi vek sokasága felyűlhág minden meg
fogást. A’ gyuladás ellen a’ legjobb elő 
rendszabások tétettek, minden épületek 
fa tetői három láb vastagságra vágynak 
betapasztva, ’s naponkint kétszer vízzel 
öntöztetnek. A’ katonák ’s tisztek semmi 
veszedelemtől nem irtóznak. Maga Chassé 
generális még az 1833-dik évből nehány 
napokat a’ fellegvárban szándékozik tői 
teni.u

A’ Lynx ezeket írja Antwerpből f. h.
9-dikéről: A’ városba még most is hulla 
nak néha franczia golyóbisok. A’ környél' 
tzomorúan néz k i; minden fák ’s cseme
ték eltűntek; a’ falusi lakosok zúgolód

nak ; a’ puskák golyóbisai Berchem útszáján 
fütyölnek el. A’ király veszedelemnek 
tévé ki magát a’ trancheéknál; két gránát 
tiz lépésnyire esett le háta megett a’ sáncz- 
árkokba. A’ munkások Sz. Lőrincz erős» 
séghez olly közel állanak, hogy nagyon 
könnyedén hányhat reájok az ellenséggra- 
natokat. E’ nap gilkolóbbvolt, mintakár- 
mellyik a’ múltak közül. A ’ tisztek meg
váltják, hogy a’ trancheék kinyitásakor 
több, most pedig sokkal kevesebb vesz
teségre számoltak. Az elhullottak száma 
még mindég különbözően adatik elő. A’ 
franczia katonák nem foghatják meg Ant
werp neutralitását, ’s zúgnak a’ miatt, 
hogy a’ városban 8 mozsár hasztalanul áll. 
A’ Sz. Lőrinczi veszedelem mind inkább 
nevekszik. Egy hollandi tiszt, ki a’ tirail- 
leureket commandérozta, ’s a’ kűlbás- 
tyára hágott, egy kártács lövés által halva 
téríttetett le. A’ városba sok idegenek jő- 
nek ; de azért minden mély ájúlást mutat, 
’s a’ kikötő igen szomorúan néz ki.u

A’ király f. hónap 9 dikén Brüsselbe 
vissza utazván, tüstént a’ hadiminiszterrel 
dolgozott.

Craddock angol ezredes ’s a’ franczia 
tábort belgiumi munkálatjai alatt követő 
biztos f. hónap 10 dikén Antwerpből Brüs
selbe utazott.

Orleans herczeg, kire Dec. 6-dikán 
került a’ szolgálat, hideg vért mutat az 
ágyú durrogások közt, ’s még akkor is 
midőn tiszt lövetik el óldala mellől. Gróf 
Oraison a’ franczia hadi minisztertől üze
netekkel érkezett marsai Gerardhoz Ant- 
werpbe ; kísérője gróf Daru, ki magát az 
algieri csatában mint hadnagy tűnteté k i, 
részt akar venni az ostromlásban, midőn 
amaz Páris felé indúl.

General Chassénak Marsai Gerard má
sodik levelére adott válaszát, melly a’ 
franczia fővezérre hárítja az ellenségeske
dés elkezdését, továbbá a’ hollandi kor
mányzó 3-dik levelét marsai Gerardhoz7»
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ennek arra adott valaszat , mellyek közül 
amaz a’ város bástyáiról való lövöldözés 
szüntetését, emez pedig Antwerp megki- 
méllését sürgeti, most kiterjedésekben 
közleni az idő és bely nem engedik.

Spanyol Ország•
Madrid Nov. 22. Mi itt leírhatatlan 

politikai felakadásban élünk. A’ miniszte 
rium Zea Bermudez érkezését várja, mi- 
nekelőtte rendszerében tovább haladna. 
Kik e’ diplomatát közelebbről esraerik, 
azt hiszik, hogy mihelyt ő az ország kor
mányát kezéhez veéndi, tökéiletes abso- 
lutismusba fogunk vissza esni. Tegnap a’ 
kávéházakban Calomarde exminiszter el- 
szökéséről beszéltek; az apostoli párt örül, 
*s azt hirleli, hogy ő (Calomarde) Monet 
paranssolatjára szöktettetettel. A’ szabad
ság baráti e’ történeten felettébb sajnál
koznak , ’s ebben jelét tekintik azon in- 
triguéknek , mellyeket az apostoliak kül
földön az elillantott által szövetnek. Ifjú 
királynénk sokkal mérséklettebb utat vá
lasztott, melly kárára üthet ki. Bizonyos 
Armangol nevű embernek , ki fegyveresen 
20 carlistát vezetve fogatott e l , megkegyel
mezett. Morillo generalis, Galicia főka
pitánya hóhér által égettet meg minden 
Írásokat, mellyek a’ politia dolgozó szo
báiban találtattak, ’s politikai vétkek be
jelentését foglalják magokban. A ’ főváros
hoz közel szállásozó hadicsapatok még min
dég helyeken maradnak. Néhány lisztek 
hűségteíenségök miatt elbocsáttatván , fél 
zsóldu tisztek által pótoltatnak ki. Egyéb
iránt azt hisszük, hogy a’ seregcsapatok kü- j 
lönbféle városokba, hol ez előtt erősségűi 
feküdtek, küldetnek el. Ataljában nagy 
történet előestvéjén érezzük lenni magun
kat; mert az öröm helyét, melly az arczo- 
kon olvasható vala, sötét komolyság fog
lalta el. A’ portugálli consul Bayonneból 1 
ide érkézéit, soká volt conferentiában a’

királynéval, de a* miről közönségessé sem
mi sem lett. Bilbaobul írják, hogy ott azon 
hir következésében, mintha, a’ Chrislino- 
sok (igy és Macaroni Christináknak nevez
tetnek a’ királyné követői) Madridban több 
carlistákat megöltek volna, zendülés tá
madt , mit a’ katonai hatóság végre nagy 
fáradsággal tudott legyőzni.

Torok Birodalom, 
Konstantinapolból Nov. 26d. érkezett 

hírek szerint Konieh városnak az egyipto
miak által való elfoglalása nem valósult 
meg, sőt Beuf basa olly védelmező álla
potba helyheztette azt, hogy a’ megtáma
dásnak jó darabig ellentálhat. Azonban a’ 
nagyvezér is sietteté oda menetelét, úgy 
hogy e’ pillantatban már az ottani főszál
lásra kellett érnie; bár a’ folyvást tartó 
rossz idő, sebes esső hullások csapatjainak 
útját, a’ pattantyusság és élelem szállítá
sát nem kevéssé megneheziték. — Hogy 
semmi akadály ne lenne a’ hadi munkála
tok folytatásában; különös kedveltjét ’s 
katonai referensét Fewzi Ahmed basát a’ 
Sultán a’ sereg depók, élettárok, és szál
lítóintézetek visgálatára küldte el. — A’ 
flottánál változás történt; Halil basa helyett 
t. i. a’ hajósereg fővezérévé Tahir basa 
eddig a’ pattantyusság főigazgatója nevez
tetett.— Ibrahim táboráról rég semmi bi
zonyos tudósítást nem vettek Konstantiné- 
polban; nagy részint Adana vidékin kell 
annak öszvesitve lennie. Egy osztálya Ibra
him seregének Erekli, majd Caramania 
felé szándéklott nyomulásában a’ Szultán 
katonái által meggátoltatott. Egyiptomból, 
folyvást északi szél dühösködvén, semmi 
bizonyos a’ fővárosba szintén nem érkezett. 
A’ pestis a’ hideg idő beálltával hagyott 
erejéből.

Legújabb hírek szerint Nov. 29-kéről Dec. 8 káig 
88-ra ment a’ Francziák vesztesége. B rüssel, Mecheln 
és Löwen városokban tele vannak a’ tábori ispotályok. 
— Rivals angol hajó, melly Clydeből Oportóba indúlt, 
400 emberrel együtt elsüljedt.

______(Hasznos Mulatságok 50 Szám. A árkus Hirdetés.)
A t  ünnepek m iatt fo ly ó  hónap 2 7 -d ik én  ú jsá g lev e lü n k  nem je le n ik  m eg.



Érdemes Olvasóinkhoz.
Hogy a’ példányok száma , a’ czímek nyomtatása és más szükséges előinté

zetek végett minél előbb rendeléseket tehessünk; minden rendű ’s rangú olva
sóinkat az előfizetés sietve tétele iránt ezennel felszóllítjuk. Pest. Dec, 22d. 1832.

a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások Hivatala. 
Hatvani utsza 542. szám. első emeletben.

A z ORVOSI T Á R  czímű
hónapos irás 1833-ban is fog folytattatok Tárgyai, elrendelése, külíseje, valamint 
ára is ugyan az marad, úgymint 12 füzeté négy jeles orvos’ képeivel helyben 
5 for. C. P. postán boríték alatt 6 for. 24 kr. C. P. Hozzá lessz csatolva egy ma
gyar-deák és deák-magyar orvosi műszótár, ’s ha a szükség kívánná, néhány

ábrázolat is.
Új előfizetők, kik a’ belső két évfolyamatot is meg kívánnák magoknak sze

rezni, azokat (az első kötet’ kivételével, melly egészen elfogyott) nyolcz arczkép- 
pel ’s két egyébb ábrázolatokat foglaló kőmetszettel együtt hat pengő forinton 
kapják bekötve.

Pesten , Decemberben, 1832. ‘
Prof. B u g á t  és Dr. S c h e d e L

H i r d e t é s .
(V) A' nagy méltóságú királyi magyar udvari Kamara rendeléséből szabad ki

rályi Kassa városa birtokában lévő Miszlokai serháznak egyéb ahoz járuló ha
szonvételekkel 1833. esztendő Januárius 16-dikán tartandó közönséges kótyave- 
tyén 6 esztendőkre való haszonbérbe adása közhírül adatik, mellyre a’ megkíván
taid tulajdonságokkal bírók, magokkal hozott 131 pengő forint bánatpénzzel az 
említett helyen és napon dél előtt megjelenhetnek. Budán Dec. 14-dikén 1832.

Müller könyvkereskedésében Pesten
az inak utszája kezdetén aJ Serviták klastr. általellenben megszerezi!elő :

(az, árok eziist pénzben.)
A’ M a g y a r  P o l g á r i  T ö r v é n y .  Sáros Patakon. 1824. kötve 2 for.
Natter J. J. katholikus imádságos és épületes kön) ve. vei'fc îcbeiun Qfinfcőntcn 

g e b u n & e n  á 1 fl. b i s  6 fi. ^
Második Féleszten dó.

H I R D E T É S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

5 0 .
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®st i ' ke .  í. kötet. Kolosvárt, 1833. Fűzve 24 kr.
S ^ é (p - n e m  ü g y v é d j e ,  az asszonyi becset sértegető vád-okok ellen. Irta 

Csontos István. 1830. kötve 40 kr.
Ú j m a g y a r - n é m e t  k é p e s  A. B. Cz. ’s O l v a s ó  k ö n y v ,  olly gyermekek

nek számokra, kik mind a’két nyelvet örömest tanulnák. 24 erkölcsi beszél
getésekkel magyar és német nyelven ; ezeket magyarázó színezett képekkel. 
Bekötve 1 for.

O r b á n  J ó s e f  eredeti Meséi, és Anekdotái. Fűzve 10 kr.
Az ó ’s új T e s t a m e n t o m  T ö r t é n e t e i n e k  főpontjai negyvennyolcz ma

gyar és német Elbeszélésekben. Negyvennyolcz rézre metszett színezett ké
pekkel , ezeknek magyar, német és franczia magyarázatjával. Bekötve 1 fr. 20 kr. 

K i - k i  a’ m a g a  s z e r e n t s é j é n e k  k o v á t s a .  Rövid erköltsi Értekezés. Irta 
Csontos István. 1830. kötve 40 kr.

H o n n i  V e z é r .  1 for. 12 kr. -— V án  d or. 1 for. — A u r ó r a .  2 for. 23 kr. —  
N e f e l e j t s .  2 for. 24 kr.
Müller könyvboltjában találtatnak továbbá: a’ közelebbi 1833. Mart. 16d. 

Bécsben tartandó nagy lotteriai húzásra sorsok, egy veres sors árra 5 for.

Nyilatköztatás.
a5 magyar tudós társaság részéről.

T. T. Básthy Jósef urnák illy czímű munkájáról: M agyarok em léke , szólló 
előfizetési nyomtatott jelentéséből, egy példány, következő sorokkal alá Írva: 
Feő Tiszt, Ospörös M eritzay  Antal urtul úgymint előfizetés fejben  5 fo r . az  
a z  ő t fo r . peng. p . e1 m ai napon felvettem . K ölt //. Rí. Véisárhely R-dik X-ben 
1832. Deákfavay Deák Theodor ni. k. E z T. T. Magy. T. M eghatalm azotja  
olly hiteles előadás mellett jutván egy tisztelt Vármegyéből a’ magyar tudós tár
saság eleibe, hogy e’ betűket T. T. M agy. T. így magyarázták: Tek. Tudós 
M agyar T á rsaság , mivel talán úgy magyarázni lehet i s ,  erre itt hivatalosan a’ 
m. t. Társaság nevében, ez a’ nyilatköztatás: Deák Theodor u r , aláírását igy ért
hette: E z t. t. magyar tudós u. m. Básthy Jósef, m egh ata lm azo ttja , mert ezen 
urat,  a' magyar tudós társaság semmire se hatalmazta fel, különben is , a’ m. t. 
társaság nevében, hivatalos jelentéseinél ’s a’ magyar helyes írás és szóragasztás 
szabályainál, egyéb , még semmi ki nem jöhetett, semmiféle tárgyú írás’ szer- 
keztetésébe , stylusába , kiadásába, melly külön szónak, tulajdonosnak neve alatt 
külön kelt ki sajtóból, a' magyar tudós társaságnak béfolyása nem is volt. A'mit 
a társaság kiád , arról mindenkor titoknoki híradás fog szóllani. Ezzel minden 
félreértés elenyészhetik. December 17d. 1832.

Döbrentei Gábor m. k. 
Titoknok.

S z o lg á la t  k e r e s é s .
( I )  Bizonyos fiatal feleséges Gazda Tiszt, valamelly urasághoz jutni kíván, 

kissebb vagy nagyobb hivatalba, beszél magyarúl, németül és deákul, bővebb 
utasítást lehet venni ezen újság hivatalnál.
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P r o m e s s e n  S o r s o k a t

:-833. Mart. l-s5  napián. történendő húzására az 1820-diki status adósságaik
igen illendő szabott áron lehet kapni

O ffenlieim er S án d orn ál.
,E’ húzásnál 10,400 nyertes 4,923,625 Vforintot nyerénd , hol mindeti

3-dik-sörsra egy bizonyos nyereség esik.
.Ugyan itt találtatnak

S o r s o k
különféle nemű hasznos társasági játék sorsok

S e lm e e b e r g  é s  L a a s
•CJ radalmak nagy íotteriájából hol tiz veres sorsra egy bizonyoson nyerendő 
zöld szabad sors adatik.

Eladó - Posta.
0 0  A’ Kassához közel fekvő Tállyai osztályos Posta státió minden a’hoz tar

tozó jó karban lévő épületekkel, ingó ’s ingatlan javakkal, becséhez és bőjöve- 
öelméhez képest jutalmas áron szabad kézből eladandó. A’ venni szándékozók ne 

»terheltessenek az iránt az ottani Posta hivatalnál legfellyebb most folyó Decem
ber hava utolsó napjáig, jelentést tenni, minthogy e’ határnapon túl — ha vevő 
nem  találkoznék —■ árverési ütőn fog eladatni.

H i r d e t é s .
(3) A’ nagy méltóságú magyar kir.udv. kamara rendeléséből közhírré tétetik $ 

hogy jövő 1833-dik észt. Januarius 14-kén O Budán a’ Praefectoratus hivatal iró 
szobájában a’ reggeli szokott órákon tartandó árverés utján, jövő 1833-dik észt. 
Május 1-sőjén kezdődő három egymást váltó esztendőre a’ többet ígérőknek ha
szonbérbe fognak adatni e’ következő királyi haszonvételek: (Regalia Beneficia.)

1. Buda Részinél az úgy nevezett Máriaeichel korcsma.
2. Bogdány korona falujában a’ korcsma és mészárszék hozzá tartozó 2T̂ - 

hód réttel.
3. Visegrad korona helységében a’ korcsma és mészárszék.
4. Rospallag korona falujában a’ korcsma és mészárszék hozzá tartozó 

hód 30 U  Öl szántófölddel.
5. Ris Oroszi korona falujában a' korcsma és mészárszék.
0. Kőbánya Buda Örs habárában.
7. Kőbánya Zsámbék határában.
8. Kőbánya Tök határában.
9. Kőbánya Perbál határában.
10. Kőbánya Nagy Maros határában a’ Zebergényí út felett 2. szám alatt.
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11. Visegrád határában egy hód káposztás kert, ac úgy  nevezett Villám 

3 |  hód kis rét, egy |  hód kender főid,, és a’ kisOroszi tized háznál lévő hód 
feltört rét.

Haszonbérleni szándékozók a' fent említett napon és helyen elegendő bánat 
pénzzel megjelenhetnek, 's oda meghivatnak, hol a’ haszonbérlés föltételeit elébb 
is megtekinthetik. Rőlt Budán Dec. 3-dikán 1832.

H i r d e t é s .
(3 ) A’ cs. kir. Mezőhegyesi katonai ménes intézet részéről közhírül adatik 

hogy az 1833d. Januarius elsőjétől December utoljáig elhullandó ló-és ökör bőrök 
eladása végett Mezőhegyesen folyó észt. Dec. 27-díkén délelőtti kilencz órakor ár
verés fog tartatni. Az árverés kezdete előtt 15 forintot, és a’ kötelező levél alá
írója cautióul 30 for. e. p. köteles letenni. Rőlt Mezőhegyesen Dec. 8-dikán 1832.

Boxberg Major.

Széna eladás.
(3 )  Tekintetes Pest Vármegyében kebelezett Adacsi Pusztának az úgy neve

zett Makádi rész osztályai idei takarodás jó minéműségű mintegy 50 ö l, szinte 
Alsó Dabason 25 öl széna van eladó , bővebb tudósítást vehetni az Adacsiróly 
az ott lakó Gazdától, vagy Dabason Halász Albert úrnál mint tulajdonosnál.

Bérbe adandó Quartély.
(3) Méltóságos Stettner Referendárius úr házában, Pesten a' Szép utszában v 

az egész első em elet, melly tizennégy szobából, három konyhából, és hozzá 
tartozó négy lóra való Istállóból, 2 kotsira való kotsi színből, széna tartó hely
b ől, bor és fa pinczéből , és padlásból áll, jövő 1833-dik esztendei Szent György 
napra kiadandó, a' többit ugyan a' házban, a’ ház mestertől meg lehet tudni.

5 pCentes Státus kötelező Leveleké 85f for. 
4 pCentes — — — —
1820-diki Státus Lőtt. 100 forint —

1821-diki Státus Lőtt. 100 forint 126| for. 
Béts városi Bankó kötelező 2 ‘- pCentes —
Bank Actiáké —

A 3 D  u n a V í z  é n  e k á l  l a p  o t j  a a* B u d  a i  v í z  mé r t é k  s z e r  é n t  az d felett4832-00/»:

A  ’ Gabonának P e s ti  p ia t z i  ára D ecem ber 18 - rfikén 1832. V álló  Cz.ban s. Posonyi mérő

1
tiszta 

fr. kr.
középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr. kr. 1

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza ( 6  — 50 6 — 10 5 — 40 IjZab 2 — 1 — 54 1 — 50
Kétszeres 4 — 50 4 — 40 4 — 20 hukoritza 3 — 40 3 — 10 3 —
Bozs 3 — 20 3 — 2 — 40 ;K öleskasa — — —
Árpa 3 — 8 3 — 2 — 52 i (Köles — — —

B é l i b e n  a 3 p é n z  f o  l y  a m  a t  k ö z é p  b Öt  s e D e c e m b e r  19-üt  ké m

Dec. IC-ikan 4 L áb, 11 Hüv. 3 Von. 
— 17-ikén 4 Láb, 10 Hüv. 0 Von.j

—  18 dikén 4- L á b , 6 IJiiv. 3 Von.
— 19 dikén 4 Láb, 4 Hüv. 3 Von.



C s a I a I k o z á s.
Várni reniénylni Vehet, mindennek hinni resxelyt hoz;

Néha remény , gyakorabb várakozás csalatik. 
íg y  hiedelmünknek csalatáa lessz vége gyakorta,

Hogy ne csalattassál, honfi! te kötve ae hi'dj!!

PESTEN Csütörtökön  K arácson Hava 27-dik napján 1832»

Magyar és Erdély Ország.
Posony Dec* 21. Az első „kerületi 

ülés“ folyó’ hónap 19dikén reggeli Odra
kor a* megyeháznál tartatott, hol jegyzők 
és vi’sgálók valának ugyan nevezendők; 
de mivel az „országos ülés“ tiz órára 
volt rendelve, hogy a’ tagok annál czél- 
irányosabban választassanak, ’s a’ napló
könyv (diarium) vitelebeli jobbításokról is 
is bővebben lehessen tanácskozni, minden 
a’ következő ülésre halasztatott. Tiz órakor 
a’ Főrendek és követek külön helyeikre 
felgyülekezvén, amott ugyan ő cs. k. Fő- 
herczegsége országunk Nádorispánya, fon
tos deák,— itt pedig Personalis ő méltósága 
századunk’ leikéhez illesztett, tiszta ma
gyarsággal készült, ’s ékesenszóllói erővel 
mondott, a’ rendeket, — hogy a’ haza jö
vendő boldogsága ’s ditsősége alapjának 
letételére barátságos kezet fogjanak, fel- 
szóllitó beszédekkel njüták meg az ülé
seket, Milly lelkesedéssel, ’s a’ köztanáts- 
kozás bóídogitó hasznainak előérzésivel 
fogadtatott mind két megnyitó beszéd; 
ennek az azokat gyakran félbeszakasztott 
„éljen“ kiáltások legbizonyosabb tanúi. —

Második Félesztendö.

Visszonozták ezeket a’ Főrendek nevében 
ugyan Klobusiczky Péter, Kalocsai Érsek 
ő Excja; a’ karok nevében pedig Németh 
György kir. táblai praelalus ’s az eszter
gomi káptalan képviselője. Ezután a’ Fő
rendek táblájához fényes udvarló követség 
neveztetvén ki a’ karok táblájától; annak 
visszajöttével. Pest vármegye érdemes 
kovetje Péchy Ferencz úr utasításával 
(instructio) meg nem egyezőnek nyilatkoz- 
tatá, hogy a’ követség szónokja Német 
György kanonok úr d e á k  n y e l v e n  
teljesité a’ Főrendek táblájánál a’ karok 
üdvözlésétje’ nyilatkozásnémelly szóváltás- 
soknak szolgált alapúi ’s a’ követ úr 
n y i l a t k o z t a t á s á t  naplókönybe iktat- 
tatni kéré. Meg érkezék azomban a’ fő
rendi követség is , ’s annak szószólloja 
Báró Szepessy püspök ő Excja ékes ma
gyar beszéddel jelenté ki a’ karok előtt 
örvendezési köszöntését a’ főrendek táb
lájának. Majd Personalis ur ő Méltósága 
azon három rendbeli planumról szóllott, 
mellyek a’ Nádor ő fennsége ’s általa, a’ 
múlt országgyűlés 35dik ülése következé
sében , a’ karoknak azon panaszára készit- 
tetlek, hogy a’ palota alkalmatlan volna

r
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az országos ülesek’ tartasara. —  Ugyan ez 
napi ülésében a’ követek táblájának nemes 
Bereg Vármegye követje utasításánál fogva 
azon indítványt tévé, bogy lVeindl Ferencz, 
mire! Magyarország királyát szándéklotta 
a,Jíyon lőni , magyarországi törvények 
szerint Ítéltessék meg; és bogy a’ király- 
mentő volt kertészlegény magyar neme
séggel ajándékoztassék: de a’ dolog, má
sok azt nem helyén lévőnek ítélvén, 
elinellözleletl. Mind ezek után az Istennek 
nagy neve hivatott segűségűl a’ Jesuiták 
lemplomában , Pyrker Ér»tkő Exeja tart-
v.ui a nagy misét. 1 2 és egy óra közt sűrű 
agyú ropogások jelenték ő cs. k. Felsége 
'-» a’ felséges császárné is királyné megér- 
leztleket.

Folyó hónap 20-dikán elegyesűlés tar
tatván, innét fényes nagy küldotség nevez
tetett ki a’ kalocsai Érsek ő Exeja szószól* 
íása alatt ő Felségek üdvözlésekre. Ezután 
V primási épület kápolnájába, innét ugyan 
azon épület nagy palotájába mentek az or- 
szággyűlési -rendek , hol ő Felsége öröm
kiállásokkal fogadtatva, ’s a’ magyar ISern- 
zet nagyjaitól körűl-vételve tiironusába 
ült; és által adván a’ fő kanczellar kezéből 
elvett királyi kegyes előadásokat (propo- 
sitiókat) kir. beszédje végzetével szakadat 
lan örömkiáltások közt ismét eltávozott. 
Az országgyűlési rendek pedig az elegyes 
ülés folytatására mentek vissza, mellyoen 
felbontatván a’ kir. kivánatok, a’ nádori 
itélőmester által felolvastattak ; mellyeket 
honi nyelvünkre téve imitt közlünk:

„O es. k. apostoli Felsége,, legkegyel
mesebb urunk nevében .a’ Fenséges Főlier- 
c/.eghez r Mígyarország és hozzá kapcsolt 
ívszei főtiszt. Tiszt. Becsületes , .Tekintetes 
és Nagyságos továbbá Ngos , Vítézlő és N 
nemkülönben Érdemes és Ntes Karaihoz 
és Rendéihez , kik ezen Ő cs. k. Felsége 
által kegyelmesen egybehívott jelen or-*

szággyűlésén vagy személyesen, vagy mint 
követek megbízóik nevében megjelentek $ 
kegyelmesen intéztetve: Minekutánna azon 
országgyűlés tartása, mellynek egybehi- 
vását Ö Felsége olly czélbúl, hogy azon 
az 179f 67d. terv. ez. következésében dol
gozott,és 1827. 8 kinevezett országos küldőt- 
ség által újabb visgálat alá vett rendszeres 
munkák az 1827. 7. 9. 30 és 31. nevezett 
kűldölségek munkálatjaival együtt orszá* 
gos tanácskozás alá vétessenek, önként^ 
s atyai szivének gyengéd érzésétől ösztö* 
nöztetve a’ mult esztendő October 2-kár& 
erősen eltőkélletle, az egészen űj ’s még 
eddig ösmerellen nemű közcsapás által 
meggátoltatott volna: O cs. k. Felsége e’ 
jelen országgyűlését az esnlitett czélra 
meghatározta , hogy t. i. a’ köz jóllét az 
érdeklett munkálatok országos elintézése 
alkalmával, az ő s i  a l k o t m á n y  é p s é g- 
b.e n t a r t á s a  m e l l e t t  hozandó, törve* 
nyék által újabb erőre élesztetvén örök* 
állandóvá, ’s naponkint virágzóbbá tétes
sék. Illy lélektöi vezéreltetvén O cs. k; 
Felsége, mind azokra nézve, inellyek az 
előtte felettébb kedves Magyarország bel* 
ső boldogsága alapjának erősítésére, ’s a' 
nép különböző osztályai kölcsönös viszony- 
beli kötelékek szorosabb öszvekapcsolásá* 
ra legtöbb befolyással ’s erővel birnak, 
különös atyai és királyi gondal viseltetik, 
eliez képest tulajdon legfennségesebb ki
rályi tiszte tekintetéből is azt kívánja, 
hogy g y o r s  t ö r v é n y h o z á s  á l t a l  
ezek végeztessenek be; úgymint: I. Mint* 
hogy azon urbarialis regulation melJy av 
dicső emlékezetű Mária Tberézia császár 
és a jjostoli királyné uralkodása alatt azok* 
ra nézve , mellyék a’ földesuraknak jobb
ágyaikkal való egybeköltetőseket, azoknak 
fenntartását illetik, hozatott be, az 179j : 
35 által csak időköziié" fogadtatott e l, 
s ennek, és a’ később alkotott 1792: 12» 
ereje egyik országgyűlésétől csak a’ kök
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zelebbiig terjesztetett ki; a’ karok és 
rendek pedig igen jól tudják , mi sok függ 
attól, hogy a’ foldesurak és jobbágyok közt 
fennforgó viszonyok már egyszer valahá- 
ra valódi törvények által intéztessenek el, 
*s e’ szerint a’ viszonyos igazak és köle- 
teleztetések tökéletesen meglialározlalván 
h köz jóllét megái lapíttassék : ezek tekin
tetéből O cs. k. Felsége mindenek előtt 
azt kívánja , hogy a’ köztanácskozás az em
lített országos küldölségnek az urbárium 
ügyében adott véleménye felvétele által 
nyittassák meg. II. Szinte illyen figyelmet 
kíván az i g a z s á g  k i s z o l g á l t a t á s a ,  
mellynek kezességén épül minden polgá
rok életének és vagyonának bátorsága, s 
ugyan ezért erre is fo gondoskodását for
dította O cs. k. Felsége, még pedig mind 
a' büntető törvényekre nézve, hogy azok 
egy fényi tő törvénykönyv (codex crinii- 
nalis) készítése által, mellynek hijánya 
naponkint érezhetőbb, a’ kétség s Önkény 
alól kivétessenek , mind a’ törvényszékek 
helyes elrendelésére nézve, hogy a’ perek 
föl várnát ja azon szövevényekből, mellevek
be bonyolittatolt felóldozlassék , mind vég
re azért, hogy a’ mennyiben a’ polgári 
törvények is több esetekben hiányosok, 
«zen hijány a’ cambialis ügyekre, és 
a’ jólelkű hitelezők innét eredő igazaik 
védelmére nézve is alkalmas törvényekkel 
töltessék be, és így , hogy az igazságnak 
máig is lassú ’s a’ feleknek terhes költe
kezésével járó kiszolgáltatása ellen tett 
'számtalan panaszok kútfeje valahára be- 
temettessék; azt kívánja tehát, hogy a’ 
karok és rendek , midőn az urbarialis mun
kálatokat bevégzendik, magokat a’ t ö r v é 
n y e s  m u n k á k  elintézésére csüggedhetetlen 
szorgalommal szenteljék , és a’ miben meg
állapodnak , azt felséges helybehagyása alá 
terjesszék. Az 1498-dik észt. 4-dik törvény 
ezikkely rendelése, a’ mennyiben az, a* bírói 
hivatal méltóságával ’s szentségével öszve

nem férne, eltörlendő. III. Mindjárt ezek 
után leginkább foglalatoskodlatja Ő Fel
sége go nd jait az a d ó zó  népen  f e k v ő  te r h e k  
elintézése, minél fogvást az e’ részben 
kidolgozott küIdötségi munka az ö szve  
í r á s i  m u n k á la t ta l  együtt bevégeztelvén,»’ 
k ö z p o li t ik á i , keresked ésig  b á n y á s z t , ta n í 
t á s i , e g y b á z a té s  b a n d é r iu m o t i l le tő  m u n 
k á k  vétessenek tanácskozás alá. IV. Mivel 
előre lehet látni ezen országgyűlésének a 
törvényes időn túl leendő haladását; Ö 
cs. kir. Felsége igen óhajtja, hogy a’ ka
rok és rendek , most mindjárt határozzák el, 
k ik  és m i k é n t  f o g j á k  a’ k ö v e t e k  
n a p i  j u t a l m a i k a t  (diurnum) f i z e t n i ,  
s e’ részben a’ nemzet nagylelkűségéhez 

méltó nyilatkozást tegyenek, ’s megegyezőt 
azon tekintetbevétellel , mellyet a’ sok 
féle szolgálatokkal terhelt adózó nép sor
sa érdemel. — V. Minekutánna () cs. k. 
Felsége, az 1827-diki országgyűlésen ne
vezett kiildötségek , ’s határfeletti biztos
ságok munkáik tel jesithetését, cs. k. Fö- 
herczeg INádor ő fennsége közbenjárására 
az ország kasszaja fogyatkozásában , a’ ma* 
ga kamarai kincstárából 262,606 for. 
29T‘̂ kr.ral e.p. anlieipálva kegyelmesen elő
segítette: kívánja O Felsége, hogy a’ kü
lönben is sok költségekkel terhelt kincstár 
az említett summát a’ karok és rendek 
határozásoknál fogvást minél elébb vissza 
kapja ; igen kedves dolog lessz pedig O 
Felsége előtt, ha e’ részben olly módot 
találnak a’ karok és rendek, melly szerint 
a z  a d ó z ó k r a  in n é t se m m i te h e r  nem  já r ó k ,  
’s a’ t. O cs. k. Felsége által. Posony Dec. 
20. 1832. Bartal György m. k.“

A* Nagymélt. magyar udv. kanczellár, 
midőn a’ kir. kegyes előadások általadat- 
nának, következő magyar beszédet tartá : 
„E lér te  a’ Magyar, a’ mit régen óhajtott, 
A ’ Király és a’ Haza egyetemben kívánják* 
’s várják ,h o g y  a’ törvényhozó-Test tellye*
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sílse azon dicső kötelességelet, m ellyel 
az 1791-dik esztendő’ 67-dik Törvény-Czik- 
kelye hagyományából reá háromlottak. 
Készek előtte, ’s elejébe terjesztve a’rend
szeres roppant munkák. De midőn e vil- 
longó időben azon szövevényes nehéz tárgy 
Tevődik országos tanácskozásba: mikép 
lehessen az Ös hajdani nem álnok , álorczás 
iíFjitással ékeskedő, hanem férfias épségé
ben mind inkább tökélletes? ki tagadja,’s 
tagadhatja, hogy szirtes és örvényes pá
lyára jutánk. Azomban el ne csüggedjünk. 
Maga a’ Király, O maga a’ bölcs kalauz ; 
Ő szemlélte ki magának felséges jutalom’ 
vég határául édes Hazánk’ boldogságát, ’s 
nemzeti virágzásunkat. Oda pedig hiv Kö
vetői e’ dicső Nemzetnek szine, és bizodal
mának választott nemes íijai, kik is az igaz 
lelkesség’ legszebb tulajdonát, a’ kölcsö
nös rokon bizodalmát ápolgatván szivek
ben , meg nem felejtkezhetnek arról: hogy 
felséges Királyunk a’ Haza’ legkegyesebb 
jó Attya, ’s hogy tehát a’ mire ő  aranyoz, 
megegyez az minden valódi Magyar’ érzé
sével, élő Törvényeink szentségével, és 
törzsökös Alkotmányunk’ ezer esztendős 
gyökereiből foganzott őszinteségünkkel. 
Halljuk tehát, de kövessük is , a’ mire 
szóílit, a’ hová vezet szentséges szent sza
v a ; bizonyítsuk meg a’ Világ előtt, hogy 
a’ jelenkor szelleme’ vágyódásai között is 
el nem fajulunk mi ujjoncz kétes tüne
ménnyé; az ön esméret’, az elő- ’s mesz- 
szelátás’, a’ termékeny tökéiletesedés, de 
leginkább az érett, értelmes hazafiúság jó
tévő sugáraiban gyarapodva maradván a’ 
Viszontagságok felett áldott édes Hazánk
ban , imádott Királyunknak hiv jobbágy
fiai , boldog igaz M a g y a r o k.<c

Posony Dec, 22» f. h. 21 ̂ dikén tar
tott elegyes ülésben, az elhunyt báró 
Splényi Jó’sef második koronaőr helyébe 
Fges királyunk által candidált gróf Kegle- 
vich Gábor Nógrádi, báró Révay János

Turoczi, Szilassy Jo’sef Tornai Főispány 
ő Méltóságok közül, egyező fel kiáltással 
gróf Keglevich Gábor ő Fxcja választa
tott. —  Kerületi jegyzőknek e’ mai napon 
Fekete Ferencz posonyi, Kölcsey Ferencz 
szathmári, és Bernáth Zsigmond ungvári 
követek választattak. Ugyancsak ma uta
zott innét el Becsbe a’ cs, k. Felséges pár 
ágyú durrogások között.

Szőke Sámuel, nemes Arad vármegye 
főjegyzője ’s táblabirája, egy nemzetsé
gét boldogító, megyéjének javát csiigge- 
delien munkássággal eszközlő, jó baráti
hoz hű keblű, liszttársaival nyájas, ’s a’ 
közmunkálódásokban egyetértő, alattva
lóihoz szelid embertárs Aradon folyó Ka-» 
rácson hava 12dikén, életének 52dik évé
ben megholt; tetemei alsó Repszegi ön 
birtokában takaríttattak el. — Nyugodja
nak békével hamvai!

Aagy Britannia.
A’ bires angol költő Moore Tamás 

nem fogadta el Limericktől parlamenti 
candidatussá való neveztetését bár részére 
a’ választás bizonyos volt. A’ választók 
telket akartak neki venni, csak hogy a’ 
választatási feltételek ne hibáznának. — 
Az angol - franczia egyesült flottában szél
vészek miatt igen sok kár esett.

Az eddig tudva lévő 15 uj parlamen
ti választások közül 13 tartozik a’whigek- 
hez, 2 a’ toriekhez. A’ radicalisok még 
candidatusaik közűi eggyel sem boldogul- 
hatának.

A’ Courier igy ir Dec. I l dikéről. 
Chassé generalis viselete hidegvérűséget, 
’s védeszközeibe való nagy bizodalmát mu
tat. Hogy a* fellegvár megvétetik, nem 
szenved kétséget; de azon személyek, kikre 
az ostromi munkák vágynak bízva, azthir 
szik, hogy sokkal több idő kívántatik arra»



nint eleintén gyanították , ’s h o g y a ’ Fran- 
ziák részéről rémítő lessz a ’ veszteség.

A’ Standard írja Berchemi levelezője  
itán, hogy marsai Gerard és Craddock 
■jzredes közt kedvetlen idegenkedés ural
kodik, ’s hogy amaz Leopold királytól 
üérte a’ fellegvárat a’ város részéről m eg
támadhatni , minthogy a’ mező felől an
nak megvétele alig lehetséges. Leopold ki
rály kikerülő felelettel válaszolt, mivel 
nékie nyilvános lázzadástól kell tartania 
azon esetre, ha illy engedelmet adna.

Dünentől Southampton britt fregat 
és a’ franczia Creole ismét a’ hollandi par
tokhoz eveztek, hol tartózkodik még nehány 
hadi hajó. Kettő Dünkirchen felé vette út
ját; mindkét hajóhad tartalékja még Dü- 
nennél fekszik. Druid hajó Lissabonba 
indúl.

Franczia Ország.
i

Gróf Apponyi, ki a’ bécsi udvar pa- 
rantsolatjából kozbenjáróságot vett magá
ra , folyó hónap 9díkén a’ hágai ministe- 
riumtól azon üzenetet kapta: hogy a’ hol
landi sereg óltalmazólag mind addig fogja

I magát tartani, mig az előre nem látott tör
téneket más állásra nem kénszeritik.—Her- 
czeg Talleyrand felől némelly párisi új
ságok azon hirt terjesztették, hogy élet 
halál közt küszködik; az angol hirlapok 
pedig mint bizonyost írják , hogy Palmer- 
gtonnal folyó hónap lOdikén conferentiát 
tartott.— Egy párisi levél szerint Guizot 
úr nem éppen olly gyógyúló félben van, 
mint a’ Moniteur jelenti.

| ' • *
(Galignanis Messager.) Két estvéli tár

saság tartatott már a’ kamarai elölülő há
zában; a’ második (Dec. 6d.) nem kevésbé 
vala számos mint az első. A’ társaság min
denféle párt férfiaiból állott. Az opposi-

tiótul nagy számmal voltak jelen követek, 
mint generalis Lafayette, marsai Clauzel, 
Odillon Barrot, Laurence, Mauguin, Saí- 
verte, Podenas, Pourrat ’s a’ t. Több kö
vetek és báró Bothschild szintén megje- 
lenének. Marsai Soult a’ palotába lépte
kor több az antwerpi sereg felöl újságot 
hallani kívánó személyektől vétetett kö
rül. A’ marsai azt feleié, hogy a’ tudósí
tások igen kielégítők, ’s hév dicsérettel 
magasztala vitézségét a’ franczia seregek
nek, mellyel azok olly rövid idő alatt a’ 
legnagyobb nehézségeken átestek. Ez esi
véli társaságban három derék lengyel tiszt 
örömérzéseit nyilatkoztatá a’kamarai elöl
ülőnek „azon lelkes sympathiáért, mel- 
lyet Francziaország képviselői a’ királyhoz 
intézett felírásokban a’ szerencsétlen Len
gyelország iránt bebizonyítottak.“ Majd 
Bignon urrat ereszkedtek beszédbe a’ len
gyel tisztek, ki t. i. telte a’ lengyelek mel
lett szólló javaslatot.

Több franczia városok ellenmondásai
kat közlik a’ párisi hirlapok Berry herczeg- 
né elfogatása iránt. Hlyének a’ többek közt 
G renoble, Montpellier,

Cordova generalis, spanyol követ Ber
linben , ki közelébb engedelemmel Paris
ban m ulatott, parantsolatot vett udvará- 
t u l , hogy haladék nélkül Madridba utaz
zék , hová Dec. 12-dikén el is indúlt,

B e l g i u m .
General Chassé válasza, a’ Gerard 

marsai második levelére ekképp van : Ant
werpi fellegvár ]Nov. 30d. 1832. Marsai 
zr! Mai napon kőit második levelére e \-  
cádnak van szerencsém válaszul jelenteni, 
hogy míg marsai úr nekem ajánlatokat telt 
a’ fellegvárnak város felöli megkímélésére, 
ez alatt csapatjai a’ városon kivül már 
támadó míveken dolgoztak a’ fellegváréi-
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len, mellyeket én kéntelen voltam gá
tolni ; így Hát nem én , hanem marsai úr 
kezdte el az ellenségeskedést. Egyébiránt 
a’ város erősítésit, nem lehet ostromra 
használni a’ nélkül, hogy a’város is harcz- 
ba kevertessék , eliez képest jelentem mar
sai urnák, hogy az első ágyulovésre , melly 
ezen helyek valamellyikéből a’ fellegvárra 
esik, a’ várost úgy fogom tekinteni, mint 
irántam ellenséges helyheztetésben lévőt, 
’s ez azt a’ végromlás veszedelmének teszi 
ki, mellynek szomoru következései csupán 
csak excádra hárulnak. Éppen nem lehet 
tagadni, hogy az említett erősségek a vá
ros védelmére, nem pedig a’ fellegvár 
megtámadására készültek ; illy pontból te
kintették azokat mindenkor az antwerpi 
katonai tisztségek is. A’ scheldei szabad 
közösülés olly igazságos kívánság melly- 
től én annyival kevésbbé állhatok e l, mi
vel nem látom által, miképp gátolhatná 
az én scheldei szabad közösülésem Hol
landiával a’ marsai úr ostroini munkálat- 
jait. Ez ajánlásokból megítélheti marsai 
úr, hogy én még mindég hajlandó vagyok 
Antwerpet kimélleni, mint ezt két esz
tendei magam viselete, többszöri ingerlé
sek mellett is eléggé ’s talán szerfelett is 
bizonyította. (Aláírás) Báró Chassé.

General Chassé harmadik levele mar
sai Gerardhoz ekképp van: „Antwerpi fel
legvár Dec. 5*dikén: Marsai úr! Azon Ín
ség, mellyel marsai úr megtámadása a’ 
városra von, az alatt, míg a’ békealkudo
zások folynak , azon ? lépések következé
seben , mellyeket én inkább marsai úr ka
tonái vigyázatlan tetteinek, mint Ön aka
ratja teljesítésének tekintek, a’ megvaló
suláshoz közelíteni látszanak. Ellenére is 
válaszomnak, mellyet a’ közelebb múlt 
Nov. 30d. B. alatt volt szerencsém marsai 
urnák az napi második levelére adni, 
tem  egyszer, ’s nem csak Montebel- 
lübul, hanem a’ város bástyáiról is lőttek 
9? fellegvárra: Mindezek megsértése azon

egyezés alapjainak, mellyet excád élőm
be terjesztett, ’s mellyet én ajánlék vála
szomban. Kölélességemnek tartottam te
hát excádat erre csak azért is figyelmez
tetni , hogy részemről mindent meg legyek 
egy olly siralmas öszvefitődés elmellőzé- 
sére , mellynek következései csak azt ter
helhetik, ki a’ megtámadást épp azon pil
lanatban kezdette, mikor még a’ béke al
kudozások folyamatban voltak, sót csak 
igen csekély érdekű tárgyak maradván 
még fenn, végokhoz közeledtek, ’s a’ ki 
mind a’ mellett, hogy számtalan eszkö
zökkel bir azon állás ellen , mellyet én o l
talmazok, folyvást veszélyezteti a’ város 
sorsát, mellynek megmaradását az embe
riség ’s a’ hely fontossága egyiránt kíván
ják. Éhez képest kéntelen vagyok excád- 
tól sietve kérnem nyilatkozást az itt álta
lam említett sérelmek tekintetéből. A'inon* 
tebellói erősség annyira tartozik a’ város
hoz , hogy én ennekutánna mind az onnét, 
mind a’ város bástyáiról ellenem intézett 
lövéseket visszonozni fogom. Antw erp la
kosai engemet, ’s a’ fellegvár reám biza- 
tása óta kimutatott viseletemet sokkal in
kább Ösmerik, ’s eléggé jóváhagyták azt 
a’ londoni conferentiánál volt franczia és 
angol biztos urak is , hogy sem kételked
ni lehessen, kinek fogják ők a’ várost fe
nyegető Ínséget tulajdonítani, ha engemet 
iiiy es kihívások annak eszközlésére indí
tanának. Fogadja az ur ’s a’ t. aláírva; 
B. Chassé.u

Erre marsai Gerard igy felelt: „Ant
werp melletti főhadiszállás Dec. 5d. 1832. 
Generalis úr! — Mult Nov. 30dik gene
ralis ur ugyan az napi levelére adott 
válaszomban világosan volt szerencsém ki
fejteni az utat, mellyet az antw erpi fel
legvár ostromoltatásában utasításaim élőm
be adtak. Kormányom nevében , én csak 
az 1831. November 15-diki szerződé* 
végrehaj ását kívántam. A’ fellegvár 
ellen , mellyet az ur átadni tartoznék«



én csak a* város belkorén (enceinte) kí
vül lévő eszközökkel élek, ’s hivatkozók 
az rr előtt mind a’ példákra, mind 
4 ’ jusra, mellyek e’beli viseletemet iga
zolják. Midőn nem engedem azt , hogy 
a’ város belsejéből lövöldözzenek az urra, 
leghívebb bizonyítását adom azon szíves 
Óhajtásomnak, hogy e’ város, és lakosai 
m egemeltessenek; külömben a’ város ne
kem olly szerencsés helyheztetést nyújta
na, mellv rövid idő alatt az ur vesztét 
vonná maga után, mivel tökélletes szán
dékom az urat minden közösüléstől el
zárni. Ha az úr békére hajló beszédje mel
lett is a’ várost feláldozza, kész vagyok 
éreztetni az úrral, hogy telle éppen úgy 
ellenkezik önjavával, mint az emberiség
g e l, valamint azt is, hogy annak követ
kezéseit meg fogja bánni, (aláírás) Gróf 
Gérard.“

Antwerp Dec. 14d. S z. L ő r i n c z 
n e v ű  v é d  b á s t y a  f o k o t  ma , r eg-  
g e l i  4 é s  5 ó r a  k ö z t  m e g r ó  h a 
l l á s s a l  b e v e t t é k  a’ F r a n c z i á k .  
I I a x. o g e n e r a l i s  s z e m é l y e s e n  
v e z e t t e  a’ m e g t á m a d ó  c s a p a 
t o t ;  ’s ö r ü l t ,  h o g y  ü g y e s  m u n- 
l a t i  i l l y  s z e r e n c s é s  v é g g e l  ko 
r o n á z t a t t a k .  Több foglyokat nyertek 
itt a’ Francziák 's azok közt egy hollandi 
tisztet is. Egybomba hányó ágyút töltve 
találván az erősségben az ostromlók, 
abból tüstént a’ fellegvárra tüzeltek.

Marsai Gerárd Dec. 5d. kiadott első 
napi parantsolatjában nagy megelégedését 
nyilatkoztatja az egész franczia tábor vise
letével. Ditséri Lafaille ezredest, ki az 
első éjjel Nov. 29—30. ’s az ólt a is éjjel 
nappal az őröknek elrendelésében’s egyéb 
előrelátó tetteivel kiilömböztette magát.

A’ Dec. 6diki napi parantsolat em
líti , hogy Livvis pattantvu kapitány a’ 
65dik ezred egy csapatjával az ellenség 
kirohanását visszaverte Dec. 2dikán, ’s

egy hollandust elfogott. —  Dec. 3dikára 
virradóra Istrie kapitány megszabadított 
egy a’ Hollandusok által meggyujtott há
zat. —  Gauthier kapitány Dec. ©dik éjjel 
az ellenség kirohanását bajonetekkel verte 
vissza.

Marsai Gerandnak Dec. 7. a’franczia 
hadministerhez irt leveléből láthatni hadi 
planumait. Nevezetesen ő a’ fellegvárat 
egészen isolálni akarja a’ Schelde elzárása 
által. St. Marie erősséget már felfegyver- 
zetle; general Sebastiani a’ Schelde bal
partját foglalja e l ; general Achard pedig 
a’ jobb partot. St. Philipp erősség fel
fegyverzésén is igyekszik a’ marsai; de a' 
mi eddig a’ hollandi hajósereg miatt meg 
nem eshetett. Ezt kell (a’ flótát) egészen 
a’ marsainak elzárnia a’ fellegvártól, ’s 
igv kénszeriIni Chassét feladásra. Hadi 
foglyok szaporításán is igyekszik a’ mari 
sál ; hogy majd annak idejében ezek a 
többi erősségek átengedésére nézve ke
zességül szolgáljanak. Egyébiránt panasz
kodik marsai Gerard a’ holdvilágra , melly 
éjjeli munkáit a’ franczia seregnek igen 
gátolja.

A’ Journal de Liege következőt be
szél: „Égj' hollandi káplár valamellyik ki
rohanás alkalmával elfogatván , marsai Ge
rard elébe vitetett, ki őt a’ várbeli törté
netekről, az őrzősereg minő kedvéről , és 
general Chassé segéd forrási ró 1 kérdezte 
meg. A’ káplár egyre se felelt e’ kérdések 
közül. Bort adogáltak neki, ’s felszólilák, 
hogy igyon a’ francziák egésségeért; ezt 
sem teljesíté. Majd azt javallák a’ hollan
dusnak , hogy igyon a’Belgák egésségeért. 
,„ Igen is mond ő ,. „„ha Waterlooi bel
gák volnának!““ Ekkor élvévé a’ poharat, 
’s igy kiálta fel: „„Wilmos atyám és az én 
generálisom (Chassé) egésségeért!““ A’ fran
czia tisztek megveregeték vállát, ’s érté
sére adták, menyire betsiilik nemeit lelkű 
érzéseit/*
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H o l l a n d i a .
Hágai hírek szerint a’ fellegvárban 

rettenetes gyuladás v o lt; Chassé generalis 
lakása, valamint a’ templom is hamuvá 
égtek. —  Fredrik Hendrik erősségnél hat 
hollandi ágyuzósajka gátolta a’ francziá- 
kat munkájok folytatásában. Proserpina 
és Komet sok bombákat ’s haszonnal 
hánytak St. Marie erősségbe , mellyet már 
a’ Francziák felfegyverzettek.

A’ hágai Staatscourant igy ir Dec Ilid. 
Ü llő i tudósítások szerint folyó hónap 
7 dikén oda két matróz érkezett egy saj
kán a’ dandri foktól, minekutánna azok 
tartós lövöldözés közt eveztek keresztül. 
Ezen hajóslegények hozták azon hirt, hogy 
Chassé Generális szobájába esett egy bomba 
melly miatt B o e r  ezredesi helytartó kezén 
sebet kapott; egyébbiránt a’ fellegvárban 
minden jól megyen, ’s az ellenséges tüze
lés még eddig kevés kárt tett. Lillóbenle- 
hete észre venni, hogy Dec. 7-ikén reggel 
mind a’ citadellából, mind az ellen kemé
nyen fol^t a’ tüzelés. Későbben csillapo
dott ; 8-dikán reggel már Lillóba semmi 
lövöldözés nem hallatszott.—  Breskensi 
hírek szerint Sebastiani generalis megse- 
besittetett.

Egy edges Htrek.
Otto görög király útban van orszá

ga felé.
Az oportói constitutíonalisokhoz ko- 

zelébb küldött angolok mint rendetlen, 
erkölcstelen, ’s tudatlan sepredék ellen 
heves panaszokra fakadnak az oportói le
velek. — A’ Morning Herald (angolujság) 
írja, hogy VII. Ferdinánd nem akarja 
elesmerni betegsége alatt kiadott végzé
seit hitvesének.

A’ londoni községi tanács gyűlése a’ 
Rósz kapitány felkeresése végett kezdendő 
polusi expeditióra száz ft sterl. határozott.

A’ politikai es erkölcsi tudományok 
osztályához választattak (Párisban) folyó 
hónap 8dikán: Laromiguire, herczeg Bas- 
sano, Bignon, Beranger, Dupin Károly, 
Guizot, és Dunoyer urak.

A ’ siciliai király ’s királyné ő Fel
ségük Nov. 26dikán indulván Genuából, 
Nov, 30d. délután 2 órakor kívánt egés- 
ségben Nápolyba érkeztek. A’ toscanai 
nagyherczeg a’ nápolyi király testvérjét 
a’ 18 észt. Maria Antóniát szándékozik 
venni hitvesül.

Berlintől Kölnig telegráfi linea huza- 
tik , mellynél fogvást a’ különben három 
nap alatt érkezhető híreknek egyik hely
től a’másikig való jutására csak 14 minuta 
kívántatik. A’ felállítás ’s esztendei fenn
tartás 100 ezer tallérba kerül.

A’ Budweisztól Linczig (17 mf.) nyú
ló ’s már tökélletességre ment vasút egy- 
mill io 630 ezer conv. forintba került. 
Európában még vasút illy hozszúságu 
nintsen.

D. Pedro helyheztetése naponkint 
rosszabbul; már a’ Miguelisták minden 
Oportóba való menetelt elzártak.

Londonnak újonnan választott parla
menti követjei: Grote, Waithmann, Wood, 
Key, Burdett, Hobhouse, Brougham (W il
liam), Humphrey, Portmann, Horne, 
Lushington, Clay, Grant, Spankie, Ten
nyson és Howes urak.

Bascans ur a’ franczia Tribune szer. 
keztelője két esztendei fogságra, és 4 ezer 
frank birságra ítéltetett.

(Hasznos Mulatságok 51. Szám. £ árkus Toldalék.)

A ’ d iaeta i h írek  '• k ü lfö ld i tu d ó sítá so k  te k in te té b ő l is  ö r ö m est s z e g jü k  m eg ú jsá g u n k  m ostan i m eg  
nem  je le n é se  fe lő l te tt íg éretü n k et.



Császári hír. Fáherczeg Js Nádor 
Ispán ur ő Fennségének f .  h. 19kén a 
Főrendekhez tartott beszédje.

Excelsi Proceres ! Dum concliisis an
te biennium comitiis, hoc loco, Excel- 
sos quoque Proceres valere jussissem , spe, 
quantum humanitus licuit certa , quae 
mihi praecipuo tunc atque gratissimo di- 
cendi argumento erat. futurum esse tene- 
bamus, ut intra unius anni spatium , sta
tuta per suam Majestalem Sacratissimam 
die , ad Generalem Regni Conventum , 
pertractandis speciatim operibus illis de- 
nuo congregemur, quae rebus patriis, 
salva principalium institutionum integri- 
tate, proaevi  nostri ratione ordinandis, 
atque ita ipsis Majorum piacitis provido 
legis edicto amplius iirmandis, dudum 
destinata, recentiori autem lege praeci 
piente, secundis etiam curis in dispensa- 
tionem sumta et adparata fuerunt. — Com 
mune hoc Regis Optimi Statuumque Regni 
desiderium interceperunt aliquantum gra
vis.'ima mala, quae anno superior! Hun- 
fariam etiam , admittente Divina Provi- 
dentia, ob funestissime grassantem inco- 
gnilum nobis morbum , tantopere afiece 
runt. — Nolo tristem publicae illius cala 
mitatis memóriám uberiori adumbratione 
refricare; sed posteaquam e novo hocae- 
rumnarum genere, propitio inprimis eo- 
dem Supremo INumine, turn vero paterna 
Clementissimi Principis Nostri in afflictos 
fideles subditos Cura et Sollicitudine; sed 
et Regnicolaium, quod nunquam non 
testati sunt, vicissitudine pressis Concivi- 
bus promte succurrendi studio, et confla- 
tis undique generoso animo subsidiis elu- 
ctati sumus , ea tani um modo spectanda 
duco, quae superalis rebus adversis, ad

paries capiendi solatii referre possum. —  
Gratulor itaque Excelsos Proceres, qui- 
buscum nostra hac evenluum feracissima 
aetate, alia etiam fata pertuli, et quorum 
consiliis alque opera adjutus tot jam prae- 
fui C om itiis,— incolumes Patriae servatos 
esse , sospitesque ad haec praesentia fre- 
quentiadeo numero confluxisse. Gratulor 
inquam, cessante novissimo impedimento, 
adesse nunc exoptatum illud temporis mo
mentum, quo spes nostra, quam de me- 
morális operibus, omne reipublicae admi- 
nistrandae S^stema complectentibus, in 
communis prosperitatis incrementa am- 
plissimam concepimus, providis legum 
sanctionibus re ipsa jam in usum , etquo- 
dammodo in vitám deduci valeat- — (Jt 
enim Consultationes, —  quae super tanti 
momenti objectis , post receptas benignas 
Propositiones Regias ineundae erunt, Pa
triae nostrae, universisque Accolis, pro 
sua cujusvis Ordinis Conditione, iis omni- 
no fructibus utiles reddanlur, quos grata 
mente sera etiam merito recolat posteritas, 
— praecipuis in votis fero ; dumque Ex
celsos Proceres, ad eximium hunc scopum 
omne Studium meis conatibus plena sua 
iiducia conjuncturos non ambigo, Eisdem 
vicissim et meant propensionem, cum 
alias semper, turn singulari hac quoque 
oportunitate exasse persistentem coniirmo.

Ä  kalocsai Érsek d Exc dijának 
felelet je  a most felhozott beszédre.

Serenissime Caesareo - Regie Prin- 
ceps, Archi D ux, D. Regni Palatine! et 
Excelsi Proceres! Dum in Generali hoc, 
Suae Majestatis Sacratissimae, et Regis 
nostri Apostoliéi jussu congregato Regni 
Conventu, sub auspicatissimo ductu, te

T O L D A L É K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

1832. Dec. 27.



praesidio Celskudinis Vestrae Caesareo- 
R-egiae prim um considemus, nemo pro- 
fecto nostrum est, qui , quantum negotium 
humeris nostris hoc tempore impositum sit, 
jion sentiat! —- Intelligimus e tenoribus 
Renignarum Litterarum Convocatoriarum, 
ac e Celsitudinis Yestrae Caesareo-Regiae 
praevio Benigno, et numeris omnibus ab- 
soluto Sermone, omnes Augustissimi lie* 
gis nostri in celebrandis hisce Comitiis in- 
tentiones eo dementer dirigi, ut admini- 
culo expensorum Operatorum Systemati- 
corum in sequelam Art. 67. 179^, et 
8 i .  1827. elaboratorum, salva avitae Con- 
.stitutionis compage, prov'idae ocyus sur*, 
gant Legum sanctiones, quibus prosperitás 
publica, ulteriore aucta robore, in omne 
aevtim salva, ilorensque praestetur. —  De- 
cernendum itaque est de re., tantopere ad 
salutem , et felicitalem communem perli-, 
nente, ut haudsciam, an ullaHieritearum 
omnium, quae a seoulorum memoria., com 
muni Gentis nostrae., ac Summi Principis, 
procuratione enucleatae erant, sive difli- 
cilior, sive commoda INationis propius 
adtingens.— Sentimus, qui nobis scopuli 
devitandi sint, ne una ex parte avilae, se- 
culorum usu iirmatae, Patriae institutio 
nes in radice succidantur, et marcescant; 
ex alia, ne indigentiae quas rerum, et 
temporum vices produxerunt., extra con 
■spectum relinquantur. —  Quo in objecto? 
unam Justitiam uebis sequendam esse, 
baud ambigimus ; hac quippe sola, dum 
discoidiae, scissiones , querelae , omnia- 
■que mala de societatibus hominum tollun- 
tur, una Civium tranquillitas, concordia, 
benevolentia, animórum, voluntatumque 
consociatio, omnis denique salus publica 
procuratur. Yerum , cum non tarn acuti, 
et perspicaces sint oculi humani, ut ab- 
solutam quidem^ et omni ex parte perfec* 
tarn iustitiam clare intueantur, sed longo’ 
duntaxat solum intervallo, et minuta ex- 
pressam imagine cernant, eamque ipsam 
jnonnunquam, rapiente contrario motu, e

conspeclu suo perdant: pcrsplcimus uti([ue 
salebrosam, anfractibusque plenam nos 
ingressuros esse viam, qua ad optitum 
perveniendum est s-copiun. — Sed in hac 
via percurrenda, Serenitas Yestra Caesa- 
reo-liegia fidissimi instar Ductoris piaeibit 
nobis, cuius inexplicabiiis Sapientia ad 
eum iam apicem Divino munere adducta 
est, ut, quid in unaquaque re verissimum, 
et optimum sit, acutissime, et celerrime 
videat, et e longo rerum usu quid expe
diát, quid non, quid utile, quid noxium 
sit? maxima omnium admiraiione extem
pore discernat! In hac proinde insigniCel* 
siludinis Veslrae Caesareo-Regiae Sapien
tia, ílagrantissimoque in Pátriám amore, 
sicut spem firmissimam locamus: ita plena 
cum fiducia, ac demisissime oramus Earn* 
dem Celsitudinem Yestram Caesareo-Re- 
giam, ut Consilia nostra indel'essa semper 
Sua Solliciludine dirigere, cursumquedif
iiéi lis huius itineris moderari, ac adiuvare 
dignetur — Aderit optimus , et omnis boni 
auctor , Deus, sine quo nihil est validum, 
nihil iirmum, et in cujus Divino praesidio 
spes omnis a creatura locari debet, ade- 
rit, inquam, conatibus nostris ; etsuperna 
gratia sua labores nostros, quanlumcun- 
que arduos, .pro infinita bonitate sua ita 
diriget, ut omnis nostra operatio ad ma- 
iorem Divini sui Nominis glóriám, Prin
cipis nostri tenerrime amati, et charae Pa
triae utilitutem, splendorem, et constan- 
tem cedat felicitatem. — Benignilali, et a I lis 
Graliis Celsiludinis Yestrae Caesareo He- 
giae Excelsi Proceres una mecum intima 
devotione se commendant.

A3 Kalocsai Érsek ó Ejvcllöjémak 
Dec. 20d. tartatott üdvözlő beszédje 
ö cs. hír. Felségéhez.

Sacratissima Caesareo-Regia et Apo- 
stolica Majestas, Domine Domine Cle- 
mentissime! Status, et Ordines Regni 
Hungáriáé, Partiumque adnexarum , Ma- 
jestatis Yestrae Sacratissimae Altissimo



imperio, per B-enignas Regales pro Comi- 
tiis convocati, nos, qui coram Majestate 

j Vestra Sacratissima venerabundi adsfnmus, 
inlerpretes esse voluerm t exuberantis il- 
Hus gaudii, quod ex auspicatissimo Maje 
statis Vestrae Sacratissimae in hanc urbem 
advenlu senüunt. — Vita, robur, acvale- 
tudo Majestatis Vestrae Sacratissimae co 
in pretio est apud iinumqucmque no
strum, ut ab his vel minimum discrimen 

-avertere, annosque Majestatis Vestrae 
Sacratissimae nostris augere annis in sum
máé felicitatis loco reponamus, Majestas 
autem Vestra Sacratissima, posteaquam 
sibi pro cy no sura sumsit, nullum pro 
felicitate populorum Suorum laboréin, 
nullum fatigium refugere; hac etiam oc- 
casione, nulla valetudinis Suae habita 
ratione, neque rigidae hyemis asperitate, 
neque viarum incommoditate retrahi Se 
pássá est, quin pro auspicando magni 
moliminis opere , quo felicitas Reipubli- 
cae Hungaricae, ac adnexarum Partium 

* in omne aevum constabiliatur , in grémium 
fidelium ilegni Statuum Se benignissime 
conferi'et. Nempe amori talis Principis 
in subdilos suos, qnalcm in Majestate 
Yestra Sacratissima omnes veneramur, el 
tota suspicit Europa, nihil difficile nihil 
arduum , nihil impervium est. — Accipiat 
Majestas Yestra Sacratissima pro tanto in 
nos amore corda nostra, quae dudum ii- 
delitate aelerna iVlajestati Yestrae sacrata 
sunt, et ardentissima , quibus omnes noslri 
Committentes flagrant, desideria ; hunul 
limisque eorum precibus deferendo, tcm- 
pus praestituere benignissime dignelur, 
quo Augusto Tlrrono circumfusi, homa- 
gialemSuam veneralionemMajestati Vestrae 
Sacratissimae intima devotione exhibere 
possint In reliquo Status, et Ordines se 

, una nobiscum Clementiae Regiae, et AI tis 
simis Gratiis homagiali cum subjeclione 
eoir. mendant.

O c s. k. Felségének felelet je. 
„Grata Nobis sunt haec fidelium Sta

tuum et Ordinum homagialis erga Nos

obsequü, et fiíialis píetatis vota; eormr- 
que praesentia ocyus fiúi gestienles, Pro- 
positiones Nostras Regias, paterni Nostii 
in provehendain percharae Centis prospe- 
rifatem studii testes, mox iisdem consi- 
gnaturi íumus. Nunciate hoc ipsum Com- 
mitteniibus Yestris, quos de gratia et d e 
mentia Nostra Regia securos esse jubemus.

Ä  kalocsai Érsek d Excelljának 
a* Felséges Kivédynéhoz tartott üd
vözlő beszédje.

Sacratissima Caesareo-Regia Maje
stas, D om ina, Domina Clementissima ! 
— Etsi inexplicabilis gratia sitStatibus, 
et Ordinibus Regni Hungáriáé, et adne
xarum ei Partium, Diaeta’iter congre- 
gatis, quorum nomine Majeslatem Ve- 
stram Sacratissimam profunda cum de
votione salutandi, et venerandi fel ici ta— 
tem habem us, augustus Eiusdem Ma- 
jestatis Vestrae Sacratissimae ad nos 
adventus, ac amata praesentia; non  
erat tarnen haec nobis inexspectata. Si 
enim Majestas Vestra Sacratissima Au- 
gustissimum conjugem suum , Domi
n u m , et Patrem nostrum Clementissi- 
mum , ne vernantibus quidem anni tem- 
poribus itineri solitarium committere 
sólet ; cui nostrum vei incidere poterat, 
id in brumali hac tem pestate, valetudim  
tam facile nociva , eveuturum , ut Eum , 
quasi Matre destiiu?um, a se dimittat. 
Quae quidem Majestatis Vestrae Sacra
tissimae pene dicam materra sollicitudo 
a nobis nulla unquam gratitudine suffi- 
cienter rependi potest. Servando enim tan- 
ta cura vitám Augustissimi Dni nostri, 
servat Majestas Vestra Sacratissima tot 
Regnorum, tot Populorum , qui sub 
svavissimo tanti Monarchae Sceptro vi- 
vunt, vitám , et omnia. Deus inaesti- 
mabilem hanc Majestatis Vestrae Sacra
tissimae charitatem, cum innumeris illis 
virtutum ornamentis , quibus benedi- 
ctionem Dei in tot hominum milliones 
provocat, ac omnium in se amorem, 
et corda rapit, omnigena in terris feli-



citate , in coelesti autem Patria aeterna, 
ac immortali beatitudine coronet. Nos 
verő id unuin a Majestate Vestra Sacra* 
tissima filiali cum fiducia orare praesu- 
raimus, ut e a , quae semper erat, Ma
ter nob is, et Domina esse dignetur. Al* 
tissimis Mrtjestatis Vestrae Sacratissimae 
Gratiis Committentes nostros, et nos 
ipsos devoventes, ad cineres emorimur.

A* Felséges Királyné J eleietje.
Magnae voluptati Nobis cedit, Do* 

minős Status et Ordines, in scopum tarn 
eximium et salutarem, denuo hoc loco 
congregatos in tueri, spe quippe certa 
fretis, Eosdem Augusti Caesaiis, Con- 
jugis Nostri dilectissim i, Domini autem 
et Regis sui Clem entissim i, intentiones, 
unice in salutem publicam directas, li- 
liali cum pietate ac gratitudine secun- 
daturos, et sicüptim i Populorum Patris 
solatia cumulaturos esse. Nos autem 
Deum , cunctorum bonorum Largito* 
rem , precamur, ut gravia ilia , quae 
Dominis Statibus et Ordinibus imminent 
negotia , Nobili Genti Hungarae fausta 
feliciaque esse velit. In reliquo Dom i
nos Status et Ordines de Gratia et bene- 
volentia Nostra Regia securos esse desi- 
deramus.

9t '
O cs. k. Felségének a far. propo- 

sitiók általadásakor tartott beszédje.
„In perpeluis Nostris , prosperitati 

Nobilis Gentis Hungarae intends Sludiis, 
et Dignitatis Ilegiae oi namenta , et cordis 
Nost ri solatia reponentes, in medium Vestri 
venimus, ut, dalain Vobis, quoad indi- 
cenda, pro sj'stematicorum Operatorum 
pertractatione, mox , ubi licuerit, Comida, 
Sponsion®!» solvamus. —  Ardua sunt 
Negoda, ad quae agenda Vos hac vice 
vocavimus, et ill is , quae emenso quadra* 
ginta annorurn Regiminis Nostri inter- 
vallo , in Comitiis deliberanda erant, turn 
amplitudine, turn vero pondere, quod iis- 
dem ad aifirmandam praesentis et futurae 
aetatis felicilalem inest, mul tum superiora.

—  Susceperunt horum curam jam Patres 
Nostri per ea, quae saeculi prioris, anno 
supra nonagesimum primo consliluebant j 
ipsum tarnen rei eliiciendae modum, to- 
tamquejhanc de Patria optime merendi 
materiam, integram Nobis reliquerunt.
— Tantum hoc, quod grande sane est, 
opus, ineuntibus Vobis, advitandas, quae 
veneranda Antenatorum placita, saeculo* 
rum usu consecrata, Sectantibus se offe- 
runt novandarum rerum illecebrae, falsa 
salutis populorum imagine, ad levia du- 
centes, sapientia , quam experientia mode* 
ratrix regit, fortitudine animi, Constantia, 
providenliaque opus erit. — Sed vero 
harum etiam virtutum domesdca in Majo- 
ribus praefulgent exempla, qui avitam Con* 
stitutionem aerumnosis quibusvisseculis fe* 
liciter conservarunt, Posterisque illibate 
transmiserunt. Ethoc illud estdebitum sem* 
piternum, quod ita reddendam , merilisil- 
lorum vicém postulat, ut hac, quae Vobis 
obligit, Patriae consulendi opportunitate 
Lisi, quam ab Antenatis accepistis reipub* 
licae recte constitutae glóriám, prosperi- 
tate ejus, novis, qua parte opus est, pro* 
vidisque legibus firmata , Nepotibus reJin- 
quatis majorem , ac locupletiorem. —  
Atque haec Regiarum quoque curarum 
Nostrarum et laborum metam constituit. 
Cujus Nostri in Vos studii, intentioniun- 
que Nostrarum puritatis conscii, fidenter 
asseveramus, gravissimum opus hoc, turn 
demum ex vera utilitate publica eventu- 
rum esse, si has ipsas intentiones Nostras 
in salutem, incolumitatem, ac effloreseen- 
tiam percharae Nobis Gentis directas, 
prompte et filiali cum fiducia secundaveri* 
tis. — Patris haec ad liberos , quos feli- 
cissimos cu p it, verba sunt: Vestrum 
vero Domini Status est, ut haec uberes 
fructus ferant, providere. — Hac spe 
freti, consignamus Dilectioni Vestrae 
benignas Nostras Propositiones Regias , 
ex quibus iideles Status et Ordines 
Mentem Nostram uberius intellectur 
su n t, quos Gratia et Clementia Nostra 
paterne complectimur.
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H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
P u s k a p o r .

Róma 'f Lacedaemoa hosueű rudakra csapolván 
Hánytak az ellenség részire nagy köveket:

Most apró porral, ’s messzebbre ki vetni golyóbist 
Tudjuk; idővel még emberi ész mire megy f

PESTEN Szombaton Karácson Hava 29-dik napján 1832.

Magyar és Erdély Ország.
Posony Dec. 23. Folyó hónap 21 kén 

volt szerentséjek a’ szabad kir. városok* 
köTetjeinek Ó cs. kir. Felségénél tárnok- 
mester ő excja ’s mélt. personalis úr ál
tal bemutattatniok. Már előbb egy nappal 
a’ vármegyei követek’ udvarlásaikat mél- 
tóztalott felséges királyunk elfogadni. Teg
nap „kerületi ülésben“ az országgyűlési 
napló könyv szerkeztetése, ’s minél előbbi 
kinyomtathatása felől folytak a’ tanátsko- 
zások. A’ napló könyv minél előbbi köz
zé tétele végett ez a’ rendek óhajtása , hogy 
a’ vifgálók (censorok) szaporittatván, bi
zonyos számmal közűlök egymást felvált
va bárom ülés actáit igen rövid idő lefo
lyása alatt köteleztessenek megvi’sgálni , 
mint tüstént nyomtatás alá adandókat. 
Ugyan az nap estvéjén tartott kerületi ülés
ben azon javallat jött vitatás alá , hogy 
ezután a’ naplókönyv csak egy nyelven 
adassék ki; fennforgott azon kérdés is, 
miképpen kellene alkalmatosabban , ’s úgy 
intézni az országgyűlési rendek üléseit; 
hogy akármellyik beszélő tagnak szava 
könnyen megértetnék. —  A’ negyedik „ke
rületi jegyző,“ mint po’sonyi levelezőnk 
későbben írja , Siskovics Jó’sef baranyai 
követ.

Második Eélesztendő.

A thrónbeszéd, mellyet közelebbi le
velünk toldalékjában eredetileg közlénk, 
magyarosítva imigy következik : „Királyi 
méltóságunk díszét, ’s szívünk vigasztalá
sát a’ nemes magyar nemzet boldogságára 
szentelt határtalan gondoskodásunkban 
helyheztetvén , közitekbe jöttünk, hogy 
a’ rendszeres munkák elintézése végett tar
tandó országgyűlésre nézve néktek adott 
Ígéretünket teljesítsük. Nehéz a’ munka, 
mellynek végbevitelére most egybehívtunk- 
titeket, ’s a’ mennyiben a’ jelen ’s jövő
kor boldogsága megerősítését érdekli, mind 
kiterjedésére, mind fontosságára nézve fe- 
lyűlhaladja azokat, mellyek 40 évi ország
iásunk lefolyt ideje alatt az országgyűlé
seken eldöntendők valának. Már eleinknek 
ezekről kezdett gondoskodását mutatják 
azok, mellyeket a’közelebbi század 91-dik 
évében végeztek ; a’ dolog kivitelének mód
ját mindazáltal, ’s ezt az egész tárgyat, 
melly a’ haza jóltévőinek örök érdemekre 
nyit utat, maga valóságában hagyák ne
künk hátra. Midőn illy valóban nagy mun
kához kezdetek , szükséges , hogy eleitek
nek századok szokásai által szentté lett 
tisztelni méltó végzéseihez hivek marad
ván , az újítások ingereinek kikerülése vé
gett , mellyek a’ nép javának hamis kép
zete által félre vezetnek , útmutató tapasz



talás Igazgatta bőllsesseg, le! kiérő, áll
hatatosság, ’s előlátás Jegyen kalauzotok.
l)e ezen virtusoknak is honni példái vilá
godnak eleitekben , kik ősi alkotmái n\ okát 
bár mellj terhes századokon keresztül sze- 
rentsésen megtartván, sértetlenül adák ál
tal a’ maradéknak. É5 már az cirok adós
ság , melly az ő érdemeiknek visszonozá- 
sát megkívánja., bőgj most a’ haza javát 
illető tanácskozásra nektek jutott alkalmat 
használván , a’ jól alkotott hazának őseitek 
tol njert ditsősségét -és javát, hol szüksé
g es, új ’s előre látó törvényekkel erősítve, 
nagyobb ’s gazdagabb mértékben nevelve 
hagyjátok unokáitokra. És ez a’ ezé]ja a’ 
mi királyi gondunk ’s fai.adozásinknak is. 
Melly fel öletek való gondoskodásunk ’s 
czélzalunk tisztaságáról meg lévén győződ
ve , bizakodva állítjuk , hogy ez igen fon
tos munka igazi hasznú csak akkor leémd , 
ha ezen mi nékünk kedves nemzet javára, 
épségére, ’s virágzására fordított igyeke- 
zetinket készen és fiúi bizodalommal tá- 
mogatándjátok. Atyának fiaihoz , kiket ő 
legboldogabbaknak óhajt, intézett szavai 
ezek ; a’ ti kötelességtek pedig karok és ren
dek gondoskodni, hogy ezek gazdag gyü- 
möltsöt teremjenek. £ ’ reménységbe biz- 
va , általadjuk kedvességfeknek királyi ke
gyes propositióinkat, mellyekből a’ hív 
karok és rendek, kik eránt mi atyai mó
don kegyességgel ’s kegyelemmel viselte
tünk, kivánságinkat bővebben meg fogják 
érteni.Cí

Personalis úr ő Méltóságának előbbi 
levelünkben említett beszédje ímitt követ
kezik: „Tekintetes Karok és Rendek I Édes 
Hazánknak negyven esztendőknél tovább 
tartott küzdései után , felvirradt ime azon 
boldog időnek hajnala, mellyet várva várt 
honunk , hogy egy bölcs, jámbor és nagy 
lelkű fejedelemnek atyai vezérlése alatt tör
vényesen egybegyűlvén , sok századok’ vi

szontagságai között épen ir to tt  ősi alkot
mányunknak talpköveihez buzgó szeretet
tel ragaszkodván, ügyes szorgalommal fe
gyelmezzünk a’ jelenkor’ sürgető kiváná: 
saira , és bátor elszánással száljunk szem
be a’ jövendőség’ rémítő fenyítésével,— 
hogy gondos eldedink’ biztos nyomdokin 
ügetvén, közigazgatásunk’ évelt fogyatko
zásait ezélirányos intézetek által pótoljuk, 
— hogy az isteni adomány a’ magasra ha
tolt józan elme sugállásainak szentelvén 
figyelmünket , nemzeti boldogságunkat 
eszközleni induljunk, midőn halhatatlan 
nevű tuunk királyunk’ jámbor szándéka 
olly világos és biztos szövétneket nyújt 
a’ homály os'ösvényre , hogy kezel fogván 
a’ sudámló időnek javallatival, gyors igye
kezettel váltsuk ki késedelmünket, és nem 
a’ széles világtökélletlenségeit — hanem 
önnön hijányosságinkat vévén szemügyre, 
ott javítsunk , a’ hol élezzük a’ megrögzött 
nyavalyát.—  Ezen terebélyes pályát tár
laki előttünk , —  ezen magas tárgyat fiig- 
geszté elonk.be felséges urunk kegyelmes 
idéző-levele—nemzeti szíves óhajlásinknak 
kegyes magyarázója. —  Ez azon magas fel
adás, cd mellynek megfejtésére hívta meg 
a’ Tekintetes Karokat és Rendeket a’ nenW 
zeti közbizodalom. — De egyszer’smind ez 
azon terméke a’ változásokkal bujaikodó 
időnek, a’ mellyből még most is véres 
kezekkel irtják sok népek a’ legtisztább 
vélemény mellett is olly szaporán csirád- 
zó kártékony gyomot.— De sokkal böl
csebben általlátják a’ Tekintetes Karok és 
Rendek , sokkal mély ebben érzik hely hez- 
tetésíinknek érdemét, sem hogy ezt az 
én fejtegetésem bővebben világosíthatná. 
Szükségtelen tehát ingei lenem mindenek 
előtt azon buzgó háladatosságot, mellyel 
felséges koronás királyunkhoz tartozunk, 
a’ ki hív népeinek a’ változó szerencse kocz- 
káján fordult majd boldog, majd sanyarú 
sorsában atyai szeretettel osztozván , négy-



venkét évek előtt szerzett, áe a’ közben 
jött világrendítő esetek által zsengéjében 
elfojtott hagyományját jeles atyáinknak 
polgári boldogságunk’eszközévé tenni olly 
annyira siet, hogy alig nyugodt meg va
lamennyire a’ közelebb műk esztendő le- 
folyta alatt hazánkat pusztító veszélyek 
és éktelenségek által ostromlott elménk —  
alig hártyázott be megsebhedt atyai szíve,, 
——máris elore-bocsájtott félszóllításokután 
egybegyűjti szeretett hív nemzetének kép
viselőit, hogy a’ kölcsönös bizodálom ál
tal egyesülve, a’ törvény Ösvényén keze- 
selje buzgó* törekedésinknek sikerét, és- 
ez által negyven évig, reánk» árasztott jó
téteményei után a’ legdicsőségesebb gya
rapítója lévén nemzeti erőnknek, még 
hamvaiban is áldással kövesse nagy nevét, 
az isteni alkotmány deli remekje— a’ Ma
gyar ! — Szükségtelen továbbá említenem 
azon temérdek nagy várakozásokat és ckis 
reménységeket, mellyekkel teliden eltelve 
van édes honunk;— tőlünk.küveti szegény 
adózó népünk súlyos terheinek enyhítését; 
— tőlünk kívánja kivánva hazánknak min
den lakosa , de még más velünk szövetkező 
népek is hosszas, tekervényes, költséges 
és kétséges törvénykezésink hijányosságai- 
nak az igazság- égbe- kiáltó kivánatjához
alkalmaztatását;--- tőlünk kívánja a’ belső
és bátorság biztosabb védelmét; tőlünk 
esdeklik a’ haza, a’ közigazgatás törvényeink’ 
elégtelensége miatt, gyakor visszaélésekkel 
megfertoztetett ágazataiban a’ század mű
veltségéhez erányzott hathatós intézetekért; 
— egy szóval : hogy rendszeres munkáink
nak czélját kifejezzem, tőlünk várja a’ 
polgári szövetség— alap szerkeztetésének 
rendítése nélkül — bővebb tökéletesitését. 
itt van az idő* Tekintetes Karok és Rendek! 
megvan, hála a’ Magyarok’ Istenének, 
bennünk a’ tehetség,.csak éljünk, mind a’ 
kettővel vesztegetés nélkül.

De ha ezen magas féladást,, melly

egy u>j századot szülhet évi könyveinkben^, 
és a’ múlt időt a’ jövendővel szelíd közben* 
vetéssel őszveeggyeztetheti— ha buzgó óhaj- 
tásinknak bokros örvénjét méltó figyelem
mel tekintjük, — mellette azomban vizs* 
gáló szemeket fordítunk vissza az előttünk 
lefolyt félszázad majd borzasztó történe
teire , majd ámulasra méltó előmeneteleire,. 
— ha ez alatt csendes iparkodással bőven 
kifejlett nemzetségünkre nézünk , —  ha 
végre az erőszakot a’ jámbor utasítással r 
és mindegyiknek gyümölcseit bírálva ösz- 
ve erányzuk , — ha őszinteséggel hódolunk 
mások kárán szerzettmindennapi tapaszta
lásunknak, hogy tehetős korunknak rémír 
tő villongásai többnyire a’ kíméletlen újí
tásokat a’ megátalkodott régiséggel fenn
álló küszködéséből eredvén, ott csillapot- 
tak leginkább szerencsés közértelemre, a’ 
hol mind a’ kettő-ellenére feljebb hatott 
a’ réginek az újba törvényes és rendes 
úton,.— ’s* csupán a’ szükséghez alkalmaz
tatott általszállítása , a’ hol az elmúlt idők
nek állapotja a’ jelenkor’ kivánatjaival'és: 
a’ jövendőség bővebb kifejlődésére vezér
lő tehetség’ előkészítésével egybekapcsolva, 
bátor, de kimért lépésekkel és engedékeny 
mértékletességgel hal kai halad a’ közigaz
gatás,— ha mind ezekre ügyelünk Tekin
tetes Karok és Rendek, valóban nem ké
telkedhetünk, hogy valamint az élő ter
mészetben tartósabb az, a’ mi lassan te

urem és érik, úgy az emberi elme termé
keiben is múlandó és vesztékenyebb a’hir
telen szülemény,. —  az erőltetett változás 
pedig önnön magában hordozza az emész
tés magvát, ’s legbiztosabb azon intézés,, 
ha a’ jelenidő s z ü l ö t t j e  —  a’ jövendő 
pedig u n o k á j a  lehet a*’ hajdani kornak. - — 
Uly jeles környülményekben—illy felséges- 
tárgyaknak elhatározásában, —  melly nagy 
tekintetű kötelességünk — melly fényes hi
vatalunk  ̂a’ kiilömböző vélemények kö«- 

j zött ütközés nélkül úgy eljárni ,, hogy aí
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U ralj és a’ haza, — melly kettőnek egye
sült ereje teszi a’ közboldogságot—  igaza 
ink csonkulása nélkül, mind egyik, mind 
a* másik méltó várakozásának tökéletesen 
megfeleljünk, — melly bajos a’ józan rend 
szerént külön foglalt, de gyakorta egy
másra hi vatkozó munkákban tömlekbe nem 
jutni* — melly kényes foglalatosság úgy 
egyengetni, módosítani, csinosítani az ó 
szerzeményt, hogy töredékek ne maradja
nak kezeink között, tudva van a’ Tekin
tetes Karok és Rendek előtt. — Azomban, 
bár melly nehézségek tornyozzák mago
kat élőnkbe, nem aggódom, —- hanem buz
gó szívvel örvendek édes hazánk sorsán, 
midőn lelkes hazánkfiainak^ezen választott 
színét, országos tanácskozások végett, egy-i 
begyűlve szerencsém van látni., — midőn 
dicső honunk nagy férjfiainak vidám hom
lokain a’ polgári érdem’ koszorúját már' 
most virítni szemlélem, —  midőn illy 
erős oszlopok közzé helyheztetett Felsé
ges urunknak királyi bizodalma, —  a’ 
kik között fennállani, vagy csiiggeni ha» 
sonló dicsőség ! — midőn a’ közjónak olly 
hathatós szószóllói ülnek körülöttem , a 
kik nemes büszkeséggel vágyódnak a’ ké
ső maradék örökös hálájára, ’s a’ kik 
századokra ismét megalapítják azon világ 
szerte esméretes közvéleményt: hogy min
den nagy és felséges szerzetekben, és tán 
toríthatatlan hivségében csak magyar a’ 
magyar. — Midőn ezen teljes meggyőző« 
dásemből eredett forró hazaszeretettel tel- 
lyes szívemnek ömlödéseit bizodalmas 
őszinteséggel a’ Tekintetes Karok és Ren
dek becses kebelökbe szállítom, ám vá- 
doltassam a’ hiúság vétkével,, mivel hogy 
nem lehet a’ legmagasabb megtiszteltetés
nek nem tartam , az illy fényes országos 
tanács’ törvényes vezérlését. —r- Örömest, 
megvallom Tekintetes Karok és Rendek! 
hogy valamint életem gyenge tehetségét 
királyomnak és hazámnak szenteltem:

úgy ezen a* helyen találandom felesleg ju
talmát igyekezetimnek , ha mind kettőjük
nek megelégedések boldogítja éltem’ hátra 
lévő napjait — Én, Tekintetes Karok és 
Rendek! a’ Tekintetes Karoknak és Ren
deknek bölcs tanácsokban és kegyes bizo- 
dalmokban keresvén tisztem’ súlyjainak 
enyhülését —  esedezem : méltóztassanak 
mind a’ kettővel erőtlenségemet felsegél- 
leni,—azon édes kötelekkel, mellyekkel a’ 
hazához szorúlunk, egybe kapcsolva, en- 
gémét, —• mélyen tisztelő hazafitársokat—  
atyafiságos és barátságos indulattal megbe
csülhetetlen szivességokbe fogadni.— K ö
zös a’ sorsunk — közös nyereségünk— kö
zös veszteségünk — mert közös a’ haza’ 
java; —-esak a’ kölcsönös egyetértés —  a’ 
szinlést nem esmerő egyenesség — csak 
az egy szívvel ’s lélekkel való munkálódás 
vezérelhet a’reménylett szerencse révpart
jába;— csak ezek által erősíthetjük a’ ki
rályiszék’ hatalmát— és a’ nemzet erejét— 
tartós állapodásunk’ zálogait.— Véres be
tűkkel vannak feljegyezve évi könyveinkbe 
a’ meghasoniásnak keserű gyümölcsei.—— 
Uram távoztasd tőlünk e’ gonoszt, és ad
jad., hogy egybefogott kezekkel vezessük 
egymást a’ bajos, de dicsőséges ösvényen! 
— Éljen a’ Király! Éljen a’ Haza!“ —

Ö Felsége a’ császár ’s királyné azön 
kevés idő alatt, míg Posonyban mulatott, 
az árvaházat ’s kis gyermek nevelő inté- 
tézeteket meglátogatni méltúztalék, ’s az 
egyiknek fundusán már előbb kezdett ar
tézi kút munkái folytatására 200 conv. 
ftot vóljt kegyes ajándékozni.

K ir. kamarai híradás.
Erdélyben Filep Lajos kii> fiscusi al- 

ígazgatóságra lett kineveztetése által .az 
első kir. directoralis ügyvédi hivatal meg
ürült-

A’ nagymélt. magyar kir. udvari ka
mara Gáspárdy Jánosnak számtisztségre
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lett nevezése, ’s Frankenbusch Aloiznak 
halála által megürült két Ingrossistai hi- 
vatalra PittroíF Antalt és Puschmann Fe- 
renczet; ezeknek helyébe accessistákká 
eddig fizetéses practicans Schlegel Antalt 
és Szűts Györgyöt;'fizetéses practikánsok- 
ká Gero Lajos és Csefalvai Ignátz eddig 
fizetés nélküli practicansokat nevezte ki.

O cs. k. Felsége, hogy Magyarfalván 
(Ungereigen) a’ kereskedési harminczad hi- 

~ vatalnál egy ellenörség 3 00 conv. forint I 
fizetéssel, ’s illendő lakással állíttassék, 
kegyelmesen jóvá hagyni méllóztatott.

A’ nagymélt. magyar kir. udvari ka
mara Tissinai harminczados Molnár Mik
lóst Alhói harminczadossá; Gabriely La
jos eddig Farkasvölgyön harminczadi Ír
nokot Tissinai harminczadossá; Farkas völ
gyön harminczadi írnokká Schwarzeneg
ger Ferencz eddig ugyanott fizetés nélkül 
volt practíkánst; továbbá Nádkúti harmin
czadossá Papanek Antal po’sonyi harmin- 

. czadi Írnokot; Posonyba másod harmin
czad hivatali Írnokká Haveland Gáspár 
ugyanott eddig fizetés nélküli practíkánst, 
és a’ harmadik irnoki helyre ugyanott 
practicans Klein Károlyt nevezte ki.

Kaposvár Dec. 16. Schwarz Ferencz 
helybeli patikás a’ szép mesterségek iránt 
való hajlandóságából a’ kaposvári deák os
koláknak egy jó karban lévő fortepianót 
ajándékozott, melly a’ könyvtárba hely- 
heztetve jó alkalmat nyújt ifjainhnak a' 
muzsikai tökéletesedésre.

Kassai levél szerint Doveez, hí gyil 
kolással egybekapcsolt rablásait .a’ lengyel 
szélektől Nográdig ’s messzebb kiterjeszté, 
nem rég azon kir. városban fordult meg- 
Legújabb gömöri hírek szerint pedig Henz- 
kón elfogatott.

Gróf Forgács Jósef, cs. k. kamarás, 
Szécsény, Szaláncz, Tisza Sz. Márton és 
Hertnek örökös ura f. h. 27-dikén bélgyu-1

ladás miatt, Szécsényben 70-dik' évében 
meghalálozott.

Nagy Britannia.
A’ Courier az antwerpi fellegvár os

tromlásáról egy párisi levelet közöl.—  
Minekutánna abban előadatik, hogy a’ 
franczia tábori kormány sehogy se gon
doskodott a’katonák szükségeiről, ’s hogy 
ez némi rendetlenségekre adott alkalma
tosságot, a’ levelező azon fontos pontra 
megy által, miért védi olly makacson Vil
mos király a’ fellegvárat. „Mi végczélja 
a’ hollandi királynak? Azt senki sem hi
szi , hogy ő egy haszonvehetetlen hiú di
csőség pontért 6 ezerből álló őrsereget 
feláIdőzzék. Nemei ly környületek azt hi
tetik e l, hogy bizonyos diplomati határo
zás szerint a’ franczia seregnek az ostrom
mal fel kell hagynia, ha bizonyos kisza
bott idő alatt szerencsés végre nem jut
hat. Tudjuk, hogy herczeg Talleyrand és 
Dino herczegné utóbbi levelokben az os
tromlást siettetek. £ ’ levelek közül egyik
ben e’ mondatik: egy napot ’s egy órát 
sem kell elveszteni, a’ közvélemény Ang
liában naponkint hevültebhen nyilatkozik 
az erőszakos rendszabások ellen, s a’ 
Schelde partján elsütött ágyúk mind in
kább veszélyeztelik Grey minisztériumá
nak hanem felállását, legalább populari- 
tását.—t-Minden eszköz vetessék elő a’ do
log minél előbbi bevégzésére. EJ végre 
marsai Gerardhoz utasitások küldettek; 
de a’ marsai egy Dec. 7-diki marsai Soult- 
hoz küldött levelében kifejti az ostrom- 
lottak segédeszközeiket ’s a’ még felyül- 
haladandó nehézségeket, és kinyilatkoz
tatja, hogy ha az ellenség minden hatal
mában lévő óvoeszközöket használatára 
fordítánd, ő (a’ marsai) a’fellegvár bevé
tele idejét előre meg nem határozhatja. 
Ez előadások eléggé igazolják azoknak vé
lekedésüket, kik azt hiszik, hogy Hollan-
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síia királynak elegendő oka van az os
tromlást húzni halasztani.“

Franczia Ország_
Thiers urnák (belső miniszter Ts aixi 

követ) Odillon Barrot ur (az oppositio 
egyik legjelesebb szónoka)] a’ köveikama- 
ra Nov. 29d.. ülésében imigy felelt: Be
szédein azon sympatbiám kijelentésén kez
dem , mellyet a’ békének és egyetértésnek 
óhajtására nézve a’ felírás végszavaival egye- 
zoleg érzek. Én azon szakadásra nézve,. 
melly ollyan emberek közt történt,, kiknek 
hasznok, sőt mondhatom életek ugyan* 
azon dologhoz van köttetve, sokkal inkább, 
aggódom., mint talán akarki. Ez a’ bizo- 
dalmatlanság , ha tartós találna lenni , nagy 
akadályára lenne azon revoltitio kifejlődé
sének, mellynek alapkövét megvetettük ; 
ha pedig egymás iránt kölcsönös bizoda- 
Lommal viseltetünk, úgy elmondhatjuk, 
hogy azon.jobbitásokra , mellyeket méltán 
vár tőlünk az ország , nagy lépést tettünk.. 
Hogy kezdheti tehát a’ dolgot panaszko
dáson , vádoláson az , a’ ki éppen a'beü 
kívánságát jelenté ki ? hogy vetheti valaki, 
ki a’ képviselői igazgatásban- több mint 
tizenhat esztendőkig forgott, az oppositio 
nyakába a’ támadásokat ?. Ti ,, azt mondja, 
a’ kormányt minden nap megtámadjátok, 
ti annak minden cselekedeteit rossz szí
nekkel festitek, a’ ti szátok szüntelen tele 
van az ellen váddal és nehézséggel! a’ nép 
osztán szavatokon fog, ’s vannak ollyanok^ 
kik csak szót tettesitnek, ’s a’ puszta vitatást 
puska lövéssel támogatják. Thiers úr: úgy 
van. Odillon Barrot:Örülök hogy minisz
ter úr igazságot ád, ’s elesmeri, hogy a’ 
megtámadást nem kicsinyítve adtam elő. 
Én csak azt említettem , a’ mit minden 
lépten nyomon hánynak szemünkre. De 
ha azt hiszi valaki, hogy mi ezen szemre
hányást megérdemelj ük, ’s tartozunk szen

vedni: úgy az egyeségnek, ’s megbékélés
nek csak reményére is keresztetkell vetni; 
mert a’ mi minket illet r mi kötelességünk
től mint oppositio tagjai, el nem fogjunk 

'áldani, a’ mi abban á ll,, hogy véleményün
ket a’ kormány’ menetele felől, szintúgy 
itt, mint akárhol kinyilatkoztatjuk;. ez 
nekünk, még egyszer ismétlem,, jussunk 
és kötelességünk; és ha valamennyiszer 
(mi a’ kormány’ tetteit megtámadjuk, va
lamennyiszer a’ revolutio gyümölcseit ke
ressük, az utszákon történt erőszakos
kodásokkal torkolnak le ; mi lessz úgy a’ mi 
állásunkból ? mi lessz akkora’ mi sor-sunk? 
A’ restauratio alatt Párisban , sőt szinte a’ 
legtávolabb kerületekben is semmi rend- 
háboritás nem történt a’ nélkül, hogy a’ 
miniszterek, (kik még akkor az 1830-diki, 
nagy leczke megtanulásával nem ment
hették magokat) az oppositio tagjainak eze
ket nem mondták volna: Ti késztetitek a’ 
támadásokat, ti okozzátok a’ kormány el
len próbált töréseket; így lett osztán hogy 
az akkori miniszterek , a«’ midőn az oppo- 
sitiot megátalkodva , valami igazságtalan
nak, ’s veszedelmesnek tartották , a’ thron- 
nak ledülését elkerülhetetlenné tették; ’s 
éppen nem valami pártütés,. hanem egy 
általános revolutio volt az, a’ mi őket ’s 
urokat letaszíttatá ! (tartós brávozás) Sok 
előre látó emberek mondták akkor: va
lameddig ti az oppositiot illő tekintetben 
tartjátok, nem félhettek a’ revolutiótól; 
nagy szerencsétlenség nem eshetik , az in- 
stitutiók rendszeres játéka meg ment attól, 
valamint az erőmüvet az óvó levegőesap 
a’ kicsattanástól. A’ nép csak az* opposi- 
lióra néz, ’s panaszait elfojtja; csak attól 
őrizkedjetek, hogy a’ nép észre ne vegye, 
hogy minden reménységtől meg van foszt
va. Ezeknek, uraim,, igazok volt! ’s hogy 
esik az, hogy most azoknakellentállások , 
kik akkór a’ kormánynak gyámolai voltak, 

i egyszerre árulássá, nyakassággá, ’s a’ tá-
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maciások okává lett?! Ez úgy gondolom 
■elég lessz a’ reánk tett panaszokra nézve. 
Felvagyunk szólítva, hogy az oppositio 
principuinait fejtsük ki , ’s véleményűn
ket nyíltan és kimeritőleg terjesszük elő. 
Ezt teljesíteni mi magunk inkább kíván
juk , mint akárki, ’s próbáltuk is ezerszer, 
de híjába , mindig el feketítettek bennün
ket. ISo mi mi tehát a’ kívánságunk? nem 
egyéb, mint a’ mi 1830 Juliusbanvolt. ]Vli 
akkor minden személyes viszonoktól, min- 

' den esküvési kötelezéstől,egy szóval,a’múlt 
kornak minden befolyásától szabadok vol
tunk, szabadok voltunk újat teremteni. Az 
ordonnancek , ’s az az azokra következett 
történetek mindent letörőitek a’ tábláról , 
csupán a’ lelkiesméret, és a’ meggyőződés 
állott előttünk. Mit kívántunk tehát, csu
pán azon lel kiesm éret’ és meggyőződés ösz
tönére hallgatván ? Képviselői monarchiát, 
egy erős monarchiát, melly minden jus
sokat védni képes legyen (köz teltszés); 
de egyszersmind azon megszorítások közt 
kivánluk , mellyek hozzá illenek, ’s mel- 
lyek nélkül állandó nem lehet, úgy ki
vánluk mi azt,  hogy a’ népjavára czélzó 
szerkezetekkel egybeköt tetve legyen ,-azon 
ban sem valamelly famíliának, sem vala- 
mi felekezetnek., sem a’ külföldnek inte- 
resszéjére ne támaszkodjék, úgy kívántuk, 
hogy az, az egyenlőségnek azon érzetét 
tarosa a’ maga talpkövének, melly Fran- 

; cziaországban mindeneket lelkesít, ( sibon- 
{»ó tettszés) Ezt a’ monarchiát akartuk mi 
Júliusban, ezt akarjuk most is; ’s a’ két 
lefolyt esztendő csak arról győzött meg 
bennünket, hogy éppen illyen constitu
tion  van szükségünk , ’s minden más ve
szedelmes. Most azt feleli a’ minisztérium 
„mi pontról pontra azt a’ monaichiát akar
juk , egy erőset, egy ollyat, melly az 
ország egyedül való erejével , a’nép ural- 

■ kodással (democratia) egybeköttetésben le
gyen.“ De uraim! nem igy beszélt ám

mindég a’ mostani minisztérium. Jól em
lékezik â  kamara, <és az ország, hogy az 
1830 diki ju Iiusban gy őzött vé 1 ekedésbe 
melly különbözések «csúsztak be mindjárt 
kezdetén az országgyűlésnek. JNémellyek 
azt hitték, hogy az, a’ mi történt, még 
nem volt re'olutio, s az uralkodó dy- 
nastia változtatása mellett, csak igen ke>- 
veset akarlak reformálni, és ezt mondták: 
csak a’ felhevűlt indulatoknak engedjünk 
némellyé ujitásokat, de tovább ne menjünk, 
éljen a’ charta! Mi ellenben uraim! a’ 
győzedelem hirtelen gyümölcsében meg 
nem csalatkoztunk , mi a’restauratiót csak 
a’ mi nagy revolutiónk’ epizódjának , az 
aristocratia és népzaj közt való nyugvás
nak néztük, mellynek kötése volt az ]8l4-  
diki charta, melly a’ néptől szentnek tar
tatott mind addig, mig a’ kormány mcgnern 
íontotta; de mihelyt megszaggnták azok,  
kik annak fentartására megesküdtek , azon
nal szabad kezébe vette ismét a’ nemzet 
a’ maga fennségi jussait; s akkor válasz
totta az Orleans! herczeget, ’s miért ? azért 
mivel ő mind famíliája, mind Ígéreteire, 
mind az ő egész élelebeli cselekedeteire 
nézve leginkább látszott a’ mi revolutiónk 
ezé) jónak megfelelni, ’s a’ mint azon ér
demes kővet, kit ezen gyűlés elölülőjének 
választott, a’ néki tulajdon velős ékes szól- 
lással , ’s öt esmertelő szerencsés kifejezé
sével meg mondta: „ő választatott nem 
azéit hogy Bourbon, hanem ámbár Bour
bon volt.“ Azomban ezen különbözés nem 
csak a’ gondolatokban, hanem cselekede
tekben is kiütött, midőn az alaptörvény ék
ről volt szó. Kik voltak p. o. a’ kik az or
szág’ képviselésének jobb elrendelésétől, 
ezen elmulhatatlan újítástól annyira vona
kodtak? kik halogatták annyira a’ régi tör
vényeknek ’s a’ kettős szavazatnak eltörlé
sét? azok kik a’ júliusi revoluliot csak 
dynaslia változtatásnak nézték. Ki akarta 
éllenben, bogy a’ pairkamara , mint sár-
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kalatos és közbenjáró statuserő a’ poli 
tikai alkotmányben úgy alkottassák, hogy 
ezéljának megfeleljen, a’ népfenséggel őst 
vehangozzék ? ki akarta hogy a’ júliusi pai- 
rek mintegy ezen revolutioval születtet- 
tek legyenek? azok, kik azt akarták , hogy 
a* dolgok’ rendjében semmi sem legyen ré
gibb , mint az 1830-diki revolutio , ’s hogy 
a’ népfenség (Volkssouverainetät) ne csak 
czímlapján legyen a’ chartának, hanem 
ennek talpköve és ereje is csak az legyen. 
Midőn a’ választási törvényekről volt a’ 
szó, és mi a’ választói vagyon szélesítését 
kívántuk, mi volt a’mi uralkodó ideánk? 
Láttuk, hogy a’ n é p f e n s é g i  r e n d 
s z e r  c s a k  a z o n  o v á s s s a l  á l h a t  
m e g , ha a’ vá 1 a s z t á s i  j u s s e g y e d ü l  
a z o k n a k  a d a t i k ,  a’ k i k n é l  az é r t e 
l e m ,  e n n e k  h e l y e s  g y a k o r l á s a  f e 
l ő l  k e z e s k e d i k ;  innét azt kíván
tuk , hogy a’ választási vagyon Jeszálít- 
tassék , és az tovább ne csak a’ birtok
hoz , hanem az értelmi capacitásokhoz is 
legyen köttetve, ’s ezt a’ választ kap
tuk: „Ti a’ statust felforgatjátok!“ Jól 
van uraim , —  a’ tapasztaláson félig meddig 
átestünk, mert ha az értelemi sorsokra 
nem is , de legalább a’ 200 frankig levi- 
telre nézve ki vittük szándékunkat, ’s fel
forgattuk azért a’ statust? Én legalább ré
szemről semmi szerentsétlenséget nem ta
pasztaltam, ’s úgy látszik hogy ellenkező
inket is megczáfolta a’ következés. Azt is 
vetik szemünkre, hogy mi soha sem indu
lunk fel a’ kormány ellen elkövetett tá
madások által. Én úgy hiszem, hogy a’ 
harag a’ politikában igen rossz dolog, itt 
a’ keménység jól, de az erőszak mindég 
rosszul üt ki. Egyébbiránt vontuk é el va
laha mi magunkat a’ kormánytól, ha arra 
került a’ dolog, hogy a’ törvényeknek erő 
adassék? Említsenek csak egyetlenegy nyi

latkozásunkat, melly valakit ártörvények’ 
megrontására ingerlelt volna. Igaz hogy 
egy nagy népességben mindég találkoznak 
ollyanok , (miért tagadnánk ?) kik hajlan
dók a’ kormányt fegyverrel támadni meg ; 
de hát kinek fájdalmasabb az, mint ne
künk , kik minden zabolátlan mozdulás 
után hátra esünk, ’s előre haladásunkban 
gátoltatunk, — nekünk , kik azt hittük, 
hogy a’ törvényes rend (oppositio) által 
nyerünk ! Hogy rossz indúlatu , ’s elégedet
len emberek Junius 5-dikét, azon kedvező 
időpontnak vélték, mellyben erőszak állal 
az országnak uj alaptörvényeket adjanak, 
a’ meg lehet; de mi következik abból? 
Most már kéntelenek átlátni, hogy r e v o -  
l u t i o ,  c s a k  v a l a m e l l y  á l t a l á n o 
san é r z e t t  v á g y ’ é s  s z ü k s é g ’ t e l 
j e s í t é s e  v é g e t t  t ö r t é n h e t i k ;  c s ak  
a k k o r  t ö r v é n y e s ’s á l l a n d ó  a’ r e 
v o l u t i o ,  ha í g y  t ö r t é n i k ,  ’s ha 
k i v é t e l  n é l k ü l  m i n d e n e k ’ k í v á n 
s á g á n a k  e l e g e t  t e s z  (bravó kiáltások.) 
Egyébbiránt a’ júniusi történetekben egy 
környülállás különösen szembetűnő, hogy 
t. i. Junius 6-dikán annak egészen vége lett, 
’s a’ bátorság ugyan az nap teljesen helyre 
állott, (a ’ középponton ellenszólás.) A ’ 
Moniteur után szólok, olvassák meg az 
urak, ’s meglátják, hogy most is, mint 
mindig, csak igazat szólok. Már estve te
mérdek újság kívánó sétálók jártak a’csa
ta helyen. ]Nem akarok az akkori ostrom 
állapot’ dolgába előlegesen bele vágni, csak 
az oppositio, és minislerium bánás’ mód
jának különbözését fejteni ki. Kevés pil
lanatokkal elébb kérdeztetett tőlünk , „mit 
cselekedtünk volna mi a’ ministeiek he
lyén ?“ mit cselekedtünk volna? bé k e -  
t ű r é s s e l  v á r v á n  e l  a’ t ö r v é n y e k ’ 
d i a l m a s k o d á s á t ,  s z e r e n c s é n k n e k  
t a r t o t t u k  v o l n a  a z z a l  e g y ü t t

(Hasznos Mulatságok 52. Szám.  ̂ árkus Toldalék , 5 árkus Hirdetés.)
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d i a d a l m a s k o d n i ;  a’ ministerek ellen
ben , a’ régibb időkhöz illő bosszúállásra ka
tonai erőhöz folyamodlak,’s Francziaország- 
gal és Európával azt a’ hallatlan komédiát 
szemlélteték, bogy a’ pallérozódás’ fővá 
rosát katonai biztosságnak adák által, (hosz- 
szas bravozásü) Laíitte: igen jól; a’ centrum
ban egy szó: igen rosszul. — Ez uraim 
egyik különbség köztünk, és a’ministerek 
közt; így külömböztünk a’Martius 13 diki 
igy különbözünk még inkább az October
11-diki ministerium’ vélekedésétől. A ’mar
tius 13-d. ministerium’ feje volt egy fér
fi, kinek nevét szüntelen emlegetik, ’s 
kinek követőinek nevezik magokat; de két
lem , hogy az, az ostromállapotba levés
ben megegyezett volna velek, ’s bőgj ma- 

, gával olly ellenkezésbe esett volna az, a’ 
kinek el tökéi lett feltétele volt: „csak a’ 
charta, semmi más mint a’ charta! sem
mi egyébb despolismus mint a’ törvényé!“

’ — A’ Berry herczegné elfogása megérdemli 
dicséretünket, noha későn történt; de mi- 
nekutánna elfogatott, mi volt a’ ministe- 
rek’ kötelessége? Elibek volt Írva, még 
pedig nem csak törvények által , hanem 
a’ mi legszentebb a’ világon, törvényszéki 
acták, és elismerések által, mellyek a’Berry 
herczegnét, Francziaország kebelében vég
hez vitt tetteiért az assisek’ törvényszéké- 

, hez idézték. A’ ministeriumnak ez esetben 
az öszveiilődés kikerülése végeit a’ pair 
kamarához kelle folyamodni. De mit csi
náltak? Egy ordonnancet bocsátottak ki, 
mintha épen félve léptek volna olly későn 
a’ szabad akarat’ ezen ösvényére , égj' or
donnancet, annak közhírül adására, hogy 
a’ ministerium a’ kamarákhoz fog folya
modni , — ’s miért ? talán azért hogy a’ volt 
királyi família’ letételéről új törvény ho-

zattassék ? vagy hogy az erről hozott tör
vény megerősítessék ? — Éppen nem: azért 
íolyamodnak hozzánk , hogy a’ Berry her
czegné sorsát határozzuk e l ; az az hogy 
az ítélő széknél, minekutánna annak ille
tősége el van határozva, vessük közbe ma
gunkat. Mi a’ kiknek rendeltetésünk csak 
a’ törvényhozás, mi a’ kiknek csak egy 
esetben van azon közbenjárási jussunk , t. 
i. a’ ministerek’ bevádolásának esetében 
A’ minislereket, tulajdon tetteik nyilván 
megczáfolják, midőn ők magokat törvényes 
ministeriumnak merik nevezni. — Csak az 
van még hátra, hogy a’ belső ministere 
hozzánk intézett felszóllítására feleljek, 
„Ti csak kárhoztattok,“ ezt mondá ő, de 
mit cselekedtetek volna ugyan azon nehéz
ségek lévén előttetek? — De hát esmérjiik 
mi azon politikai környülményeket, (mond 
Odillon Barrot a’ ministereknek) mellyek 
közt voltatok? behathatunk mi diploma
tátok’ titkaiba? ’s azt akarjatok hogy fe
leljünk! a’ mit most felelhetünk, csak ez: 
hogy ha élőnkbe adatott volna , Franczia; 
or&zágot a’ polgári zenebonák közt, mely- 
lyeket ti okoztatok , lecsendesíteni a’ dik- 
tatori hatalomba való fegyverkezés hely ett, 
mint ti teltetek, a constitulio’ bástyáiba 
vonulva, a’ törvényekből merítettünk vol
na erő»t, meliyeket ti megsértettetek. De 
miért támadtok meg minket ezzel a’ kér
déssel? Ti nekünk most törvényeket javasol
tok : ha jók azok , a’ világért sem bántjuk , 
sőt kész és nyílt szívvel elfogadjuk azokat; 
k í v á n s á g a i n k n a k  e g y e d ü l  v a l ó  
c z é l j a ,  a’ s t a t u s ’ j a v a ,  s e m m i t  
e g y e b e t  nem k í v á n u n k ;  akármeliy 
oldalról, ’s akármi módon jöjjön a z ; —- 
de ha törvényeitek rosszak, akkor kö
zönségesen esmert principiuminknál fogva



egész erővel fogjuk ostromolni azokat.—  
Érdekeljem é a’ ministeriumnak a’ külföld 
iránt követett rendszerét? Talán vigyázat
lanság volt a’ ministeriumtól, minket egy 
illy tárgyban felszólítani; kiilömben is mi
kor már a’ hadak egymás ellen állanak, 
mikor az agyúdörgések minden órában 
kezdődhetnek, nints helyek a’ diplomatiai 
vitatásoknak. Ezek uraim azon nyilatko
zások , mel lyekre a’ belső minister’ beszéd
je kénszerített. lleménylem én is, mint ő , 
hogy az i l l y  á l t a l á n o s  v i t a t á s o k 
t ó l  e z u t á n  t a r t ó z k o d n i  f o g u n k ,  
m e l l y e k b ő l  az o r s z á g  i g e n  ke 
v e s e t  t a n u l ,  a’ k a m a r á n a k  p e d i g  
d r á g a  i d e j é t  l o p j á k , — reményiem 
hogy ezután az országnak valódi hasznai 
körűi fogunk foglalatoskodni, *s az élőnk
be terjesztendő törvényeket lelki esmére 
tünk , ’s nyilván előadott principiumink 
szentsége alatt fogjuk vitatni; — remény
iem elég bizodalommal leszünk egymás
hoz, hogy köztünk senki sints, kinek vo- 
tuma nem lelkiesmérete szerént lenne. 
Er k é p e n  m i n d e n  e g y e n e t l e n s é g  
e l e n y é s z i k  k ö z ü l ü n k ,  m e l l y n e k  
mé g  u t o l j á r a ,  az o r s z á g ’ mu n k á 
l a t a i n k b a n  v e t e t t  b i z o d a l m a  i s  
á l d o z a t j á v á  l e n n  e.a

B e l e i n  m.
Sz. Lőricz erősség bevételét valósít

ja a’ Dec. 16-diki Moniteur Beige. Marsai 
Gerard tudósítja arról a’ franczia hadi
minisztert, ’s levele végén igy ír: a’ sz. 
lőrinczi fokban csak szükséges számú sap- 
peureket és munkásokat hagytnnk tarta
lékkal. A’ fellegvár elég keményen tüzel 
azon pont ellen; mellyet most éppen meg
vettünk ; de a’ miénk is fe le l, ’s remény
iem , hogy a’ katonáink nagy megelégedé
sökre nyert haszon további munkálataink
nál is megmaradánd. Sz. Lőrincz várfok 
megvétele, b ár  az k a t o n a i  s z e m 
p o n t b ó l  t e k i n t v e  m a g á b a n  i g e n

c s e k é l y s é g ,  azon kedvező következés 
még is az ostromlásra nézve; hogy az én 
vivó seregem baloldala a’ fellegvár meg
támadásánál fedetve van, ’s hogy megtá
madó eszközeimet a’ főpont ellen öszve- 
síthetem , és fiatal katonáink is bizodalmát 
nyernek ez által, melly a’ fellegvár őri
zetében ellenkező benyomást okoz.

H o l l a n d i a .
A’ hágai Staatscourant foljó hónap 

15-dikéről az antwerpi fellegvárból 12-kig 
terjedő hireket közöl. Ki tetszik ezekből, 
hogy Boer alezredes megsebesítteléséről 
terjedt hir alaptalan, mivel a’ depeschek 
közül egyet ezen tiszt írt alá, ’s megse
besülését nem említi. Azon hírre hihetően 
okul szolgált az a’ környülállás, hogy fo
lyó hónap 5-dikén egy bomba azon szá
lába esett, mellyben a’ második osztály 
válogatott batalionjának két csapatja la
kik , ’s általa Schouten kapitány, Kerk- 
hoíf főhadnagy ’s nehány katonák meg
sebesültek , de senki meg nem Ölelett. 
Egyébiránt ama tudósítások oda mennek 
ki, hogy az ostromlók a’ hatalmakban le
vő temérdek eszközökkel valóban vissza
élnek , ’s e’ tekintetben igy hangzanak 
azok : „H í j á b a n  f o g  k e r e s n i  a z é  na
iv e r a’ h i s t ó r i á b a n  o 11 y f e j e z e t e t ,  
m e l l y b e n  i l l y  b r u t á l i s  á g y ú z á s 
ra t a l á l j o n ,  m i n t  az e l l e n s é g  ál
t a l  e l l e n ü n k  i n t é z e t t .  Még e g y  
p a l l é r o z o t t  n e m z e t  sem mu t a  t- 
h a t h a s o n l ó  p é l d á t  e l ő ;  a’ g r á n á 
t o k  é s b o m b á k  s o k a s á g a ,  m e l l y e k  
r e á n k  e s s ő k é p p e n h u 11 a n a k , m i n- 
d e n  m e g f o g á s t  f  e I y ü 1 m ú I. M i n d 
e’ m e l l e t t  i s ő r i z e t ü n k e t  f o l y 
vás t  a’ l e g n a g y o b b  b á t o r s á g  l e l 
k e s í t  i.“

Legújabb hírek szerint a' scheidet flotta contread. 
nurálja l.ewe Tan Aduard egy franczia gránát által 
végezte Dec. 11-dikén életét — A’ belga belsd é$ külső 
Qiinisterek nieghagyatnak hivatalaikban.

Vége az 1832-dik esztendőnek.



H I R D E T E S E K
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz.

P etró za i T rattn er J. M. é s  K á r o ly i I. T ypograph iájában
Pesten, és minden Könyváros és Könyvkötőknél megszerezhetni:

Operata Deputationalia
in 41® mind a’ 9 Kötet Complett. ÁralO for. ezüst pénz.

Füzetenként v. Eggy énként:
Opinio 1. In re Urbarii árra 30 kr. ezüst pénz

— 2. in Juridicis — 3 f. 30 — —
—  3 .  Contributionali-Conunissariaticis — 1 f . ------- —
— 4. Publico-Politicis —-  2 f. 20 —• —•
— 5. Commercialibus — 1 f. 30 — —
— 6. Montanistico-Metallieis — 2 f .  —
— 7. Literariis — 1 f. ---- —
—  8 . Ecclesiasticis — 1 f . — — —
— 0. Insurrecüonalibus et Banderiís — 1 f .  —

5 2 .

VÁNDOR 1831.
E ls ő  e s z te n d e i  fo ly a m a t. A ra  k ö tv e  5 0  k r . e . p .

" A u t ó i t A  SÜSS.“
H a z a i A lm a n a ch . A ra  2  fo r . 2 4  k r . e . p .

TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY 1833
ára  14 fo r . postán  18 fo r . V . C z éd .

Tolvaj nyomozás.
(1) B écsb en  f. e . D e c . 19-k én  déjí 1 és 2 ó ra  k ö z b e n  P o lim b e r g e r  É va  A sz-  

s z o n y s á g tó l  3 .0 0 0  p e n g ő  fr to t lo p ta k  e l .  A* to lv a j ,  m iu tá n  m ár k é z b e n  v o l t ,  
fo r té ly t  san  m e g s z ö k ö tt . N ev e  M a ló  J ó z s e f ,  horvát sz ü le té s  P s e n  h e ly s é g b ő l , mi 

Második Félesztendő.



X 0 )(
magyar vagy német akadékos beszédéből azonnal kivehető ; termete nagy és iz
m o s, jó barna színú, sárgás szem ű, egy kevéssé hajtott orrú, erős szavú, és 
tunya járású. Ruházatja többféle, lopásakor sötét színű békés fekete prémmel, 
és több galléru sárgás köpönyeg volt rajta. Eddig szolgált Hengelmüller urnái, 
valami püspöknél ki hirtelen halt m eg, Polimberger özvegy asszonynál, Latino- 
vics Lajos urnái Madarason ’s egyebütt, A' tolvaj mint hihető magyaroszágnak 
illant, ’s ennél fogva kéretik, ki nyomába jutna, ót a’ legközelebbi törvény ha» 
tóságnak adni által, ’s a’ károsodott asszonyságot Bécsben (am Graben) tudósítani.

T u d ó s í t á s .
(3 ) A’ Liqueur és Rosoglio Boltomban a’ Hídhoz tartozó Strázsa házban , ho 

egy üveg finom Liqueur 1 for. 15 xr. VC. adatik e l, találtatik mindennémü Cho 
colade, melly nálam egész szorgalmatossággal, és felvigyázással készíttetik, és 
eladatik a’ következendő alább irtt árokon, nevezetesen 16. 20. 24. egész 30 sze
leteket egy fontban számlálván.

Nro 0 1 2 3 4 5 6 6>/g
Garas 20. 24. 26. 30. 36. 42. 48. 50. VC.

Majlandi módra 8 és 4 szeleteket Vanigliával készült 1 fontra számlálván: 
Nro 1 2 3 4 5 6 6 ‘/ 2

Garas 28.  3 0  3L 4 0  45̂  5 0  55.  VC.
1 Loth finom  Vatüglia 5 f r .

Caccao héj 1 12 xr.
A ’ ki az én  C h oco lad ém at m ás fabrikák ban készü ltekhez e g y e n lít i ,  annak  

hozzám  való jövetelérő l b iz o n y o s  v a g y o k , m in th o g y  én  a’ legszeb b  és leg jo b b  
Caccao m agvait választván h o zzá , annak  valódiságáról jó t állok.

P esten , December 15-dikén 1832.
G l ü c k s w e r t h  M i h á l y ,  

Polgár és Nagy kereskedő.

Eladó - Posta.
(2) A’ Kassához közel fekvő Tállyai osztályos Posta státió minden a'hoz tar

tozó jó karban lévő épületekkel, ingó \s ingatlan javakkal, becséhez és bőjöve
delméhez képest jutalmas áron szabad kézből eladandó. A1 venni szándékozók ne 
terheltessenek az iránt az ottani Posta hivatalnál legfellyebb most folyó Decem
ber hava utolsó napjáig, jelentést tenni, minthogy e’ határnapon túl — ha vevő 
nem találkoznék — árverési úton fog eladatni.

A3 Gabonának Pesti p ia tz i ára December 28-dikén 1832. Váltó Cz.ban , Posonyi mérő

1 tiszta 
i  fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 1 
fr .  kr. 11

tiszta 
fr. kr.

középszerű 
fr. kr.

alábbvaló 
fr. kr.

Tiszta Búza I G — 4S ' 6  — 30 6 — Zab 2 — 4 2 — 1 — 50
Kétszeres 4 — 40 4 — 20 4 — jKukoritza 3 — 20 3 — 10 3 —
Hozs 3 — 10 3 — 2 — 50 Köleskása — — —

Árpa 3 — 10 3 — 2 — 50 {Köles — — —
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a’ budai magyar színész-társaság’ számára, Tek. Pest Vármegye felszólításánál 

fogva, kebelében, 1831-ik évi Februar’közepéig gyűlt mindennemű adakozásoknak.

T e k . Pest Vármegye, ugyanazon hazaíiúi lelkességgel, melyei a’magyar színészetet, 17S0iki 
bölcsője óta mindenkor, nevezetesen 1807-ben 1815-ig, és 18‘27-ben segedelmekkel és 
ajánlásokkal pártfogolta, használva a’ budai színház’ megörültével kínálkozott alkalmat, ?s 
példás hazafisággal segíltetve sz. k. Buda Városától, 1833-iki Aug. 30-ikán költ végzése 
által, a1 mostani budai magyar színész-társaságot újólag pártfogása és kormánya alá venni 
méltóztatott. Erős határozata lévén ezen illegj enek az, hogy a’ múlt években, egy állandó 
magyar színház’ építésére kebelében gyűlt, ’s más több megyétől beküldött adakozások’ 
tőkéjéhez ’s kamatjához ne nyúljon , hanem saját külön erejével tegye meg új hazaíiúi ál
dozatát, tisztviselőji által felszólíttatá a’ kebelcbeii törvényhatóságokat, egyesületeket, tehe
tősebbvárosokat, és egyes birtokosakat. A’ siker teljesen megfelelt bizodalmának, várakozá
sának; *s a’ vetélkedve nyújtott honi áldozatok, másfél évre biztosan megalapíták budai szi- 
nész-társaságunkal. — Azonban nyilványosság és kölcsönös bizodalom a’ talpköve és kezessége 
minden efféle polgári áldozatoknak. E’ szempontból hagyta meg alólírtaknak, mint kineve
zett színészi igazgatóinak a’ tisztelt megye, hogy a’ budai nemzeti szinésztársaság’ állapotá
ról és számára begyült adakozásokról, hírlapokba, vagy melléjük iktatandó tudósításainkban 
a’ hazát remény-deritésúl, ’s különösen a’ megye’ közönségét nyugtatásul értesítsük; mit is 
ezennel, részünkről büszke honi, társaságunkéról pedig hálás érzelemmel teszünk.

Simone.u'cs Fétzolgahiró gyűjtései a' Pilisi járásban ne
vezetesen : Kolkovich Ignác* plebanus 2 ft. 30 kr. Niegreisz 
Antal jegyző 5 ft. Dobrotkay Mátyás Ksperest. 5 ^r. S/.igy 
Károly káplán 2 ft. 30. kr. Fejér József kúsznál* 2 ft. Bogdá
néi község 5 ft. üttemvald Antal pleb. 5 ft. Gj in tsek József 
pleb. 5 ft. Chladek Ferenc/, jegyző 2 h. 30 kr. Paulovics De
meter keresk. 5 ft. Péehy Ferenc/. Apátur és pleb. 15 ft. 
Grossmid János praefec. 5 ft. Bnday Ferenc/, lisc. 15 ft. iler- 
©henröther Gyula Tiszttartó 20 ft. Lelövi«« László percept.
5 ft. Óbuda mezőváros közönsége IÜO ft. Ó budai zsidó köz
ség SOOft. Sinkó István pleb. 5 ft. nelgiády János al adó
szedő 10 £*. Kun Sándor l«sp. & ft. Takáts Mihály tiszt. 10 ft. 1!

Birisics Ferenc* haszonbérlő 5 ft. Veretes István árendás 5 ft. 
Chladek Péter Ügyvéd 5 ft. Chladek Miklós haszonbérlő 5 ft. 
Szilvásy Juditba 5 ft. Barczai Sámuel predik. 1 ft. 40 kr. 
Pócsmegyeri közönség 5 ft. Kortniczky János pleb. 5 ft. Jun- 
kovics Mátyás táblabiró 50 ft. Hegedűs István kasznár 5 ft. 
Király Imre jegyző o ft. Litmanovai Neskó Lázár 25 ft. Mar
tinovics Zsigmoud biró 5 ft. Grahacsai József tanácsbéJi 5 ft. 
Mi-zel József tan. 2 ft. 30 kr. Steger Fereucz tan. 2 ft. 30 kr. 
Koiarovics Bazil tan. 2 ft. 30 kr. Belgrády Pál tan. 2 ft. 30 kr. 
Burányi Sándor főjegyző 1 ft. 40 kr. Maxiinovics György 
aljegyző 1 ft. 40 kr. Scheffer György népszószól. ő ft. Joa- 
auovics Audrás ügyész 5 ft. Martinovics János ügy. 2 ft. 30 kr.-

J E G Y Z É K E



Joaiphotica János figy, 2 ft» 30 kr. Gaitzky Sabbaa ügy. 2 ft.
SO kr. Popovics Sándor ügy. 2 ft. 30 kr. Blasics György ügy.
5 ft. lilies Klek ügy. 2 ft. 30 kr, Simkó András vár. kain. 2 tt.
30 kr. Nikolics István vár. percept. 2 ft. 20 kr. Arzenievics 
Bazíl profé*, of*. Dimsits István levélóeszedő oft. PiperUo- 
vics Athanasius 2 ft. 30 kr. Czretkovics Demeter 2 ft. 30 kr. 
Mdinkovics Antal 2 t. 5 kr. Zsivotics Demeter.2 ft. 30 kr. 
.Nikolics János 2 ft. 30 kr. Perkits Miklós 5 ft. Klokner Mi
hály 2 ft. 30 kr. Martinovics Demeter 2 ft. 30 kr. Csupor Já- , 
nos 5 ft. Blasics Péter ö ft. Plevitzky Gergely 5 ft. Hamba- 
lek András 2 ft. 30 kr. C/.anper Antal 2 ft. 30 kr. Pafkovics 
M klós szent endiei seborv. 5 ft. Paulovics Thini. Péter 12 ft.
3Cl kr. Káiics Simon 5 ft. Lepojkovics Dem. 1 ft. 40 kr. Kre- 
csárovics Dem. i ft. Özv. Argirovics Mária 2 ft. 30 kr. Lat- 
tyák Janos pleb. 5 ft. Gyenizse József pred 5 ft. N. Ö. Nagy- 
házu Mihály 2 ft. 30 kr. N. Zsitvay József 5 ft. N. Oláh 
József jegyző 2 ft. 30 k. N. Mácsik András Ik-ct. 2 It. 30 kr. 
Tóthfalusi község 5 ft. Ürömi község 5 ft. Visegrádi község 
2 ft. 30 kr. A’ pilisi járásbeli mészáros ezéh 5 0 ft. — Boros- 
jenői község 11 ft. — Pomázi község 15 fi. — Egy vala- . 
ki 5 ft. Öiívesen — 902 f t .  45 kr. vallóban.

Madaratsy László Alszolg. gyűjtései a1 Solti járásban, 
nevezetesen : Bende Sámuel Szeremlei praedik. 5 ft. Nyáry 
Péter szer. jegyző 2 ft. 30 kr. Karátsuuy Julianna kisasz. 
12 ft. 30 hr. Deák András szentistváni jegyző 2 ft. 3ü kr. 
Raj báty László Csanádi jegy. 2 ft. 30 kr. Goor Adáni siikös- 
di jegyző 2 ft. 30 -kr. Kajuáiy.János nádudvari jegyző .2 ft. 
30 kr Bolvóry Antal császártóltési jegyző 2 ft.,30 kr. Rak. 
sányi József kiskőrösi jegyző 2 ft. 30 kr. Monori János 2 It. 
30 kr. Sáfári János 5 ft. Viczian János árend. 2 ft. 30 kr. - 
Sárkány Pál 2 ft. 30 kr. Martinyi Mihály kis körösi praed.
2 ft. 30 kr. Jeszenszky József 1 ft. 40 kr. Vény Jguácz vad
kerti jegyző 2 ft. 30 kr. Lukács Antal tábl-abiró 50 ft. Tóth 
Imre 10 ft. Zsigray Mihály 12 ft. 30 kr. Atépásy János 12 ft. 
30 kr. Potrubáuyi Lukács 5 ft. Öszvesen Í44 f t .  10 kr. 
tállóban.

"fíernáth György Föszirlg. gyűjtései tP Snlti járásbany 
nevezetesen: Hajós István 5 ft. Hajós János 5 ft. Báthori Ist
ván 5 ft. Deszatly István 3 ft. Pap László 3 ft. Hollósy Já
nos 1 ft. Suhayda Lajos 1 ft. Csepreghy Károly 2 ft. 30 lei-. 
Offner sós percep. 1 ft. Schopf Miklós k. sómázs. 1 ft. — 
Jeszenszky Pál egyházi jegyző 50 kr. ^Szabados János biró - 
25 kr. Clementis Sámuel osk. tan. 50 kr. /Sztraka Mátyás 
evangel, osk. tan. apostagon 50 kr. Agárdi András biró 50 kr. 
Hegedűs Sándor jegy. 1 ft. Sárkány Sámuel egyházi evan. 
prédikátor 2 ft. 30 kr. Pálmafix7 .Fülöp táblabiró 100 ft. 
1834-dik esztendőre ismét annyi. — Pálmaffy Maximilian 25 ft. 
1834-dik esztendőre ismét annyi. — Szalk. sz. Márton városa -
3 ft. 45 kr. Egyvalaki 1 ft. Deák 12 ft 30 kr. Planka Mi
hály 2 ft. 30 kr. Szalk. sz. Márton vár. jegyzője I ft. Kovács" 
József 25 kr. — Zaáry Károly földmérő 10 ft. Mocsy István 
10 ft. Biizás Pál solti praed. 5 ft Kerek György solti kap.
2  ft. Posztoczky József tiszt. 5 ft. Losonc/}7 Káról}7 jegyző " 
2 ft. Patonai János 2 ft. Öszvérén 210 f i .  .55 kr. vál
tóban.

Frieleiss Fótzolg. gyűjtései a' l órii járásban. A1 Vá
cid járásbeli jegyzők öszvesen 2 zártszékre előfizettek 225 ft. 
nevezetesen: Ácsai jegyző Kiinger János 5 ft. Aszódi jegy. 
Thuróczy István 9 ft. Baghi jegy7, .Gyarmos József 6 ft. Ból- 
dogi jegy. Villám Mihály 7 ft. Bottyáni jegy. Szentkereszty 
Máté 3 ft. R. Csabai .jegy. Uek1 Ignácz 4 ft. Csik-tarcsai 
jegy. Szalay György 5 ft. Csővári Jegy. Csuka András 3 ft. 
Czinkotai jegy. Tailián Ggörgy 4 ft. Dáni jegy. Székely Nor
bert 9 ft. Domonyi jegy. Volfgang Pál 3 It. Dnkai jegyző 
Tailián János 3 ft. Dunakeszi jegy . Vaizer István Oft. Kőt hi 
jegy. Csapliczky Pál 7 ft. Gödöllei jeg y . Csiszár László 7 ft.

V. Hartyányi jegy.Fekecs Zsigmond 3 ft. Hévízi jegy. Peilcf- 
ner József 7 ft. H. Györki jegy. Szabó András 5 ft. Ikladt 
jegy. Sinkó Mihály.3 ft. Issaszeghi jegy. Paulovich Ignáta 
y It. Kartali jegy. Budmsky Andi ás 4 ft. Kerepesi jegyző 
Brandner József 3 ft. Keresztúri jegy. Szimián Dániel *5 ft. 
Kis-Némedi jegy. Holovics József 4 ft. Kis Sz.-Miklósijegy. 
Mráz József 3 tt. Kis-Tarcsai jegy. B u ta  Károly 3 ft. Kis- 
üjfakisi jegy. Marecsik Mihály 4 ft. Marsai jegy. Diviaczky 
Ferenc/ 0 ft. Mogyoródi jegy. Pdzsy József 6 ft. Palotai jegy. 
Selem János 7 It. Péczeli jegy. Johannides István 4 ft. P. 
Hatvani jegy. Vrankovich Antal 6 ft. Ráthőti jegy. Domol- 
ky Autal 4 It. Szadai jegy. Visnyovszky. József 3 ft. Sz. Láse- 
lai jegy. Szabados Benedek Pál 6 ft. Szódi jegy. Fisser Jó
zse f 1 fit. Tóth Györki jegy. Schlachta l^ászló 3 ft. Tural 
jegy. Pap József 0 ft. Valkai jegy. Megyery Antal 5 ft. Ve
resegyházi jegy. Halászy György 5 ft. Veiseghi jegy. Bary 
,István 3 ft. Zsamboki jegy. Rjzinger.József 4 ft. Zsidai jegy, 
Lovászik István 3 ft. Csömöri jegy. Sinkovics Lnáiz 6 .ft. — 
Szép Mihály plébános 5 ft. Mraz János kasz. 5 ft. Jánosy 
György 5 It Kundt Adámné 2 ft. 30 kr. Némelly dunake
szi lakosok 8 ft. 36 kr. N Kálmán Sámuel 1 ft. -Gál Má- 
tyás tan. 2 ft. 30 kr. Domonyi község 2 ft. .30 kr. Lázár 
Janos 1 ft. Némelly Dányi lakosok 4 ft. Tories József 5 ft. 
Gergely Márton 4 ft lo  kr. Krikken rGothárd 3 ft. 30 kr. 
Dummer János 2 ft. 30 kr. Kada Antal 2  ft. 30 kr. Nováky 
András 2 ft. 30 kr. Hauer Lőrinc/ 2 ít. 30 kr. Roder Sámuel 
2 ft. 30 kr. Meterka Ferenczné 2 ft. 30 kr. több gedellói la
kos 14 ft. ,3U kr. Jónás ..János prédikátor 2 ft. 30 kr. Hor
váth Mái} ás Rector 5 ft. Tóth István 5 ft. Több H. Györ
ki lakos. Ö ft. 30 kr. N. Szita Fülöp 1 ft. 40 kr. Nem. Hor
váth János 2 ft. 30 kr. Kristóf József 2 ft. Sproesser Pál 
5 ft T. Környel István 2 ft. 30 kr. llbránkovits Dániel 1 U. 
15 kr. Bereczky András 1 ft. 15 kr. Kartali község 4 ft. 
15 Kr. B rbreier Karoly biró 7 ft. 30 kr. Puder-István jegy. 
2 ft. 30 kr. Láng József 1 ft. Molnár József 1 ft. 15 kr. Bar- 
tus Antal 2  ft. 3u kr. Bállá Pál 2 ft. 30 kr. Bereczky Antal 
2 ft. 3ü kr. Ehn Tamás I ft. Obinger Bertalan 1 ft. Oberman 
Ferenc/ I ft. Panner András 30'kr. Földházy István 30 kr. 
Koller Panner 1 ft. Gál József 2 ft. Peleky Tamás 2 ft. 30 kr. 
Gutman István 1 ft. Matuskovits Antal I ft. Hegyi Márton 
2 ft. 30 kr. N. Krnyei,János 1 ft. 40 kr. Kozmanovics Anas- 
tász 2 ft. 30 kr. Kulman Ágoston 1 ft. Schön György 1 ft. 
Plöt/.l Leopold 2 ft. 30 kr. Schechling Károly 2 ft. 30 .kr. 
Goda József 50 kr. Kiblitska Yenczel 50 kr. Bodendorfer, Ju
lius 1 ft. Miklós Pál 1 ,4t. Kapás Mátyás 50 kr. Bejárszky 
Márton 30 kr. Dobrotzky János 2 ft. 3 0 :kr. »Valopszky Já
nos 1. ft. Czenner Ahrahám 2 ft. 30 kr. Flimmer Tamás 1 ft. 
Egy valaki 28 ft. K. Yácz város.pénztárából 25 ft. 5 kr.'Par- 
niczky Mihály k. tan. L ift. 30 kr. Bilinek Károly pref. I2ft- 
30kr. Burg Károly insp 5 ft. Ellenbacher József pleb.:2 ft. 
30 kr. Szeder László pléh. .2 ft. 30 kr. Jenovay Károly pleb. 
2 ft. 30 kr. Mészáros Károly 5 ft. Mácsai uradalmi vadasa 
1 ft 40 kr. Unják József pleb. 2 ft. 30 kr. Benitzky Flórián 
táblabiró 100 ft. Kovács Zsigmond táblabiró 125 ft. Környeí 
István pi-ed. i ft. 15 kr. Gabi iely Tamás can. 1 ft Kenedica 
György 5 ft. -Dobos István pred 1 f». Velzer Károly i*p. 2 ft. 
30 kr Hulyák István pleb. 2 ft. bO kr. *Gos/tonyi Polexina 
Asszony 12 ft. 30 kr. Cvik András isp. 50 kr. Gress Andráa 
pleb. 1 ft. 40 kr. Kisházy István pred. 50 kr. Csernák István 
isp /2  ,ft. 30 Kr. Gosztonyl Anna asszony. 12 ft. 30 kr. Har- 
tyáni község 2 ft. 30 kr. 1 bir József tiszt. 5 ft. Ruczmozer 
Károly szárny. 5 ft. Pajor Mátyás k szn. 5 ft. Liszt Ferenc* 
isp. .2 ft. 30 kr. Kaprinay András ügyész 5 ft. Krenedics Mik
lós kulcsár 5 ft. Va^as Pál act. I ft. 30 kr. Krenedics János 
V. bíró 10 ft. Csillag Márton főjegy. 10 ft. Makkay Imre al- 
je g y .5 ft'. Jládóczy István tan. 7 ft. Singlery József tan. 10 ft. 
Vadas József tan. 10 ft. Vainosy János tan .-10 ft. Krenedics 
György adószedő 5 f« Vaizer József vániszedő 5 ft. Czéh 
József 5 ft. Henzer János hadnagy 5 ft. Biró József 50 kr. 
Csekó Antal írnok 2 ft. 30 kr. Öszvesen 886 / / .  6 kr. váltóban



Vatta Sámuel Főt tóig. gyűjthet a’ Kecskeméti járátban. 
fijsv. Czollerné asszony ft. 30 kr. Fekete Sándor 11 ft. 
40 kr. Szeles Lajos 12 ft, 3 0  kr Fórián György 12 ft. 30 kr. 
Korács István 12 ft. 30 kr. Forties Gergely 10 ft. .Ferenc/, y 
László 12 f». 30 kr. Ferencsty Gergely J2 ft. 30 kr. Férni- 
cey János IO ft. Balasfalvi Kis László 12 ft 30 kr. Szel* s Jó
zsef főbíró 12 ft. 30 kr. Hajós József 10 ft. K iss’ Mihály 
JO ft. Kiss István 5 ft. Szeles Janos 5 ft. Dalfos Ádámné assz.
5 ft. Demeter Lajos 5 ft. Kovács László «*8 Gáspár-5 ft. Sze
les Gal or 4 f>. Kárközy Sándor 10 ft. Kis Lajos 2 4t. 30 kr. 
Künn István 2 ft. 30 kr. Nagy László 2 ft. 30 kr. Imrék 
György 2 ft. 30 kr. Mészáros István 2 ft. 30  kr. Aiazsics Já
nos 5 ft. B'askovics Antal 5 ft. Musaközy Fái 2 ft 3 0  kr. 
Deák Ferencz 2 ft. 30 kr. Ladányi Sánd r 12 ft. 30 Csele 
Dánielné 2 fi. 30 kr. Nagy San (Vor 5 ft. Kun János 5 ft. Tor- 
másy János 2 ft. 30 kr. Deák Mihály ás József 2 ft. -3() kr. 
Sipos Gábor 2 ft. 30 kr. Kis Józsefne 2 ft. 30 kr. Hóka Pap 
Ltván 2 ft. 30 kr. Limbek József postamest. 5 ft. Veres 4st- 
ián 7 ft. 30 kr. Gyöngyi Pál es Dezsy János ügy. 2 ft. 30 kr. 
Szabó Károly iigy'ész 2 ft. 30 kr. Kecskeméti apróbb adako
zás 25 fi. 50 kr. — N. Kőrösről : Beretvás Janos, Farkas 
Ferencz, (>omhay Menyhárt!, Gál József, Gál János, Ha- ■ 
lász József, Halász Ferencz, Keszely István, Keszely Pál, 
Keszely József, Molnár János, Mocsy G jörgyné, Mészáros 
Benjámin , Molnár M ihály, Nyáry József maradéki, Nyáry 
Bálint, Nagy Sándor, Nagy Áron maradéki, Nyáry Lajo?, 
Ónody Sámuel, Fatay P á l, Pap István, Pap Sándor, Pap 
Péter, Pap Gábor, Pap A ntal, Zsigray Crak, Szeles János, 
Szívós P á l, Sánta Ferencz, Sánta Benedek, öreg Szívós Ist
ván, Sánta János, Szívós József, Szívós János maradéki, Szí
vós Pété n é , Jánosy György, Jánosy D ániel, Vajkó János, 
Vajkó Ferencz, Vajkó G ergely, Yladár Sámuel, Via'ár Já
nos, Yladár József, Farkas István, Jalsovicsky Mihály és 
Jalsoviczky Samuel Nagy Körösi köz birtokosok adtak 500 ft. 
Kalocsa Ambrus 5 ft. Vajkó József 2 ft. 30 kr. Zombory Ist
ván 2 ft. 30 kr. -Bikki Farkas Pál 2  ft. 30 kr. apróbb adako
zásból I ft. .20 kr. Öszvesen 82G f i .  10 Jer.'Túliéban.

A' perli lu ’orn. Egyetemben -első éti törvény -  tanuld 
ifjúság adott 117. váLóforintot*név szerint ezek: Andra- 
sics Antal, -Balajthy Alajos , Barcza György , Bossányi An
drás, Botlik Jósef, Fridrik Miklós, Gyürky Geiza, Karszap 
Károly, Karvászy Zsigmond, Kovács Lajos Kőn , Mmlay 
Berta, Nagy Jósef, Nagy L ászló, Pásztóry Károly, Parcse- 
tich Lajos, llőtth Sándor, Sánta Zsigmond, Szeles Mihály, 
Szilasy István , Tanáiíky Gedeon , Terniatsics Rudolf, Tre- 
fort Ágoston, Vedres János, Ujváry László , Záreczky Adolf. 
Ősit est ni 117/ .  I'• F. —

7Ainszky János Főszolgdb. gyűjtései rest városa nemet 
TJr’ainál, és asszonyságainál: Antalfy István, 5 f. Angustin 
Ferencz 2 f. 30 xr. Hacsinsky János 15 f. Bajkay Andiás 2 f. 
Bajza Jósef 5 f. Balassa Lajos 5 f . Baranyai Jósef 4. Böhm 
Ferencz 12 f. 30 xr. Bernolák Jósef 5 f Birli Flórián 25 f. 
Blaskó Tamás 25 f. Bodányi V. 5 f. Bohács János 2 f. 30  xr 
Bölcskevjné özv. 2 f. 30 xr. Bugát Pál 5 f. Cháli Mihály 
10 f. Csausz Márton 12f. 30 xr. Cziegler Jósef (vecseL) 2 f. 30 xr. 
Derra Konstantin 5 f. Domby Márton 5 f. Drescher Fridiik 
2 f. 30 xr. Kötvös Jósef I2 f. 30 xr. Erdődy N. 2 f. 30-xr. Éliás 
István 5 f. Esmeretlen 5 f. Fischer Bertalan 12 f. Forgó György 
12 f. 30 xr. Frank Igivátz 5 f. Gabrieli János 10 f.-Gehhárt 
Ferencz 10 f. Gebhárt János 4  f- Closius Dániel 10 f. Glu- 
seki János 1 f. 40xr. Gruber Jósef 4 f. Griinschnek Lajos 1 f. 
Grabovszky Athanáz 12 f. 30 xr. Gyuracskay János 2 f. 30 xr. 
llaliczky Antal 2 f. 30 xr. Harminczad osztály 5 f. Hindy 
János 5 f. Hofman N. 2 f. 30 xr.) Horváth István 2  f *30 xr Ja- 
lics Ferencz Endre 10 f. Kendelényi Károly 4f. lOxr. Klasszy 
Venczel lOf. Kléh Pál 5 f. Koller Antal 3 f. Koller Ignácz 
2 f. 30 xr. La-czkóczy Lajos 2 f. 30 xr. l.echner Ferencz 2 f. 
Ladomérszky N. 12 f. Légrády Pál 5f. Lóhsteiner N. 5 f. Máár

Antal 10 f. Mayer Ferencz 12 f. 30xr. Makk Antal 25 f. Mayerfi 
Antónia szül. Spekner 3ü f. Meaner Ferencz 5 f. Mészáros 
István 2 f. Mihalovics Antal 3 1. Mozik 4 testvér 20 f. Müller 
Antal 5 f. Navratyil Jósef. 5 f. Nedtczky András 2 f. 30 xr. 
Nyilasy Jos*-f 12 f. 30 xr üzvuld Ferencz 5 f. Pálma Elek 5 f. 
Peláthy N. 2 f. Podiáczky Jóst.f 5 f. .Porkoláb .Dániel 5 f. 
Praznovsky Jósef 5 f. Priestersperger Kristóf 5 f. Uaics Jósef 
2 f. 3 0 ‘xr. Keisiiiger János 2 f. 30 xr. Késő Ensel Sándor 5 f. 
5 xr Ritter Károly 2 1. 30 xr. Rótth Ignácz 5 f. Scheier Jósef 
100 f. Schiller Károly 5 f. Schmid Gy örgy 5f. Schuster János 
5 f. S i dó Jósef 5 f. Stahly .Ignácz. 50 f. Steinbach Ferencz 50 f. 
Sujánsky N. 5 f. S .2 f .  30 xr. Szalay N. 2  f. 30 xr. Székely 
Károly 42 f. 30.txr. Széki Péter hL Szilágyi Jósef 5 f. Szki- 
c*ák András (Klino*sr.kyJ 2 f. 30 xr. Szkala N. 2 f. 30 xr. 
Szűcs Gergely 1 f. Tahy (Ferencz -5 f. Ternyey István 10 f. 
Trat ner és Károlyi 25 f. Trstyánsky N. 5 f. Vagenfal György 
5 f. Viszkelely Mihály 12 f. 30 xr. Vörös István 20 f. Benyovszky 
Péter táblabiro 50 f. Öszvesen 021 f 25 xr. ebből befitettetett 
86G / .  hő xr. tan kint fizetni való, 51 / .  30 xr.

Ugyan azon Főszölgb. Ur kezébe adakoztak Pesti Izrae
liták. e'szerint : Adler Dávid 25 f. Biedrrman M. L. 100 f. Bie- 
derman H. fiai 400 f. Boskovicz Jakab 37 f. 30 xr. Boskovicz 
Simon fiai 25 f. Breisach Herman 50 f. Breier Izsák 12 f. 30 xr. 
Galten M. A. 12 f. 30 xr. Cohn Áron 42 f. 30 xr. Englender 
Herman 25 f. Figdor Zsigmond 12.-f. 30 xr.'Goldner Moses 25 f. 
Graner Jónás 12 f. 30 xr. Grüufeld Bemard 25 f Hertz T. J. 
Polák M. 50 f. Hertzfelder Dávid 12 f. :30xr. Hertzka Jakab 
50 f. Holitser M. T. 12f. 30 xr. Kadis Joachim 100 f. Kanicz 
M. L. 25 f. Kassevicz J II. ]2 “f. 30 xr. Kehrn Salamon E. 
12 f. 30 xr. Kehrn Vilmos 42 f. 30 xr. Koppel Gerzon 12f.30xr. 
Kunevalder Jakab 12 f. 30 xr. KunevaJder Géb. 25 f. Kuner 
Illés 12 f. 30 xr. -Loitner Leopold 25 f. Levmszky Abrabáni 
I2f. 30 xr. Lichtenstern Siegfried 42 f. 3 0 -xr. Lövi Herman 
12 f. 30 xr. Mandl Joachim 50 f. Manói Seelig 24 f- Öester- 
rercher Dávid 25 f. Pii k -Dávid 12 f. 30 xr. Pinkas Adolf I2T. 
30 xi .Polák Leo 50 f. Ponc/.en A. é3 fiai 50 f. Reisz Karolina 50 f. 
Reisz Charlotta 50 f. Rosenthal Zsigmond 12 f. 30. Rosenthal 
Isák 15 f Uezenfeld Móricz 50 f. Singer György 25 f. Schön- 
vald Leopold 25 f. Schultheiss Leopold 25 f. Schlesinger Ber
nard 12 f. 3ü xr. Schlesinger -Móritz 12 f. 30 xr. Steiner Zsig
mond 12 f. 30 xr. Stern Mark 12 f. 30 xr. Stern Jósef 12 f. 30 xr. 
Strasser Salamon 25 f. Strasser Fiilöp 42 f. 30 xt\ Tleisl Dá
vid 12 f 30 xr. Uliman Gábor 100 ,f. Uliman Sámuel 25 f. 
Vodjáner Samuel ICO f. Vodjáner Rudolf 50 f. Volfinger Her
mán 25 f. — öszvesen 1 7 7 7 /  30  xr.

Későbbi különféle adakozások. A’ Pesti nemes Casino 
1834-dikiJon d s ’jétű1 kezdve másf leszt. i venként 1000 f. Kecs- 
keméth városa 500 f. Báró Laliért Antal 25 f. Külkey Henrik 
Ügyvéd U r, magyar színházépítésre 100 váltó forintot ad
ván, ennek kamatjait addig is , míg a* tőke rendeltetésére 
fordíttatnék, a ’ budai színész Társaság felsegéllésére rendelte. 
Sz. kir. Pest városa tanácsa és polgárjai a’ budai színész 
társaság számára adakoztak 500 f. Zofcsák Jósef asztalos 
.mester a’ magyar színész társaság számára egy csinos , két 
zára fényzetes pénztár fiókot készített ingyen. Jankovica 
Miklós tab.'ahiró Ur az ajánlások közzé tétele költségeire 
■megajánlott 150 f. Az ó Budai Zsidó község a’ már feljebb 
kitett 300 forinton k irő l, a’ budai magyar színész társaság 
számára, míg az fenn állni fog, évenként huszonöt Váltó
forintot ajánlott — Arnold György, sz. k. Szabadka Vá
rosa’ külső tanácsának tagja, és muzsikai kar’ igazgatója ne
hány, saját alkotásit, ’s muzsikai karra alkalmazott magyar 
darabokkal kedveskedett a’ társaságnak. Gróf Beleznay Ká
roly Ur adakozott 250 f. —  A’ váczi Lyceuniban , másod 
évben bölcselkedést tanűló ifjúság küldött 25 vált forintot-, 
nevezetesen Benke Mihály, Bierbrauer János, Danits Károly, 
Fábry László, Fazekas Antal, Keller B éla , Kiss Mihály, 
László Miklós, Lukács Lajos, Nagy Jósef, Poroszkay Ignácz,



Senifthe T.ajo*, Soóky Tuddé, Schi eszi Antal, Tallián Lajos, 
és Tarczal) Sándor 25 f. -  Útzrésen 2 4 5 0 /.  rail.

Állnczete a' készpénz — adakozásoknak :

Símoncsics Főszolg. a1 Pilisi Járásból . for. 902 45 xr. 
Madarassy László Alszolg. Solti Jár. . . , ,  144 1 0 ,,
Bernáth György Főszolg Solti Jár. . . „  216 5 5 ,,
Friebeisz István fós/.olg. Váczi Jár. . . „  886 6 „
Batta Sámuel Főszolg. Kecskeméti Jár. . , ,  826 10 ,,
Pesti Egyetemben , első évi törr. tan. ifjúság . „  117 — ,,
Zlinszky János Pest Városából . . . , ,  921 2 5 ,,

do do Pesti Izraeliták’ részéről . . „ 1777 3 0 , ,
Későbbi különbféle adakozások . . . „  2450 —t- ,,

öszvesen fo r .  824.2 1 xr. 
Jegyzéke a*on előráltásoknak, utellyek fertá ly , fél,

vág) egész évekre tétettek.

I. K ö z é p  s z i n e r k é l y e k r e :
A* Nádor Ó cs, kir Fensége kettős erkélyre — Végh 

István Ő Excelt. — Gróf Nádasdy Ferencz tonsil. — Gróf 
Keglevich Gábor Ó Esc •— Consil Nyéky Mihály és Báró 
Rédl Imre. — Luby Imre Consil. — t'zovics János és Lónyay 
János Cons. Urak. — Mérey Sándor Ó Exc. — Gróf Károlyi 
György, Gróf Andrásy György B író Prónay Sándor — Gróf 
Beleznay János. — Gróf Teleky Jósef, Gróf Széchenyi István, 
Báró Wesselényi Miklós. — Gróf Zichy Károly Ó Exc. — 
Gróf Sándor Móricz. — Pest Vármegye Közönsége — Pest 
Vármegye Tisztviselő Kara. — A’ magyar tudom. Társaság.

II. A l s ó  e r k é l y e k  re:

Gróf Dessewffy Aurél, Döbrentei Gábor, Báró Orczy La- 
joa, Pregardt János, és Szilassy Jósef. — László János Ur. 
A’ magyar tudom. Társaság küldöttsége számára. — Consil. 
Komáromy Péter — Báró Prényi Cons. — Igniatovics János 
Sen. — Gróf Ráday Gedeon.

Ili. F e l s ő  e r k é l y e k r e :

Sz. kir. Buda Városa tisztviselősége. — A’ Nádor ó Cs. 
kir Fensége tisztviselő]! számára — Cons. Gombos Imi a.

IV.  Z á r t s z é k r e :

Fáy András tábl. évenkint két földszinti zártszék. — Gróf 
I artensieben Ágoston évenkint egy zártszék. — Simoncsics 
Főszolgb. évenként két zártszék. — Kovachicozy Ur 1 zárt
szék — Koleda András Sen. 1 zártszék.

V.  F ö l d s z i n t i  e l s ő  h e l y e k r e .

Jeszenszky Ignácz — Szathmáry Jósef. — Gáspárdy 
János — Kavoskó Elek.ti

Költ P e s t e n  febr. 16-kán Í834.

F á y  András  m. k. D ö b r e n t e i  Gábor  m. k.
a’ budai magyar szülész-társasig igazgatóji.

(5 ^  Az eddig tett, de még név és mennyiség szerint be nem küldött, mint szinte az ezután 
teendő adakozások is, ez inon fognak küzöltetni köz megnyugtatásul rs nyilván) os eileiiőrségü! 
a' Hazával.



A ra d o n : Schmidt és Bettlheim
i)ebreczenSen: Csáthyné örökösei 
jEgerben : Plank 
jTejérrárott • Rader 
G y ő r ö t t : W alner özvegye 
Gyulán-. Barna 
Kattan '.  Wigand és Vajda 
xa p o s tú r : Hagelmann

JV. K a n isa : Zala Várm. W ustlés Vajdits 
N yitrán : Sigler 
A'. Bányán : Kibling 
Pécseit: W eidinger
Pesten : Eggenberger , Hartleben, Kilian, 

Müller , W igand
Poson: Schwaiger, Landes, Wigand 
Szegeden:  Kibling
m e g s z e r e z h e t ő :

K Ö Z H A S Z N Ú

Szombathely : Zsoldos 
Sopron: Jents 
Temesvár: Polatsek 
Veszprémben : Vázsonyi és Szíjártó 
Zombor : Gottlieb 
Komárom : TöltésBy , és Sziglcr 
Sliskólcz : Siriberny 

^Erdély: Kolosvár : 'i'ílsch, és Buríá».

MAGYAR ÉS NEMET

LEVELEZŐ - KÖNYV
. S t f f i M S l W r a  S t t T r © ] * N © S U
A’ KÖZÖNSÉGES ÉLETBEN ELŐFORDULÓ HIVATALBELI ÉS BARÁT

SÁGOS H E L Y E Z T E T É S E K H E Z  ALKALMAZTATVA.
A r a  csinos k e m é n y  b o r íté k b a  k ö tv e  1 f o r .  20  k r . p engő  p .

2 f l t < j e me i n e c

Ungacífc '̂ Deuífcper

r l r f i t c l i r r
n t í> fi be m

H a 11 o « a I; 5  í 11* e t s r,
f & t

alle im@e(ĉ öf($í unb gemeinen ßeben, fo wie in fceun&fĉ afííiĉ enSSê á'ííniffen ocrFommenten $őlíe*
fret's gebunben. 1 ft 20 Fr. Sont). SKűnj.

3u fcaben bei alien 23ucbbän&fern unb íBud&binbem.

IxUSSU/t . ,y-o

M  Trattner és Károlyi’ h“~I
Könyvnyomtató-Intézetében Pesten, Úri utsza, 612. szám a’ Vármegye-ház es 

a’ nárisi utsza vasrv Üvesres-ház irányában. és



T A R T A L O M

E L S Ő  S Z A K A S Z  A ’ L E V E L E K  K Ö Z Ö N S É G E S E N .
E L S Ő  CZ I K K  E L  Y .  

A' Levélírás módja áltáljában
M Á S O D IK  C Z I K K E L  Y. 

A ’ Levelek belső formaságai

I .  S z ü l e t é s n a p i  ö r v e n 
d e z é s e k .

E g y  fiú Attyának születése’ 
napjára

E g y  Attyához születése’ nap
jára

Egy fiú Altj-ának születése’
napján

Egy 1 eány Annya születése’ 
napjára •?

Egy leány Annya születése’ 
napjára

Egy fi-testvér Húgának szü
lelése’ napjára 

Válasz
Egy barát barátnéjának szü

letése' napjára egy rózsa
fát küld

I I .  N é v n a p i  ö r v e n d e z é 
s e k .

E g y  fiú A n ya  vagy Annya 
neve napjára

Kgy fiú az Annyához 
E gy leány Attya vagy An

nya neve napjára

Válasz
E gy érdemes Jóakaróhoz

E gy Gazdaságbeli Tiszt az 
LVa^ágához

I I I .  Ú j e s z ' / n d e i  k ö s z ö n 
t é s e k .

E gy  fiú szüléinek új eszten
dőt kíván

E gy leány Attyát vagy An- 
nyát új esztendőkor meg
köszönt!

E gy fiának új esztendei kö
szöntése Attyához 

F.gy fiú az Attyához 
Egy fiú a ’ Szüléihez 
Kénjének új esztendőt kö

szönt férjfi-öccse 
Válasz
Ej esztendei köszöntés a’ kö

szöntő Annya báttyához 
Válasz
E gy érdemes Attyafihoz 
Egyik testvér a’ másikhoz 
Új esztendei köszöntés egy

Pártfogóhoz

Válasz

H A R M A D I K  C Z I K K E L Y .
A* Levelek’ külső Formaságai

I . ©íürfrcünfcbitngen ju ra
© eburté tag* .

Sitt @of)n roünfdjt felnem 
Slater su Ueffcn @eburt3* 
tage ©lütf

Sín einen ©ater ju felnem 
©eburtStage

Sin -©obn am Geburtstage 
« felneS ©ater§
(Sine Später am GeburtS» 

tage ihrer ©tutter 
Sn eine Gutter sum ©eburtS* 

tag, pon ihrer ôĉ ter 
Gin ©ruber an feine ©cbtpe* 

fter sum ®eburt$fe(te 
Slntrcort
Gine-r Sreunbin totrb ju 

rem ©eburtStage ein 9vo* 
fenftocf pon einem Sreunbe 
itberfanbt

I I .  ©íücfmünfcfjtmgensum
Ü iam cnőtage.

Gin ©ol;n feinem Slater 
ober feiner Stutter sum 
9tamen§tage

Gin ©obn an feine ©iutter 
Giné 2ocbter sum 9I«men§* 
•tage iljreS ©atevö, ebet 
ihrer ©latter 

Antwort
Sin einen tpobloerbienten

©onner
Gin 2ötrtbfibaft§beamter an 

feine .perrf âft
I I I .  ©lücfromifrfjitngen $um

neuen 3 a l)re .
Gin ©obn sum neuen 3abte 

an feine Gltern 
Gtne Tochter jnm neuen 3afy 

re anihren^áter ober ü;re 
stutter

©liufirunfch einen ©obneS 
an feinen Slater 

Gin ©ob» .on feinen Slater 
Gin ©ebn an feine Sleltemt 
Gin ©ruber sum neuen 3al;re 

an feine ©cbroefler 
©ntroert herauf 
©liid?tpunfcbvan einen Obê m 

Sum neuen Sabre 
SIntmort
Sin einen ílnoeraanbten 
91n einen ©ruber 
©lutfmitnfibungäfibreiben an 

einen ©önner sum t̂eu; 
iabrStage 

älnttport

Gin ©eamter an film i>m* 
f4>aft

Gin Kaufmann an einen Gön* 
ner

9In einen Gönner
Gin öfisler, berjTd; aufUr* 

laub befinbeti an feinen Ge* 
neralen , 3ivm neuen Saht

IV . 23ei erfreulichen 23or* 
fällen.

Sin einen 'greiberrn bel fei* 
ner G/nennung sum «Sinti* 
fter,pon einen Untergebenen

Sin Semanben, ber beförbert 
mürbe

Sin einen greunb bei feine« 
©eförberung

©ei einer ©eförberung

Egy Tisztviselő az Uraság
hoz

Egy kalmár megküldi a' kon
tót 'a egyszer’smind hol- 
dog új esztendőt kiván 

Egy szíves Jóakaróhoz 
Egy szabadságon lévő tiszt 

ír a ’ Generálisának új esz
tendei köszöntést

I V .  S z e r e n c s é s  e s e t e k b e n  
v a l ó  ö r v e n d e z é s e k .  

Egy liáróhoz , Ministernek 
lett kinoveztetésekor, egy 
alatta való Tisztviselő 

Egy Előmozdíttatotthoz

"Egv jó Barátnak fellyebb 
való tisztségre lett lépése
kor

Egy jó Barát jó Barátjának 
nagyobb hivatalra való
emeltetésekor

Egy Baráthoz házasodása- 
kor

Egy jó Barát jó Barátja há-
zasodásakor

Egy Baráthoz, kinek hitese 
fiat szült

Egy jó akaróhoz midőn an
nak fija papságra lépett 

Eg}r jó Baráthoz processusá- 
nak szerencsésen lett vég
ződésekor

Eg}- jó Barát örvend azon , 
hogy Barátja 60 ezer fo
rintot kapott egy testa- 
mentom ereje szerint 

Egy jó Baráthoz meggyó
gyulásakor

Felelet az elébbi levélre 
Egy öreg Atyához vagy öreg 

Anyához külömbféle Ün
nepekre az esztendőben 

Egy Árva leány Gyám-An- 
nyához külömbféle Ünne
pekre

Egy Kereszt-Atyához- kü- 
lörnbféle ünnepi alkalma
tossággal

Egy Atyafihoz külömbféle 
ünnepi alkalmatossággal

M Á S O D IK  '
B u t s ú z ó  L e v e l e k »

Egy esmerós bútsúzik útra 
induló Jóakarójától 

Egy Fiú bútsúzik-édes An- 
nyától

Egy Ifjú búcsúzik Szerető 
jétől

A

9In einen greunb ju feiner 
©erei)! iifcung 

©ei einet #elratb
9ln einen gretmb, bejfen ©at* 

tin einen ©oi>n geboren 
Hin einen Gönnet bei.©eför* 

berung feines ©oí;ne§
©ei einem gewonnenen DiechtS 

hanb,el
©et einem gewonnenen 2ern© 

au3 bet Sotterie

5In einen $reunb be! ftlne* 
©enefung 

»Untrport
Qín einen ©roßoater ober 

©ropmutter s« oerfebteb. 
feftl. Gelegenheiten im 3abt 

diné ÍBaife an ib>re pflege* 
mutter su oetfcbiebenen 
feftiicben ©elegenbeiten 

Sín einen Rathen su per* 
febiebenen feftlicben ©ele* 
genbeiten

9íu einer, ©etter su perf<blebe* 
nen fefilí4>en ©elegenl;eiten 

S Z I K K E L  Y.
2tbfd)iebáí>ríefe.

91n einen bekannten bet fel* 
nér Slbreife

GtneB ©obneS an feine ©but* 
ter , '

Gin junger ©lann beurlaubt 
jlcb oon feiner Geliebten

E L S Ő  C Z I K K E L  Y.
Köszöntő. vae-v örvendező Levelek.

M Á S O D I K  S Z A K A S Z  K Ü L Ö M B F É L E  L E V E L E K .



Meghívó Levelek«
íeresztelésre hívó level 

•igy  Atyafi Komának hivat- 
tatik

^ét Leány testvérek A ttyok’ 
barátját annak születése 
napjára meghívják 

E gy' 'Szerető meghívja Sze
retőjét falusi mulatságra

E gy jó Barát jó Barátját vá
rosból falura hívja látoga- 

■ tás végett 
I Felelet

E gy  mezei élet kedvelője fa* 
lura hivattatik 

|  Mennyegzőre hívó Levél 
I E gy Orvos falura hivatta-

tik / lf ■ . . , m 
E gy tanuló magához hívja 

az Annyát városta

GtnlabungSbrte 
Ginlabung ju einer Saufe 
$ín einen ÜJertoanbten 3ur 

©eoatterfcfiaft
Smei ©4m>efíem laben ben 

%reunb tt>re5 23aterS 3u be$ 
lectern ©eburtStag ein 

GineS£tebbaberSanfeine Se* 
liebte 3U einem lantlidwn 
$efíe

Giníabung auf baS £anb

E gy Atyafi a’ másikat Annya 
temetésére*hívja

E gy Atyafi vendégségre hív
ja a7 másikat 
gy Anya haza hívja Fiját 
a’ külföldről 

Próbatételre való meghívás 
Beszélgetésre való meghívás

E

Barátságot, szerelmet

I, tárgyszó Levelek.
[E gy ifjú kereskedő Leányt 

kér annak A ttyától 
T álasz

IN. N. tudósítja Jóakaróját, 
Leánya kérőjének állapot

ba felől

Egy Kis Asszonyhoz a’ Je
gyese 

'elelet
Egy Ifjú vallást tesz sze

relméről egy Kis Asszony
nak

Egy Leány szemére hányja 
egy Ifjúnak hitetlenségétFelelet'

Egy Vőlegény Mátkájához 

Válasz
Egy Leány kosarat kap

KöszSnő Levelek.
. Megköszönő Levél s’ Szü

lékhez
Egy felgyógyult beteg kö

szöni az Orvosnak felgyó
gyulását

Köszönet egy kép megkül* 
dóséért

N. N. köszöni Nénje Asz- 
szonynak becses ajándékát

2)anffa<jttn<jőbrtefe. 
íDanfftbreiben an keltern
Gin genefener S a n ie r  tan# 

fet bem - Sírjte um feine 
roobírooUenbe Jjilfe 

$iir bie Ueberfenbung eineB 
P̂ortr.ÓtB

9In eine Skubtne fúr ein fcbäfc*' 
bares ©eftbenf

t%.ussun »T IgUUx .

J<

$
\ß
w
w
Vw

Egy Fő Egyházi Szem ély
hez a' megnyert Stipen
dium végett

Eg}7 tanuló Ifjúnak kegyes 
Jóltévőjéhez valóköszönete

Köszönő Levél egy Elölülő- 
hez valamelly hivatal el
nyeréséért

N. N. köszöni Jóakarójának , 
hogy tisztségre segítette

Egy hivatalbeli Ifjú fizetése 
jobbítását köszöni Igazga
tójának

Egy segedelmet nyújtott Ba
ráthoz

E g y  Ifjú , Annya nevében 
megköszön valamit egy 
Herczeg Asszonynak

Egy Tanácsbeli Urcgy nála 
szálláson lévő deáknak 
Attyához

Egy falusi nemes Ur városon 
lévő Fija Tanítójának ka
rácsonyi ajándékot küld

Valamelly jól elvégzett szol
gálatért

Köszönet egy polgárhoz , va- 
lamelly szívességért

Egy szíves Rokonhoz

Kölcsönért való köszönet

Köszönő Levél egy Keres- 
kodőház Igazgatójához az 
ismét megnyert bizodal
máért

Egy Kalmár megköszöni a’ 
küldött portékákat

H A T O D I K  
K é r ő  L e v e l e k .

N. N. Ur némelly könyvekre 
előfizet a ’ Kiadónál

E gy Grófnak könyörög va
laki közbenjárásáért vala
m elly dologban

Egy Özvegy azon Megyé
n é l, mellyben Férje szol
gált , segedelemért könyö
rög

Egy szerencsétlen segcdel©;/ 
mért könyörög

Egy clszegényedett polgár 
kéri a’ papot, hogy gyer
mekinek az oskolába in
gyen felvéletésökben se
gítségül legyen

Egy régi szolga elébbi Urá
tól , kinél sokáig szolgált, 
segedelmet kér.

Egy kereskedő a’ házi bir
tokost a’ lakás- és bolt- 

. bér leszállításáért kéri

Sitt einen hoben ©eifllicben 
wegen erhaltenen ©ttpen; 
biumB

©IneB ©llenten an einen bo; 
ben ©önner

©anffd;reiben für eine er* 
baltene ©teile an einen 
Sórafíbenten 

§ür eine Beförderung

©in junger 9)?ann banft fei-7 
nem ©bef für ©ebaltBoer- 
befferung

Um geleitete ©tenfle

©anffibreiben eineB 3üng; 
lingB im 9ia:ren feiner 
Biutter an eine Sprinjeffin 

Sin einen ©önner bei Betör* 
berung feineB ©oi;ney_N *

©in £anbebelmann überfen; 
bet bem Siebter feincö 
©obneB in ber ©tabt ein 
2Seti;nad;tBgefd)en£

Sin einen rooi;loerbientcn 
©önner H

Sin einen Bürger nach einer 
»on bemfelben erfahrenen 
©efalligteit

. Sin einen gefälligen Sinner* 
roanbten

©in Bürger an einen ©bei* 
mann ber il)m eine ©um; 
me ©elbeB geliehen 

Sin ben ©l;ef eineö #anb; 
lungBbaufeB wegen roieber 
erl;altenenen SutvauenB

Sin einen Kaufmann, für bie 
Ueberfenbung einer SSaare 

C Z I K K E L  Y.
B ittbviefe.

£err non 51. 9T. pränume* 
rirt auf neue Büd;er beim 
Herausgeber

©in@raf wirb um feine Ber.- 
miftlung in irgenb einer 
©ad;e gebeten

Bitte einer SSitroe um Un? 
terftü^ung, an ein ©re; 
mium gerichtet, bei wel; 
d;em U;r2)tann gebient hatte 

Bitte cincB unglücflieben um 
Unterflüfcung

©in uerarmter Bürger bittet 
einen Pfarrer, it)m, 3ur 
unentgeltichen Slufnahme 
feiner Einher inbte©d)ule 
behilflich 3« fepn 

©in alter Wiener bittet fei
nen ehemaligen £errn, bet 
bem er lange in ©ienften 
ftanb, um Unterftübung 

Gin ^anbelBmann erfneftt fei
nen Bermieii erum ^>erab; 
fe^ung beB Cluartler# unb 
©ewölbBtierbiinäeö

i T j u n r j n i K  C Z I K K E L Y :  u‘ . '

9Inht>ort
Sín einen fianbllebbaber^ um 

aufS £anb 31t fommen 
Ginlabung sur JpocbseltSfeier 
(Sin 2Ir3t roirb aufS £anbges 

rufen _
Sin Süngling ruft feine 9J?ut> 

ter in bie ©tabt 3U ft# 
GineS Betters an ben an* 

bem. 3u bem £eicj)enbe/ 
gräbniß feiner SDtutter 

GineS ©damagerS an ben an> 
bem jum ©a(lmal;Ie 

Giné Biutter ruft t^ren ©oí;n 
som SíuSlanbe nacb í>aufe 

Ginlabung 31t einer Prüfung 
Ginlabung su einer Unterre* 

buna
N E G Y E D I K  C Z J K K E L  y .

Liebesbriefe.

G^eantrag clneS Äaufman« 
neB

Slntroott
9t.9t. berietet feinem ^reunb 

non ben Umftanben beS um 
feine 2 od)ter toerbenben 
Kaufmanns

Gin Berlobter an feine Bér* 
lobte

Síntmort
fiiebeSgeftänbnig an ein Srflu-
v lein

Gin SDtäbcben -macht "einem 
Süngíing Borroürfe roegen 
Untreue

Slníroott
GineS Bräutigams an felni 

Braut
Síntwort
Ginem Blábdien tpirb bér 

Äorb aeaeöen
Ö T Ö D IK  C Z I K  K E L T .



Egy Ögyréd segédül hivatik, 
valaaielly szövevétiyes dô  
logban

Egy Tisztartó, egy tűz ál-
tál szerencsétlenné j ^ t
árendás mellett könyörög 
Uraságának

Egy Atya könyörög egy 
Praelatusnak, hogy Fijá- 

- nak ki most végezte os
koláit, szerencséjét eszköz
lené

Kérettetik valaki, hogy a’ 
Cautio leleteiére adna né
ki pénzt kölcsön 

Kölcsön kérés egy Barát szá
mára , kiérv a’ könyörgő 
szükség esetében jót áll

Kölcsön kérés 
Kérettetik va lak i, hoíry egv 

fizetendő váltó levélre hat 
hónapi időt engedjen 

Egy meghatalmazott, Meg- 
hatalmazójának 50 ezer 
pengő forintok kölcsön ké
rését megujjítja 

Egy mesterember kéri a’ má
sik a t, hogy neki legényt 
szerezzen

Egy Szakács kéri B arátját, 
hogy neki szolgálatot sze
rezzen

Egy Professorhoz valamelly 
házi Tanító ^alkalmatos 
voltáról 

Válasz
Egy mesterember ír egy 

Grófnak , annál szolgálat
ban lé 'ő  Fiju eránt

Válasz
Egy Csismadia Ottsének 

hollétét kívánja megtudni 
egy Kapitánytól

Egy Földes Ur ír a’ Bécsi 
Policzaj Commissáriusnak 
egy fogságba esett Ifjú 
eránt

Egy mesterember egy Ura
sáétól pénzét kén

E gy falusi Árendás , egy vá« 
rosi jó Barátjára bízza 
gyapjúja eladását

Egy Asszonyság a’ másikra 
vásárlásokat biz.

E gy Barátnő Barátnéját ka* 
iapvételre kéri 

Patikában Provisori hivatal
ért való könyörgés 

Egy házi szolga engedelem- 
ért künyöiög, hogy egész
sége helyrehozása végett,

Gin doctor ber 9tecf>te roirb 
um feinen 23eiftanb in ei; 
nem permiáelten Balle an; 
gegangen

Gin iBenpalter bittet bei fei# 
ner Jperrfdwft um ©eifianb 
für einen burd; eine BeuerS* 
brunft »erunglüiten^atbter 

Sitte eineg Saterg an einen 
^ralaten, berfelb* möchte 
pd) für beffen ©of>n, ba er 
nun eben feine ©tubien 
rollenbet babe, oerroenben 

3emanb wirb um einen Sot; 
fifniß ju einer Gautionß# 
Seiftung gebeten 

Grfudjen um ein £arlei>en 
für einen Breunb, für 
melden man f!4> ubtfjigen 
BalleS verbürgt 

Grfud;en um ein ©arlefcen 
Sitte, einen fälligen s£ßed)fel 

auf fed)S 9)íonate perlőn; 
gern ju roollen 

GinSeooUmatbtigter erneuert 
feine Sitte um eine £ar; 
leibe non 50,000 fl. für 
feinen Sollmad)tgeber 

Sin ânbroerfSmann bittet 
ben anbern, ifjm einen 
gueen ©efellen ju perf âf; 
fen

Gin £od) erfud;t feinen 
Breunb i&m einen ©ienft 
ju fucben

2In einen ^rofeffor wegen ber 
©efd;icflidjfeit eineg $pri; 
ratlebrer» 

öntroort
Giu-öauhrerfcr an einenSra-' 

fen , toegen feine» in bef» 
fen ©ienften gepaubencn
©ef>neS

SitUtoori
Gineg ©dmPermeiPerS an 

einen Hauptmann wegen 
be» Serbleibeng feines iüa; 
gern Srtiberg

Gnteg Gbelmanng an einen 
2)elijeifommiffär, einen in 
SÖeri;aft genommenen juu; 
gen 2)t;nfcben betreffenb 

Gm ipanbwerfSmann forbert 
©djulben pon feiner £etr; 
fd)aft

Gin $pä(f)ter ju Sanbe fiber; 
trägt feinem Breunbe in 
ber ©rabt bie Veräußerung 
feiner -Solle

Gine Breuntin erfüll bie 
anbere oerfd/,ebene ©aefjen 
einjufaufen

Sitte um bie Seforgttng ei;
r.eg £>utS 

Sitte um. eine 
Pelle

Sittfd>reiben eineg £au§bie* 
nerg um bie Grlaubnip, 
in bem Sanihaufe feines
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H E T E D I K  C Z I K K E L Y .
Dorgáló—Szemrehányó— 23eni>eié;, 23omntrfé# unb 
Bocsánatotkerő Levelek, unt SetjCiOunj * btíícnbe

23 riefe.
X Y 0 L C Z A J J 1 K  C Z I K K E L Y  

Tudósító Levelek 23enacf)rid)tiguna§btiefe
K I L E S C Z E D I K  C Z I K K E L Y .

Vigasztaló Jlevelek Trofíenbe Sriefe
T I Z E D I K  C Z I K K E L Y .

Ajánló levelek Smofeblunggbriefe
T I Z E K  E G Y E D I K  C Z I K K E L Y .  

Emlékeztető levelek Grtnnernngsbriefe
< T I Z E K K E T T Ő D I K  C Z I K K E L Y .

Mentegető levelek Gntfd)ulbigung§briefe
^ Ha r ma d i k  Szakas z .  Kereskedésbéli levelek ©í* 

fcpaftSbriefe — Az Árjegyzék (Conto) — Nyugtatván vök 
(Quietantiák) — llerersalisok és Recepissék—* iReoerfe unb 
9\ecepiffe—Bizonyság levelek—3eugniffe—Általengedés- és 
Hitelező-levelek—Ucbcríaff »I»ggftbriften.

V- P é n z t a b e l I á k. Az Austriai Császárságban fo
lyamatban lérő Pénzek értéke—Külföldi Pénzek értéke az 
Austriai Császárságban.

VI- C z í m e k (Títulatúrák) Titulaturen.
A ’ N e m z e t i  T i t o k n o k - T a r t a I ni a- Váloga

tott levelek—Szerelmes tárgyú levelezések— Szerződések— 
Hajós-Szerződés—Váltó- és Kötelező levél—Osztály-Levél 
—Házassági Egyezés vagy kötés—Móring-Levél—Árendás 
E g y e s ü lé s — Záiogos-Levéi— Örökös Levél— Tserék— 
Tsere Levél —.Társasági Egyesülések— Zálog-Levél— Ő, ö- 
kos Fel vallás{Fassio perennalis) —‘Épület Szerződés— Inast 
Szegódség — Jelentések és Hirdetmények — Végintézetek 
(Testamentomok) — Első Austriai Túzkármentó Társaság, 
Becsben — Az Austriai Császári Birodalomban folyamat
ban lévő Státusi-kötelezó-Levelek vagy Obligatiók (Staats
papiere), Interesseik’ mennyisége, (pro Cento) és az Inte
res (Kamat’) fizetés’ ideje — Törvény Folyamat és szünet— 
Vásárok—Gyors-Kotsi—Nemesi Jószágba való beiktatásra 
v. Statutióra meghívd—Levél—Gyász-Czédula — Gyász-Le
v é l— Hazasságot-Jelentó-Czédula—OEnilék-Könyvbe való 
Versek»
TOLDALÉK. A’ VÁLTÓ-LEVELEKRŐL. (SSBejbfelbrlefe.) 
A* Váltó-Levelekről és azoknak nemeikről—Váltólevelek’ 
Formuláik—Á’ formasVáltóleveleknek különös elsőségeik— 
A’ váltók fizetése ideje mikor telik ki? —Respectus, vagy 
Díserétió napjai—Assignatiók.
A' P osta  vá lts  ág alul kik vágynak fe l-  

. mentve ? — I  A ’ Levélpostait — II. Ay D ili- 
gente-on vagy Gyors-Szekéren.

/ ' Idegen szavak.

£errn ber £er|UUung 
ner ®efunbf>eit»egen, 
aufbalten ju bürfen 

©iftfdireiben eines Perum 
glücften ÄflufmauneS an 
ben 23orpef>er eineS Snfli? 
tut« um Unterftü̂ ung fúr 
feinen ©o^n . |

23Dte an einem Breunb um 
ein IDarlefjen

Gin junger Cefpnom melbet
ftd) bei einem ©utSbepfcet 
*n einer SJerwalterSpeU« 

33itfe eineé 2?aterS um IHn« 
Peilung feineS ©ofcneS

©^reiben an einen £auf* 
mann , üregen ilufnabme 
eines SebrlinaS

a

Urának falusi jószágán 
lakhassék

Egy elszegényedett Kalmár, 
Fi ja számára egy Intézet 
Elöljárójánál segedelem
ért könyörög

Egy Barát a’ másiktól pénzt 
kér kölcsön

Égj’ fiatal Gazda-tiszt, Tisz- 
tartói hivatalra jelenti ma
gát egy Birtokosnál

Égj’ A tya , Fijának hivatal
ba helyeztetéséért könyö* 
rög

Kérés egy Kalmárhoz, egy 
Inasnak felvételéért



G E O R G  K I L I A N  junior,
§8û d̂ni>lec in

»n b e r  S E B a ijtterga ffe  im  ö o r m a lS  g e t j l ’fd je n  ^ a u f e ,  i f i  f o  e b e n  e r f d j ie t ie n  u n b
1 8 3 5 . j u  t j a b e n : '  \ r o  8 .

SMftánínge Beitreibung
fdmmtlicber berühmten

» u n s t f c t r s *
x  n

^ e ö t e m t c f i ,  u u t r  k ö r n e n
i n  f t a t i f i t f c t )  t o p o c j r a p t ) i f c ^ - n a t u r t ) i ? l : o r t f c l ; c r  u n t )  o f o n o m t f c f y e r

B  o n

P M M Z  S C H A R E S  ,
Dritter béé f. f. ruffifc^ipoinifc^eit <öt. © fa n íé ía u é  í D . b e n é , bér f. f. £anbipírt{)fcf>afté ? ©efcűfdjafí in 
3ßien tt)trfííd)eé, ber p a tn o tu cb ’öfonomifcfjen ©efettfcbaft unb béé pomciogtfd)en S e r e m é  in ^ r a g ,  ber 
?anbipírtt)í(f)aftéí©eíettfct)aft in ®ra& , ber maoriid)* i'dflc ftfcf)en ®cfellfcf)aft jur Seförberung bcé Scfer« 
b a u e é , ber 'Jíatur í  unb ííanbeéfunbe in S r ü n n ,  ber faif. ruffifcfjen freien cfonomiftf)en ©efellfdmft in 
© t.  ^ eterébu rg  , béé lanbrt>írrt)fcf>aftlícf>en S e r e m é  ín Sup ern  , ber £>ortífuüuraí'©pcíetüt ín b o n b on, 

forreépon b íren beé ,  unb béé p b a rm a ceu t í í teu  S e re m é  in 'Peteréburg Qéí)ren?ÜJ2ítgííeb.
Mit 17 Abbildungen.

gr. 8. be. 226 ©eiten. 1 fi. 4-8 fr, St. 9R.
3 (u d )  u n t e r  b e m  Sfctteí:

©er 5Beinbau béé ójterreitiften âiferftaateé in fei* 
nem ganzen Umfange. III. 25ant>.

Uutcr atten S te ig e r t  ber íanbroítí^fc^afííicíjen 3nbnflríe ifi ber 3£cínbau berjentge, toelcfjci: 
nírf), nur uieíen S r t é  roeníg rationed betrieben w i r b , fonöeru auch Pernunftmäßfger Unterfucf)iing unb 
fdjrif'ßfQeriffber S e l . u 4 u un3 «nträt&, 2Ronograp|)icn c in je in «  SBeingebirge nic^t fe ig en ,  bie

M\.Uönun • ? f 1CUK4U



a b e t  ín bé r  g l u t b  bér  ©efegenbeí té*  unb  £ c f a b g í t e r a r u r  gewöhnl ich f p u r * u nb  nufcloé »erf rffwinben.  - -  
© o l d f e é  ©cfj icffaí  h a t  o b e n a n g e j e i g t e é  2Berf  gewiß  ntcf}t j u  b e f ü rc h t e n , benn  eé b ő t  ein we i t  umgreí* 
fenbeé unb boppelteé S n t e r e j f e ,  u nb  einen t n n e r n  $ B e r t b /  w e i t e r  Durch E í e g a n j  u nb  ^ n u i u t b  b e i
© r p l é  fo gehoben w i r b ,  Daß a  a eb bér  ön eí  oaiícf? e í 'aíe eé mii  SSer^nügen lefen mag.  E é  ifi 9 ie fu l r a t  
einer  Dieífe, welche bér  berei té  Durch feine f r ü h e m  önologífcheu ü ß e r f e ,  nament í í eb

U n g a r n s  W e i n b a u
in  f e i n e m  g a n z e n  U m f a n g e  ic.

2 35änD e. 8 , ^Jejtíj 1 8 3 2 — 1 8 3 3 . bet ( B u f a i ' ^ )e c fe n a |l .

rflböilicb befannte £err SSerfaffer im 3abre 1834 bureb bie ÜBeingegenben Öfferreiché, ÜJíabrcné unb 
Sohmené gemacht but, — ein Díeíultat, was er übereilt bur.l) ©eltflanicbauung unb burd) triftigen 
Sßerfebr mit üöeinerjeugern aßer Älajfen an Ort unb ©teile genommen, unb mit lebenbiger unbumfidj# 
tiger ©d)ilberung wieber gegeben bat. £ a é  Doppelte Sntereffc Deé Suche» behebt Darin, Daß eé nicht 
nur Den öflerretchifchen, mabrtföeit unb böbmifdjen ÜBinjer unD Seförberer Der Dcfigen ©einfultur über 
ben ©ehalt feine» Sadjué ? ©egené belebrenD auffliri, fonöern auch Die 2ucfen mit au»füßen hilft/weli 
(be bínfíchttích béé ÜBeínbaueé ín bér ©tatífiif Deé ganzen ftaifetfiaateé »otbanCen flnb. SDTít »ettem 
Díechte hat babér baé Such öen X>oppel*2íreí:

S e r  S £ 2 £ e ín fc a u
b é é  ó f t e r r e i c h i f c h e n  ^ a í f e r f t a a t e é

i n  f e i n e m  g a n z e n  U m f a n g e
e r h a l t e n ,  u nb  re ibet  fid) g a n j  f eh * cf I í eh á l é  Dr í t r . r  S a n b  a n  Die jroet  S ü n b e ,  w o r i n  berfelbe £ e r r ? l u t o r  
Den © e t ' n b a u  U n g a r n ó  bebanbe l t  b a t  —  sI S e r  Diefe» treffl iche ' IBcrf f e n n t ,  w i t b  auch iu  btefer  g o r t f e i  
| u n g  Die © a d j f e n n t n i ß , (35rünbiid)fci t unb  2i t imurb Der © d f r e í b a r t  w i ebe r  f t n b e n ,  welche földjéé aué* 
j e ic h n e n ,  unb  wi rb  eé mi t  V e r g n ü g e n  w a b r n e b u i e n ,  b a ß  Der £ e r r  S e r f a f f e r  im Segr i f f e  j lebt ,  eine ono* 
Icgífche Díeífe nad)  © r c i e r m a r f ,  JCiairt unb  D a l m a t i e n  ju  u n t e m e b m e n ,  u n b  bé rén  Díefultate wieber á l é  
» i e r t en  33anb béé gar t j en  $ ö e r f e é  übe r  ben Üße tnbau  béé öflerreichifchert  Ä a i f e r f l a a t e ö  bem Drucf« über# 
geben w i r b .  3 a  berfelbe b a t  u o r ,  im 3a f j r e  18 3 6  in gleicher 2ibfid)t £ p r o l  u nb  bie i o m b a r b e t  ju  béréi# 
f e n ,  unb  bie Da gemachten  S e ob a c b t u u g e n  unb E r f a h r u n g e n  we rb e n  b a n n  ben  fü nf ten  35anb béé ganj e t i  
Snologi fdjen  ÜBerfeé ü b e r  ben O r b i s  a u s t r i a c u s  ergeben.

©chlüßl ich hofft  O b b e n a n n t c r  burch © o r g f a l t  fü r  bie ä u ß e r e  tppograpbtfcf je  S luéf l a t t ung  bt* 
funbe t  j u  h a b e n ,  b a ß  ec béé g rünb í t ehen ,  nüh l t c h t a  u nb  geiflreíchen ÍDer feé  t n n e r n f f i e r t b  e r f a n n t  babe .

®ebrn<ft  bei ?**befer .



1,1. szám. Literatúrai hirdető. 1835.

HECKENÁSZT GUSZTÁV, ^
ncsli könyvkereskedőnél épen most jelent meg és találtatik

ezen cziinü könyv:

P e s t i  l e v e t e k .I  • »
Irta VAJDA PÉTER

1-ső Fűzet: S z é p  s z a v a k .
8-rét Kassán és Pesten 1835. Csinosan fű zte  Yelinpap. 1 f t .  peng. p.

T a r t a l o m :
E lőszó .— Lumpaci Vagabundus. — Ellen

ező oldalak. — A’ ,,van<( ige. — Halhatatlan- 
I ág. — A* K-ák ellen. — Tudni vágyás. — Üj 
tiónápnevek. —- A' budai játékszin. — Értekező; 

) ’ szerelemről. — Komoly értekező ; az életrül. 
Egyveleg tréfák í. — Egyveleg tréfák II. — 

’udományos élet. — Ékes beszéd újítás ellen.

— Ékes beszéd az óság mellett. — Erkölcsi élet.
— Egyveleg tréfák III. — Egyveleg tréfák IV .— 
Ékes beszéd a’ nő-irók ellen. — Ékes beszéd a' 
szép szavak mellett. — Egyveleg tréfák V. — Gon
dolat-szikrák.— Egyveleg tréfák V I.— Egyveleg 
tréfák VII. — Egyveleg tréfák Vili.

_ Mutatványul ezen kivonatot közöljük;

Kk^s-őeszéd a' szép szavak mellett. 111/.
.. .Igen sokan nem látszanak ösmerni a’ szép 

■zivak erejét és mindent csak a’ durva erőiül 
Cárnak , az erőszakoskodástul reménylene k. De 
■ízek járatlanok a’ világ folyamában. Ezen nagy 
■mindenségct nem erőszak tartja főn léteiében , 
L em  öszszeütközések virágoztalak, hanem az ősz- 
■vehingzás kellem-szózata szerez neki díszt és di
csőséget. A’ fölzúdult tengert nem a’ hullámai elé 
fcorlott sziklák szelédítik meg, hanem a’ földerűit 
K g , ’s a’ magasrul csöndében lemosolygó nap.

Az emberi elme szinte tenger, szeléden nyug- 
prő , mig kun csendesség van, ’s mélyében híven 
Kükröző a’ szép természetet ragyogó csillagaival, 
r*s az ég királyával a’ nappal. De a’ szelek által 
Ijtfölháborítható. ’S ekkor hánykolódásának nincs 
llhatára. Az eget víja 5 hullámaival ’s alant a’ mély-j

ségek legszörnyübbeit ostromolja. Kicsin akkor ő 
neki a’ végetlenség, szeléd az erőszak, világos 
az éjfél. Keresztüiront minden gátokon , a’ virá
gokat eltapodja, az erőseken dűl, a’ szenten go
noszkodik.

Ezen szörnyű állatot hatalmunkban tartani, 
nem csekélység. Mert az ő bírása haszonnal, kel
lemmel, bátorsággal teljes. Az egyszer megnyeri 
ember vérét megosztja kedvekével, a’ mjndenség 
symphoniáját egyesítve hozza neki idvezlő han- 
gakint, védi ótet szerelme legbiztosabb fegyve
reivel ’s őrt áll mellette soha nem lankadó vigyá
zattal Nem magának látszik ő élni, hanem ke
bele szent tárgyaiért, mellyeken szíve egész haj
landóságával ’s lelke minden erejével csüng.

’S tudjátok e , melly elem az, meliyben az 
ember illyen kívánatos fejlődést szokott tenni ? 
Ah az nem a’ rabszolgaság, nem a’ szolgaság, 
nem az értetlenség. Az ember erényei szabad 
levegőt kívánnak , és szabad napsugarakat. Me-

/ l U í í U / l VT J&UK9U



leg Kárban nem szokott ezen növény szép fejtést 
tenni. Jó alapul csak a’ jogosság földe szolgál 
neki. Ha ezeket megnyeré, hatalmas gyökereket 
bocsát, erős fává »uuarzik ló i , számos ágokat 
ereszt, buján virágzik ’s egész országot sőt világ
részeket örvendeztet meg áldásával.

Elhibázták mindazok a’ czélt, (történeteink 
a’ nagy tanúság-könyvek) kik az emberbhást kül
ső eszközökön akarák alapítani. Minden romlé
kony a’ földön:: az arany, az aczél,. a’ gyémánt, 
csak az emberi szívben van a’ romolh itatlan erő, 
melly ivadékrul ivadékra szálítható ált, évezrede
ken keresztül, romlástalanul, sőt egyre fejlődve, 
csinosbulva- — Ez a’ szerelem, a* szép és jó iránt 
való szerelem. Mutasd az embernek a’ szépet, ő 
rajta fog csüngni szíve egész indulatával,, mutasd 
az embernek a’ jót, és ő imádni fogja lelke tel
jes erejébüt; add az embernek vezércsillagul a' 
szépet és jót, ő követni fogja virágokon tövise
ken , életen halálon keresztül.

Osmerek éri egy varázs-pálczát, melly na
gyobb hatalmat gyakorol' az emberi indulatok 
hullámai fölött, mintPoseidon villája az oczeánon. 
Ollyan ez mint a’ szeléd napfény, melly életet 
kelt a’ merre csak föld és levegő van, ollyan mint 
a’ híves hajnal, melly harmattal ifjúja az epedett 
virágokat, ’s a’ t„

Egyveleg: tré fá k ► 129 l.
Sokszor gondolkodtam azon, mint juthatna 

az ember legkönyübben legtöbb pénzhez, és ter
veket csináltam magamnak, hanem ,. .  ollyan sok 
átkozott hanem álla mindig az utamban, hogy vég
re ki sem ösmerem magamat. Gazdagon akar
tam házasodni, — és igen sok hanem gátoia; 
nagy lotteriára tevék,. a’ nemtalálás- egy iszonyú 
hanem leve; a’ kis- lotteriát gyakorlám-, ’s er
szényem csak lapult bele. Alchymiát tanultam , 
munkám, pénzem, reményem füstbe ment; okos
ság után indulék, oknélküliségbe vesztem^ míg 
végre tollat ragadtam r ’s igazán befizettem< ma
gamnak !

Oh ha mindenki tudná , mint befizethet az 
ember tollal magának! K . . . r  mindig áldozotta’ 
hazának, ’s ha élne most az új házban még na
gyobb mezeje volna reá ; R . . .  ur ma holnap oda 
lesz, mert négy öt ezernél több tiszta nyeresége 
nincs évenkint: hát m égH .* .! — De itt én nem 
tudok jól számolni..

Hanem hiszen- nem' minden1 fa megrázására 
hull ám le vad körte, annál kevesebbé 38,009 
esem.. Sokan ráztak már egyébho! ’s úgy kellelt

elfancsalodniok , mint a’ rókának a’ magas szóló 
gerezdektől. Mennyen hallottak és mondottak ha
lotti énekeket mások és magok toil-sziilöttire. így 
nyugosznak békességgel az urban az A t  p a sid  t 
N e je le j ts e k , S zem lélő  r O rvo si T á r , S as, Ekho és 
többi társalkrmindannyija befizetve magának vagy 
inkább az írójának. — De

j,M e z é t  labort j á r n i  *s m ást is  o llyan t lá tn i , 
tű rh ető  nyom orúság.'1 E zzel vigasztaljuk magunkat, 
és egymást.

Egyszer volt egy ember, az nem is tudta 
mint lön gazdig,, csak csupa aranyok között ta
lálta magát.,.. Oh annak nem volt e s z e ...  Igen, 
igen .» . Mi pedig átlátjuk, mint van, hogy az 
aranyakatma holnap üstökös csillagnak nézzük. 
teh á t...

M ... Nina férjhez megy. Ha leány volnék 
én is örömöstebb mennék férjhez, mint akarho- 
vá , hanem férfiú létemre hova menjek? Lány
h o z ? ... Az nem szokást Borházba?... Mámort 
találnék hazahozni! A’ Gratiákhoz ? . . .  Nem tu
dom befogadnak e , ’s még inkább hogy befo
gadási jogukat megösmerik e a’ magyarok! Mert 
az volna ám szép, ha én mint a’ Charisok ked- 
veltje járnék a’ hazában, és az első hídnál fon- 
tartóztatnának, hogy fizessek krajezárt, minthogy 
az ollyan idegen privilégiumnak nálunk semmi be
cse, semmi ereje.

Igaz, házasodnom kellene. Itt a’ bökkenő, itt 
a’ buezkó, mellyben meg megbotlottam és nem 
tudám, mibe verém körmeimet. De hogyan háza
sodni ? Kicsint venni ?ó. Nem érdemes. Nagyot ?... 
Talám sok barát óhajtaná. Nem, nem veszek én 
házat. Miért lennék különb ásiai apáinknál, kik 
a’ sátorban is becsületes emberek voltak»

L.... azt mondja,tat* nem- magyar szó; és én 
elhiszem neki r mert pesti vagyok, hol — a’ po- 
tiori fit denominatio. Hanem én e’ szerint a’ pa
lota szó magyarságát is tagadom, kivévén ha K...i 
és N...Ó volnék, máŝ  kevéssel.

Az Írással nem boldogul" az ember, mert csak 
papirost veszteget'. Innét én ajánlom íróinknak, 
hogy ezután ne írják a’gondolataikat, vagy betűiket, 
hanem nyomják. A’ világon minden a’ formalitástul 
függ, mellyef már IL..Károlymegéljeneztete. A’ ta
pasztalatlan ! O is csak irt* a* betűket, ’s csupasz 
maradt ? má* nyomta, és- oldalaslag egy palotács
kája nevekedett ki a’ földbül.

Jegyezd meg, barátöm-f másnak javán is ta
nulhatni ,. noha apáink még a’ más kárán sem 
tudtak okosülni; Ugyan mentünk e mi előre ? Ne..- 
ne;. Hallgas pajtás! Balaam-meghalt.

Nyomtatta Länderer.



Wigand könyvkereskedésében
m e g j e l e n t :

S Z Ó F Ü Z É R
v a g y is

a tudomány, müvészség, társalkodás és költészet újonan 
alkotott vagy fölélesztett szavainak jegyzéke.

Az eddigi szótárak helyesléséül ’s pótlékául, hasonértelmü magyar éí 
német-latin kifejezésekkel megvilágosítva gyüjté

K U N O S S  E N D R I E .
8-iét. Pesten 1834. Csinosan fűzve, ára 48 kr. pengőben.

Ilkáén szókönyv által tetemes literatúrai hézagot pótolt ki a’ gyűjtő ur, ’s felette 
nagy jót tön mind a’ magyar olvasó közönségre, mind az idegen ajkú, de nem
zeti nyelvünket alaposan tudni óhajtó személyekre, sőt az Írói pályán megjelenni 
szándékozó, vagy azon már megjelent számosabb szerzőkre nézve is. — Az olva
só, minden helyesb újonan alkotott vagy elavultságokból felélesztett ’s jelenleg 
divatozó szavakat megtaláland ezen köny vben , hasonjelentésü magyar és német v. 
latin valódi értelmű szavak által felvilágosítva $ ’s igy meg leend szüntetve az 
újabban kijött munkák érthetlensége iránt támasztott panasz, minthogy az azok
ban találtató új szavak, — mellyeket a’ tisztult ajkú és tollú beszélőnek ’s írónak 
csakugyan lehetlen elmellőznie, — eme szófüzérben  feltalálha^andók lesznek. De jó
tékony következésü ennek megjelenése számos Írókra nézve i s ; mert belőle az új 
javaknak valódi határozott értelmét megesmerhetvén, nem félhetnek, hogy vala-
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meliy szavat helytelen értelemben használva részint zavart eszközölnek, részint 
tudatlanságukat árulják el; a’ m i, több iij szavaink használása körül, sokakon már 
valósággal meg is történt.

Hogy a' könyv minőségéről helyes fogalmat nyújthassunk, közöljük itt 
abból mutatványképen az 57ik 1. R-betüs szavak jegyzékét.

R a b i g a ; b a ő  ©Fíavcnjorf; .
R a b l á n c z  ; bíe Jefjeí.
R a d ó ,  b u j t o g a t ó *  ber ©tőnFerer.
R á f u v a l n i ;  amucíien.
R a g ,  r a g a s z té k  ; o l l y a s m i ,  n i e l l y  m á s h o z  t é t e t i k 5 

ÉUÜixutn v .  a f l i x u m .
R a g á l y ,  r a g a d v á n y ;  c o n t a g iu m .
R á g a l o m ; bie 23eríc ium bung.
R a g y o g v á n y ;  ber ©d)immer.
R a j o s k o d n i ,  b u z g ó  k é p z e l e t e k b e  m e r ü l v e  b o h ó s -  

k o d n i ;  frf;ioarmen.
R a j z ,  r a j z o l a t ;  t>íe 3 t'ící>nung.
R a j z ó n  ( k o r c s  m a g y a r s á g g a l ; p l a j b á s z j ;  bet 23íeí» 

Ili ft ; c e r u s a .
R a j z o s k o l a  v .  r a j z ta n o d a  ; bie %eid)enfd)UÍe. 
R a k h e l y ,  r a k t á r ;  d e p o s i t o r i u m .
R a l ó , c z i n k o s  társ;  ber ©piejjgefeííe; S z1 D . e's Kresz. 
R a v a t a l ,  s i r í ö d é l ;  t i e  Ä a t a F o m b e ;  s a r c o p h a g u s .  
R e b e g n í , g a g y o g n i ; flammeín , (lottern.
R e d ő ,  r á n c z ; bie J a í t e ,  SRutiftcí.
R e d ő z e t ;  biß H a ltu n g .
R e g g e l i  ( k o r c s  m l .  f ü l ö s t ü k ö i n ) ;  baő Srüfyfiücf. 
R e g g e l i z n i ;  früí;|lücfen.
R e g e ,  m o n d a ;  baő  ®?a()rdjen, tie ©age.
R e g é l n i  v .  r e g é z n i ;  c in  93?a(>rd;enerjc ifjíen.
R e g é n y ;  bér 9íoman,
R e g é n y e s ;  romaníífd).
R e g g , r e g g e l ;  bér W o r g e n .
R é g i s é g b u v á r ;  bér 2í í t e r t í ;u m é fo r fd je r .
R e j t é l y ,  r e j t e k h e l y ;  ein í;eimíid;er ©ifjúkort; l a t i -  

b u l u m .
R e j t v é n y ,  v a l a m i t  r e j t ő ,  r e j t e t t  s z ó ;  b a ő  ^ íat íj fe í ,

bie  d a r a b é .
R e k e s z  ? p á h o l y ;  bíe Soge.
R e m e k ,  n é v s e g é d k é p e n ,  a n n y i  mint: kitünőleg j e 

l e s ;  meiflerlfaft; c la s s i c u s .
R e m e k m i v  ; b a é  ‘DJ?e»ller|lücf; opus classicum.
R é m ,  i j e s z t ő  l é l e k ;  beié Q k fp e n j l .
R é m a l a k ,  r é m k é p ;  btlő © d jrccfb í íb .
R é m í t n i ,  i j e s z t e n i ;  fd)recfcn, űbfd>recFett.
R é m l e t  v .  r é m ü l e t ;  bér  © d > r e c fe n ,  bie SSejtürfcung.  
R é m l e t e s ,  i j e s z t ő ;  fd ;r e c fb a r ;  t e r r ib i l i s .

R é m ü l n i , in  © djrerfe ti  0. 23e|Tűrt}ung g e r a d e n .  
R é m l i k  e l ő t t e m ;  eő bür.Ft mid).
R e n d e l e t ,  r e n d e lm é n y  ; bíe 23e r o tb n u n g  ; s ta t ú t u m .

( V é g r e n d e l e t ; t e s t a m e n t u m . )
R e n d e l k e z n i , r e n d b e  s z e d n i ; a t iorbnetl,  itt D r b m u ig  

b r in g e n ;  d i s p o n e r e .
R e n d e l k e z e t ;  bie k t i o r b n u n g  ; d i s p o s i t i o .
R e n d e z n i ; c o o r d in a r e .
R e n d e z e t ;  c o o r d in a t io .
R e n d k i f o g á s ;  e x c e p t i o  o r d i n i s .
R e n d k í v ü l i ,  r e n d e n  k í v ü l  v a l ó ;  e x t r a o r d i n a r iu s .  
R e n d k i  v i i l i s é g  ; e x t r a o i  d in a r i e t a s .  ( R e n d k i v ü l i e s  , 

r e n d k i v ü l i s é g g e l  b i r ó ;  t e h á t  m á s  m i n t :  r e n d 
k í v ü l i ;  és  r e n d k i  v ü l i e s s é g  is m á s  ,  m i n t :  r e n d -  
k i v ü l i s é g

R e n d ő r ,  r e n d r e  v i g y á z ó  s z e m é l y ;  bér ^Poíi^epbicncr.  
R e n d ő r s é g ,  r e n d r e  ü g y e l ő  t i s z t s é g ;  bie  ^)oíí$ep.  
R e n d s z a l a g ;  bab O rb e n ő b a i lb .
R e n d s z e r ;  s y s t e m a .
R e n d s z e r e s  ; s y s t e m a t i c u s .
R e d s z e r e z n i  ; in s y s t e m a  r e d ig e r e .
R e n d ü l n i ;  erfcí)üttcrt n m b e u .
R e n d ü l e t l e n ü l  ; uiterfd)ntícríic() ( a d v e r b  )
R e n e g n i  ,  r e n g e n i ;  b é b e n ; t r e m e r e .
R é n y ,  e r é n y ;  bie STugenb ; v ir tu s .
R e p e s n i  v .  r ö p ö s n i ; f la t te r n .
R e p k é n y ;  b aő  @pí;cu; h e d e r a .  K a z in c z y ,
R é s z l e t ; bér Q ín t( ;e i í ; ra ta  ,  p o r t i o .
R é t e g  ; s t r a tu m .
R e z e g n i ,  r e z g e n i ;  fd ; fo t t e m .
R é z m e t s z e t ;  ber Ä u p fe r f t id ) .
R é z n y o m a t ; ber j tu p fe r b r u r f .
R i a d n i ;  erfd>rccft w e r b e n , er tö n en .
R i a s z t a n i ;  madden, baft j e m a n b  erfrf)recfe.
R i d e g ,  e g y e d ü l i e s ,  üj ü m t e ] e n ; ű í í e í n í g  , fr e íb ío ő  (a d j . )  
R i t k í t n i ,  g y é r í t n i ;  o c rb ü n n e n /  fd)ü tter  madden.
R i v a c s ,  j é g e s ő ;  ber Jpageí,
R i v a c s o s  ( n é h o l :  r ip a c s o s )  ,  g ö d r ö c s k é s ,  h i m l ö h r - ^  

l y e s ;  b la t t e r f l e p p íg .
R o b a j ,  z a j ;  b aő  © e t ö f e .
R o b b a n n i ,  z a jo sa n  k e l n i ,  i n d u l n i ; m it  © crn ufd}  

a u f f a l j r e n ,  m e g le l j e n .  'a a1 1. ’s a ’ t .



Ifj. K ilian György
K ö n y v á r o s n á l  P e s t e n ,  V á c z i  ú t c z á b a n ,  h a j d a n i  F e s l h á z b a n

épen most hagyta el a’ sajtót:;
Legújabb,  l eg b ő v eb b ,  és l e g h a s z n o s a b b

J ?  @ |  I

SZAKÁCSKÖNYV
h u szo n ö t szak aszb an , 

m e l l y b e n  1805  szám  alat t
némelly hozzá szükséges rövid bevezetésekkel és jegyzésekkel együtt az egész szakácsmesterség 

úgy elő van adva, a’ mint az egy valóságos közhasznú könyvtől csak kivántathatik.

Nagy 8-adrét, szép fejér papiroson, tiszta olvasható nyomtatással, 50 árkus. Angol
vászonkötésben 2 for. p. p.

Ezen belső tartalmára nézve eddig legtökéletesebb nemzeti nyelvünkön írt szakácskönyv olly szá
mos esztendei tapasztalások’ biztos sziileményje, hogy a’ benne foglalt, ’s egyéb eddig legbővebb 
nemzeti szakácskönyvet is majdnem 1000 ( e z e r )  számmal felülmúló útmutatásai mindent magok
ban foglalnak, a’ mit egy főzőnek mindennemű hús- és böjti, hideg és meleg étkek, sütemények, 

fagylaltak, levek, csemegék, marmeládok, italok, ’s a’ t. ' s á  t. ’s a’ t. olcsó és legjobb ízű
készítésére tudni szükséges.

E z e n  S z a k á c s k ö n y v e t  á r u l j á k ?
A radon: S c h m i d  é s  B e t l l i c i i n .  
Eebreczenben : C s á t h y n é  ö r ö k ö s e i .  
Egerben: P l a n k .
Erdélyben: f S z e b e n b e n j  T h i e r y  

W i l r n o s .
F ejérvdru lt: R a d e r .
G yő rö tt: W a l l n e r  ö z v e g y e .
Gyulán: B a r n a .
K assán:  W i g a n d  é s  V a j d a .

K aposvárott: H a g e l m a n n .  
Komáromban: T ö l t é s s y , é s  S z i g l e r .  
Miskólczon: S t r i b e r n y  é s  K r a u d y .
N. K anizsán: Z a l a  V á r m .  W u s t l  é s  

V á j d  i t s .
N yitván:  S i g l e r .
N. Bányáit: K i b l i n g .
Pesten:  E g g e n b e r g e r ,  K i l i a n ,  M ü l 

l e r ,  W i g a n d .

P écse tt:  W e i d i n g e r .
Posonyban: S c h w a i g e r ,  L a n d e s  é s  

W i g a n d .
Szegeden : Kibling.
Szombathelyen: Z s o l d o s .
Sopronban: J e n t s .
Tegesvárott: P o l á t s e k .  
Veszprémben: V á z s o n y i  é s  S z í j á r t ó .  
Zotnborbau •* G o t t l i e b .

E 1 k e r i'í 1 h e t e 11 e n s % ü k s é g  ű
K É Z I K Ö N Y V

mind azon magyar gazdasszonyoknak és főzőknek, kiknek a’ szakácsmesterségben egy hűséges 
kalaúzra, oktatóra, és tanácsadóra van szükségük, 's kik ezen mesterségben legrövidebb idő alatt

minél nagyobb előmenetelre szert tenni kívánnak.
Kiadta egy a szakács ságban különösen jártas és nagytáj) asztalává

MAGYAR GAZDASSZONY.



U g y a n  i t t  most  s z a b a d ú l t  k i  saj tó  a lú l:
O k t a t á .*5^'

a’

S e l y e m t e n y é s z t é s b e n .
A’

m a g y a r o r s z á g i  f ö l d m í v e l ő  s z á m á r a
í r ta

N e m e  i l y  b ő v í t é s s e l  m a g y a r á z t a  
Sa A b HXa A b

E g y  k 6 m e t s z é s s e l .
8 -adrét, Pest, 1831, borítékba fűzve J2 xr. p. p.

E’ rövid értekezés, melly Magyarország helységei Jegyző urainak van ajánl
va, velős, könnyen érthető előadással oktatja a’ vagyontalan földmívelőt, miként kell
jen a’ selyembogarakkal bánnia első szompillantástól fogva eladásig; miként kezdheti 
azt úgyszólván semmivel el, amúgy is henyélő gyermekeivel, vagy egyéb aggszemé
lyekkel hogyan folytathatja azt minden költség nélkül, és végre miként szerezhet 
ezen néhány héti csekély fáradsága után annyi készpénzt, hogy azzal nemcsak adóját 
fizetheti meg, hanem még sóra, egy kis gúnyára, ’s egyéb házi szükségei kielégítésére 
is marad; — mind ez pedig csak néhány héti fáradsága után!

Ajánljuk tehát ezen könyvecskét nemcsak a’ Jegyző Uraknak, hanem minden 
Előjárónak, földesurnak, gazdatisztnek, ki alattvalóin emberszeretőleg szokott segíteni.

Sajtó alatt van, ’s néhány nap múlva kapható lesz:
i  A z

E te l-fe lsze lés’ mestersége.
V a g  j

Útmutatás, mikent kell  mindennemű húsételt ,  mint a’ küiümbféle pecsenyét, baromfit és halat, úgys/.inte 
pástétomokat, kalács és egyéb süteményt ügyesen és csinosan eltagolni és felszelni. Hozzá adott tanítással»- 

hogyan keH az asztalokat teríteni, a’ külömbféle ételeket azokon ízléssel elrendelni, és a’ küiümbféle
ételeket tálalni és a' tálakon ékesítni.

S E G É D K Ö N Y V
minden háztartás, különösen f in d e n  gazdasszony, szakács, vendéglő, de legkivált minden 

világba lépő fiatal ember számára. írta L a g a r d e ,  hajdani udvarimester, Párisban.
K é t  k ő me t  s z é s  s e L

E’ könyvecskének ajánlására nem mondunk többet, hanem hogy az e l s ő  a’ 
maga nemében nyelvünké», ’s hogy így csak egy régen óhajtott közkívánság elégíttetett 
ki. Csak annyit teszünk ide figyelmeztetésül, hogy az minden eddig megjelent és ké
zen forgó  szakácskünyvhöz igen hasznos, sőtt szükséges és elmellőzhetlen függelék.

/ í t r A  A » *■ • - -»’



W igand  K ö n y v k eresk ed éséb en
a* Váczf utszában 39-ik szám alatt megszerezhetők:

T i t k o s  S z e r e l e m
v a g y i s :

N a p k e le t i  V ir á g -n y e lv ,
melly a’ virágoknak, füveknek ’s fáknak, a’ napkeleti nemzeteknél bevett jelentéseit oktatja, 
f ő k é n t  a’ s z é p n e m  h a s z n á l á s á r a  ’s mu l a t á s á r a  bonni esméretcs növényekkel 
bővítve német után szerzetté P a j o r I s t v á n.

16. rét 1833 csinos borítékba fűzve. Ara 20 kr. peng. p.

R a j z o l a t o k  az é l e t  k ö r é b ő l
i r t a

M u n ká t s y- J á n o s .
8.rét. Pesten 1833. Csinosan fűzve 1 fr. peng. p.

Alapvonatok a’ honi nevelés köréből.
Jelen időnk szelleméhez alkalmazva; irá:

K u n o s s  E n d r e .
Nagy S.rét. Pesten 1833. Csinosair fűzve 1 fr. 30 kr. peng. p.

A n ta l ,  vagy egy . szegény flaut ásnak
a’ maga sorsával való megelégedése.

Más odi k ki adás .
8.rét. Pesten 1833. Fűzve 40 kr. peng- p.

T i n k a, vagy a’ F é r j f i - p r ó b a
L a f o n  t a i n  u t á n ,

2 darab. Kolosvárott 1833. 2 fr. peng. p„

Alap ’s v i z h e l y e z e t i

T é r  k é p e
B u d a  és  P e s t  V á r o s a i n a k .

Kiadta V ö r ö s  L á s z l ó ,  országos rhmamérési hiteles földmérő.
Budán 1833. 3 nagy kőre metszett táblával. Ara 5 fr. peng,> Yelinpap. 6 fr. peng.



T a c & i g r a p h i a
v a g y i s

G y o r s í r á s  t h e o r e t i k a i  ’s p ra c t ik a i  oktatása.
Magyar nyelvre alkalmaztatva

B o r s o s  M á r t o n  által.
8.rét Pesten 1833. Fiizve 40 kr. peng. p.

T ö r v é n y e s  ér tek ezés
aV be-elhajtás, és más ezen tárgyal egybekelésben lévő esetekről.

s z e r z é 
M ó t h E n d r e .

Nagy 8 . rét'. Pesten 1833. Fűzve 1 fr. peng. p%

E r d é l y i

P r é d i k á t o r i  t á r .
s z e r k e z t e i é

S a l a m o n  J ó’s e f.
1-só füzet, egy képpel. Kolosvárott 1833. Fűzve 1 fr; peng. p.

A z

a g t e I e k i b a r I a n g
l e  i r á s  a5

Fekte területével, talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával k é t  t á b l á b a n ,  mellyet úgy 
a’ régen esmért üregek’ előadásában, valamint az 1825-ik esztendő Sz. Iván hava 1-ső napján 

felfedezett fő és legnagyobb ágának helyenként való leírásában előterjesztett
V a.s s I m r e .

8.rét. Pesten. Fűzve két kőre metszett táblával. 3 fr. peng. 2 színezett táblával 5 fr. peng. p.

G y ű j t e m é n y  a’
J u h t e n y é s z t é s r ő l ,

m e i l y  m a g á b a n  f o g l a l j a :  a ’ M e r i n o  v a g y  S e l y e m b i r k á k n a k ,  v a l a m i n t  e g y é b  b o n n i  f a j t a  j u h o k 
n a k  t e n y é s z t é s e k ,  ’s  n e m e s í t é s e k ’ m ó d j a i t ;  ú g y  s z i n t e :

,ezen gyenge szerkesztetésű állati-nem veszedelmes nyavalyáinak gyógyítását; a' többek közt 
a’ métely betegségnek bizonyos orvoslása módját, ’s a’ t. szerkezteit»

B  a  1 á s  h  á z  y  J á n o s .
2 k ö t e t ,  n a g y  8 . r é t .  K a s s á n .  F ű z v e  2  f r .  1 2  k r .  p e n g  p .

Ú j a b b  t a p a s  z t a 1 á s o  k
a’ Juhtenyésztés  tárgyában.

K i a d t a
B a l á s h á & y  J á n o s .

S . r é t ,  IS. P a t a k o n  1833. F ű z v e  1 f r .  p e n g .  p .
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Trattner és Károlyi | 2dlk' |
Könyvnyomtató-Intézetében Pesten, Úri utsza, kereszt-ház 612. a’ Vármegye-ház és

a’ párizsi utsza vagy Üveges-ház irányában, és
Aradon : Schmid és Beitlheim
Debreczenben: Csáthyné örökösei
Egerben: Plank
Fejérvárott: Kader
Győrött: Wallner özvegye
Gyulán : Barna
Kassán : Wigand és Vajda
Kaposvári Hagelmann

N.Kanisa : Zala Várm. W ustl és Vajdits 
Nyitván : Sigler 
A. Hányán: Kibling 
Pécsett: Weidinger
Pesten: Eggenberger, H artleben, Kilian 

M üller, Wigand 
Poson: Schw aiger, Landes 
Szegeden : Kibling

megszerezhető:

Szombathely : Zsoldon
Sopron : Jents
Temesvár: Polalsek
Veszprémben : Yázsonyi és Szíjártó
7,ombor : GoUlieb
Komárom: T ö ltéssy , és Szigler
Miskálcz : Snibenny
Erdélyben (Szebenben) Thiery Vilmos Ur. t

V .

N E M Z E T I
SZAKÁCS-KÖNYV

ö t ö d i k  e r e d e t i  K i a d á s
i r t a

a j á n l v a  v a n
A ’ Házi Gazda Asszonyságot kedvellő Szépnemnek.

Ára csinos kemény borítékba kötve 1 for. 20 kn  pengő p.

A’ Szakácsmesterség e könyvben úgy van előadva, valamint egy magyar házi- 
tartásra ’s konyha szükségeire megkivántatik, az étkekhez veendő szerek mennyisége, 
uiinémüsége, fontja, a’ készítésnek csalhatatlan módja — a' kitálalás ’s feladással járó 
csinos elrendelés igen világos ’s könnyen megfogható irás móddal van előterjesztve.

Ezen könyv sem a’ L i n z e r , sem a’ W i e n e r , sem a’ P r e s s b u r g e r  (Kochbuch) 
szakács-könyveknek lemázolása, kivált a’ főzés és szakácsságban olly járatlanok által, kik 
ízt sem tudják, mellyik fán terem a’ paprika, hanem eredeti magyar ízléshez alkalmaztat
ott olly közhasznú Gyűjtemény, mellyet a’ Szerző főbb ’s közép rendű magyar H á

tak n á l, több esztendei tapasztalása után szedett egybe — de hogy is tudna az i d e g e n  
’ mi szokásunk, Ízlésünk, ’s innytínk szerint főzni?— midőn több rendbeli termeszí- 
iényeinket, nem is ösmeri.

Szóval, ott szükségtelen a’ hosszú magasztalás ’s dicséret, — hol a’ dolog maga 
[íagát ajánlja, e’ könyvnek több izbeli megjobbított’s bővebb kiadásai elég bizonyságot 

[tesznek arró l, hogy azt a’ Magyar gazda Asszonyok és Szakácsnők haszonvehetőnek 
“ 4 á r  régen elesmérték.
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U g y a n  o t t  t a l á l t a t i k :

Magyar Gazda Tiszt,
* i r t a N. V á t h i  J á n o s .

Ara 59 kr. pengő pénzben.
- T a r t  a l m a . *

E l s ő  R é s z .  A ’ R e n d c T  é s t e v é s r  dl .  — A* Gazdaság 
folytatásának tárgyai.— A ’ Tisztnlésnek tárgyai.

I. S z a k a s z .  A ’ T e r m e s z t é s r ő l .  — A ’ Termesztésnek 
tárg y a i . — A’ Gabona termesztésnek meggondolása. — Az időre 
n ézv e .— A ’ Magra nézve. — A’ mennyiségre nézve. — Az Erőre
n ézv e .— A’ dolgozó erőnek szaporítása---- A ’ Magvetést illető
Tiszti rendelések. — A ’ vetni való búzára nézve. — Az Aratás
hoz való szerszámok. — A’ Kalangyák’ és Asztagok’ rakása.— 
A ’ Cséplés és nyomtatás. — A ’ Széna, termesztés. — A ’ természe
ti Rétek eránt való rendelések. — A’ vetett Rétek körül való 
Rendelés. — A ’ Bortermesztésről. — A* szőllő mivelésre való 
rendelések .— A ’ Majorság szőllőket néző parancsolatok— A’ 
Bortsinálás , és a’ Borokkal való bánás. — A’ Üéz/inálás. — A ’ 
Bor-Deputatum .— A’ Pintzék és a ’ hordók. ■— Az Erdőkkel való 
bánás. — A’ Favetés. — A’ Csemeték ültetése. — A ’ Fiatalt erdők
k el való bánás. — A ’ Favágásnak ideje. — Favágásnak módja.— 
A z Erdőknek ki'méllése. — Az Erdőkből való haszonvétel. — A’ 
Vadászás eránt való rendelések.

II. S z a k a s z .  A ’ T e n y  é s z t e t é s r ő 1.—A’ tenyésztetésnek 
tárgyai.—A* Lovak’ tenyésztetéséről,— A’ Szarvzsmarha tenyész- 
tetése- — A ’ Gulyák szükséges nevelése. — A ’ Csira , vagy Szváj- 
tzeria körül való Uraság rendelési. A ’ Birka tenyésztetée.— 
H ol kejl Birkasereget á lí ta n i .— A’ Kosarazás, v. fektetés hol 
pngedtetik meg és mikor. — A’ tenyésző Birka seregek k.íilömb- 
ié le  nem ei— A’ Birkák’ fejése eránt való. rendelés. — A ’ Bir- 
Írásoknak , Birka helyett Szarvas marha engedtetik. — A’ Sertés 
tenyésztetés.— A ’ Házi tenyésztetés a ’ Jobbágyoknak ajánltatik.
— A’ Göndör Sertés hamarább hizik , mint a’ sima. — Malatzo- 
kát m ellyik ontozásból kell hagyni, — A ’ tenyésző Sertések

„negyedik esztendőre kiheréltetnek. — A’ Méhek tenyésztetése.
— A’ Szalmakasok legjobbak.— Minden bokorban Méházat állí- 

í  Tani nem kell. — A ’ Felebeli Méhtartás.
11L S z a k a s z .  A z  É p í t é s r ő l .  — Az Épületnek kiiga- 

v-zitása körül, való rendelések. — A’ kiigazításhoz mik szüksége
dnek. — Az Épületnek bátorsága.— Az új Épületekhez szüksé

ges fogások. — Tartós Épületeket szükséges építeni. — Olszám- 
ra kell építetni. — A’ Matériáiét v. maga készítteti az U raság, 
▼. az első kézből veszi. — A* Fedelekre nézve való rendelések.
— Az álló és fekvő Székekről az épületben. — A’ Meslergeren- 
dak hosszúsága és erőssége.— A ’ Padlások fiastromozása.— 
A z Ablakok minémősége. — A’ ’Sindelezés F a , és Cserép.— 
A ’ Gerendák minpműsége. — A’ Kőlábak’ távolsága egyik a’ 
xnásiktós. — A’ Szarufák és I.étzek sűrűsége egymáshoz, A’ 
Szarufák, és Létzek hosszúsága.— Az Epnlet dereka, v. faia 
wieghatározás. — A’ Gezdasági Épületek fekvése. — A ’ Fa-épület- 
m egtiltstik. Hazat Kémény nélkül építeni meg nem engedte
t i k. — A’ F a , S ár , és Valog épületeknek fundamantoma. — A’ 
Közönséges házak fala magassága. Az-Ablakok és Ajtók magassá
ga és sznlessége. — A ’ Kálhákról — Mikor kell vakolni. — A’ 
Fagyos mészen hogy kell. segíteni. — Rajzolatokat a’ Gazda 
tiszttől nem lehet kívánni, — Az. Építésnek több esztendőkre va
ló  felosztása. — Az Épületek helyheztetése. — A ’ Felvetésnek 
(Ueberfchlag.) Sarkalatjai a" Falakra nézve. — A’ Fedélre nézve.
— Különös jegyzések, az. új épületek nemei körül. — Nagy tégla- 
pintzéket hol lehet hasznosan építeni. — Hol jo'bb a’ Borárúlást 
árendába adni. — Hol gazdagságos Vendégfogadókat á llítan i.— 
A ’ Vendégfogadók minémősége. — A ’ Magházak építtejése módja.
— A’ Magházaknak közönségéé hibái, — A.’ Faggott. Kéményjei.
— A ’ birka akiok á llítá sa , h elye , nagysága, udvara, formája- 
—- V  Ló-Istállók, Méhesek, Sertéshixlalók.- A ’Járatos és Gő-I 
hol Istállók szélessége és bosszúsága. — Kukorizza Górék mlné-J

mfisége. —Új Knkoritza Góré formája.— A* Pintzék ásatása ko- 
rul való rendelések. — A’ Pintzék szélessége és mélysége. — 
A’ Tégla Kementzék formája.

IV. Szakasz.  Az El a dá s r ó l  és V e v é s r ó 1. — Nagy
Summákat maga az Üraság adhat el__ A* Gazdatiszt mennyit
adhat el. — Az Eladás künnyitéséee való rendelések. — Az Ela
dandó termések árrát kik határozzák meg. A’ Kereskedőkkel való 
bánás. —A’ Kereskedőknek való Kedvezés miben áll.— A’ Kereske
dőknek mennyi időre lehet Hitelt adni — A’ Borok eladásában 
való rendtartás. — A’ Gyapjúeladás. — A’ Jóféle Birkák eladása,— 
A’ Szőllők eladása. —Az Eladott terméseknek Szállítása.

V. Szakarz .  Az Ár e ndába  adásról .  — Az Áren
dába adás eránt való Rendelések. — Az Árenda Esztendők men
nyisége.— Az Árendások körül való Rendelései az Uraságnak.
— Hány esztendőre lehet a' Pusztákat árendába adni. — Az Er
dők Árendába nem adatnak. — A’Mészárszékek és Malmok Áren
dába adása körül való rendelés.

VI. Szakas z .  A' S z e r z ő d é s e k r ő l .  — Minden szerző
dést írásba kell tenni..— Kiknek jelenlétébe eshetnek meg a’ 
Szerződések«, — A’ Szerződésnek feltételei.

Yl II.. Szakas z .  A’ K e r e s d ő k r ó 1. — Az Uraság ren
delései a’ Kereskedőkre nézve.

Vili. Szakasz .  A’ Cs e l é d e k r ő l  és Me s t e r e m
be r e kr ő l - — Kik neveztetnek Cselédeknek. — A' Cselédek sze- 
gődsége*—A’ Cselédfogadásnak ideje* — A’ Csikósok, Gulyások, 
Birkások szegődsége. — Személyes kötelessége. — A’ Béresok 
kötelessége. — A’ Kotsisoktól mit kell megkívánni. — A’ Cselé
dek megfenyítése. — A' Béfejő Csirások eránt való rendelések'
— A’ Méhészek szegődsége és kötelessége. — A’ Conventiós Mes
teremberek.— Ezek eránt való'rendelés; — A’ Kádat okban meg
kívántaid tulajdonság.—A’ Kádárok gj’ertya pénze. — Az Edé
nyek meg billyegzéíe. — A’ Kovátsokban megkívántatok. — A’ 
Kerékjártók. mire kötelesek. — A’ Cséplők és Nyomtatók eránt 
való rendelések. — A’ Cselédek gyermekei eránt mit rendelt az

Uraság. — Az Elnyomorodott Cselédek eránt való Kegyesség. 
IX. Szakasz .  A* J o b b á g y o k k a l  va l ó  bánásról .  

—A’ Jobbágyok oktatása. — A’ Jobbágyoknak atyai módon va. 
ló Kormányoztatáia»— Dézmáláskori Kegyesség.,— A' Dézmá- 
lásnak ideje. — A’ Jobbágyoknak munkára kiparantsoltatások. — 
A’ Robotos erő fel osztása. — A' Jobbágyok robotja, és egyéb 
adózása. —Többféle Földes Úri kegyességek a’ Jobbágyok eránt.
— Fels. Urbáriálís resolutio a’ Jobbágyok lakhelyére és Fői
jeikre nézve. — A’ Legelőkre és Rétekre nézve. — A’ Jobbágyok 
személyes jussai. —A’ Földes-Úri jussok a' Jobbágyokra nézve.
— A’ Jobbágyok borárúlása. — Pálinka égetés,. Fáj zás, Mak- 
koltatás, és Gubats szedés. — A’ Jobbágyok Kereskedése. — A*. 
Jobbágyok tartozásai a’ Gabona Kilentzedre nézve. — A' Gabona 
Tizedre nézve. —A’ Bor, kilentzedre, Tizedre, és Hegy vámra.
— A’ Robotra nézve. — Duna robot. — Hosszúfúvár. — Karátson- 
fa. — Vadászat. — Felesleg robot.— A’ Jobbágyok adózásai.— 
Rendkívül való adózások. — A’ Kalmárok és Mesteremberek adó
zásai.—A’ Jobbágyi tartozások behajtása.—A Jobbágyok ma
gok közt való rendtartás.

II. R é s  . I. S z a k a s z .  A ‘ F e l v i g y a z a t r ó I . — H. 
Szakasz; A ’ Számadó Könyvek Kivonások , és Tabellák készíté
se. — III. R é s z .  A* R e n d t a r t á s r ó l .  — IV.  R é s z .  A ’ 
Me  g k t  m é U  e s r ő l .  — V. R é s z .  A ’ G o n d v i s e l é s r ő l .  
- V I .  R é s z .  A ’ S z á m a d á s r ó l .  — I. Szakasz A' Szamado 
Könyvekről közönségesen. — II. Szakasz. A ’ Pénztartoi Száma
dásról.— Hl. Szakasz. A' Megtartói Számadásról.— IV. Szakasz
A’ Számvevői hivatalról.— V* Szakasz» A* Censurális Székekről.
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