
NEMZETI ÚJSÁG,
M E L L Y E T

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 Ó L
A’ MAGYAR NEMZETNEK KÖZ JAVÁRA

A L A P Í T O T T

NÉHAI TÁBLABÍRÓ T. T. K U L T S Á R  I S T V Á N  ÚR ,
F O L Y T A T V A  K I A D J A

i * 3 5 "
ANNAK ÖZVEGYE, SZÜLETETT PERGER ANNA MÁRIA.

SZERKEZTET!

G A L V Á C S Y  L Á S Z L Ó .

Második Felesztendő , J al ius elejétől D ecemb er végéig.

P E S T E N ,
NYOMTATJA PETRÓZAI T R A T T N E R  J. M. ÉS K Á R O L Y I IS T V Á N  

CS. KIR. PRIV. KÖNYV.\VOMTAT()-lNTIÍZF,Tr
URAK' ÜTCZÁJA 612.



.io in  
? .



1. Szám.
HAZAI ’S KÜLFiÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
PE ST E N Szerdán Szent-Jakabhó* \ső  napján. 1 8 3 5 .

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y . Junius 23dikán a1 319dik or

szágos ülésben a’ felírások borítékán Vdik Ferdi
nand nevezetet használni kívánó viszon-üzenet 
olvastatott ’s hagyatott-helybe a’ fő táblánál, és 
Győri püspök ő Méltóságának szónoksága mellett 
az alsó táblához küldetett; inelly a’ köz tanács- 
kozásokbeli szólás-szabadság ügyében készített 
felírás-s’ üzenet-javallatot küldte-által a’ Főren
dekhez. Egyéberánt e’ napokban csupán kerületi 
ülések tartattak.

O cs. ’s apóst. kir. Felsége Junius 9dikén 
költ legfelsőbb határozata által Főtiszt. Rózsa Fe- 
rencz tisztlb, kanonok ’s Yáradolaszi plebánus 
urat a’ Nagyváradi deák szertartásit káptalanhoz 
kanonokká nevezni kegyelmesen méltóztatott.

K o lo z s v á r i t  *Junius 22 A’ mái nap reg
geli 4 órakor indúlt-el innen főiig F er  d in  and  
kir. Fensége, a’ Szilágyság felé, rövid időre 
Bécsbe.

Estei Ferdinand ő kir. Fensége Erdélyből 
indúlván, Junius 28dikán Budára érkezett; a’ 
honnét útját még az nap Bécs felé tovább foly
tatta.

A’ Pesti magyar kir* tudományos Egyetem 
Junius 25kén fényesen ünnepié új felállítatásának 
55dik évnapját, ’s egyszersmind alapítatásának 
2 százados emlékezetét. Főtiszt ’s Nagys. Der- 
tsik János apát, kanonok ’s kir. tanácsos úr mu- 
tatá-be a’ Mindenhatónak a’ sz. mise-áldozatot 
a’ fő oskola egyházában. Majd az egyetemi nagy 
teremben, melly dicsőén uralkodó Fejedelmünk, 
fens. Nádorispányunk, az egyetem Alapítója ’s 
jóltévői arczképeivel díszesíteték, ez évi nagy
ságos rector Schcdius Lajos kir. tanácsos és pro
fessor úr lelkes deák beszéddel adá-elő az egye
temi Karok, a’ tanuló ifjúság ’s egyéb számos 
nagy rangú vendégek jelenlétükben a’ régibb szá
zadok hidegségét a’ tudósok iránt, az újabb-kor 

Második Fele intendő

nemesebb törekvését, és különösen Hazánkra néz
ve a’ Fels* Ausztria Ház kegyelmeit a’ tudomá
nyok előmozdításában Ez ünnepi szertartásokat 
a’ pap-nevelő intézet teremében fényes ebéd kö
veté; mellynél Felséges Király mik, Nádorunk s 
a’ fels. uralkodó Ház hosszú virágzásáért, vala
mint a’ főkanczellárnak és országbíró ’s egy etemi 
előlülő 0 Excjoknak jólétéért, éjjen-poharak ürí
tettek. Hazánk e’ nagy becsű tudományos inté
zetének állandó virágzását minden igaz hazafi szí
véből óhajtja!

Zemplénből. A’ Hegyaljai szőlőhegyek ismét 
gazdag terméssel bíztatják a’ gazdákat; de más 
felől mind az őszi, mind a’ tavaszi vetés sok 
helyeken igen szegény; a* jó szénát termő rétek 
pedig olly kopárok, hogy a’ kaszálást sem ér
demlik.

Zágrábból írják: hogy a’ török-bosny ákok 
Junius Cílikán-Tersaczból, melly a’ hihacsi fö
lök kapitánysághoz tartozik, az Ogulini határ 
ezred őrvonalára ütöttek; de Szilliak őrnagy, őr
vonali parancsnok vezérlése alatt a’ 300 lőre 
ment megtámadok íelényi liatár-őr-katonasággal 
vitézül Msszaveretlek. A’ bosnyákok 12 holtat 
vesztettek; sebet még egyszer annyi kapott. Szil- 
liak őrnagy mellének jobb részét kemény zúzás 
érte. Junius JOdikén 3 ezeren rohantak a’ dur
va bosri) tikok véghelyeinkre; de Trebesburg ez
redes 500 határőrséggel tökéletesen szét véré > 
megszalasztá azokat. Veszteségük holtakban és 
sebesültekben mintegy" 400ra ment; részünkről 
csupán 15— ISan estek-el. Minthogy kevés nap
pal e’ történet után az osztrosaczi és tersaczi ka
pitányok békeségért köny örögtek őrvonalunknák 
’s szentül fogadók, hogy az ausztriai kormány 
és porta közt fenálló barátságos kötéseket ezen
túl a’ legpontosabban megtartandják; az öszve- 
gyült határszéli katonák saját foglalatosságikra 
haza bocsátattak.

Tek. Hont-vármegyének tisztválasztása Jun.
)(
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23dikán tartatott; főispán} úr 0  Excjának elől- 
úlése alatt. Első alispány tek. Tersztyánszky Sán
dor úr, eddig volt főjegyző; 2dik alispány volt 
főszolgabíró tek. Nyáry Antal úr.

Sófalván (ns. Doboka Ygyében) szívet eme
lő ünnep vala jnn. 8d .; n. b. e. kapitány S z é 
k e l y  Elek úr t. i. itten egy templomot kezde 
építtetni, mellyet özvegy V é ér  Judit asszony 
saját költségén bévégeztetvén, a’ több mint 30 
ezer forintba korúit díszes épület a nevezett na
pon szenteltetett-fel az ev. reform, egyszerű, de 
felemelő vallásos szertartásokkal. Első beszédet 
kolozsv ári professor t. t. S a la m o n  József úr, 
a1 másodikat kolozsvári pap t. tud. H e r e p e i  
Gergely úr tartá. Ezt követte három ns. iíjak 
confirmatioja, egy pár személynek egybeesketése, 
’s egy csecsemőnek megkeresztelése. (Vas. Újs.)

(Kir. kamarai híradás).
A’ nagyin, magyar kir. udv. Kamara Bárt- 

fai só mázsássá Reitzner Jánost, Sóvárra sóka
marai felvigyázóvá pedig eddig ugyanott fizetés
iden practikáns Berzeviczy Gábort nevezte.

B r a s s ó  Jun. 11. A’ néhai nagyméltóságu lierczeg 
Brankován úr tudva lévő piuin legatumáért innepélyes 
tiszteletet tarta a’ brassai görög ekklézsia folyó hónap 
8kán a’ görög templomban, hol 12 papok szép és igen 
fényes gazdag ornatusban felöltözve, minden görög keres
kedők ’s másoknak is számos jelenlétekben tárták az ő 
szokások szerént innepélyes czeremoniájokat, az idvezült 
jóltévőnek emlékezetére, a’ mikor is a’ templomban szám
talan sok viasz gyertyák égtek. Ezen fényes és pompás 
cv.eremonián kívül emlékezetessé teszik ezt a' napot kü
lönösön azon sokféle jól tévő ajándékok  ̂ mellyeket a’ 
mondott pium legatumból a’ brassai privilegiált görög 
compagnia érdemes bírája, jóltévőségéről esméretes Czer- 
venvodaly D. István úr, minden vallás és nemzetre való 
tekintet nélkül a’ szegények között kiosztatott. Ugyan
is : Iször a’ fogházban 136 embereknek egy egy fejér ke
nyeret, és lo  berbécset. 2or: 75 oláh, 25 catholicus, 
25 lutheránus , 25 református szegényeknek nagy számú 
törökbúza lisztet. 3or: a* templom előtt álló több mint 
500 szegényeknek külön külön egy egy kenyeret, és 
pénzt. 4er: a? templomban benn minden embernek egy 
wgy viasz gyertyát, így a’ gyermekeknek is , és 60 gyer
mekeknek pénzt adatott; a’ viasz gyertya csak együtt 
volt 1 mázsa. Vége lévén az isteni tiszteletnek, a’ gö
rög bíró úr a’ papokat és előkelőbb kereskedőket az 
ekklézsia házánál kolivával, édességgel, kávéval, és ro-

solissal fogadta , melly alkalmatossággal a’ 3 elsőbb pa
pok tiz tiz rforintot ezüst pénzben, 9 papok két két rf. 
ezüstben, 12 dászkelek egy egy ezüst forintot kaptak. 
Ezeken kívül sok házi szegények felsegítettek ezen piuin 
legatumból. Mind ezeket bévégezte a’ tisztelt bíró úrnál 
való csinos asztal, mellyet a1 3 elsőbb papoknak adott-. 
Ezen kegyes hagyományból nem csak a’ szegény sorsú 
gyermekek ingyen tanítatnak a’ görög oskolában, és sok 
nyomorult szegények felsegítetnek; hanem inég ezeken 
kívül a’ bolgárszegi felső templomnál szolgáló pap 100 
forintot, az alsó templomnál szolgáló 50 for. a’ görög 
templomnál 100 for. és az ó Brassóban szolgáló papok 
50 forintokat kapnak esztendőnként. (Érd. Hír.)

A U S T R IA ,
A" Velenczei újság jelenti: hogy az Alexan- 

driából és aegyptusi partról közelebb érkezett 
hajókon még eddig a’ döghalálnak (pestis) sem
mi nyomai nem mutatkoztak ; de Máj. 22dikén 
bizony os Medanich György „Ürmény“ nevű ausz
triai kereskedő hajón keleti pestisben betegedett- 
meg. Junius ődikén azonban annyira javult már 
a’ nevezett Medanich állapotja, hogy tökéletes 
felgyógyulását rövid nap reménylhetni.

Galiczia Rendei Jun. 25dikén valának sze
rencsések hódolatokat Ő cs. kir. Felségének egy 
küldöttség által bemutatni. A’ beszédet tartá Krieg 
báró a’ galicziai kormányszék elölülője.

0  cs. kir. Felsége méltóztatott udvari hadi 
tanácsi előlülő és lovasság generálja Hardegg Ig- 
nácz grófhoz következő legfelsőbb iratát intézni: 
„Kedves Hardegg gróf! A’ megiiresült Radosse- 
vich gyalog ezred tulajdonosává Leopold főher- 
czeget nagybátyám Rajner főberczeg legidősb 
fiát, másod tulajdonosává pedig Woeber Antal 
generalőrnagyot nevezem. Mi végett az úr tegye- 
meg a’ szükségeseket. Schönbrimn, Jun. 12ikén 
1835. Ferdinand s. kJ4

Továbbá méltóztatott Ő cs. kir. Felsége Ju
nius 12diki kegyelmes iratánál fogva az udvari 
haditanácshoz két al-elölülőt rendelni, ’s első al- 
előlülővé Hohenlohe-Langenburg Gustav liercze* 
get, másodikká pedig statustanácsi előadó és tá
bornagyi helytartó Guelphenburgi Prohaska Fe- 
rencz Adolf bárót kinevezni, ’s mindkettőjüket 
díj elengedése mellett titkos tanácsosi rangra e- 
melni; ZaniniPéter urat, Kinski gróf 47dik szá
mú gyalog ezred ezredesét, general-őrnagyi rang
gal az udvari haditanácshoz előléptetni; táborna
gyi helytartó Mihalievics Mihály urat pedig Bu-
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dara osztálynokká általtenni. Ezenkívül a" cs. k. 
hadseregnél következő változások történtek: Fitz- 
gerald Simon tábornagyi helytartó Prágái várkor
mányzóvá, helyébe pedig Mesemacre József vi
comte tábornagyi helytartó és osztálynok Péter 
vári várkormányzóvá neveztetett. Előmozdíttat- 
tak: general-őrnaggyá Haynau Julius báró ezre
des; ezredesekké: Sternfeldi Kriegelstein Her
man, Benko János, Fröhlich Károly, Koester 
György, Moga János, Siegenbergi báró Jovich 
István, Wurdener Ágoston báró, és Ilallerkői 
gróf Haller Ferencz alezredesek ; alezredesekké : 
Waldstätteni Ilayeck János Ernest, Radochay 
Miklós, Csákó Ferencz, Auer József, Poppo- 
vichGábor, Adelsterni Seidl János, Montluisant 
Briuio, Fallbuschi báró Binder Yilmos, Knőhr 
József, Strachwitz Károly báró, Lichtenstein 
Ferencz herczeg őrnagyok, és Bordini András 
corvet kapitány fregat-kapitánnyá; őrnagyokká: 
Smagalski Ferencz, Matliei Márkus, Eckhardt 
Károly báró, Gőtz Keresztély, Futaki gróf Ha
dik Gusztáv, Kulm János, Kegeln Ferencz, és 
Throner Ferencz kapitányok, Marsich József 
hajós-hadnagy corvet - kapitánnyá. Nyugalomba 
tétettek: Sacilei Marziani Ferencz tábornagyi 
helytartó ’s Prágai várkormányzó, haditárnoki 
ranggal és díjjal; továbbá: Harold Henrik báró 
és Seriba Viimos alezredesek ezredesi ranggal, 
és Beszich Miklós alezredes; Csollich Ferdinand 
és Zallár István őrnagyok; Ortner Sebestyén és 
Marenich Mátyás gyalog kapitányok őrnagyi 
ranggal és díjjal; Wagenheim Ádám, Ronzoni 
János, és Hölscher Károly gyalog kapitányok; 
továbbá Ellinger Károly és Zarda József lovas
kapitányok őrnagyi ranggal. Chaudelot Victor 
nyúgpénzes general-őrnagy az Erzsébet-Therézia- 
intézetnél nyert helyet. Idegen érdemjeleket ’s 
azoknak elfogadására és hordozására engedőimet 
nyertek : Ceccopieri Ferdinand gróf tábornagyi 
helytartó a’ würtembergi Fridrik-és a’ badeni 
nagylierczegi oroszlány-rend nagy keresztjét; 
Neu András báró ezredes a’ liessi nagyherczegi 
Lajos-rend közép keresztjét; Einsiedl Károly 
gróf kapitány, a’ burkus királyi Joannita rend kis 
keresztjét; Pöschl Károly alhadnagy a’ parmai 
nagyherczegi Constantin Szent György-rend kis 
keresztjét.

N A G Y B R IT A N N IA .
Wellington herczeg a’ spanyol hadfogadást

illető Junius lOdiki kabineti parancsolatra nézve 
tett indítványát a’ felső ház Jun. IGdiki ülésében 
visszavette. Melboiune lord, Londonderry mar
quis kérdésére feleié: hogy a’ nevezett kabineti 
parancsolat Spanyolország kérésére adatott-ki, 
és hogy az ennek következésében spanyol szol
galatba álló katonák a’ lord Elliot közbenjárására 
kötött egyezés jótéteményeiben részesülni fognak.

A’ londoni spanyol követ Alava general ki- 
hirdetteté, hogy a’ kik spanyol szolgálatba kí
vánnak állani, de Lacy Evans ezredeshez, mint 
a’ spanyol főidre küldendő ángol hadsereg vezé
réhez folyamodjanak. Egy londoni levél 28 ezer
re teszi azon segítő seregek számát, mellyeket 
Anglia, Francziaország, Belgium és Portugálba 
fognak Spanyolországba szálítani.

A Courier állítása szerént a’ Spanyolország 
számára szánt önkéntes sereg nagyon szaporodik. 
A’ katonaság az angol seregekkel egyenlő karban 
tartatik. Egy tapasztalt haditiszt haladéktalan Ir- 
landba fog menni e’ szándék előmozdítására. Az 
Albion ezeket nagyított híreknek tartja, kivált 
midőn már 11 — 12 ezer embert emlegetnek. Av 
Times nem hiszi, hogy a’ dolognak kedvező ki
menetele lenne. A’ börsén azt beszélik, bog) 
Beira herczegné és a’ Jeoni püspök mindent el
követtek a’ katonaszedés hátráltatására.

A’ Globe Junius 17diki száma szerint nagy 
szorgalommal tétetnek készületek a’ spanyol ki
rályné szolgálatába lépendő önkéntesek felfegy
verzésére és elszálítására. Az első osztállyal, mint 
hallatszik, Hodges ezredes fog elmenni, ’s Evans 
ezredes, Barnard és Bacon generálok is vezérsé- 
get vállalándnak e’ seregnél, mclly az angol had
seregével egyenlő zsóldot fog kapni.

Az alsóház Junius lődiki ülésében a’ városi 
reformot tárgyazó bili másod ízben felolvastatok. 
Peel Robert sir és Stanley lord némeüy fontos 
változtatásokat kívántak rajta tétetni; nevezete
sen Stanley lord nem hagyta helyben, hogy a’ köz
ségi tanács választása a’ bili szerént nyilvános
ság nélkül menne véghez, a’ községi tanácsnak 
megújítására három esztendő helyett hat eszten
dőt kívánt. Peel R. sir hasonló véleményben va- 
la ugyan, de javallott változtatásait a’ biztosság 
tanácskozására halasztotta, többek között: hogy 
némelly személyes tulajdonságok határoztassanak- 
meg a’ községi tanács tagjaira jelesen pedig a’ 
mayori tisztség viselhetésére nézve; továbbá, hogy



a’ mayor ne legyen egészen kivéve a’ község fel- 
iigyelése alól; ezenkívül, hogy a’ község feles
leges jövedelme iránt valameliy határozat tétes
sék; végre, hogy ne a' kormánynak egyedül, 
hanem a’ parlamentnek legyen jussa a’ városokat 
választó kerületekre osztani ’s ezekben a’ válasz
tók számát meghatározni. A’ radicalok részérói 
is tétettek némelly javallatok; nevezetesen Black- 
burae úr kívánta a’ választási just még azokra 
is terjesztetni, kik csak egy esztendő óta lak
nak valameliy városban (a3 bili rendes ott la
kást kíván) ; Eward úr pedig a’ községi taná
csot minden esztendőben újra kí\ánta választatni. 
—  A’ bíztossági tanácskozások Junius 22dikén 
kezdődtek-el. Buxton Fowell úr javallatot tett 
a' rabszolgák felszabadítása következésében kár- 
pótlásúl rendelt 20 millió font sterling fizetése el
len, mivel a’ feketék ja\ ára kötött feltételek nem 
teljesíttettek.

A’ Syracusi gróf Leopold siciliai herczeg Ju
nius 13d kán estve, úgy szín én Matuszevicz gróf 
is Petersburgból különös küldetéssel Londonba 
érkezett.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
A’ párisi börzén Junius lödikán estve azon 

hír terjed-tel, hogy Zumalacarreguy Bilbaot meg
vette; Barcelonában és Catalonia más helyein az 
18J2diki constitutio kikiáltatott; Sarragossa fel- 
zendűlt, és Burgos respublicavá lett. A’ National 
szerént e’ hírt Saint-Yon ezredes hozta Parisba.

A’ Moniteur Junius 17diki híradása szerént 
a1 spanyol szolgálatba állani kívánó Francziák az 
igazság-min isteniéi kötelesek magokat jelenteni.

A’ pairtörvényszék Jun. lödiki ülésében, 
Carrier vádlott késznek jelenté magát a’ felelet 
re, ’s az ellene tett vádat valameliy Picot nevű 
ember nyakába hárította, ki a’ politia hírhordó
ja vala, ’s kire sok tanúk azt vallották, hogy a’ 
lyoni népet szemök láttára lázadásra ingerelte. 
Picot Carrier ellen bizonyságot tőn, de ez úgy 
visszaczáfolta, hogy végre Picot kénytelen lett 
megvallani, miként ő a’ politiának ügy viselője 
vala. Carrier maga felől azt is bébizonyította, 
hogy Novemberben és Áprilisban Croix-Rousse 
lakosai előtt tekintetét a’ főbelövésre szánt fog
lyok megmentésére fordította, sőt Picot is egye
dül neki köszönhette hogy árulásáért a’ felkelők
től agyon nem lövetett. Favre ügyvéd felöl vasa 
egy hiteles bizonyítványt Croix-Rousse előkelő

lakosai részéről az iránt, hogy Picot a' támadást 
gerjesztette, nagy felkelő csapatokat vezérlett, 
maga is lövöldözött a’ katonákra ’s a’ t. ’s mégis 
szabadon bocsátatott, míg hamis feladására szá
mos munkások tömlöczbe vettettek. Ugyanezt 
bizonyíták több tanúk is , míg Picot az előlülő 
parancsolatára kivezettetett. Nagy lett a’ felindu
lás, midőn visszahozatván maga megvallá, hogy 
Lyonba hivatalnyerés végett ment, ’s azért csa
tolta ott magát a’ felkelőkhöz, hogy tetteiket ki
esmerje, czélja csupán az vala, hogy a’ kormány
nak szolgálatot tegyen. —  Jun. I7dikén Thion, 
Bertholat és Blanc vádlottak erőv el hozattak-elő 
a’ fogházból.

A’ pairszék Jun. 17diki ülésébe Thion, Ber
tholat és Blanceon kívül még négy új lyoni vád
lott , Correa, Pradel, Didier és Bernard, v itetett- 
be, kik azonban felelni nem akartak, ’s Pradel 
ki akart menni, de a’ politiaszolgák által visz- 
szatartóztatván, előadá milly erőszakkal vonczol- 
ták őt a’ palotába, ’s kéré eziránt a’ politiabiztos 
jegyzőkönyv ét felolvastatni; Lachauviliiére fel- 
olvasá a’ jegyzőkönyvet, inelly szerint Pradel, 
Bemard és Didier minden makacsságuk ellenére 
a’ városi őrök által szobájokból ki-’s a’ lépcsőkön 
levitettek; e’ vádlottak egyébiránt semmirese a- 
karván felelni, tovább folytattatott a’ tanúk ki
hallgatása.

Niemojovvski Bonaventura, a’ lengyel kor
mánynak a’ revolutio alatt utolsó elölülője, Van- 
versben, Paris mellett, Junius 17dikén meg
holt.

N É ME T OR S Z Á G.
Leuchtenberg herczegné ő kir. Magossága 

Theodelinde herczegnével Münchenből Junius 
20díkán a’ Toscanai fürdőkbe; Leuchtenberg Ma- 
ximiiián herczeg pedig már elébb, Jun. 17dikén 
Stockholmba utaztak.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Yaldes general Május 30dikán költ hivata

los jelentésében az Oraa veszteségét mintegy 200 
emberre teszi. A’ Times szerént egy proclamatio 
kereng Don Carlos neve alatt, mellyben ez köz
bocsánatot, a’ fenálló törvények megtartását, a 
cortesek függetlenségét, a’ corteskölcsönök kifi
zetését, ’s a’ mostani kormány által felszedett 
költsönök iránti cortes-végzetek elfogadását ígé
ri. Egy végzetét is közli a’ Quotidienne, melly- 
ben Don Carlos minden fegyveresen Spanyoíor-
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tóágba lépő idegent főbe lövetni parancsol, 's az 
tljyenek beadásáért jutalmat ígér.

Bayonnei Jun. 14diki levél szerint Valdes 
Jun. 9dikén Lopez és Oraa brigadások seregével 
egyesülve Puente la Reynába ment. Villafranca 
őrizetéből 150 legény D. Carloshoz ment-által, 
250 Bilbaóba kísértetett; Bergara őrizete hason
lóan D. Carlos szolgálatába állott Jaureguy (el 
Pastor) oda hagyá a’ királyné seregét, ’s Fran- 
eziaországban keresett menedéket. Az idegen se
reg, mint a' Constitutionnel írja, spanyol cocar- 
dáyal és zsoldal nem akar Spanyolországba menni.

Madridi Jun. lld ik i levél szerint az új mi
niste rium még sincs végképen öszveszerkeztet- 
v e , ’s csak annyi bizonyos felőle, hogy előlülő 
Toreno gróf, ki annak liberálisabb irán) fog ad
ni , mit az oppositio legnagyobb befolyású tag
jaival volt tanakodásiból gyaníthatni. Medrano 
és Dehesa urak beadták lemondásukat, ’s hihe
tőleg ki fognak lépni.

De las Amarillas marquis a’ cortesek első 
kamarájának elölülője Ahumada herczeg névvel 
első osztályú spanyol naggyá neveztetett. A’ Mes
sager jövendöli: hogy ha megérkezik Madridba 
»’ nem avatkozás híre, Toreno gróf nehezen fogja 
kiállhatnia’ pártok által támasztandó viharokat, 
•a könnyen Arguclles és Calatrava fclekezete jut
hat a’ kormányra.

Toreno gróf Madridban San Miguel general 
élőiül ése alatt udvari hadi tanácsot, alkotott, melly 
fogja az éjszaki sereg munkálódásait vezetni Bay
onnei levél Jun. I3kán írja: hogy a’ Bilbao falai 
mellett volt carlisták, félelemből-c vagy hadi ra- 
vasszágból ? nem tudni, visszavonták magokat 

B E L G IU M .
A’ senatus és képviselő kamara Jun. 17kén 

költ királyi végzés által Aug. 4dikére hívatott- 
öszve.

D Á N IA .
Kopenhaga, Junius 7kén. A’ dán kanczellá- 

ria Máj. 31dikén szorosan meghagyá a’ pofit iái 
tiszthatóságoknak, hogy az idegenek és külföld
ről visszatérő benfőldiek útleveleiket nyomosán 
megvizsgálják, és nem csak a’ gyanúsakat tüstént 
visszautasítsák, hanem azokra is szemesen fel
vigyázzanak, kiknek az országon keresztül uta
zást vagy ott tartózkodást, útleveleiknél fogva, 
meg nem tagadhatni. Oddis Sognban, Hadersle
ben prépostságban, egy tisztes házaspár Május

6dikán ölé gyöngylakadalmát, vagy házassága 
75dik évnapját. A’ férfi, Anders Petersen, 98, 
az asszony pedig, Mette Anders, 90 esztendős; 
’s mindketten frisck és vidámak.

Egy 50 ágyús dán fregát közelébb Livorno- 
ba érkezett, hogy Thorwaldsen márványból ké
szített műveinek egy részét Kopenhagába vigye. 
Maga c’ derék művész is szándékozik e ’ nyáron 
hazáját meglátogatni, hogy műveinek felállítá
sukkor jelen lehessen.

A M E R IK A .
A’ Globe perui hírlap után írja, hogy Ca- 

ramanco tartományban 1763ban holr-meg egy 
spanyol, ki 144 esztendőt, 8 hónapot és 5 napot 
é lt , és 800 gyermeket, unokát, ’s unokák uno
káit hagya hátra. Ugyanott 1792ben 8 személy 
találtatott, kik 114, 117, 121, 131, 132, 135, 
141 és 147 esztendősek valának.

Newyorki hírlapok szerént Május 20dikán 
Baltimoreban nagy gyűlés tartatott az egyesült 
statusok elölülőjének ’s alelőhilőjének választása 
végett; czélja az vala, hogy van Buren Márton 
úr elválasztását elősegítse. Uj-Orleanshan kiütött 
a’ cholera. Az Amerikával kötött szerződésnek 
a’ franczia követkamara által elfogadtatása még 
ekkor nem vala tudva az egyesült statusokban. 
Tampicobói írják, hogy a’ mexicoi új revolutio 
nagyon keményen kezd folyni. Alvarez general 
és Farias, kikkel már némelly statusok egyet
értettek, Mexicohan szándékoztak seregeiket e- 
gyesíteni, mig másfelől Santanna hadával Tam
pico felé nyomult. Barragan még ekkor is vitte 
az előlülőségct. Zacaterasban csendesség uralkodik, 
mivel e’ status kormánya nem akar polgárhábo
rúba keveredni; minélfogva az ellene küldött se
regek visszahúzattak.

SVÉCZIA.
Az országgyűlés Máj. 26 ésI27dikén történt 

berekesztésekor mindöszve 71 búcsúbeszéd tar
tatott; a’ király és királyi ház tagjai ugyanis 17 
beszéddel feleltek a’ szónok beszédére; az or
szág marsalja és többi szónokok közűi mindenik 
6 beszédet mondott, a’ karok 12tőí, a’ rendek 
legidősb tagjai a’ szónokhoz 3 a t, a’ biztosságok 
az elölülők váiaszival együtt 14et, a’ paraszt 
rend titoknoka le t ,  ide nem számolván a szó
nokok által a’ búcsúzó küldöttségeknek adott fe
leleteket.



P O R T U G  A L L I A.
Portugalliában most főkép három dolog fog- 

lalatoskodtatja a1 közönség figyelmét: a’ spanyol 
avatkozás, a’ ministeri változás és a’királyné há
zassága. Az avatkozásra nézve. Máj. 29kén egye- 
zőJeg elfogadá az új ministerium Spanyolország 
felszólítását, minél fogva 8 ezerből álló sereg, 
két osztályban, egyik az északi tartományokból, 
másik Alentejoból, fog Spanyolországba menni. 
A’ ministen változás a’ szerint történt, mint már 
megírtuk, azt jegyezvén-meg, hogy Carvalho, 
vallás és igazság új ministere, nem egy Silva 
Carvalho kilépett közjövedelmi ministerrel. Az 
előbbi ministerium eloszlatására, lissaboni tudó
sítások szerint, az ada okot, hogy Freire úr kérte 
a királynét bizonyos személyeknek czímzeteket 
adó, s Villareal és Miranda urakat statustaná
csosokká nevező végzések aláírására, de a’ király
né ezt nem akará cselekedni, ’s egészen más előlép
tetési jegyzéket ada-elő, mellyet viszont, a’ minis
ter vonakodott aláírni: mire a’ királyné monda, 
hogy ministernek többé ne tartsa magát, fog ő más 
férfiakat találni, kik névjegyzékét aláírják, ’s a- 
Jkaratját teljesítik, ’s Saldanha marquist azonnal 
magához hivatván, reá bízta a’ ministerium alko
tását. Még bizonyosabbnak mondatik, hogy a’ 
ministeri változást a’ királynénak Nemours her- 
czeggel leendő egybekelése okozta, mit a’ csá
szárné, Freire és Carvalho urak ellenzettek, Pal- 
mella herczeg pedig az egész aristokratiával és 
camarillával együtt igen pártolt. A’ köz hír sze
rént Ficalhao és Loulé marquisnék leginkább elő- 
segíték e’ nagy és hirtelen változást. —  A’ Mor
ning-Chronicle Jun. l lk i  számában írja, hogy 
Howard de Walden lord, lissaboni angol követ, 
a' ministeri változást követő nap hivatalos levelet 
kapott a’ külső statustitoknoktól, mellyet azon
nal közle Saldanha marquissal. E’ levélben ki- 
nyilatkozfaték, hogy ha a’ czélba vett házasság 
végrehajtatik, az Anglia és Portugálba közti kap
csolat mostani lábán nem maradhat; a’ királyné 
ugyan szabad tetszése szm’nti politikát követhet, 
de abban Angliától közmunkálást ne várjon. Sal
danha marquis más nap mindjárt tudósító Howard 
de Walden lordot, hogy a’ királynénak Nemours 
herczeggel czélba vett házasságáról elhatározottan 
le van mondva.

GÖRÖGORSZÁG.
Triest, Jun. 13dikán. Tegnap a’ hír terjedt- *

-  (
el, hogy (ítto király Ő Felsége tiszta görög mi
nisterium alkotásával és nemzeti gyűlés öszve- 
hívásával kezdte-el a’ kormányzást; de e’ hír csak 
azon forrásból eredhete, hogy a’ király thrónus- 
ra léptét megelőző héten Athénéből indúlt némelly 
levelek a’ kormányzásnak illy módon leendő kez
dése iránt kívánságot, sőt majdnem bizonyos re
ményt nyilvánítónak, azon fontos környülmény- 
re építvén azt, hogy addig még Otto királynak 
Armansperg gróf megmaradását illető határozatá
ról senki semmit-se tudott.

T O R O K O R SZ Á G .
Konstantinápólból Május 22dikén írt tudósí

tások szerént a’ suhan Brussa és Konieh váro
sokba szándékozott útazni. Bescliiktaschban egy 
nagy kézműoskola állíttatott. Cochrane amérikai 
földmérő a’ seraskiernek olly ágyú kis példányát 
mutatta-bé, melly csupán két ember szolgálata 
mellett egy minutum alatt 60szor lő. A’ hadini- 
nister illendő megjutalmazást Ígért a’ földmérő
nek, ha ágyúját nagyban pontosan elkészítendő 
Egy ángol földmérőre az bízatott, hogy Kan- 
delyben artesiai kútat készítsen A’ Dardanellák
nál 27 sátor vonatott veszteglőül Aegyptus ellen, 
utóbb kőépületek fognak felállíttatni. Road ame
rikai földmérő, a’ Nuszretie fregat építője, je
les művéért az érdemjegyen kivid 20,000 pias- 
tert kapott a’ sultantól ajándékúí. E’ hajó, no
ha csak 84 ágyús, hosszabb a’ 130 ágyús Mah- 
inudie nagy lineahajónál. — Ibrahim basa visz- 
szajötte után Syriában új katonaszedést paran
csolt. Tarsusban egy nagy hadi raktár állíttatott. 
Az Eufrathoz indult ángol expeditio Syriában 
letartóztatott, ’s a’ gőzerőmű a’ vicekirály pa
rancsolatjára zár alá tétetett. Trapezunti Április 
21 ki tudósítások szerént Mohammed schab a’ déli 
tartományokba indult, Henri Bethune úr pedig 
a’ sereg előcsapatával Ispahant megszállva tartot
ta. A’ Tiuiisi bey Máj. 20kán megholt. Követi az 
uralkodásban Sidi Mustapha.

Kairóban még mindég növekedik a’ dögha
lál; Április I3dikán 550 lakos mult-ki benne. 
Öszvesen 10 ezeret ragadt már el e’ városban a‘ 
pestis; és így minden 30 közűi egyet, ha Kairo 
népességét 300 ezerre tesszük. Még szörnyűbb 
a’ pestis dühössége Alexandriában, hol naponként 
70-90 lakos hal-meg, jóllehet már a’ 60 ezer 
népség közűi több mint 13 ezer lett aJ döghalál 
áldozatja.

5 ) -

Kiadja K u ltsá r  A. — Szerkezted G a lv á c s y .  Zöldkert utcza ( ôfjl&acfyer>©aflfe) 498. sz.
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A  H a z a t  ys K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s  o k  h o  z.

F ig y c llílG Z tG tG S . Hogy t. ez. Olvasóinknak az első számtól kezdve szolgálhassunk 
üjságlevelcinkel; kérjük, rendeléseiket postán, vagy egyenesen hozzánk utasított levelekben 
minél gyorsabban megtenni méltóztassanak. Pesten Júliusban 1835.

A’ H azai ’s Külföldi Tudósítások Hivatala , 
Zöldkert úteza (Itéfú&acber @af[e) 498 sz.

^ l )  B o r  c la d a s  h ir d e tG S e . Ts ns Tolna ’s Bara g  a vármegyében az úgy ne
vezett Pécsváradi kerületben kebelezett egyházi és oskolai ala» javakhoz tartozandó alább 
megnevezett uradalmakban a’ vevők kívánsága szerint hordónként, vagy nagyobb mennyiség
ben de még is hordó nélkül árverés útján azonnali kész pénzfizetés mi llett fognak eladatni.

S z é k  s z á r  d ón  e’ f. e. Sz. Jakab hava* 15kén az úgy nevezett Palánki pinezében 2145J 
akó vörös bor 183 ádik észt. termésből.

B o z s o k o n  e f. e. Sz. Jakab hava1 20kán 129 akő fejér , 1700 aká vörös bor 1831* 
1832- 1833. észt. termésből, 3156 akó fejér, és 1923 akó vörös bor 1831. ♦ szt. termésből.

V e r s e n d e n  és Bab a r ez on e1 f. e. Sz. Jakab hava’ 22én 708^ akó fejér, 2990 akó 
vörös bor 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. esztendei termésből.

P é c s  v á r a d o n  vagy S z i l á g y o n  e5 f. e. Sz. Jakab hava 2 lén 1544 akő fejér, 
4872 akó vörös bor 1834. észt, termésből.

M á g o c s o n , és pedig J e n e ö n  e’ folyó oszt. Sz. Jakab hava* 28án, M á g o c s o n  e3 
f. észt. Sz. Jakab hava’ 30án, és H a r c z o n  e’ f. észt. Sz. Jakab hava’ 3lén öszv**sen 6G7 akó 
vörös bor 1831. 1832. 1833. észt. termésből, 74 ako fejér, és 1977 akó vörös bor 1834. észt. 
termésből. — Ezen borokat megvenni szándékozók tehát illendően kérettelnek, neterheltes- 
senek a’ rendelt helyre, és napra szükséges bánatpénzei ellátva megjelenni.

Ezenkívül közhírré tétetik, hogy a’ föntebb nevezett uradalmakban a’ fellyebb kitel? 
bor mennyiségen kivül, még sok ezer akó fejér, és vörös eladó borok fekszenek, meilyek 
eránt a’ venni szándékozók, a’ Pécsváradi H. Praefectnssal ,. felsőbb helybenhagyás remény
sége alatt, minden órában szerződésre léphetnek. Költ Pécsváradon Sz-lván hava 24. 1835d. eszi.

( 1 }  H ír a d á s .  Zemplén vármegyében S. A. Újhely városában av köz fogházban té- 
%ó rabok számára esztendőnként mintegy 70,000. — Ezenkívül az itt szállásoló gyalog kato
naságnak is mintegy 14,000 portió kenyér kisütése kívántaiván, minckutánna ebben, úgy 
szinte a’ gyűlések és minden esztendőben négyszer tartatni szokott rendes törvény-székek miatt 
ide gyülekező számos uraságok, ’s a* bel) beii lakosok részére is szükséges jó zsemlyék kiszol
gáltatásában nagy fogyatkozás lenne; ezen köz szükség a1 tisztelt megye köz gyűlése határozá
sa következésében azon tekintetből tétetik közönségessé ; hogy a’ közvárakozásnak minden 
tekintetbe megfelelhető egy alkalmatos P é k  szolgálatja helyét itt a5 legkedvezőbb kinézésekkel 
találh uja-fel

(I) Hirdetmény. Minthogy a’ méltóságos F'öldvári uradalomhoz tartozandó Kom
lód helységben lévő vendégfogadó kerítése égett téglából újra fog felépítetni; az a'felsőbb he
lyen helybenhagyott költségből, a’ legkevesebbet kívánó értelmes építőmesternek f. e. Julius hónap 
27dik napján, a’ Földvári tiszttartói hivatalban szokott délelőtti órákban licitatióképen által 
fog adatni, azért mind azok, kik ezen kerítés felépítését általvenni szándékoznak, a’ fentebb 
nevezett napra és helyre 66 ft 11 kr. v. czédulai bánatpénzei megjelenni illendően meghívatat- 
nak. —  Földváron Junius hónap 27dik napján 1835. (3 )

Második Félesztendő 1835.



K o )(

(1 )  .V magyar kir. udv. Kincstár rendelésénél fogva jelentetik : hogy némelly a* 
szabad k. bánya Nagybánya városhoz tartozó javak, u. m. a’ Felső - Ferneczeii vendégfogadó 
valamint az oltani malom., és mészárszék e1 f. év Augustus Isőjén tartandó nyilvános árverés 
által lső Novembertől kéz ivé 3 esztendőre a’ legtöbbet ígérőnek bérbe adatnak; — melly ár
verésre fent említett napra a’ bérbe venni kívánók ezennel meghívatnak. Budán Jun. 28. 1835.

( 1 )  Á r v e r é s i  j e l e n t é s o  Jövő hétfőn, úgymint folyó Julius 6dik ’s következő 
napjain, a’ szokott délelőtti s délutánni órákban, Pesten az Újvilág útczában 551dik szám 
alatt, néhai kir. tábJ. ügyész Dóst/ István úr hagyományához tartozó különféle ingó javak, 
nevezetesen: házi bútorok, üvegekbe lehúzott tokai asszúszőlő — és egyébb közönséges asz
tali bor, üres hordók, -egy félfedelii hintó, egynéhány száz hradeki vastagabb és véko
nyabb fenyő deszkák (mellyek már harmadfél esztendő óla fedél alatt tartatlak ’s az említett 
hagyományhoz tartozó kertben, a’ József városi úgy nevezett serfőző útczában előbb is meg
tekinthetők) *s több eféle , készpénzbeli fizetésért, nyilvános úrverés útján a’ legtöbbel Ígé
rőnek elfognak adatni. (2 )

( I )  J d c n t C S .  M ä g ’y a r  P a t ik a  az az, Magyar- és Erdélyországban termő 
Pofikai állatok, növevénjek és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi k ül or
vosok mik , földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — Már 
sajtó alatt van a’ munka, és már az I. résznek nagyobb része kinyomtattatott. Az egész mun
ka Augustusi Pesti vásárra kész lesz. Az előfizetés három — 3 forint ezüstben. Lehet előre 
fizetni nálam, a1 képíró útczában 321 szám alatt, v» Eggenberger könyváros könyvboltjában. 
Pesten Jun. 29d. 1835« I). Kováts s. 6,

0)  Hirdetmény. AJ nm. m. k. u. Kamarának rendelése következésében köz 
hírré tétetik: hogy az Eszlergami Érsekségben, jelesen pedig-Pozsonyban az uradalmi pin- 
ezeknél jövő Julius I4én és reá következő napokban 2147 akó ó , és 1878 akó új bor; Esz
tergámban, Julius 2 lén és utánna való napokban 2682 akó ó , és 2318 akó új bor; nem kü- 
lömben a’ Guttai uradalomhoz tartozó, és Komárom vármegyében közel Tatához h e ly ezte 
tett Mocsa helységben Julius 28án 300 akó ó , és 356 akó új bor, szokott reggeli órákban 
tartandó nyilvános árverés útján, nagyobb, vagy kissebb mennyiségben hordó nélkül a’ 
legtöbbet ígérőnek elardalni fognak. Melly árverésre a’ venni szándékozók, elegendő bánat
pénzei ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Junius 26án 1835. (3 )

Eggenberger József könyvárosnái Pesten,
Batátokpiaczán a' királyi Egyetem könyvtárának általellenében sok más rtj könyveken kí

vül következendők is jelentek-meg « árok pengő pénzben.
Sárvári b első Vidéki gróf Széchényi István arczképe, készítette és kőre metszette Schíifft arcz- 

képfestő, nyomtatta Schmid. 1 for.
A1 Buda 's Pest közt építtetni javait állandó hid tárgyában Pestre kiküldetett országos* vá- 

lasztottság jelentése. Folio, Pozsony 1835 fű zve i for.
Schoepf Aug. Orvosi rendszerek— Gyógymódok ’s némelly rokon Tárgyakról. 8 rét Pest 1835 

borítékba kötve 48 kr.
.IHictyíec 21. 5 -  uo llfian bige fctynefle U n g a r , ober í£eoreíif<#'/prafíifc&e unb le i# ífa íííic £ e  2ínn?eifuug

buccl; © elbfhtníerricbí a u f  b iejeín jig  u n b  m őgíic^fl gefcfrroinbefle 2írf in  einem  äufeeft furjem  t* 
raum  richtig ungartfety íe fe n , fe je ib e n  unb fprec^en 511 fernen. 1 2 m o  2 ö i e n l 8 3 5  f ű z v e  1 f o r .( 2 )



Lemondás a’ Visszalépésről
a’ S a n i o k l e s k i  n a g y  és  n y e r e s é g e s  Lo t t é r i á r a  nézve

Coith DL Fia és Társánál Becsben.
A ’ húzás véghez megy, ha elébb nem. November 26dikán 

a folyó esztendőben, bizonyosan.
F e l s é g e s  e n g e d e I e m ni e I a1

8 A M O K L E S K I  S Z É P  U R A D A L O M ,
mellyért visszaváltságúl:

250,000 V á l t ó ,  v a g y 100,000
Pengő forint igértetik lettéria által ki fog játszatni. Ezen nyereséges lottériában 

vagyon 2 5 59 1 4 pénznyerő sors, mellyek 5 2 5 ,0 0 0  váltó forintot tesznek, és.7 ,5 0 0  fekete sors 

mellynek becsek 7 5 ^ 0 0 0  v á l t .  f o r i n t

öszvesen tehát vál t .  . forint .

)( 0 )(

pénznj erő sorsokra ekként felosztva :
250,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 6 ,000, 5 ,000 , 4 ,000, 3,500, 3,250, 3,000,
2,250, 2,0C0, 1,500, 1,300, 1,200, 1,000, 500 , 250, 2 0 0 , 125, 100 ’s így tovább; v. for.

és 7 , 5 0 0  fekete sorsokra, a’ kimutatás szerint.
A’ k é k  in g y e n  n y e r ő  s o r s o k n a k  k ü lö n ö s  h [ú z á sá r a

d 0 2  pénznyerő sorsok vannak határozva úgym int: 2 0 , 0 0 0 ,  6 , 0 0 0  , 3 , 2 5 0 ,  2 , 2 5 0 ,
1 , 0 0 0 ,  5 0 0 ,  2 5 0 ,  1 2 5 ,  1 0 0  vált. forint, ’s így .tovább;

öszvesen tehát 50,000 v á l t .  f o r i n ,

sorsoknak, a* díj-sorsokkal együtt # 140,000 f o r i n t o n  k e l l  n y e r n i e k .

A1 kék ingyennyerő sorsok nemcsak az által tüntetik-ki magokat nyereségesen, hogy ezek 
bizonyosan nyernek, és közülök 502nek okvetetlenííl kétszer kell nyerni; hanem azáltal is 
még, hogy ezek a' többi sorsokkal együtt a’ jószágokra és aVpénzbeli nyerésekre is szintúgy 

játszanak , ’s ennek felette szerencés esetben tizenegyszer nyerhetnek.
A’ ki öt veres sorsot vesz 12£ v. forintjával , azokra ráadásul egy kék ingyennyerő sorsot 
kap (m ellynek, a; mint feljobb mondódott ok vetetlenül nyerni k e ll) , mind addig, míg azok 
einem fogynak. — A’ ki pedig 5 fekete sorsot vesz 10 vált. forintjával , annak azokra csak

egy közönséges fekete sors adatik ingyen ráadásul.
Sorsokat ezen lotteriából kaphatni Pesten Liedemann F ridrik  irószobájában, és Liedemann 
______________ F. Ferencz „szép magyarnéhoz2 * 4. czimü rőfös kereskedésében.

(2) Hirdetmény. Mélt. báró Haruckerr nemzettség részéről e’ f. 1835. e. Alig
3kán Szarvas mezővárosában, mélt. gróf Bolza József úr gazdasági irószobájában, szokott
reggeli órákban, a’ Csorvási, és Kis-Apátzai közös puszták árverés útján, 1835. Sept. 29tőí



kezdve, 1811 ki Sept.29ig,6 esztendőre haszonbérbe adatni fognak. — A’ Csorvási puszta fek
szik ns Békés vgyében, ’s teszen öszvesen- 1100 négyszeg öllel számítva- 4705 holdat; — a’ 
Kis-Apátzai puszta pedig ns Csanád vgyében, és teszen szinte öszvesen- 1100 négyszeg öllel 
számítva- 2910 holdat. — Mind az egyik , mind a másik puszta , különösen egy tagban, vagy 
pedig a' haszonbérbe vevők kívánsága szerint több kisebb darabokban is ki fognak adatni.

H ir d e t m é n y *  A’ nagymélt. m. k. u. Kamara részéről köz hírré tétetik: hogy 
ns Torontál vármegyében helyzelt szabados Nagy Becskerek kamarai mezővárosában a’ bor- 
m érő, ’s serfőzési jog az ehez megkivántató eszközökkel bőven ellátott épületekkel, 1I4£ 
hold szántó, és kaszálóképen használható földdel együtt, c’ f. e. Augustus 4kén , éspedig f. e. 
November Iső napjától kezdve három egymást követő esztendőre, felsőbb helyről következen
dő helybenhagyás m ellett, haszonbérbe adatni fog. — A’ bét leni szándékozók tehát 330 pengő 
forint bánatpénzei felkészülve a’ fentnevezelt helyen ’s napon a1 mezővárosi tanácsbázba 
reggeli Dórára ezennel meghívatnak. — A’ bérleti feltételek pedig előre is láthatók ugyanott. 
Budán Jun. 20kán 1835. f.3)

( 2 )  H i r d e t m é n y .  A’ nm .m . k. udvari Kamara rendelésénél fogva közhírré té
tetik : hogy ns Nográd vármegyében kebelezett Yangarcz helység határában találtató, előbb 
néhai Bubenka illés által zálogképen 1900, v. forintokon szerzett ’s birt, most pedig ugyan
azon czim mellett a’ királyi fiscus birtokában lévő , ’s egy jelenleg kertnek használt belső te
lekből 29 pozsonyi mérős szántóföldbű}, egy két szekér szénát és sarjút termő rétből ’s 
négy darab hetes dézma alá tartozó szőlőbűi álló rész-jószág, e’ folyó 18'35dik esztendei Mind
szent hava lső napjától ugyanazon czimmel és joggal, mellyel azt a’ királyi fisrws bírja, ’s 
bírhatná, az ezen részjoszágon fekvő 1900 váltó forintoknak egyszerre, vagy a' környülmé- 
nyekhez képest részenkénti lefizetése mellett, eladatni fog. A’ többi illető feltétel* kel Yadker- 
ten Nógrád vármegyében, a’ kir. fiscus Nográd vgybéli bites ügyvédjénél, Tóth Sooki Sonky 
Gábor úrnál, a’ fentkitett idő előtt is bővebben megérthetni. Budán Jun. 19d. napján. 1835,

Nemzeti Divatujság
e' czim alatt:

„ R a j  z o l a t o k 44
E' divatujságnak legfinomabb angol velinen , divatképekkel és nemzeti-képtárral, Ju

lius’ lsojétől kezdve jövő félesztendőre is postán küldve ára csak 5 pengő forint leszen ; bel) - 
ben boritéktalanul 4 p. fr. boritékkai 4 fr. 24 kr. pengő.

Júliusi lső számával e’ divatujságnak gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  úr arczképe fog 
megjelenni.

Előfizethetni a’ szerkesztőségnél, Dorottya-útczában lld . sz. a. t. Czigler úr’ házában; 
egyebütt minden cs. k. Posta-hivatalnál. Pest, Jun. 20d. 1835. Szerkeszti *s kiadja

M  u n k á c s y  J á n o s .

X 0 X

A \ 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  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben

Jun. 2"»-dikén 6 Láb, 10 Hüv. 9 Von. Jun. 26-dikán 6 Láb, 30 Hüv. 9 Von.
— 27-dikén 6 Láb, 7 Hüv. 6 Von. — 28-dikán 6 Láb, 7 Hüv. 3 Von.

Jtil.
2 Mikén 6 Láb, 8 Hüv. 0 Von. — 30-dikán 6 Láb, 11 Hüv. 0 Von.

1-sőjén 7 Láb, 2 Hüv. 9 Von.

Budán, Junius 27dikén kijött számok: 37. 11. 25. 56. 42.



2. 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 .
P E ST E N Szombaton Szent-Jakablió* Iáik napján. 1835.

M A G Y A R -É S  E R D É L Y O R S Z Á G .

Ő csász. kir. Felsége a" főméit, m. kir. udv. 
Kanczelláriához bocsátott legfelsőbb határozatá
ban a’ Budai kerület fő tartományi biztosát Viz- 
kelety Mihály urat magyar királyi tanácsossá ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége Bedeghi Gróf Nyáry Ru
dolf urat kamarásává nevezni kegyelmesen mél
tóztatott.

0  cs. kir. Felsége Jun. Odiki legfelsőbb ha
tározatában Szentgyörgyi Imre úrnak erdélyi kor
mányszéki tanácsossá lett előléptetése által meg- 
üresűlt erdélyi udv. titoknoki tisztségre eddig ud
vari concipistaságot viselt Nagynyujtódi Jancsó 
Imre urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Az erdélyi udv Kanczellária Gebbel Károly 
úrnak előléptetése által az erdélyi kormányszék
nél megüresült jegyzőkönyvi-hívatal-igazgatására 
eddig ugyanott al-jegyzőkönyvi iktató Nagy Aj- 
tai Donáth Lajos urat nevezte.

Tek. Nógrád-vármegy ében az országgyűlési 
követségről lemondott tek. Prónay János tábla
bíró úr helyébe tek. Kubinyi Ferencz főszolga
bíró úr választatott követül.

Nemes Hont vármegyének Jun. 23d. és 24kén tar
tott tisztválasztása a’ már említetteken kívül ekép ütött- 
ki: főjegyző Balogliy Imre; aljegyző: Iső Bakay Fer
dinand, 2dik Gyürky Medárd; lajstromzó ’s levéltár
itok Bakay László; tiszt, aljegyzők: Fehérváry Miklós, 
Buócz Dénes ’s Balogliy Elek; főadószedők: liadi Ku
binyi Vilmos; házi Baross Károly; főbiztos Okoli- 
csányi Károly ; számvevő Nagy Antal; főügyészek : Vaj
da István ’s Podhorszky László; aliigyész Okolicsá- 
nyi Lucziáii; tiszt, alügyészek: Reviczky Antal, Sar- 
nóczay János, Pongrácz Gyula, Laszkáry Miklós, Ma- 
tulay Fridiik és Fricz Pál. Portárnok főbírói rang
gal Ebeczky Pál. Járásbeli tisztviselők: a’ bozóki já
rásban fő szolgabíró: Luka Sándor; al szolgabírák: 
Egry György és Vladár László; al adószedő Pruszkay 

M ásodik  Félesxte/tdo

József; esküitek: Gyürky Ambrus, Gracza János és 
Gyura Lajos; al biztos Kasza Bertalan: ipolyi járás
ban fő szolgabíró: Mártouffi Dénes; al szolgabírák; 
Gyürky Sándor és Laszkáry Lajos; al adószedő Ghé- 
czy Lajos; esküttek: Lábody Gábor, Kasza Ágoston és 
Pon grácz Lajos; al biztos Pruszkay Dénes; — selme- 
czi járásban fő szolgabíró Seinbery Imre; al szolgabírók: 
Stummer Ferencz és Boronkay Lajos; al adószedő Haan 
Titus; esküttek: Petróczy Lajos, Sembery Boldizsár é$ 
Okolicsányi Imre; al biztos Petykó József; — báthi já
rásban fő szolgabíró Majláth Lajos; al szolgabírák : 
Sántha Ágoston és Sarnóczay József; al adószedő Czerztf 
Elek; esküttek: Reviczky Ferencz, Verebélyi Ferdinand 
és Sztruhár Elek; al biztos Szabó József. Várnagy Kab- 
zány László. Ugyan e’ tisztújító-szék alkalmával az első 
alispáni hivatalról és országgyűlési követségről lemon
dott Majtliényi Antal úr helyébe, táblabíró Tersztyánsz- 
ky Antal úr választatott országgyűlési követté.

Poprád kir. koronái ’s szepesi város ágost. 
vallásu gyülekezete Junius Udikén tartá újonnan 
épült egyháza felszenteltetésének ünnepét; bú
csút vévéu I760ban csupán fából épített már dü- 
ledező templomától. A1 felszentelő imádságot a’ 
tiszai kerület superintendense főtiszt Jozeffy Pál 
úr, a' felszentelő egyházi beszédet pedig helybe
li prédikátor tiszt. Kuntz Dávid úr tartá.

Nagy Váradon Junius I3kán tüdő-sorvadás
ban négy hónapi betegeskedése után az örök élet
re átszenderűlt tek. Novák István úr, Bihar vár
megyének táblabírája, és a’ nagyváradi kerület
ben a’ kegyes hagyomány! jószágok k. ügyvéde 
életének 47dik esztendejében. Béke hamvainak !

A U S T R IA .
Felső Austria Uttendorf nevű helységében 

Jun* 4kén 3 óra alatt 96 ház lett hamuvá. A* 
szörnyű tűz által okozott kár fél millió forintra 
tétetik. Csehország Sobieslau városában mult Apr. 
14kén 82 ház ’s 12 csűr égett-el. A’ kár mintegy 
130 ezer forintra rúg.
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N A G Y B R IT A N N IA ,
Fl-ancziaország és Anglia közt, a spanyol ü- 

gyek felett folyt alkudozásról, a’ Times párisi 
levelezőjének tudósításából ezeket közöljük: Fran- 
cziaország kormánya e’ három kérdést terjeszté 
Palmerston lord elibe: Veli-e az angol kormány, 
hogy a1 casus foederis a’ négyes szövetség értel
mében előállott, ’s ideje már Ó katholika Felsé
ge felszólítását teljesíteniI Feltéve, hogy az a- 
vatkozás szükségesnek esmertetik, kész lenne-e 
majd Anglia Francziaországgal együtt segíteni 
Spanyolországot! Ha Francziaország, a’ spanyol 
kormány kívánságáhozképest, sereget küldene a’ 
pyrenäusokon túl, várhatna-e segítséget Angliá
tól ezen avatkozás európai következményeire néz
ve! A’ két első kérdésre tagadólag felelt az an
gol kormány, a’ harmadikra pedig azt válaszo- 
lá , hogy ha Francziaországnak elegendő okai 
vannak a’ magános avatkozásra, Anglia nem te- 
szen kifogást ellene, de mivel ennek ideje, néze
te szerint, még el nem jött, a’ második kérdésre 
adott válasz, az utolsóra is megfelel. Ennek kö
vetkezésében a’ franczia kormány tüstént közié 
Reyneval gróffal azon határozatát, hogy Spanyol- 
ország felszólítását maga nem teljesíti. E’ hír a’ 
Madridban lévő francziák és angolok bátorságára 
könnyen veszélyt hozhat; különösen Reyneval 
úr kellemetlen helyezetbe fog esni, mert ő biz- 
tatta-fel a’ spanyol kormányt, ’s kívánságának 
kieszközlését maga ajánlotta, miért hivatalában 
nehezen marad-meg, a’ királyné kabinetjében volt 
nagy befolyását pedig minden esetre elveszti.

A’ National Jun. lOdikén az Angliában kez
dett spanyol hadfogadásról írt hosszú c/ikkelyé- 
ben többek közt így szól: Az angol hírlapok 
folyvást nagyítják a’ spanyol királyné részére 
készülő expeditiót; pedig az egész dolog nem e- 
gyéb borséi munkálatnál, mellyet némelly spa
nyol kölcsönben részes házak gyámolítnak. Az 
avatkozást ellenzik a' párisi pénzváltók, a’ lon
doniak pedig minden tehetségökből pártolják azt; 
de e’ pillanatnyi buzgalom meg fog hűlni, mi
helyt a’ pénzár régi folyamatát elérvén a’ köte
lezvényeken túl adhatnak. Ez ezen íinancziai há
borúnak morálja. Hogy a’ spanyol kötelezvé
nyek feljebb hágjanak, szükséges tízezer embert 
kiállítani, fel fegyverzeni ’s az illető helyre szá
lltam; de mihelyt a’ londoni börse megmenek- 
•zik a’ spanyol kötelezvényektől, egy fillért sem

költ többé az expeditióra. Maga a’ kormány is a’ 
tőkepénzesek jajgatásinak és sürgető rimánkodá- 
sinak engedett, örülvén egyszersmind, hogy e’ 
kérdést csak egy már szinte elfelejtett régi tör
vény felfüggesztésével elmellőzheté; mert ha a’ 
négyes szövetséget kéntelen valaa’ felső ház ellen
séges és az alsó ház kétséges többsége elibe ter
jeszteni , ez által nagy szorongásba ejtetett vol
na. Melbourne ministeriuma, a’ benne bízó ra- 
dicalis szellemtől gyáinolítatva, ez ülés alatt ta
lán még némelly belső reformi rendszabásokat 
keresztül vihet; Russell lord, O’Connell segítsé
gével, a’ városi rendszer bilijét, e's talán az ir- 
landi tizedbillt is , kivívhatja; de Spring-Rice úr 
egy shillinget sem kapna Christina királyné ér
dekére. Váljon micsoda szolgálatot tehetnek Spa
nyolországban a’ city hadi fenyítékhez nem szo
kott, irlandi parasztokból álló ezredei! A’spanyol 
katonák e’ jobb öltözetű, zsoldu, kiváltságos 
csapatok látására talán könnyebben szenvedendik 
a’ szükséget és sanyaruságot! Váljon Evans ez
redes, ki 20 esztendő óta nem foglalatoskodott 
hadi dolgokkal, képes leszen-e egy egész sere
get vezérleni, szabályos hadi tervet készíteni, 
vagy kész leszen a’ spanyol generálok alatt len
n i, kik egy bataliont sem tudnak kormányozni! 
A’ city adhat a’ spanyol királynénak katonákat, 
pénzt kölcsönözhet, de azon tulajdonságok, mel- 
lyek a’ jó tisztekben és seregekben legszüksége
sebbek, hatalmában nincsenek. Ámbár mi az r- 
vatkozást ellenzettük, abból még nem követke
zik, hogy Spanyolország megmentését az angol 
bandák segítségétől kellene várnunk.

Richmond herczeg Sussex grófság lordhely
tartójává neveztetett, miből némellyek a’ minis- 
teriumnak Stanley pártjához szítását sejdítik. — 
Santa Marta visconde, hajdan D. Miguel seregé
nek fővezére, Espoir királyi briggen Angliába 
érkezett.

Ő Felségük Jun. 16dika reggelén vendége
ikkel együtt 14 kocsival Ascotba mentek a’ ló
versenyre. Az első kocsiban ült a* király és Cam
bridge herczeg, másodikban a’ királyné, Cam
bridge herczegné, György herczeg és testvére 
Augusta Cambridgei herczegasszony. Cumberland 
herczeg utánnok lovagla. Esteli 6 óra után visz- 
szatért a’ társaság Windsor várba; a’ király Cum
berland és Cambridge herczegck közt lovaglott 
visszafelé. Este nagy vacsora volt a’ kastély ban.
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Az alsó ház Jun. 17diki ülésében Thornley 
úr tudakozd a’ belső statustitoknokot, készen 
van-e a’ Wolverhamptonban történt zavargásokat 
nyomozó biztosság jelentése, ’s mikor várhatja 
a’ ház annak előterjesztését. Russell lord feleié: 
Roe F. sir azt nyilatkoztaid, hogy a’ jelentés 
nyolcz napnál elébb készen nem lehet. Azt egyéb
iránt nem ellenzi, hogy a’ jelentés egész kiter
jedésében a’ házzal közöltessék. Peel R. sír kér
désére válaszold Russell lord, hogy a’ városi re- 
formbilit Jun. 22dikén a’ház, mint biztosság eli- 
be terjeszti, ’s annak vitatását félbeszakítás nél
kül kívánja folytattatni; azért kéri azon érdemes 
tagokat, kik az említett napra indítványokat 
jelentettek, halasztanák-el azokat későbbre. Ma
hon lord (Stanhope gróf fija ’s Peel ministeriu- 
mában külső ügyek alstatustitoknoka) em líté, 
hogy Junius 22kén a’ spanyol hadfogadást meg
engedő kabineti parancsolatra fogja a’ házat fi
gyelmeztetni.

A’ Times ellenmond a’ Globe által terjesztett 
azon hírnek, hogy Hodges és Rácon ezredesek 
’s Barnard generál a’ spanyol expeditióra ajánl
koztak volna Most már állítja a’ Globe, hogy 
a1 spanyol királyné szolgálatára fogadott sereg 
egy részét Chichester general fogja vezérjeni, ki 
már szolgált a’ félszigetben.

Londonban Junius ISdikán Cobbett úrnak 
Franhamban azon nap reggelén történt megha- 
lálozását hírlelék.

A’ földközi tengeren most következő hajó
seregek vannak, a’ Dardanelláktól Kreta szigetéig 
imitt amott elszórva álló orosz, és a1 Bosporus- 
ból f. e. Apr. 28kán kiindult török hajósereghez 
tartozó, ’s több amerikai szálongóhajókon kívül: 
A1 Malta és Konstantinápol közti közösülés vé
gett Vurlánál ’s a’ Smyrnai és Piraeusi öblökben 
áll hat angol hadihajó, Zante és Corfu mellett 
kettő, Cerigónál egy könnyü-hajó, Tripolinál pe
dig egy korvet és két brigg szálong. Máltában 
van hét lineahajó, négy fregat v agy nagy kor vet 
és több apróbb hajó. Ezeken kívül három más 
hajó ’s több iregatok, saluppok és szálító-hajók 
váratnak Ángolországból. A’ Sudai kikötőben és 
Kandia szigetén Kaneánál lévő acgyptusi hajóse
reg áll hat lineahajóból, mellyek közfii kettő há- 
romfedelezetü, négy fregatból és öt vagy hat ap
róbb hajóból; közűlök nem régiken többek ki
küldettek az említett két kikötőből ide ’s tova

szálongani az idegen hajóseregek mozdúlatainak 
szemmeltartása végett. Továbbá a’ Syria, Ale
xandria és Rosette közti rendes szolgálatra szánt 
könnyű hadi és utazó hajókon kívül még más ket
tő van Syriában. A’ Francziáknak egy kis és 
négy nagyobb hajója van e’ tengereken, mellyek 
közűi egy 74 ágyús Athénébe mentOtto király meg- 
koronáztatásának szertartására; a’ többi részint 
Smyrna részint Skio mellett áll. Ezenkívül Algi
er és Spanyolország partjain Öt franczia hajó áll, 
ide nem számítva a’ Toulonból Május 27dikén 
Algierba indult két lineahajót ’s azon fregatot, 
melly nem régiben egy másik hajóval Athenebe 
küldetett. Toulonnál Join vilié herczeg elindulá
sára várakozik a’ 80 ágyús Duquesne régi hajó; 
ugyanott induló félben van három más hajó, mel
lyek közűi egyik három-fedelezetű; továbbá út
ra készíttetett két fregat, mellyeknek rendelteté
sét senki sem tudja.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Moniteur Junius 17ikcn közlötfe a’Fran- 

eziaország által az egyesült statusoknak fizetendő 
25 millió fr. iránti törvényt, lső czíkkelye így 
szól: ,,A’ közjövedelmi minister meghatalmazta- 
tik minden szükséges rendszabásokat elővenni, 
a’ Francziák királya és az eg) esült statusok kö
zött 183!diki Julius 4dikén kötött szerződésnek, 
mellynek megerősítései Washingtonban 1832diki 
Február. 2dikán cseréltettek-kí, ’s melly szerént 
Francziaország 25 milliót fog fizetni, teljesítésé
re. E’ fizetés azonban csak akkor fog megtörtén
hetni , ha a’ kormány kielégítő felvilágosítást 
veend a’ szövetségi elölülőnek )834d. December 
2diki üzenetére nézve.“

A’ Journal de Paris szerint Orleans her
czeg Junius 18 ’s 19dike közti éjjel Schvveizba 
utazott.

A’ követkamara 1835diki ülésének munká
latiról illy átnézést közöl a’ Frankfurter Ober- 
postamts/eitung: A’ követkamara ülése a’ köz 
kölcségek megadásával alkalmasint bérc késztetik, 
Ezt feltéve, 195 napig fogott tartani az ülés; e’ 
közt volt 30 ünnep, ’s ugyanannyi nap, mellyen 
ülés nem tartatott, 20 nap kérelmekről tétettek 
jelentések, és így törvényhozásra 115 nap maradt. 
Mi történt ez idő alatt í A’kamara először is fi t's 
mívekkel jól ellátá a’ törvények fegyvertárát. A’ 
kormány 05 törvényjavallatot terjeszte a' kamara 
elibe, ’s csak egy se vettetett-v issza; 99 szeren-

X
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esésen kiálta a’ tíízpróbát; ötnek az eldöntése 
elhalasztatott; a’ vámszedők törvénye nem jött 
tanácskozás alá. A’ keresztülment törvények közt 
legnevezetesebbek: a’ ministerek felelősége; köl
es égadás a’ perlekedő palotára; 2.> millió kárpót
lás Amerikának; új bukási törvény; gőzhajók 
a’ közép tengeren ; vasút Paristól St. Germainig; 
öszvehívása azoknak, kik I834ben katonáskodni 
kötelesek; a’ dohány monopóliumának hosszab
bítása; titkos politiai pénzek; a’ júliusi napok 
ünneplésére adott kölcségek; politikai menekvők 
gyámolitása; mindenféle pótlék hitelek. Az el
halasztott javallatok közé tartoznak: a’ törvény
székek , statustanács szerkezete; a’ gőzhajózás 
szabályzata; csatorna a’ Loireval parallele. A’ ka
mara tagjai 21 törvényjavallatot hoztak indít
ványba; 10 közölök elfogadtatott, u. m: taka
rék-pénztárak felállítása; majorátusok megszün
tetése ; az utak rendsorozása; a' dohány-mono- 
poliumot vizsgáló biztosság; annak elhatározá
sa, hogy Sebastiani és Laurent új választás alá 
essenek; a’ Reformateur megidézése. A’ pairek 
egy törvényjavallatot se küldtek a’ követkama
rához , ’s csupán Audry de Puyraveau és Cor- 
menin urak ügyét véteték tanácskozásba. A’ ka
mara által adott pénzeket legalkalmasabban így 
lehet osztályzani: kiegészítő hitelek í831re, 
13,231,600 franc; közkölcség I836ra, 1000 mil
lió 7 százezer 9 száz fr .; kárpótlás az egyesült 
statusoknak kamat nélkül, 25 millió fr ; a’ folyói 
hajózás javítására 8 mii. 750 ezer fr .; gőzhajók 
építésére a’ közép tengeren, 5 mii. 971 ezer 
600 fr.; titkos politiára, 1 mii. 200 ezer fr .; kü
lönféle kiadásokra, 10 mii 885 ezer 000 fr.; 
mindöszve 1065 millió 739 ezer 700 frank. A’ 
kamara törvényhozási munkálódásinál sokkal ér
dekesebb charaktcrének kifejlése. Ülés elején le
buktatni igyekezett a’ doctrinar kabinetet, melly 
azonban hat hónap múlva nagy többségre tőn 
szert. Váljon okokból, vagy csak szeszélyből vál
toztatta-e mega* kamara gondolkozását? A’Jour
nal des Debats szerint okosan és elővigyázattal 
cselekedett a’ kamara, ‘s meg van elégedve ülé
sével. A’ Gazette szerint a’ kamara, tudta nélkül, 
a’ legitimitás okfeje mellett dolgozott, a’ válasz
tási törvényt megvetendőnek bélyegző, a’ revo
lution halálos csapást ejte, és így semmit sem ér 
e* kamara, melly takarékosság helyett adósságot 
szerze, Jackson generálnak illetlen viseletéért

25 millió francot ajándékoza, a’ benne mutatko
zott észtehetségeket elfojtani igyekezett, ’s i- 
deje volna hogy egy jobb kamara foglalná-el 
helyét.

A’ pairszék Jun. 19diki ülésében öt új vád
lott jelent-meg. Carrier miatt Caron ezredes, a’ 
27dik számú ezredből, kihallgattatván, Carriert 
azok közül valónak es mer é , kik a’ népzajgást 
csilapítani igyekeztek, egyszersmind menté ma
gát Carriernek azon vádja ellen, hogy kardját egy 
fegyvertelen ember mejjének szegezte volna, ál
lítván , hogy ezredében szoros fenyítéket tarta- 
fen Correa, 31 esztendős, portugál, selyemmun- 
kás, és júliusi díszjeles, a’ lázadók vezérlésével 
vádoltatik ; a’ perlekedésben részt venni akart, 
de választott védlője, Ledru Rollin úr, nem Aolt 
jelen; több mentő tanúk kedvező vallomást tet
tek mellette. Lange, 28 esztendős, lyoni gipsz 
míves, nem akart szólani, mivel választott véd- 
lőjét meg nem adták ; egy kapitány vallá, hogy 
őt fekete zászlóval látá St. Nizier tornyában ; 
egy más tiszt állítá, hogy puskája még akkor 
is meleg volt, mikor elfogatott. Nekem csak egy 
szó szólóm van, mondá a’ vádlott: tizennégy 
hónapi fogságot állottam-ki ártatlanul, az ítéle
tet is férfiasán fogom tudni viselni. Egy véres 
mellény mutattatván neki: ez az én vérem, mon
dá, *s többé egy szót sem lehete belőle kivenni. 
Villiard, 21 esztendős, lyoni aranyozó, hasonló
an makacskodott, mivel Cormenin úr nem ada
tott neki védlőűl. Azon kérdésre, van-e valami 
észrevétele , feleié: én hallgatok, ’s visszame
gyek tömlöczömbc. Chery, 22 esztendős, lyoni 
pléhkovács: én ellenmondtam ’s ismét ellenmon
dók a’ pairszék gyalázatos határozatának; én 
hallgatok. Ugyanezt nyilatkoztatá Claude Cachot, 
mivel Voyer d’Argenson urat nem kapta védlő- 
űl. Debier, napszámos, Thibeaudeau urat vá
lasztó védlőül, ’s kívánsága megtagad tat ván , ki 
akart m enni, de visszatartóztatott a’ nemzeti ő- 
rök által, kikelten dühösen védelmezé magát. 
Üssetek, mondá , üssetek, de én nem maradok 
politikai cllenségim előtt; ’s a’ felső padokra 
ugrott, honnan őt a’ városi őrök lerángatták. 
Öt perczig tartott e’ hallatlan czivakodás, ’s ma
gok a’ vádlottak is hasztalan csilapíták a’ dühös- 
ködőt. A’ főügyvéd ezt megemlítetni kíváná a’ 
jegyzőkönyvben, hogy ha még illy eset jőne-elő, 
a’ tanúknak a’ vádlottak távollétében leendő ki
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hallgatását javallhassa (tetszés a' pairek részéről, 
Debier végre lecsendesedett,’s a’ tanúk tovább hall
gattattak , kiknek vallomásait Debier nem szen
vedhetvén, ismét szitkozódni kezdett. Margót 
és Huguet vádlottak mellett Ploque ügyész olly 
indítványt tőn, határozná-meg a’ pairszék, hogy 
a* per minden vádlottak jelenlétében csak ellen
mondó bíráskodással folytathatik. A* főügyvéd el
lenző ezen indítványt, melly a’ per folytatását 
lehetetlenné teszi.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moni»eur és Journal de Paris Jun. 20di- 

kán e’tudósításokat írják Spanyolországból: „Teg
nap telegraphi tudósítás jelenté, hogy Zumala- 
carreguy Jun. lödikán nagy sebet kapott jobb 
czombján, ’s a’ vezérlést Érasóra bízván, Du- 
rangóba vitetett. Bilbao még Jun. 18dikán ostro
moltatok. Yaldestől tudósítások váratnak, kiBil- 
baónak segítségére m ent(í

A’ Messager des Chambres bayonnei Junius 
1 Gdiki levélből ezeket közli: ,,A’ carlisták ostro
molják Bilbaót, honnan több famíliák költöztek 
ide. Bilbao, legközelebbi hírek szerint, tegnap
előtt (Jun. 14dikéii) reggeli 9 órakor kezdett lö
vetni kilencz ágyúval, hanem délutánni 2 óra
kor megszűnt a’ tüzelés, ’s nem tudni folytatik-e 
tovább, vagy pedig Valdessel, ki a’ város felé 
vette útját, csatázni leszen szükség, vagy hátra
vonulni előtte. Yaldes 20 ezer emberrel Vittoriá- 
ban állott, honnan Bilbao csak 9 órányira esik, 
’s megbocsáthatatlan lenne, ha e’ nagy fontossá
gú városnak segítségére nem menne. Bilbaót 5 
ezer ember védelmezi, kik még S. Sebastianból 
és Santanderből is kapnak erősítést. Pamplona 
minap majd a’ carlisták kezére jutott; az ostrom
ló sereg ugyanis megsejdítvén, hogy a’ kapuk 
nem nagy elővigyázattai nyittatnak-ki 's zárat- 
nak-be, Jun. 13dika éjjelén egy csapat lesbe] ál
lott egyik kapu előtt, ’s reggel a’ kinyitó őrök
re rohant, az előbástyába benyomult, de az ő- 
rök által ütött lármára sietve kitakarodott.

A’ Sentinelle des Pyrénées Jun. lödiki szá
ma szerint Iriarte brigadás Jun. 1 ldikén a’ Vitto- 
ria ellen 7 ágyúval nyomult carlistákat nagy vesz
teséggel visszaverte ’s ágyúikat is elfogta. Ez e- 
setet Bayonneból Jun. lődikén kőit levél is va
lósítja, a’ carlisták veszteségét, holtakban, se
besültekben ’s foglyokban 800 emberre és 6 á- 
gyúra számítván. A’ fentebbi telegraphi jelentés,

melly Jun. 18dikáig terjedő tudósításokat közöl 
Spanyolországból, egy betűvel se említi a’ chris- 
tinosoknak e’ Jun. lld ik i győzedelmét, hanem 
egy Parisban tartózkodó spanyolhoz (Mendez de 
Yigo úrhoz) Bayonneból Jun. tikéról jött levelek 
valósíták azt; e* levelekben a3 carlisták veszte
sége 3— 4000 fogolyra tétetik az ágyúkon kívül. 
Mendez de Yigo úr a’ Messagerhez intézett leve
lét e’ szavakkal végzi: „Bilbao tehát megmen
tetett (a’ Moniteur telegraphi tudósítása szerint 
pedig még Jun. 18dikán is ostromoltatott), *s a’ 
mi nagyobb, a’ nemzet és hadsereg becsülete 
megboszúltatott. Több spanyol hadvezér is talál- 
tatik m ég, kitől az elszántságnak és honszeretet
nek hasonló próbáit várhatni, mihelyt bátorságot 
vehet magának kibontakozni azon pólyákból, 
mellyekbe egy rósz kormány bonyolta a’ vitéze
ket. E’ csata kétség kívül megszünteti a’ pajzán 
szavalásokat az idegen ábrándozók segítségének 
szükségéről és a’ spanyol tisztek alább valóságá
ról, kiknek nagyobb része egy más időszakban 
megmutatá, hogy az angol és franczia tiszteknél 
semmiben sem alább való.<f

Madrid, Jun. Ildikén. Kormányunk teljes 
feloszlásban van; Martinez de la Rosa úr ki
lépte halálos csapás a’ királyné rendszerén, ’s 
első felvonás egy drámából, mellynek kifejlését 
előre’ nem láthatni. A’ belső és igazsági minis
terek (Medrano és Dehesa) hasonlóan elbocsáta- 
tusukat kérik. Toreno mind a’ mérsékletiektől, 
kiknek feje Martinez de la Rosa úr volt, mind 
a’ szabadelmüektől elhagyatott, kik nem bíznak 
ő hozzá ’s alkotvány elleni viseletét el nem fe
lejtik; Jun. 7dikeóta ministeri előlülő, de még 
nem vala képes kormányát öszveszerkeztetni; 
senkise akar róla hallani ’s neve népszerűtlensé
gében osztozni. Toreno gróf és azok, kik a’ bu
kást eszközlötték, Spanyolországban a’ szabad- 
elmft pártnak többet ártottak, mint Zumalacar- 
reguy erőködései. Hírlapjaink jelentik Oraa és 
Espartero gyalázatos megveretésöket; a’ köz \ é- 
lemény ezen annyira fölindult, hogy a’ ministe- 
rium szükségesnek látá hadi nyomozást rendelni 
annak kitapogatására, nem árulás okozta-e e’ bal
eseteket; ez nevelni fogja a’ seregek erkölcstele-
nedését, mellyel, a’ főparancsnok jelentése sze
rint, képzelni sem lehet. Valdes csak azzal se
gíthető magán, hogy a’ franczia avatkozást bizo
nyosnak . ’s mielébb megtörténendőnek hírléié.
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W ly  rémitő csapás, ha Fiancziaomágtól elha- 
gyatnánk!“

/ Az Alig. Zeitung párisi levelezője így festi 
a’ christino. ok állapotját: „A’ hadsereg folyvást 
nyomorult állapotban van. De nem is lehet kü
lönben; mert egy tiszt Máj. Ildikén költ leve
lében igen különösnek írja Yaldes general hadi 
rendszerét. „Generálunk, úgym ond, amerikai 
módon folytatja a’ háborút, egész nap futkos, ’s 
nem tudni miért, a’ seregnek is futkosni kell 
vele, s gyakran nehány óra alatt tíz ménfőidet 
haladunk , de alig érkezünk-meg, már ismét in
dulnunk kell, ’s mind hasztalan, mert az ellen
séget sohase látjuk; így a’ katona béketürését 
elvesztvén nem akar engedelmeskedni.“ A’ ge
neral nem is akart ellenséget látni, hanem a se- 
icget, mint Mina I823ban Cataloniában csele
kedett, béketürésétől’s tüzétől megfosztani, és 
aztán a’ lehetetlenség színe alatt az avatkozást 
e^közleni. E’ rósz szellem közönségessé Ion a’ 
hadseregben. Oraa Pamplona felé vonultakor az 
Elzárná szorosában iszonyú zivatartól vétetvén- 
elő , ’s egy carlista csapattól megtámadtatván, tü
zelésre nem bírhatá seregét, ’s csuda hogy annak 
felél Pamplonába vihette Esparterónak a’ Des- 
carga melletti csatában 11 ezer embere volt, ’s 
egy kis carlista osztály az egész seregen keresz
tül tört, csupán „abrid paso, abrid pasót!“ (nyi
last, bocsássatok keresztül) kiabálva, a’ kato
nák bárányokként engedelmeskedtek, ’s 800 em
ber sok tisztel együtt minden kardvágás és lö
vés nélkül fogatott-el. Espartero úgy mcnekedett- 
meg, hogy e’ történeten megrémülvén, jókor 
futásnak eredt. E’ csatának következménye Ion 
Villaíranca, Bergara, Eybar feladása, Ochan- 
diarno és más helyek elfoglalása. Veszély feny e
geti Bilbaót is , melly nincs megerősítve ’s meg
támadás által könnyen elfoglaltathatik.“

Párisi hírlapok Madridból Jun. 14kéig ter
jedő tudósításokat közlenek, mellj ek szerint az 
új ministerium a’ királynénak Junius 13diki ha
tározatai által végk«p ősz ve van alkotva. Tore- 
no gróf az új ministeri tanács elölülője ’s egy
szersmind külső ügyek ministere. De las Ama- 
rillas marquis (D. Pedro Giron) hadministerré 
neveztetett Yaldes generál helyébe, hogy ő, mint 
a’ végzet szól, magát egészen a’ sereg vezérlésére 
szentelhesse. Don Juan Alvarez de Mendizabal, 
Don Pedronak a’ portugáli expeditiókor fő ügyvise

lője ’s még most is a’ portugáli királynénak lon
doni fináncziai ügyvivője, Toreno gróf helyébe 
közjövedelmi ministerré tétetett; haza érkeztéig 
azonban Toreno gróf fogja vinni a’ közjövedel
mi ministerséget. Igazság-ministernek Don Juan 
de la Dehesa helyébe Don Manuel Garcia Herre
ros, a’ spanyolországi és indiai királyi tanács 
tagja neveztetett. Don Miguel Ricardo de Alava 
algeneral és londoni spanyol követ tengeri ügyek 
ministere lett D. Jose Vasquez Figueroa helyett; 
megérkeztéig pedig de las Amarillas marquis had- 
minister fogja vinni a’ tengeri-ministerséget. Bel
ső ügyek ministerévé Don Diego Medrano helyé
be Don J. Alvarez Guerra, a’ spanyolországi és 
indiai királyi tanács tagja, tétetett. Don Juan de 
la Dehesa és Don Diego Medrano a’ spanyolor
szági és indiai királyi tanács tagjaivá ’s katholi- 
ca Isabella amérikai érdemrend nagy-keresztesei
vé neveztettek. — Az Eco del Comercio Junius 
I3dikáról ezt írja: „Nem akarunk előre ítéletet 
tenni az új kabinet szerkezete felől, mell) ben 
különböző vélemények képviselőit ’s különböző 
charakterü férfiakat látunk. Várjuk-el, minő rend
szert fognak elővenni; így leginkább nem fogunk 
hibázni ítéletünkben, ennél jobb módot most elő 
nem vehetünk.“

Madridi Jun. 15diki levél szerint az új mi- 
nisterium e’ következő tárgyakat túzte-ki czélúl 
maga elébe: Nagyobb nyomtatási szabadság, tar
tományi-junták a’ hadsereg erősítésére, minden 
szerzetes-rendek eltörlése, a’ klastromok jószá
gainak eladatása, a’ közjavak felének a’ polgá
rok számára átengedése, a’ városi-katonaság sza
porítása és hadi lábra tétele, a’ nép haza fiúságá
nak felszólítása. (Öest. Beob.). így ír tovább a’ 
levél: Több tagjai az új kabinetnek, mérséklett 
okfejeik eránt elég kezességet adtak politikai é- 
letöknek korábbi tetteiben; tudva van neveze
tesen , hogy Toreno ú r, kabineti előlülő, a’ mér
séklett pártnak mindég azon tagjai közé tarto
zott, kik Anilleros névvel neveztettek; nincs el
felejtve 1820— 1823diki viselete, midőn a’ fen- 
buzgó párt nézeteit mindég ellenzetté. De las A- 
marillas marquis magos tulajdonságú férfi, kinek 
talán csak aristokrátai irányzatait vethetni szemé
re; IS ilb en , mint hadminister, ő javai Iá Leon 
sziget revolutiói hadseregének feloszlatását, ’s ez 
okos rendszabás miatt gyűlöletessé lön a’ liberá
lis párt előtt. Alava generált esmeri Európa. AI«
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Figyelmeztetés. Hogy t. ez. Olvasóinknak az első számtól kezdve szolgálhassunk 
újságleveleinkel; kérjük, rendeléseiket postán, vagy egyenesen hozzánk utasított levelekben 
minél gyorsabban megtenni méltóztassanak. Pesten Júliusban 1835.

A’ H azai ’s Külföld>' Tudósítások H ivatala , 
Zöldkert úteza (tfofr boefjer ©aflfe) 498 sz.

(2) Jelentés- A’ Buda ’s Pest közt építetni javait í l l la í ld o  h í d  tárgyában 
Pozsonyból Pestre kiküldetett országos választottság tudósítása elhagyván a’ sajtót, megszerez
hető Pesten, Eggenberger Jósef könyvárus úrnál. Fűzve 1 fr. p. p. (3)

( 1 )  H i r d e t é s  A’ nagy mélt. m. k. u. Kamara rendeléséből közhírré tétetik : hogy 
a’ megüiesült Tapolczai Apátursághoz tarto/ó Miskolcz városában helyheztetett Vágó, úgy 
szinte Miskolcztól egyfertály óra távolságra lévő Csaba helységében fekvő Felső nevezetű vízi 
malmok, azokhoz tartozó épületekkel, mellyek elseje négy lisztelő kövekkel, másodika há
rom tisztelő, két kásás kövekkel, és egy kender tőrővel b ír ;— úgy szinte Miskolcz városá
hoz három fertály órányira fekvő Tapolczai egészséget tápláló, 's helyreállító meleg fördő, 
meliyeknek haszonbéri idejök folyó esztendei December végével telik-el, jövő 1836dik esz
tendei Januarius hónap Iső napjától kezdve három egymást követő esztendőre a’ szokott ár
verés útján folyó esztendei Augustus hónap 24kén haszonbérbe ki fognak adatni.— A1 kik
nek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon, a’ fent irtt napra Mindszentre a'tiszttar
tói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei ellátva jelenjenek-meg. — Budán Szent 
Iván hava 27kén 1835. (3)

E l ő f i z e t é s i  m e g n y i t á s .
A z

e g é s z  v i l á g
300  l e g s z e b b  é s  l e g j e l e s e b b  n é z e t e i

L e í r á s s a l .

M E T E R

U N I V E R S Ü M A .
Első évfolyamat.

Meycr universumának első kötete ’s évfolyamata be van végezve. — N é m e t  nyelven hat 
kiadást érc már, k e t t ő t  l e n g y e l  n y e l v e n ;  átfordíttaték f r a n c z i á r a ,  h o l l a n d  és 
s v é d  nyelvre; Éjszak-Amerikában két fordítás jelent-meg s a’ franczia utánnyomaték; át
tételük d á n ,  o l a s z  és s p a n y o l  nyelvre épen most kezdefék ; sokféle utánozások tétettek 
Angol, Franczia ’s Németországban: mind ez összevéve olly sükert ada a’ vállalatnak, melly 
a’ világon párját keresi. A’ kiadó távol van attul, hogy ezen részvételt tehetségeinek tulajdo
nítsa, de h isz i, hogy a’ munkájában rejtezkedő lélek , jó szellem , ’s a’ mivelődés barátja 
örülhet az Universum elterjedésének a’ világ kerekségén. — A’ magyar fordító iparkodandik

Második Félesztendő 1835.



Meyer szelleméi körúlményeinkkez alkalmaztatva minél hívebben adni, ’s azon meggyőzódési 
örömmel kecsegteti magát, hogy nem csekély szolgálatot tesz a’ kiadóval együtt nemzetének 
Meyer Universuma közrebocsátása által.

M i n d ,
kik ezen legszebb, legkedveltebb, mulattalóbb és olcsóbb aczélmetszetes munkát még nem bírják,

az első év füzeteire
a l á í r h a t j á k  magokat .

J< 0  X

Ára változatlanul 22 pengő krajczár marad füzetének. — A1 füzetek hónaponként jele- 
nendnek-meg pontosan, és pedig a1 posták által fognak szétküldetni. A’ nagyban rendelőknek 
ingyen ajánljuk a Ild ik  példányt.

A' művészeti fölülmulhatlan elkészítésrő l,— az aczélmetszések magas mívbecsérül tanúk 
lehetnek az ide mellékelt ’s minden postahivatalnál megnézhető próbalapok.

Ezen szép munka
posta által is járathatik* Az előfizetési ár a’ cs. kir. postahivataloknál 5 for. 36 pengő krajcz. 

egy évre, az az 12 főzetre; és fél évre 2 for. 48 pengő krajcz.
Pest, Júliusban 1835. Ifjabb KILIAN G Y Ö R G Y 3

könyváros. (2 )

(1) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. u. Kamara rendeléséből közhírré tétetik: hogy 
a’ megüresült Tapolczai Apátursághoz tartozó szőlő hegyeken közelébb múlt esztendőben tér* 
mett jó minéműségü 500 göntzi hordó dézma fejér borok nagyobb vagy kissebb mennyiség
ben folyó esztendei Julius hónap 20kán Mindszenten a’ tiszttartói lakhelyen reggeli 9 órakor 
tartandó árverés útján készpénz fizetésért el fognak adatni. Budán Sz. Iván hava 27kén 1835

(1 )  Á r v e r é s i - j  e le n te s .  Ns Zabolch vármegyében helyheztetett Nagy «Kalló m e
zővárosában f. e. Augustus 17kén fog:

lször a’ belső korcsma több filialis korcsmákkal együtt;
2szor az ott tartatni szokott öt országos, és héti vásároknak jövedelme;
3szor a' mészárszék, a’legtöbbet ígérőnek helyben tartandó árverés útján, Sz. Mihály 

napján kezdendő három esztendőre árendába bocsájtatni. ( 3 )

(2) Hirdetmény. Pesten az országúton, H o ilg y O S -I iä ll ip ä S  vendégfogadó
ban találtatik igen jó állapotban megtartott háj, mázsája 20 ft. pp. A’ ki egyszerre 5 mázsát
megveszen, 50 fontot kap ráadásul. (3 )

(2 )  A’ k. oskolai alaphoz tartozó Vörösberényi uradalom részéről a1 Vörösberé- 
n) i pinezében f. e. Augustus hónap lOdik napján 2500 akó fejér új, és 750 akó fejér ó bor 
árverés útján hordó nélkül eladandó. A’ kinek venni szándéka vagyon, foglalóval felkészülve 
a’ kitett napon és helyen magát jelentse. (3 )

(2) Hirdetés. Ts Pest vármegyében kebelezett Tápio Szele helységében a' kö
zönséges uraság jussaihoz tartozó, minden néven nevezendő italoknak korcsmáltatási jussa 
f. e. Julius 29dik s utánna következő napján az újonnan épült vendégfogadóban a’ hely szí- 
ttéo tartandó árverés útján haszonbérbe fog adatni. Mellynél fogva az árverésbe részt
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venni kívánók 200 p. for. bánatpénzei felkészülve, a’ zsidókat, is ide ellve a' kitűzött napon és 
helyen megjelenni neterheitessenek. — A’ feltételek eránt a’ nevezett helységben a’ közönséges 
uraságnál értekezni előre lehet. (3 )

A ’ magyar királyi tudományos Egyetem’ kórházához ven
déglő kerestetik.

Felsőbb rendelésnek következésében, a’ magyar királyi tudományos Egyetem1 kórháza mellett 
lévő vendéglői hivatalra, (Tretőrségre) folyó esztendei Julius 23án délutánni három órakor, 
Pestcu Hatvani útczában az orvosi-kar1 épületében, vagy is úgy nevezett Jesuita házban nyil
vános árverés fog tartatni ; mcllynek alkalmával az említett kórházi betegeknek élelemmel 
való ellátása arra fog bízattatni, a1 ki azt legolcsóbban magára fclválalandja, és a1 néki ál- 
taladatandó konyha, és más eszközökre nézve, a’ királyi tudományos Egyetem' bátorságára 
100 pengő forintot, vagy ugyan annyival felérő kezes levelet, mellyek az egyetemi pénztár
ban fognak tartatni, az árverés előtt előmutatand.

A* kötendő szerződésnek egyébb feltételeit az Egyetem irószobájában szokott hiva
talos órákban naponkint meglehet tekinteni. Költ Pesten Junius llk én  1835.

Szobiakéi Pálma Elek, kir. Egyetem tanács jegyzője. (3)

(2) Jószág-árendálás. Ezennel közhírré tétetik: hogy ts ns Pest vármegyé
ben helyheztetett és sz. k. Pest városához nem messze fekvő Tapio Bitske helységnek gróf 
Beleznay famíliát illető egy negyed része, a’ szinte ott lév ő , ’s ehez tartozó úgy nevezett 
Fribeisz és Kovács részekkel egyetemben, minden regale és más benehciumokkai , allodialis 
földekkel, jobbágyokkal lakó - és más gazdasághoz szükséges épületekkel, és egyebekkel 
együtt, folyó esztendei Augustus 24dik napján, Pesten a1 Kecskeméti kapun kívül lévő két 
Oroszlán vendégfogadóban délelőtti órákon tartandó licitatio által, szinte folyó esztendei No
vember lső napjától fogva három egymásután következő esztendőre a' többet ígérőnek árendá- 
ba fog adatni; a’ mikorra is mindazok, a’ kiknek ezen jószág kiárendálásához kedvök volna 
az említett vendégfogadóba megjelenni ne terheltessenek; tnelly alkalommal egjszersmind az 
árenda feltételekről is bővebben értekezhetnek. (3 )

(2) Hirdetmény. Gróf Csáky Antal Brúnónak, ns Bihar vármegyében kebelezett
Sitér, Sitérvölgye, Borzik, és Nagy-Tóthfalu helységekből álló uradalma, melly Nagy-Várad
tól csak 2 óra, Debreczentül pedig 6 óra járásnyi nem egy tekintetből kívánatos vidéken 
fekszik, minden megkivántató gazdaságbeli nagyobb részint új épületeivel u. m.granariummal, 
minden szükséges szerekkel ellátott nagy borházzal és pinczével, szélesen kiterjedt szüleivel, 
több ezer holdból álló erdeivel, rétjeivel, jobbágyi marha és gyalog szolgálataival, sertés és 
juh nyájakkal, marha gulyából, igás marhából több száz cseber borból stb. álló fundus in- 
structussával e’ folyó 1835 év Szent-Mihály napjától kezdve 8 vagy 10 esztendőre, vagy e1 f. 
esztendő September 21 kén tartandó nyilvános árverés, vagy magányos szabad szerződés útján 
is árendába adatik. A1 kiknek kedvök volna ezt a3 jószágot árendába venni, azok az azt ké
sérő feltételeket megtudhatják t. Boros Lajos úrtól ts Bihar vármegye ügyvédjétől Nagy-Vá
don. Költ Sitérben Junius lOkén 1835d. észt. (3 )

(3) Híradás. Zemplén vármegyében S. A. Újhely városában a’ köz fogházban lé
vő rabok számára esztendőnként mintegy 70,000.— Ezenkívül az itt szállásoló gyalog kato
naságnak is mintegy 14,000 portió kenyér kisütése kivántatván, minekutánna ebben, úgy 
szinte a1 gyűlések és minden esztendőben négyszer tartatni szokott rendes törvény-székek miatt
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ide gyülekező számos uraságok, 's a* helybeli lakosok részére is szükséges jó zsemlyék kiszól* 
^altatásában nagy fogyatkozás lenne; ezen köz szükség a1 tisztelt megye köz gyűlése határozá
sa következésében azon tekintetből tétetik közönségessé ; hogy a* közvárakozásnak minden 
tekintetbe megfelelhető egy alkalmatos P é k  szolgálatja helyét itt a* legkedvezőbb kinézésekkel
találhatja-fel _____  ________________________________  (3^

(3) Hirdetmény. Minthogy a’ méltóságos Földvári uradalomhoz tartozandó Köm- 
lőd helységben lévő vendégfogadó kerítése égett téglából újra fog felépítetni; az a* felsőbb he
lyen helybenhagyott költségből, a’ legkevesebbet kívánó értelmes építőmesternek f. e. Julius hónap 
27dik napján , a’ Földvári tiszttartói hivatalban szokott délelőtti órákban liciiatióképen által 
f„g adatni, azért mind azok, kik ezen kerítés felépítését általvenni szándékoznak, a1 fentebb 
nevezett napra és helyre 66 ft 11 kr. v. czédulai bánatpénzei megjelenni illendően meghívatat- 
„ak. — Földváron Jnnius hónap 27dik napján 1835. (3 )

(3 )  A’ magyar kir. udv. Kincstár rendelésénél fogva jelentetik: hogy némelly a’ * 
szabad k. bánya Nagybánya városhoz tartozó javak, u. m. a' Felső - Ferneczeli vendégfogadó 
valamint az ottani malom , és mészárszék e’ f. év Augustus lsőjén tartandó nyilvános árverés 
által lső Novembertől kezdve 3 esztendőre a’ legtöbbet ígérőnek bérbe adatnak ; — melly ár
verésre fent említett napra a’ bérbe venni kívánók ezennel meghívatnak. Budán Jun 28. 183"»

(3) Bor eladás hirdetése. Ts ns Tolna ’s Baranya vármegyében az úgy ne
vezett Pécsváradi kerületben kebelezett egyházi és oskolai alap javakhoz tartozandó alább 
megnevezett uradalmakban a’ vevők kívánsága szerint hordónként, vagy nagyobb mennyiség
ben de még is hordó nélkül árverés útján azonnali kész pénz fizetés mellett fognak eladatni.

S z e k s z á r d o n  e’ f. e. Sz. Jakab hava’ lökén az úgy nevezett Palánk i pinezében 2145| 
akó vörös bor 1831dik észt. termésből.

B o z s o k o n  e’ f. e. Sz. Jakab hava’ 20kán 129 akó fejér, 1700 akó vörös bor 1831. 
1832. 1833. észt. termésből, 3156 akó fejér, és 1923 akó vörös bor 1831. észt. termésből.

V e r s e n d e n  és Bab a r ez on e’ f. e. Sz. Jakab hava’ 22én 708\  akó fejér, 2990 akó 
% örös bor 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. esztendei termésből.

P é c s  v á r a d o n  vagy S z i l á g y o n  e* f. e. Sz. Jakab hava 2 lén 1514 akó fejér, 
4872 akó vörös bor 1831. észt. termésbül.

M á g o c s o n , és pedig J e n e ö n e’ folyó észt. Sz. Jakab hava* 2Sán, M á g o c s o n  e* 
f. észt. Sz. Jakab hava’ 30án, és I la r c z o n  e’ f. észt. Sz. Jakab hava’ 3Ién öszvesen 667 akó 
vörös bor 1831. 1832. 1833. észt. termésbül, 71 ako fejér, és 1977 akó vörös bor 1834. észt. 
termésbül. — Ezen borokat megvenni szándékozók tehát illendően kérettetnek, nelerheltes- 
senek a’ rendelt helyre, és napra szükséges bánatpénzei ellátva megjelenni.

Ezenkívül közhírré tétetik, hogy a’ föntebb nevezett uradalmakban a’ fellyebb kitett 
bor mennyiségen kívül, még sok ezer akó fejér, és vörös eladó borok fekszenek, mellyek 
eránt a’ venni szándékozók, a’ Pécsváradi H. Praefectnssal, felsőbb helybenhagyás remény
sége alatt, minden órában szerződésre léphetnek. Költ Pécsváradon Sz-Iván hava 21. 1835d. észt

(*) Hirdetés. Az egyházi értékhez tartozó tekintetes Baranya vármegyében kebe
lezett Mágotsi királyi urarlrilom részéiül folyó évi Szent Jakab hava 29kén Mágots nnzőváro- 
sá!>an az uradalmi tiszttartói hivatalban reggeli 9 órakor tartandó árverés útján több királyi 
haszonvételek három egymásután következő esztendőre, jelesen pedig I835diki Szent András 
hava lső napjaiul kezdvén, 1838diki October utoljáig haszonbérbe fognak adatni.

Isztör A bérlő tulajdon szeszes italainak, u. m. a1 bor, pálinka, és sernek szabad 
kimérése, valamint az úrbéri üst pénz szedés Mágotson , Nagy-Hajmáson, Harcion és Jenőn; 
tnelly utóbbi helyen á' pálinka égetés is hozzá járuland,



2szor A’ Mágotsi, N agy-H ajm ási, és Harczi uradalmi pálinka-házakban a pálinka 
égetés, ennek apródonként kiinérettetése joga nélkül.

3szor Nagy Hajmáson a* húsvágás jog iakház nélkül.
4szer Mágotsi, és Nagy-Hajmási határban a’ tilos vadászat.
fjször A’ kapós vízi halászat.
€szor Mágotsi határban az úgy nevezett Kőhidi csárda.
7szcr A’ Nagy-Hajmási góré csárda, és
8szor A’ Jenói Sváiczer csárda.
Melly árverésre a* bérleni szándékozók, az israelitákat is hozzáértve, a’ fentirt’na

pon, és helyen szokott bánatpénzei magokat ellátva, illendően meghívatnak. Költ Mágotson, 
Szent Iván hava’ lükén 1835. . (3^

(3) Hirdetmény. A* nm. m. k. u. Kamarának rendelése következésében köz 
hírré tétetik: hogy az Esztergami Érsekségben , jelesen pedig Pozsonyban az uradalmi pin- 
czéknél jövő Július 14én és reá következő napokban 2147 akó ó , és 1878 akó új bor; Esz
tergámban, Julius 2ién és utánna való napokban 2682 akó ó , és 2318 akó új bor; nem kü- 
lömben a’ Guttai uradalomhoz tartozó, és Komárom vármegyében közel Tatához helyhezte- 
tett Mocsa helységben Julius 28án 300 akó ó ,  és 356 akó új bor, szokott reggeli órákban 
tartandó nyilvános árverés útján, nagyobb, vagy kissebb mennyiségben hordó nélkül a’ 
legtöbbet ígérőnek eladatni fognak. Melly árverésre a’ venni szándékozók, elegendő bánat
pénzei ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Junius k6án 1835. ( 3 )

(3) Hirdetmény. A1 nm. m. k. u. Kamarának rendelése következésében közhír
ré tétetik : hogy 1835d. esztendei Julius 20kán az 0  Budai kir. kamarai praefectusi hivatal 
írószobájában tartandó nyilvános árverés útján , az alább megjegyzett királyi haszonvételek , fo
lyó 1835dik esztendei November ltől számítandó egymásutáni három esztendőre bérbe adat
ni fognak; nevezetesen:

O  Az 0  Buda mezővároshoz közel lévő két kerekű úgy nevezett Krempl malom , a 
hozzá tartózó 14 holdnyi réttel, és házi kerttel.

b) A’ Szent Endrei út mellett lévő egykerekű úgy nevezett Éliás malom, a’ hozzátar
tozó holdnyi két szántóföldéi, és két holdnyi réttel.

Mind a’ két malom leginkább azon jelességnél fogva ajánlható, hogy hajtó vizök 
melegsége, ’s a’ két fővároshoz való közellétök miatt egész télen át őrölhetni rajtok.

c) Az 0  Buda mellett lévő uradalmi nagy Dnnaszigetbcn 141 hold szántóföld, és rét.
d) A’ Zsámbéki uradalmi vendégfogadó a’ hozzá tartozó 3 « i holdnyi szántóföldéi.
e j n? perbáli uradalmi vendégfogadó, és mészárszék, a’ hozzá tartozó 40|| holdnyi 

szántóföldéi, 6 j  holdnyi réttel, és f  holdnyi káposzta és kender földel.
f) A’ Perbáli uradalmi kétkerekű malom, a’ hozzátartozó 5|- holdnyi szántóföldéi, 

holdnyi kenderfőldcl, és házi kertel.
g} A’ Monostori szigetben a’ Szent Endrei dunarév közelében lévő korcsma a' hozzá 

tartozó 6 ] |  holdnyi szántóföldéi, és házi kertel.
h) A’ Visegrádi határban találkozó, úti kövezetre alkalmazható kövek szedhetése, és 

elhordathatása.
A’ bérleni szándékozók a’ fen kijegyzett napon és helyen a’ szükséges bánatpénzei, 

eautióval, és rendszerint megkívánt minémüségekkel ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. A’ 
bérleti feltételeket az illető nyilvános árverés'előtt is megtudhatni a’ fenemlített kir. kam. 
praéfectusi hivatal irószobájában. Az árverés bevégezte utón semminemű ajánlatok sem fogad
tatnak-e!. Budán Vilnius 22kén 1835. (3 )

) (  0  x



Lemondás a’ Visszalépésről
a’ S a m o k l e s k i  n a g y  és  n y e r e s é g e s  Lo t t é r i á r a  nézve

Coith DK F ia és Társánál Becsben.

A’ húzás véghez megy, ha elébb nem, November 26dikán 
a’ folyó esztendőben, bizonyosan.

F e l s é g e s  e n g  e l e m m e l  a’

S A M O K L E S K I  S Z É P  U R A D A L O M ,
mellyért visszav áltságúl:

250,000 Váltó, v a g y  100,000 
Pengő forint igértetik lottéria által ki fog játszatni. Ezen nyereséges lottériában 

vagyon 2 5 39 l  4  pénznyerő sors, mellyek 5 2 5 ?0 0 0  váltó forintot tesznek, és 7 ^ 5 0 0  fekete sors 
mellynek becsek 75,000 v á , t. f 0 r i n t

X 0 X

öszvesen tehát 6 0 0 * 0 0 0  v á , t - f o r i n t -
pénznyerő sorsokra ekként felosztva :

250,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 6 ,000, 5 ,000 , 4,000, 3,500, 3,250, 3,000
2,250, 2,000, 1,500, 1,300, 1,200, 1,000, 500, 250, 200 , 125, 100 ’s így tovább; v. for

és 7 , 5 0 0  fekete sorsokra, a’ kimutatás szerint.
A’ k é k  in  g y e n  n y e r ő  s o r s o k n a k  k ü lö n ö s  h ú z á s á r a

5 0 2  pénznyerő sorsok vannak határozva úgymint: 2 0 , 0 0 0 ,  6 , 0 0 0  , 3 , 2 5 0 ;  2 , 2 5 0 ,  
1 , 0 0 0 ,  5 0 0 ,  2 5 0 ,  1 2 5 ,  1 0 0  vált. forint* ’s így tovább;

öszvesen tehát 50,000 v á lt .  f o r i n t .

sorsoknak, a* díj-sorsokkal együtt * 140,000 f o ' i n t o l t  k e l l  n y e r n ie k .

A’ kék ingyen nyerő sorsok nemcsak az által tüntetik-ki magokat nyereségesen, hogy ezek 
bizonyosan nyernek, és közülök 502nek okvetetleníil kétszer kell nyerni; hanem azáltal is 
még, hogy7 ezek a' többi sorsokkal együtt a’ jószágokra és a’ pénzbeli nyerésekre is szintúgy 

játszanak, ’s ennek felette szerencés esetben tizenegyszer nyerhetnek.
A’ 5 ki öt veres sorsot vesz 12$ v. forintjával, azokra ráadásúl egy kék ingyennyerö sorsot 
kap (m ellynek, a' mint feljebb mondódott okvetetlenül nyerni k e ll) , mind addig, míg azok 
einem fogynak. — A’ ki pedig 5 fekete sorsot vesz 10 vált. forintjával, annak azokra csak 

egy közönséges fekete sors adatik ingyen ráadásúl.
Sorsokat ezen lotteriából kaphatni Pesten Liedemann F ridrik  irószobájában, és Liedemann 

B. Ferencz „szép magyarnéhoz'. czimü rőfös kereskedésében.

i ß )  Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. u. Kamara részéről köz hírré tétetik : hogy 
ns Torontál vármegyében helyzett szabados Nagy Becskerek kamarai mezővárosában a’ bor- 
mérő , ’s serfőzési jog az ehíz megkívántaié eszközökkel bőven ellátott épületekkel, 114$



hold szántó, és kaszálóképen használható földdel együtt, e' f. e. Augustus 4k én , éspedig f. e, 
November lső napjától kezdve három egymást követó esztendőre, felsőbb helyről következen
dő helybenhagyás m ellett, haszonbérbe adatni fog — A bérleni szándékozók tehát 330 pengő 
forint bánatpénzei felkészülve a’ fentnevezett helyen ’s napon a’ mezővárosi tanácsházba 
reggeli 9 órára ezennel meghívatnak. — A’ bérleti feltételek pedig előre is láthatók ugyanott. 
Budán Jun. 20kán 1835. f3 )

Tűzi viz fecskendők inívhelyének hirdetése.
(3) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a’ jelentő , ’s a’ mívmühely tulajdo

nosa köz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen találtatnak, meljyek 
a’ viz sugárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik k i : a.) Egy három akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenct alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel kibéllelt, forgatható érez esővel, és srófokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 öl 
magosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas kocsival 140 for. pengő pbe. Továbbá találtatnak nála 6 , 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a’ vizet szakadatlan 
nul e’ következő arányban lövellik k ij______________________

X 0 )(

Akó száma I d ő A' kilövell viz* 
mennyisége Magasság p-

a .
P-
kr.

6 akót tartó 4perczen.alatt 6 akó vizet 12 ölre 220 —

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 —

14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 —

16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360 —

A’ megvett fecskendőkhez olly szer is adatik, melly által a’ kemény hidegben befa
gyott csőket, és vízi sarukat 4 perczenet alatt felengesztelni lehet, *s igy azokat minden 
akadály nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű tűzi vízfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig javítás, 
végett elfogadtatnak. Pesten Jun. 6kán 1835. N, Remekházy K áro ly ,

a’ fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.
(2) Egy negyven esztendős, a’ juh tenyésztésben tapasztalt mezei gazda, — ki Ausz

tria, Morva, Porosz, ’s Silezia országoknak nevezetesebb juh - tenyésztő majorságait öszve 
járván, a’ himlő óltás, gyapjú elkülönözés, a’ rüh vagy kosz elhárítás, körömfájás, 
abból származható sántaság’ gyógyítása, ’s a juhoknak számosabb esztendőkig való megtartása 
körűi, magának bő tapasztalást, s tudományt szerzett; — a’ , ,magyar Haza“ t ez. uraságainak 
hiv szolgalatját ajánlja. — Bővebb útasítást vehetni Borsos Márton hites ügyvéd úrnál, a’ ma
gyar útezában 518dik szám alatt. _ (3 )

(3) Hirdetmény. Mélt. báró Haruckerr nemzetiség részéről e’ f. 1835. e. Aug 
3kán Szarvas mezővárosában, mélt. gróf Bolza József úr gazdasági irószobájában , szokott 
reggeli órákban, a’ Csorvási, és Kis-Apátzai közös puszták árverés útján, 1835. Sept. 29től 
kezdve, 184lki Sept 29ig ,6  esztendőre haszonbérbe adatni fognak. — A’ Csorvási pusztafek
szik ns Békés vgyében, ’s teszen öszvesen- 1100 négyszeg öllel számítva- 4705 holdat; — a’ 
Kis>Apátzai puszta pedig ns Csanád vgyében, és teszen szinte öszvesen- 1100 négyszeg öllel



X 0X
számítva- 2910 holdat. — Mind az egyik , mind a’ másik puszta, különösen egy tagban, vagy 
pedig a” haszonbérbe vevők kívánsága szerint több kisebb darabokban is ki fognak adatni.

(3) Hirdetmény. A’ Nagymélt. m. kir. Helytartótanácsnak folyó évi Április hónap 
28dik napján 12533. szám alatt költ kegyes rendeléséből, Pécsvárad uradalomhoz tartozandó 
Vörsöndi tisztség részéről közhírül adatik: hogy ugyan a’ Vörsöndi tiszti kerületben lévő ura
dalmi hat korcsmák, meliyek közt a’ Vörsöndi, Szaiki, és Szederkényi mészárszékkel, 
nem különben korcsma épületnélkül való Kis-Nyáradi, Liptódi, Márázi és Kémendi helysé
gekben, az árendás tulajdon szeszes italainak kimérése, pálinka főzéssel, és a’ jobbágyoktól 
a' pálinka főző kazányoktól járó urbé'rnek bevételével, Yörsönden a* tiszti kanczeliáriában 
jövő Julius hónap 20dik napján délelőtt nyolcz órakor tartandó árverés által November első 
napjától fogva 1835. egymásután következendő három esztendőre, fentartván a’ felsőségnek 
helybenhagyását, haszonbérbe fognak adódni azon megjegyzéssel * hogy a’ bérlők az árverés 
alkalmával az árendának tizedrészét bánatpénzül le tenni kötcleztetnck, melly bérléshez az 
izraeliták is járulhatnak úgy, hogy az uradalmi korcsmákban keresztény vallásu korcsmáro- 
sokat tartani kötelezletnek. A’ többi feltételeket a’ Vörsöndi tiszttartói hivatalnál mindenki 
előre is megtudhatja. — Vörsönden Junius hónap 2dik napján 1835. (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nm. m. k. udvari Kamara rendelésénél fogva közhírré té
tetik : hogy ns Nográd vármegyében kebelezett Yangarcz helység határában találtató, előbb 
néhai Bubenka Illés által zálogképen 1900 v. forintokon szerzett ’s birt, most pedig ugyan
azon czim mellett a’ királyi fiscus birtokában lévő , ’s egy jelenleg kertnek használt belső te. 
lekből 29 pozsonyi mérős szántóföldből, egy két szekér szénát és sarjút termő rétből ’s 
négy darab hetes dézma alá tartozó szőlőből álló rész-jószág, e’ foly ó J835dik esztendei Mind- 
szent hava lső napjától ugyanazon czimmel és joggal, mellyel azt a’ királyi fiscus bírja, ’s 
bírhatná, az ezen részjoszágon fekvő 1900 váltó forintoknak egyszerre, vagy a’ környüliné- 
nyekhez képest részenkénti lefizetése mellett, eladatni fog. A’ többi illető feltételeket Vadker
ten Nógrád vármegyében, a’ kir. fiscus Nográd vgybéli hites ügyvédjénél, Tóth Sooki Sooky 
Gábor úrnál, a’ fentkitett idő előtt is bővebben megérthetni. Budán Jun. 19d. napján. 1835.

(2) Jelentés. Magyar Patika az az, Magyar- és Erdélyországhan termő 
Patikai állatok, növevények és ásvánjok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalnias kívánságok szerént segíthessenek. — Már 
sajtó alatt van a’ munka, és már az I. résznek nagyobb része kinyomtattatok Az egész mun
ka Augustusi Pesti vásárra kész lesz. Az előfizetés három — 3 forint ezüstben. Lehet előre 
fizetni nálam, a’ képiró útczáhan321 szám alatt, v. Eggenberger könyváros köny\Írottjában. 
Pesten Jun. 29d. 1835. D . K o vá ts  s, L

A  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 i z  m é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-oikben 

2-dikánJul.
— 4-dikén
— C-dikán
— 8-dikán

7 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
8 Láb, 1 1 Hüv. 0 Von.
8 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
7 Láb, 9 Hüv. 0 Von.

—  3-dikán
— 5-dikén
— 7-dikén

7 Láb, 1 1 Hüv. 0 Von.
8 Láb , 11 Hüv. 0 Von. 
7 Láb, 4 Hüv. 9 Von.
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varcz Guerra, az előhaladó ideák barátja, a* moz
gás pártjában, mellynek tagja, mindég okfejeinek 
állandósága által tüntctte-ki magüt. Don Juan Alva
rez de IVfendizabal, kinek neve tulajdonképen Men
dez, a’ portugali újabb történetekkor fontosabb sze
repet játszott, mintsem eránta figyelmeztetést tenni 
szükség volna. E1 gazdag tőkepénzes, Riegónak 
meghitt barátja, ’s a’ híres Bertrand de Lysnek társa, 
a1 hadseregnél szállítási foglalatossági által temér
dek vagyont szerze magának. Ama zsidónak a- 
rannya Gibraltárból hatalmasan elősegítő D. Pe
dro győzedelmét. E’ minister, valamint Garcia 
Herreros is, a’ mozgás pártjához tartozik. Az u- 
tólsó I822ben igazság ministere volt, ’s fővel és 
szívvel bír. Hlyen a’ ministerium szerkezete, e- 
zek az új kabinet rendszabásai. Madrid nyugod
tan várja Toreno és társai rendszerének következ
ményeit.

A E G Y P T L S .
Kairo , Máj. ődikén. A’ döghalál egész mos- 

tanig folyvást növekedett, úgy hogy most több 
meghal e’ városban naponként 2000 embernél, 
’s aránylag szintilly nagy Delta és közép-aegy- 
ptus csaknem minden tartományaiban is az áldo
zatok száma. Magában Kairóban többet elragadt 
már a’ veszély ö t v en  e z e r  embernél. Egész 
nap nem győzik eltemetni a’ sok halottakat, ’s 
a’ musulmmi szokás ellenére még éjjel is temet
keznek. Férfiak halotti éneke és sirató asszonyok 
jajgatásai hangzanak mindenütt az útezákon, ve
gyülve a' halott-mosó emberek és kapóssá lett 
halott-nyoszolyák feletti veszekedés lármájával. 
Illy kegyetlen döghalál Aegyptust a’ legöregebb 
emberek állítása szerint soha sem látogatta-meg. 
A’ közönséges szükség és nyomorúság, vagy a’ 
levegőben lappangó isméretlen okok szülték-e 
azt, nehéz meghatározni. Azonban mihelyt a’ 
múlt esztendőben a’ Nílus igen korán áradni ’s 
szokatlan magasságra növekedni kezd tt, mind
járt megjövendölték némellyek, hogy döghalál 
fog bekövetkezni. Melly két tünemény között 
ha csak ugyan van valamelly egybeköttetés, úgy 
egyéb még nyomosabb okokon kívül a’ Nílus 
újfenti áradásából jövő esztendőre ismét dögha
lált jövendölhetni. Valamint Kairóban úgy Ale
xandriában is sok európaiakat elragadt a’ dögha
lál, de többnyire ollyanokat, kik házaikban szo
ros elzárkózásra nem ügyeltek. Minthogy azon
ban nehányan a’ szorosan elzárkozoftak közűi is 
meghaltak, ebből némellyek e’ nyavalyát nem |

csak ragadósnak hanem átalános táj nyavalyának 
vélik; mások az elzárkózott házakban történt e- 
gyes halál-eseteket a’ nyavalya ragadóságát nem 
hivő arab szolgák titkos kószálásainak vagy va
lamelly madár, vagy házi-állat által az illy há
zakba vitt pestises toll, papiros vagy ruhadarab
nak tulajdonítják. Az orvosok példátlan hűség
gel ápolgatják a’ betegeket, noha kevés nap e- 
lőtt már harmadikra ragadt-el közölök a’ nyava
lya ’s Alexandriában is több orvosok meghaltak 
’s utánok egész haznépeik. Mehetned Ali még 
most is Schubrai kastélyában van, melly körül 
hármas őrvonaít állított. A’ katonák közül is so
kan hullanak-el a’ döghalál miatt. Ibrahim basa 
parancsolatára ugyan a' főváros őrizetén kívül 
a’ többi minden katonaság a’ városon kívül vesz
teglőbe tétetett: de e’ parancsolat nem teljesíte
tik pontosan, mert a' katonák feleségeikkel ’s a’ 
döghaláltól meglepett falukkal mind a’ mellett is 
közösülésben vannak. A’ gazdag vetéseket nincs 
ki learassa; \s ha a‘ kormány egész politicájában 
gyökeres változtatást nem tesz, Acgyptus végső 
ínségre fog jutni a’ sok sarczoltatás miatt, li<i 
döghalál hozzá nem járulna is. A’ háborúk, cho
lera , ’s mostani döghalál pusztításai mellett is a- 
zonban Mehetned Alinak 80 ezernyi serege van, 
mellyből 20 ezer Arabiában a* Beduinok ellen 
hadakozik, a’ többi pedig Sennart, Cordofant, 
egész Aegyptust, Kandiát, és Syriát tartja meg
szólva. Az aegyptusi falukban ellenben nem lát
ni egyebet öregeknél, gyermekeknél és asszo
nyoknál. Újabb időkben ugyan syriaiak közül 
is szedettek katonák az aegyptusiak közé, de 
kevesen, részint mivel Syria népessége nem igen 
nagy, részint mivel sok syriait felfegyvcrkeztet- 
ni nem lenne tanácsos.

GÖRÖ G O RSZÁG .
Athénéből Junius ödikáról ezt írják: „Otto 

király Ö Felsége Junius Iső napján vette kezéhez 
a’ kormányt. E1 fényes alkalommal tartott szer
tartások az e’ tárg) ban tett előjelentés szerint ’s 
a’ számosán egybegyült népnek nagy lelkesedése 
közben mentek véghez. Jun. Iső napján reggel 
adta-által a’ regensség az igazgatást, melly alka
lommal annak elölülője Armansperg gróf egy a* 
tárgyhoz illó beszédet tartott; erre a’ király Ö 
Felsége egész méltósággal felelt, ’s beszéde vé
geztekor a’regensség mindenik tagját érdemrendje 
nagy - keresztjével ajándékozta-meg. Ezután Sz. 
Irene templomába ment ÓFelsége, hol Te Dei’iu
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-.^keltetett, mellyen a’ diplomátai kar, ’s a’ 
kikötőben fekvő austriai cs. k. orosz cs. es an
gol ’s franczia királyi hajók admiraljai és parancs; 
nokai jelen voltak. Ennek végével elfogadó O 
Felsége a* királyi-széki teremben az idegenek ’s 
honiak szerencse-kívánatait, 's nagyobb részeket 
még az nap, a’ többieket pedig más nap egy e’ 
végre különösen épített és jó ízlettel felékesített 
sátorban megvendégelte. Jun. 2dik és 3dik nap
jain köz játékok tartattak, mellyeken a’ futás, 
ugrás és lófuttatás dijait Ő Felsége osztotta-ki 
A’ város nagy mulatságot adott; a’ rendes kato
naságon tábor-szemlélet tartatott; a’ város és fel
legvár három éjjel ki volt világosítva. Ő Felsé
gének uralkodása elején legelső rendelései ezek 
valónak: a* kormány eddigi elölülőjét Armans- 
perg grófot 40,000 drachma díjjal és szabad la
kóhellyel ország kanczellárjává nevezte; udvari 
embereinek egy részét tiszteikben megerősítette; 
Kitzo Tsavella és Luders ezredeseket, Souizos 
és Miaulis (az admiral fia) gyalog-kapitányokat, 
és Katsako Mauromichalis (a’ mainai Pietro Bei 
unoka-öccse) mirarchát hadi-segédeivé nevezte; 
’s uralkodása kezdetét egy a’ görög néphez inté
zett proclamatióban kihírdettette. Jun. Iső nap
ján estve Kolokotroni két fiait magához hívatván 
Ő Felsége , az idősbiket Gennajost ezredesi rang
ra emelte, az ifjabbikat pedig Naupliába küldte, 
hogy atyjának , ’s Plaputas társának szabaduláso
kat adja tudtokra. Armansperg gróf és Kobell 
statustanácsos Junius Isőjén a* diplomátai kart 
meglátogatván, az itt megbízva lévő ministerek kö
zül mindeniknek egyenként megköszönték azon 
pártfogást és jóindulatot, mellyet udvaraik a’ ré- 
genség ideje alatt az ország iránt mutattak. 

T Ö R Ö K O R SZ Á G .
A’ Moniteur Ottoman a’ porta által a’ pestis 

ellen tétetett intézetekről írván, többek közt így 
szól: A’ mívelt Európának legalaposabb pana
sza Törökország ellen az, hogy a’ pestis elterje
dését birtokaiban meg nem gátolja. A’ veszteg
lőktől való idegenkedés nem annyira egy vallá
sos dogma bal magyarázatából, mint a’ korláto
zatlan személyes szabadság és közlekedés okfe
jéből származik; azonban e’ vád nem sokára ki 
j0g töröltetni Európának Törökország ellen tá- 

ott vádjai sorából; mert esmerik már itt

is a’ pestis veszélyeit ’s ragadó természetét, ’s 
minden akarja magát tőle megóvni. Mihelyt a’ 
kormány hírét vévé az Aegyptusban dühösködő 
mirigynek, azonnal ügyelőt küldc a' dardanel- 
lákhoz felvigyázói az Alexandriából jövő hajók
r a ;^ ’ veszteglés ugyan még tökéletlen, de pró
bálása megmérhetetlen lépés, melly lárma ’s 
költség nélkül tétetve, valódi sikert szült, ’s e’ 
rendszabás, ha hasznáról a’ köz vélemény meg
győződik , állandóvá leszen; mert a’ melly nép 
a javítás útján megindult, hátra többé nem me
gyen. Europa tehát Mahmud sultan reformjai kö
zé fogja rövid időn számolhatni azon rendsza
bást i s , melly a’ Törökországgal kapcsolatban lé
vő nemzeteknek az egészség állapotja miatti ag
godalmát eloszlatja.

C H I N A .
A’ college de Francéban chinai nyelv köz

oktatója Julien Szaniszló úr a’ Pekingi újságból 
kövatkező kivonatát közli 1835 Januarius lóikén 
költ egy levélnek: „Tschange-te-fu kerületben 
Ho-nan tartományban iszonyú földrengés történt 
az ötödik hónap 22dik napján, melly a’ hatodik 
hónap 13dikán végződött, ’s nyúgotra egészen 
Pe-tschi-li keletre pedig Tschang-tong tartomá
nyokba elhatott. Wu-ngan kerület fővárosában 
az öszveomlott házak sok ’embert eltemettek, ’s 
a’ főváros környékebeli falukban 195 szállás om- 
lott-öszve. Az elpusztult házak száma 100 ezerre 
az omladékáik alá temetődött embereké 4 ezerre 
tétetik, 700 személy pedig veszedelmesen meg
sebesült. Tsetseua megyében a’ földrengés mel
lett a’ föld is több helyeken megnyílt ’s mintegy 
4000 személyt elnyelt. A’ kerületi kormányzó fe- 
leségestól ’s gyermekestől, a’ tisztviselők ’s cse
lédeik mind elveszték életüket. Thang-In, Lin- 
tschang, Ngan-Pang, Wu-Tschi ’s a’ t. kerüle
tekben az elpusztult házak 's odaveszett szemé
lyek száma kimondhatatlan. Rakva voltak a’ me
zők temetetlen holttestekkel; az életben mara
dottak hajlékaiktól megfosztatva a’ szabad ég a- 
latt siránkoztak. Pong-Tschin tartományban a’ 
megnyílt földből egy nagy (másik levél szerint 
fekete vizű) folyó omolván-ki, szállásokat, ve
téseket, marhákat, ’s minden hajlékokat útjában 
elseprett; e* fotyó mind eddig el nem enyészett.

iadja K u ltsú r  A. — Szerkezted G a lv á c s y .  Zöldkert utcza 498. sz.
Nyomtatja T r a t t n e r -  Káro ly i .  Urak* utexája 612 szám.
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Figyelmeztetés. Hogy t. ez. Olvasóinknak az első számtól kezdve szolgálhassunk 
újságlevclcinkel; kérjük, rendeléseiket postán, vagy egyenesen hozzánk utasított levelekben 
minél gyorsabban megtenni méllóztassanak. Pesten Júliusban 1835.

AJ H azai 's Külföldi Tudósítások Hív atal a , 
Zöldkert úteza (\ftof)íí>acf)cr 498 sz.

( 1 )  J e l e n t é s -  A' Buda ’s Best közt építetni javait a l l í l í ld ö  l l l ( l  tárgyában 
Pozsonyból Pestre kiküldetett országos választottság tudósítása elhagyván a’ sajtót, megszerez
hető Pesten, Eggenberger Jósef könyvárus úrnál. Főzve 1 ír. p. p. (3)

(1) Hirdetmény. Pesten az országúton, Rongyos-Lámpás vendégfogadó
ban laláltatik igen jó állapotban megtartott háj, mázsája 20 í’t. pp. A’ ki egyszerre 5 mázsát 
megveszen , 50 fontot kap ráadásul. ("3)

A’ magyar királyi tudományos Egyetem’ kórházához ven
déglő kerestetik.

Felsőbb rendelésnek következésében, a’ magyar királyi tudományos Egyetem’ kórháza mellett 
lévő vendéglői hivatalra, (Tretőrségre) folyó esztendei Julius 23áu délutánni három órakor, 
Pesteu Hatvani útezában az orvosi-kar’ épületében, vagy is úgy nevezett Jesuita házban nyil
vános árverés fog tartatni ; mcllynek alkalmával az említett kórházi betegeknek élelemmel 
való ellátása arra fog bízattalni, a’ ki azt legolcsóbban magára felválalandja, és a’ néki ál- 
taladatandó konyha, és más eszközökre nézve, a’ királyi tudományos Egyetem’ bátorságára 
100 pengő forintot, vagy ugyan annyival felérő kezes levelet, mellyek az egyetemi pénztár
ban fognak tartatni, az árverés előtt előmutatand.

A* kötendő szerződésnek egyéb!) feltételeit az Egyetem irószobájában szokott hiva
talos órákban naponkint meglehet tekinteni. Költ Pesten Junius llk én  1835.

Szobfahói Pálma E lek, kir. Egyetem tanács jegyzője. (3)
( I )  A’ k. oskolai alaphoz tartozó Yörösberényi .uradalom részéről a’ Vörösboré- 

nyi pinezében f. e. Augustus hónap lOdik napján 25C0 akó fejér új, és 750 akó fejér ó bor 
árverés útján hordó nélkül eladandó. A' kinek venni szándéka vagyon, foglalóval felkészülve 
a’ kitelt napon és helyen magát jelentse. (3 )

0 )  Egy negyven esztendős, a’ juh tenyésztésben tapasztalt mezei gazda, — ki Ausz
tria, Morva, Porosz, ’s Silezia országoknak nevezetesebb juh - tenyésztő majorságait öszve 
járván, a’ himlő oltás, gyapjú elkülönözés, a’ rüh vagy kosz elhárítás, körömfájás, 
abból származható sántaság’ gyógyítása, ’s a’ juhoknak számosabb esztendőkig való megtartása 
körűi, magának bő tapasztalást, ’s tudományt szerzett; — a’ , ,magyar Haza“ t ez. uraságainak 
hív szolgálatját ajánlja.— Bővebb útasítást vehetni Borsos Márton hites ügyvéd úrnál, a’ ma
gyar útezában 518dik szám alatt. (3 )

0 )  Hirdetés. Ts Pest vármegyében kebelezett Tápio Szele helységében a1 kö
zönséges uraság jussaihoz t irtózó, minden néven nevezendő italoknak korcsmállafási jussa 
f. e. Julius 29dik ’s utánna következő napján az újonnan épült vendégfogadóban a’ hely szí
nén tartandó árverés útján haszonbérbe fog adatni« Mellynél fogva az árverésbe részt

Második Félesztendő  1 8 3 5 .



vetiiíi kívánók 200 p. for. bánatpénzei felkészülve , a’zsidókat, is ideértve a' kitűzött napon és 
lieh en megjelenni neterheltessenek. — A feltételek eránt a’ nevezett helységben a’ közönséges 
nraságnál értekezni előre lehet. OO

(̂ 1̂ ) J o S Z a g -a r 6 I ld a lü S . Ezennel közhírré tétetik; hogy ts ns Pest vármegyé
ben helyheztetett és sz. k. Pest városához nem messze fekvő Tapio Bitskei helységnek gróf 
Bcleznay famíliát illető egy negyed része, a’ szinte ott lévő , ’s ehez tartozó úgy nevezett 
Fribei sz és Kovács részekkel egyetemben, minden regale és más bcneíicitimokkal, allodial is 
földekkel, jobbágyokkal lakó - és más gazdasághoz szükséges épületekkel, és egyebekkel 
együtt, folyó esztendei Augustus 24dik napján, Pesten a’ Kecskeméti kapun kívül lévő két 
Oroszlán vendégfogadóban délelőtti órákon tartandó licitatio által, szinte folyó esztendei No
vember lső napjától fogva három egymásután következő esztendőre a’ többet Ígérőnek árendá- 
ba fog adatni; a’ mikorra is mindazok, a' kiknek ezen jószág kiárendálásához kedvök volna 
az említett vendégfogadóba megjelenni ne terheltessenek ; melly alkalommal egyszersmind az 
árenda feltételekről is bővebben értekezhetnek. (3 )

(1) Hirdetmény. Gróf Csáky Antal Brúnónak, ns Bihar vármegyében kebelezett
Sitér, Sitérvölgye, Borzik, és Nagy-Tóthfalu helységekből álló uradalma, melly Nagy-Várad* 
lói csak 2 óra, Debreczentiil pedig 6 óra járásnyi nem egy tekintetből kívánatos vidéken 
fekszik, minden megkivántató gazdaságbeli nagyobb részint új épületeivel u. m.granariiimmal. 
minden szükséges szerekkel ellátott nagy borházzal és pinczével, szélesen kiterjedt szüleivel, 
több ezer holdból álló erdeivel, rétjeivel, jobbágyi marba és gyalog szolgálatjaival, sertés és 
juh nyájakkal, marha gulyából, jgás marhából több száz cseber borból stb. álló fundus in- 
structussával e’ folyó 1835 év Szent-lVIihály napjától kezdve 8 vagy 10 esztendőre, vagy e’ f  
esztendő September 2 Iker. tartandó nyilvános árverés, vagy magányos szabad szerződés útján 
is árendába adatik. A’ kiknek kedvök volna ezt a9 jószágot árendába venni, azok az azt ké* 
sérő feltételeket megtudhatják t. Boros Lajos úrtól ts Bihar vármegye ügyvédjétől Nagy-Vá
don. Költ Sitérben Junius lOkén 1835d. észt. (3 )

( 2 )  Híradás. Zemplén vármegyében S. A. Újhely városában a’ köz fogházban lé
vő rabok számára esztendőnként mintegy 70,000.— Ezenkívül az itt szállásoló gyalog kato 
r.aságnak is mintegy 14,000 portió kenyér kisütése kivántatván, minekutánna ebben, úg} 
szinte a1 gyűlések és minden esztendőben négyszer tartatni szokott rendes törvény-székek miati 
ide gyülekező számos uraságok, ’s a9 helybeli lakosok részére is szükséges jó zsemlyék kiszol 
"altatásában nagy fogyatkozás lenne; ezen köz szükség a’ tisztelt megye köz gyűlése határozá
sa következésében azon tekintetből tetetik közönségessé ; hogy a5 közvárakozásnak minder 
tekintetbe megfelelhető egy alkalmatos P é k  szolgálatja helyét itta 9 legkedvezőbb kinézésekke 
találhatja-fel. ( 3 i

(2 ) Hirdetmény. Minthogy a’ méltóságos Földvári uradalomhoz tartozandó Köm 
löd helységben levő vendégfogadó kerítése égett téglából újra fog felépítetni; az a’ felsőbb he 
lyen helybenhagyott költségből, a* legkevesebbet kívánó értelmes építőmesternek f. e. Julius hónaj 
27dik napján, a Földvári tiszttartói hivatalban szokott délelőtti órákban Iicitatióképen álta 
fog adatni, azért mind azok, kik ezen kerítés felépítését általvenni szándékoznak, a’ fcntebl 
nevezett napra és helyre 66 ft 11 kr. v. czédulai bánatpénzei megjelenni illendően meghívatat 
n ak. — Földváron Junins hónap 27dik napján 1835. __________________(3 )

(2 )  A’ magyar kir. udv. Kincstár rendelésénél fogva jelentetik: hogy némelly a 
szabad k. bánya Nagybánya városhoz tartozó javak, u. m. a’ Felső -Ferneczeli vendégfogadi
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valamint az ottani malom , és mészárszék e’ f. év Augustus Isőjén tartandó nyilvános árverés 
által lső Novembertől kezdve 3 esztendőre a’ legtöbbet Ígérőnek bérbe adatnak; — melly ár
verésre fent említett napra a’ bérbe venni kívánók ezennel megbívatnak. Budán Jun. 28. 1835

(^2) B o r  c lä d c lS  l l i r d e t e s e .  Ts ns Tolna ’s Baranya vármegyében az úgy ne
vezett Pécsváradi kerületben kebelezett egyházi és oskolai alap javakhoz tartozandó alább 
megnevezett uradalmakban a’ vevők kívánsága szerint hordónként, vagy nagyobb mennyiség
ben de még is hordó nélkül árverés útján azonnali kész pénz fizetés mellett fognak eladatni.

S z e k s z á r d o n  e’ f. e. Sz. Jakab hava’ lökén az úgy nevezett Palánki pinezében 2145 | 
akó vörös bor 1834dik észt. termésből. 4

B o s s  ok on e’ f. e. Sz. Jakab hava’ 20kán 129 akó fejér, 1700 akó vörös bor 1831. 
1832. 1833. eszi. termésbiil, 3156 akó fejér, és 1923 akó vörös bor 1831. észt. termésből.

V e r s e n d e n  és B a b a r c z o n  c’ f. e. Sz. Jakab hava’ 22én 7082 akó fejér, 2390 akó 
vörös bor 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. esztendei termésbiil.

P é c s v á r a d o n  vagy S z i l á g y o n  es f. e. Sz. Jakab hava 24én 1544 akó fejér, 
4872 akó vörös bor 1834. észt, termésből.

M á g o c s o n ,  és pedig J e n e ö n  e’ folyó észt. Sz. Jakab hava3 28án, M á g o c s o n  e* 
f. észt. Sz. Jakab hava’ 30án, és H a r c z o n  e’ f. észt. Sz. Jakab hava’ 31én öszvesen 667 akó 
vörös bor 1831. 1832. 1833. észt. termésből, 74 ako fejér, és 1977 akó vörös bor 1834. észt. 
termésből. — Ezen borokat megvenni szándékozók tehát illendően kérettelnek, neterheltes- 
senek a’ rendelt helyre, és napra szükséges bánatpénzei ellátva megjelenni.

Ezenkívül közhírré tétetik, hogy a’ föntebb nevezett uradalmakban a’ fellyebb kitett 
bor mennyiségen kívül, még sok ezer akó fejér, és vörös eladó borok fekszenek, mellyek 
eránt a’ venni szándékozók, a’ Pécsváradi H. Praefectussal, felsőbb helybenhagyás remény
sége alatt,minden órában szerződésre léphetnek. Költ Pécsváradon Sz-Iván hava 24. 1835d. észt.

( 2 )  H ir d e tC S . Az egyházi értékhez tartozó tekintetes Baranja vármegyében kebe
lezett Mágotsi királyi uradalom részéről folyó évi Szent Jakab hava 29kén Mágots mezőváro
sában az uradalmi tiszttarlói hivatalban reggeli 9 órakor tartandó árverés útján több királyi 
haszonvételek három egymásután következő esztendőre, jelesen pedig I835diki Szent András 
hava lső napjátúl kezdvén, 1838diki October utoljáig haszonbérbe fognak adatni.

lször A’ bérlő tulajdon szeszes italainak, u. m. a’ bor,  pál inka,  és sernek szabad 
kimérése, valamint az úrbéri őst pénz szedés Mágotson , Nagy-Hajmáson, Ilarczon és Jenőn ; 
melly utóbbi helyen a’ pálinka égetés is hozzá járuland.

2szor A’ Mágotsi, Nagy - Hajmási, és Harczi uradalmi pálinka-házakban a’ pálinka 
égetés, ennek apródonként kimérettetése joga nélkül.

3szor Nagy Hajmáson a3 húsvágás jog lakház nélkül.
4szer Mágotsi, és Nagy-Hajmási határban a’ tilos vadászat.
5ször A’ kapós vizi halászat.
6szor Mágotsi határban az úgy nevezett Kőhidi csárda.
7szer A’ Nagy-Hajmási góré csárda, és
8szor A’ Jenői Sváiczer csárda.
Melly árverésre a* bérleni szándékozók, az israelitákat is hozzá értve, a' fentirt na

pon, és helyen szokott bánatpénzei magokat ellátva, illendően meghívatnak. Költ Mágotson, 
Szent Iván hava1 lOkén 1835. (3J

Árverési jelentes« JÖVŐ hétfőn, úgymint folyó Julius 6dik ’s következő 
napjain, a szokott délelőtti s délutánni órákban, Pesten az Újvilág úlczában 55ldik szám 
alatt, néhai kir. tábl. ügyész Désij István úr hagyományához tartozó különféle ingó javak ,
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nevezetesen: házi bútorok, üvegekbe lehúzott tokai asszúszőlő — ás egyébb közönséges asz
tali bor, üres hordók, egy félfedelii hintó, egynéhány száz hradeki vastagabb és véko
nyabb fenyő deszkák (mellyek már harmad fél esztendő óta fedél alatt tartattak ’s az emlitctt 
hagyományhoz tartozó kertben, a’ József városi úgy nevezett serfőző útczában előbb is meg
tekinthetők) ’s több efé le , készpénzbeli fizetésért, nyilvános árverés útján a’ legtöbbet Ígé
rőnek elfognak adatni. _____________________________________________________________ ( 2)

(2) Hirdetmény. A’ nm. m. k. u. Kamarának rendelése következésében köz 
hírré tétetik: hogy az Esztergami Érsekségben, jelesen pedig Pozsonyban az uradalmi pin- 
czéknél jövő Julius Idén és reá következő napokban 2147 akó ó , és 1878 akó új bor; Esz
tergámban, Julius 21én és utánna való napokban 2682 akó ó , és 2318 akó új bor; nem kii- 
lömben a’ Guttai uradalomhoz tartozó, és Komárom vármegyében közel Tatához helyhezte- 
tett Mocsa helységben Julius 28án 300 akó ó ,  és 356 akó új bor, szokott reggeli órákban 
tartandó nyilvános árverés útján, nagyobb, vagy kissebb mennyiségben hordó nélkül a1 
legtöbbet ígérőnek eladatni fognak. Melly árverésre a' venni szándékozók , elegendő bánat
pénzei ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Junius íiöán 1835. (3 )

(2) Hirdetmény. A’ nm. m. k. u. Kamarának rendelése következésében közhír
ré tétetik : hogy 1835d. esztendei Julius 20kán az Ó Budai kir. kamarai praefcctusi hivatal 
írószobájában tartandó nyilvános árverés útján , az alább megjegyzett királyi haszonvételek, fo
lyó 1835dik esztendei November ltől számítandó egymásutáni három esztendőre bérbe adat
ni fognak; nevezetesen:

aJ Az 0  Buda mezővároshoz közel lévő két kerekű úgy nevezett Krempl malom, a 
hozzá tartózó 14 holdnyi réttel, és házi kerttel.

b) A’ Szent Endrei út mellett lévő egykerekű úgy nevezett Éliás malom, a’ hozzátar
tozó 4 j  holdnyi két szántóföldéi , és két holdnyi réttel.

Mind a’ két malom leginkább azon jelességnél fogva ajánlható, hogy hajtó vizök 
melegsége, ’s a’ két fővároshoz való kozellétök miatt egész télen át őrölhetni rajtok.

*0 Az 0  Buda mellett lévő uradalmi nagy Dunaszigetbcn 141 hold szántóföld, és rét.
d) A-1 Zsámbéki uradalmi vendégfogadó a’ hozzá tartozó 35^ holdnyi szántóföldéi.
e j n 7 perbáli uradalmi vendégfogadó, és mészárszék, a’ hozzá tartozó 4 0 | holdnji 

szántóföldéi, 6 |  holdnyi réttel, és  ̂ holdnyi káposzta és kender földel.
f) A Perbáli uradalmi kétkerekű malom, a’ hozzátartozó 5|̂  holdnyi szántóföldéi, 

T1̂  holdnyi kcnderfőldel, és házi kertel.
g) A’ Monostori szigetben a’ Szent Endrei dunarcv közelében lévő korcsma a' hozzá 

tartozó 6 f |  holdnyi szántóföldéi, és házi kertel.
h) A’ Visegrádi határban találkozó, úti kövezetre alkalmazható kövek szedhetése, és

elhordathaiása. ^
A1 bérleni szándékozók a’ fen kijegyzett napon és helyen a’ szükséges bánatpénzei» 

cautióval, és rendszerint megkívánt minémüségekkel ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. AÍ* * 
bérleti féltéieleket az illető nyilvános árverés előtt is megtudhatni a’ fenendílett kir. kam. 
praefectusi hivatal irószobájában. Az árverés bevégezte után semminemű ajánlatok sem fogad- 
tatnak-el. Budán Junius 22kén 1835. (3 )
A ’ Gabonának Pesti piaczi ára Julius 2-dikán 1835.
pozsoviy i iné- t i lzta közép alább pozsony í iné- közép alábró váltó gar. • zerü való ró váltó gar. szerű vált
T i s / . t a h i í / a 1 2 6 ’ 1 2 0 1 134 Z a b 7 7 4 7 6 73
K é t s z e r e s — — — K u k o r i t z a 1 0 0 _ ■ -
J t u z s 1 0 2 4 1 0 0 — K ü l e s k á s a — r- •
Á r p a — —  . —  , K ö l e s — —  , —

P  é n z f  o I y a in a t :

Becs Julius Isőjén 1835, középár.

Status 5 pC. kötél. 
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3. 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 .
PE STE N Szerdán Szent-Jakabbá’ Sdik napján.

M A G Y A R -É S  ER D É L I' O R SZÁ G .
Ő cs. kir. Felsége Martzius 26diki legfelsőbb 

határozatában alsó Fejér-vármegyei táblabíró Jan
ka Lajos urat az erdélyi adózók udvari ügyvise
lőjévé (ágensévé) nevezni kegyelmesen méltóz- 
latott.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége Jun. Odikén költ 
legfelsőbb határozatában főtiszt. Zubanovics Má
tyás, Mosgói; Rhimer F elix , Nádasdi; Udvi- 
nácz János, Mágocsi; Ujváry József, Pellérdi és 
Király-Daróczi Daróczy Zsigmond, Paksi plebá- 
nus urakat a’ Pécsi káptalanhoz tisztlb. kanono
kokká nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Méltóságos Gróf Vajai Yay Abrakául tekint. 
Beregh vármegyének főispányi helytartója Ju
nius 25dikén törvényes szertartással ’s innepé- 
lyesen tartá Bereghszászban a’ tisztelt megye tisz
ti-karának újító-székét; melly alkalommal eddi
gi első alispány Ludányi Bay György úr e’ hiva
talában köz tetszésü felkiáltással meghagyatott; 
második alispánynak V.Naményi Eötvös Tamás úr 
a’ megye jelen országos követe szavazatok szem
betűnő többségével választatott-el. K. Komlóssy 
Károly főjegyzői, Andrássy József első, Péchujfa- 
lusi Péchy í ál 2dik aljegyzői viselt hivatalaik
ban köz tetszéssel meghagyattak Ludányi Bay Ig- 
nácz úr köz megelégedéssel viselt fő-ügyvédi hi
vatalában felkiáltással megerősítetett; első alügy- 
védnek Román Ferencz választatott-el. Hadi fő
adószedő Cserneki és Tarkői Desseöffy László, 
házi főadószedő Buday István. Tiszaháti járásban 
főszolgabíró Ludányi Bay Gábor; alszolgabírók 
Hunyady András, Uszkay György mindnyájan 
köz felkiáltással választattak. Esküitek: Szarka 
József, Mező Bertalan, Bényei László. Felvidé
ki járásban főszbíró Buday Károly; alszbírák 
Jobszty Ferencz, Komlóssy Ferdinánd; esküttek: 
Horváth Antal, Gorzó János, Tarnóczi György; 
Munkácsi járásban főszbíró: Leszkay Ignácz;

M ásodik  F élesztendő

aiszbíró: Gecsey György; esküitek: Jaszter Jó
zsef, Ilosvay János; Kaszonyi járásban főszbíró 
Urai Uray P ál; aiszbíró Péchujfalusi Péchy Já
nos; esküitek: Veress György, Andrássy Já
nos; aladószedők: Bősz Károly, Bornemisza La
jos, Péchy György, Nánási Menyhért; levéltár
nok Bácz István; számvevő Bősz János; pertár
nok Gnlácsy István; csendbíztosok: Guty Ist
ván , és Komjáty Abrahám. A’ szavazók vendég
lése ’s ez általi hívatalvágy a’ főispányi helytartó 
úr előlülése alatt tartott gyűlés jegyzőkönyve ál
tal megtiltatván, maga a’ méltóságos Gróf ven
déglé a’ szavazó köz nemeseket; ezeken kívül a’ 
szomszéd megyékbeli vendégeket, valamint a’ 
helybeli papi, világi ’s tiszti Rendeket is fényes 
asztalokkal fogadá, mellyeket nyájas nemzeti 
vídúlat fűszereze.

Jelentés a’ magyar tudós társaság részéről.
Guari és felső Szelestei Guary Miklós Vas és Sop

ron varmegyei táblabíró ’s kir. udvarnok úr , a’ társa
ságnak egy, igen csinos írással, hártyán készült magyar 
régi kéziratot ajándékozott, a’ legszívesebben fejezvén 
ki örömét azon, bogy az említett társaság 5!Régi ma
gyar nyelvemlékek“ czímmel nyomtattatni megkez
dett gyűjteményét hazafiúi indulattal nevelheti. A ’ kéz
irat Bitnicz Lajos rendes tag által küldve, Jun. 22ikéu 
adatott bé. Míg bővebben megismertetnék az említetik 
meg felőle, hogy alkalmasint a’ XIV Században készült 
’s egyéb liomiliák között benne Vilhelinos doctornak a’ 
bűnről szerzett könyve és Sz. Bernardinusnak a’ rágal- 
masságról irt beszéde van, ’s a’ magyar nyelvre nézve 
nevezetes. All 67 levélből nagyobb Sczad rétben; csak 
se eleje meg nincs, se vége. A ’ héti ülés köszönetét fe

dezvén ki előre is , míg a’ nagy gyűlésnek is az irat be- 
mutattatnék , felkéri egyszersmind azon hazafiakat, kik
nél talán I600ig készült régi magyar kézi iratok találtat
nának , jelentenék bé kinyilatkoztatással, hogy azt le
másolásra lennének e készek által engedni, vagy bizo
nyos alku szerint eladják a’ társaságnak. Jul. 2d. 1835.

Dobrentei Gábor iitokuok.

1835.
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Jan. 9dikén Uhorszkán Nógrád megyében 
íiz evangelicusokuak ez előtt 30 esztendővel épült 
szép temploma a’ menykótől mcgüttetvén, tor
nyostól leégett. 26dikban pedig (melly nap Bu
dán és Pesten is nagy szélvész dühösködött) dél
utáni 2 és 3 óra közt a’ dunamelletti alsóbb vi
dékeken támadt nagy jégeső Péterv áron , Zimon- 
ban ’s több helyeken minden termést tönkre tett.

(Kir. kamarai híradás .
Ferrary János, Iglói súpcrceptor Jun. 9ikén

megholt.
A U S T R IA .

Ö cs. k. Felsége Jun. 20diki legfelsőbb ha
tározata szerént Helsingörben egy fizetésiden cs. 
k. al-kereskedő-consulság felállítását megengedni, 
’s e’ helyre ideiglen dán kereskedő Thalbitzer 
Ferdinánd Emil urat kinevezni kegyelmesen mél- 
tóztatott

Az austriai nemzeti bank igazgatóságának 
hivatalos tudósítása szerént, 1835 Jun. 30dikán 
maradt még forgásban 21,795188 forint papíros 
pénz.

Bécs, Jun. 21. Több Belgrádi levelek megva
lósítják Milos h herczegnek azon szándékát, melly 
szerint személyesen Konstaotinápolba akar menni. 
Régen készült ő már ez utazásra, de a' nemzeti 
gyűlés sürgető kívánságára felhagyott vele. E’ 
szándéka változtatását különbféle okoknak tulaj
donítják. Némellyek azt mondják fő okának, 
hogy Servia belső elrendelése iránt akar értekez
ni a’ portával; és ez leghihetőbb is; a’ többi hí
rek pedig, nevezetesen hogy a’ herczeget ez út
jára egyedül orosz súgallás indította volna, alap
talanoknak látszanak. Milosch herczeg már Bécs- 
ben rendelést is tett több drágaságok megszer
zése iránt, mellyeket útja közben ajándékúl szán
dékozik osztogatni,

Triest, Jun, iSdikán. Máltából következő 
szomorú tudósítást vettünk. Egy ausztriai keres
kedő hajó Alexandriából, pamuttal és gummival 
rakva, Livorno felé evezett, ’s már közelgete Mál
tához , midőn három matróz pestisben meghalt 
rajta, min a’ többi legénység megrémülvén e- 
gyezőleg kinyilatkoztatá, hogy e’ hajón tovább 
nem útazik. A’ kapitány tehát Máltában ki tette 
matrózait, ’s más bátrabbakat vett hajójára, kik
kel folytatá útját Livorno felé ; de alig indulá 
nak-el, ’s néhány személyt ismét elragadt a’ pes
tis ; a’ kapitány ennélfogva megkettőzteté a’

szokott ellenszereket, mint füstölést ’s egyebet, 
már szinte remény lék is a’ mirigy elfojtását, mi
dőn hirtelen tűz támadt, ’s a’ hajót az árúkkal 
együtt megemészté. A’ kapitány megmenekedett, 
s Máltába ment; a legénység egészen-e, vagy 

csak egy része szabadult-meg, nem íratik A’ ha
jó gyaníthatólag a’ füstölő szerek által vigyázat
lanságból gyújtatolt-meg, ’s a’ szántszándékos gyúj
tásról, hogy a’ döglelet tovább ne vitetnék, repke
dő mondák alaptalanok. A’ rakodmány becse igen 
nagy, ’s háromszorta több a’ 40 ezer tallér biz
tosítási summánál.

N A G Y B R I T A N N I A .
Az alsó ház Jun. lOdiki ülésében Dunconi- 

be úr indítványt tévén az Elliot lord és Gunvood 
ezredes küldetését illető irományok közlése iránt: 
Spanyolország kétes állapotját, mondá többek 
közt, hallgatással nem nézheti a’ követek háza 
a’ nélkül, hogy kötelességét el ne mellőzze ’s a’ 
köz tiszteletnek ne ártson. Sajnálom, hogy a’mi
nisten pádon nem láthatom a’ nemes lordot (Pal- 
merstont) ki a’ néppárt feje (némelly tory kö
vetek nevetnek); mert az ő politikai pályájának 
egy része leginkább a’ félsziget ügyében mon
dott beszédei által nyerte-meg az ország tetszé
sét Czélom a’ házat Elliot lord és Gurwood ez
redes küldetésére figyelmeztetni, hogy kivilágo- 
sodjék, micsoda helyezetbe tette az kormányun
kat, ’s a’ bitorló ügyének nem kedvezett-e. A1 
négyes szövetség mellett miként merhete az e* 
lobbi kormány biztosokat küldeni a’ félszigetre 
azon herczeggel alkudozni, kit ama szövetség 
lázadónak nevez í E ’ lépés erkölcsi támaszt adé 
a’ bitorló ügyének, ’s a’ polgárháborút hosszab 
bítá, mellynek meggátlása \ ólt a’ négyes szövet 
ség fő czélja. Elliot lordot és Gunvood ezredes 
a’ magános éleiben tisztelem; de mint a’ lebu 
kott kormány ügyvivőihez nem bízhatom. Azér 
is kívánom, hogy e’ küldetést illető hívatalo 
irományok terjesztessenek-elő, hadd ítélje-meg a 
közvélemény, megegyezett-e e’ rendszabás a’ né 
gyes szövetség betűivel.“ Russell lord Palmers 
tön lord helyett válaszolá, hogy az indítván; 
idő előtti s a’ parlamenti szabállyal ellenkezik 
szokatlan lévén as kormány ügyvivőinek hívata 
los utasításit nyilvánosságra bocsátani; azért mos 
ellenmondottDucombe úr kívánságának, ígérvéj 
az illető irományoknak későbbi előterjesztését 
ha az a’ köz szolgálatnak ártalmára nem leenc
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Az egyezésre nézve nyilatkoztatá, hogy az az 
emberiség tekintetéből köttetett, ’s becsületére 
Válik Wellington herczegnck, ki egész külső mi- 
nistersége alatt igyekezett a’ négyes szövetséget 
bet« szerint teljesíteni. Mahon lord (Peel minis- 
teriumában külső ügyek alstatustitoknoka) Wel
lington herczeg meghatalmazásából jelenté, hogy 
a’ herczeg óhajtaná az Elliot lord küldetését tár- 
gyazó minden irományoknak a1 házzal leendő 
közlését, mert így megczáfoltatnának azon rend
szabás ellen tett sokféle megtámadások, melly 
részrehajlás nélkül, csupán az emberiség tekinte
téből vétetett-elő, ’s Alava generál, londoni spa
nyol követ által is jóvá hagyatott. A’ lord ez út
tal felvilágosítást akart kérni a’ spanyol újnncz- 
fogadást megengedő kabineti parancsolatról is ,  
de azt különösen kíváná tanácskozás alá vétetni, 
miben Russell lord is megegyezett. Evans ezre
des szinte dicséré az indító okok tisztaságát, 
mellyek Wellington herczeget Elliot lord külde
tésében vezérlették O’Connell úr mondá, ha az 
egyezést Spanyolország királynéja ’s követe jóvá 
hagyta, senkinek sincs jusa az ellen panaszkod
n i, ’s az érdemes tag visszaveheti indítványát;! 
mit Duncombe úr meg is cselekedett, reményét 
nyilatkoztatván az iránt, hogy a’ nemes lord 
(Russell) előterjesztendi a' kívánt irományokat, 
mihelyt az a’ köz szolgálat kára nélkül megtör
ténhetik.

A’ londoni udvari újság hivatalosan jelenti 
Gofford grófnak, Grey Ch. E. síinek és Gipps 
G. úrnak királyi biztosokká ncveztetéset, kik al
só Canada lakosainak az igazgatás elleni minden 
panaszukat megvizsgálják. Elliot T. F. úr titok- 
nokúl van melléjök adva.

Az alsó ház Jun. 22diki ülésében a’ katho- 
likus parlamenti tagok esküvéséről igen tüzes vi
tát támaszta Birmingham protestáns lakosainak 
ínglis R. sir által benyújtott kérelme. Shcil és 
0 ‘Connell urak védelmezek magok és társaik vi
seletét az irlandi protestáns egyházat illető kér
désekben Ezután Russell lord Mahon lordot a’ 
spany ol újonezfogadást megengedő kabineti pa
rancsolat iránt Junius 24dikére jelentett indítvá
nyának elhalasztására kérte, hogy a’ városi re- 
formbill vitatása ne hátráltatnék; de Mahon lord 
olly sürgetőnek és fontosnak nyilatkoztatá indít
ványát , hogy őt semmi tekintet nem bírhatja an 
nak halogatására.

A’ spanyol királyné szolgálatába Londonba fi 
fogadott önkén) tesek első osztálya, CCO legény 7 
a* Globe szerint, Jun. ‘26 vagy 27(Ükén fogott 
clevezni. Mendizabal úr, ki most Londonban tar
tózkodik, közjövedelmi ministerré neveztetését 
meghallván, azt nyilatkoztatá, mint a’ Morning- 
Chronicle írja, hogy a’ ministerséget elfogadja, 
de Londont csak akkor hagyja-el, miután portu- 
gáli íinanczia foglalatosságit rendbe szedő Egy 
más londoni hírlap szerint az önkénylesek utolsó 
szállításával, mintegy három hét múlva, szán
dékozik Span) olországba visszamenni.

F R A N C Z IA O R S Z A G .
A’ Moniteur több hírlapok tudósítása ellen 

azt jelenti, hogy a’ kamarák 459 tagja közul 
nem 213 visel statustis/tséget; hanem, az 1835- 
diki Almanach szerint, csak 175, a’ hivatalt nem 
viselő nyugpénzes haditiszteket is ide számítva; 
ennyi statustiszt pedig az 1830 és 1831 diki ka
marák tagjai között is találtatott. E’ 175 tag szá
mát teszik ministerek, követek, generálok, ’s 
a’ t. Közölök harmincznál több az oppositióhoz 
tartozik. Továbbá több hírlapoknak azon előadá
sát, hogy 1S34dik esztendőben a’ becsületrend 
nagy-kereszteseivé 3, nagytiszteivé 22 , közép
kereszteseivé 48 , tiszteivé 2 f4 , kis-keresztesei- 
vé pedig 30 ezernél többen neveztettek, követ
kezőleg igazítja: 3 nagy-keresztes, 23 nagytiszt, 
48 közép-keresztes, 209 tiszt, és 1340 kis-ke- 
resztes.

A’ Journal des Debats Jun. 23ikán bizonyos 
gyanánt írja, hogy Schwartz ezredes jeleltetett- 
ki a’ Parisban Spanyolország számára szedendő 
sereg vezéréül, ’s munkálkodásait haladéktalan 
el fogja kezdeni. Az említett ezredes az utolsó 
lengy el háborúban az első láncsás ezred ezrede
se, az algarbiai expeditióban pedig Terceira her
czeg fővezérsége alatt a’ franczia katonák főpa
rancsnoka volt, kiknek tiszteletét és szeretetét vi
tézsége ’s ügyessége által a’ legnagyobb mérték
ben megnyerte.

A’ pairszék Jun. 23diki ülésében ismét né
hány új lyoni vádlottak jelentek-meg. A’ bírák 
közül néven szólításkor Yogué gróf hibázott. Az 
elölülő kérdést tőn a’ vádlottakhoz, némelly nyug
talan tanúk elbocsátása végett, kik a’ fő v á r o sb ó l  
eltávozni kív ánnak. Némelly vádlottak megegyez
tek az elbocsátásban, mások pedig nem. Carrier 
vádlott Suyroche kihallgatott tanút ismét vallatni

)(



(  2 0  )  -

kíváná, mit védlője, Favre úr is sürgetett; de 
Suyroche jelen nem lévén Sandier tanú hallgat- 
tatott-meg, ki Carriernek kedvező több körriyü- 
Ieteket adott-elő, ’s tagadá hogy ő a’ lázadók 
vezére lett volna. Egy lyoni selyemgyártó pedig 
vallá, hogy őt a’ lázadáskor Carrier védelmezé 
a’ dühös seregektől, továbbá panaszkodott a'rósz 
bánásról, mellyet elfogatása után a’ tiszthatóság
tól szén' edett, azzal fenyegettetvén, hogy har- 
mincz társával együtt börtönben senyved-el, h i 
a’ lázadás fejeit ki nem vallja. A’ fóügyvéd men
tegető a seregek első tűzbeli haragját, ’s védel
mezé a‘ tiszthatóságot azon vád ellen, mintha az 
erőszakkal kénszerítette volna a’polgárokat árul- 
kodásra. Több vádlottak egyszerre : „Már pedig 
a1 tanú előadása helyes. Majd napfényre jő az 
igazság.“ Favre úr e’ tanuvallás támogatásául bi- 
zonyitá a’ törvényszék előtt, hogy őt magát is 
meglövéssel fenyegették (nagy benyomás). Elöl
ülő: ,,A’ franczia katonák sohase éltek-vissza 
hatalmukkal. Francziaország megesmeri a’ sere
gek érdemét; kitüntették azok magokat hűségük 
és azon mód által, miként kötelességüket teljesí
tették.“ Két tanú szinte állítja, hogy őket fenye
gették ’s durván bántak velők. Az előlülő, Che- 
garay és Favre urak közt élénk versengés tá
mad. Majd Marignier, lyoni szabó, 59 eszten
dős, hallgattatik-ki, de ez nem akar felelni, míg 
vádlott társai mind jelen nincsenek, ’s választott 
védlőjét meg nem nyeri. „Én csak annyit mon
dok nektek, így szóla, hogy a’ lázadás, melly- 
nek eredetét olly nagy fáradsággal igyekeztek fel
fedezni, a’ politia mivé volt. Adják nekem Cor- 
menin urat, akkor majd kinyilatkoztatom ma
gamat.“ A’ tanúkat akarják kihallgatni, de azt 
a’ vádlott ellenzi, ’s a’ palotából kibocsátatását 
erősen sürgeti. A’ conciergerieből hozott vádlot
tak ugyanezt sürgetik: „M i, felkiáltának, vád
lóinkét kívánjuk.“ A’ csendesség nagy baj jal hely
reállítatván , nehány tanúk kihallgattatnak, ’s a’ 
városi őrök ülő helyeikről felrángatják a’ vád
lottakat , hogy a‘ tanú rájok esmerhessen. Ma- 
rigniert ide ’s tova taszigálják az őrök, de ő 
csak hallgat, egy tanú vallomása után azonban 
felszólal, hogy a’ védelem szabadságát kívánja. 
Előlülő: Ha van észrevételetek , adjátok-elő. 
Vádlott: Én törvényes védlőmet, a’ védelmezés 
szabadságát kívánom, ’s meg kell vallanom, 
csudálkozom rajta, hogy itt nem úgy bíróskod-

nak, mint a’ védlők ügyében bíráskodtak. Elöl
ülő: Mérsékelje kifejezésit. A’ törvényszék sen
kitől sem fogad-el tanítást; esmeri az kötelessé
geit, egyszersmind jusait is. Vádlott: Mi is es- 
merjük a’ miéinket, ’s mindennek igazságot kell 
szolgáltatni. Több vádlottak felállanak: Igen, 
igen! Szabad védelmezés! Negyedfél órakor meg
szüntetik az ülés.

A’ pairtörvényszék Jun. 2 idiki ülésében 40 
vádlott vala jelen, mivel a’ fogházból többen, el
lenmondásokra nem hajtva előhozattak. Marigné 
lyoni szabó többek közt azt nyilatkoztatta, hogy 
egy levélhordó megmentését ő is eszközlötte; 
mit egy tanú is bizonyíta. Carrier vádlott kinyi- 
latkoztatá, hogy útileveleket írt-alá; de ez, úgy 
mond, csak a’ privilegiált rend előtt nem kedves, 
aJ nép ellenben nagylelkű, ’s szerencse, hogy a’ 
felkeléskor találkozik valaki, ki az egyes sze
mélyeket oltalmazza. Illy emberi érzésből szár
mazott tettéért örömmel elszenved akármelly bün
tetést , ’s hasonló esetben ugyan azt fogná ismét 
cselekedni, és kevély lenne tettével. Valahány
szor a’ politia Lyonba menne a’ város fellázasz- 
tására, ő mindannyiszor ellene fogna dolgozni. 
Még egy esetet nem mellőzhet-el: Chegaray úr 
még nem tudja, ki által mentetett-meg Apr. 5kén 
a’ törvényszékből kiléptekor; ezt is ő cselekedte. 
(Megindulás.) Az előlülő megdicsérő Carrier úr 
nemes gondolkodását, de arra figyelmeztető, hogy 
a’ nagylelkűség nem csak a’ köznépet illeti, ha
nem minden Francziák’ öröksége. Caussidiére 
könyvkereskedési cseléd nem akarta magát védel
mezni , mivel Raspail urat a’ törvényszék nem 
engedő védőjéül választani, holott más ügyében 
annak védelmezését elfogadta „É n , úgymond, 
hazám mellett sokáig katonáskodtam, ’s négy se
bet kaptam védelmezésében, de fogságomat kész 
vagyok elszenvedni inkább, mintsem magamat 
nem szabadon védelmezzem. Testem ugyan itt 
van, de lelkem másutt jár. Egy fiam , valamint 
én is , fogságban űl, másik Lyonban elesett ’s 
testén 64 bayonnet-döfés és három lövés-seb ta
láltatott.“ (Érzékeny megindulás). A’ Jun. 25di- 
kére rendelt ülés Pasquier úr gyengélkedése miatt 
elhalasztatott.

N ÉM ETO R SZÁ G .
A’ Kőnigsbergi újság Dánzigból Jun. 1 Okáról 

ezeket írja: „A’Kalisch melletti nagy tábori gya
korlatra menő orosz cs. testőrség Aug. I és idi-
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kén fog kiszállani. E’ hadosztály, Islenieíf gene- 
raladjutans ’s a’ gyalog őrség első brigádájának 
vezére, Mikouline generalőrnagy a’ Preobrajens- 
ki ezred vezére, és Obraderotsch generalőrnagy 
a’ burkus király gránátos ezred vezérén kívül 6063 
főre megyen; u. m: 15 főtiszt, 104 tiszt, 417 
altiszt, ‘249 muzsikus, 4898 közlegény, 6 orvos, 
1 auditor, 1 fizetőmester, 67 különös szolga, és 
260 katona szolga; hat batalionra van osztva, 's 
a’ 40 ezernyi cs. testőrség válogatott színét te
szi. E’ sereg csak egy nap fog Danzigban pihen
ni ; előre kiadott rendelet szerint ben a' városban 
mindég csak egy batalion kap szálást. A’ szom
széd városokból sőt Berlinből is számosán tuda
kozódtak már szálások iránt a' gyakorlatot szem
lélni vágyók számára. Orosz császár és császárné 
Ő Felségük Aug. ladikén Danzigba fognak érkez
ni ’s ott két nap mulatándanak.íf

A’ német vámegyesűlet most hosszúságra Po- 
langentől Eupenig mintegy 210, szélességre néz
ve pedig Stettintől Lindauig 120 mértföldnyire 
terjed-ki; melly földtéren 26 miiló lakos van, 
kik közűi felénél több Burkusországra esik.

S P A N Y O L O R S Z Á G .

A’ Times párisi levelezője Jun. ISdikán ezt 
írja: „St. Yon franczia ezredes, ki a’ hadminis- 
ter parancsolatára a' spanyol királyné tábora fő
hadiszállásán 18 hónap óta tartózkodott bíztoské- 
pen, most a' kormány parancsolatára Parisba 
visszatérvén a' hadministernek hivatalos tudósí
tást tett a’ látottak ’s azon hadierő mennyisége 
felől, melly a’ béavatkozás esetében szükséges 
lenne; véleményét adta azon idő felől i s , melly 
Spanyolország megszállására kívántatnék, ’s a- 
zon behatásról , mellyet a’ Spanyolország szövet
ségesei által munkába vett mellesleges segítés 
rendszerétől várhatni. Tudósításában ezt mond
ja: Arra, hogy az éjszaki spanyol tartományok 
a’ királynénak ismét teljesen meghódoljanak, 
legalább is 120 ezernyi franczia sereg lenne szük
séges , a’ csendesség fentartására pedig e’ segítő
seregnek legalább is négy esztendeig megszállva 
kellene az országot tartani. Az Angolországban 
és Belgiumban , sőt magában Francziaországban 
is munkába vett önkénytes segítségtől ellenben 
semmi nevezetes hasznot nem vár az ezredes, 
azon kivid, hogy, ha Don Miguel Portugalliába 
kiszállana ’s a’ királyi-pálczától Dona Máriát meg

akarná fosztani: akkor ezen önkénytes sereg ál
tal a’ két praetendens táborának közre-munkálá- 
sát lehetne akadályozni u

A’ Temps tudósítása szerint Broglie herczeg 
egy idegen követnek azt nyilatkoztatta, hogy 
az új spanyol ministeriumnak a’ párisi hírlapok 
által madridi levelek után közlött előnyilatkozása 
egyátaljában nem hiteles.

Az Indicatcur de Bordeaux szerint Zuma- 
lacarreguy Jun. 17dikén, midőn közel Bilbaohoz 
a’ megtámadást intézné, a’ tüzesen kicsapott \s a" 
carlistákat visszaverő őrizet által czombján úgy 
megsebesítetett, hogy lábát talán el kelletik vág
ni , ’s e’ hírt St. Jean de Luzba érkezett franczia 
tengeri tisztek hivatalosan jelenték, mit Ilarispe 
general telegraph által üzent-meg Parisba. Ellen
ben a’ France (legitimista hírlap) Jun. 24dikén 
így ír : ,,A’ csatamezőről Jun. tőikéről vettük a’ 
tudósítást, hogy Zumalacarreguy csakugyan lövést 
kapott a’ czombján, de sebe olly könnyű, hogy 
a’ vezérlést egy pillanatig sem hagyá-el ’s Bilbao 
ostromát még keményebben folytattatá. E’ tudó
sításért, a’ telagraphi jelentések mellett is jót ál
lunk; egyszersmind intjük olvasóinkat, hogy a‘ 
telegraphi hírektől óvakodjanak,(í A’ Renovateur 
is bayonnei Junius 19diki levél után említi Zu- 
malacarrcguy megsebesítetését, de azt szinte olly 
gyengének mondja, hogy ő más nap már lovon 
ült és seregeit kormányzá. A’ France és Renova
teur előadását a’ Jun. 25diki párisi hírlapok is 
valósítják. A’ Messager des Chambres nevezete
sen így szó l: ,,A’ carlista főszállásról egyenesen 
jött levelek valósítják Zumalacarreguy megsebe
sítetését , de az olly könnyűnek íratik, hogy a‘ 
general más nap már lóra iilhete ’s a’ vezérlést 
folytathatá. Egy bádjatt golyóbis czombját érte, 
’s csak a’ bőrt repeszté-meg egy kicsit. Ez egész 
dolog tehát nem érdemle telegraphi jelentésti{ 
A’ Moniteur és Journal de Paris Junius 25dikén 
illy telegraphi jelentést közlenek Bayoneból az 
előtti napról: Bilbao még 21dikén este is védel
mezte magát. Latre és Espartero generálok 9ezer 
emberrel esteli 5 órakor Portugaletébe érkeztek, 
’s reggel hadi szereket fognak a’ városba szálí- 
tani. Iriarte 5 ezer emberrel, és Yaldes 18 ba- 
talionnal, mint állítják, Durango felé nyomul
nak.u

Madridban, Jun. 17diki levelek szerint, car
lista összeesküvés fedeztejtett-fel, ’s Junius 14 és



( 22 )
15dike közti éjjel sok személj ek elfogattak, töb
bek közt Selva ügjész, ki mar ez előtt is része
se volt egy czimboraságnak. E levelekből bizo- 
nyosnak látszik, hogy Valdes general az éjszaki se
reg főparancsnokságából elbocsátatását kérte. Kö
vetőjéről még semmit se tudhatni.

Az Albion ezt írja: „Ha valamiből nyilván 
kitetszik, hogy Spanyolországban a' Don Carlos 
iránti hajlandóság nemzeti: kitetszik valóban 
azon tudósításból, inelly a'Don Carlos főhadiszál
lásáról legközelebb érkezett. Az éjszaki tartomá
nyok annyira buzgókodnak választott királyok 
mellett, bőgj a" hadi-adót, a’ nélkül hogy azt bé kel
lene szedni, minden rendű lakosok hónaponként 
kétszer Önkényt lefizetik. Don Carlos seregei 
bámulandó katonai rendet tartanak és zsoldjok 
naponként pontosan kifizettetik; pénz elég van 
a* főhadiszálláson, ’s Donna Isabellának új a- 
rany pénzei, mellyek Madridban legközelebb ve
rettek ’s még közkeletre sem kerültek, már nagy 
számmal a’ király hadi-pénztárába jutottak. E’ va
lóban figyelmet érdemlő tárgyra nézve semmi 
észrevételt nem akarunk tenni, hanem olvasóink 
Őszinte ítéletére bízzuk. A’ czélbavett expeditio 
legalább a’ spanj olországi dolgok mostani álla
potához képest nem igen kedvező reménnyel 
bíztat.46

Ú J G R A N A D A .
Lj-Granadából Martz. 1 Odikén költ Bogotái 

levél szerint a’ köztársaság csendességben volt, 
mit leginkább bizonyít a’ közjövédelemnek két 
esztendő óta annyira lett gjarapodása, hogy a* 
köztársaság tisztviselőit fizethette , mit régóta nem 
teljesíthete, sőt még valamit az adósság fogjosz
tására is fordíthatott. Kividről is bátorságban 
volt a’ köztársaság, kivévén hogy az Aequatori 
köztársaság elölülője Flores a’ déli-tenger part
ján fekvő tartományokhoz, mellyek a’ Colum
biától különváláskor Í j-Granadánál maradtak, just 
kövefel *s haddal fenj egetődzik; ’s noha az Ae
quatori köztársaság Uj-Granadával meg nem mér- 
közhetik, sem e’ tartományokat magáévá tenni 
nem képes: mindazáltal a’ háború, mivel a’ köz
jövedelmet ismét tönkre fogná tenni, ’s a’ most 
nyugvó pártokat egjmás ellen felültetni, a’ gjő- 
zedelem esetében is nagĵ  szerencsétlenség lenne. 
Minek elkerülése végett Santander előlülő Febr. 
5dikén a’ déli-tenger melletti tartománj ok ke
reskedésére nézve kedvező végzetet adott-ki,

nevezetesen a’ Panamai földszoroson az áru-szál
lítást könnj ebbítette, ’s az aranj fővénjy és a’ Pa
namai ’s Yeraguai bányákból került veretlen a- 
rany szabad kivitelét megengedte. A kormány 
most az alatta még nagy számmal lévő indusokat, 
kik eddig többnyire pásztorilag éltek, állandó 
lakhelj ekhez , földmiveléshez ’s földtulajdonhoz 
akarja szoktatni; minélfogva elhatározta az in
dus népségeket megszámláltatni, ’s a’ külön nem
zetségek földjeit felméretvén, azt köztök szemé- 
Ij enkint felosztatni A’ spanj ol kormánjy alatt az 
indusoknak gjermekes éretlenségök tekintetéből 
meg volt tiltva földjeik eladása, hanem annak e- 
gyedúl jövedelmét, azt is csak egy esztendőre, 
adhatták-el előre, ’s a’ fejérekkel kötött alkuikat 
mint csalást megmásolhatták; ’s e’ pártoló tör- 
vénj eknek tulajdoníthatni, hogjr az indusok spa
nj ol Amérikában mindeddig olly nagy számmal 
megmaradtak, holott Éjszak - Amérikában olly 
hirtelen elfogjanak. Az Uj-Granadai köztársaság 
új törvénye ellenben megengedi nekik fejenként 
számokra külön szakasztott földjeik két harma
dát eladhatni; minek következése bizonjosan az 
lesz, hogy ők egy üveg rhumért vagjy akármelly 
más csekélységért, melljy gjermekes vágjokat 
egy pillanatig ingerli, jószágaikat elveszteget
vén , azután a’ szükségtől kénszerítve a’ spanyol 
városokba szálingóznak, hol njomorúságban ’s 
részegségben kell elébb-utóbb elveszniük. Az in
dusok földjeinek kimérésében azonban egy kü
lönös nehézség van, t. i. a’ köztársaságban sen
ki sem találkozik, ki a’ háromszegméréshez 
csak annjit is értene, hogy e’ kimérést felvál
lalhatná.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Tripolisi Junius 2diki hivatalos tudósítá

sok szerint, a’ Constantinapolból Martins 28di- 
kán kiindult és Sidi tripolisi basától segítsé
gül régen óhajtva várt török hajósereg Junius 
25dikén Tripolishoz megérkezett. Másnap a’ ha
jósereg vezére Najib Mustapha basa közié Sidi 
basával a’ nagj úr le \e lét, mellj ben ez neki se
reg és hadihajókbeli segedelmet ígér. így Najib 
basa minden akadály nélkül kiszáííthafá Junius 
27dikén számos tábori pattantj ússágát 1500 em
berrel együtt, kik a’ város minden megerősített 
helyein jó állást vettek magoknak. 2Sdikban fre- 
gatjára hívatá Najib basaSidit a’ kezdendő mun
kálkodások felől értekezés színe alatt; ki midőn
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minden gyanú nélkül oda menvén Najib basával 
tartott hosszas beszélgetése után a’ hajóról vissza
térni akarna: tudtára adá Najib, hogy a* sultan 
parancsolatára ő (Najib) neveztetett helyébe ide- 
igleni kormányzóvá. Sidi kénytelen vala a1 hajón 
maradni; Najib pedig kiszólván a’ várost ágyu- 
lövések között birtokába vette; mit minden vér
ontás nélkül annál könnyebben végre hajthata, 
mivel Sidi tilmából az arabok fegyvert nem hordoz
hattak. A’ Meschiai lázadók nagy része meghódólt, 
vezéreikpedig elszöktek. Azt beszélik, hogy a 
Mescliiaialbasa agyon lőtte magát; meglehet, hogy 
futtában az arab rablóktól öletett-ineg; halála 
minden esetre bizonyosnak tekintetik. Sidi egy 
török hajón van , mellyen hozzátartozóinak egy 
részével Konstantinápolba fog vitetni, hol, mint 
luztattatik, megjutalmazások várakoznak reá; 
egyébaránt vele nagy tisztelettel bánnak. így 
szedte-reá a’ szemes porta az Angolok várako
zását, ’s ámított-el minden követeket e’ hajóse
reg rendeltetéséről; Tripolist pedig a’ porta ural
kodása alatti török tartománynak nyilatkoztatta, 
megfosztván tőle a’ benne több mint kétszáz esz
tendő óta uralkodott Cazemanti ivadékot 

P E R S IA .
Egy Taurisi levél Persia állapotjáról ezt Ír

ja : „Miután a’ Bethune sir által vezérlett kis se
reg Ispahant elfoglalta, Schiras ellen nyomult, 
melly város csekély ellentállás után magát felad
ta. Hussein Ali Mirza, Schirasi és Hassan Ali 
Mirza Kcrmani fejedelmek foglyokká tetettek. 
E1 tudósításra Mohammed schah elhatározta Te
heránban maradni.u — A’ Persiával több hóna
pok óta egészen megcsökkent kereskedés újra 
feléledt; a*' persiai vásárokra szánt árúk mind 
elkeltek, ’s még most is nagyon kerestetnek. A’ 
keleti ángol kereskedés átal jában gyarapodik.Folyó 
esztendő Januarius elejétől Máj. ISikáig 56 ángol 
kereskedő-hajó ment a’ konstantinápoli kikötőbe. 

P O R T U G A L L IA .
A’ franczia hírlapok Lissabonból Jun. 8kán 

ezt írják: ,,A’ ministeri tanács új elölülője Saldan- 
ha marsai, Terceira herczeghez intézett hivatalos 
iratában kijelenté, miként az új ministerium egye
dül azt óhajtja, hogy a’ haza mindazon szabadsá
gokkal éljen, mellyeknekaz alkotmány teljes meg
tartásából származniok k e ll, ’s elhatározta ezen 
alkotmányt, mint az absolutismus és anarchia 
megtámadásai ellen legbiztosabb korlátot, állha

tatosan oltalmazni. — Villareal gróf és Gonza
lez de Miranda úr statustanácsosokká neveztet
tek; melly kinevezés nagyon szembetűnő, mivel 
éppen ennek a’ királynétól megtagadott megerő
sítése okozta az előbbi ministerium feloszlását. — 
Maria portugáli hajó, mellyen a’ zőldfoki szige
tekből a’ lázadó batalion elutazott, Mogador ma- 
roccoi kikötőbe érkezett.*

Lissaboni Junius Sdiki tudósítások szerént 
az új ministerium a’ Freire és Carvalho alatt tett 
tisztviselők egy részét hivatalaikból kitette. Lis
sabon csendességben volt. Coimbrában és Santa- 
remben némelly nyugtalanságok történtek , de e- 
zek a’ ministerium változásával nem voltak egy- 
befüggésben. Lissabonban az a’ mesés hír ke
reng , hogy Don Miguel számkivettetése óta a’ 
fővárost titokban meglátogatta, még pedig éppen 
a’ királyné lakodalmakor, mellyel ő is szemé
lyesen látott.

A M E R I K A .
Mexico, Mart. 30dikán 1835. Guatimala S. 

Salvador tartományában nem rég vulkáni kiöm
lés történt, ’s a’ láva sok helységet és 25 ezernél 
több embert boríta-el. E’ tünemény összefüggeni 
látszik a’ földrengéssel, melly Februar hónapban 
kivált Oaxaca status déli partjain igen nagy mér
tékben érezhető volt.

A’ Globe Valparaisóból (Chiliben) Mart. Iső- 
jén költ levelekből írja, hogy Concepcion tarto
mányt rémítő földrengés érte, melly miatt sok 
városok, faluk , több mértfoldnyi téren, öszve- 
omlottak. A’ kikötőben álló hajók egészen Tal- 
cahuano városba verettek, ’s ott szárazon marad
tak. A* rengés, melly két perczig tartott, Santia- 
góban is érezhető volt, sőt Valparaisóban is ne
hány épületet öszvedöntött, ’s több száz leguányi 
téren okozott kárt. Mind a’ kormány, mind ma
gános személyek segítséget nyujtának a’ szeren
csétleneknek.

G Ö RÖ G O RSZÁG .
Otto király Ö Felségének a’ kormány átvé

telekor kiadottproclamatiója itt következik: „Ot
tó Isten kegyelméből Görögország királya, a’ hel
len néphez. Hellének l Midőn engem független- 
ségtök nagylelkűeszközlőinek bizodalma, midőn 
saját szabad választásom Görögország thrónjára 
hívott, oda hagyám szüléimet, honomat, oda ha- 
gyék mindent, mi nekem becses volt, ’s köte
lességtől unszoltatva, siettem közitekbe, hogy e-
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Vömet, gondosságomat és teljes szeretetemet nek
tek szenteljem. Ti örömmel fogadtatok engem, 
's szeretetemet szeretettel viszonzatok. Eg}'es* 
íségre szólítottalak titeket, ’s a’ nagy többség haj
lott felszólításomra, az anarchia megtöretett, a’ 
gonosz merészletek szétverettek s’ szinte nyomuk is 
elenyészett; nyugalom és rend árada szép honunk
ra , háznépetök, vagyontuk ismét feltalálták a’ rég 
óhajtott védelmet. Ezóta a’ thrón paizsa alatt tágas- 
bultak mezeitek, hajlékitok ismét kiemelkedtek, 
romjaikból, erős kapocsszorítá-öszve a’ községe
ket, felállottak a’ törvényszékek, nehány intézvény 
létesítetett, sok jónak alapja megvettetett, némelly 
seb meggyógyítatott. Hála a’ titeket őrző gond
viselésnek, hála a’ három nagy halálomnak, mel- 
lyek jó akaratukat ’s gyámolításukat folytatták, 
tisztelet nemes érzelmetöknek, melly szerint a’ 
kormány rendeletit bizodalommal ’s készséggel 
fogadátok. Hellenek! mindazon jótétemények 
mellett is , mellyeket az ég áldása Görögországra 
árasztott, még számos sebek vérzenek, mellyeket 
az élőkorejterajtatok; mind azon nagy előlépések 
mellett i s , mellyeket a’ haza tőn, még temérdek 
javításokra, nagy gondosságra, szerfeletti iparko
dásra van annak szüksége, hogy elenyésztesse- 
nek nyomai azon szerencsétlenségnek , melly a’ 
szép Hellast századok óta kimondhatatlan mér
tékben ’s példátlan dúlással pusztítá. Hellenek ! 
Esmerem én Fáj dal mi to kát, szükségteket, kíván- 
ságitokat, esmerem a’ nagylelkűséget, vitézséget, 
mellyel harczoltatok, halhatatlan őseitek dicsősé
gét, a’ ti saját dicsőségteket, átaljánfogva esme
rem becseteket ’s a’ jólétre és szerencsére szá
mot tartó igazságos kívánatitokat. Hellenek! E- 
rősen fogok állani veletek, szememet egyedül 
csak rátok, boldogságtokra és szerencsétekre for
dítom , semmi fáradságtól, semmi nehézségtől 
nem iszonyodom; én csak értetek és bennetek 
fogok élni. A mai nap, mellyen a’ kormányt e- 
gész kiterjedésében átvettem,, szentül fogadom e- 
lőttctek ismét, hogy alattvalóim szent vallását 
mindég oltalmazom, ’s egyházuknak erős gyámo- 
la leszek, mindennek igazságot szolgáltatok, a: 
törvényeket híven megtartom , szabadságiakat, 
jusaitokat, függetlenségieket minden ellen védel
mezem ’s fentartom, egész uralkodásom alatt 
mindég csak a’ ti szerencsétek, jólétetek és dicső- 

^égtek leszen szemem előtt. Rendíthetetlen állha *

tatossággal fogom a* rendet és csendességet is fen- 
tartani; mert e’ nélkül nincs boldogság; némelly 
szerencsétlent, ki most a’ bírák ítéleténél fogva sza
badság híjával van, királyi kegyelmemben részesí
tek ugyan, de szoros törvény sújtsa azt, ki jöven
dőben az ország csendességét háborítani merész- 
lend; mert ezt parancsolja az ország jóléte. Távol 
legyen minden önkény, szenvedelem, viszálkodás; 
Hellenek! legyetek mindég egyetértők. Gondos
kodni fogok a' törvények javításáról ’s tökélete
sítéséről, a’ tulajdont egész tehetségemmel védel
mezem, a’ valódi törvényes szabadságot oltalma
zom, ’s annak az ország állapotával és a’ nem
zet igazságos kívánatival megegyező intézvények 
lassankénti alapításával mindég erősebb támaszo
kat biztosítandok. Minden alkalomkor bizonyítani 
fogom a’ nagy tiszteletet, mellyel viseltetem a’ 
keleti egyház eránt, minélfogva Hellas thrónjára 
nézve maradékimról különös előgondoskodást 
teszek. Az oskolákra fogom egész figyelmemet 
fordítani, szaporításukról ’s javításukról seré
nyen gondoskodom, a’ művészeteket ’s tudomá
nyokat ügy ápolándom, hogy azok Hellasban , 
régi honjukban, ismét hajdani fényükre juthas
sanak. Teljes szorgalommal iparkodom a’ ke
reskedést, műszorgalmat gyarapítani, az ország 
jólétét nevelni és az igazgatás híjányait orvosol* 
n i ; különösen nagy gondom leend a’ közjöve
delem állapotának javítására, ’s fáradatlan igyek
szem a’ status jövedelmében ’s kiadásiban a’ súly- 
arán} t mielébb helyreállítani. A’ honért tett áldo
zatokat és szolgálatokat mindég szemeim előtt 
fogom tartani; de gondosságom csak annyira ter
jedhet, mennyire a’ hatalmamban lévő eszközök 
engedik. Hellenek! bizodalmám ’s szeretetem e- 
rántatok határtalan; a1 ti szeretetekben ’s bizo
dalmatokban találom legnagyobb gyönyörűsége
met. Nehéz a’ kormány feladása, nem csalatko
zom. Hellenek! ti se csalatkozzatok-meg a’ szer
feletti reményekben; csak halkal érhetni-el czél- 
ját kívánságitoknak, mellyek az enyímek is. 
Bátran indúlok a’ hivatás felé , mellyet Isten ke
ze előmbe tűzött; a’ Mindenható segítségével, ’s 
ti veletek egyesülve teljesíteni fogom azt. Czélom 
egyedül a’ ti dicsőségtek ’s jólétetek; ennek 
elérése leszen legnagyobb jutalmam. Költ Athé
nében, Május 20dikán (Junius Isőjén) 1835. 

j Otto.“

Kiadja K u ltsá r  A .—Szerkezted G a lv á c s y . Zöldkert utcza (^o^íba^fr?©affc) 498. sz. 
Nyomt at ja, T r a t t n e r - K á r o l y i .  Urak? utczája 612 szám.
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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 .
PESTEM Szombaton Szent-Jakabbá' 11 (Uh napján. 1835.

MAGYAR-ÉS ER DÉLY OR SZÁG.
Ő csász. k. Felsége magyar kir. udv. főkan- 

czellár Gróf Reviczky Ádám Ő Excjálioz Junius 
3dikáról bocsátott legfelsőbb határozatában csász. 
kir. kamarás és titkos tanácsos Erdődi Gróf Pálf- 
fy Ferdinánd urat, Pozson vármegye örökös fő- 
ispányát, tulajdon legalázatosb kérésére az örö
kös főispányi hivatal viselésétől felmenteni, és 
csász. kir. kamarás Erdődi Gróf Pálffy Leopold 
urat a’ nevezett megyének főispányi helytartójá
vá nevezni kegyelmesen méltóztatott.

P o z s o n y , Julius 7dikén. Julius Idikén a'1 
320dik országos ülésben az alsó táblán Abaiij vár
megye követe, mint akkori kerületi előlülő, be
nyújtotta Iször a' borítéki czím, 2szor a' rend
beszedett és megvizsgált országos sérelmek, és 
3szor a’ Lengyelek iránt kerületi ülésekben ké
szített izenet-javallatokat; egyszersmind jelenté, 
hogy a’ türvényczikkelyek öszveszedésére neve
zett biztosság már munkáját elkezdette. Az első 
izenet azonnal tanácskozás alá vétetvén "s szó
többséggel helybenhagyatván, egy küldöttség ál
tal, a’ pozsonyi káptalani követ szónoksága mel
lett a’ Főrendekhez átküldetett 's itt az ország
bírói ítélőmester által felolvastatott. A’ Főren
dek egyező véleménye ide ment-ki: izentcssék- 
meg a’ KK. és Rendeknek, hogy a’ Főrendek e- 
lőbbi véleményükhöz ragaszkodnak; a’ Haza va
lódi java és a’ költsönös megegyezhetés iránti 
állandó hajlandóságokból mindazáltal, hogy azon 
bajos helyczetből, mellybe a’ két tábla jutott, 
kifejlődjenek, ’s annyi már kész, de a* borítéki 
czímzct iránti nehézség miatt késleltetett tárgyak 
felküldethessenek, szólítsák-fel a’ KK. és Ren
deket, hogy gondoskodjanak ’s tegyenek javalla
tot valamelly mód felől, melly elfogadható le
gyen , \s mellyen mind a’ két részről jó móddal 
egyetértés eszközöltethessék, -’s a’ polgártársak 
köz várakozásának a’ már czélokhoz közel lévő 
türvényczikkelyek befejezése által elég tétethessék.

Más nlik Fal észt end /

Julius 6dikán a’ 321dik országos ülésben az 
alsó táblán a’ szólási szabadságot tárgyazó izenet- 
és felírás-javallat olvastatván szótöbbséggel hely- 
benhagyatott, és egy küldöttség által, a' pécsi 
káptalani követ szónoksága mellett, a’Főrendek
hez küldetett; kik ez alkalommal az e’ tárgyban 
minap vett első izenet felett tanácskoztak, ’s mel
lőzvén a’ Fenséges előlülő tanácsára az egyes e- 
set ’s annak különös alkalmaztatása iránt min
den vitatást, közönségesen az izenetben említett 
okfőkre nézve igen nagy szótöbbséggel oda nyi
latkoztak: hogy azon okfők a’ hazai törvények
kel nem támogattathatnak; ’s a’ szólás-szabadság, 
a’ szavazás mindazáltal megszorítás nélkül ha
gyatván, a’ honi törvények által is ugyan, de 
a’ természeti társasági törvények által is a’ pol
gári társaság okfejeihez képest bizonyos határok 
közé szorít\a, törvényszeres tartozik lenni, s 
mind az egyes személyek, mind kivált a’ Feje
delem ’s egész status bátorságának, mint a’ pol
gári társaság fő és szent czéljának, tökéletes ép
ségben kell hagyatnia ; ’s hogy a' gyakran vál
tozó hajlandóságú sokaság kénye el ne hatalma
sodjék , e’ végre ott, hol e’ természeti okfők, 
hol a’ polgárok józanabb részének tekintete, hol 
a fejedelmek iránt tartozó tisztelet megszűnik , 
szabott törvények által kell a’ gyakran minden 
fegyvereknél veszedelmesebb szólás-szabadságnak 
illendő határok közé szorítatni, nehogy késő le
gyen az orvoslás. ’S minthogy ez esetben semmi
sem önkényből, hanem mindenek törvény útján 
rendeltettek a’ törvényszékek által elítéltetni: 
semmi ok nincs egy illy formájú sérelem felter
jesztésére.

Julius Isőjén, és következő napjain tarta
tott Kassán városi tisztújítás. Királyi biztos vala 
Színjei Merzse László cs. kir. tanácsos, és az 
Eperjesi kerületi tábla’ közbírája. Ezen választás
ban lettek: Választott község’ vagy is külső ta
nács’ tagjai: "Winkler Ferenez, Leeb Eduard, 
Hierlaender Mátyás, Krucsay Ignácz, Szobonya
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Ábrahám, Kullman Ignácz, Aranyossy Lajos, 
Kiranovszky Jakab, Jécs Ferenc/, Baranyai Ist
ván , Jurista József, Christ András, Demeczky 
Lajos, Gerstner József, Brnmer József, Mohi 
József, Schmidt Ferenc/, Rimanóczy Ferencz, 
Wirkner István, Hegedűs István. Belső tanács 
ragjai: Wirkner Károly, Farkas Sándor. Nép
szószólója: Kloczko János. Építési szerek gond
viselője: Aringer János. Hadi adószedő hivatal* 
ellenőre: Boros Lénárt. Az erdei pénztár bév evő
je : Bérezik Imre. Kasznár Forrón: Zelonkay 
József. A’ gazdasági inspectorságnál írnok: Arar- 
ga János. A’ város tisztogatására ügyelő: Máj er 
József. Kapu diákok: A\ inkier István, Orlovsz- 
ky István, Konecsni János. Város* bírája Fedak 
János, Polgármestere AVirkner Károly, Kapitá
nya Haske Sándor.

Aradmegyében mind az őszi mind tavaszi 
gabonatermés kielégítőnek mutatkozott eleimén, 
hanem jelenleg leginkább a* búzának esőzéstőli 
megdíiltte ’s üszögössége az aratási jó reménysé
get nagyon megcsökkenté. A* fűtermés hasonlag 
elég bő vala; szénáját azonban azon gazdának, ki 
;V kaszálással valamennyire elkésődvén, rögtön 
boglyákba nem rakhatá, a*' bekövetkezett hosszas 
esőzés nagyon megrongálta. A’ szőlőhegyek is 
nem megvető termést Ígértek, de a’ jégeső már 
edig is nagy részét gonoszul megritkította; félős, 
a’ még épen maradottnak is azon sorsra juthatása. 
A’ marhahús fontonkénti ára, most mult Junius 
30kán tartott közgyűlésen 9 váltó krra; a’ fuva
rozási bér pedig 4 lótol egy állomásra 1 ezüst 
ftra határoztatott, Aradv árosból ki induló, mint 
távulhelységekból berendelt fuvarozókéit ide nem 
véve, mellyek ezentúl is 1 f. 30 pengő krral a* 
kiutazók által fizetendők, vagy tiszti nyugtatvá- 
nyokkal megtérítendők lesznek.

I. F e r e n c z  gőzhajón, Jun. 26dikán. Teg
nap mindjárt Pestről elindultunk után a’ Budai 
hegyekről olly sűrű ’s az esztendő ezen részében 
szokatlan köd boríta-el bennünket, hogy Tétény 
és Ercsény között a’ homály miatt semmit nem 
láthattunk ’s egy edül a hajókapitány ügyességé
nek köszönhetők, hogy valamelly homoktorlás- 
ra nein vetődtünk. Ma pedig (Jun. 26ikán) dél
előtt gyantás felhők csoportoztak, ’s délutáni 2 
és 3 óra között kemény nyúgoti szél kezdett dii- 
hösködni, meflyct omló zápor, Aukovár és Új
vidék közt pedig egy óranejy eejig tartott szinte

mogy orónyi nagy ságú sűrű jégeső követe. Szép 
vala szemléim, mint csapkodta a’ jég a’ tajtékzó 
duna pezsgő hullámait; szomorú ellenben annak 
meggondolása, hogy Tótországnak legszebb vi
rágjában pompázó mezeit ’s gazdag terméssel bu- 
jálkodó szoléit a* jég elpusztította. A’ duna két 
partján több mint 7 malom szakasztatott-el lát- 
tunkra, félig vagy' egészen öszv ezúzva Péterv á- 
radon és Zimonban egy' kert sem maradt épség
ben; a* gyümölcsei rakott fák galjai többnyire, 
némelyeknek pedig derekaik öszv etörettek, sót 
gyökerestől is kiszaggattattak. (Az előbbi szám
ban ,,Péterv áron*4 hibásan van ny omtatva „Pé
terv áradon44 helyett).

P» térvárad. Junius 27dikén. Tegnap itt az 
5 3 i k számú gyalog sorezred részéről, melly most 
Leopold főhcrczeg nevét viseli, megholt tulaj
donosáért tábornoki hely tartó és udvari hadita
nácsi alelőlülő Rádosi Radossevich Demeter bá
róért fényes halotti mise tartatott; mellyen tá
bornagy i helytartó, ’s kormányzó general Csol- 
licli báró 0  Excja, több generálok, fő és al tisz
tek, számos katonaság, és sok polgári személyek 
megjelentek. (Ofn. Zeit ).

N A G Y B R I T A N N I A .
A’ Jóremény ség-fokáról érkezett Apr. 5diki 

tudósítások szerint a’ Kaferek a’ gyarmat hatá
raiból teljesen kifizettek, sőt tulajdon földjükön 
is üldözőbe vétettek. Hinya vezérük nem akarja 
a’ gyarmatból elrablott bai mókát visszaadni, inig 
a’ többi vezérrekkel nem értekezénd.

Jun. ISdikán a’ Waterlooi ütközet emléke
zetére Wellington herczeg szokása szerint az em
lített ütközetben alatta harczolt főbb tiszteknek 
nagy ebédet adott, mellyen a’ király 0  Felsége 
is megjelent; ugyanez nap a’test őrség is megver- 
dégcltetctt.

A’ felső ház Jun. 23diki ülésében AYelling- 
ton herczeg nevében jelenték, hogy a’ herczeg jö
vő este a’ ház elibe javallatot akar terjeszteni, 
melly' szerint Courtenay , most Dcvou gróf, 
parlamenti registrator hivatalában felt hosszú és 
kitűnő szolgálatai a* ház által esmertetnének-el. 
Brougham lord, a’ köz oktatás iránt előadott ja
vallatának vitatását, sok lordok nem lévén je
len, következő estére halasztotta ; ugy anezt cse
lekvő Schaílesbury lord az iránt jelentett indít
ványával, neveztetnék külön biztosság annak 
megfontolására, mit kellene jövendőben a'par-
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Jamenti registratorokkal cselekedni. Az ülés c- 
gyébiránt kérelmek előadásával folyt-le.

Az alsó házban Jun. 23dikán Morpeth lord 
jelenté, hogy közelebbi pénteken (Jun. 27ikén) 
engedőimet fog kérni egy .bili behozhatására az 
irlandi cg) ház iránt; de előbb Irlandban a’ tized- 
alku eltörlését illető bili behozására Mart. 23ikán 
adott engedőimet akarja visszavétetni, mert azt 
felteszi, hogy az igen érdemes úr (Hardinge II. 
sir Irland előbbi titoknoka) nem szándékozik 
többé az iránt rendszabást behozni; azután az ir
landi eg) házi jövedelmek feleslegének eltulajdo
nítását illető, ’s mára' ház biztosságában el is fo
gadott Apr. 7diki határozat felolvasását fogja ja- 
vallani, ’s majd csak ekkor kér cngcdelmet az 
irlandi egyházi jövedelmek jobb szabályzását és 
az ottani népesség erkölcsi ’s vallási oktatását 
lárgyazó bilinek behozhatására. Stewart P. úr tu
dakozó a’ kincstár kanczellárját: a’ kávévám új 
árszabása mikor lép erőbe; a' kelctindiai társa
ság kezében lévő nagy mennyiségű idegen kávé 
fog-e részesülni a' vám leszállásában; miképen 
gátolandja-meg a’ kormány, hogy a* Nagybri- 
tannia kelet- és nyugotindiai birtokaiban termesz
tett kávé idegen kávé behozatalára palástul ne 
szolgáljon ? Spring-Rice úr válaszoló: e’ tárgynak 
előbbi vitatásakor már megmondó, hogy leszen 
arra gond, miként a1 kávévám egyenlővé tételé
ből eredő könny ülés csak az angol birtokokban ; 
termesztett kávéra terjesztessék-ki; hiteles bi
zonyság fog ugyanis kívántatni arról, hogy a' 
behozott kávé valóban azon angol birtokok ter
méke, mcllyekrc a’ törvény alkalmazható, és a’ 
ki a’ törvény által engedett haszonra vágy, kö
teles leszen illy bizonyítván) t mutatni-elő; mi a* 
harmadik kérdést illeti, ezt akkor lehet majd 
legjobban megfontolni, midőn ő (a’ minister) 
bilit hozánd-be a’ vámok egyenlővé tétele iránt; 
akkor kész leszen a’ kiváltsággal netalán űzendő 
visszaéléseket gátló eszközök előadására. Az első 
kérdésre nem felelt a' kanezellár. Ezután biztos
ságban a1 városi reformbill vétetett-elő ismét, 
mell) nek öt első záradéka már megvitatott. Peel 
R. sír az iránt javallott változtatására nézv e, hogy 
a’ városi választók a’ szegényadón kívül a’ vá
rosi adót is lefizetni tartozzanak, mondó, hogy 
e’ javallat ellen semmi nyomos kifogást nem hal
lá; a’ bili kötelességévé teszi a' városi tanácsnak 
a’ v árosi adók megszabását, és a’ ki ezen adó

kat megszabja, azokba fizetni is tartozzék; ez ál
tal kikerülteiének a’ szükségtelen kölcségek, 
mert azoknak, kik az adót megszabják, érde- 
kökben állana minél kevesebbet költeni, mivel 
a’ beszedett pénz elfogyván, önmagok is adózni 
tartoznának. A’ baronet azonban fentartá magá
nak, hogy e’ javallatot majd csak a’ 79dik zára
déknál fogja tenni, ha szükségesnek látandja. A’ 
6 , 7 , 8 és 9dik záradék elfogadtatott, az utol
só mellett Follett sírnak azon javallata, hogy a’ 
v árosokban megtelepedetteknél minden jusok, ki
váltságok, ’s más tulajdon, mellyek a’ városi i- 
gazgatást nem csonkítják, hagyatnának-meg, 2 78 
szóv al 232 ellen félrevettetvén. Ülés v égén a’ fő- 
ügyvéd engedelmet nyert az angol és walesi egy
házi törvényszékek szabályzását illető bili beho
zatalára.

Az alsó ház Junius 24diki ülésében Mahon 
lord a’ Jun. lOdiki kabineti parancsolat iránt, 
nielly az idegen hadi szolgálatba újonezok foga
dását tiltó törvényt (foreign enlistement bili) a" 
spanyol királyné kedvéért felfüggesztő, minap 
jelentett indítványát előadta, ’s e’ kabineti ren
deletnek úgy azon irományoknak is másolatát mel
le k e t  0  Felsége ministerei és a’ londoni udvar
nál lévő spanyol követ e’ tárgyban egymással 
közlőitek, előterjesztetni kívánta. Hosszú vitatás 
után, mellyben a’ javalló, Palmerston lord, E~ 
vaus ezredes és Peel R. siren kívül még sok más 
tagok is részesültek, Mahon lord visszavevő in
dítványát.

A' Globe szerint Alava general nem igen 
látszik hajlandónak az új ministeriumban Torcno 
gróf által neki szánt tengeri ministerhívatalát el
fogadni.

A’ Courier jelenti, hogy Evans ezredes Kir
by őrnagyot a’ britt légió első batalionának ve
zérévé nevezte, ’s c’ batalion tisztjeinek Jun. 
25dikén l órakor össze kellet gyűlni az ő rende
letit meghallani Az említett batalion 500 ember
ből áll, ’s Jun. 27dike reggelén gőzhajókon fog 
Falmouthból elevezni. A’ második batalion jövő 
szerdán (Juh Isőjén) megyen utánna. A’ sereg 
formaruhája veres sárgáv a l, ’s minden úgy v an 
készítve, mint az angol hadseregnél.

F R A N C Z  I A O R S Z Á G .
A’ Journal des Debats Jun. 26dikán e’ czik- 

k<lyt közli: „Bizonyosnak látszik, bog) tegnap- 
e'őtt a’ tiiileriák várában tartott ministen tanács*

)(
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e’ következő rendszabásokat végképen elhatáro
zd : Az Algierban lévő idegen sereg haladék nél
kül Spanyolországba küldetik. E’ sereg, melly 
5600 emberből áll, a’ franczia kormánytól há
rom hónapi zsoldot, és szükséges hadi ’s élelem
szereket fog kapni. Vezérré Desmichels generál 
van nevezve. Több franczia főtisztek fognak ki- 
jeleltetni, kik Francziaországban újonczokat fo
gadjanak ; számos lengyelek generálaikkal együtt 
készek, mint mondják, azok közé állani. Végre 
Francziaország és Anglia jeles tengeri erőt fog 
összegyűjteni a’ spanyol partoknál. Francziaor
szág kész tüstént három iineahajót, hét vagy 
nyólcz fregátot, ’s ugyanannyi könnyű hajót 
tengerre bocsátani. Anglia szinte fog ennyi hajót 
küldeni.“ —  E’ czikkelyt a’ National is közli, 
illy megjegyzéssel: „Mi e’ rendszabásokat, a’ 
Journal des Debats félhivatalos Charaktere mel
lett sem tekintjük végképen elhatározottaknak; 
mert a’ Journal des Debats már többször is je
lente elhatározottaknak oily rendszabásokat, mel- 
lyeket Guizot és Thiers urak még csak akkor 
akartak keresztül vinni a’ tanácsban.“

A’ Journal de Paris megczáfolja az oppo- 
sitiói hírlapoktól került azon hírt, mintha a’ pair- 
szék illései nem Pasquier báró betegsége, hanem 
Reverchon vádlott ellenszegülése miatt szüntettek 
volna meg. Ez éppen úgyjő-elő, mintha a’ vád
lottakat ellenállásra akarnák ingcrleni Reverchon 
más öt vádlottal együtt békével, gyalog, csupán 
egy poroszlótól késértetve ment a’ Conciergerie- 
ből Luxembourg fogházába , ’s katonai kíséretre 
nem vala szükség. A’ pairszék egyébiránt meg- 
mutatá, hogy törvényhatóságának gyakorlását se 
materiális se erkölcsi erőszakoskodás által nem 
engedi meggátolni; hanem Pasquier báró csaku
gyan beteg.

Gros báró híres festő, párisi Junius 27diki 
hírlapok szerint öngyilkossággal végzé életét; 
holt teste Meudon mellett a* Seineben találta- 
tott-meg.

H O L L A N D I A .
Az Amsterdami kereskedői hírlap ezt írja: 

„ V  B e ig e  hírlap azon czikkelyét, mcllyben 
több képtelenségeken kívül azt mondja, hogy 
Don Carlos számára Hollandiában 20,000 főnyi 
segítő sereg készítetik, már régebben inegczáfol- 
tiik volna, de azt hittük , hogy e’ hírlapnak szo
kás szerént hamis hírei külföldön nem fognak hi

telt találni; most azonban látván , hogy e’ czik- 
kely nem csak a’ többi minden belga hanem több 
franczia hírlapokba is betétetett, kötelességünknek 
tartjuk mindazt, valami e’czikkelyben a’ D. Car
los számára ez országban tett készületekről és ka
tonaszedésről mondva van, merő költeménynek 
nyilatkoztatni; melly nyilatkozásunkat e  tárgy
ban akár egy enesen akár más személyek közben
járása által vett minden tudósításaink megerő
sítik “

A’ Journal de la Haye mindazon tudósításo
kat, mellyeket a’ franczia és belga hírlapok a’ 
Hollandiában Don Carlos számára kezdett kato
naszedésekről , valamelly önkén} tes csapatról, 
mell} nek vezére Lucchesi-Palli gróf lenne, úgy 
szintén azon tetemes pénzbeli segedelmekről, mel
ly ekkel Don Carlos ügye Amsterdamban gyámo- 
lítatik , közlenek, hihetőleg olly czélból költöt
teknek nyilatkoztatja, hogy a’ spanyol királyné 
mellett Angol és Franczia-országban ’s Belgiumban 
készített mellesleges béavatkozásnak mentségül 
szolgáljanak.

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Warsó, Junius 2ldikén. Tegnapelőtt vég

ződött itt az idei gyapjuvásár; mindöszve 15,000 
mázsa gyapjú hozatott vásárra, és így több mint 
az előbbi esztendőkben; ára azonban olcsóbb volt 
valamivel, t. i a’ közönséges gyapjú mázsája 
50—6"), a’ középszerűé 80—95, a' linómé pedig 
100— 115 talléron kelt; a‘ legfinomabbért azonban 
120 tallért is megadtak. A’ külföldi vásárlók közt 
sok Angolok, Berliniek, Stettiniek, és Borosz
ló iák voltak.

OLASZORSZÁG.
Róma, Jun. 20dikán. A’ tegnapelőtti úrnapi 

ünnep az egész papság, kardinálok, ’s Ő Szent
sége által szokott pompával tartatott. Szép idő 
kedveze a1 szertartásnak, mellyen a’ Sz. Péter 
templomának szőnyegekkel ’s koszorúkkal éke
sített boltozatai alatt sok ezer ember jelcnt-meg. 
A’ nézők között lehete látni Don Miguelt és Don 
Sebastiant feleségével, kik egy királyi módra 
díszesített helyről szemlélték a’ processiót. Don 
Miguel igen takarékosan é l, minden fejedelmi 
pompa nélkül; mit financziája állapotjának tulaj
doníthatni, mivel a’ szerződés által ígért sum
mákból Portugálból még semmit sem kapott. Va
gyonának dajkája által megmentett része főkép 
gyémántokból áll, ’s ezek teszik minden javait
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Mostanában nagy kedvességet nyert itt a’ nép e- 
lőtt. Magasztalója ugyan lenni nem akarok, azon
ban nem mellőzhetem-el, hogy a’ körűlte forgók 
csaknem mind azt, mivel személyes charactere 
vádoltatik, rút rágalomnak állítják. Különösen 
nyájas hozzátartozóihoz, minélfogva cselédei an
nyira szeretik, hogy szerencsétlenségében egyik 
is elhagyni nem akarja. Mennyiben való ez, nem 
vitatom, csak az említett dajkát hozom-fel, ki 
élte koczkáztatásával szökött-el Portugálból, hogy 
gyémántjait ’s egyéb drágaságait hozzá Genuába 
vihesse, hová ő akkor hirtelen elutazott a’ daj
ka ’s kincsei általvételérc. Bourmont marsai itt 
szép jószágokat vett, de a’ velők öszvekötött czí- 
meket mégnem kérte; a’ köz életből, mint lát
szik, egészen félre akar vonulni; nagy gazdál
kodást űz, és sok földet vett haszonbérbe. Fiai 
generálok s meljeik számos migueli érdemjegyek
kel díszlenek.

B E L G I U M .
A’ Moniteur Beige Junius 21 diki királyi ren

deletet közöl, melly szerént a tartományi tarta
lék-seregeknek esztendőnként egy hónapi hadi 
gyakorlatra öszve kell gyűlniük azután pedig is
mét haza bocsáttatnak; a’ bizonytalan időre ha
za bocsátott rendes katonaság is e’ tartalék-sereg
hez rendeltetik. — Ugyané’ hírlap ellentmond a’ 
hollandi hírlapok azon állításának, mintha a’ bel
ga seregből számos átszökések történnének. 

A M E R I K A .
Hogarth amerikai hajó, melly Ujyorkból Máj. 

27dikén indulvánHavreba érkezett, jelenti, hogy 
a’ 25 millió eránti egyezés elfogadásának hírét Li
verpoolból Apr. 21kén indult postahajó Máj 20- 
dikán vitte-meg Ujyorkba, 's ö lte’ tudósítás nagy 
örömmel fogadtatott, és senkise kétlé, hogy az 
egyesült statusok kormányát teljesen megnyugta- 
tandja. Azonban az amerikaiak még nem tudták 
Yalazé úr javallatának elfogadását; a’ közelebbi 
postahajó kétség kívül meg fogja hozni, micsoda 
benyomást szült Yalazé úr elfogadott javallatának 
megtudása, mi Havreban több személyeket ejte 
aggodalomba.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Tripolis újabb történeteiről, mellyeknek első 

hírét Diligente franczia korvette hozá Toulonba 
(1. 3 sz. újs. lev.), az Oest. Beobachterhez Tri- 
polisból Jun. 2dikáról jött levél bővebben ezeket 
közli: „Máj. 25dikén megjelent a’ tenger magas-

sán a’ rég óhajtott torok flotta, melly Máj. 26ika 
reggelén már a’ révtorokban horgonyt vetett, ’s 
néhány hadi hajók minden szálító hajókkal együtt 
a’ kikötőbe eveztek. A* flotta áll egy lineahajóból, 
öt fregátból, két kon ettből, két briggből, egy 
goclettből, egy kutterből és tíz szálító hajóból. 
Ali basa (Tripolisnak eddigi beije) 26dikbandél- 
utánni 1 órakor, a’ város főbbjeitől ’s első mi
nisterétől kisértetve, a’ révtorokba ment a’ seras- 
kier és al admiral udvarlására, kiktől nagy tiszte
lettel fogadtatott ’s 17 ágyulövéssel köszöntetett, 
mi Tripolis várából ugyanannyival viszonozta- 
tott. 27dikben a’ török seregek legjobb rendel 
kiszálitattak, ’s 3500 ember as városban és vár
ban osztatott-cJ. Az ottoman seregek magoktar- 
tásánái szebbet kívánni sem lehet; minden euró- 
pailag van elrendezve, a’ parancsolatok pontosan 
végrehajtanak, ’s a’ hadi fenyíték csudálatra mél
tó. A* nap olly tiszta volt, hogy a* lázadók Mes- 
chiából a’ törökök kiszállását és a’ 12 ágyúból ’s 
2 bombataraczkbó! álló pattantyú-csapatot belát- 
haták. Ezer hordó puskapor és temérdek hadi 
szerek vitettek a’ raktárakba. Meschiában a’ lá
zadók közt erős mozgolódás vétetett-észre, a’ vá
rosban pedig nagy volt az öröm a’ nagyúri for
mán kihirdetésén, melly szerint Ali basa beyi 
méltóságában megerősíteték, s a’ seraskier pa
rancsnoksága alatt Tripolisba érkezett seregcsa
pat az ő vezérlésére bízaték. E’ közben olly hír 
terjedt-el a’ árosban, hogy a' lázadók a’ me
zőkön nem akarnak meghódolni, de hitelt nem 
talált, mivel a' lázadók által elfoglalt kerüle
tekben lakó európaiak a’ hozzájok bocsátott fel
szólításra , hogy mielőtt az ellenségeskedések el
kezdődnének a’ városba térnének-vissza, nem haj
lottak. Az ottoman seregek elfoglalván a’ város 
erőségeit és főpontjait, Ali basajparancsolatot bo- 
csáta-ki, melly a’ város lakosait az őrtállástól, 
mit három esztendő óta teljesíteni kötelesek vol
tak, felmentette, egyszersmind az utczákon fegy
verkezve járást megtiltó nekik. 28dikban ismét 
a’ hadsereghez tartozó sok tárgyak szálítattak-ki, 
’s tizedfél órakor Ali basa, ministerétől, unoka- 
öccsétől és a’ város főbbjeitől kísértetve , a’ vár
tól egész a’ tengerpartig két sorban álló seregek 
közt, a’ seraskier fregatjára ment. Délben meg
dördültek az ágyúk, mi annak jeléül vétetett, 
hogy Ali basa az admirali hajóról, a’ seraskier 
kíséretében, iinnepies menetellel tér-vissza a’ vá
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rosba. A* menttel ugyan el is indúlt, előre sí
posok dobosok, utánnok egy csoport kormányi 
tisztviselő, majd a’ seraskier, megette pedig Ali 
basa első ministere menyén gyalog, méltósága 
czíiujelei nélkül, mi nagy bámulást szült; min
őén szem Ali basát kereste, de ő nem jött, mert 
a1 nagyúri íregáton letartóztatott. A’ seraskier, 
Eszeid MustaphaNedschib basa, feljutván a7 vár
ba, örömlövésekkel köszöntetett, ’s a’ fő tör
vén) tudókat (ulemák) és város előkelőit oda hí
vatván, felolvastata előttük egy nagyúri fermant, 
mell) szerint Nedschib basa kaimakámíná (hely
tartó képviselője) neveztetik, 7s a7 sultan a' csen
desség visszaállítását és a7 tartomány igazgatását 
reá bízza, míg a7 magas porta által kinevezendő 
új basa megérkezik. Az ulemáknak és előkelőknek 
nem volt egyebet tenniök, mint magokat meg
hajtani 7s engedelmeskedni. Az említett ferman 
íelolvasása után a’ vár ágyúi kisiittettek, 7s kö
vetek siettek mindenfelé a7 sultan rendeletéit a7 
lakosoknak tudtára adni; Meschiában a7 lázadók
nak 21 óra engedtetett gondolkozásra, inelly idő 
Jefolyta után elkezdődnek ellenek az ellenséges
kedések. A7 város három esztendő óta zárva volt 
í apui megnyittattak, 7s temérdek mezei nép cső
dült a’ városba, de a7 fegyvereket bemenetkor az 
őrhelyen le kellett rakni. Május 28dika éjjelén 
számos őrök jártak a7 városban, hol vadoni csen
desség és szomorúság uralkodott. 29dikbcn sem
mi nevezetes nem történt; Sidi Ali folyvást a7 
török flottán tartatott, hol rangjához illő tiszte
lettel bántak vele, 7s mindennek szabad voltot 
meglátogatni. Meschiában a' scheikek Máj. 29 :s 
30dika közti éjjel tanácsot tartván, egyezőleg 
elhatározták, hogy az új basának meghódolja
nak, 7s 30dikban reggeli hatodfej órakor közülök 
mintegy negyven a7 városba jött, hogy a* nép 
nevében a7 seraskiernek meghódoljanak. A’ vá
ros és vidék közt azonnal helyreállítatott a7 kap
csolat, 7s az új basának első gondja volt, a7 lá
zadók birtokában lévő minden ágyúkat 7s hadi 
szereket a7 városba hordatni. A lázadók feje, 
Sidi Mohammed Caramanli, az ország keleti bel
sejébe szaladt, első ministere pedig, Bct-cI-Vlil, 
Favorite angol fregáton keresett menedéket. 31- 
dikben a7 rendes seregekből ezer ember foglalá- 
el Mcseh iát és Sakált. Az angol consul Bet-el- 
Milért közheveié magát, 7s igv ekezett neki enge
dőimet eszkösleni angol védelem alatt a városba

mehetésre; de Nedschib hasa ezt megtagadá, 7s  
Warrington úrnak megüzenő, hogy Bet-el-Mii szint
úgy, mint az ország többi Scheikjei, tartozik ma
gát a7 sultan parancolati alá vetni. Jun. 2kán kö
vetkező kerülő lev elet intéze Nedschib basa az eu
rópai hatalmak Tripolisban lévő Consulaikhoz: 
„Eszeid -Mustapha Nedschib , Isten kegyelméből 
basa, a7 rendes seregek gcneralhelytartója, a’ ma
gas ottoman portának vezére, 7s ugyanattól rend
kívüli hatalommal felruháztatva 7s a7 t. Ezennel 
ludtotokra adjuk, hogy mi a7 magas ottoman porta 
meghatalmazásival ide jöttünk a7 rendetlenségek
nek, mcllyek ez országot olly rég óta rongálták, 
véget vetni, és ezt minden tőle függőkkel egy ütt 
mindaddig kormányozni, míg fenséges urunknak 
7s parancsolónknak, Mahmud sultánnak tetszeni 
fog. Ennél fogva ti minden esetekben hozzánk 
folyamodjatok, 7s meg lehettek győződve, hogy 
mi hajlandók leszünk mindenkor elősegíteni azon 
barátságos v iszonyok fentartását mellyek a7 magas 
porta és keresztyén hatalmak közt szerencsére fen- 
állnak. Ali basa első szülött fijával és mintegy 
negyven személyből álló késeidével éppen most 
evezett-el Konstantinapol felé. Sidi Mohammed 
Caramanli az ország belseje felé szaladtában egy 
ellenséges néptörzsök által megtámadtatok, *s 
mint mondják, egy pisztolíövéssel vetett véget 
életének/4

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A7 Messager, Jun. 2'dikén a7 párisi borsén 

kerengett hírek után említi, hogy Bilbao ostroma 
félbe szakítatott, hihetőleg azért , miv el Espar- 
tero és Latre seregcsapatokat és hadi szereket 
szálítottak a7 városba, 7s a7 carlisták nem remél
hetvén annak rendszeres ostrommal elfoglalhatá- 
sát, mihez szükséges eszközeik nincsenek, az 
erősítések megérkezte után visszavonultak.

A7 spanyol szélekről Jun. 21dikén kőit le
vél szerént Zumalacarreguy lábikráján kapott lö
vést, de sebe igen könnyű, 7s nem sokáig fogja 
őt gátolni seregei vezérlésében. A7 general vigyá
zatlanul egy ház erkélyére, mellyet seregei ép
pen akkor foglaltak-el, kiállva lövöldözött az 
ellenségre, 7s ott találta-meg őt egy ellenféli go
lyóbis.

A’ Gazette de France, mint állítja, Madrid
ból Jun. 19dikéről vett tudósításokat, mellyek 
szerént a’ minisferium programmájában kihirde
tett rendszabások már a7 regensnének Jun. 17iki
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végzete által is megerősítettek volna. E1 hírlap 
azt is említi, hogy Rayncval és Yilliers urak 
minden gondolható módon igyekeztek leverni a’ 
ministereket a1 revolutiói ösvényen sebes előha- 
1 ad ás ról. A1 Messager kétli, hogy Madridból Jun. 
lOdikéról valóban jöttek volna tudósítások, mi
vel azokról más párisi hírlap nem szók

A’ Messager des Chambras Madridból Jun 
‘20dikáról illy levelet közöl : „Toreno gróf még
is Aranjuezbcn van , ’s társai a’ fővárosból oda 
járnak a1 statusügyek felett tanakodni; Garcia 
Ilcrrcros úr tegnap sokáig értekezett vele. A* mi- 
nisterium tagjainak uralkodó gondolatja, úgy lát
szik, az avatkozás. A’ szövetséges udvarok ré
széről hivatalos charakterü mutatványt akarnak. 
Egyenes közmunkálás, ha csupán némclly hadi 
pontok elfoglalására szórhatnék is az, sokkal si
keresebb lenne, mint a’ \ ásott önkéntesek küldése, 
kiktől fenyítéket ’s engedelmességet nem igen vár
hatni. Hivatalos mutatvány által helyre állítatnék 
a’ hadsereg bizodalma. Még nem tudhatni min
den részleteit az öszveesküvésnek, melly úrnap
ján vala kiütendő. A' czimboraság ügyesen 
volt összeszőve, úgy látszik; már sok szeméi) ek 
elfogattak, sokan gyanú alatt vágynak Cordova 
general Madritot elhagyni ’s a’ tartományokba 
visszamenni készül Yaldes general felváltásáról 
folyvást beszélnek, de követőjének neve hivata
losan nem említetik. Sarsfield, Morillo és Alva
ros leginkább forognak szóban. A Ivaros jelenleg 
Saragosságban kormányoz. Morillo kineveztetése 
leghihetőbb. Londoni követségre Ofalia, San Lo
renzo, és Campuzano urak cmlcgctfctnck. Tore
no gróf hónap Madridba váraik. A* hadseregtől 
jött tudósítások nem igen örvendetesek. Valdes 
Mirandába vonult az Ebro mellé; Yittoriában 1 e- 
zor embert hagyott őrizetül. Zarco del Valle, előb
bi hadminister, Villa Campo marcpiis, és Manuel 
Rosales, Lucas de Velasco *s Joacpiim Borras ez
redesek kiséretében , az éjszaki sereghez útazott, 
azt megszemlélni. Éjjel egy batalion indult Gctafe 
falu felé, hova a’ carlista összeesküvés elágazott 
Az új ministerium nyilttkozása most is váratik, 
melly, mint mondják, nem magánosai) jelenend- 
meg, hanem Martinez de la Rosa úrnak számadó 
jelentése a’ spanyol nemzethez fogná azt megelőz
ni. Ha a’ Mensagcrőnak hitelt adhatni, Martinez 
de la Rosa úr Alava generált fogja felváltani Lon
donban. A* korín íny kifüggesztette a1 börsén a’

hadfogadást tiltő bili felfüggesztése iránt London* 
ban kiadott titkos tanácsi parancsolatot; de a' köz 
vélemény ellenzi c’ mellékes mutatványokat *s 
egyenes közmunkálatot sürget»*4

Valdes generálnak felit említett útjáról Mi
randa felé, egy madridi hírlap (El Guerrero) Jun. 
•iOdikán így ír: „Diirangót elhagyá az őrizet; az 
ottani kormányzó Bál babban tartott hadi törvény
szék áltál halálra ítéltetett; az egész hadsereg, 
elhagyván Bastan völgyben a’ megerősített pon
tokat, Logronnóba, onnan pedig az Ebro jobb 
partján Yittoriába indult; Mirandában Esparteró- 
val egyesült. Salvatierrából Jun. 13 és I ldikén 
takarodott-ki az őrizet; Jun. Iőrlikén Miranda és 
Pucnte-Larra felé idomultak a' seregek, IGdikáu 
pedig Bilbao irányában indnltak-mcg, mellyel 
Zumalacarrcguy ostromol, ’s Jun. Jődikéu 12 
nagy ágyúval kezdte a~ tüzelést. Bizonyosan fon
tos csata fog történni, mert Zumalacarrcguy, míg 
mi Mirandában valánk, Bilbao ellen menvéu, úgy 
látszik liogy oda akar minket csalni; Valdcsnci< 
gyaníthatélag clibe menend. Az egész sereg útban 
van 5 batalionon kívü1, incllyck Yittoriában ma
radtak , honnan a’ fegy verek Pancorbóba szál itat
lak. Mi 7 legoányira állunk Bilbaótól.44 — Az E o 
del Comcrcio igen gáncsolja azt, hogy Salvador- 
iában a’ kórházakban ‘s hadi raktárakban volt, 
mintegy félmillió real értékű szerek kitakarodás- 
kor felégettek, hololt az út szabad lévén, kön
nyen Yittoriábaszálítathattak volna. — Az Abcja 
ezeket írja: ,,Valdes general fő szállása Junius 
ladikén Mirandában volt az Ebro mellett, ’s La- 
tre generállal Ordunna felé menni és o!ly hadi 
fordulatokat tenni szándékozott, mell) ek Ziima- 
lacarreguyt Bilbao ostromával felhagyni kénszerí- 
tenék. A' generált hadi munkálatiban úgy látszik 
Castilia fedezésének szüksége és azon okos szán
dék vezérlék, hogy az idegen erősítések megérke
zése előtt eldöntő csatába nem ereszkedik. Bilbao 
maga is védelmezheti magát; de ha veszélyben 
forogna, nem lenne haszontalan fáradság ütkö
zetet próbálni, annyival inkább, mivel ezt r- 
gyesiilt hadseregünknek meg kellettü k nyerni.44

Az Alig. Zeitunghoz Julius 2dikán Parisból 
rendkívüli úton illy telegraphi jelentés érkezett: 
,,Bayonne, Junius 27dikén. Harispe general a’ 
hadi és belső ministerekhez. Zumalacarrcguy 
Junius 2ódikén délelőtti 11 órakor sebében meg
holt.“
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Parisban, Jun. 27diki kereskedő levelek sze

rint, c’ napon a’ fentebbi jelentéssel együtt azon 
tudósítás is ki volt ragasztva a’ borsén, hogy Bil
bao feladta magát.

Zumalacarreguy Tamás csakugyan megholt. 
Újabb hírlapok is valósítják ezt. Megsebesíteté- 
se után Ormaisteguybe, születési helyére vitetett; 
hol az ángol seborvos tanácsa ellen, a"1 ki húzta- 
ki lábából a’ golyóbist, már Junius 18dikán is
mét lóra ült ’s így tette halálossá a* különben 
csekély sebet. Még az ellenféli párisi újság-lev e
lek is megismerik Zumalacarreguy nagy hadvezéri 
tehctségit. Különös dicsérő beszédet tartanak pe
dig mellette a’ Quotidiennc és Renovateur. Eraso 
nem vállalta-fel a' fővezérséget ’s Villarealnak 
adatott ez. A’ királyné fővezére Yaldes, mint 
a’ ,,Sentinelled írja, letétetett, ’s lielyébe Espeleta 
van az éjszaki sereg fővezérévé ne\ ezve. Bordc- 
auxi levél írja: hogy Eraso felhagyott Bilbao os
tromával ; a1 Renovateur pedig bizonyosnak ál
lítja e’ városnak bevételét.

A’ Moniteur Junius 29dikén egy íelegraphi 
jelentést említ, mclly szerént Bilbao Junius 2Gkán 
est ve még oltalmazta magát. A’ Sentinel le des 
Pyrénées szerént Junius 21dikén Iriarte és Latre 
8000 emberrel Balsamedán keresztül Bilbao mellé 
megérkeztek, másfelől pedig Yaldes 14 bitalion- 
nal s* 1000 lóval Zornozáig közeledett Ugyan e’ 
hírlap egy telegraphi hivatalos jelentést közöl, 
melly szerént Junius végén két gőzhajó vala S. 
Sebastianba indulandó 2 bataüon újonczokkal; 
a’ második szálítás Julius 12dikén váratott S. 
Sebastianba.

A’ most Parisban tartózkodó los Valles báró 
(Auguet de St. Sylvain , ki Don Carlost Fran- 
cziaországi utazásában kísérte) a1 Renovateur, 
Quotidknne és France hírlapok szerkeztetőihez 
következő foglalatú lev elet intézett: Zumalacarrc- 
guy Bilbao előtt, midőn c’ város éppen magát meg
adandó vala, vitézen Imnyt-el. Az ostromlók és 
ostroinlottak közti heves csatiban egy puska-lö
vés által megsebesítetvén kevés napok múlva vo- 
nagló hideglelés borzasztó fáj lalmai között múla- 
ki. Mint ügyes kormányzó’s vitéz katona, oil) 
segedelem-forrásokat állított elő Navarrában, meí- 
lyek a’ királyi seregnek győzedelmet szereitek , 
\s azt cg) felkelő csapatból hatalmas táborrá for

málták. Melly nagy legyen e’ veszteség, senki 
nem itélheti-meg jobban nálam, ki tanúja valék 
munkálkodásainak, ’s társa fél esztendő alatt 
minden táborozásaiban. Mind a’ mellett is olly 
ügy, mellyben valamelly okfő forog kérdésben, 
nem fiigg egyedül egy bármelly derék embernek 
is személyétől. Vannak még a’ király seregében 
elég jeles generálok, kik Zumalacarreguy alatt ön
kén) t hadakoztak, holott vele minden tekintet
ben mérkőzhettek v olna. Hlyen többek közt a’ 
sok érdemet szerzett’s bámulandó munkásságu Don 
Benito E r a s o ,  ki Navarrában Don Carlost ki
rágnak kiáltott!, ’sa’ Francziaországból haza ér- 
kezte után rá bízott fővezérséget Zumalacarre- 
gu) nak ismert nagy tehetségeiért önkén) t által- 
engedte. Ill)en l t u r r a l d e ,  ki Santos Ladron 
halála után a" fővezérséget kezéhez vette, ’s azt 
példátlan hűséggel Zumalacarregu) nak általadta. 
lturralde alkotta a’ két első navarrai bataliont. 
Vitézsége ’s hidegvél iisége a’ legnag) óbb csaták
ban megszerző neki a’ győzedelmet. Éhez ’s E- 
raso iránt Zumalacarreguy teljes bizodalommal 
viseltetett. E’ két general szintúgy ismerte, mint 
vitéz vezérök, az ország segedelem-forrásait, ’s 
e’ háború hasznait, és a’ négy taitomány lako
sainak teljes bizodalmát megnyerte. M o ren o  
general is megérkezett már a’ kiiály táborába. 
Nagy tapasztalása 's ritka katonai ismeretei által 
V. Károiynak sokat fog használni. A’ mennyire 
a’ Navarraiakat ismerem, meg vagyok győződve 
felőle, hog) Zumalacarreguy halála a’ király hí
veiben még újabb lelkesedést fog gyúlasztani, 
mell) nők Bilbao bev étele lehetne köv etkezése. 
Zumalacarregu) harmad nappal megsebesítetése 
előtt egy levelet írt hozzám, mellynek minden 
soraiból az általa védett ügy bizonyos győzcdcl- 
me felől táplált reménysége tűnik-ki. 011) biztos 
v ala munkálkodásai jó kimenetele felől, bog) Bil- 
baonak nyolez nap lefolyása előtt maga feladá
sát bizonyosnak tartotta. Olly híven örzötte Don 
Carlos személyét, hogy gyakran vetélkedett ve
lem a’ királytól nyert azon megkülönböztetésem 
felett, bog) szobája küszöbén feküdhessem. Há
rom gyenge korú leányt és egy ifjú özvegyet 
hagyott Zumalacarreguy maga után , kikről gon
doskodni eg)' lesz Don Carlos legszcíVcbb köte
lességei közűk

Kiadja K u lt sár  A .—Szerkeztet! G a lv á c s y .  Zöldkert utcza (\ftebíínvd;cr;@ajjV} 198. 
Nyomtatja T r a 11 uc r- K  ú r o l  y  i. Urat,P ulcxája €12 tztim.



4. szám. HIRDETÉSEK Julius I ldiken  1835.
A’ 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 h o z .

F i g y e l i n e z t e t e s .  Hogy t. ez. Olvasóinknak az első számtól kezdve szolgálhassunk 
újságleveleinkel; kérjük, rendeléseiket postán, vagy egyenesen hozzánk utasított levelekben 
minél gyorsabban megtenni méltóztassanak. Pesten Júliusban 1835.

J  H azai 's Külföldi Tudósítások Hivatala ,
* Zöldkert úteza C^o^í6ací>er @öj]e) 498 sz.

( 3 )  J e l e n t é s .  A' Buda ’s Pest közt épitetni javait a l l i in d o  h íd  tárgyában 
Pozsonyból Pestre kiküldetett országos választottság tudósítása elhagyván a’ sajtót, megszerez
hető Pesten, Eggenberger Jósef könyvárus úrnál. Fűzve 1 ír. p. p. (3)

Ifjabb Kilian György,
könyvárosnál Pesten, Váczi útezában, hajdani Fessl házban, épen most jelent-meg:

P R A X I S

J U R I D I C A  C I V I L I S ,
e t

Stylare Juristarum latino Hnngaricnm, cum 
Lexico Terminorum juridicorum latino-hungarico, jaxta 
Stylnm hungaricum antiquiorem et recentiorem confection

második kiadása
K  a s s i  c s I  g  n á c z  3

magyar királyi udvari ágens úrtól, nagy 8. *2 kötet, angol kötésben, 5 for. 30 kr, pen. p.

Uj Nevelőintézet Bécsben, magyar Ifjúság számára.
(1 )  Azon tisztelt magyar szülőknek és gyámoknak, kik Bécsben állandóul tartózkod

vá n , fiaikat jövendő alkalmaztatásuk végett, Magyarországra szabott oktatás rendje szerint, 
taníttatni kívánnák, ebéli kívánságukat tellyesíteni akarván, elhatározák magokat két neve
lésben tapasztalt, ’s tanításban gyakorlott férfiak, felsőbséglől arra adott engedelem m ellett, 
egy feljebb említett irányzatú nevelő , és tanító-intézetet Bécsben felállítani, ’s azt folyó évnek 
October Íjén kezdetbe hozni. Melly intézetben a’ nevendékek a’ magyarországi gymnasiumok’ 
hatféle osztályiban taníttatni szokott tudományos tárgyakban azon szorgalommal gyakorol
tatni fognak, hogy, ha magokat dicséretes tanuadásra érdemesítik, ezen intézetből akármelly 
magyarországi tanító academiába, fensőbb tudományok’ folytatására, akadály nélkül, által 
léphessenek. Az oskolai tudományokon kívül, mellyek magyar, és deák nyelven előadatní 
fognak, a* szülők különös kívánságára, különös díjfizetés mellett, tanítást vehetnek a’ nevendé
kek különféle nyelvekben, úgy szinte: rajzolás, muzsika, lovaglás, ’s több e’ féle szép 
ügyességekben.

Illendő tisztelettel felszóllíttatnak a’ magyar szülők, és gyámok, kiknek bizodalmuk 
lehet a’ nevezett intézethez, ne terheltessenek magokat, legfeljebb folyó Julius’ végéig , szemé
lyesen, vagy bérmentett levelek által jelenteni Bécsben, W ollzeile, 866. számú házban, ts

Második Félesztendő 1835.



Barkasy Imre udvari Agens úrnál, l»ol a’ béli szándékújukat is kinyilatkoztathatják: nevel- 
utni kívánják e’ fiaikat az intézetben; vagy egyedül, bizonyos rendelt órákban, tanításra
oda küldözgetni azokat.

Miilyen szívvel, ’s lélekkel készek tellyesíteni a’ vállalkozók fontos hivataluk’ köte
lességeit, azt tettel inkább kivánják bebizonyítani, mint róla dicsekedő ígéretekkel sokat szóllani.

E l ő f i z e t é s i  m e g n y i t á s .
A z

e g é s z  v i l á g  
3 0 0  l e g s z e b b  é s  l e g j e l e s e b b  n é z e t e i

L e í r á s s a l .

M E Y E R

U N I V E R S U M  A.
Első évfolyamat.

Moyer itnivcrsumának első kötete s évfolyamata be van végezve. — N é m e t  nyelven hat 
kiadást érc már, k e 11 ő t l e n g y e l  n y e l v e n ;  átfordíitaték f r a n c z i á r a ,  h o l l a n d  és 
s v é d  nyelvre; Éjszak-Amerikában két fordítás jelent-meg 's a1 franczia utánnyomaték; át
tételűk d á n ,  o l a s z  és s p a n y o l  nyelvre épen most kezdeték; sokféle utánozások tétettek 
Angol, Franczia ’s Németországban: mind ez összevéve olly sükert ada a’ vállalatnak, melly 
a világon párját keresi. A'kiadó távol van attul, hogy ezen részvételt tehetségeinek tulajdo
nítsa, de h iszi, hogy a’ munkájában rejtezkedő lélek , jó szellem, ’s a’ mivelődés barátja 
örülhet az Universum elterjedésének a1 világ kerekségén. — A’ magyar fordító iparkodandik 
Meyer szellemét köríílményeinkkez alkalmaztatva minél hívebben adni, ’s azon meggyőződési 
örömmel kecsegteti magát, hogy nem csekély szolgálatot lesz a’ kiadóval együtt nemzetének 
Meyer Universuma közrebocsátása által.

M i n d ,
kik ezen legszebb, legkedveltebb, mulattalóbb és olcsóbb aczélmctszetes munkát még nem bírják,

az első év füzeiéire
a l á í r h a t j á k  magokat .

Ára változatlanul 22 pengő krajezár marad füzetének. — A’ füzetek hónaponként jele- 
nendnek-meg pontosan, és pedig a’ posták által fognak szétküldetni. A’ nagyban rendelőknek 
ingyen ajánljuk a’ Ildik példányt.

A’ művészeti fölülmúlhattál! elkészítésről, — az aczélmetszések magas mívbecsériil tanúk 
lehetnek az ide mellékelt ’s minden postahivatalnál megnézhető próbalapok.

Ezen szép munka
posta által is járathatik. Az előfizetési ár a’ cs. kir. postahivataloknál 5 for. 3G pengő krajez. 

egy évre, az az 12 füzetre; és fél évre 2 for. 48 pengő krajez.
Pest, Júliusban 1835. Ifjabb KILIÁN G Y Ö R G Y ,

könyváros. (2)

X 0 )(



( 2 )  H i r d e t é s .  A’ nagymólt, m. le. íi. Kamara rendeléséből közhírré tétetik : hogy 
a’ megiiresült Tapolczai Apátursághoz tartó/ó Miskolcz városában helyheztelett Vágó, úgy 
szinte Miskolcztól egyfertály óra távolságra lévő Csaba helységében fekvő Felső nevezetű vízi 
malmok, azokhoz tartozó épületekkel, mellyek elseje négy Jisztelő kövekkel, másodika bá
rom lisztelő , két kásás kövekkel, és egy kender törővei b ír ;— úgyszinte Miskolcz városá
hoz bárom fertály órányira fekvő Tapolczai egészséget tápláló, ’s helyreállító meleg fördő, 
mellyeknek haszonbéri idejök folyó esztendei December végével tclik-el, jövő J836dik esz
tendei Januarius hónap lső napjától kezdve három egymást követő esztendőre a’ szokott ár
verés útján folyó esztendei Augustus hónap 24kén haszonbérbe ki fognak adatni.— A1 kik
nek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon, a’ fent irtt napra Mindszentre a1 tiszttar
tói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei ellátva jelenjenek-meg.— Budán Szent 
jván hava 27kén J 835.________________________________________ (3)

( 2 )  H i r d e t é s .  A1 nagymélf. m. k. u. Kamara rendeléséből közhírré tétetik: hogy 
a’ megüresiilt Tapolczai Apátursághoz tartozó szőlő hegyieken közelébb múlt esztendőben ter
mett jó minéműségü 500 göntzi hordó dézma fejér borok nagyobb vagy kissebb mennyiség
ben folyó esztendei Julius hónap 20kán Mindszenten a’ tiszttartói lakhelyen reggeli 9 órakor 
tartandó árverés útján készpénz fizetésért el fognak adatni. Budán Sz. Iván hava 27kén 1835

( 2 )  A r v e r e s i - j e l e n t e s .  Ns Zabolch vármegyében helyheztetett Nagy-Kálló me
zővárosában f. e. Augustus 17kén fog:

lször a’ belső korcsma több filialis korcsmákkal együtt;
2szor az ott tartatni szokott Öt országos, és héti vásároknak jövedelme;
3szor a’ mészárszék, a’legtöbbet ígérőnek helyben tartandó árverés útján, Sz. Mihály 

napján kezdendő három esztendőre árendába bocsájtatni. (3 )

(3) Hirdetmény. Pesten az országúton, Rongyos-Lámpás vendégfogadó
ban lalállaiik igen jó állapotban megtartott háj, mázsája 20 ft. pp. A1 ki egyszerre 5 mázsát 
m tgveszen, 50 fontot kap ráadásul. (3 )

(3 }  A1 k. oskolai alaphoz tartozó Yörösberényi uradalom részéről a’ Yorösberé- 
nyi pinezében f  e. Augustus hónap lOdik napján 2500 akó fejér új, és 750 akó fejér ó bor 
árverés útján hordó nélkül eladandó. A kinek >enni szándéka vagyon, foglalóval felkészülve 
a’ kitett napon és helyen magát jelentse. (3 )

A’ magyar királyi tudományos Egyetem kórházához ven
déglő kerestetik.

Felsőbb rendelésnek következésében, a’ magyar királyi tudományos Egyetem’ kórháza mellett 
lévő vendéglői hivatalra,.  (Tretőrségre) folyó < sztendei Julius 23án délutánul három órakor, 
Pesten Hatvani útezában az orvosi-kar1 épületében, vagy is úgy nevezett Jesuita házban nyil
vános árverés fog tartatni ; mellynek alkalmával az említett kórházi betegeknek élelemmel 
való ellátása arra fog bizattatni, a’ ki azt legolcsóbban magára felválalandja , és a’ néki ál- 
taíadatandó konyha, és irtás eszközökre nézve, a’ királyi tudományos Egy etem’ bátorságára 
100 pengő forintot, vagy ugyan annyival felérő kezes levelet, mellyek az egyetemi pénztár
ban fognak tartatni, az árverés előtt előmutaiand.

A3 kötendő szerződésnek rgyébb feltételeit az Egyetem irószobájában szokott hiva
talos órákban naponként meglehet tekinteni. Költ Pesten Junius 11 kén 1835.

Szoblahói Pálma Elek 3 kir. Egy etem tanács jegyzője. (3)
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(3) Hirdetmény. Gróf Csáky Antal Brúnónak, ns Bihar vármegyében kibelezett
Sitér, Sitérvölgye, Borzik, és Nagy-Tóthfalu helységekből álló uradalma, melly Nagy-Várad
tól csak 2 óra, Debreczentül pedig 6 óra járásnyi nem egy tekintetből kívánatos vidéken 
fekszik, minden megkivántató gazdaságbeli nagyobb részint újépületeivel u. m.granariiimmal, 
minden szükséges szerekkel ellátott nagy borházzal és pinczevel, szélesen kiterjedt szoieivel, 
több ezer holdból álló erdeivel, rétjeivel, jobbágyi marha és gyalog szolgalatjaival, sertés és 
juh nyájakkal, marha gulyából, igás marhából több száz cseber borból stb. álló fundus in- 
struclussával e’ föl) ó 1835 év Szent-Mihály napjától kezdve 8 vagy 10 esztendőre, vagy e1 1. 
esztendő September 2 Iker. tartandó nyilvános árverés, vagy magányos szabad szerződés útján 
is árendába adatik. A’ kiknek kedvük volna ezt a* jószágot árendába venni, azok az azt ké
sérő feltételeket megtudhatják t. Boros Lajos úrtól ts Bihar vármegye ügyvédjétől Nagy-Vá
don. Költ Sitérben Junius lOkén 1835d. észt._________________________  (3 )

Tűzi viz fecskendők mívhelyéiiek hirdetése.
(4) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a1 jelentő, ’s a’ mívmühely tulajdo

nosa köz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen találtatnak, mellyek 
a’ viz sugárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik ki: a.) Egy bárom akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenct alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell; 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel kibéllelt, forgatható érez esővel, és srófokkal, melly a1 benne találtató vizet 10 öl 
magosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas kocsival 140 for. pengő pbe. Továbbá találtatnak nála 6 , 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a’ vizet szakadattal 
nul e’ következő arányban lövellik k i :______________________

X 0 X

Akó száma I d ő A’ kilő veit viz’ 
mennyisége Magasság P*

fi.
P-
kr.

6 akót tartó 4perczen. alatt 6 akó vizet 12 ölre 220 —

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 —

14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 —

16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360 —
A’ megvett fecskendőkhez olly szer is adatik, melly által a’ kemény hidegben befa

gyott csőket, és vízi sarukat 4 perczenet alatt felengesztelni lehet, *s igy azokat minden 
akadály nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű fűzi vízfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig javítás, 
végett elfogadtatnak. Pesten Jun. 6kán 1835. N. Remehházy K á ro ly ,

a’ fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.

A* Gabonának Pesti piaexi ára Julius 10-dikén 1835. M P é n z f o l y a m a t :
p . i f o n y  i m é 
r i  r á l t ó  gar. t i i x t l kSxép

•xerü
a lább
Taló

poxiony i m é 
rő Táltó  par. tiaxta közép  

• zerü
a lább
r a l ó Becs Julius 7dikén 1835, középár.

Tisztabűza 130 120 116 Zab 80 76! -- ijSlatus & pC. kötél. i o i ; 1834ki Status köles 580j
K ítiu r u — — 9 6 | Kukoritza 100 96! »» 4 p C 9 7 ! ! Kam. — pC. kötél. —
Rozs 106! 104 — Köleskása — — — „  182üki köles. Bank Actiáké 1329Árpa 80 73; 663 új iKölta — — . — I »» 1 821 ki „ 1 4 0 Cs. arany pC. agio 3

Budán, Julius 8dikán kijött számok: 61. 37. 19. 67. 90.



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 .
P E ST E N

M A G Y A R - É S  E R D É L Y  OR SZAG.
P o z s o n y .  Jul. 7ikén a’ 322dik országos il

lésben az alsó táblánál a’ Leng) elek iránt kerü
leti ülésekben készített izenet- és felírás-javallat 
olvastatván helybenhagyatott. A’ Főrendek a’ bo- 
rítéki czímet tárgyazó harmadik viszon-üzenetet 
olvastatták ’s egy küldöttség által Rozsnyói püs
pök O M.gának szónoksága mellett az alsó táblá
hoz küldték. Azután a’ nádori itélő-mester által 
a’ közelebbi határozat értelmében a’ szólás-sza
badság tárgyában készített második viszonüzenet 
teljesen helybenhagyatván, az egy másik, ugyan- 
ezen tárgyban az előbbiből származott és még e- 
zen ülésben elhatározott ’s az országbírói ítélő
mester által azonnal írásba tett viszon-üzenettel 
együtt, ugyanazon küldöttség által az alsó táblá
hoz vitetett. A’ mélt. Főrendek mellőzvén az e- 
gyes eset vitatását, oily értelemben voltak, hogy 
az előbbiekhez hasonló okfők nem támogatathat- 
nak, sem azoknál fogva sérelemnek hely nem 
adathatikj ’s illy alakú felírásnak helye nem le
het. Ugyanezen ülés végén, valamint a’ Julius 
Sdikán tartott 323dik országos ülésben is , az al
só táblai Rendek az öszveszedett országos sérel
meket olvasták és vizsgálták. Julius 9dikén az 
említett viszonüzenetek felett kerületi tanácsko
zás tartatott.

Ő cs. kir. Felsége Junius 15diki legfelsőbb 
határozatában IlerchcnrÖther Gyula Óbudai és Vi
segrádi kain. tisztartó urat magyar nemességre 
emelni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nagyin. Erdélyi kir. udv. Kanczellária az 
erdélyi országos számvevő hivatalnál Dósa Sán
dor halála és Cseke József nyugalmazása által 
megüresült számtanácsosi tisztségekre eddig szám
vevőtiszt Istvánfíi János és Kollerffi Vilmos ura
kat nevezte.

(Kir. kamarai híradás!.
ő  cs. kir. Felsége Jun. 3dikán költ legfel- 

Mdsodik Félesxtendő

1835!
sőbb határozatában m. kir. udv. kamarai tanácsos 
Gombosfalvai Gombos Imre Ő Nagyságát csász. 
kir. kamarássá nevezni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nagyin, m. kir. udv. Kamara Tokaji szál
mester Dubravka Mátyást Szolnoki szál-hivatali 
ellenőrré; Halmágyi ellenőrködő sómázsamester- 
ré nyugalmazott főhadnagy és Pesti sóhívatali 
practikáns Turkovics Istvánt; ugyanott sómázsa- 
mestcrré Braun Emészt mázsást; sóházőrré a’ 
Mariássy gyalog ezredben szolgált Koaltin Mi
hályt nevezte.

Veszprémből. Kopácsy József megyés püs
pök úr Ő Excja általlátván, milly nehéz e’ dom
bos völgyes városban a’ fentebb helyen lakók
nak az alant épült nemzeti oskolákba jártatni 
gyermekeiket; több telkeket alkalmatos helyen 
öszvevásárlott, ’s rajok a’ nemzeti oskolák szá
mára egy derék házat építetni ’s azt örökre ala
pítani méltóztatott.

L o s o n c z r ó l :  A’ Losonczi evang. reformá- 
tum lycéumban, a’ tudományos pályán fáradozó 
ifjúság közönséges megvizsgáltató sának ideje, Sz. 
Iván Hava 23ikán, és az ezt követő négy napo
kon ment végbe; az ötödiken pedig szinte a’ ly- 
céumi ifjúság között létező magyar nyelv-gya- 
korló-társaság igen számos és fényes gyüleke
zet jelenlétében ülte öröm-ünnepét; melly idő a- 
Iatt, kivétel nélkül, a’ tanítóknak munkás igye
kezete a’ tanúlóknak mind erkölcsi, mind tu
dományos miveltségüket eléggé kitüntető. Kü
lönös figyelmet érdemle azonban: hogy a’ tör
vénytanítói szék, ámbár hazánk javát ’s nem
zetünk fentebbi erényekre törekvő czéiját mim- 
kálódó méltóságos és tekintetes hazafiak adomá
nyaik által csak ezen oskolai esztendőben ala
púit, ’s a’ közbenjött környülmények miatt, 
nem a’ rendes időben létesülhetett is; még is c- 
léggé népes vólt, ’s mind erkölcsi, mind tudo
mányos tekintetben jeles ifjakat bocsájtott-ki a’ 
világba. Bizodalommal közöltetik ennek köeet-

Szerdán Szent-Jakabbá* I ödih napján.



( 34 )
kezűében a’ Haza minden rendű 's rangú lako
si val t bogy a’ jövő oskolai esztendőben, úgy
mint: Szent Mihály Hava lső napján, valamint 
a1 többi tanítói székek, úgy a' Jog tudományi 
szék is , rendesen kezdetét veszi ’s folytatni fog.

S z e g e d r ő l  Juh l O i k é n .  Tavaszunk bár 
híves, mindazáltal a’ gyakrabbi esőzések által 
nem rósz, és így termékenységgel bíztató lévén, 
remény lénk: hogy a’ múlt évi szükséget a’ je
len kipótolandja, ’s már a’ gazdag sarjadású fii
veket vágatni kezdettük, midőn a’ majd min
dennapi, és pedig nag)obb esőzések a’ renden 
volt szénának fclgyííjthetését lehetetlenné tevék 
Jgy több helyeken, bár széna meglehetős men
nyiségben termett, megfeketedve gyüjtődhetctt- 
fel. Határunkban, úgy a’ szomszéd helyeken is 
ártott a’ jég-eső. Az aratást már elkezdéuk, ’s 
minthogy már nyomtattak is némclly gazdák; 
j iacznnkon az idei árpának köble 2 for. 3 J. 2 for. 
4 8 krajezárokra leszállóit.

Temesvár. A’ St. Julién G1 számú gyalog 
izrede Nagy-Sz. Miklósi nevendékháza számára 
következő önkén) tes adakozások tétettek: Knoty 
János bel) beli gyógyszeráros úr a’ betegségbe c- 
sett növendékek számára ingyen adta orvossá
gait, mellycknek ára I833dik esztendei Novem
ber I só napjától October végéig 47 for. 2G.krt. 
teszen pengő pénzben. Boyneburg biigadás gene- 
ral-őrnagy úr az 1834diki September ISdikán 
tartott szemlélet és vizsgálat alkalmával a1 nö
vendékeknek gyümölcsre, serre, borra, vagy 
pecsenyére 50 váltó forintot ajándékozott Mélt. 
Lonovics József Csanádi püspök úr 1834dikiSep- 
t ember 23dikán a’ ne vendékeknek gyümölcsre 
12 forintot, ’s 30 krt. adott váltóban.

A’ pesti m k. Tudomány-Egyetem orvosi 
kara, egy a’ legjobb értekezés írójának 200 da
rab aranyjutalmat szánó, nevezet lenül marad
ni kívánó emberbarát által tett felszólítás kö- 
vetkezésében hirdeti az itt következő jutalom- 
kérdést :

„Buda és Pest eg) bekapcsolt városnak or
vosi helyleírása (bel) rajza, topographiája) kíván
tatik.“ —

Az értekezést az író kénye szerint magyar., 
diák, vagy német nyelven írhatja, ’s legfölebb 
lS3Gdiki Dec. didikig küldje be a’ tekint, orvo
si kar dékánjának. Az értekezés egy, a’ szorzó 
tetszése szerint > álasztandó jegyszóval legyen ftl-

készítve, incljy egyszersmind az író nevének a- 
láírásával levélbe zárva az értekezéshez kapcsol- 
tassék.

A U S T R I A .
Az Ocst Beobachter ezeket írja: Becs, Juh 

ődikén. E’ folyó évi lapjaink (1. múlt félévi 10 
sz.) híven előadók olvasóinknak a’ Bern canton- 
ban múlt esztendő Jun. 27<likén tartott, ’s a’ né
met statusokat sértő kézmíves gyűlés miatt ezen 
statusok és a szövetségi főhely közt folyt érte
kezéseket, mellyek következésében a’ diploma
tái viszonyok az említett cantonnal megszüntet
tek. A’ főhely felelete a’ Schweizban lévő csász. 
kir. köxet és a' többi részes udvarok követeinek 
f. e. Jan. Isőjéu kiadott jég)zekére, nem vala 
elegendő a’ íónálló baI-\ iszony elhárítására ; azért 
is a’ barátságos egyetértés, melly a’ szövetség
gel a’ múlt észt. Juh 22diki országg) űlési nyi
latkozás óta helyreállott, Bern cantonra néz>e 
folyvást fel vala függesztve, mígnem a’ főhely 
az üdvözölt császár meghaláloztát jelentő iratra 
felelvén, alkalmat von migának, a’ kérdéses il
letlenség kárhoztatását Bern canton nevében ki
mondani, és jövendőre a’ néptörv én) ékhez sza
bandó viseleté iránt biztosítást adni. A’ szövet
ség , úgy az egyes cantonok eránt is , jóakaró 
érzelmeit valósítni mindég kész cs. kir. udvar , 
ez iig) ben a’ többi illető német udvarokkal egyen
lő utat követve, e’ nyilatkozás elfogadását és 
Bernben a' barátságos viszonyoknak helyreállí
tását, amaz udvarokhoz intézendő hasonló értel
mű nyilatkozástól fiiggcszté-fel, mi későbben 
meg is történt, ’s mint kielégítő mindenütt elfo
gadtatott. E’ közben a' cs. kir. követ, a’ Bern 
eránti alkudozás végződése előtt, megkapá új 
megbízó levelét olly utasítással, bog) azt egy 
jegyzékkel Bernbe, hol a’ mostani főhely ül, 
kiildje-meg, minthogy ottani személyes megjele
nése , az ügy chégzésc előtt, a’ felséges udvar 
méltóságához nem illenék. A’ meghízó levélnek 

•a főhely által előlegeden lett elfogadása, azon 
kívül, hogy már a’ többi részes kormányok is 

mind megnyugtattak, mintegy feltétele ’s záloga 
lón a' visszaállított jó viszonyoknak. Az c’ felett 
volt tanakodások következésében Bombclles gróf
nak , ki Hertling báró bajor követtel Zürichből 
Jun. 21dikén Bern felé megindult, más nap a’ 
berni határnál Gonzenbach statusírnok, kit a’ fő
hely rendelt oda, átada megbízó lev elére Jun-



-  ( 35 )  -
12dikén költ válaszát a’ tiszthatóságnak, ’s Bőm. 
belles gróf, mint Schweizban megbízott cs. kir. 
követ, Juh. 23dikán Bernbe megérkezett.

Becs, Jiil. 2dikán. Scutariból Tricsten ke
resztül Jun 4dikéig terjedő tudósításokat vet
tünk, mellyek szerint a’ kormányi seregek és 
lakosok közt folyvást tartott az ellenségeskedés. 
Az elsőbbek inég is a* várba valának szorítva, hol 
már fogyni kezdett az eleség, ’s ennek szalítasa 
végett kiküldőt csapatok vagy elfogattak a mezei 
lakosok által , vagy meggyőzéivé a’ várba vissza
verettek Zimonból írják, hogy Milos herczeg leg- 
közelébb Konstantinapolba menend; e’ végre 
Pascharewaczban serb hajó áll készen, inclly a’ 
herczegct kíséretével együtt, melly az ország főbb
jeiből all, Widdinbc viszi, innen pedig az ausz
triai gőzhajón folytatja útját Galáczig, hol őt 
Konstantinapolba viendő török hadi hajó vára
kozik rá.

A’ bosnyák szélekről, Jun 12dikén. Bosnia 
kormányzója belső titoknokára bízta a’ mi határ
széleinken történt szomorú esetek szoros kinyo- 
mozását; egyébiránt pedig meggyőződését nyilat
koztató a’ felől, hogy azokra csupán a’ bosnyák 
lázadók adtak alkalmat. Musselim Boy Kttendi 
Gradacsevich egyszersmind lekötelezve többszö- 
rüssen ígéré, hogy a’ lázadókat az Lima ésDrina 
közt legkevésbé sem gyámolítja.

N A G Y B R 1 T A N N I A .
A’ Morning Chronicle hírleli: hogy Durham 

lord a’ Petersburgi követséget felvállalta.
Beira herczegné a’ leoni püspökkel ’s Don 

Carlos két fiával egy számára rendelt királyi gőz
hajón Rotterdamba indúl , honnan, londoni hír
lapok szerént, Frankfurton keresztül Turinba 
szándékozik utazni.

Az alsó ház Jun. 2 icliki íílésébén Máhon lord 
a1 spanyol újonezfogadást megengedő kabineti pa
rancsolat előterjesztése iránti indítvány akor mon
dott beszédét illy formán végzé: Sajnálom, hogy 
a’ nemes lord (Palmerston)- Wellington herczeg? 
nek a’ külső ügyek jegyzőkönyveiben feltalálha
tó nézeteit nem követé, annyival is inkább, mi
vel hajdan a’ spanyol ügyekben igen hallgatott 
a' herczeg ítéletére, ’s midőn 1823 Április I3di- 
kán kifogás tétetett az ellen, hogy Wellington 
herczeg választatott-ki a’spanyol kormányi alkút- 
ványa módosításában tanáccsal segíteni , .azt val
ló a’ nemes lord, hogy Spanyolország egész Eu

rópában csak a' Wellington herezeg tanácsát, 
mint őszintét és mellékes nézetektől tisztát, íö- 
gadhatja-el; hogy ember nem halmaztól nemzetre 
annyi jótéteményeket, mint a’ herczeg a’ sp<v 
nyol nemzetre. Ugyanakkor azt mondá fíemes 
lord, hogy vagy igen erős, vagy semmi hadsereg 
se küldessék Spanyolországba; mert a’ spanyol 
közmunkálattól függő sereget küldeni annyi lenne, 
mint azt bizonyos veszedelemre és gyalázatra 
tenni-ki; ezen okoskodás a’ mostani esetre még 
inkább alkalmazható, midőn segítségül nem ki
rályi seregek, hanem fenyítékhez szokatlan zsol
dosok küldetnek, kiknek mindegy hónap akár 
angoloknak, akár spanyoloknak vagy portugá
loknak neveztessenek. Ha Don Carlost csaku
gyan idegen avatkozás által kell meggyőzni, úgy 
100 ezer ember leszen szükség az ő mellette 
mindenütt mutatkozandó szellem zabolázására. 
— Palmerston lord igen dicséré az Elliot lord 
által kötött egyezést, megvalósító Wellington her- 
czegről teít ’s az előtte szóló által felhozott nyi
latkozást, ’s örömmel jelenté, hogy a’ külső 
ügyi hivatal jegyzőkönyveiből látható, miként 
a* herczeg Spanyolországra nézve az ő általa kez
dőit ösvényen ment, ’s így politikáját jóváhagyó; 
a’ nemes lord (Mahon) pedig azzal éppen ellen
kező nézeteket fejt-ki, holott ő a’ lev éltárban, 
scmmit-sc talált, miből azt következtethetné, 
hogy Wellington herczeg olly rendszabást, miilyen 
a’ közelebbi kabineti parancsolat, gáncsolt vol
na. Mahon lord ellenvetéseire továbbá feleié Pal
merston lord: hogy az 1823 diki és mostani ese
tek közt legtávolabbi hasonlatosság sincs; amak
kor 200 ezernyi franczia sereg nyomult Spanyol- 
országba, annak alkotványtadni; most pedig leg
feljebb 10— 12 ezer ember fegyverkezett-fel a’ 
fenálló kormány ellen, ’s a’ többség a’ királyné 
részén van, mit nyilván bizonyít az, hogy szinte 
másfél esztendő óta csak néhány tartomány lá- 
zadt-fel ellene, az ország többi részeiben pedig 
semmi nj ugtalanság nem történt; e’ felett a’ há
borgó tartományok lakosai, származásuk, szoká
saik ’s nyeltüknél fogva egészen különbőznek 
Spanyolország többi népeitől, helytelen tehát 
Biscaya lakosai ellenállásából azt következtetni, 
hogy az ő érzelmükben az egész spany ol nemzet 
osztoznék. 1823ban igenis nagy sereget lett vol- 
na szükség Spanyolországba küldeni, mert ak
kor a’ 200 ezernyi franczia sereg csak előcsapatja-

)(
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volt Európának, mellynek hatalmai gyamolíták 
a* franczia kormányt akkori szándékában , s ha 
az angol kormány hadba keveredek, nem csu
pán Francziaországgal, hanem egész Európával 
lett volna baja. Hogy a" korábbi idő példát nem 
mutathat a' kormány mostani tettére, az ide nem 
tartozik, hanem csak az, egyező-c viselete az i- 
dővcl ’s környületekkel ? Ila a’ kormány helyte
lenül cselekednék, húsz példára hivatkozás sem 
tenné jóvá tettét; ha pedig helyesen cselekszik, 
mindegy akár idézhet-elő a’ hajdan korból hason
ló eseteket, akár most ad első példát ajövő kor
nak, melly azt, ha jónak találja utánzani, különben 
félrevetni fogja. A’ kormány, helyesen ’s Anglia 
valódi érdekében cselekszik, ’s szorosan teljesíti 
a’ kötött egyezést, melly a’ parlament által is jó
vá hagyatott. Angliának érdekében áll , hogy a’ 
spanyol királyné győzedelmeskedjék, ’s a’ négy 
nyugoti hatalom által kötött egyezés fentartassék, 
mit csak a* spanyol királyné ’s alkot vány diadal- 
ma eszközölhet. Francziaország júliusi revolu- 
tiója óta két, ámbár nem ellenséges, de még
is különböző pártra szakadt Europa , mellyek 
fegyverrel csak azért nem ütköztek-össze, mivel 
mindenik kormány szükségesnek érzé ’s vallá 
a’ békességet, ennek fentartásáért pedig leginkább 
kezeskedik a’ négyes szövetség, melly nein ön- 
hasztm érdeken, vagyr más megkárosításán ala
pult, hanem egyedül Európa békéjének fentartásá- 
ra czéloz. A’ Spanyolországba menendő seregek 
kétségen kívül befoglaltatnak az Elliot lord által 
ezközlott szerződésbe , mert azok azon hatalom
nak seregei lesznek, melly őket fizeti. A’ spa
nyolszolgálatba állandó vitéz férfiak becsülni mél
tók, hogy az alkotványi ügyért harczolni men
nek; mintha bizony az angolokat csak silány pénz 
indíthatná arra, hogy idegen országban jó ügyért 
harczoljanak! (nagy tetszés). — feel R. sir meg
köszönvén Palmerston lordnak azon szíves vallo
mását, miként az előbbi ministerium úgy igye
kezett a1 négyes szövetséget teljesíteni, hogy azt 
magok annak szerzői sem teljesíthetők lelkiesme- 
retesebben, monda: A’ négyes szövetség szerint 
Anglia köteles a’ spanyol kormányt fegyverekkel 
’« hadszerekkel ellátni, hajóinak kijavítását az an
gol kikötőkben megengedni, szükség esetére ten
geri erővel is segíteni. Az utolsó pont végrehajtása 
elibe meggyőzhetetlen akadályokat gördít a* né
pek jusa; mert az hadizenés nélkül nem lenne tel-j

jesíthető, különben nem lehetv én jusunk a’hadsze
rekkel rakott neutrális hajókat a’ tengeren feltar
tóztatni , vagy a’ neutrális hatalmakat meggátol
ni, hogy magokat hadszerekkel el ne lássák; 
az utolsó ministej iumot ez indítáarra, hogy csak 
hadszereket küldjön Spanyolországba, nem mint
ha a’ négyes szövetséget teljesíteni nem akarta 
volna, hanem mivel az akadályokat meggyőzhe- 
tetleneknek tárták minden kormányok. Spanyol- 
ország királynéja elesmertetett, ’s a’ ministerium, 
mcllynek ő (Peel) tagja volt, nem mentheté-ki 
magát, ha a’ négyes szövetséget nyíltan ’s be
csületesen nem teljesítette volna; mindazáltal 
Anglia történeteiben hallatlan olly rendszabás, 
melly által az idegen nemzet belső ügyeibe való 
hadi avatkozás jusa elesmertetik. A’ nemes lord 
(Palmerston) állítása, hogyr Anglia érdeke kíván
ja Spanyolország alkotványi kormányának fen- 
tartását, igen messze vihetne; e’ szerint minden
nek, ki a’ szerződésben részt vett, jusa volna a’ 
hadi avatkozásra, ha azt csak bizonytalan ’s ho
mályos érdekkel menthetné is. A’ kormány ál
tal választott út éppen annyi mint egyenes hadi 
avatkozás; ha az idegen szolgálatba állást tiltó 
törvény nem volna, az angol alatt valók szaba
don harczolhatnának akár egyik akár másik párt 
mellett; már e’ törv ény elfogadásakor tartottak 
attól, hogy a’ király majd megengedi egyik párt 
mellett harczolni, másik mellett nem, ’s e’ féle
lem most megvalósult. Ha minden gazdagság és 
belátás a’ királyné részin van, miért nem nyom- 
hatja-el a’ lázadást idegen segítség nélkül? De ha 
a’ praetendens éppen olly hatalmas gyámolításra 
talál a* nép közt, mint a’ thrón birtokosa, úgy 
Anglia olly háborúba keveredik, mellynek vé
gét be nem láthatni. Mi gátolhatja-meg most az 
éjszaki hatalmakat, hogy ha érdekök kívánja, 
seregeket ne küldjenek Spanyolországba az álta
tok el nem esmert kormány ellen harczolni ? Rus
sell lordtól kérdező Peel R. sir, tett-e’ tárgyban 
szükséges óvó rendszabásokat; mert a’ kiállítan
dó sereg száma, Angliában maradásának ideje 
nincs megszabva, fenyítéke iránt semmi sincs 
határozva; visszatértük után mi leszen ezen em
berekből, a’ status fog-e rólok gondoskodni. E- 
zeknél-fogva a’ titkos tanácsi parancsolatot mind 
a1 külső mind a’ belső politika tekintetiből czél- 
iránytalannak állttá. — Palmerston lord előadó 
történetileg a’ dolgok akkori állását, mikor a’
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négyes szövetség aláíratott, ’s azt következtéié, 
hogy Nagybritannia az egyik harczoló féllel an
nyira identificálta magát, mintha saját seregeivel 
részesült volna a’ harczban. A’ nem avatkozás 
okfejét elesmerte, de a1 spanyol királyné ked
véért kivételt tőn alóla, a’ népek törvénye által 
éppen nem lévén megtiltva polgárháborúkor e- 
gyik vagy másik párt részére nyilatkozni. Meg- 
vallá hogy más kormányoknak is van jnsok a’ 
spanyol ügyekbe avatkozni, de az illy lépés kö
vetkezéseit magoknak tulajdonítsák. A’ seregcsa
patok Angliában maradására nézve jelenté, hogy 
a* spanyol követnek tudtára adatott, hogy mi
helyt azok kiállítatnak apró csapatokban elszáll
tainak, ’s csak Spanyolországban fognak összc- 
szerkeztetni ’s felfegyverkeztetni. — Bulwer úr 
Erzsébet királyné példájára hivatkozott, ki a’ 
fellázadt Belgiumnak 10 ezer embert küldött se
gítségül Spanyolország ellen , azt is említő hogy 
Anglia Napóleonnak Elbából visszatérte után 
mindjárt beavatkozott a’ franczia ügyekbe. Ma
clean úr azon kérdésére, az északi hatalmak 
nem hívták-e vissza követeiket Madridból, ’s 
nem vonakodtak-e Spanyolország királynéját el- 
esmerni, Palmerston lord feleié, hogy Oroszor
szágnak , Ausztriának, és Burkusországnak most 
nincs követők Spanyolországban, ’s a’ thrónörö- 
ködés megváltoztatásának ellenmondottak. Ma
hon lord, mint megírtuk, visszavette indítvá
nyát.

A’ Morning-Post 681,500 font sterlingre szá
mítja a’ spanyol expeditio első évi költségét.

Cobbett William teste Farnhamban , Surrey 
grófságban Londontól nyűgöt felé 37 angol mért- 
földre fekvő kis városban, Jun. 28dikán temet- 
tetett-el egyszerűen, mint ő maga kívánta; ko
porsóját négy fijai vitték ; ’s meghagyása szerint 
ugyanazon sírba tették azt le , mellyben attya és 
nagyattya tetemei nyugszanak. Temetésén 8 ezer 
ember, 3 ezerrel több mint a’ város népessége, 
jelent-meg. Több parlamenti tagokkal O’Connell 
is jelen volt ’s halotti beszédet akart tartani, de 
a" boldogoknak háznépe nem kívánta azt. A’ há
zat, hol Cobbett született, melly most ,,a’ vidor 
haszonbérlőkhöz“ czímü sorház, e’ napon sok 
száz újságvágyó látogatá-meg.

Az angol hírlapok nagy ’s nehezen kipótol
ható veszteségnek tekintik Zumalacarreguy halá
lát D. Carlosra nézve, ki a’ Standard megjegy

zése szerint, VI. Henrikkel Shakespeaiiiéi el
mondhatja : „inkább háromszor ötezer ember e- 
sett volna e l, mint Talbot.“

F B  A N C Z I  A O R S Z Á G .
A’ Journal des Debats Jun. 28dikán követ

kező czikkelyt közöl: „Bizonyosan állíthatjuk, 
hogy a’ tegnapelőtti hírlapunkban említett min
den rendszabások a’ ministeri tanács által forma 
szerént elhatároztattak ; *s hogy erről a’ Moniteur 
még eddig hivatalosan semmit sem közlött, oka 
az , mivel az idegen ezrednek Spanyolország szá
mára átengedése feletti financziai egyezések még 
nincsenek aláírva; mi azonban holnap vagy hol
napután bizonyosan meg fog történni. Az ángol 
kormány tudtára adta a’ miénknek, hogy Spa
nyolország partjaira négy Jineahajót, három frc- 
gátot ’s mintegy 10— 12 könnyű hajót küld ; a 
franczia hajók közűi is ugyanannyi számú fog 
hasonló czéllal útnak indúlni. Desmichels gene
ral ma és tegnap értekezést tartott a’ spanyol kö
vettel Js a’ hadi és belső-iigyi minisíerekkel.“

Talleyrand herczeg nehány nap óta Parisban 
van, Jun. 27kén a’ királlyal ’s királynéval ebé
delt Neuillybcn. Orleans herczeg Jun. 22kén Jura 
megyében utazott esmeretlenűl, 22ben a’ genfi tó
hoz érkezett, ’s onnan a’ Montblanc jegesei felé 
indult

Miután Pasquier báró felgyógyult, Jun. 30kán 
ülést tartott a’ pairszék, mellyen Crillon herczeg 
és Chevalier Rousseau nem voltak jelen. Adam 
lyoni kézmíves kihallgattatván , monda: hogy ő 
ugyan az esztendei fogság miatt beteges, de az
ért csak minden társainak ’s választott védlőjé- 
nek jelenlétében fog felelni; az itt álló vádlot
tak nem vétkesek, mert csak felszólítását követ
ték az ingerlő ügyelőknek , kik elfogva nincse
nek, ’s magát a’ tömlöczbe visszavitetni kíván
ta. Beau úr, hivatalosan kinevezett védlő, nem 
akarta magát erővel rá tolni. Egy tanú vallá, 
hogy az ő láttára e’ vádlott 15 puskát adott a’ 
lázadóknak; más tanúk kedvező vallomást tettek 
mellette. Az előlülő kibocsátá e’ beteges vádlot
tat. Hugues megátalkodva hallgat, ’s mentő tanú
jának is tiltja a* beszélést, ki mindazáltal vallá , 
hogy a’ vádlott az egész csata alatt ki nem ment 
a’ házból. Reverchon, 36 esztendős, ez előtt Ly
onban poroszló, beszédet olvas a-fel, mellyben ta
gadó, hogy a’ paireknek jusa volna ítélni, minden 
társainak ’s védlőjének jelenlétét és rendes igaz
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ságszolgáltatást kívánt; mit az elölülő megtagad
ván* így szóla a’ vádlott: „No tehát pair urak én 
és társaim nem bíráinknak, de hóhérainknak es- 
merjük az urakat. Én mondom, ellensége, ha
lálos ellensége vagyok a’ polgárkirálynak ’s fenál- 
ló hatalomnak (zúgás a’ pairek közt), melly a’ 
revolutióból eredve, ’s eredetét elárulva, öt esz
tendő óta ugyanazon hatalmat támadja-meg, 
niellynek léteiét köszöni.“ A’ vádlott ny ilván re
publikánusnak nyilatkoztatván magát ’s a’ király
ság lebukását és pártja győzedelmét jövendölvén, 
mondá: „Mindazt elesmerem, mi a’ vádlevélben 
ellenem foglaltatik, s büszke vagyok benne, 
hogy azt cselekedtem; én elvégeztem mívemet, 
folytássatok ti a’ tiéteket, sújtsatok, ha mertek, 
min azonban kételkedem ; ti csak holt testeket fog
tok találni. A’ főügyvéd Reverchont a’ fensőség 
megsértéséért kívánja a’ büntető törvény könyv 
222« czik. értelmében megfenyítetni. A’ pairszék 
elvonult ez esetről tanácskozni , ’s Reverchont 
5 évi fogságra és 5 ezer francra ítélé a’ láza
dásban vett részén kivid, mi ellen egy pair sem 
szólalt-fel, ámbár az ítélet Rév erchonnak tör
vényes kihallgatása ’s védelmezése nélkül ho
zatott.

A’ Constitutionnel Jun. 30diki számában ezt 
olvashatni: Frias herczeg már egyezést kötött Bro
glie herczeggel az idegen sereg elküldése és Fran- 
cnaországban önkéntesek fogadása iránt, ’s mi
helyt a* felfegyverzés, zsold és elszálításra nézve 
rendeletek tétetnek, mi ina alkalmasint megtörté
nik, azontúl az újonezfogadás egészen a’ spanyol 
követ magános ügye leend. Az újonezfogadás kor
mányzása egy ezredesre bízatik, ki Portugálban, 
Lengyelországban szolgált, spanyol nyelven be
szél, ’s a’ guerilla háborút érti. Francziaországban 
nem kétezer, mint némelly hírlapok helytelenül 
állíták, hanem öt annyi újoncz is fogadtatik. Hi
teles forrásból jelenthetjük, hogy a’ szolgálatra 
ajánlkozott tisztek száma többre megyen három
száznál, ’s kétezer katona már kész beállani, de 
ez csak a’ fentebbi egyezés aláírása után fog tör
ténhetni.

A’ Messager desChambresszerint Talleyrand 
herczegnek Parisba visszatérte és a’ királynak ve
le ’s Mólé úrral volt gyakori beszélgetése óta is
mét ministeri változást emlegetnek Talleyrand 
herczeg Jun. 30dikán is sokáig tanakodott a’ ki
rállyal.

Libourne tiszthatósága, hol Zumalacarreguy 
özvegye ’s gyermekei tartózkodnak, parancsola
tod; vett, hogy az özvegynek útlevelet adjon, és 
Spanyolországba férje temetésére mehetését lehot- 
ségig könnyítse.

Gros báró, híres festő, mint a’ Moniteur ír
ja, nem öngyilkossággal végző éltét, hanem sétá- 
lás közben hihetőleg guta ütötte-meg, hóit teste 
sem a’ Seineben, hanem Mcudon mellett egy mo
csárban találtatott-meg

Desmichels generál, legújabb párisi levél sze
lént, minthogy Frias herczeggel a’ seregek zsold- 
ja felől meg nem egyezhetett, lemondott az idegen 
ezred vezérségéről, mit Dembinski lengyel gene
rál akar most már felvállalni.

A M E R I K A .
Rosas generál korlátlan hatalommal öt esz

tendőre Bucnos-ayres kormányzójává neveztetett. 
A’ Mississippi folyón egy gőzhajó szétpattanván, 
10 ember veszté rajta életét.

Az éjszak-amerikai kormány hivatalos hír
lapja a’ G l o b e  a’ kárpótlási szerződésnek a’ 
franczia követkamara által lett elfogadtatása tár
gyában ekként nyilatkozik: A’ franczia képvise
lők elölülőnktől mentséget Játszatnak kívánni, 
miv el ez a’ congressushoz intézett izenetében azt 
mondta, hogy kivonatunk igazságos, minélfog
va azt, ha szükség kívánná, erővel is ki kell 
vívnunk. De véleményünk szerént a’ nemes lel
kű franczia népnek azt kellene inkább kívánni, 
hogy képviselői mentsék-ki magokat elölülőnk e- 
lőtt, mivel a' már clismért adósság kifizetését 
most másod ízben halogatván n)ilván lett szer
ződősöket megsértik. E’ mentségen kívül még 
kárpótlással is tartoznak abból származott vesz
teségeinkért, hogy a’ franczia kormány az anié- 
rikai adósleveleket ellenmondás mellett vissza
vetette; ha tehát igazságosan akar cselekedni, 
megfizeti kárainkat minden további szóváltás és 
haladék nélkül.

Chilit, Angliába Mart. Cdikáról jött tudósí
tások szerint, több napokig tartó iszonju föld
rengés érte, melly Concepcion fővárost Talca- 
huana kikötőjével ’s más harmincz helységgel c- 
gyiitt egészen lerontotta. — Peruban újabb revo- 
lutio ütött-ki. Salaverry generál, a’ lázadók fe
je, Febr. 24dikén Lima fővárost elfoglalta, hon
nan a’ kormány, valami 200 embertől kísértet
ve, az ország belsejébe futott.



S P A N Y O L O R S Z Á G .
.V Moniteiu* Jun 30dikán telegraphi jelen

tést közöl, melly szerint Bilbao még Jun. 27ikén 
is tartotta magát. — A’ Temps mondja, hogy 
Bilbao kormányzója, Mirasol general, a’ lakosok, 
városi katonaság és a' 4 ezerből álló rendes ka
tonaság vitézül és álhatatosan védelmezik mago
kat. Jun. 2 1diki tudósítások szerint Valdesnek 
18 batalionnal Urdu na felé indulta, ’s Espartero 
és Iriarte generáloknak 8 ezer emberrel Portuga- 
letébe érkczte új reményt öntött Bilbao lakosai
ba ; de minthogy még Jun. 27dikén sem mentet
te k-fcl az ostrom alól, vagy nem igaz volt azon 
hír, vagy a’ királyné vezérei nem képesek az 
ellenséget elűzni; és mivel Zumalacarrcguy két 
nappal elébb már megholt, innen azt következ
tethetni, hogy az ő halála nem csüggeszté-el a1 
carlistákat, mint ellenségeik remén) lették. Pá- 
risban Jul. lsőjén, mint magános levelek írják, 
minden órában várták Bilbao feladásának hírét. 
D. Carlos Durangóban Jun. 20dikán kiadott vég
zetében rendeli: hogy minden idegen, ki ő el
lene fegyvert fog, törvényen kívül lévőnek te
kintetik , ’s a’ foglyok kicserélése végett kötött 
egye zés jótéteményében nem részesül; minden 
elfogott idegen , rang különbség nélkül, tüstént 
agyon lövetik; a’ háború után az ő ellene har- 
czolt idegenek közül senkisc maradhat statusai
ban, ott kereskedést nem űzhet, sem jószágot 
a agy más tulajdont nem bírhat.

A’ bordeaui és hayonnei hírlapok, mint a’ 
Courrier Francais Jul. lsőjén írja, azt hiszik, 
hogy Valdes Bilbaóba bement; azonban e’ nem 
igen leszen igaz, mert különben a’ város Junius 
27dikén már felmentetett volna az ostrom alól, 
mi a1 közelebbi telegraphi tudósítás szerint nem 
történt-meg. A' Gazette Junius 3fdikán állítá, 
hogy telegraphi jelentés érkezett, de ki nem hir
dettetek, melly szerint Portugalctte megrohanás- 
sal clfoglaltatott, Bilbao pedig Jun. 27dikén es
te , vagy 25idikán reggel kéntelen vala magát fel
adni. Ugyancsak a’ Gazette állítja, hogy D. Car

lo s maga vette-által a’ hadsereg vezérlését, ’s 
Zumalacarrcguy halála nem szakasztá-félbe az os- 
trouii munkálatokat. A’ Messager Julius lsőjén 
börsei hírek után említi, hogy a’ Jun.,27diki te
legraphi tudósítás Espartero és Iriarte megvere- 
tését és Portugalettc elfoglalását is jelentette \ olna. 

PayonneboUJun. 2<*dikáról írják , hogy Zu-

malacarreguynak a’ lába eivágaíott, mit a’ meg- 
sebesítés utánni tüzeskedése és erőködésc igeit 
veszedelmessé tőn, ’s csakugyan ez is okozta 
halálát. E’ történetnek, mondja a’ levelező, nagy 
következései lesznek; a’ carlisták rémiilésben 
vannak, ’s vezéreik vetélkedése újra fel fog é- 
ledni.

A’ Moniteur és Journal de Paris Julius 2di* 
kán következő telegraphi hivatalos jelentést köz
lenek, mell) Bayonneból Jul. lső napján délutá
ni 2 órakor költ: „Sappho hajó parancsnoka je
lentése szerént Bilbao Junius 29dikén még oltal
mazta magát. A’ Burgosi tartalék-sereg vezére Ja 
Hera general, ki a’ leköszönt Yaldcs helyett fő 
vezér lesz, Bilbao felé nyomó!, melly város 
már most neki bátorodott/4 — Továbbá a’ Jour
nal de Paris az említett napon ezt írja: „Teg
nap a’ Gazette azt állítá, ’s utána ma több hír
lapok is mondják, hogy a’ Bilbao ostromoltatása 
felől általunk közlött telegraphi hivatalos jelen
tés utolsó részét, melly Portugaletenek a’ carlis- 
ták által történt bevételét jelenté, a’ kormány el
titkolta. Ez csupa mese, meilynek ellene mon
dani meg vagyunk hatalmazva; a’ kormány u- 
gy an is a’ Bilbao ostromoltatásáról vett tudósítá
sokat egészen közlötte, ’s ha tegnap semmi lm a- 
talos jelentést nem közlött, oka az, mivel ho?zá 
semmi sem érkezett/4

Néinelly franczia hírlapok, többek közt a 
Phare és Sentinelle, kétségbe hozzák Zumalacar- 
reguy halálát, ‘s egyik közülök azt állítja, hogy 
Zumalacarrcguy neve Latorre Simonnal cserélte
tett-fel, ki Bilbao előtt elesett. Egyedül az Indi- 
catour de Bordeaux beszél c’ történetről egész 
bizonyossággal. A’ National Julius ‘idikán hason
lóan említi e’ kétséget, ezt tévén még hozzá: 
„ITa Zumalacarrcguy halála felől kétség van, ez 
nem származhatott a’ telegraphi hivatalos jelen
tés szavaiból, melly Harispe general jótállása 
mellett kezeltetett; mert ez a’ legvilágosabb ki
fejezésekkel jelenté a’ történetet. Mind a’ mel
lett is nagyon különös, hogy illy fontos törté
net négy nap óta semmi újabb telegraphi hivata
los jelentés által nem erősítetett-meg. Lehetetlen 
ez úttal eszünkbe nem jutni, miképen jelentetett 
telegraphon hamisan A ll. Ferdinand halála há
rom hónappal előbb mint valóban megtörtént, ’s 
miképen fordítók hasznokra a’ pénzcsíszárok e’ 
hamis híreket/4



( 40 )
Bécsbe rendkívüli úton érkezett Parisból azon 

tudósítás, hogy Bilbao Julius Isőjén, délután ‘2 
órakor la Héra generál által az ostrom alól fel
mentetett.

B E L G I U M .
A’ Moniteur Beige ezt írja: ,,A’ Journal 

de la Haye Junius 12diki Brüsseli levelet közöl, 
melly eleitói végig nem egyéb tévelygéseknél és 
költeményeknél. Nem igaz nevezetesen, hogy 
Junius Ildikén Brüssclbe egy kurir a’ franczia 
kabinettől a’ Spanyolország számára Belgiumban 
szedendő segítő sereg iránt hivatalos jegyzéket 
hozott volna; valamint az sem, hogy e’ hivata
los jegyzék Junius 12dikén ministeri tanács tar
tására adott volna alkalmat. Mindazon aprólékos 
környűletek, mellyeket a’ Journal de la Haye le
velezője, a’ Muelenaere úr véleménye, az Éváin 
generálnák tulajdonított tervek, ’s a1 segítő se
regek fő és alsóbb vezérei kijelölésében előfordu
ló nehézségek iránt említ, egyátaijában alapta
lanok ’s merő költemények. Ugyanezt mondhatni 
az idegen ’s belga szökevényekről tett tudósításai
ra is. Egyszóval mindazon állításokat, mellyek 
e’ brüsseli levélben foglaltatnak, forma szerént 
meghazudtoljuk , ’s egyedül e’ feleletet érdemlik 
azon csalfa hírek, mellyeket e’ hibás tudósítások 
szerkeztetője elterjesztett.“

Köz hír szerént a’ belga kormány a’ melles
leges Spanyol avatkozás gyámolításának még csak 
gondolatját sem hagyja helyben; mivel szoros neu- 
tralitast tartó hatalom, miilyen Belgium, még e’ 
gyámolítást sem engedheti-meg.

A’ Gazette van Westflanderen Junius 21kén 
írja, hogy az előtt harmadnappal az Ostendei ki
kötőbe egy Lissabonból jött hajó 32 francziát szá- 
lítottki, kik a’ Portugalliában szolgált franczia ez
redhez tartoztak. Ezenkívül 108 katona van még 
a’ hajón, kik a’ portugáli szolgálatból kiléptek; 
10 közűlök belga, a’ többi más nemzetbeli. Mind
nyájan igen nyomorúlt állapotban vannak, ’s e- 
gész utazások alatt kétszersűltnél és víznél egyéb 
élelmet nem kaptak.

A’ Moniteur Beige c’ napi parancsolatot köz
li a’ hadsereghez: ,,A’ hadminister, a’ hozzá in
tézett számos kérelmek következésében, szüksé
gesnek látja tudtára adni a’ hadseregnek , hogy 
a’ kormány külföldi szolgálatra szánt segédcsa
patok kiállítását vagy alkotását meg nem engedte, |

’s ollyas engedelemről, melly e’ végre a’ hírlapok
ban nevezett generáloknak ’s tiszteknek adatott vol
na, határozást nem kelle tenni. Tiszt urak tehát 
szűnjenek-meg kérelmeket intézni a’ hadministe- 
riumhoz a’ rebesgetett csapatokban szolgálhatás 
megengedéséért, mellyek csak azon hírlapokban 
léteztek, mellyek által e’minden alap nélküli hir
detés elterjesztetett. Brüssel, Jun. 26kánlS35. E- 
vian báró, hadminister.

S C HWE I Z .
Orleans herczeg Jun. 22kén Vevaybe érkezett.
A’ berni Allgemeine Schweizer-Zeitungban 

ezt olvashatni: „Mi régen állítottuk, hogy az el
lenséges szellem, melly különféle cantonokban 
a’ katholika egyház ellen mutatkozik, elébbvagy 
később a’ reformata egyházat is megtámadja, ’s 
minden vallás kiirtására fog törekedni, hogy a’ 
keresztyén vallást a’ száraz és kényelmes ratio
nal ismussal váltsa-fel. Jól emlékezünk még ne
mei ly nagy tanácsokban és kedvelt hírlapokban 
történt nyilatkozásokra, 's a’ Helvetika korából 
hasonló mutatványok eleveníttettek-íél általok. 
Mert a’ hitetlenség mindég kíséri a’ revolufiót. 
Egy római katholikus tehát a’ Waldstädter-Boten 
által méltán szólítja-fel a’ reformátusokat a’ ka
tholika egyház védelmezésére, hogy annak a’ 
közös veszélyben segítségül legyenek, ’s győződ- 
jenek-meg a’ felől, „hogy a’ Krisztus ellenségei, 
ha egyszer a’ katholika egyházzal készen lenné
nek, a’ reformata eg) házat sem fognák kímélni.“ 
(Oesf. Beob.).

EG Y V E L G E S H Í B .
Irland jelenleg 6,427,712 katholikus, 852,064 

anglicana egyházhoz tartozó (mintegy 80 ezer me- 
thodistát is id eértve), 612,356 presbyterianus, 
és 21,808 más dissenter lakost számlál.

Toreno gróf Spanyolország történeteit 1808- 
dik esztendeig spanyol és franczia nyelven kiad
ni készül, ’s már némelly töredékeket egy fran
czia esmerősének megküldött lefordítás végett. 
Toreno gróf 1814— I820ig már kiadta a’ spa
nyol történeteket, de ezen könyve igen ritkává 
lön.

Ada Byron, a' nagy költő egyetlen leánya, 
King lorddal, a’ nagy philosophus Locke John
nak egyik ivadékával lép  házasságra. Misz Ada 
20, King lord pedig 30 esztendős.

Kiadja K ults ár A.—Szerkezted G a lv á csy . Zöldkert utcza (\fto(d&adjfr#©a|Fe) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n c r - K á r o l y i .  Urak' ulexája 612 szám.



5. szám. HIRDETÉSEK Julius Vádikén 1835.
A  H a z a i  9s K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

1 ifcitAaigtas
Figyelmeztetés. Hogy t. ez. Olvasóinknak az első számtól kezdve szolgálhassunk 

t'íjságlevcleinkel; kérjük, rendeléseiket postán, vagy egyenesen hozzánk utasított levelekben 
minél gyorsabban megtenni méltóztassanak. Pesten Jnliusban 1835.

A  H azai 's Külföldi Tudósítások H ivatala , 
Zöldkert úteza (J^ífcacfjer ©aflfe) 498 sz.

A' REGÉLŐ s HOIVIHŰVÉSZ
második félesztendei számait Julius elejétől fogva még teljesen meglehet szerezni. (3)

(1 )  A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendeléséből közhírré tétetik, hogy a’ né
hai Mindszentfalvai Petrovszky nemzettségnek magvaszakadlával a’ kir. fiskusra háromlott, és 
ts ns Tolna vármegyében kebelezett Fadd helységnek és Hencsei pusztának egy harmadrészei, 
minden hozzátartozandó jövedelmek és uradalmi regálékkal együtt folyó esztendei Augustus 
12kén Pécsett a* kir. sóház épületében tartandó másodszori nyilvános árverés útján folyó esz
tendei November lső napjától kezdve egész 6 egymásután következő esztendőre, a’ többet 
Ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni, — az árverésben részesülni kívánók kötelesek bánat
pénz fejében az árverés előtt 500 for. conv. pénzben lefizetni, a’ haszonbérleti feltételeket előre 
a’ nagymélt. m. k. udvari Kamara számvevői hivatalánál Budán, Pécsett pedig a’ k. sóhívatal- 
nál megtudhatni. (3)

(I) Hirdetés. Pázmándi Kempelen famíliának ösmerctes nyájábul ez idén is 300 
darab 2—3 esztendős egészséges, és a’ finom gyapjú tenyésztésre tökélletcsen alkalmatos ju
hok eladók; nevezetesen: 100 darab la  anyák 10 ft , 100 darab electa anyák 20 ft, 100 da
rab hágó kosok 20—40 ft pengőben darabja ; Pázmándon a' Székes Fejérvári országúton Nyék
nek szomszédságában. (3 )

üj Nevelőintézet Bécsben, magyar Ifjúság számára.
(2 }  Azon tisztelt magyar szülőknek és gyámoknak, kik Bécsben állandóid tartózkod

ván ,  fiaikat jövendő alkalmaztatásuk végett, Magyarországra szabott oktatás rendje szerint, 
taníttatni kívánnák, ebéli kívánságukat tellyesíteni akarván, elhatározák magokat két neve
lésben tapasztalt, ’s tanításban gyakorlott férfiak, felsőbségtől arra adott engedelem m ellett, 
egy feljebb említett irányzatú nevelő,  és tanító-intézetet Bécsben felállítani, *s azt folyó évnek 
October Íjén kezdetbe hozni. Melly intézetben a’ nevendékek a' magyarországi gymnasiumok' 
hatféle osztályiban taníttatni szokott tudományos tárgyakban azon szorgalommal gyakorol
tatni fognak, hogy, ha magokat dicséretes tamtadásra érdemesítik, ezen intézetből akármelly 
magyarországi tanító academiába, fensőbb tudományok’ folytatására, akadály nélkül, által 
léphessenek. Az oskolai tudományokon kivid, mellyek magyar, és deák nyelven előadatni 
fognak, a3 szülők különös kívánságára, különös díjfizetés mellett, tanítást vehetnek a’ nevendé
kek különféle nyelvekben, úgy szinte: rajzolás, muzsika, lovaglás, ’s több e’ féle szép 
ügyességekben.

Illendő tisztelettel fclszóllíttatnak a’ magyar szülők, és gyámok, kiknek bizodalmuk 
lehet a’ nevezett intézethez,ne terheltessenek magokat, legfeljebb folyó Julius' végéig, szemé
lyesen, vagy bérmentett levelek által jelenteni Bécsben, Wollzeile, 866. számú házban, ts

Második Félesztendő 1835



X  0 X
Birkasy Imre udvari Agens úrnál, hol a’ béli szándékjukat i s ] kinyilatkoztathatják : nevel
tetni kívánják e’ fiaikat az intézetben; vagy egyedül, bizonyos rendelt órákban, tanításra 
oda küldözgetni azokat.

Miilyen szívvel, ’s lélekkel készek tellyesíteni a’ vállalkozók fontos hivataluk’ köte
lességeit, azt tettel inkább kívánják bebizonyítani, mint róla dicsekedő ígéretekkel sokat szóllani.

(3) Hirdetés A’ nagymélt. m. k. u. Kamara rendeléséből közhírré tétetik : hogy 
tv megiiresült Tapolczai Apátursághoz tarto/ó Miskolcz városában helyheztetett Vágó, úgy 
szinte Miskolcztól egyfertály óra távolságra lévő Csaba helységében fekvő Felső nevezetű vízi 
malmok, azokhoz tartozó épületekkel, mellyek elseje négy lisztelő kövekkel , másodika há
rom lisztelő, két kásás kövekkel,  és egy kender törővei b i r ; — úgy szinte Miskolcz városá
hoz három fertály órányira fekvő Tapolczai egészséget tápláló, ’s helyreállító meleg fördó, 
mellyeknek haszonbéri idejök folyó esztendei December végével telik-el, jövő 1836dik esz
tendei Januarius hónap lső napjától kezdve három egymást kővető esztendőre a’ szokott ár
verés útján folyó esztendei Augustus hónap 24kén haszonbérbe ki fognak adatni. — A’ kik
nek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon, a’ fent irtt napra Mindszentre a’ tiszttar
tói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei ellátva jelenjenek-meg.— Budán Szent 
Iván hava 27kén 1835. (3)

(3) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. u. Kamara rendeléséből közhírré tétetik: hogy 
a megiiresült Tapolczai Apátursághoz tartozó szőlő hcgj'eken közelébb múlt esztendőben ter
űiéit jó minémúségü 500 göntzi hordó dézma fejér borok nagyobb vagy kissebb mennyiség
ben folyó esztendei Julius hónap 20kán Mindszenten a’ tiszttartói lakhelyen reggeli 9 órakor 
tartandó árverés útján készpénz fizetéséit el fognak adatni. Budán Sz. Iván hava 27kén 1835

(3) Arveresi-jelentes. Ns Zabold) vármegyében helyheztetett Nagy-Kálló me
zővárosában f. e. Augustus 17kén fog:

lször a’ belső korcsma több filialis korcsmákkal együtt;
2szor az ott tartatni szokott öt országos, és héti vásároknak jövedelme;
3szor a’ mészárszék , a’ legtöbbet Ígérőnek helyben tartandó árverés útján, Sz. Mihály 

napján kezdendő három esztendőre árendába hocsájtatni. £3)

(3) Egy negyven esztendős, a’ júh tenyésztésben tapasztalt mezei gazda, — ki Ausz
tria, Morva, Porosz, ’sSi lez i i  országoknak nevezetesebb juh - tenyésztő majorságait öszve 
járván, a' himlő oltás, gyapjú elkülönözés, a’ rüh vagy kosz elhárítás, körömfájás, 
abból származható sántaság’ gyógyítása, ’s a' juhoknak számosabb esztendőkig való megtartása 
körül, magának bő tapasztalást, ’s tudományt szerzett; — a’ „magyar Haza“ t ez. uraságainak 
hiv szolgálatját ajánlja. — Bővebb útasítást vehetni Borsos Mártott hites ügyvéd úrnál, a’ ma
gyar útezában 518dik szám alatt. (3 )

(3) Hirdetés. Ts Pest vármegyében kebelezett Tápio Szele helységében a’ kö
zönséges urasag jussaihoz tartozó, minden néven nevezendő italoknak korcsmáltatási jussa 
f. e Julius 29dik s utánna következő napján az újonnan épült vendégfogadóban a’ hely szí
nén tartandó árverés útján haszonbérbe fog adatni. Mellynél fogva az árverésbe részt 
venni kívánók 200 p. for. bánatpénzei felkészülve ,a ‘ zsidókat, is ideértve a’ kitűzött napon és 
helyen megjelenni neterheltessenek. — A’ feltételek eránt a’ nevezett helységben a’ közönséges 
uraságnál értekezni elóre  ̂ lehet. (3 )



Lemondás a’ Visszalépésről
a’ S a m o k l e s k i  n a g y  é s  n y e r e s é g e s  L o t t é r i á r a  n é z v e

Coith DK Fia és Társánál Becsben.
A’ húzás véghez megy, ha elébb nem, November 26dikán 

a folyó esztendőben, bizonyosan.
F e l s é g e s  e n g  e,d e 1 e m m e 1 a’

S A M O K L E S K I  S Z É P  U R A D A L O M ,
melíyért visszaváltságíd:

250,000 V á l t ó ,  v a g y  100,000 
Pengő forint igértetik lottéria által ki fog játszatni. Ezen nyereséges lottómban 

vagyon 2 5 , 9 1 4  pénznyerő sors, mellyek 5 2 5 ,0 0 0  váltó forintot tesznek, és 7 ,5 0 0  fekete sors 

mellynek becsek 755000 v á l t .  f o r i n t

öszvesen tehát 600,000 l ó r i n . .
pénznyerő sorsokra ekként felosztva :

250000 , 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 6 ,000, 5 ,000, 4,000, 3,500, 3,250, 3,000,
2,250, 2,000, 1,500, 1,300, 1,200, 1,000, 500 , 250, 20 0 , 125, 100 V íg y  tovább; v.for.

és 7 ,5 0 0  fekete sorsokra, a’ kimutatás szerint.
A' k é k  i n g y e n n y e r ő  s o r s o k n a k  k ü l ö n ö s  h ú z á s á r a

5 0 2  pénznyerő sorsok vannak határozva úgymint: 2 0 , 0 0 0  , 6 , 0 0 0  , 3 , 2 5 0  ,  2 , 2 5 0 ,  
1 ,0 0 0  ,  5 0 0  , 2 5 0 ,  1 2 5 ,  1 0 0  vált. forint, ’s így tovább;

öszvesen tehát 50,000 r i n . f i " ' .

A* kiválogatott kék színű ing) ennyerő I  f o r i n t o t t k e l l  n y e r n i e  k.
sorsoknak, a* díj-sorsokkal együtt -*■ _______

A1 kék ingyen nyerő sorsok nemcsak az által tüntetik-ki magokat nj ereségesen , hogy ezek 
bizonyosan nyernek, és közülök 502nek okvetet lenül kétszer kell nyerni; hanem azaltal is 
még, hogy ezek a* többi sorsokkal együtt a1 jószágokra és a pénzbeli nyerésekre is szintúgy 

játszanak, ’s ennek felette szerencés esetben tizenegyszer nyerhetnek.
A’ . ki öt veres sorsot vesz 12  ̂ v. forintjavai, azokra ráadásul egy kék ingyennyero sorsot 
kap (m ellynek, a’ mint feljebb mondódott okvetetlenül nyerni kell) , mind addig, míg azok 
einem fogynak. — A’ ki pedig 5 fekete sorsot vesz 10 vált. forintjával, annak azokra csak

egy közönséges fekete sors adatik ingyen ráadásul. ^
Sorsokat ezen lotteriából kaphatni Pesten Liedemarm F ndrik  irószobájában, és Liedemann 

B. Fereticz „szép magyarnéhoz3 4. czimü rőfös kereskedésében.

(3) Jelentés. Magyar Patika az az, Magyar- és Erdélyországban termő
Patikai állatok, növevények és ásván)ok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor-
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vosoknak, földesuraknak es lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — Már 
sajtó alatt van a' munka, és már az I. résznek nagyobb része kinyomtattatott. Az egész mun
ka Augustusi Pesti vásárra kész lesz. Az előfizetés három — 3 forint ezüstben. Lehet előre 
fizetni nálam, a’ képiró úíczában321 szám alatt, v. Eggenberger könyváros könyvboltjában. 
Pesten Jun. 29d. 1835. ü . Kováts k.

Tűzi viz fecskendők mívhelyének hirdetése.
(5) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a’ jelentő , ’s a1 mívmühcly tulajdo

nosa koz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen találtatnak, mellyek 
a’ viz sugárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik ki: a.) Egy három akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenet alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell; 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Égy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel kibéllelt, forgatható érez esővel, és srófokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 öl 
magosságra lövelii4 perczenet, alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas kocsival 140 for. pengő pbe. Továbbá találtatnak nála 6 , 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a’ vizet szakadatia-4 
nul e’ következő arányban lövellik k i :_____________ _________

Akó száma I d ő A' kilő veit viz’ 
mennyisége Magasság P-

fi.
P-
|kr.

6 akót tartó 4 perczen. alatt 6 akó vizet 12 ölre 220 —

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 —

14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 —

16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360
A1 megvett fecskendőkhez olly szer is adatik, melly által a’ kemény hidegben befa

gyott csőket, és vizi sarukat 4 perczenet alatt felengesztelni lehet, 3s igy azokat minden 
akadály nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű tűzi vízfecskendők megrendeltetése elfogadtatok, 
úgy nem különben mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig javítás, 
végett elfogadtatnak. Pesten Jun. Okán 1835. A. Retnekházy K áro ly ,

a' fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.
..      ... , . M— ' ' - ' ' - " —̂

A  D un a V i z é n e k  á l l a p o t  j a  a’ b u d a i  v iz  mé r t  ék s z e r i n t  a z  o f e  l e t t  1835-dikben

Jul. 9-dikén 7 Láb, 1 Hüv. 9 Von. — 10-dikén 6 Láb, 11 Hüv. 3 Von.
— 11-dikén 6 Láb, 10 Hüv. 9 Von. — 12-dikén 7 Láb, 2 Hüv. 6 Von.
~  13-dikán 
—  15-dikén

7 Láb, 
7 Láb,

7 Hüv. 
6 Hüv.

3 Von. 
3 Von.

— 14-dikén 7 Láb, 7 Hüv. 9 Von.

A’ Gabonának Pesti piaczi ára Július \\-dikén  1835. P é n z f  o l y a m a t :
peztony  i m é
rő T áltő  gar.

tis z ta közép
•zeru

a lább
▼alő

pozsonyi m é
rő v á ltó  gar. t i n t a közép

szerű
a láb b
▼aló

T isz tab ú za 12G y 1 2 0 — Zab 7 6 * 7 3 1
K étszeres — — — K u k o ritza 9 3 | -  -

R ozs 1 0 0 9 3 1 8 6 | K öleskása — _ _

Á rpa itlei 6 6 * 6 3 | 60 K öles — —  . —

Bécs Julius Ildikén 1835, koaépár.

S ta tu s  i  pC. k ö té l. 
4 pCf 820ki köles. 1821 ki ,,

1 0 2 /t 
98

1834ki S ta tu s  köles 
K am . —  pC . k ö té l. 
B ank A ctiáké 
Cs. a ra n y  pC . agio

58U 
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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 .
P E S T E K Szombaton Szent-Jakabbá’ I Sdik napján. 1 8 3 ,

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
Ö cs. k Felsége magyar kir. udv. főkan- 

czellár Gróf Reviczky Ádáin Ő Excelcjához Ju
lius 3dikáról bocsátott legfelsőbb határozatában 
S a á r d i S o m s i  eh P o n g r á c  z Personalis ’s Pest
vármegyei főispán) i-hel) tartó 0  Mlgát Baranya- 
vármegy e főispán) ává ; cs. k. valóságos kamarás, 
titkos tanácsos, hétszemélyes táblai közbíró ’s ed
dig Szala-vármegyében főispányi helytartó Gr ó f  
B a t t h y á n y i  I mr e  O Excját pedig e’ most 
említett vármegye főispányává méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

P o z s o n y ,  Juh 13ikán. Tegnapelőtt és ma 
a’ 324 és 325dik országos ülésekben a’KK. Ren
dek az országos sérelmek felett tanácskoztak.

Az aratás környékünkben, a’ zabot kivéve, 
végbe ment, de a' kévék még kin a' mezőn lé
vén, az idei termésről bizonyost mindeddig nem 
mondhatni. A’ köz vélemény szerént azonban a* 
szüntelen tartott szárazság miatt az őszi vetésből 
csak középszerű termést, a’ tavasziból pedig még 
csekélyebbet várhatni. Szénánk kevés termett, 
sarjára számot sem tartunk ; legjobb rétcink ko
paszok ’s a’ naptól ki vannak égetve. Legszomo
rúbb a’ Csallóközi gazdák sorsa, hol ez egész 
esztendőben csak Májusban volt két nap valami 
kis eső. E’ 10 mértföldnyi hosszúságú földön, 
mondhatni, semmi gabona, sem takarmány nem 
termett. Takarmány Mozson vármegyében is szű
kön lett, hol pedig a’ fertő tava ’s a’ vele egy- 
beköttetésben lévő Hanság vizenyős tájain min
dég bőven terem széna, mell) bői a’ szomszéd vá
rosok sőt maga Bécs is nevezetes mennyiséget 
szoktak venni. A’ Hanság ez idén anny ira kiszá
radt, hogy még olly helyeken is lehet rajta jár
n i, hol több mint 120 esztendő óta ember iába 
nem tapodott. A’ kolompár > etésekból sem sokat 
reménylhctni, ha csak mostanában valamelly tar
lós eső a’ kiaszott földet meg nem hatja. Legjobb 
reménnyel bíztatnak a’ szőlők, mcllyek az idén 

M á s o d i k  F é l e s x t e n M

nem csak suk, de ismét igen jó bort is fognak te
remni. (Prcsb. Zeit.).

Az Erdély i udv. Kanczellária Nyujtódi Jan- 
csó Imre úrnak előléptetése által megüresült udv. 
concipistaságra eddig udv. írnok Heáki Fülöp 
Sámuel urat nevezte.

Pest, Julius 13dikán. Közelebbi napokban 
a’ hazai termékekbeli kereskedés némi életre ka
pott. Nevezetes mennyiségű gyapjú költ-el, mel- 
íyet többnyire külföldiek vettek-meg.

Pesten a' közelébb lefolyt é\ negyedben meg
holtak l!57en. A* közelébb múlt íélcsztcndőben, 
az az Januarius lsőjétől Junius utolsó napjáig 
született 790 férfi-, és 761 leány gyermek; há
zasságra lépett 330 pár.

N.Rátáról. Mult Junius 27dikén városunk 
nem könnyen pótolható káros reggelre virradt. 
Ugyanis az ezt megelőzött éjen rémítő fergeteg, 
zúgó szélvész, ’s hideg esőzés lepé-meg határun
kat. Ménesek, juh nyájak kizavartattak álló-he
lyekből ’s belőlük több száz hullott-el. — Julius 
ödikén a’ mostani mezei munka végett, ment itt 
végbe az oskolás tanulók próbatétele, mell) al
kalommal Kovács Mihály tisztartó úr sz í\es ada
kozásából 67 tanuló nyert ajándékot.

N AGYBRI TANJ NI A.
Londoni hírlapok szerént az ángol önkény- 

teseknek a’ spanyol királyné 0  Felscge szolgála
tába állani következő feltételek alatt engedtetett- 
meg; 1) A’ szolgálat ideje egy vagy két eszten
dő lesz, a’ szolgálatba álló személy kívánságához 
képest. 2) Az önkén) tesek rangjokhoz és tiszt
ségükhöz képest ugyanazon zsóldot és kárpótlá
sukat fognak kapni, mellyet ángol seregek. 3) Az 
önkénytes sereg a’ háború ideje alatt ángol ka
tonai fenyíték, a’ katonai fenyítékre nem tartozó 
minden egyéb dolgokban pedig a’ spanyolországi 
törvények és intézetek alatt lesznek. 4) A’ szol
gálat végződtekor minden haditiszt a‘ szolgálata 
alatt húzott zsóldja felével egyértékii summát fog 
kapni, melly mellett még a’ kormány által főve-
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zérók ajánlatára különös érdemeikért rendelendő 
.minden egyéb megjutalmaz ásókra is számot tart- 

.. - hatnak. 5) Az újonczok szolgálatok kezdetekor 
tejenként két font sterling hópénzt fognak kapni. 
6) A’ szolgálat ideje eltöltekor minden kilépő ha
ditiszt és közlegény két-négy-vagy hat hónapi 
zsoldjával egyértékü ajándékot kap, a' szerént, 
a5 mint magaviseletét fővezére megdicsérendő 7) 
A’ fentebbi czikkelyekben említett jutalmakra nem 
tarthat számot senki, ha szolgálatából el küldetik, 
vagy azt fővezére engedelrae nélkül elhagyja, 
kivévén ha ez szolgálatában kapott seb vagy nya
valya miatt történnék. 8) Ha a’ spanyol kormány
nak valamelly személy szolgálatát használni töb
bé nem tetszenék : akkor ez szolgálata idejéhez 
képest az 1, 4 és 5dik czikkelyekben megállapí
tott mód szerént illendő kárpótlást fog kapni. 9) 
A' megsebesülendők, ’s a’ csatában vagy átaljá- 
ban szolgálat közben meghalandók özvegyei, rang
úikat ’s tisztségüket az ángol sereg szabályaihoz 
képest illető nyiigpónzre tarthatnak számot.’s a’ t.

Az alsóház Junius 26diki ülésében Morpeth 
lord előbbi jelentéséhez képest engedőimet kért 
az irlandi tized ’s az irlandi egy ház jövedelmei 
regulázását tárgyazó indítványának előadására. 
Indítványa első részében azt javallá, hogy a’ ti
zedek 100 font sterling helyett 70 fontjával fize
tendő telek-adóval váltassanak-meg a’ földbirto
kosok áltál; második részében pedig azon irlandi 
papságokat, mellyeknek 50 protestáns személynél 
kevesebb tagja van, eltöröltetni kívánta. Illy papság 
úgy mond, 864 van, mellyeknek eltörlése által 
5 0 , 0 0 0  font sterling kíméltetnék-meg. Az így 
megkímélendő papi fizetéseket ’s az illyen fizeté
sekből más helyeken levonandó pénzt a’ közok
tatás terjesztésére kellene fordítani. Igyekezett a’ 
minister megmutatni, hogy az illy módon eszköz- 
íendő reform, a’ helyett hogy az ángol egyháznak 
Irlandban enyésztét okozná, inkább annak tekin
tetét nev elni fogja, a’ botránkoztató v isszaélések 
eltörlése által, ‘s Irland nyugadalmát biztosítani. 
Irlandnak Morpeth lord előtt volt titoknoka Har- 
dinge sír kelt-ki az indítvány ellen legheveseb
ben ; különösön ellene szólott a’ szolgálatban lévő 
egyházi személyek fizetése elvételének, mellyet 
forma szerénti ragadozásnak állíta; átaljában az 
egész indítványt nem egyébnek tekintő az irlandi 
egyház teljes megbukására czélzó rendszabásnál, 
melly által az ottani protestánsok élete és vagyo

na veszedelemben forog; ’s kinyilatkoztató, hogy 
a’ secularizálás tervének utolsó pillanatáig elle
ne fog szegülni Sthaw úr is hasonló értelemben 
vala. Hume úr oltalmazó az indítványt, de azon 
benne tett javallatról, hogy az irlandi egyházi 
személyeknek a’ bé nem szedett tizedek fejé
ben engedett egy millió vissza ne kívántassék, 
nem akara semmit hallani i s , mivel az egyház
nak van elég módja e’ pénzviszszafizetésére. 
Stanley lord megisméré ugyan Morpeth lord
nak ’s a’ vele ez indítvány tételében egy kézre 
dolgozottaknak bátorságát; de megvallá, hogy e’ 
rendszabás merészsége, ’s annak aprólékos czik- 
kelyei az ő sanguineus várakozását messzire felül
haladták. (halljuk! halljuk!) Peel Robert s ir , 
mivel e’ javallatot nyomtatásban kívánó látni, 
annak közelebbi vitatásába ez úttal nem bocsát
kozott. Az egy millió elengedése ’s a’ tized mos
tani mennyiségének kevesebbítése tárgyában az 
indítványt a’ már előbb Hardinge sir által javal
lott rendszabással csaknem egészen egyezőnek ta
lálta ; egyéb pontjaira nézve pedig átaljában nem 
hagyta helyben, nevezetesen azt állítá: hogy az egy
házi javaknak közoktatásra fordítása iránt előbbi 
véleménye mellett állhatatosan megmarad. „Ha 
a’ nemes lord,“ monda többek között, „az egyház 
érdekeit helyes szempontból tekintené, könnyen 
általiáthatná, hogy semmi felesleges pénz nem
maradna más czélra fordítandó. Ha a’ nemes lord 
azon okfőt elisméri, hogy még ott is, hol csupán 
egy protestáns vagy csak ideig óráig ott tartóz
kodó protestáns közönség találkozik, kötelessé
günk az isteni tiszteletfentartásáról gondoskodni; 
ha azon okfőt is megengedi, hogy minden már 
hivatalba lépett egyházi személynek oily állapot
ba kell tétetnie, mellyben háza népét illendően 
tarthassa és nevelhesse : könnyű lesz megmutat
ni , hogy semmi felesleges pénz nem fog marad
hatni. Ha tehát ezen okfő által egyenetlenségek 
élesztésénél egyebet nem nyerünk: miért kel
lene azt elfogadnunk? (nagy tetszés.) A’ nemes 
lord hibásan következteti, hogy 50,000 font 
sterling máradna széllyelosztandó. (halljuk! hall
juk!) Am osszuk-el másképen az egyházi jövedel
meket , tegyünk minden egyházi személyre 250 
font sterlinget, hogy házanépét tisztességesen el
tarthassa : mégsem fog a’ nemes lordnak világi 
czélokra fordítandó felesleg maradni, (tetszés.) 
Tegyünk mindenik irlandi egyházi megyébe egy
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egyházi személyt a’ vallásos, kötelességek teljesí
tésére, ’s adjunk neki tisztességes jövedelmet: 
nem lesz szó semmi másra fordítandó feleslegről, 
semmi Ízetlenségről és veszekedésről.“ (nagy tet
szés.) Russell lord úgy vélte, hogy az érdemes 
baronet a’ legnagyobb panaszt egészen elmellőzi, 
melly abból áll, hogy ott, hol fontos kötelessé
gek vannak nagy jövedelmekkel egybekötve, c 
jövedelmeket egy személy szedi, ki azonban a- 
ma’ kötelességeket nem teljesíti, hanem csekély 
fizetésért másra bízza. (halljuk! halljuk!) Peel 
Robert sir okfejei szerént ugyan illyen helyeken 
semmi felesleg nem maradna, de a kérdésben 
forgó indítvány okfejei szerént marad, ha csekély 
is , ’s többé nem mondhatni , hogy a’ kormány 
az irlandi nép nagyobb részének erkölcsi és val
lási oktatásáról nem gondoskodik. Végre megen
gedtetett Morpeth lordnak javalatát bili formában 
előterjeszteni, ’s Russell lord Perceval ezredes kér
désére kijelenté, hogy másodszor addig nem ol- 
vastatik-fel, míg a' városi-reform-billt a’ biztosság 
bé nem végzendi.

A’ felső ház Junius 30diki ülésében Broug
ham lordnak a’ népnevelés javítása iránt tett 
javallatával foglalatoskodott. Melbourne lord elis- 
meré a’ bölcs nézeteket, mellyeken c’ javallat a- 
lapult, ’s annak főhatározatait jóváhagyó; de a* 
javallattétel módját nem tartá egészen czélsze- 
ríínek illy fontos kérdés eldöntésére, azt je- 
gyezvén-meg, hogy a’ kormány, valamint a’ nemes 
lord, szükségesnek érzi a’ nevelés áldásait min
den néposztályokra lehetségig kiterjeszteni, *s 
kész e’ czélra minden hatalmában lévő eszközök 
által törekedni. „Már 183idikben, mondá, az 
előbbi kormány 50 ezer font sterlinget szánt 
e’ czélra, ’s mi még ez esztendőben ugyan annyit 
szándékozunk rá fordítani. A’ mostani kormány 
mindent, mit csak lehet, előveend a* népoktatás 
rendszerének a’ javallat tevő által felállított ok- 
főkhez szabandó javítására. Illy nyilatkozás után 
ítélje-meg a’ nemes lord önmaga, tanácsos volna-e 
sürgetni, hogy a’ ház indítványa felett szavaz
zon.“ Brougham lord válaszoló: „Köszönöm a’ 
kincstár első lordjának szíves biztosításit, ’s hi
szem, hogy nem jól felelnék-meg azoknak, ha ja- 
vallatim vitatását sürgetném. Ezt annyival inkább 
hiszem , mivel okom van gyanítani, hogy a’ ház 
nem fogadná-el javalfatimat (ncNctés).“ Broug
ham lord a’ ministeriumnak komoly figyelmébe

ajánló ez ügyet, ’s azt nyilatkoztató, hogy 50 ezer 
font nem elég mindazon javítások létesítésere, 
melly eket az oktatás rendszere kíván; megemlítvén 
egyszersmind, hogy a’ köz jóte^ség évenként 
háromszor annyival,is segíté a’ nevelési biztossá
gokat. Az ülés ezután eloszlott.

Durham lordnak a’ petersburgi udvarhoz 
követté neveztetése felrezzenté a’ londoni sajtót, 
mivel a’ grófot a’ radicalis whigpórt felső házi 
képviselőjének, mint az előbbi ministerium ál
tal ama hivatalra kijelelt Londonderry marquis! 
a’ túlságos torypárt képviselőjének szokták te
kinteni. A’ ministeriummal tartó hírlapok nagy 
dicséreteket halmoznak e’ kinevezésre, ’s úgy 
vélekednek, hogy ezen ügyes, elhatározott és 
őszinte diplomata Anglia érdekeinek illy nagy 
fontosságú helyen méltó képviselője leend. A’ 
Courier ebben azt látja megmutatva, hogy Dur
ham gróf revolutiói érzelmiről ’s törekvésiről a’ 
toryk által terjesztett híreket maga a’ministerium 
is helyteleneknek tartá; továbbá hogy a’ kabinet 
őszintén láttassák igyekezni az ország kívánatinak 
megfelelni. Ellenben a’ törj' hírlapok szerint Dur
ham lordot talán csak azért nevezték petersbur
gi követté, hogy egy veszedelmes vetélkedő társ
tól megszabaduljanak. Figyelemre méltó, hogy a1 
Times is, melly naponként alább hagy a’ mini- 
sterium elleni oppositióval, a’ ministeri hírlapok
kal együtt dicséri e’ kinevezést. „  A’nemes lord, 
úgy mond, eJ helyet, melly Nagybritannia egesz 
diplomatiájában kétség kívül legfontosabb és leg
nehezebb , Jelkiesmerettel, becsülettel és súlyos 
pontossággal fogja betölteni. Durham gróf észte
hetségei, jó akaratja és energiája ott, hol nemzeti 
fontosságú nagy czél elérése forog-fen, közönsé
gesen esmeretesek. A’ nemes lord felfogandja meg
bízatását.*“

A’ felsőház Julius 2diki ülésében Londonder
ry marquis újra szót tett a’ Spanyolországba kül
di ndő seregről. Emlékezhetik, úgymond, a ház 
azon kérdésekr e, mellyeket ő a’ másik oldalon il
lő nemes viscount (Melbourne) elébe a’ most Spa
nyolországba menő seregek iránt tett. Először azt 
kérdezte: a’ katonaszedést tárgyazó kabineti pa
rancsolatot maga tetszéséből bocsátotta é ki a* kor
mány , vagy a’ spanyol követ kérelmére? Erre 
kielég tő liléiét adatott. Másik kérdése ez vala: 
számot tarthatnak é ezen újonezok, zsoldosok, 

’vagy ángol segítő erő, vagya’ mint a’ nemes vis-
)(
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countnak őket nevezni tetszik (nevetés), kik most 
a’ Kutyák-szigetén öszvegyülekeznek (hangos ka- 
czaj), az Elliot lord által kötött egyezés kedve
zéseire. Fontos dolog ezt az említett seregeknek 
tudniok; mert Don Carlos kevéssel ezelőtt egy 
végzetet hirdettetett-ki, melly szerént árháborúban 
ellene részt veendő minden idegenek azon szerző
dés jótéteményeiből kizáratnak, ’s nyomba főbe 
lövetni parancsoltainak. Ez egyenesen ellenkezik 
a’ nemes viscountnak ezen második kérdésre adott 
feleletével, ’s kívánandó lenne, hogy ama hajóra 
szállandó elcsábítottak a’ dolog valóságáról érte- 
sítessenek, ’s a’ nemes viscount által el ne ámít- 
tassanak. Alaljában a’ közönség rútul meg van 
csalva a’ spanyolországi dolgokra nézve. Midőn 
nem régiben a’ belső ügyek statustitoknoka (Rus
sell lord) azt állította, hogy Don Carlos csak két 
vagy három tartományban talál pártfogókat: azt 
lehetetlen tudatlanság vagy szántszándékos tet
tetés gyanánt nem tartani, mert a’ dolgok e- 
gészen mást bizonyítanak. Don Carlos mintegy 
esztendővel ezelőtt egyetlenegy kísérővel indúlt-cl 
Ángolországból, ’s most 30,000 jól fegyverke
zett ember van parancsolatai alatt: midőn másfe
lől az akkor 36 ezerre ment királynéi seregek min
denütt megverettek, 8000 pedig közűlök Don 
Carloshoz pártolt. Melbourne lord feleié: ő egy 
előbbi alkalommal csak annyit mondott, hogy 
„véleménye szerént“ a’ most Spanyolországba 
menendő emberek számot tarthatnának az Elliot 
szerződésének jótéteményeire ; azt azonban nem 
tudhatja, mimódon fogják a’ spanyolországi pár
tok e’ szerződést magyarázni. A’ mi az említett 
végzetet illeti, azt költeménynek tartja, ’s nem 
hiszi hogy az valóban Don Carlostól, kinek nevét 
viseli, került volna. Stanley lord és Graham sir 
Jul. lsőjétől fogva az oppositioi padokon foglaltak 
helyet.

A’ londoni udvari újság Jul. 3dikán jelenti, 
hogy Durham gróf az orosz udvarhoz rendkívüli 
követté, Ellis Henry sír Persiába szinte követté, 
ki a* schahnak thrónra léptéhez szerencsét kívá- 
nand , Lyons E. sir Görögországba meghatalma
zott ministerré , Fox Hon. H. E. a’ bécsi, Malet 
A. sir pedig a’ turini követségekhez titoknokok- 
ká neveztettek.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Megkerestettünk a’ francziaországi belső ü- 

gyek ministeriumától az iránt, hogy tengeri mi

nister Duperré admiralnak la Lilloise brigg fel- 
kerestelése iránt a’ királyhoz intézett következő 
jelentését hírlapunkban közlenéuk: „Paris, Jun. 
17dikén 1835. Sire! Tudva van a’ király előtt, 
hogy 1833dik esztendei Augustus hónap óta, az 
islandi és grönlandi partokra tengeri hadnagy 
Blosseville úr vezérlése alatt küldetett Lilloise 
hajóról semmi tudósítás nem érkezeit. Minthogy 
Felséged az ezen hajó ’s emberei felkeresésére 
eddig fordított eszközök szaporítása végett, az 
endített tengereken hajókázó franczia ’s külföldi 
hajósokat ugyanazon czélra buzdítani kívánja: 
van szerencsém Felségednek következő javalla
tot jóváhagyás végett előterjeszteni: 1) Azon fran
czia vagy külföldi hajósoknak, kik Lilloise hajó 
generalstabját ’s legénységét mind együtt vagy 
részenként hazájokba visszahozandják, százezer 
frank jutalom rendeltessék. 2) Azoknak , kik az 
említett hajó felől legelsőben bizonyos tudósítást 
közléndenek, vagy az azon expeditióhoz tarto
zott irományokat ’s egyéb készületeket Franczia- 
országba meghozandják, teendő szolgálatok fon
tosságához mérséklendő pénzjutalom határoztas- 
sék. Legmélyebb tisztelettel maradok Felséged
nek legalázatosabb, engedelmesebb és hívebb szol
gája, Duperré admiral, Francziaország pairje, 
a’ tengeri ügyek és gyarmatok ministere. Jóvá 
hagyatott: Lajos Filep. A’ király által: Duper
ré, admiral, Francziaország pairje, a’ tengeri 
ügyek és gyarmatok ministere.“ (Oest. Beob.).

R e v e r c h o n  vádlottnak a’ pairtörvényszék 
Jun. 30diki ülésében tett nyilatkozásából még e- 
zeket közöljük az Oest. Beob után: A’ mit az 
uraknak mondtam (így szóla a’ vádlott), azt e- 
lőre írásba tettem; elgondolhatják tehát, hogy 
azt jól megfontoltam. Bár miilyen is beszédem, 
bár azt az urak gyilkos tömlöczeiben gondoltam- 
ki: gyülölség mindazáltal szívembe soha nem 
férkezett. Vannak olly ellenségek, kiket megvet
n i, mások ollyanok, kiket gyűlölni szoktunk. 
Részemről senkit nem gyűlölök. Nem azért szó- 
lalok-meg, hogy magamat védelmezzem; ti nem 
vagytok bíráim, mi ellenségeitek vagyunk, el
lenségei polgár-királytoknak. Bennetek csak azon 
tettleges hatalom embereit szemléljük, mellynek 
szolgáltok. Mi egy természetes statushatalom ba
rátai vagyunk, melly mellett az okosság és a’ 
jövendő szól. Mióta vette az ellenség magának 
azt a’ just, hogy ellenségét megítélje? (Morgás



a’ pairek között). Ezt nevezik az urak szabad 
vélelmezésnek? Előlülő: „Intem a' paireket, 
hogy csendesen viseljék magokat.“ Re\erchon: 
„A’ Jury, a’ hozzánk hasonlók ítélhetnek-meg 
bennünket. Öt esztendő óta nyilvánvaló, hogy a’ 
statushatalom önszerzője ellen támadt. E1 status
hatalom előtt én csak egy meggyőzött vagyok, 
\s nem ismérek-el egyéb bírót az esküdteknél. 
Csak azért jöttem e’ kőfalak közé, hogy utolsó 
fáradozásimat hasznosokká tegyem, s köz ellen
ségünkre az utolsó csapást rásujtsam. Magamat 
előttetek oltalmazni annyit tenne, mint egy ki
vételi bíróskodhatást, egy csillag-kamarát elismér- 
n i , melly olly bírókból van öszv eállítva, kik 
kardosán tesznek törvényt. Megvallom, még nem 
ismértelek benneteket; nem tudtam, hogy még 
kevesebbet értek mint intézetetek. De vannak 
mégis közietek olly férfiak, kiknek ezt mond
hatnám : „Öcséim ’s jó atyámfiai !kk Mi Ion cs- 
küvéstekből ? Attól féltetek úgy é , hogy a’ sze
mélyek meg fognak változni s mi vádlottakból 
vádlókká leszünk. Igazságotok volt. De hát illy 
helyezetben ide jöhetnénk azért, hogy nehány 
vércseppeket, lételünk néhány napjait védelmez
zük? Nem. Régóta nem miénk már a’ mi éle
tünk. Ti megtagadtátok tőlünk védelmezőinket, 
de nem akadályozhatjátok-meg, hogy nektek meg 
ne mondjam ezt: amott áll egy hős árnyéka. (A 
vádlott az Observatorium sétahelyére mutat). Ott 
van egy hős árnyéka; halljátok mimódon kiált
ja nektek.: „Itt gyilkoltattam én meg.“ Ám le
gyetek hűséges alattvalók, nemes pairek! Ti ön
választott király toknak szolgál* ok ; szolgáltatok 
ti már másoknak is. Ám kérjen halált a -köz 
vádló 120 emberfejére; de azt legalább ne mond
játok , mintha nekünk használna az, hogy vé
delmezőinket tőlünk megtagadtátok, hogy ben
nünket gyalázatos tömlöczeitekbe bán) tok, hogy 
olly eledelt adtok élőnkbe, mellyel kutyáitok 
megutálnának , hogy rajtunk a’ legfcrtelmcsebb 
erkölcsi kínzásokat követitek-el Kárhoztathattok 
bennünket, de soha meg nem ítélhettek Rár mit 
cselekesztek is, egy republicanus szívet soha meg 
nem rendíthettek. Midőn magamat kezetekbe ad
tam, elhagyám házam népét, el hitvesemet, el 
gyermekeimet. Ezek közűi egy tizenkét-eszten- 
dős ezt írja nekem: „Ez a' zsarnok Filep ’s ina
sai meg akarnak téged ölni, de mi meg akarunk 
bosszulni tégedet. A’ jövendő mienk.“ Halljátok-

meg e’ jövendölői szókat; nem sokára bételje- 
sednek ezek, ’s meglátjátok miként fog elűzetni 
utolsó királyotok. Minden azt mondja nektek, 
hogy e’ jövendő közel van ’s a’ t. Reszédét e’ 
szókkal végzé Reverchon: Itt a’ mejjem, pair 
urak! döfjétek-keresztűl, ha van arra elég erő
tök; mert padjaitokon csak holttesteket szemlé
lek.“ Miután a’ pairtörvényszék Martin úr ja
valltára a’ tanácskozó szobába visszament, hat 
óra után Reverchon egyedül v isszavitetett a 'te
rembe. Nem sokára a’ pair* örvény szék is bé- 
ment. Martin úr azt jelenté, hogy Reverchon- 
nak nyilatkozását nem értette-meg eléggé. A’ mint 
szóról szóra a’ törvényszékkel közöltetett, oil) 
formában a’ király személyének megsértését fog
lalja magában. Reverchon t. i ezt mondta : „Fiam 
ezt írta nekem : Ez a’ zsarnok Filep ’s alávaló 
inasai meg akarják ölni az atyámat; minthogy 
meg nem ítélhetik, tehát meg akarják gyilkol
ni; de a jövendő mienk.“ Az előlülő kérdé Rc- 
verchontol, akarja é magát ez új vád ellen men
teni. Reverchon kinyilatkoztatá, hogy magát 
menteni nem akarja; ha azonban Favre úr vala
mit mondani akar, azt nem ellenzi; de semmi 
személyes védelmezést nem kíván. Favre úr ki
jelenté, hogy hivatalosan semmi védelmezést el 
nem fogadhat a’ vádlott megegyezése nélkül. 
De ha Reverchon úr védelmeztetni kíván, akkor 
halasztást kell kérnie. Az elölülőnek többszöri 
kérdésére kinyilatkoztatá Reverchon , hogy ő el
mondta a’ mit akart; a’ hallgatók dolga füleiket 
megnyitni; ’s ha beszédét nem hallották, nem 
az ő hibája. Ekkor az előlülő kijelenté, hogy a* 
pairtörvényszék tanácskozni fog, ’s az ülés 7 óra 
tájban eloszlott,

A’ pairtörvényszék ülése Julius Iső napján 
az ítélet felolvasásán kezdődött, melly Rever- 
cliont, a’ törvényszék nagy megsértéséért öt esz
tendei fogságra, 5000 frank bírságra, ’s polgári 
jussainak öt esztendei elvesztésére bűntette. Az 
ülés 2 óráig félbeszakasztatott. 2 órakor a‘ 49 
vádlott bévezettetett, Reverchon legutoljára, ne
ki az előlülő székével általellenbe kellett a’ so
rompó mellé ülnie. Kevés idő múlva a’ pairek is 
megjelentek. Az előlülő ki akarja hallgatni Re- 
verchont, de ez megátalkodva hallgat. Több ta
núk rá ismernek. Reverchon: Ha a’ védelmezést 
el akarnám fogadni, sok hamisságot meg tud
nék a’ tanúvallomásokban bizonyítani. De ezt
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nem cselekszem ; egy szemelj es környülményt 
azonban e tanuk egyikere néz\ e nem hallgatha
tó k-el. A’ Vaisei bíró, ki itt tanuképen áll-elő, 
olly gyáva volt, hogy helyét elhagyta, ’s Chev- 
rot úr álla helyébe, ki bátorkodott a’ felkelők
kel szembe szállani. E’polgár nagy érdemet szer
zett a’ Haza mellett, ’s az igazság megkívánta 
ezen elismerésemet. A’ kihallgatás folytában nagy 
íigyelemmel látszott Reverehon egy könyvet ol
vasni. Egy politiai biztos, mint vádló tanú azt 
mondá, hogy úgy tetszik előtte, mintha Rever- 
( honra ráismérne. Reverehon tüzesen: „Hazud
tok; mert ti akkor elbújtatok, ’s annálfogva en
tern nem láthattatok.“ A' főügyvéd kérdé, nem 
viselt é Reverehon a’ruháján veres pántlikát. Re- 
verchon fontos hangon: „Én nem vagyok érdem- 
keresztes.“ (Nevetés). A’ vádlott komolyan el
lene szegezé magát a’ mentő tanúk kihallgatásá
nak. Az előlülő ellenben kinyilatkoztatta, hogj7 
azok, az igazság kitudása végett, ellenére is ki 
fognak hallgattatni. Az 52dik ezredből egy had
nagy azt mondá, hogy Reverchont a' felkelők 
kénszerítették őket vezérleni; ő több ízben lát
ta, miként igyekezett a’ vádlott a’ felkelők dii- 
hüsségét csendesíteni, sőt látta őt azon tűznek, 
melly Lyon egyik részét felégette, szemlélésére 
könnyeket ontani. Reverehon kérdé egy tanútól, 
nem látta é hogy a’ katonák fegyvertelen embe
reket lőttek agyon. E’ tanú semmi illjest nem 
tudott; de Charnier tanú esküvése szentségére 
hivatkozva állítá, hogj7 látta mimódon lőttek a- 
gj on kegyetlenül egy embert, kinek egy ügj7e- 
fogj ott gyermek vala karján, egy másikat pedig 
felesége karjai között, mielőtt* magát menteni 
ideje lett volna. (Morgás a’ pairek padjain; ko
moly vádolások a’ vádlottak részéről) A ’ tanú, 
vallomásai megerősítése végett némelly írásba 
tett észrevételeit akarja felolvasni; de ezt az elől
ülő nem engedi, mivel a’ törvény csak szó- nem 
pedig írásbeli vallomásokat enged-meg.

A ’ pairszék Julius 2diki ülésében Lagrange 
vádlott állítatott-«lő, ki már a’ per kezdetén is 
főszerepet játszott, ’s azzal vádoltatik, hogj7 a’ 
lázadásnak fővez« re v olt. Lagrange (kereskedő 
legény, 31 esztendős) beteg, ‘s a’ kórházból a’ 
Luxembourgba lett áttételéről szóllő jegyzőköny- 
vet kívánta felolvastatni (mellj7 szerént ő nem a- 
karta követni a’ poroszlót, ki több városi őrt 
hitt segítségül a’ vádlott eLitelére), ’s ezután

így szófa: „Vér ontatott-ki, ’s enmagam is an
nak kiontásával vádol tatom. De ha én égj7 csepp 
vért kiontottam, vagy kiontattam volna a’ nél
kül hogy lelkiesmeretem előtt felelhetnék róla, 
úgy napjaim, tudom, örökös kín, éjjeleim sa
nyarú gyötrelem volnának. Polgárháborúban is 
gyilkos az, ki vért ont a’ nélkül hogj7 azt lelki- 
esmérete előtt jóvá tehesse. Én pair urakat nem 
tartom competenseknek, az én bírám a’ nép, nem 
mintha sérteni akarnám az urakat; mert vannak 
köztük kitűnő férfiak, kiket mint eskütteket so
hase vetnék-meg; hanem én az urak törvény
székét átaljában illetlennek tekintem, mivel u- 
raságtok az aristokratia képét viselik, én pedig 
a’ democratiáét, melly amazt legyőzte, e’ poli
tikai ellenségimet el nem esmerhetem bíráim- 
nak. Midőn atyáink 1789ben, kifáradva a’ sok 
szenvedésekben, felforgatták a régi monarchiát, 
bizonyosan nem gondoltak arra, hogy mi, sze
rencsétlen fijaik, 40 esztendő múlva kéntelenek 
leszünk fejeinket védelmezni azon aristokratia e- 
lőtt, melly égj7 második dicső revolutio által 
megkíméltetek. Honnan van az, hogj7 atyáink 
hódítmányai elvesztek? A’ dicsőség vakította- 
meg őket. Egy katona, kit a’ respublica nevelt, 
mint legbecsesebb gyermekét, nem kése annját, 
a’ szabadság ügyét elárulni, egyik győzedelem- 
ről másikra sietvén. Nem a’ nép szeretete, ha
nem erőszak által kormányozott ő , ’s mihely t 
a’ szerencsétől elhagyatott, a’ nép is elállt tőle. 
O elesett, ’s a’ győzedelem minden gyümölcsei 
oda lettek, ekkor az idegenekkel ismét vissza
jöttek az ó rendszer |emberei, a’ királyság, a’ 
jesuitismus 's minden visszaélések, mellyek el
len Francziaország fellázadt. (Qcst.B.)fFo/yh kör.J. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur és Journal de Paris Juh ükéről 

következő hadi tudósításokat közlenek Spanyol- 
országból: Tegnap (Julius 3dikán) érkezett tele- 
graphi hivatalos jelentés szerént Valdes felváltója 
la Hera general Jun. 30dikán 21 batalionnal Por- 
tugaletebe érkezett, ’s Jul. lsőjén Bilbaóba nyo
mulni szándékozott. Portugaleteben 30 batalion 
van öszvegyüjtve. A’ Galignani Messengere Juh 
idikén délutáni 1 órakor ezt írja: Baj omiéból 
érkezett telegraphi hivatalos jelentés szerént Juh 
Iső napján délutáni 2 órakor 20 ezernji sereg 
nyomult Bilbaóba, a’ nélkül, hogy7 ütközetre ke
rült volna a’ dolog. Don Carlos Onnateba tette
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főhadiszállását. Hihetőleg ez utóbbi hivatalos je
lentés az, mellyről a’ Bilbao felszabadítása fe
lől Jul. fdikén költ párisi tudósítások szólották.

A’ Jómnál du Commerce Jul. 4dikén írja, 
hogy a’ kormány csakugyan nem közlötte egé
szen azon telegraphi hivatalos jelentést, mellé
ben Bilbao még Jun. 27dikén magát védeni mon
datott ; melly állítását a’ France Meridienalenak 
következő czikkelyével bizonyítja: „Toulouse, 
Junius 29dikén. Bayonneból tegnap költ telegra
phi hivatalos jelentés szerént Bilbao még Junius 
27dikén estve oltalmazta m a g á t„ 2 6 ik b a n  est
ve Don Carlos Puente Novoba ment seregei ve
zérlésének átvételére.“ „Latre és Espartero gene
rálok Bilbaóba nyomulni igyekeztek, de 20 holt 
’s 80 sebesült veszteséggel Portugaletebe vissza
vonulni kénszeríttettek, Valdes felől semmit nem 
lehete hallani.“ E’ hivatalos jelentést, úgymond 
a’ Journal du Commerce, Junius 29dikén költ 
Bayonnei levelek is megvalósítják, mellyek kö
zűi egyik ezt írja: Zumalacarreguy halála kétsé
get nem szenved; melly után Don Carlos tüstént 
maga vette által seregei vezérlését ’s haladékta
lan Vittoria ostromlásához akar kezdeni, és még 
e’ hónap végén az Ebrón átkelni. Bizonyosnak 
látszik, hogy Valdes Jun. 26dikáig Bilbao fel
mentésére semmit nem tehetett, mivel maga is 
a’ Vianai carlista seregek által fenycgettetik. Es
partero és Latre generáloknak 10,000 emberük 
van , a’ S. Sebastianból Portugaletebe érkezett 
segéd seregen kivííl. Junius 26dikán eleséget a- 
karának Bilbaóba szálítani, de 800 embert ’s az 
élelemszereket elvesztvén, Portugaletebe kény- 
teleníttettek visszavonulni. E’ szerént a’ tüzelés 
Bilbao ellen 27dikben ismét elkezdetett.

Julius 5dikén valósítja a’ Moniteur előbbi 
számunkban közlött azon hivatalos telegraphi je
lentést: hogy Bilbao az ostrom alól felszabadha
tott. Zumalacarreguy sebét Bilbaonál Jun. tőikén 
kapta; megholt e’ miatt Cégamában Jun. 25ikén.

Madridból Junius 27dikén költ tudósítások 
szerint a’ belső minister környületes jelentést in
tézett a’ királynéhoz annak szükségéről, hogy a’ 
sajtószabadság iránt a’ kamarák jövő ülésére egy 
biztosság által törvény készítessék. E’ végre ja
valja : Don Manuel Quintana majorcai püspököt, 
Don Pedro Gonzales Vallejo proccrt, Someruelos 
marquis procuradort Don Julian Villalbát a’ belső 
ministerium köz oktatási osztályának fejét, és

Torremarin grófot a’ királyi tanácsban a’ belső 
ügyek szakaszának titoknokát. Moriilo general 
betegessége miatt nem fogadá-el az északi hadse
reg vezérlését, ’s most már Mencayo marquisról, 
Sarsfieldról, Anglona herczegről és Zarco del Val
iéról van szó. Latre tábori marsai a’ tartalék se
reg vezérévé neveztetett.

OROS ZORS ZÁG.
A’ petersburgi hírlapok illy rendeletét hirde- 

tének-ki az izraelitákra nézve: „Császár Ő Felsége, 
az igazgató tanácshoz Apr. 13dikán intézett leg
felsőbb ukas szerint, megerősíteni méltóztatott 
a’ zsidók polgári léte iránt , egy e’ végre külö
nösen nevezett biztosság által készült és az or
szág tanácsában is megvizsgált szabályzatot. En
nek értelmében megengedtetik nekik a’ tartóz
kodás: Grodno, Wilna, Volhynia, Podolia, Minsk 
és Jekaterinoslaw kerületekben , úgy Bessarabia 
és Bjelostok tartományokban i s ; továbbá Kijevi 
és Cherson kerületekben, Taíiriában, kivévénKi- 
jew,Nikolajew és Sevvastoppol városokat; Mohi- 
lew és Witebsk kerületekben, a’ falukat kivéve; 
Kis-Russiában (Tschernigow és Pulíavva kerüle
tekben) , a’ koronái és kozák falukon kívül, 
mellyekből a’ zsidók már eltávolítatfak. Kur- 
landban, Rigában és Schlokban állandó lakozás 
csak azon zsidóknak engedtetik, kik ott a’ fel
számítás után mind eddig beírva voltak háznépök- 
kel együtt; de más kerületekben, és a’ nyűgön 
kerületeknek a’ határszéltől 30 werstnélj kisebb 
távolságra fekvő] faluiban lakó zsidóknak nem 
szabad ott letelepedni. Ha ■ zsidó olly kerület
ben, hol megtelepednie nem szabad, lakható vagy 
nem lakható jószágot kap örökségül, azt félesz
tendő alatt eladni tartozik. Házasságra nem 
léphetnek a’ zsidók, inig a’ vőlegény 18, a“ 
menyasszony pedig 16dik esztendejét el nemér
te. A’ fenálló törvények szerint minden zsidónak 
bizonyos polgári rendhez kell tartoznia, különben 
kóborlónak tekintetik, ’s mint ollyannal bán
nak! vele. Magokat foldmívelésre szánó zsidók 
25 esztendeig felmentetnek a’ fejadótól. Hameg- 
telepedésökkel nagyobb falukat alapítnak 50, ha 
pedig csak kis társaságokban telepednek-le, 2 5  

esztendeig lesznek menttek az újonczállítástól a’ 
földadótól 10 esztendeig; azoknak pedig, kik magá
nos személyektől földeket hérlenek-ki ’s azokon 
laknak, a’ fejadó 5, az újonczállítás 25, és a’ föld
adó 10 esztendőre engedtetik-el. E’ felett havai a*
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melJy zsidó földet vásáról, ’s azonjhitsorsosi közfii 
50 személyt telepít-meg, személyes becsületbeli 
polgár jusát fogj a nyerni, ha pedig lOOat telepít- 
meg , miután ezek ott állandóan megmaradtak, 
három esztendő múlva örökös becsületbeli polgár 
jósáért folyamodhatik. A’ zsidó kereskedők, pol
gárok és kézmívesek, a1 nekik állandó lakásul 
kimutatott helyeken, az állapotoknál fogva hoz
zájuk hasonló orosz alattvalókkal egyenlő jósok
ban ’s elsőbbségekben részesülnek , a’ mennyiben 
azon jusok e’ jelen szabályzattal nem ellenkeznek, 
és ha szinte falukon laknak is, tartoznak magokat 
a’városokban beíratni. A’ gyárnokok, kik gyáraik 
számára épületeket \ ásárlanak, 10 esztendeig mind
azon adózásoktól felmentetnek , mellyeket házak 
vásárlásakor fizetni keli. A’zsidó gyermekek azon 
helyeken, hol szüléiknek a1 lakás megengedte
tett, falusi, kerületi, magános oskolákba, gymna- 
siumokba járhatnak, ’s ezekből kikerülvén, az 
egyetemekbe, akadémiákba és az ország más fel
sőbb tanító intézeteibe is befogadtatnak, és ha ott 
kitűnő lépéseket tettek a1 tudományokban és mi
vészetekben ’s tudós lépcsőkre bizonyítványokat 
nyertek, szabadságokban áll, a’ köz oktatási mi
nister előterjesztésénél fogva, tanítói vagy pol
gári hivatalba lépni, de mindég legfelsőbb jóvá
hagyás mellett. A’ kik szolgálatot vállalni nem 
akarnak, ha doctori vagy orvos-sebészi rangot 
nyertek, örökös tiszteletbeli polgárjusát, a’ gra- 
dualt tanulók, kandidátusok, mesterek, mivészek 
(a’ mivészetek akadémiájában) seborvosok és pa- 
tikárosok pedig személyes tiszteletbeli polgár ju- 
sait kérhetik, tízen kívül azoknak, kik tanítói vagy 
polgári szolgálat vállalására engedelmet kaptak, 
szabad leszen a’ belső kerületekben és fővárosok
ban tartózkodni.a >'

OLASZORSZÁG.
Róma, Junius 25dikén. Spinola kardinált, ki 

eddig Bolognában és Pesaróban Ő Szentségének 
rendkívüli biztosa vala , e’ hivatalától a’ kor
mány , noha nagy sajnálkodással, felmentette , 
mivel egészsége annyira meggyengült, hogy e’ 
miatt a’ köz hivataloktól egészen félre akar vo
nulni. E’ hivatalát a’ kardinál mind O szentsé
gének, mind a’ kormányzisa alatt voltaknak leg 
nagyobb megelégedésére folytatta, ’s nem könnyű 
helyébe hasonló alkalmas személyt találni. Azon

hír, hogy Gamberini kardinal belső ügyek mi
nistere fogná e’ hivatalt elnyerni, még nem való- 
sult-meg. Kormányunknak azon kell igyekezni, 
hogy e’ fontos hivatal olly férfira bízattassék, kiben 
a’ szelídség erővel és hatalommal legyen párosítva; 
mit Gamberini aggott korától nem igen várhatni. I- 
de járni az is, hogy Gamberini úr az említett bír- 
tokokbcli születésű ’s jószágokat is bír azokban , 
miből kedvetlenségek származhatnának. Beszélik, 
hogy üdescalchi kardinal pápa-vicariusa is eibo- 
csátatását kivárja. A’ dominicanus szerzetbeli 
Yelzi kárdinált reményük követőjének, ki egy-* 
kor mint a’ pápa főudvarmestere egyszersmind, 
a’ censori tisztséget is a’ kormány nagy mege-' 
légedésére viselte. Köz hiedelem, hogy Mai és 
della Genga Sermattei urak kardináli méltóság-' 
ra fognak emeltetni. Mai úr helyébe a’ híres Mez-* 
zofanti úr fog a’ Propaganda titoknokává tétet
ni; mi a’ vaticani könyvtárt használókra nézve 
nagy veszteség lesz, mivel Mezzofanti úr, mint 
az említett könyvtár első őrje, nyelvismeretei ’s 
nyájassága által magát minden megelőzői felett 
kitüntette. De 0  Szentsége feljebb kívánja ezen 
érdemes urat emelni, és hatása körét kijebb terjesz
teni ’s hihetőleg nehány év múlva kardinállá teéndi. 
A’Don Miguel lépéseinek szemmelfartására Genua 
mellett álló portugáli hajók egyike nehány napóta 
partjainkon szálong, ’s tegnapelőtt egy nápoli ha
jót fegyveres csónaka által feltartóztatott, hogy at
tól Don Miguelnek Porto d’ Ancioban tartózko
dása felől tudósítást vehessen. Don Miguel meg
intetett, ’s hihetőleg ismét Rómába fogja onnan la
kását általtenni.“

E G  Y V E L G E S H Í  R.

Bajorországban, Isar kerületben, Jun. 26 és 
27dik napjain egy lábnyi hó esett.

A’ lipcsei újságban Müncheni levél többek 
közt ezt közli: Minthogy az Ansbachi városi ta
nács több ízbeli felszólítására, Hauser Gáspár ö- 
rökségének átvétele végett magát senki nem je
lentette : ennélfogva az kevéssel e/.előtt a’ királyi 
fiscusnak átadatott. Hauser Gáspárnak sok drága
ságai is voltak, mellyeket e’ csudafi nagyobb ré
szint a’ szépnemtől kapott ajándékul. Hauser tör
téneteit eleitől v égig most már csalárd szövevény
nek nyilatkoztatják némelly külföldi hírlapok.

Kiadja K u l i s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkert utcza (.ftofdÉ>ad)er?®flffe) 198. sz. 
Nyomtatja T r a i t  n er» K á r o l y i .  Urak’ ulczája 612 szám.
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Figyelmeztetés. Hogy t. oz. Olvasóinknak az első számtól kezdve szolgálhassunk 
újságleveleinkel; kérjük, rendeléseiket postán, vagy egyenesen hozzánk utasított levelekben 
minél gyorsabban megtenni méltóztassanak. Pesten Júliusban 1835.

A3 H azai ’s Külföldi Tudósítások Hivatala y 
Züldkert útcza (&o(í6ad:fr ©afie) 498 sz.

Trattuer és Károlvim/
Typographiájóban Úri útsza 612. sz. a. (vagy is a1 párisi útsza irányában} megszerezhetők:

(  Árok eziistJ pénzben.)Az Ál-IIalottak vagy az elevenen eltemettetésnek borzasztó példáji irta R e t t e g  F é 
rc n c z 10 kr.

Közhasznú Magyar és Német Levelező-könyv Ungarisch-Deutsch Briefstel
ler gebunden 1 fl. 20 kr.

Czifray István Magyar Nemzeti Szakács-Könyve 1 for. 20 kr.
Iso Ferencz Császár és Király Élete és Korának történeti Meynert

szász iró után Illés és ^Szekrényessy 2 kötet, O Felsége képével 1 tor.
Napoleon Császár Élete 5 kötet 2 for. 3o: kr.
Ezer egy Éjszaka XVlIEdik fűzet 3 0  k r . _____________

( 1 )  Jelentes. A’ m. kir. tudományos Egyetem öt gyakorló kórházainak szüksége- 
re megkívántainak: mintegy

a) 439 | rőf legalább is |  szélességű, középszerű minémüségü, ingekre törülközőkre, 
lepedőkre, ’sat. va ló , jó ,  és erős úgynevezett házi vászon.

bJ 7"8-J rőf háló-ruhákra, és vánkosokra való nyomtatott kék vászon.
c) 108 rőf béllésnek és háló-köntösnek való résszerint ezüst színű, résszerint fehér 

barchet. Végre
d) 35 rőf szalmazsákoknak való vastagabb vászon.
Ezen előszámlált vászon nemeknek szolgáltatása arra fog bizattatni, a’ ki azt a' leg

jobb minémüségben, és legolcsóbb áron magára felvállalja. E* végre folyó Julius hónapnak 
napján délutáni 4 órakor, a’ királyi Egyetem’ orvosi-karának Hatvani útezában lé \6  

épületében, az úgynevezett „Jesuita“ házban nyilvános árverés fog tartatni, mellyre mind 
azok, a* kik a’ fellyebb említett vászonbéli szereknek szolgáltatását felvállalni szándékoznak, 
ezennel megbívattatnak, olly megjegyzéssel, hogy kiválasztás végett a’ megirt vászonnak ne- 
meiből mustrákat is magokkal hozni ne terheltessenek^ Költ Pesten Julius 17d. 835. (3^

( 0  Lo-arveres. Gróf Hunyady’ gazdaságbéli igazgatósága közhírül adja: hogy 
folyo észt. September 9kén délelőtti9 órakor kezdvén Mezőkeszy Ürményhez közel lévő pusz- 
tan IVyittra vármegyében, ugyanazon uradalom méneséből 120. — Gróf Eszterházy Mihálvéból 50. 
ló, és pedig az előbbiből: mén — heréit és kancza-csikók idei 25 , esztendős 18, kétesztendós 
24. (mellyek közt egynéhány telivér is) három esztendős 18-, négyesztendős 1 5 , (vagyon köa- 

Második Félesztendő 1835



tök paripa és kocsi-ló) még anya kancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; esztendős 9 — két 
esztendős 10;— három esztendős 14; és öreg kancza 10; a" legtöbbet Ígérőnek kész fizetés mel
lett eladatni fog. Ürményt Julius lOkén 1835. (6)

X o X

(1) Kos-elíldas. Gróf Hunyady* gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy 
jövő Pesti János Fejv. vásár alkalmával hágó kosok, úgy m int: Prima Electa és superelecta 
kosok. Üllői útczában a’ gazdasági Egyesület' köztelkén szabad kézből eladandó lészen. Ür* 
ményt Julius lOkén 1835. , (6 )

Nagy Lotteria
Z i n n e r  D. és t á r s a

c s á s z á r i  k i r á l y i  s z a b a d a l m a s  n a g y  k e r e s k e d ő k n é l  P é c s b e n .

Legfelsőbb engedeiem mellett Tivolinak kijátszásakor

sorszámokban (serien) 90 8 z á m m a I :

Az első kihúzott szám nyeri a1 szép és kedvelt Tivolit Bécs mellett , a1 hozzátartozó épü
letekkel, földekkel, és teljes bútrozatival együtt, vagy helyette váltságul 2 0 0 , 0 0 0  ftv.cz. 
A* második szám nyer 6,000 latnyi, 's 30,000 v. ez. ft értékű ezüst készületeket 48

személyre ;
A harmadik szám nyer 5,000 latnyi, ’s 25,000 v.cz. ft értékű ezüst készületeket 48 személyre ; 
A* negyedik 4,000 latnyi, ’s 20,000 v. ez. ft értékű ezüst készületeket 36 személyre ; 
Az ötödik 3,000 latnyi, *s lO,000 v. ez. ft értékű ezüst készületeket 36 személyre.
E’ kijátszásban leszen 26,100 nyertes, kik 525,01)0 ft váltó ezédu-

lában nyernek, felosztva:
200,000; 30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 5,000; 4,000 ; 3,000; 2,000; 1,000; 
600; 400; 250; 125; 100 stb. nyerésekre; ezek közt van 4 igen je les, 6 ,000 , 5,000, 4,000, 
3,000 latnyi ezüst nyerés, melly ezüst mívek 13 próbásak, ’s legjobb mesterek által egészen

újonnan készítettek.
Egy sors ára 5 forint pengő pénzben.

és Öt sorsra egy szabad sors adatik ingyen, melly nem csak a’ főhuzásban, hanem a különös 
jutalmakra is játszik, ’s minden esetre nyerni fog. Ezek elfogytával öt sorsra csak egy kö
zönségessors fog adatni. Bővebben értesít a’ játékterv.

Bécs, Jul. 1. 1835. Zimier D, és társa
cs. kir. szab. nagykereskedők Köllnerhofgasso Nro 739.

E kitűnő Lotteriából sorsokat kaphatni IC llllC W íild cr  testvérek írószobájában Pesten
• országút 568d. sz. a.

Hirdetmény. A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendeléséből ezennel köz. 
hírré tétetik: hogy folyó esztendei Augustus hónap 18kán reggeli órákban a’ Diósgyőri koro
nái uradalomhoz tartozó Muhi pusztán szokott árverés útján a’ többet ígérőnek következendő



x o x:
spanyol kosok és juhok fognak kész pénzért eladatni, úgymint: 8 öreg és 102 két esztendős 
hágásra alkalmatos kosok — 100 szaporításra való öreg, és 18 hibás anyajuhok , és 30 két 
esztendős toklyók és 110 három és négy esztendős őrük.

A’ kiknek tehát a’ megvételre kedvök lészen, a’ fenirt napra ’s helyre kész pénzel 
felkészülve ezennel meghívattatnak. — Budán Julius llk én  1835. ( 3)

( l)  Hirdetmény. A’ nm. m. kir. udvari Kamarának rend: lese követlce/ésében 
közhírré tétetik , hogy a’ Ménesi kir. kam. tiszttartósághoz tartozó Kovaszinczi, Kuvini, Ménesi 
Kladovai, Paulisi, Radnai, és Solymosi szőlőkből ez idei dézma fejében remélendő borfoljó 
esztendei Augustus 21kén délelőtt 9 órakor Paulison a’ tiszttartói lakásban tartandó nyilvános 
árverés útján, a3 legtöbbet Ígérőnek, a’ felsófcbségi helybenhagyásnak fenlartása mellett kész- 
pénzbéli fizetésért eladatni fog. Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánatpénzzel 
«lláttva megjelenni ezennel hivatalosak Budán Julius 13kán 1835. £3)

'lÚ X i ÉLŐ s lílt tM  ÍTÉSZ
második félesztendei szám >it Julius elejétől fogva még teljesen meglehet szerezni. w

(2 )  A’ nagymélt. in. k. udvari Kamarának rendeléséből közhírré tétetik, hogy a’ né
hai Mindszentfalvai Petrovszky nemzetiségnek magvaszakadtéval a’ kir. fiskusra háromlott, és 
ts tns Tolna vármegyében kebelezett Fadd helységnek és Hencsei pusztának egy harmadrészei, 
minden hozzátartozandó jövedelmek és uradalmi regálékkal együtt folyó esztendei Augustus 
12kén Pécsett a’ kir. sóház épületében tartandó másodszori n)ilvános árverés útján folyó esz
tendei November Iső napjától kezdve egész 6 egymásután következő esztendőre, a’ többet 
ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni, — az árverésben részesülni kívánók kötelesek bánat
pénz fejében az árverés előtt 500 for. conv. pénzben lefizetni, a' haszonbérleti feltételeket előre 
a’ nagyinéit. ni. k. udvari Kamara számvevői hivatalánál Budán, Pécsett pedig a’ k. sóhívatal- 
nál megtudhatni. (3)— ■ ■■ ■ ■ ........ . ■ ■■■:■■ i ■■ni   ■ ni  ̂ ernassmamm*

(2) Hirdetés. Pázmándi Kempelen famíliának ösmeretes nyájábul ez idén is 300 
darab 2—3 esztendős egészséges, és a’ finom gyapjú tenyésztésre tökélletesen alkalmatos ju
hok eladók; nevezetesen; 100 darab la  anyák 10 ft , 100 darab electa anyák 20 ft , 100 da
rab hágó kosok 20—40 ft pengőben darabja; Pázmándon a' Székes Fejérvári országúton Nyék
nek szomszédságában. (3 )

üj Nevelőintézet Bécsben, magyar IQ óság számára.
y3) Azon tisztelt magyar szülőknek és gyámoknak, kik Bécsben állandóid tartózkod

ván , fiaikat jövendő alkalmaztatásuk végett, Magyarországra szabott oktatás rendje szerint, 
taníttatni kívánnák, ebéli kívánságukat tellyesíteni akarván, elhatározák magokat két neve
lésben tapasztalt, s tanításban gyakorlott férfiak, felsóbségtől arra adott engedelem m ellett, 
egy feljebb említett irányzatú nevelő , és tanító-intézetet Bécsben felállítani, ’s azt folyó évnek 
October Íjén kezdetbe hozni. Melly intézetben a’ nevendékek a'magyarországi gymnasiumok 
hatféle osztályiban taníttatni szokott tudományos tárgyakban azon szorgalommal gyakorol* 
tatni fognak, hogy, ha magokat dicséretes tanuadásra érdemesítik, ezen intézetből akármelly 
magyarországi tanító academiába, fensőbb tudományok’ folytatására, akadály nélkül, által 
léphessenek. Az oskolai tudományokon kívül, mellyek magyar, és deák nyelven elóadatni 
fognak, a* szülők különös kívánságára, különös díjfizetés mellett, tanítást vehetnek a’ nevendé
kek különféle nyelvekben, úgy szinte: rajzolás, muzsika, lovaglás, ’s több e’ féle szép 
ügyességekben.
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Illendő tisztelettel fefszóilíttatnak a' magyar szülők, és gyámok, kiknek bizodalmák 

lehet a1 nevezett intézethez, ne tei keltessenek magokat, legfeljebb folyó Julius’ végéig, szemé
lyesen , vagy bérmenteit levelek által jelenteni Bécsbeu, Wollzcile_, 866. számú házban, ts 
Barkasy Imre udvari Agens úrnál, hol a’ béli szándékjukat is kinyilatkoztathatják: nevel
tetni kívánják e’ fiaikat az intézetben; vagy egyedül, bizonyos rendelt órákban, tanításra 
oda küldözgetni azokat»

Miilyen szívvel, ’s lélekkel készek tellyesiteni a’ vállalkozók fontos hivataluk’ köte
lességeit, azt tettel inkább kívánják bebizonyítani, mint róla dicsekedő ígéretekkel sokat szóllani.

Tűzi viz fecskendők mívhelyének hirdetése.
(6) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a’ jelentő , ’s a’ mívmühely tulajdo

nosa köz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen találtatnak, mellyek 
a’ viz sugárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik k it a.) Egy három akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenct alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel ki béllel t , forgatható érez esővel, és srófokkal , melly a’ benne találtató vizet 10 öl 
magosságra lövelli4 perczenet alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas kocsival 140 for. pengő pbe. Továbbá találtatnak nála 6 , 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a1 vizet szakadatlan 
nul e’ következő arányban lövellik k i :_______________________

Akó száma I d ő A’ kilövelt viz’ 
mennyisége

i
Magassag t>-

fi.
P
kr.

6 akót tartó 4 perczen. alatt 6 akó vizet 12 ölre 220 ___

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 ___

14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 ___

16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360 —
A' mgvett fecskendőkhez olly szer is adatik, melly által a1 kemény hidegben befa

gyottcsőket, és vízi sarukat 4 perczenet alatt felengesztelni lehet, \  igy azokat minden 
akadály nélkü használni a’ viz kilövellésre.

A’ fent« bb említett helyen minden nemű tűzi vízfecskendók megrendelietése elfogadtatik, 
úgy nem különb« n mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak , a’ nn'^rontsoltak pedig javítás, 
végett elfogadtalak. Pesten Jun. 6kán 1835. N. Remekházy K á ro ly ,

a’ fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.

A 3 D u n a  V i z é n e k  á t l a p o l j a  a ’ b u d a i  v i z m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f e l e l t  iS3^~dikben

Jul. 16-dikán 7 Láb, 5 Hüv. 9 Von. — 17-dikén 7 Láb, 5 Hüv.
— 18-dikán 7 Láb, 2 Hüv. 6 Von.

A' Gabonának Pesti piaczi ára Julius 1 1-dikén 1835.
p ec io n y i m é
rő r á l tő  gar. tisz ta közép

szerű
a láb b  
▼ alő

porion  y i m é
rő v á ltő  g a r. t i iz ta közép

szerű

Tisztabúza 120 113; — Zab 73; 70
Kétszeres 206; — — Kukoritza 100 9 3 ;
Kozs 9 3 ; 86; 80 Köleskása _ ____

Árpa idei 60 5 e; 53; iKöles — —

P é n z f o l y a m a t :
alábbi
▼alő Béca Julius 15dikén 1835, kötépár.

— ||SUtU8 5 pC. kötél. 
»» 4 pC
t, 1820ki köles,
it tgUHki ,,

1021
98t't

214
140*

11834ki S ta tu s  köles 
Kam. —  pC . k ö té l. 
B ank A ctiáké 

,Cs. a ra n y  pC . ag io

5 « l*

1332
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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 .
PESTEN Szerdán Szentahabkó ’ 22dili napján. Í s ;h.~>

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
R o z s o n .  Jui. lődikén a’ 326dik országos 

ülésben az alsótáblai Rendek a’ kerületi ülések
ben készített bárom izeneteket, egyet a’ borítéki 
czím, más kettőt pedig a’ szólási szabadság tár
gyában, vettek tanácskozásba, ’s szótöbbséggel 
helyben hagyták. A’ Főrendekhez azonban, kik 
ekkor már az idő késő volta miatt eloszlának, 
a’ következett 327dik ülés alkalmával küldték- 
által, az esztergomi káptalan egyik követének 
szónoksága mellett. A’ többi időt az újonnan ösz- 
veszedett országos sérelmek feletti tanácskozásra 
fordították. A’ mélt. Főrendek a’ borítéki czímre 
nézve előbbi véleményükhöz ragaszkodtak, ’s a’ 
mind újabb mind régibb századokbeli szokásra 
hivatkozván, mellyekben a’ császári méltóság 
valamint egyébként, úgy a’ czímre nézve is 
minden egyebek felett elsőséggel bírt, ez úttal 
is felszólítandóknak vélték az alsótáblai Rende
ket, hogy, mivel az e’ tárgyban Ő Felségéhez 
kívánat formában felterjesztendő felírás már nem 
ellenztetik, tettleg a’ dologba nem bocsátkozva, 
mi által a’ czél el nem érődhetnék, javai Ijanak 
valamelly közép útat, melly mind a’ két tábla 
által elfogadtatván annyi hátráltatott felírásoknak 
az ország köz kívánsága szerént valahára Ő Fel
sége elébe juthatását elősegítse. A’ szólás-szabad
ságot tárgyazó más két kérdésre nézve pedig a’ 
mélt. Főrendek, kerülvén ismét minden egyes 
esetekre alkalmaztatást, csupán az izenetben fel
hozott okfőkre nézve nyilatkoztatták véleményü
ket; ’s mivel törvényeink a’ törvényszék meg
sértésén kívül más egyes sértések elleni megper- 
lést is megengednek, ’s nem a’ törvények átalá- 
nos magyarázata, melly hogy kiváltképen a’ Fe
jedelmet ’s az ország minden statusait illeti , azt 
senki kétségbe nem hozza, hanem a’ köz ügyész 
által felhozott tett alkalmaztatása forog kérdés
ben , melly az egész földön mindenütt rendes bí- 

Második Félesztendi*

rák lelkiesméretére van bízva: ennélfogva úgv 
vélték a’ mélt. Főrendek , hogy Ó Felségéhez 
illy formában, millyenben az aísó tábla kívánja, 
felírás nem intéztethetik.

Folyó hónap I ldikén tartatott itt szokott 
mód szerént a’ duna meljéki ágostai vallástételt 
követők snperintendensének v álasztása, melly hi
vatalra szótöbbséggel főtiszt. Stromszky Ferencz 
Sámuel úr, egyik a’ helybeli német közönség ba
rom lelki pásztorai közül, választatván, Július 
lődikén szokott szertartással beigtattatott.

Ő cs. kir. Felsége Mihellyes Károly, Zsig- 
mond és Sándor urakat „Abrudbányai“ praedí- 
catummal erdélyi nemesekké nevezni kegyelme
sen méltóztatott.

O cs. kir. Fels, kegyelmesen megengedni mél
tóztatott : hogy Tck. Gebhardt Ferencz, orvos* doc
tor’s a’ Pesti m. kir. fő oskolánál professor; liam- 
merschmid József Árva; Rathkó György Zágráb- 
megyei; Mundnyák János ugyanitt járásbeli; \'e- 
szelics Ferencz és Peska Antal Verőcze várme
gyében; Linhard János és Rusieska János Sáros
vármegyében; Konczel Antal Kőrös-vármegyé
ben járásbeli seborvos; Christen Ferencz Bu
da városi első és Straub Fridiik ugyanott 2dik 
physicus; Manovecz Leopold Pest-városi; Zilahy 
Sámuel Debreczeni; Patkov ics János Baranya- 
vármegyében volt; Tormássy László Békésben 
rendes; Szathmáry József Borsod-megyei physi
cus; Perje András ugyanezen megyében kerületi 
seborvos; Fidler Ágoston Somogyi; Eszterbauer 
és Pántéi János Tolna-megyei seborvos; PilJirh 
József és Griesz János Zalában járásbeli sebor
vos; Szombathy Sámuel Pesten lakozó orvos 
doctor; Borbélyi Zsigmond, Rácz József és Nagy 
József Pest-megjei seborvos; Csermák Márton 
Zempléni főorvos; Tamáska János, Csiky József 
és Trefort Ignácz ugyanitt kerületi seborv o s ; 
Bantzel János Temesben kér. seborvos; Kilian 
János Hevesben Romlói plebánus; Sebestényi
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János Bars-vármegyei fó orvos; és Buxon Frid- 
l’ik , Esztergomban kerületi seborvos-uraknak a 
himlő oltásbeli szerencsésen gyakorlott buzgó mun
kásságokért, Ő Felségének legfelsőbb tetszése nyi- 
latkoztassék-kk Melly legfelsőbb kegyelme Ő csász. 
kir. Felségének, a’ nagym. m. kir. Helytartóta
nács folyó évi Junius lsőjén 17,604 szám alatt 
költ kegyes határozatából ezennel köz tudomásul 
adatik.

(Kit. kamarai híradás).
() cs. kir. Felsége Szomolnokra réz-eladási 

felügyelővé eddig Besztcrczebányán kir. ezüstbá- 
nya-hívatali írnok Stadler Mátyást méltóztatott 
nevezni. — Diósgyőrött a’ kir. kam praefectusi 
hivatal; Selmeczen a’ főkamaragrófsági hivatal
nál az utolsó accessistai tisztség megiiresűltek. 
Ez utóbbira a’ folyamodási határidő hat hét. Ki
rályi főfizetőhívatali tiszt Schiesz Béla Julius 12- 
dikén megholt.

P á r á d  (Gyöngyös mellett), Julius I2ikén 
.,() kir. Magossága Maximilián bajor koronaörö* 
kös hat héti mulatósa után Jul. Sdikán elhagyó 
a’ Parádi fürdőt, útjának cs. kir. kamarás báró 
Orczy László kíséretében Magyarországon folyta
tása végett. Párád lakosai mindenkor Szerencsé 
seknek fogják magokat tartani, hogy illy magas 
vendég teljes megelégedését megnyerhették. A- 
taljában az idei nyár e’ hely történeteinek legfé
nyesebb és nevezetesebb szakaszát fogja tenni. Ó 
kir. Magossága nem csak az itteni mulatságokat 
fenséges jelenlétével ’s bőkezűségével több ízben 
szerencsésítette, hanem a’ Mátrán tartott wag} 
vadászaton is jelen vala. Párád tömve most fő- 
kép magasb rangú vendégekkel; óhajtandó, hogy 
az időjárás itt mulatósokra kedvező Jegyen.“

A’ Duna-Gőzhajózási Társaság Igazgatósága saját 
kormánya alá vevéu ez idén a’ gőzhajókat, becsület-vá
gyának egyik fő tárgyául tűzte - ki a’ hajók belső inté
zésében olly rendnek eszközlését , melly az ottan tartóz
kodást az utazóknak lehető legkelleinesbbé ’s kényel- 
jne8bbé tehesse. — Ezt bajos ugyan elérni o t t , hol 
aránylag csekély téren annyi ember egybeszornlni kény
telen ’s hol kivált rossz időben az utazók a’ fedezetről 
a’ szobákba tolongnak ; mindazáltal a’ Rajnai gőzhajó
zás Igazgatóságának sikerült a’ feladást lehetőségig meg
oldani, olly szabályok létesítése által, mellyek noha e 
gyesek szabadságát itt ott korlátozzák is, de a’ közönség 
kívánatinak még is átaljában megfelelnek. Ennek esz- 
küzülhetésére azonban elkeriilhetlen volt a* közönség

együtt munkálása, melly a’ megállapított rendnek magát 
alávetvén annak fentartását lehetővé tette. A.’ Duna-gőz- 
hajozas Igazgatósága hasonló tekintetre tart számot az 5 
hajóit megtisztelő utazók részéről is, és várakozási ed
dig elé minden rangű utazóknak megfelelő magokviselete 
áltál nagyobbreszint teljesülésbe is mentek. Nem rég a- 
zonban Pestről Pozsonyba menet alkalmakor történt, 
hogy nehány úr a’ nagyobbik szobában dohányzástól tel
jességgel vissza nem tartóztathaték ’s mihelyt a’ szabály 
áthágva ’s a’ szoba füsttel megtelve volt, a’ többiek a- 
zonnal követek e’ példát és az egyszersmind háló és e- 
vő-teremül szolgáló helynek az igen sokak előtt eltűrhe- 
'etlen dohányfüsttel befertőztetésére segédkezet nyúj
tanak. A’ dohányzás kétségkívül nagy élemény annak , 
ki azt megszokta, ’s távol van az Igazgatóság azon szán
déktól, mintha ezt hajóiról száműzni kívánná.. Csakhogy, 
mint kiki átláthatja, nem kellene ez éleményt mások al
kalmatlanságára gyakorolni; és midőn az Igazgatóság bá
torkodik ez iránt a’ közönséghez e’ kéréssel fordulni , 
l.ogy ,,ha az idő nem engedi a’ fedezeten maradást, 
„akkor a’ szoba szintúgy mint szép időben a’ dohány
fü sttő l megkímélve maradjon“ meg van győződve, hogy 
e’ tárgy szíves figyelemre fog méltattatni. Az Igazgató
ság (igyekszik minden újonnan építendő hajóin nagyobb 
’s nagyobb kényelmeket szerezni a’ közönség számára ; 
melly czél azonban el nem érethetnék, ha az e’ végre 
tett intézetek az utazók részéről is nem pártollatnának. 
B. Puthon János, a’ gőzhajózási Társaság egyik Igaz- 
gitoja.

Tek. C z i n k e  F e r e n c z  úr , a’ magyar 
nyelv és literaturának a’ magyar kir. pesti fő 
oskolában volt kir. rendes professora Jul. 13d-*- 
kán Budán meghalt életének 74dik eszlendejébcn.

Tek. Forgó György úr, ns Pest-Egyének ér
demekkel teljes főorvosa, táblabíró 's m. tudós 
társasági lev. tag, minden szép, jó és hasznos in
tézeteknek buzgó előmozdítója, a’ senyvedő em
beriségnek az általa szerencsésen gyakorlott ht)- 
mojopathica gyógyítás által szives gyámola foly- 
vásti gyengélkedése után elhunyt Busiáson (a’ 
Bánátban), hová gyengélkedő egészségének hely 
reállítása végett utazott, folyó évi Júliusban, be
cses életének m. e. 5 X dik esztendejében. Béke 
a’ derék elhunytak poraira!

N A G Y B B I T A N N I A .
Julius 2dikún indúlt-el Royal Tar hajó az el

ső spanyoi-ángol batalionnal Plymouth éfc$. Sebas
tian felé, melly vagy itt, vagy Santanderben fog
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kiszállani. A’ hajó elindulta előtt megparan- 
csoltatott a’ katonáknak, hogy minden régi ru. 
hóikat levessék; ezeket akkor a’ megvásárlások
ra oda csődített zsidók megvévén a’ hajóról ki- 
hordták, az újonczok pedig egészen új öltözetet 
kaptak. Azon 10,000 font sterling, mellyet azon
nal készpénzül kelle kapniok, elsőben 20 font st. 
értékű valtúlevelekben vitetett hozzájok, de is
mét vissza kellett Londonba kész pénzzé váltás 
végett küldetnie; mi egy kevés késedelmet o- 
kozott. Wolwichnál megártván a’ hajó, Alava ge
neral és Evans ezredes a’ sereg megszemlélése 
végett a’ hajóra mentek. A’ spanyol követ azzal 
bíztató őket, hogy Spanyolországban nyílt karok
kal fogadtatnak ; Evans ezredes pedig igyekezett 
ezen expcditio dicső voltát értésökre adni ’s a’ fe
lől őket felvilágosítani, hogy nem a’ revolutio és 
anarchia sempedig a’ despotismns oltalmazása vé
gett mennek Spanyolországba. Nem győzte ez al
kalommal a1 királyné derék kormányát előttük 
eléggé magasztalni, mellyről azt mondá, hogy 
mellette minden Spanyolok a’ legtftzesebben buz
gókodnak ’s a’ t. Nem felejtette-el reményüket 
a’ Spanyolországban rájok várakozó nagy pénz
ajándék emlegetésével is kecsegtetni. Egy londo
ni hírlap igen nagyítottaknak tekinti Evans ezre
desnek ezen Ígéreteit ’s úgy vé li, hogy ha az ez
redes igazat akar vala mondani, jobb lett volna 
a’ seregeket arra figyelmeztetnie, először, hogy 
a’ mostani rekkenő része az esztendőnek épen 
legveszedelmesebb rájok nézve Spanyolországban, 
melly minden bizonnyal betegségeket fog rájok á- 
rasztani; másodszor, hogy a’ madridi kormány pén
zeden,’s ön seregeit sem képes fizetni; ’s harmad
szor, legyenek rá készen, hogy előbb utóbb minden
ből kipusztulva gyalázattal és szégyennel fognak 
visszaküldetni hazájokba, mivel a’ Spanyolok na
gyobb száma őket csak a’ papiroson és revolutiós 
hírlapokban óhajtja. Annyi igaz, hogy a’ mi szá
mos újonczoknak tettük megbánása felől közölte
tek, az tökéletesen megvalósult. Sőt sokak állí
tása szerént az elindulás napján a’ Jun. 27dikén 
még Dogsszigeten ősz vegyül ve volt 750 ember 
közül nem találkozott több 350-nél, és így felénél 
több megszökött. Most Kinloch ezredes lovas ka
tonákat széd, de lassan gyülekeznek.

Az irlandi oraügisták1 Jul. 2kán titkos gyű
lésekben ülték a’ Boyne melletti csatának évnap
ját. Rendzavarások ez alkalommal csak Ulsternek

Mouaghan városában történtek, hol nehány orang- 
isták összekoezódtak a’ katolikusokkal, Js kettőt 
közűlök, mielőtt a’constablesek közbejöhettek vol
na, megöltek.

Minthogy Denman lord, lord-főbíró ’s eddig a’ 
felső ház elölülője, legközelebb a1 többi főbírókkal 
együtt kéntelen leend az országot szokás szerint kö
rül útazni, felső házi előllülővé ideiglen Shadwell 
L. sir alkanczellár neveztetett; de a’ nagy pecsét 
őrzésére harmadik biztos nem fog neveztetni, 
mint váratott. Most tehát a’ kanczellári törvény
székben ésíelső házban, mellyre szoktak amattól 
hivatkozni (appellálni,) ugyanazon egy személy vi
szi az előlülőséget.

Oberg gróf Ilannoveráhól, a’ király lovász- 
mestere, Jul. Isőjén egy bérlett csónakban a’ 
Themsén leevezett, ’s közel a’ szónok házához 
megállapodván, levetkezett, a’ vízbe ugrott, hol 
fel ’s alá úszkálván ismét visszatért a’ csónak
hoz, az ülés párnája alól kivett egy kis üve
get , azt hirtelen kiitta ’s odébb úszott. A’ csaj- 
kász csak hamar bukdosni látván a’ grófot, útón
ná sietett, segítséget kiáltott, ’s a’ gróf kihú
zatván egy orvos házába vitetett, ki hánytatót a- 
dott-be neki, de annak sikere nem lön, ’s a5 gró
fot nehány pillanatig magára hagyó; azonban a- 
lig lépett-ki a’ szobából, Oberg gróf a’ tűkör elébe 
állott, ’s egy kis gyilokkal, melly bizonyosan 
zsebében volt, két mély sebet ejte meljén, s hal
va rogyott a’ földre. Egy ifjú , ki az alsó szobá
ban dolgozott, hallván a’ zördülést, segítségére 
sietett, de a’ hóitat nem lehetett többé életre hoz
ni. Számos németek állíták, hogy a’ gróf elméje 
mostanában meg volt háborodva; a’ jury ideig- 
leni őrültnek nyilatkoztató őt.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ pairszék Julius 2diki ülésében Lagrange 

vádlott ekép folytatá beszédét: Nekünk sóhajtoz
nunk kelle azon emberek igája alatt, kik szám
kivetésben sem tanultak’s nem felejtettek-el sem- 
mil-se. De a’ nép végre, kifárasztva a’ sanyarga
tás által, felkelt mint egy férfi, és a’ kik őt ar- 
czul csapdosák, kéntelenek voltak kegyelmet 
kérni tőle; azoknak, kik a’ népet nem egyéb
nek mint vérengző zsarnoknak mondák, meg 
kellett vallaniuk, hogy aa nép nagy és nemes. 
Mi elkezdtünk előrehaladni, ’s távolról sem a- 
karjuk az 1793diki kicsapongásokat visszaidéz
ni; a’ nép jobban van oktatva, nem akar egye«

)(



hut mint az ország ügyeiben részt venni, hogy 
a törvények ne csupán egy osztály érdekében 
hozassanak. Míg a' nép Júliusban g) őzedelemről 
's ennek gyümölcseiről álmodozott, az alatt ki- 
játszották kezéből a’ győzcdelmet; midőn fel
ébredt, egy királyt talált. Ekkor így szólották: 
Isten hozzád népek és propaganda melletti sym- 
pathia; Belgium egy angol praefectusnak adatott- 
által, Olasz-Lengyelországok, mellyeknek íijai 
vérüket a’ miénkel egy patakba ontották, vesze
delemre tétettek-ki, ’s akkor egy minister azt 
mondá, Varsóban rend uralkodik.'Ki támasztot
ta a’ lyoni nyugtalanságokat? A’ statushatalom; 
nz el akarta nyomni a’ munkások hatalmát, kik 
tudták, hogy a’ sikerülésnek legjobb eszköze az 
összeköttetés. Mi republikánusok ezt mondtuk 
nekik: kapesolódjatok-össze; egyesülten fen szó
val beszélhettek, a’ statushatalom emberei hall
gatni fognak rátok , mert így hatalmasok vagy
tok. Ne féljetek, a’ fenálló rendszer óriási lépé
sekkel siet elenyészte felé, önmaga fogja magát 
meggyilkolni. E* mondást értették a’ nép embe
rei. (Az előlülő kis ideig felfüggesztő az ülést, 
pihenést engedv én a’ beteges Lagrangcnak, ki 
továbbá így folytatá beszédét) : A’ statushatalom 
el fojt a az egyesületek előhaladásait, noha azok 
nem politikaiak valának, ’s győzni kard nélkül 
akartak. Én és a’ népnek három igaz barátja há
rom egész éjjet töltöttünk-el azzal, hogy az ápri
lisi harezot meggátoljuk; de a’ törvényszék előtt 
történt a’ legelső lövés. Egy férfi a’ politia közíil 
lőtt a‘ seregekre, de ugyan az vala első, ki a- 
gyon lövetett.“ Előadván Lagrange egyes eseteit 
a’ lázadásnak, így végzé beszédét: ,,A’ status- 
tiszthatóság halálos büntetést kért reánk. Én nem 
akarok kegyelmet; mártsák az urak vérembe ke
zeiket. Pilatus kezein még kétezer esztendő múl
va is vér csiigg. Csak örökös fogságra ne ítélje
nek az urak; ez kínosabb lenne a’ halálnál, ’s 
érette nem köszönetét, de átkot mondanék az 
urakra.“ Az előlülő felszólítá a’ vádlottat maga 
védelmezésére, 's örömét jelenté, hogy a’ vér
ontástól irtózást hallá tőle. Lagrange válaszoló, 
becsület szavára fogadta, hogy magát nem vé
delmezi. Elölülő: A* társai előtt tett ígéretet 
nem kell esküvésnek vennie; három védlőji úgy
is ügyészek. Lagrange: Én már feleltem előlülő 
úrnak, ’s feküdni kívánnék menni. Előlülő: Azt 
in eg nem engedhetem; azonban mielőtt a’ tanúk

kihallgattatnának, frissítőt vehet-be. Rövid szü
net után elkezdődött a’ tanúk kihallgatása, melly- 
ből a jött-ki, hogy Lagrangenak a’ lázadók közt 
csakugyan nagy befolyása volt, de azt sokszor 
fordító az emberek éltének megmentésére. (Oest. 
Beob.).

A’ pairtörvényszék Jul. 3diki ülésében az 
előlülő Beaune, Martin, Albert Hugón és Lava- 
chot v ádlottakat akará kihallgatni; de mindnyá
jan ellenszegültek, választott védőiket sürgetvén 
megadatni, mit az előlülő azonban megtagadott. 
Gasparin úr Rhone megye egykori főispánya kör- 
nyüíményes felvilágosítást ada a’ felkelés okai
ról, ’s az emberi jussok- és mutuellisták társa
ságáról. Carrier v ádlott Gasparin ín nak azon mon
dása ellen, hogy két tanú Carriert a’ Croix- 
Roussei felkelők vezérének ismérte, kívánta a- 
zoknak vallomását vagy pedig a’ Croix-Rousseí 
bíróét ismét felolvastatni, mellyekből ellenkező 
fogna kitetszeni. Favre úr dicséré, Gasparin el
lenben gyalázá Carrier magaviseletét. További 
beszédében Gasparin úr a’ munkások békétlen
ségét a’ napibér meghatározása felett támadt fél
reértésnek tulajdonító. Girard vádlott nehány 
kérdést intézett Gasparin úrhoz , mellyekre emez 
csak tétovázva felele; Girard és Poulard mellett 
azonban kedvező bizonyságot tett. Az Április 
lődiki történetekre nézve azt mondá, hogy a’ 
katonák elsőben együtt barátkoztak a’ munká
sokkal. Favre úrnak azon kérdésére, miért nem 
vett-elő mindjárt eleinte minden katonai rend
szabásokat, azt feleié Gasparin úr, hogy tele
graph által segítséget kért, de azt kapta felele
tül , bog) a’ szomszéd megyéket nem lehet kato
naság nélkül hagyni. Favre úrnak nehány kér
déseire azt is clismérte, hogy a’ második sánezo- 
lásra Budget general testőrjei tüzelése adhatott 
alkalmat.

A’ Journal de Paris Jul. 4dikén következő 
kerülő iratát közli a’ hadministernek a’ katonai 
osztályok fő felügyelőihez, a’ katonai felügye
lőkhöz ’s a’ t . , mellyre ugyanezen hírlap meg
jegyzése szerént, Seine megye’ főispányának a’ 
katonaszedésről közrebocsátott hirdetése nyújta 
alkalmat: „Paris Jun. 24dikén 1835. Uraim! A' 
49dik hirdető jelentés tudtokra adta az uraknak, 
hogy az idegen ezred számára az Önkénytes ka
tonaszedés elkezdődött. Ezen ezred rendeltetése 
Spanyolországba menni; minélfogva elhatároz-
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lam, hogy minden Francziáknak, kik a' consti- 
tutiós ügyet Spanyolországban védeni szándékoz
nának, kivételképen , az 1831d. Martzius l8diki 
utasítás első czikkelyéhez képest, ’s részemről 
minden további jóváhagyás nélkül, az idegen 
ezredbe állás megengedtethetik, ha az 183 Id. Mar
tzius lOdiki királyi rendelet Cdik czikkelye által 
megkívánt időkorral és ügyességgel bírnak. A’ 
katonafogadásról szóló jegyzékek az említett ki
rályi rendelet 4 és 5dik czikkelyei kifejezései
vel készítessenek, m*g pedig a’ katonai al-pa- 
rancsnokok nem pedig a’ polgári tisztviselők ál
tal, mint ezt a’ sereg újon ez fogadásár ól szóló 
törvényt megelőző 1 S31 d. Martzius 18diki uta
sítás ladik czikkelye rendelte. Azon jóváhagyás
ra nézve, mellyet a’ polgári törvénykönyv 2Ük 
cikkelyének rendelése szerént franczia nemzeti- 
ségok megtarthatása végett a’ béállandó katonák
nak kérniük kell, értekezni fogok a’ pecsétőr 
és igazság-minister úrral, hogy azt megnyerhes
sék a* nélkúl, hogy magoknak iránta legkisebb 
lépést is kellene tenniük. Számot tartok az urak 
szolgálati készségére, hogy e’ rendeléseket tehet
ségük szerént pontosan fogják teljesíteni, mellye- 
ket haladék nélkül ’s minden hatalmokban lévő 
módokon igyekezzenek köz hírré tétetni Maison 
marquis, hadminister.“

A’ Messager áll tása szerént e’ hivatalosan 
nem közlött kerülő irattal a’ czélba vett katona
szedésre nézve ellenkező rendeletnek kellett ki- 
bocsátatni, mivel a’ magokat eddig jelentett sze
mélyek, azon módon ismét haza küldettek. A’ 
Journal des Debats szerént Desmichels general 
csakugyan nem vállalta-fel az idegen ezred ve
zérlését.

Toulonból Jun. 30dikán Nestor, Triton és 
Duquesne liniahajók , ’s Durance, Rhone, Aga
the, Lamproie és Finisterre terehcorvettek in- 
dultak-el Algierba, onnan az idegen sereget Spa
nyolországba átszállítandók; Fortune tereheor- 
vette és Menagere brigg is , még elébb mint a- 
mazok, ugyancsak Algierba ment.

Toulouseban Jun. 24dikén zavargások tör
téntek. Dugabé követnek gúnymuzsikát csináltak, 
viszonzásáúl azon éjjeli muzsikának, mellyel őt 
barátai nehány nappal elébb megtisztelték. Szá
mos ifjak: éljen Y. Henrik! le Lajos Fileppel! 
kiabáltak; mások ellenben a1 marseillaiset dalol
ták, majd hátdöfések jöttek közbe , mellyekből

! párviadalok származtak. Az összecsódülteket egv 
osztály lovas pattantyússág szélesztette-el. 

N É ME T OR S Z Á G.
A frankftuti Oberpostamtszeiínng szerint 

Beira herczegasszony, Don Carlos három fijá\ai, 
a’ leoni püspökkel és 40 személyből álló kísére
t é ü l ,  Juh 7ikénMainzba érkezett, ’sott a'hely
beli kormányzó által fogadtatott. Estve az ausztriai 
és burkus muzsikakarok játszottak szinte éjfélig a’ 
vendéglő előtt, hol a’ magas vendégek szálva 
voltak, kik Juh Sdikán a’ Rhenuson felfelé gőz
hajón sétahajózást szándékoztak tenni, köv étke
ző nap pedig útjokat Schrökh felé folytatni.

Wiirtembergi király Ő Felsége, a’ koronaö
rökös , és Mária, Sófia herczegasszony ok Ő Fen
ségük, Teck grófok és grófnék neve alatt, Ju
lius ldikén, gőzhajón, Kölnbe érkeztek, ’s „a1 
császári udvarhoz“ czímii vendéglőbe szállottak, 
más nap pedig tovább folytatták útjokat Scheve- 
ningen fürdői felé. Ugyanekkor Beira hcrczegasz- 
szony is Don Carlos három fijával, t. i. az astu- 
riai herczeggel, János és Ferdinand infansokkal , 
Kölnbe ment, ’s az említett vendéglőben száilott- 
meg. Dél felé meglátogaták Ő kir. Magasságok a’ 
főegyházat és annak nevezetességeit, következő 
reggelig e’ városban szándékoztak mulatni. 

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Berlin, Jun. 28dikén. Tegnap egy Kalischból 

visszatért személy a’ tudósítást hozá, hogy a’ 
legfőbb vendégek fogadására becses bútorokkal 
ellátott 15 magános házon kívül még, az idegen és 
orosz generálok, főbb tisztek, ’s az ezekkel egyen
lő rangú hadi ’s polgári tisztviselők, és a’ hivata
los uraságok kísérete ’s cselédei számára, közel 300: 
az idegen és honi alsóbb tisztek számára pedig í 500 
szállás van a’ városban, külső városokban és kö
zel fekvő helységekben elkészítve mindennel, mi 
illy rövid mulatósra szükséges. Több száz ház új 
dísszel ’soszlopzatokkal ékesítetett-fel császári köl- 
cségen. Szükséges bútorokat a’ legfőbb vendégek 
számára részint a’ császári várak, részint a’ var
sói bútor-raktárak, részint az asztalosok és a’ szom
szédságból összehíttszámos kézmívesek szolgáltat
nak. A’bútorok, mellyekkel a’ magános házakbeli 
szállások felkészítettek, a’vendégek röv id haszná
lása után, a’ házbirtokosok tulajdonai maradnak. 
Drága edények ‘s szövetek érkeztek görög-orosz 
tábori egyház felállítására. Nehány első rangú 
vendéglők, borkereskedők, divatárusok, még Pa
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risból \  Pctersburgból is, fénnyel ’s ízlettel ké
szítik már áruhelyeiket; sót egeszen idegen s 
nemzeti sajátságukban megjelenő személyeket is 
láthatni, mint speculansokat, az idegen ’s honi 
kereskedők közé elegyedni, intézeteket tenni kü
lönféle áruiknak hosszú sorban kisebb nagyobb 
bódékban leendő kiállítására, ’s e’ hely idegen al- 
katjaival nem sokára úgy fog előtűnni, mintha 
Beaucaire és Nischnei-Nowogorod vásárai ösz- 
szeolvadtak volna. E’ szerint a’ városban már 
nagy életet vehetni észre, más felől pedig napon
ként hallatszik a’ táborba érkező seregek nyusziká
jának zengése. A’ béke és háború képei most kü
lönösen tűnnek a’ vizsgáló szemeibe.

A U S T R A L I A .
A’ múlt esztendei Május hónapban a’ Sand- 

vicli szigetek ifjú királya magát érett korúnak 
nyilatkoztatván a’ kormányt kezéhez vette. Fő 
embereit egy nagy gyűlésre öszvehíván előttük 
kijelentette, hogy ő jövendőben az ország törvé
nyei szerént fog uralkodni, és sem a’ Missiók 
sem más akárki által magának parancsoltatni 
nem enged ; az éjszakamérikai methodista missio- 
nariusok legnyomóbb rendeléseit eltörlötte ; ’s a’ 
szigetek a’ kereskedési iparban már is nagyot 
gyarapodtak. Az elszegényűlés okai ugyan még 
sincsenek eltörülve, a’ berzsen-fa naponként rit
kul , s a* statusjövedelmek ebből eddig vett fő 
forrásokat t. i. a’ révi vámokat csaknem egészen 
elvesztették. Most a’ jövedelem forrásait egyedül 
a’ só kivitele és a’ királyi uradalmakból vett ha
szon teszik. A’ király, hajóit amérikai kapitá
nyoknak adta-által, kik azokon Californiába, 
Chinába és Kamtsatkába útakat tesznek, ’s nye
reségeket , melly azonban igen csekély, a’ királ
lyal megosztják. Mind e’ mellett is a’ szigetnél 
eleség szerzés végett kikötni szokott sok hajó 
reménységet nyújt nagy kerti és mezei gazdál
kodás haszonnal folytathatása iránt, ’s eszközö
ket szolgáltat az idegen árúk vásárolhatására. A’ 
nép munkás 3 és jó hajóslegények, katonák vál
jak belőle, s mivel segedelem-forrásait most 
jobban kénytelen használni, reményIhetó, hogyr 
az erdőkből eddig vett jövedelmei megcsökke- 
nésc inkább hasznára lesz mint kárára, ’s lelki 
erejét kifejtven a’ mivelódés útján elő fogja se
gíteni. A’ szigetek kereskedési szerződéseket kö
töttek Angolországgal ’s az éjszakamérikai sza
bid statusokkal, *s Woahuban, melly csinossá

gára európai városhoz hasonlít, amérikai és an
gol consulok lakoznak. A’ legújabbi tudósítások 
elindultakor arról is szó volt, hogy könyvsajtó 
állítassék, ’s nemzeti nyelven egy hírlap adas- 
sék-ki.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonneból Julius 3dikán költ levél Bilbao 

ostromáról és felszabadításáról következő tudósí
tásokat közöl: Sappho hajó, melly ide S. Seba- 
stianból a’ múlt éjjel érkezett, bizonyos tudósítást 
hozott Bilbaonak az ostrom alól felszabadulta fe
lől. Jul. Iső napján ment-bé La Hera general e’ 
városba, hová Portugaletéből jőve 14 batalion- 
na!, mellyeket Ordunnából hozott, ’s Espartero 
osztályához tartozó 1G batalionnal. Közeledtekor 
Don Carlos Onnateba vonóit-vissza; a’ carlisták 
siettek ágyúikat eltakarítani, ’s mint beszélik, 
egyrészét a’ hegyek közt rejtették-el, de a’ chri - 
stinosok 1*2 ágy út elvettek tőlök. Bilbaoban nagy 
az örvendezés. Még 27 és 29dikben sokat szen
vedett a’ város, de az erősítések nem sokára 
helyre fognak állítatni; az ellenséges tábor részé
ről pedig újabb megtámadástól nem félhetni. E- 
raso néniéily levelek szerént megsebesedett, má
sok szerént meghalt. A’ carlisták vesztesége Bil- 
baonál holtakban, sebesekben és hátra maradt be
tegekben 3 ezerre tétetik.

A’ Moniteur és Journal de Paris Jul. 8di- 
kán telegraphi jelentést közölnek Bayonneből 
Julius 6dikáról, mellyé szerint a1 királyné sere
gei Julius 3dikán még Bilbaóban voltak 's moz
duláshoz készültek. Paris börséjén Jul. Sdika dél
után hírlelék, hogy a’ christinosok Jul. 4kén ki
indullak Bilbaóbol ’s La Héra generál erős csa
patot küldött Navarrába Puente la Rey nát felmen
teni, melly négy carlista batalion által ostromol- 
tatik.

A’ Gaceta de Madrid Jun. 29kén írja: hogy 
a’ regens királyné Don Geronimo Valdes generál
nak a’ munkálati hadsereg fő vezérségéről beadott 
lemondását elfogadá, ’s hellyette Sarsfield gróf s 
generál helytartó neveztetett a’ hadsereg fővezé
révé és Navarra al-királyává, kormányzójává 
*s főkapitány ává. Madridi Jun. 30diki tudósítá
sok szerint a’ főváros egészen Zumalaccareguy ha
lálának hírével van eltelve. A’ ministeri hírlap 
a’ sajtószabadság ügy iben mondja, hogy a’ kir. 
ccnsorok Junius 28dikán a’ belső ministerhez 
gyűltek, ki a’ sajtószabadság iránt kedvezést
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ajánlott nekik, hogy az felfedezze a* visszaélése
ket, ’s megszüntetésüket eszközölje; javallá to
vábbá, hogy a’ jelen pillanatban csak a’ vallás, er
kölcs és szabadság ellenségi ellen gyakorolják ke
ményen censori hivatalukat,

A’ Journal de Paris Jul. 8dikán e’ levelet 
közli Pálmából (Majorca sziget fővárosából) : „E’ 
város lakosait Jun. 15 és lödika közti éjjel egy 
rémítő dörrenés, éjfélután 29 perczel, felriasztá 
álmukból ’s a1 mezőre uzé-ki. A’ dörrenés két 
másod perczig tartott, ’s érezhető földrengéstől 
kísértetett, melly felülről tetszők lefelé jőn i; az 
ég tiszta volt, éjszaknyugoti szél fújt, ’s a’ hold 
utolsó negyedében éppen akkor tünt-fcl. E’ leve
gői mozgás a’ szigetnek csak közép-nyugoti ré
szén, délnyugotról éjszaknyugot felé volt érez- 
Irető. Dragonerában két franczia hajó állott, de 
sem dörrenést nem hallott, sem rengést nem ér
zett, Jun. 17dike éjjelén ugyanazon időpontban 
hasonló de gy engébb dörrenés ismét kiriasztá há
zaikból a' lakosokat, kik a’ mezőkön ütöttek-fel 
sátorokat, az előkelők pedig mezei lakjaikba siet
tek , *s a’ város szinte pusztán maradt. A’ ré- 
müUséget legfelsőbb fokra emelé bizonyos S. Vin
cent nevűnek még emlékezetben lévő jövendölé
se, ki ez előtt egy századdal a’ papi szószékből 
hirdető, hogy7 Majorca szigetet három foldrendü- 
lés után a’ tenger habjai borít andják-el. A1 har
madik dörrenés tehát leírhatatlan félelmek közt 
váratott; a’ városban megmaradtak egyházakba 
sietének könyörögni a’ veszély elhárításáért, ’s 
midőn Jun. 20dikán delutánni 8 órakor és 16 
perczkor újabb dörrenés ballatszék kemény föld
rengéssel, halál rettegései közt futottak a’ me
zőre; a’ város egészen puszta, a’ lakosok mind 
a’ mezőn tany áznak, kínos aggodalmak közt vár
ván a’ pillanatot, mcllyben a’ tenger clnyelendi 
a* szigetet.

Parisba Jul. 8dikán érkezett telegraphi jelen
tés szerint Cordova general a’ parancsolat alatt 
lévő hadosztályokkal Jul. 5dikén Biibaoból ki
indult Moreuo ellen, ki Don Carlos seregeit ve
zérli. E telegraphi jelentésből, monda’ Messager, 
láthatni, hogy Cordova Morenóval akar meg
mérkőzni ; és így a’ carlista sereg vezérlése Mo- 
rmora bízatott, mint ezt már néhány nappal ez 
előtt jelentettük, más részről pedig Cordova, ki
nek Madridból az éjszaki sereghez utaztát szinte 
említettük, fővezérséget visel. Csakúgy an azt

j halljuk, hogy ő a’ hadsereg másod fővezérévé 
neveztetett, *s a’ baski tartományokban a’ mun
kálatok kormányzása reá bízatott, az első fő
vezér pedig, Sarsficld Navarrában fog fellépni. 

P Ü R T U G  ALLI A.
Lissabonból Jun. 24dikéig terjedő tudósítá

sok érkeztek Angliába; egy7 hajó az ángol kor
mánynak szóló hivatalos iromány okkal Junius 
24ikén oily hirtelen evezett-el a’ fővárosból, hogyr 
még magános leveleket sem vehetett-fel; amaz 
irományok tartalma nem tudatik; egy bizonyta
lan hír szerint újabb ininisteri változást tárgyaz. 
Az új közjövedelmi minister úgy látszik igen 
megszorult pénz dolgában, ’s a’ dohánybérlok- 
kcl sikereden alkudozott költsön iránt, mert a 
bank által mindig cserben hagyatott. Perez de 
Castro, lissaboni spanyol követ, nem fogadá-el 
az új spany ol ministeriumban neki ajánlott he
lyet. Marokkó császárja, mint beszélik, nem 
akará kiadni a’ miguelistákat, kik a’ zőldfoki 
szigetekről futottak az ő birodalmába.

A’ Journal des Debats Jul. Odikén így ír : 
,,A’ közelebb Londonba érkezett portugáli tudó
sítások hihetőnek tartják a" ministerium változá
sát vagyr legalább módosítását. Lissabon csende
sen volt, de a’ tartomány okban némelly rendet
lenségek ütöttek-ki. A’ kormány, úgy7 látszik, 
igen megszorult pénz dolgában; az új közjöve
delmi minister, Campos úr, nem bírja-meg a’ rá 
bízott terhes hivatalt, ’s bizonyosnak mondják, 
hogy7 a’ lissaboni bank igazgatói nem akarták a' 
kormánynak előbb megígért 22 ezer font sterling 
költsönt megadni* A’ segédseregnek Spany olor
szágba küldése iránt még semmise határoztatok; 
vonakodtak 8 ezer embert kibocsátani az ország
ból , és ámbár Spany olország megígéré az expe- 
ditio költségeinek későbben visszafizetését, a’ mi
nisterium még sem volt hajlandó pénzt adni rá, 
mit talán a’ kincstár állapotja nem enged-meg.“

Lissaboni Jun. 1 Idiki levél szerént az előb
bi ministerium csakugyan rá vette a1 királynét, 
hogy Villareal grófnak 5s Miranda úrnak status
tanácsosokká ne veztetését aláírja. így tehát a’sta- 
tusíanácsnak 12 tagra határozott száma bé van 
teljesen töltve, melly nek fele a’ Carvalho ésFrei- 
re pártján van. Palmella herczeg és Saldanha 
marsai, mint híre van, megbánták nőinélly tár
saikkal a’ kormány7 felvállalását. Közönséges hie- 

. delem, hogy a’ ministerium mostani formájában
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nem soká állhat, Palmella herczeg és Saldanha 
marsai azonban az új ministeriumban is megtart
ják mostani helyöket. Az új közjövedelmi mini
ster Campos minden tisztektől új számadásokat 
kíván, hogy a’ Carvalho alattiaktól meg lehessen 
az újabbakat különböztetni; a’ harminczadoknak 
pedig megparancsolta, hogy minden behozott ide
gen árúk felől pontos jegyzéket vigyenek. A St. 
Lbesi orosz consul politikai gondolkodása mód
jáért hivatalából kitétetett; az amerikai consulság 
i s , mellyet eddig v iv e , az előlülő által másra 
bízatott.

A’ Sun tudósítása szerént a’ királyné az u- 
tóbbi ministerium feloszlása óta annak olly sok 
alsóbb rendű tisztviselőit bocsátotta-ei hivatalaik
ból, hogy végre Palmella herczeg kénytelen volt 
Ó Felségét tette helytelen voltára figyelmeztetni, 
mivel e’ hivatalok olly hiedelemmel vásároltat
tak-meg,  hogy holtiglan fogják vevőik azokat 
% iselni. Palmella herczeg figyelmeztetését Saldan- 
ha marsai is pártolván, a’ királyné kénytelen va- 
ia többet e’ tisztekből el nem bocsátani, kik kö
zöl mintegy két száznak nevét adták vala bé tit
kos tanácsosai hogy őket hivatalaikból minél 
hamarább kitudhassák. E’ cselekedet nagy béké- 
telenséget okozott. Újabb hírek ismét ministeri 
változást emlegetnek.

A’ Diario do Goberno Jun. 12dikén a’ had- 
ministernek egy hirdetését közli, melly szerint 
a' szabadító seregben szolgált ’s már szabadságot 
nyert katonák ismét meghívatnak, hogy , miu
tán a’ háború Spanyolországban mégis dühöskö- 
dik, a* sorezredekben mint önkéntesek az eddi
gi feltételek ’s jutalmazások alatt még esztendeig 
szolgálnának; továbbá rendeltetik, hogy mind
azon hazafiak, kik önként ’s mielébb a’ hadse
regbe állanak, és magokat három esztendei szol
gálatra kötelezik, 5 ezer reis jutalmat fognak 
kapni.

\ a kormány Cadixból és a’ Tangerben (Ma
rokkóban) lévő portugáli consultól tudósítást ka
pott , hogy Maria portugáli schooner a’ St. Jagó- 
ban fellázadt batalion egy részével Mogadoreba 
érkezett, ’s a’ maroccoi kormány, a’ consul elő
terjesztésére, elfogatá azt a’ rajta volt rablott va
gyonnal és lázadókkal együtt, kik Lissabonba

küldettek, hogy ott büntetésöket elvegyék. A- 
zonban ezeknek száma csak 17; a’ többiek Nor- 
folkba mentek Virginiába. Principe Real szálító 
hajó 28 fogollyal St. Jagóból Lissabonba érkezett. 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápoli Junius 24dikén költ tudósí

tások szerént a’ nagyúri testörsereg osztályos ge- 
ralja Ferik Ahmed basa Junius 20dikán Konstan- 
tinápoibói Zimonon keresztül Bécsbe indúlt, mint 
a’ porta rendkívüli követe, olly megbízással, 
hogy a’ Sultan feleletét Ő cs. k. Felségének bol- 
dogúlt attya elhuny tárói ’s Ő Felségének uralko
dása kezdetéről Stürmer bárótól általadott értesítő 
iratára megvigye, egyszersmind a’ nagyúr sajnál- 
kodását ’s Ő Felsége uralkodásához szerencsekí
vánásait kifejezze. Ugyanez napon vala Königs
mark gróf burkus királyi rendkívüli követ ’s meg
hatalmazott minister elfogadó audienczián a’ nagy
vezérnél, melly után a’ porta ministereit, Chos- 
rew basa seraskiert, a’ kapudan basát és a’ sultan 
vejét Halil basát meglátogatta.

Smyrnában Junius 22diki legújabb tudósítá
sok szerént folyvást tartotta1 döghalál, melly no
ha a’népességhez képest kevés áldozatokat ragad- 
e l , mindazáltal igen veszedelmesnek mutatkozik, 
mivel 55 részint görög, részint örmény és zsidó 
személyek közül, kik benne kiütése óta megbe
tegedtek, csupán nyolczan menekedtek-meg a’ 
haláltól. Magnesiában es Balikesserben is kiütött 
a’ döghalál, ’s nehányan Kalavában is megbetege- 
gedtek; miből azon agodalom támadt, hogy a’ 
nyavalya egészen Salonicliiig és Seresig el fog 
terjedni. Magában Konstantinápolban az ögészségi 
állapot nyugtató volt.

H O L L A N D I A .
Amsterdamban Jul. 3 és 4dike közti éjjel 

népzavargás történt. Az adószedő tiszt egy hir- 
detvényben felszólítá, az adózókat, fizetnék-be 
az adót; mire temérdek nép csődült-össze, az 
adószedő házára rohant, azt lerontotta a’ tisztet 
pedig vízbe vetette; még Jul. 5dikén is folyvást 
tartott a’ zűrzavar. Minden becsületes polgár saj- 
nálá a’ rendzavaroknak ez önkényes ’s büntetés
re méltó tettét. A’ város őrserege szaporítatott Jul. 
7kén ’s a’ nép lecsendesűlt.

Kiadja K u l t s  ár A. —-Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkert utcza 498. sz.
Nyomtatja T r a t  t ne r- K á r  o l yi. Urak' utcxája 612 szám.



(1) Híradás. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésében 
ezennel közhírré tétetik: hogy a’ Pécskai királyi kamarai tiszttartósághoz tartozó szőlőkből 
reménlendő idei dézma borok folyó é \i  Augustus 27dik napján szokott reggeli órákban a'Pécs
kai kir. kamarai tiszttartóság tiszti lakházában tartandó árverés útján a" legtöbbet ígérőnek 
eladatni fognak. A' venni szándékozók a’ fent kitett napon és helyen tartandó árverésre, ele
gendő bánatpénzei ellátva, megjelenni ezennel illendően meghívatlatnak. Budán Julius 18d. 1835.

(1) Szarvas marha eladás, a ’ nagymélt. 's méltóságos Buzini gróf Keglevits 
nemzetség részérűl ezennel közhírré tétetik , hogy szeretett testvéreknek, néhai méltóságos 
Buzini gróf Keglevits László úrnak, országszerte nevezetes tőke, és üsző gulyája öszvesen, 
jelesül 117 darab még fajzásra alkalmatos tőke tehenek, 27 darab négyesztendős, és 49 da
rab háromesztendős, ez idén bika alá jött üszők, 27 darab kétesztendős és 34 darab egyesz- 
tendős bika nélkül különösen járt üszők, 2 darab még üzésre alkalmas bika, 2 darab három 
esztendős, 3 darab kétesztendős, és 10 darab egyesztenriős bikák folyó évi September hónap 
harmadik és következő napjain, az új szászi földön, a’ hol a’ tőke barom, és a’ 61 darab 
üsző marhák járnak , árverés útján a’ többet Ígérőnek szakaszonkint készpénz fizetésért el- 
adattatnak; addig is a’ venni és megnézni szándékozók bővebb tudósítást vehetnek a’ Nagy 
Kátai uradalom tiszttartóságánál. Kováts Mihály tiszttartó, s. k. (4 )

(1) Hirdetmény. Tekintetes Pest vármegyében helyheztetett Nagy-Bótsai pusz
tának a' ns Hajós família birtokában lévő része (mellynek szántóföldje, kaszálló rétje, és 
legelője együttvéve, 1600 négy szeg öllel mérve, 3178 jugerumot, vagy holdat teszen, a’ nyár* 
jas erdeit ide nem számítva) a’ birtokosok által a’ fent nevezett pusztán, tulajdon majorjoknál, 
e' folyó 1835dik esztendei September hónap' 23dik napján délelőtti 9 órakor árverés útján ni 
többet ígérőnek, 6 egymásután következő esztendőre, az 1836dik esztendei Szent György nap
tól 1842dik esztendei Sz. György napig, árendába fog adatni. A’ többi bérleti feltételeket meg 
lehet addig is tudni nemzetes Szeles József kecskeméti főbíró, vagy ugyancsak Kecskeméten 
ns Hajós József uraktól. A’ bérleni szándékozók a' fent kitett napra és helyre a' szükséges 
bánatpénzei ellátva ezennel meghívattatnak az Örökösök által. ( 3 )

(1) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik : hogy a' Tokaj koronái mezővárosban lévő fekete sas czimü vendég- 
fogadó, Tarczal mezővárosában az uradalmi tiszttartónak írószobájában folyó esztendei Augus
tus 3kán tartandó nyilvános árverés útján a’ legtöbbet Ígérőnek, folyó esztendei November 
Jtől kezdve számítandó egymásutáni három esztendőre bérbe adatni fog. MeJly árverésre a* 

Második Félesztendo 1835.

7. szám. HIRDETÉSEK Julius Ildikén 1835.
Ä  H a z a t  K ü l f ö l d i  T u d ó s i t  á s ó k h o z .

F i g y e l m e z t e t é s

a’ „ 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 “ i ránt .
A1 két testvér Haza nagyérdemű Fiaival, kik még hírlapjainkra előfizetni kívánnának, egész tisz
telettel tudatjuk j hogy Hazai *s Külföldi Tudósításinknak, folyó Julius elején beállott félesz
tendei teljes számú néhány példányaival még szolgálhatunk. Pest, Julius 22kén 1835.

A’ H azai ’s Külföldi Tudósítások Hív at (da. 
Zöldkert úteza (̂ o&í&acfjer ®af|e) 498 sz.
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bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei felkészülve a’ szokott reggeli órákban megjelenni 
ezennel hivatalosak. A’ bérlet feltételeit a’ fennemlített tiszttartói írószobáLan az árverés előtt 
is megtudhatni. Budán Julius l lkén  1835.__________________________  (3)

(1 )  Főméltóságú Gyaraki Grassalkovich Ő Herczegsége uradalmai Igazgatósága részé
ről közhírré tétetik , hogy e’ folyó esztendő Augustus őkén Örkényen akár summásan akár 
részenként hizlalt örök ürü 2400 darab, — Augustus 12kén pedig Issaszegen nemesített hágásra 
alkalmatos kosok 150 darab — tenyésztésre alkalmatos nemesített anya-juhok 1700 darab — 
mustra anya-juhok 800 darab — mustra bárányok 800 darab — szokott reggeli és délutáni órák
ban készpénz fizetés mellett árverés útján eladatni fognak, a’ venni szándékozók a’ fentebb 
megnevezett helyre, és időre illendően meghívattatnak. f3 )

F i g y e l m e z t e t é s .
E’ c z i m  a l a t t i  d i v a t  ú j s á g o t

„ R  a j z o 1 a t o k 44
Julius' lsőjétől képekkel együtt folyvást megszerezhetni. Megjelen hetenkint kétszer, eredeti 
pesti ’s külföldi másolt divatképekkel 's nemzeti-képtárral. Előfizetési díja félévre postán 5 
for., helyben 4 ft pengő. Szerkeszti ’s kiadja

M  h n k á  c 8 y  J á n o s .  (3)
(2) Jelentés. A’ m. kir. tudományos Egyetem öt gyakorló kórházainak szükségé

re megkívántainak: mintegy
a) 439J rőf legalább is f  szélességű, középszerű minémüségü, ingekre törülközőkre, 

lepedőkre, ’sat. vafó , jó , és erős úgynevezett házi vászon.
b"! 78^ rőf háló-ruhákra, és vánkosokra való nyomtatott kék vászon.
c) 108 rőf béllésnek és háló-köntösnek való résszerint ezüst színű, résszerint fehér

barchet. Végre
d) 35 rőf szalmazsákoknak való vastagabb vászon.
Ezen előszámlált vászon nemeknek szolgáltatása arra fog bizattatni, a’ ki azt a’ leg

jobb minémüségben, és legolcsóbb áron magára felvállalja. E' végre folyó Julius hónapnak 
27dik napján délutáni 4 órakor, a’ királyi Egyetem’ orvosi-karának Hatvani útezában lévő 
épületében, az úgynevezett ,,Jesuita“ házban nyilvános árverés fog tartatni, mellyre mind 
azok, a’ kik a’ fellyebb említett vászonbéli szereknek szolgáltatását felvállalni szándékoznak, 
ezennel meghívattatnak, olly megjegyzéssel, hogy kiválasztás végett a’ megirt vászonnak ne
meiből mustrákat is magokkal hozni ne terheltessenek. Költ Pesten Julius 17ú. 835. C3^

( 2 )  L o -a r V C r e S . Gróf Hunyady’ gazdaságbéli igazgatósága közhírül adja: hogy 
foljo észt. September 9kén délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszy Ürményhcz közel lévő pusz
tán Nyittra vármegyében, ugyanazon uradalom méneséből 120. — Gróf Eszterházy Mihályéból 50. 
ló , és pedig az előbbiből: mén — heréit és kancza-csikók idei 25 , esztendős 18, kétesztendős 
24. (mellyek közt egynéhány telivér is) három esztendős 18, négyesztendős 15, (vagyon köz- 
tók paripa és kocsi-ló) még anya kancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; esztendős 9 — két 
esztendős 10; — három esztendős 14; és öreg kancza 10; a’ legtöbbet Ígérőnek kész fizetés mel- 
>ett cladatni fog, Lrményt Julius lOkén 1835. (6 )

 ̂ p Gróf Uunyady’ gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy
;j\<t es i . anos ej\.  vasár alkalmával hágó kosok, úgymint:  Prima Electa és superelecta 
kosok , i l lő i  utczaban a gazdasági Egyesület’ köztelkén szabad kézből eladandó lészen. Lr- 
mcoyt Julius lOken 1S35. £0)



Lemondás a’ Visszalépésről
a’ S a m o k l e s k i  n a g y  és  n y e r e s é g e s  Lo t t é r i á r a  nézve

Coith DL Fia és Társánál Becsben•
A’ húzás véghez megy, ha elébb nem, November 26<likáit 

a folyó esztendőben, bizonyosan.
F e l s é g e s  e n g  e/d e l e m m e l  a’

S A M O K L E S K I  S Z É P  U R A D A L O M ,
mellyért visszaváltságúl :

X 0 X

2 5 0 ,0 0 0  Vál tó,  vagy 1 0 0 ,0 0 0  
Pengő forint igértetik lottéria által ki fog játszatni. Ezen nyereséges lottériában

vagyon 2 5 , 9 1 4 pénznyerő sors, mellyek 5 2 5 ,0 0 0  váltó forintot tesznek, és 7 ,5 0 0  feketesors
melh'nek becsek T e ljO O O  v á l t .  f o r i n t

öszvesen tehát vált .  f or i nt .
pénznyerő sorsokra ekként felosztva :

250,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 0,000, 5 ,000, 4,000, 3,500, 3,250, 3,000,
2,250, 2,000, 1,500, 1,300, 1,200, 1,000, 500 , 250, 2 0 0 , 125, 100 ’s így tovább; v . for.

és 7 , 5 0 0  fekete sorsokra, a’ kimutatás szerint.
A' k é k  i n g y e n n y e r ő  s o r s o k n a k  k ü l ö n ö s  h ú z á s á r a

5 0 2  pénznyerő sorsok vannak határozva úgymint: 2 0 , 0 0 0 ,  0 , 0 0 0 ,  3 , 2 5 0  , 2 , 2 5 0 ,
1 , 0 0 0 ,  5 0 0 ,  2 5 0 ,  1 2 5 ,  1 0 0  vált. forint, ’s így tovább;

öszvesen tehát 5 0 ,0 0 0  vili- f . r i n . .

A’ kiválogatott kék színű ingyennyerő |  j Á  ( U k A  f o r i n t o t t  k e l l n v e r n i e k .  
sorsoknak, a’ díj-sorsokkal együtt '

A’ kék ingyen nyerő sorsok nemcsak az által tüntetik-ki magokat nyereségesen , hogy ezek 
bizonyosan nyernek, és közülök» 502nek okvetetlenííl kétszer kell nyerni; hanem azáltal is 
még, hogy ezek a' többi sorsokkal együtt a’ jószágokra és a’ pénzbeli nyerésekre is szintúgy 

játszanak, ’s ennek felette szerencés esetben tizenegyszer nyerhetnek.
A’, ki öt veres sorsot vesz 12  ̂ v. forintjával, azokra ráadásul egy kék ingyennye^ő sorsot 
kap (m ellynek, a; mint feljebb mondódott okvetetlenííl nyerni kel l ) ,  mind addig, míg azok 
einem fogynak. — A’ ki pedig 5 fekete sorsot vesz 10 vált. forintjával, annak azokra csak 

egy közönséges fekete sors adatik ingyen ráadásul.
Sorsokat ezen Iotteriából kaphatni Pesten Liedemann Fridrik  irószobájában, és Liedematm  

B. Ferencz „szép magyarnéhoz4. czimü rőfös kereskedésében. 2

(2) Hirdetmény. A’ nagymélt. ni. kir. udvari Kamara rendeléséből ezennel köz
hírré tétetik: hogy folyó esztendei Augustus hónap ISkán reggeli órákban a’ Diósgyőri koro
nái uradalomhoz tartozó Muhi pusztán szokott árverés útján a’ többet ígérőnek következendő
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spanyol kosok és juhok fognak kész pénzért eladatni, úgymint: 8 öreg és 102 két esztendős 
hágásra’ alkalmatos kosok — 100 szaporításra való öreg, és 18 hibás anyajuhok, és 30 két 
esztendős toklyók és 110 három és négy esztendős ürük.

A’ kiknek tehát a’ megvételre kedvök lészen, a’ fenirt napra ’s helyre kész pénzel 
felkészülve ezennel meghívattatnak. — Budán Julius l l kén 1835. (3 )

(2) Hirdetmény. A’ nm, m. kir. udvari Kamarának rendelése következésében 
közhírré tétetik, hogy a’ Ménesi kir. kam. tiszttartósághoz tartozó Kovaszinczi, Knvini, Ménesi 
Kladovai, Paulisi, Radnai, és Solymosi szőlőkből ez idei dézma fejében remélendő bor folyó 
esztendei Augustus 21kén délelőtt 9 órakor Paulison a’ tiszttartói lakásban tartandó nyilvános 
árverés útján, a3 legtöbbet ígérőnek, a1 felsőfcbségi helybenhagyásnak fentarlása mellett kész
pénzbéli fizetésért eladatni fog. Meíly árverésre a' venni szándékozók elegendő bánatpénzzel 
elláttva megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Julius 13kán 1835. (3 )

A' REGÉLŐ * llO W li V ÍlV /
második félesztendei számait Julius elejétől fogva még teljesen meglehet szerezni. (3)

(2 )  A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendeléséből közhírré tétetik, hogy a’ né
hai Mindszentfalvai Petrovszky nemzetiségnek magvaszakadtéval a" kir. fiskusra háromlott, és 
is tns Tolna vármegy ében kebelezett Fadd helységnek és Hencsei pusztának egy harmadrészei, 
minden hozzátartozandó jövedelmek és uradalmi regálékkal egy ütt folyó esztendei Augustus 
12kén Pécsett a’ kir. sóház épületében tartandó másodszori nyilvános árverés útján folyó esz
tendei November lső napjától kezdve egész 6 egymásután következő esztendőre, a1 többet 
ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni, — az árverésben részesülni kívánók kötelesek bánat
pénz fejében az árverés előtt 500 for. conv. pénzben lefizetni, a'haszonbérleti feltételeket előre 
a’ nagymélt. ni. k. udvari Kamara számvevői hivatalánál Budán, Pécsett pedig a’ k. sóhívatal- 
nál megtudhatni. (3)

(3) Hirdetés. Pázmándi Kempelen famíliának ösmeretes nyájábul ez idén is 300
darab 2—3 esztendős egészséges , és a’ finom gyapjú tenyésztésre tökélletcsen alkalmatos ju
hok eladók; nevezetesen: 100 darab la  anyák 10 f t ,  100 darab electa anyák 20 ft , 100 da
rab hágó kosok 20—40 ft pengőben darabja; Pázmándon a* Székes Fejérvári országúton Nyék
nek szomszédságában. (3 )

, Jelentes. Magyar Patika az az, Magyar- és Erdéíyországban termő
Patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a" falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — Már 
sajtó alatt van a’ munka , és már az í. résznek nagyobb része kinyomtattatott. Az egész mun
ka Augustusi Pesti vásárra kész lesz. Az előfizetés három — 3 forint ezüstben. Lehet előre 
fizetni nálam, a’ képiró útczában32l szám alatt, v. Eggenberger könyváros könyvboltjában. 
Pesten Jun. 29d. 1835. J). Kováts s. k.
A’ Gabonának Pesti piacú ára Julius 21  -dilién 1 8 3 5 .
p .a.onyi mé
rő váltó gar.

Tisztabúza
Kétszeres
H oz»
A raj>

tiszta xö^ép
•xerü

alább
való

pozson, i mé
rő váltó gar.

1 2 0 1 13 ; — Z a b
96i 9 3  s — K u k o r i t z a
8 6 ; 8 3 ; 8 0 K ö le s k á s a
5 4 ’f 5 3 » 5 0 iK ö le s

66?
9 6 ’

közép 
■ zerü

6 4 ?

alább
való

6 0

P é n z f o l y a m a t :
Becs Juliul 18dikán 1835. ko*<«pár.

S ta tu s  5 pC . k ö té l.
»» 4 pC.
„ 1820ki köles.
>» 1821 ki >,

1 0 2 j  |i1834ki S ta tu s  köles 
971^1, K am . —  pC . k ö té l.
—  I Bank A ctiáké
— j,C$. a r a n y  pC . agio

5 7 9 |

1327



8. 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 .
PESTEN Szom baton  Szent-Jakabhó*  2 5dik napján. J S  3 ;

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R  SZÁG.
P o z s o n .  Julius 17dikén a’ 328rlik orszá

gos ülésben az alsó tábla az országos sérelmek 
felett folytatta tanácskozásait; a’ inéit. Főrendek 
pedig a’ közelebbi határozatok értelmében az íté
lőmesterek által készített viszonüzenet-javallato- 
kat felolvastatván helyben hagyták. Véleményük 
szerént a’ borítéki czím annyival kevésbé okoz
hat aggodalmat, mivel 0  Felsége, egyebeken ki
vid , magában azon kegyelmes királyi leírásában, 
mellyben az ország rendéit az iránt biztosította, 
hogy uralkodása egész ideje alatt az ősi szoká
sokat és törvényeket állhatatosan fen fogja tarta
n i , I, Ferdinand czímmel élt. A’ szólás - szabad
ságra nézve úgy vélekedtek, hogy „mivel az ité- 
lői hatalom a’ fejedelemnek és királynak az ural
kodással és kormánnyal együtt átadatott“ ennél
fogva nem csak jussa van, sőt kötelessége is, ha 
valami a’ köz rend és csendesség ellen történik, 
azt a’ törv ények szentsége által megbüntetni, ’s 
nem lehet megengedni, hogy akár a’ törvények 
mag) arázata, akár a’ rendes törvényszékek a’ 
törvényes igazság-szolgáltatásban egyoldalúlag sza- 
bályoztassanak vagy megszórhassanak. Az ugyané’ 
tárgybeli másik üzenetre nézve pedig oda nyilat
koztak, hogy valamint a’ magános személyek és 
országgyűlési köv etek között különbség van, úgy 
más részről a’ követek szintúgy mint az egyes 
polgárok elébe a’ szólásban, főkép a’ statusra és 
királyra nézve, bizonyos illendőségi határoknak 
kell szabatni, mellyek nélkül a’ költsönüs szólás- 
szabadság sem állhatna-fen. Az ekként helyben 
hagyatott viszonüzenetek egy küldöttség által, 
Váczi püspök 0  Excjának szónoksága mellett, az 
alsó táblai Rendekhez küldettek; kik miután 
Rereg vármegye követének azon kívánatát, hogy 
az országgyűlése alatt polgári perek is folyhas
sanak , maga helyére halasztották, elegyes ülésre 
hívattak, országgyűlési előlülő Nádor 0  Fen- 

Másndih Félesxtendi.

ségének a’ Ludovicea pénztára állapotjáró] 's az 
országos összeírás clőhaladtáról hivatalosan tett 
tudósításának meghallgatására. Julius 18dikán a’ 
329dik országos ülésben az országos sérelmek fe
lett föl) t a’ tanácskozás, 20dikban pedig csupán 
kerületi ülés tartatott.

O cs. kir. Felsége a’ nagyin, m. kir. udv. 
Kanczelláriához Julius Jdikéről bocsátott legfel
sőbb határozatában a’ Szárdiniai király nevét v i
selő huszár-ezred egyik kapitányát Taar Ferencz 
urat díj-fizetés nélkül magyar nemessé nevezni» 
kegyelmesen méltóztatotf.

Ó csász. kir. Felsége Julius Idiki legfelsőbb 
határozatában Zágráb szab. kir. város fő orvosát 
Daubach János urat Horvátország fő orvosává 
(protomedicusává) méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

O cs. kir. Felsége a’ tanulmányok udv. biz
tosságához Junius 30dikán intézett legfelsőbb ha
tározata szerént Zárában a’ convictus és lyceum 
igazgatójáv á Appendini Ferencz Kegyes szerzet
beli áldozó papot; a’ Zágrábi kir. akadémiában 
eddig a’ magyar nyelv és literatura rendes taní
tóját Mikussay János urat pedig ugyanazon aka
démiában a’ fizikai tudományok oktatójává mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

A’ Yarasdi gymnasiumban ezentúl megiire- 
sűlendő tanítószékek, O cs. kir. Felségének leg
felsőbb határozata szerént, a’ Sz. Ferencz rendi 
szerzetes Atyákkal fognak betöltetni.

(Kir. kamarai híradás'.
A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara tulajdon 

lajstromozó hivatalában Reszetka János lialáIával 
megiiresült lajstromozói tisztségre eddigi írnok 
Lassú István; írnokká eddigi accessista Antal 
Sándor; accessistává eddig fizetésiden pracfikans 
Remenar György urakat jeles tulajdonságok ’s 
buzgó szorgalmok tekintetéből méltóztatott ne
vezni.

Győr .  A’ túl a’ dunai fótisztelendő ágostai
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• vallást átélt tartó Superintcndentia c’ f. észt. Jul. 
15dikén Győr városában tartatott superintenden- 
tiaJis gyűlésén Méltóságos Matkovich István urat, 
a’ fő méltóságú Hétszemélyii Törvényszék köz- 
f »ír áj át választotta Superintendentialis Fó-Inspec- 
tornak.

V. Hunyad Jun. 24d. Nagyméltóságu N a- 
l á c z i  B o r b á r a  Nopcsa Elekné Ő Exja, vala
mint máskor úgy most is az űrnapját minden je
les egyházi szertartásokkal fenntartotta; ezen is
teni tiszteleten jelen volt vidékbeli nemes atya
fiakat fényes ebéddel megvendégelte, az oda se
reglett 560 közrendü szegényeknek kenyeret, 
bort, ’s a’ nyomorultaknak több mint 100 véka 
búzát adatott. Az úri vendégeket 0  Exja más
napra is megmarasztván, ekkor az új fejedelem 
F e r d i n a n d  Q Felsége szerencsés uralkodá
sáért Te Deum, ’s oltári áldozat mutattatott bé 
az egek urának, jeles ’s tudományos beszédet 
tartott v. hunyadi szerzetes egyházi szónok K e d 
v e s  B á l i n t  úr, mit egy fényes ebéd rekesz- 
tett-bé; az Ő Felsége boldogító uralkodásáért po
harak üríttettek, mi alatt az ágyú durrogások 
híven echózták a’ hazafiak buzgó ohajtásit a’ sze
líd éghajlati irányban kevélyen felemelkedett Re- 
tyezát havas zöldellő oldalain. (Érd. Hír).

Maximilian bajor koronaherczeg 0  kir. Ma
gossága Julius 2ldikén Pesten mulatott ’s estve 
megjelent a’ német színházban.

Achmed Ferik basa, kiről közelebbi szá
munkban írtuk, hogy mint rendkívüli követe a’ 
szultánnak Bécsbe utazik, ’s a’ ki pompásan 
hímzett ’s gyöngyökkel gazdagon ékesített szé
ket viszen ajándékba Felséges Királyunknak, 
Jul. I9dikén indult-ki a’ Zimonyi veszteglő-inté
zetből. 's Julius 24dikén Pestre érkezett. Kísé
rete 18 személyből áll. Titoknoka Enveri Eflfen- 
di; tolmácsa Theologis Sándor. Vele vannak még 
Rescind bey és Halim alezredesek, Salih bcy és 
Haíiz aga őrnagyok, Aziz aga kapitány, Tewfik 
bey segéd; több házi tiszt és cseléd.

A U S T R l  \ .
A' cs. k. hadseregnél következő változások 

történtek: Báró Langenau Károly Gusztáv Fri- 
drik Galicziában valóságos hadi kormányzó lett; 
Klarsteini gróf Hartmann Prokop az udv. hadi 
tanácsnál nyert helyet; Lebzeltern József gene- 
ral-őrnagy lett ruházati felügyelő. Ezredessé lett 
Hanus-falui Petrich Zsigmond alezrcdességből; al

ezredessé IJhlmann János őrnagy; őrnagyokká let
tek : Rosenbaum József, Gróf Schőnborn Filep, Ku- 
gier Károly, Jacob Ferencz, Rauch Ignácz,Könczell 
Ferencz, GutstKdt Vilmos báró, Zanini Emészt 
kapitányok. Nyugalmaztattak: Dumont Péter al
ezredes ; báró Irasky Jakab, báró Hiller, báró 
Dittmayer Mátyás és Haszlinger József őrnagyok; 
Böck Gyula, Nataly József, Illéssy János őr
nagyi czímmel és pótlék-dijjal, és Riegg János 
kapitányok. Külföldi rendeket ’s azoknak hor- 
dozhatására legfelsőbb engedelmet nyertek: Liech
tenstein Károly herczeg, general-őrnagy az orosz, 
cs. Sz. Anna-rend Iső osztályát császári koroná
val ; Gróf Eszterházy Vincze general-őrnagy a’ 
belga kir. oroszlán-és hassziai arany oroszlán-rend 
közép keresztjét; Tolnai Gróf Festetics Lajos 
őrnagy, és Gróf Kinsky József kapitány a’ szár- 
diniai kir. Sz. Móricz és Lázár-rend kiskeresztjét; 
báró Bianchi Ferdinand kapitány és báró Christ 
Sándor főhadnagy az orosz es. Sz. Wladimir 
rend negyedik osztályát.

N A G Y B R I T A N N I A .
A’ ministeri hírlapok elégnek tartják hely

ben hagyni Melbourne lord nyilatkozását a’ Don 
Carlos végzetére nézve, mell) et nem egyébnek 
mondanak párisi börsei költeménynél. A’ Times 
ellenben, ’s mint látszik méltán is, fontosabbnak 
tekinti a’ ministernek azon nyilatkozását, hogy 
ő nem tudhatja mi szándékkal vannak a’ carlisták 
az Elliot szerződése iránt. Épen ezen fordúl-meg 
az egész dolog, úgymond az említett hírlap, ha 
váljon a’ carlisták a’ hadi fogságba esendő ángo- 
lokkal és francziákkal az Elliot szerződése sze
rént fognak é bánni, vagy sem. Egy igazság- 
szeretetéről ‘s részrehajlatlanságáról ismeretes má
sik londoni hírlap a’ felsőházban az említett tárgy 
felett tartott vitatásról következőleg nyilatkozik: 
„A1 kormány felszólító O Felségének 10 vagy 15 
ezer alattvalóit , fogjanak fegyvert spanyolországi 
embertársaik öldöklésére, kiktől egy ángol is , 
úgy mint ángol, meg nem bántatott és semmit 
nem félhet. Már szülöttünk e’ bánásmód erkölcs
telenségéről , veszedelmes politicai irányáról ’s 
a’ nemzetek jussainak okfejeivcl ellenkezéséről. 
Most azonban, a’ tegnap Londonderry marquis 
és Melbourne lord között támadt szóvita után , 
a’ dolog még kedvetlenebb képben tünik-elő ; mert 
a’ mostani környiilmények közt feltehetni, hogy 
az ángol zsoldosok nem fognak az Elliot szerző
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dése jótéteményeiben részesülni. Már pedig nem 
gyalázatára lesz-é az a1 nemzeti érzésnek, ha án- 
goi alattvalók idegen törvényszékek által halál
ra Ítéltetnek, ’s hasonlóan idegen végrehajtók 
által kivégeztetnek ? ’S mégis az ángol kor
mánynak, ha csak a’ háborúba nyilván avatkoz
ni nem akar, lehetetlen a’ vele békességben élő 
nép partjaira kivetett zsoldos seregeket hatható
san oltalmazni. Ugyan mit mondana Don Carlos, 
ha most az ángol kormány neki így szólana: 
„Mi ugyan neutralitást fogadtunk, de mégis alatt
valóinkat arra bíztattuk, hogy ellenségeiteket 
10— 15 ezer emberrel szaporítsák; e’ segítő se
regekre nézve már most szerződést akarunk köt
ni veletek. Rájok ugyan illy környülmények kö
zött nemzeti bélyeget nem üthetünk, de reményi
jük, hogy ti azt meg fogjátok cselekedni Ugyan 
merne-e valaki, ha szégyenleni tud, illy ajánlat
tal előállani í“

A’ Globe Julius Odikán a’ parlament elibe 
terjesztett következő leveleket közl i , mellyek 
Alava general spanyol követ és Palmerston lord 
külső ügyek ministere közt, a’ spanyol királyné 
szolgálatába fogadandó önkéntesek iránt váltat
tak: „llarley-Street, Jun. 5dikén 1835. 0  ka- 
tholika Felsége alólírt rendkívüli követének ’s 
meghatalmazott ministerének, — Palmerston vis
count, O nagybritanniai Felségének külső minis
tere ő exceájával volt utóbbi tanakodásakor ér- 
tesítetvén a’ nehézségekről, mellyek az angol 
kormány részéről támadhatnának azon közhatás 
valósulta ellen, mellyről a’ regens királyné 0  
Felsége parancsolatából ő exceájával szólott ama 
szerencsétlen háború gyorsabb bevégzése tekinte- 
tiből, melly a’ spanyol kormány gondosságát ’s 
erejét most egészen Navarrába és a’ baski tarto
mányokba vonja, ’s különféle környületeknél 
fogva igen sokáig tart, bizonyos lévén továbbá 
Ő nagybritanniai Felsége ministereinek a’ felőli 
meggy őződésökről, hogy e’ czélt elérni igen fon
tos még akkor is , ha csupán az forogna is fen, 
hogy a’ törvényszerű kormány elleni fegyveres 
feltámadásnak minden nemzetekre nézve veszé
lyes példája meggátoltassék , — van szerencséje 
Palmerston viscount ő exceáját Ö katholika Fel
sége kormányának nevében, a’ múlt évi Apr. 
22diki négyes szövetség értelmében, és a’ se
gítség következésében, mellyet a’ spanyol nem
zet vár szövetségesitől, arra megkérni, eszközöl

jön neki Ó nagybritanniai Felsége kormányának 
részéről, a’ királyi tanács külön parancsolata ál
tal , szabadságot Nagybritanniában egy 10 ezer
ből álló sereg fogadhatására, megengedvén Ő Fel
sége a’ nagybritanniai alattvalóknak , különösen 
pedig a’ tiszteknek, hogy ha kedvök lenne, O 
katholika Felsége szolgálatába léphessenek, és 
hogy e’ csapatnak a’ hadi fegyvertárból minden 
nemű fegyverek adassanak, mellyek szüksége
sek, hogy e’ sereg mielébb azon helyre juthas
son , hol jelenléte leginkább kívántatik. Az alól
írt, teljes bizodalmát helyheztetvén Ó nagybri
tanniai Felsége kormányának őszinte érzelmi
be , mellyek azt II. Isabella Ő katholika Felsé
gének igazságos ügye mellett lelkesítik, ’s meg 
lévén győződve az élénk érdekről, mellyet Pal
merston viscount ő exceája ez ügy iránt kezdet
től fogva nyilvánított, hízelkedik magának, hogy 
kérésének jó sikere leend, ’s ez alkalommal ő 
exceája eránti mély tiszteletének biztosítását meg
újítja. Ricardo de Alava.u Palmerston viscount- 
nak Alaya generálhoz intézett jég) zeke. „Az a- 
lólírt, Ő nagybritanniai Felsége külső ügyeinek 
ministere, Alava generált, Ö katholika Felsé
gének az itteni udvarnál rendkívüli követét s 
meghatalmazott ministerét tisztelettel tudósítja 
hozzá intézett jegyzékének vétele felől, meíly- 
ben ő II. Isabella O katholika Felségének nevé
ben azon kívánságot nyih állítja, hogy Ő nagy
britanniai Felségének kormánya, a’ királyi ta
nács külön parancsolatára, engedje-meg neki 
Nagybritannia királyságban egy 10 ezernyi sereg 
fogadhatását, egyszersmind jjedig a’ nagybritan
niai alattvalóknak ’s kivált tiszteknek, kiknek 
kedvök lenne, a’ királyné szolgálatára szánt se
regbe állani. Miután Ó Felsége kormánya'Alava 
general kérését megfontolá, az alólírtnak szeren
cséje van jelenteni, hogy a’ tanács közvetetten 
parancsolatot fog adni, megengedvén a’ nagybri
tanniai alattvalóknak az Ő katholika Felsége szol
gálatába léphetést; de az alólírtnak egyszersmind 
van szerencséje Alava generált értesíteni, hogy 
király 0  Felsége, noha kész alattvalóinak meg
engedni a’ spany ol királyné O Felsége szolgála
tába léphetést, arra nem adhat engcdelmet, hogyr 
a’ megfogadandó emberek magában az országban 
szerkeztessenek - össze ’s tan itassanak- be, mert 
Anglia alkotványának törvény eivel meg nem fér
het, hogy az országban olly fegyveres csapat

)(
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létezzen, mell} nem a’ király parancsolat és a’ 
katonai fenyíték iránt fenálló törvények (mutiny- 
bill) alatt nem volna, hanemha a’ parlament kü
lönösen cngede-meg illy seregeket. Az alólírt te
hát kinyilatkoztatja Alava generálnak, hogy a- 
zon emberek, mihelyt megfogadtattak, tüstént 
spanyol kikötőbe küldessenek, ’s ott szerkez- 
tessenek-összé, rnháztassanak és fegy verkeztes- 
senek-fel. A’ fegyverek, mellyek e’ seregek ki
készítésére szükségesek lesznek, valamint ez 
előtt, úgy most is a’ spanyol minister kívánsá
gára, határozott számban és nemben fognak a- 
datni. Az alólírtnak van szerencséje ’s a' t. Pal
merston.u Ez után következik még Palmerston 
lordnak két hivatalos levele Villiers úr madridi 
angol követhez, kinek a’ fentebbi jegyzék is meg
küldetett.

Az alsó ház Julius 7diki ülésében Morpeth 
lord javallatot tőn, bokros örömkiáltás közt, az 
irlandi egyházi reformbiil másodszori felolvasása 
iránt. Peel R. sir mondá: „Előre kívánnám a1 
házzal tudatni a’ vitatási folyamat, mellyet e’ 
fontos bilire nézve követni szándékozom (hall
juk!) E’ rendszabás foglal magában némelly ha
tározatokat , például a’ tizedíizetés új módjának 
behozatalát és a’ tizednek telek-adóval felcserélé
sét, meUyeknck okfejében általánfogva teljesen 
megegyezem. De ezeken kívül e1 biliben olly ren
deletek is találtatnak, mcllyeket minden hatal
mamban lévő eszközök által kiforgatni igyek
szem. Nem szükség említenem, hogy a' bilinek 
azon határozataira ezélzok, mellyek az egyházi 
jövedelmeket nem tisztán vallásos, hanem más 
czélokra akarják fordítani (harsány tetszés az op- 
positio részéről). Irlandban a’ minden nemű egy
házi adók eltörlését is határozattan ellenzeni fo
gom (tetszés). Szándékom továbbá, mihelyt a’ 
ház e’ bili felett biztossággá változik, javallatot 
tenni a’ czélból, hogy e’ bili két részre osztas
sák (tetszés). Ezen elkíilönzésnél fogva én, ’s 
a’ nézetemben osztozó érdemes tagok, a’ bili a- 
zon részét, mellyet jóváhagyunk, elfogadhat- 
uók, azon határozatit pedig, mellyekkel az egy
házi tulajdon szent jusait megsértetni véljük, 
feltételetlen visszavethetnék. Most nem akarok 
e' tárgyról többet szólani, feníartván nézetemnek 
javallatom tételekor majd okokkal leendő támo
gatását. Kérem a’ nemes lordot, a’ belső status- 
titoknokot, szabja-meg a’ napot, mikor szándé

kozik kívánni, hogy a’ ház e’ bili eránt biztos
sággá változzék.“ Russell lord feleié: „Előbb 
a’ városi reformbiil vitatását kell bevégezni, ’s 
addig napot nem határozhatni. Mindazáltal most 
is kinyilatkoztatom azt, hogy az igen érdemes 
baronet által jelentett indítványnak ellenszegülni 
fogok, mert múlhatatlan szükségesnek tartom, 
hogy az új bilihez az eltulajdonítás okfejét meg
erősítő záradék kapcsoltassék, különben e’ rend
szabás czélja Irlandra nézve egészen ’s átaljában 
el lenne tévesztve“ (harsogó tetszés a’ ministeri 
oldalról).

A’ Jul. 5dikén végződött fertály-esztendőbe
li statusjövedelmek hivatalos jegyzéke szerint a’ 
közelebb múlt egész esztendőben 758,886 font 
stlgel volt kevesebb a1 bevétel, mint 1834ben, 
az utolsó negyedben pedig 656,407 font stlgel, 
mint szinte 1834nek utolsó negyedében. Legin
kább megfogyott az eleségadó, mellyből egész 
esztendőben 3,194,265 ft stlgel, ’s az utolsó ne
gyedben 551,461 ft stlgel kevesebb jött-be; de 
ez a’ hijány csak onnan származik, hogy a’ 
théadó az eleségadók sorából a’ vámokhoz téte- 
tett-által, mellyek az előbbi esztendőhöz képest 
2,457,515, annak megfelelő negyedéhez képest 
pedig 384,420 ft. stlgel többet hoztak-be. A’ pos
tahivatal és vegyes statusjövedelmek egész esz* 
tendőben 23,000 és 4000, az utolsó negyedben 
13,736 és 5314 ft. stlgel szaporodtak. Az egye
nes adók (assessed taxes) igen megfogytak, ’s 
belőlük az egész esztendei bevétel 982,019, az 
utolsó negyedi pedig 425,036 ft. stlgel volt ke
vesebb, mint 1834ben ’s annak utolsó negyedé
ben. A1 köz munkákra költsönzött pénzekből e- 
gész esztendőben 54,721 ft. stlgel több, de az u- 
tolsó fertályban 1501 ft. stlgel kevesebb fizette- 
tett-vissza. A’ mostani negyedre kívántató költ
ségek mennyisége nagyobb, mint rendesen szo
kott lenni, ’s 6,717,239 ft. stlgre megyen.

György, Cambridgei herczeget nagy pom
pával fogadá Cambridge egyeteme Jul. 5dikén, 
a’ mikor Camden marquis, mint az egyetem kan- 
czellárja, hivatalába beiktatott. Cumberland her- 
czeg, Wellington herczeg, mint Oxford egyete
mének kanczellárja, Pozzo di Borgo gróf, ’s több 
más kitűnő személyek jeJentek-meg ez ünnepé
lyen; ugyanekkor több jeles idegenek nyertek 
(loctori méltóságot, az angolok közül pedig Lynd- 
hurst lord, ki noha már Oxfordban doctorrá ne-
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veztetett ’s Cambridge képét a’ parlamentben 
régóta viseli, mégis akadémiájától e’ méltóságot 
mind eddig meg nem nyeré, és Graham R. s ir, 
legöregebb angol ügyész , ki most 90dik eszten
dejében jár, de azért még tökéletesen ép testi 
’s lelki tehetségekkel bír. Az akadémiai ifjúság 
különösen Wellington herczeget éljenekkel foga- 
dá, ’s egy tanuló háromszori hurraht! kiálta 
neki , mint doctornak. Ellenben Russell, Mor
peth és Brougham lordok nevei rútúl kipisz- 
szegtettek.

Az angol önkéntesek második osztálya, 400 
legény, Jul. 7dike reggelén indult-el Greenwich* 
bői S Sebastian felé.

Amalia herczegasszonynak Gounnersbury- 
Ilouse nevű pompás mezei lakát, Ealing mellett, 
Rothschild úr 20,000 font sterlingen megvette.

Mexborough gróf házából Doverstreetben kö- 
zelébb drága ékességek oroztattak-cl. A’ grófné 
esteli 9 órakor famii iájával együtt látogatásra 
ment, ’s 11 és 12 óra közt visszatérvén, drá
gaságai nagy részét ellopva találá. A’ veszteség 
5000 ft. stlgre megyen, ’s az ellopott drága kö
vek közt sok becses emlékek is találtatnak. 

F R A N C Z  1 A OR S Z Á G .
A’ Moniteur Junius 28dikán írja: hogy a’ 

külső minister és spanyol követ közt egyezés í- 
ratott-alá , melly szerint az idegen sereg Fran- 
cziaország szolgálatából a’ span) ol királyné zsold- 
jába megyen-által, ’s a’ Francziák királya sem 
öszvcsen sem egyenként nem fogadja azt vissza 
a’ spanyol kormány megegyezése nélkül. E* se
reget franczia hajók szálítandják-el Algierból a’ 
félszigetnek azon pontjára, mellyet a’ madridi 
kabinet kijelel. A’ sereg megtartja fegyvereit ’s 
ruházatit, mellyeknek árát a’ spanyol kormány 
a’ franczia kormánynak becs szerint meg fogja 
téríteni; e’ czélból, és a’ sereg spanyol szolgá
latba fogadása végett, spanyol biztos indult teg
nap Algierba franczia biztossal együtt, ki az i- 
degen seregnek tudtára adandja, hogy azon tisz- 
lek, kik különben a’ franczia hadsereghez tartoz
nak, a’ spanyol szolgálatba állás mellett rangjo- 
kat, szolgálatok idejét, ’s az onnan származó 
jusokat megtartják. A’ spanyol újonczfogadást 
nyilván megengedte a’ kormány, de Frias her
cegnek ez iránt szabott utasítása nem lévén , 
új parancsolatokat vár Madridból; a1 kik tehát 
spanyol szolgálatba állani akarnak ő hozzá in

tézzék ajánlatikat, mellyek csak a’ spanyol kor
mán} képviselője által fogadtathatnak-el. Az an
gol és franczia kormányok megegyeztek, hogy 
a’ spanyol tengerpartokra bizonyos számú linia- 
hajókat, fregátokat és könnyű hajókat küldjenek^

A’ Moniteur Jul. 7kén királyi rendeletet kö
zül Jul. 3káról, melly szerint minden nemű fegy
vereket, ónt, büdös követ,  puskaport, salétro
mot, tűzkövet, katonai ruházatokat, az alsó pyré- 
näusi megye határain túl csak a’ belső minister 
eiigedelmével szabad kivinni; a’ gabona, liszt, 
italok, hús, sózott hal és egyéb élelemszerek * 
lo\ak,  vágómarhák, ’s katonai ruházatok ké
szítésére szükséges tárgyak kivitele az említett 
határoknak csak azon pontjain engedtetik-meg, 
mellyek az Isabella királyné seregei által elfoglalt 
spanyol álláspontok szomszédságában esnek, ’s min
den más pontokon eltiltatik; katonai ruházatok 
készítésére szükséges tárgyaknak ezek tekintethet
nek : fejér és festett keskeny vásznak, (kivévén 
a’ festett croisé (kereszt szövetű) vásznat,) posz
tók, mellyeknek rőfe 10 francnál olcsóbb, saruk
nak, nyergeknek vagy por-táskáknak való bő
rök és durva készítésre való nyers bőrök; a’ 
kereskedő karnak szabadságában Ieend vásznat, 
posztót, bőrt, nyers bőrt, mellyek a’ fent emlí
tett kategóriába nem tartoznak, ’s e’ rendeletben 
ki nem jelelt minden árukat kivinni.

Jul. 8kán ismét kir. rendeletet hirdet a’Mo
niteur, mellynél fogva az idegen sereg megszűnik 
a’ franczia sereg része lenni, fen maradván a’ tisz
teknek azon jósaik, mellyeket az 1834 Máj. 19ki 
törvény értelmében követelhetnek.

Oranból legközelebb érkezett tudósítások sze
rint Algierban Abdel-Kader és a’ francziák közt 
ismét háború ütött-ki. A’ gőgös Abdel az algieri 
kormány határtalan bizodalma által hatalmas meg
támadási eszközöket tudott magának szerezni. Az 
egyezés, mellyet Desmichels generállal kötött, igen 
nagy kedvezéseket engede neki; Emir czímze- 
tet ruháza r á , kezébe adá Oran tartomány egész 
kereskedésének monopóliumát, és az egész tar
tománybeli fő hatalmat, midőn a’ francziáké 
csak a’ városra szorítatott; egy szóval Abdel az 
említett egyezés által majdnem Algier hajdani dey- 
jének heyzetébe tétetett. A’ kormány vak bizo
dalmát igen ügyesen és csalfául tudta használni. 
Consula által, kit Algierban, mint az európai 
hatalmak, tartott, visszatérítés kötelezése alatt,
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magokból a' franczia raktárakból is mindenféle 
badi eszközöket szereztetett. Uly sok kedvezésre 
vérszemet kapván, a’ szoinszédtörzsököket, mel- 
Jyeken a’ franczia védelem némi hatalmat engedett 
neki, igazságtalan követelésekkel zaklatta, mellye- 
ket ezek teljesíteni nem akartak, 's kinyilatkozta- 
ták, hogy Ábdel közbejötté nélkül egyenesen kí- 

- vánnak a’ francziákkal összeköttetésben lenni. 
Az emir Trezel generáltól segédcsapatokat kér a* 
makacs törzsököket megfenyíteni. Kívánsága tel
jesítetik, mivel fensősége a’ benszülöttek felett az 
egyezés által elesmertetett. Ilatszáz ember kül
detik Abdelnek a’ törzsökök ellen, mellyek nem 
kívánnak egyebet, mint a’ francziák barátjai len
ni. Minthogy pedig Abdel e’ seregeket a’ ben
szülöttek elnyomására akarja eszköz gyanánt hasz
nálni, az expeditio tisztjei vonakodni kezdenek, 
miből csakhamar valódi szakadás támad. A' ku
rír eljöttékor Oran egész őrserege kiindult Masca
ra feíé Abdel-Kader ellen csatázni. Két arab tör
zsök mintegy három ezer emberrel kapcsolta ma
gát a’ franczikához.

A’ Messager des Chambres Jul. lOdikén, 
„intervention indirecte“ czím alatt, ezeket írja: 
„üembinski general (ki ez előtt az aegyptusi 
basa szolgálatában volt) most már bizonyosan 
elfogadta az idegen sereg vezérlését ’s naponként 
tanácskozik Frias herczeggel, ki illy egyezésre 
lépett vele : Parisban 2800 újoncz, e’ közt 800 
lovas , ugyanannyi pattantyús, a’ többi gyalog, 
fogadtatik. A’ gyalogság Schwartz báró ’s ezredes 
vezérlésére bízatik, ’s először Lyonba, onnan 
Avignonig a’ Rhone folyón, majd Montpellieren 
keresztül Perpignanba, innen Figuicrasba, és Ca
talonian, Arragonian ’s Navarra egy részén ke
resztül Pamplonába küldetik. Az idegen sereg 
Barcelonában szálítatik-ki ’s ott egyesül az ön
kéntes csapattal, melly amannak előőrje leend. 
E’ hosszú út éjszaki Spanyolországon keresztül 
azért választatott, úgy látszik, hogy az otta
ni lakosok megrezzentessenek, ámbár jelesebb 
generálok véleménye szerint egyenesen S. Sebas- 
tianba kellene a’ csapatot küldeni. A’ Schwartz 
báró által kezdendő újonczfogadást csak a’ gá
tolja, hogy a’ spanyol követség a’ fegyverek 
s ruházatok egy részét kormánya raktáraiból 

várja. Egyébiránt tudva van , hogy Christina ki
rálynénak már kétmilliót költsönzött a’ fran
czia kincstár, de mivel e’ summa a’ munkáló sereg

zsoldjára fordítatik, remélli Dembinski generál, 
hogy a’ franczia kormánytól fog kapni szükséges 
pénzt a’ hadfogadás elkezdhetésére, és sok len
gyel tisztek, mind azok, kik Dembinski generál
lal Aegyptusban voltak, mind mások ajánlani fog
ják szolgálatukat.

A’ Constitutionnel tudósítása szerént nem 
régiben összeesküvés fedeztetett-fel a’ király éle
te ellen, mellynek következésében már 1 i sze
mély van elfogva.

A’ Messager des Chambres Julius Ildikén 
azt írja, hogy Dembinsky general nem boldogúl 
katonaszedésével, mert a’ Lengyelek nem akar
nak a’ spanyol expeditióban részt venni; pénz 
sincs elég a’ vállalat kivitelére, elannyira, hogy 
még az idegen ezredbeliek közűi is sokan vona
kodnak Spanyolországba menni.

A M E R I K A .
Brasiliai legújabb tudósítások e’ hírt közlik 

Párából: ,,A’ praesidens önkényes tettei lázadás
ra indították a’ népet. Elölülővé bizony os Clemen
te Malchu nevezetű választatott, az előbbi pedig 
minden tisztviselőkkel együtt letétetett. Még ez
zel meg nem elégedvén a’ lázadók, mintegy 39 
személyt, köztök a’ seregek parancsnokát és a’ 
lázadás szerencsétlen okát, Lobo de Souzát, Para 
praesidensét, megöltek ; majd manifestumot bocsá- 
tottak-ki, melly ben kinyilatkoztaták, hogy a’ kö
zépponti kormánytól elválnak, míg a’ császár 
19dik esztendejét elfogta érni. Az új praesidens 
felszólítá a’ kereskedőket ’s kalmárokat raktá
raik ’s boltjaik kinyitására, védelmet ígérvén 
nekik; a’ kormányhoz intézett hivatalos tudósí
tásában jelenté, hogy ő a’ nép által praesidens- 
sé választatott, ’s a’ csendesség fentartatott.“

A’ Washington-Globe kormányi hírlapnak 
azon czikkelyére, melly a’ praesidens üzeneté
nek egyik pontja iránt a’ franczia követkamara 
által kívánt mentséget érinti, így nyilatkozik 
a’ Newyork-American; ,,A’ kormányi hírlapok, 
nevezetesen a’ Globe, a’ praesidens hivatalos or
gánuma, a’ franczia követkamara által a’ praesi
dens üzenetének némelly helyei eránt sürgetett 
nyilatkozásról szólván, nagy aggodalmat mutatnak 
a’ praesidens személyes becsületére nézve. Váljon 
a’ praesidens személyes becsületének, kérdjük, 
mi köze e’ tárgyal, ’s miként érdekelheti azt e’ 
kérdés megfejtése í  Az utóbbi congressus megnyi
tásakor szokás szerint átküldő a’ praesidens üzene-
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tét, ’s azon helyen, melly Franeziaország eránti 
viszonyainkat tárgyazza, repressalékat javasolt 
Franeziaország ellen, legjobb eszköznek vélvén 
ezt az említett országtól kárpótlás nyerhetésére. 
Ebben semmi sincs, mi az ő személyes becsületét 
’s hírét illetné, ez csak a’ végrehajtó hatalomnak 
gyakorlása, a’ congressus két háza is csak így fo- 
gadá, fontolá ’s vété-vissza a’ javallatot. Ha ez 
figyben a’ praesidens becsülete megsértetett, nem 
a’ franczia kamara, hanem a’ congressus és az 
egyesült statusok népe sértette azt meg. De nem 
így van a’ dolog. A’ praesidens kötelességét tévé 
saját meggyőződése szerint, midőn repressalékat 
javasla, a’ congressus szinte meggyőződése sze. 
rínt cselekedett, midőn e’ javaslatot félreveté. E- 
gyik párt se tartatik honjában csalhatatlannak, ’s 
az ország koránse kíván új bajokba keveredni 
azért, hogy egyiknek vagy másiknak csalhatatlan- 
ságát állítsa a’ külföldön. Mi a’ franczia követka
mara által kívánt felvilágosítást illeti, ebben sem
mi nehézséget nem látunk, ha ugyan a’ jó aka
rat részünkről nem hibázik. A’ követkamara, mi
után a'kárpótlást igazságos követelésnek elesmer- 
te , *s meggyőződött a’ felől, hogy a’ praesidens 
üzenete nem a’ franczia néphez volt intézve, ’s azt 
készakarva sértőnek venni nem lehetett, követ
kezetlenül cselekedett, úgy hisszük, midőn az ii- 
zenetről elégtevó nyilatkozást kívánt. De mint
hogy már ez így történt, váljon mi természetesebb, 
mi szokottabb magok a’ legbüszkébb emberek 
közt, a’ kormányokra nézve pedig, mi illőbb, 
mint kinyilatkoztatni azt, hogy mi nem akartunk 
sérteni, minthogy valóban sohase is volt illy szán
dékunk?“

Ujyorkból Jun. 17dikéig terjedő újságok ér
keztek Londonba. Bostonban Máj. 11 dikén temér
dek: népsokaság előtt végeztetett-ki 5 spanyol 
tengeri rabló, kik Mexican brigget a’ nyílt tenge
ren 20,000 dollártól fosztották-meg. A’ gonosz
tevők, kivégeztetésök előtt kevéssel, meg akarák 
magokat gyilkolni, de nem sült-el szándékuk. Char- 
lestonban Máj. 5 és 6dika közti éjjel egy rémítő 
tűz 182 házat ’s raktárai és 192 csűrt emésztett- 
meg. Ujyorkban a’ kereskedés igen eleven ’s pénz 
sok volt a’ vásáron. Újorleansban a’ pamutke
reskedés rendkívül jól ment ’s az ár mindég fel
jebb hágott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur és Journal de Paris Jul. 1 Óikén

írják, hogy Juh Odikén érkezett telegraphi je
lentés szerint Saragossában Jul. ődikén „éljen az 
1812diki constitutio!“ kiáltás közt lázadást pró
báltak támasztani, de a’ melly elnyomatott; ne
hány tisztek elfogattak, ’s a’ csendesség helyre
állítatott.

Madridba, Juh Isőjén költ levelek szerint, 
egy Londonból Jun. 23dikán indult kurír tudósí
tást vitt a’ közjövedelmi ministeriumnak Mendi- 
zabal úr által lett elfogadásáról; Alava general 
elfogadja-e, vagy sem a’ neki ajánlott ministeri 
hivatalt, még kétséges volt; Uriarte úr, közjö- 
vedelmi alstatustitoknok, beadta lemondását, melly 
alkalmasint elfogadtatott.

Sevillában Jun. 22dikén carlista összeeskü
vés fedeztetett-fel, minek következésében Cabra 
brigadás, a’ hajdani királyi önkéntesek több tiszt
jeivel együtt elfogatott. E’ hírre a’ Morning-ÍIe- 
rald így szól: „Nem kell hinni, hogy D. Carlos- 
nak csak a’ baski tartományokban volnának párt
hívei. Ó Castiliában 2000, Cataloniában 5000, 
Galíciában 1200 jól fegyverzett carlista áll, ’s c’ 
tartományok lakosainak többsége Don Carloshoz 
szít. Madridban, Toledóban, Murciában, Valen
ciában, Manchában, Sevillában ’s egyebütt na
ponként fedeztetnek-fel carlista összeesküvések, 
mellyekbe a’ legjelesebb famíliák keverednek. Az 
utolsó madridi összeesküvés óriásinak mondatott. 
Evans ezredes hibásan rajzol ja a’ báski tartomá- 
nyokbeli háborút csupán kiváltsági háborúnak. 
Ez ugyan igaz volt egy esztendővel ez előtt; 
de most már készek ezen emberek félisten gya
nánt tisztelt királyukért győzni vagy halni. Ca
talonia, 0  Castilia és Galicia nein kiváltságos
tartományok, mégis népességük tizenkilencz-húsz 
része felkelne D. Carlos mellett, ha fegyvert le
hetne küldeni hozzájok.“

A’ National következő geographic^-statisti- 
kai esmereteket közöl Bilbaóról: „Bilbao, Bis
caya fővárosa, kellemes és jól mívelt térségen 
fekszik, távolról magas halmokkal körül'étetve.
E’ síkot keresztiilfolyja Ybaizabal folyó, mel
lyen nagyobb hajók is egész Bilbaóig (a’ tenger
től 3 mértfőldre) felevezhetnek. E’ város S« Se- 
hastiantó! 15, Madridtól pedig éjszak felé 70 
mértfüldnyíre esik; van 8—9 0  ̂ háza, s mint
egy 15 ezer lakosa, kik mind kere ke l< k és 
gyárosok. A’ kereskedés áll gjapjú gyármf vek
ben, mellyek kivitele évenkint többre megyeu
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öt millió dollárnál, nagy gesztenyékben, olaj
ban, vasban, ’s más spanyolországi termékek
ben. A’ beviteli főczikkelyek, kender, melly a’ 
balti tengerről jő, kátrán vagy dohot, czethal- 
zs/r, vászon és gyarmati termékek. A kikötőt 
eddig 5 -  600 hajó szokta évenkint meglátogatni. 
Sok németek, kivált üvegárusok telepedtek ott 
meg. A’ várostól másfél órányira, a' tenger erá- 
nyáb.in fekszik Fortugaiete, melly erőséggel bír, 
’s gyakran nagy hajók kötnek-ki mellette; a’ tér 
e kis \ áros és Bilbao közt hadi tekintetből igen 
kedvező, ’s ha jól védelmeztetnék, nem kön
nyű volna hozzá közeledni. Vittoria, Alava fő
városa, nincs olly nagy mint Bilbao.44

A’ Quotidenneben egy carlista jelentés jegy- 
zékét közli azon foglyoknak, kik JVlaj. Isője óta 
a’ carlista hadsereg kezébe estek, ’s számok 4576 
közlegényre, 142 tisztre, 93 lóra és 16 ágyúra 
megyen. Ide számítván még, így szól a’ jelen
tés, azon embereket, kik Oraa, Iriarte és Es- 
partero megveretésökkor elestek, továbbá a szö
kevényeket és megsebesűlteket, könnyen f  ite
hetni, hogy az ellenség hadserege 4T> nap alatt 
10 ezer emberrel, ’s mintegy 250 tisztel fogyott- 
meg. E’ kívül még 5 ezer fegyvert, temérdek 
élelem és hadi szert ’s 12 megerősített hely et vesz
tett-el,

A’ Sentinelle des Pyrrénées ezt írja; Jul. Iső 
napján Bilbaóba öt ezer főből álló christinos sereg 
inent-bé, mellynek számát as telegraphi hivatalos 
jelentés 20 ezerre tette. Az éjszaki sereg ideig- 
leni fővezérsége Cordova generálra \an bízva, ki 
oda Madridból Junius 27dikén indúla-el; Latié
ra general pedig visszahívatott, mivel, midőn a’ 
Burgosi tartalék sereget vezérelte, elbocsátatását 
kérte. A* carlisták Bilbaotól Durangó felé vonul
tak- vissza. Bilbaóba az ostrom alatt mintegy hét
száz bomba vagy gránát hányatott és sok házakat 
megrontott; emberekben azonban kevés kárt tett, 
mert a’ városi katonaság közűi csak 26 sebesűlt- 
meg. a’ sorezredek a’ kicsapás alkalmával többet 
szenvedtek. A’ királyné seregei Biibaoban olly 
rendetlenül viselték magokat, hogy a’ városi ka
tonaság kénytelen volt terhes szolgálatát to\ább 
is folytatni, inig másfelől a’ sorezredek dologta- 
lan hivalkodtak.

A’Moniteur egy telegraphi hivatalos jelentést 
közöl, melly szerént az ángol batalion Jul. 1 Okén 
egy ángol gőzhajón S. Sebastianba megérkezett, 
’s ott az őrizet és nép által nagy örömmel fogadta
tott. Bizony osnak mondják, hogy Zumalacarrc- 
guyt a’ fővezérségben Moreno váltja-fel, Erase 
pedig Navarraban vezérkedik. Saragossai hírlapok 
szerént, e’ városban a’ csendesség helyreállott, 's 
a’ Jul. őkén történt lázongások támasztói megbiin- 
tettettek.

A’ Messager dcsChambres Don Carlos főha
diszállásáról vett tudósítások után ezt írja: Don 
Carlos Julius Iső napján El Un ióban > olt Bilbaotól 
három mértföldnyire; és így nem Onnateban, mint 
a‘ telegraphi hivatalos jelentés tudósítá- Jul. 3kán 
Marquinában volt a’ főhadiszállás. Eraso general 
meljbeli betegeskedése miatt a’ fővezérségtöl 
ön kérésére felmentetett Don Carlos által, s 
helyette Moreno fog mint major-general Don 
Carlos alatt vezérkedni. A’ carlista batalionok 
új és jobb rendbe szedetnek, hogy haladék nél
kül az Ebro felé nyomulhassanak. Vittoria, melly - 
bői a’ seregeket La Héra és Cordova Bilbao segí
tségére vitték, őrizet nélkül maradt; Zumalacarre- 
gnynaképen ez vala ezéija Bilbao ostromlásál an. 
A’ Cordova seregeinek szemmeltartására Navarrá- 
ban hagyandó carlista bataliont Ituralde fogja ve
zérelni Don Carlos a’ háborút Castilia síkjaira tc- 
szi-által. Madridból Julius Isőjén írják, hogy 
ott most is de las Amarillas marquis \iszi a’ kor
mányt. Valdes perbe fog vétetni, most pedig fo
gói) képen egyrerősségbe küldetett La Hera gene
ral a’ baleari szigetekbe száműzetett; helyette 
Cordova veszi-által Sarsfield megérkezéséig ideig- 
len a’ fővezérséget.

H O L L A  N D IA .
Beira herczegné és Don Carlos 3 fiai u. m. 

Károly, János és Ferdinand herczegek Jun. 30ikán 
estve Pluto gőzhajón kísérőikkel együtt Angolor
szágból Rotterdamba érkeztek, honnan Jul. 3ikán 
Turinba szándékoztak indulni.

SC H W E IZ .
Bernában Juh 6kán az országgyűlés szokott 

szertartással megnyittatott. — Ugyanez nap délu
tán Orleans herczcg Churba érkezett, Onnan pe- 

Idig 7kén Pfäfersbe útazott.

Kiadja K u ltsá r  A .—Szerkezted G a lv á c s y . Zöldkert utcza (^o í̂bad^cr?®aj]'e) 498. sz. 
Nyomtatja T r u t t n e r - K á r o l y i .  Urak? ulczája 612 szám.



8. szám. H I R D E T - S S Í *  E l k  Ildikén 183-5.
Ä  H a z a i  's K  ü l  f  ö l d  i  T u d  ó ,s /  f á s o k h o z .

F i g y e 1 m e z t e t é s
a’ . . H a z a i  & K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k 44 i r á n t
A’ két testvér Haza nagyérdemű Fiaival, kik még hírlapjainkra előfizetni kívánnának , egész tisz- 
telettel mdatjuk , hogy' H a z a i ’s Külföldi Tudós Hasinknak, folyó Julius elején beállott felesd  
tendei teljes szánni néhány példányaival még szolgálhatunk. Pest, Julius ‘22kén 1835.

A* H azai ’s Külföldi Tudósítások H ivatala. 
Zöldkert úteza (^i)^íbad)cr 498 sz.

Heckenast Gusztáv,
p e s t i  k ö n y v k e r e s k e d ő n é l  é p e n  m o s t  j e l e n t - m e g  t e l j e s e n  é s  t a 1 á 11 a t i k •

G a z d a s á g i

K ö n y v t á r .
O k t a t ó  z s e b k ö n y v  földes-urak, gazda-tisztek és mezei gazdák ’s t. e. f. számára, több 

mint húsz évi tapasztalás és figyelés szerint kiadá L eibiízer Ján o s , gazdatiszt. Teljes, 
10 kötetben , kis 8adrét, csinos borítékba fűzve. Ára csak 6 for. pengő. (1)

Hotel a’ „hét választónál Pesten a’ váczi-útczában.
(1) Azon jeles kényelmit és kellemes fekvés, melly e’ vendégfogadót kétségbe vonhit-  

lanul minden magas és t. ez. Utazó előtt ajánlja, — azon sűrű szíves pártolás, mellyel e’ fo
gadó szakadatlan dicsekhetik, és azon körülmény, hogy eddig csupán a' vendégszobák elég
telen száma volt az melly miatt több megszállást nem fogadhatott, arra határoztak: hogy a’ 
szomszéd szinte emeletes épület a1 fogadóhoz kapcsoljam, 3s töbh esztendőre új haszonbéri 
szerződést kössek mind a’ két ház iránt azok magas birtokosával.

Ezen vendégfogadó, mellyet már mostani nagyszerűsége, é& egészen új szerkezete 
miatt, a’ fölkapott Hotel névvel is méltán nevezhetőnek gondoltam, kitüntetheti magát egy
szersmind minden oldalú kényelemmel, ízletes elrendezéssel , sőt fénnyel , — mi pedig a* tisz
taságot, szorgos és jó készületü konyhát és pinezét il leti,  hozzá vevén az igen figyelmes es 
jutalmas kiszolgálást, e* részben semmi más helybeli vendégfogadónak engedni nem lóg.

Azon uraságokat és t. ez. utazókat, kik saját lovaikon s/okták e’ várost meglátogatni, 
szabad legyen figyelmeztetnem: hogy Hotelem kocsiszínekkel kellően ellátva van , az istállók 
pedig nem csak számos lóra készítvék, és nem csak egyedül a’ hirdetésben hanem valójában 
is szellősek és világosak; a’ takarmány egészséges és jutalmas árán kívül bizonyosan úgy sztd- 
gáltatik ki a’ mint megrendeltetik. Hogy előadásom merő valóság, tiszleletes hi/odalomrnal 
kérem a' f. ez. útazókat méltóztassanak saját tapasztalásokkal meggyőződni felőle s részemre 
a számos megszállással alkalmat nyuijtani, hogy csüggedheilcn törekvésem mellett méltatá
sukat valójában megérdemelve Hotelem jó hírét föntarthassam. Teljes tisztelettel Pesten Júli
usban 1835. flauer József Fereucz f3 )

( l )  Az iskolai jószág alaphoz tartozandó Szexárdi uradalom részéről közhírül adatik, 
hogy a’ f. e. Augustus hónap 5dik napján az uradalmi tiszttartói kancelláriában Szexárdoa

Második Félesztendő 1835
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díéhiőn tartandó liciia'.ió állal, az úgy nevezett Péterházi erdőben a* Duna partra kirakott 326 
öl tölgyfa; 2 i6  öl szilfa; és 590J öl puha-fa, a’ legtöbbet ígérőnek (fent hagyatván a felsőbbi 
hehuek jóváhagyása) el fog adatni. Melly árverésre a' venni szándékozók eledendő bánat
pénzéi felkészülve meghívattatnak. Költ Szexárdon Julius lOkén 1835. (\3)

" ~ r J E L E N T  É S
a’ HÉT VÁLASZTÓ Hoteli Hangverseny teremről.

Virtuosok és Művészek akár mi nemben, azonban jeles hírnek , kik ezen, hangver
seny-adásra régiül használt ’s jelesnek ismert hoteli teremet előadásaikra használni kívánnák ; 
valamint mükabinetek és mü-mutaiványok tulajdonosinak, kiknek mutatvány-tárgyaik illy 
s z é p  h a j l é k b a n  kiállításra alkalmasak, méltóztassanak bérmentes leveleik által hozzám 
fordulni, részemről bizonyossá tevén őket,  hogy illető tudakozásikra azonnal felelni ’s mi a* 
terem et vág)- talán ahhoz tartozásképen a’ Hotelben még egyéb szükséges kényelmeket is il
l etné,  azok iránt a’ legjutalmasb föltételeket teendem. Hauer Jó zse f Ferencz.
J e g y z é s :  A’ terein, mint számos esztendeig volt redonte-terem nagy trumeaux-tükrökkel és divatos szép kiste

rekkel van ékesítve: van nagy karzatja a'közönség számára, hangászat-karzatja , külön följárással, credenz- 
é- mellék-szobái. Különben a' teremet, melly egyébiránt is csak közelebb újitatott-ineg , kívánság szerint 
is:nét líj díszbe lehet öltöztetni , az ahoz megkívántatok mindenkor készen lévén.

Eggenberger József könyvárosnál Pesten ,
;i’ Bírótok piaczan, a’ kir. Egyetem könyvtárának általellenében sok más új könyveken kí

vül következendők is jelentek-meg: (árok pengopénzben).
C ob b e t  Vilhelm a" protestáns Reformatio Históriája, Angliában girlandban. Polgártársai 

fe lv ilá g o sítá sá ra , folyólevelekben írva 4 kötet. Nagyváradon 1831. postap. köt ve csak 3 ft. 
S r i  n \ i J Sáros-Adósságok és Status-Papirosok, érdekesebb viszonzatokban , és ujjabh áriá

tok szerint különös tekintettel az Austriai Finantiára előadva n. 8rét. Pest. 4834. kötve 
2 for. 12 kr.

F ló  r .1 a3 Tetszholtak* felélesztésekről szóló Tanítás. 8rét Pest 1835. kötve 1 for.
S c h o e p f  A. orvosi rendszerek gyógymódok , 's némelly rokon tárgyakról. Srét Pest, 1835. 

kötve 48 kr.
R a f f  G. Természet história gyermekek’ számára 14 színészet tábláv al ’s egy czimképpel, 8rét 

Kassán 1835 csinos borítékba kötve 3 for. 30 kr.
Rosenberg London és Lakosai jelenkorunkban. Srét Kassán 1835. borítékba kötve 36 kr. 
Chalupka J. a’ vén szerelmes , vagy a' torházi négy vőlegény. Vígjáték bárom felvonásban, 8rét 

Pest. 1835. borítékba kötve 20 kr.
Granville A. B híres londoni Dr. Egészség-Katecliizmusa , vagy az egészség féntartására és 

vénség elérhetésére szolgáló egyszerű szabályok , mell) eket minden rendű s rangú sze
mélyeknek nem lehet elegendőkép ajánlani, a’ harmadik kiadás után angol) bői magyarba 
általtétetett , 8rét Kassán 1830. kötve 40 kr.

B á r t f a y  J. Z »ránd és Togut, vagy az Indulat és Átok hatalmi, dráma 1 felvonásban, IGrét 
P ozson y  1834. borítékba kötve 30 kr. f i )  1

( 1 )  H irr i PtCS. Mezó-Tiír városa alsó része ns Közönségét árendás jussal illető 
ti belső városi korcsmák, és egy külső u. in. Csergeiyü csárda az Aradi Pesti országúiban földek
kel ,  kaszálóval, — a’ városi két vásáros és 2 kissehh üveg bolt, — mészárszék,— Berettyó és 
Kőrös folyókon a halászat, — bárom egymásután következő esztendőre., folyó esztendő Sep
tember hónap 6dik napján a* város házánál tartandó árverés útján árendába fognak adattat
o k — V * árendális észtén lók kezdődnek f. e. Oct. tsó n ipján — l ’ feltételek .mindennap lát- 
batók Mozi Túr > áros % város házánál. Feljegyzetté P éter András ni. k. főjegyző
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(1) Hirdetés Tekintetes ns Jász kerületben Ladány mezővárosában Kisasszony ha

vának 12kén, 1000 darabból álló finom egynyirésii tőke nyáj ju h , mellybe anya juhok, ürük 
és báránjok foglaltatnak, és mind tartani valók; úgy szintén 30 darab ökrök,  és tinók, mel
ljek még a’ múlt télen a’ járvány dög-nyavalyán mind által estek, és különbé le gazdasághoz 
való eszközök, nyilvános árverés útján, készpénzért elfognak adattatni, mellyre a’ venni szán
dékozó t. ez, urak illendően meghívattatnak. (3)

Nagy Lotteria
Z i n n e r  D. és t á r s a

c s á s z á r i  k i r á l y i  s z a b a d a l m a s  n a g y  k e r e s k e d ő k n é l  B é c s b e n .  

Legfelsőbb engedjem  mellett T l V O l i l l c l k  cg,,9ZCn ""e^ “

sors/«írnokban (serien) s z á m m a l :

Az el só kihúzott szám n) ( ri a1 szép ős kedvelt XÍVOÜt Becs mellett,  a’ hozzátartozó épü
letekkel,  fél tekkel,  és teljes bútrozati val együtt, vagy helyette vált Ságul 2 0 0 , 0 0 0  ft v.cz. 
A' második szóin nyer 0,000 latinig ’s 3 0 ?0 0 0  v. ez. ft értékű ezüst készületeket 48

személyre ;
A' harmadik szám nyer 5,000 latny j . ’s 2 é> ,0 0 0  v.cz. ft értékű ezüst készületeket 48 személyre ; 
A* negyedik 4,000 Bitnyi, ’s 20,000 v. ez. ft értékű ezüst készületeket 36 szem élyre; 
Az ötödik 3,000 latnyi,  ’s 1 5 ,0 0 0  v. ez. ft értékű ezüst készületeket 36 személyre.
E kijátszásban leszen 26,100 nyertes, kik 525,000 ft váltó czedu-

lábait nyernek, felosztva:
200,000; 30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 5,000; 4,000; 3,000; 2,000; 1,000; 
600; 400; 250; 125; 100 sib. nyerésekre; ezek közt van 4 igen je les, 6,000, 5,000, 4,000, 
3,000 latnyi ezüst nyerés, ntelly ezüst ntív-ek 13 próbásak, s legjobb mesterek által egészen

újonnan készítettek.
Egy sors ára 5 forint pengő pénzben.

és Öt sorsra egy szabad sors adatik ingyen, melly nem csak a’ lohuzásban, hanem a’ különös 
jutalmakra is játszik, ’s minden esetre nyerni fog. Ezek elfogytával öt sorsra csak egy kö
zönséges sors fog adatni. Bővebben értesít a’ játékterv.

Becs, Jul. I. 1835. Ziinter D. és társa
cs. kir. szab. nagykereskedők Köllnerhofgasse Nro 739.

L” kitűnő Lotteriából sorsokat kaphatni f i l l l lG W a ld e r  testvérek írószobájában Pesten 
_________________________  országút 568d. sz. a. (1 )

( I )  Ts ns Fejér vármegyében és pedig Pestől 4 órajárásnyira fekvő VeJencze hely
ségben egy nevezetes, mindm szükséges épületekkel ellátott és 320 holdat jóval felülhaladó 
allodialis igen termékeny szántóföldből álló birtok, mellyhez jobbágyok, úgy szinte egy 
nagy szőlló derék présházzal járúl, folyó 1835d. esztendei Sz. Mihály naptól 8 egymásután kö
vetkezendő esztendőre, akár rlébhi alku,  akár pedig folyó eszi. September 21 d. napján tartan
dó árverés útján bérbe adandó. — A’ bérbe venni szándékozók ts Kapuváry János táblabiró
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mint gj'ámaíya*urnái Tolna vgyében Györkönyi helységben,— valamint ts Montier János táb- 
labiró úrnál Velenczén bővebb utasítást nyerhetnek. (2)

(2) Hirdetmény. A' nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik : hogy a’ Tokaj koronái mezővárosban lévő fekete sas czirnii vendég- 
fogadó, Tarczal mezővárosában az uradalmi tiszttartónak írószobájában folyó esztendei Augus
tus 3kán tartandó nyilvános árverés útján a’ legtöbbet Ígérőnek, folyó esztendei November 
ltől kezdve számítandó egymásutáni bárom esztendőre bérbe adatni fog. Melly árverésre a* 
bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei felkészülve a' szokott reggeli órákban megjelenni 
ezennel hivatalosak. A’ bérlet feltételeit a’ fennemlített tiszttartói írószobában az árverés előtt 
is megtudhatni. Budán Julius IIkén 1835. (3)

(2 )  Főméltóságú Gyaraki Grassalkovich Ő Herczegsége uradalmai Igazgatósága részé
ről közhírré tétetik , hogy e’ folyó esztendő Augustus 5kén Örkényen akár summásan akár 
részenként hizlalt örök iirii 2400 darab,— Augustus 12kén pedig Issaszegen nemesített hágásra 
alkalmatos kosok 150 darab — tenyésztésre alkalmatos nemesített anya-juhok 1700 darab — 
mustra anya-juhok 800 darab — mustra bárányok 800 darab — szokott reggeli és délutáni órák
ban készpénz fizetés mellett árverés útján eladatni fognak, a’ venni szándékozók a* fentebb 
megnevezett helyre, és időre illendően meghívattatnak. Í3 )

F i g y e l m e z t e t é s .
E’ c z i m  a l a t t i  d i v a t ú j s á g o t

„ R a j z o l a t o k , 44
Julius' lsőjétől képekkel együtt folyvást megszerezhetni. Megjelen hetenkint kétszer , eredeti 
pesti ’s külföldi másolt divatképekkel ’s nemzeti-képtárral. Előfizetési díja félévre postán 5 
for., helyben 4 ft pengő. Szerkeszti's kiadja

M. u n k á c & y  J á n o s .  (3 )

(3) Jelentés. A’ m. kir. tudományos Egyetem öt gyakorló kórházainak szükségé
re megkívántainak: mintegy

a) 4 3 9 | rőf legalább is |  szélességű, középszerű minémüségü, ingekre törülközőkre, 
lepedőkre, ’sat. vaíó , j ó ,  és erős úgynevezett házi vászon.

bl  78-f rof háló-ruhákra, és vánkosokra való nyomtatott kék vászon
108 rőf béllésnek és háló-köntösnek való résszerint ezüst szinti, résszerint fehér 

barchet. Végre
d) 35 rőf szalmazsákoknak való vastagabb vászon.
Ezen előszámlált vászon nemeknek szolgáltatása arra fog bizattatni, a ki azt a leg

jobb _minemüségben , és legolcsóbb áron magára felvállalja. E végre folyó Julius hónapnak 
27dik napjan délutáni 4 órakor, a’ királyi Egyetem’ orvosi-karának Hatvani útezában lévő 
épületében , az úgynevezett ,,Jesuita‘k házban nyilvános árverés fog tartatni, mell) re mind 
azok,  a kik a feilyebb említett vászonbéli szereknek szolgáltatását felvállalni szándékoznak, 
ezennel megbi vattainak , olly megjegyzéssel, hogy kiválasztás végett a’ megirt vászonnak ne- 
nudból must rá kát is magokkal hozni ne terheltessenek. Költ Pesten Julius I7d. 83ő. (3^

^ 11 na V i zének á l l a p o t  j a  a' b u d a i  v i z m é r t ek  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dtkben
Jul. 19-dikén 7 Láb, 1 Hüv. 3 Von. — 20-dikán 7 Láb, 0 Hüv. 0 Von.

— 21-dikén 6 Láb, 10 Hüv. 0 Von. — 22-dikén Ö Láb, 5 Hüv. 9 Von.
— 23-dikán 0 Láb, 4 Hüv. 0 Von. — 24-dikén 6 Láb, 3 Hüv. 3 Von.
— 25-dikén 6 Láb, 2 Hüv. 6 Von.

Budán, Julius 22dikén kijött számok: 43. 55. 89. 88. 83.



9. 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 .
M A GY A R -  ÉS E R D É L Y OR SZÁG.

P o z s o n y ,  J u l i u s  2 3 d i k á n .  A' inai or
szágos ülés csupán a’ Főrendek által tartatott, 
kik az alsó táblától küldött országos sérelmek 
első szakaszát vizsgálják, az alsó tábla azonban 
rendes időseiben ugyanazon sérelmek 2dik sza
kaszát fontolgatja. Ma kerületi ülésben a’ Főren
dek táblájától érkezett ’s előbbi újságlevelőnkben 
említett viszonüzenetek vétettek tanácskozás alá 
Ezen tárgyakban mind a’ két tábla előbbi néze
teinél marad.

Ő cs. kir. Felsége Sz. István mv kir. rend 
kanczellárjához Gróf Reviczky Ádam Ő Excjahoz 
Május 2ödikéről bocsátott legfelsőbb határozatá
ban Ilannoverai kir. general és külső minister 
Alten Grófot a" nevezett rend nagy keresztjével 
díszesíteni méltóztatott.

Ő cs. *s apóst. kir. Felsége Julius Idiki leg
felsőbb határozatában Veszprémi kanonok Főtisz
telendő Balassa Gábor urat Csanádról nevezett 
üdvözítő czímzetes prépostjává; Főtiszt. Ruszék 
József ugyan csak Veszprémi kanonok urat pe
dig Monostorról, nem messze Vámos Györkiéi, 
nevezett Boldogságos Szűz czímzetes apátjává 
méltóztatott kegyelmesen -kinevezni.

Ő es. ’s apóst. kir. Felsége Junius Odiki leg
felsőbb határozatában Mélt. Nádasi Tersztyánsz- 
ky Imre választott püspök, kanonok, ’s hétsze- 
mélyü táblai közbíró urat a’ Pesti m. kir. fő os- 
kolínál a’ filozófiai tanulmányok igazgatójává, és 
a’ filozófiai Kar elölülőjévé méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Ő cs. kir. Felsége Május 17diki legfelsőbb 
határozatában Tek. Gebhardt Ferencz orvos-do- 
ctor 's a’ Pesti m. kir. fő oskolánál professor úr
nak a’ bajor Frauendorfi kertmívelő társaságtól 
küldött tisztelcttagi oklevél elfogadhatását meg
engedni kegyelmesen méltóztatott.

Ő csász. kir. Felsége Mélt. Gróf Eszterházy 
Második Félesxtendí

Kázmér urat kamarásává; Jul. Tdiki legfelsőbb 
határozatában pedig Kükiillő-varmegye tisztIh. 
jegyzőjét Ililibi Gál János urat az Erdélyi kir. 
törvényszéki tábla számfeletti közbírájává mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

(Kir. kamarai hírailáu).
A’ nagym» m. kir. udv- Kamara Nag.) szom

batra harminczadhívatali ellenőrré Cserni János 
Gajári barmi nczadost;. ennek helyére Finsterberg 
Ferencz Magyarfalvai harminczadost; Gácsi só- 
perceptorrá Szegedi sóhívatali segéd Kovács Ist
vánt nevezte ; Győrben sóhívatali írnok Kubán) i 
Józsefet pedig tulajdon kérésére hasonló tisztség
ben Pestre tette-által; végre ennek helyére Po
zsonyban volt sóhívatali fizetésiden practikáns 
Steltzner Ferdinándot nevezte..

V a s v á r  me g y e . A’ folyó hó' I tik és I5ik 
napjain ment végbe sz. kir. Kőszegit városában 
a’ tisztviselőség megújíttatása, nagyságos lacs- 
kándi Cserghő Ferencz kerületi táblai közbíró és 
kir. biztos úr jelenlétében. A’ hatvanosok számá
nak betöltése \s a’ szószólók megtevése után, ta
nácsosokká Seiífert József, volt pénztári ellenőr, 
továbbá Érti János és Nag) Károly táblabíró \s 
kér. táblai ügyész urak választattak. A’ városka
pitányságra szótöbbséggel az újonnan v álaszfott ta
nácsos , Nagy Károly úr jutott. A’ v árosbíróság 
ez úttal betöltetlen maradt. A’ kisebb hivatalok 
minden további nehézségek nélkül tölteítek-be.

Maximilian bajor koronaherczeg Ö kir. Ma
gossága Julius 22dikén Veszprémbe érkezett, \s 
innét más nap a' Füredi főidőbe utazott, hol da
rab ideig mulatni fog.

Achmed Ferik basa, a’szultánnak rendkívüli 
követe, kiről közelebb írtuk, hogy Becs felé 
kezdett útjában Pestre Julius 2 lilikén érkezett, 
itt mnfatása idejét a’ két főváros nevezetességei
nek látogatására fordítja. Tek. Döbrcnícy Gábor 
Budai kér. tartomány-biztos ’s tek. Eichholtz Já
nos Pest városi kapitány urak kíséretében nieg-

S zerd á n  Szen t-Jaliabhó’ 29dtk  napján.P E S T E N I b U .
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látogat» névszcrént a' magyar nemzeti Múzeumot, 
a csillagvizsgáló-tornyot, a" magyar és német já
tékszíneket ’s a’ t.

A' Kuntschützi lotteria 2dik húzásakor, melly 
Julius 20dikán ment-végbe, 140,451 számú sors 
nyert 3ezer aranyat; 61,470 nyert 300 aranyat; 
122,722 nyert 100 aranyat; 62,188 és 70,431 
mindegyik 50 aranyat; 113,796, 122,831,
148,820, 166,466 és 166,839 mindegyik 20 a- 
ranyat.

N A G Y B R I T A N N I A .
Az alsó ház Julius 8diki ülésében Divett úr 

azt kívánt i, hogy a’ ház jegyző könyvéből töröl
tessék-ki Halse úrnak a*' városi reform gúnyolá
sára bejelentett indítványa, mellynek pontjai ezek:
1) javallatba fog tétetni, hogy Angolország min
den tömlöczeinek foglyai, már úgy is mint fog
lyok , a"' városi reform okfejcszcrént teljes vá
lasztási just nyerjenek; 2) e’ jus nekik nyilvá
nos pótlékczikkely által bíztosítassék; 3) ugyan
csak külön pótlékczikkely által engedtessék-meg 
minden érdemes embereknek a’ revolutiós rend- 
szabás és az általa eszközlendő népuralkodás a- 
lól magokat kivonhatni. Több tagok eüsmérték 
ugyan, hogy az említett indítvány merő gúny, 
ellenzették mindazáltal annak kitörlését, mivel 
úgy a’ ház tagjainak indítványi jussa megszorí- 
tatnék, különben is több efféle indítványok tétet
tek máskor is a1 jegyzőkönyvbe. Divett úr tehát 
vissza akard venni javallatát ; de Ilay ezredes 
azt magáévá fogadván szavazást kívánt felette. 
A’ karzaton lévők ekkor szokás szerént kiküldet
tek. A’ hírlapírók visszatértük után azt hallák- 
meg, hogy a’ szavazás által Divett úr javallata 
igen hosszas, és tüzes vitatás után elfogadtatott.

A’ ministerek most igen gyakran tartanak 
tanácskozásokat; oka ennek főkép az alsó házba 
béadott irlandi egyházi bili, mellytől a’ király nagy 
mértékben idegenkedik, sőt a’ kabinet több tag
jai sem akarnak O’Connellnek az említett bili 
által olly rendkívüli engedményeket adni. Eb
ből a' londoni hírlapok ministeri változást jöven
döltek, melly hírt azonban a’ Globe alaptalannak 
nyilatkoztat.

Egy londoni levél Julius lOdikén ezt írja: 
A’ városi reform és irlandi tizedbill olly két rend- 
s/.abás, mellyek az ország intézeteivel 's birtok
ról szóló törvényeivel egyenesen ellenkeznek. 
Kimenetelüktől függ: az alsó házbeli radicalok

vagy a’ Peel és Stanley conservativ felekezet 
által fog-e Ángolország kormányoztatni. A’ mi
nisterek azzal fenyegetődznek, hogy ha a' felsőház 
e rendszabásokat el nem fogadja, vagy nagyon 
megváltoztatja, a’ mit pedig ön haszna kíván, hi
vatalaikról le fognak mondani. Ha a választási 
szózatok többsége a’ ministerek részén nem lesz 
úgy a1 radicalismus és a’ mostani ministerium 
meg fog bukni; ha pedig rájok kedvezőleg iit- 
ki a’ dolog, akkor O'Connell kívánsága szerént 
Nagybritanniát lépcsőnként vég veszélyre vezetik, 
’s 0 ‘ConnelInek szabad mezőt engednek, hogy Ir
land a’ protestáns kormánytól és néptől függet
lenné tetessék.

Az alsóház Julius 9diki ülésében Peel R. Sír
nék azon javallata, hogy a* városok községi taná
csa tagjainak száma kevesítessék, 31 szózat több
ségével félrevettetett. A’ bilinek azon pontjai, 
mellyekben a’ községi tanács tagjainak száma min
den városokban egyenként, ’s a’ különböző köz
ségi megyék nagysága ’s a’ t. meghatároztunk, 
Russell lord által tett nehány javallatokkal együtt 
elfogadtattak. Azután a’ bili kinyomtattatni ren
deltetett. Ugyanezen ülésben harmadszor felolvas
tatott azon bili, melly az assisek törvényszéke e- 
lébe idézett vádlottaknak ügyvédi védelmet en
ged, — Julius lOdikén panaszkodott Attwood 
úr, hogy a’ kincstár kanczellárja az ország jöve
delmi állapotának esztendőnkénti jegyzékét a’ház 
elébe terjeszteni mindeddig elmulatta. Spring- 
Rice úr azzal mentegetődzött, hogy a’ ház elébe 
terjesztetett fontos rendszabások által gátoltatott; 
egyébiránt megígérte a’ kívánt jegyzék minélha- 
marábbi előterjesztését. Ezután jelentést tett az 
iránt, hogy 0  Felsége Marlborough palotát a’ ház 
szónokának lakásúl méltóztatott engedni az új par
lamenti házak felépítetéséig. Ezen ajánlatot azon
ban a’ ház nem igen örömest fogadta, ’s több kö
vetek azt hozták-fel ellene, hogy e’ palota igen 
költséges javításokat kíván, fentartása is nagyon 
sokba kerülne, olly status férfinak pedig, kinek 
esztendei jövedelme csak 5000 font sterling, igen 
pompás és felette na; y lenne. Minélfogva Ilume 
úr azt javallá, hogy O Felségének ajánlatát köszön- 
je-mega’ ház egy felírásban, de egyszersmind nyi- 
latkoztassa-ki, hogy azt cl nem fogadhatja.

Julius Odikén O’Connell vezetése alatt mint
egy 20 irlandi parlamenti tagból álló küldöttség 
a’kincstár kanczellárjához ment olly kéréssel, cn-
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gedué-meg egy sorsjáték felállítását, mellynek 
czélja Irland belső állapotának ja\ítása és az ir- 
landi szegényeknek szerzendő munka lenne, mint
hogy a1 kormánytól mostani szorult állapotában 
egyenes pénzbeli segedelmet nem várhatni. A' 
minister idegennek jelenté ugyan magát minden 
sorsjátéktól, illy hasznos czélra azonban megí
gérte, hogy c’ kérelmet tisztitársai elébe fogja ter
jeszteni, noha kivihetését nem reményű. O’Con
nell ezután a’ küldöttség nevében azt kiváná, hogy 
a' sorsjátékokkal együtt járó rosszak megvizsgá
lására különös biztosság rendeltessék; melly kí- 
vánatát a’ minister az alsó ház elébe javallá ter
jesztetni.

A'' nevezetesebb londoni hírlapok ministeri 
változást jövendölnek, mivel nem reménylhető, 
hogy a’ ministerek az irlandi tizedbillnek azon 
részét, melly a’ tized tulajdonosi jussát illeti, az 
alsóház előtt kivihessék , ezenkívül a’ felsőház
ban is az irlandi egyházi és városi reformbill dol
gában megbukástól félhetnek. Melbourne lord is a’ 
közelebbi értekezések alkalmával a’ királyt s )k- 
kal hidegebbnek találta maga iránt, mint eddig.

A’ Globe szerént az újonan szedett ezredek 
Spanyolországba indítására tüzesen tétetnek a’ 
készületek. Zázlóikon a’ spanyol czímer és e’ 
szavak vannak: Légió britanica.

Julius 13dikán költ londoni tudósítások sze
rént e’ napon az alsóház ülésében Russell lord- 
azt jelenté, hogy a1 király az irlandi egyház párt
fogásának a’ koronát illető egész jussát a' parla
ment rendelkezésére bízta. E’ jelentés, melly 
úgy tekintetik, mint a’ királjmak az irlandi 
egyházi reformbillhez egyenes hozzájárulása, a1 
ház ministeri része által nagy tetszéssel fogad
tatott.

A' Morning Chronicle szerént Durham lord 
Petersburgba tengeren szándékozik Konstantiná- 
polon keresztül utazni, ’s ezen utazása közben 
Lissabonban és Cadixban egy kevés ideig mú
latni.

F R A N C Z I  AOR S Z Á G.
A’ pairtörvényszék Jul lOdiki ülésében a’ 

tanúk kihallgatása a’ lyoni vádlottakra nézve be
végeztetett. Bertholon úr Beaune vádlott mentsé
gére azt inondá, hogy az minden lázadásnak el
lene volt, míg másfelől a’ politiai ügyvivőnek 
nyilatkoztatott Mercé az emberi jusok társasága 
ban magát legszilajabbúl viselte. Egy vádlott még

szólani akara a’ hasonlóan politiai ügyvivő gya
nánt nyilatkoztatott Picot ellen; de az elölülő 
nem engedé mondván: Jól tudja a’ törvényszék, 
hogy Picot alávaló ember, ki minden személye
ket játszott. A’ főügyész ekkor azt kívánta, hogy 
a’ lyoni vádlottak ügye a’ többiekétől választas- 
sék-el. Ez ellen Bousquet ügyvéd azt hozá-fel: 
ha a’ vádlevél állítása szerént csakugyan volt \a- 
lamelly titkos szövetkezés ’s az okozta a’ perbe 
szőtt különféle lázadásokat: úgy nem lehet a 
vádlottak ügyét egymástól külön választani; ha 
pedig semmi szövetkezés nem történt: úgy a' do
log nem tartozik többé a’ pairtörvényszék elébe. 
Más ügyvédek vcdlelteik részére elfogadták a’ 
főügyész javallatát, többek közt Favre úr, ki azt 
állítá, hogy e’ javallat általa’ szövetkezésről szó
ló vád megsemmisítetett. Beaune vádlott társai ne
vében a’ rajtok elkövetett erőszakoskodások ellen 
protestálván, felszólította a’ törvényszéket, hogyr 
azon határozatát, melly' által védőiket szabadon 
választani nem engedé, vegye-vissza; mert egy 
ügyvéd nem mondhat-el mindent a’ mit akar, jöven
dő sorsának koczkáztatása nélkül. Iiát, úgymond, 
a’ Júliusi revolutio ötödik évünnepe előtt nehány 
nappal kell az ön >édelem szabadságának meg- 
lánczoltatni ? Ekkor a’ vádlott egy pillanatny i pi
henést kért magának. Az előlülő egy pohár czúk- 
ros vizet hozatott számára, egy városi őrtiszl pe« 
dig széket adott alá. Kevés pihenés után így szó- 
ia : Szabad védelem mellett megmutattuk volna , 
hogy a’ lyoni történetek a’ politia munkái vajá
nak , ’s a’ republicanusok mindent elkövettek a’ 
zendülés meggátlására, de Picot, Mercé ’s több 
hasonlók minden igyekezeteiket kijátszották. Gon- 
dolják-meg pair urak az emberi sors változandó- 
ságát, mellynek eleven példája e’ kamarának 
összeállítása. Legyenek részrehajlatlanok, mert 
utóbb meglehet szükségük lesz rá, hogy mások 
is irántok ollyanok legy enek. A’ pairkamara az 
aristocratia maradványának képét v iseli; nem 
újúl az megválasztások által, mint a’ követek ka
marája. Őrizkedjenek tehát, hogy tekintetüket 
a’ nép előtt még jobban is el ne veszítsék, mert 
azt többé soha nem fogják visszanyerhetni. Aa 
előlülő azonban visszavonhatatlannak nyilatkozta
tó a’ pairtörvényszék határozatát, azt mondván, 
hogy a’ vádlottak rendelt ügyvédeikkel tartoznak 
megelégedni, mert azok a’ per tárgyát tökélete
sen esmérik Ekkor Beaune így szóla: Minthogy

)(
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a* törvényszéle nem veszi-vissza határozatát, 
mindnyájunk nevében kinyilatkoztatom, hogy a’ 
törvénykezésben részt nem vehetünk; illy rész
vétel megbecstelenítne minket, mi pedig magun
kat soha meg nem becstelenítjük. Midőn e’ szem- 
bekötősdi ítéletben részt nem veszünk, ez által 
minden felekezetnek nagyot használunk, mert ta
lán jövendőre nézve minden political perbe fo
gást lehetetlenné teszünk. Nem mi okoztuk a’ 
(iolgok ezen helyezetét, hanem az urak, rajtok 
fekszik a’ felelet terhe minden torténhetendőkrőh 
Erre minden vádlottak feláll ván mondának: Hely
ben hagyjuk Beaunenak minden mondásait; nem 
fogadjuk-el a' törvénykezést. A’ bírák eltávoztak 
a1 főügyész javallata felett tanácskozni, a* vád
lónak pedig el vi tettek.

A'' Julius I Idiki ülésbe csak 26 vádlott (a’ 
lyoniak közöl) vitetett-bé; a’ többiek nem akar
tak a’ vitatáson megjelenni, ’s az elölülőhöz írás
ban ellenmondást intéztek, mellyben Beaunenak 
az előbbi napon tett protestatióját elfogadván ki
jelenték, hogy az ülésben többé nem akarnak 
megjelenni, ’s kérték a’ paireket, ne kénszerít- 
sék őket a’ tömlöczben durva ellentállásra. 1 li
ra kor 7 más vádlott vitetett-bé, IJuguet erőszak
kal , a’ többi hat csendesen leiile. Két vádlott az 
ülés-teremben kártyázott, asztalok egy kalap te
teje vala, városi őrkatonák szólongának tanács
osaikkal játékokba. A’ törvényszék bejővén, az 
elölülő felolvasta a’ határozatot, melly szerént a’ 
különféle ügyek egymástól elválasztatnak, ’s a’ 
lyoni vádlottakra az ítélet-hozás haladék nélkül 
elkezdetik. Felolvastatott a’ meg nem jelent vád
lottaknak fentebb említett irata is , úgyszintén 
Sajou törvényszéki szolgának a’ tömlöczben tör
téntekről szóló jegyzékei. A’vádlottak ellenmon
dása és vonakodása következésében a’ főügyész 
új javallatot tett az iránt, hogy a’ törvényszék, 
nem hajtván semmit azon vádlottak meg nem je
lenésére, a’ törvénykezést tovább is folytassa. 
V törvényszék ekkor a’ tanácskozó házba tér
vén egy óra múlva tudtára adták a1 törvényszék 
szolgái a’ közönségnek, hogy a’ határozat Juh 
1 idikén fog kihirdettetni.

A’ Journal de Paris tudósítása szerént Julius 
l*2dikén esteli 9 óra tájban a* párisi áprilisi vád
lottak közűi 28aii Saintc-Pelagie fogságból egy 
földalatti gátoron, mellyet magok ástak-ki, el
szöktek; más 15 épen akkor vesztett rajta, mi

dőn már a’ lyuk szájánál volt. Lecomte pedig, 
ki fogságából szorgos dolgai elintézése végett két 
napra becsület-szavára volt kibocsátva, többé 
nem tért-vissza.

A’ hadminister Juh 2dikán költ kerülő ira
tában az idegen ezredbe Spanyolország számára 
teendő katonaszedés iránt Jun. 24dikén kibocsá
tott kerülő iratát , mint a’ melly csupa javallat 
létére határozat gyanánt tévedésből volt közölve, 
visszahúzta.

A’ Messager Juh Iáikén a’ St. Pelagiei fog
lyok elszökéséről így ír: ,,A’ párisi vádlottak 
közül hatan több mint egy hónappal ezelőtt mó
dot találtak a* fogságból elszökhetésre. De feltet
ték magokban, hogy azt csak akkor fogják hasz
nálni , ha abban többi társaikat is részesíthetik, 
’s elvárják azon pillanatot, midőn az igazságnak 
a’ pairtörvényszék által történendő legnagyobb 
megsértése nekik ez Önkényes bánásmód ellen a’ 
szökésen kívül semmi egyéb eszközt nem lia- 
gyánd. A’ pernek kétfelé választása, melly elő- 
leges fogságokat határozatlan időre megnyujtotta, 
minthogy általa a’ lyoni vádlottak peréből kire
kesztettek, indította őket hihetőleg szándékok 
haladéktalan teljesítésére. Minden estve egy óra 
vala engedve a’ foglyoknak, mellyen öszvejöhet- 
tek. Ez alkalommal együtt fel szokták olvasni a’ 
Messagert, ’s azután úgynevezett esteli imádsá
gokat végezték-el, melly nemzeti dalok éneklé
séből álla. Ezt az időt választották az elszökésre; 
illy czélból egy földalatti gátőrt ástak, melly a’ 
fogházban lévő pinczéből egy szomszéd kertbeli 
sűrű hársfasor alá nyúlt, ’s mintegy 40 lábn) i 
hosszúságra terjedt. Tegnapelőtt estve már n)in- 
den készen volt; csak a’ gátőr szája felett mint
egy 2 lábnyi vastagságú földet kel le átjukasztani, 
mi egy pillanat alatt véghez ment. Ekkorra már 
a’ vádlottak némelly barátai minden óvakodó 
rendszabásokat megtettek, hogy azon háznak, 
mellyhez a’ kert tartozik, lakosai és a’ szomszé
dok az elszökést se meg ne akadályozzák, sem 
azt politikai oknál egyébnek ne tulajdonítsák. 
Az adott jelekre az öszvebeszélés szerént ponto
san figyel meztek; ’s 9 óra után egy óranegyed 
múlva már harmincz fogoly ment-ki egymásután 
a’ földalatti gátoron, kik közül huszonnégyen 
még az előbbi napon a’ számokra készített szök
tető intézetekről semmit nem tudtak. A’ kertben 
feltörtek a’ foglyok egy ajtót, melly egy udvar-
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ra, onnan pedig Copem útczára vezet. Míg ezek 
történtek addig barátaik szemesen \ ig) áztak a1 
kapusokra, a' ház asszonyát szüntelen szemmel 
tartották, bogy lárma ne történhessék, ’s bizo
nyossá tették , hogy minden történhető kára il
lendően meg fog térítetni Tizedfél óra előtt min
den fogoly szabadságban volt, ’s ugyanazon pil
lanatban mindenikőjök egy somma pénzt kapott 
egy levélkével együtt, mellyre az elfogadására 
 ̂árakozó menedékhely vala felírva. A’ fogházból 

kijöttök előtt következő nyilatkozást hagytak a- 
láírva: „Az alulírott vádlottak, felelettel tartoz
ván a’ közvéleménynek minden tetteikért, szük
ségesnek látják magokról következő nyilatkozást 
adni: Természeti bíráiktól megfosztatva, sokáig 
azt reményiették, hogy a’ pairtörvényszék elébe 
vitetett nyomozás fényes alkalom lesz gondolko
dások módját elterjeszteni, ’s ezáltal ellensé
geiket kemény csapással megsujtani. Ezen első 
reményöktői megfosztatva, azt hitték, hogy a- 
zon erőszakoskodások, mellyekkel őket fenye
getni merészlették, alkalmat fognak adni nekik, 
bátorságok és elszántságok bébizonyítására. Azon
ban most egészen másként ütött-ki a* dolog. Az 
aristocratia nem mert komoly vitatásokba eresz
kedni; az igazságtalan törvényszék minden fon
tos feszegetést ki akar kerülni. A1 perek külön 
választattak; a’ mienk elhalasztatott. Már is ti
zenöt hónapos vádlotti helyezetiinknek még to
vább is kellene tartani. Soha sem mutatta még 
ki magát nyilvábban az igazság megvetése; soha 
sem gyaláztatott-meg szemtelenebből a’ szabad
ság. Noha már régóta kezünkben az eszköz sza
badságunk visszanyerésére, mégis annak mind
eddig nem akartuk hasznát venni. A’ pairtör
vényszék legutóbbi határozata ada jelt arra mi
nekünk. Mi elszökünk. Elszökünk, nem félvén 
semmit attól, hogy e’ lépésünk balra magyaráz
tatnék; jól tudja az ország, hogy mi mindenü
v é , hová ügyünk érdeke szólítánd, el fogunk 
menni, ha legjobb barátaink a’ Lyoni, Lunevil- 
le i, St. Etiennei kezesek, ’s párisi bajtársaink 
bennünket oda visszahivándanak. Ideje már va- 
lahára , hogy ez országban, hol olly gyakran ké
szek az emberek a’ jussok megsértése ellen fel
kelni, a’ bátor férfiak hijábavalóvá és nevetsé
gessé tegyék az elnyomást, alóla magokat ön 
koczkáztatásokkal kiszabadítván. St. Pelagie, Jul. 
I2dikén 1835. (Aláírások): Imbert, Granger,

Crevat, M.Guignard, A.Rosieres, Armand Mar- 
rast, P. Fouet, E. Pichonnier, G. Cavaignac, 
N. Lebon, 1 F. Vignerte.“ — Minthogy c’ nyi
latkozás az elszökés előtt csak néhány pillanattal 
készült nagy sietséggel, ennélfogva a’ többi fog
lyoknak már nem jutott idő neveik aláírására. 
Az elszököttek közül Jun. lJdike estéjéig még 
egy sem vitetett vissza a’ fogságba. Jun. I3dika 
reggele óta St. Pelagieba még a’ foglyok háza 
népe sem bocsátatik-bé. E’ napon Gisquet poli- 
tiai felügyelő jelenlétében a’ történtekről jegyzék 
készítetett. A’ közügyész Martin úr is oda ment, 
s a’ földalatti gátőrt megszemlélte, meliynck 

mind a’ két szájához őrök állítattak.
A’ Messager szerént Julius 12 és I3ríika kö

zötti éjjel reggeli két óra tájban a’ de l’Oursine 
útezában lévő kórház előtt, mellyhcn több ápri
lisi vádlottak között Lagrange vala, sok ember 
öszvegyülekezvén a’ marscillei dalt, a’ chant du 
depart-t és Carmagnole-t énekelték, közben köz
ben „éljen Lagrange“-t kiáltozván; még pedig 
éneklésüket a’ legjobb renddel és egész bátorság
gal teljesítők , noha alig voltak egy kaszárnyá
tól hatvan lépésnyire. Egy óra múlva Lagrange 
a’ többi itt lakott foglyokkal politiai ügyviselők 
által a’ fogházba visszavitetett.

A’ Gazette des Tribunaux Julius 14dikéről 
következő czikkelyt közöl, mellyet másnap a’ 
Journal desDebats ismétel: Nehány napa’ király 
élete ellen történt szövetkezés forog közhírben. 
Róla ennyit tudhattunk-meg: A1 politiai felügye
lő, tudtára esvén, hogy Serves útezában fegyve
res személyek fognak öszvegyülekezni, onnan 
pedig Grenelle házhoz, innen ismét azon útezába , 
mellyben a’ király keresztül menénd, parancsola
tot adott ezen emberek elfogására, kiknél kézbe 
kerültokkor igen sok töltött pisztolyok találtat
tak. Kevés idő múlva a’ belső ügyek ministeré
nek egy levél által tudtára adaték, hogy nem 
minden öszveeskiidtek vannak elfogva, egyszers
mind az is jelenteték , hogy következő napon a’ 
királyra Neuilly úton ismét más ellenségei fog
nak leskelődni; már előbbi cstve is történt effé
le öszvegyűlekezés, de szándéka füstbe ment, mi
vel az öszveesküdtek közül égjük, kinek társait 
annak idejében tudósítni kellett volna, el talált 
aludni. E’ felfedezés következésében megkettőz- 
teté a’ politia szemességét, ’s azok, kik az ösz- 
veszövetkezés fejeinek tartatnak, már az igazság
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kezében vannak. Számos töltőit fegyverek és sok 
Jövő szer találtatott részint a’ foglyoknál magok
nál, részint házaikban. Tizenketten vannak, de 
mint hallatszik, a' politia többeket is nyomozott- 
ki, kikről az a’ gyanú, hogy e’ merészlet indítói 
vagy vétkes társai voltak.“

A' Journal des Debats Jul. 13kán jelenti, 
hogyClauzel marsaikét vagy három nap múlva el 
fog utazni az áfrikai franczia birtokok kormányá
nak átvételére.

A’ Journal de Paris a* St. Pelagie fogház
ból elszökött ‘28 vádlottak el ill alifásáról még 
ezeket is írja: St. Pelagieban a" foglyok egy kü
lönálló épületben tartatnak , ’s minden szobáik 
egy jókora udvarra nyílnak, mellyen a’ foglyok 
reggeltől egész esteli 10 óráig szabadon járkál
hatnak. Itt meglátogatták a’ foglyokat ismerőseik, 
’s minien ételt és italt szabadon hordhattak számok
ra; sőt Kersausic fogoly mintegy három hónappal 
ezelőtt egy az udvarra nyíló pinczécske kulcsát is 
kinyerte magának olly véggel, hogy italait oda 
lerakhassa. Nem sokára azonban a’ történt rendet
lenségek miatt az italokra nézve szorosabb rend 
liozatot-bé, Kersausie úrtól pedig a’ pinczekulcs el 
vétetett. E’ pinczén szöktek-ki a’ foglyok, melly* 
hez, mint a’ környülmények mutatják, kulcsot 
csináltattak ’s azon gátoron,mellyet a’ pinczéből egy 
szomszéd kertjébe keresztülástak. — Azon vádlot
tak, kik iránt a’ főügyész azt javallottá, hogy távol- 
létökben isitéltessenek-meg, Julius Ildikén estve 
Luxembourg fogházból a’ Conciergeriebe vitettek.

Toulonban a’ cholera Julius 5dike óta ke
gyetlenül pusztít, ’s naponként 70 embert ragad- 
el, holott a’ városnak csak 35,000 lakosa van A’ 
nép szalad mindenfelé , a’ köz foglalatosságok e- 
gészen megszűntek. A’ szükség eleségdolgában 
már is igen nagy , mert senki a’ városba nem 
mér menni.

A’ pairtörvényszék Julius l ókén végre csak- 
ugvan elfogadta a’ fő ügyésznek azon javallatát, 
bogy a megjelenni nem akaró vádlottakra távol- 
Jétökben is Ítélet hozassák; úgy azonban, hogy 
a’ főügyész, miután azoknak vonakodásokat jegy
ző könyvbe tette, újonnan idézze őket; c’ meg
lévőn újra próbálja őket felszólítani a’ megjelenésre 
s ha ez sem használna, akkor fog rájok ítélet ho
zatni. Végre rendeltetik, hogy ha a’ vádlot
tak ismét valamelly zendülést csinálnának , erről 
jegyzőkönyv készítetvén a’ pairtörvényszék e

lébe terjesztessék további rendelések megtétele 
végett.

A’ Messager állítása szerént egészen Julius 
lödikéig a’ politiának az elszökött foglyok ki
nyomozására tett minden fáradozásai sikeretlenek 
maradtak.

Marseilieből Jul. 12kén költ levél szerént a’ 
cholera Toulonban folyvást kegyetlenkedik. AI- 
gierban a’ Clauzel marsai kineveztetése nagy örö
met okozott.

B E L G I U M .
A’ belgiumi érsek és püspökök pásztori le

velet bocsátottak, a’ megyéikbeli papsághoz és hí
vőkhöz, mellyben intik azokat, hogy a’ Pápa 0  
Szentsége megegyezésével állított académiai inté
zetben az ifjakat a’ keresztyén hit szent tanításai 
szerént oktatni nagy gonddal igyekezzenek.

A’ spanyol királyné nem fogadta-el Daine 
generálnak azon ajánlatát, melly szerént 12 ezer 
főből álló belga sereget kíván a spanyol királyné 
ügye oltalmazására állítani.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Santestebanból Julius Isőjén költ levél an

nak megmutatására, hogy az Elliot lord közben
járására kötött szerződés az idegen seregekre ki 
nem terjed, következő környiilményeket közöl 
az említett szerződésről. Elliot lord mindenek e- 
lőtt Don Carlost vette reá a1 javallott szerződés el
fogadására, ki azt egy kurír által Zumalacarre- 
guylioz küldte aláírás végett, mit ez teljesített is. 
A’ nyolezadik és legfontosabb czikkelyt, melly 
így szól: „Ha a’ háború más tartományokba is 
általtétetnék, a’ szerződés ezekre is ki fog terjed
ni,“ Valdes general csak illy hozzátétellel írta- 
alá: „feltéve, hogy a’ baski három tartományban 
és navarrai királyságban most hadakozó felek fog
ják a’ háborút a’ többi tartományokban is folytat
ni.“ Zumalacarreguy az ekként megváltoztatott 
szerződést aláírta Don Carlos megkérdezése nél
kül, melly magaviseletét fejedelme nem hagyá hely
ben. Valdesnek ebben kettős czélja volt, t. i. a’ 
felkelést a’ többi tartományokban megakadályoz
ni, egyszersmind a’ déli tartományokbeli carlis- 
tákat az éj szakiaktól elzárni. Helyesen tette-é ezt 
Valdes vagy nem, az most nem kérdés; elég az 
hozzá, hogy az Evans ezredes vezérlése alatt lé
vő ángol batalionokat a’ szerződésben említett 
hadakozó felekhez nem számíthatni. Ezután a’ le
velező arról tesz említést, mi történt a’ franczia
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sereggel Spanyolországban a’ függetlenség hábo
rúja alkalmával, ’s azt állítja, hogy a’ Spanyol- 
országba menő ángol seregek sem várhatnak az 
éjszaki tartományokban jobb fogadtatást; mert, 
úgymond, „Don Carlos a' hegyek közül mindad
dig nem fog kijőni, míg bizonyos nem leénd, hogy 
Madridba győzedelmesen bemehet.“ Végre azt 
állítja, hogy ha a' külső hatalmak szoros neutra- 
litast tartanának , Don Carlos három hónap alatt 
minden tartomán) októl elesmértetvén, a" spanyol 
király i székben ülne.

A’ Julius lädiki Moniteur szerént a* megelő
zött napon telegraphi hivatalos tudósítás érke
zett, hogy a'' második ángol batalion Julius 12- 
dikén S. Sebastian ha megérkezett. Erre a’ Mes
sager azt jegyzi-meg, hogy itt az első batalion 
második osztályának kell értetni, mivel a’ máso
dik batalion csak Julius Ildikén indult-el Angol
országból, a’ S. Sebastianba hajózásra pedig 4— 5 
nap megkívántat! k.

Mennyire idegen a9 span) o! nép a' kül
földi segedelemhez folyamodástól, kitetszik egy 
tekintetre a’ spanyol hírlapokból. Mindazt, a* mi 
a’ béavatkozást akár egyenesen akár mellékesen 
illetheti, olly módon említik a’ spanyol hírlapok, 
mellyből nyílv án szembe tűnik, mennyire irtóznak 
még csak hírétől is, 's mennyire szégyenük azt 
mind íróik mind olvasóik.

A1 Gazette de France ezt írja a’ Saragossai 
zendülésről: „Azon telegraphi hivatalos jelentés, 
melly a* Saragossában támadott zendülést közlöt- 
te, úgy volt írva, hogy a? egész támadást cse
kélységnek, ’s az éSl2diki constitutio kikiáltását 
csupán nehány ifjú ember gondolatlan tettének 
lehete tartani. Lev elezőnk az egész történetet ma
ga valóságában közlötte. A" revolutiós felkelés Sa
ragossában felemelte fejét ’s minden akadály nél
kül győzedelmeskedett. Az 1812diki constitutio 
Julius 5dikén a’ városi katonaság és az őrizet nagy 
része által minden ellentállás nélkül kikiáltatott; 
csak egy ezred nem nyilatkoztatta-ki szándékát. 
E’ történetet, mellyet minden levelek bizonyosnak 
állítottak, Bayonneból érkezett kurír is megvaló
sította.u A’ Quotidienne az említett hírekhez még 
azt teszi, hogy egy klastrom nehány magánosok 
házaikkal kiraboltatván felgyújtatott „éljen az 
18l2diki constitutio!“ kiáltozás között. Lehetett 
illy kiáltásokat is hallani: éljenek a’ Francziák ! 
mi arra látszik mutatni, hogy a5 spanyol patrió

ták béavatkozás esetére a’justemiüeu katonáit ma
gok részére hajthatni reményük. A’ Sentinelle sze
rént Saragossában bizonyosnak tartják, hogy az 
őrizet többi része is nem sokára a’ constitutjó
sokhoz áll. Az Election úgy vélekedik, hogy az 
1812diki constitutio Madridban is aligha ki nem 
fog kiáltatni. A’ Mémorial des Pyrénées Oleron- 
ból vett levél után azt a’ hírt közli, hogy Grena- 
dában, Cadixban, Sevillában ’s a’ t. hasonló nyi
latkozások történtek.

Egy levél Parisból Julius 13dikán ezt írja: 
Madridból Julius 3dikán elindult és Saragossán 
keresztűlútazott szavahihető ember a’ Saragossai 
zendülésről e* környülményeket közli: A’ nép 
három klastromot gyújtoít-fel; többre ennél a 
zendülés nem terjedett, ’s Odikban a csendesség 
ismét helyreállott Az ottani őrizet parancsnoka 
az egykor Malagában szolgált Alvarez general nem 
látta szükségesnek fegyveres erőhöz nyúlni, mi
vel a’ nép csak a’ constitutiót éltette, azonban 
a’ seregek semmi kedv et nem mutattak a’ néppel 
megverekedni. Hasonló tudósítások érkeztek Sa
ragossai lev elek által is.“

A’ Journal des Debats Julius lidikén ezt ír
ja: „A’ londoni borsén Julius lOdikén az a’ hír 
terjedt-el, hogy a’ Yittoriai 3000 főből álló egész 
őrizet Don Carloshoz ment-által Azt is beszélik, 
hogy La Hera general Bilbaóba mente közben a 
Yittoriai őrizetet el akarta vinni magával, de az 
nem akart elmenni; továbbá, hogy La Hera Yit- 
toriából eündúlta előtt ezen nyakaskodás fő tá
masztóit igen keményen megbüntette, elmenetele 
után pedig az engedetlen ezredek tüstént D. Car
los részére állottak. De noha e’ hír másnap még 
környűletesebben adatott-elő, mégis alaptalannak 
látszik; mert különben kellett volna e’ felől a1 ha
társzéli hírlapoknak említést tenniük, ’s az sem 
hihető, hogy La Hera Vittorián keresztül ment 
volna Bilbaóba.“

A’ Moniteur és Journal de Paris Julius 17- 
dikén e* tudósításokat írják Spanyolországból: 
„Bizonyosnak Játszik, hogy Jul 8dikán Orduna 
és Yittoria közt kemény csata történt, mellynek 
következményei ugyan még nincsenek tudva; de 
hihető hogy a’ chrislinosok részén volt a’ szeren
cse, mert ezóta a’ carl isták Estcllában gyultek- 
össze, ’s Eraso is oda ment ágyúkkal Don Car
los ügyvivői nagyon iparkodnak a’ tartomá

nyokban új katonákat állítani-ki. Puente la Bey-
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«a még is ostromoltál ik.“ Az említett hírlapok, 
ban továbbá ezt olvashatni: „Cataloniai levelek 
valósítják mindazt, mit tegnap a’ Mollói esetről 
közlöttünk. Csupán de la Torre marquis halálá
nak híre nem leszen igaz, ’s mint mondják, nem 
ő, hanem egy más bandavezér lövetett-meg.“ A’ 
Messager illy észrevételt teszen: ,,A’ Molloi e- 
set, mellyről a’ Moniteur már másod ízben szól, 
éppen nem olly fontos, mill) enné azt a' hivata
los jelentések tenni akarják. Itt csak nemelly car- 
listáknak a' határszélekről Cataloniába próbált 
benyomulása forog-fen , melly meggátoltatott; a’ 
carlisták kéntelenek voltak a’ franczia földre vo
nulni, ’s kétség kívül az ország belsejébe fognak 
küldetni.“

A’ fennemlített Jul. 8diki csatáról a’ Messa
ger e’ levelet közli Ba)onneból Jul. 13dikáról: 
„Mondragon vidékén Jul. Sdikán Moreno gene
ral vezérlése alatt lév ő 14 ezer carlista és 18 e- 
zer christinos közt, kiket Cordova vezéríe, ré
mítő csata történt, mellynek környületei itt még 
csak a’ carlisták jelentéseiből vannak tudva, ’s 
szeréntök a’ chris inosok vesztesége 4 ezer em
bernél többre meg) en , a’ carlisták pedig, saját 
v allomások után , ezer embernél többet vesztet
tek. Az egyik részről bizonyosan el kell valamit 
v enni, és a’ másikhoz adni, hogy az igazsághoz 
közeledni lehessen. A’ csata valódi következmé
nyeit a’ jelen pillanatban még nem tudhatni. 
Más levelek Sarsíield general elpártolását megva
lósítják, úgy az Elliot lord által kötött egye
zés megszegését is. Iriartc general Tafalla vidé
kén ötv en carlistát elfogván, tizenkettőt közö
lök agyon lövetett; miről a’ carlisták érfesítet- 
vén , azonnal 36 tisztet, a’ foglyok rakhelyéből, 
sorshúzás szerint ag)on lövettek.“

Több bayonnei levelek, így ír továbbá a’ 
Messager, bizonyosnak állítják, hogy hat carli
sta batalion és 460 lovas, mint D Carlos hadse
rege előőrjének eg)ik osztálya, Haron keresztül 
Castiliába nyomult. Valdes Mirandában őrültség
ben megholt. Sarsíield general, kit a’ regens ki
rályné \  aides hel) ett az északi sereg főv ezérévé 
nevezett, két segédjével, mondják, a’ praeten- 
dens f< sz dlására ment, ’s neki meghódolt. Sze- 
nencséie Cordova még nem adta kezébe a’ főve-|

zérséget. (Sarsíield ez időben, köz tudomás sze
rint, mindég Pamplonában tartózkodott). lm’ ez 
következése a’ vegyes rendszernek, mellyet A- 
marillas Rayneval úr javallatából követ. Ő legin
kább azon férfiakat választja, kik a’ restauratiói 
királyság mellett szolgáltak, azon honfiak szol
gálatát pedig, kik egyedül hódolhatnak őszinte
séggel Isabella ügyének, elmellőzi ’s megveti. 
Spanyolország mostani bajos viszonyaiban a’ cor- 
teseket összegyűjteni, ’s Sanchosokat, Quirogá- 
kat, Lopez Bánosokat és Espinosákat kellene v e
zérül adni azon seregekhez, mellyekre van bíz
va Spanyolország szabadsága és szerencséje. A- 
marillas hátráló ministeriuma, nézetünk szerint 
csak rontja Isabella ügyét.“

Madridból Jul. Sdikán költ tudósítások sze
rint a’ regens királyné az említett nap estéjén a’ 
fővárosba érkezett, ’s mielőtt la Granjába (S. II- 
defonso) menne, 14 napig szándékozék ott mu
latni.

E G Y V E L G E S H Í R .
1835dik esztendei Jan. Iső napjától kezd

ve Parisból a’ francziaországi megyékbe a’ még 
1830dik esztendő előtt alapított hírlapokból 34,163 
példány küldetett naponként. A’ Gazette de Fran
ce, melly 1831 ben 10,260 példányt küldött-szél- 
je l, azóta 5373ra szállott-le ; a’ Quotidienne 4449- 
ről 2930ra; a’ Journal des Debats 4904ről 2930- 
ra; a’ Constitutionel 13,606ról 639re; a’ Temps 
C338ról 4316ra; a’ Journal du Commerce 1123- 
ról 76Sra; a’ Messager 1678ről 393ra; a’ Cour- 
ricr Francais 4551ről 3583ra. A’ Nationalnak 
lS3'dik esztendőben 2294 előfizetője volt a’ me
gyékben; I832dikben 2465; 1833ban 2686;
1834hen 2912; 1835ben pedig 3674. A’ Tribune 
szétküldözött 1834ben 978 példányt; melly szám 
i835dik esztendei Januariusban a’ Reformateur 
alapítatása miatt, 539re olvadott. Újonnan kö
vetkező hírlapok alapítatfak: la France, le Re- 
novateur, le Bonsens, le Reformateur; mellyek 
a’ tartományokba kevés példányt küldenek na
ponként. A’ Monitcurnek öt esztendő óta SCO 
olvasója van. A’ Journal de Paris szétküldözött 
(ingyen t. i.)  183íben 2408, 1832ben 3185,  
lS33ban 1731,  1834ben 1183,  1835ben pedig 
1015 példányt.

Kiadja Ku l t s á r  A .—Szerkezten G a l v á c s y  Zöldkert uteza (\̂ 0̂ 1É>acfKr;@af[e) 498. sz. 
Nijo/nlalju Tr a t in  er- K á ro ly i. Urak1 utczája 612 szám.
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(1) Hivatal-üresedési jelentés. Tekintetes ns Békés megyében kebelezett 

Mezőberény népes helységében a fizetéses orvosi hivatal, a’ mostani orvos Doctor úrnak válto
zásával megüresedvén; — mindazon t. ez. Sebész mester urak, kik ezen hivatalba lépni óhaj
tanának, bizodalmasan felszollitUtnak, hogy iránta minél előbb, legfelyebb pedig jövő Au
gustus hónap’ Ifiig a1 mondott helység tanácsánál, ha személyesennem lehetne, levél által 
értekezni ne terheltessenek, minden esetre előretudva, hogy a’ vállalkozó Sebész mester ma
gyarul, tótul és a’ mennyiben lehet németül is beszéljen. — Költ Mezőberényben Jul. 20d. 1835.

Kiadta Bonyhay Beniamin hites jegyző (3 )

(1) Híradás. Ezennel közhírré tétetik: hogy a’ Pécskai kir. kamarai tiszttartó
ságból mintegy 112 kastárral reménylendő idei dézma-méhek elfo lyó 1835dik évi September 
3<ük napján magyar Pécska mezővárosában, a’ tiszttartói irószobában tartandó árverés útján 
a' legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak.

A1 venni szándékozók a’ fent érintett helyen és napon reggeli órákban tartandó árve
résre ezennel illendően meghívattatnak. Budán Julius 22kén 1835. (3 }

( I )  E la d ó - h á z .  Szolnokhoz másfél statióra Török Szent Miklóson a* piaczon az 
országúton, egy jól épült ház, az egyik végében kereskedéshez alkalmatos bolt, másik végé
hen két szoba, konyhával, éléskamarával, tágas udvarral és kertel ellátva, f. e. September 
Isőnapján árverés útján el fog adatni. A’ kiknek a’megvevésre kedvük volna, az árverés előtt 
is értekezhetnek levél által helyben Papp P éter  úrral. (3 )

Lemondás a’ Visszalépésről
a’ S a m o k l e s k i  n a g y  és  n y e r e s é g e s  L o t t é r i á r a  n ézve

Coith DK Fia és Társánál Becsben.
A húzás véghez megy, ha elébb nem, November 26dikán 

a’ folyó esztendőben, bizonyosan.
F e l s é g e s  e n g e;d e l e m m e l  a’

v S A M O K L E S K l  S Z É P  U R A D A L O M ,
meilyért visszaváltságúl :

250,000 V á l t ó ,  v a g y  100,000
Pengő forint Jgértetik lottéria által ki fog játszatni. Ezen nyereséges lottériában 

fagyon 2 i5 j9 1  4  pénznyerő sors, mellyek 52t5jOOO váltó forintot tesznek, és 7 ^ 5 0 0  fekete sors

mellynek becsek 7 5 ,0 0 0  Vv á l t .  f o r i n t  

öszvesen tehát 600,000 vált .  f or i nt .
pénznyerő sorsokra ekként felosztva:

250,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 , 6,000 , 5,000 , 4,000 , 3,500 , 3,250 , 3*000, 
* 2,250 , 2,000, 1,500, 1,300, 1,200, 1,000 , 500, 250, 200, 125, 100’s így tovább; v.for.

és 7 , 5 0 0  fekete sorsokra, a1 kimutatás szerint*



X o )(
A’ k ék  i n g y e n n y e r ő  s o r s o k n a k  k ü l ö n ö s  h ú z á s á r a  

502 pénznyerő sorsok vannak határozva úgymint: 20,000 , 6,000 , 3,250 , 2,250, 
1,000 , 500 , 250, 125, 100 vált. forint, ’s így tovább; 

öszvesen tehát 50.000
sorsoknak , a* díj-sorsokkal együtt" 140,000 f o r i n t o t ,  k e l l  n y e r n i e  k.

A’ kék ingyen nyerő sorsok nemcsak az által tüntetik-ki magokat nyereségesen , hogy ezek 
bizonyosan nyernek, és közülök 502nek okvetetlenűl kétszer kell nyerni; hanem azáltal is 
még, hogy ezek a” többi sorsokkal együtt a’ jószágokra és a’ pénzbeli nyerésekre is szintúgy 

játszanak , 's ennek felette szerencés esetben tizenegyszer nyerhetnek.
A’ ki öt veres sorsot vesz 12£ v. forintjával, azokra ráadásul egy kék ingyennyerő sorsot 
kap (m ellének, a’ mint feljebb mondódott okvetetlenűl nyerni kell) , mind addig, míg azok 
einem fogynak. — A’ ki pedig 5 fekete sorsot vesz 10 vált. forintjával, annak azokra csak

egy közönséges fekete sors adatik ingyen ráadásul.
Sorsokat ezen lotteriából kaphatni Pesten Liedemann F ridrik  irószobájában, és Liedemann 

B. Ferencz „szép magyarnéhoz4. czimü rőfös kereskedésében.
(2) Az iskolai jószág alaphoz tartozandó Szexárdi uradalom részéről közhírül adatik,

hogy a1 f. e. Augustus hónap 5dik napján az uradalmi tiszttartói kancelláriában Szexárdon 
délelőtt tartandó licitatió által , az úgy nevezett Péterházi erdőben a’ Duna partra kirakott 320 
öl tölgyfa; ‘226 öl szilfa; és 590J öl puha-fa, a’ legtöbbet Ígérőnek (fent hagyatván a felsőbbi 
helynek jóváhagyása) el fog adatni. Melly árverésre a’ venni szándékozók eledendő bánat
pénzei felkészülve meghívattatnak. Költ Szexárdon Julius lOkén 1835- (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírre tétetik : hogy a Tokaj 'koronái mezővárosban lévő fekete sas czimü vendég- 
fogadó, Tarczal mezővárosában az uradalmi tiszttartónak írószobájában folyó esztendei Augus
tus 3kán tartandó nyilvános árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek, folyó esztendei November 
ltől kezdve számítandó egymásutáni három esztendőre bérbe adatni fog. Melly árverésre a* 
eérleni szándékozók elegendő bánatpénzei felkészülve a’ szokott reggeli órákban megjelenni 
bzennel hivatalosak. A’ bérlet feltételeit a’ fennemlített tiszttartói írőszobában az árverés előtt 
si megtudhatni. Budán Julius 11 kén 1835. (3)

(3 )  Főméltóságú Gyaraki Grassalkovich Ő Herczegsége uradalmai Igazgatósága részé
ről közhírré tétetik, hogy e’ folyó esztendő Augustus 5kén Örkényen akár summásan akár 
részenként hizlalt örök íirü 2400 darab,]— Augustus 12kcn pedig Issaszegen nemesített hágásra 
alkalmatos kosok 150 darab — tenyésztésre alkalmatos nemesített anya-juhok 1700 darab — 
mustra anya-juhok 800 darab — mustra bárányok 800 darab — szokott reggeli és délutáni órák
ban készpénz fizetés mellett árverés útján eladatni fognak, a’ venni szándékozók a* fentebb 
megnevezett helyre, és időre illendően meghívattatnak. (3 )
A Uabonamik P etii piaexi ára Julius 28-diÁdn 1835.
pozsonyi mé
rő Táltó gar. tiszta közép

szerű
alább
való

pozsonyi mé
rő váltó gar. tiszta közép

szerű
Tisztabúza 1 2 6 f H 3 j I 0 6 f Zab 5 7 4 5 6hétszeres 9 6 ; 9 3 ; 8 6 | Kukoritza 8 6 } 8 0
llOZS 73? 6 6 1 6 0 Köleskása — —
Araj> 5 0 4 6 ; — Köles — . _

alább
való

5 3 j

P é n z f o l y a m a t :

Becs Julius 25dikén 1135, középár.
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Ad Excellentissiinam Dominun Comitem

A n t ó n i á m  C z i r á k y
Judicem  C uriae R eg iae

Nescisne magni judicii virum,
Qui mole grandis consilii ardua 

Molitus in commune lucrum,
Immeritusque inori perennem 

Exegit amplae laudis adoream ?
Hunc tu renarres regna per ultima,

Stet nőmén aeternum viri hujus,
Qui Pátriám decoravit altae 

Mentis triumphis: inviolabili 
Inscribe coeli fornicibus nóta

Czirákyanum nőmén, Celebris 
Richelii mentis propinquum.

Coelo loquentem Curia conspicit 
Czirákyanam non sine diis anirnam,

In lite si dijudicanda 
Difficiles obices resolvit.

Ilunc Civitatis postera tempóra,
Et faustitatem Principis optimi 

Curas profundo Solon ore,
Ut patrium redeant in aurum.

Quid Hungarorum jus Tibi debeat, 
lile eruditus fertilis ingenii 

De juris ortu liber, et de 
Imperio expediet per aevum.

Donee Tibiscus littora Pannonum 
Allambet undis, Te precibus suis,,

Votisque miscebit superstes 
Hungáriáé soboles perennem.

Antonius Schwaiger.



. száiu. H I R D E T É S E K Julius 29 dikén 1835.
A  H a z a t  's K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

Legújabb magyar könyvek
l l c c k e n a s t  G u s z t á v ,  p e s t i  k ö n y v k e r e s k e d ő n é l  ( v á c z i  ú t c z a  3 9 .  s z  )

Augustusi Pesti vásárkor megszerezhetők:
(árok ezüst pénzben.}

1 }  Ifjabbik Robinzon mulatságos oktató könyv gyermekek és ifjak szá
mára Campe után Uzdi Péter (legújabb fordítás) egy csinos rézmetszéssel. 8rét Pest. 1836 
borítékba fűzve 1 for.
Y e l i n p a p i r o s o n  kemény'borítékba kötve 2 for.

, . )  Kisfaludi Sándor legújabb Regéi ezen „ i .„  .■«.
Regék a’ magyar előidőbül: a1 Szent Mihál-hegyi Remete. Miczbart, Szigliget, Frangyepan 
Erzsébet. 12rét. 1836. V e l i  np api  ros  on borítékba fűzve c s a k  1 for. 20 kr.

3 .) A ’ h i d e g  v í z n e k  mint sok nyavalyákban gyógyító szernek C s u d á i ,  nem orvo
sok számára Dr. Ritter német munkája után 12rét. 1836. csinosan fűzve 48 kr.

1.) M a g y a r - A p o l lo , vagy útmutatás a1 General Bass játszásának, a’ harmónia ösmére- 
tére ’s a’ hangszerzésre vezető alapos rendszabásoknak megtanulására 206 metszett kotta 
példákkal, kiadta Bartai András. 8rét, fűzve új kiadás 1 ft 20 kr.

5.) ismeretek Tára (magyar Conversations lexicon) garasos kiadás.  8rét. 15. 16. füzet
egy egy 10 garas. ~~ ( l )_____________________  _____________ ___/

( O  H ír a d ó s .  Tekintetes ns Fehér vármegyében helyheztetett Kálozi uradalom 
gazdasági kormánya részéről közhírré tétetik, hogy az azon uradalomban lévő egész ménes, 
melly több nemesített angol , és arab fajú lovakból áll; nevezetesen:

3 darab £ágó mén lovak
4 — 3 észt. csődörök
2 — 2 — —
3 — 1 — —

30 . — a n y a  k a n c z á k 
ő — ' 3 észt. —
1 — 2 — —
7 — 1 _

1 0  — heréit lovak négy esztendőn felül
3 — 4 észt. heréit lovak
3 — idei csődör és)
7 — idei kancza ) CSI

íolyó esztendő Augustus Hkén Kálóz mezővárosában tartandó nyilvános árverés útján a' töb.» 
hét Ígérőnek el fog adatni ̂  mellyre minden venni szándékozók ezennel meghívattatnak. Ka
lózon Julius 20kan 1835.

3Iásodik Feles ztendö 1835



10. 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 .
P E STE N Szombaton Kis-Asszony hó* 1 só nnp/ot>. I«35

M A G Y A R - É S  ER D É L Y O R  SZAG.
P o z s o n y .  Julius 25dikén a’ 334dik orszá

gos ülésben a’ felső tábla az országos sérelmek 
és kívánatok vizsgálását folytatta; az alsó tábla 
pedig a’ borítéki czímről szóló és a’szólás-szabad
ság tárgyában kerületi ülésekben készített két ii- 
zenetek felett tanácskozott ’s azokat elfogadván 
egy küldöttség által, a’ győri káptalani követ szó- 
noksága mellett a’ inéit. Főrendekhez átkiildte. 
Julius 27dikén a' 335dik országos ülésben mind 
a’ két tábla az országos sérelmek és kívánatok fe
lett folytatta tanácskozásait. Ugyanekkor a’ felső 
tábla a’ personalisi ítélőmester által a’ magyar nyelv 
ügyében készített viszonüzenetet vizsgálta-meg, 
azután pedig a’ fentebb említett három üzenet fe
lett tanácskozott. A’ borítéki czímre nézve a’ mélt. 
Főrendek, a’ közjó és egyetértés ’s az eddig hát
ráltatott tárgyak előmozdítása tekintetéből, mivel 
különben is e’ tárgy az alsó táblai Rendek által 
hozatott kérdésbe, ’s az indítvány-tétel jussa is 
általok gyakorol tátik, ismét felszólítandóknak vél
ték azokat, hogy a’ közjó előmozdítása tekinte
téből valamelly elfogadható közép utat javallja- 
nak. A’ szólás-szabadságot illető két kérdésre 
nézve pedig, az üzenetben felhordott erősségek a’ 
törvények értelméből meg lévén czáfoltatva, miu
tán az okfőket magok az alsó táblai Rendek is 
elismérik, azoknak alkalmazása pedig magától is 
nyilvánvaló, a’ mélt. Főrendek semmi országos 
sérelemnek helyét nem látván, továbbra is azt 
vélik, hogy illy formájú felírás fel nem terjesz
tethetik.

O cs. kir. Felsége a’ m. kir. Sz. Istvánrend 
kanczcllárjához Gróf Reviczky Adám 0  Excjához 
Apr. 24dikéről bocsátott legfelsőbb határozatában 
az orosz cs. udvarnál lévő követét Gróf Fiquel- 
mont Lajos urat a’ nevezett rend nagykeresztjé
vel díszesíteni kegyelmesen méltóztatott.

O es. ’s apóst. kir. Felsége Julius 8diki leg- 
Második Féleszlendí.

felsőbb hatarozataban a’ Székesfejérvári káptalan
nál Főtiszt. Marich János olvasó kanonok urat 
nagyprépostá; Főtiszt. Mészáros József éneklő 
kanonok urat olvasó kanonokká; Főtiszt. Farkas 
Ferencz székesegyházi főesperest urat éneklő ka
nonokká, és Főtiszt. Puretics Ignácz Rudai főes
perest urat őrkanonokká méltóztatott kegyelme
sen kinevezni.

0  es. ’s apóst. kir. Felsége ugyan Juh 8diki 
legfelsőbb határozata szerént a’ Kalocsai megyé
ben Bácsi plebánus Főtiszt. Polereczky Bálint lí
rát Adonyról nevezett Boldogságos Szűz czímze- 
tes prépostjává; Zentai plebánus Főtiszt. Kolo- 
nics László urat Albejről nevezett Boldogságos 
Szűz czímzetes prépostjává; Újvidéki plebánus 
Főtiszt. Novák Lénárt urat Hatvanról nevezett 
Boldogságos Szűz czímzetes prépostjává; Főtiszt. 
Francsics János, Apathini; Körmöczy Miklós, 
Miskei; Vertolics Mihály, Monostorszeghi; és 
Markovics Antal, Vaskuti plebánus urakat pedig 
a' Kalocsai főkáptalan tisztlb. kanonokjaivá mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

(Kir. kamarai híradás).
O cs. kir. Felsége a’ nagy mélt. m. kir. udv. 

Kamaránál Fridmánszky Imre űr halála által 
megüresült bányász - titoknoki tisztségre eddigi 
concipista Báró Geramb János urat; ugyan a’ 
nagyin m. kir. udv. kamaránál eddig fizetéstelen 
concept, practikáns Gcrzon Antal urat tisztlb. 
concipistává méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

O cs kir. Felsége a’ Szebeni kir. kain. fizető- 
hivatalnál egy negyedik írnoki tisztség felállítá
sát, az eddigi diurnistai hivatal helyett, 300 fo
rint esztendei fizetéssel, helybenhagyni kegyel
mesen méltóztatott.

A’ Pesti magyar kir. fő oskola Tanácsának 
megújítása folyó évi Jul 25dikén és 30dikán vég- 
bemenvén , a’jövő 183| oskolai esztendőre Nagy
ságos Rectorrá választatott Főtiszt, ’s Nagj ságos 
Dertsik János kir. tanácsos, apát ’s kanonok úr,
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Pesti fő papnevelő-haz igazgatója s a t. A 

theologiai Kar dékánjává lett Tiszt. Fiiinger Leo
pold úr, Győri egyházmegyebeli áldozó-pap, a1 
Pesti m kir. ío oskolánál a’ görög nyelvnek és 
az új testamentoini sz. könyvek magyarázatának 
rendes tanítója. A’ törvény- orvosi- és bölcsel- 
kedési Karok tavali dékánjai Tek. Miksó Pál, 
Csurgovich Sándor és Degen János urak hivata
laikban megerősítettek.

Pest. Julius 31ikén. A’ haza reménye ser. 
dűlő fiaiban tenyészik leginkább; ezeknek szor
gos nevelése a’ jövőkor boldogságának alapja- 
Tisztelct mindeneknek, és hála a1 hazától, kik 
el nem csüggedő szorgalommal e’ körűi foglala
toskodnak. Erre Pesten az ájtatos Iskolák a’ le
folyt iskolai évben is igen érdemesítitek; ’s ezt 
a’ tanítók fáradhatlan igyekezete mellett, főleg 
az Elöljárók serkentő példáiknak köszönhetni 
Ugyan-is Fő Tiszt. Grosser János Provinciális 
úr a’ szokott fél évi s nyilvános vizsgálatokon 
kívül már Májusban minden osztályt hivatalosan 
meglátogató, és a rendes tanítást, és feleleteket 
megdicsérvén atyai keggyel, de egyszersmind hat
hatós ékes szénással a: tanítókat szinte, mint a’ 
tanulókat serkentő, hogy a* haza köz várakozá
sának megfelelni törekedjenek. — Már Junius 26- 
dikán pedig elkezdőitek a’ másodfel évi vizsgá
latok, először-is a keresztény tudományból, hol 
Nagys. és Fő-tisztelendő Dertsik János urat (t. 
ez.) mint nyilvános Biztost, valamint több évek 
óta, úgy most-is tiszteletet, és szeretetet gerjesz
tő le-ereszkedésében öröm vala szemlélhetni. De 
nem lehet nem beesülni nagytiszt. Róth Mihály 
gymnasiumi Director úr különös türedelmét i s , 
mellyel Julius 29dikéig majd minden nap 8 — 9 
óra folyta alatt a’ szoros vizsgálatokon jelen va
la A’ vizsgálatok három utolsó napjai azzal je- 
lesűltek, hogy azokon sok szülők, rokonok, sőt 
számos tanúit, és érdemes férfiak is örvendeztet
ték jelenlétükkel az iskolákat. Ezen nagy érdemű 
Ilalgatók közül tisztelettel említendő Nagys. és 
Fő Tiszt Fejér György (t. ez ) úr, ki több évek 
óta az ékes szóllási gyakorlatokban szinte, mint 
az ifjúság előmentében gyönyörködve, megjelen
tével különös szorgalmat ébreszt az itteni tanu
lókban. Azzal tetézé ez idén szokott szívességét, 
hogy a’ Filozófiára menendőket: A’ F i l o z ó f i á 
na k  E l ö l j á r ó  é r t e k e z é s e i - n é v  alatt Ru
szék József t. ez. úr által irtt jeles könyvnek

több példányaival meg-ajándékozá. Nem külön
ben el-felejthetetlen marad ittTek. Zlinszky János 
Pest vmegyei Fő Bíró úrnak kegyessége , mellyel 
saját költségén szerzett iOOnál több föld abroszokat 
az ifjúság számára által adott; mellyekJul. 3okán 
az iskolai év végével a' szorgalmasbaknak jutal
mul osztattak-el. Midőn a' Pesti gymnasium forró 
háláját ny ílvánítja ez idén volt 728 nevendékeinek 
tisztelt Serkentői eránt, bátor föl sóhajtani: Araj- 
lia e’ népes, és gazdag városban több illy nagy 
lelkű Mecénások támadjanak!

Pest .  Sz. Jakab Hava’ 30dikán. Tekintetes 
Szeber Károly úr > árosunk szeretett polgár-mes
tere, és a* helybeli nemzeti fő oskolák igazgató
ja , múlt hó’ 27ik és 28ik napjaira szabá a’ nyil
vános vizsgálatok tartását. Ezekre elsőben is Fő- 
tisztelendő Fejér György Prépost, kir. Tanácsos, 
és az Egyetem könyvtarának Praefectusa meghi- 
vatváu mint egyházi Biztos, teljesen megelégede 
a’ mind a’ három osztály ba járó tanulók feleleti
vel, mellyeket azok a’ keresztény tudományból 
adtak. Szivében hordozván a’ fellendített igazga
tó úr azon kivánatát, mellynél fogva a’ nemzeti 
ifjúság a’ magyar nyelvben előhaladjon, a’ mit ó- 
hajtott, örömtelve velieté nevendékeinek helyes, 
és hibátlan feleleteit. Mi arra birá a’ tek. igaz
gató urat, hogy mind azokat, kik a’ magyar 
nyelvben magokat kitünteték, szép magyar köny
vekkel, és más becses ajándékokkal megjutalmaz
ná. A’ nemzeti oskolákba járó ifjúságnak rendre 
való felosztásából láthatni, hogy a’ harmadik osz
tályban 142, a’ másodikban 266, az elsőben 354, 
őszv esen 762en vettek részt ezen oskolai eszten
dőben a’ tanításban Kegyes szerzetbeli tanítóiktól* 

E s z t e r g o m,  Juh 28dikán. Ma délben ér
kezett Dorogra Ferik Achmed basa, török követ 
Ő Excja; hol őt tek. Esztergom vármegyének el
ső alispánya tek. Héja Imre úr több megyei tisz
tekkel illendően fogadta; Tiszt. Reviczky Mi
hály, Nyerges-új falusi plebánus úr pedig, ki a’ 
napkeleti nyelvekben igen jártas ’s ezeknek a’ 
Pesti magy kir tudom. Egyetemnél egykor sup- 
plcnse volt, arabs versekkel 30 strófákban üd
vözlő. A’ versek első strófája ez volt: Ja! ajjuha 
Raszuhi Szultáni, Ja! ainu l’aghrjani, va Nazi- 
ratu ’d Divani Fa chojjita heekramen, Va chaj- 
jita bajna kerámen, az az: O tu legate magni 
Sultani, O occlle procerum, et praecipuum nvem- 
brum Divani! Esto honorificentissime salutatus,
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Atque ut inter honoratissimos diu vivas, precor. 
Török követ Ő Excja nagyon örült, hogy az a- 
rab nyelv Magyarországon is gyakoroltatik, ’s az 
arabs betűkkel szépen írt verseket emlékezet o- 
káért magával vitte. A’ Bécsbe menő követ Ő 
Excját fényes ebédre Komáromba várták, ’s Bu
dai kér. tartomány-biztos Tek. Döbrentey Gábor 
úr hivatalosan Győrig kíséri.

A’ Zágrábi kir. academiában a’ magyar nyelv 
közoktatói hivatalára, mellyhez a’ szokott pótlék 
díj mellett 500 forint esztendei fizetés van kötve, 
folyó esztendei September 24dikén a" Pesti kir. 
tudományos Egyetemnél concursus fog tartatni.

Pesten Julius 3ldikén Tek. Ettre-Karchai 
Georch Illés úr, a* Báczkevi uradalom nyugoda
lomban élt praefectusa, több nemes vármegyék 
táblabírája, a’ magyar tudós társaság tiszteletbeli 
tagja, hosszas betegeskedése után elhunyt igen 
munkás életének 63dik esztendejében. Hideg te
temei Aug. Isőjén aJ Sz. Ferencz rendén lévő 
Atyák sírboltjába takarítattak-el.

N A G Y B R I T A N N I  A.
A’ felső ház Julius 13diki ülésében Rich

mond herczeg Melbourne lord előbbi kormánya 
alatt volt fő postamester azt kívánta* hogy a’ kö
zelebbi tíz esztendei postahivatali költségek jegy
zéke a' ház elébe terjesztessék, annak megmuta
tására, hogy azon idő alatt nem maradt-ki 1,097,600 
font sterling, mint némellyek állíták, a’ száma
dásból ; melly javallata el is fogadtatott.

Az alsó házban Julius 13dikán a' főügyész 
Perrin úr jelenté, hogy harmadnap múlva egy 
bilit fog az irlandi városi egyesületek reformja 
végett a’ ház elébe terjeszteni Az irlandi egy
házi bili másod ízben felolvastatott. Ezután a 
ház biztossággá változott a’ segedeiem-adó meg
vizsgálására , melly alkalommal a’ ministereknek 
azon javallata, hogy az irlandi nevelés gyarapí
tására 3",000 font sterling rendeltessék, nagy 
szótöbbséggel elfogadtatott.

Az alsóház Jul. lOdiki ülésében a’ közköl- 
tségi jegyzék egyes pontjai fogadtattak-el; töb
bek közt a köz hivatalok íróeszközeire es a’ par
lamenti végzetek kinyomtatására 191,756 font ster
ling rendeltetett.

A’ spanyol királyné számára kezdett katona
szedés lassan halad-elé, ’s még 700nál többen el 
nem indúltak.

A’ Journal des Debats nem régiben Konstan-

tinápolból Junius 17dikén költ levél után jeleró* 
tú, hogy á portától egy Iranczia hadi briggnek 
és egy angol gőzhajónak azon kívánsága, melly 
szerént a’ fekete tengerre kívántak bébocsátatni, 
megtagadtatott. A’ Morning Chronicle azonban e’ 
hírt, mellyet némelly londoni hírlapok igen fon
tosnak tekintenek, költeménynek tartja.

A’ felső ház Julius lJdiki ülésében Radnor 
lord másodszori felolvasását javallá azon bilinek, 
mellyet a’ 39 czikkelyből álló, *s a’ dissentere- 
ket az egyetemekből kizáró test-eskü (vallási 
eskü) megszüntetése iránt előadott. A nemes lord 
állítá, hogy az egyháznak az egyetemek ügyébe 
avatkozása merészlet, s ezen intézeteknek, hogy 
czéljoknak megfeleljenek, szükség nemzetieknek 
lenni, mellyek a’ király minden alattvalói előtt, 
hitvallás különbsége nélkül, nyitva álljanak. Ez 
egészen másként van a’ száraz föld felvilágoso
dott országaiban, ’s gyalázatjára szolgál Nagy- 
britanniának, hogy magán a’ vakbuzgóság és val
lási türedelmetlenség lelkét mégis uralkodni en
gedi. Canterbury érsekje és Landafl’ püspökje 
hevesen kikeltek ez indítvány ellen. A* dissen- 
tereknek az egyetemekbe bocsátása megsértené, 
mondák, a’ statusvallás szent jusait, ’s az ő té
velygő tanítmányaiknak a’ hívő protestáns tanu
lók közti elterjedése következhetnék belőle. „Gon- 
dolják-meg csak jól mylordok! (szóla a’ landaífi 
püspök), ha az egy'elemek kapui megnyittatná
nak a’ dissenterek előtt, ki tudja, hol állapod- 
nának-meg az ő merészségeik ’s követeléseik? 
váljon ekkor nem kívánnák-e még azt is , hogy 
a’ professorok közé felvétessenekl:í Melbourne 
lord pártolá az indítványt, kinyilatkoztatván, 
hogy a’ dissenterek kizárását az egyetemekből 
mindég igazságtalannak és a’ század leikével el
lenkezőnek tartá.* Wellington herczeg, mint az 
ország egyik főegyetemének kanczellárja, köte
lességének vallá a’ nemes gróf által javallott bilit 
minden erejéből ellenzeni, melly amaz intézetek 
alapelvét felforgatná, azt is megemlítvén, hogy 
a' fenforgó bili csaknem ollyan , mint az, mel
lyet a’ lordok háza múlt esztendőben félrevetett; 
végre sajnálkozását jelenté, hogy a’ kincstár el
ső lordja, illy javallatban megegyezett. Radnor 
gróf tüzes válasza után szavazásra bocsátatott a’ 
bili másodszori felolvasása, melly 106 szótöbb
séggel félrevettetett. — Az alsó ház ülésében E- 
wart úr biztosságot javalla kineveztetni, melly
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a’ művészetek esméretének, különösen a’ rajzo
lás elveinek a1 néposztályok ’s kivált a’ kézmí- 
vesek közt leendő elterjesztésére legjobb eszkö
zöket keresne-ki; továbbá vizsgálná-meg a’ mű
vészetek akadémiájának szerkezetét, ’s tenne je
lentést arról, váljon ez intézetnek van-e olly si
kere, millyet tőle várni kellene. Az érdemes tag 
panaszlá, bogy a’ szép művészetek Angliában 
mindég jobban hanyatlanak ’s a kormány nem 
ad ösztönt felélesztésekre; szégyenül, mondá, 
a’ nemzeti büszkeség, látván, bogy az akadé
miájában egy kitűnő mivész sincs. Spring-Rice 
úr gáncsolá a’ nemes szónoknak az akadémia 
tagjairól ejtett kemény kifejezését, de az indít
ványt nem ellenzé. Wyse úr összehasonlító az 
angol művészet és művészek elhagyatott állapot- 
ját azon sokféle buzdításokkal, mellyekkel azok 
Francziaországban nem csak a’ kormány, de ma
gánosok által is ápoltatnak. Sajnálja hogy Ang
liának Romában szép mivészeti külön oskolájar 
nincsen, mint Francziaországnak ’s majd minden 
európai nemzeteknek. „Ezért vannak, úgymond, 
festőink a’ rajzolás pontosságában, a’ művészileg 
szépnek tiszta izletében ’s érzetében sokkal há
trább a’ francziáknál. Az angol társaságnak ben
sőbb osztályiban is érezhető ezen izlet-hijány, ’s 
gyakran haliám külföldön, miként gúnyoltaték- 
ki több angol utazónak mívészetbeli tudatlansá
ga.44 Bovvring is példaként állítá-elő Franczia- 
országot a’ szép művészetek ébresztésében. Óhajta
ná, hogy Anglia mindenik jelesebb városában raj
zoló ’s füvészeti oskola állítatnék-fel, mint Lyon
ban. „Francziaországban (így folytató beszédét) 
a’ museumok ’s egyéb műkiállítások minden nép
osztály előtt nyitva állanak, és sűrűén megláto
gattatok. A’ Louvre teremei vasárnap hemzseg
nek a’ nézőktől. Igen jó volna e’ példát utánza- 
ni, ’s vasárnapokon nemzeti múzeumunkat meg
nyitni, mert azt egyedül e’ napon látogathatják- 
meg a’ munkások. Francziaország nem csak pénz
segedelmekkel serkenti a’ miv észeket, hanem ver
senyzésre is gyulasztja őket, ’s iparkodásukat 
tisztes megkülönböztetéssel jutalmazza. Azon or
szágban — ’s erre Napoleon császár adott nemes 
példát — a’ becsület légió keresztje ragyog min
den nagy mivésznek mellén.44 Sandon lord, Col
burn, Fiume és O’Connell urak is támogatók az 
indítványt, melly egyezőleg elfogadtatott.

A’ Morning-Chronicle keményen megtámad

ja az úgynevezett udvari pártot a’ ministerek 
eránti viseletéért, ’s többek közt így szól: „Cum
berland herczeget, vagy az ő két ágon lévő ki
rályi rokonit sem egyenesen sem közvetve nem 
vádoljuk illy nemű viselettel, de mint igaz és 
őszinte barátai famíliájának ’s azon elveknek, 
mellyek azt e királyság thrónjára emelék ’s azon 
egyedül tarthatják-meg, tanácsoljuk nekik, hogy 
viseletökben és beszédükben a’ nemzet ketes kör- 
nyületire nézve előrev igyázóbbak és figj elmezőb- 
bek legyenek. A’ toryk Aug. 21dikét szabták a’ 
mostani kormány elbocsótatásónak határnapjául. 
De Melbourne lord arany véleményeket vásárla 
magának a’ kormány egyenes és férfias vezetése 
által, ’s nincs mitől félnie. A’ tor^k és az udvar 
cselekedjék bár azt, a’ mi legrosszabb, tegyenek 
csak még egyszer próbát saját felelőségükre ’s ve
szedelmükre. E’ bizonyosan utolsó leend, ’s job
ban meg fogja esmertetni az eszközöket, mel
lyek által a’ nép egy előhaladó jó kormányt az 
udvari szövevények és tory oppositio ellen biz
tosíthat.44

Cantonban, Febr. 25dikéig terjedő tudósítá
sok szerint, aláírás nyittatott Napier lordnak egy 
emlék és kegyes alapítvány által leendő meg- 
tisztelésére. Macaóban a’ jesuiták által 1602ben 
épített Sz. Pál egyháza Jan. 26dikán leégett. 

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ pairszék Juh 16diki ülésében 24 v ádlott 

vezettetett-elő. Jegyzőkönyv olvastaték-fcl, melly 
szerint a’ conciergerieben ülő vádlottak, kettőn 
kívül, megjelenni nem akartak, ’s midőn a’ tör
vényszék utóbbi határozata előttük feloivastatott 
volna, a’ marseillaiset kezdték dalolni. Ekkor is 
vagy egészen vagy nagy részint öltözetlen vol
tak. Ezután a’ főügyvéd, Martin du Nord úr, 
az általános tettek eránti keresetlevelet adá-elő. 
„Midőn, úgy mond, a’ vádlottak egy része ki- 
nyilatkoztatá, hogy magát rendszabályosan vé
delmezni nem szándékozik, kiki így gondolko- 
zék : A’ törv ények erő nélkül , a’ társaság Je- 
fegyverkeztetve nem maradhatnak Az urak 
bölcs álhatatossága fentartá ezen okfőket. A’ 
v ádlottak ártatlanságát bizonyítható minden eszkö
zök megengedtettek. Szabad volt a’ védelmezés, 
mutatók ezt a’ kicsapongó elleninondások.44 Martin 
du Nord úr további beszédében felvilágosítá, hogy 
a’ munkások 1831 diki fellázadása nem politikai 
ezélzatu volt, de az 183ldiki Robespierre tör-
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vénykönyvén alapult, ’s a’ respublikái párt ter
veinek kivitelére Lyont azért választá, mivel 
ott már fegyverben gyakorlott népségre talált. 
A’ status elleni összeesküvés kivitele a’ sajtó ál
tal előre készítetek Az anarchistáknak legna
gyobb bűne az, hogy egyiigyii, őszinte és a’ dolog 
fontosságát nein esmerő munkásokat csábítottak- 
el. A’ felelet egész terhe az emberi jusok tár
saságának végrehajtó biztosságára esik. Girard 
ésRavachol vádlottak a’ törvényszék kedvezésébe 
ajánlandók; Carrier és Poulard munkás részt vet
tek a’ lázadásban; Albert, Beaune, Hugón, Mar
tin annak főinditói voltak. Végzetül megesmeré 
a’ főügyvéd, hogy, a’ pairek e’ perben igen ér
demesekké tették magokat a’ hon iránt. Majd Che- 
garay úr kezde szólani a’ lázadás egyes részeiről, 
’s igyekezett megmutatni az összeesküvés létét; 
a’ gyárbeli munkások és emberi jussok társaságá
nak szakaszai Apr. 9dike óta St. Jean és a' főis- 
pányi piaczokon csoportoztak, hogy az igazgatás 
főhelyét elfoglalhassák. Az egyes tetteket, úgy 
mint a’ vádlevélben ’s a’ kihallgatáskor felhordat- 
tak, előadván, azon állítást is , mintha a’ politia 
tette volna a’ kihívást, czáfolgatá, ’s a’ seregek 
viseletét védelmező. Beszéde közben több vádlot
tak felkiáltának, hogy hazudik. Genets, legitimista 
vádlott, jelentvén, hogy őt Berryer úr nem vé
delmezheti, más ügyészt kapott védlőül. Chegaray 
úr előadásának bevégzése következő napra halasz- 
tatott.

A’ Journal de Parishoz illy levél intéztetett; 
„Paris, St. Pelagie fogház, Juh 14kén. Az általá
nos titok, mellyre társaink elszökése óta kárhoz- 
tatánk, nem engedő az úr elbeszélésének tévely
gést előbb megróhatnunk. Nem igaz, hogy a’ 15 
fogoly a’ tiszthatóság elővigyázati rendszabása ál
tal kénszerítetett volna viszamaradni, melly az 
elszökést megtörténte után egy fertály óránál 
később tudta-meg. Kersausie, Sauriac, Beau
mont, Varé, Bechet, Bastieu, Mathon , Pre- 
vost és Hubin de Guer urak nem ócsárlák tár
saik szándékát, de a’ következmény felőli véle
ményükben, mellyet e’ lépés háríthatna a’ res
publikái pártra, nem osztozának; és csupán ez ok
ból nem használók a* szabadságnak kezükben volt 
eszközeit. Recurt, Montaxier és Delayen urak az 
egészségi házakban voltak, ’s ámbár korán érte
sítettek, eltávozni mégse akartak. Matthieu, Bil
lon és Royer urak az erőségben voltak és van-
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nak most is. Candre úr nyólez vagy tíz nappal 
ezelőtt a’ kórházba vitetett. Lecomte urat mi il
leti , meg vagyunk győződve, hogy ő becsület
szavát meg nem szegi. Nem igaz, hogy Kersausie 
úr az igazgatótól kapta-meg a’ pincze kulcsát, 
mellyen történt a’ kiszökés; sőt az igazgató e- 
gyenesen megtagadó azt tőle, mint Sauriac és 
Beaumont uraktól is, kik azt együtt kérték. Van 
szerencsénk az urat köszönteni. (Következnek 
az aláírások). Utólírás. Varé úr, ki Martin főügy
véd parancsolatából az erőségbe vitetett, nem ír- 
hatá-alá.“

A’ közelebbi összeesküvés felfedezése még is 
homályban van , ’s a’ ministerium organuminak 
makacs hallgatása Iegellcnkezőbb hírekre ad alkal
mat. Ezek közt a1 Courrier Francais leghihetőbb
nek tartja e’következőt: „Állítják, hogyaz össze- 
eskiittek, vagy inkább azok, kiket a’politia össze
esküvéssel vádol, mi egészen más, l ‘ien vagy 1 len 
vannak; kötszerre fogattak-el; mind a’ tartomá
nyokból valók, némellyek Straszburgból, mások 
Metzből, mások ismét Grenobleból; mind a’ legal
sóbb rendhez tartoznak, ’s alig látszanak arra 
képeseknek, hogy pártszellem vagy politikai 
gyűlölség ébredhessen bennök. Azt is mondják, 
hogy eddig még egy szót se csikarhatott-ki be
lőlük sem a’ politia, sem a’ törvényszék. Több 
ízben vitettek egymásután a’ nyomozó bírák e- 
libe, de egy betűt se feleltek, sőt nevüket sem a - 
karták megmondani. Ila tovább is így fognak hall
gatni, nehéz leszen ellenük informatiót adni, mert 
se corpus delicti, se végrehajtás kezdete , hanem 
csak gyanú van ellenük/4

Frias herczeg, mint egy párisi hírlap mond
ja, újabb utasításokat vett udvarától, mellyek 
szerint, a’ takarékosság tekintetéből, fel kell 
hagynia önkéntesek fogadásával, mivel a’ rájok 
fordítandó költség, a’ franczia kormány által kia
dott meghatalmazás értelmében, a’ spanyol kincs
tárt fogná terhelni.

A’ Moniteur Julius ISdikán királyi rende
letet közöl Julius 8dikáról, melly szerint Clau- 
zel marsai Drouet d’ Erlon gróf helyett az afri
kai franczia birtokok főkorinányzójává nevez
tetik.

A’ pairszék Jul. lCdiki ülésében Chegaray 
főügyvéd Morei vádlottat, ifjúsága és őszinte bün- 
bánása tekintetéből a’ pairek kedvezésébe ajánlá. 
Lagrange a’ város középpontján vezérlé a’ láza



( 78 )
dást, de mivel másnak befolyása alatt munkalo- 
dott, egy politia ügyelő életét megmenté, ’s több 
házak kirablását és felégetését meggátolta, e’ tet
teket a’ bírák álfa! ítélet hozáskor tekintetbe veen
dőknek nyilatkoztatá. A’ többi 14 vádlott, u. m. 
Canssidiere az at) a , Tourrés, Julien, Merrier, 
Genets stb. vétsége bebizonyítatott. Genets ellen 
a’ váddal, miként ő egy tisztet megölt volna, 
felhagyott, Bo) etilek pedig ifjúságát enyhítő kör- 
nyülmény gyanánt endíté. — A' Jul. 17diki ú- 
1* shen 4 L vádlott volt jelen. Abbé Noir a’ Hotel 
Dieuben meglialálozott. Chegaray úr tovább ol- 
vasá keresetlevelét. Poulard , selyemgyártó, bű
nösnek nyilatkoztaik, de csak annyiban, hogy 
a’ vétkes tettet egy pillanatnyi gyarlóságból kö- 
vctle-el. Carrier egyik legserényebb indítója volt 
a’ lázadásnak, Croix-Rousseban ő viselte a’ fő ha
talmat (Carrier: ez hazugság), parancsolatokat 
adott-ki, fegyvereket, lőport osztogatott-el; becsü
letestettek szólnak ugyan mellette, de azért el nem 
bocsátathatik. Thion, az emberi jusok társasága’ e- 
gyik szakaszának feje, a’ lázadók proclamatióját 
terjeszté-el a’ városban. Cochet és Bertholat a' 
törvényszék bölcsességére bízatnak. Chegaray úr 
ezután a’ Yaise külvárosi lázadásra ment által. 
Itt Revcrchon kezdte a’ lázadást, barricadákat 
hányt-össze, a’ respublika nevében fegyvereket 
kért; ugyan ő repülő íratok által is izgató a’ lá
zadást. Drigeard Desgarnies, miután Reverchon 
elment, Vaise külvárosban átvette a’ vezérlést. 
Jules Girard és Girod, a’ baromorvosi oskola 
nevendékei, alvezérséget viseltek; de mind a’ 
kettőt enyhítő környületek mentik. Raggio is 
alvezér volt. Lafoud, dragonyos, részt vett egy ka
szárnya kirablásában, ’s egy leányra lőtt. Des- 
vo} s és Chagny barricadákból lövöldöztek a‘ se
regcsapatokra. Latournelle főügyvéd úr a’ Saone 
jobb partján, a’ város északi, nyugati részében és 
a’ falusi községekben történteket adá elő. E’ kate
góriából vétkeseknek nyilatkoztatnak: Bidet (ki
nek bűnétsúlyosítja az, hogy a’ városi politia ügye
lője volt), Batigné, Charmy, Chery,Cachot, Rock- 
zinski, Mazoyer, Didier (ki egyébiránt mérséklé 
magát), Pradel (szabadságos pattantyús), Berard, 
Correa (ez ellen a’ vádak kihallgatás közben igen 
meggyengültek, ’s becsületes tettek szólnak mel
lette), Blanc, Depinas, Molard-Lefebre, Dibier, 
Huguet (legvétkesebbnek állítat ik )\ Guichard, 
Catin és Adam. Margot ifjúsága miatt (20 éves)

a’ bíróság kedvezésébe ajánltatik, Mercadier pedig 
szabadon hocsátatni javaltatik.

Guinard, Cavaignac és Imbert urak, kik St. 
Pelagiebol Jul. 12dike estéjén elszöktek, a’ Natio
nal szerint Briisselbe érkeztek.

Marrast, a’ Julius 12dikén St Pelagiebol 
elszökött áprilisi vádlottak egyike, a’ határból 
szerencsésen kiszökött. E’ történetről a’ Natio
nal Julius 19kénezt írja: A’ Parisiak nagy aggo
dalomban voltak Marrast úr elútazása felől, ’s 
nem is ok nélkül; mert a’ határszéltől mintegy 10 
mértföldnyire, egy mellék úton, mellyen magát 
egészen bátorságban vélte lenni, útitársával együtt 
feltartóztatott, ’s tovább két óránál a’ rendőrka
tonaság egyik brigadásának kezében volt. Szeren
csére egy bírói segéd érkezett oda, kit Marrast úr 
tüstént így szólíta-megnagy bátran : „Uram ! én az 
úron személyesen fogom keresni itteni feltartóz
tatásom által okozott káromat; már két óra óta 
várakozom az úrra, hogy ezen őrök nevetséges 
tével} édesétől, kik annyira érdemesítenek, hogy 
egy nem tudom ki helyett fognak-el , megmen
tsen/4 A’ segéd e’ bátor megszólításra egy kevés
sé megiitődve gondosan megvizsgálá a’ két útazú 
úti levelét, ’s nehány csekély kérdés után őket 
útjokra eresztette; s így Marrast úr még azon 
estve néhány tiltott-árusokkal a’ határból kiiné- 
ne, ’s másnap hihetőleg barátjaihoz megérkezett 
Briisselbe. Az őt elkísért személy tegnap reggel 
Parisba visszatért, ’s e’ közié az említett környül- 
menyeket/6

L E N G Y E L O R SZ Á G .
Berlini hírlapok Varsóból Jul. 17dikéről így 

írnak: „Az orosz cs. őrseregek Máj. 12dike óta 
utaznak Petersburgbó! Kalisch felé az augustusi 
nagy tábori gyakorlatra. 2 ’ pattantyúsokból és 
lovasokból álló osztály, a’ sok pogg} ásszal, 25 
nan alatt ér a’ fővárosból Kalischba. Az előkészü
letekből gyanítva, e' gyakorlat maga nemében 
egyetlen leend. Nem nagyítás azt mondani, hogy 
ezen őrcsapat minden tekintetben legszebb és leg
tökéletesebb az Európában láthatók közt. A’ szá
razon jü\ ő pattantyússág és lovasság csak egy 
ideiglcni ezredet képez, ’s az egész őrség ezre
déiből, név szerint a’ lovag, kozák, fsclierkesz, 
ublán, huszár és más őrségi ezredekből határo
zott és egyenlő számmal lévén kiválasztva, úgy 
tekintethetik, mint az egész őrségi ezredek kép- 
vise lője. E’ sereg különböző formaruhája igen



( 79 )
érdekes színvegyületet játszik. A' legénység mind 
nagy és szép, lovai válogatottak. A’ tisztek úgy 
vannak öltözve, mintha udvarlásra mennének. 
Útban ugyan, az egészet vezérlő ezredesen kí
vül , mind csupa altisztek vannak; azért minde- 
nik 3—9 nyerges lovat, egy 3 vagy 4 lovu szép 
kocsit és rakszekeret viszen magával. Ebből gon
dolhatni, milly pompás lehet formaruhájok. Csá
szári lovak és társzekerek is nagy számmal van
nak útban Kalisch felé, hova a’ monarchák kísé- 
retökkel együtt Augustusban fognak megérkezni. 
Itt rendkívüliek a’ készületek; csak egy terem, 
a' magas uraságok fogadására, 1 millió rubelbe 
került A’ lovas őrségi ezreden kívül még egy 
gyalog ezred is , az egész őrség gyalog ezredéi
ből kiválasztva, küldetik a’ gyakorlatra, melly 
vízen utazik Danzig felé. E’ két ezred tehát csak 
képviselője az egész őrségnek; de Lengyel-és 
Oroszországból több teljes számú czredek jőnek , 
’s tulajdonképen ezek fogják a’ tábori gyakorlatot 
végbe vinni.“

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Telegraphi hivatalos jelentés szerént Julius 

13dikán 250 ángol önkénytes érkezett S. Seba- 
stianba. Ugjanitt Julius 8dikán Don Carlos tábo
rába szándékozó hét stabalis haditiszt tartóztaiott- 
le partra szálltakor a’ városi katonaság által.

Spanyolországi tudósítások a’ Mollo mellett 
történt csatát a’ cariistákra nézve igen károsnak 
írják De la Torre marquis, ki Navarrából olly 
czéllal küldetett, hogy a’ felkelők vezérlését ál- 
talvegye, fogságba esett ’s Julius 7dikén Mollo- 
hoz nem messze agj on lövetett. Más négy insur- 
gens vezér a’csatában elesett; a’ felkelők marad
ványa pedig mindenfelé tüzesen üldöztetett. Don 
Carlos Julius 8dikán még Murguiában volt, Vit- 
toriától három , Bilbaotól pedig nyolcz spanyol 
mértfoldnyire. Cordova, Espartero, Latre, ésGur- 
rea Julius 5dikén négy seregosztállyal Rilbaoból 
kiindultak, hihetőleg azért, hogy a’ carlistákataz 
Ebron túl menni ne engedjék, ha ezek Castiliába 
nyomulni akarnának. Bilbaoban a' városi katona
ságon kívül 4300 főnyi sereg hagyatott őrizeten. 
Azt beszélik, hogy a’ kormány következő tele
graphi hivatalos jelentést kapott: „Cordova a’ 
carlistákkal megütközött; a’ csata heves volt, ’s 
mindenikfél magának tulajdonítja a’győzedelmet “ 
Ezen ütközet, mint némellyek mondják, Orozco 
mellett történt.

Bayonnei levelek szerént a’ Chichester ezre
des által vezérlett 500| főnyi első ángol batalion 
igen fényesen fogadtatott. Az Indicateur íi ja, hogy 
a’ carl isták a’ Guipuzcoai hegyek felé vették út- 
jokat, a’ királyné seregéből több csapatok ([által 
nyomban kísértetve. Navarrából Jul. 9dikén érke
zett tudósítások szerént a’carlisták Pamplonát ne
hány napig ostromlották, de környékéről ismét 
Puente la Reyna felé fordultak, mellyet az Elec
tion szerént minden módon megvenni akarnak; 
minélfogva azt már Julius 9dikén olly hevesen 
kezdték ostromolni, hogy a* város közel van a’ 
magafeladáshoz.

Julius Ildikén költ bayonnei levél meg va
lósítja Yaldes generálnák halálát, kiről közön
ségesen azt hiszik, hogy búvában halt-meg. A’ 
S. Sebastianba érkezett segítő sereg első osz
tálya csak akkor fogja munkálkodásait elkezde
ni, ha az egész sereg teljes számmal leénd. Don 
Carlosnak azon végzete, melly az említett sere
get az Elliot lord közben járására kötött szerződés
ből kizárja, ‘s mellyről Melbourne lord kétséges- 
kedni látszott, a’ bayonnei ángol consullal hiva
talosan közöltetett, ki azt Julius JOdikén kormá
nyának megküldte. Bayonneban az a’ hír terjedt
é l , hogy Sarsfield general Don Carloshoz pártolt, 
kitől Zumalacarreguy helyébe fővezérré nevezte- 
tet. E’ hír a’ kormánnyal i s , mint hiteles úgy 
közöltetett, Sarsfield azonban ez időben még e- 
lóbbi helyén volt. A’ Saragossai zendülésről azt 
írják , hogy egy őrcsapat tisztje kiáltotta-ki leg
elsőben katonái előtt: „éljen a’ eonstitutio !“ melly 
azután több ízben ismételtetett; a’ nép erre pré
dáim kezdett, a’ klastromokat több privat házak
kal egjdittkirabolván{felgyújtotta, ’s tizenhat kü
lönféle rangú személyt ölt-meg. A’ katonai tiszt
hatóság az említett tisztet elfogatta , két embert- 
pedig, kik gyilkosságokat követtek-el, agyon 
lövetett. A’ törvényszék e’ dologban nyomozáso
kat tesz.

A’ Sentinelle des P}rénées Cordova generál
nák Bilbaoból Julius id ikén a’ sereghez kiadott 
proclamatióját közli, melly ben többek közt az em
lítetik , hogy e’ pillanatban 25 ezer külföldi ka
tona száll-ki Spanyolországba a’ királyné szolgá
latába, 100 ezer pedig, ha a’ szükség kivánand- 
ja , nyomban fogja ezeket követni.

A’ Moniteur és Journal de Paris Jul. 18di- 
kán következőkép írnak a’ saragossai történetek
ről : „Jul. 4 és 5dike közt éjfél tájban az 5dik
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sorezrednek egyik tisztje, ki a’ kaszárnyában 
őrt állott, összegyűjtő a' bataliont, ’s az 1812- 
diki constitutio kikiáltására unszolá. E’ tisztnek 
azonban kevés tekintete volt az altisztek előtt, 
kik nem csak vonakodtak a’ rendzavarástól, ha
nem az adjutánst és batalion vezérét mindjárt ér
tesítették , ezek pedig a’ kormányzónak jelentést 
teltek. A’ mint e’ lázadó tiszt néhány részére 
csábított katonával a’ kaszárnyából kilépett, szem
közt találá a’ kormányzót, ki őt tüstént a’ vár 
fogházába, a’ katonákat pedig a’ kaszárnyába 
visszaparancsolá, mi ellenkezés nélkül teljesíte
tett. A* kormányzó megvizsgálta a’ kaszárnyát, 
de ott semmi c/imboraságra nem talált. Julius 
ődike reggelén megtudván a’ nép ez esetet, fel
zúdult, boszontá ’s botokkal véré a’ carlismus- 
ról gyanús személyeket, egyet közűlök meg is 
ölt. Egy dühös csoport a’ Domonkos szerzet 
klastromára rohant, annak kapuit felgyújtotta *s 
több barátokat, kik már el nem futhatának, meg
gyilkolt. A’ nemzeti őrség tüstént Összegyűlt, 
de koránse olly sietve, minta’ város más részei
ben, név szerint a1 Lazar, Ágoston és Jesuita 
szerzet klastromaiban történt nem csekély rendet
lenségek meggátlása kívánta volna. Julius 6dika 
reggelén a' Trinitariusok ldastroma is felgyújta- 
tott ’s kiraboltatott. A’ tiszthatóságok mind ösz- 
szegyűltek, hogy e’ zavargásoknak elejét ve
gyék. Katonai biztosság neveztetett a’ rabló cső
cseléket megítélni, ’s kettőre, kik éppen a’ fris 
tetten kapufának, nyomban kimondatott a’ halá
los ítélet, ’s reggel a’ köz piaczon végre is haj
tatott. A kurír elindultakor még négy volt nyo
mozás alatt. E’ junta nemű biztosság, hogy a’ 
város csendessége tökéletesen helyreállítassék, és 
a’ felboszantott urbanosok buzgalma még jobban 
ébreszlessék, felszólító őket, egy követség által 
terjesztenék-elő panaszaikat, ígérvén, hogy azo
kat a’ kormánnyal tudatni fogja E’ javallat elfo- 
gadtaték, ’s az urbanosok nehány tisztjeik’ leté
telét kívánták. Midőn a’ kurír elhagyó a’ várost, 
már egészen helyreállott a’ rend. Egy magános 
személy és tizenkét barát megöletett. Hat klas- 
trom tűz miatt kisebb nagyobb kárt szenvedett.“ 

A’ Gazette de France szerint D Carlos Jul. 
Odikén Salvatierrában tartó főszállását, más nap 
Esteilába, onnan pedig Puente la Reyna ostrom
lására szándékozott menni. A’ Juh 8diki csatáról

semmit-se említ e’ tudósítás. — A’ Memorial des 
Pyrénées-ben ezt olvashatni: ,,A’ carlista sereg 
dereka most készül Puente la Reynát 24 ágyúval 
megtámadni. D. Carlos megtudván, hogy Bilbaó- 
ból 8 ezer ember indult-ki ama város segítségé
re, Eraso és Villareal alatt húsz bataliont kül
dött elibe. Miután a két ellenséges sereg Salva- 
tierra vidékén egy kis csatázást tőn (talán e’ volt 
a’ Juh Sdiki harcz) , általános ütközethez egyik
nek sem lévén kedve, mindenik saját tanyájára 
vonult.“ — Puente Ja Reyna előtt, mond a’ Sen- 
tinelle, hat navarrai batalion áll Ituralde vezér
lése alatt; a’ carlisták e’ várost, fontos fekvése 
és a’ benne reménylendő ágyúk miatt, keményen 
szándékoznak ostromlani. Puente la Reyna őrize
te ezer kétszáz emberből áll. — Eguia general, 
VII. Ferdinand alatt Galicia főkapitánya, unoka- 
öccsével Spanyolországba érkezeit. — A’ király
nénak Julius 4diki decretuma szerént a’ Jesuita- 
rend Spanyolországban eltöröltetik.

PORTUG ALLI A.
Lissabonból Junius 24dikén költ levél szerént 

a’ Tras os montes-ben lévő portugáli seregek még 
eddig nem vettek parancsolatot a’ Spanyolország
ba nyomulásra. Azt beszélik ,̂ hogy Dona Isabella 
Maria infansherczegasszony, kihez most a’király
né legnagyobb bizodalommal viseltetik, nagyon 
óhajtja a’ királynénak Nemours herczeggel egy
bekelését , kinek Portugaliiában hatalmas pártolói 
vannak.

Junius 28dikán Lissabonból költ tudósítások 
szerént az ország jövedelmei iránt némi aggodalom 
uralkodott. Palmella herczeg közbenvetésére nem 
ügyelve ismét egy kincstári tisztviselő bocsátatott- 
e l, mint látszik csupa önkényből, hivatalából. 
Palmella herczeg sokat kénytelen küzdeni a’ 
camarillával, sőt meglehet, hogy ki is kell lép
nie, ha a’ kormányon változást nem teheténd. 
A’ ministereket eddig tüzesen oltalmazott Náció
nál is most tőlök elpártolt. Sokat beszéltek a’ 
királynénak egy wiirtembergi herczeggel leendő 
egybekeléséről, miután a’ Nemours herczeggel 
kötendő házasságból semmi seid lett. Az alku
dozások ez iránt már némellyek szerént el is 
kezdődtek. A’ 8000 főnyi portugáli segítő sereg 
még most nem nyomúl Spanyolországba, hanem 
a’ határszéleken fog állani.

Kiadja Ku l t s á r  A .—Szerkezted Ga l v á c s y .  Zöldkert utcza (\̂ oljí&adfyer?©aj]V) 498. sz.
Nyomtatja T r a t t n er -  K á r o l y i .  Urak' utczája 612 szám.



10. szám. HIRDETÉSEK Augustus 1 sójen 1835.
Ä  H a z a i  ’.9 K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s a  I; h o z.

E l ő f i z e t é s i  H í r a d á s

A’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  s z e r i n t

nagy 8ad rét, nagy betűkkel.
Két rendbeli Híradásunknál fogva, az Előfizetés c’ f. hónap végével bérekesztődvén , ezennel 
felszólítjuk azon T.T. Urakat, kik az Előfizetés szerzését magokra vállalni méltóztattak, ne 
terheltessenek a’ jövő pesti A u g u s t u s i  v á s á r k o r  biztos alkalmak által az előfizetési pénze, 
két hozzánk béküldeni. Előfizetési ár v e  I in p a p i r o s o n  8 forint; n y o m t a t ó -  p a p i r o s o n  
4 for.; füzetenként v c I i n e n 2 for. n y o m  t a t ó *  p a p i r o s o n  1 for. ezüstpénz. A1 Biblia 
sajtó alatt van. Novemberi vásárra az első füzet ki fog adatni. Pesten, Aug. I. 1835.

Trattner és Karolyi
Könyvnyomtatók.

( 1 )  Lakás változtatás Pesten. R ehorovszky' Miklós törv. doct. ügyvéd, 
és a’ nm. m. kir. udvari Kamara Ágense e’ f. e. Sz. Jakabtól fogva lakik Dunasoron 7dik 
szám alatt lévő „Ferdinandi“ házban. (3}

( l )  H i r d e t m é n y .  A’ nm.m. k. u. Kamarának rendeléséből k özhírré tétetik : hogy 
jövő Augustus hónap 8án BudaeÖrsÖn 300 akó ó , 1000 akó új fehér, 500 akó Budaeörsi , 
és 410 akó Budakeszi új veres bor, és 180 akó pálinka, — ugyanazon hónap lOkén délelőtt 
a’ Tóthfalusi pinczében 300 akó ó , és 1000 akó ú j, délután pedig a' Bogdányi pinczében 
200 akó ó, és 1000 akó új fehér bor, 100 akó pálinkával együtt, — végtére ugyanazon hónap 
llk é n  a* Visegrádi és illetőleg a1 Nagy-Marosi pinczében 1000 akó ó ,  és 800 akó új fehér 
bor, edény nélkül, árverés útján pénzbeli fizetés mellett eladatni fog. — Melly árverésre a’ 
venni szándékozók, elegendő bánatpénzei ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Ju
lius 30kán 1835. (3 )

( 1 )  Figyelmeztetés. A’ cs. k. priv. broncz éspakfong  müvek’ gyára Bécsből 
hetenkénti újabb küldözései által, azitt Pesten, urak útczáján 612 szám alatti Trattner-Károlyi 
házban, a’ párisi vagyis üveg utczával általellenhrn újonnan állított lakhelyét olly állapotba he
lyező, hogy ezen sok új , csinos és solid müvekkel rakott nagy tárát a’ tisztelt Közönségnek 
ugyanazon szabott áron, mint Bécsben a* gyárban feljegyezve áll ,  b ízvást's tisztelettel ajánl
hatja.

Találtatnak itt különféle igazi broncz készítmények : egyházi ékességek, asztali ké
születek, gála kardok, sarkantyúk, gombok, igazi broncz drágaságok stb. — pipere czikke- 
lyek ’s különösen új művészi készítmények; valamint mindenféle pakfong portékák, ezen
kívül lámpák és lüszterek igazi és utánzott bronczból, nagy számú *s legújabb ízlés szerinti 
nagy és kis függő gyertyatartók, szőnyegezés-és falékesítvényhez tartozó müvek, igazi ’s tar
tós szépségű aranyozási! fabronczok. (3)

I g a z í t á s :  A’ múlt számban közlött deák vers 17dik sorában a’ ullunc"' szó helyeit olv. , ,Nunes'-
Második Féleszűendd 1835.
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(^1) H ir d e t é s .  A’ nagymclf. m. k. udvari Kamarának rendelése következésében 

közhírré tétetik: hogy f. e. Augustus 17én délelőtt 9 órakor Ménesiben a’ számtartói lakás
ban a’ ménesi uradalmi pinczéből, *a báró Forraynak ménesi kalnája alatt lévő kibérlett 
jiinczéből öszvesen 1746 akó 1834dik esztendei dézma bor, hordó nélkül, a’ Iegtöbbet Ígérőnek 
nyilvános árverés útján részenként, vagy áltáljában, a’ felsőbb helybenhagyás fenttartása 
m ellett, kész pénzért cladatni fog. — Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánat
pénzei ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Julius 27kén 1835. (3 )

( l j  Szarvas marha e l a d á s i  llCílyváltOZtatas* A’ tettes Nagy Kátai ura
dalom részérül újólag közhírré tétetik, hogy mivel a' közelebbi hírlapokban, néhai mságos 
Buzini gróf Keglevits László úr vagyonát illető Szarvas marhák eladásának helyéül Új-Szász 
volt ki téve, a’ minden tekintetben kényelmesebb alkalmaztatás végett ezentúl Nagy-Káta 
mezővárosában lévő mságos uraság majorjában, ugyancsak September hónap’ 3dik és követ
kező napjaiban fog az árverés lenni. K ováts M ihály tiszttartó. (JO

Hotel á  „hét választónál Pesten a’ váczi-útczában.
(2) Azon jeles kényelmü és kellemes fekvés, melly e’ vendégfogadót kétségbe vonhat- 

lanul minden magas és t. ez. Utazó előtt ajánlja, — azon siirii szíves pártolás, mellyel e* fo
gadó szakadatlan diesekhetik, és azon körülmény, hogy eddig csupán a’ vendégszobák elég
telen száma volt az melly miatt több megszállást nem fogadhatott, arra határoztak: hogy a’ 
szomszéd szinte emeletes épület a’ fogadóhoz kapcsoljam, *s több esztendőre új haszonbéri 
szerződést kössek mind a’ két ház iránt azok magas birtokosával.

Ezen vendégfogadó, mellyel már mostani nagyszerűsége, és egészen új szerkezete 
miatt, a’ fölkapott Hotel névvel is méltán nevezhetőnek gondoltam, kitüntetheti magát egy
szersmind minden oldalú kényelemmel, Ízletes elrendezéssel, sőt fénnyel, — mi pedig a’ tisz
taságot, szorgos és jó készületü konyhát és pinezét illeti,  hozzá vevén az igen figyelmes és 
jutalmas kiszolgálást, e* részben semmi más helybeli vendégfogadónak engedni nem fog.

Azon uraságokat és t. ez. útazókat, kik saját lovaikon s/okták e’ várost meglátogatni, 
szabad legyen figyelmeztetnem : hogy Hotelem kocsiszínekkel kellően ellátva van , az istállók 
pedig nem csak számos lóra készítvék, és nem csak egyedül a’ hirdetésben hanem valójában 
is szellőseb és világosak *, a1 takarmány egészséges és jutalmas árán kívül bizonyosan úgy szol
gálatik ki a’ mint mcgrcndeltetik. Hogy előadásom merő valóság, tiszteletes bizodalommal 
kérem a' t. ez. útazókat méltóztassanak saját tapasztalásokkal meggyőződni felőle ’s részemre 
a' számos megszállással alkalmat nyújtani, hogy csüggedhetlcn törekvésem mellett méltatá
sukat valójában megérdemelve Hotelem jó hírét föntarthassam. Teljes tisztelettel Pesten Júli
usban 1835. Hauer József Ferencz C3)

J E L E N T É S
a’ HÉT VÁLASZTÓ Hoteli Hangverseny teremről.

A irtuosok és Művészek akár mi nemben, azonban jeles hiríiek , kik ezen, hangver
seny-adásra régiül használt »jelesnek ismert hoteli teremet előadásaikra használni kívánnák; 
valamint mükabinetek és mü-rnutatványok tulajdonosinak, kiknek mutatvány-tárgyaik illy 
s z é p  h a j l é k b a n  kiállításra alkalmasak, méltóztassanak bérmentes leveleik által hozzám 
fordulni, részemről bizonyossá tevén őket,  hogy illető tudakozásikra azonnal felelni ’s mi a' 
teremet vagy talán ahhoz tartozásképen a’ Hotelben még egyéb szükséges kényelmeket is il
letné, azok iránt a’ legjutalinasb föltételeket teendem. ' Hauer József Ferencz.
Jegyzés:  A terein, mint számos esztendeig volt redoute-terem nagy trumeaux-tükrökkel és divatos szép luste- 

rekkel van ékesítve; van nagy karzatja a közönség számára , liangászat-karzatja, külön följárással, credenz- 
és mellék-szobái. Különben a’ teremet, melly egyébiránt is csak közelebb újitatott-ineg , kivánsa'g szerint 
ismét új díszbe lehet öltöztetni , az alioz megkívántatok mindenkor készen lévén.
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(3) Az iskolai jószág alaphoz tartozandó Szexárdi uradalom résziről közhírül] adatik, 

hogy a’ f. e. Augustus hónap 5dik napján az uradalmi tiszttartói kancelláriában Szexárdon 
délelőtt tartandó licitatió által, az úgy nevezett Péterházi erdőben a' Duna partra [kirakott 326 
öl tölgyfa; 226 öl szilfa; és 590J öl puha-fa, a’ legtöbbet Ígérőnek (fent hagyatván a'felsőbbi 
helynek jóváhagyása) el fog (adatni. Melly árverésre a’’ venni szándékozók eledendő bánat
pénzei felkészülve meghívattatnak. Költ Szexárdon Julius lOkén 1835. (3 )

F i g y e l m e z t e t é s .
E’ c z i m  a l a t t i  d i v a t  ú j s á g o t

„ R a j  z o 1 a t o k , 44
Julius' Isőjétől képekkel együtt folyvástj megszerezhetni. Megjelen hetenkint kétszer, eredeti 
pesti ’s külföldi másolt divatképekkel ’s nemzeti-képtárral. Előfizetési díja félévre postán 5 
for., helyben 4 ft pengő. Szerkeszti ’s kiadja

M  n n k á c s y  J á n o s . ( 3 )

(2) Hirdetés Tekintetes ns Jász kerületben Ladány mezővárosában Kisasszony ha
vának 12kén, 1000 darabbúi álló finom egynyirésü tőke nyáj juh , mcliybe anya juhok ,ürük  
és bárányok foglaltatnak, és mind tartani valók ; úgy szintén 30 darab ökrök , és tinók, mel- 
lyek még a’ múlt télen a’ járvány dög-nyavalyán mind által estek, és különbféle gazdasághoz 
való eszközök, nyilvános árverés útján, készpénzért elfognak adattatni, mellyre a1 venni szán- 
dékozó t. ez. urak illendően meghívattatnak,_______________________________  (3)

(3) Kos-eladás. Gróf Ilunyady’ ’gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy 
jövő Pesti János Fejv. vásár alkalmával hágó kosok, úgy mint: Prima Electa és superelerta 
kosok, Üllői útezában a’ gazdasági Egyesület’ köztelkén szabad kézből eladandó lészen. I r • 
ményt Julius lOkén 1835. ( 6 )

(2) Ts ns Fejér vármegyében és pedig Pestül 4 órajárásnyira fekvő Yelenczc hely
ségben egy nevezetes, minden szükséges épületekkel ellátott és 320 holdat jóval felülhalarió 
allodialis igen termékeny szántóföldbűi álló birtok, mellyhez jobbágyok, úgy szinte egy 
nagy szőllő derék présházzal járul, folyó 1835d. esztendei Sz. Mihály naptól 8 egymásután kö
vetkezendő esztendőre, akár elébbi alku,  akár pedig folyó észt. September 21d. napján tartan
dó árverés útján bérbe adandó. — A’ bérbe venni szándékozók ts Kapuvary János táblabiro 
mint gyámatya urnái Tolna vgyében Györkönyi helységben,— valamint ts Menller János táb- 
labiró úrnál Velenczén bővebb utasítást nyerhetnek. (^)

(2) Hiradás. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következesében 
ezennel közhírre tétetik: hogy a’ Pécskai királyi kamarai tiszttartosághoz tartózó szőlőkből 
rcmenlendő idei dézma borok folyó évi Augustus 27dik napján szokott reggeli órákban a Pecs- 
kai kir. kamarai tiszttartóság tiszti lakházában tartandó árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek 
eladatni fognak. A’ venni szándékozók a’ fent kitett napon és helyen tartandó árveresre, ele
gendő bánatpénzéi ellátva, megjelenni ezennel illendően meghívattatnak. Budán Julius 18d 1835.

(3 )  A nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendeléséből közhírré tetetik, hogy a né
hai Mindszent fal vai Pctrovszky nemzettségnek magvaszakadtaval a’ kir. fiskusra haromlotf, es 
ts ns Tolna vármegyében kebelezett Fadd helységnek és Hencsei pusztának egy harmadrészei, 
minden hozzátartozandó jövedelmek és uradalmi regálékkal együtt folyó esztendei Augustus 
12kén Pécsett a’ kir. sóház]épületében tartandó másodszori nyilvános árverés útján folyó esz-
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tendei November Iső napjától kezdve egész 6 egymásután következő esztendőre, a' többet 
ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni,— az árverésben részesülni kívánók kötelesek bánat
pénz fejében az árverés előtt 500 for. conv.|pénzben lefizetni, a haszonbérleti feltételeket előre 
a’ nagymélt. m. k. udvari Kamara számvevői hivatalánál Budán, Pécsett pedig a’ k. sóhívatal- 
nál megtudhatni. __ ______________________________________________ ______(3)

(3) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendeléséből ezennel köz
hírré tétetik: hogy folyó esztendei Augustus hónap 18kán reggeli órákban a’ Diósgyőri koro
nái uradalomhoz tartozó Muhi pusztán szokott árverés útján a’ többet Ígérőnek következendő 
spanyol kosok és juhok fognak kész pénzért cladatni, úgymint: 8 öreg és 102 két esztendős 
hágásra alkalmatos kosok — 100 szaporításra való öreg, és 18 hibás anyajuhok, és 30 két 
esztendős toklyók és 110 három és négy esztendős iirük.

A’ kiknek tehát a’ megvételre kedvök lészen, a’ fenirt napra’s helyre kész pénzel 
felkészülve ezennel meghívattatnak. — Budán Julius l l kén 1835. (3 )

( 3 )  L o -a X V er e S . Gróf Hunyady’ gazdaságbéli igazgatósága közhírül adja: hogy 
folyó észt. September 9kén délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszy Ürményhez közel lévő pusz
tán Nyittra vármegyében, ugyanazon uradalom méneséből 120. — Gróf Eszterbázy Mihálvébó! 50. 
ló , és pedig az előbbiből: mén — heréit és kancza-csikók idei 25 , esztendős 18, kétesztendős 
24. (mellyek közt egynéhány telivér is) három esztendős 18, négyesztendős 15, (vagyon köz
tök paripa és kocsi-ló) még anya kancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; esztendős 9 — két 
esztendős 10; — három esztendős 11; és öreg kancza 10; a’ legtöbbet ígérőnek kész fizetés mel 
lett eladatni fog. Ürményt Julius lOkén 1835. (6 )

f ö )  Hirdetmény. A’ nm. m. kir. udvari Kamarának rendelése következésében 
közhírré tétetik, hogy a’ Ménesi kir. kam. tiszttartósághoz tartozó Kovaszinczi, Kuvini, Ménesi 
Kladovai, Paulisi, Radnai, és Solymosi szőlőkből ez idei dézma fejében remélendő bor folyó 
esztendei Augustus 2ikén délelőtt 9 órakor Paulison a’ tiszttartói lakásban tartandó nyilvános 
árverés útján, a* legtöbbet Ígérőnek, a’ felsőbbségi helybenhagyásnak fentartása mellett kész
pénzbéli fizetésért eladatni fog. Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánatpénzzel 
elláttva megjelenni ezennel hivatalos »k. Budán Julius 13kán 1835. (3 )

(^) Elado-haz. Szolnokhoz másfél statióra Török Szent Miklóson a* piaczon az 
országúton, egy jól épült ház, az egyik végében kereskedéshez alkalmatos bolt, másik végé
ben két szoba, konyhával, éléskamarával, tágas udvarral és kertel ellátva, f. e. September 
lső napján árveres utján el fog adatni. A’ kiknek a’ megvevésre kedvök volna, az árverés előtt 
is értekezhetnek levél által hel>ben Papp Péter  orral. (3 )
______^ u ni* V i z é n e k  á l l a p o t  j a  a'  b u d a i  v i z  in ér t ek,  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben
Jul. 26-dikán 6 Láb, 1 Hüv. 0 Von.

— 28-dikán 5 Láb, 11 Hüv. 3 Von.
— 30-dikán 5 Láb, 10 Hüv. 0 Von.

Aug. 1-sőjén 5 Láb, 6 Hüv. 3 Von.
Á ‘ Gabonának Pesti piaexi ára Julius 31 -dike'n 1835..

— 27-dikén
— 29-dikén
— 31-dikén

5 Láb, 11 Hüv. 9 Von.
5 Láb, 10 Hüv. 9 Von.
5 Láb, 8 Hüv. 3 Von.
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P E S T E N Szerdán Kis-Asszonykái ódik napján. 1 8 3 5 .

M A G Y A R - É S  ER D É L Y O R  SZAG.
P o z s o n y .  Jul. 28 és 29dik napjain a’ mind 

két táblánál tartott 336 és 337dik ülésekben a’ Mélt. 
Főrendektől az alsó táblához küldött esmeretes 
tárgyú 3féle viszoniizeneteken kívül az orszá
gos sérelmek olvastattak. Julius 30dikáu kerüle
ti tanácskozások tartattak a’ három viszonüzenet 
felett.

(Kir. kamarai híradái).
A' nagyin, m. kir. udv. Kamara a’’ Pesti 

harminczadhívatalnál megiiresűlt 4dik irnoki hely
re ugyanott practikánsságot viselt Hliniczky Lé- 
iiártot; Temesvárra 30adhívatali írnokká eddig 
Üj-Borcsán út-levél-vizsgáló Rlümer Henriket; 
ennek helyére pedig bánáti 30ad felügyelői ke
rülő Gyurics Arzént nevezte.

A’ Pesti vakok intézete adakozóinak név 
szerént való leírása folyó 1835dik {esztendei Ja
nuarius liónap lső napjától-egész Junius hónap 
utolsó napjáig számlálván. Tek. ns Gömör, és 
Honth vármegyék kegyes ajánlása 9 forint lkr. 
Grimm Fedor úr a’ Pesti Theatrom directora 
203 for. 2 lkr. Martsitska Mária végrend elése 
által 2 for. Rafaczeder József lfor. Tek. Zalay 
Alajos úr kegyes ajánlása 10 forint. Tisztelendő 
Springer József Szt. Györgyi Plébános úr kegyes 
ajánlása 20 for. Tettes ns Ugocsa vmegye kegyes 
ajánlása 80 for. Reinenyik György vég rendelése 
által 5 for. F. Jót. kegyes ajánlása 2 for. A‘ Pes
ti Izraeliták közönsége 28 for. Tek. ns Krassó 
vármegye kegyes ajánlása 115 for. I8 | kr. Ri
ma Brézóni Praefectoratus tiszti karnak kegyes 
ajánlása 12 for. 48 kr. Tek. ns Veszprém vár
megyekarainak öszveszedett kegyes ajánlása 16 If.
36 kr. Nemes Buda fővárosa kegyes ajánlása 22 f.
37 kr. ns Bács vármegye kegyes ajánlása 5 lfor. 
Néhai Sartoris Sámuel úr végrcndelése által 10 f. 
A’ Theresia külső városa i templomában tarta
tott ájtatosság alkalmával adakozásokból 73 for.

Második Feleszlendt,

10* kr. Nemes Vei őcze vgye kegyes ajánlása 7 f 
8 kr. Rüclder Ersébeth végrendelése által 4 for, 
Pistori Anna asszonyság szíves ajáidása 2 for. O 
Méltósága B é l á n s z k y  József Püspök úr a’ 
maga meg) éjében öszveszedett ajánlások által 
16 for. Skr. Tisztelendő Heim Ignátz Pákái Plé
bános úr ajánlása 4 for. Tisztelendő Kerkápolyi 
Péter Felső-szilvágyi plébános úr ajánlása 4 for. 
0  Hertzegsége Battyán Fülöp keg) es ajánlása 100 f. 
Néhai Effnerth Istvány végrendelése által 5 for. 
Szabad kikötő Fiume károsa kegyes ajánfisa 
által 200 for. Radvány mező városa kegyes aján
lása által 4 for. Kis - Márton Városa Tanátsa ke
gyes ajánlása által 28 for. 38 kr. Nemes Zágráb 
vármegye kegyes ajánlása 7 l fr. 4 k. Nemes Esz
tergom vgye kegyes ajánlása 71 for. 7 kr. ismét 
150 for. A' Pesti arany és ezüst műves ezéh szí
ves ajánlása 8 for. Tek. Batta Mihály úr keg) es 
ajánlása 47 for. 12 kr. Gróf Brunszvik Fercnez 
úr O Méltósága kegyes ajánlása 100 for. Néhai 
Klcimann Prédikátor úr végrendelése által 120 for. 
Néhai Szolcsányi Mária asszonyság végrendelése 
által 2 for. Tek. nemes Tolna vármegye közön
sége kegyes ajánlása 132 for. 3 kr. Tek. nemes 
Torontál Vármeg) ében kebelezett uradalmak aján
lása , nevezetesen: Billcthi uradalom 40 for. Szár
csái 60 for. Ecskei 48 for. 8zt I-Júberth , Char- 
lev-ill, Szóllthúrn, és Csatád helységek 19 forint 
Szabad királyi Pest Városa kapitány hiv atala 2 f. 
Nagy Méltóságú Érsek Klobusitzky Péter úr ő 
Excellentiája a’ Bácsi uradalom részéről 10 lói'. 
Néhai Pretzenberger Péter orvos úr végrcndelése 
á!tal 10 fr. pengőben. Megolvasta és kiadta Pajor 
Titus a* Pesti vakok intézetének jegyzője.

Maximilian bajor koronaherczeg 0  kir. Ma
gassága Julius 13dikán a’ Füredi savanyu-vizre 
érkezvén, cstve a’ sétáló-helyen minden fa ki vi
lágosítva volt, a’ színjáték kezdetén pedig mo
zsarak durogtak tiszteletére. Másnap délután si 
Balatonon Tihanyba hajózott muzsika-szó kísérc-

11. Szám.
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f ében; estve niég több mozsarak durrogása köz
ben a1 játékszínben ismét megjelent. Julius 27kén 
Keszthelyen keresztül Körmendre érkezett, ’s még 
\/ nap Grätz felé útját folytatta.

Veszprémbe*l .  Az idei rozs és árpa-növés 
igen sűrű vo lt; a Italán fogva háromzsorta több a’ 
kéve, mint a’ múlt esztendőben; 13kéve, melly 
nálunk egy kis keresztet teszen, ád másfél mérő 
rozsot vagy árpát. Az árpának kilája itt 3 f. 15 
garas, holott még nem minden gazda nyomtat
hatott. A’ krumpli bősége már bizonyos; a’ ku
li oricza mindenütt szép és szapora. A’ káposzta 
már szebb nem lehet. A’ sarju bő kaszálást igér; 
a* legelő gazdag. A’ szőlők olly szépek, hogy a’ 
hordóknak nagyobb árát reménylhetni, mint 
a’ bornak; már is egy akós fa abroncsos hordó 3 
váltó forint. Szilva kevés a'különben bőv gyü
mölcs-termésben.

S z e g e d r ő 1 Jul. ‘28kán. ()rszágos*>vásárunk , 
mellvet amúgy is kis vásárnak nevezünk, valóban 
kicsiny v o lt; portékások csekély jövedelmet nyer
tek benne ; az ok leginkább abban volt, mivel 
<i' környékünkben, de jelesen városunk határában 
is kiütvén a inarha-dög, a’ marha-vásár egyá* 
táljában megsemmisült, s illyképpen a’ jószá
gaikat eladás végett hozzánk hajtani szándékozók 
is visszarettenvén , mások pedig pénzt abból nem 
árulhatván, egyébb szükségeiket nem teljesíthették.

Pesten az Angol kisasszonyok nevelő intéze
tében mind a’ nemes, mind a' külső leány ne- 
vendékek nyilvános próbatétele Alig. 5kén tarta
tott; miről többet jövő levelünkben.

Erdődi Gróf Pálffy Fidelis tárnok-mester O 
Excja az elhunyt Patséri Szucsics József úr helyé
be altárnokká Moysfalvai Gyurtsányi Gábor 0  
Nságát, a’ tek. kir. tábla érseki közbíróját nevezte.

Geörch Illés (Ettre-Karchai , kinek elhuny- 
tát múltkor jelentettük, született Ettre-Karchán 
1772 esztendőben September 28díkán; oskoláit 
végezte Pozsonyban) törvények doctora, több 
nemes vármegye táblabírája, hajdan a’ Pozsonyi 
kir. főoskolában a’ magyar nyelv tanítója: ké
sőbben a1 szásztescheni királyi herczeg Albert, 
s ennek kilmnytával a’ Ráczkevi cs. kir. nem

zetségi uradalom ügyésze volt Pesten, hol most, 
szemeinek elgyengűíte miatt nyugalmazva, de 
egyre munkásán töltő napjait. A’ magyar tudós 
Társasig méltánylani óhajtván a’ tisztán magyar 
tollú írót i 832dik észt. Sept. 5kén tiszteletbeli

tagjává tette. Nyomtatásban kijött munkái ezek : 
„Etelkából kiválogatott remekje a’helyei magyar
ságnak44 (Pozsony, 1800. 8-ad r.) „Honnyi Tör
vény44 (Pozsony 3 köt. 1804 — 1808 ) melly 
Brezanóczy Adám által latinra fordíttatott. „A1 
helyesírás rendszabásairól44 melly a’ Marczibányi 
alapítványból megjutalmaztatott, ’s 1821 nyom
tattatott-ki ezen gyűjteményben: „Jutalom fele
letek a* Magyar nyelvről, a’ Nemzeti Muzeum 
1815, ISlö, 1817dik esztendei kérdéseire.“ Nem 
kevés érdemére válik Geörclinek, hogy már azon 
időszakban, midőn a’ latin nyelv még oskolában 
és törvénykezésben Igen sole helyen buján virá- 
gozék, a’ Honnyi Törvényt magyarul ’s helyesen 
készült műszavakkal ellátva, bocsátá magyar hono
sai elébe.

Néhai Tek. Forgó György nemes Pest vár
megye nagy hírű főorvosának jeles végrendeleté
ből a’ következőket kívántuk közleni: Az első 
pontban visszaemlékezve szülőföldjére , tek. 
Pest vmegyében fekvő Tószeg helységére , az 
ottani mind. r. kath. szentegyháznak mind a’ ref. 
sz. ekklézsiának egyenként 500 vtó frtot, össze
sen ezeret, hagy olly föltétellel, hogy az mint 
tőkepénz biztos helyre adatván, kamatja egyen
lően fölosztva a’ két felekezetű iskolamester fize
téséhez kapcsoltassak, ösztönül az ifjúság szor
galmasabb tanítására; minek mennyire lett sike
rét a’ tanítók nyilványos próbatétel által legalább 
egyszer esztendőnként láthatóvá tenni kötelesek 
legyenek. — A' 3ik pontban egy jó reményű fia
tal embert fijának fogadván , neki 20,000 > tó 
frtot hagy olly képen , hogy maradék nélküli ha
lála esetére azon hagyománynak fele vagy is 
10,000 fr. a’ magyar tud. Akadémia alapítvány
tőkéjéhez kapcsoltassak. — A’fik pontban így szól: 
Minden jó hazafi örömmel látja , hogy a’ régi 
óhajtások sikerülnek ’s a’ magyar tudományos 
társaság vaiahára életbe jött, ennek-alap tőke
pénzéhez 2,500 v. frtot hagyok. — 5) Fölserdült 
korom óta ns Pest városának lakosa lévén, iránta 
nőtten nőtt szives hajlandóságom, ’s virágzását 
mindenkor szivemből óhajtottam is , mellynek 
jeléül a keblében íolállítatandó Dologház alapí
tására 1,000 vtó frtot rendelek; ezen jótékony 
intézetnek minélelőbbi alkotását minden jó lélek 
óhajtja, s én is remén) lem , hogy a’ mostani kor 
annak léteit ad 's nem fogja e’ szép érdemet a1 
jövendőnek átengedni; miglen azonban ezen köz
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óhajtás teljesül , azon lőkepénznek kamatja a’ 
helybeli koldusok gyámotításara fordíttassék. — A’ 
Óik pontban a' ns. város (Pest) kórházára 3,200 
vjtó irtot hagy. —  A' 7ik pontot így folytatja: 
Ezen ns város keblében fölállított Yakoktanítóin- 
tézetére, tek. ns. Pest vmegyehez beadott alapít
ványom értelme szerint, mellynek sarkalatos föl
tételeit, bog} kitűzött czéljának megfeleljen, tel- 
jesíttetni kiv ánom, 2,000 vtó frtot ajánlok. — 8) 
Tek. Pest vmegye által czélba vett örültekháza 
építésére hagyok 500 v. frtot; nem különben 9) 
a’ Pesten építendő magyar játékszín javára, de 
csupán csak építésre, vagya' magyar játékszín
nek a’ némettel leendő állandó összekötésére , 
nem pedig egyéb magyar játekszini czélok esz
közlésére, 2,500 vtó frtot rendelek. Addig azon
ban , miglen ezen köz várakozásit tárgy életbe 
jő , az illető kamatok neveljék a1 tőkét. — 10) 
A> váczi süketnéma intézet is szép bizonysága lé
vén a' részvevő emberi s z í v  munkásságának, 
ennek is néminemű fölsegélésére 500 v. frtot ha
gyok. 11) A' pesti kisdedgyám nevelő-intézet szá
mára pedig 100 v. frtot ajándékozok. 12) Semmi 
sem fekszik jobban szivemen, mint azon óhajtás, 
hogy tek. és tudós Horváth István urnák a' „Ma
gyarok eredetükről“ kiadott Rajzolatú egész ki
terjedésű és tökéletes munkában kidoIgoz\a lát
hassa mind a’ haza mind a? külföld. Nagyi lévén 
a", föladás, elszánást és sok áldozatot kíván; an- 
nálfogva ezen dicső pálya eszközeire vagy is a' 
czél létesítésére 5,000 frtot úgy hagyok, hogy 
az egyedül a’ munka kinyomtatására adassák-ki. 
Kérve kérem* tehát ar tisztelt Barátomat, hogy 
ezen utolsó óhajtásomat buzdításnak vévén, nagy 
érdekű munkáját sajtó alá bocsátani ne késsék. 
Meg lévén , egyszer kezdve a’ dolog, a' lelkes 
igyekezetét a* Gondviselés majdan elősegíti, ’s az 
általam ajánlott kisded segítség annak egy részét 
a’ világ elébe hozza, melly a’ szerző tulajdona 
maradván úgy i s , az abból bejövő pénz sajtó 
többi költségét részenként fedezve , valaha az 
egésznek életet adhat, és sok hazafi keblet várt 
örömmel lep*meg. — 13) Orvosi könyvtáromat a1 
tek. magyar orv ősi kar lectorjumának hagyom , 
a' Homoeopathiát tárgyazó munkákkal együtt, 
azon kedves reménytől tápláltatván , hogy a' 
Homoeopathia a’ magyar tud.,Egyetemnél is nem 
sokára pártoltatok fog. Szinte oda ajándékozom 
Barátimnál kön Levő e’ tárgyú könyveimet is. —

11) Egy nálam találtató nagy mágnespatkót pedig 
a' magy, tudom. Egyetem physikai múzeumának. 
18) Birtokomban lev ő 6 régi arany darabot a' 
nemz. Mezeumnak hagyom. A égre a’ 31ik pont
ban 4 Rotschildféle kötelezvény-sorsaiból egyet 
á mag) ar tudom. Akadémiának, egyet pedig a’ 
magyar játékszín javára hagy. Megholt a’ derék 
emberbarát Lovrinban Julius 17dikén becses éle
tének ISdikában.

N A G Y B R I T A N N I Ä .
A’ Morpeth lord által javallott irlandi tized— 

bili foglalatja köv etkező: 1) A' tizedekre néz\e 
kötött elébbi szerződések megszűntessenek. 2) 
Az 183.1, 1832 és fS33dik esztendőkről kin ma
radt tartozásokkal e’ bilinek semmi köze. Az Ir
land sok részeiben , nevezetesen északi tájain 
!831dik esztendőről még kin lévő tartozásokra 
nézve , több földesurak abban egyeztek-még . 
hogy a' papságnak a’ tizedet, száztól tizenöt le
rovása mellett, pénzűi fi messék-ki, 's illy módon 
mintegy 102000 font sterling fizetését vállalták 
magokra. JavaUtatik, hogy az illyen füldcsurak 
köteleztetésök teljesítésére szórhassanak ; továbbá 
a’ titkos tanács batalmaztassék-meg a’ száztól 25 
lerovásával fizetendő 183 ld iki tartozásoknak a 
többi földesuraktól bészedésére. E’ két summá
hoz tétessék az ország kincstárából rendelt egy 
millió, font; sterlingnek megmaradt része is ; a“ 
bilibe pedig .egy záradék-czikkely iktattassék, melly 
szerént mind azon pótlék díjak, mellyekben az 
irlandi protestáns papság amaz egy millióból ré
szesült, annak engedtesscnek-el. 3) JavaUtatik, 
hogy a* mostani tizedadó örökös bérré változtas- 
sék , mell) uck. fizetése* az örökös földbirtokhoz 
legyen kötve. Ezen örökös bér a* tizedeiteknek 
hét tized részét tenné, vagyis százától hetveiú- 
vei fizettetnék. Ekkor még belőle minden font 
sterlingtől 6 pence lenne a' bészedetés költsége
iért fizetendő,; melly által az örökös bér értéke 
G8 fontra és 5 shillingre szállana-le. 4) Az egy 
házi tizedbirtokos száz font sterlingből 75 fontot 
és 5 sh. kapna , melly azonban csak ideigleni adó 
lenne. A' száztól öt nyi maradékot a' tartalék pénr- 
tárba kellene tenni. 5) a' falusi papság fizetése a 
kárpótló pénztárból 75 fontra javítassék. G) Ha 
egyszer az örökös bér mennyisége meg liatároz- 
tatnék, azt többé változtatni ne lehessen , kivé
ve a’ mostani kár] ótiást s azon változást, mai- 
íyet netalán a’, gabt na árának időnkénti, váltósán

)(
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sai által szenvedne. Ez által az is czéloztatik, 
hogy a’ Tcnderden lord végzete Irlandra kiter
jesztessék , úgy a’ mint az a’ tavaji bilibe igtatta- 
tott. 7) Azon papságokban hol sem templom sem 
pap nincs, a’ papi kötelesség a' szomszéd papra 
bízassék öt font sterling esziendőnkénti pútlék- 
Jizetés mellett. 8) Semmi papságba, hol az án- 
gol egyháznak vagy egy tagja sincs, vagy számok 
ötvennél kevesebb, pap ne tétessék, ’s az egyházi 
biztosság hatalmaztassék-fel, hogy az illyen pap
ságokat a’ lordhelytartó vagy a' titkos tanács jó
váhagyása után vagy valamely szomszéd papra 
bízza, vagy belé különös káplánt rendeljen. 9) 
A biztosoknak minden esetre szabados lesz az új 
egyházakról gondoskodni, vagy pedig számokra 
tulajdon papot rendelni, kinek illyen esetben esz
tendőnként 75 font sterlingnél több fizetése nem 
lesz. 10) A* melly helynek tulajdon papja van , 
meg kellene ennek a papi ház s a’ hozzá tarto
zó földek egy része haszonvételét engedni. Min
den papságban, hol a’ lelki foglalatosságok a* 
szomszéd papra vannak bízva, ’s a’ templom a' 
filialis egyház tagjai számára nem elegendő, min
den illyen filialis helyeken, valamint azon kü
lön pappal bíró helyeken i s , hol az említett fo
gyatkozás érezhető , rendelés tétessék új templom 
építésére, vagy e’ czélra valamelly alkalmas hely 
készítessék-fei Hlyen esetekben azonban az épí
tésre iOO font sterlingnél vagy az utóbbi esetben 
15 fontnál több esztendei bázbérre ne fordítat- 
bassék. 11) A’ hol isteni tisztelet tartására való 
helyről kell gondoskodni, tartozzék a’ tartótnál 
nyi érsek vagy a’ megyés püspök a" biztosoknak 
segítségül lenni, kik illyen esetben fel legyenek 
hatalmazva valamelly papságot azon gyülekezettől, 
melly hez eddig tartozott, elválasztani, de min
dig a’ lordhelytartó vagy a’ titkos tanács meg
egyezésével ; illyenkor szabadságokban lesz a’ 
biztosoknak a* pap számára esztendei fizetést ren
delni, vagy a* papságot valamellyik szomszéd 
papsághoz csatolni. Minden egyéb papságokban , 
hol az említett intézetekre szükség nincsen, ’s a’ 
papi jövedelem, a’ rendes bérré változtatott tize
dekből száztól harminczat lehúzva is, 300 font 
sterlingnél többre megy, kötelesek az egyházi 
biztosok a* lordhel} tartóhoz tudósítást intézni, ’s 
azután engedtetik-meg nekik azon fizetési lerová
sokat tenni, melljek a’ közönség’s az isteni tisz
telet hátramaradása nélkül lehetségesek. 12) A’

biliben érdeklett papságok száma íiszvesen 860, 
mellyek 58,076 font sterling jövedelmet hoznak- 
b é; a’ felesleget lehetne a’ köz oktatásra for
dítani.

A' Standard Juh 13dikán ezeket írja Liver
poolból ; „Tegnap este és ma egész nap legna
gyobb forrásban volt e város. Az alsó néposzfály- 
beli irlandiak , kik itt számosán laknak, a’ hírre, 
hogy az orangisták, a’ Boyne melletti csatának 
emlékezetére, pompás fáradalmat fognak Liver
pool utczáin tartani, a’ város külön részeiben el- 
oszlának, nagy részint ittasan, dorongokkal, vé
sőkkel , gyilkokkal, pisztolokkal ’s tb. fegyver
kezve, azon utczákra ’s házak elibe csoportoz- 
tak, hol az orangistákat összeg} ülni g) aníták. 
A’ gyanús házakból kijövő személyeket különb
ség nélkül megtámadták, ’s köveket repítenek 
az ablakokba cs békés emberek fejeire. Néhány 
garázda elfogatott ’sa’ város börtönébe csukatott; 
ezt a’ pórnép esti kilencz óra felé megtámadó, 
hogy elfogott társait kiszabadítsa. A’ tümlöcztartó 
lármaharang által segítségül hívá a’ városi őrö
ket. Lz alatt a3 pórnép létrákon a’ külső falakra 
mászott, az épületet elfoglaló, ’s az oda siető po- 
litiaőrscggel dühösen v erekedett; de a’ politia csak
hamar erősítést kapván, elfogattak a’ lázadók, 
kik közt egynél töltött pisztol, puskapor és ón 
találtatott; két poroszló tetemesen megsebesítetett, 
’s felgyógyulása nagyon kétes. A’ mayor is egy 
osztályával a’ SOdik ezrednek hirtelen a’ Járma 
helyén termett. A3 hajóműhelyeken ’s a’ város 
déli részének utczáin még ma reggel is forrott a’ 
lázongás; sereg csőcselékek futkostak minden 
felé nagy botokkal; ismét fegyveres erőnek kel
lett közbejőni, ’s csak ez tisztíthatá-ki az utczá- 
kat. Több garázdák fogva ülnek ’s nyomozás foly 
ellenük.u

Lissabonból legközelebb jött postahajón Grant 
úr, Portugálban angol követségi titoknok, és 
Santarem viscondenek Don Miguel volt minis- 
terének felesége, ki Sal dán ha marsai mostani 
első ministernek unokahúga, Londonba érkeztek.

Royal Tar, melly a* Londonban fogadott 
zsoldosok első osztályát S. Sebastianba vivé, Juh 
IGdikán ismét visszatért a’ Themsére újabb szál
lítmányért.

Buzzard 10 ágyús bajó Afrika partjain El 
Formidable 8 ágyús spanyol hajót, mellyen 66 hadi 
legény és 700 rabszolga v olt, bárom fertályig folyt



csata után elfogta. A’ Buzzardon 6 legény sebe- 
sítetett-meg; a1 rabszolgahajón G megöletett, 13 
sebet kapott.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A1 pairtör vényszék Julius ! 7 diki illésének ve

gén Fabvre ügyvéd kezde szólani. Mintán előad
ta, hogy ő most úgy beszél, mint szülőhona Ly
on 5s annak szenvedései képviselője, azon vád
lottak vonakodásáról szólott, kik magokat, mivel 
szabad védelem nem engedtetik, menteni nem 
akarják. „Úgy bánnak e’polgártársaimmal,“ mon
da az ügyvéd, „mint törvény ellen szegült párt
ütőkkel. Mitsoda törvény ellen ? Mellyik törvény 
tíltja-meg a’ vádlottnak, hogy néma ékesszólással 
ne protestálhasson oily rendszabások ellen , mel
lyenről bosszankodással szólhatna? Azt mondják: 
a’ törvény védi a’ vádlottakat, alkalmat ád ne
kik magok mentésére. De ha egyfelől a' legvilá
gosabb törvény szavai, a" legfontosabb bizonyítá
sok hozatnának is fel; másfelől ellenben ama ha
talmas szózat zendűlne-mcg, inelly mindenek lel
kének méljéből emelkedik, hogy t. i. a* védelem 
korlátlan jussainak tiszteletben kell tartatniok: mi 
lenne váljon belőle? Azon férjfiak közül, kik az 
urak előtt magokat menteni nem akarták, sokak
nak csak egy szót kellene szólniok, ’s azonnal ki 
volnának mentve. De most visszazárják e’ szót 
kebelükbe, nem hajtanak hozzátartozóik esdeklé- 
seire , nem akarván annak, a’ mit igazságtalanság
nak tekintenek, fejet hajtani. Hadd tekintsék ő- 
kct a’ statustisztviselők ábrándozók gyanánt, a’ 
nép azt fogja mondani, hogy nemesen és nagy
lelkű ig  viselik magokat. Elmondom az urak e- 
lőtt, mit csináltak szerencsétlen városunkból. Pair 
uraim! olly védelemmel oltalmaztak bennünket, 
mellynél a’ legkeményebb megtámadás is kívána
tosabb lett volna. Ha Lyonban volnék, körül vezet
ném az urakat a’ pusztító ágyúk által leontott há
zak düledékei között; térdr e borulnék az urakkal 
ama sok ártatlanak áldozatok hamvainál; felke
resném az urakkal a’ munkások szegény hajléka
it ,  kik keserves munkájok gyümölcséül szűköl- 
ködésnél egyebet nem aratnak. Megmutatnám az 
uraknak a’ rosszul fizető mnnka alatt meggörbedt 
lakosokat, kik csak kevés bért kívánnak, mégis 
szüntelen veréjtékök szerzeménye elvesztésétől 
félhetnek. Akkor kérdezném az uraktól: van-e 
olly törvényszék, mclly itt valakit kárhoztathatna?“ 
Ezután azt igyekezett Fabvre úr megmutatni,

hogy a’ pairtörvi nyszék csak politikai nem pedig 
bírói test, mint ezt a’ történetek is mutatják; a’ 
pairek még most is 'liselik a’ jobbágy-kor kard
ját ; még most is látszanak rajtok ama bírásko
dás nyomai, mcllyet a főrangú bárók között ’s 
nagy kiterjedésű birtokok felett támadt perleke
désekben gyakorlottak. A júliusi revolutio után 
a’ pairtörvényszék, mivel a* revolutio győzött, 
ennek értelmében ítélte-meg a’ X. Károly ministe
reit; de haa restauratio győzött ’s a’ hatalom bir
tokában maradt volna, akkor ehez alkalmaztatta 
volna magát. Minthogy a’ pairtörvényszék politi
kai test, annálfogva a’ poiiticai esetek, mint az 
áprilisi zendülés, elébe tartoznak, a’ védelemnek 
is előtte poiiticai okokkal kell támogattatni. „Ha 
nem hibázom,“ így folytatá Fabvre úr szavait, 
„a’ jelen vádra, a’ mennyiben a’nagy összeeskü
vést érdekli, már előre ki van mondva a* halálos 
ítélet. De reményijük, hogy a’ vádnak minden e- 
gyéb támaszait leronthatjuk, úgy hogy nem marad 
egyéb bástyája két vagy bárom hivatalos tisztség
nél ’s ugyanannyi csapszéknél, mellyekben a’poli- 
tia szónokszékeket állított. A’ jul revolutio dicső
ségessé tette a’ felkelést; ez veszedelmes ptdda. 
Kívánatosabb lett volna, hogy a’párisi nép alkot
mányos hatalom parancsolatára nyúljon fegyver
hez. De az is igaz, hogy e' parancsolatra vára
kozva soha semmi nem történt volna; a’ nép bálá
ra méltó azért, hogy a’ szétoszolva lévő statusha- 
talmakat ön karjaival egyesítette; de ha ezen 
hatalmak, mellyek akkora' zendülést,mellybői Pa
ris revolutiót csinált, nyomba követték, most 
olly bizonyító okokkal álJanak-clő, a’ mind ene
ket hallottunk: ezt sem erkölcsileg sem okosko- 
dólag helyben hagyni nem lehet. Főügyész úr az em
beri jussok társaságának okfejcit Robespierre 
mondásával igyekezett magyarázni. Nem akarom 
ugyan e’ nyilakozását Rohespierrenek menteni, 
deaa statustiszthatóságnak nem kelle annyira men
ni. A’ felkelés dicsőségessé tételére nem kell c- 
gyéb azon számos köz helyen történt beszédek
nél, mellyek 1830diki Julius óta tartattak. A’ 
nép nagyobb részén a’ júliusi revolutio miatt két 
csalódás uralkodott: egyik, hogy ezután a' sta
tushatalom a’ népről ‘s annak javáról fog gondos
kodni; másik az, hogy a’ népnek, ha magát 
megcsalatva látja, jussa van az I830diki Augus- 
tusban kezeibői kibocsátott hatalmat ismét magá
nak venni. Ez lett a’ népre nézve revolutiónk
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erkölcsi következese, mellynek főképen olly mun
kához. szokott városba mint Lyon, melly könnyen 
kormányozható ugyan, de könnyen gyúladható 
szereket hordoz kebelében, mellyek egy szikrá
tól lángra lobbanhatnak, lehetetlen vala könnyen 
béneni csúszni. Lyon dolgozó népe szoros kapcso- 
Jatbanáll egymással ’s magába van zárkodzva, mint 
vaJamelly testvéri. egyesület; könnyű ’s az egyesüle
tekre hajlandóvá lennie, mert a'szenvedés az em
bereket rendesen egyesíti. A’ más;k rész gazdag pol
gárokból áll, kik magok is. a munkások osztál) á- 
ból emelkedtek jobb sorsba, de átajjában véve 
ezek iránt türedelmetlenek, s némellyiket a’ sze
rencsétlenek gyalázatos húzavonása gazdagította- 
fel.“ Ezután, a’ szóló ügyvéd a* Novemberi lá
zongások okairól ’s környiilményciről tett em
lítést % miként állítatott t. i. egy a’ munkások és 
gyárosok által közönségesen megállapított bérjegy
zék, miként igyekeztek a’ gyárosok köteleztelé- 
seiket megszegni, minő békétlenséget okozott 
ez a’ munkás néposztály között, miképen támadt 
harcz törvénytelenül elrablott jussaik v iszanyerése 
végett, ’s végre miilyenmérséklett és méltóságos 
volt a’ győzedelem után magokviselete. „Miután“ 
így folytató Fabvre úr beszédét, ,,a’ kormány a’ 
munkások sorsának urává lett, békéltetésről be
szélt ugyan, de semmit sem lendített annak le
hetségessé tételére. Minden Ígéreteiről, melly eket 
vele csak a’ félelem tétetett, azonnal megfelejt- 
kezet mihelyt azt hitte, hogy a’ veszélytől nincs 
többé mit félnie; a' feddhetetlenek tanácsa, melly a’ 
munkások érdekeinek természetes képviselője va
la, megsemmisítetett,’s a’ bizodalmatlanság és egye
netlenség csiráji nem sokára kihajtottak. Most már 
tudták a’ munkások,hogy a’ helybeli tiszthatóságok, 
kik a’ polgárság hatalma alatt vannak , nem fognak 
semmit tenni mellettük, ’s a’ kézmüveket tárgy a zó 
kérdésekben puskalövések nem használnak.“ Be
széde végén a’ mostanában támadt egyesülési vágy
ból született muluellismust festegeté Fabvre úr, 
inegmuíogatván , hogy annak nem lázítás , hanem 
az volt czélja., hogy a’ munkásokat a’ gyárosok 
igazság alan kívánságai ellen oltalmazza, ’s mi- 
képen nem lehetett volna fel is tenni, hogy az 
valaha a' legelső statustest elébe kerüljön.

A’ pairtörvényszék Julius ISdiki ülésében 
Fabvre úr védelmét folytatván megmutatni igye- 
k tzett, miilyen gondosan kiszabta a’ mutuellismus 
az e j esület határait a politika béGSÚszása ellen ,

hogy magát minden külső befolyás ellen bátor
ságba tegye. A’ munkabér felett támadott egye
netlenség miatt a’ munkák megszüntettek: de az 
egyesület fejei * kik a’ v égrehajtó tanácsot alkot
ták , főkép Girard vádlott , eleitőlfogva nem 
hagyták helybe c’ rendszabást,. utóbb pedig igye
kezték szomorú következéseit meggátolni. A mun
kásoknak a’ gyárosokkal ismét megbékéltetéseolly 
férfiak munkája vo lt, kik politikai ügyességük által 
magokat megkülönböztették, s mig a'tiszthatóság 
hallgatott, ők a’ munkásokat munkájuk újra elkez-. 
désére beszélték. Ez alkalommal Beaune vádlott fő- 
személy t játszott, ’s a' békülési kötés egy republics-, 
mis hírlap szerkeztein hivatalában iratott-alá. A’ 
Taillandier által tett változtatási javallatnak a követ- 
kamarában az egyesületekről szóló törvény vi
tatásakor történt félrevettetése, melly bői kitet
szett, hogy nem csak a’ politikai, hanem a’ kéz- 
míivesi egyesületekre is van czélozás, Lyonban 
a’ legnagyobb zavart okozta. A’ posta elindúlta- 
kor Fabvre ügyvéd még nem végzé-el beszédét.

A’ Messager szerint Béallier-Dumas, kama
rai követ Algier főügyvédjévé neveztetett Bance 
úr, szinte kamarai követ, Clauzel marsallal fog 
menni mint segéd.

- A’ National így ír az algieri dolgokról: 
„Trezel general 2700 emberrel indull-ki Urán
ból Abdel Kader ellen; nem messze a’ v árostól 
megütközött vele, ’s vérengző csata után kénte- 
len v olt Arzewbc v onulni, mert útja Oran felé cl
vágatott, 6-700 holtat és sebesültet s egy ágyút« 
hagyván a’ csatamezőn. Abdel Kádernek 3 ezer 
gyalogsága,., franczia puskákkal fegyverkezve, 
és 5 ezer lovassága volt. Clauzel marsai ennek kö
vetkezésében parancsolatot kapott, hogy haladék 
nélkül induljon Ajgierba, mi e’ hónap végén fog 
megtörténni*

Frias lierczcg, mond a’ Rénovateur, meg-- 
kapá kormányától a’ franczia önkéntesek fogadá
sára szükséges pénzt, és a’ Desmichels generált 
generalhelytartóvá és az expeditio v ezerévé neve-, 
ző levelet. Dembinski generálra nincs szükség. 
A’ franczia- ministerium egyszersmind kinyilatkoz-- 
tataa’herczegnek,hogy a’ hadfogadást ellenzeni nem 
fogja. A’ Temps is. írja * hogy míg a’ jöurnalok. 
azt hírlelik, hogy Parisban önkéntesek nem fo
gadtatnak, az alatt két batalion már kiállítatott.. 
Lgyan a’Temps szerint Gurovvski Adám, túlságos 

[ demokratiai elveiről esmeretes leng) el menekvő ,
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Miklós császártól amnestián kívül arany kulcsot is 
kapott, hihetőleg a’ Journal de la Hayebe ik
tatott, Oroszországnak kedvező cZikkelyek ju
talmául.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrid, Jül. Ildikén. A’ királyné ma la 

Granjába utazott. Montes brigadás tegnap este 
Rodriguez ezredes és procuradorral Saragossába 
ment a' rend visszaállítására intézeteket tenni. A’ 
vám-junta új árjegyzéket készít, melly a’ nép 
kívánatit ’s szükségeit kielégítse. Az ajuntamentos 
(községek) iránt mielőbb kedvező végzés fog kia
datni. Martinez de la Rosa a’ naväirai háborúról 
drámát készít, mellynek megjelenése, a' szerző 
észtehetsége és a' benne előforduló ’s még élő sze
mélyek characterénél fogva, nagy figyelmet éb
resztem!. Barcelonából írják, hogy Tristani in- 
surgens vezér egy csatában megöletett.

Puente la Reyíva őrizete , mint a' Moniteur 
jelenti , Juh I ldikén kiütött az ostromlókra, egy 
mozsarat elfogott, ’s a’ pattantyúsokat a’ pattan- 
tyússág ezredesével együtt megölte, mi után a' 
carl isták visszavonultak. Ugyan e nap Gordo va 
Lesagába érkezett, más nap Tafallába és Puente 
la Reynába szándékozott.

Bayonnci - Juh lődiki levelek szerint bizo
nyos, hogy Hollandia nem csak pénzel, de tisz
tekkel is segíti a’ praetendenst. Juh Ildikén egy 
hollandi hajé Cumillo kis révben hat tisztet száí- 
lított-ki, kik a'lakosokat V. Károly kikiáltására 
lovalták, de az urbanosok által tüstént elfogattak 
’s Santanderbe küldettek, hol tálán halálos ítélet 
várja őket. A z angol önkéntesek második bata- 
liona, 577 legény , Juh 13dika reggelén S. Se- 
bastianba érkezett. A’ bayonnei legitimisták nem 
hirlelik többé Sarsíieldnak D. Carloshoz pártolá
sát; hanem Bourmontot utaztatják Spanyolország
ba, sőt már "ott lenni mondják> miből azt gya
níthatni , hogy Erasöhoz , Morcnóhoz és Buráidé
hoz nem nagj 011 bíznak.

Madrid , dúl 13dikán. A’ kabinet gyakran 
tanácskozik, de scmmit-se végez; a’ ministerium 
még nem is teljes számú, mert Mendizabal úr 
csak September végén jő-vissza Londonból. Val
des és la Hera generálok Jul. Ildikén, ide ér
keztek. A’ kormány még semmi határozást sem 
tett sorsuk iránt; Valdes, mint mondják, Valen
ciába , Laliéra Mahonba fog menni.

A' franczia kormány Juh 20dikán Bayonne« 
ból Jul. Iddikéről jött illy telegraphi jelentést ra- 
gasztatott-ki a’ borsén: „Harispe general a’ belső 
ininisterhcz. A’ csata, mellyet már tegnap előre 
látók, Juh lGdikán megtörtént; a’ carlisták Es
teilába húzódtak-vissza, egész éjjelig keményen 
iildöztetve. Ágyúikat Lecumberrybe küldték. 
Kg) es adatok ugy an még nincsenek, de e’ dolog 
bizonyosnak látszik. A’ fogoly christinosokból ál
lított három carl ista batalion visszament a’királyné 
seregeihez.“ Párisi Juh 2ldiki levél szerint e’ 
jelentés még azt is közié , hogy a’ harmadik ca- 
stiliai batalion , mielőtt a' christinosokhoz átment 
volna, Morenót megölte, de Thiers úr ezt elhall
gatta , s csak a1 spanyol követnek adá tudtára.

OLASZORSZÁG,
A' Gazetta Picmontese Turinból Junius 30- 

dikán ezt írja: „A’ király Junius 19dikén költ 
nyilvános levele által Barcelonában lévő general- 
consulát, Ponti Lajos urat, hosszas hív szolgá
latáért ’s Catalonia főkapitánya önkénye miatt 
szenvedett fogsága tekintetéből, a’ Sz. Móricz és 
Sz. Lázár rend vitézi keresztjével ajándékozta- 
meg. Ponti úr, ki sok fortélyoskodásokkal vala 
vádolva, Csákiig) an ártatlannak találtatván tüs
tént visszatétetett hivatalába, mihelyt az () Fel
sége kormán) a részéről tett közbenVetések Spa
nyolországba megérkeztek.

Napol kikötőjében múlt karácsony napján , 
mint jelen hírlapjaink jelenték, S Winfried gőz
hajó elégett, mellyen többek közt a’ párisi pénz
váltók tetemes summát küldtek Napolba a’ fél
évi dividendek kifizetésére. A’ papíros pénz nem 
égett volna meg, ha a’ napoli vámtisztség az ün
nep miatt meg nem tiltó a’ kirakodást. A’ pá
risi pénzváltók panaszt teltek a' kárpótlás iránt; 
a’ napoli kormány biztosságot nevezett ez ügy 
megvizsgálására, melly a" panaszkodó félnek ked
vező véleményt adott. Most már Napolban a’ mi
nisten tanács előtt forog az ügy, ’s kétséget nem 
szenved, hogy a’ párisi pénzváltók teljes kárpót
lást fognak nyerni.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az Alig. Zeitung Cairóhót Május, 13idká* 

ról e’ levelet közli: „Most se írhatok a’ pes
tisnél egyébről, melly minden életet ’s ipart e- 
gészen elfojtott. Egy héttől fogva ugyan már szinte
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felonyIre szálott-le áldozatinak száma; tegnap 301 
hóitat jelenJe a’ hivatalos értesítő; de ezt nem 
igen hihetni, inert 800núl többet egy nap se hir
detőit, ámbár bizonyos, hogy két hét alatt na
ponként több megholt 3 ezernél. Míg a’ nyava
lya legnagyobb mértékben dúlt, addig, mint né- 
mellyek állítják, csakugyan elhallgatá a' jelentés 
két harmadát a’ holtaknak, hogy a'' lakosok el ne 
rémüljenek, de most már egyet-se titkol el. An
nyi mindazáltal bizonyos, hogy még most is kö
rülbelül 100 hal-mcg naponként, de azért az ara
bok így szólnak: Hála Istennek, már minden 
megszűnt! Ebből ítélhetni, nehány héttel elébb 
iniily környöletek közt lehetének. Itt ugyan szíín- 
ni kezd a1 mirigy, de alsó és közép Aegyptus 
faluiban mind inkább növekszik; például Kanko 
városban, hol mintegy 2 ezer ember lakik, már 
300at ragadt-el; Abusabel faluban, melly lőOOlel- 
ket alig számol, naponként 6—8 hal-meg. Alexan
driában ez előtt nehány héttel 21 re szálott-le a' 
holtak száma, ’s csakhamar ismét Ölre szaporo
dott; Máj. 4dikén csak 5 holt-meg, de később 
megint 4 4 , ’s mint gyanítják cholera is járul a’ 
a' pestishez, üschiddából egész bizonyosságai ír
ják , hogy Mekkában újra kiütött a’ cholera, ’s 
egy ünnepen 15ezcr zarándok lön áldozatjává. 
Ha e’ nyavalya most is, mint ezelőtt négy eszten
dővel, ide kísérendi a’ karavánokat (mellyek már 
néhány hét múlva váratnak), ’s újra 3-400,000 
lelket ragad-el Aegyptusból, nem tudom, mi fog 
maradni. A’ cholera Iledschasban alig ha meg
kíméli a’ hadsereget, valamint a*pestis se kíméli 
-:é kúriában lévőt, hol már több helyeken kiü
tött. így a’ sultánnak orosz szövetségesére rövid 
időn nem leszen szüksége Mehemed Ali eilen, 
ki krokodil seregnél egyebet ugyan nem fog tá
borba szállíthatni. A’ statuskincstár sem igen jó 
állapotban van úgy látszik , mert a’ seregek és 
tisztviselők kilenczedfél hónapi hátralévő zsoldjá- 
bol sok rimánkodás után is csak egy hónapi és 25 
napi zsold «izettétett-ki. Új tisztviselők, kik t. i. 
csak öt, hat hónapi bért kövctelhetének, különös 
kegynek tarthatók, ha egy hónapi fizetést nyer- 
hetenek. Az európai kereskedők ’s tisztviselők 
Aegyptust mielőbb elhagyandják; mert az elsőb
bek a’ m-p szegénysége és a’ kormánynak min
denre kiterjedő monopóliuma miatt kevés fogla

latosságot találnak; az utóbbiak pedig olly ren
detlenül fizettetnek , bogy lehetetlen maradniok , 
hanemha saját vagyonnal bírnak, vagy igen nagy 
fizetést húznak. Ezen kívül mindég csak aegypíusi 
piaszterekkel fizettetnek, mellyek már annyira 
roszak, hogy 10| teszen egy pengő forintot, né
hány esztendővel elébb pedig 7\  ért ami) it. Az 
élelemszerek is mindég drágábbak, ’s áruk majd 
kétszerié nagyobb, mint ez előtt volt. Ennélfogva 
igen természetes , hogy Aegyptusból sokan kiköl
töznek , félvén a’ dögleletnek jövő esztendőben 
isméti visszatérésétől Tisztviselők, kik hízelked
ni ’s áskálódni nem tudnak, nem igen remélhe
tik szerencséjüket, bár milly esmeretekkel bír
janak is; mert itt minden kegytől függ, ’s érdem
re semmit-se hajtanak. Egy oskolában, egy 
ezredben több egyenlő rangú de különböző fize
tésű professorok, tanítók vágynak, a’ mint egyik 
vagy másik a’ mívelődésre ügyelő európaiak v agy 
törökök kegyét megnyerni tudá. Sok 10— 14 
esztendős szolgák, a’ nélkül hogy valaha leg
kisebb panaszra okot adtak volna, mint ügyetle
nek, csekélyebb fizetést húznak az újonnan jötték
nél, kik valamelly nagynak kegyében állanak. 
(Ily bánás miatt már sok intézet megbukott , 
s ha ez tov ább is így tart , utoljára csak 

alávaló csőcselék fog itt maradni ; ezért 
ugyan nem okozhatni a’ basát, ki igen adakozó, 
’s az európai intézetek v irágoztatására sok milliót 
áldoz, csak annyiban, hogy igen nagy bizoda- 
lommal viseltetik némelly férfiak eránt, kik a’ mi- 
velődés színe alatt mindég új terveket javalgatnak.

L E G Ú JA B B .
Rendkívüli úton érkezett Becsbe a’ követ

kező telegraphi üzenet, inelly Straszburgban 
Julius 2Sdikán hírdettetelt-ki : „Paris Julius 28- 
dikán délutáni 2 órakor. A’ belső minister az al
só rajnai megye praefectusához : szörnyű gonosz
ság követtetett-el ma reggel a’ júliusi rev ue al
kalmával. A’ Királynak semmi sérelme, jóllehet 
lova megöletett; a1 kir. herczegek közűi egy se 
kapott sebet. Treviso herczeg (Mörder marsai) 
megöletett, és több generálok, hadi-segédek és 
nemzeti őrök megsebesültek, v agy megölettek. E’ 
gonoszság pokol-erőmív (machine infernale) által 
követtetett-el. A’ nép ezután öröm-kiáltásokkal kö
veté a Királyt.Paris csendes,’s a’ tett miatt bosszús.“

Kiadja K u ltsá r  A .—Szerkezted G a lv á c s y . Zöldkert utcza (^of>l6ac^er?©affe) 498. sz. 
Nyomtatja, T r a l t n e r - K á r o l y i , UraJC ulczája 612 szám.



11. szám. HIRDETÉSEK A ugustus 5 dikén  1 8 3 5 .
Ä  H a z a t  's K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

F i g y  e l m c z t e t é s
a’ „ 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 44 i ránt .
A’ két testvér Haza nagyérdemű Fiaival, kik még hírlapjainkra előfizetni kívánnának, egész tisz
telettel tudatjuk j  hogy H a z a i’s Külföldi Tudósitásinknak,  folyó Julius elején beállott félesz
tendei teljes számú néhány példányaival még szolgálhatunk. Pest, Julius 22kén 1835.

A H azai ’s Külföldi Tudósítások Hivatala .
Zöldkert útcza ( ô í̂bac ĉr ®afíe) 498 sz.

' T U D Ó S Í T Á S .
( 1 )  Tapasztalt dolog levéti; hogy a hólesőtől hell kezdődni a' nevelésnek, 

ajánlom magamat az olly gyenge korú f t .  i. 2—8 észt. közt lévőj mindkét nemű 
gyermekek nevelésére, kik a közönséges, s csak érettebb gyermekek nevelésére in
tézett nevelőházakba felvétetni még nem alkalmatosak. — Ä  ki ennélfogva bizodal
mával megtisztelni akarna; méltóztassékpostán, p o s t e  r e s t a n t e  Pestre utasított 
becses levelével megkeresni9 melly úttal a’ feltételekről is értekezhetni. — P e s t , 

Aug. 3  hm18 3 5 . _____________________________________  A. ( 3 )

(I) Vadászattudomány. Szerző Pák Diencs. Első kötet: 218 1. ajánlva mlgos 
gróf Károlyi György úr Ő óságának és Bévezetés XX. 1. — Második kötet: 223 1. 8rét találta- 
tik és megszerezhető egyenként, fűzve 2 ft 30 krért pengőpénzben ; a’ ki pedig egyszerre 
legalább tíz példányt vásárol, kötetlenül 2 forintjával kapja: a’ Képiró útezai 321 számú ház 
emeletében, mlgos N. Károlyi Károlyi grófi nemzetség levéltárában. (3)

(1) Jelentés. A1 múlt esztendei rajtam keresztül ment sok szerencsétlenségek mel
lett is elkészülvén a’ Magyar Átláshoz tartozó 5dik füzet t. i. Né me t o r s z á g  k ö z ö n s é g e s ;  
T i r o l i s ,  S t á j e r o r s z á g ,  és I l l y r i a ;  Cseh-  és M o r v a o r s z á g o k  földképei: bátor
kodom alázatosan megkérni a’ tit. praenumeratio-beszedő urakat, hogy az érettek eső ’s 
tudva lévő előfizetési bért beszedvén, jövő Augustusi Pesti vásárkor hozzám felküldeni ’s ezen 
földképeket elviíetni ne terheltessscnek. Pesten Aug. 3kán 1835.
Lakásom a’ József városában , Ősz útezában (Herbst GassejNro 840.

K oracs Ferencz, a’ Magyar Átlás kiadója. ( i)

Állandó bizományi (commissions) raktár,
hol „ Pakfong Frank“ jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtatik: Erdélyor- 
szágban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a’ veres sasnál; 
Kanisán, Rossenfeld Jakab; Eperjesen, Ilandl S. E ; Lőtsén, Ziegler Jakab ; Losonczon, Hla- 
vats I. P . ; Győrben, Heifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a’ nevezett helye
ken mindennemű megbízások elfogadtatnak.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 ft pp. megvétetik. Frank Ferencz.
Második Félesztendő 1835.



B á lt v á lto zta tá s.
A' váczi útczaban , gróf Keglevich házban eddig volt

3Jkék Csillaghoz“  czimzett
V á s z o n k e r e s k e d é s

f. évi Augustus 3kától fogva, ugyan ezen útczában a’ Ná d o r  czimzetü ujdon létesült nagy
Yendéglő-épületbe (H őtel) lesz áthelyezve,

’s ajánlja továbbra is a" t. ez. közönségnek az ő mindennemű , rumburgi, hollandi, sileziai és 
bőr-vásznait, úgyszinte J róf szélességű creas és |  szélességű lepedővásznait, nem külön
ben a’ nála találtató különös szépségű damasc-készülcteket — 6 egész 36 személyre ; — 30 ró- 
íos asztali s törülkezőkendő-szöveteket; továbbá Walis- ágyanginet- kanavász- és gradel- 
ártiit, különszinü, bélésnek való kanavászt, damis-t és gyapottafotát, több más e kereske

déshez tartozó czikkelyckkel együtt — a’ legillőbb határozott áron. (4 )

közhírré^ tétetik * .  ̂ nm.* m’ U(̂ var* Kamarának rendelése következésében
r^ny-gyapja^ nevezeteden :klf" k° r°naÍ *  kamaral uradalmaknak ez idei nyiretü juh- és bá-

SI f. bárínygyapjú ̂  — az A r a d i u l  m" 5 M ub gy a n iú ”  Í Í m ! ' * ? f° n' J ^ P J * 1 m.и. 47 m. 95 f. iuhgyaniú 4 m 50 f  J ! . ' jungyapju, 3 m. baranygy apju ; — az Ó-Budai
báránygyapjú -  fuvarbér’tól ment,-J;n [C (rfszai'l/tv7 •. 5°  “ • jutagyapj«, 4 m.
tartandó titkos árverés útián ollv r.i?z. ? i . i  \  m,nde8>,,k uradalomra nezve kulon 
lesek legyenek leeffihh » « í i  . í  . . a,att cladalnifüg: hogy a' venni szándékozók hote
lomra t c e n Ä ' £ « * • ' *  ’• "d "d^ ' k
к. u, Kamara elnöksé^éneL* r V  H???!*?11 .^'Jelentve legfeljebb f. e. Augustns 17ig a’ nm. m.
Augustus 18kán déhdntt U-.,ar^ ckiiJdeni. A’ venni szándékozók nyilatkozást leveleik’ f. e.
fennkij e g y z e t t ^uradalmi ' ^  áUal feIb«ntatni, ’s azon venni akarók, kik a’
szerződési levélnek legfőbb -i* ° n ,egtöbl)pt ígéretének, további árverés nélkül a1
hozók’ lőU lcik pedig8 íS^ IIvobb .-7*17 'Vm,f  kéSZUéSe a ,n i , . ’ többi aján-nvésztetni fognak A’ fpnnkí^  itoktartassal szinte az illető biztosok által azonnal ele-
tátnak ; szintúgy köteles a’ e.,ÍT1!,lía "tán további ajánlatok el nem fogad-
mert határozatlan és csak áltiliál aanííekozo ajanlatat nyilván, és számszerint meghatározni, 
latokra nem lesz tekintet A’ tv ' " ' ma«°k ajánlatához képest való percentumi ajánl- 
gyapja az árverés h l t T r l L L  S p ,gÍ T ’ ^  ’ és Andrási nradalmak’ juh-és bárány-
dai kir. kamarai tiszttartóság’ tidvlrábaíT azÓB^' d .̂pU,e*f h,en.» ’s W  részt <alán az Ó Bú- 
kamarai praefectttsi hivatal épületébenu!"’„ l°. Buda: uradalmi gyapju pedig az ottani kir. 
legtöbbet Ígérő már a’ szerződési levélnek i S mo8nézbetó. Kgyébbiránt köteles a
jél.*er letenni: az is jelentetik élőre f  á r u sa k o r  3000 f. kész pengő pénzben foglaló fe-j lentetiK előre, bogy nem vévén a’ kosok és anyajuhok gyapja közt



)( 0 X
való küiömbséget tekintetbe, elmérülés fejében (Einwage) csak kctpercentumi ráadás enged
tetik, ’s hogy a’ vevők kötelesek a’ g) apjúzsákokat az illető uradalmaktól azon az áron meg
váltani, mellyen vetettek. Budán Julius 30kán 1835. i.3)

(1) Értesítés. A’ sz. kir. Kassa városhoz tartozó Ruzsinai erdő kerületben meg
ürült erdészi tisztség (Waldförster) bétöltésére, mellyhez 160 ft pp. évi díj, 24 pozs. mérő 
rozs, 52 pm. zab, 36 mázsa széna, 2 szekér szalma, 12 öl-fa termesztmény és szabad lakás 
járul,a’ nm. m. k. udvari Kincstár határozata következésiben ezennel csődület(concursus)nyittatik* 
meg. Mindazok tehát, a’kik ezen tiszttség e in )eresét óhajtják , kérő irásikat e’ f. év Oct. lig 
a’ ns Kassa sz. kir. város tanácsának mútassák-bé. Budán Julius 25én 1835. (3 )

9  — —  ■ -  ii  —'■■■ " ■■ ■■  ........................... .............................  ■ ii i i , i  — — i

Nagy, és Főraklielye a Templomi Ékességeknek.
( l )  Pesten a’ váczi útezában az Ámornál 26dik szám alatt Fries Antal ’s Társasága cs. kir. 

priv. Selyem-szövet gyárának lakhelyén készen találtatnak nagyobb mennyiségben több 
száz darab Templomi Ékességek* fajai, u. in. Pluvialék, Dalmatikák, és Kásulák, akáregész, 
akár fé l, vagy közönséges ékességekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehelő Reverenda 
matériák, u. m. Schvamilionok , Gros de Naples, Briinelek, Scottok , 3 Órátok, ’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, Quadrátok, Kapu- 
cziumok, Kamaurák, és Övék, mellyeket a1 Főtiszt. Papságnak a’ legillendőbb gyári áron 
alázatosan ajánlják Fries Antal és tá rsa , (3)

(2) Szarvas marha eladás. A’ nagymélt. s méllóságos Buzini gróf Keglevits
nemzetség részéről ezennel közhírré tétetik , hogy szeretett testvéreknek, néhai méítóságos 
Buzini gróf Keglevits László úrnak, országszerte nevezetes tőke, és üsző gulyája Öszvesen, 
jelesül 117 darab még fajzásra alkalmatos tőke tehenek, 27 darab négyesztendős, és 49 da
rab háromesztendős, ez idén bika alá jött üszők, 27 darab kéteszlendős és 34 darab egyesz- 
tendős bika nélkül különösen járt üszők, 2 darab még iizésre alkalmas bika, 2 darab három 
esztendős, 3 darab kétesztendős, és 10 darab egyesztendős bikák folyó évi September hónap 
harmadik és következő napjain, Nagy-K átán, a’ hol a’ tőke barom, és a’ 61 darab 
üsző marhák járnak , árverés útján a többet Ígérőnek szakaszonkint készpénz fizetésért el- 
adattatnak; addig is a’ venni és megnézni szándékozók bővebb tudósítást vehetnek a’ Nagy- 
Kátai uradalom tiszttartóságánál. Kováts Mihály tiszttartó, s. k. (4)

(2) Jószág-árendálás. Ezennel közhírré tétetik: hogy ts ns Pest vármegyé
ben helyhezteteU és sz. k. Pest városához nem messze fekvő Tapio Bitske helységnek gróf 
Beleznay famíliát illető egy negyed része, a’ szinte ott lévő , ’s ehez tartozó úgy nevezett 
Fribeisz és Kovács részekkel egyetemben, minden regale és más beneficiumokkal, allodiaiis 
földekkel, jobbágyokkal lakó - és más gazdasághoz szükséges épületekkel, és egyebekkel 
együtt, folyó esztendei Augustus 24dik napján, Pesten a’ Kecskeméti kapun kivül lévő két 
Oroszlán vendégfogadóban délelőtti órákon tartandó licitatio által, szinte folyó esztendei No
vember lső napjától fogva három egymásután következő esztendőre a' többet Ígérőnek árendá- 
ba fog adatni; a’ mikorra is mindazok, a’ kiknek ezen jószág kiárendálásához kedvök volna 
az említett vendégfogadóba megjelenni ne terheltessenek ; melly alkalommal egyszersmind az 
árenda feltételekről is bővebben értekezhetnek. C3)



E l ő f i z e t é s i  H í r a d á s

A’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  s z e r i n t

nagy 8ad rét, nagy betűkkel.
Két rendbeli Híradásunknál fogva, az Előfizetés c’ f. hónap végével bérekesztődvén, ezennel 
felszólítjuk azon T.T. Urakat, kik az Előfizetés szerzését magokra vállalni méltóztattak, ne 
terheltessenek a9 jövő pesti A u g u s t u s i  v á s á r k o r  biztos alkalmak által az előfizetési pénze* 
két hozzánk béküldeni. Előfizetési á r v e l i n  p a p i r o s o n  8 forint; n y o m t a t ó - p a p i r o s o n  
4 for.; füzetenként v e 1 i n e n 2 for. n y o m t a t ó - p a p i r o s o n  1 for. ezüstpénz. A1 Biblia 
sajtó alatt van. Novemberi vásárra az első füzet ki fog adatni. Pesten, Aug. 1. 1835.

Trattner és Károlyi
Könyvnyomtatók.

(2) Lakas változtatás Pesten. R ehorovszky Miklós törv. doct. ügyvéd, 
és a’ nm. m. kir. udvari Kamara Ágense e’ f. e. Sz. Jakabtól fogva lakik Dunasoron 7dik 
szám alatt lévő „Ferdinandi“ házban. (3 )

X 0 X

(2) Hirdetmény. A’ nm. m. k. u. Kamarának rendeléséből közhírré tétetik : hogy 
jövő Augustus hónap 8án Budaeörsön 300 akó ó , 1000 akó új fehér, 500 akó Budaeörsi, 
és 410 akó Budakeszi új veres bor, és 180 akó pálinka, — ugyanazon hónap lOkén délelőtt 
a’ Tóthfalusi pinezében 300 akó ó , és 1000 akó ú j, délután pedig a’ Bogdányi pinezében 
200 akó ó, és 1000 akó új fehér bor, 100 akó pálinkával együtt, — végtére ugyanazon hónap 
l lk é n  a’ Visegrádi és illetőleg a’ Nagy-Marosi pinezében 1000 akó ó ,  és 800 akó új fehér 
bor, edény nélkül, árverés útján pénzbeli fizetés mellett eladatni fog. — Melly árverésre a’ 
venni szándékozók, elegendő bánatpénzei ellátva , megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Ju
lius 30kán 1835. (3 )

(3) Hirdetés Tekintetes ns Jász kerületben Ladány mezővárosában Kisasszony ha
vának 12kén, 1000 darabból álló finom egynyirésü tőke nyáj ju h , mellybe anya ju hok , ürük 
és bárányok foglaltatnak, és mind tartani valók ; úgy szintén 30 darab ökrök, és tinók, mel- 
lyek még a’ múlt télen a1 járvány dög-nyavalyán mind által estek , és különbféle gazdasághoz 
való eszközök, nyilvános árverés útján, készpénzért elfognak adattatni, mellyre a’ venni szán
dékozó t. ez. urak illendően meghívattatnak. (3)
A3 Gabonának Pesti piaexi ára Augustus 4 -dikén 1835.
p o z te n y i m é
rő  v á ltó  gar. tis z ta közép

■xerű
a lá b b
▼aló

pozsonyi m é
rő Táltó g ar. tisz ta közép

•zeru
a láb b
▼aló

Tisztabúza
Kétszeres
Köze
Árpa

1 3 3 ;
1 0 0

6 3 1
5 0

1 1 6 |
86;
6 0
4 6 ;

1 0 6 2
8 0
5 3 ;
4 0

Zab
Kukoritza
Köleskása
Kölee

4 0
8 3 ;

36y
8 0

33 ;
7 3 ]

P é n z f o l y a m a t :

Becs Augustus Isójén 1835, Icögőpár.

Status 5 pC. kötél. _ |1834ki Status köles
,» 4 pC. jKam. — pC. kötél.
,, 1820ki köles. 'Bank Actiáké

1821 ki „ — Cs. arany pC. agio

573̂
1320;
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12. Szám.
HAZAI 'S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S T E N  Szom baton  K is -A sszo n y  hó' 8dik  napján. 1835.

M A G Y A R -É S  ER DÉ LY OR SZAG .
P o z s o n y . Julius 3lkénésAug. Íjén is csu

pán a’ Főrendek űltek-öszve, Aug. 3dikán pedig 
mind a’ két táblánál országos ülés tartatott a' sé
relmek hányogatása végett. Kerületi ülésekben a’ 
már említett viszonüzenetek vizsgáltattak.

A’ Pozsonyi gymnasiumban, melly a’ Sz. Be
nedek rendén lévő szerzetes-férfiak vezetése alatt 
virágzó állapotú, a’ múlt oskolai esztendő foly
tával 375 volt a’ tanuló ifjúság száma.

0  cs. ’s apóst. kir. Felsége Julius Sdiki leg
felsőbb határozata által a’ Károly fejér vári kápta
lan prépostjává eddigi őrkanonok főtiszt. Tamásy 
József urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

A’ főméit, in. kir. udv. Kanczellária Paru- 
sóczy András halála által megüresült udv. irnoki 
tisztségre eddigi udv. accessista Wagner Simont, 
és az így megüresült udv. accessistaságra eddig 
irnoki practikáns M usch  Gergelyt méltóztatott 
nevezni.

(Kir. kamarai híradái).
Ó cs. k. Felsége a’ Selmeczi főkamaragróf- 

ságnál megüresült concipistai tisztségre a’ Kör- 
möczi k. bányász-törvényszék helyettes actuariu- 
sát Jendrassik Miksa urat; a’Nagybányai kér. bá
nya - határ-mérői tisztségre pedig eddig Körmö- 
czön bányasáfári segéd és bányamérő Lollok Ká
rolyt méltóztatott nevezni.

A’ nagyin, m kir udv. Kamara Oblaji har- 
minczadossá Müller Józsefet; ennek helyébe kra- 
pinai hartninczadossá Filetics Lukácsot; ennek 
helyébe Richiczei útlevélvizsgálóvá Mocznay Má
tyást; Portorei harminczadossá Wrignanin Fortu- 
natot; ennek helyére Oreschoviczai 30ad hivatali 
írnokká Petrovics Antalt; végre ennek helyébe 
Tiskováczi üt-le vél-vizsgálóvá Kubini 30ad - ke
rülő Majorincza Györgyöt nevezte.

P est. Az Angol Kisasszonyok nevelő inté
zete folyó Augustus Sdikén tartá 2dik félévi pró
batételeit mind az említett intézet kebelében lé- 

Második Féletztendv.

tezó nemes Kisasszonyok, mind a’ külső más 
leány nevendékek osztályaiban, Főtiszt. Fejér 
György Prépost Ő Ngának előlülése alatt, számos 
’s jeles úri és asszonyi vendégek megjelentében. 
A’ külső oskolai három osztályban majd 400ra 
számítható leánykák gyakoroltatnak a' hittudo
mányban, számvetésben, magyar olvasásban, he
lyesírásban ’s nyelv-szabályainak pontos megta
nulásában. A* felső ’s az intézethez tartozó nemes 
leány-nevendékeknél már mind ezen tárgyak fön- 
ségesben adatnak-elő. A’ dicsőn végzett próbaté
tel bizonysága annak, hogy a’ mind két rendbeli 
nevendékek mind annyi remény-bimbói a’ boldogító 
jövendőnek. Bámulást gerjesztő sikerrel elégíték- 
ki a’ jelenlévők várakozását a’ különféle tárgyú 
kérdésekre adott könnyű ’s pontos feleletek , va
lamint a1 felmutatott gyönyörű magyar, német 
’s (franczia mustra-íratok, rajzolatok ’s minden
nemű szép asszonyi kézi művek. A’ tanító és 
tanuló-fél egyesített erővel látszott a’ szülők
nek ’s a’ Hazának e’ próbatételi napot öröm- 
nappá tehetni. A’ köszöntő , köszönő ’s liú- 
csu-beszédek édesen zengtek-le honi nyelven a‘ 
nevendékek ajkiról A’ magyar nyelv tanításában 
’s tanulásában örömet gerjesztőleg tüntette - ki 
mindenik osztály dicséretes iparkodásit. Különös 
gyönyörűség volt hallani, milly szépen , mill}' 
pontosan hangzottak magyar Hazánk történetei ne- 
vendék-szépeink ajkairól. Nem lehet hála-Öl öm
mel nem említeni ez úttal városunk kedvelt pol
gármesterének Tek. Szeber Károly úrnak azon 
jeles hazafi adakozását, melly szerent a’ magyar 
nyelvnek további buzgó gyakorlása ’s beszélése 
végett, serkentésül mind a’ külső, mind a bel
ső osztályban ajándékokat osztott-ki. Mind a’ gon
dos Előljáróné íáradatlan igyekezete, mind a’ töb
bi tanítónék nem csüggedő szorgalmuk e’ leány
nevelő jeles hazai intézet felől állandó biztos re
ményt nyújtanak a' nemzeti nyelv haladását szív
ből óhajtó honfiaknak.
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jul. íjén ’s 2kán tartatott Szarvas mváro- 

sabai, mind a’ példátlan nagylelkű földes uraság 
(Holza József, idősb Eszterházy Mihály, Mittrov- 
szky Vilmos , és Batthyáni Istv án grófok) ala
pítványa, mind pedig az esperesség bő adako
zásai által tehetősen ellátott békesbánsági ágos
tai vallásit evang. esperességi gymnasiumban a’ 
legelső esztendei próbatét, melly a’ magyar és 
diák literatura érdemes hőse Magda Pál rector 
vezérlete alatt, áltáljában mind a’ hallgatók meg- 
elégűlésökre, sőt magoknak a’ tanulóknak örömé
re is ütött ki. Az ifjúság ép, eleven és nyilte- 
szii, jele a’ helyes tanításnak és szelíd bánásnak, 
a hely egészséges fekvésének ’s a’ szállások tisz
taságának ; de rendtartó ’s nyájas is , — jele á’ 
helyes iskolai kormánynak ’s a’ helybeli tisztes 
társalkodásnak, mellybena’ kitünőbb tanulók sza
badon vehetnek részt. A’ tudományok, még pe
dig czélirányosan választva ’s elrendelve nagyobb 
részint magyar nyelven adatnak elő ; de a’ latin 
’s görök nyelvek is nagy ügyességei taníttatnak. 
Az iskolára az esperesség ügyel és személy sze
rint annak esperese ’s helybeli első prédikátor 
Simon Sámuel úr. Jól tápláló alumneuma segé
dül szolgál a’ szegényebbeknek, kiket azonkívül 
js a’ már dicsért földes uraság, ’s ennek hason- 
lag nemes lelkű tisztei ’s helyben lakó külön 
uraságok minden kitelhető módon gyámolítanak, 
sőt a’ mostani próbatételkor egy jóltevő B. D. 
jutalmakat is oszíogattatott Az első napot kelle
mes tanáczmulatság, a’ tanulók számára, rekeszté 
be, mellyet főképen a’ minden jónak és szépnek 
barátja gróf Bolza József, szép lelkű nőjével e- 
g) iitt diszesített Altaljában Szarvas épül, szépül, 
csinosból ’s magyarosul és jövendőre igen szép 
reményeket nyújt; örök diszemlékéűla’földes urasá
gok’s azok segédei nagylelkű gondoskodásuknak.

A’ hazai polgári törvényeknek ’s honi tör
téneteknek a’ késmárki evang. lyceumban néhai 
Schneider János professor úr halála által meg- 
iiresült tanítószékére, az ágostai vallástételt kö
vető hegyaljai főtiszt, superintendentia julius 
iidikén Késmárkon tartott közgyűlésében nagy 
szótöbbséggel Zsarnay Imre ügyvéd ’s táblabíró 
úr, a’ S. Pataki ev. ref. collegium nevendéke , 
választatot el rendes professornak, ki is díszes 
hivatalába, mellyet illő tisztelettel ’s hálaérzéssel 
fogadott cl, jövő September elején leszen beikta
tandó ’s tanításait elkezdendő. J ..r .

Tapio Szelén folyó évi Julius 31dikén sor
vasztó betegeskedésben elhunyt Tek. Dubraviczky 
Károly úr több vármegyék táblabirája életének 
44dik esztendejében.

NAG  Y B R IT A N N 1A .
Az alsó ház Jul. ICdiki ülésében Grantley 

Berkeley úr indítványt tőn az asszonyok bebocsá* 
tása iránt a’ ház karzatira. „Hogy az asszonyok, 
mondá, már is nagy hatalommal bírnának a’ po
litikai világban, hibás vélemény , ’s ezt sohase 
hiszem, míg Anglia koronáját egy asszony tör
vény szerint viselheti. A’ természet csak an
nyi értelmességet osztott az asszonyoknak, mint 
a’ férfiaknak. Ezen asszonyi lelki erő sokszor el
döntő már a’ városokban ’s grófságokban a1 vá
lasztásokat; az igazság tehát kívánja, hogy ők 
a’ tanakodásokba is bebocsátassanak, ’s láthassák, 
miként vallnak becsületet az ő befolyásuk által 
választott tagokkal (nevetés). Némelly érdemes 
követek ugyan azt a’ kifogást teszik , hogy sok 
beszélők majd inkább a’ szónoknék mint szónok 
felé fordulnának ( hangos kaczaj);  de előttem 
sokkal fontosabb ok az, hogy mívelt asszonysá
gok jelenlétében finomabb s illőbb hangon föl) tat- 
nának a’ tanácskozások, a’ heves kifejezések és 
durva személyességek meggátoltatnának, ’s egy 
tag sem beszélne hatodfél óráig, tartván attól, 
nehogy szép hallgatónéi tiiredelmét kifárassza 
(nevetés). Én tehát biztosságot javallok nevez
tetni, melly vizsgálná-meg a’ legjobb eszközöket, 
mellyek szerint az idegen karzat egy része áten
gedtetnék az asszon) Ságoknak A’ bebocsátás a’ 
szónok által megszabandó formák szerint történ
hetik“ (kaczaj és tetszés). Egyszerre tizenkét 
tag is felállott az indítványt pártolni. A’ szónok 
kérdést tőn iránta, mire a’ harsogó „igenis“ szinte 
megrendítő a’ terem falait. Russell lord a’ házra 
nézve sokkal szebbnek állítá tüstént elfogadni az 
indítványt, mint biztossághoz utasítani, annyival 
inkább mivel az érdemes követ szerint a’ szó
nok határozhatja-meg a’ bebocsátás módját. Sza
vazáskor 49 szótöbbség volt az asszonyok mel
lett. — Julius 17dikén a’ városi reformból má
sodszor ment keresztül a’ biztosságon, ’s minden 
vitatás nélkül elfogadtatott; I Sdikán jelentés té
tetik róla, ’s 20dikban a’ felső ház elibe jutand.

Jul. 12dikén Irland több helyein vérengzé
sek történtek az orangisták, kik a’ Boyne mel
letti csata évnapját köz járadalommal akarták
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megülni, a’ katholikusok és katonaság közt. Bel
fastban kéntelen volt a' katonaság tüzelni az o- 
rangistákra, mi közben egy bámuló asszony meg
lövetett, ’s több ember megsebesítetett.

Durham lord Jul. 17dikén indult-el London
ból Petersburg félé , ’s mint a’ Globe mondja, 
Might szigetről egyenesen Konstantinapolba fog 
evezni. Kuschelef Besborodko gróf, Miklós császár 
kamarása, rendkívüli küldetéssel jött a’ londoni 
udvarhoz.

Calcuttából Mart. 17kéig terjedő tudósítások 
szerint Nuggurban zavargások történtek, mivel 
a1 ministerek a’ megholt rajah féleségeit meg a- 
karták égetni, kik az angol rcsídenshez folya
modtak segítségért; de az angol haderő gyenge 
lévén, a’ borzasztó megégetés Febr. 9dikén csak
ugyan végrehajtatott, ’s az angol fegyveres csa
patok kéntelenek valának el nézni, miként a’ 
jajgató aszonyok egymásután m ági ára vonczol- 
tattak, mert a’ temérdek fegyveres nép miatt le
hetetlen voltokét megszabadítani. Az angol resi- 
dens és rajah közt nyilván szakadás támadt, ’s 
nehány százból álló sereg rendeltetett Nnggurba.

Juh 18dikán Brougham lord előlülése alatt 
a’ korona és horgony vendéglőben tartott nagy 
gyűlés az újságbélyeg megszüntetése iránt illy ha
tározást tőn: ,,A’ jelen gyűlés azt vé li, hogyha 
a’ sajtót nyomó terhek valamelly része meghagya- 
tik , a’ számos néposztály megfosztatik a’ sok napi 
történetek esméretétől, továbbá az ujságbélyeg 
mérséklését nem kell elfogadni, melly fél rend
szabás nem hogy a’J megszüntetés bői szükséges
kép származandó jótéteményeket valósítná, sőt 
még jobban terhelné a’ népet.“

Az alsó ház Jul. 20diki ülésében az egyesü
leti reformbill harmadik felolvastatása alkalmával 
szózatolás nélkül elfogadtatott, 3s más nap a’ 
felső házba általvitetvén ott első ízben felolvas
tatott.

Angolország politikai két fő felekezetének 
gyűlölsége fő képviselőikben, t. i. a’ Morning 
Chronicle-ben és a’ Standard-ben, úgy látszik, 
legfelső fokra hágott; mert inig az elsőbb azon 
esetre, ha a’ királyt az ő állítása szerént környé
kező párt a’ legfontosabb javítási rendszabások
nak félrevettetését vagy a’ mostani ministerium 
isméti változtatását eszközölné, az egész ország 
felfordultál jövendöli: addig a’ Standard másfe
lől rendkivűli rendszabásokhoz nyúlással fenye-

getődzik, ha a miitislerek tiszteikből tüstént el 
nem takarodnak. A’ Globe ellenben sajnálkozá
sát jelenti azon, hogy kedves laptársa a’ Chro
nicle nem szűnik-meg az udvari fortélyokkal té- 
pelődni; ’s azt állítja, a' jó ügy melletti heve a- 
laptalan aggodalmat okoz neki, mert már ina 
balgatagság a’ felvilágosodott és józanitéletű an
gol népet azzal ijesztgetni, mintha az udvari for
télyok a’ köz szabadság megrontására töreked
nének. A’ Courier még nyúgodtabb hangon be
szél, ’s nem csak nem fél a’ mostani ministerium 
feloszlásától, sőt azt meri állítani, hogy a’ to- 
ryk között nem csak egyenetlenség, hanem dü
hös háború uralkodik, ’s a’ tory hírlapok azzal 
igyekeznek veszedelmes helyezetöket takargatni, 
hogy mindazt, a’ mi a’ toryk közt történik, a' 
ministerekre költik, ’s azzal vádolják őket, hogy 
nincsenek egymás közt eg) ességben. A’ Standard 
Jul. ‘JOdikán előre győzedelmet énekel, ezt mond
ván : Nem szükség többé tartózkodnunk polgár
társaink előtt, mint eddig cselekedtünk, ’s ör
vendezhetünk a’ conservativ nép törekedései ki
menetelének. Igenis, mert mienk a’ győzedelem. 
Mienk, még pedig a’ magára hagyatott és azok
tól , kiknek az uralkodó királyi székének és az 
ország intézeteinek győzhetetlen bástyául szolgá
ló valódi ángolok nemes törekvéseiket előmoz
dítani kötelességük lett volna, gyakran elárult 
nép vívta-ki e’ győzedelmet. Mellyik ütközet 
mérkőzhetik e’ győzedelemmel ? Dicsekedhetik e’ 
a’ fegyverrel szerzett diadalom olly drága emlék
jelekkel , mint a’ vallásnak és erkölcsiségnek a’ 
polgári jussokkal és egy hatalmas ország belső 
békéjével együtt megtartatása ? El merjük mon
dani, hogy Ángolország megszabadúlt a’ fejet
lenségtől, ’s örömmel kiáltjuk-ei ismét: „mienk 
a’ győzedelem!“ A’ Standardnak e’ bátor nyilat
kozására hihetőleg azon környülmény adott al
kalmat, hogy a’ választóknak épen most bevég- 
zett számbavételekor a’ conservativ felekezet most 
gondosabb volt mint ezelőtt az adó megfizetésé
ben , mellyen a’ választói jus épül; miből a’ Stan
dard bizonyosnak tartja, hogy a’ legközelebbi 
választáskor a’ conservativ felekezet lesz az erő
sebb. Másként nem lehet a’ Standardnak e’ czik- 
kelyét kimagyarázni.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
Rendkívüli úton köv^frkező új telegraphi je

lentés érkezett Parisból, ’s Straszburgban Julius
X
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129dikén tétetett közzé: ,,Paris Julius 29dikén 
délelőtti lOedfél órakor. A’ királyi ház, melly 
olly szerencsésen megszabadhatott, igen frissen 
van. Paris csendes és bosszúsággal teljes. A’ me- 
részlet fószerzője elfogatott, és megvallja gonosz
ságát; a’ vétkes-társak nyomoztatnak. Minden 
ünnepiségek felfüggesztettek; több háznép gyász
ba borult; minden pillantathan megtudatnak e' 
szörnyű merészlet áldozatainak neveik.44

A’ múlt alkalommal közlött telegrafi üze
netben egy környűi mény a’ szerént igazítandó, 
hogy azon ló , mellyen a’ király lovaglott, nem 
öletett-meg, hanem csak megsebesült.

A’ Moniteur Jul. 29dikén e’ czikkelyt írja a' 
király élete ellen tett gyilkos merészletröl: „Teg
nap a’ júliusi revolutio ötödik esztendei ünnepét 
olly iszonyú merészlet bélyegezte-meg, mellyre 
kevés példát találhatni a' történet-könyvekben. 
Szerencsés jóslatok közt viradt-fel a’ nap; pom
pás idő kellemesíté a* legszebb rcvuet, inelly- 
nek a" főváros valaha tanúja volt; öröm és bizo- 
dalom sugárzott minden arczon. A‘ király örvend
ve a' látványon, mcllybe ötlének szemei, elvégző 
a’ második sor-gyalogság nézését, számos és 
szép famíliájától ’s tiszti kartól vétetve körül, 
mellyben polgári ’s katonai fényünk színe vala 
látható. Midőn a’ boulevard du temple-on éppen 
a' nyolczadik ezred előtt lovagolna, hirtelen nagy 
durranás hallatszik, ’s utánna rémítő zavar kö
vetkezik. Egy rettentő, egy ördögi erőmű golyó
bisokat és kartácsokat jégessőként okád a’ királyt 
’s famíliáját környező csoportra! Egyik dicső baj
nokunk, az érdemes Treviso herczeg (Mortier 
marsai), a' polgári *s katonai erények példánya, 
vérében feredve összerogyik, ’s egy szót sem ejt
hetve lelkét kiadja. Lachasse de Verigny general 
homlokban lövetve eldől; a’ nemzeti őrség egyik 
ezredes helytartója, egy segéd, egy asszony ’s 
több nemzeti őrök lelik halálukat az ágaskodó 
lovak és felbőszült népsokaság közt, melly e 
szörnyű gyilkosságot látva, zabolázható nem vala. 
Végre e’ leírhatatlan zavarból illy kiáltás emel- 
kedék-fel ezer szózattól ismcteltetve: A’ királynak 
semmi baja! egy herczeg sem kapott sebet! Va
lóban a' király e’ zűrzavar közt, nyugodtan, ’s 
csak a' körülte fekvő áldozatok látásán indulva- 
meg, lován a* nemzeti őrök sorai közé nyargal, 
’s mintegy azoktól vitetve folytatja útját számtan 
lan öröm és bosszú kiáltás közt. A’ lövés egy a

jardin turchöz közel lévő ház második emeletéből 
jött. A’ boulevardon álló nemzeti őrség egy perez 
alatt a’ házba ’s azon szobába rohant, mellyben 
a’ gonoszság elkövettetett, ’s még füstölögve ta
lálta a’ szörnyű erőművet, huszonöt puskacső 
egészen megtöltve golyóbisokkal ’s kartácsokkal! 
A’ király inindazáltal folytató a’ sereg mustrát 
’s nincs szó rajzolni a' lelkesedést mellyel őt a’ 
nemzeti őrség és elibe csőd ült népsokaság fogadá, 
’s leírni az örömkiáltásokat, mellyek közt a’ re
vue elvégződött. A’ király 5 órakor tért-vissza a’ 
tuileriákba. Eltávozva a’ gonoszság színhelyéről, 
a’ sok szeretettől környezett király tekintete ké
pes volt ugyan a’ hon barátjait megnyugtatni, 
de hátul vajmi szomorú látvány tünt-elő! Men
nyi áldozat hideg vérrel meggyilkolva! Mennyi 
tisztes háznép gyászba borítva! Gyönyörködésre 
többé gondolni sem lehetett. Egy istentelen alat
tomos gyilkos köz gyásza változtatá a’ nyugtalan 
várt és kedvező jóslatokkal kezdődött ünnepet! 
Parancsolat adatott-ki az örömünnep felfüggesz
tése iránt; minden e’ féle készületek eltakarhat
tak. Az elesett áldozatok nevei ezek: Treviso 
herczeg, szívben lőve; Lachasse de Verigny ge
neral, kinek homlokán ment keresztül egy go
lyóbis ; Villát kapitány Maison marsai segédje; 
Rieussec a’ Sdik ezred ezredes helytartója, három 
golyóbissal találva; Prudhomme, Ricard, Leger és 
Benetter a’ 8dik ezred gránátosai; egy esmeret- 
len asszony; egy gyermek. Sok más személyek 
kisebb nagyobb sebet kaptak; ezek közt Heymés 
general kabátján négy golyóbis ment-keresztül, 
az ötödik arczán tetemes sebet ejte, ‘s ugyanekkor 
a’ bajnok general felkiálta; éljen a’ király! Col- 
bért, Pelet és Blin generálok; Raffé ezredesnek bal 
oldalát, Broglie herczegnek kabát-gallérát érte egy 
golyóbis; a’ király lova nyakán kapott lövést.

Másik czikkelyében ismét ezeket közli a’ 
Moniteur: ,,.V gyilkos nyomban elfogatott. Há
rom hónap óta a’ boulevard du templeon Dalle- 
magneúr 50. számú házának második emeletében, 
hol a’ gonoszságot elkövette, bérlett magának 
szállást Girard mechanikus név alatt, melly i- 
gaz neve-e * nem tudni. Egy deszkára huszonöt 
puskacsőt szegezett* színig töltve golyóbisokkal és 
kartácsokkal. Lakhelyének két ablaka van, egyik a’

' boulevardra, másik az udv arra; az Hiúbbikba eleve 
kötelet kötött, hogy könnyebben kiillanthasson.

I Elsütéskor három cső elhasadt, és a’ gyilkos
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homlokát, ajakát ’s nyakát megsebesíté; ő mind* 
azáltal sietve ereszkedett-le az ablakon. A’ poli- 
tia, valameily gonosz merészlettől tartva, sze
mesen vigyázott a* házak körűi, ’s a’ durranás 
után mindjárt politiaiigyelők rohantak a’ ház 
udvarára. Egyik látván, Girardot a’ kötélen 
lefelé ereszkedni: ah! te vagy az nyomorult, 
kiáltá; kezünk közt vagy! Girard éppen egy 
kőfallal egyenlő magosságban lévén , keresz
tül ugrott a’ szomszéd udvarba; de ott is po- 
litiaiigyelőre talált, elfogatott s tereh-saroglyán , 
a’ nép átkai közt, a’ Conciergeriebe vitetett. 
Több elfogatások történtek. A’ főügy véd, Franck- 
Carré, Plougoulm , Desmórtiers királyi ügyvéd, 
Legonidec, Desmórtiers és Duret d' Archiac nyo
mozó bírák, a’ belső ministerrel és politia főis- 
pányával együtt a’ hely színére mentek, ’s a’ 
gyilkos szobájában még füstölve találák az erőmű 
töredékeit, egy szalmaágyat ’s égő tüzet. A’ gyil
kos megvallá gonosz tettét, de hogy bűntársai 
volnának megátalkodva tagadja.

A’ Moniteur továbbá a’ királynak Juh *28tli- 
kán e’ nap történeteiről a’ francziákhoz intézett 
proclamatioját közli királyi rendelettel együtt, 
melly szerint a’júliusi revolutio megülésére hirde
tett ünnepélyek felfüggesztelek, ’s helyettük az 
elesett áldozatokért gyászpompa tartása rendelte
tik. — A’ kormány a’ pai» kamarára akarja bízni 
a’ király személye elleni merészlet megítélését; 
az igazsági ministernek e’ czélból a’ pairkamaruba 
kell mennie, melly Juh 29dikére hívatott Össze. 
A’ követek e’ napon, a5 quástorok meghívásánál 
fogva, a’ tanakodási terembe gyűltek.

A’ Moniteur Juh 23ikán Trezcl generálnák 
az Abdel-Kader által vezérlett arabok ellen Oran 
mellett Junius 26 és 2Sdik napjain történt ’s a’ 
franczia seregekre nézve káros ütközetek felől 
Algier fő kormányzójához d’ Erlon grófhoz in
tézetttudósítását közölvén, következő hővezetést 
bocsát annak elébe: „Algier fő kormányzója d’ 
Erlon gróf, az orani seregosztály parancsnoká
nak Trezel generálnak a’ Junius 26—28diki csa
tákról tett tudósítását a’ hadministerhez küldte. 
E’ tudósítás még csak tegnap érkezett-meg. Ab
del-Kader, ki magát először hív barátunknak mu
tató ’s azáltal velünk jó egyetértésre lépett, a’ 
kormányzás némelly ágaiban rábízott hatalmat 
minden módon nevelni igyekezett. Azon merész- 
Iete, melly által az ország meghódítása óta Fran-

I cziaország alatt ’s barátságban volt Douayer és 
Smella nemzetségeket maga hatalma alá akard 
hajtani, félbeszakasztá Trezel generállal volt jó 
egyetértését; mikor tehát az említett népek Tre
zel generálhoz oltalomért folyamodtak, a’ józan 
politika kívánta, hogy a’ kért védelem nekik 
megadassék. E’ tekintetben Trezel general helye
sen cselekedett, mert barátinkat elhagyni gyalá
zat lett volna. A’ csata ellenben , mellybe sokkal 
nagyobb hadi erő ellen ereszkedett, nem egészen 
menthető; sokkal kevesebb számmal valanakse- 
regink, mintsem hogy a’ general annyira hagy
hatta volna kerülni a’ dolgot. A’ veszteséget melly- 
ről a’ vitéz generál tudósítást tesz, egyedül e’ 
környűlménynek tulajdoníthatni. A’ kormány" 
megtett minden szükséges rendszabásokat, hogy 
az ebből Algieri gyarmatunkra nézve támadható 
kedvetlen következéseknek elejét vegye; ez iránt 
tehát megnyughatunk. Az arabok is sokat vesz
tettek ; három ezernél több megöletett vagy sebe
sült közűlök, azok között több előkelő vezéreik. 
E’ vesztesége Abdel-Kadert arra indította, hogy 
Mascarába visszavonuljon.

Az Abdel-kader ellen történt ütközetben e’ 
tíz haditiszt esett-el: Oudinot ezredes, a’ marsai 
fia; Bonnelle és Bergette a’ második vadász ez
redből; Gros és Bard a’ könnyű gyalogságnál ha
disegédek ; Bolozini, Josophowitz és Richard az 
idegen ezredből. A’ franczia hírlapok Abdel-Ka- 
dernek a’ Junius 26diki megtámadáskor, melly 
alkalommal a’ Francziák tárták-meg a’ csatapia- 
ezot, szenvedett veszteségét 3 ezerre teszik, kik 
közt AbdeJ-Kader helytartója és mintegy százarabs 
vezér is elesett. Abdel-Karler a’ Francziák vissza
vonulta után Arzewbe egy alkudozót küldött hoz- 
zájok, az iránt, hogy a’ kormányzóval ismét az 
előbbi barátságba kíván lépni, mellynek félbe
szakadtát egyedül Trezel generálnak tulajdoní
totta. Trezel general elbocsáttatását kívánta, Al- 
gierban annál keservesebben esik e’ szerencsétlen 
történet híre, mivel ugyanakkor azt is megtud
ták, hogy a’ Francziák fejei Mascarabol Belidába 
Choleán, ÍVledeán és MiJianán keresztül öszvére
ken hurczoltattak mutogatás végett.

Július 20dikán költ királyi rendelet e g y  pa- 
thologico anatomica‘közoktatói széket rendel fel
állítatni , melly7re Dupuytren úr 200,000 frankot 
hagyott.
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S P A N Y O L O R S Z Á G .

Sarsfield felől a’ legújabb tudósítások sem
mit sem írnak. A9 Moniteur szerént Pamploná- 
ban fővezérnek esmértetik; a’ franczia hírlapok 
ellenben azt állítják, hogy Don Carlos táborá
ba ment. A’ Memorial des Pyrénées pedig azt e- 
rősíti, hogy Sarsfield, mielőtt a’ carlisták előcsa- 
patjait elérhette volna , elfogatatván Pamplonába 
visszavitetett. Reyna carlista pattantyús ezredes 
halála megvalósúl, de a’ Renovateur szerént nem 
az ütközetben hanem egy szemlélődés alkalmával 
történt, midőn az ezredes nagyon messzére eltá
vozván a’ magájéitól hat kísérőivel együtt elfo
gatatott ’s nyomban agyon lövetett.

A’ Guipuzcoai seregosztály gencralstabjának 
parancsnoka Don Gregorio Zalacain, e’ tartomány 
főparancsnokához Ernámból Julius !6dikán kö
vetkező tudósítást intézett: „Előcsapatjainktól é- 
pen most érkezett tudósítások szerént legközelebb 
semmi sem történt. Tudakolóim azt a’ hírt hozták, 
hogy hét ángol, kik tegnap S. Sebastianból hoz
zánk általszökni akartak, a peseterosok által 
letartóztatván mindcnik száz páíczaütést kapott. 
Ernani Julius IGdikán 1835. Gregorio Zalacain.“

A’ Jul. I6diki csatát minden spanyolorszá
gi tudósítások valósítják. Parisban Jul. 21dikén 
illy telegraphi jelentés függesztetett-ki a’ borsén: 
„Harispe general a’ belső ministerhez. A'' Julius 
Ifidiki csata megvalósul. Az Arga két partján 
Larragában és Artajonában folyt a’ harcz. A’ bal 
parton Lagerdáig verettek-vissza a’ carlisták, a’ 
jobb parton Oteizába vonultak, Don Carlos pedig 
Esteiiába. A’ christinosokhoz a’ harmadik castiliai 
batalion ment-által.“ — E’ csata, mond a’ Jour
nal des Débats, Cordova generálnák Puente la 
Reyna, Pamplonától hét órányira a’ castiliai or
szágúton fekvő kis város felmentésére tett munká
latit illeti. Arga folyó a’ város falait mossa. E’ hely 
fekvése mutatja, hogy Cordova general az Arga 
két partján két osztályban vivé seregeit, ’s a’ 
carlistáknak három ellenkező irányban történt 
hátrálása megveretésöket ’s egymástól elvágatáso- 
katgyanítatja. Morenót, a’ Moniteur szerint, sa
ját seregei ölték-meg; de e’ hír még valósulást 
vár. Sarsfield Pamplonába érkezett, ’s magát fő
vezérnek elesmerteté.

A’ Moniteurben Jul. 21diki telegraphi hír 
jelenti, hogy D. Carlos Jul. 17dikén Arbeizába 
húzódott, hol Eraso ’s a’ többi carlista sereg

vele egyesült. Az Estellába és Vracheba szálí- 
lított nagy számú sebesek közt van Villareal és 
Sagastibelza sok tisztekkel. A’ carlisták veszte
sége nagy; foglyaik Pamplonába vitettek, Juli
us lOdikén a’ királyné seregei is oda mentek.

Bayonne, Jul. 19dikén. D. Carlos végre fel
hagyott Puente la Reyna ostromával, ’s Navarra 
belsejébe húzódott; Cordova seregei nyomában 
vannak, ’s már tetemes veszteséget okoztak ne
ki. Puente őrizete Jul. lddikén kiütött, ’s a’ car
lista pattantyússág ezredesét (I. közelebbi szám.) 
Gaston de la Reinát, megölé, ki Gubában sok jó
szággal bírván, igen segíté a’ carlistákat, kik 
nélküle most még kevésbé fogják ágyúikat hasz
nálni tudni D. Carlost e’ veszteség és Cordova 
közelgetése bírta a’ hátrálásra; Jul. lődikén 28 
carlista batalion állott csatarendben Ega kis folyó 
bal partján az előcsapat által elfoglalt Aroniz falu 
felett. Cordova serege az átellenben lévő halmo
kon csakhamar megjelent. E’ napon csak egymást 
szemléié a’ két tábor; Jul. ICdikán napkeltével 
kezdődött a’ csata , ’s hét órai küzdés után futva 
siettek a’ carlisták Estcila felé, holtakkal és se
besültekkel borítván az utakat; most Amescoasban 
gyűltek Össze. Saragossa községe a’ klastromok 
lerontását és teljes sajtószabadságot kért a’ kor
mánytól, e’ pedig seregeket küld oda és Cataloni- 
3a. A’ carlisták Echalar mellett két francziára, 
a’ tengerparton pedig egy franczia lobogóval S. 
Sebastianba evező schalupra lőttek.

A’ Jul. Sdiki csatát nem oily fontosnak írja az 
Indicateur, mint hírleltettt, ’s az csak annyiból 
ált, hogy a’ Cordova ellen küldött carlisták ál
lásukból tetemes veszteséggel kiverettek. Julius 
lGdikán igen nagy volt a5 carlisták vesztesége hol
takban és sebesültekben; de ennél fontosabb kö- 
rülméy az, hogy a' Zumalacarreguy által foglyok
ból alkotott castiliai batalion a’ királyné seregei
hez ment-által. Most mára’ bizodalom ismét visz- 
szatért II. Isabella zászlói alá, a’ carlisták pedig 
csüggedeznek, ’s megint az Ámescoasban keres
tek menedéket. Bilbao nyugodt, ’s a’ kiköltözött 
lakosok visszatérnek. Ä’ határszéleken bandák 
nem kóborlanak, a’ Bidassoa hídfejét folyvást 
\ árosi katonák őrzik. Arragonia népsége eltöröl
tetni kívánja a’ klastromokat ;| a’ spanyol kormány 
elébb vagy később kéntelen leend e’ rendszabáshoz 
nyúlni, ha a’ köz véleményt ki elégítni ’s részére
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hajtani akarja. Azonban a1 nép illy nyilatkozá
sán nem kevéssé aggódik.

Madridban Julius I8dikán zendüléstől tartot
tak , különösen a’ ministeriumnak némelly ke
mény rendszabása m att, mellyekre a’ Saragos- 
sai történetek adtak okot, ’s inelljek a’ revolu- 
tiós lélek tovább terjedésének vetnek gátot. A' 
Saragossai városi katonaság tisztei a’ csendesség 
í’entartása végett, mintáz Oest. Beob. írja, kö
vetkező javallatokat terjesztettek a’ kormány elébe: 
1) Minden klastroinok töröltessenek-cl Saragossá- 
ban.2)A’ sajtó szabadsági törvény kidolgozására ne
vezett biztosság siessen bevégezni munkáját. 3) Az 
egyházi biztosság ugyan ezt tegye. 4) Azon tisz
tek, kik a’ jelen rendszerrel nem tartanak, bo- 
csátassanak-el hivatalaikból ’s a’ t.

B E L G I U M .
A1 Courrier Beige Julius 25dikéről ezt írja: 

Épen most halljuk, hogy a’ ministeri tanácsban 
elhatároztatott, mikép a’ St. Pelagieből elszökött 
áprilisi vádlottak, kik Belgiumban kerestek me
nedéket, 24 óra alatt az országból kiküldessenek. 

PO RTU G  A L L I A.
Viper schooner Jul. 20dikán fontos tudósí

tásokkal érkezett Lissabonból Falmouthba, mel- 
lyek tartalmáról még semmit se tudhatni, mivel 
a’ hajókapitánynak megtiltatott magános leveleket 
átv enni. Köz hír szerint Portugálban a’ kormányra 
nézve kellemetlen mozgás ütött-ki. Az említett 
hajón jött hivatalos tudósítások, mint gyanítják, 
a’ királyné házasságát illetik. Okunk van hinni, 
mond a’ Times, hogy e’ tudósításoknak tárgya 
Dona Maria királynénak megegyezése azon javal
latban , mellyet férjhez menetele iránt tőn az an
gol kormány.

Lissabonból Juh 5dikén költ levelek szerint 
a’ nemzeti és egyházi jószágok eladása Jul. ! ső- 
jén a’ fővárosban lévő házakon kezdődött, mire 
temérdek vevő gyűlt-összc, *s az Ígéretek átal- 
jában 100 pcentei haladák-meg a’ hivatalos becsü
ket ; ez által igen megerősítetett a’ köz hitel 
A’ nemzeti jószágok hivatalosan 17 millió font 
sterlingre becsültettek ; de ha az eladás tovább 
is illy kedvczőlegüt-ki, 35 vagy legalább 26 mil
lió be fog jönni belőlük , ’s e’ summa Portugál
ba egész statusadósságának és a’ jószágokon fekvő 
terheknek kifizetésére elég leend. A’ királyné fér- 
hez meneteléről repkedett hírek most egészen el
némultak; mert a’ királyné körül lévők, úgy hi

szik, minél tovább szeretnék halasztani a’ há
zasságot , melly az ő befolyásukat megcsökkente- 
né. Azonban a’ császárné öccse, mint beszélik , 
Lissabonba fog menni.

Lissabonban Julius lOdik esteli 5 órakor. A1 
Tribune, oppositioi hírlap ezeket írja: A’ lehe
tetlen ministerium megbukott; csudáljuk , hogy 
ennyi ideig állhata-fen. Következőkép magyaráz
zák ez annyira kívánt változást. Julius 8dikán 
lord Howard de Walden, ángol követ a’ királyi 
udvarlásnál meg nem jelent. 9dikben némelly 
magos rangú személyek kérdezték kimaradása 
okait; ő szabadon feleié, hogy a’ ministerium nem 
nyújt elég kezességet a’ négyes szövetség értel
mében a’ spanyol polgárháború bevégzése és Por
tugálban a’ képviselői-rendszer megerősítése iránt. 
A’ köv et még ezt is mondá: soha nagyobb szük
ség nem volt rá, mint most, hogy a’ lissaboniés 
madridi kabinétek közt tökéletetes egyetértés ural • 
kodjék ; minthogy pedig Mendizabal úr a’ spanyol 
ministeriumba lépett, e’ derék hazafi és Campos 
úr, amannak ócsárlója közt a’ jó egyetértés nem 
is képzelhető. Ebből látni lehete a’ következést. 
— Esteli 8 órakor. Lissabonban status hitelünk
nek teljes leromlása már jó darab időtől világos 
volt; de hogy az a’ külföldön is tökéletesen sem
mivé tétetett, csak az utolsó ángol postahajó ér- 
keztével tudtuk-meg. Palmella herczeg a’ vett tu
dósítások szerént kéntelennek látta magát írni 
Saldanha marquishez, hogy a’ ministerium mos
tani szerkezetében tovább fen nem állhat. Tüs
tént hivatta Saldanha marquis J. Silva Carvalhot, 
az egyetlen egy férfit, ki emelheti-fel csak ismét 
hitelünket. Terceira herczeghez Caldasba kurír 
küldetett megtudni: kész-e az új ministeriumot 
gyámolítani ? Következő ministeri névjegyzék fo
rog kézen: Freire belső; J. Silva Carvalho, köz
jövedelmi; Linares gróf, tengerügyi; Yillareal 
gróf, vagy Sousa Pinto Magalhaeskülső; Saldanha 
hadi és első ministerék. Épen most halljuk, hogy' 
Carvalho belép, ha Terceira herczeg egyezését 
adja. Louie marquis és A. Carvalho beadták el- 
bocsátatási kérelmüket. E’ pillantatban ministeri 
interregnumunk v an.

A M E R IK A .
Új-yorki hírlapok vérengző czivódásokat ír

nak, mellyek e’ városban Jun. 21, 22 és 23dik 
napjain gyaníthatólag azon okból történtek, mivel 
O'Connell minapi heves kifakadásai az Amerikában
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fenálló rabszolgaság ellen az amerikaiakat ’s irlan- 
diakat egymás ellen feüngerlék. Sok ember meg
sebesítetett; egy érdemes orvos megöletett, egy 
irlandi sebében megholt. A’ tiszthatóság elfogá a’ 
háborgókat, ’s így véget vete a’ zavargásnak. 
Constitution amerikai fregát Uj-yorkba érkezett 
Livingston úrral, ki hivatalos tudósításit Was
hingtonba küldé. Egy philadelphiai hírlap szerint 
a* Francziaországgal történhető meghasonláson 
legkevésbé sem aggódhatni, mert Dickson úr, ki 
Jackson kormányával kapcsolatban áll, azt nyilat- 
koztatá, hogy a’ praesidens és kabinetje, valamint 
a’ francziák királya ’s ministerei, szükségesnek 
érzék az ügy békés elintézését, ’s a’ praesidens nem 
fogja azt durczássággal akadályozni, melly nj ilat- 
kozás megnyugtatá a’ respublikát. Ohio kormány
zója e’ status törvén} hozó testének Jun. 8ki ülé
séhez üzenetet intézett az Ohio és Michigan statu
sok közt fenforgó egyenetlenségekről, mellyet 
az amerikai sajtó éppen nem tart képesnek az ügy 
eligazítására.

A’ Times levelezője Philadelphiából Juh 23- 
dikáu így í r : A’ praesidens ugyan nem sokat 
tanúit ’s még kevesebbet olvasott, de azért ravasz 
férfi. Mostani színlett engedékenysége alatt azon 
erős elhatározás lappang, hogy megelőző lépést 
nem teszen a’ felingerlett francziák megbékítésé
re: A’ nyilatkozás megtagadásában gyámolítást 
reméli az amerikai néptől, ’s nem is csalatkozik. 
Yalazé javallata, úgy véli, Francziaországra 
nézve ellenséges irányt fog adni az Unió köz 
véleményének ; azért mérsékletes tettében , de 
ez nem komolyság nála. Az ő büszkesége meg
sértetett; mély gyökeret vert gyúlölség rág
ja keblét, ’s ha Francziaország formaságnál 
többet kíván tőle, hadat üzen neki ’s mind
azoknak, kik békés eszközöket javulnának. Li
vingston úr minden befolyását elvesztette a’prae- 
sidensnél, ’s tanácsosbnak tartá hivatalos tudó- 
sótásit elébb Washingtonba küldeni, mint a’ prae
sidens udvarlására menni. — A’ Times továbbá 
philadelphiai levelezőjének Jun 27diki tudósítá
sából ezeket közli: Livingston új-yorki barátinak 
semmi határozott nyilatkozást nem akart tenni 
az amerikai-franczia kérdésről mielőtt a’ praesi- 
densel értekezett volna, azonban meggyőződését 
jelenté annak hamari *s békés eldöntéséről. Li
vingston úr hivatalos tudósításinak tartalmáról 
semmit-se hallani, a’ praesidensnek’s kabineti ta
goknak némelly általános hízelgő észrevételén kí

vül, melly szerint a’ követ viseletével meg van
nak elégedve, mit a’ Globe, a’ kormány hivata
los hírlapja is valósít. Livingston úrnak az a’né
zete, hogy Francziaország az egyesült statusok kö
zelebbi ülése előtt teljesíteni fogja az egyezést. Le
velezőnk mindazáltai (így szól a’ Times) hajlan
dó hinni, hogy a’ kárpótlási kérdés, a’ praesi
dens hadra vágyó érzelminél fogva, nehéz aka
dályokra fog találni Vaughan C. sir, angol követ 
az uniónál, honjába visszatérni készül, vissza
hivatván kormánya által, mivel az egyesült sta
tusok hasonló rangú képviselőt nem küldtek az 
angol udvarhoz. Tacon úr spanyol követ, rövid 
betegség után megholt Philadelphiában.

GÖRÖGORS ZÁG.
Münchenből Julius 26dikán költ levél kö

vetkező tudósításokat közöl Görögországból: Ju
nius 28 dikáig terjedő Athénéi tudósítások meg
valósítják azon Francziaországból legközelebb ér
kezett hirt, hogyKolettitől a’ ministeri előliilőség 
és a’ belső ügyi ministerség elvétetett. Most ő 
statustanácsossá és párisi követté van nevezve. 
Ugyanazon tudósítások jelentik Miaulis admiral 
halálát és eltemettetését. A’ görög revolutiónak e’ 
legnemesebb hőse már régóta köszvényben szen
vedett, ’s a1 nyavalya utoljára fejébe szállott. Mind 
a’ királyt mind az országot nagyon elszomorítá e’ 
veszteség, melly a’ nemzetet legnagyobb ’s vir- 
tusosabb polgárjától, ’s hősi csatáinak egyik leg
főbb díszétől fosztotta-meg. Utóbbi betegsége alatt 
kétszer Játogatá-meg a’ király az admirált, ki a’ 
legszívesebb jó kívánások között hazáját és hy- 
driota bajtársait a’ király védelmébe ajánlotta. A’ 
királynak második látogatása után, ki tőle igen 
érzékenyen vett búcsút, magához gyüjteté Miau
lis házanépének minden jelenvolt tagjait, ’s szá
mos hajóslegényeket, kik alatta szolgáltak’s most 
Athénében jelenvalának; erős szívvel elbúcsúzott 
tőlök ’s 24d kben kimúlt valódi hős és keresz
tjén módjára. Temetési pompája Junius 26dikán 
tartatott nagy katonai szertartásokkal, mellyen 
minden ministerek ’s más főbb tisztviselők, ha
di tisztek, a diplomatái kar, ’s Athénének és 
környékének minden lakosai jelen voltak. Teste 
a’ megelőzött napon tulajdon lakásáról a’ szent 
fréne templomába vitetvén, következett éjjel a’ 
sorezredek altisztéi által őriztetett, a’ temetés nap
ján pedig fényes szertartással a Pyraeusha kísér
tetvén, annak egy a' tengerre nyúló részén a’ 
Themisforles emléke mellé temettetett

Kiadja K u lts  ár A . —Szerkezted G a lv á c s y  Zöldkert utcza (^ofúbad)er;©aj]e) 498. sz. 
Nyomtatja T r  a l t  n er- K á r o l y t  Urak’ ntezája 612* szara.
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A’ váczi útczaban, gróf Keglevich házban eddig volt

„jkék C sillaghoz'*  c z im z e t t

V á s z o n k e r e s k e d é s
f. évi Augustus 3kától fogva, ugyan ezen útczában a’ N á d o r  czimzetü ujdon létesült nagy

Vendéglő-épületbe (H őtel) lesz áthelyezve,
s ajánlja továbbra is a’ t. ez. közönségnek az ő mindennemű, rumburgi, hollandi, sileziai és 
bőr-vásznait, úgyszinte J rőf szélességű creas és J szélességű lepedő vásznait, nem külön
ben a' nála találtató különös szépségű damasc-készülcteket — 6 egész 36 személyre; — 30 rő- 
fös asztali ’s törülkezőkendő-szöveteket; továbbá Walis- ágyanginet- kanavász- és gradel- 
áruit, különszinü , bélésnek való kanavászt, damis-t és gyapottafotát, több más e'kereske

déshez tartozó czikkclyekkel együtt — a’ legillőbb határozott áron. (4 )

(2) Hirdetés. Mező-Tiír városa alsó része ns Közönségét árendás jussal illető
6 belső városi korcsmák, és egy külső u. m. Csergetyü csárda az Aradi Pesti országúiban földek
kel, kaszálóval, — a’ városi két vasáros és 2kissebb üveg bolt,— a’ mészárszék, — Berettyó és 
Kőrös folyókon a’ halászat,— három egymásután következő esztendőre, folyó esztendő Sep
tember hónap’ 6dik napján a’ város házánál tartandó árverés útján árendába fognak adattat- 
n i.— Az árendális esztendők kezdődnek f. e. Oct. íső napján. — A’ feltételek mindennap lát
hatók Mező-Túr városa’ város házánál. Feljegyzetté P é te r  András m. k. főjegyző.

(3) Híradás. A' nagymélí. m. k. udvari Kamarának rendelése következésében 
e/.fnnel közhírré tétetik : hogy a’ Pécskai királyi kamarai tiszttartósághoz tartozó szőlőkből 
reménlendő idei dézma borok folyó é \i  Augustus 27dik napján szokott reggeli órákban a’ Pécs
kai kir. kamarai tiszitartúsúg tiszti lakházában tartandó árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek 
eladatni fognak. A’ venni szándékozók a’ fent kitett napon és helyen tartandó árverésre, ele
gendő bánatpénze] ellátva, megjelenni ezennel illendően meghívattatn&k. Budán Julius 18d. 1835.

OO Hivatal-Üresedesi jeleiltes« Tekintetes ns Békés megyében kebelezett 
Mezőberény népes helységében a' fizetéses orvosi hivatal, a’ mostani orvos Doctor úrnak válto
zásával megüresedvén; — mindazon t. ez. Sebész mester urak, kik ezen hivatalba lépni óhaj
tanának, bizodalmasan felszóllíttatnak, hogy iránta minél előbb, legfelyebb pedig jövő Au
gustus hónap’ Ifiig a’ mondott helység tanácsánál, ha személyesennem lehetne, levél által 
értekezni ne terheltessenek, minden esetre előretudva, hogy a’ vállalkozó Sebész mester ma
gyarul, tótól és a' mennyiben lehet németül is beszéljen. — Költ Mezőberényben Juh 20d. 1835.

Kiadta Bonyhay Beniamin hites jegyző (3 )



)( 0 )(
Tűzi viz fecskendők mívhelyének hirdetése.

(1) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a’ jelentő, ’s a’ mívmühcly tulajdo
nosa köz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen találtatnak, mellyek 
a’ viz sugárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik ki: a.) Egy három akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenct alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel kibéllelt, forgatható érez esővel, és srófokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 ol 
magosságra lövelli4 perczenet alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’snégy kerekű vasas kocsival 140for. pengő pbe. Továbbá találtatnak nála6, 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a’ vizet szakadatla
nul e’ következő arányban lövellik k i :________________________ _____________ _

Akó száma I d ő A’ kilövell viz’ 
m ennyisége M agasság P-

fi.
P-

kr.
6 akót tartó 4 perczen,alatt 6 akó vizet 12 ölre 220 ____.

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 —

14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 —

16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360 —

A’ megyeit fecskendőkhez oily szer is adatik, mclíy által a1 kemény hidegben befa- 
gvolt csőket, és vizi sarukat í  perczenet alatt felengesztelni lehet, 3s igy azokat minden 
akadály nélkü használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemii tűzi vízfecskendők megrendclteíése elfogadtatik, 
úgy nem különbín mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig javítás^ 
a égett elfogadtatnak. Pesten Jun. Ckán 1835. JV. Remekházy K áro ly  ,

a* fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.

( 3 )  H i r d e t n i e  £iy* A mii. m. kir. udvari Kamarának rendelése következésében 
közhírré tétetik, hogy a’ Ménesi kir. kain. tiszttartósághoz tartozó Kovaszinczi, Kuvini, Ménesi 
Kladovai, Paulisi , Radnai , és Solymosi szőlőkből ez idei dézma fejében remélendő bor folyó 
esztendei Augustus 21kén délelőtt 9 órakor Paulison a’ tiszttartói lakásban tartandó nyilvános 
^rverés útján, aJ legtöbbet Ígérőnek, a’ Elsőbbségi helybenhagyásnak fentartása mellett kész- 

énzbéli fizetésért eladatni íog. M e l l y  ár\érésre a' venni szándékozók elegendő bánatpénzzel 
Hátivá megjelenni ezennel hivatalosak Dudán Julius 13kán 1835. (3 )

( 3 )  E la d ó - h a z .  Szolnokhoz másfél statióra Török Szent Miklóson a piacion az 
országúton, egy jól épült ház, az egyik végében kereskedéshez alkalmatos bolt, másik végé
ben két szoba, konyhával, éléskamarával, tágas udvarral és kertel ellátva, f. e. September 
lső napján árverés útján el fog adatni. A’ kiknek a’ megvevésre kedvök volna, az árverés e l°lt 
is értekezhetnek levél által helyben Papp P éter  úrral. £3^

( 0  J ó s z á g - á r e n d á lá s .  Ezennel közhírré letelik: hogy is ns Pest vármegyé
ken helyeztetett es sz. k. Pest varosához nem messze fekvő Tapio Biteké helységnek gróf 
Beleznay familial i.lrlo egy negyed része, a’ szinte ott lév ő , ’s ehez tartozó úgy nevezett 
J rihcisz is  Kovács részekkel cg) etemben, minden regale és más beneficiumokkal , allodialis 
h rdi k c l, J0;bng) okkal lakó- és más gazdasághoz szükséges épületekkel, és egyebekkel
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fgyütt, folyó esztendei Augustus 24dik napján,~ Pesten a’ ICecskemáti kapun kívül lévő két 
Oroszlán vendégfogadóban délelőtti órákon tartandó licitatio á lla l, szinte folyó esztendei No« 
vember lső napjától fogva három egymásután következő esztendőre a' többet ígérőnek árendá- 
ba fog adatni; a’ mikorra is mindazok, a' kiknek ezen jószág kiárendálásához kedvök volna 
az említett vendégfogadóba megjelenni ne terheltessenek ; melly alkalommal egyszersmind az 
árenda feltételekről is bővebben értekezhetnek.______________________  (3 )

(3) Kos-eladás. Gróf Hunyady’ gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy 
jövő Pesu János F«jv. vásár alkalmával hágó kosok, úgy mint: Prima Electa és supereleeta 
kosok, Üllői útezában a’ gazdasági Egyesület1 köztelkén szabad kézből eladandó lészen. Ür- 
ményt Julius lOkén 1835. (6 }

(3) Lakás változtatás Pesten. Rehorovs%ky Miklós törv. doct. ügyvéd,
és a1 nin. m. kir. udvari Kamara Ágense e’ f. e. Sz. Jakabtól fogva lakik Dunasoron 7dik 
szám alatt lévő ,,Fcrdinandi“ házban.________________  (3 )

(4) Lo-arveres. Gróf Hunyady’ gazdaságbéli igazgatósága közhírül adja: hogy
folyó észt. September 9kén délelőtti9 órakor kezdvén Mezőkeszy Ürményhez kö/el lévő pusz
tán Nyittra vármegyében, ugyanazon uradalom méneséből 120. — Gróf Eszterházy Mihálvéból 50. 
ló , és pedig az előbbiből: mén — heréit és kancza-csikók idei 25 , esztendős 18, kétesztendős 
24. (mellyek közt egynéhány telivér is) három esztendős 18, négyesztendős 15 , (vagyon köz
tök paripa és kocsi-ló) még anya kancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; esztendős 9 — két 
esztendős tO; — három esztendős 14; és öreg kancza 10; a’ legtöbbet Ígérőnek kész fizetés niel* 
ett eladatni fog Ürményt Julius lOkén 1835. (6 )

(2) Híradás. Ezennel közhírré tétetik: hogy a1 Pécskai kir. kamarai tiszttartó
ságból mintegy 112 kastárral reménylendő idei dézma-méhek e3 folyó lS35dik évi September 
3dik napján magyar Pécska mezővárosában , a1 tiszttartói irószobában tartandó árverés útján 
a’ legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak.

A’ venni szándékozók a’ fent érintett helyen és napon reggeli ó.»ákban tartandó árve
résre ezennel illendően meghívattatnak. Budán Julius 22kén 1835. (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nm. m. k. u. Kamarának rendeléséből közhírré tétetik: hogy
jövő Augustus hónap 8án BudaeÖrsön 300 akó ó , 1000 akó új fehér, 500 akó Budaeörsi , 
és 410 ako Budakeszi új veres b or , és ISO akó pálinka, — ugyanazon hónap lOkén délelőtt 
a1 Tóthfalusi pinezében 300 akó ó, és 1000 akó ú j , délután pedig a' Bogdányi pinezében 
200 akó ó, és 1000 akó új fehér bor, 100 akó pálinkával együtt, — végtére ugyanazon hónap 
llk én  a’ Visegrádi és illetőleg a’ Nagy-Marosi pinezében 1000 akó ó ,  és 800 akó új fehér 
bor, edény nélkül , árverés útján pénzbeli fizetés mellett eladatni fog. — Melly árverésre a' 
venni szándékozók, elegendő bánatpénzei ellátva , megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Ju
lius 30kán 1835. ( 3)

* ' ' * ”' 1 " — ’ 1 1  i——— in i ■■■ ■ i | n i i i ————————
Állandó bizományi (commissions) raktár,

hol „ Pák fórig Franku jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, talál tátik: Erdé/yor- 
szágban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a’ veres sasnál; 
Kanisán, Bossenfeld Jakab; Eperjesen, Ilandl S. E. ; Lőtsén , Ziegler Jakab ; Losonczon, Hla- 
vats I. P. ; Győrben, ileifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a’ nevezett helye
ken mindennemű megbízások elfogadtatnak.

Ó, eltört pukfüflgnak fontja 2 ft pp. megvétetik. Frank Ferenc■*.



(2) Híradás. Tekintetes ns Fehér vármegyében helyheztetett Kálozi uradalom 
gazdasági kormánya részéről közhírré tétetik, hogy az azon uradalomban lévő egész ménes, 
melly több nemesített angol , és arab fajú lovakból á ll; nevezetesen;

X 0 )(

3 darab hágó mén lovak
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— 3 észt. csődörök 
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10 — heréit lovak négy esztendőn felül
3 — 4 észt. heréit lovak
3 — idei csődör és) CJikók 

idei kancza )7 —
folyó esztendő Augustus 17kén Kálóz mezővárosában tartandó nyilvános árverés útján a' töb
bet Ígérőnek el fog adatni, mellyre minden venni szándékozók ezennel meghívaliatnak. Ka
lózon Julius 20kán 1835. (2)

(2) Hirdetmény. Tekintetes Pest vármegyében helyheztetett Nagy-Botsai pusz
tának a’ ns Hajós família birtokában lévő része fmellynek szántóföldje, kaszálló rétje, és 
legelője együttvéve, 1600 négy szeg öllel mérve, 3178 jugerumot, vagy holdat teszen, a’ nyár 
fás erdeit ide nem számítva) a’ birtokosok által a’ fent nevezett pusztán, tulajdon majorjoknál, 
e’ folyó 1835dik esztendei September hónap’ 23dik napján délelőtti 9 órakor árverés útján a 
többet Ígérőnek, 6 egymásután következő esztendőre, z 1836dik esztendei Szent György nap
tól 1842dik esztendei Sz György napig, árendába fog adatni. A’ többi bérleti feltételeket meg 
lehet addig is tudni nemzetes Szeles József kecskeméti főbíró, vagy ugyancsak Kecskeméten 
ns Hajós József uraktól. A* bérleni szándékozók a’ fent kitett napra és helyre a szükséges 
bánatpénzei ellátva ezennel meghívattatnak az Örökösök által. (31

0 0  Vadaszattudomany. Szerzé Pák Dienes. Első kötet; 218 1. ajánlva mlgos 
gróf Károlyi György úr Ő nságának és Bévezetés XX. I. — Második kötet: 223 I. 8rét találta- 
tik és megszerezhető egyenként, fűzve 2 ft 30 krért pengőpénzben; a’ ki pedig egyszerre 
legalább tíz példányt vásárol, kötetlenül 2forintjával kapja: a’ Képíró útczai 321 számú ház 
emeletében, mlgos N. Károlyi Károlyi grófi nemzetség levéltárában. (3)

A D u n a  V z z e n e k  ú l l a p o t j a  a' b u d a i  v i z m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1 8 3 5 -dikben

Ang 2-dikán 5 Láb, 3 Hüv. 9 Von. — 3-dikán 5 Láb, 3 Hüv. 3 Von.
— 4-dikén 5 láb , 4 Hüv. 9 Von. — 5-dikén 5 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— G-dikán
— 8-dik'tn

5  Láb , 
5  Láb,

2 Hüv. 
5 Hüv.

3 Von. 
6 Von.

— 7-dikén 5 Láb, 2 Hüv. 0 Von.

Gabanáuak Pesti piacxi ára Augustus 1-dikén 1 8 3 5 ,
pozáony i  m é 
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•zerü
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szerű
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Tisztabdza
Kétszeres
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2 6 1
9 3 *
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5 0

i i 3 ;
8 6 !
5 6 f
4 6 |

1 0 6 2
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5 3 ;

Zab
Kukoritza
Köleskása
Köle«

3 6 !
8 0

1 8 0

34 ;
7 6 |
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P é n  z f  0  l y  a m a t :

1 Béc* Augustus 4-dikén 1835, köaépár.

1 Status 5 pC. kötél. 102| I 1 8 3 4 ki Status köles 573!
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12. szám. HIRDETÉSEK Augustus Sdtká/i lS3íj-
Ä  H a z a i  rs K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

F i g y e l m e z t e t é s
a’ „ 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 44 i ránt .
A’ két testvér Haza nagyérdemű Fiaival, kik még hírlapjainkra előfizet ni kívánnának, egész tisz
telettel tudatjuk y hogy H a za i’s Külföldi Tudósításitiknak , folyó Julius elején beállott féíesz
tendei teljes számú néhány példányaival még szolgálhatunk. Pest, Julius 22kén 1835.

J  H azai ’s Külföldi Tudósítások Hivatala. 
Zöldkert útcza (^o^ibndier @affe) 498 sz.

Ifj .  K i l i á n  G y ö r g y ,
Könyvárosnál Pesten, Vaczi útczában , hajdani Fesslházban épen most Jelent-meg:

A g r o s t o t h e c a  h u n g a r i c a
complectens plantas siccatas gramineas , cyperaceas et junceas Hun

gáriáé, Croatiae et Daiinatiae.

$ t e  d U ő f e r  U n g a r n s
gefammeíí unt» fűt SJofatnfer unt) befonó men betauértegeku

» o n
j  <b s  is ip m s  m iö ö

'Prof. bér 23otam'f.
* e> \ j y j  XvAfv#

I. )̂cft- Folio, 2 flórén C. Münze.
I n h a l t :  Cyperaceae: Carex alba L., C. atrata L ., C. davalliana Sm. , C. extensa Good., C. 

ferruginea Schk., C. flava L ., C leporina L. , C. montana L ., C. Oederi Ehrh., C. orni- 
thopoda W , C. pallescens L ., C. remota L ., C. Schreberi W ., C. stellulata Good., C. 
sylvatica Huds., C. tomentosa L., Cyperus longus L., — Gramineae : Aegylops caudata L., 
ß cylindrica H ., Arundo Donax L , Avena versicolor V ili., Briza maxima L. , Festuca 
rigida K. , Phlcum tenne Schrad., Poa pilosa L ., Secale fragile MB. ( l )

(1) Figyelmeztetés Éppen most érkezett az alolírt üveg és tükör kereskedő boltb 
ö  Felsége Iső Ferdir.ánd’ nyolez lábmagosságú igen jól eltalált képe pompás rámában ; ugyarr 
ott találtatnak nagy trumeaux tükrök aranyozott rámákban ; igen szép Mária és Krisztus ké
pek , több történeti, eredeti árcz- és táj fest vények , mindenféle nagyságú képekhez bécsi és 
párisi aranyozott rámák ; régi festvények általvétetnek kitisztítás végett, ’s csinosan helyre
állítatnak; mindennemű művészeti czikkelyekre elfogadtatnak a’ megrendelések , 7s azok pon
tosan ’s olcsó áron megszereztetnek Budán a’ várban, Országház útczában, a7 131. szám alatti 
üveg és tükör-kereskedésnél. ([2)

(1) Hirdetmény* a ' nm. m. k. u. Kamarának rendeléséből ezennel közhírré té
tetik : hogy folyó Augustus hónap 22kén nemes Pest vármegyében helyheztetett sz. kir. Buda 

Második Félesztendö 1835
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fővárosától egy órányi messzeségre fekvő Budaeörs nevezetű koronái helységben 215 darab 
valóságos spanyol eredetű 'harmad és másfél esztendős hágókosok, 150 üriik, és 150 darab 
felesleg való legjobbkoru, és tenyésztésre tökéletesen alkalmatos anyajuhok, a’ szokott reg* 
g e li, és délutáni órákban a’ helybeli juhakolban árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetésért eladatni fognak. Budán Augustus 3kán 1835. __________________(3 )

I f j .  K i l i a n  G y ö r g y ,
Könyvárosnál Pesten a’ Váczi útezában, a’ hajdani Fesslházban, épen most jelentek*meg ’s

a’ következő helyeken megszerezhetők:
Aradon: B e t t e l  h e i m ,  S c h m i d .  Nagyszombatban: W ä c h t e r .
Becsben: G e r o l d .  Pécsett: W e id  i n g e r .
Debreczcnben: Cs á t h y .  Pozsonyban: L a n d e s ,  Schwaiger, Wigan 1.
Egerben: P l a n k .  Siklóson: Tó b i.
Eperjesen: B e n c z ú r .  Szebei.ben: T h i e r r y .
Fehérvárott: R á d e r. Szombathelyen: Z s o l d o s .
Győrött: S c h w a i g e r .  Új becsén : M a y o v a l d .
K assán : W i g a n d  s V a j d a .  Újvidéken: K a u l i c z k y .
Kőszegen: R ei char d .  Zomborban : G o t t l i e b .
Kolosvárt: T i l s c h .  Könyváros és köny\kötöknél.

B A J Z A ’ V E R S E L
Velinen, lágy borítékban 1 ft 15 kr. pengő; finom velínen kemény borítékban 1 ft 48 kr. pen.

I f j .  K i l i a n  G y ö r g y ,
Könyvárusnál Pesten, Váczi útezában, hajdani Fesslházban épen most jelent-meg :

I r t a •
S t a n  c s i  c s 31 i h á l.

E l s ő  kö t e t .  P e s t e n  1835. 8rét b o r í t é k  ba k ö t v e  4 8 k r a j c z á r  p e n g ő p é n z b e n .

K r i t i k a i  É r t e k e z e t e k
különös tekintettel a’ M. T. T. munkálatira. Irta Stancsícs Mihál, Első kötet, Pesten 1835.

8rét borítékba kötve 48 kr. pengőpénz. (1J
j e l e n t é s

a’ HÉT VÁLASZTÓ Höteli Hangverseny teremről.
Virtuosok és Művészek akár mi nemben, azonban jeles hirüek, kik ezen, hangver

seny-adásra régtől használt ’s jelesnek ismert hőteli teremet előadásaikra használni kívánnák ; 
valamint mükabinetek és mű-mutatványok tulajdonosinak, kiknek mutatvány-tárgyaik illy 
s z é p  h a j l é k b a n  kiállításra alkalmasak, méltóztassanak bérmentes leveleik által hozzám 
fordulni, részemről bizonyossá tevén őket,  hogy illető tudakozásikra azonnal felelni ’s mi a’ 
teremet vagy talán ahhoz tartozásképen a* Hotelben még egyéb szükséges kényelmeket is il- 
letné, azok iránt a’ legjutalmasb föltételeket teendem. Hauer J ó zsef Ferenc*.
J e g y z é s :  A terem, mint számos esztendeig volt redoute-terem nagy trumeanx-tükrökkel e3 divatos szépluste- 

rekkel van ékesítve; van nagy karzatja a’ közönség számára, hangászat-karzatja, külön följárással, credeuz- 
és mellék-szobái. Különben a teremet, melly egyébiránt is csak közelebb újitatott-meg , kívánság szerint 
ismét új díszbe lehet öltöztetni, az ahoz megkívántatok mindenkor készen lévén.
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(5) Jelentés. Magyar Patika az az , Magyar- és Erdélyországban termő

Palikai állatok, növevényck és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földcsuraknak cs lelkitanítóknak számokra; bogy a’ falusi ügycfogyott, beteg adó- 
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szcrént segíthessenek. — 
Már az I. rész készen van, a’ második rész pedig sajtó alatt van, és az Augustusi Pesti vá 
sárra bizonyosat» kész lesz. A’ kik tehát már előre fizettek, vagy most venni akarnak a' mun
kát nálam a’ képíró útczában 321 szám alatt, v. Eggcnbcrger József könyvárosnál vásárkor 
általvchetik. Az ára bárom — 3 forint ezüstben marad. Pesten Aug. 8d. 1835. 1). Kováts s.k.

Hőtel á  „hét választónál Pesten á  váczi-úíczában.
(3) Azon jeles kényelmit és kellemes fekvés, melly e’ vendégfogadót kétségbe vonhat- 

lanul minden magas és t. ez. Élazó előtt ajánlja, — azon süni szíves pártolás, mellyel e’ fo
gadó szakadatlan dicsckhctik, és azon körülmény, hogy eddig csupán a’ vendégszobák elég
telen száma volt az melly miatt több megszállást nem fogadhatott, arra határoztak: hogy a’ 
szomszéd szinte emeletes épület a’ fogadóhoz kapcsoljam, *s több esztendőre új haszonbéri 
szerződést kössek mind a’ két ház iránt azok magas birtokosával.

Ezen vendégfogadó, mellyet már mostani nagyszerűsége, és egészen új szerkezete 
miatt, a’ fölkapott Hőtel névvel is méltán nevezhetőnek gondoltam, kitüntetheti magát cg}- 
szersmind minden oldalú kényelemmel, Ízletes elrendezéssel, sőt fén n y e l,— mi pedig a’ tisz
taságot, szorgos és jó késziiletü konyhát és pinezét illeti,  hozzá vevén az igen figyelmes és 
jutalmas kiszolgálást, e* részben semmi más helybeli vendégfogadónak engedni nem fog.

Azon uraságokat és t. ez. utazókat, kik saját lovaikon szokták e’ várost meglátogatni, 
szabad legyen figyelmeztetnem : hogy Hotelem kocsiszínekkel kellően ellátva van , az istállók 
pedig nem csak számos lóra készítvék, és nem csak egyedül a’ hirdetésben hanem valójában 
is szellőseb és világosak; a’ takarmány egészséges és jutalmas árán kivül bizonyosan úgy szol
gáltaik ki a’ mint megrendeltetik. Hogy előadásom merő valóság, tiszteletes birodalommal 
kérem a' t. ez. útazókat méltóztassanak saját tapasztalásokkal meggyőződni felőle ’s részemre 
a’ számos megszállással alkalmat nyújtani, hogy csüggcdhetlen törekvésem mellett, méltatá
sukat valójában megérdemelve Hotelem jó hírét föntarthassam. Teljes tisztelettel Pesten Júli
usban 1835. Hauer József Ferencz C3)

(3) Szarvas marha eladás, a ’ nagymélt. ’s méltóságos Bnzini gróf Keglevits 
nemzetség részéiül ezennel közhírré tétetik , hogy szeretett testvéreknek , néhai méltóságos 
Buzini gróf Keglevits László úrnak, országszerte nevezetes tőke, és üsző gulyája öszvesen , 
jelesül 117 darab még fajzásra alkalmatos tőke tehenek, 27 darab négyesztendős, és 49 da
rab háromesztendős , ez idén bika alá jött üszők, 27 darab kéteszlendős és 34 darab egyesz- 
tendős bika nélkül különösen járt üszők, 2 darab még iizésre alkalmas bika,  2 darab bárom 
esztendős, 3 darab kétesztendős, és 10 darab egyeszlendős bikák folyó évi September hónap 
harmadik és következő napjain, Nagy-K atán, a’ hol a’ tőke barom, és a’ 61 darab 
üsző marhák járnak , árverés útján a’ többet ígérőnek szakaszonkint készpénz fizetésért ei- 
adatlalnak ; addig is a’ venni és megnézni szándékozók bővebb tudósítást vehetnek a’ Nagj- 
Kátai uradalom tiszttartóságánál. Kováts Mihály tiszttartó, s. k. (4)

(2) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésében 
közhírré tétetik: bogy f  e Augustus 17én délelőtt 9 órakor Ménesiben a’ számtartói lakás
ban a’ ménesi uradalmi pinczéből, ’s báró Forraynak ménesi kalnája alatt lévő kibérlett' 
pinczéből öszvesen 1746 akó 18 31 d i k esztendei dézma bor, hordó nélkül, a’legtöbbet ígérőn ele 
nyilvános árverés útján részenként, vagy áltáljában, a’ felsőbb helybenhagyás fenttartása-
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melJeU, kész pénzért «ladatni fog. — Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánat- 
pi„/Pj ellátva megjelenni ezennel hivatalosak, Budán Julius 27kén 1835. (3 )

(2) Hirdetmény. A’ ntn. m. k. udvari Kamarának rendelése következésében 
közhírré tétetik: hogy a’ kir. koronái és kamarai uradalmaknak ez idei nyiretü juh- és bá-
rúíjy-gyapja, nevezetesen :

A’ Bánátban lévő Sz. Andrási uradalom részéről 22 mázsa 42 font juhgyapjú, — 1 m. 
81 f. báránygyapjú ; — az Aradi u. 41 m 55 f. juhgyapjú, 3 m. báránygyapjú; — az Ó-Budai
и. 47 m. 95 f. juhgyapjú, 4 m. 50 f. báránygyapjú ; — a’ Diósgyőri u. 50 m. juhgyapjú, 4 m. 
báránygyapjú — fuvarbértól mentesen Pestre szállítva, ’s mindegyik uradalomra nézve külön 
tartandó titkos árverés útján olly feltétel alatt eladatni fog: hogy a' venni szándékozók köte
lesek legyenek legfőbb ajánlatikat tulajdon kezokkel aláirtt, lepecsételt ’s mindegyik urada
lomra nézve külön teendő nyilatkozásban kijelentve legfeljebb f. e. Augustns 17ig a’ nm. m.
к. ii. Kamara elnökségének Budára beküldeni. A’ venni szándékozók nyilatkozási leveleik’ f. e.
Augustus 18kán délelőtt az illető biztosok által felbontatni, ’s azon venni akarók, kik a‘ 
fmnkijegyzett uradalmi gyapjúra külön külön legtöbbet Ígéretének, további árverés nélkül a* 
szerződési levélnek legfőbb ígéreteik szerint való készítése végeit meghívattatni, a’ többi ajár.- 
kozók’ leveleik pedig legnagyobb titoktartással szinte az illető biztosok által azonnal ele- 
nyésztetni fognak. A’ fennkijegyzett határidőnek elmúlta után további ajánlatok el nem fogad
tatnak ; szintúgy köteles a1 venni szándékozó ajánlatát nyilván, és szdmszerint meghatározni, 
mert határozatlan, és csak áltáljában, vagy mások ajánlatához képest való percentumi ajánl
atokra nem lesz tekintet. A’ Diósgyőri, Aradi, és Sz. Andrási uradalmak’ juh- és bárány- 
gyapja az árverés határnapján a’ Pesti kir. sóhívatal épületében, ’s egy részt talán az Ó Bu
dai kir. kamarai tiszttartóság’ udvarában, az Ó Budai uradalmi gyapjú pedig az ottani kir. 
kamarai praefectusi hivatal épületében lészen lerakva, s megnézhető. Egyébbiránt köteles a’ 
legtöbbet ígérő már as szerződési levélnek aláírásakor 3000 f. kész pengő pénzben foglaló fe
jében letenni; az is jelentetik előre: hogy nem vévén a’ kosok és anyajuhok gyapja közt 
való külömbséget tekintetbe, elmérülés fejében (Einwage) csak kétpercentumi ráadás enged
tetik,  ’s hogy a1 vevők kötelesek a’ gyapjúzsákokat az illető uradalmaktól azon az áron meg- 
Aáltani, mellyen vétettek. Budán Julius 30kán 1835. (3 )

(2) Értesítés. A sz. kir. Kassa városhoz tartozó Buzsiuai erdő kerületben meg
ürült erdészi tisztség (Waldförster) betöltésére, inellyhez 160 ft pp. évi díj, 24 pozs. mérő 
rozs, 52 pm. zab, 36 mázsa széna, 2 szekér szalma, 12 Öl-fa termesztmény és szabad lakás 
járul,a’ nm. m. k. udvari Kincstár határozata következésiben ezennel csődület(cencursus)nyittafik • 
meg. Mindazok tehát, a1 kik ez<*n tiszltség elnyerését óhajtják , kérő irásikat e1 f. év Oct, lig 
a ns Kassa sz. kir. város tanácsának mtitassák-bé. Budán Julius 2oén 1835. (3 )

N a g y ,  és F ő r a k h e l y e  a ’ T e m p l o m i  É k e s s é g e k n e k .
2) Pesten a’ váczi útczáb vi az Ámornál 26dik szám alatt Fries Antal ’s Társasága cs. kir. 

priv. Selyem-szövet gyárának rakhelyén készen találtatnak nagyobb mennyiségben több 
száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. Pluvialék, Dalrnatikák, ésK ísu lák , akáregész, 
akár fél ,  vagy közönséges ékességekkel gazdagítva, »zen kiviil, minden 'ehető Reverenda 
matériák, u. m. Schvamilionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok , 3 Dráfok, s a ’ t. egész 
es fél gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igazfestékü, és közönséges Damaszt 
Z ís>.lókra, finom festékii Karín rzsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, Quadrátok, Kapu- 
c/.ijimok, K nniurák, és Övék , mellyeket a’ Főtiszt. Papságnak a’ legillen lőbb gyári áron 
alázatosan ajánlják Fries Antal és társa , (3)
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13. 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 .
S zerd á n  K is-A sszo n yh ó ’ 12 d  ifi napján. 1 tiöó.

M. A G Y A R- É S E R D É L  Y ÜR SZÁG.
Pozsony. Augustus 4dikén a’ 341dik orszá

gos ülés egyedid a’ jnéltos. Főrendek által tarta
tott, mellyben az országos sérelmek felett folyt 
a’ tanácskozás. Ez alatt az alsó táblai Rendek ke
rületi ülésekben a" szólás-szabadságot tárgyazó 
üzenet felelt tanácskoztak, mcllyet Augustus 5di- 
kén a’ 342dik országos ülésben szótöbbséggel hely
ben hagyván egy küldöttség által, a1 Győri káp
talan követe szónoksága mellett, a’ borítéki czí- 
met tárgyazó üzenettel együtt, mellyben előbbi 
vélemények mellett megmaradtak, a’ felső táb
lához küldték. A’ mélt. Főrendek a1 borítéki czím- 
re nézve most is előbbi véleményük mellett ma
radván, felszólítják ismét az alsó táblai Rende
ket, javalljanak valamelly közép utat, melly 
mind a1 két részről elfogadható legyen. Az alsó 
táblai Rendek a’ szólás-szabadságot tárgyazó két 
kérdésre nézve előbbi okfejeik mellett maradván, 
egy üzenet által felszólították a’ mélt. Főrende
ket Nádor O Fensége közbenjárásának kikérésé
re. Ezen üzenet azonnal tanácskozás alá vétet
vén, Nádor O Fensége, miután a’ mostani és 
1807dik esztendei esetek közötti különbséget fon
tos beszéddel megmutatta, kijelenté, hogy a' köz
benjárást illy formában fel nem vállalhatja. A’ 
mélt. Főrendek is köz akarattal előbbi vélemé
nyük mellett kívántak maradni. Aug. Gdikán a’ 
343dik országos ülésben a1 mélt. Főrendek a'ná
dori itélő-mester által a’ fent említett értelemben 
készített viszonüzenetet helybenhagyván, egy 
küldöttség által Yáczi püspök 0  Excja szónoksága 
mellett átküldték az alsó táblai Rendekhez, kik 
ez úttal, valamint a’ mélt. Főrendek is , az or
szágos sérelmek felett folytatták tanácskozásaikat.

Ő cs. kir. Felsége a1 magyar kir. udv. Kan- 
czelláriához bocsátott legfelsőbb határozata által 
udv. kanczell. conc. practikáns Etskai Lázár Á- 
goston urat ugyanott tisztlb. udv. concipistává 
méltóztatott kegyelmesen kinev ezni.

Második Télesxtendl.

Kalocsáról Aug. 8ikán. A’ lefolyt hónak vég
napjain adták itten szorgalmaikat kitüntető pró
batételeiket, a' nevendék Papság, az ájtatos Szer
zettől oktatásait vevő gymnasium, és a’ nemzeti 
oskolák. Örömtől lelkesülve érzettük a* czélsze- 
rű nevelésnek áldásait. Csinos és szerény maga
viselet, szelíd arczaikban kitűnő ártatlan erkölcs 
jelelték bátor feleleteiket. Édes érzettől hevíile 
nemzeti nyelvünk terjedését óhajtó keblünk, mi
dőn több német születésű gyenge nevendékek aj
kain egy évi fáradságaik után is olly szépen, olly 
érthetőleg halhattuk nemzeti nyelvünk ejtését. 
Hála! ’s forró köszönet nagy mélt. K 1 o b u s i c z- 
k y  P é t e r  Kalocsai Érsek Ő Exjának, ki az 
ifiak neveltetése iránt viseltető atyai szorgos gond
jainak nyilvános kitünésével, mind a’ három os
kolai intézetekben, a’ keresztény tudományból 
tartott próbatételekre kegyesen megjelenni, és 
azokat végig figyelemmel kísérni szíveskedett. —  
A’ nemzeti oskola gyenge nevendékeit szorgalmi 
ösztönül hozzájuk illő ajándékokkal, tanítóikat 
pedig fáradságaik méltánylása mellett bő jutalom
mal megörvendeztetni méltóztatott. Valóban jó 
és tiszta szíve csak boldogítani van alkotva!

A’ Kalocsai ns. Főkáptalan ország-gyűlési 
követe, Főtiszt. N e h i b a  J á n o s  kanonok úr, 
a’ nevendék papság kormányozójává lettkinevez- 
tetése következésében ország-gyűlési követségé
től felmentetvén, helyébe Főtiszt S z a t h m á r y  
A n t a l  prépost, és kanonok úr küldetik.

Esztergom. Aug. 6dikán a’ királyi gyúrna- 
siumban a’ classificatio elolvasása előtt egŷ  deák 
az oskolai esztendőnek végén alkalmaztatott la
tin verseket declamált, másik latin beszédet a’ 
halhatatlan Cicerónak érdemeiről mondott, har
madik derék magyar versekkel elbúcsúzott. Az 
egész tanúló ifjúságnak száma 298 volt: neve
zetesen a’ második humanitás oskolában 66, (e- 
zek között 29 eminensek vagy jelesek) , az első 
humanitásban 48 (jelesek 18), a’ negyedik gram«

| matika oskolában 34 (jelesek 10), a’ harmadik
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grammatika oskolában 42 (jelesek 11)» a máso
dik grammatika oskolában 57 (jelesek 18), az el- 
s > grammatika oskolában 51 (jelesek 14). A clas- 
sificatióról Virgiiiussal mondhatni: D i g n a  la- 
b o r a n t i  r e s p o n d e n t  p r a e m i a  cu ra e , 
Délkor a’ Bcnedictinusok residentiájában fényes 
ebéd volt.

A’ közelebb múlt oskolai esztendő végződte
ti or a’ Pozsonyi királyi Academiának hat szegé
nyebb sorsú de jó igyekezető nevendékei, a Po
zsonyi kerületbeli oskolák főigazgatója Főtiszt, és 
(Nagyságos Adamkovics Mihály kanonok és kir. 
t inácsos úr bőkezűségéből fejenként 120 váltófo
rint segedelempénzt kaptak.

Klenóczból Gömör vármegyében Jul lGikán 
írják, hogy miután azon környékben f. e. Május 
közepe óta a’ petécs és más abból származott nya
valyák pusztítottak, most a* himlő ütött-ki, mel- 
lyet oda egy asszony vitt magával, bs olly sze
mélyek is estek belé, kik 15— 16 esztendővel 
ezelőtt tehénhimlőben voltak, *s kikről az orvo
sok másokat is beoltottak; mi a' szülőket gyer
mekeik bcoltatásától nagyon elidegenítette. Oka 
azonban e’ szomorú történetnek nem az , mintha 
a’ jó tehénhimlő beoltása foganatlan volna, ha
nem hihetőleg a z , hogy az oltásra nem jóféle 
himlő volt alkalmazva, más részről pedig a 
szülőknek azon rósz szokása, melly szerént be
oltott gyermekeiket az orvosoknak nem örömest 
inutatják-meg, nehogy az nekik a' himlő-matéria 
kivétele által fájdalmat okozzon. Más helységek
ben a' nyavalya még nagyobb pusztításokat tett; 
sőt Nógrád vármegyében egy helységben, mint 
beszélik, négyen kivid minden gyermekek elhal
tak. — Az aratás jó reménnyel bíztat, de a’ ga
bona ára nem akar alább szállani. A’ széna ter
mesztés Kis-Hont vármegyében nem igen kedve- 
zőleg ütött-ki, mert a’ füvek gyökereit apró alig 
látható férgek elrágták.

Gáttája Julius 20. Torontál vmegyén keresz
tül utazván bámultam a’ vetések rendkívüli bu
jaságán, de még inkább csudáltam Temes vine* 
gyének a’ Temes és Berzava vizek körül mutat
kozó bőségét, nevezetesen itt nálunk Gáttáján az 
uraság tábláján egy köblös földön a tisztabúzá
ból 40 és 44 csomót is , 13 igen nagy kévével 
számítva, olvashatni; szinte illy gazdag a jobbá
gyoknak is minden néven nevezendő gabonafaj- 
termése, úgy hogy átaljában egy 1600 O  ölből

álló hold földre 3 3  c s o m ó t  lehet számítani. Való 
ugyan, hogy a’ jobbágyok némelly táblákat a’ 
mag szűke miatt tavaszival vetettek be , de ezen 
hijányt a’ kukoriczának fél század óta nem ta
pasztalt gazdag termése elegendően kipótolja. E' 
bőség hírére a1 dunántúli vmegyékből már is cso
portosan tódulnak le Temesnek téréire megtele
pedni a' magyar lakosok, szomorúan festvén le 
azon felső vmegyékbeli most uralkodó nagy szük
séget ; mellyet azonban , ha alföldi termésünk é- 
pen marad, a’ Dunán felszállítás ki fog elégíthet
ni. — Örömmel is nézik a’ földes uraságok , 
hogy sok év óta messen állott telkeik, a’ legsze
lídebb és szorgalmas magyar lakókkal most hir
telen betelnek, és jószágaik ez által csudaképen 
szépülnek. — Még azon jó is járul a' Maroson 
innen fekvő vmegyék bőségéhez, hogy az ország
nak legtöbb részeiben uralkodó marhadög (Pest 
vmegyében is erősen dúl) itt eddigelé sehol sem 
mutatkozott. Mi a' gabona itteni árát illeti, az 
még eddig nagyon nem szállhatott le, mivel csak 
most van divatjában a’ takarás, ennélfogva a' 
kétszeres búzának köblét 8, a" kukoriczáét 7 , a 
zabét 6. v. frjával elhordják ; de képzelhetni, hogy 
nyomtatás után alább fog szállani, ha csak igen 
sok hajó nem érkezik. Megjegyzésre méltó, hogy 
a’ tiszta búza mindenütt, merre csak keresztűj- 
jöttem, üszögös, a1 kétszeres i s , de kevésbé. I j 
lakosainkat vídámítja főképen a’ szénának soka
sága, sőt a" már mutatkozó sarju is , mert kö
zönségesen egy 1600 □  ölbiil álló hold 60—80 
petrenezét, vagy 2—3 jó mezei boglyát is meg
termett. J . . .  r.

Pesten folyó August. 17dikén fog tartatni a' 
Magyar- és Erdélyországi Kegyes oskolák pro
vinciális gyülekezete részéről néhai dicső emlé
kezetű I. Ferencz Ő cs. kir. Felségéért a' végső 
halotti pompa. A’ sz. Mise-áldozat után, melly 9 
órakor kezdődik, a"Szerzet templomában halotti 
beszédet fog elmondani T. Spányik Glycer úr.

Pesten Aug. 3dikán aggkori végső elgyengü
lésben megholt Pa u e r  Ka t al i  n asszony, Rum- 
bach Sebestyén orvos-doctor hitvese életének 74- 
dik esztendejében.

A U S T R I A .
Bécs, Augustus 6dikán. A’ nagyúri testőr

sereg osztályos generálja Achmed Fethi basa, kit 
Mahmud sultan (3 Magossága rendkívüli követ
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ségben egy levéllel küldött ide, mellyben boldo 
gult I. Ferencz császár Ő Felsége halálán sajnál- 
kodását, egyszersmind most uralkodó I. Ferdi- 
nánd császár és király 0  Felsége uralkodása kez
detéhez szerencse-kívánásait jelenti, nehány nap
pal ezelőtt ide érkezett, ’s az elfogadására ké
szítettgróf Keglevich palotába (a’ Wiedcnen) szál
lott. Ma pedig Ő Felsége a’ császár által a’ csász. 
kir. udvarban tartott audienczián megbízatását 
teljesítette, ’s azután császárné Ő Felségénél is 
audiencziára bocsáttatott.

N A G  Y B R I T A N N I A .
Brüsselből egy tiszt javallatokat vitt London

ba, mint a’ Times írja, a’ spanyol királyné szol
gálatába fogadandó 2 ezernyi gyalog és lovag 
csapat iránt, mell) nek vezérlésére elegendő belga 
tisztek találkoznának olly feltételek alatt, mellyek 
őket a’ háború végével a’ belga sereghez előbbi 
rangjokba visszalépni nem gátlanák. Azonban nem 
igen fogadtatik-el az ajánlat, mert a’ most készülő 
expeditio elegendőnek tartatik a’ kitűzött czél 
elérésére.

A’ ministeri hírlapok tagadák, hogy a’ porta 
Ellis úrnak, Persiába nevezett követnek nein en
gedte volna meg Pluto angol hadi bajón Trapezunt 
felé menni, mire ő (Ellis) nem is kért fermant. 
A’ Times ellenben állítja, hogy kért, ’s tagadó 
választ kapott; Pluto gőzhajó ágyúit lerakta ’s 
jachttá változott, hogy ellene, mint hadi hajó 
ellen, kifogása ne lehessen a’ portának. De ha a’ 
törökök illy alakban keresztül bocsátják is azt, 
váljon (kérdi a’ Times) a’ portának e1 nyomoru 
engedménye ki pótolja-e Anglia nemzeti becsü
letének veszteségét, mellyet már az elővett esz
köz is magába foglal í — A’ Globe erre így felel: 
Egy héttel ezelőtt határozottan ellenmondánk egy 
ferman megtagadásának, melly nem is kéretett. 
Most némelly angol és franczia oppositiói hírla
pok ismét abban találnak okot Anglia és Fran- 
cziaország kormányinak ócsárlására, hogy hadi 
hajókat nem küldenek a’ Dardanellákat ostrom- 
lani. Újólag mondjuk, hogy nem a’ porta vona
kodása, sem ama sokképen megvesztegetett nevű 
szerződés záradéka indítá kormányunkat arra, 
bogy Ellis urat yachton, nem hadi hajón küldje. 
Törökországgal 1809ben kötött egyezésünk az, 
melly a’ Dardanellákból békességkor minden hadi 
hajót különbség nélkül kizár. Az Unkiar-IskeJes- 
s i kötés csak háborúkor léphet erőbe, de mi

Angliát vagy más státust illeti, a békesség idejére 
elvállalt előbbi kötelezéseket meg nem változtat
ja. Érdekünk kívánja felügyelni, hogy e’ köte
lezések másoktól is megtartassanak; és így mi 
nem lehetünk elsők azoknak megszegésében.

A’ Morning-Chronicle szerint D. Miguelnek 
egy ideig 300 ft. stlget adott a’pápa hónaponkét; 
de O Szentsége közelébb tudtára adá az exusur- 
patornak, hogy nyugpénze megszűnik. A’ négyes 
szövetség esztendőnként 16 ezer ft. stlget ren
delt Don Miguelnek olly feltétellel, hogy Por
tugal ügyeibe avatkozni nem fog; de leköszöné
sét visszahúzván, e’ határozat is szükségesképen el
enyészett.

Az alsó ház Jul. 20diki ülésében több tár
gyak közt az orangista társaságok is fenforgottak, 
’s Russel lord Irland íőtitoknoka nevében jelenté, 
bogy a5 kormány az irlandi zavargások meggátlá- 
sa , és az ottani politia jobban szerkezése iránt 
billtszándékozik előterjeszteni ; továbbá kinyilat- 
koztatá, hogy aJ kénszerítő bili ideje Irlandban 
Aug. lsőjén kitelvén , a’ kormány nem kívánja 
azt megújitatni (zajos tetszés a’ ministeri pado
kon, kivált O'Connell fenhangon jelenté megelé
gedését).

A’ Morning-Chronicle azon jelentése , melly 
szerint az angol kormány Don Carlosnak meg- 
iizené , bogy ha a’ királyné ügye mellett harezoló 
angolok kö/iil valakit elfogván, az egyezés
sel ellenkezőleg bánik vele , ezért ő maga fog fe
leletre vonatni, ellenmondásra talált; ’s az em
lített hírlap újabban állítja, hogy Don Carlos- 
hoz illy közlemény intézteiéit, ’s hatás nélkül nem 
marad.

A’ Sandwich szigetekről érkezett tudósítá- 
tások szerint Owaihiben újság adatott-ki fa-met
szésekkel, ’s benne találtatnak minden hajók ne
vei, mellyek HonaluJa és Oahu kikötőiben meg
fordultak, hanem angol-owaihi dialektus szerint, 
p. o. London, Ladanának; Cristol, Bretsetolának 
’s a’ t. íratnak.

A’ felső ház Jul. 21diki ülésében Russell 
lord számos kiildötséggel jelent-meg a’ sorompók 
előtt, ’s átadá a’ városi reformbillt, az alsó ház 
nevében azon kívánságot jelentvén, hogy azt ő 
uraságok fogadnák-el. A' küldölség eltávozta u- 
tán Lansdown lord 'avallá, bogy a’ bili először 
most mindjárt olv; s assik-fel, másodsori olvasása 
pedig Jul. 28kára haíasztassék , mi ellcnmon lás

)(
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nélkül elfogadtatott. — Az alsó ház Morpeth lord 
indítványára biztossággá változott az irlandi egy
házi reform bili felett. Peel R. sir ezelőtt tett 
nyilatkozásánál fogva (1. 8 szám hirl.) két részre, 
t. i. a’ tizedíizetést és a' ftlelcsleg eltulajdonítá
sát illető bilire, kíváná azt szakítani. „Nem titko
lom, monda, hogy nagy akadályokkal kell szembe 
szálnom, mcllyek főkép a’ statusegyház és egyhá
zi vagyon ellen elterjedt előítéletekből ezrednek, 
pedig ezek mind alaptalanok. Irlandban a’ pro
testáns papság száma nem olly nagy mint állíta- 
tik,  ’s csupán a' protestáns népség szükségeinek 
megfelelő. Mi a' papság gazdagságát illeti, tuda
kozódásiul után merem állítani, hogy átaljában 
az irlandi papság egyes tagjainak esztendei jö
vedelme 190 font sterlingnél többre nem me
gyen. E’ szerint ugyan mire valók a’ papok 
mammonja ’s gazdagsága elleni szavalások ? Nem 
inkább mondhatnánk-e, hogy e’ jövedelem ke
vés hivatali helyzetük fentartására. Innen termé
szetesen következik, hogy az egyházi jöve
delmekből nem csak felesleget nem remélhet
ni, sőt híjánytól tarthatni. Már pedig a’ bilinek 
az eltulajdonítást illető része a1 felesleg létezésén 
alapul; e’ rész tehát szükségtelen, ’s általa csak 
egy igazságtalan és veszélyes elv szenteltetnék- 
meg. Ha kétséget szenvednének azok, miket az 
irlandi egyházi felesleges jövedelem lehetetlensé
géről mondtam, hivatkozom a’ kormány által 
nevezett vizsgáló biztosság jelentésére, melly be- 
szőve elesmeri a’ lehetetlenséget’s bizonyítja, hogy 
a’ ministerek tudva hibát követtek-el.“ (tetszés 
az oppositio részéről). Ezen állítását nyomosán 
kifejetegetvén, így végzé beszédét: „Midőn a’ 
bili egyik részét ellenzem, csak lelkiesmere- 
tem szent kötelességének teljesítését tartom sze
mem előtt, ’s megbántott becsület érzésnek vagy 
pártoskodásnak semmi befolyása sincs rám. A’ 
bilit azért kívántam két felé választatni, hogy a’ 
velem egyetértő tagok, a* tized kérdést illető igaz
ságos és hasznos határozatokat elfogadhassák. 
Az eltulajdonítás elvét, ismét mondom, ellenzem 
fogom minden erőmből, mert ha az egyszer meg- 
álapítatik, Irlauban a’ statusegyház leromlását 
fogja maga után húzni bizonyosan.“ Az érdemes 
baronet beszédét szokás szerint kitűnő szónoki 
talentom bélyegző s az egész ház figyelemmel 
hallgatá. Spring-Rice úr ellenveté, hogy a’ ház e’ 
javallatot nem fogadhatja-cl az eltulajdonítás el

vét megállapító ’s ezelőtt alig három hónappal 
tett határozatának megtagadása nélkül. Ócsárlá 
Peel R. sírnék a’ ministerek ellen irányzott ke
mény kifakadásit, több helyeket számolt-elő, hol 
M— 15 protestáns alig lakik, mégis a’ pap 
500 — 900 font fizetést húz „Csak ezen új bili 
biztosítja, úgy mond, létesítését az eltulajdoní
tás elvének, mellyel a1 ház hosszú és alapos 
vitatás után elfogadott, ’s bámulnom kell, miként 
az érdemes baronet még remélheti, hogy a’ ház 
többsége előbbi saját tettétől következetlenül eláll, 
s ünnepies határozatával felhagy ánd.“ (tetszés a’ 
ministeri padokon). Peel R. sir javallata mellett 
s ellen több tagok szólották ; az okok ugyan

azok valának, mellyek Mart. 30dikán Russell 
lordnak az egyházi felesleges jövedelem eltulajdo
nítása iránt tett javallatakor mind két rész
ről íelhordattak. Peel R. beszédét, szónoki tekin
tetben, a’ ministeri hírlapok is remeknek vall
ják. „Hacsak arról volna szó, így ír a* Globe,hogy 
a’ felesleg az irlandi papság közt egyenlően osz- 
tassék-fel, már el volna döntve a’ kérdés; de más 
emberek érdeke is forog-fen. A’ fő problémát, 
melly megfejtésre vár, egy szóval sem érintő Peel 
R. sir; azon probléma pedig ez: miképen egyez
tethetik-össze a’ protestáns istentisztelet iránti 
gondosság a’ többi népség erkölcsi szükségeinek 
igazságos figyelembe vételével? Robert sir bár 
az arithmetika ’s rhetorika minden figuráival mu- 
tassa-meg, hogy a’ protestáns egyházra nincs 
szerfeletti-gond fordítva; Cashel és Tuam katho- 
likus többséget sohasem fogja meggyőzni arról, 
hogy az Armagh és Dublin protestáns egyházának 
kizáró javára adózni tartozzék.“ Erre nézve 
Spring-Rice úr beszédéből ezeket közli: „Armagh 
és Dublin egyházi kerületekben legtöbb protestáns 
lakik, u. m. 694,000 angol egyházi, és 638,000 
presbyterianus; egész Irlandban 852,000 püspö
ki, átalánfogva pedig 1,334,517 protestáns. Eb
ből kivévén az Armagh és Dublin kerületekben 
lakók számát, Cashel és Tuam kerületekre csak 
150,473 protestáns marad; katholikus pedigCas- 
helben 2,220,000, Tuamban 1,188,000, öszve- 
sen 3,408,000 lakik. Ezt az érdemes baronet szá
mításában nem érintette; váljon miként fogja el
egyenlíteni? miként akar rendszerével békessé
get’s nyugodalmat adni Irlandnak? (tetszés). Ha 
az érdemes baronet okoskodását követni akar
nék , Irlandbap a’ protestáns statusegyházat még
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akkor is fentartanunk kellene, ha az ottani nép 
egészen katholikussá lenne; azon állításnál-fogva 
pedig, liogy Anglia és Irland eg) háza egyesített 
egyház, jusunk lenne északi vagy déli Iriandtól 
a’ felesleges jövedelmet elvonni ’s az angol egy
házra fordítani.“ Young G. F. úr kinyilatkozta- 
tá, hogy ámbár Russell lord Martiusban telt in
dítványát nem pártolta, most miután azt az ir- 
landi egyházi biztosság igazolja, hozzá áll. Ing- 
lis R. síinek heves kifakadásit az eltulajdonítás 
elve ellen lármás mozdulatokkal háboríták-meg 
az irlandi tagok; e’ zavargás közt Ilume úr a’ 
vitatás elhalasztását javallá, mi elfogadtatott.

A’ spanyol hadfogadás igen ked\ezőleg fo ly: 
Tupper, ezredes helytartó, a’ skócziai brigada 
vezére Glasgowba ment, honnan Julius 25dikén 
500 legény fog S. Sebastian vagy Bilbao felé e- 
vezni. Kingstonban 250főnyi láncsás osztály van, 
melly Greenwichből egyenesen Spanyolországba 
menend. Az Irlandban fogadott csapatok Julius 
27dikén indulnak; két hét alatt mintegy 7 ezer
re fog menni az elszálítottak száma* Evans bri- 
gadás general, Evans ezredes testvére, Dublin- 
ban Juh 17dikén mustrát tartott; mindenik ka
tona neve felkiáltásakor egy shillinget kapott. 
Az irlandi brigada hat csapatból ál l , altisztjei 
mind az angol seregben szolgáltak. O’Connell C. 
M. úr új irlandi ezred kiállításával bízatott-meg.

Az alsó ház Juh 23diki ülésében a’ Peel úr 
pótlék-javallata felett tüzesen folyt ’s be is zára
tott a’ vitatás. Mellette szólották Stanley lord, 
Bateson sir, és Jackson törvénytudó; ellene Mard 
úr radicalis, Shiel, Morpeth lord, Russell lord 
és végre tüzes beszédben O'Connell Dániel. A' 
háznak „szavazást“ kívánó hangos kiáltására (éj
fél után 3 órakor) a’ karzatok megüresültek. 282 
szó volt a’ javallat mellett; 319 ellene; és így a’ 
ministerium 37 szó-többséggel győzött. Majd az 
attorney - general megemlítvén, hogy nem rég 
Londonnak city nevű községében olly személy 
választatott scheriffé (Salomons nevű zsidó) ki 
jó Jélekismérettel mind azon esküvési nyilatko
zásokat nem teheti, mcllyeket mint grófsági 
scheriff adhatna, oily bili behozhatását kérte, 
melly szerént a’ városi scherifek ugyanazon eskü- 
véseket tartozzanak letenni, mellyek alatt a’ gróf
ságiak viselik hivatalukat.

Julius 24dikén az alsó házban bizonyos ké
relem előterjesztetésekor kinyilatkoztató Riissell

lord: hogy e’ mostani ülés alatt niár az ángol ti- 
zed-rendszer reformja fel nem vétethetik; de a’ jövő 
parlamenti ülés legelső napjaiban fog a’ kormány 
e’ részben törvény-javallatokat előterjeszteni.

Mina general egy londoni barátjához küldött 
levelében csudálkozását és kedvetlenségét nyilat
koztat á azon, hogy O’Connell és Price urak a’ 
parlamentben olly tüzesen támadták őt meg mint 
tisztet és mint embert. Mina sajtó által igyekszik 
világ elébe bocsátani, hogy? azon megtámadások 
helytelenek vaíának. Ha az igazság nap-fényre 
jő , mond a' Courier, meg fogjuk látni: hogy' 
Mina Charaktere szenny nélkül való, mint min
denkor v ólt.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A* Messager Juh 29ikén így írja-le környűle- 

tesen a’ király élete ellen elkövetett merészletet: 
„Szomorú kötelességet teljesítünk, midőn azon 
véres gonosztett környülményeit kell közölnünk, 
mellyel nem győzünk eléggé sajnálni és kárhoz
tatni. A’ király, miután a’ boulevardon az egész 
nemzeti-őrsereg homlokrende előtt ellőtt ellova
golt, ugyanazon linián a’ Yendome-piacz felé visz- 
sza akara térni, hol a’ seregeknek előtte el kelle 
léptetniük. 12 óra után néhány perez múlva , é- 
pen azon pillanatban, midőn a’ boulevard du 
temple dombjára, a’ kis kotélentánczoló színhez 
nehány lépésny ire érkezett, iszonyú durranás hal
latszott, hasonló egész katona-csapat tüzeléséhez. 
Többb személyek megölettek. Egy pillanatig köz 
ijedelem terjedett-el. Aggódva tekintett minden 
maga körül, ’s azután szemeit a’ királyra szegez
te. Ez lovon ül t ; sem őt, sem a’ herczegeket legki
sebb sérelem nem érte. De mennyi vér omla körü
lötte ! menny i személy gyilkoltatott-meg! milly te
temes a’ veszteség ! Milly szivszaggató lárma , 
milly közönséges csíiggedés töltött-el mindeneket l 
A’ király oldala mellett Mortier marsai, a’ 8dik 
ezred alezredese ’s több generálok halva rogyá- 
nak-le, ’s a’ boulevardnak azon házzal, mell) bői 
a’ lövés történt, átalellenben fekvő részén, nem
zeti őrök , polgárok, asszony ok , gyermekek 
hullottak-eh A’ füst a’ boulevard du temple-n ü€- 
dik számalatt lévő ház harmadik emeletéből Ját
szott kigombolyodni; ’s e’ ház földszinti részé
ben ’s első emeletében, egy ablak nyílik a’ bou- 
levardra. E’ ház tüstént körül vétetett. A soka
ság, miután egy pilanatot szomorú és fájdalmas 
megindulásra szentele, mozgásba kezdett jőni
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hangos ürömkiáltozással, mellyből kitetszett, milly 
iszonyodást okozott e’ borzasztó gonosztett az e- 
gész népben. A’ nemzeti őrsereg és a’ sorezredek 
körülállották e’ fájdalom nézőhelyét, melly igen 
rém-tő tekintetet mutatott. E’ sorok írója tüstént 
megjelent a’ gyászos helyen, minélfogva mint 
szemmellátott tanú úgy közli e’ szörnyű eset kör- 
nyű !Hiányéit. Vértől volt az út festve a’ boule- 
v ardon, mellyen még ekkor három ló hevere. 
Az egyik sétahelyen két férfi és egy fiatal asz- 
szony holttestei feküdtek. De a’’ café-turc-ben volt 
a’ legkeservesebb látomány. Az egyik biliárdszo
bában egy egy matráczon a’ földön feküdt Mortier 
marsai, egyik sorezred alezredese, és a’ 8dik 
nemzeti őrezred alezredese, egy altiszté és három 
közvitéze. A’ kertben több padokból formált nyo- 
szolyán egy generál feküdt, kinek nevét nem 
tudhattuk-meg, noha képe ismeretes volt előttünk, 
hihetőleg Lachasse de Verigny ; fejérruháin D. V. 
betűk voltak. Még lélegzett, ’s az orvosok szor
gosan forgolódtak körülötte; homlokán találá egy 
golyóbis; ’s mivel bizonyos jelek mutatták, hogy 
agy velejét vér futotta-el, nem volt reménység é- 
letéhez Azután abba a’ házba mentünk, mellyből 
a’ lövés történt. Itt újabb borzasztó látomány 
adta-elő magát, de a’melly ellenkező érzelmeket 
támasztott bennünk. A’ második emeleten egy 
szobában királyi ügyész Desmortiers úr két poli- 
tiai biztostól kísértetve ’s Martin du Nord főügy
véd jelenlétében jegyzéket készített a’ történetről, 
’s tanukat hallgatott-ki. Ugyan e’ szoba egyik 
szegletében matráczon egy ifjú ember feküdt 
félmeztelen, kinek iszonyúan összezúzott feje rak
va vala kötésekkel Homloka balfelől mélyen meg 
vala sebesítve, álkapezájának egy része pedig 
Összezúzva. Iszonyúnak látszott fájdalma; szólani 
nem tudott, de jelek által azt mutatta, hogy na
gyon szomjuzik, ’s a’ nyílt ajtón keresztül tola
kodó levegő terhére van. Nem magasztalhatni e- 
léggé azon emberi bánásmódot, mellyel a’ körűlte 
állott törvényszéki személyek és nemzeti őrök 
fájdalmát enyhíteni igyekeztek. Pedig e’ nyomo- 
rúlt vala, legalább gyaníthatólag, a’ gyilkossági 
merészlet szerzője. Megsebesedve találtatott azon 
szobában, mellyben a’ pokol-mív fel vala állítva. 
Girardnak mondja magát, ’s műszerkészítő. Ter
mete kicsiny, korára nézve 22—24 esztendősnek 
latszik. Azon 3dik emeletbeli szoba, mellyben e' 
pokol-mív fel volt állítva, igen kicsiny, ’s mind

hosszára mind széliébe alig 6£ vagy 7 lábnyi. 
Az erőmív ügyesen és erősen vala készítve fából, 
erős vas pántokkal borítva. Erős fa oszlopokra az 
ablakkal egyenközű irányban két keresztgerenda 
volt helyeztetve, mellyekbe 25 rovás vala bevés
ve , ’s ezek közül mindegyikbe egy egy puska
cső téve. Az ablaktól mintegy 1 lábnyira ’s az 
ablak könyöklőjével csaknem egyenlő magosságra 
helyeztetett külső keresztgerendánál a’ belső va
lamivel magosabban állott, úgy hogy a’ lövések 
éppen a’ boulevard közepére mintegy lovon ülő 
ember magosságnyira voltak irányozv a. A’ köv et
kezés, fájdalom ! megmutatta, hogy a’ készületek 
jól valának elintézv e. A’ töltés olly erős v o lt, 
hogy az elsütéskor öt puskacső repedt széljel, 
noha egészen újaknak ’s igen erőseknek látszot
tak. E’ szétrepedt csők sebesítették-meg Girardot. 
Rajta kívül nehány más személyek is elfogattak 
részint a’ ház alsóbb részében, részint a’ mellette 
lakók közűi. A’ királyt a’ kisütésnek talán fél 
másod-perczig elkéste menté-meg a’ haláltól. A’ 
menetel következő renddel tartatott: Elől ment 
a’ király, Joinville herczeggel, utánok Orleans 
herczeg, Nemours herczeg , Lobau marsai , 
Mortier marsai. A’ megsebesültek csak nem 
mindnyájan ugyanazon irányban voltak Mortier 
marsallal, nála közelebb egyik sem volt közűlök 
a’ királyhoz.“

A’ Journal de Paris Julius 29dikén estve eT 
gyilkossági merészletről következő környülmé- 
nyeket közöl, mellyeknek hitelességéért kezes
kedik: ,,A’ gyilkos 39 esztendős, elfogatásakor 
azt v allotta hogy Gerard Jakabnak hívják, ’s Lö
dévé-ból v aló, hol felesége és gyermekei vannak. 
Noha keményen meg van sebesülve , reménység 
van mégis életéhez; ereje, melly tegnap egészen 
elhagyta, ma újra kezdett megjőni A’ pokol- 
mív kisütésekor sebet kapott homloka bal felén, 
orrán és alsó ajakán, melly csaknem egészen le
szakadva csüng; két ‘újjá Összeznzatotf. Azon 
szállás, mellyben Gerard a’ boulevard du tern- 
ple-n lakott, három részből áll; egyik szobájá
ból egy ablak nyílik a’ boulcvardra ; a’ másik 
rész egy konyhácska, ’s egy kis udvarra nyíló 
ablaka van, mellynek ajtaja des fossés-du-temple 
útezára szolgál; e’ konyhán akara a’ gyilkos elil
lantam. A’ szállás említett két részében semmi 
bútor nem találtatott; csupán a harmadik szo
bácskábán leltek két rósz matráczot, méllyé ken
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Gerard fekünni szokott. Talá'tak lakásán két 
szürke kalapot is, mellyek közűi egyiket a’ kisü
téskor szétszakadt puskacsővek darabjai összejug- 
gatták Egy hírlap azt állítja, hogy azon szoba 
falaira, mellyben a’ pokol-mív kisiittetelt, lilio
mok voltak festve illy felírásokkal: „Éljen V. 
Henrik! Érte élni és halni!“ De ez nem igaz.“

A' Reformateur Jul. 29dikén írja, hogy a' 
megelőzött estve 6 órakor a' politiai tisztviselők 
szerkeztetői hivatalába mentek, e hírlap fő-szer- 
keztetője Raspail úr ellen intézett elfogatási pa
rancsolattal; de Raspail úr ekkor éppen utazott. 
Ugyanazon hírlap szerént a’ politia nehány óra 
múlva ismét megjelen\én, a’ főszerkeztető uno- 
kaöccsét Raspail Ödön urat, ellene intézett elő
idézést parancsolatnál fogva a’ politia praefectu- 
rába vitte. A' Journal de Paris az említett jelen
téshez ezt teszi: „A’ dolog valóban így történt; 
a’ Reformateur más szerkeztetője is elfogatott. 
Több más hírlapok hivatalainál is nyomozások 
tétettek, ’s nagy számú személyek fogattak-el. 
Nem sokára közölni fogjuk az elfogott hírlap-szer- 
keztetők neveit.“

Az alsó-rhénusi kurír Párisból Julius 30ikán 
délben költ következő telegraphi hivatalos jelen
tést közöl: ,,A’ csendesség Parisban a’ Jul. 28iki 
borzasztó történet által egy pillanatig sem háborí- 
tatott-meg; neveli az általa okozott kedvetlensé
get a’ gyilkostett közelebbi környülményeinek 
és sajnálandó áldozatainak megtudása. A' király
nak semmi baja. Temetési pompához készülnek 
e’ szomorú nap áldozatainak végtisztességére. A' 
kormány össze fogja hívni a' kamarákat.“

A’ Journal de Paris szerént Rroglie hercze- 
get, ki éppen a’ király háta megctt vala, egy 
golyóbis érte, de a’ becsület-rend nagykeresztesi 
csillagczímerén meljéről elsíklott, ’s formaruhája 
gallérába menvén nyakra valójában megállott, ’s 
csupán egy kissé pedzette nyakát. A’ herczeg 
haza-mentekor találta-meg a* golyóbist ruhájában. 
Raffé ezredes a’ pokol erőmív kisültekor kapott 
sebjében Julius 29dikére virradó éjszaka megha- 
Jálozott.

A' Journal des Debats írja, hogy a’ király 
azon pillanatban, mellyben az elsütés történt, 
egy kérelem-levél elfogadása végett kévéssé elő
re hajlott. Persil úr az igazság-minister Julius 
2fűlikén a“ pairkamara elébe vitte azon királyi 
rendeletét, melly a’ Gerard Jakab megítélését a ’

pairkamarára mint törvényszékre bízza. A* kö
vet-kamara is egybegyűlt Jul, 29dikén Calmon 
alelőliilő hívására. Jul. 2Sdikán estve Calmon úr 
vezetése alatt a’ Parisban jelen-volt követek a 
királynál tették sajnálkcdási ’s liívségi üdvöz
letüket.

A’ Temps szerént Julius 29dikén kétszer 
tartatott ministeri tanácskozás a’ király előliilése 
alatt. Az elsőnek végződtekor 10 óra tájban a’ 
király kemény főfájást érzett, ’s estve nem is 
ment vacsoráim. Mind a’ mellett is esteli kilen- 
czedfél órakor újabb ministeri tanácskozás tarta
tott. Egyik minister a’ király homlokán vala- 
melly verességet vett észre, az alól oda tóduló
vér miatt; a’ király kénytelen volt megvallani, 
hogy homlokát iitődés érte, mellyet egy golyóbis 
pedzése okozott, mit eddig el akara titkolni. Égy 
látszik, hogy eret kellett rajta vágni. Orleans her
czeg jobb ezombja térdén felül valamivel hasonló
an felkarczoltatott. Joinville herczeg lovát is lö
vés érte.

Éjabb tudósítások szerént a’ pairtörvényszé- 
ki biztosság Julius 3Jdikén kérdőre vette a’ gyil
kossági méreszlct szerzőjét. É gy hiszik, neve nem 
Gerard, hanem Ducasse, ki egy a* pairtörvény- 
szék első határozata által szabadon bocsátott áp
rilisi vádlottak közűi Gerard még nem mondta, 
hogy bűntársai nincsenek; de azokat kiadni épen 
nem nem akarja. Egy törvényszéki személy fel
olvasó előtte azon személyek névjegyzékét, kik 
pokol-erőmíve által megölettek, vagy megsebesül
tek , ’s kérdezé : nem mardossa-e lélekismérete 
ennyi áldozatok hallására? „Jól tudom, hogy 
igazságtalanságot követtem el“ így felelt a’ vétkes. 
Azon kérdésre pedig, ki vette illy szörnyű me
részlet végbevitelére, ezt niondá : Mind addig ún- 
szoltattam, hogy végre engednem kellett. Ha a 
fiatal leányt szünet nélkül sarkalják, végre hálóba 
kerül. így ragadtattam én is vcszetségemre. — Ge
rard tehát ingerléseknek engedett? — „Valóban, 
és pedig több nemű ingerléseknek.“ De kiktől 
eredtek azon ingerlések ? „Tudom, hogy fejem 
vész; Örömest nem ncvezem-meg azokat.“ — A’ 
gyilkos Julius 3!dikén meglehetősen vo lt; de 
kétséges: ha valyon élete 14 napnál tovább nyúj- 
tathatik-e, bár a* főváros Iegdcrekabb orvosai éjét 
napot egyé-tesznek áp dósában. De 14 nap alatt 
kétség kívül minden czimborák kitudatnak. öOat 
fogott-be már a’ politia, s többek is nyomoztat-
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nak. Boireau cl fogai ása nagy fontosságúnak látszik. 
A’ R e for mat eu ru Julius 30dikán illy cziintt 
czikkelyéért: „Examinons done, avant de juger.“ 
(De vizsgáljuk-meg a’ dolgot, minekeiőttet ítéle
tet hoznánk) lefoglaltatott. A' királyné már egy 
hónappal elébb névtelen levelekben intetett: hogy 
a’ király Julius 28ikán meg fog gyilkoltatni, ’s 
a’ revue előtt könnyes szemekkel kérte a’ király 
hadisegédeit, hogy a’ király életére vigyázzanak.

AEG Y P T E S.
Kakira, Junius lsőjén. Eljött végre az óhaj

tott idő, mellyben a’ dúló pestis megszűntét je
lenthetem. Itt a1 hivatalos jelentés szerint 32 
ezer ember lett pestis áldozatjává, de a’ meg
holtaknak fele eltagadtatott, ’s számukat 60 e- 
zerre biztosan tehetni. Az európaiaknak ’s elő
kelő törököknek elzárt házaikban és némelly köz
intézetekben nem nagy volt a’ halandóság; de 
a’ köznép, feketék, abyssiniak és el nem zár
kozott európaiak közt iszonyú dúlást tőn; 300 
európai holt-meg hét orvossal együtt. A’ betegek 
ápolásában merész elszántságukkal igen kitüntet
ték magokat Clot Bey, Gaétani, Fischer, Duvig- 
neau és Lachaiseorvosok, kik , Clot Beyn kívül, 
mindnyájan ragadónak állítják e’pestist. Alexan
driában 40 ezer b., 23 ezer holt-meg, S ezer kigyó- 
gyítatott, ’s csak 9 ezer maradt menten a’ nya
valyától. Minap Rigaud franczia orvos is megholt, 
ki Clot Bey véleményének hódolt, ’s a’ termé
szet talán ezt hazudtolta-meg benne. Mehemed 
Ali a’ közelebbi héten visszatér Alexandriába, 
s gondját a’ kipusztult város megnépesítésére 
fordítandja. A' pestis egész Thebe városáig ‘s 
Fa) oum tartományig hatott-el, de ezen túlment-e’ 
vagy se, nem tudhatni. Arabiában többször meg- 
verettek az aegyptusiak, nagy elégedetlenség lí
ra] kodik a’ seregben, miért a’ fővezér, Acbmed 
basa, visszahívatik, ’s helyette Curschid Bey, 
ideigleni minister küldetik Arabiába. Mehemed 
Ali ismét nehány törököt neveze basákká, kiknek 
fizet ésök annyi, mint a’ franczia ministereké. Eb
ből a kincstár bő\ ölködését lehetne gyanítani, 
pedig az orvosok és patikárosok, kik ez időben 
mindég életükkel játszottak, nyólez hónapi fi
zetésükből csak nehezen kaphattak egy hónapit, ’s 
már az éhségtől jobban féltek, mint a’ pestistől; 
sokan elbocsátottak a’ szolgálatból, ’s fizetésüket

a’ consulok által kéntelenek követelni Ez nagyon 
megcsökkenti Mehemed Ali hitelét.

GÖRÖGORSZÁG.
Athene, Jun. lOdikén. Tíz napjainál- hogy 

a’ király thrónra lépett, mégis egy kormán)i 
rendszabás sem hirdettetett-ki, ’s a’ különben is 
újságon kapkodó, most pedig a’ király első tet
teit feszült figyelemmel varó nép békéden kezde 
lenni. Ma délben végre megjelent egy királyi ha
tározat, melly által Kolettis János, belső minis
ter és ministerium elölülője, e’ hivataltól felmen
tetik, ’s statustanácsnoki czímzettel a’ franczia 
udvarhoz rendkívüli követté ’s meghatalmazott 
ministerré neveztetik az elhívott Karadjas Kon
stantin helyébe. A’ belső ministerium ideiglen 
Praides igazsági ministerre bízatik. E’ királyi 
rendelet Armansperg gróf statuskariczellár és i- 
deigleni nagypecsétőr által is aláíratott és a’ mi
nisten tanácshoz intéztetett. Kolettis a’ franczia 
párt fejének tartatott ’s e’ nemzetnek több status
férfijaival jó barátságban áll, azért is e’ hivatalra 
választatásában különös királyi kegy tűnik-clő. 
A’ közönség átaljában megelégedettnek látszik e’ 
változással, de csak oily feltétellel, hogy egy
részről az igen fontos belső ministerium szeren
csés választással töltessék-be, más részről pedig 
az eltávoztatott pártfő helyére más ne tétessék, 
sőt a’ pártszakadásokban merengő fők mellőzése, 
’s derék és el nem fogúit férfiak előmozdítása ál
tal a’ pártok eloszlatása vagy Összeolvasztása vé
tessék czélba.

H O L L A N D IA .
Berlini hírlapok Hangából Juh 16dikáról ír

ják; hogy király Ő Felsége Juh 14dikén Ryen 
síkságán rendkívül fénylő tábori vizsgálatod tar
tott, mellyre minden felőliül temérdek néző cső
dült. A’ király, az Orani herczeggel és Albrecht 
burkus herczeggel, nagy számú tisztikar kísére
tében jelent-meg, ’s a’ seregektől harsogó hurrah 
kiáltással köszöntetett. Vizsgálat végével vissza
tért a’ király Tilburgba, más nap pedig a’ Kemp 
mezején lévő tábort szemlélíe-mcg. Hollandia ka
rai utolsó űlésökben tanácskozás alá vették az 
amsterdami nyugtalankodásokat, ’s abban állapo- 
dának-meg, hogy e’ dolog önmagában ugyannem 
nagy fontosságú, miiídazáltal szükség, hogy azt 
a3 kormány, a’ tiszthatóság óvó rendszabásokat 
tenni elmulasztván szorosan fogja.

Kiadja K u lt sár A .—Szerkezted G a lv á c s y . Zöldkert utcza (^o(?íf>acf)fr?@aj]e) 498. sz.
Nyomtatja T r a l i  n c t - K á r o l y i  Urak"1 ulczája 612 zám.



j a  s z á m .  H I R D E T É S Ü K  Augustus 12 dilién 1855.
Ä  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 h o z .

(1) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. Helytartótanács' rendeléséből közhírül adatik , 
hogy a’ politico-fundationalis jószágok’ pesti kerületében ez esztendőben nyírt gyapjú f.c. Au
gustus 21dikén reggeli 9 órakor a’ pesti praefectoratns’ épületében fog árverés útján eiadattat- 
ni. Budán, Augustus Sdikán 1835.

( 1 )  L ie d e m a n n  B . F e r e n c z n é l .  ,,a’ szép magyarnéhoz“ czimü kereskedésé
ben következők felette olcsó áron váltó czédulában találtatnak: nyomtatott igazszínű percail 
18 , 27, 3 0 , 4 0 , 45 krajczáron — croisé ruhák 7 for. 30 kr. — |  foulard-kendők 3 ft 30 kr.—  
I  foulard-kendők 12 for. 30 kr. — |  ágy- és ruha-szövetek 30 kr. — Fejér és színes glacé kez- 
tyűk 1 for. — divatos szalagok mindenféle neműek 12 kron kezdve — anodyne neklace, a’ 
híres foggyöngyök 14 for* — gelatine, igazi franczia bortisztító 7 for. — Ezeken kívül ajánlja 
mindennemű divat portékákkal, rumburgi gyolcsai, vászon- pamut- és gyapjú-szövetekkel 
újonnan megrakott raktárát. (3)

(1) Szolgálat keresés. Egy posta expeditor ajánlja szolgalatját. Tudomá
nyáról, és maga viseletéről jó bizonyság leveleket mutathat, nagyobb, és érdemes hivatalt vi
selő személyek által megerősítve. Beszél egyaránt deákul, magyarul, németül, és valamen
nyire horvátul is. Bővebb tudósítást tesz róla a’ cs. k. Pécsi osztályos posta-hivatal. (3)

T U D Ó S Í T Á S .
(2) T a p a sz ta lt d o log  lévén 3 h o g y  a' bölcső tő l kell k ezdődn i a' nevelésnek ,

ajánlom m agam at a z  o lly  g y e n g e  korú C t . i. 2 - 8  é sz t. k ö z t lé v ö j  m indkét nemié 
gyerm ekek  nevelésére s kik a k ö zö n ség es , s csak érettebb gyerm ekek  nevelésere in
té z e t t  nevelőházakba f e lv é te tn i  m ég nem alkalm atosak. — Ä  k i  ennélfogva b izoda l
máival m egt is z te ln i akarna 3 m éltóztassék  p o s t á i n p o s t  e r e s t a n t e  P es tre  út á s í to tt  
becses levelevel m egkeresn is m elly  ú tta l  a  f e l té te le k r ő l  is értekezh etn i. — P es t 9 
Aug. 3kán 1835. A X G Y A L F F Y  M Á T Y Á S  A. (3 )

( 2 )  F i g y e l m e z t e t é s .  A’ cs. k. priv. broncz és pakfong  müvek’ gyára Bécsbő? 
hetenkénti újabb küldözései által, az itt Pesten, urak útczáján 612. szám alatti Trattner-Károlyi 
házban , a’ párisi vagyis üveg utczával általellenben újonnan állított lakhely ét olly állapotba he
lyező, hogy ezen sok új , csinos és solid müvekkel rakott nagy tárát a’ tisztelt Közönségnek 
ug)anazon szabott áron, mint Bécsben a* gyárban feljegyezve áll ,  bízvást ’s tisztelettel ajánl
hatja.

Találtatnak itt különféle igazi broncz készítmények : egyházi ékességek, asztali ké
születek, gála kardok, sarkantyúk, gombok, igazi broncz drágaságok stb.— pipere czikke- 
lyek ’s különösen új művészi készítmények; valamint mindenféle pakfong portékák , eze?)- 
kivül lámpák és lüszterek igazi és utánzott bronczhól, nagy számú *s legújabb ízlés szerinti 
nagy és kis függő gyertyatartók, szőnyegezés-és falékesít vényhez tartozó müvek, igazi ’s tar
tós szépségű aranyozású fabronezok. (^)

M ásodik F é le sz ten d ő  1835.



( 2 )  Figyelmeztetes. Éppen most érkezett az alolírt üveg és tűkor kereskedő boltba 
O Felsége Iső Ferdinand’ nyolcz láb magosságú igen jól eltalált képe pompás rámában; ugyan
ott találtainak nagy trumeaux tükrök aranyozott rámákban ; igen szép Mária és Krisztus ké
pek,  több történeti, eredeti arcz- és táj fest vények, mindenféle nagyságú képekhez bécsi és 
párisi aranyozott rámák; regi festvenyek áltaivetetnek kitisztítás vegett, s csinosan hel}re- 
allítatnak; mindennemű művészeti czikkelyekre elfogadtatnak a’ megrendelések, ’s azok pon
tosan ’s olcsó áron megszereztetnek Budán a’ várban, Országház útczában, aJ 131. szám alatti 
üveg és tükör-kereskedésnél. _____________________________ ____ —_____________C-0

(2) Hirdetmény* a ' nm. m. k. u. Kamarának rendeléséből ezennel közhírré té
tetik: hogy folyó Augustus hónap 22kén nemes Pest vármegyében helyheztetett sz. kir. Buda 
fővárosától egy órányi messzeségre fekvő Budaeörs nevezetű koronái helységben 215 darab 
valóságos spanyol eredetű harmad és másfél esztendős hágókosok, 150 üriik, és 150 darab 
felesleg való legjobbkoru, és tenyésztésre tökéletesen alkalmatos anyajuhok, a’ szokott reg
geli , és délutáni órákban a’ helybeli juhakolban árverés útján a' legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetésért eladatni fognak. Budán Augustus 3kán 1S35. (3 )

(Ö ) J e l e n t ő s .  M íl^ y n r  P & tik fl az az, Magyar- és Erdélyországban termő 
Patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek.— 
Már az I. rész készen van, a’ második rész pedig sajtó alatt van,  és az Augustusi Pesti vá
sárra bizonyosan kész lesz. A’ kik tehát már előre fizettek, vagy most venni akarnak a mun
kát nálam a’ képiró útczában 321 szám alatt, v. Eggenberger József könyvárosnál vásárkor 
általvehelik. Az ára három — 3 forint ezüstben marad. Pesten Aug. 8d. 1S35. D. Kovals s. k.

X 0 )(

C S j Hirdetés. A’ nagyiméit. m. k. udvari Kamarának rendelése következésében 
közhírré tétetik: hogy f. e. Augustus I7én délelőtt 9 órakor Ménesiben a1 számtartói lakás
ban a ménesi uradalmi pinczéből, *s báró Forraynak ménesi kalnája alatt lévő kibérlett 
pinczébő! öszvesen 1746 akó J831 dik esztendei dézma bor, hordó nélkül, a’ legtöbbet Ígérőnek 
nyilvános árverés útján részenként, vagy áltáljában, a’ felsőbb helybenhagyás fenttartása 
mellett, kész pénzért eladatni fog. — Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánat- 
pénzel ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. Budán Julius 27kén 1835.______________ (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nm. m. k. udvari Kamarának rendelése következesében 
közhírré tétetik : hogy a’ kir. koronái és kamarai uradalmaknak ez idei nyiretii juh- és bá-
rány-gyapja, nevezetesen:

A Bánátban lévő Sz. Andrási uradalom részéről 22 mázsa 42 font juligyapjú, — 1 m. 
SÍ k baránygyapjú ; az Aradi u. 41 m. 55 f. juhgyapjú, 3 m. báránygyapjú; — az Ó-Budai
и. 4< ni. 95 f. juhgyapju , 4 ni. 50 f. báránygyapjú ; — a1 Diósgyőri u. 50 m. juhgyapjú, 4 m.
baranv gyapjú fii var bér tói mentesen Pestre szállítva, ’s mindegyik uradalomra nézve külön
tartandó titkos árverés utján olly feltétel alatt cladatni fog: hogy aJ venni szándékozók köte
lesek legyenek legfőbb ajánlatikat tulajdon kezökkel aláirtt, lepecsételt’s mindegyik urada
lomra nezve külön teendő nyilatkozásban kijelentve legfeljebb f. e. Augustus 17ig a’ nm. m.
к. u. Kamara einuksegérnek Budára beküldeni. A' venni szándékozók nyilatkozási leveleik f. e. 
Augustus ISkan délelőtt az illető biztosok által felbontatni, ’s azon venni akarók , kik a’ 
iennkijegyzett uradalmi gyapjúra külön külön legtöbbet Ígéretének, további árverés nélkül a' 
szerződést levélnek legfőbb ígéreteik szerint való készítése végett meghívattatni, a’ többi ajár.-



X o X
kozok’ leveleik pedig legnagyobb titoktartással szinte az illető biztosok által azonnal ele- 
nyésztetni fognak. A’ fcnnkijegyzett határidőnek elmúlta után további ajánlatok el nem fogad
tatnak ; szintúgy köteles a’ venni szándékozó ajánlatát nyilván, és számszerint meghatározni, 
mert határozatlan, és csak áltáljában, vagy mások ajánlatához képest való percentumi ajánl- 
latokra nem lesz tekintet. A’ Diósgyőri, Aradi, és Sz. Andrási uradalmak’ juh-és bárány- 
gyapja az árverés határnapján a’ Pesti kir. sóhívatal épületében, ’s egy részt talán az Ó Bu
dai kir. kamarai tiszttartóság’ udvarában, az Ó Budai uradalmi gyapjú pedig az ottani kir. 
kamarai praefectusi hivatal épületében lészen lerakva, ’s megnézhető. Egyébbiránt köteles a’ 
legtöbbet Ígérő már a3 szerződési levélnek aláírásakor 3000 f. kész pengő pénzben foglaló fe
jében letenni; az is jelentetik előre: hogy nem vévén a’ kosok és anyajuhok gyapja közt 
való külömbséget tekintetbe, elmériilés fejében (Einwage) csak kétpercentumi ráadás enged
tetik, ’s hogy a’ vevők kötelesek a’ gyapjúzsákokat az illető uradalmaktól azon az áron meg
váltani, mellyen vétettek. Budán Julius 30kán 183 5. (3 )

(3) Értesítés, a ' sz. kir. Kassa városhoz tartozó Ruzsinai erdő kerületben meg
ürült erdészi tisztség (Waldförster) bétöltésére, m ellh ez  160 ft pp. évi díj, 24 pozs. mérő 
rozs, 52 pm. zab, 36 mázsa széna, 2 szekér szalma, 12 öl-fa termesztmény és szabad lakás 
járul,a’ nm. m. k. udvari Kincstár határozata következésiben ezennel csődiilet(concursus)nyittatik- 
meg. Mindazok tehát, a’ kik ezen tiszttség elnyerését óhajtják , kérő irásikat e’ f. év Oct. lig  
a’ ns Kassa sz. kir. város tanácsának mutassák-bé. Budán Julius 25én 1835. (3 )

H o 1 t-vii.i’töztíttíts«
—— ■■ jr .«rvdrv̂ r .......................

A' váczi útczaban, gróf Keglevich házban eddig volt

i } kéh C silla g h o z“  c z im z e tt

V á s z o  « k e r e s k e d é s
f. évi Augustus 3kától fogva, ugyan ezen útczában a’ Ná d o r  czimzetü ujdon létesült nagy

Vendéglő-épületbe (H őtel) lesz áthelyezve,
s ajánlja továbbra is a’ t. ez. közönségnek az ő mindennemű , rumburgi, hollandi, sileziai és 
bor-vásznait, úgyszinte ^ rőf szélességű creas és  ̂ szélességű lepedő vásznait, nem külön
ben a nála találtató különös szépségű damasc-készülcteket — 6 egész 36 személyre; — 30 ro- 
fös asztali ’s törülkezőkendő-szöveteket; továbbá Walis- ágyanginct- kanavász- és gradel- 
áruit, különszinü , bélésnek való kanavászt, damis-t és gyapottafotát, több más e’ kereske

déshez tartozó czikkelyekkel együtt—-a ’ legillőbb határozott áron. (4 )

(3) Hirdetés. Mező-Túr városa alsó része ns Közönségét árendás jussal illető 
6 belső városi korcsmák, és [egy külső u. m. Csergetyü csárda az Aradi Pesti országúiban földek
kel, kaszálóval, — a* városi két vasáros és2kisscbb üveg bolt,— a’ mészárszék, — Berettyó és
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Kőrös folyókon a’ halászat,— három egymásután kö étkező esztendői e , folyó esztendő Sep
tember hónap’ Gdik napján a’ város házánál tartandó árverés útján árendába fognak adattat- 

__Az árendális esztendők kezdődnek f. e. Oct. lső napján. — A’ feltételek mindennap lát
hatók Mező*Túr városa’ város házánál. Feljegyzetté Péter  András m. k. főjegyző.

E l ő f i z e t é s i  Hí r a d á s

A’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  s z e r i n t

nagy 8ad lé t , nagy betűkkel.
Két rendbeli Híradásunknál fogva, az Előfizetés e’ f. hónap végével bérekesztődvén, ezennel 
felszólítjuk azon T .T. Urakat, kik az Előfizetés szerzését magokra vállalni méltóztattak, ne 
terheltessenek a’ jövő pesti A u g u s tu s i  v á s á r k o r  biztos alkalmak által az előfizetési pénze
ket hozzánk beküldeni. Előfizetési ár v e l in  p a p ir o s o n  8 forint; n y o m t a t ó - p a p ir o s o n  
4 for.; füzetenként v e i  i n e n 2 for. n y o m t a t ó - p a p ir o s o n  1 for. ezüstpénz. A’ Biblia 
sajtó alatt van. Novemberi vásárra az első füzet ki fog adatni. Pisten., Aug. 1. 1835.

Tr a t tn er és K á r o l y i
Könyvnyomtatók.

(3) Hivatal-Üresedési jelentés. Tekintetes ns Békés megyében kebelezett 
Mezőberény népes helység« ben a'fizetéses orvosi hivatal, a’ mostani orvos Doctor úrnak válto
zásával megüresedvén;— mindazon t. ez. Sebész mester urak, kik ezen hivatalba lépni óhaj
tanának, bizodalmasan felszóllíttrttnak, bogy iránta minél előbb, legfelyebb pedig jövő Au
gustus hónap’ Ifiig a’ mondott helység tanácsánál, ha személyesennem lehetne, levél által 
értekezni ne terbeltessenek , minden esetre előretudva, hogy a’ vállalkozó Sebész mester ma
gyarul , tótúl és a’ mennyiben lehet németül is beszéljen. — Költ Mezőberényben Jul. 20d. 1835.

Kiadta Bonyhay Beniamin hites jegyző (3}

(3) Hirdetmény. Tekintetes Pest vármegyében helyheztetett Nagy-Botsai pusz
tának a’ ns Hajós família birtokában lévő része Qnellynek szántóföldje, kaszálló rétje, és 
Jegelője együttvéve, 1600 négyszeg öllel mérve, 3178 jugerumot, vagy holdat teszen, a1 nyár
ias erdeit ide nem számítva) a’ birtokosok általa’ fent nevezett pusztán, tulajdon majorjoknál, 
e’ folyó 1835dik esztendei September hónap’ 23dik napján délelőtti 9 órakor árverés útján a’ 
többet ígérőnek, 6 egymásntán következő esztendőre, z J836dik esztendei Szent György nap
tól 1842dik esztendei Sz. György napig, árendába fog adatni. A’ többi bérleti feltételeket meg 
lehet addig is tudni nemzeles Szeles József kecskeméti főbíró, vagy ugyancsak Kecskeméten 
ns Hajós József uraktól. A’ bérleni szándékozók a’ fent kitett napra és helyre a’ szükséges 
bánatpénzei ellátva ezennel meghívattatnak az Örökösök által. (3 )
A 3 Gabonának P etii piaczi ára Augustus 1 1 -dikén 1 8 3 5 .
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Szom baton K is-A sszo n y  h ó ’ \5 d ik  napján . IS'áö,

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R  SZÁG.
P o z s o n y .  Aug. 7dikén mind a' két táblá

nál az országos sérelmek vizsgálata folytatott. Ang. 
Sdikán kerületi ülésben a’ közelebb érkezet fő
rendi viszoinizenetek vétettek tanácskozás a- 
lá. lOben ismét a’ sérelmek vizsgálata volt napi 
renden.

Ő cs. kir. Felsége a’ m. kir. udv. Kanczel- 
láriához bocsátott Jun. 30diki legfelsőbb határo
zata szerént Selmeczi nyugalmazott senator Moe- 
nich János urat közép arany érdem-pénzel meg
ajándékozni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége herczeg Colloredo Manns- 
feld első fő udvarmesteréhez Aug. ődikéről bo
csátott legfelsőbb határozatában Vécsey Julia gróf- 
nét Maria Anna főherczegasszony ő cs. Magos
ságához valóságos udvari-dámává, az ezen helyei 
rendszeresen köttetett jókkal, nevezni kegyelme
sen méltóztatott.

() cs. kir. Felsége Martius 3 1 diki legfelsőbb 
határozatában a’ Kassai kir. akadémiánál incgü- 
resűlt természet-törvényi, ’s az ehez kapcsolt tu- 
domán) okbeli tanító székre Morovics Márton hites 
ügyvédet ’s törvények doctorát méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

Zágráb.  Rukavina general-őrnagy a’ rabló 
bosnyákokkal Junius 6, 7 és lOdikén a’határszé
len történt ütközetekben kimutatott elszánt vise
letéért az ausztriai cs. Leopold-rend kis keresztjét 
nyerte.

V á c z r ó 1. A* Haza java eszközlőinek érde
meit, akármiképpen tünjenek-ki azok, nyilvános
sá tenni szent kötelesség, mert ezzel mind a’ 
kitündöklött érdemeknek, mind a3 köz jónak, 
mindnyájan tartozunk. Méltó i s , hogy annak, 
ki a’ köz jónak, ’s Hazának é l, neve ’s érde
mei háladatos tisztelettel említtessenek, annyi
val is inkább., minthogy a’ szép példák nagy e- 

ftiásodik Fél észt esdi.

rővel hatnak a’ nemessebb lelkekre, ’s a’ közön
ségesen megesmért ’s tisztelt érdem a’ köz jt- 
ban fáradozó jelesnek szeretetrt, és követését 
eszközli. Egyedül ezen okból khántuk mi is a’ 
koz jó előmozdításában szép érdemeiről, és em
ber - szeretctéről esmért, mindenek tiszteletét, 
’s szeretetét méltán megnyert Főtisztelendő Gás- 
párik Kázmér Váczi káptalan őr-kanonok úr, több 
ízben kitüntetett jeles tettei emlékezetét megújí
tani , mint a’ szép tudományok nagy pártfogója, 
kegyes bő adakozásit e’ sorokkalis meg isméi tetni. 
Rölcsen általlátta fenemlítettFőtisztelendő kanonok 
úr, hogy igen nagy ösztönére szolgálna, és buzdí
tására a’ tudományokban előmenetelt tenni kívánó 
ifjúságnak, ha némelly jutalom esztendőnként 
rendeltetnék azoknak, kik leginkább iparkoda- 
sok által megkülönböztetik magokat; — már 
négy esztendők lefolyta alatt a’ g) mnasiumi osz
tályokban történt utolsó próbatételek után, mi
dőn a’ tanúlók nevei érdemek szerint felosztatott 
rendeikben szokás szerint felolvastattak, csinosan 
bé kötött szó-könyvek (Lexiconok) és a’ régi ret
inái legjobb írók szép válogatott munkáik több 
százakat érő példányai jutalmul osztattak-el azok 
között, kik az ékes-szólási gyakorlatokban , és 
kiváltképpen a* deák nyelv megtanulásában kü
lönös szorgalmok által kitünteték magokat. Te
téző ez idén szokott szívességét Főtisztelendő ka
nonok ú r , mert az első fél oskolai esztendő vé
gével úgy, valamint annak ez előtt béfejez- 
tévelj az itteni tanúlók szorgalmát ébresztő 
kegyességét sokakra jutalom által árasztotta; 
sőt, hogy óhajtását a’ serdülő ifjúság’ haladá
sát mind a’ jó erkölcsökben, mind az elméi 
mivelő tudományokban nagyobb lépésekkel, ’s 
lélekkel gyámolítsa, eszközölje, V pártolja , 
még a’ tanítók fáradozásit is megjut. Imazni, és 
szorgalmokat éleszteni kegyeskedett. Sok áldá
sok száljának a’ szép tudományok illy pártfogói
ra, ’s előmozdítóira!

14. Szám.
HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S T E N



—  < IOÖ ) —

Augustus 2dikán tartatott Pozsonyban az Or
sói va-sziizek leány-nevelő s tanító intézetükben 
a' nyilvános próbatétel; mellyen a1 Főherczeg- 
Nádorné ’s Herminc főherczegasszony 0  Fensé
geik váratlanul megjelenvén, végig hallgatták a' 
mintegy 700ra menő külső leánytanulók vizsgála
tát, a’ tanulásbeli jeles előmenetelen nem csak 
kegyes tetszésüket méltóztattak nyilatkoztatni, 
hanem délután az intézeti nevendék-kisasszonyok 
próbatételére Erzsébet főherczegasszonnyal újra 
megjelentek.

Kolozsvárott julius 30kán reggeli 5 órakor, 
szélütésből következett hat héti foyvást gyengél
kedése után hunyt-el érdél) i tartományi főszám
vevő S za b ó  Gergely úr életének 75dik koz szol
gálatának 18dik évében.

A' szebeni királyi kamarai számvevő hiva
talnál egy accessistai hivatal D e n k  József halá
lával , továbbá a*' sebeshelyi és kudsiri ideigleni 
orvosi hivatal, végre a1 kir. Kincstartó tanácsnál 
egy kancellistái hivatal F e j é r  Jakab halálával 
ürességbe jöttek.

A’ marhadög Vas, Győr *s Csongrádban is 
kiütött; Borsod és Pest némelly helyein pedig 
már régebben nagyon pusziit, ’s e’ miatt sok he
lyen a’ baromvásárok most igen ritkák.

N A G Y B R I T A N N I A .

A’ felső ház Juh 28diki ülésében az opposi- 
tio részéről mintegy húsz lord kérelmeket adott
éin a’ városi reformbill ellen. Strangford lord ja- 
\ állá, hogy Conventry városi tanácsa a’ ház so
rompóinál ha!Igattatnék-ki e’ bili eránt. Melbour
ne lord ezt ellenzé, mivel Conventry tanácsa 
csak helybeli érdekekről tehet észrevételeket, a’ 
bili pedig közönséges rendszabás, melly a’ köz 
béke fentartására és az egész ország jólétére ezé- 
loz. ,,E’ bili, monda a’ minister, Conventry vá
rosa községét nem érdekli közelebbről, mint az 
ország többi községeit, és ha a' nemes lordok 
háza sorompói előtt az egyiket meghallgatná, 
ezt igazságosan a’ többiektől sem tagadhatná- 
meg. De miért kellene e’ biliéi kivételi módon 
bánni, ’s eránta idegen tanácsot kérni, holott ezt 
nem cselekedtek, midőn az Irland elleni kénsze- 
rítő végzet vagy Skóczia testületéinek reformja 
forgott-fen ? A’ javallat elfogadása arra mutatna, 
hogy uraságuk halogató eszközök által szándé

koznak a’ bilit elrontani (nem! nem! és hall
juk!). Még csak egy szót akarok mondani: A' 
lordok házának létezése kétség kívül biztosítva 
van minden megtámadás ellen; de soha egy sta-
tnstcstület sem játs/.hatik veszély nélkül a’ köz 
igazságossággal.“ Wellington herczeg ’s több op- 
positioi pairek támogatók Strangford lord indít
ványát Salisbury marquis összeegyeztető eszkö
zül javallá, hogy a’ ház elégednék-meg két vá
rosi község nézeteinek a’ sorompók előtti kihall
gatásával. Melbourne lord ebben megegyezek olly 
feltétellel, hogy több halogató eszköz javaltatni 
nem fog. A’ ház Aug. Jdikét szabja határnapúi, 
mellyen a’ két községi tanács a’ sorompók előtt 
megjelenendő leszen ’s észrevételeik a’ bili é h é 
ről kihallgattatnak. Ezután a’ bili, napi rend sze
rint, másodszor felolvastatott oppositio nélkül, 
’s az ülés elhalasztatott. — Az alsó házban Bol- 
dero kapitány tudakozó a’ ministercket, igaz-e a’ 
reggeli hírlapokban közlött azon hír, hogy Spa
nyolországban a’carlisták három angol tengeri ka
tonát megöltek. E’ tettet a’ jelen környülctek 
közt ’s e’ pillanatban, midőn angol segéd - sere
gek utaznak Spanyolország felé igen nagy fontos
ságúnak nyilatkoztató. Russell lord feleié, hogy 
a’ kormány még semmi közleményt nem kapott 
a’ fenforgó esetről, ’s azt sem állíthatja sem ta
gadhatja ; jövő nap azonban, remélli, bizonyos 
jelentést tehet róla.

Az alsó ház Jul. 28diki ülésében Berkeley 
G. úr előadá a’ biztosság jelentését az aszonyok- 
nak a’ karzatokra bocsátása iránt tett indítványá
ról, melly tetszés és nevetés közt kinyomtattatni 
rendelteték. A’ biztosság véleménye az, hogy az 
idegen karzat negyed része, melljen 24 asszony 
férhet-el , közfallal rekesztessék-el a’ többi kar- 
zattul, ’s élőiről rostéllyal kerítessék-be. Minde- 
nik tag hetenként egyszer vezethet-be két asz- 
szonyt, hat. i. a’ karzatok még telve nincsenek. 
A’ be vezető tag nyomtatott bebocsátó jegyet ad, 
’s nevét az asszonyok nevével együtt a’karzat aj
tajánál lévő könyvbe tartozik írni; a’ belépti 
jegyek másoknak át nem adhatók Egyébiránt 
az alsó ház új épületében kaizatot kell építetni, 
melly negyven asszonyt fogadhasson-be. — Jul. 
29dikén Boldero kapitány megújító tegnapi kér
dését. „Tessék, mondá, külső minister úrnak a’ 
tudósításokat, mellyek a' D. Carlos parancsolat
jából agyon lőtt három tengeri katonáról érkeztek
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a' kormányhoz, a’ ház elibe terjeszteni. Óhajtanám 
tudni, fegyveresen voltak-e e' szerencsétlenek , 
vagy sem. igen fontos e’ tettnek minden környű- 
Jeteit felvilágosítani, hogy végre bizonyosan tudhas
suk, fog-e az idegen segédcsapatokra alkalmaztatni 
Eliot lord egyezése , és Don Carlos proclamatióját 
törvényszerűnek tartja-e az angol kormány, vagy 
sem.ÉÍ Palmerston lord : A* tudósítások, mellyeket 
az érdemes kapitány által említett esetről vett a’ 
kormány, csak a’ Ringdove parancsnok-tisztjének 
levelében foglaltatnak, nie!ly jelenti, hogy három 
angol tengeri katona la Rcina de Espana gőzhajó
ról Bilbao mellett szárazra kelvén, a' carlisták ál
tal elfogatott, ’s egyik kemény ellenállás után 
nyomban meglövetett, kettő pedig másfél mért- 
földnyire San Miguel faluba vitetett, 's ott a' kí
sérő katonáktól hasonlag agyon lövetett E’ kivég
zés, mond a’ levél, Don Carlos proclamatiójának 
következésében történt, melly fegyveresen elfo
gott külföldinek megkegyelmezni tiltja. O Fel
sége kormánya eddig csak ennyi felvilágosítást 
kapott amaz esetről. A’ három szerencsétlen ten
geri katona nem tartozott a’ mi tengeri hadsere
günkhöz, hanem a’ nevezett spanyol gőzhajón 
volt szolgálatban, melly Bilbao védelmezésében 
részt vett, ’s a’ három katona egy kicsapáskor a’ 
városon kívül támadtatott-meg a’ car listák < ól Ma
hon lord (az előbbi ministeriumban külső ügyek 
alstatustitoknoka) hirtelen feláll, indulatos hangon 
felkiált: „Ezek tehát, sír, első gyümöcsei a’“ 
kemény „rendre!“ kiáltozás harsog a’ ház min- 
denik oldaláról, ’s Mahon lord, Jecsilapodván a’ 
lárma, mondá: Minthogy a’ ház kihallgatni nem 
akar, ’s a’ napi rendre kíván átmenni, felhagyok 
észre vételimmel. Morpeth lord javallatára biztos
sággá v áltozik a’ ház az irlandi egyházi bili eránt, 
’s annak záradékai az 58diktól fogva a’ lOlig op- 
positio nélkül elfogadtatnak.

Durham lord kíséretév el együtt Jul. 27dikén 
Cast-Cowesben, a’ királyi yacht-hajósereg ágyu- 
durrogási alatt ült Barham hajóra, melly kedvező 
széllel tüstént tengerre bocsátkozott. Durham lady 
visszatért Londonba Adair R sir különös megbí
zással küldetett a’ burkus udvarhoz.

F R A N C Z I A O R SZ Á G .
A’ Gazette de Tribunaux Julius 30dikán kö

vetkező czikkelyt közöl a’ király élete ellen el
követett gyilkossági merészlet felől: Minden hír
lapok , az egy Reformateurt k itéve , melly e’

gonosztettet a’ nélkül közhitté, hogy legkisebbet 
is szólana ellene, nagy sajnál kodásokat mutatják 
rajta, pártjukról azon gyanút, mintha benne 
részt vettek volna, elhárítani igyekeznek. Nem 
vádolják most, mint különben más alkalmakkal 
szokták, a’ kormányt azzal, hogy maga lett vol
na szembekötösdiből szerzője efféle merészletnek; 
‘s azt hiszik, hogy Gerardnak, valamint már 
előbb Lonvel-nek, semmi vétkes társai nem vol
tak, ’s tettét nem tulajdoníthatni valamelly poli
tical szövetkezésnek. Azt beszélik , hogy Gerard 
melje bal felén liliom jegyet visel-, továbbá, hogy 
a’ nyomozó törvényszéki személynek azon kér
désére, nem a' X. Károly pártja indításából kö- 
vette-é el vétkét, ráhagyó intéssel felelt, ellen
ben minden egyéb felekezetekre nézve tagadó 
volt felelete. Az elfogott személyek közűi eg) re 
nagy a’ gyanú, bog) Gerardnak vétkes társa. Ne
ve Boireau, 26 esztendős, lámpakészítő-Iegéii) ; 
’s rendesen egy lámpacsináló műhelyében szokott 
dolgozni űj-des Petits-Champs útezán, de Cha- 
bannais útczával szemben. Azt beszélik, hogy 
Boireau a gyilkossági merészletet megelőzött na
pon két tisztességes ruhájú ember által, kik hoz
zá a’ műhelybe vezettetek magokat, látogattatott- 
m eg; midőn pedig munkája v égződtével iiaza 
indulna, ezt mondá mesterének: „Ha az úr sza
vamnak hiszen, nem fog hónap a’ sereg-szemlé
letre menni, mert tudom, hogy ott valami fog 
történni,“  s ezzel haza méné. Mestere ebből va
lami rosszat gyanítván, tüstént felkereste a’ po- 
litiai biztost, ’s az egész dolgot elbeszélte előtte; 
ez pedig azonnal elindult a’ legény felkeresésére, 
hogy vele a’ gonosz szándékról ’s elháríthatása 
módjáról értekezzék, de azt, mivel mestere nem 
tudta lakóhelyét, fel nem találhatván, a’ dolog 
abban maradt akár az idő rövid volta, akár a’ 
miatt, mivel a’ lámpakészítő beszéde kevés hi
telt talált. Gerard Jakab elfogatása után csak
ugyan kitudta a’ politia Boireau szállását, ’s őt 
tulajdon szobájában Quincampoix útezán 7 7dik 
szám alatt lévő házban elfogta, ma pedig a* poli
tia fogházába v itetvén első ízben kihallgatta. Val
lomása gyanút gerjesztett, hogy a’ gyilkossági 
merészletnek ő is részese volt, ’s némellyek ál
lítása szerént maga megvallotta, hogy a’ lövéshez 
szüséges puskaport ő szerezte Gerardnak. Ma azt 
beszélték, hogy Gerard meghalt, de ez nem igaz, 
sőt ma jobban kezdett lenni. Az éjjel ’s ma reggel

)(
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sok elfogatási parancsolatok adattak-ki. Az elfo
jtottak száma tegnap óta 59, neveik következők: 
Boireau Victor Jámpakészítő; Trauvault borkere
kedő, feleségestül; Perinet limonádé-készítő, fe
leségestül ; Marillé, Lebégue, Gauchereau, Pajat, 
mind a’ négyen Perinetnél szolgálnak; Assezart, 
betűszedő; Bessat, Lavergne, czukorfőzők; Lán
cúét, Signy, kézművések; Camus napszámos; 
Césarine tanító; Francois Victor rakodó-inas- 
Benaud asztalos; Wachet; Ador kercskedői-biz- 
tos; Chobillon, Vigoureux, Duchemin, Prévost; 
kézművesek; Vietkönyvnyomtató;Gasniel; Rau
lét ebenfaműves ; Caron ügyvéd; Lemarié Robert 
tanító; Douval, íVlitelle, kézművesek; Troude 
Maglov rézmetszet-árűs; Ponsin konyha-inas; 
Gallois a" Reformateur hírlap szerkesztető híva- 
tánál segéd; Fraisier, Paris, Zost, Protat, Faure, 
Lecoeur, Lacombe, Dugropré,kézművesek; Mau- 
duit egykori haditiszt; Peyen lakatos; Michel 
Katalin özvegy Albertné ; Hilaire szabó; Marti- 
neau tudós; Boussémart egykori katona; Robert 
Ancel képíró és muzsikus ; Canteau díszműves ; 
Gerdy Antonia báróné; Carrel Armand a’ Natio
nal hírlap főszerkeztetője; és Raspail Ödön ügy
véd , Raspail úrnak a’ Reformateur hírlap főszer- 
keztetőjének unokaöccse, ki akkor, midőn elfo
gása végett házához mentek, éppen valamelly 
úton volt, de hivatalos szobájában szoros nyomo
zás tétetett. Carrel Armand úrnak elfogatása előtt 
tudtára adatott, hogy ez csak egy közönséges 
rendszabás következésében történik. Ma estve Vi- 
ennot úr is, a’ Corsaire hírlap igazgatója, elfoga
tott. Ralié ezredes lövés által kapott sebjében ma 
virradóra meghalálozott. Blin general, kinek két 
uj ja el vágatott, jobban kezd lenni. A’ megsebe
süllek kö/c tartozik Fran^aise Clotilde is, Tou- 
chin úr szobaleánya, úgy szintén Labrouste úr, 
kinek a' kartácsok jobb karját összezúzták ’s e- 
gészen gyomrába hatottak; mind a' mellett is re- 
ménység ván életéhez.

V pairszék Jul 22diki ülésében -11 vádlott 
jclent-meg. Fdőször tanúk h*llgattattak-ki. Majd 
Belleval úr Genest vádlottat azzal menté, hogy 
ő {iterator 's legitimista lévén, szorgalmi és res
publikái lázadásba nem keveredhetett; mivel pe
dig új restauratio nem lehetetlen, megítélése által 
ne,ártanának pair urak a1 pártfelek összebékíté- 
sének. Decutry úr Mazoyer vádlottat védelmező; 
Favre úr Poulard, Carrier és Thion vádlottakat.

Paulard becsületes munkás, ki politikával nem 
foglalatoskodik. Thion nyomorék testével inkább 
lehete játéklaptája a’ lázadóknak, mint vezére. 
0  ugyan beszédet tartani képes, de csatázni nem. 
Carrier maga védelmezte magát, előbeszélte éle
tét, megemlítő a’ császárság alatti szolgálatát, 
a’ júliusi revolutióról megjegyzé, hogy Lajos 
Filep kormánya respublikái intézvényekkel kö
rülvett királyságot ígért. Favre úr dicsérte Car

r ier  viseletét, ki mindenütt békeszerző volt. — 
Juh 23dikán Pasquier úr gyengélkedése miatt 
ülés nem tartatott. Jul. 24dikén 41 vádlott vezet
tetett b e; az előlülő darab idei várakozás után 
jelent meg, Tarent herczeg elmaradt. Ez ülésben 
Menetrier úr védelmezte Molard Lefevrc vád
lottat.

A' Temps Jul. 21dikén valami javallatról 
írt, melly szerint a’király személye mellé őrsereg 
fogna összeállítatni, ’s némelly lovas ezredesek 
már parancsolatot vettek volna ezredeikből hat 
legény kiválasztására, kik Yersaillesba gyűjtet- 
nek-össze. A’ Moniteur ezt tévelygésnek állítja; 
melly nyilvános nem titkos rendszabás, ’s csak
nem minden tartományi hírlap szólott a’ hadmi- 
nisternek felszólításáról Martinique és Guadeloupe 
politiaőrségéhez ujunezok állítása iránt.

Francziaország hadi hajóinak öszves szá
ma, a’ Messager szerint, 179, u. m: 27 lini- 
ahajó; 35 fregát; 30 korvette; 117 brigg, goe- 
lett és bombahajó. Szálító hajó van: 19 kor
vette, 28 gabarre, 4 szálító dereglye. A’ 179 
hadi hajó közt van 30— 160 ló erejű gőzhajó 19.

Paris, Julius 23dikán. A’ spanyol királyné 
í erege és az angol önkéntesek elegendők a’ pol
gárháború meggátlására, ’s haszontalan költség 
lenne még franczia seregeket is küldeni Spa
nyolországba, miről bizonyost nem is tudhatni. 
Némelly itteni hírlapok szerint Dembinski ge
nerálról többé nincs szó; de barátjai állítják, 
hogy ő vezére az idegen seregnek, ’s tervet 
küldött Madritba annak viselete és felfegy
verzése iránt, mire a’ madriti kabinet válaszát 
várja.

Csakhamar átlátá a' ministerium, így szól 
a’ Messager, az idegen sereget megszüntető Jul. 
29diki rendelet terhes következéseit. Clauzel mar
sai, mondják, új, a’Jun. 29dikit megmásoló ren
deletet viszen magával; az idegen sereg tovább 
is fen fog állni, ’s azoknak, kik Spanyolország-
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ba menni vágynának, szabadság adatik. A’tisztek 
az 1834. Máj. 19iki törvényhez szabott helyzetbe 
tétetnek.

A1 király illy levelett intéze Lóban marsai
hoz: „Paris Juh 29kén. Kedves marsalom. Szük
ségesnek érzem a’ nemzeti őrségnek, sorezredek- 
nek és Paris népségének, kik ellovaglásomkor 
jelen valának, az úr által kijelenteni, mennyire 
megilletének engem azon érzelmek, mellyekkel 
a*' borzasztó helyzetben körülvéteték. Ezen érzel
mek legbiztosabb kezességei Francziaország jö
vendőjének, ’s egyedül ezek vígasztalnak fájdal- 
mimban, mellyekkel a’ tegnapi szerencsétlenség 
meghatá szívemet. Legyen tehát, kedves marsai, 
tolmácsom, ’s adja tudtul mindennek , hogy nem 
találok szavakat minden érzéseimet kifejezhetni, 
hogy életem, míg tart, a’ hon jólétének biztosí
tására és a’ törvények uralkodásának fentartására 
leend szentelve. Esmeri, kedves marsalom, erán- 
ta lévő minden érzelmimet, mellyeknek őszinte 
kifejezését megújítom. Jó akarója Lajos Filep.u 
(A’ marsai e’ levelet alkalmas napi parancsolattal 
kísérve hirdetteté-ki)

Az elesteket és megsebcsülteket 3 Ire szá
mítja a’ Messager. 16 mindjárt vagy nem soká
ra megholt sebei miatt. A’ St Louis korházba 
vitt nyolez személy közül négyen tagmetszés 
tétetett.

Nem tudjuk, mond a’ National, mi színt 
adhatnak Carrel úr elfogatásának. Ebben az ő cha- 
rakterének nemtelen megsértését találja minden, 
ki Carrel urat esmeri. Mi az ő ellenségeinek e- 
gyenességére hivatkozunk. Carrel úr a’ politia 
praefecturától St. Pelagieba vitetett titkos fog
ságra.

A’ Journal des Debats elmélkedik a! rémítő vi
szonyokról, mellyek származtak v olna a’király és 
herczegek meggyilkolásából. Az iszonyú merészlet, 
úgy mond, nincs erkölcsi ok nélkül. Annak kö
zönséges előérzete, hogy a’ király élete veszély
ben van, ’s a’ szívszorongás, melly nagy kata- 
strophákat előz-meg, azon meggyőződésből eredt, 
hogy a’ társaság erkölcsi állapotja rósz, és csak 
zavart ’s gonoszságot szülhet. Ha a’ gonoszságnak 
illy forrása van, úgy mindég könnyen találkozik 
gonosztevő. Illy forrás azon követelt ju s, melly 
szerint a’ kormány alapját megtámadhatni, ’s 
magát a’ júliusi revolutio ellenében legitimistának, 
az alkotványi monarchia ellenében jfedig republi

kánusnak nevezhetni* A’ francziák közt] ezzel tá- 
támasztatoít a’ polgárháború. Miként lehetne] az, 
hogy a’ király naponként bitorlónak bélyegeztes
sék, és köz gyűlöletre tétessék-ki, ha e’ gyűlöl- 
ség egyes szívekben nem tápláltatnék ’s egy na
pon kirontásra nem izgattatnék ? Sehol se találta
i k  olly respublika, melly a’ vélemények szabad
ságának megcsonkításától tartva, magában meg
szenvedte volna a’ monarchia missionariusait. A’ 
monarchia szinte nem szenvedheti, hogy szeme 
láttára proselytakat csináljon a’ respublika. Ez 
puszta félénkségnek tartatnék. Az alkotványi júli
usi monarchia két ágyu-telep szakadatlan tüzelése 
közt áll, ’s nincs erősség, melly szünetlen ostrom
nak ellen állhasson. Egy ország három ellenkező 
kormányt nem tarthat keblében; a’ fejek fenbuz- 
ganak, a’ vér foly, ’s a’ király feje egy vakbuz
gó, vagy félénk gyilkos golyóbisainak czélja le
end. Minden egyenes szíviiek elrémülnek ez i- 
szonyu következményeken; de a’rémülés mindég 
a’ gonosz tett után jő , mit a’ politika és törvény 
tartozik meggátolni. A’ király feje tiszteJtetni 
fog, ha a’ királyság elve tiszteltelik. Azért is a’ 
szabadságot védeni kell a’ kicsapongások ellen, 
mellyek azt elölik ’s megfertőztetik. A’ sajtó sza
bad, lehetségig szabad, de a’ törvények alávette 
legyen. A’ világon egy hatalom se lehet szabály 
v agy fék nélkül Minden zabolátlan hatalom zsar
nokság. A’ szabadságot nem kellene többé láza
dási fegyverré fordítani. A’ vitáknak még elég 
tágos mezeje leend, ’s ha a’ kormány elve minden 
vélemény előtt szent nem volna, talán maga a’ 
kormány lenne tönkre alattuk.

E’ czikkelyre többek közt így felel a’ Natio
nal : ,,A’ Journal des Debats czélja, tegyiik-fel, 
elérethetnék, és a1 júliusi revolutio után megál
lapított monarchiái elvnek vitatása örökre meg- 
tiltathatnék, váljon a’ czimboraságok, összees
küvések , a’ status feje elleni merészletek ez ál
tal meg fognak-e gátoltatni? Nem voltak-c min
den időben illy nemű esetek, a1 nélkül hogy 
revolutiói láznak vagy a’ vitatási jus szabad gya
korlásának tulajdonírattak volna? III Vilmos, 
ki a’ Stuartokat Angliából kiűzte, egész életében 
jakobita összeesküvésekkel vesződött, ’s talán el 
is dőlt volna ellenségeinek csapási alatt, ha ide
jét inkább sajtó elleni törvények készítésére for
dító, mint Angliát XIV Lajos ellen haszonnal és 
dicsőséggel foglalatoskodtatá. I Györgyöt s fiját
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szinte életük ’s koronájok ellen törő czimborasá- 
gok nyugtalannak. Ok és miníslereik tékozolva 
szórták a' megkérlelhetlen törvényeket ellenfe
leikre; de azért nem szüntek-meg a’ czimbora- 
ságok. Azon idő történeteiből láthatni, hogy 
minden erőszakos rendszabás új összeesküvést tá- 
maszta. A’ jakobiták csak akkor hagjtak-fel me- 
részleteikkel, midőn tehetetlenségökről ’s elszi- 
getcltetésökről meggyőződtek. A’ vitatási jus tel
jes megtiltása, a' kemény törvények soha egy 
czimboraságot se gátoltak-meg; sőt könnyű vol
na megmutatni, hogy illy törvények inkább fel- 
ingerlik a’ bosszú és Fanatismus tetteit, mint a- 
zoknak elejét vennék. A’ monarchiái elv miként 
tétethetnék mentté a’ vitatás kellemetlenségitől, 
e' kérdés azon főnehézség, melly az Aug. 9diki 
rendszert már régóta szorongatja; e’ nem új gon
dolat; e’ felett a’ korona és tanácsnokai már nem 
csak egyszer tanakodtak. Érzik, hogj' nem elég 
a’ respublika és legitimitás szavakat törvény ál
tal száműzni a’ politikai nyelvből; e’ törvény el 
leni áthágásokat is meg kell állapítani, ’s rajok 
büntetést szabni Ha a’ vitatás szabadságát némi 
sikerrel akarják korlátozni, ismét a’ censurát 
kell visszaállítani, vagy a’sajtó vétségeinek meg
ítélését a’ fenyítő politiára bízni. De a’ censurát 
örökre száműző az 1830diki charta, *s egyedül 
az esküiteket esmeré a’ sajtó vétségek illető bí
róinak. A’ charta 7 és 69 czikkelj einek meg
sértése világos status-csiny volna, mire még nincs 
szükséges merészség. Így tehát Guizot úr bea
dott javallatával fognak próbát tenni, melly még 
Gentban kezdődött, ’s a' belső ministerium hiva
talában Decazes alatt végeztetett-el. Mint beszé
lik egy más törvény is van készen, melly sze
rint a’ gúnyrajzolatok a’ közönséges réz- és kő- 
metszetekkel egyenlőkké tétetnek. Ez már annyi 
volna, mint censura.

A’ Journal de Paris jelenti, hogy a’ politia , 
mind leszedette a’ főváros falait régóta rútító 
gúnyrajzolatokat; kemény rendszabások tétet
tek , hogy a1 tisztes polgárok szemeit illy undo
rító látványok többé ne sértsék. Philippon Ch. 
a’ gúnyrajzolatokat intéző Charivari igazgatója 
elfogatni parancsoltatok, de nem igen akadtak 
rá. A’ Corsaire ügyvivője Yiennot, és első 
szerkeztetője elfogattak; de a’ politia nyomozásai 
sikeretlenek valónak, ’s a’ hírlap hivatalában 
minden papirosok lefoglaltattak.

A’ Constitutionnel szerint Gerardhoz, fajdal
odnak enyhültekor, egyik orvos így szóla: „Most 
már semmi esetre se kerülheti-cl sorsát,“ mire 
Gerard feleié: „Ali! ha magamat ügyetlenül meg 
nemsebesítém, most nem volnék körmetek közt.“ 
Dr. Montazeaunak a’ Gazette des Tribnnauxhoz 
intézett leveléből a* tetszik-ki, hogy az ördögi 
erőmívet nem Gerard készítette, ’s a’ kik azt 
neki adták, őt is elveszteni igyekeztek. Az or
vos ugyanis szemes vizsgálat után a’ három csőt 
széltől, hol az elsütő személynek állani kellett, 
úgy találó készítve, hogy azok hátulról sültek
éi. „A* három cső, úgymond, elhasadt, mint eleve 
kiszámítatott, ’s a’ gonoszságot teljesítő személy
re bizonyos halált kelle hozmok, hog}  ̂ a’ bűntár
sak elleni minden bizonyság elenyésztessék, és 
a’ nyomozások sikeretlenekké tétessenek.“ Teg
nap egy politia-bíztos Gerard lakába ment, ’s 
leírta a’ szobát, mellyben az erőmű volt. A’ ház 
közelében lakók közűi sokan elfogattak. Gerard 
háznépét, mint halljuk, Lodéveben jói esmerik 
’s ő maga lSlőben a’ déli részeken mint 20 esz
tendős ifjú nagy részt vett a’ royalista reactióban.

A’ „Journal de Paris“ Augustus 3ikán töb
bek közt ezt írja: A’ gyilkos neve most már tu- 
datik; Fieschi-nek hívják őt, ’s Corsicában szü
letett. 14 esztendős korától fogva nápoli szolgá
latban volt; Joachim király alatt keresztet ka
pott. 1815ben részt vett a’ calabriai expeditio- 
ban. lSlOban Francziaországba tért-vissza, hol 
lopások miatt 10 évi fogságra bíintettetett, és e- 
gész életében poliliai felvigyázás alá rendeltetek. 
Egész fogsági idejét Embrunban tölté ; majd Lyon 
mutattatott-ki tartózkodási helyéül. Innét kevés 
idő múltával elillantott. Gerard nevet vett-fel ’s 
Lodéveben e’ név alatt állott munkába. I830ban 
Fieschi Párisba tért-vissza, és a’ nemzeti jutal
mazások biztosságától, mivel bizonyságlevelei azt 
mutatták, hogy a’ restauratio alatt politikai vét
ségekért szenyvedett, a’ belső ministernek ajánl- 
tatott, ki őt időről időre gyómolítá. Azon idő
szakban , mikor Fieschi gyámolításért esedezett 
a’ „la Revolution de 1830“ czíniű újság-hivatal
nál volt alkalmazva. Majd a’ Bievre vizénél, melly 
Paris legdélibb részét folyja-keresztül, zsilip-őr
séget’s más apróbb tisztségeket is viselt, 1833- 
ban pedig hamis bizonyság-levelei miatt a’ kirá
lyi ügyvédnek jelentetett-be. Sietve szökött-meg 
ekkor Parisból ’s ez idő óta ismét más név alatt
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csavargóit. Azon fiz esztendő alatt, mellyet Fies- 
clii Embruni fogságában töltött, biztos esmeret- 
ségben állott egy Petit nevű asszonnyal, ki öt 
évi feiiyítő-munkára csalárd vagy on-bukások ért 
volt büntetve. Az esmeretség folyt, vagy ismét 
inegújítatott. A’ 28diki nierésziet után Petit asz- 
szony tüstént megszökött. Leánya, ki Fieschivel 
hasonló viszonyokban állott, nevét változtatva, 
szintén eltűnt vala. A’ törvényszéki biztosság an
nál nagyobb fontosságúnak tekintő e’ két asszony
személy befogatását, mivel a’ tőlök veendő fel
világosításokon kívül, nálok lenni vélte azon 
bőrtáskát is, mellyről a1 journálok már szólot
ták, ’s mellyet Fieschi a' merészlet végbevitele 
előtt kevéssel lakásáról el vitetett. E’ két asszony- 
személy a’ mu.lt éjen elfogatott, és a' bőrtáska 
a’ leánynál találtatoti-meg. Nem kevés fáradsá
gába került ez a’ politiának; mert Július 28dika 
óta kilencz különböző helyen volt az elrejtve; 
íöbbek közt bizonyos Moretnel is , ki már az 
igazság kezében \an. Elfogatásakor szállásán asz- 
szony - ruhákért való költsönző-czédulák ; ’s a’ 
„Reformateur“ czímü újságlevélre előfizetési nyug- 
tatványok találtattak-

Talleyrand herczcg és Dupin úr Aug. Isőjén 
Parisba érkeztek, ’s tüstént a’ királynál tették 
udvarlásokat. — Raspail úr, a’ „Reformateur“ 
főszerkeztetője Aug. Isőjén rendőrök kíséretében 
Parisba érkezett “s tüstént fogságba téteték Nan- 
tesi útjában fogatott-el

A’ Messager szerént már elegendő követ van 
Parisban, ’s a' kamarai tanácskozás haladék nél
kül elkezdődhetik. Köz hír után írja ugyancsak 
a’ nevezett újságlap, hogy három törvényjaval
lat fog tüstént a’ követkamara elébe terjesztet
ni: egy a’ politikai gúnyrajzokra nézve; másik 
az újság-czikkelyek szerzőit kénszeríti, hogy a- 
zokat aláírják; 3dik megengedi a’ jurynak, hogy 
7 szóval 5 ellen (titkosan szavazva) büntetést 
szabhasson. Némelly követek azt is sürgetik, 
hogy ha egyszer a’ hírlap felelő ügyvivője meg- 
büntettetett, többé felelő-szerkeztető ne lehessen 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Renovateur e* czím alatt: „az angol ten

geri haramiák St. Sebastianban“ következőképen 
ír: „A’ ministeri hírlapok nagy lármát ütnek a’ 
lelkesedésből, mellyet nyilvánítónak St. Sebas
tian lakosai az angol tengeri haramiák első csa
patának megérkeztekor. Az említett hírlapok
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nem mondják, ha sokáig tartott-e e’ lelkesedés. A' 
kormány tudja, mit kell felőle hinnie, de őriz
kedik közre bocsátani mind azt, a’ mit róla tud. 
Helyette hát mi szólunk, ’s bátran szóJítjuk-íel, 
hazudtolja-meg e’ következő adatokat: „Az an
gol bérletteknek csapatja, melly nehány öreg ka
tonából, az angol sereg söprejéből, és hadi fe
nyítéket nem esmerő ifjakból áll, St Sebastianba 
érkezte után tüstént minden gondolható kicsa
pongásokra vetemedett. Részegségében oily ga
rázdaságokat követ-el, hogy az utczán senkise, 
kivált asszonyok éppen nem merik magokat mu
tatni. Ezen ábrándozók tisztjeik ellen fellázad
tak, 's a’ közelebbi levelek elinduhakor, három 
nappal a’ spanyol nemzeti ügy nemes védőinek 
megérkezte után , még le nem esi lapít atott a’ lá
zadás. Egy tiszt kéntelen volt kardot rántani e- 
gyik zavargóra, ’s azt halva terítő a’ földre.“ —  
Az Election szerint Jul. 13dikán ez ábrándozók 
közül tizenhét, sétálás színe alatt St. Sebastian- 
ból elillantott ’s Hernaniba szökött-át a’ carlis- 
táklioz.

A’ Journal de Paris Aug. Isőjén következő 
tudósításokat írja Spanyolországból: „Sarsfield 
lemondott a’ hadsereg íő\ezérségéről. Cordova 
general-helytartóvá neveztetett; a’ hadseregi kor
mányzás minden ágait liOgronóba tette-által. Don 
Carlos Jul. 24dikén Salvatierrából Yittoria felé 
fordult, ’s a’ navarraiakat Esteiiában hagyta. Cor
dova hasonlóan Yittoria felé indult. Merino csak
ugyan D. Carloshoz \ergődött, miután Castiliában 
tönkre veretett ’s kifizetett.

O R O SZO R SZÁ G .
Kjachtából írják: hogy a’ császár parancso

latjából a’ chinai nyelv tanítására felállított os
kola, mellynek czélja China és Oroszország közt 
a’ kereskedési közlekedéseket könnyíteni, Máj. 
28dikán ünnepélyesen nyittatott-meg. Ez intézet 
a’ külső kereskedés osztályához tartozik, ’s a* 
kjachtai vámhivatal külön kormányzása alatt van. 
Á’ tanulási idő négy esztendő, ’s minden rangú 
orosz alattvalók , kik a’ görög-orthodoxa egyhá
zat követik ingyen oktattatnak. A’ tanulást elvég
zett nevendékek, kik három esztendő alatt a 
chinai nyelv esmerete által sikeres szolgálatokat 
tesznek Kjachta kereskedésének ’s magokat jó 
viseletökkel kitüntetik, állapotokhoz képest bizo
nyos kedvezéseket fognak nyerni Ez oskola ve
zér tanítójának a’ korona által k iszabott fizetését,
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Kjaclita k ere sk e d é sb e  évenként 1500 rubellel sza- 
po ítá; Igumnovv M ik lós, kjachtai első rangú 
kereskedő ’s becsületbeli polgár pedig oskola- 
épületre ’s az első cbinai tanító könyvek meg
szerzésére 5 ezer rubelt ajánlott. Már is 24 k e 
reskedő fija vetetett-fel az oskolába.

PO RTUG  A L L IA .
A’ királyné átlátta, milly szükséges, bogy 

Silva Carvalho úr ismét közjövedelmi ministerré 
neveztessék; de ez kinyilatkoztatta, hogy ő ha
zájának különben nem lóg használhatni, ha csak 
nehány előbbi tiszttársai ismét a’ ministeriumba 
nem lépnek; különösen sürgette Freire úrnak is
mét belső ügyek ministerévé nevezését; de mi- 
\el ezt a’ királyné teljességgel nem szenvedheti, 
ennélfogva helyette Carvalho úr Rodrigo da Fon
seca Magalhaes urat, az igazságministerium alti- 
toknokát javallottá. A’ másik Magalhaes, ki bel
ső ügyek ministere volt, most igazságminister 
lesz; Saldanha, Loulé és Palmella pedig mostani 
helyükön megmaradnak. A’ királyné egyébkor 
is igen jó indulattal volt Siha Carvalho úr iránt, 
de most különösen meg van elégedve intézkedé
seivel. A’ ministerségbe léptekor első cselekede
te az volt, hogy a’ bankban lévő papirospénz 
elégetése és teljes eltörlése iránt parancsolatot 
adott-ki.

B E L G I U M .
Brüssel, Jul. 27dikén. Tegnap némelly hír

lapok ministen tanácsról írtak melly tegnapelőtt 
a’ St. Pelagieból elszökötlek miatt tartatott volna. 
Uly ministen tanácsra nem volt szükség. Ezelőtt 
már jóval jelentettük a’ kormány határozatát , 
melly nem engedi az elszökötteket Belgiumban 
megtelepedni. E’ határozat Guinard úron végre
hajtatott; ki csak úti levelet kapott Ostendeig, olly 
feltétellel hogy hajóra fog ülni. (Mon. Beige). — 
Egyik St. pelagiei szökevény Antwerpből gőzha
jón útazott-el Londonba.

E G Y V E L G E S H Í R .
Berlin Aug. 3dikán királya születési napját 

ünnepié; estve némelly rendzavarok különféle 
kártékony kicsapongásokat követtckel; a’ rend

őröket ’s politiai tiszteket kifütyülték, kövekkel 
hajigalták. Majd rendes katonaságnak kellett ki- 
állani a’ csendesség hely rehozására. — Hamburg
ban ugyan csak Augustus elején zsidók kereszté
nyekkel kaptak-öszve; ’s ezek amazokat jól meg- 
hátalva hányták-ki egy kávéházból. Itt is kato
naságnak kellett a’ harmadnapig ismételt zavaro- 
dást lecsendesíteni.

Lengyelországi levelek szerént a’ párisi pro
pagandának 54 biztosa van útban Kalisch felé. 
Francziák, lengyelek és olaszok e’ vértszomjúzó 
utasok, ’s czéljok nem kevesebb, mint hogy 
Miklós császár Ó Felségét a’ Kalischi táborban 
meggj'ilkolják. E’felfedezés következésében most 
már nagyon szorosan vizsgáltatnak a’ Kalisch fe
lé menők útleveleik. (Alig. Zeit.). — A’ burkus 
status-újság jelenti, hogy burkus király Ó Felsé
ge Miklós császár kívánságára egy sereg-csapatot 
Kalischba fog küldeni, melly a’ lengyel határ
nál , burkus földön táborba száland ’s azután az 
orosz császári seregek gyakorlatiban részt veend.

Ú ja b b a k . P a r is .  Azon asztalos, ki a’ 
Fieschi pokol-erőművét készíté, elfogatott. Még 
Aprilisben meg volt már rendelve e’ gyilkoló esz
köz ’s ugyanakkor készült is el. Boireau, lámpa- 
csináló-legény megvallja, hogy Gerard (vagy Fies
chi) részére ő vásárolta a’ lövő csőket, port és 
golyóbisokat.

A’ király homlokának sérülése csekély ; seb 
rajta semmi, csupán kis kékülés. Egyébiránt a’ 
28diki eset annyira változtatá egészségét, hogy 
mint beszélik, nehány hetekig minden statusfog
lalatosságoktól elvonja magát Orleans hcrczegnek 
semmi baja. A1 ló , mellyen a’ király lovaglóit 
Jul. 28dikán, a’ lövés miatt, melly nyakát érte, 
későbben csakugyan megdöglött. Gerdy báróné , 
ki a’ 28diki történet után elfogatott, kevés ki
hallgatás után szabadságát vissza nyerte. Ezt a’ 
Messager azon környűlménynek tulajdonítja, mi
vel Gerdy báróné egy Paris legszebb asszonyai 
közül.

Malibran, Európa első énekesnője közelebb 
Berliot-tal öszvekelt, bosszúságára számos imá
dóinak , kik kezét ’s kivált bő nyereségű torkát 
szív-szakadva óhajták magokévá tenni.

Kiadja K u ltsá r  A.  — Szerkezted G a lv á c s y . Zöldkert utcza (j?o£í&adjfr*®afíf) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t  t n e  r- K u r o l y i  Urak'' ntezája 612 szám.



14. szám. HIRDETÉSEK Augustus 15d ik e / /  i!S3

Ä  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  h o z .

Heckenast Gustav.
pesti könyvkereskedőnél £váczi-útcza 39. szám alatt) épen ajost ^clent-meg a tálában k :

Ifjabbik Robinson
mulatságos olvasó könyv gyermekek 's ifjak számára

Campe után Uzdi Péter,
(legújabb fordítás) egy esinns rézmetszettel. 8rét Pest. 1836. borítékba fűzve i forint pengő.

Vclinpnpii'oson kemény borítékba 2 for. pengő
R o b i n k o n  ezen új magjai- kiadását, meliy választott fordítás, nyelvbeli liibátlanság, 

«célirányos felkészítés, csinos, igen olvasható 's hibáktól ment nyomtatás által különö
sen kitűnő, mint leg vonzóbb és tanuságosabb olvasó könyvet a’ I119gy0,r i f j ú s á g i in k  
ajánlom / / e c k e n a s t Gusztáv.

( l )  A’ Pesti Ferencz városban az al-dunasoron a' molnártó’ általcllenében 29. szám 
alatt fekvő, 3l4. Q  ölből álló, s mind a’ tímár, mind egyéb hasonló mesterségek gyakor
lásához alkalmatos, tágas udvaru ház minden nap eladandó: mellynek eladási feltételeit a‘ 
házban lakó tulajdonos úrnál, vagy a'városi telekbírói hivatalban megtudni lehet. (4 )

(1) Anya-birka eladás. G re m sp e rg e r  I s t v á n  árendális pusztáin, u. m. Ada- 
tson , Pest vármegyében, Kun Szent-Miklós, és Szabadszállás városakkal határos, Ketske- 
méttúl három mérlföld , 700 nemesített, tenyésztésre alkalmas anyabirka eladatik. — Bábotz- 
kán Békés vármegyében Kun-Szent-!Vlárton várossal, és Ötsod helységgel határos, 500 nemesí
tett tenyésztésre alkalmas, és 300 mustra anyabirka adatik-el. — Az eladás a’ pusztákon meg
történhetik. (^3)

(1) Eladó egyházi orgona. Ezen orgonának öt nagy és csinos registerje van 
jó és tartós, s csak mostanában készült. Nem lévén alolírtnál elegendő h e ly , ezen orgona 
a Józsefvárosi egyház’ karzatjára vitetett, hol az isteni tiszteletnél használtaik, ’s ott a’ venni 
szándékozóktól megtekintethetik. A’ fizetést illetőleg, nem szükség az árát egyszerre letenni, 
hanem azt az alolírt részenkénti fizetésért is általengedi, ’s érte több esztendőkig jót áll.

Schillinger Venczel,
polg. orgona készítő Pesten a’ Soroksári útezában 175. sz. a.

(I )  Hirdetés. A’ nagyméltóságú magj ar királyi udvari Kamara rendeléséből a’ 
megürült Esztergami érsekség részéről közhirré tétetik: ltogy többféle uradalmi javak jövő 
esztendei Januarius lsőjétül fogva alulirt helyeken, és napokon tartandó árverés útján ha
szonbérbe kiadatni fognak, és ugyan:
/. A z  ih sz te rg a m i u ra d a lo m b a n  S e p te m b e r  15kén  E s z te r g o m b a n  a z  é r s e k i  re s id e n tiá b a n  : 
a) Esztergám érseki városban lévő fél esztendei bormérés, b) A’ repülőhíd mellett álló úgy 
nevezett Szigethi vendégfogadó, c) Párkányban a’ mészárszék, hozzátartozandó földekkel, 
es rétekkel, d) Süttőn a’ mészárszék oda tartozandó hold szántóföldekkel, és 5 hold rét
tel. e) Süttőn az erdőben pipaszárakat metszeni való jog. f. Bajthai, és Lelédi mészárszék. 

Második Félesztendö 1835.
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s) Kemenczei mészárszék. h) Bernecze helységben az egész esztendei pálinkamérés, i) Ke* 
méndi mészárszék hozzá tartózandó 23^ .hold földekkel, 2 holdbut álló réttel, és házi kertel, 
k) Muzslán a’ pálinka áruitatás hozzá kapcsolt I l i  holdbul álló szántóföldekkel, kukoriczás- 
&a!., kenderfölddel, és 11-j holdbul álló réttel. 1) Borson szinte az egész esztendóbelí pálin
káméi és hozzá tartozandó 13 | holdbul álló földekkel , és egy szekér szénát teremhető réttel, 
in) A’ Bácsi kalmárkodás.
/ / .  Az Érsekújvárt uradalomban September 19kén Érsekújvárban (  N yitra  vármegyében )  
u tizenhárom kerekű m alom , hozzá tartozandó házi k e r te l , kenderessel, és 4 hold kuko-

riczással.
I l i .  A' Guttai uradalomban Alocsán ( Komárom vármegyében)  September Alken
a) Perbetén az országúton fekvő nagy vendégfogadó, hozzá tartozandó 3 vetőre 60 pozso
nyi mérő alávaló szántóföldekkel, és rétekkel, nem külömben kukoriczássalkenderessel, 
es káposztással, b) Bálvány Szakálosi pusztában 100holdbul álló rétek, úgy nevezett Császár
rét. cf Kavalháti pusztában lévő kaszáló, legelő, és nádas.
ÍV.  A' Drégeli uradalomban D éjtáron ( Nógrád vármegyébeti)  September 26/Íóh 

Vadkerten Lókos patakban lévő malom.
V, A’ Verebélyi uradalomban Czétényben ( N y itra  vármegyében )  September 2 1-kén

a) Verebélyen egész esztendei pálinkamérés, b) Nagykéren az úrbéri korcsma, hoz
zá tartozandó 11 holdbul álló szántóföldekkel, és két ember vágó réttel, c) Ugyan Nagyké
ren a‘ mészárszék, hozzá kapcsolt 15 holdbul álló szántóföldekkel, és két ember vágó réttel.
VI. A1 Nagyszombathi uradalomban September 2\kén Chinoránban ( N y itra  vármegyében)

a) A’ Chinoráni vendégfogadó, pálinka égetései, és méréssel, szinte mészárszékkel.
b) A’ Ribényi vendégfogadó*

Ezen javakbul tehát bár mellyiket is kihérleni szándékozók jó magok viseletökrííl, 
valamint elégséges vagyonaikrul szóló hiteles bizonyítványokkal, és szükséges bánatpénzei 
felkészülve, a' fennirt napokon, és helyeken reggeli 9 órára megjelenni ezennel hivatalosak. 
A ’ haszonbérlés feltételei ugyan az árverés alkalmáva4 is kifognak hirdettctni, mindazonáltal 
a' helybeli tisztségnél mindenütt, Esztergámban pedig az érseki számvevői hivatalnál eleve 
is megtudhatók. Budán Szent Jakabhava 31kén 1835. (3)

(1) A1 Szexárdi uradalom részéről küzhirrül tétetik: hogy a’ folyó esztendei Au
gustus 31dik napján, az e*’ folyó esztendei termés gubacs minden uradalmi erdőkben, — és 
a' jövő September hónap 23kán a’ Szexárdi nagyvendegfogadó , az árendásnak tulajdon bora, 
pálinkája és söre kiméretcse jussával, a’ jövő I836dik esztendei November Iső napjától fogva 
3 esztendőre — az uradalmi tiszttartói cancellariában Szexárdon , hol a* feltételeket minden
kor előre is megtudhatni — délelőtti órákban tartandó nyilvános árverés utján, haszon
bérbe fog adatni, fellyebb való heíybehagy'ás mellett.

Molly árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei, és pedig a’ gubacsra 
nézve 4 1 fr. p en gő ,— a’ nagy vendégfogadóra pedig 402 fr. pengőpénzcl ellátva, az esméret- 
lenek még vagyonos állapotokról szolló bizonyítványokkal is felkészülve illendően meghivat
nak. Költ Szexárdon Augustus 8kán 1835. (3)

( l )  A1 Szexárdi uradalom részéről,, fellyebb való helynek rendeléséből a’ követke
zendő épitésbeli munkák u. m Iször a’ Szexárdi nagy vendéfogadónak reparatioja, mellyro 
2096 fr. 4 |k r . váltóban; -— 2szor az uradalmi lovas vadász lakás reparatioja Szexárdon, raellyr© 
896 fr. 1 | kr. váltóban. — 3szor a1 Mözsi vendégfogadó, inellyre 668 fr. 2 4 kr. váltóban 
resnlvál.vi van — a1 folyó esztendei September hónap 7dik napján Szexárdon az uradalmi 
tiszti cancellariában dél előtti órákban tartandó nyilvános árverés utján, fellyebb való 
iicJybehagyás mellett —-  a’ legkissebb bért kívánó mesternek áltadatai fognak.



Mellyrc nézve a’ bérleni szándékozó építőmesterek száztól tiz fr. bánatpénzei felké* 
szülve illendően meghivatnak. Költ Szexárdon Augustus 8kán 1835. (3 )

(2) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. Helytartótanács’ rendeléséből közhírül adatik, 
Logy a’ politico-fundationalis jószágok’ pesti kerületében ez esztendőben nyírt gyapjú f. e. Au
gustus 21dikén reggeli 9 órakor a’ pesti praefectoratus’ épületében fog árverés útján eladattat- 
i i. Budán, Augustus 8<iikán 1835. (2 )
..... ................................................. .............  — vj«- 1 1 * —* ' - —

(2) Liedeiliann B» Ferencznel. ,,a’ szép magyarnéhoz“ czimü kereskedésé
iül! következők felette olcsó áron váltó czédulában találtatnak: nyomtatott igazszínű percail 
18, 27, 3 0 , 4 0 , 45 krajczáron — croisé ruhák 7 for. 30 kr. — £ foulard-kendők 3 ft 30 kr.—
8 foulard-kendők 12 for. 30 kr. — £ ágy- és ruha-szövetek 30 kr. — Fejér és színes glacé kéz
i jük 1 for. — divatos szalagok mindenféle nemitek 12 kron kezdve — anodyne neklace, a* 
híres foggyöngyök 14 for* — gelatine, igazi franczia bortisztító 7 for. — Ezeken kivül ajánlja 
mindennemű divat portékákkal, rumburgi gyolcsai, vászon- pamut- és gyapjú-szövetekkel 
újonnan megrakott raktárát._________________________________________________________ (3)

(2) Szolgálat k e r e S C S . Egy posta expeditor ajánlja szolgálatát. Tudomá
nyáról, és maga Cseleiéről jó bizonyság leveleket mutathat, nagyobb, és érdemes hivatalt vi
selő személyek által megerősítve. Beszél egyaránt deákul, magyarul, németül, és valamen
nyire horvátul is. Bővebb tudósítást tesz róla a’ cs. k. Pécsi osztályos posta-hivatal. (3)

(4) Kos-eladás. Gróf Munyady’ gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy 
jövő Pesti János Fejv. vásár alkalmával hágó kosok, úgy mint: Prima Electa és superelecta 
kosok, Üllői útczában a’ gazdasági Egyesület’ köztelkén szabad kézből eladandó lészen. Ür
mén) t Juüus lOkén 1835. (0 )

(3) Vadászattudomány. Szerzé Pák Dienes. Első kötet: 218 I. ajánlva mlgos
gróf Károlyi György úr Ő óságának és Bévezetés XX. 1. — Második kötet: 223 I. 8rét találta
i k  és megszerezhető egyenként, fűzve 2 ft 30 krért pengőpénzben; a’ ki pedig egyszerre 
legalább tíz példányt vásárol, kötetlenül 2 forintjával kapja: a’ Képiró útezai 321 számú ház 
emeletében, mlgos N. Károlyi Károlyi grófi nemzetség levéltárában. (3)

N a g y ,  é s  F ő r a k h e l y e  á  T e m p l o m i  É k e s s é g e k n e k .
(3 ) Pesten a’ váczi útczában az Ámornál 26dik szám alatt Fries Antal ’s Társasága cs. kir. 

priv. Selyem-szövet gyárának rakhelyén készen találtatnak nagyobb mennyiségben több 
száz darab Templomi Ékességek1 fajai, u. m. Pluvialék, Dalmalikák, és Kásulák , akáregész, 
akár fel,  vagy közönséges ékességekkel gazdagítva, ezen kivül,  minden lehető Reverenda 
matériák, u. m. Schvamilionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok , 3 D iátok, ’s a’ t. egész 
és fél gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékü, és közönséges Damaszt 
Zászlókra, finom fest ék ü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, Quadrátok , Kapu- 
cziumok, Kamaurák , és Övék, mcllyeket a’ Főtiszt. Papságnak a’ legillendőbb gy ári áron 
alázatosan ajánlják_________  Fries A ntal és társa . (3)

(3) Híradás. Ezennel közhírré tétetik: hogy a’ Pécskai kir« kamarai tiszttartó- 
ságból mintegy 112 kastárral reménylendő idei dézma-mébek e3 folyó 1835dik évi September 
3dik napján magyar Pécska mezővárosában, a’ tiszttartói irószobában tartandó árverés útján 
a1 legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak.

A1 venni szándékozók a’ fent érintett helyen és napon reggeli órákban tartandó árve» 
résre ezennel illerdőep megbívattatnak. Budán Julius 22kén 1835. ( 3 )

X 0 X
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Állandó bizományi (commissions) raktár,
la»!, Pakfong Frank.“ jelit-1 bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtaiik : Erdélyo 
sz a g b a n  Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a’ \ eres sasná 
Kanisán, Rossenfeld Jakab; Eperjesen, Handl S. E. ; Lólsén, Ziegler Jakab ; Losonczon , Hl 
vats I. P ; Győrben, Heifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a' nevezel! Iiely> 
ken mindennemű megbízások elfugadiatnak.

Ó, eltöri p íkfongnak fontja 2 ft pp. megvétetik. Frank Ferenc*.

( 5 )  L » 0 -á rv ereS . Gróf Hunyady’ gazdaságbéli igazgatósága közhírül adja: hogy 
folyó észt. September 9kén délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszy Ürményhez közel lév ő pusz
tán Nyittra vármegyében, ugyanazon uradalom méneséből 120. —Gróf Eszterházy Mihályiból 50. 
ló, és pedig az előbbiből: mén — heréit és kancza-csikók idei 25 , esztendős 18, kétesztendős 
24. (mellyek közt egynéhány telivér is) három esztendős 18, négyesztendős 15, (vagyon köz
tök paripa és kocsi-ló) még anya kancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; esztendős 9 — két 
esztendős 10; — három esztendős 14; és öreg kancza 10; a’ legtöbbet Ígérőnek kész fizetés mel 
lett eladatni fog. ÍJrményt Julius lOkén 1835. (G )

(3) Hirdetmény, A' nm. m. k. u. Kamarának rendeléséből ezennel közhírré té
tetik : hogy folyó Augustus hónap 22kén nemes Pest vármegyében helyheztetett sz. kir. Buda 
fővárosától egy órányi messzeségre fekvő Budaeörs nevezetű koronái helységben 215 d a r a b  
valóságos spanyol eredetű harmad és másfél esztendős hágókosok, 150 iirük, és 150 dara!)  
felesleg való legjobbkoru, és tenyésztésre tökéletesen alkalmatos anyajuhok, a’ szokott reg
g e li, és délutáni órákban a’ helybeli juhakolban árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetésért eladatni fognak. Budán Augustus 3kán 1835. (3 )

(7) J e l c i l t e S .  Magyar Patika az az , Magyar- és Erdélyországhan termő 
Patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a'falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi űgyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — 
Már az I.rész készen van, a’ második rész pedig sajtó alatt van, és az Augustusi Pesti vá
sárra bizonyosan kész lesz. A’ kik tehát már előre fizettek, vagy most venni akarnak a’ mun
kát nálam a1 képiró útezában 321 szám alatt, v. Eggenberger József könyvárosnál vásárkor 
általvehetik. Az ára három — 3 forint ezüstben marad. Pesten Aug. 8d. 1835. D. Kováin s.k.

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 i z  m é r t  ék s z e r i n t  a z 0 f e  l e l t 1835-dikben

Aug 9-dikén 5 Láb , 7 Hüv. 6 Von. — 10-dikén 5 Láb, 9 Hüv. G Von.
— 11-dikén 5 Láb , 8 Hüv. 6 Von. — 12-dikén 5 Láb, 6 Hüv. 6 Von.

— 13-dikán
— 15-dikén

5 Láb, 
5 Láb,

5 Hüv. 
1 Hüv.

6 Von. 
9 Von.

— 11-dikén 5 Láb, 4 Hüv. 0 Von.

pazfony i m é 
rő r á l tő  gar. tis z ta kSzép

szerű
a lá b b
▼aló

p o z io n y i m é
rő  T á ltő  gar. tis z ta közép

•ze rü

Tisztabúza
K étszeres
K özi
Árpa

1 2 0
8 6 ?
5 6 4
4 8

110
8 0
5 3 4
464

1 0 3 »
7 6 4
5 0
4 0

Zab
K u k o ritza
K öleskása
Köles

3 8
7 C |

3 6 |
7 3 4

P é n z f o l y a m a t .*
a lá b b i
Yalő

"334!
Beet Augustus 12-dikén 1835, kösépár.

4024
984

1834ki S ta tu s  köles 
K am . —  pC . kö té l. 
Bank A ctiáké 
Cs. arany pC . agio

Budán, Augustus 12kcii kijött számok: 70. 80. 56. 81. 48.
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»> 4  pC .
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1821 ki „
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15. Szám.
HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S T E N _____________ S zerd á n  K is -A sszo n y  hó* \ $dik  napján. 1835

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
Pozsony. Aug. Ildikén a’ 346dik országos- 

ülésben az alsótáblai Rendek kerületi ülésekben 
a’ borítéki czím iránt készített 7dik és a’ szólás 
szabadság tárgyában 4dik üzeneteket olvasták, 
és helyben hagy ván, egy küldöttség által, a’ Vesz
prémi káptalan új követe szónoksága mellett, a’ 
felső táblára küldték, hol azok, az országos sérel
mek és kívánatok egy szakaszának elvégzése ti
tán felolvastatván, azonnal tanácskozás alá vétet
tek. A’ borítéki czím tárgyában ezt kívánták a’ 
mélt. Főrendek válaszúi adatni: az által, hogy 
a’ költsönös egyetértés ’s oily sokáig hátráltatott 
országgyűlési tárgyak felterjesztésének eszközlése 
tekintetéből, mint jó hazafiak, azon igyekeztek, 
miként az alsó táblai Rendek által valamelly elfo
gadható javallat tétessék, nem azt értették, mint
ha az alsótáblai Rendek előbbi véleményén kívül 
más nem állhatna-meg; minélfogva újólag felszó
lítják az alsó táblai Rendeket, mutassanak vala
melly közép útat, mellyen egyetértés eszközöl
tessék. A’ szólás-szabadság tárgyában azt vélték 
fő kérdésnek lenni: van-e helye sérelemnek a’ 
fenforgó két esetben! A’ inéit. Főrendek véle
ménye szerént nincsen , ’s az alsó táblai Rendek 
is utóbbi üzenetükben semmi erősségeket nem 
hoznak-fel, incilyekkel a/.t meg lehetne mutat
n i; annálfogva a’ inéit. Főrendek előbbi véle
ményükhöz ragaszkodván úgy vélik , hogy illy 
formában felírásnak helye nincsen. Augustus 13- 
kán a’ 347dik országos ülésben a’ nádori itélő- 
mester által az említett értelemben készült vi- 
szonüzenetek felolvastatván helyben hagyattak, 
’s egy küldöttség által, Yáczipüspök 0  Excja szó
noksága mellett az alsó táblára küldettek. A’ hát
ralévő időt mind a’ két tábla az országos sé
relmek és kívánatok vizsgálására fordította

Augustus 12dikéről következő kegy. k. leí
rás érkezett a’ jelen országgyűléshez :

FERDINAN’DUS PRIMUS, etc. Pro summ« momen- 
Második Fél esztendő*

torum, quae negotium lege positiva determinandarum inter 
Dominos Terrestres et Subditos subversantium correla- 
tionein, omni meliori modo accelerari urgent, gravitate, 
mox, atquepostrema Dilectionia Fidelitatumque Vestrarum 
earn in rein Nobis substrata Repraesentatio fuerat, B. Re- 
solutionein Nostram jam sub 9-a Április I83.r». redden- 
tes, nulli dubitaviinus futurum , ut ex parte quoque Di- 
lectionis, et Fidelitatum Vestrarum eo omnia studia con- 
ferantur, quo propositus operi buie jam in tertium annum 
producto, tarn salutaris, et tarn jnstis votis exoptatus 
scopus tandem obtineatur. Contra Nostram igitur hanc , 
imo vero coininunem exspectationem est, quod cursus 
Tractatuum Diaetalium per interjectam , uti intelligimus 
ratione T itu li, quem Repraesentatioues extus praesefer- 
rent, quaestionem interruptus, eisdemque diuturnius jam 
inora injecta habeatur. Antevertendo igitur ulteriori 
temporis dispendio pro munere Nostro consulturi, Di- 
lectionem , Fidelitatesque Vestras liisce Benigne horta- 
mur, ut quuin Eis non constare nequeat, aetate Majo- 
rum, Repraesentaiones etiam medio Regni Palatini, citra 
ea, quae externae Formae sunt, exhibitas fuisse; hoc fpsum 
Exemplum , salvo caeteroquin solito Tractatuum Diaeta
lium modo, hac etiam vice sequi, et ea quae in Altissimum 
Conspectum Nostrum perferenda sunt, bac via Nobis sub- 
mittere, atque ita Diaetales Yractatus, quos Leges prom- 
ptos esse volunt, meinores etiam muneris quod Dilectionem, 
Fidelitatesque Vestras manet, hoc quoque modo promo- 
vere satag^nt. Quibus in reliquo etc.

Ő cs. k. Felsége Julius 21 dikí Iegfeísőbb ha
tározatában Főtiszt. Miskolczy Márton esztergomi 
kanonok ’s nyitrai főesperest urat az Esztergomi 
várról ne\ezett Sz. István prépostjává; Főtiszt. 
Rudnyánszky Sámuel báró, kanonok 0  Ngát pe
dig Nyitrai főesperestté; továbbá a’ Szombathelyi 
káptalannál őrkanonok Főtiszt. Ságbi Mihály u- 
rat éneklő kanonokká; Főtiszt. Tőrök József 
kanonok ’s Pápóczi prior urat őrkanonokká ; vég
re Főtiszt Eberl Mihály kanonok ’s Alsó Lendvai 
főesperest urat Pápóczi priorrá nevezni kegyelme
sen inéltóztatott.
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Ó cs. kir. Felsége még julius 13árul költ 
Iegpensőbb határozata szerént Szent-Iványi Vin
c é t  a’ nagy inéit, magyar kir. Helytartóság tisz
teletbeli titoknokát, és Papp Gábort tek. Fejér 
vrgye tiszti fő ügyészét ugyancsak a' nagy mélt. 
magy. kir. Helytartóság valóságos titoknokivá 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Pes t .  A u g u s t u s  17dikén. Mind, a' mi 
érdekes, a1 közjónak hasznos, vagy dicsőséges, 
sietünk mennél előbb közleni. Ennél fogva 
említjük azt, mi nálunk e’ napokban figyelmet 
gerjesztett. Az ajtatos oskolák Rende tudni-iliik 
itt köz-gyülést tartott, hogy a’ rendszeres három 
évek el-teltével, a’ Szerzet szabályi szerint Fő- 
kormányozót, ’s azután egyéb Elöljárókat válasz- 
szón. Ez a’ folyó hónap lakén úgy ment végbe 
hogy a’ köz szeretetet nyert Főtiszt. G r o s s e r  
J á n o s  úr eddigien nagy dicsérettel viselt Fői
gazgatói hivatalra ineg-egyező voksokkal ismét 
el - választatnék. Segédül melléje mint Assisten- 
sek, Stankovits Miklós, Hegedűs Aloyz, Nagy 
Leopold, Spányik Glycer, Ugróczy Ferencz, 
Róth Mihály; mint Consultorok: Szabó Elek, 
és Tamássy József választattak: Következő nap 
a’ Szerzet belső állapotja vizsgálatában tőit
ek — Augustus 17dike pedig boldogúlt Iső 
F E R E N C Z  dicső, és hálás emlékének szen
teltetett. Igaz, hogy e’ közhasznú Szerzet e- 
gyütt az egész Hazával tüstént gyászolá a’ hal
hatatlan érdemű Felségnek mint új Alapítójának 
el-tüntét; ’s azért mind itt Pesten, mind e- 
gyébb szerzetes Házaiban gyász tiszteletét en
gesztelő áldozatok , ’s magasztaló beszédek ál
tal nyílvánítá: de a’ Magyar és Erdély országban 
ki terjedő Rend nevében teendő tiszteletét bölcs 
Elnöke tanácsából akkorra határozó, midőn az 
egész Rend képviselői Öszvegyűlnek, ’s éppen 
ez ’s így rendel történt mai nap. Nyomtatott jelen
tések által a’ Ruda-Pest városi Jelesbek meg-hiva 
9 órára a’ Szerzet templomában meg-jelentek: itt 
a* fenttisztelt Rend Elnöke szerzetes társai segéd
szolgálata mellett bémutatá az engesztelő áldozatot 
Azután S p á n y i k  G l y c e r  a’ budai Szer, Ház 
és gymnasium-Igazgató szinte két óráig tartó la
tin beszédet mondott, mellyben az örök emlékű 
Elhunytat, mint legjobb ’s leg-bölcsebb Feje- 
delmet úgy magasztaló , hogy páratlan könnyű
sége ’s emlékező tehetsége, hathatós ékcsszóllása, 
válogatott elassicai diáksága számos jeles Halga-

tóit, ezek között Kapos Mérey, Mérey Sándor 
ő Excellentiáját elragadó gyönyörűséggel töltené- 
el. Ezen jeles beszéd a’ kir. Egyetem betűivel 
á’ Rend költségén a’ magas tárgyhoz méltó csín
nal közre bocsátatott. Éhez mellékelve vagyon 
Jallosits András azon rendbeli, ’s Pesti költészet 
tanítónak a’ tisztelt nagy Fejedelem ki-multára 
irtt, ’s Őt mint had-beke-'s erényekben dicső Fe
jedelmet éneklő ’s e ’ nap a’szerzetes ebéd fölött a’ 
szerzőtől el-olvasott szép Alagyája. A’ ki az érde
met méltánylani tudja, és a’ dologhoz ért,reményi
jük , a’ sok érdemű Kegyes Szerzet ebbéli hálás 
érzeménye bizonyságát örömmel olvasándja.

(Kir. kamarai híradás).
A1 nagyin, m. kir. udv. Kamara a’ Selmeczi 

fő kamara-grófságnál megiiresült jegyző-könyvi 
iklató-tisztségre Bauer András első írnokot és ki
adót nevezte. Ugyan e’ hivatalnál Branich József 
írnoki accessista Julius ‘ikán megholt. Szucsány- 
ban ellenőrködött sómázsa-mester Gyurtsák Fe- 
rencz hasonló rangal Rosenbergre tétetett-által.—  
A’ Diósgyőri k. vaskereskedés-írnoki tisztségére 
a’ Szomolnoki fő felügyelői hivatalnál folyó évi 
Oct. 2d. concursus hirdettetik. Az e’ tisztséget 
megnyerni kívánók szokott formatartásokkal ké
szített folyamodásikat a’ nevezett felügyelői hi
vatalhoz küldjék-be.

Magyar tudós társasági jelentés.
A’ Társaság VIdik nagygyűlése e1 f. e. Sept. 

7kén kezdődik, ’s a’ vidéki tagok így, az elöl
ülői már elküldött meghívó levelekre 6kán je
lennek meg Pesten. Igazgatósági ülések kezdete 
September 9ike. — Aug. 14dikénl835.

Dobrevtei Gábor m. b. tilobnok. 
lakik Rudán most a’ hídon alul levő 
új szegletepületben, Lyka ház.

Pesten folyó Augustus lődikén rövid bete
geskedése után elhunyt T. Aggteleki Bujánovics 
Lukács úr, több vmegyék táblabírája ’s több fő- 
rendű nemzetségek jusainak igazgatója életének 
Gldik esztendejében.

A M E R I K A .
Párában ismét lázadás ütött-ki, ’s a’ praesi- 

dens pártján lévők közül, midőn partra akartak 
szállani, 60—70 ember megöletett. A’ praesidens 
ugyan kiszállott, de Vinagre pártja által vissza
veretett a’ hajókra.
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N A G  Y B R 1 T A N N 1 A .
Jul. 30kán a’ fölső ház sorompói előtt AYethe- 

rellCh. sir hosszú és indulatos beszéddel támadta- 
meg a’ községi relörmbill éhét. „En itt, uiondá, 
tulajdonképeu pro populo jeleuek-uieg. Mindazok, 
kik ez igazságtalan és zsarnok bili ellen kérelme
ket adtak, adnak vagy adandanak-be, az én clien- 
seim. Rochester bennem bízik; Marlborough rám 
támaszkodik; Leicester egészen részemen van; Ox
ford barátjának tart; Norwich gyöngéden szeret; 
Warwich velem jár; Worcester! csibeként hordom 
szárnyaim alatt; Conventryval úgy vagyok mint 
kéz keztyüvel; Lancaster piros rósáját s zí n  einen 
viselem ; Hereford velem társalkodik; Truro cum 
multis aliis, mellyeket hosszú volna előszámol
ni, teljes bizodalmát helyhezteti bennem. Gon- 
dolják-meg mylordok, ha méltóságaiktól meg
úsztatva a’ köz polgári társaságba bocsátatnának 
uraságtok, nem keseregne-e szívok, midőn rá- 
jo k , mint magas helyzetükből kiesett személyek
re, újjal mutogatnának ? Az aldermcncket, recor- 
dereket és nagy bölcsességü községi tanácsoso
kat, kik a’ korona tekintetének képviselői, ép
pen így akarnák az utcza- kövezetre kidobni, 
íiogy helyt adjanak valami Tomkins Isáknak vagy 
Jenkins Péternek, kik a’ latinnal igenis elmond
hatnák: „felix cui nihil est,“ (nevetés). Uly ér
telemben beszélt Wethcrell Ch. sir szinte három 
óráig, ’s a1 nagy hőségben és erőködésben iz
zadva ’s kifáradva más napra kéré halasztatni 
beszéde föl) tatását. Londonderry marquis jelen
té , hogy holnap vagy Aug. 3dikán indítványt 
fog tenni D. Carlos rendkívüli parancsolata, és a1 
külső ministernek az alsó házban a’ három angol 
tengeri katona meglövetéséről adott felelete iránt. 
— Juh 31 dilién AVet herei 1 úr ismét megjelent a’ 
sorompók előtt ’s elvégzé a’ reformbill elleni 
észrevételeit, mellyek a ház többségének , úgy 
látszék, ínyeszerént valának; utánna Knight úr 
kelt-ki a’ bili ellen, kinek hasonló megtámadá
sai csak az Aug. lsői hosszú ülésben értek vé
get, mi után Â inchilsea gróf kérte a’ kincstár 
első lordját, Anglia becsületiért hagyna-fel a’ re- 
formbillel, mert a’ ház az éppen most hallottak
nál fogva illy csuda bilit sohase fogadhat-el. Mel
bourne lord válaszolá: „Aug. 3dikán a’ billeránt 
biztosságot fogok kívánni.“ Winchilsea: Én pe
dig felírást javallándok a’ koronához olly czél- 
ból, hogy a’ biztosoknak adott utasítványok a’

ház elibe terjesztessenek. New castle herezeg ; 
Megengedik-e a’ ministerek, hogy a’ Wethereil 
úr által kívánt tanúk kihallgattassanak a’ sorom
pók előtt? Melbourne lord: Teljességgel nem. 
Newcastle lierczeg: N o, én még sohase láttáin 
illy önkényes tettet. A’ bili olly igazságtalan, az 
országszabadságinak annyira ártalmas, hogy a’ 
király ministerei megérdemlik a1 perbe fogatást, 
és ha ezt más nemes lord indítványba nem hoz
za , én magam fogom azt megtenni. — Az alsó 
ház Jul. 31 diki ülésében Perrin úr, Irland attor- 
ney-generalja, előterjesztő az iriandi városok re- 
formbilljét, melly az Angliára nézve elfogadott 
bilitől csak némelly egyes pontokban különbö
zik. Shaw úr a’ bili elhalasztását kív ánja, mivel 
az ülések már úgy is sokáig tartanak ’s nem le
szen idő e’ fontos rendszabás illő meghányogatá- 
sára. Russell lord: A’ városi reform fő elv ei már 
eléggé megvitattak ’s megalapítattak; akármit 
mondjon is Dublin egyetemének érdemes köve
te, elég időnk lesz a’ bili megfontolására, és ha 
szinte egy más helyen olly keményen támadtat- 
nék-is meg, mint most Anglia városi reformbill- 
je ,  majd találkozik talán egy iriandi ügyvéd, ki 
azt ama ház sorompói előtt vitassa. O'Connell is 
ellenzé a' halogatást, a’ bili elveiben megegyezé
sét, ’s érette Illand köszönetét jelenté. E’ bili, 
mondá, bizonyosan megnyugtatja Irlandot, s a" 
rég uralkodó vallási villongásokat mielőbb lecsi- 
lapítja. Továbbá, A\ etherell Ch. sírnék a’ felső 
ház sorompói előtt tartott beszédére czélozva, 
így szólt: „Valóban nem foghatom-meg, egyma
gát becsülő gyűlés miként hallgathatja az eszte
len csalfa-bolond szavalását, ki most egy bizo
nyos ház sorompóinál olly nyomom szerepet ját
szik. Illy Demosthenest közönséges kézi munká
sok gyűlése is kifüt)Ölt volna. De én a’ reform 
ellenségeinek minden erőködései mellett sem ag
gódom e’ bili sorsáról. E’ ház elfogadja azt nagy 
szótöbbséggel, ’s ha a’ másik ház v isszav etné, 
végső győzedelmét annál fénylőbbé ’s bizonyo
sabbá fogná tenni.“ A’ bili ezután szav azás nél
kül felolvastatott, másodszori felolvasásai pedig 
Aug. 7dikére határoztatotf. Morpeth lord Irland- 
ban a’ békeháborílások meggátlása iránt egy bili
nek behozatalára engedelmct nyert, melly a' kén- 
szerítő végzetet fogja kipótolni.

A’ párisi Jul. 28ki merészletről különbözően 
írnak a’ különféle londoni hírlapok: A francziák

)(
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királyának megölése, mond a’ Times, kétség kívül 
veszélybe ejtette volna az egész országot; de a’ 
gonosz tett utálása még ekkor sem szült volna 
reactiót a" király famíliájának megmaradt tag
jai mellett. Most pedig, miután a’ gyilkos me
részlet el nem sült, csak a1 kormányt fogja erő
síteni , a’ király személyéhez vonván az egész 
nemzet férfias és nemes érzelmeit, ’s a’ párt, 
mellytől e’ gonosz szándék eredt, közönséges á- 
tok’ tárg) a leend.

A’ felső ház Aug. 3diki ülésében több kérel
mek adattak-elő a’ városi reform-bili mellett és 
ellene. Melbourne lord napi rendet, az az a1 vá
rosi reform-bili felett biztossági tanácskozást kí
ván. A’ ministcri fél tetszését jelenti; az oppo- 
sitio nagy lármával kiabálja: nem! nem! Broug
ham lord szólani akar; de hangját a’ nagy zaj 
elnyomja. A’ felső házban egészen szokatlan lár
ma kerekedik. Majd szóhoz jöhetvén ismét a’ 
minister, ékes beszéddel mutogatá a’ hasznokat, 
mellyek a’ városi-reform-biliből fognak eredni. 
Carnarvon gróf javall ja: hogy minekelőtte a’ ház 
e’ bili felett biztossággá változnék , tanuk hall- 
gattassanak-ki a’ bili ellen benyújtott különféle 
kérelmek gyámulítására. E’ javallat a’ ministe- 
rium ellenére 124 szóval 54 ellen, és így 70 
szótöbbséggel elfogadtatott. Brougham lord ekkor 
javallá: hogy más nap, Aug. 4dikén 11 óráiul 
esteli 7ig ülés tartassák a1 tanúk kihallgatása vé
gett; mi elfogadtatott. Wellington herczeg kinyi- 
latkoztatá, hogy reggeli 10 órátul éjfélig is kész 
helyén maradni, csak hogy a’ tanúk kihallgatása 
siettessék.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

A’ Gerard szobájában talált második kalap 
tulajdonosa, mond a’ Messager, Jul. 30dikán el
fogatott. Reggel egy sebes férfi jelent meg St 
Louis kórházban, magát a’ lövés áldozatai egyi
kének adván-ki; de az által gyanúsá Ion, hogy 
tetemes sebével illy későn keres orvosi segedel
met, azért is a’ kalapot fejére tevék, s az töké
letesen rá illett. Egy másik férfi, felső ezombján 
keményen megsebesítve, a’ szomszéd ház udva
rán fogatott-el. Charles nevű kávéház egyik fel
szolgálója, ki a* lövéskor a1 boulevard du tern* 
ple-ou egy ház fedelén keresztül akart elillantam, 
hasonlóan kézbe került.

A1 respublikái párthoz szító hírlapok a’ car-

listákra akarák kenni az undok gyilkosságot, állít
ván, hogy Gerard mellén liliom van rajzolva ’s 
szobája falain carlista felírások találtattak. A’Jour
nal de Paris mindezeknek ellenmond, ’s állítása 
szerint nem liliom, hanem a becsület-legioéhoz 
hasonló nápoli kereszt sassal van Gerard mellén, 
mcllyet ő Muratnál szolgáltakor rajzolt oda. Azt 
is tagadja, hogy Gerard megv allotta volna, miként 
a’ carlista párt ösztönzéséből követé el tettét, ’s 
Angouléme herczegnétől nyugpénzt kapna.

A’ Moniteurben Aug. Isőjén következő le
velet olvashatni, mellyet a’ királya' franczia püs
pökökhöz bocsátott: „Püspök úr! Alig szüntek- 
megaz 1830. júliusi áldozatokérti imádságok, már 
ismét új gyász szált Francziaországra. A’ gond
viselés elfordítá a’ ránk, rám és fijamra mért csa
pásokat. Midőn Istennek hálát adni tartozunk a- 
zért, hogy a’ gyilkos terveit megsemmisítvén 
éltünket megmenté, mennyivel inkább sajnálnunk, 
könnyeznünk kell a’ dicső marsait, az ő nemes 
bajtársait, és a' magas szívű polgárokat, kiket 
a’ halál k örültünk leszabdalt. Kérem tehát éret- 
tök, az imádságokat, mellyekct az egyház min
den keblében clholtaknak megad. Ehezképest az 
úr megyéjének minden egyházaiban gyász isten
tiszteletet, és a’ szembetűnő védelemért, mellyel 
az Isten minket fedeze, ünnepies Tedeumot fog 
tartani. Paris, Jul. 31dikén 1835. Jóakarója La
jos Filep. A’ király parancsolatából: Persil C. 
pecsétőr, igazság és istentisztelet ministere.“ — 
Croi herczeg, kardinal ’s roueni érsek e’ levelet 
intézé megyéje papjaihoz: „Rouen, Jul. 30ikán 
1835. Tisztelendő úr! Fogta hallani, hogy a* 

júliusi ünnepek hirtelen gyászra változtak; egy 
szörnyű merészlet rémülésbe ejte minden keb
leket. Az isteni gondviselés megmenté a’ ki
rályt; de mellette a’ gyilkos tüze alatt egy de
rék bajnok, kit száz csata megkímélt, békés pol
gárok , asszonyok és gyermekek estek-el. Egye
dül a* vallás bir illy szomorú esetekhez méltó 
könnyekkel ’s vigasztalásokkal. Az úr tehát ked
den, Aug. 4dikén, azon merészlet áldozatiért, 
melly Francziaország fővárosában 1835 Jul. 2Sikán 
követtetett-el, gyász istentiszteletet tartani, ’s e’ 
végre a’ helybeli tiszthatósággal értekezni fog. A’ 
kardinal lierczcgi érsek ő eminencziájának megbí
zásából és parancsolatjából: Abbé Fayet “ — To
vábbá jelenti a’ Moniteur, hogy a’ kormány, köz
leményeket szándékozván a’ kamarákhoz intézni,
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a’ távol lévő követeket haladék nélkül visszahl- 
vatá Parisba.

A’ Journal de Paris Alig. Isőjén ezeket ír
ja: „Gérard átlapolja folyvást javul, ’s remél
hetni, hogy ő erős testalkatja mellett kigyógyul 
sebeiből. Ma ismét több ízben ki hallgattatott. U- 
jolag mondjuk, hogy ő rajta, vagy papirosai közt 
semmi carlista jelkép nem találtatott. Tettén igen 
bánkódik, ’s azt szerencsétlen eltévelyedésnek 
tulajdonítja. A’ nyomozó bíróság kétségen kívül 
kifiirkészendi annak eredetét. Tegnap délelőtti 
11 órakor hét ifjú a’ republikánusok kedvelt öl
tözetében Neuilíy hídja felé: ,.Le Lajos Filep- 
p e l! Éljen a’ respublika!“ kiabálások közt ment. 
A’ rendőrség főszállásmetere utánnok iramlott, 
’s a’ nép segítségével elfogván őket a’ politiabiz- 
toshoz vezette; miközben más két ifjú segítsé
gökre akart menni, ’s a’ lakosokat szidalmazá 
elfogásukért, de ezek is elcsípettek ’s társukkal 
együtt a’ politiabiztoshoz vitettek. Nem tudhat
ni, honnan származhatnak illy vakmerő csínyek 
most, midőn az anarchisták elleni hosszúság an
nyira felingereltetett. Ezt kétség kívül világos
ságra hozza majd a’ nyomozás.

Gerard, mint írja a’ National, fején két 
sebet kapott; az egyik csekély, de a’ másik e- 
gészen agyvelőjeig hat. Még csonttöredék nem 
vétetett-ki, sem gyuladás vagy agyveleje össze- 
zúzásának jelenségei nem mutatkoztak. Gerard 
tökéletesen eszmél, Össze fii ggő leg beszél, de fel
világosítást adni nem akar. Ooireauval szembe 
állítatván, egymásra nem esmertek. Terhes ál- 
lapotját, úgy mond, látja, ’s kész annak min
den következményeit elviselni. A’ ráfordított 
gondosságért igen háladatos, ’s azt legkevésbé 
sem gátolja. Egykor nagyot sóhajtván , kérdez- 
teték, ha fájdalmat szenved-e; nem sebei kén- 
szeríték sóhajtani, feleié, hanem erkölcsi szen
vedésének kínjai.

Egy párisi hírlap beszéli, hogy kinyomoz
tatott a’ fegyvermíves, ki a’ pokol-erőmű 2 5  

puskacsőjén kívül még más 25öt adott-el egy jó 
öltözetű férfinak, kiről legkevésbé sem gyana
kodhatott. Feltaláltatott a’ bérkocsis is , ki bőr
ládát vitt oda, hol a’ pokol-erőmű csőjei össze
rakattak.

A’ Gazette des Tribunaux Aug. Isőjén kö
vetkező czikkelyt adja: „Vertiert lampamívestő! 
levelet kaptunk, mellyben ő azt nyilatkoztatja:

„hogy Boireau a’ neki tulajdonított beszédet nem 
vele (Vernertel) tartá; sémin it-se tudott arról, 
hogy e’ legényt két személy meglátogatta volna; 
a’ politiabíztosnak jelentést nem te lt, nem is te
hetett, ’s csak a’ lövés után tudta-meg a’ Fran- 
cziaországot gyászba borító szomorú esetet.“ Ú- 
jabb vizsgálatok után Boireau csakugyan nem  
Yerncrt úrnak, hanem egyik legényének mon- 
dá, hogy a’ revuekor valami fog történni; ugyan
azon legény, Boireau intésénél fogva, tanácsié 
attyának, ne menjen a’ revuero, ’s Dyonnet po- 
litiabiztosnak ez tett jelentést. E’ szerint Vernert 
úr levele e’ tett igazságára nézve jelentésünkéi 
nem ellenkezik. Még azt is mondhatjuk, hogya’ 
politia főispánya Jul. 28dikán reggeli 7 órakor 
már tudta Boireau intését, ’s lakhelyét politia- 
ügyelők vették körül; de Boireau korán elment 
otthonról, késő este tért-vissza, ’s mindjárt az e- 
set után nem fogathaték-el; ugyan ő már a’ fe. 
bruariusi zavargásokban is elfogatott, ’s republi
kánus gondolkozásu embernek tartatott. A’ Jul 
iSdiki merészlet miatt következő személyek fo- 
gattak-el: Lind wart Julian Péter; Filliole Lajos 
Károly Maria, földmérő; Calmenil Napoleon, 
kőnyomtató; Langer Adrian, könyvnyomtató; 
Pitois Virginia, sütő; Vivinis Lajos Theodor, 
fegyvermíves; Cantelou Miklós Victor, aranyo
zó; Mayr János Lajos, bútorárus; Casimir Fri- 
drik, szabó; Martin Hippolit András fénymáz 
csináló; Galand Victor Julius, shawl készítő; 
David August, tanuló; Bohainúr, a’ Figaro igaz
gatója , ma reggel 5 órakor fogatott-el ’s papiro
sai megmotóztattak.

A’ követkamara Aug. 4diki ülésében, mel
lyel Broglie herczeg, ministeri elölülő ’s külső mi
nister, a’ Francziaországot terhelő bajok elleni 
rendszabások alapél veit fejtegető beszéddel nyi- 
tott-meg, Persil úr, igazságminister, a’ sajtó vét
ségei ’s áthágásai iránt illy értelmű törvényjaval
latot terjeszte-elő : I. Czim. A’ bűnös tettekről, 
vétségekről és áthágásokról. 1 czikkely. A’ király 
személyének sértése, akár az 1819. Máj. I7diki 
törvény 1 czik. mondott eszköz, akár más hirde
tési úton történjék , status bátorsága elleni me
részlet; az illy bűnös fogsággal és 10 ezertől 50 
ezer franknyi bírsággal büntettessék. 2 czik. A- 
kárki próbálja a’ király személyét ’s tekintetét 
amaz eszközök által nevetséggessé tenni, fogság
ra vettessék^ melly hat hónapnál rövidebb, öt esz-
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félidőnél hosszabb nem lehet, 's 500tól fogva 10 
ezer franknyi bírságot fi/essen. 3 czik. A’ király 
nevét kormányi végzések vitatásába egyenesen 
vagy mellékesen eleg) «'feni tilalmas, ’s ennek 
áthágása egy hónaptól egy évi fogsággal és 500— 
5000 franknyi bírsággal biintettessék. 4 czik. A1 
király kormányának 1830 alkotván) i chartája ál
tal megalapított eh e és formája ellen támadás, 
s felszólítás annak megváltoztatására, status el
leni merészlet, ’s fogsággal és 10,000—50,000 
frank bírsággal fen) »tessék. 5 czik. Ki nyilván 
más kormányformához ragaszkodik , magát re
publikánusnak mondja, vagy a’ monarchiái al
kotván) i rend íelforgatása iránt kívánságot, re
ményt, fenyegetést, nyilvánít, egy hónaptól öt 
esztendeig zárassék-be, ’s 500— 10,000 frankot 
fizessen. 6 czik. Ugyan az előbbi büntetést rójja 
mindenre, ki I. Lajos Filepen ’s maradékain kí
vül, az 1837. Api*. lOdiki törvény által örökre 
száműzött família tagjának , vagy más akárkinek 
tulajdonít just Francziaország thronjához, vagy 
a’ letett kormány visszaállítása iránt kívánságot, 
reményt, fenyegetést fejez-ki. 7. czik. A’ sajtó 
vétségek ellen fenálló törvények mindenben, mi 
e’ jelentörvénybe nem ütközik, aégrehajtassanak. 
E’ büntetések, ismétlés esetében, ugyanazon sze
mélyek és journalok ellen kétan)ira, időszaki 
íratok ellen pedig négyannyira emeltethetnek, 
mint a’ maximum. 8. czik. A’ törvén) széki Íté
letek megsemmítésére aláírásokat nyitni ’s hirdet
ni, tiltatik, egy hónaptól egy esztendei fogság, 
és 500—5000 franknyi büntetés alatt. 9. czik. az 
említett büntetést szabja arra i s , ki az esküttek 
nevéről ’s tanakodásból, ítélethozás előtt vagy 
után, jelentést teszem II. czím. A* Journalok és 
időszaki íratok ügv vivőiről. 10. czik. Journal 
vagy időszaki írat ügyvivője köteles jouniáljának 
mindenik számát írásban aláírni; előre vagy in 
bianco közlött jegyzek egy hónaptól egy esztendei 
fogsággal és 500—3000 frankal büntettetik. 11. 
czik. Mindenik ügyvivő tartozik a’ journaljában 
említett tettekről hozzá küldött kormányi felvi
lágosításokat, szokott fizetés mellett, elfogadni, 
különben egy hónaptól egy esztendei fogság és 
500—5000 frank leszen büntetése. 12. czik. Tör
vényes nyomozáskor köteles az ügyvivő megval- 
lani a’ vádlott czikkelyek szerzőit, egy hónaptól 
egy évi fogság és 1000—5000 frank büntetés a- 
latt. 13 czik. Ha az ügyvivő sajtó-vétségért meg

ítéli étik, a’ bünhödés ideje alatt más ügyvivő 
adhatja-ki a’ journalt, vagy időszaki iratot. 111. 
czím. A ’ rajzolatokról, réz-és kőmetszetekról, 
’s emblémákról. 14 czik. Parisban a’ belső minis
ter, meg) ékben a’ íőispány engedelme nélkül 
semmiféle rajzolat, réz-’s kömetszet, embléma , 
nem készítethetik, nem állítathatik-ki, ’s nem 
árultathatik, különben eikoboztatnak, ’s a’ közre
bocsátó egy hónaptól egy esztendei fogsággal és 
100— 10(.0 fr. bírsággal fenyítetik. IV. czím. A’ 
játékszínekről és játékszíni darabokról. 15. czik. 
Parisban a’ belső minister, megyékben a’főispány 
meghatalmazása nélkül semmiféle játékszín nem 
állítathatik-fel, sem színdarab elő nem adathatik, 
’s az áthágás egy hónaptól egy esztendei fogság
gal és lOCO—5000 ír. bírsággal büntettetik. 
16. czik. Zavargások, botránkoztatások, törvé
nyek, rendeletek áthágása esetében, a’ játékszí
nek felállítására vagy színdarabok előadására a- 
dott engedelem visszavétethetik. E’ határozatok 
a’ fenálló játékszínekre is alkalmazhatók. V. czím. 
A’ törvényes bíróskodásról és ítéletről. 17. czik. 
A’ statusügyvéd a’ vétkeseket közvetetlen eskütt 
bírák elibe idézhesse , még akkor i s , ha az íra
tok , rajzolatok, részmetszetek , kőnyomtatvá
nyok vagy emblémák elvétettek, de idézés előtt 
az elvételről szóló jegyzőkönyvet közölni kell a’ 
vádlottal. 18. czik. Az idéztetett személyesen, 
vagy megbízottja által jelenhet-meg; okait, ha 
v annak az ítélet elhalasztatására, előadja a’ tör
vén) széknek , melly azokat elfogadhatja vagy 
mellőzheti. Az idézett kifogása csak ügy fogad
tathat ik-el , ha nem rendszeresen történt idézte- 
tését megmutathatja, ekkor is az ítélet után tíz 
naj) alatt tartozik azt előadni. 19. czik. Az íté
let ellen cassatióra hivatkozni, csak a’ végső íté
let után lehet, ’s elébbi hivatkozás nem gátolhatja 
az eskütt törvényszéket az ügy érdemében ítéle
tet hozni. 20. czik. Ila a’ statusügyvéd akkor 
adná-elő vádját, mikor az esküttszék ülése vég
ződik, ’s nem egy hamar tartatnék ülés, az első 
előlülő rendkívüli esküttszéket alkot okokkal 
támogatott rendelet által, melly az esküiteknek 
sors szerint húzását rendelendi, ’s az előliilcndő 
tanácsost kinev ezi. A’ megyék főhelyein, hol ki
rályi törvényszék ülést nem tart, az első folya- 
modási királyi törvényszék elölülője, törvényes 
elölülője az esküttszéknek is , ha az igazságmi- 
nister, vagy első előlülő mást nem jcleltek-ki.
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21. czik A korábbi törvények, inellyek e'm os
tanival nem ellenkeznek, folyvást végrehajtassa
nak. Persil úr ezenkívül még az cskütlszck és a’ 
makacs vádlottakkal bánás módja eránt is adolt- 
eló törvén) javallatokat. Maison marsai, hadmi- 
nister, négy törvényjavallatot mutata-be, mel- 
Jyek szerint Mortier marsai özvegyének 20 ezer; 
Blin generálnák 3 ezer ; Lachasse de Yerigny ge
neral özvegyének 6 ezer; Yilatte kapitány öz
vegy annyának 3 ezer frankiéi nyngpénz ren
deltetnék.

A1 párisi oppositiói hú I tpok felzúdultak a1 
követkamara elibe terjesztett sajtótörvény ellen. 
Nyilvános és bátran védett censnra, mond a* 
National, ezerszerte kedvesebb volna nekünk, 
mint a’ repressiv-határozatoknak vad , idomtalan 
és esztelen halmazatja, melly tegnaj) mint sajtó 
eránti új törvény a’ követkamara elibe terjesz
tetett. Hogy ezen új repressiv-törvényadás min
den vitatásnak halála lenne, éppen nem állítjuk; 
de a’ perlekedésben határtalan mezőt nyit az 
önkénynek. Lehetetlen tudni, illy megszorítások 
alatt mi van megengedve, mi nincs. Nyilván 
megvallva, nekünk kedvesebb a' censnra, melly 
jobban nem sérti-meg az alkotványt, ’s nekünk 
nagyobb biztosságot ad. A’ censura csonkáz, de 
be nem zár ’s tönkre nem teszen. Az új törvény 
is e’ csonkázásokra czéloz, ’s e’ felett még testi 
és pénz büntetéseket is szab, mellyek annyira 
tulcsapongók és halmozottak, hogy az elkobzás
sal és élethosszi bezárással is felérnek. A’ censura 
becsületesebb, ’s nem gátol a’ beszédben. Tud
juk , hogy a’ Journal des Debats semmit sem a- 
kart hallani a’ censuráról, ’s ezt megköszönték 
neki. De a’ Journal de Debats semmivel sem 
gondol, mi a’ sajtó ellen elővétetik, csak a’ cen- 
surával, melly nem teszen személy választást, de 
a’ rcpressiv-törvényadás, mellyet e’ journal ba
rátja! javasoltak, neki kedvező leszen. Censura 
mellett a’ Journal des Debats elvesztené fontos
ságát, de mi megkíméltetnénk a’ fogság és pénz 
büntetésektől, mellyek minket a’ repressiv-tör- 
vény alatt, mint reményük, majd egészen el
nyomnak. (Oest. Beob.).

A’ Moniteur du Commerce szerint, kifür
készte már a’ politia mind a’ fegyvermíves ne
vét , ki a’ puskacsőket eladta, mind a’ fiacke- 
rét, ki azokat tőle elvitte. Fieschi Aug. 3dikán, 
mint a’ National írja, nagy erkölcsi hánykódá-

sok.k'zf volt, sokat sírt, *s meg valla, hogy ő 
nem Lu évéből, hanem Corsicából való ‘s Fies- 
chinek hívják A’ Journal de Paris tagadá, hogy 
Cérardnál carlista emblémák találtattak, dehogy 
V. Henrik képe is nála volt, azt nem hozta 
kétségbe. Eddig még egy bűntársát sem vallotta
ki Fieschi; hidegvérüségét egy pillanatig sem 
vesztettc-el, csak midőn Lavocat úr és cselédei 
rá (»smertek, mérgesen tépte-le fejéről a* kötő
lékeket , sebeit felrepesztette, minélfogva felgyó
gyulása nagyon kétségessé lön Az asszon) okát 
igen szerette, ’s mint mondják egyik maitresse 
eszközlése által bíratott ő a’ gonoszság elköveté
sére, miért drágán megfizettető magát. A bor- 
deauxi berczeg képét is gyakran látták nála; 
egykor pedig bizonyos férfinak azt mondá, ha 
még egyszer revolutio leszen, minden királyo
kat, herczegeket, nagyokat megöl, kiket csak 
keze utói érhet. Fieschi az emberi jusok társa
ságának is v olt tagja, de onnan kirekesztetett, 
miután benne legitimista ügyelő fcdeztetctt-fél.

Paris székes egyházában Aug. Gdikán a' ki
rály megmentéséért Tedeum tartatott, mellyen a’ 
király egész famíliájával megjelent, kit az egy
ház tornáczánál illy beszéddel fogadott a’ párisi 
érsek: ,,Sire! A’ vallás e’ pillanatban leteszi fáj- 
dalminak fátyolét; kitakarja nemes homlokát, 
égre emeli még könnyező szemeit, ’s szózatját 
egyesíti a’ Felségedével, hogy a’ Mindenhatónak 
ünnepies hálát adjon; midőn ma a’ status fejét 
és testületéit, a’ szerencsétlenség és jótett által 
kétszeresen intve , a’ szent oltárok zsámolyánál 
hála és hódolat igazságos adójával áldozni látja, 
reméli, Francziaországért reményű, hogy ha az 
Isten eránti hálátlanságnak jusa van az ő adó- 
mányit meggátolni, a1 hívő háladatosságnak vi
szont hatalma v an azokat megsokasítni ’s a’ fe
jedelmekre és népekre bőséggel árasztani.“ A’ 
király erre feleié; ,,A’ gyászai borító merészlct 
után első gondom volt, az úrral egyetértőleg, a’ 
vallás kötelességeit teljesíteni a’ körültem elesett 
szerencsétlen áldozatok iránt. Ma egy szívem
nek szinte becses kötelességet teljesíteni jövök, 
Paris székes egyházába tev* n hálaáldozatomat Is
tennek szembetűnő védelmeért, mellyel engem 
’s fijaimat befedeze.“ Ez után a’ papság által be
vezettek ó  Felségek ’s fainiliájok a’ fő oltár előtt 
készített üléseikre. Az oltár jobb oldalán az ide
gen követek ’s Francziaország pairei, bal olda-
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Ián a1 marsalok és kamarai követek fogtak he> 
lyet. Az egyház szőnyegekkel, diadalmi jelekkel 
díszesítve, ’s emberekkel mindenütt tömve volt. 
Isteni tisztelet végével a’ nép: éljen a’ király, 
királyné! éljen a’ kir. família! kiáltásokkal kí- 
série-ki Ő Felségüket az egyházból.

Az elesett áldozatok hóit tetemei Augustus 
5dikén takarítattak-el. Reggeli 9 órakor ágyú 
dörgések hirdeték a’gyász pompa kezdetét, melly 
11£ órakor indult-meg a’ bastille piaczról. Előre 
számos külön nemű katona csapatok mentek, 
majd a’ papság kocsikban, ezeket követek a’ 
gyász-szekerek, legelői a’ 14 éves Rémy Luisa 
Josephinaé, fejérrel borítva, ’s gyász szőnyege 
szalagait fejérbe öltözött könnyező szüzek tartva; 
ezután jöttek az elesett magános személyek ’s 
nemzeti őrök, majd Yillatte kapitány, Raffe ez
redes, Rieussec ezredes-helytartó, Lachasse de 
Vérigny tábori marsai holt testeik, legutól pe
dig Mortier marsai teteme, czímerekkel, a’ mar
sai csatáinak neveivel, három színű zászlókkal 
s diadalmi jelekkel díszes kocsin; a’ gyász posz
tó szögeit Molitor, Gerard, Grouchy marsalok és 
Duperré admiral tartották; a’ kocsi után szolgák 
selyempárnákon vitték a’ marsai kardját és rend
jeleit, ’s hátrább vezették ezüst csillag himzetü 
fekete fátyollal terített hadi lovát. A’ gyász ko
csikat Guizot, Rmnann, Pcrsil és Duchalel mi
nisterek , statustanácsnokok, két kamarai, tör
vényszéki *s tb küldötségek, leghátul pedig nem
zeti őrök és sorcsapatok kísérek. A’ menetel 1̂  
órakor jutott a* kórház templomába, melly feke
tével volt bevonva, közepén pedig, a’ koporsó
kat tartandó pompás gyász alkotmány emelke
dett. A király két órakor érkezett-meg; a’ pá
risi érsek gyász-misét, Abbé Laudrien halotti 
beszédet tarta, mi közben perczről perezre ág) úk 
ropogtak.

POR T U G A L L I A .
A’ Globenak Lissabonból legközelebb érke

zett tudósításai szerint végképen meghatároztatott 
a’ királyné férjhezmenetele, ’s a’ szerencsés vő
legénye kire a’ választás esett, a’ Savoy en Cárig 
nani háznak egyik huszonkét esztendős herczege, 
ki Parisban neveltetett. Az összekelés haladék né£ 
kül váratik. — A’ Times le\elezője ellenben ír
ja , hogy Lissabonban e’ hírt legkevésbé sem hi

szik, ’s a' sardiniai királyi házból huszonkét esz
tendős herczegeí nem is esmernek.

T ö r ö k o r s z á g .
A’ Zágrábi újság Belgrádból Junius 30dikán 

ezt írja : Miután Milos herczeg innen Pojarevacz- 
ba visszamenvén Ser via Rendcinek a’ portával 
most fenáíló viszonyait előadta, ’s indító beszéd
del elejökbe terjesztette, hogy a’ mostani kör- 
nyülmények között Servia javára leghasznosabb
nak tartja a’ sultan meghívására Konstantinápolba 
elmenni, hogy így személy es jelenléte által Ser
via számára minél több szabadságokat nyerhes- 
sen-ki: a Rendek ebben megegy eztek, ’s elha
tározták a’ herczeg mellé egy országos küldöttsé
get kapcsolni magok közül, melly szerént a’ her- 
czeget az ország legelőkelőbb famíliái közül 25 
személy fogja Konstantinápolba kisérni. Az eluta
zás Julius 14 vagy legfeljebb I6dik napjára ha
tároztatok Servia határáig 2000 serbus azon túl 
pedig testőrei közül csak 80 ember fogja a’ her- 
czeget kísérni. Távol léte idejére egy kormányi 
tanács neveztetett, mellybcn az ismeretes status- 
titoknok Davidovich úi viszi a’ főszemélyt. A’ 
herczeg mindenféle drága ajándékokon kívül, 
mellyek közt egy Bécsben készült igen drága gyé
mántokkal és drágakövekkel gazdagon kirakott 
arany kehely is van, kész pénzben 100 ezer ara
nyat visz a’ suhannak ajándékúl. Dázanépe a’ 
fejedelmi örökös herczeggel Pojarevaczban marad, 
’s mint mondják, a* herczeg szándéka miatt nagy 
aggodalomban van, noha kétséget nem szenved, 
hogy ő Konstantinápolban igen jól fogadtatik.

Zárából Julius 7dikén költ le vél jelenti, hogy 
egy austriai brigantin Junius 26dikán a’ Paroi ten
geren egy török iineahajó\al és két fregattal ta
lálkozott, mellyek másnap Corfu partjainál meg
jelenvén azután Gomenizzai mellett kötöttek-ki; 
rcndeltetésöket nem tudhatni, még azt sem, a* 
porta hajóji-e, vagy' az Aegyptusi basáé. Mace
donia partjai az azokat nyugtalanított tengeri rab
lóktól egészen megtisztítottak; híres vezérük Ca- 
ramisi elfogatott, bandája pedig részint kiírtatott, 
részint fogságba esett.

Újabb serbiai hírek szerént Mifos herczeg 
Julius 3!dikén indult Konstantinápolba, AVid- 
din, Rustschuk és Varna felé, hol őt egy nagy út- 
gőzhajó a árja.

Kiadja K u l t s á r  A .— Szerkezted G ál vár sy . Zöldkert uteza (JTo(d6ad)fTí©ajjV) 498. sz. 
Nyomtatja T r a i l  ti * r - K á r o l y i  Urak' ulczája 612 szám.



15. szám. HIRDETÉSEK Augustus ladikén  1S35.
Á  H a z a i  ’.9 K  ü l f  ö l d i  T u d ó  s í t  á s o k h o z.

( I )  Árverésnek helyváltoztatása. A’ nemes H a j ó s  família Nagy-Bófsai
puszta részének a’ hely színén való árverése e’ f. J835. September 23kára volt publica! va : 
de az illető felek as megjelenendő uraságok1 nag) óbb commoditasát tekintve,  az árverést a' fent 
kitett napra Ketskemétre teszik által S z e l e s  J ó z s e f  vagy H a j ó s  J ó z s e f  úrhoz. ( 2^

TUDÓSÍTÁS.
(3) Tapasztalt dolog lévén, hogy a’ bölcséitől kell kezdődni al nevelésnek, 

ajánlom magamat az olly gyenge korú £ t. i. 2—8 észt. közt lévél) mindkét nemű 
gyermekek nevelésére, kik al közönséges, .9 csak érettebb gyermekek nevelésére in
tézett nevelőházakba felvétetni mégnem alkalmatosak. — Al ki ennélfogva bizodal
mával megtisztelni akarna , mélt áztassák postán, p o s t e  r e s t a n t e  Pestre utasítóit 
becses levelével megkeresni, melly úttal al feltételekről is értekezhetni. — Pe s t , 
Aug. 3kán 1835. AN G YALFF Y MÁTYÁS A. (3)

(3 )  Figyelmeztetés. A' cs. k. priv. broncz és pakfong  müvek’ gyára Béesből
hetenkénti újabb küldözései által, azitt Pesten, urak útezáján 612. szám alatti Trattner-Károlyi 
házban, a’ párisi vagyis üveg utczával általellenbcn újonnan állított lakhelyét olly állapotba h - 
Jyezé, hogy ezen sok új , csinos és solid müvekkel rakott nagy tárát a’ tisztelt Közönségnek 
ugyanazon szabott áron, mint Becsben a’ gyárban feljegyezve áll ,  bízvást ’s tisztelettel ajánl
hatja.

Találtatnak itt különféle igazi broncz készítmények : egyházi ékességek, asztali ké
születek, gála kardok, sarkantyúk, gombok, igazi broncz drágaságok stb.— pipere czikke- 
lyek ’s különösen új művészi készítmények; valamint mindenféle pakfong portékák \ ezen
kívül lámpák és liiszterek igazi és utánzott bronczból, nagy számú 5s legújabb Ízlés szerinti 
nagy és kis függő gyertyatartók, szőnyegezés-és falékesítvényhez tartozó müvek, igazi ’s tar
tós szépségű aranyozáséi fabronezok. (3)

(2) Hirdetés. A’ nagyméltóságú magyar királyi udvari Kamara rendeléséből a’ 
megürült Esztergami érsekség részéről közhírré tétetik: hogy többféle uradalmi javak jövő 
esztendei Januarius lsőjétül fogva alulirt helyeken, és napokon tartandó árverés útján ha
szonbérbe kiadatni fognak, és ugyan:
/ .  Az Esztergam i uradalomban September 15ken Esztergámban az érseki residentiában : 
a) Esztergám érseki városban lévő fél esztendei bormérés, b) A’ repülőhíd mellett álló úgy 
nevezett Szigethi vendégfogadó, c) Párkányban a’ mészárszék, hozzátartozandó földekkel,  
és rétekkel, d) Süttőn a’ mészárszék oda tartozandó hold szántóföldekkel, és 5 hold rét
tel. e) Süttőn az erdőben pipaszárakat metszeni való jog. f. Bajthai, és Lelédi mészárszék, 
g) Kemenczei mészárszék, h) Bernecze helységben az egész esztendei pálinkamérés, i) Ké- 
méndi mészárszék hozzátartozandó 2 3 | hold földekkel , 2 holdbul álló réttel, és házi kertel, 
k) Muzslán a’ pálinka áiultatás hozzá kapcsolt l l£  holdbul álló szántóföldekkel, kukoriczás- 
sa l , kenderfölddel, és 11£ holdbul álló réttel. 1) Búcson szinte az egész esztendóbeli pálin-

Második Félesztendő 1835
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kamérés hozzá tartozandó 13 | holdbul álló földekkel , és egy szekér szénát teremhető réttel, 
m) A’ Búcsi kalmárkodás.
II. Az Érseknjvári uradalomban September 19kén Érsekújvárban ( N yitra  vármegyében)  
a tizenhárom kerekű m alom , hozzá tartozandó házi k e r te l , kenderessel, és 4 hold kuko-

riczással.
III. A' Guttai uradalomban Mocsán (K om árom  vármegyében)  September 17kén
a) Perbetén az országúton fekvő nagy vendégfogadó, hozzá tartozandó 3 vetőre 60 pozso
nyi mérő alávaló szántóföldekkel, és rétekkel, nem kiilömbcn kukoriczással, kenderessel, 
és káposztással, b) Bálvány Szakálosi pusztában 100 holdbul álló rétek, úgy nevezett Császár
rét. c) Kavalháti pusztában lévő kaszáló, legelő, és nádas.
IV. A' Drégeli uradalomban Déjtáron (  Nógrád vármegy ében)  September 2(Skán

Vadkerten Lókos patakban lévő malom.
V. A3 Verebélyi uradalomban Czétényben ( N y i t r a  vármegyében)  September 2\-kén

a) Verebélyen egész esztendei pálinkamérés, b) Nagykéren az úrbéri korcsma, hoz
zá tartozandó 14 holdbul álló szántóföldekkel, és két ember vágó réttel, c) Ugyan Nagyko
rén a’ mészárszék, hozzá kapcsolt 15 holdbul álló szántóföldekkel, és két ember vágó réttel.
VI. A1 Nagyszombathi uradalomban September 2\kén Chinoránban (N y i t r a  vármegyében)

a) A’ Chinoráni vendégfogadó, pálinka égetései, és méréssel, szinte mészárszékkel.
b) A1 Ribényi vendégfogadó.

Ezen javakbul tehát bár mellyiket is kibérleni szándékozók jó magok viseletökriil, 
valamint elégséges vagyonaikrul szóló hiteles bizonyitványokkal, és szükséges bánatpénzei 
felkészülve, a’ fennirt napokon, és helyeken reggeli 9 órára megjelenni ezennel hivatalosak. 
A’ haszonbérlés feltételei ugyan az árverés alkalmával is kifognak hirdettetni, mindazonáltal 
a*' helybeli tisztségnél mindenütt, Esztergámban pedig az érseki számvevői hivatalnál elére 
is megtudhatók. Budán Szent Jakabhava 31 kén 1835. (3)

(2) Gubacs és vendégfogadó bérbeadása. A’ Szexárdi uradalom részéről 
közliirrül tétetik: hogy a’ f. észt. Aug. 3 Id. napján, az eT. e. termés gubacs minden uradalmi erdők
ben, — és a’ jövő Sept. hónap 2Sk. a’ Szexárdi nagyvendégfogadó , az árendásnak tulajdon bora, 
pálinkája és söre kiméretése jussával, a’ jövő 1836dik esztendei November lső napjától fogva 
3 esztendőre — az uradalmi tiszttartói cancellariában Szexárdon , hol a’ feltételeket minden
kor előre is megtudhatni — délelőtti órákban tartandó nyilvános árverés utján, haszon
bérbe fog adatni, fellyebb való helybehagyás mellett.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei, és pedig a1 gubacsra 
nézve 42 fr. pengő,— a’ nagy vendégfogadóra pedig 402 fr. pengőpénzel ellátva, az csméret- 
lenek még vagyonos állapotokról szolló bizonyitványokkal is felkészülve illendően meghivat
nak. Költ Szexárdon Augustus 8kán 1835. (3)

(2 )  A’ Pesti Ferencz városban az al-dunasoron a’ molnártó1 általcllenében 29. szám 
alatt fekvő,  3l4. □  ölből álló, ’s mind a1 tímár, mind egyéb hasonló mesterségek gyakor
lásához alkalmatos, tágas udvaru ház minden nap eladandó: mellynek eladási feltételeit a‘ 
házban lakó tulajdonos úrnál, vagy a’ városi telekbírói hivatalban megtudni lehet. (4 }

C^) A n y í l - b ir k a  e lä d a s .  Gremsperger István  árendális pusztáin, u. m. Ada- 
tson , Pest vármegyében, Kuu-Szent-Miklós, és Szabadszállás vámsakkal határos, Ketske- 
mettúl három mértföld, 700 nemesített, tenyésztésre alkalmas anyabirka eladatik. — Bábotz- 
kán Békés vármegyében Kun-Szent-!Vfárton várossal, és Ötsöd helységgel határos, 500 nemesí
tett tenyésztésre alkalmas, és 300 mustra anyabirka adatik-el. — Az eladás a1 pusztákon meg
történhetik. (̂ 3)



)( 0 X
(2) Hirdetmény. A’ Szexárdi uradalom részéről, fellyebb való helynek rendeléséből 

a’ következendő építésben munkák u.m. lör a’ Szexárdi nagy vendéfogadónakreparatioja, mellyre 
2096 fr. 4 |k r . váltóban; — 2szor az uradalmi lovas vadász lakás reparatiója Szexárdon , mellyre 
896 fr. 1 | kr. váltóban. — 3szor a’ Mözsi vendégfogadó, mellyre 668 fr. 21 kr. váltóban 
rcsolválva van — a’ folyó esztendei September hónap 7dik napján Szexárdon az uradalmi 
tiszti cancellariában délelőtti  órákban tartandó nyilvános árverés utján, fellyebb való 
helybehagyás mellett — a’ legkissebb bért kívánó mesternek áltadatni fognak.

Mellyre nézve a’ bérleni szándékozó építőmesterek száztól tiz fr. bánatpénzei felké
szülve illendően meghivatnak. Költ Szexárdon Augustus 8kán 1835. (3 )

(3) Liedemann B. Ferencznél. „a’ szép magyarnéhoz‘fc czimü kereskedésé
ben következők felette olcsó áron váltó czédulában találtatnak : nyomtatott igazszínű percail 
18, 27, 30 , 4 0 , 45 krajczáron — croisé ruhák 7 for. 30 kr. — % foulard-kendők 3 ft 30 kr.—  
|  foulard-kendők 12 for. 30 kr. — £ ágy- és ruha-szövetek 30 kr. — Fejér és színes glacé kez- 
tyűk 1 for. — divatos szalagok mindenféle neműek 12 kron kezdve — anodyne neklace , a’ 
híres foggyöngyök 14 for. — gelatine, igazi franczia bortisztító 7 for. — Ezeken kiviil ajánlja 
mindennemű divat portékákkal, rumburgi gyolcsai, vászon- pamut- és gyapjú-szövetekkel 
újonnan megrakott raktárát. (3)

(3) Szolgálat keresés. Egy posta expeditor ajánlja szolgálatját. Tudomá
nyáról, és maga viseletéről jó bizonyság leveleket mutathat, nagyobb, és érdemes hivatalt vi
selő személyek által megerősítve. Beszél egyaránt deákul, magyarul, németül, és valamen
nyire horvátul is. Bővebb tudósítást tesz róla a’ cs. k. Pécsi osztályos posta-hivatal. (3)

(5) Kos-eladás. Gróf Hunyady’ gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy 
jövő Pesti János Fejv. vásár alkalmával bagó kosok, úgy mint: Prima Electa és supereleeta 
kosok, Üllői útezában a’ gazdasági Egyesület’ köztelkén szabad kézből eladandó lészen. Ür- 
ményt Julius lOkén 1835. (6 )

( « )  L o - a r v e r e s .  Gróf ílunyady’ gazdaságbéli igazgatósága közhírül adja: hogy 
folyó észt. September 9kén délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszy Ürményhez közel lévő pusz
tán Nyittra vármegyében, ugyanazon uradalom méneséből 1 2 0 .—Gróf Eszterházy Mihálvéból 50. 
ló, és pedig az előbbiből: mén — heréit és kancza-csikók idei 25 , esztendős 18, kétesztendős 
24. (mellyek közt egynéhány telivér is} három esztendős 18, négyesztendős 15 , (vagyon köz
tök paripa és kocsi-ló) még anya kancza 20. — Az utóbbiból pedig idei 7; esztendős 9 — két 
esztendős 10; — három esztendős 11; és öreg kancza 10; a’ legtöbbet ígérőnek kész fizetés mel* 
lett eladatni fog. Ürményt Julius lOkén 1835. (6^

( 8 )  JclcilÍGS* Magyar 1 atika az az, Magyar- és Erdélyországban termő 
Patikai állatok, növevenyek és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak es lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népén kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — 
Az első és a második rész már készen van. A’ kik tehát már előre fizettek, vagy most venni 
akarnak a munkát nálam a’ képíró útezában 321 szám alatt, v« Eggenberger József könyváros- 
nál általvehetik. Az ára három— 3 forint ezüstben marad. Pesten Aug. 19d. 1835. ü . Kovátss. k.

Tűzi viz fecskendők mívhelyének hirdetése.
(2) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a’ jelentő, ’s a’ mívmühefy tulajdo

nosa köz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen talá'tainak, meilyek
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a’ v]z SUgárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik ki: a.) Egy bárom akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenct alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel kibéllelt, forgatható érez esővel, és srófokkal, melly a' benne találtató vizet 10 öl 
magosságra lövelliá perczenet alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas kocsival 140 for. pengő pbe. Továbbá találtatnak nála 6 , 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a’ vizet szakadatla
nul e’ következő arányban lövellik k i : _______________________ ___________________

Akó száma I d ő A’ kilő veit viz’ 
mennyisége Magasság P-

fl.
P-
kr.

6 akót tartó 4 perczen. alatt 6 akó vizet 12 Ölre 220 —
8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 __

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —
12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 _
14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 _
16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360 —

A’ megvett fecskendőkhez olly szer is adatik, melly által a’ kemény hidegben befa
gyott csőket, és vizi sarukat 4 perczenet alatt felengesztelni lehet, Ss így azokat minden 
akadály nélkü használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű (űzi vízfecskendők megrendeltetése elfogadtatik , 
úgy nem különben mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig javítás, 
végett elfogadtatnak. Pesten Jun. 6kán 1835. V. Rernekházy K ároly  ,

a’ fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.

B olt-vá ltozta tás.
A’ váczi útezaban, gróf Keglevich házban eddig volt

V á s z o n k e r e s k e d é s
f. évi Augustus 3kától fogva, ugyan ezen útczában a’ Ná d o r  czimzetü ujdon létesült nagy

Vendéglő-épületbe (H őtel) van áthelyezve.
s^ajanlja továbbra is a’ t. ez. közönségnek az ő mindennemű, rumburgi, hollandi, sileziai és 

bor-vasznait, ugjszinte ^ rőf szélességű creas és |  szélességű lepedő vásznait, nem külön
ben a nála találtató különös szépségű damasc-késziilcteket — 6 egész 3C személyre ; — 30 ró* 
fos asztali s törülkezőkendó-szöveteket; továbbá Walis- ágyanginet- kanavász- és gradel- 
áruit, különszinü , bélésnek való kanavászt, damis-t és gyapottafotát, több más e’ kereske- 

d é s l i e z  tartozó czikkelyckkel együtt a’ legillőbb határozott áron.
D u n a l / z e n e k  á t l a p o l j a  a* b u d a i  v iz  m ért ék s z e r  i f i t  a z  o f e l e t t  1835-dikbeu

Aug 16-dikán 4 Láb, 11 Hüv. 0 Von.
— 18-dikán 4 Láb, 10 Hüv. 0 Von.

— 17-dikén
— 19-dikén

4 Láb, 
4 Láb,

10 Hüv.
11 Hüv.

0 Von. 
9 Von.
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HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S T E N Szom baton  K is-A sszonyból T ld ik  napján . 1835

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .

P o z s o n y .  Augustus 14dikén elegyes ülés
ben felolvastatott a’ közelebbi újságlevelünkben 
közlött kegyes k. leírás, valamint fóherczeg Ná
dor Ő Fenségének az országos , nemz. múzeumi 
és insurrectioi pénztárakról közlött tudósítása. 
Augustus I7dikén kerületi ülésekben a’ k. kir. 
leírás által javallott eszköz szótöbbséggel elfo
gadtatott.

Ő cs. ’s apóst k. Felsége Julius 21 diki leg
felsőbb határozata szerént a’ Nyitrai káptalannál 
Főtiszt Mészáros András kanonok urat Egresről 
nevezett Boldogságos Szűz czímzetes apátjává; 
Főtiszt. Tordy György kanonok urat pedig Jászt- 
ról nevezett Boldogságos Szűz czímzetes apátjává; 
továbbá a’ Csanádi káptalannál Főtiszt. Maross 
György olvasó kanonok urat káptalani prépostá ; 
főtiszt. Schuller Ferencz idősb kanonok urat ol
vasó kanonokká; Főtiszt. Fábrylgnácz kanonok 
urat végre éneklő kanonokká méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

P e s t  és  Buda.  Tisztán derült-fel reánk 
Augustus 20dika, ’s fényesen ünnepiették-meg 
azt e’ két fő város minden rendű ’s rangú lako
sai, mint Szent István első keresztény királyunk 
dicső emlékezeti napját. Mindjárt virradtakor sű
rű harang-zugások jelenték a’ nap’ örömét; majd 
Pest buzgó hívei szép rendű menettel a’ Budai 
várba gyülekeztek-fel. Itt a’ szent ereklye, első 
apostoli királyunk keze pompás rendű menettel 
Méltóságos Ó c s k a y  A n t a l  Baczi Püspök’s m. 
kir. Helytartói tanácsnok úrnak vezetése alatt a’ 
Zsigmond-kápolnából a’ főtemplomba vitetett; hol 
ugyancsak most tisztelt Püspök úr Ő Méltósága 
szívreható buzgósággal mutatá-be a’ fényes szer
tartásit hála-áldozatot a’ minden királyok hatal
mas Királyának azon számtalan jókért, mellyek- 
re e’ napon minden, keresztény religió jóhoz, fel
kent királyához ’s Hazájához hív Magyar szent 

Második Fe'Usxtendő.

elfogódással emlékezik. Szombathelyi Kanonok, 
’s a’ Pesti magyar kir. fő oskolának egyházi szó
noka (t. ez.) Főtisztei. S z a n i s z l ó  F e r e n c z  
úr pedig Jés. Sirákfia 37: 29: „ N é p e i  k ö 
z ö t t  t i s z t e l e t e t  v é s z e n  ö r ö k s é g ü l ,  és  
az ő n e v e  ö r ö k k é  é l ő  l e s z e n “ vévén-fel 
szent leczkéül, hogy Szent István mint a’ ma
gyar Haza ’s Nemzet alkotója ’s boldogítója tisz
teletre, mint minden keresztényi erkölcsöknek 
remek példája követésre méltó, olly tudósán ’s 
oily jeles egyházi magyar beszédben mutogató, 
hogy a’ felhozott okok’ fontossága párosultan á* 
ritka ékesszóllással ’s kellemetes előadással, melly 
a’ tisztelt szónok úrnak esmért tulajdona, a’ fé
nyes rangú ’s minden rendű számos hallgatókat 
buzgó keresztény érzelmekre, Király és Haza 
szeretetére hatalmasan indítaná. „Nincs árván 
királyi thrónod, (mondá a’ jeles egyházi szónok 
bezáró soraiban) mellyet felemeltél; áll az dicső
ségben. Csak nem régen siránkoztunk , hogy Te 
(Sz. István) arról másodszor is leszállóitól elfe- 
lejthetetlen királyunkban F e r e n c z b e n ;  de ör
vendünk m ár, hogy fiadat Imre Herczeget leg
kegyesebb Fejedelmünkben F e r d i n á n d b a n  
királyi székeden láthatjuk és mélyen hódolva 
tisztelhetjük. Nincs árván a’ keresztény hit, Is
ten után a’ te munkádnak, buzgóságodnak ’s 
minden törekedésednek drága kincse; él F ér 
di n á n d a’ királyi apostol, ki buzgón tiszteli, ol
talmazza ’s fentartja szent Örökségedet.“ A* né
met predikácziót Tiszt. Bruner János vízi-városi 
káplán úr tartó. Ezek után a’ szent ereklye az 
előbbihez hasonló pompás rendű menettel vite* 
tett-vissza szokott helyére. A’ menet ’s átaljában 
az ünnep fényét nevelték a’ Főtiszt, egyházi 
Rend , a’ nagym. Helytartótanácsi, kir. Kamarai, 
vármegyei, szabad kir. Buda és Pest városi tiszt
viselők, a’ katonai tiszti-kar, a’ kir. tudomá
nyos Egyletem tanácsa, mindnyájan az ünnep 
méltóságához illő pompa-öltözetben jelenve-roeg.
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Az ünnepi szertartások bevégcztével a’ szent nap 
Ürömét a’ vár bástyáiról 51 ágyu-lö vések hirde
tek, felelve a’ díszpiaczon kiállított gránátos ka
tonaság fisztelkedő lövéseinek. E’ nemzeti ün
neplésről tett tudósításunk végén szabad legyen 
a’ fent tisztelt egyházi magyar szónokkal ekép só- 
hajtanunk-fel: Isten áldja koronás királyunkat 
F e r d i n á n d o t ,  kívánt egészséggel, hosszú, bé
kés ’s boldog uralkodással. Áldja Isten annak né
pét, a’ M a g y a r  N e m z e t e t ,  hogy Istenének, 
szent hitének , felkent királyának mindég híve 
maradjon, és e’ tántoríthatatlan hívségben Isten 
által hite szerént királyjával együtt itt e’ földön 
’s örökre boldoguljon!!

A’ bosnyákok ellen Jun. 6 , 7 és lOdik nap
jain Prosichenikamen mellett harczolt vitézek se
rény szolgalatját és bátor elszántságát ő cs. k. Fel
sége Jul. 27dikén költ legfensőbb határozatánál 
fogva következőleg méltóztatott megjutalmazni: 
Rukavina general-őrnagy Leopold-rend keresztjét 
nyerte taksa nélkül; az ogulini és szluini határ- 
6ri ezredektől e’ csatában forgott osztályok fő
tisztjeinek és legénységének, különösen pedigTre- 
bersburgi Schnekel János ezredes-helytartónak az 
ottochani határ-ezredből; Szilliak János őrnagy
nak a’ szluini határ - ezredből; KI umpar Károly, 
Terbuhovich Raimund, Arambassich Emánuel és 
Roszanecz István felhadnagyoknak az ogulini ez
redből , és Blagoevich György szluini ezredbeli 
alhadnagynak a’ legfensőbb elégiiltség kijelentetni 
rendeltetett ő cs. k. Felsége által. Milkovich Boxo 
ogulini ezredbeli őrmester arany érdempénzt; Ra- 
dakovich Dmitar őrmester, Kukich János káplár, 
Nikolich Jovo közlegény, mind az ogulini ezred
ből ; továbbá Markovich Simon káplár és Panich 
Marko a’ szluini ezredből, ezüst érdempénzeket; 
Pavlichich Fraino lövész, Klarich Miklós és Sti- 
petich János pattantyús, az ogulini ezredből, úgy 
szinte Grozdich Mato közlegény a' szluini ezred
ből hat-hat arany jutalmat, a’ közlegénység pe
dig az őrmestertől fogva nyólcz napi ingyen zsol- 
dot kaptak. Továbbá rendelő ő cs. k. Felsége, hogy 
ama csatában magokat kitüntetett tisztekre előlép
tetéskor tekintet legyen, minél fogva az ogulini 
ezred tartalék-csapatjánál üresen volt kapitány
hadnagyi helyet Klumpar Karolynak adá az ud
vari hadi-tanács, az ogulini ezrednél megüresü- 
lendő kapitány-hadnagyi helyre pedig Boszanecz 
István felhadnagyot ajánlá majd javallatba tétetni.

(Ktr. kamarai híradás).
A’ nagym. m. k. udv. kamara Husztra k* 

tisztartói hivatal-ellenőrségre eddig Szigeten k. 
tisztartó - hivatali kulcsár Ilauszegger Dienest; a’ 
Márainarosi kam. igazgatóságnál accessistaságra 
Grosschmid Imre jegyzőkönyvi practikánst nevez
te. — 0  cs. k. Felsége Zsarnóczai ezüst-koh 
rendes igazgatóvá ideigieni igazgató Kovarz Ká
rolyt méltóztatott nevezni.

N A G Y B R 1 T A N N I A .
A’ különféle londoni hírlapok ekép ítélnek 

a’ Párisi Julius 2Sdikáról: Morning - Chronicle : 
Mi illy katastrophára, meg kell vallanunk, tö
kéletesen készen \alánk. Többször intettük a' 
franczia kormányt, hogy anarchiára vezető úton 
jár. Tanácsoltuk neki, hagyjon-fel a’ poiitiká- 
\ a l ,  melly még saját fejére fog rémítő erővel 
visszapattanni. Courier: Ha a’ franczia kormány 
nem a1 régi császári mintához szabatott volna, 
melly mindent saját akaratja alá akart hajtani; ha 
e’ czél elérésére fellázító elvek szerint, gyakran 
összeesküvésekre is ingerelve, nem cselekedett, 
’s a’ részeseket új törvényszékek által, nem bün- 
tettette; úgy meg nem fejthetnek ezen ördögi 
gonoszság indító okait, mellyek most igen vilá
gosak előttünk. Standard: Nem volna csuda, 
ha a’ Lajos Filep által felboszantott párt, mostani 
érzelmében, e’ merészletet újra ismételné; maga 
Lajos Filep is így vélekedik, minek bizonysága az, 
hogy panczélt visel (egy franczia hírlap szerint 
gummi elasticumból) Most ugyan szép alkalom nyílt 
neki népszerűségét méltólag kimutatni azzal, hogy 
a’ börtönökben senyvedő szerencsétlen politikai 
vádlottaknak megbocsát, mit legjobb barátjai, ’s ta
lán a’ mellette elesett marsai is, tanácsoltak. Glo
be: Akárhonnan származott az undok tett, azt 
inostsenkise tolhatja a’ polii iára. A’ carlisták ugyan 
rosszak; de azt nehezen hihetjük, hogy a’ gyilkos
ság is a’ sokféle legitimista eszközök közé tartoz
nék. A’carlisták ugyan bitorlónak kiáltják Lajos Fi
iepet ; de e’ párt személyes csineretéből tudjuk, 
hogy az ő megölése iiánt tett intéseket undoro- 
dissal utasítók-vissza A’ republikánusok, azaz  
Lafayette pártja ellen sem lehet gyanakodni. E’ 
párt igen gyenge Francziaországban; Marat és 
Robespierre oskolájának republikánusai sokkal 
számosabbak, de annyival rosszabb charakterüek 
is. A’ megbukotíak, kétségbe estek, kóborlók, 
játékházakból kicsapottak, — ezek örökös há- i
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borúban vannak a’ társasági rendel ; ki fog sülni, 
bogy a’ király elleni gyilkos merészlet sem a* 
«árlistáktól, sem a’ republikánusok jobb osztá
lyától, hanem eine söpredék emberfajtól szárma
zott. Albion: Ha elgondoljuk, mi sokat vártak 
Francziaországban a’ törvényes uralkodás erősza
kos megszüntetésétől, ha visszatekintünk az 1830- 
diki júliusi esetekre, ’s azóta történt üldözések
re, midőn látjuk mindezekből mi következett, 
lehetetlen nem sajnálnunk, hogy illy czélra jut- 
hatásért annyit fáradtak. Mit nyert Francziaor- 
szág ezen változásokból, mi teljességgel nem lát
juk,  de azt tudjuk, hogy Európa királyságai
nak belső csendességét megháborítá ama franczia 
revolutiói szédelgés kiütése, Nagybritannia kor- 
mányi hatalmának folyamatját megváltoztatta ’s 
demokratisalta. Hol érend ez véget, nem tudjuk, 
de látjuk vakságát és makacságát azoknak, kik 
a’ zavarnak feltűnő jeleiből nem oknak, a’ kö
zeledő vihartól nem rettegnek, hanem csak a’ 
jelen óra éldeletiről gondoskodnak, ’s a’ büszke 
és hitetlen nemzeteket ostorozó eget mintegy ha
ragra ingeriik. Mikor tanulják-meg az emberek 
a’ rendszeres szabadság áldásait megkülönböztet
ni a’ szabad kényii féktelenség átkaitól!

Keletindia főhelytartójává Auckland lord ne
veztetett. Minden színű angol hírlapok ismételve 
szólnak a’ szabad sajtó megszorítása ellen , mel- 
lyet a’ franczia kormány ama gyilkos tett követ
kezésében elővehetne.

A’ felső ház Aug. 4diki ülésében Conventry, 
Oxford, Worcester ’s más városokból tanúkat 
hallgata, kik átaljában tagadák, hogy az illető 
testületekben visszaélések léteznének, a’ városi 
rendszert kedveknek, a’ biztosok előadásait pe
dig részrehajlóknak és csak hallomáson épültek
nek állíták. Egyik tanú vallomását hangos tet
széssel fogadá az oppositio, mire Brougham lord 
dorgálva megjegyzé, hogy a’ ház beszélő tagja 
eránt tetszést mutatni igenis szokás, de sarompó 
előtt szóló tanú eránt éppen nem. Melbourne 
lord így nyilatkozék: „Ünnepélyesen és harmad
szor mondok ellen e’ hibás, káros és megveten 
dő bánásnak, melly engem semmi tekintetben 
sem fog megkötni. De, mylordok, egyszersmind 
kötelességemnek is tartom engedni e’ ház több
ségének. Azonban (súlyos komolysággal) jól meg 
Jegyezzék az urak, csak e’ többségnek, és ko- 
ráose annak engedek, mit e’ bánás mellett mond

tak. Az okosság nevében és alapelveknél fogva 
mondok-ellen. Ivénszcrítve vág) ok a’ nagyobb 
erő által; azért mylordok cselekedjék azt,  a’ 
mit illőnek v élnek s a miről felelhetnek. De in
tem a' mylordokat! öngyilkosságot követnek-el 
az urak e’ bili v isszav etése által, ’s ez uraságtok 
elenyésztésére fog vezetni“ (harsány tetszés a’ 
ministeri oldalról). Az ülés éjjeli tizcnkettedfél 
órakor oszlott-el. Aug ödikén ismét a’ tanúk ki
hallgatása folytattatott szinte éjfélig, de véget 
még ekkor sem ért. — Az alsó ház Aug. 4ikén 
Hunié úr indítványánál fogva az angol hadsereg
ben létező orangista egyesületeket vitatá, ’s ezek
nek fontosságáról és sokfelé ágazásáról figyelem
re méltó felvilágosítások tetettek. Éjfél után má
sodfél órakor Aug. lOdikére halasztatott e’ tárgy 
további vitatása. Miután a’ ház Berkeley úr in
dítványa felett, az asszonyoknak a’ karzatokra 
bocsátása iránt, szavazott, a’ ház hangos neve
tése közt jelenté a’ szónok: „The noes have it“ — 
a’ „nemek“ győztesek. A’ Times tanácsolja a’ 
megtagadó többségnek, lásson-utánna, hogy e’ 
szav ázás név jegyzékei valahogy közre ne bocsátas- 
sanak.

Evans general-helytartó és Alava general 
Augustus Odikán utaztak el. Evans úr Spanyol- 
országba érkeztekor már 4 ezer embert fog ott 
találni parancsnoksága alatt lév őt.

A’ felső házban Aug. 3dikán történt megbu- 
bása óta a’ ministeriumnak máraz alkotvány elve 
ellen is kikelnek a’ whig és radikális hírlapok. A’ 
Courier nevezetesen így ír : „Sok okokból sajnál
juk, hogy így történt a’ dolog, különösen pedig 
azért, mivel most kitűnt, hogy a’ lordok háza 
a’ nemzet szükségeit, kívánatit és hatalmát nem 
csmeri, saját gyöngesége előtt pedig szemeit be
zárja, miből a’ következik, hogy kormányfor- 
mánkban még más változásoknak is kell előjőni. 
A’ lordok többsége kétség kív ül cl akarja nyomni 
a’ bilit; de csalatkozik a’ hiedelmében, hogy a* 
nép ezt nem látja-át. A’ lordok nem képesek e’ 
bilit meggátolni, ’s oktalanul kezdenek oily csa
tát, melly csak az ő lealázásukkal és elenyészté- 
sökkel végződhetik.“ —

A’ Globe reményét fejezi-ki az orangista 
egyesületeknek megszüntetése iránt. A’ parlamenti 
tanakodásoknál fogva, úgy mond, Cumberland 
herczeg alkalmasint meg fog kérdeztetni Anglia 
tábori marsalja, vagy pedig az orangisták nagy-
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mestere akar-e lenni, merte’ kel hivatal egy sze
mélyben teljességgel meg nem férhet. Aug. 6dikán 
az alsó ház biztosságának elölülőjéhez intézett le
vele olvastatott-fel ő herczegségének, mellyben 
tagadá, hogy az általa aláírt engedmények a’ 
hadseregben orangista egyesületek állítására czé- 
Joztak volna. Macdonald F. sír a’ herczeg general 
segéde vallomásában megerősítő a’ hadseregben 
sokfelé ágoztát az orangista egyesületeknek, mel- 
lyek a’ M. Chronicle szerént nem csak az Irland- 
ban, de az Angliában, Gibraltárban és Máltában 
lévő seregcsapatokra is kiterjednek.

F R A N C Z I  A O R SZ Á G .
A’ Journal des Debats egy könyvről tudósít, 

nieily ángolból fordítatott, e’ czím alatt: „An
gol, Franczia, Orosz és Törökország.“ Mcgisinéri 
ugyan az abban uralkodó heves szóllást Oroszor
szág ellen, hanem azt mondja, nem tesz a’ so
kat, csak a’ dolog igaz legyen, ’s e’ részben e- 
gyezik a’ szerző nézetével, mi szerént nagy ve
szedelmére lesz Európának, ha Oroszország tel
jesen elfoglalja a' fekete tengert és Dardanellá- 
kat. „Montesquieu (mond tovább) a3 törököt oly 
nemzetnek írja, melly legerősebb állását Európára 
nézve, nem használja. Mi való és mély kifeje
zés. A’ keresztény fejdelmek sokáig gond nélkül 
látták a’ Bosporust a’ törökök kezeiben, kik az
zal semmit sem csináltak, és senkinek sem hagy
tak csinálni. Az egy zálog forma volt kezekben 
köz megegyezéssel. A’ Dardanellák török kézben 
részvétlenül állottak; senki erejéül nem szolgál
tak , ’s mintegy amortizálva voltak birtokosaik 
által. Akkor minden e’ különös állásra hatott. A’ 
Dardanellák és fekete tenger megett nem volt 
sem hatalmas nemzet sem birodalom. Ott török 
hatalomnak hódolt erőtelen tartományok voltak. 
Német ország belháboruitól elfoglalva, ’s a’ tö
röktől schachba tartva, nézte a* Dunát tartományain 
keresztül a' fekete tengerbe folyni a'nélkül, hogy 
e’ folyóval keletre járni ’s hatalmát a’ Pontos euxi- 
ims partjaira is kiterjeszteni tudta volna. Most 
kezdi ezt észre venni, s a’ Duna által lehető 
politikai és kereskedési érdekét általlátni. A’ 
Dardanellák használatlan hevervén a’ török kéz 
alatt, s a’ fekete tenger partján nem lévén ha
talmas ország, keleti Európának e" részével a’ 
politikának akkor nem sok baja volt. Az orosz 
birodalom megalapításával minden megt áltozott. 
Eddig a’ vadságnak és gyengeségnek hódolt fe

kete tenger megett most mérlietlen, hatalmad ps 
nagyravágyó birodalom fekszik. Megelégszik-cé’ 
birodalom a’ fekete tengerrel és partjaival, ha a’ 
Bosporuson innen a’ közeptengeren kereskedés, 
gazdagság, szorgalom, ’s miveltség uralkodik t 
A’ fekete tenger Oroszországra nézve csak egy 
zsák, száj nélkül, ha Törökország a’ Dardanel- 
lákat tetszése szerént ki ’s bezárhatja. Nesselrode 
azt mondá: a’ Dardanellák Oroszországra nézve 
életkérdés. Sándor czár azt mondá; Azok az én 
házam kulcsai Oroszország a’ Dardanellák által 
ásítoz délre; inig ezek nincsenek kezei között, 
addig mintegy nyakán a’ sinor, őt legrégibb 
ellensége kezei által megfojtandó. - De hogy mily 
veszedelem fenyegeti Európát a’ pillanatban, 
midőn a’ Dardanellák egy munkás és hódító kór- 
ságos nép kezei közt lesznek , meglátjuk, csak 
vessük szemünket a’ földabroszra. Konstantzi- 
nápoly fenyegeti Német, Olasz, és Francziaor- 
szágot, midőn maga a’ Dardanellák miatt meg- 
támadhatatlan, Konstantzinápoly csak a’ fekete 
tenger felől sérthető ; lehetetetlen azt soká bírni, 
ha e’ nincs kezében. K’ tenger gyengesége volt 
sokáig oka a’ török hatalomnak, ’s uralkodá
sának megbukása ott kezdődik, midőn a’ feke
te tengeren az első orosz révet megengedte. E‘ 
pillantat óta ingadozott a’ szultán királyi széke. 
Ha Oroszország ura egyszer a’ fekete tenger
nek és Konstantzinápolynak, akkor aztán meg- 
támadhatatlan, ’s egész erejével nyomul Euró
pára Mindenütt jelen, a’ Dardanellák által a" kö
zép tengerre, a' balti által az északi tengerre ha
tol Csak gondoljuk-el, minő ereje van oly biroda
lomnak, melly minden felől mást megtámadhat, 
a’ nélkül, hogy valahol megtámadható lenne ;mclly 
Persia által Indiához, ’s Anglia kereskedésihez, 
a’ Dardanellák által Egyiptomhoz, Franczia Af
rika, Görög, Olasz és déli Francziaországhoz, 
a’ balti tenger által Angliához, nyúgoti Fran
czia, egész északi Németországhoz ’s a’ Duna 
kiömlése által déli Németországhoz, és Lengyel- 
ország által közép Németországhoz ütközik. (Nem 
említem Prussiát, melly szoros kapcsolatban van 
Oroszországgal, ’s annak őrségül szolgál Német
ország szít éhen ’s előcsapatni egész a’ Rajna 
partig). ’S melly oldalról akarnátok ez Oltást 
megtámadni ? A’ Dardanellákon ? vagy északon 
által? Amott szoros helyen kell keresztül men
n i, ’s megette még egy  főt árost megtenni; itt
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az éghajlaton kell diadalmaskodni, 's tudjuk, mi 
csapásokkal védi az magát. Ma Törökország a' 
Dardanellákat Oroszországnak engedi, minden
nek vége; ekkor az óriás pánczélja egy darabból 
á ll, ’s nincs rajta többé karddal sérthető hely. 
Ha Oroszország a’ Dardanellákat kénye szerént 
zárhatja-el, keveset gondol vele, valyon meghagy
ja-e a’ szultánt ajtónyitónak Konstantzinápoly- 
ban. Országa a’ Bosporuson kezdődik. Orosz
ország pedig a’ Bosporuson hatalmas Európá
ban. Yalyon Európa érdeke és bölcsesége ki- 
vánja-e, hogy Oroszország mindenható legyen? 
Oroszország felszóllításaiban mindég nagy lei- 
klisééit , és mérsékletit emlegeti. E’ pártfogói 
hangnak eszmélkedésre kell bírnia Európát, ha 
politikai rendszabályok oda czéloznak, hogy a’ 
szónak hatást adjanak. Mérsékletre csak akkor 
számolhatni, ha korlátozott a’ hatalom; mert 
mihelyt valamelly ország határtalan hatalommal 
bír, akaratja is határtalan. De főkép Franczia- 
országjés Anglia félhet Oroszország nagyobb e- 
rcjétól. Anglia jól tudja, mi kiváncsi szemmel 
néz kereskedésire Oroszország, minthogy az mér
hetetlen kereskedése által tartja fenn tengeri erejét, 
s ez, a’ mit irigyel, mi kélségbe ejti. Franczia- 

ország tudja, mi nehezteléssel nézi szabadelmii 
intézvényeit észak, mint legfélelmesebb ellensé
geit. Oroszország csak akkor juthat az európai 
protectorságra, ha e’ két akadályt elhárintotta, 
t. i. az ángol kereskedést és franczia szabadságot 
megsemmítette. Melly nap a’ Dardanellákat bir
tokába veszi, e’ győzelemre azon felszámíthatat- 
lan haszonnal birand, hogy mindég akaratjától 
fiüggend, a’ csatára a’ legalkalmasabb helyet, ’s 
illőbb időt választani.

A’ Berlini Maude und Sp< nersche Zeitung pá
risi levelezője Aug. 4dikén ezeket írja a’ gyil
kos tettről , mint egy franczia general szájából 
hallottakat: A’ czimboraság tiszta respublikái; 
az erőmű már Aprilisben készen volt. Ez ügyet 
a’ republikánusok fenbuzgórésze igazgató; a’ szo
bában bizonyos hogy több személy is vo lt; Ker- 
sausie azért nem szokßtt-el a1 fogságból, mert e’ 
dolgot tudta, ’s megszabadítatását reményié. A’ 
lövés előtt már némellyek beszélők, hogy a’ ki
rályt a’ nemzeti őrség megsebesítette; ha ezt el
hitetik vala, kikiáltják a’ respublikát, ’s ebből 
szörnyű vérontás származott volna. A’ mérsék
leti republikánusok ugyan nem tartoztak a’ czim-

borasághoz, de ők tüstént a’ nép fejei lettek vol
na, ’s ezért kellett elfogni Carrelt. Mi egyébiránt 
(moudá a’ general) oily érzelemmel léptünk-ki 
a tuiieriákból, hogy ha a’ király ’s fijai meggyil
koltatnának , a’ várban maradt Aumale herczeget 
kiáltjuk-ki királynak, ’s az ellenszegülőknek új 
Bertalan éjszakát adtunk volna. A’ nemzeti őr
ség a’ királyt a’ lövés után császárnak kiáltja, 
ha én ’s társaim nem gátoljuk; de most már kí
vánjuk, hogy kemény rendszabásokhoz nyúljon 
a’ király, s úgy uralkodhassék, a’ mint akar, 
különben sohase leszen csendesség. A’ levelező 
az erőszakos rendszabásokból eredendő veszélyek
re figyelmeztető a’ generált, ki erre válaszoló: 
Másként lehetetlen megmenekedni , mert 80 is
tentelen halált esküdött a’ királyra.

A Temps az új törvényjavallatok felelt' íté
letét, melly egyszersmind minden oppositioi hír
lapok és az úgy nevezett tiers-parti véleményé
nek is tekintethetik , ekép mondja-ki: Fájdalom
mal, sőt gyalázat és szégyen érzetivei olvassuk a’ 
követ - kamara elébe tegnap Persil úr által terjesz
tett durva törvén) t. Ezt fogja tehát a’ világ mon
dani: hogy mi francziák soha sem a’ rendben, 
sem a’ szabadságban mértéket tartani nem tudunk; 
hogy mi minden 4 vagy 5dik esztendőben arra, 
mit helybenhagytunk vagy elértünk, ráununk; 
hogy a’ szabadság mint a’ divatból kiment ruha, 
nem tetszik nekünk, mihel) t nehány évii, és hogy 
mi két lépésnyire se látunk előre a’ jövendőbe, 
miként haragunkat mérsékelnénk, és az időt ’s 
szokásokat hívnék segítségünkre. Visszaélések 
történtek a’ sajtószabadságban, ezt mi sem tagadni, 
sem eltakarni nem akarjuk. Ha tehát a’ ministe- 
rium ezt kérdi tőlünk: engedhető ’s veszélytelen
nek tartjuk-e, hogy egy szabályos politikai álla
potban a’ kevesebbség fenhangon nyilatkoztassa, 
miként ő az ország alkotmányát nem esmeri-meg, 
a’ királynak ellensége, a’ respublica vagy V. Hen
rik alattvalója, mi nem kevesebb mint status a’ 
statusban; ekkor örömest megengedjük, hogy el
lenható rendszabásokat lehet kívánni. Azt is ál
tal látjuk , hogy az esküiteket és bírákat fenye
getni nem kell, hogy a’ jury félénkségét titkos 
szózatolás megengedésével kell mérsékelni, és 
hogy a’ megítélt ujság-űgyvivő tovább a’ hírlap 
alá nevét ne írhassa. De hogy egy merészlet színe 
alatt, mellyel olly nyomorult követett-el, ki so
káig a’ politia szolgálatában alacsonyítá magát,
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hogy 14 gyilkosság áltál okozott exíiltatio befolya- 
savai állandó vad sajtótörvény bozassek , bogy 
a' vétség oily módon határoztassék-meg, melly 
az oppositio- sajtónak ministen türelemnél egyéb 
biztosítást nem iiagy, ez előttünk okos és ügyes 
ministerekhez méltatlannak látszik, ’s a’ t.

A’ sajtó elleni törvényjavallatok olvasása, 
mond a’ National, hangos örömkiáltásokat fakaszta. 
Nagy lárma zúgott egyik követ ellen, ki azt 
monriá, hogy a’ sajtótel akarják ölni. Legdühö
sebbek és féktelenebbek valának azok, kik a’ 
restauratio alatt fen buzgó szabadelműséggel czégé- 
reskedtck.— A’ biztosságokban a’ tör\ényjavalla- 
tok vitatásakor Sauzet úr egészen a’ ministerium 
részére ment által, ’s ő leszen a’ jelentéstevő Gar
nier Pages tudakozó, megbüntetnek-e azon hírla
pok is, mellyek Montesquieu, Rousseau ’s más 
régibb republikánus tanímányokhoz hajló írókra 
hivatkoznak; ha nem , miként idéztethetnének 
törvény elibe azon írók, kik más nap ugyanazon 
tanítmányokat vizsgálók. Thiers úr Hennequnúr 
ellenvetésére feleié, hogy a’ kormány igenis el- 
enyésztetni akarja a’ nem alkotványi sajtót.

Aug. 4dikén fogatott-el Nina Lassave, Petit 
asszony leánya, ki Fieschivel élt, éppen midőn 
e’ 18 évű leány elszökni akart, hogy magát meg
ölhesse. Raspail (az ifjabb) és Gallois urak a’ 
Reformateur dolgozói szabadon bocsátattak; de 
a’ főszerkeztető Raspail még fogva van. A’ Re
formateur állítása szerént carlista ingerlés által 
történt a’ Julius 2Sdiki merészlet, ’s benne La
jos Filep egyik adjutánsa is részes. A’ National 
írja, hogy Thiers úr főkép e’ kérdéseket teve 
Fieschi elébe: micsoda hírlapokat szokott olvas
ni? Nem a’ republicanus újságok olvasása inger- 
lette-é gonoszsági tettére? Fieschi azt feleié: hogy 
olly ember, mint ő újságokból semmit se ta
nulhat.

A’ király Aug. 7dikén délutánni két órakor 
magános audienczián fogadá Granville gróf nagy- 
britanniai követet, ki fejedelmétől megbízatott, 
hogy a’ király és fijai életének megszabadulta te
kintetéből szerencse - óhajtó levelet adjon-által Ő 
Felségének. Schweiz szövetségi kormányától ha
sonló örvendező levelet kapott a’ király.

A’ Moniteur és Journal de Paris Aug. 8di- 
kán így írnak: ,,A’ revolutiói hírlapok minden 
reggel ezerféle ál és képtelen híreket költenek, 
hogy a’ feleletet Fieschi tettéért a’ republikánus

pártról elhárítsák ’s egészen a’ carlistákra tolják. 
Most Rerry herczegnéről mondják , hogy ő Paris
ban hirtelen megjelent; majd ismét bizonyosnak 
állítják, hogy Fieschi Olaszországból küldetett a1 
pokolerőmúvet felkészíteni. Azt is beszélik e’ 
hírlapok, hogy mi, noha visszatartózkodunk köz- 
leményinkben, mégis többet tudunk, mint mon
dani akarunk, ’s két nap óta csak azért hallga
tunk, mivel meg vagyunk győződve, hogy a’ 
republikánus párt a’ 28diki merészletért nem tar
tozik felelettel, melly egyedül a’ carlista pártot 
terheli. Mi, mint már eddig is mondtuk, ez 
iig)ben csak egy érdeket, az igazságot tartjuk 
szemünk előtt. Ezen érdek kötelez ma ismét 
meghazudtolni a’ költeményeket, s kinyilatkoz
tatni, hogy e’ hírlapok állításában egy szó sincs 
igaz. Közelget talán már a’ nap, mellyen szabad 
leszen érthetőbben szólnunk, ’s akkor majd be
csülhetik a’ visszatartózkodást, mellyet kivált a’ 
respublikái sajtó éppen nem vethetne szemünk
re.u A’ National Aug. 7diki számában ez vala 
olvasható: ,,A’ 28diki merészlet monarchiái; ezt 
nem csak tudjuk, de állítjuk is A’ Journal de 
Paris pedig ezt feleié rá: E’ merészlet anarchiái; 
és ezt azért állítjuk, mivel tudjuk.

A’ követkamara Aug. 7dikén biztosságokat 
nevezett megvizsgálni az Aug. 4dikén előterjesz
tett különféle törvényjavallatokat E’ biztossá
gokba az oppositio egy tagját sem tudta beszúrni. 
A’ sajtótörvény eránti biztosság á ll: Salvandy, 
Amilhau, Sauzet, Hervé, Renouard, Jaubert 
gróf, Dumont, Yiennet, Keratry urakból.

Francziaországban a’ hadsereg közhasznú 
munkákra fordítását legjobb siker koszorúzá. A’ 
nyugoti megyékben több csapatok által tábori it
tak készítetnek, ’s a’ legénység olly jól, olly 
gyorsan dolgozik, hogy a’ hadminister Aug. 6di- 
kán dicsérő levelet intéze hozzá, mellyben töb
bek közt így szól: „Az eddigi siker reményt 
nyújt a’ hadseregnek közhasznú nagy munkákra 
fordítása iránti kérdés kedvező megfejtéséhez. A’ 
hadsereg örömest fog mindenhez, mi Franczia- 
ország dicsőségét és gazdagságát gyarapíthatja; 
tudja, hogy utazás és munka, valamint a’ tábori 
gyakorlatok, elősegítik a’ testi erők kifejlését, 
tökéletesítik az erkölcsiséget és lelki tehetséget, 
’s így őt győzhetetlenné teszik; tudja, hogy mi
dőn a’ katona illy munkákban részesül, önjólé
tét neveli, ’s munkás élethez szokik, melly be,
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miután a* status eránti kötelességeit teljesítő, visz- 
sza kell térnie. E’ munkákra fordított csapatok 
serénysége mutatja, hogy a’ katona békekor a’ 

- rend fentartásán kívül honjának még az által is 
használhat, hogy illy munkákban részt vészén.“

A* sajtótörvényt, mint a’ Journal du Com
merce írja, három minister tüzesen ellenzé a’ ka
binetben, de a" magas befolyás által gyámolított 
többségnek végre engedni kéntelen volt. A’ ka
marák azonban a* ministereknek legtulsagosabb 
határozatait is elfogadják. Egy követ a’ törvény- 
javallat elhalasztását szándékozik sürgetni, Fies- 
chi és bűntársai ügyének elítéléséig; mert csak 
ez után lehet a’ sajtót kárhoztatni vagy felmen
teni. — A’ Journal de Paris így szól a’ törvény
javallatok mellett: A’ naptól fogva, mellyen ki- 
hirdettetnek, republikánus vagy legitimista saj
tó nem támadja-meg többé az alkot ányi monar
chiát. E’ törvények szerzőinek az a’ czélja, hogy 
a’ charta által megalapított kormány elvének és 
formájának vitatása meggátoltassék. Ezután csak 
egy alkotványi sajtó leend, ’s megszűnik a’ szel
lemi polgárháború, melly köztünk öt esztendő 
óta dúlt.

Ficschi, a’ Reformateur szerint, kivallá két 
bűntársát, kik közül egyik az ablak-ernyőt e- 
melte-fel, másik a’ puskacsőket sütötte-el, maga 
pedig Fieschi czélzott; de ezek csak műszerek 
valának, ’s a’ fővádlóit szigorun hallgat a' tett 
indítójáról; a’ köz hír azonban egy a’ mostani 
kormány által meggyaláztatott asszony bosszújá
nak és határokontúli felszólításoknak ’s ingerlé
seknek tulajdonítja a’ gonoszságot.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Barcelonában, az ott megjelenő Vapor czí- 

mü hírlap szerint, a’ nép Jul. 25dike estéjén a’ 
bikaviadal piaczán, a’ szín alatt, hogy a’ bikák 
nem elég vadak, fellázadt, a’ klastromokra ro
hant, ’s hatot felgyútott; a’ zavarban sok barát 
el v eszté éltét. A’ tiszthatóság a’ városi ’s őrizeti 
katonaság segítségével gátat vete a’ zűrzavar
nak ; a’ szerzetesek Artazanas és Monjuich erő
ségekbe vitettek a’ nép dühe elől Paris börséjén 
Aug. Jdikén Barcelonából újabb lázadás kiütését 
hírlelték, melly Llaudert őrseregével együtt kén- 
s/eríté a’ fellegvárba zárkózni.

Madrid, Jul. 20dikán. A’ biscayai seregben 
’s több tartományokban olly hír terjesztetett-el,

melly szerint Francziaország és Anglia minden« 
kép gátolják a’ spanyol háború elvégzését, hogy 
az ifjú királyné és D. Carlos íija összeházatísát 
kivihessék. E’ szövevény szinte bódultá tette itt 
a’ szabadelmü pártot, melly illy lépés ellen, a’ 
régi constitutio kikiáltása által fogná az egész 
nemzetet felszólítani. Cataloniában, Valenciában, 
’s Mure iában is a’ saragossaiakhoz hasonló ese
tek történtek. Saragossa makacs lakosait enge
delmességre hozni az északi seregtől 7 ezer em
bert küldött a’ kormány.

A’ Gazette de France Aug. Sdikán e’ tudó
sításokat írja : A’ revolutio Spanyol országban ré
mítő előlépéseket teszen. Catalonia és Arragoni- 
ának egy része lángba borult; a’ királyné tekin
tete ott többé nem esmertetik-el , ’s az 1812diki 
alkotvány kikiáltását nem gátolhatá-meg a’ had
sereg. Barcelonából Jul. 30dikán költ tudósítások 
szerint Llauder négyszázad magával kiűzetett 
a’ városból, ’s szerencsének tarthatja, hogy fejét 
megmentheté; a’ nép és katonaság közt tüzes 
volt a’ csata. A’ revolutiói pártot Madritban sem 
zabolázhatja a’ ministerium, ’s ez órában Toreno 
ministeriuma talán már le is bukott, ’s Isabella 
királyné thrónja valamelly ideigleni kormánynak 
adott helyet. Madriti Jul. 29ki levelek nagy ve
szélyeket sejdítetének, ’s határozottan mondák, 
hogy a’készülő anarchiái mozgást lehetetlen meg
gátolni. D. Carlos Jul. 30dikán Zunigában (Ala- 
va és Navarra határán) volt, ’s addig még újabb 
csata nem történt.

Az Aug. 7diki börsén, mint a’ Messager des 
Chambres jelenti, bizonyosnak áilítaték, hogy 
az !812diki alkotvány Catalonia több helyein ki- 
kiáltatott, ’s a’ klastromok rendszeres megtáma
dása mindég közönségesebbé lón. — A’ Gaceta 
de Madrid Jul. 29dikén közié a’ regens király
nénak Jul. 25ki végzetét, melly szerint 900 klas- 
strom eltöröltetett.

A’ regens királyné, Manuel Garcia Herre
ros belső minister jelentése következésében , Jul.: 
25dikén adá-ki ezen végzetet, melly szerint min
den klastromok (őszvesen 900; eltöröltetnek, 
mellyekben a* szerzetesek szama tizenkettőnél ke-: 
vesebb, ’s az üljenek jövendőben is el fognak 
töröltetni; a’ megszüntetett klastromok tagjai, 
a’ püspökök által szerzetüknek más klastromába 
tétetnek-át, melly ha elegendő jövedelemmel nem
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bírna az ó táplálásukra, a’ megszüntetett klas- 
trom javainak egy részé is atengedtetik i egyeb- 
eránt az eltörlött klastromok jószágai, jövedel
mei ’s vagyonai a’ statusadósság fogyasztására 
és kamatok fizetésére fordítatnak, kivévén a’ 
levél- és könyvtárakat, képeket ’s más a’ tudo
mányi és művészeti intézetekre nézve hasznos 
tárgyakat, úgy azon klastromokat, egyházakat, 
ékességeket és szent edényeket i s , mellyékről a’ 
rendelkezhetést magának tartá-fen a’ királyné. 
(Oest* Beob.).

A* Messager des Chambres Madritból Aug. 
Isőjéről közöl tudósításokat, mellyek Frias her- 
czcgnek a’ franczia udvartól visszahívatását bi
zonyosnak mondják, ’s Toreno és Ofalia grófok 
közül egyiket párisi követnek, másikat külső 
ministernek rebesgetik. Barcelonai Aug. 2dikáu 
költ levelek (a’ Messagerban) valósítják az ottani 
zavargásokat, csak az 1812diki alkot vány kiki
áltását nem; a’ tiszthatóság és városi katonaság 
által elővett rendszabások meggátlák a1 rendet
lenségeket; Aug. 2dikán már lecsilapodott a’ vá
ros , ’s a’ tisztes polgárok fegyvert fogtak, hogy 
az anarchiának elejét vegyék.

A’ Sentinelle des Pyrénées August, idikén 
Pamplonából jött utazók után írja, hogy az al- 
király ése’ város kormányzója a’ carlistákkali tit
kos kapcsolat gyanújából elfogattak. A’ carlisták 
nagy pénz szűkiben vannak; ismét újonczokat 
szedetnek , ’s az elillant ifjak rokonai 6 ezer reált 
kéntelenek fizetni.

A* Moniteur és Journal de Paris Aug. I Őrü
kén telegraphi tudósításokat közlenek, mellyek 
szerint Barcelonában Aug. ödikén újabb zavargá
sok történtek; Bassa general, ki 2 ezer ember
rel ment a’ városba, palotája erkélyéről dobatott- 
le , az utczákon fel ’s alá vonczoltatott ’s holttes
te a* lángokba vettetett; a’ poiitia ’s polgári kor
mány palotáji lerontattak; a’ katonaság nem mert 
mozdulni, 's csak új tiszthatóság nevezése vet* 
hete véget az anarchiának. A’ proclamatiók szá
ma temérdek; de mind éljen II. Isabella*n vég
ződnek, ’s a’ carlisták ellen szólítják-fel a’ lako

sokat. Llauder Aug. 7dikén Puycerdaba (a’ fián 
czia határszéleken) érkezett, mi, a’ Journal dm 
Commerce megjegyzése szerint, annyi, mintha 
a’ főkapitány kéntelen lett volna Francziaország- 
ba szaladni.

Hay J. lord, a’ baski tengerpart mellékén 
angol tengeri kormányzó, a’ három angol ten
geri katona meglövetése iránt súlyos előter
jesztést intézett Eraso generálhoz, ki válaszolá, 
hogy D. Carlos parancsa szerint cselekedett, ’s 
minden fegyveresen elfogott idegent czutánis meg 
fog lövetni. Hay lord ennek, mint az Elliot- 
cgyezés megszegésének ellenmondott, ’s a’ meg
történtért és történendőkért személyesen Erasóra 
hárít á a1 felelet terhét.

B E L G IU M . .
A’ belga kamarák elhalasztott ülése Aug. 

4dikén nyittatott-megthrónbeszéd nélkül. A’ kép
viselő kamara Raikem urat, az első kamara pe
dig Stassart bárót választotta ismét elölülőkké. 
A1 ministerek különféle törvényjavallatokat ter
jesztettek a’ kamarák elibe. Belga hírlapok sze
rint Monsban Jul. 2Sdikán, midőn a’ francziák 
királya elleni merészlet történt, már beszélték, 
hogy oily valami fog elkövettetni.

PORTUG ALLI A.
Lissabonból Jul. 20dikán ’költ levelek jelen

tik, hogy akkor már 7 ezer gyalogság, két lovas 
ezred és négy pattantyús battéria állott készen 
a* spanyol királyné ügye védelmére a’ határszéle
ken túllépni, i.

AM ERIK A .
Rio de Janeiróból Londonba Aug. 4dikén ér* 

kezett postahajó olly rendkívüli esetnek hozá hí
rét, mellyre a’ nemzetek parlamenti történeteiben 
példát nem találhatni. Brasilia követkamarájának 
egyik tagja t. i. azt javallá, hogy a’ monarchia 
töröltessék - el ’s II D. Pedro dynastiája nem 
uralkodónak nyilatkoztassék. E’ javallat bámulás
sal és nehezteléssel hallgattaték-ki, ’s az jőve kér
désbe , őrültnek vagy felségárulónak kelljen-e a’ 
ja vallót nyilatkoztatni A’ kamara felírásában hit
szegőnek vallá Franca követet, ’s a’ törvényho
zásból kizáratni kívánta.

Kiadja K ultsár A.—Szerkezted G alvácsy . Zöldkert utcza (i?r$í&0C&frí©a|Te) 498. sz.
A.'jomtatju T r a i l  nur »  K á r o l y i  UruK i* le  iá ja  6 t 2 szára.



1 6 .  s z á m . HIRDETÉSED Augustus 22dilién 1 S3
A  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 h o z .

(I) Hirdetmény* A’ nm. m k. udvari Kamara rendelése következésében köz
hírül adatik : hogy nemes Zemplén vármegyében Rudabányácska helységben néhai Komáromy 
Gábor inagvaszakadtával a’ király i fiscusra báromlott rész jószág folyó esztendei September 
3kán Tarczalon a’ kamarai tiszttauóságnál tartandó árverés útján a’ legtöbbet ígérőnek 183mI. 
November lső napjától három egymásután következendő esztendőre haszonbérbe fog adatni.

A’ bérleni kívánók tehát a’ fenkitett napra és helyre elégséges bánatpénzei ellátva, 
ezennel ineghivatnak. Budán Aug. 18kán 1835* ^2)

(1) liirka eladás jelentése, t . n. Komárom vármegyében lévő Ászár nevű
helységben e’ fol)ó esztendei September hónap 9dik napján az uraság majorjában több neme
sített szerű birkák, úgymint: anyabirka 407, — ürü 162, — kos 2 3 , — bárány 207, árveres 
útján eladatni fognak. (3 )

(2) Árverésnek helyváltoztatása. A’ nemes H a j ó s  família Nagy-Bóis.i 
puszta részének a’ hely színén való árverése e’ f. J835. September 23kára volt publicalvi: 
de az illető felek a* megjelenendő uraságok’ nagyobb commoditását tekintve, az árverést a’ fent 
ki ett napra Ketskemétre teszik által S z e l e s  J ó z s e f  vagy H a j ó s  J ó z s e f  úrhoz. (2 )

(3) Hirdetés. A’ nagyméltóságú magyar királyi udvari Kamara rendeléséből a1 
megürült Esztergami érsekség részéről közhírré tétetik: hogy többféle uradalmi javak jövő 
esztendei Januarius lsőjétül fogva alulirt helyeken, és napokon tartandó árverés útján ha 
szonhéihe kiadatni fognak, és ugyan:
/ .  Az E sztergam i uradalomban September 15kén Esztergom ban az érseki residentiában : 
a) Esztergám érseki városban lévő fél esztendei bormérés, b) A’ rcpüióhíd mellett álló úgy 
r.e\ezeit Szigetin vendégfogadó, c) Párkán)ban a’ mészárszék, hozzátartozandó földekkel, 
és rétekkel, d) Süttőn a’ mészárszék oda tartozandó 2 |  hold szántóföldek kel , és 5 hold rét
tel. c) Stilton az erdőben pipaszárakat metszeni való jog. f. Bajthai, és Lelédi mészárszék, 
g) Kemenczei mészárszék, h) Bernecze helységben az egész esztendei pálinkamérés, i) Ke
rnéi di mészárszék hozzá tartozandó 2 3 | hold földekkel , 2 holdbul álló réttel, és házi kertel, 
k) Muzslán a' pálinka áruitatás hozzá kapcsolt 11\  holdbul álló szántóföldekkel, kukoriczás- 
sal , kenderfölddel , és 11£ holdbul álló réttel. 1) Búcson szinte az egész esztendőben pálin
kán érés hozzá tartozandó I3 | holdbul álló földekkel , és egy szekér szénát teremhető réttel, 
m) A' Bácsi kalmárkodás.
II. A z E rsekujrári uradalomban Septem ber 19kén Érsekújvárban (  Ay itra  várm egyében)  
a3 tizenhárom kerekű m alom , hozzá  tartozan dó  h ázi k e r te l , kenderessel, és 4 hold kuk

riczással.
III. A* G uttai uradalomban Mocsán (K om árom  várm egyében)  September 17kén
a) Perbetén az országúton fekvő nagy vendégfogadó, hozzá tartozandó 3 vetőre 60 pozso
nyi mérő alávaló szántóföldekkel, és rétekkel, nem külömben kukoriczással, kenderessel, 
és káposztással, b) Bálvány Szakálosi pusztában 100 holdbul álló rétek, úgy ne>ezett Császár
rét. c) Kavalháti pusztában lévő kaszáló, legelő, és nádas.
IV. A' fírég eli uradalomban Déjtáron ( N ógrád várm egyében)  September 26kán

Vadkerten Lókos patakban lévő malom.
M ásodik F é le sz ten d ő  1835.
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V. A* V erebély i urada lom ban  C zétényben  ( N y í l r a  vá rm e g y é b e n )  S ep tem ber  l l - k é n

a) Yerebélyen egész esztendei pálinkamérés, b) Nagykéren az úrbéri korcsma, hoz
zá tartozandó 14 holdbul álló szántóföldekkel, és két ember vágó réttel, c) Ugyan Nagykő
é n  a’ mészárszék, hozzá kapcsolt 15 holdbul álló szántóföldekkel, és két ember vágó réttel. 
IV. 4 ’ Nagy s zo m b a t h i  uradalom ban S ep tem ber  2 ik é n  Chinoránban ( N y i t v a  v á r m e g y é b e n )  

a) A' Chinoráni vendégfogadó, pálinka égetései, és méréssel, szinte mészárszékkel, 
h) A* Ribényi vendégfogadó.

Ezen javakbul tehát bár mellyiket is kibérleni szándékozók jó magok viseletökriil, 
valamint elégséges vagyonaikru! szóló hiteles bizonyítványokkal, és szükséges bánatpénzei 
felkészülve , a’ fennirt napokon, és helyeken reggeli 9 órára megjelenni ezennel hivatalosak. 
A’ haszonbérlés feltételei ugyan az árverés alkalmával is kifognak hirdettctni, mindazonáltal 
a1 helybeli tisztségnél mindenütt, Esztergámban pedig az érseki [számvevői hivatalnál elóro 
is megtudhatók. Budán SzentJakabhava Síkén 1835. (3)

(3) Gubacs és vendégfogadó bérbeadása. A’ Szexárdi uradalom részéről 
közhirrül tétetik: hogy a’ f. észt. Aug. 31d. napján, az erf. e. termés gubacs minden uradalmi erdők
ben,— és a’ jövő Sept. hónap 28k a’ Szexárdi nagy vendégfogadó, az árendásnak tulajdon bora, 
pálinkája és söre kiméretése jussával, a’ jövő 1836dik esztendei November lső napjától fogva 
3 esztendőre — az uradalmi liszttartoi cancellariában Szexárdon , hol a’ feltételeket minden
kor előre is megtudhatni — délelőtti órákban tartandó nyilvános árverés utján, haszon
bérbe fog adatni, fellyebb való helybehagyás mellett.

Melly árverésre a1 bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei, és pedig a’ gubacsra 
nézve 42 fr. pengő,— a’ nagy vendégfogadóra pedig 402 fr. pengőpénzel ellátva, az esméret- 
lenek még vagyonos állapotokról szolló bizonyítványokkal is felkészülve illendően meghivat
nak. Költ Szexárdon Augustus 8kán 1835. (3)

(3 )  A’ Pesti Ferencz városban az al-dunasoron a molnártó’ általellenében 29. szám 
alatt fekvő, 3l4. □  ölből álló, s mind a’ tímár, mind egyéb hasonló mesterségek gyakor
lásához alkalmatos, tágas udvarti ház minden nap eladandó: mellynek eladási feltételeit a' 
házban lakó tulajdonos úrnál, vagy a' városi telekbírói hivatalban megtudni lehet. (4 )

(3) Anya-birka eladás. G rernsperger  I s tv á n  árendális pusztáin, u. m. Ada- 
tson , Pest vármegyében, Kun • Szent-Miklós, és Szabadszállás városakkal határos, Kefske- 
méllííl három mértföid, 700 nemesített, tenyésztésre alkalmas anyabirka eladatik. — Bábotz- 
kán Békés vármegyében Kun-Szent-Márton várossal, és Ötsöd helységgel határos, 500 nemesí
tett tenyésztésre alkalmas, és 300 mustra anyabirka [adatik-el. — Az eladás a* pusztákon meg
történhetik. * (_3) 3

(3) Hirdetmény* A1 Szexárdi uradalom részéről, fellyebb való helynek rendeléséből 
a következendő épitésbeii munkák u.m. löra’ Szexárdi nagy vendéfogadónakreparatioja, mellyra 
2090 fr. 4 f kr. váltóban; — 2szor az uradalmi lovas vadász lakás reparatiója Szexárdon, mellyre 
MJ6 fr. 1 | kr. váltóban. — 3szor a’ Mözsi vendégfogadó, mellyre 668 fr. 24 kr. váltóban 
Tcsolválva van -— a’ folyó esztendei September hónap 7dik napján Szexárdon az uradalmi 
tiszti cancellariában dél előtti órákban tartandó nyilvános árverés utján, fellyebb való 
helybehagyás mellett — a’ legkissebb bért kívánó mesternek áltadatni fognak.

lUellyre nézve a1 bérleni szándékozó építőmesterek száztól tiz fr. bánatpénzei felké
szülve illendően niegáivatnak. Költ Szrxárdon Augustus 8kán 1835. (3 )
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( 6 )  Kos-eladás. Gróf FTunyady’ gazdaságbeli igazgatósága közhírül adja: hogy 

jövő Pesti János Fejv. vásár alkalmával hágó kosok, úgy mint: Prima Electa és superelccta 
kosok. Üllői útczában a’ gazdasági Egyesület’ köztelkén szabad kézből eladandó lészen. Ür- 
ményt Julius lOkén 1835»_______________________ _ ____________________ _____________ (*0

(9) Jelentés* Magyar Patika az az, Magyar- és Erdélyországban termő 
Patikai állatok, növevények és ásván}ok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a1 falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitaníióknak számokra; hogy a1 falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — 
Az első és a’ második rész már készen van. A’ kik tehát már előre fizettek, vagy most venni 
akarnak a’ munkát nálam a’ képiró útczában 321 szám alatt, v. Eggenberger József könyváros
nál általvehetik. Azára három — 3 forint ezüstben marad. Pesten Alig. 19d. 1835. D% Kováts s.A

Tűzi viz fecskendők mívhelyének hirdetése.
(3) Pesten az országúton 647-dik szám alatt maga a’ jelentő, 's a’ mívmühefy tulajdo

nosa köz hírré teszi: hogy nála 3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen találtatnak, mellyek 
a’ viz sugárt szakadatlanul e’ következő arányban lövellik ki: a.) Egy három akót tartó hor
dozható fecskendő két ember által 4 perczenct alatt 3 akó vizet 7 öl magasságra lövell 
Ennek ára 30 for. pen. pénzben. — b) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő belülről 
rézzel kibéllelt, forgatható érez esővel, és srófokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 öl 
magosságra lövelli4 perczenet alatt, kerül 90 for. pen. pbe. Egy hordozható 5 akósés egyszerű 
nyomószerrel, ’snégy kerekű vasas kocsival l lOfor. pengő pbe. Továbbá találtatnak nálaö, 8, 
10, 12, 14, 16 akó vizet tartó kocsira helyheztetett fecskendők, mellyek a’ vizet szakadatla
nul e’ következő arányban lövellik k i : ________________

Akó száma I d ő A' kilövelt viz' 
m ennyisége M agasság p. p. 

fi. Jkr.
6 akót tartó 4perczen.alatt 6 akó vizet 12 ölre 220 —

8 detto 4 detto 8 detto 14 detto 240 —

10 detto 4 detto 10 detto 16 detto 260 —

12 detto 4 detto 12 detto 18 detto 290 —

14 detto 4 detto 14 detto 20 detto 320 —

16 detto 4 detto 16 detto 22 detto 360 —

A’ megvett fecskendőkhez olly szer is adatik, melly által a’ kemény hidegben befa
gyott csőket, és vizi sarukat 4 perczenet alatt felengesztelni lehet, igy azokat minden 
akadály nélkü használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű tűzi vízfecskendők megrendeltetése elfogadtatik , 
úgy nem különben mindenkor kész vízfecskendők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig javítás, 
▼égett elfogadtatnak. Pesten Jun. 6kán 1835. Ar. R em ek h á zy  K á r o l y ,

__________________ a’ fentebb említett tűzi vízfecskendők műhelyének tulajdonosa.

(2) Eladó egyházi orgona. Ezen orgonának öt nagy és csinos registerje van 
jó és tartós, ’s csak mostanában készült. Nem lévén alolírtnál elegendő hely, ezen orgona 
a’ Józsefvárosi egyház’ karzatjára vitetett, hol az isteni tiszteletnél használtatik, ’s ott a’ venni 
szándékozóktól megtekintethetik. A’ fizetést illetőleg, nem szükség az árát egyszerre letenni, 
hanem azt az alolírt részenkénti fizetésért is általengedi, ’s érte több esztendőkig jót áll.

S ch ill in ger  V értezel,
polg. orgona készítő Pesten a’ Soroksári útczában 175. sz. a.
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Állandó bizományi (commissions) raktár,

hol „Pakfong F r a n k “ jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtatik: Erdélyor- 
szágban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a’ veres sasnál; 
Kanisán, Rossenfeld Jakab; Eperjesen, Handl S. E .; Lőlsén, Ziegler Jakab ; Losonczon, Hla- 
vats I. P. ; Győrben, Heifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a'nevezett helye
ken mindennemű megbízások elfogadtatnak.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 ftpp. megvétetik. F ra n k  F erenc* .

(4) Szarvas marha eladás. A’ nagymélt. ’s méltóságos Buzini gróf Keglevits 
nemzetség részérűl ezennel közhírré tétetik , hogy szeretett testvéreknek, néhai méltóságos 
Buzini gróf Keglevits László úrnak, országszerte nevezetes tőke, és üsző gulyája őszvesen, 
jelesül 117 darab még fajzásra alkalmatos tőke tehenek, 27 darab négyesztendős, és 49 da
rab háromesztendős, ez idén bika alá jött üszők, 27 darab kétesztendős és 34 darab egyesz- 
tendős bika nélkül különösen járt üszők, 2 darab még üzésre alkalmas bika, 2 darab három 
esztendős, 3 darab kétesztendős, és 10 darab egyesztendős bikák folyó évi September hónap 
harmadik és következő napjain, N agy-K átán, a* hol a’ tőke barom, és a' 61 darab 
üsző marhák járnak , árverés útján a’ többet ígérőnek szakaszonkint készpénz fizetésért el- 
adattatnak; addig is a’ venni és megnézni szándékozók bővebb tudósítást vehetnek a’ Nagy- 
Kátai uradalom tiszttartóságánál. Kováts Mihály tiszttartó, s. k. (4)

E l ő f i z e t é s i  H í r a d á s

A’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  s z e r i n t

nagy 8ad r é t, nagy betűkkel.
Két rendbeli Híradásunknál fogva, az Előfizetés e’ f. hónap végével bérekesztődvén, ezennel 
felszólítjuk azon T. T. Lrakat, kik az Előfizetők’ szerzését magokra vállalni méltóztattak, ne 
terheltessenek e’ pesti A u g u s t u s i  v á s á r r a ,  biztos alkalmak által, az előfizetési pénze
ket hozzánk Léküldeni. Előfizetési ár v e l i n  p a p i r o s o n  8 forint; n y o m t a t ó - p a p i r o s o n  
4 for.; füzetenként v e l i n e n  2 for. n y o m t a t ó - p a p i r o s o n  1 for. ezüstpénz. A’ Biblia 
sajtó alatt van. Novemberi vásárra az első füzet ki fog adatni. Pesten, Aug. 1. 1835.

T ra ttn e r  és K á r o ly i
__________________________ ____ __________________________________ Könyvnyomtatók.________

A ’ D u n a

Aug 20-dikán 
— 22-dikén

V t x é n e k  á l l a p o t  j a  a* b u d a i  v i z m é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben
5 Láb, 4 Hüv. 0 Yon. — 21-dikén 5 Láb, 6 Hüv. 9 Von.
5 Láb, 11 Hüv. 0 Von.

A Gabonának Pesti piaczi ára Augustus 2\-dikén 1835. B P é n z f o l y a m a t :
p.xsenyi mé
ri ráltá gar. tiszta közép

íztrü
alább
r a li

p o z s o n y i  mé
rő yálté gar. tiszta közép

f z e r ü
alább
▼aló B e c s  A u g u stu s 18-dikán 1 8 3 5 ,  középár.
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17. 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 .
P E ST E N  „ Szerdán Kis-Asszont/hó' 'liSd ik  napján.________ - 1835.

M A G Y A R - É S  E R D É L Y  OR SZAG.
P o z s o n y .  Miután az alsó táblai Rendek a1 

legközelebbi kegy. kir. leírás tárgyában a" köze
lebbi levelünkben említett értelemben kerületi il
lésben Aug. ISdikán készített üzenetet a’ 350dik 
országos ülésben felolvasván szótöbbséggel hely
benhagyták, azt, a’ szólás-szabadságot tárgya- 
zó üzenettel együtt, mcllyben előbbi véleményük 
mellett megmaradásokat nyilatkoztatják, egy kül
döttség által, az Esztergomi káptalan egyik kö
vete szónoksága mellett a’ méltós. Főrendekhez 
küldték, kik ez úttal az országos sérelmeket és 
kívánatokat vizsgálták. Ezután a’ felső táblán a- 
zon előbbi üzenet, mellybcn az alsó tábla kész
nek nyilatkozik a’ már régóta kész 5 felírást, 
a’ kegy. kir. leírás javallatához képest ,;a’ külső 
formát tárgyazók mellőzésével“ Nádor 0  cs. kir. 
Fensége által a’ királyi Felség elébe terjeszteni, 
a’ nádori ítélő-mester által felolvastatván, chez 
a' mélt. Főrendek is egyező akarattal hozzájárul
tak , ’s megegyezésöket csupán szóbeli üzenet
tel egy küldöttség által, Yáczi püspök 0  Excja 
szónoksága mellett az alsó táblai Rendeknek tud- 
tokra adták; egyszersmind, mivel a1 felírások 
között egy a’ borítéki czímet tárgyazza, remény
ségöket ny ilatkoztatták, hogy e’ kérdés által o- 
kozott aggodalmat a’ kegy. kir. válasz egészen 
el fogja oszlatni. A’ másik üzenet közleírásra 
rendeltetett. Ekkor elegyes ülés tartatott, mclly
ben az úrbéri tárgyban készült felírás olvasta
tott; ’s minthogy már az ülés nagyon sokáig tar
tott, ennélfogva a’ legközelebbi felírás érteimé
iben módosított úrbéri czikkelyeknek ’s a’ többi 
négy felírásnak szokott utolsó felolvasása és meg- 
pecsétlése délutáni 5 órától kezdve esteli tized- 
íél óráig végeztetett-el.

O cs. k. Felsége testvérét Ferencz Károty 
Öcs. k. Fenségét a’ m. kir. Sz. István rend nagy 
keresztjével díszesíteni méltóztatott.

Második Feittzle/itU.

0  cs. kir. í  elsege az első székely határ-őr 
gyalog-ezred őrnagyát Dietrich Mihály urat több 
mint 34 évi hív szolgálatinak tekintetéből „Her- 
mansthali-praedicatummal díjfizetés nélkül erdé
lyi nemessé nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Mélt. Gróf Károlyi György úr csak nem két 
évi utazási távoliét után nagy károlyi uradalmát 
meglátogatván, itt első gondjának tartá a’ nem. 
zeti oskola-látogatást ’s az épen 2dik fél évi pró
batéttel foglalatos nevendékek kikérdeztetését. 
Próbatét után az oskola-igazgatóhoz 100 ftot kül
dött kiosztásul a’ szegényebb tanulók között.

A’ közelebb múlt Debreczeni vásár nagyon 
silány volt. Portéka volt elég, de vevő igen ke
vés* Régóta nem tapasztala Debreczen lőrinczi 
vásárját illy kicsin) nek.

P e s t e n  Aug. 23dikán délután tartatott a’ 
vármegye-ház nagy teremében a' Nádorispány ó  
cs. kir. Fenségének kegyes páitfogása alatt lévő 
vakokintézete nevendékeinek n)ilvános eszten
dei próbatétele, igen számos és fényes gyüleke
zet jelenlétében, ’s minden hallgatóknak nagy 
megelégedésére. Két nevendék által magyar ’• 
német nyelven mondott beszéd ’s azt követett 
karéneke a’ nevendékeknek nyitá-meg a’ szívet 
indító szertartást, mellyben a’ nevendékek tanul
mányaikból , ii. ni. vallás-tudomány, magyaré* 
német nyelv, észbeli és jegyekkel való számve
tés , természet-tudomány, földleírás, honi törté
netek, és muzsika theoriájából mind tanítóik 
mind magok dicséretes szorgalmának jeles pró
báit adák. Ezek után a’ nevendékek az intézet
ben tanított különbféle kézi munkákat, u. m. fo
nást, kötést, varrást, pántlikaszövést, ’s a’ t. 
dolgoztak, munka közben intézetbeli magyar és 
német énekeket zengedezvén; ugy anekkor szá
mos készen lévő műveik mulattattak-fel a’ jelen
lévőknek, mellyeket a’ nevendékek az intézet
ben készítettek. Majd muzsikában szerzett jár
tosságokat mutatták-meg, hárfán , flaután, forte-
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pianon s iirgcíínn játszott dürsbokkäl« Lehetet* 
len vala örömmel nem szemlélni azon ügyessé
get, mellyel njjaikat jártaták muzsika-eszközei
ken, úgy szinte indító volt azon lelkesedés, mel
lyel énekeiket zengedezték. Trombita - muzsika 
zárá-bé a’ próbatételt, melly után a' valóban köz 
megelégedést nyert nevendékeknek jutalmak osz- 
togattattak. Az intézet gyarapításában fáradhatat
lan buzgóságú al-ispány Tek. Földváry Gábor úr 
lelkes beszéddel bocsátá-el a’ nevendékeket, ele- 
jökbe terjesztvén, milly szerencsés rájok néz
ve , hogy ez intézetben jövendőre mind gyönyö
rűségükre mind hasznokra válandó ismereteket 
szerezhetnek, egyszersmind atyailag buzdítván 
őket magok tökéletesítésére.

A ' k o l o s v á r i  C a s i n o  félévi közgyűlése 
felől a’jelen nem volt részvényesek értesíttetnek : 
Ezen közgyűlés tartatott idei augusztus lOkén, ne
vezetesebb tárgyai voltak: 1.) A’ r é s z v é n y e 
s e k  száma a’ múlt közgyűléstől fogva 5tel szapo
rodván e’jelen közgyűléskor 288 találtatott, kik 
közűi a*1 részvényüket még bénem fizettekre néz
ve, egyszeri felszólítás ’s azután bíróság-általi a- 
dósság* megvétel határoztatott. — 2.) A’ Casino e- 
gész j ö v e d e l m e  múlt félév alatt volt e.p.,4,959 
fr. 42 xr. k ö 1 ts é ge 2,057 fr. 53xr. maradott tehát 
a’ pénztárban 2,901 fr. 49 xr. e. p, mellyből ka
matra kiadván 2,000 fr. volt a’ pénztárban kész
pénz a’ félév végével 901 fr. 49 xr. mellyhez a- 
datván a’ béveendők mennyisége 1060 for. ’s a’ 
kamatra kiadatott két rendbéli tőkepénz 4,500 fr. 
tészen a‘ Casino egész pénzbeli vagyonja e. p.7,001 
fr. 49 xr. 3.) A’ könyvek szerzésére intézett pénz
tárban maradott a’ múlt félévről 261 fr. 55 xr. 
jött bé ezen félév alatt 175 for. ’s így tészen az 
egész bevétel 436 fr. 55 xr. e. p., mellyből a’ ki
adás 267 for. 16 xramenvén, maradott jövő fél
évre általmenendő 169 for. 39 xr. 4) A’ multfár- 
sángi C a s i n o-b á 1 o k b ó 1 jött bé 1,089 for. e. p. 
tánczmulatsági készületekre kiadatott 771 fr. 51 xr. 
maradott tiszta haszon 317 fr. 9 xr. e. p., melly 
fenébb a Casino egész jövedelmébe van számítva. 
— 5.) A’ casinoi könyvtár ezen félév alatt 134 
könyvvel növekedett. 6 ) A’ lóik szabály szerint 
ezen félévben kilépni következett egyik igazgató, 
és hét választottsági tagra esett új választás alkal 
inakor gróf Mikes János (kettőn kívül mindenki 
reá szavazván) igazgatónak, — Finta Ferrncz pe
dig v áJasztollsági tagnak marad-meg. Választott-

sági új tagokká lettek: Farkas Sándor,ifj.Gyer- 
gyai Ferencz, b. Kemény Ferencz, Nappandruck 
Márton, Schiling János, Szábe l  Menyhárt.

Az alsó vidékek, az idén igen gazdag termé
snek. Hlyen Horvátország ’s különösen Zágráb 
tájéka is. Az időjárás auguszt Sdikáig, mikorrul 
e’ tudósítás kelt, folyvást és minden nemű ter
mékre nézve kedvező volt. Nyári illő meleg, és 
eső szerencsés váltogatásai járnak egymásután. 
Az aratás több év óta nem volt ollybő ’s annyira 
jutalmazó, mint az idén. Hlyen a’ főzelék-termés 
is. Burgonya jól mutatkozik. Gyümölcs minden
nemű elég van. De minden közt legszebb a’ sző
lőtermés , melly valóban isteni áldást mutat; ’s 
ha megmarad teljes érhetésig, úgy a’ mint mutat
kozik, akkor az 1835ki bor hosszú emléket ígér
het magának, de itt is mint jobbadán mindenütt 
hordó-szükségről panaszkodnak , mert a’ tavalyi 
bor is többnyire a’ termesztők ászkain hever el
adatlanul. Erdély is hasonló bőterméssel dicsek
szik, főkép gabona-fajokban, és máiéban.

S z i g e t e n  folyó Aug. 12dikén majd esz
tendeig tartott súlyos betegeskedése után liúnyt- 
el Tek. Boronkay Miklós úr, Máramaros-várme- 
gyének szeretett első alispánya, már mind két 
szüleiktől megfosztott három árváinak örökös 
gyászára, attyafiainak, barátainak ’s Tek. Mára- 
maros Rendéinek mély keservére, koz jóra vilá
gok életének 49dikében. — Balassa-Gyarmaton 
ugyan folyó hónap 8dikán költözött az örökké; 
valóságba Braidsver Antal úr, az Egri Érsek 0  
Excjának kanczellárja, az Egri szent-szék koz- 
bírája ’s a’ t. életének 38dikában.

AUSTRIA.
Prágából, Aug. őkéről (az Alig. Zeitungban) 

így írnak : A’Fajos Filep élete elleni gyilkos me
részlet itt is, mint mindenütt, élénk benyomást tőn, 
’s a’ közönség szemeit önkéntlen fordítá a’kiűzött 
királyi famíliára, melly öt eszendő előtt ugyancsak 
a’revolutiói párt gyűlölségének lón áldozatjává. 
X. Károly és házánakherczegei, mint hiteles for
rásból haliám, legnagyobb útálatot nyilvánífá- 
nak a’ gyilkos-tett és azok gonoszsága ellen, kik 
czéljok elérésére illy eszközt v álaszthatának, ’s 
’s az ősz király, e’ hírt hallván, így k iáit ott-fel: 
„Előre bizonyos vagyok, ’s azzal vígasztalom 
magamat, hogy legitimista illy gonoszság gondo
latidra nem vetemedhetek/4 Figj elemre méltó 
nyilatkozás annak szájából, kit Francziaországban
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a’ legitimista párt fejének kell tekinteni. Angou- 
lé;ne herczegné is a’ gondolatra, milly érzelmek 
dúlliaták szívét a’ francziák királynéjának mint nő
nek és anyának, igen megindult

N A G Y B R I T  A N N I  A.
Az ország minden részeiben, kivált a1 nagy 

gyár-városokban gyűlések tartatnak ’s a’ városi 
reformbill mellett kérelmek készítetnek. Manches
terben, mint a’ Sun írja, a’ felső ház végzésének 
hallására tüstént összesereglettek a’ lakosok , ’s 
kérelmet bocsátottak aláírásra. Ennek következé
sében a* köz helyeken illy felszólítások valának 
kiaggatva: „Nyugtalanító krisis. Hétfőn a’ lordok 
háza 70 szó többséggel azt határozó, hogy a’ 
községi reformbill eránt tanúkat hallgasson-ki. Ez 
éppen annyi, hogy a’nemes lordok halogató esz
közök által akarják semmivé tenni a’ rendsza
bást, mellyet a’ nép kívánt, ’s az alsó ház nagy 
szótöbbséggel elfogadott. A’ felső ház a’ városi 
községek kormányát inkább olly férfiak kezében 
akarja hagyni, kiket nem a’ nép választ, kik 
minden reformnak ellenségei, ’s megvesztegetés 
rabjai, mint tisztes polgárokra bízná. Manchester 
’s vidéke lakosai! Szenveditek-e, hogy a’reform- 
bili gyümölcseitől megfosztassatok \ hogy a’ nagy 
és fontos rendszabás, mellyet húsz millió britt 
siirgete, a’ felső ház százötven tagjától lerontassék ? 
Nem, ti ezt nem szenveditek. Irjatok-alá hát egy 
kérelmet, mellyben kívánjátok, hogy a’ városi re
formbill változtatás és haladék nélkül elfogadtas- 
sék. Mutassátok-meg, hogy az angol nép félénk mó
don sohase engedi magától az igazságot és reformot 
megtagadtatni.“ Hemzsegve tolongtak a’ lakosok 
az írószoba felé, hol az aláírandó kérelem volt, ’s 
azt nehány óra múltával 23 ezer név borítá-el. Az 
aláírók többnyire a’ felső és közép osztályba tar
tozónak, az alsó osztálybeliek nem akarák a’ lor
dokat arra méltóztatni, hogy kérelmet {intézze
nek hozzájok. A’ biztosság Aug. 7dike reggelén 
érkezett Londonba a’kérelemmel, ’s azt Melbour
ne lord este hihetőleg átadá a’ felső háznak. A’ 
Sun illy megjegyzést teszen: „Ha a’ nemes lor
dok e’ tettekből semlátandják elkezdett ösvényök 
veszélyeit, úgy a’ felső ház állapotját remény 
nélkülinek tekinthetni. Magokra vigyázzanak ő 
uraságok : ha a’ nép megsértést érez, elébb ké
relmekhez nyúl, majd követeléseket teszen, végre 
pedig, — de elég. Manchester nemesen teljesíté kö
telességét; Anglia reformerei, kövessétek mind

e3 példát ’s a’ lordok majd akkor vessek vissza a' 
bilit, ha merik \íi

Cumberland gőzhajó, mint a* Globe jelenti, 
Aug. 5dikén 400 skócziai fiból álló segédcsapat
tal indult Falmouthból Santander felé. Az emlí- 
tett hírlap levelezéseket is közöl a’ S. Sebastian- 
ban lévő britt tisztektől, kik az angolok és spa
nyolok közt uralkodó jó egyetértést nem győzik 
eléggé dicsérni. Továbbá azt is írják, hogy Don 
Carlos csakugyan végrehajtani szándékozik az 
idegen segédseregek ellen Durangoban kiadott 
végzetét, de ezen koránse rémültek-el az angol 
katonák, sőt annál inkább vágynak a’ carl isták
kal mielőbb megmérkőzni. A’ tisztek egyedül 
a’ baski nyelv nehézsége ellen panaszkodnak , 
mellyről egy spany ol példabeszéd mondja, hogy 
az ördög hét esztendeig volt Biscayában, mégse 
tanulhatta-meg nyelvét.

Az angol sajtó átaljában igen ócsárolja a’ 
franczia követkamara elibe terjesztett törvényja
vallatokat ; leghevesebben nyilatkozik pedig elle
nük a’ Morning-Chronicle. ,,Vizsgáljuk, úgy mond, 
Francziaország új törvén) javallatit, ’s kérdezzük : 
váljon okos és becsülethez illő volt-e az egész 
franczia sajtót kapcsolatba tenni a1 felségbántás- 
nak ama rút tettével, melly ellen az ország csak 
most nyilvánítá útálatját ? Szembe szökik a’ hadi 
fortély. A’ rendszabások már régóta készen álla
nak, de a’ ministerek eddig még nem mertek e- 
lőlépni velők. Most a1 Fieschi pokohníve által 
ébresztett rémülést példa nélküli hálátlansággal és 
alávaló érzelemmel ragadák-meg, hogy lerontsák 
az egyetlen utolsó védfalat, mell) re bízhatta vol
na még a1 franczia nép szabadsága védelmezéséf. 
Midőn olvassuk, hogy az úgynevezett sajtóvé
tségek elleni büntetés lO ezer franc legkevesebb 
és 50 ezer legtöbb közt forog, ’s némelly környii- 
letekben a’ legtöbb még négyszereztethetik i s , 
kéntelenek vagyunk azt következtetni, hogy illy 
törvény nem a’ vétkek gátlására vagy büntetésére, 
hanem a’ köz vélemény elnyomására czéloz, hogy 
ez a’ franczia nép szívében a’ szabadság minden 
szikráját elfojtani, ’s egyedül kardal akar kor
mányozni. Megengedtük már, ’s újólag is megen
gedjük, hogy Lajos Filep ministerei kimenték 
magokat, midőn a’ carlista és republikánus hír
lapok ellen súlyos rendszabásokhoz nyúltak ; mert 
a’ nemzet többsége 1830ban monarchiái kormány- 
formát választott az Orleans ház dynastiájában,

)(
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E’ szerint sem a’ carlistáknak, sem republikánu
soknak nincs jusok a’ nép alkotta thront sajtó 
által, vagy a1 szószékről támadni-meg. így az ön- 
védelmezés elve kimenti a’ mostani ministerium 
ellenséges indulatját azon politikai ellenségek i- 
ránt, mellyeka’ párt nevezetet viselni kéntelenek 
mindaddig, míg egy közűlök e’ többieknél súlyo
sabb erőre nem kap a’ statusban, ’s e’ név bélye
gét ellenfeleire nem sütheti. De a’ charta meg
sértését, a1 nemzet megegyezése nélkül, e’ vilá
gon semmi elv nem mentheti-ki; a’ pairek ’s kö
vetek kamarája pedig mostani alkotása szerint, 
fájdalom, csak árnyékát képezi egy 32 millió 
emberből álló nemzetnek. Az új törvénynek egy 
czikkelye tiltja a’ király személyére ’s nevére egye
nes vagy mellékes czélzást; de e’ tekintetben 
Anglia és Francziaorszig közt nagy a’ különbség; 
nálunk egyedül a’ ministerek kezdenek mindent, s 
ők felelnek tetteikért, Francziaországban pedig ma
ga a’ király7 önmagának első ministere, ’s részt vé
szén a’ ministeri tanakodásokban. LalTitteúr, mint 
emlékezni fognak, kilépett a’ kabinetből, mert a’ 
megérkezett leveleket nem szabad volt feltörnie, ’s 
Broglie herczcg így szóla : „Királyunk nem csak u- 
ralkodik, hanem kormányoz is.“ Tudva van, hogy 
a’ franczia ministereknek a’ királyi befoly ást el
lensúlyban tartani nincs egyéb eszközük a’ le
mondásnál, melly7 eszközt Guizot és Thiers féle 
férfiak nem igen kedvellik. Minthogy tehát a’ ki
rály maga az egész kormány7, a’ ministeri rend
szabásokról a’ királyi akarat említése nélkül szó
lam lehetetlen. Az illyes czélzásokat legnagy obb 
pénzbüntetéssel fenyíteni, Francziaországban ép
pen annyi , mint a’ legcsekély ebb oppositiót, ’s 
minden ellenző hírlapot egyenesen eltiltani. E’ 
törvényekről még sokat mondhatnánk, ’s fogunk 
is mondani; mert ezt kötelességünknek tartjuk 
azon nép eránt. melly Angliával szoros szövet
ségben áll. Ha Francziaorsz >g polgárai a’ chartát 
's általa megszentelt jósaikat lerontani engedik, 
méltók lesznek Európa’ megútálására. Elbámultunk 
a’ szemtelenségen, miként Broglie és Persil a’ 
kamarák elibe terjeszteni merészlék a’ tör- 
vény7javallatokat, melly eket a’ X. Károly és ha
lni foglyok rendeletitől még nagyobb alávaló- 
ság és törvénytelenség különböztet-meg, mellyek 
annyival inkább büntetésre méltók, minél ke
vésbé lehete őket olly férfiaktól, kik magukat 
szabadság barátinak nevezik, ’s olly7 ministerek

től várni, kik mind azt, a’ mivé lettek, egye
dül a’ szabadságnak köszönhetik, mellyel elölni 
akarnak. Örvendhet Polignac, hogy7 politikáját a' 
doctrinärek éppen most jóváhagyák.“

Brougham lord a’ felső ház határozata ellen, 
miként a’ városi reformbill eránt tanukat hallgat- 
ki, ellenmondást bocsáta-közre, melly Melbourne 
lordal egy ütt még 11 pair által íratolt-alá, ’s a’ 
Globe megjegy zése szerint olly erős okokkal tá- 
mogattatik, hogy hozzájok többet adni uem 
lehet.

A’ felső ház Aug. 7dikén is éjjeli II óráig 
halgatta a’ tanúkat a’ városi reformbill felett. 
Wellington herczeg kéré a’ lordokat, hogy miu
tán a’ parlamenti ülések már sokára haladtak, 
hagymának-fel a’ tanúk kihallgatásával, ’s a’ bilit 
vennék tanácskozás alá, az eddigi tanúvallomások 
úgyis eléggé felvilágosíták ez ügyet; azon gya
nút pedig el kell hárítani, mintha a’ nyomozást 
csak azért vették volna elő, hogy e’ fontos tárgy 
eránti bilit idővesztegetés által rontsák*le. —  A’ 
Times állítja, hogy7 a’ felső ház koránse szándé
kozik a’ bilit visszavetni, hanem csak némelly 
igen szükséges javításokat tenni rajta. A’ Mor
ning-Herald így szól: ,,A’ két páriáméin ház köz
ti véleményszakadás gyaníthatólag azzal log vég
ződni, hogy a’ lordok Peel R. ésFollet W. sirek 
javallatja szerint fogják a’ bilit változtatni, ’s így 
azt az alsó ház is elfogadja.“ A’ Courier ellenben 
így ír: „Wellington herczeg, a* tanuk kihallga
tásának abbahagyása, és a’ bilinek biztosságba 
vitele eránt tett javallatával nem ny7erte-meg a' 
túlságos tory paireket, sőt minden rajtuk volt 
befolyását elvesztette. A’ herczeg, mint mond
ják, személy es érdekből hajdani szövetségeseit ön- 
sorsukra, ’s az esztelenség és visszaélésekért csa
tát egyedül vívni hagyándja. A’ hír mindazáltal, 
hogy a’ tanuk kihallgatása holnap (Aug. 9.) el
végeztetik, igaznak látszik, a’ pairek lOdikben 
alkalmasint biztosságot formálnak, ’s a’ bili jele
sebb záradékait elfogadják. D e, fájdalom, már 
késő a’ pair* k bánkódása Az alsó ház és nemzet 
' isszaveti az ő javításaikat, mint ellenséges ha
talomtól eredteket.“ — Az alsó házban Hume úr 
jelenté, hogy ha a’ felső ház visszaveti a’ bilit, 
ő felszólítást fog a’ házhoz intézni e’komoly eset
ben követendő út választása iránt. Ha a’ fenfor- 
gó rendszabás, mondá Russell lord, egy’ más helyen
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visszavettetnék, akkor ó is Middlesex érdemes 
követének véleményére fogna állani, hogy a’ ház 
rendkívüli bánásmódot határozzon. Roebuch úr, 
Bath félradicalis követe, a1 felső házi történeteket 
bohóskodásoknak monda; e'kifejezést keményen 
dorgáld a’ ház, ’s Roebuck úr erős hangon szólí- 
tatott rendre. Russell lord indítványba hozá, hogy 
Darling general llj-déli-wales hajdani kormányzója 
hívatalviselésének nyomozása egyszerűbbé tétes
sék, mi 89 szóval 46 ellen elfogadtatván, a’ ház 
biztossággá változott az irlandi egyházi reformbill 
felett, me Ilynek végső záradékai elfogadtattak, 
’s nehány új záradékkal szaporítalak. A’ har
madik felolvasás Augustus 12dikére határoz
tatok.

Cumberland herczeg az orangista egyesülete
ket vizsgáló alsó házi biztosság elnökéhez, Patten 
úrhoz, e’ levelet intézé: „St. James palotában, Aug. 
5dikén 1835. Uram! Közönségesen elterjedt, úgy 
hallom, a’ vélemény, hogy én, mint Nagybritanni- 
ában és Irlandban az orangista egyesületek nagy
mestere, különféle ezredeknek okleveleket oszték 
milly egyesületek alkotására; ezt én határozottan 
tagadom, még azt is hozzá adván, hogy midőn ne
kem illyes javallatokat tettek, azonnal visszauta- 
sitám azokat oily nyilatkozással, miként a’ kato
nai szabályokkal ellenkeznék másként cselekedni. 
Én tehát nem tudom, hogy valamellyik ezredben 
orangista egyesület létezne, éppen ha a’ negye
dik ezredben, III. Vilmos király ezredében, hol az 
már 1798, I 799ben, sokkal elébb mint én nagy
mesterré levék, létezett. Emlékezem, hogy a’ tisz
tek és katonák orangista színű szalagokat visel
tek mellökön Swinleyben III. György király által 
tartott tábori mustrakor; és ha nem hibázom, 
boldogult IV. György király tagja volt a’ máso. 
dik orangista szakasznak. De ha az úr megmutat
hatja nekem illy oklevél létezését, én azt tüstént 
megsemmítem. Illy okleveleket, mint fentebb 
mondám, sohase adtam-ki; de az igaz, hogy sok 
oklevelet fejérben (in bianco) név és az egyesü
leti szakasz száma nélkül írtam-alá. Ezeket már 
Irland nagymesterétől, nagy kincstárnokától és 
nagy titoknokától aláírva kapám. Hízelgek ma
gamnak, hogy e’ nyilatkozás, mint megczáfolása 
az ezen ügyről elterjedt állításoknak, közre fog 
bocsátatni. Ernest. Patten esq. úrhoz.“ 

N ÉM E T O RS Z Á G .
Bajor hírlapok ausztriai császár Ő Felségének

az augsburgi püspökhöz intézett következő levelét 
közük: „Kedves Riegg püspök! Német Benedek- 
szerzetem elöljárói ’s szerzetesei felől biztosan 
hittem, hogy az én ’s üdvezült atyámnak urasá- 
god előtt nyilvánított szándékát a’ bölcs és jám
bor czél előmozdítására, melly végett az úr fel
séges királyától megbízatva statusimba jött, ha 
bár némi áldozattal is igyekezni fognak teljesíte
ni. Az úrnak 1835 Jul. I9dikén költ leveléből 
nagy örömmel olvasom, hogy várakozásomnak 
megfelelt a' következés. Örömest esmerem-meg a’ 
kedvező befolyást, mellyet az úr és Barnabas 
apát személyes megjelenése a’ klastromokban jeles 
tulajdonaiknál fogva szült. Megteszem a’szüksége
seket, hogy a' Benedekszerzetesek elutazása, kik 
a’ két részrőli megegyezés szerint Augsburgba 
akarnak menni, semmi haladékot, azoké pedig, 
kik eránt még egyezést kell tenni, semmi aka
dályt ne szenvedjen. E’ papjaimat teljes bizoda- 
lommal ajánlom Barnabas apát atyai vezérlésére 
’s az úr főpásztori védelmébe, ’s kívánom, hogy 
a’ létre jövő új intézet a’ Mindenható áldása által 
a’ tanuló ifjúság szelíd erkölcseinek gyarapításá
ban gazdag sikerű legyen. Schönbrunn, Aug. őkén 
1835. Ferdinand m. p.u

F R A N C Z  I AORSZÁG.
A’ Journal de Debats felszólítja azokat, kik 

szigorú keménységgel róják-meg a’ törvényjaval
latokat, mutassanak más eszközöket, mellyek 
által a’ király sérthetetlenségének és a’ kormány 
alapjának, a’ chartának tisztelete biztosítassék. 
M i, úgy mond, ennél egyebet nem kívánunk. 
Nekünk legkisebb érdekünk sincs a’ sajtónak a- 
kadályokkal terhelésében; jól tudjuk m i, hogy 
az idők változnak , hogy a’ szabadság ügye azj e- 
gész világ ügye. De azt is tudjuk, hogy míg a’ 
charta teljesen végre nem haj tátik, a’ király sze
mélye nem becsültetik, a’ kormány alapja meg
támadásoktól mentté nem tétetik, addig bátorsá
got, csendességet vagy szabadságot senkise re
mélhet. Mi már elég soká várakoztunk. A’ char
tát négy esztendő óta rendszerént ’s minden nap 
sértegetik a’ pártok. Itt fekszik a’ baj , *s e- 
zen kell segíteni, ha nem akarunk végromlásra 
jutni.

Azon mód iránt, miként bánjon azleskiitt- 
szék a’ makacs vádlottakkal, Persil úr Aug. 4di- 
kén illy értelmű törvényjavallatot terjeszte a’ kö
vetkamara elibe: „Az igazságminister parancsol
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hatja, hogy az esküttszékekből ’ annyi egyes 
szakaszok alkassanak, mennyi szükséges a’ vád
lottak) elleni perlekedés egyszerre folytatására. 
Ha a’ főügyvéd hiszi, hogy a’ vád egy vagy 
több vádlott ellen illő alapokon épült, minden 
irományokat magának átadat, ’s a’ vádlottakat 
egyenesen az esküttszék elibe idéztetheti. E’ vég
re keresetlevelet intézcnd az esküttszék elölülő
jéhez , hogy ő napot szabjon a1 vitatás elkezdé
sére. A’ főügyvéd keresetlevelét és az előlülő 
rendeletét, melly a’ vitatások elkezdését megha
tározza, az elkezdés előtt legalább 10 nappal 
kell a’ vádlottal közölni, ki e’ közlemény után 
24 óra alatt kihallgattatik az esküttszék elölülő
jétől, ’s védlő rendeltetik mellé, ha önmaga nem 
választott. Ha a’ vitatásra szabott napon egy vagy 
több vádlott megjelenni nem akarnak, az előlülő 
törvényszéki írnok által meginteti őket a’ tör
vény nevében, ’s ha ekkor sem engedelmesked
nek, erővel vitetheti az űlési terembe; sőt a’ 
vádlottak makaccságáról felolvasott jegyzőkönyv 
után azok távollétében is elkezdetheti a’ vitatást. 
A’ meg nem jelenítek előtt egy törvényszéki ír
nok minden ülés végén felolvassa a’ vitatások 
jegyzőkönyvét, ’s a’ ministerium keresetlevele 
és az esküttszék ítélete közöltetnek velők. Az e- 
lőliilő minden vádlottat, ki a’ törvényszolgálta
tás folyamatját lármával vagy másként gátolni 
akarná, kivitethet az űlési teremből, ’s a’ vita
tások ez esetben az előadott módon folytattatnak. 
Minden vádlott, vagy az esküttszék ülésében lé
vő más akármelly személy, ki a’ törvényszol
gáltatás akadályozására zűrzavart támaszt, lázító 
bűnösnek tekintetik, ’s 6 hónaptól 2 esztendei 
íogsággal büntettetik, fenhagyatván azon bünte
tések, mellyeket a’ bírák elleni erőszakoskodás
ra és sértegetésre szab a’ törvény.

Aug. Ildikén ülést tartott a’ követkamara. 
A’ doctrinär és centrumi padok egészen telve va- 
lának; az oppositiói padok sem valának olly ü- 
resek , mint az utóbbi ülésekben; jobb oldalon 
legszéltül Fitzjames, Hennequin urakat lehete 
látni. Hebert úr előadá a* biztosság jelentését az 
esküttszék iránt fentebb közlött törvényjavallat
ról, azt jegyezvén-meg: hogy a’ büntető törvé
nyek változtatása mindég veszélyes, de midőn 
a’ szükség parancsol, midőn a’ pártok erőv el 
szegülnek a5 törvények ellen, az ország jóléte 
új rendszabásokat kíván azok ellen, kik magu

kat a’ törvény alól kiveszik. Az esküttszékek 
iránt előterjesztett törvényjav allat megfelel a’ kör- 
nyületek parancsolta czélnak , a’ nélkül hogy a’ 
törvényes bíróságot megszüntetné, vagy a’ pol
gár szabadságát sértené; csak a’ törvényszékek 
előtti perlekedést akarja siettetni ’s az igazság 
eránt tiszteletet szerzeni, hogy annak folyamat
ját gúny és erőszak többé ne gátolják. A’ jelentő 
keresztül futván a’ javallatnak minden pontjait, 
feltételeden elfogadását kívánta. Az előlülő Aug. 
13dikára határozá a’ vitatást. Ezután Parant úr 
tőn jelentést a’ juryt illető javallatokról, több 
változtatásokat javallva. A’ belső minister 25 e- 
zer francot kért a’ Jul. 28dikán elesett polgárok 
maradékainak gyámolítására; 300 ezeret a’ te
metés és gyász istentisztelet költségeinek fizeté
sére; 500 ezret pedig a’ cholerától meglátoga
tott megyék felsegéllésére.

Az új sajtótörvény nyolezadik ezikkelyére, 
melly szerint a’ törvényszék által szabott bírság 
begyűjtésére aláírást nyitni tilalmas leend, azt 
jegyzi-mega’ Courier Fran^ais, hogy éppen Bro
glie herczeg, ama rendszabást javalló ministerium 
elölülője volt a’ legelső, ki az illy aláírásokat 
szokásba hozta, ’s ennek bizonyságául Broglie 
herczegnek Chevalier úrhoz 1818ban írt eme le
velét közli: „Sok polgárok, kik az urat éppen 
olly kevéssé esmerik mint én , de az úr charak- 
terét ’s elv eit tisztelik , azt bízták rám, kérném- 
meg az urat, hogy egy tőlök eredt szándékot ne 
gátolna-meg. Az úr ellen folyt per olly különös
nek, törv ényhozásunk állapotja olly hijányosnak, 
a’ törv ényszékek ítéletei olly veszélyeseknek lát
szanak az úr politikai barátjai előtt, hogy ők a’ 
dolgok állapotának súlyát, melly sokáig nem 
tarthat, megosztani kívánják azon írókkal, kik 
tollúkat a’ nemzet jusainak védelmezésére szen
telik. Az úr első, kire minden ok nélkül szemé
lyes és pénzbüntetés mondatott. Engedje az úr, 
hadd viseljük mi e’ büntetés utolsó részét. Legyen 
olly jó , adja tudtomra a’ pénzbüntetés és per- 
kölcség mennyiségét, mellyet fizetnie kell, ’s e ’ 
summáról az e’ czélra nálam letett pénzalapból 
rendelkezzék. Ha a’javaslatot, mellyet tenni sze
rencsém van, elfogadja az úr, hasznos szolgála
tot teend honjának, ’s újabb just szerzend ma
gának a’ köz hálához; mert semmise lehet hasz
nosabb, mint a’ köz véleményt illy fontos tár
gyakban okosan, rendszabályosan és alkotványi-
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Jag kijelenteni. Fogadja az úr stb. Broglie her- 
czeg.“

Augustus 13dikán mondta-ki a’ pairtörvény- 
szék a’ lyoni vádlottakra ítéletét. Girard, Pou
lard, Ravachol, Correa, Bertholat, Cochet, Mar- 
cadier, Margót és Girod elegendő bizonyítvá
nyok ellenük nem lévén szabadon bocsátatnak 
Beaune, Martin, Albert, Hugón, Beverchon, 
Lafond és Desvoys deportatiora biintettettek. La
grange és Tourrés 20 évi; Mollard-Lefevre, Hú
gáét és Desgarnier 15 évi; Caussidiere, Lapor- 
te , Lange, Yilliard, Marigne, Rockzinski, 
Thion, Despinas és Catin 10; Pradel, Chery, 
Cachot, Dibier 7; Carrier, Arnaud, Morel, Bil
le , Boyet, Chatagnier, Julien, Mercier, Gayet, 
Genets, Didier, Ratignié, Charm, Charles, 
Mazoyer, Blanc , Jobely, Raggio és Chagny 5 
évi fogságra biintettettek , ’s egész életükben po- 
litiai felvigyázat alatt leéndenek; Roux, Berard, 
Guichard és Adam 3 é v i ; Butet és Girard 1 évi 
tümlüczre biintettettek; és Girard 2 , a’ tübbi 5 
évig leénd kiszabadulása után politiai felvigyá- 
zás alatt. Mind ezek üszvesen a’ perkültséget is 
fizetni kütelesek.

Ugyan Augustus 13dikán jelent-meg a’ be
nyitó politia-szék előtt R a s p a i l ,  a^Reformateur 
fő szerkeztetője. A3 vád ellene volt, hogy Zan- 
giacomi kikérdező bíróhoz e’ szavakat mondá: 
,,A’ mostani igazság-szolgáltatás a’ leggyalázato
sabb dolog, az úr és minden bírák fizettetnek, 
hogy minket üldözzenek. Bolondok kegyetek és 
csalárdok, kiket Charentonba (a’ bolondok há
zába) kellene vinni.“ Raspail azt állítá, hogy 
ez egészen , ártatlan , jóllehet rósz tréfa ; de a’ 
törvényszék nem vette a’ dolgot tréfának, és a’ 
vádlottat 2 évi fogságra, 5 évi politiai felvigyá
zat alá és a’ perköltségekre biinteté.

Soult marsai Parisba érkezete után mindjárt 
udvarlására ment a’ királynak, hasonlóan Au
gustus Ildikén is ; az előtti nap pedig Talleyrand 
herczeget és az orosz ügyvivőt fogadá Ő Felsége. 
Eszterházy herczeg és Trezel general Parisba ér
keztek.

A’ Journal des Debats szerint Aug. 12dikén 
Gouve de Nunques (hasonló nevű követ fija) , 
Decle fonó, és Souvignon papirosárus befogattak. 
A’ pairszék elölülője Ajaccio királyi törvényszé
kének elölülőjétől felvilágosítást kért Fieschi 
viszonyairól ’s famíliájáról. A’ nyomozás igen

halad-elő, de mégis a’ vádlott két hónapnál 
hamarább nem igen állítathatik törvényszék 
elibe. fe?

A’ Bon Sens a’ Fieschi törvényről (az új saj
tótörvényt így keresztelték a’ hírlapok) angol Jour
nalokból közlött kivonatokért ieíoglaltatott. (Cau- 
chois Lemaire úr mióta 1828ban megbüntettetett 
Orleans herczeghez nyilván intézett leveléért , 
mellyben az idősb ág lebukását megjövendölte, ’s 
Orleans herczeget (Lajos Fiiepet) a’ status fejévé 
szólítá, politikai ügyben először most idéztetett 
törvényszék elibe). A’ Quotidienne hasonlóan an
gol czikkelyekért, a’ Gazette de France pedig 
szomszédjához (Lajos Filephez) intézett 42dik 
leveléért és Canny úrnak egy íratjáért tartózta- 
tott-le.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur és Journal de Paris Aug. I ld i

kéről Cataloniából következő híreket írnak: A’ 
barcelonai tiszthatóság készületeket tett a’ ren
detlenség visszatérhetésének meggátlására. Aug. 
6ikán befogatások és ki végeztetések történtek. Ä’ 
városi elöljáróság a’ nép közül biztosokat vett 
magához, kikkel Madridba felírást intéz.

A’ Gazette de France ugyan csak Aug. I ldi 
kén ezt írja: A’ Barcelonai történetek annyira 
megijeszték a’ madridi kormányt, hogy tüs
tént rendeletet bocsátott-ki, melly szerént a’ cor- 
teseket September lsőjére egybehívja. Aug. 10- 
dikén az a’ hír kerengett a’ párisi börzén, hogy 
Valenciában és Murciában éppen olly irtóztató 
dühösség követtetett-el a’ barátokon, mint Bar
celonában. Aug. 12dikén a’ Moniteur ugyan Spa
nyolországból újat nem közöl, de a’ börzén be
szélték , hogy Llauder vicekirály a’ franczia föl
dön keresett menedéket.

A’ Toulousei újság a’spanyol revolutiós moz
gásokról így ír: Az általunk közlött barcelonai 
lázadásról kezeskedhetünk. E’ város utczáin „él
jen a’ respublica“ lárma hallatszott. Llauder ge
neral fáradozásai hasztalanok valának; csak ba- 
jonetek segítségével nyithatott útat magának, 
hogy a’ nép dühétől megszabadúljon; majd mint 
vice-király, hivataláról lemondott. Martorell és 
Sabadell helyeken a’ szerzetesek meggyilkoltat
tak. Reusban fegyverrel kénszerítettek meggyúj
tott klastromikba visszatérni, hol a* lángok közt 
találták halálukat. Matoroban a’ főkapitány mog- 
gátlá a’ klastromok feig) újfását. A’ Sentinelle
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ifcerént Llauder nem volt jelen Barcelonában a’ 
*avar első kezdetén; majd Jul. 27dikén 600 gya
log ’s 40 lovas katonával oda visszatérvén, sze
mére veté a’ sereg tiszteinek gyávaságukat, ho
lott, niondá, a’ fellegvárból az egész várost por
rá lehete lövöldözni. Ezt a* nép megtudván, is
mét tüzesen lázadt-fel, ’s Llauder fejére halált 
kívánt Ekkor székött-meg a’ vice király ’s első
ben Puycerda, majd, mint beszélik, a’ franczia 
föld adott neki menedéket. Cadix és Sevilla is 
buzognak; hihető, hogy e’ történetek az egész 
országban viszhangra fognak találni. Saragossa és 
Barcelona legliberalisabb városok lörték-meg az 
utat.

Az Alig. Zeitung Madridból Julius 29dikéről 
ezeket írja: Az országutak bizonytalansága leg
nagyobb fokra hágott. A’ levélposták mindenütt 
feltartóztatnak ’s a’ gyorsszekerek Andalusiában 
kiraboltatnak; Rothschild Lionel báró Cadix felé 
kezdett útjában minden drágaságaitól megfoszta- 
tott ’s szerencséje, hogy incognitoja a’ még ro- 
szabb következésektől megszabadítá. A’ báró jó
nak látá megfordulni, ’s más útlevéllel Oleron 
felé Francziaországba utazni.

A’ munkálati hadsereg ideigleni fővezére illy 
felszólítást intézett a’ carlistákhoz pártolt ’s azok 
szolgálatjába lépett christinósokhoz : „Katonák , 
k ik a’ lazadók soraiban szolgáltok! Ti mind az 
én parancsim alatt állottatok. Jobban esmerem 
érzelmiteket, mintsem titeket a’ királyné ’s a- 
zon jusok ellenségeinek tarthatnálak , mellyeket 
e’ nagylelkű anya engedett a nemzetnek. Tu
dom mi okok adtak fegyvert kezetökbe; azok u- 
gyan jóvá nem hagyhatók, de menthetők, mert 
lehetetlen hinnem, hogy a’ zsarnokság lánczai- 
nak széttörésére ragadt fegyvereket generálói
tok, tiszteitek, testvéreitek és társaitok vérének 
kiontására használnátok, hogy hazátokat rabigá
ba hajtsátok. Társaitok sohase lőnek a’ batalio- 
nokra, mellyeket vezéreitek „Castiiiai batalio- 
noknak“ neveznek. Ti fegyveres foglyok ’s szo
morú megté\edés aldozatjai vagytok, de azért 
éltetek éppen olly becses előttem, mint azon ka
tonáké , kiket vezérlek, mert tudom, hogy keb- 
letökben szabad szív és 11. Isabella eránt hív 
érzelmek dobognak. Jójetek hozzám, ’s bízza
tok generáltok szavaban. A’ hon, becsület, ve

zéreitek , társaitok karjai és generáltok szeretető 
várnak titeket. Cordova.“

A M E R I K A .
A’ Journal des Débats Chevalier M. úrnak 

Baltimorból Jul. óikén kőit levelét közli, melly- 
ben többek közt e’ pont olvasható: ,,A’ hírlapok 
közleni fognak az úrral egy az amerikai kor
mány által közrebocsátott levelezést. Ez áll 1. 
Livingston úrnak elutazta előtt Bioglie úrhoz in
tézett hosszú jegyzékéből, melly a’ 25 millió e- 
ranti törvénybe iktatott nyilatkozás követelését 
meg nem engedhetőnek mondja; 2. Forsyth úr
nak Livingston úrhoz Jun. 30dikán költ ’s azt 
nyilatkoztató leveléből, hogy Jackson pracsideii9 

meg van elégedve az ő egész viseletével fran- 
cziaországi küldetésében, különösen pedig utolsó 
jegyzékével. Ezen irományok közre bocsátását 
annak jelenségéül tekinthetni, hogy Francziaor- 
szág nem kapja-meg az elégtételt, mellyre szá
mot tart.“

P O R T U G A L L I A .
Lissahoni Jul. 26diki levelek jelentik, hogy 

a’ fportugali kormány megszűnteié az Angliával 
I810ben kötött kereskedési egyezést. „Ez a’ kö
szönet, mond a’ Standard, a’ segítségért, mellyel 
ministereink Dona Maria ügyét gyámolíták.“ A’ 
lissaboni ministeri hírlapok azzal mentik e’ tettet, 
hogy Althorp lord kincstári kanczellár korában a’ 
franczia borok bevitele vámjának leszállításával 
megszegte amaz egyezést. — A’ Jul. 21 és 22di- 
kén eladott házak 39,367,800 reisra voltak be
csülve, ’s 58,481,500 reist hoztak-be.

Lissaboni Juh 25diki levelek Portugálba vá
rosi igazgatásának szerkezetéről, a’ választások 
elintézéséről és a’ tisztviselők viszonyairól kö
zölnek egy végzetet, melly szerint egész Portit 
gallia 12 tartományra osztatik; a’ száraz t. i. i 
tartományt foglal magában (17 kerülettel és 79Í 
községgel), a’ 9 azori sziget keltőt , Madeira é 
Porto-Santo szigetek egyet, a’ zöldfoki 12 szi 
get is egyet.

E G Y V E L G E S H Í R .
Halley régein árt üstököse a’ bikához csak 

ugyan elérkezett. Romában Alig. 5dike hajnalál 
Becsben Litt row Károly úr által Aug. 22kén v< 
tetett-észre; de még most csupán jó messzelátó-csj 
veken nézhető.
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I f j .  K i l i a n  G y ö r g y ,
Köny városnál Pesten, váczi útczában, hajdani Fessel házban épen most jelent-meg:

A’ M agyar H ázi-B arát.
Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendárium 1836. Öt lerajzoltt m etsz.: Beczkó;— A’ nagy 

császári mecset A ja Sofia Konstantinápolyban, etc. 1 for.

§>er ^ ű terE W rtje  P ilg er
»on unb für Ungarn. ©in gemctnnü^t'gcr £ a u é —  unb SGBírt^fc^aftő ^aíenber auf baé ^a^r 1 8 3 6 . nut 4 
bilbíicfyen © arfM íungen: bíe ©tufcnba^n beő men fcf) lieben Sllterő; bt'e Tem peram ente; —  bt’e 9Renfd;en;

rétjén; —  bíe 9?ationaípbpfíognomíen. © eb. 1 fl.

( 1 )  Hirdetmény. A’ Kalocsai Érsekség részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
f. 1 S35dik e. September hónap’ 28dik napján, és utánna következendő napokban a’ Kalocsai, 
és Bácsi uradalmakban lévő haszonvételek, jelesen: Kalocsa városában, Szent-Istvány hely
ségben és Bács mezővárosában helyheztetett sörházak pálinkafőzéssel; némelly korcsmák pá
linkaméréssel; mészárszékek; több puszták, kaszálló rétek, vadászat jussa, és egyébb regale 
beneíiciumok a* szokott reggeli és délutáni órákban az 1836dik esztendei Boldogasszon hava 
Iső napjától három egymásután következő esztendőre, az 1 S38dik esztendei Karácsony hó utolsó 
napjáig, ugyan Kalocsán azinspectori cancelláriában tartandó árverés útján a’ legtöbbet ígérő
nek haszonbérbe fognak bocsátatni. A’ többi bérleti feltételeket meg lehet addig is az inspectori 
kanczelláriában minden órában tekinteni. Minélfogva a* bérleni szándékozók elegendő bánat
pénzei ellátva a1 fent kitűzött helyre és napra illendően meghívatnak. Kalocsán Kisasszony 
hava 18kán 1835. Korom isza János , s. h. inspector. (3 )

(1 )  Közhírül tétetik, hogy szabados Baja mezővárosának négy országos vásárja 
három esztendőre árverés útján haszonbérbe adódni fog, a’ kik azt bérbe venni szándékoznak 
f. e. utolsó Augustusra a’ városházához, a’ hol az árverés reggeli órakor tartatni fog, illendően 
meghívattatnak, két száz pengő forint bánatpénzei ellátva. — ( l )

(1) Jelentes. Alólirt tisztelettel jelenti a’ szent ekklézsiák* érdemes Elöljáróinak, 
hogy ha talán tornyaiknak, némelly fáit vagy zsindelyeit a’ régiség vagy más akármelly kö
rülmény megrongálta, vagy gombjukat ledöntötte volna, ó azokon mindenféle romladozáso* 
kát fenyőállások nélkül helyre tud hozni, akármelly magos és akármi érczből légyen is tete- 
jek ; továbbá, ajánlja magát harangok’ feltekerésére , tetőknek s gomboknak aranyozására, 
’s ha úgy kívántatnék, magától készített legjobb festékkel befestésérc. Ezen ügyességemet 
több hiteles bizonyítványokkal erősíthetem; ’s ha vélem akármelly érden.es Elöljárók paran
csolni fognak, méltóztassanak becses leveleikkel lakásomon, Pest vármegyében kebelezett 
Nagy Kőrös mezővárosában megkeresni. Fitos P ál ácsmester. (2}

M ásodik  F e le sz ten d d  1835.

1 7 .  s z á m .  HIRDETÉSEK Augustus 26dikán 1835.
Ä  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 h o z .
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( 1 )  Haszonbérlői h ír a d á s *  Nemes Sopron vármegyei Szili Sárkányban egy 

jeles nemesi jószág, lakóházakkal, istállókkal, vendégfogadóval, zsidóházzal, hat esztendőre 
haszonbérbe adatik. Ismét:

Nemes Vass vármegyében Jakfán, Urai Újfaluban, Asszonfán egy jeles nemesi jó 
szág , lakóházakkal, istállókkal, vendégfogadókkal, és zsidóházzal hat esztendőre haszon
bérbe adatik.

Tekintetes N a g y  L a j o s  úr a’ Kőszegi kerületi táblánál levő ügyved fogja a’ szer
ződést kiadni. Lakik a’ törvénykezések alatt Kőszegen , egyébként Jákfán. —__________(2 )

(2) Hirdetmény* A’ nm. m. k. udvari Kamara rendelése következésében köz
hírül adatik: hogy nemes Zemplén vármegyében Rudabányácska helységben néhai Komáromy 
Gábor inagvaszakadtáva! a’ királyi fiscusra háromlott rész jószág folyó esztendei September 
3kán Tarczalon a’ kamarai tiszttartóságnál tartandó árverés útján a’ legtöbbet Ígérőnek 1835d. 
November lső napjától három egymásután következendő esztendőre haszonbérbe fog adatni.

A’ bérleni kívánók tehát a’ fenkitett napra és helyre elégséges bánatpénzei ellátva, 
ezennel ^meglnvatnak. Budán Aug. 18kán 1835. ( 2 )

(2) Birka eladás jelentése* t . n. Komárom vármegyében lévő Ászár nevű 
helységben e’ folyó esztendei September hónap 9dik napján az uraság majorjában több neme
sített szerű birkák, úgymint: anyabirka 407, — ürü 162, — kos 2 3 , — bárány 207, árverés 
útján eladatni fognak. (3 )

(4 )  A’ Pesti Ferencz városban az al-dunasoron a’ molnártó’ általellenében 29. szám 
alatt fekvő, 3l4. □  ölből álló, s mind a’ tímár, mind egyéb hasonló mesterségek gyakor
lásához alkalmatos, tágas udvaru ház minden nap eladandó: mellynek eladási feltételeit a’ 
házban lakó tulajdonos úrnál, vagy a’ városi telekbírói hivatalban megtudni lehet. (4 }

( 1 0 )  Jelentés. Magyar Patika az az, Magyar- és Erdélyországban termő 
Patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek.— 
Az első és a’ második rész már készen van. A’ kik tehát már előre fizettek, vagy most venni 
akarnak a’ munkát nálam a’ képíró útezában 321 szám alatt, v. Eggenberger József könyváros
nál általvehetik. Azára három — 3 forint ezüstben marad. Pesten Aug. 19d. 1835. D. Kovátss . k.

A D u n a  Vi zének á l l  a p ó t  j a  a * b u d a i  v i z  m é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben
Alig 23-dikán 

—  25-dikén
5 Láb , 11 Hüv. 
5 Láb , 9 Hüv.

9 Von. 
0 Von.

—  2i-dikén 5 L áb , 11 H üv. 6 Von.

A* Gabonának Pesti piaczi ára Aug-. 24 és 25-dikén 1835. P  é n z f  o l y a m a t :
p o z s o n y i  mé
rő v á l t ó  g a r .

t i t z t a közép
izerü al ább

v a ló
p o z s o n y i  m é 
rő v á l tó  g a r . t i . z t a közép

s z e r ű
a l á b b
v a l ó Bee« Augustus 22-dikén 1835, középár.
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18. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
Szom baton  K is-A sszo n yh o  29dik  napján. 1835.

MAGYAR-ÉS ERDÉLYORSZÁG.
Ó cs. ’s apóst. kir. Felsége a’ m. kir. udv* 

Kanczelláriához August. Sdikéről bocsátott legfel
sőbb határozatában a’ Székesfejérvári káptalan
nál Főtiszt. Farkas Ferencz kanonok urat Ercsi
ről nevezett Sz. Miklós czímzetes apátjává; Fő
tiszt. Puretics Ignácz kanonok urat pedig de Boc- 
conio, máskép Buktatiról nevezett Boldogságos 
Szűz czímzetes apátjává; továbbá Szári plebanus 
Főtiszt. Pendl Ferencz és Székesfejérvári pleba
nus Főtiszt. Farkas Imre urakat a’ nevezett szé
kes káptalanhoz valóságos kanokokká nevezni 
kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége a’ m. kir. udv. 
Kanczelláriához ugyancsak Aug. ődikéről bocsá
tott legfelsőbb határozatában Soproni kanonok 
’s városi plebanus Főtiszt. Mitsanek József urat 
Sz. Kereszti czímzetes apáttá; vólt tábori főpap 
’s tisztlb. kanonok Főtiszt. Nagy József urat a’ 
Pozsonyi társas káptalanhoz kanonokká nevezni 
kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége Augustus lOdiki legfel
sőbb határozatában cs. kir. kamarás, titkos taná
csos, és az ottomani udvarnál volt infernuntius 
báró Ottenfels-Geschvvind Ferencz () Excját sta
tus- és confer, tanácsossá a’ titkos házi- udvari- és 
status -kanczelláriánal leendő szolgálattal; eddig 
Konstantinápolban rendkívüli követ bánó Stür
mer Bertalan urat pedig a’ török udvarnál cs. 
kir. internuntiussá és meghatalmazott ministerré 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

P o z s o n y  Aug.  2 4 d ik én. Főherczeg 
Nádorispány Ő Fensége tegnapelőtt reggel Bécs- 
be utazott ’s tegnap estve 8 órakor ide visszaér
kezett. —- A’ Bendek kerületi ülésekben az or
szágos sérelmekre és kívánatokra tett főrendi 
észrevételek felett folytatják tanácskozásikat.

Modor szabad kir. városban Aug. 20dikán 
szenteltetett-fel a’ tót nyelvű ágostai hitfelekeze- 

filúsodih ^élesztendő.

tüek jóltévő adakozásokból 10 év alatt épült új 
egyháza. A’ felszentelő imádságot Főtisztelendő 
Stromszky Ferencz superintendens úr tartá; tót 
nyelven a' helybeli prédikátor, németül Lirnba- 
chi Zauner M. magyarul pedig Kanka Sámuel 
urak prédikáltak. Két iiu és két leány megke
reszteltettek ; a’ szent vacsora pedig minden je
len volt prédikátoroknak kiosztatott.

A’ cs. kir. hadseregnél kozelébb történt vál
tozások : St. Croix Ceschi József báró, general- 
őrnagy tábornagyi-helytartó czímet nyert, az al
só ausztriai elegyes katonai bizt. törvényszéknél 
elölülői helytartó-hivatalában továbbra is megha
gyatván. General-őrnagyokká lettek: Gerhardt 
Ignácz, Liebrich Henrik , Spinette János, Gróf 
Spannoghi Leopold, Khünel András, báró Adel- 
stein József ezredesek. Ezredességre lépett Sissak 
Erneszt alezredes. Alezredességet nyertek: Pfan- 
zelter Károly, Castelliz József, Burassovich, 
Casanova, Zedlitz József báió, és Kille József 
őrnagyok. Őrnagyokká léptettek: Sartorius, John 
József, Schnirrich, Stippetich, Gróf Branko- 
vich Pál, Hruby, Telleky Mózses, Blanken
burg, Kaltenbrunner, Jankó Ignácz, Lueger Fe
rencz, Gerstner, Loncharev ich , Mihályko, és 
Karner kapitányok. Fels Lajos báró a’ Rainer fő- 
herczcg 11 d. számú gyalog ezredének második 
ezredese Egerben lón városi parancsnok. Holpert 
Jakab őrnagy lett az Innsbrucki őr-pattantyu-ke- 
rület parancsnokává. Nyugalmaztalak Mesemacre 
József altábornok és Peterváradi parancsnok ; Roll 
János ezredes és Egerben város-parancsnok; Re- 
bracha András és Böhm Móricz alezredesek; Gőtz 
Leopold ésVetzlar Lajos báró őrnagyok ; Leuszer 
György, Krapf Antal, Wrany és Stein kapitá
nyok. Báró Arnstein Ignácz alhadnagy a’ siciliaí 
k. Const. György-rend kis keresztjét kapta, ’s 
legfelsőbb engedelmet annak viselhetésére.

Azon hadi ércz-kereszt, mellyet elhunyt Ó 
cs. k. Felsége hadserege 1813 és 18l4diki dicső

P E S T E M
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tetteinek cmlékjeléül alkotott ’s tnellyet az el
hunyt Felség maga is viselt, a1 most uralkodó Fel- 
Felség által pedig a' hadsereg drága emlékének 
tekintetik, legfelsőbb cs. k. rendeletin-! fogva 
a1 Bécsi fegyver-háznak adatott-által, hogy ott a’ 
boldogult Felség emlékezetéül örök időkre meg- 
tartassék. (Zagr Ljs ).

F e s t .  A’ most múlt augustusi vásár hazai 
termékinkre nézve élénk volt; bár azok kivéve 
a1 jobb áron vett gubacsokat, olcsón keltek is. 
A kézmü-vásár nagyban elég jó volt, de a’ kis
kereskedést tekintve, az eladók kívánságai kic- 
légületlen maradtak. (Lásd bővebben mai Hirde
tési n két).

Tek. Fest vármegyének közelébb tartott köz
gyűlésében a’ marhahús fontjának előbbi ára 13 
v. krajezárokban Buda és Fest városokra nézve 
meghagyatott.

Bizonyos elkésett levél hozá meg hírét azon 
gyászos tiszteletnek, mcIlynek megadásával fize
tek le a' Szent Norbert szerzetes fiai, másod al- 
kotójok, a’ dicső és mindenkoron boldog emlé
kezetben maradandó nagy Fejedelem F é r e n  c z 
Austriának első Császára, ’s magyar Hazánk 
kegyes Királya eránt tartozó hálaadójokat.

A’ tisztelt Szerzet érdemes Elöljárója Fő- 
tiszteletü Richter Alajos - Mátyás, a’ szent Hit
tudomány tudósa rendeletéből f-e Szent György 
Hava 9kén tartatá azt Kassán, az ottani al-isko- 
láknak, és a’ nemes nevendékek1 Házának al-igaz- 
gatója Nagytiszteletü Kruppay Arán} szájú János 
úr, bölcselkedés tudósa, ’s köz tiszteletben álló 
szerzetes férfiú , a’ helybeli fő oskola szentegy
házában.

A’ valóban pompás gyász - alkotmány, és 
bánat-házat Bellaagh Jószef úr a’ nemzeti oskolák 
rajzmestere találá k i , ’s felállítását is ő igazga- 
tá. Kitünteték azt kellemetes képe, és a’ bol
dogult Felség korácsa számáig reájok illesztett 
gyertyáktól tündöklőtt torony alakú két szárnya, 
mellyek talapjain három három égő bánatos szív, 
felettük bizonyos aranyban amott „STATORI 
SUO PROVIDENT1SS1MO. Ordo P r a e m o n -  
s t r a t e n s i s  P e r s o l u t i s  Jam A n t e  In Com-  
mu ni  S t a t u i i m O m n i u m  Li u c tu  so 1 cmni -  
hus  J u s t i s ,  P e c u l a r i s D e v o t i o n i s  Causa  
cum L a c r y m i s  F a r e n t a t “ emitt: AYE ET 
VALE PRINCEPS M i t i s s i m e ,  P a t e r  P a t r i 
ae . Pop  u 1 i De  1 i ci u m , H e u  Jam A et e r-

num F u t u r u s  D e s i d e r i u m  N i  In Augu-  
s t o T u a r u m  H a e r e d e  v i r t u t u m F i l i o  s u 
p e r  s t e s P eren nares .u valánako l\ashatók. Az 
alkotmány felett, mellynek mélyében maga a’ 
bánatház vala helyheztetve , állott egy busongó 
angyal; valamivel alább a’ koronás kétfejű sas 
szemléltetett hadi jelektől körülvéve, és ismét 
valamivel alább e’ foglatu sorok valának olvasha
tók ^  „DIVO FRANCISCO ALSTRIAE I m p e 
rator!. Hung .  Boh.  Lomb.  E t  Ven.  Gal.  
L ó d  111. R e g i  A A P r i n c i p i l n  P u b l i c o  
D o m i n a t u :  F i d e ,  J u s t i t i a ,  C o n s i l i o ,  
C o n s t a n t i a ,  D o m i :  P i e t ä t e, I n n o c e n t i a ,  
M a n s v e t u d i n e ,  C o m i t a t e ,  s up r a  Mor- 
t a l i u m C o n d i t i o n e m .  In E x e m p l u m A e -  
vi  Q u a n t u m v i s  C u l t i s s i  mi,  H u m a n i s s i -  
mi, I n c l y t o ,  In com parabi  li .“

Hosszas lenne a’ számtalan gyertya-világtul 
tündöklőtt egészet szavakkal rajzolni , szemlélni 
kellett azt: mert bár a’ Werfer Károly Intézeté- 
bűi kikerült csinos kőnyomat, melly ezen alá
írással jeleskedik : „ C e n o t a p i h u m  D.M F r a n -  
c i s c i  I. A u s t r i a e  1 in p er  a t o r i  s ,  et  H u n 
g á r i á é  R e g i s  Após t ,  i n  a e d e  SS. T r i n i 
t a t i s  per  Canon, Regül .  Ord. P r ae mo n-  
s t r a t e n s i s  e Reg.  I n s t i t .  Acad.  A. Gym-  
nas.  et Co n v i c t ,  n o b i l .  O c c a s i o n e  e x e -  
q u i a r u m ,  e r e c t u m  C a s s o v i a e V .  Id. Apr. 
MDCCCXXXV.“ ’s melly et a’ fényes érdemű 
szerzet tagai bús emlék okáért osztogatnak szí
ves tisztelőiknek, meglepőleg érdekli is a’ sze
meket és szíveket, nem képes még is azokat , 
maga a’ látvány okozta helyeztetésbe át\a- 
rázsolni.

Nagytiszteletü Kruppay János úr mutatá bé 
szerzetes társainak szolgálata, ’s a’ bánatház két 
oldalánál nemzeti köntösben, kalpagos fővel, és 
kivont karddal állott 12 törvényhallgató tisztel- 
kedése közben, az engesztelő szent mise áldoza
tot, Csercser János úr az lső évi szelíd tudo
mányok tanítója pedig, válogatott deákságu ékes 
szavakkal magasztalé a’ hoszabb életre méltó 
kegyes, szelíd, és igazság szerető Fejedelemnek 
halhatatlan érdemeit, számos gyülekezet hallatára 
mondotta dicsőítő beszédében, melly az érzékeny 
szívekben bánatot ébresztett, könnyeket árasz
tott , ’s foghatólag meggyőzött minden értelmes 
hallgatót arról: hogy a’ dicsőült Felség nem halt 
meg egészen.
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A’ Tudományos Gyűjtemény Folyó éviVIIdik 
kötetében „a1 magyar nemzeti Museum gyarapo
dásai“ czíin alatt ezek olvastatnak: A’ Főtiszteletii 
’s Tekéntetes G y ő r i  K á p t a l a n  nemes haza- 
íiúságának és jeles tudományszeretetének igen 
dicső példáját adta, midőn Ildik G y és a és Illdik 
I s t v á n  magyar királyoknak fehér márványba 
vésetett pecsétnyomóikat, mellyek jószágán talál
tattak, a’ magyar nemzeti Museumnak, és így 
a1 köz Hazának, ajándékozni méltóztatott. Már 
ré/be vésetett mind a’ két pecséínyomó, ’s kö
zelebb köz vizsgálat alá fog bocsáttatni. A* P e s t i  
N é v é n d é k  P a p s á g ,  bölcs gondoskodásból a’ 
fáradhatatlan szorgalommal és tudomány gyakor
lással összekapcsolni kívánván a’ hazafiúság édes 
kifakadását, Pesten 1833. és 1835dikben nyom
tatásban megjelent egyházi tartalmú M u n k á I a- 
t a i t  igen díszes példányban két kötetben a’ Szé
chényi országos Köny\ tárba megküldötte. Tek. 
tudós F l ó r  F e r e n c z  orvos-doctor úr, szép 
lelki tehetséggel bíró és a’ sinlődő emberiség se- 
gíttctesére példás buzgósággal törekedő nagy re
ményű hazánkfia, illy czím alatt: ,,/f’ T e ts zh o l- 
t a k 1 F e lé le s z té s ü k r ő l  szó ló  T a n ítá s .  P e s t e n , 
1835. 8.“ megjelent közhasznú ’s mindenkinek 
ajánlatható munkájával a’ nemzeti Könyvtárt 
megajándékozta.

Nemzeti v/vó-intezet.
A’ pesti nemzeti vívó-intézetnek f. e. Junius 

hónap 9kén Pesten tulajdon teremében tartatott 
gyűlésének 4dik pontja tartalmánál fogva ezen
nel jó eleve hírül adatik: hogy a’ legközelebbi 
köz gyűlése ezen intézetnek jövő 183Gdik eszten
dei Február hónap Iső napján fog tartatni, melly 
határ-idő mind a’ mellett, hogy a’ t. ez. részes
uraknak e’ jelen hírlap által mostan előre tudtok- 
ra adattatott, még a’ határidő elérkezte előtt 6 
héttel újonnan hírül fog tétetni: a’ Buda-Pesten 
lévő részes-urak pedig még külön meghívó levél
kék által is ezen Intézet’ köz-gyűlésébe leendő 
részvételre illendően meghívatnak. Költ Pesten 
augustrj 28kán 1835.

Báró Prónay Albert s. k. 
mint a’ nemzeti vívó-intézet ide- 

igleni Igazgatója.
N A GY B R I T A N N I A .

A’ felső ház Aug. 8kán Wellington herczeg 
javaslatánál fogva csakugyan véget vetett a’ tanúk 
kihallgatásának, ’s a’ bili feletti tanácskozást Aug.

12kére határozó. — A’ Sun ismét számos váro
sokat említ, mellyekbcn gyűlések tartattak, s 
a’ bili mellett kérelmek készítettek a’ pairekhez. 
„Manchester reformerei, úgymond, földijeik tarlós 
hálájára érdemesíték magokat; gyors, határozott 
és bátor cselekvésükkel az angol történetek jobb 
napjaira méltó példát adtak. E’ nem puszta párt
mozgás, hanem a’ reform lelke, melly láthatólag 
és hatalmasan jelen-meg mindenütt. Látszik ez 
Exeterben, Bristolban , Warwickban, Bostonban, 
Cambridgeben, Doverben, Poolban, Leicesterben ; 
túlment a’ Tweed* n ’s Glasgowban fenhangon 
szólott; átszökött az irlandi csatornán, ’s Dublin
ban hallak őt és érzék. De még e’ nem elég; az 
időnek egy figyelemre méltó jelét is meg kell 
említenünk. Nem csak Manchesterben, sőt New 
port és Liverpoolban is idegenkedtek a‘ lordok 
házát kérelemre méltatni. Szükségtelennek érzék 
esdekelve folyamodni olly gyülekezethez, melly 
inkább hiszen egy városi írnok önhasznot \ adászó 
vallomásának, mint a’ nép véleményének. És c’ 
szellem nem zárkózik csupán ama három városba, 
hanem futó tűzként terjed-el az egész országban , 
’s mindenütt hallatszik ez aggodalmas kérdés: 
„Mi szükségünk nekünk a’ lordok házára? Miéit 
hagynánk ezt fen még továbbra is, midőn az csak 
kárunkra áll-fen?“ — Aug. I Óikén a’ reformbill 
mellett temérdek kérelem terjesztetett a’ felső ház 
elibe. NeAVcastle herczeg panaszt tett a’ városi 
viszonyokat vizsgáló biztosság tagjai, és a’ Mor
ning-Chronicle következő czikkel) e ellen : „Ha
zánkfiait nem gondoljuk olly alacsony charakte- 
rüeknek, miként róluk feltehetnénk, hogy midőn 
már közel vannak fáradozásaik győzedeJméhez, 
hirtelen ismét hátatfordítnak az ellenségnek, s 
magokat az oligarcháktól letiporfatni engedik. 
Mi reméljük, hogy a’ nép egyszer még az ország 
minden városiban, helységiben és faluiban maga 
helyén fog találtatni ’s kész leszen végrehajtani 
a’ mívet, mellynek kezdete lS32ben igen neveié 
a’ nemzet dicsőségét. A’ szakadatlan ’s terhes 
pezsgéstől meg nem pihenhet, míg az oligarchiát 
porba nem tiporta. Meghódolás e’ zsarnokokat 
még szemtelenebbé tenné dölyfös vágyaikban. 
Ellenséges törvényszékkelés pairséggel addig nem 
köthetünk békességet, míg az igazságtalan cselek
vés hatalmát mind a’ kettőiül el nem vettüku 
A’ herczeg e’ ezikkely felolvasása után tudakozó 
az első ministert, meghagyá-e a’ főügyvédnek,

)(
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hogy e’ sértő czikkely szerzőjét perbe idézze! 
Melbourne lord feleié, hogy ő sajtó által közre 
bocsátott semmiféle czikkelyért nem köteles felel
ni, ’s a’ herczeg által felolvasottról véleményt ad
ni éppen nem tartozik.

A’ Morning-Herald szerint Ligthn ing gőzhajó 
Juh 27kén hivatalos levelekkel indult Lissabon- 
ha az ottani admiralhoz, ’s oda érkezte után 
négy hajó tüstént titkos utasításokkal evezett-el 
Spanyolország északi tengerpartjai felé, mint gya
nítják, D. Cariostól elégtételt kérni az angol 
alattvalókon elkövetett sérelmekért, ’s agyon lö
vetett három matrózért,

F RAN CZI  AORSZÁG.
A’ követkamara Aug. 13diki ülésében 212 

szóval 72 ellen elfogadó az assisek törvényszékét 
illető törvényjavallatot. Ennek vitatása közbe a’ 
nevezetes körülmény jőve, hogy Schonen úr, ki 
mindég a’ ministerium mellett szavazott, most 
elpártolt tőle, az assisek bíráskodásának új for
máit a’ revolutiói ítélő székekéihez hasonlító ’s 
azt nyilatkoztató, hogy ideigleni kivételi törvé
nyekben, mellyek a’ Juh 28diki merészlet által 
tökéletesen igazoltatnak, sokkal örömestebb e- 
gyezett volna meg. Persil úr válaszolá: A’ kor
mány semmi mulékony, semmi kivételi törvé
nyeket nem akar, hanem az igazság érdekében 
az alkotványszerü határozatok körében lévő ren
deleteket. Szükség, hogy a’ fegyveres lázadást 
nyomban sújtsa az igazság, ’s annak utánzását 
bírói ítélet által tüstént szabott büntetés meg
gátolja. Erre azonban nem kell revolutiói tör
vényszék, hanem csak szaporább perfolyamat 
a’ szokott bírói székek előtt. A’ jelen törvényja
vallatokban egyedül ez a’ kormány czélja. „Sem
mi kivételi törvények, így végzé beszédét; mi 
a’ charta mellett maradunk; csak az utolsó szük
ség bírhatna minket attól eltávozni. Bizonyosak 
lehetnek az urak, hogy míg a’ menekvésre más 
utat találunk, addig a’ chartához fogunk ragasz
kodni.“ E’ nyilatkozás miatt az oppositio hírlap
jai súlyos \ádakat szórnak a’ ministeriumra ’s 
kormányra. A’ Temps mondja, hogy X. Károly- 
nak és tanácsosinak is éppen e’ volt rendszerök. 
A’ követkamara August. Udikén az esküttszék 
eránti törvényjavallatot vitató, mellyről Parant 
úr August. Ildikén tőn jelentést, ’s benne e’ há
rom pont foglaltatik: 1. az esküttszék ezután 7 
szóval 5 ellen bűnösnek nyilatkoztathassa a’ vád

lottat ; 2. a’ titkos szavazás módját; 3. a’ depor- 
«adóra ítélt bűnös az országon kívül még fenyí- 
tő házba is csukathassék. Az első pontban meg
egyezett a* biztosság; a’ másodikra nézve, mint
hogy egyik rész fejér és fekete golyókat, másik 
igen és nemmel írott, harmadik pedig nyomta
tott ezédulákat kívánt, javallá, hogy kormányi 
rendelet által határoztassék-meg a* titkos szava
zás módja; e szavak nehezteléssel fogadtattak ’s 
egyik oppositiói tag fenhangon kiáltó: minden 
bizonnyal a’ király i rendeletek szabályzatát akar
ják ismét behozni. A’ harmadik pontban nem 
hajlott a’ biztosság a’ kormány kívánatára, ’s az 
egyszerű deportatiót javallá ismét helyreállítani, 
mivel ennél sokkal kegyetlenebb büntetés volna 
az országon kívüli fenyítő házba csukatás. Hen- 
nequin úr szerfelett gáncsoló az egész törvény
javallatot, különösen azon határozatát, inclly 
szerint az esküttszék 7 szóval 5 ellen bűnös
nek mondhassa a' vádlottat (mi most két harmad 
résszel, az az 8 vagy több szóval eshetik-meg) ; 
megemlítő, hogy az alkotványító gyűlés három 
negyed részt (12tőből 9et) akart, az angol tör
vények pedig az esküttek egyező szózatját kí- 
ványják. Még egy kormány alatt sem volt elég, 
mondó, 7 szó 5 ellen. Az urak tehát új útra tér
nek, ’s szomorú próbát akarnak tenni. Meg nem 
foghatom, illy hebehurgyán miért fognánk e’ 
törvényadáshoz, mellyet nem sokára csakugyan 
meg kell változtatnunk. Az esküttek két ítélete 
közűi a’ vádlottnak kedvezőt azért visszavetni, 
mivel két szóval kevesebbet számol, szörnyű hi
ba, ‘s annyi, mint az ártatlanságot kárhoztatásra 
tenni-ki, és ez eset bizonyosan meg fog történni. 
Kérdem az urakat, szabad-e csak egy pillanatig 
is habozni a’ büntetlenség és nem érdemlett bün
tetés közt, van-e iszonyúbb dolog a’ hebehurgya- 
ságnál ott, hol polgárok élete forog-fen ? Továb
bá mntogatá, hogy a’ mostani törvények e’ tekin
tetben nem károsak ’s meghagyathatnak. Az es
küttek titkos szavazását ellenző, mint tévedésre 
vezethetót, különben is szaváért és tettéért kiki 
tartozik jótállani. Nyilvánosságnak és becsületnek 
kell’az esküttek tanakodásiban uralkodni. E’ szóno- 
kotSalvandy úr igyekezett megczáfoJni.ki a’ bűnös
séget megállapító szózatok számának leszállításá
ban semmi veszély t,nem láta az igazság és társaság
ra nézve. A’ törvényszék előtt nem csak a’ vádlot
taknak, de a’ társaságnak is szükség kezességet 
találnia. Eddig az esküttek nagy félénkséget és
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egykedvűséget mutattak, a*1 törvén)hozásnak te
hát kötelessége olly helyzetbe tenni őket, hogy 
függetlenül és meggyőződésök szerint cseleked
hessenek. Salverte úr is ellene szólt a’ javalat
nak, miután az általános vitatás végződvén, az 
egyes czikkelyek jövének rostálgatás alá, melly- 
nek folytatása. Aug. I7dikére halasztatott.

A’ király’s királyné Aug. l óén magános au- 
dienczián fogadék Apponyi gróf ő exceáját,ausztriai 
császár Ő Felségének követét, az egesz követségi 
személyzet kíséretében, ki fejedelmének megbízá
sából a’ király és herczegek életének megtartásán 
örvendő levelet nyujta-át Ö Felségüknek. Ha
sonló íratott ada a -királynak Aug. J4diken Fa- 
bricius úr Németalföld ügyvivője fejedelmének 
meghagyásából. A’ Moniteur erre azt jegyzi-meg, 
hogy e’ kegy Fabricius úrnak saját kívánságára 
kivételképen engedtetett, mert különben ügyvivő 
ősi szokás szerint csak a’ külső ministerrel jöhet 
hivatalos érintésbe.

Parisból a' spanyol királyné szolgálatába fo
gadott önkéntesek mind elmentek, mint a’ Temps 
írja, csupán Schwarz ezredes tiszti-kara maradt- 
vissza, de ez is haladék nélkül elinduland a’ se
regcsapat után Bear felé. Mendizabal úr, spanyol 
közjövedelmi minister, Augustus Ildikén Paris
ba, mint beszélik, olly megbízással érkezett, hogy 
párisi önkéntesekből még több batalionokat állí- 
tana-össze.

E1 napokban jelent-meg Parisban Peyronnet 
úrnak „Francziaország története“ czímü munká
ja. A’ szerző élőbeszédében e1 szavakkal szólítja- 
meg a’ franczia ifjúságot: „Ifjak, én nektek ír
tam. T i, életbe lépendők, hallgassatok egy szó
zatra, melly a’ sírból emclkedik-fel! Én már 
bizonyosan meg fogtam halni, midőn a1 ti koro
tok eijövénd. Midőn ti a' világot bírjátok ’s igaz
gatjátok, én azt el fogtam hagyni. Akkor már 
nem használhatok nektek, pedig lelkem erre 
vágy; azért sietnem kell. Fogadjátok hát ezen 
iratot, mint gyönge bizonyságát egy őszinte buz
galomnak , mint egyedül maradt eszközömet nek
tek használni kész jó akaratom nyilvánítására. 
Ez a’ balsors gyümölcse, melly rendesen kön
nyebben szokott érni: ez szerencsétlen napjaim
nak munkája, ’s ezek tanítják a’ béketürést; a’ 
munka hű leend! Olly dolgokat fogtok ebben ta
lálni, mellyennek esmérete hasznotokra lehet, 
mert,, honotokat, és így azon országot illetik,

mellynek sorsát ti is igazgatni fogjátok. Ne azo
kat vegyétek mintáid, kiket szúzadjok a’ ko
rábbi századoktól sokkal messzebbre távolítva 
tartanak, mintsem magokat ezekbe áthelyheztet- 
hetnék. Mit gondolnátok azokról, kik azt mon
danák nektek, hogy mostani évkorotok semmit- 
se számít í  A’ népek férfikorát azok gyermekko
ra készíti ’s világosítja. A’ császárságkori rómaiak 
nem felejtették-el a1 respublika történetét, vala
mint a’ respublika korabeli rómaiak sem felej- 
tették-el első királyaik történetét. Nekem a’ ki- 
alvandó nemzedék, miután sok esztendeig szol
gáltam neki, fogságot adott bérül. Ezt én elfo
gadom ’s nem panaszkodom; de tőletek más ju
talmat kérek. Hat unokám növekszik nyomo- 
rúan szerencsétlenségem árnyékában. Ezek egy
kor majd soraitokba lépnek; nyújtsatok nekik 
barátságos kezet, ha út közben velők találkoz
tok; e’ legyen jutalmam, ha gondoljátok , hogy 
az öreg fogoly által nektek szentelt könyv vala
mi hasznotokra szolgált.“

SPANYOLORSZÁG.
A’ Moniteur és Journal de Paris Bayonne- 

ból Aug. I2dikérő! jött telegraphi tudósítás után 
írják, hogy Espeleta a’ gyalogság főfelügyelőjé
vé ’s helyette Madrit kormányzójává Quesada ne
veztetett. Rodil nyugalomra bocsáíaíott. E’ tudó
sításra a’ Journal du Commerce illy észrevételt 
teszen: Sajnálni lehet, hogy a’ ministerium e’ 
változások okairól semmit-se tudott, vagy szólani 
nem akart; azonban e‘ kinevezésből és Rodil nyu- 
galmazásából könnyen gondolhatni, hogy Madrit- 
ban a’ mozgolódás hatalmasodik.

A’ Journal des Debats következő tudósítá
sokat írja Madritból Aug. 5dikéről: „Itt a’ Jul. 
28diki mcrészletnek rendkívüli alkalommal ér
kezett híre érzékeny benyomást okozott. Az ud
var e’ rút gonoszságtól iszony odtát, és a’ fenye
gető veszélytől isteni gondviselés által megmen
tetett királyi família szerencséje eránti részvéte*» 
lét teljes mértékben fejezé-ki. Rayneval úr Mor- 
tíer marsai halálának hírén egészen elfogódott. 
A’ főváros csendes; a’ rendetlenségek, mellyek 
több tartományokban dulongtak, itt nem találtak 
utánzókra; a’ kormány mindazáltal szem alatt 
tartja a’ klastromokat, a’ minden pillanatban ve
szélyre juthatókat, ’s mint állítják, az órizetsereg 
mindenik batalionának egy-egy klastrom, láza
dás esetében a’ nép dühe ellen általa védelme-
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zendü van kijelelve. Barcelona és Saragossa 
közelebbi katastrophal komoly aggodalomba ej
tek az itteni tiszthatóságot. Azonban nem csak 
e’ két város és Reus látá a’ pórnép felbőszültét 
a’ barátok ellen; Murciában is öt klastrom éget- 
tetett-fel; Cordovában és Caspeban (Arragoniá- 
ban) hasonló kicsapongások történtek, de nem 
tudni hány klastrom gyújtatott-fel bennük. Meg
jegyzésre méltó környület az , hogy a vallási in
tézetek ellen kibontakoztatott műszerei a" fen- 
huzgó pártnak mind ugyanazon egy ösztönnek 
látszanak engedelmeskedni. Először a’ barátokat 
ütlegekkel űzik-el (eleinte megöltek), azután az 
épületeket gyújtják-meg, ’s a' füstölgő omladékok 
lecsilapítják a’ nép dühét, mintha a’ megbízás 
ezzel már teljesítve volna. Más nemű kicsapon
gások egészen mellőztetnek. A' kormány ezen, 
úgy szólva, szabályozott dúlás közepette nyu
godtan van , ’s így hallgatva jóváhagyván azt, 
még bátrabbakká teszi ez elszánt és dühös em
bereket, kik örvendenek politikai ellenségeik
nek elnyomásán és megbukásán, ’s büszkén te
kintenek a’ kormány bizonytalan viseletére, melly 
a revolutiói rendszer előhaladását biztosítja, a’ 
mennyiben a’ carlisták semmivé tétetnek ’s a’ ba
rátok elenyésztése megengedtetik. A’ hadseregtől 
ritkán jő tudósítás; Cordova az Ebrón innen von
ta egész hadát, ’s mielőtt támadólag munkálod- 
nék, az angol-franczia segédcsapat egy részét, 
mintegy 5—6 ezer embert, várja; míg ez el 
nem érkezik, a’ hadministertől vett parancsolat
nál fogva ütközetbe nem ereszkedhetik. A’ teg
napi udvari újságban megjelent végzet St. Roman 
gróf generálból} tartót a’ királyi testőrség fővezé
révé, Espelata grófot a’ gyalogság fő felügyelő
jévé , Moncayo marquist (Quesadát) Espelata he
lyett Újcastilia főkapitányává nevezé, Rodil ge
nerált pedig nyugalomba tévé. Ismét egy másik 
végzet, S. Udefonsoból Aug. 2dikáról, a’ hadse
regnél állandó fő tiszti-kar felállítását parancsol
ja , melly a’ pattantyúság és geniekar előjussai- 
val bíránd , ’s 6 ezredesből, 10 ezredeshelytar
tóból, 20 őrnagyból, 46 kapitányból és 12 had
nagyból fog állani. Murcia fenemlített zűrzavar- 
rairól egy onnan Aug. lsőjén költ level így ír: 
,,A’ nép Jul. 30dikán fellázadt, ’s nagy lármá
val kíváná szabadon bocsátatását némelly tagok
nak a’ Lorcában álló mozgó csapattól, honnan 
azok megszöktek. A’ kívánt emberek elbocsátat-

tak. Más nap rendetlenség jelenségei mutatkoz
tak , s a’ klastromok elleni szándéktól tartottak. 
A’ tiszthatóságok összegyűltek, a’ városi katona
ságot fegyverre szúlíták , ’s egész éjét a’ fegy
vertár piaczán tölték-el. A’ zavargók nagy lár
mával csődültek-fel, de bayonneteket látván meg
állapodtak. Az indulatokat már szinte lecsilapod- 
va lenni vélték, midőn a’ Ferencz, Domonkos, 
Szentháromság és de la Merced szerzetes klas
tromok hirtelen lángba borultak. Az utolsó mégis 
megmentetett, ’s csak egy barát veszté éltét, a1 
többiek szerencsésen elosontottak. Aug. lsőjén 
összeírattak a’ klastromokban maradt dolgok, 
mert valamennyi klastroma a’ városnak üresen 
hagyatott. Más levelek szerint pedig Aug. lsőjén 
ismét három szerzetes ház tétetett hamuvá.“ Jau- 
reguy, Guipuzcoa főkormányzója, az alkotványi 
hadseregben lévők familiájira a’ carlisták által 
rótt sajnos terhek miatt, kerülő levelet bocsátott 
a’ községekhez, mellyben az illy sarczolásokérti 
kárpótlást azok nyakába hárítja, kik azokat elő
segítek ’s elszein edték. így sarczoltatik a’ nép
ség mind két részről!“

Barcelonából az Aug. 5diki vérengzéseket 
megelőzött esetekről egy Julius 31 diki levél így 
ír: „Llauder generálnák ugyan félelmes leheíe a’ 
Jul. 25 és 2Gdiki történetek után itt volt rövid 
mulatósa. O ezelőtt bálványa volt e’ tartomány
nak,  különösen Barcelonának, egy ideig feje
delemként cselekedett ’s a’ nép együtthatásánál 
fogva sikerrel kötött-ki a’ királyné ministeriu- 
mával. De most egészen másként van a’ dolog. 
Llauder most gyűlöltetik, sőt utáltatik; élete el
len is törnek, ’s ha az említett két napon ilt va- 
la, bizonyosan a’ nép dühének áldozatjává lett 
volna. Jul. 27dikén jött ide; a’ palota előtti erős 
őrségen kívül a’ piaczon is gyalog és lovas csa
patok állottak egész éjjel, de a’ fenyegetéseket 
és sértegetéseket még így sem kerülheté-ki. A’ 
nép nagy csoportokban gyült-össze, ’s „Muera 
Llauder!“ (halál Llaudernek) szitkokkal vegyül
ve hangzék minden oldalról. Llauder személyes 
bátorsággal bír, ’s a’ népet a’ palotára ütni vél
vén , kivont kardal rohant-le a’ lépcsőkön életét 
védelmezni; de a’ zavargás még nem volt ennyi
re komoly, ’s a’ pórnép miután gy iilölségét és 
átkait szabadon kiönté, elszéledt. Llauder más 
nap reggel Mataróba, születési honjába ment, de 
ott sem igen fogadtatott kedvesen. Innen tovább
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átázott Granollcren keresztül Manresába , hol 
nagy számú carlista banda állott. A1 klastromok 
Barcelona minden részeiben, városokban, faluk
ban , úton, útfélen felperzseltetnek ’s a’ barátok 
meggyilkoltatnak. Llaudcr, mondják, beadta el- 
bocsátatási kérelmét.“ — Az Aug. 5diki ször
nyűségekről pedig ugyanazon nap költ levél eze
ket közli: „Bassa general, Catalonia alparancs- 
noka, ma Barcelonába jött elnyomni a’ lázadást, 
melly elől Llauder elillant. Pastor és Ayerbe ta
nácsiak neki, be ne menjen a1 városba, hol őt, 
valamint Llaudert sem szeretik, ’s életét ve
szély érheti. Bassa erre nem hajtott. Hirdetést 
bocsáta közre, hogy a’ fellegvárban megdördü
lendő ágyulövés i tán kiki haza takarodjék, kü
lönben az utczákon találtattak úg) fognak tekin
tetni mint lázadók. Délben megdördült az ágyú; 
de a1 néptömeg nem haza, hanem a’ palota 
felé tolongott, a’ csatarendben állott katonasá
gon keresztül rontott, ’s Bassa generált az abla
kon kidobta, ezután a’ politia épületére rohant, 
’s benne minden papirosokat széttépett. A’ váro
si község kemény kifejezésekben készült procla- 
matiót intézett a’ kormányhoz.“

A’ bayonnei angol consul D. Carloshoz, mint 
a’ Journal des Debats állítja, a’ czélból külde
tett, hogy az angol kormány nevében sürgesse 
azon végzet visszavételét, melly szerint a’ spa
nyol királyné szolgálatjába szegődött idegenek, a’ 
foglyokkal bánás iránt Yaldes és Zumalacarre- 
guy által kötött egyezésből kizáratnak. D. Carlos 
a’ consul előterjesztésére, Estellaból Augustus 
8dikán költ levél szerint (a’ Gazette de Francé
ban), válaszolá: hogy ő e’ végzetet eiébb bocsá- 
tá-ki, mint az angolok elindultak Angliából, 
hogy erre jussa volt, s végzetében semmit-se tál- 
toztat-meg; az angolok otthon maradhatnának; 
ó nem avatkozik más statusok ügyeibe, ’s azt 
sem szenvedi, hogy mások az Övéibe avatkoz
zanak. Ha spany ol sereg menne Irlandba a’ kor
mánnyal ellenkedő pártot gyámolítani, és pedig 
irlandi cocardával, az angolok bizony osan meg
lőnék az elfogott spanyolokat volna, is rá jus
sok, és ő (Carlos) ezért nem neheztelhetne, 
mert a’ népjusok ellen cselekednének a’ spanyo
lok ; azért én sem engedhetek Spanyolországban 
ollyat cselekedni, mit mások szintolly jussa! nem 
engednének magoknál megtörténni A’ consul 
Haróban összejött Cordova generállal is, ki a’

Juh lödiki csatárúj illy nyilatkozást tőn: „Mond
hatni azt is, hogy megverettem, azt is, hogy győz
tem; hiba volt, úgy hiszem, e' csatába eresz
kednem; de kéntelen valék azt elfogadni; egyéb
iránt ez semmit-se teszen , én general hely tartó 
vagy ok. E’ hegyek közt többé nem fogok csa
tázni “

A’ » Messager des Chambres Aug. lüdikán 
így ír: „Saragossában, mint halljuk, a’ barce
lonai esetek hírére igen nagy figy elmű dolgok 
történtek , melly eket körny ületesen nem tudván, 
részenként fejtegetni nem akarunk ; annyit mind- 
azáltal mondhatunk, hogyr a’ revolutio Spanyol- 
országban olly elhatározó lépést még nem tett, 
mint most Saragossában.“ A’ Messagernak e’ 
nyilatkozását világosabbá teszik a’ Nationalnak 
eme szavai: ,, Xrragonia fellázadt, ’s kormányi 
junta alkottatott Saragossában, melly a’ királyi 
tekintet helyére lépett. Erről a’ kormány tele
graph által tudósítatott “

A’ Moniteur Aug. 17diki számában e’ tudósí
tások találtatnak: „Perpignanból Aug. J2dikite- 
legraphi üzenet jelenti, hogy Ripollban és Ber- 
garában Aug. lOdikén a’ barcelonai zavargások
hoz hasonló rendetlenségek történtek. Egy kiás- 
írom felgy útatott és sok szerzetes megöletett 
Barcelona segédjuntája új proclarnatíót „éljen a’ 
szabadság és F. Isabella!“ szavakon végzőilöt 
bocsáta-ki.“ A’ National e’ hírre megjegyzi: „Az 
említett proclamatio végszavaiból láthatni, fogy 
a’ junta határozottan elszakadt Christina regens* 
nőtől, vagyis az ő általa képezett justemilieu rend
szerétől. Cadixból érkezett legújabb tudósítások 
azt sejdítetik, ltogyr a’ félsziget északi tartomá
nyiban ’s középpontján kiütött népmozgás An- 
dalusiában is legközelebb ki fog rontani.“

Az Indicateur de Bordeaux Aug. I ldikén 
így ír : „Tegnap mint bizony ost beszélék eme sa- 
ragosiai Aug. lOdiki hírt: Catalonia, Arragonia, 
Valencia és Murcia tartomány ok a’ király né kor
mán) ától függetleneknek ny ilaíkoztaták magukat. 
A’ főkapitányok, kétségbe esvén a’ mozgás el- 
nyomhatása felől, annak pártjára állottak, ’s az új 
tiszthatóságok legelőször is minden klastromok tel
jes lerontását végzék-el.“

A’ ministerium gy anús hall atása mellett sem 
kételkedhetni többé, mond a’ Messager , a’ Cata- 
loniában, Arragoniában és más spany ol tartomá
nyokban történt esetek fontosságáról. Igen bibe-
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tó, hogy Mina general, ki »egészsége helyreállí
tása tekintetéből Provenceban tartózkodik, legkö- 
zelébb Barcelonába hívatik, személyes ellenségét 
LIaudert felváltani. (E’ sejdítése a’ Messagernak 
nem valósult-meg; mert a’ Gaceta de Madrit Aug. 
8 és 9diki számai szerint Catalonia főkapitány á- 
vá D. Jose Manso general, polgári kormányzójá
vá, a’ leköszönt D. Felipe lgual helyett, D. A. 
Castejon, Ócastilia főkapitányává pedig D. F. 
Moreda tábornok neveztettek.) Mind ez a’ Julius 
18diki végzet gyümölcse, mellyet a’ franczia mi- 
nisterium a1 nálunk uralkodó ellenállás szelle
mében tanácsolt. A’ doctrinärek nem gondolák- 
m eg, hogy Francziaországban 350 ezer katona 
áll készen parancsukra az elégedetleneket zabo
lázni , de Spanyolországban minden hatalom a’ 
polgárok kezei közt van. Mi már régen megmond
tuk előre, hogy a’ justemilicu gyűlölete által tá
masztott mozgás a1 környékről a’ középpont felé 
fog hatni; ímé a’ tett valósítja jövendölésünket. 
A’ hátralévőt majd megteendi Mendizabal úr 
megérkeztekor, átlátván éles szemével, hogy 
Christina kormányán egyedül Arguelles minis- 
teriuma és a’ cortesek múlhatatlan összehívása 
segíthet.

A’ Cataloniában kiütött revolutiói mozgás, 
így szól a’ National Aug. 17dikén, Valenciára is 
kiterjedt, hol a'tiszthatóság semmít-se tett a’ nép 
dühe ellen, ’s azzal igyekezett azt lecsilapítani, 
hogy hét fogoly carlistának kivégzésében meg
egyezett. Madritból rendkívüli alkalommal jött 
Aug 8diki levél szerint a’ fővárost is lázadás ér
te ; a’ királyné gorombaságokkal és bőszüit or
dításokkal illettetett, ’s a’ kormány csak azzal 
csilapíthatá-Ie a’ népet, hogy kívánatinak telje
sítését meg'géré.

A’ Reformatcur Aug. 17diki számában ezt 
olvashatni: „Rendkívüli alkalom által tudósíta
tunk, hogy Saragossában a’ respublika kiálta- 
tott-ki. A’ királyné tisztviselői mind eluzettek, 
’s az egész vidék a’ republikánus junta parancsi
nak hódol. Az Aug. 14. vagy 15diki telegraphi 
üzenet bizonyosan meghozta e’ bírt, de a’ kor
mány némi jó okokból titokban tartja/4

D. Carlos, mint a’ Journal de Paris Aug 
17diken írja, Aug. 1 Sdikén Vittoria felé indult; 
Cordova Logronóban áll, ’s szemmel tartja moz- 
dulásit. Három carlista batalion August. 12dikén 
Aoizba (Navarrában) ment olly szándékkal, hogy

onnan Arragoniába csapjon-át; de Iriarte, ki 
maga osztályával az említett napon Pamplonába 
érkezett, és Gurrea, ki az övéivel Artajonában 
áll, meg fogják azt gátolni

AMERIKA.
Veracruzból Jun. 12dikén költ tudósítások 

szerint Mexico alkotványa egészen megváltoztatott. 
A’ szövetkezett kormány egy erős öszvesített 
középponti kormányu statussá lón, mellynek 
feje Santanna mint „előlülő, xefe supremo és vé
dője a’ nemzet kedvelt törvényeinek/4 E’ terv 
Tolucaból, Mexico fővárosából eredt ’s a’ többi 
statusok által is elfogadtatott. A’ fenáló tisztható
ságok, ha e’ terv ellen nem szegülnek, megha
gyatnak hivatalukban. Alvarez general meghó
dolását igére, ha megengedtetik az országból sza
badon kitakarodnia, de feltételeden meghódolást 
kívántak tőle. A’ győzedelmes Santanna tisztele
tére mindenütt örömünnepek tartattak. A’ Con- 
gressus „nemzet szabadítója“ czímzetet ruháza-rá, 
’s Zacatecas mellett emlék fog neki emeltetni. A- 
zon 2720 személy közül, kiket ott elfogott San
tanna, kétezer, miután megígéré hogy a’ kormány 
ellen harczolni sohase fog, szabadon bocsátatott. 
A’ felköltek több helyen lerakták fegyvereiket ’s 
kegyelméért esedeztek. Almonte ezredes a’ hatá
rok eránti egyezéssel Eszak-Amerika statusaihoz 
küldetett.

OLASZORSZÁG.
Római hírlapok Aug. lsőjén így írnak: Spa

nyolországból a’ jesuiták eltörléséről jött hír kel
lemetlen beny omást tőn itt. Ezt ugyan már elő
re Jehete várni, mindazáltal reméllették, hogy 
a’ csekély befolyás, mellyet a’ szent szék Ma- 
dritban megtartani képes volt, talán elég leend 
e* rendszabás meggátlására. Ha a’ kormány re
formot akart, vagy azt szükségesnek látá, az 
egyház fejével kellett volna eránta értekezni. De 
e’ mód, miként azt létre hozni kezdték, a’ kor
mány gyávaságát bizonyítja, melly kéntelen volt 
egy pártnak illy engedményeket adni. Spanyol- 
országban még az egyháznak sok hívei találkoz
nak, kik kénszcrítetnek inkább ellenségeivé 
lenni a* királynénak, mint a’ regenség által párt
jára vonattam inak Ki a’ zavarnak hamari vé- 
g*;t reményű, csalatkozni fog, mert illy különféle 
elemek természet szerint nem lehetnek csendesen 
eg>más me’lett, ’s e’ revolutiói vonaglásokban 
meg sokáig fog szenvedni Span} olország.

iviadja K u l t s á r  A.—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkert íitcz.» 498. sz.
Nyomtatja T r a i l  n er-  K á r o l y i  Ura A' utczája 6J 2 szám.



1 8 .  s z á m .  HIRDETÉSEK Augustus 29dikén 1835.
Ä  H a z a i  K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .
( I )  Tekintetes ns Heves vármegyében hely heztetett és az Almásy famíliát illető Tö

rök Szent-Miklósi uradalomhoz tartozó Szent Tamási pusztából mintegy tíz ezer hold, négy 
osztályban; — szinte oda tnrtozó Kengyeli pusztából az úgy nevezett Kengyeli sziget, melly 
több mint bárom ezer holdból áll, nein különben azon uraságlioz tartozó C z é f á n y i  pusz
ta , melly négy ezer holdat felül halad, — szinte a’ Török Szent Miklósi határban lévő allodi- 
alis földeknek is némelly része a’ jövő September hónap’ huszonharmadik napján, Török 
Szent Miklós városában lévő uraság házánál tartandó árverés útján, a’ többet Ígérőnek több 
esztendőre árendába fognak adatni, melly árverés fent írtt napon reggeli 9 órakor kezdődvén, 
arra minden bérleni kívánó urak meghi vattainak , azon hozzá adással, hogy az árendális fel
tételek Pesten Horváth József fiscalis urnái, Gyöngyösön Egyed Imre fiscalis úrnál , és Török 
Szent-Miklóson a’ tiszttartónál September Jső napjától kezdvén, megtekintethetnek, úgy a’ 
kiadandó rész jószágoknak meg\isgálísa is akárkinek szabadságában lészen. (3 )

f i )  A’ tekintetes ns Jász, és két Kun kerületek részéről közhírré tétetik: hogy az 
oda t irtózandó Pákái pusztán szabados Kecskemét városához közel lévő ménes-intézet mellett fel
állított ménes-mesteri szolgálat, — mihez esztendei fizetésképen 200 ezüst forintok, 80 véka 
kétszer búza, 40 véka árpa, úgy 2 tehén,  és 2 ló tartás, ’s ugyan ezen utóbbi 6 számmal 
való szaporodásig, nemkülönben szabad lakás, és fűtés ajánltatik, — a1 következő 1836dik 
esztendei Martius Iső napján meg fog üresedni; melly szolgálatnak elnyerése végett mind 
azok,  kik arra magokat alkalmaztatni kívánnák, — a* barom orvoslás, és a lótenyésztés ál- 
lapotjában szerzett tudományokról, 's abban való gyakorlatokról szólló bizonyítványaiknak, 
és folyamodó leveleiknek előmutatása mellett magokat a* tisztelt tettes ns kerületeknek Jász
berény városában lévő curiális házánál, a* következő I836dik esztendei Januarius Iső napjáig 
jelenthetik, — a’ hol is az elválasztás feltételeire nézve bővebb útasítást veendenek. Költ 
Jászberényben Augustus 16kán 1835. (3 )

( l)  Hirdetés. A’ Munkácsi és Szent Miklósi uradalmak’ er
deiben lévő tölgy és bikk niakkoltatásrol. T. ns Beregh vármegyében hely-* 
heztetett Munkácsi és Szent Miklósi uradalmak részéről közhírré tétetik : hogy folyó eszten
dei September 21dik napján Munkácson az uradalmi főtiszttség cancelláriájában reggeli 9 óra
kor kezdve, a’ fent nevezett uradalmak erdeiben az idén teimett tölgy és bikk’ makknak hasz
nálása nyilvános árverés útján az árendális summának három terminusokon leendő előre va
ló letétele mellett ki fog béreltetni. Melly időre az effélét kibérleni kívánók ezennel illendően 
meghívattatnak. Munkácson Augustus 19kén 1835. (3 )

f i )  Szlavniczai gróf Sándor Móricz úr Bajnai uradalma részéről közhírré tétetik: 
hogy f. e. September hónapnak 24dik napján, ts Esztergám vármegyében helyheztetett Sári 
Sápi helységben egész bival gulya 4 Ökörből, 20 tehén, 6 három észt. üsző, 1 egy észt. 
üsző, 2 öreg bika, 1 három észt. bika, 1 két észt. bika , 7 tinó, és 13 üsző ’s bika borjúkból 
álló , kész pénz fizetésért árverés útján a’ többet Ígérőnek el fog adattatni. (3 )

(1) Hirdetés* A’ N így Enyedi reformatum ns Collegium Fel-Enyedi jjó folyamat
ban lévő papiros-malmában papiros csináló mesteri hivatal, e' folyó észt. jvégével üresedésbe fog 
jönni; — azért a’ kinek ezen hivatal folytatására elegendő ösmérete és kedve volna, magát 
itten N. Enyeden a’ refoimatum ns Collegium» Elöljáróságnál, a’ jö\ő,Nov. Hő napjáig jelentse.

Második Félesztendő1835.
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I f j .  K i l i a n  G y ö r g y ,

Könyvárosnál Pesten, váczi útezában, hajdani Fessel házban épen most jelent-meg s-

A ’ M a g y a r  H áz i-B arát .
Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1836. Öt lerajzoltt metsz.: Beczkó; — A* nagy 

császári mecset A ja Sofia Konstantinápolyban, etc. 1 for.

§er immÄMc Pilger
»ott unb fur U n garn . (5m  gfm einnüfctgcr |> a u é ; unb SBirtíjfcbciftéí ß a fen b er  a u f  &a$ $a& r 1 8 3 6  m it 4  
b ííb íi^ en  © arflelíum jeit: feie © tufenba& n béé menfd)ltd)en 2i(terö; —  feieT em p eram en te; — feie Üttenfd;en*

re ifen ; —  feie JK atíon aí^ tjfiognom ien . @ eb. 1 fl.

(2) Hirdetmény. A’ Kalocsai Érsekség részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
f. 1835dik e. September hónap4 28dik napján, és utánna következendő napokban a’ Kalocsai, 
és Bácsi uradalmakban lévő haszonvételek, jelesen: Kalocsa városában, Szent-Istvány hely
ségben és Bács mezővárosában helyheztetett sörházak pálinkafőzéssel; némelly korcsmák pá* 
linkatnéréssel; mészárszékek; több puszták, kaszáiió rétek, vadászat jussa, és egyébb regale 
beneficiumok a’ szokott reggeli és délutáni órákban az 1836dik esztendei Boldogasszort hava 
Iső napjától három egymásután következő esztendőre, az 1838dik esztendei Karácsony hó utolsó 
napjáig, ugyan Kalocsán az inspectori cancelláriában tartandó árverés útján a' legtöbbet ígérő
nek haszonbérbe fognak bocsátatni. A' többi bérleti feltételeket meg lehet addig is az inspectori 
kanczelláriában minden órában tekinteni. Minélfogva a' bérleni szándékozók elegendő bánat
pénzei ellátva a’ fent kitűzött helyre és napra illendően meghívatnak. Kalocsán Kisasszony 
hava 18kán 1835. Boromisza J á n o s , s. k. inspector.

(2) Jelentés Alólirt tisztelettel jelenti a’ szent ekklézsiák* érdemes Elöljáróinak, 
hogy ha talán tornyaiknak, némelly fáit vagy zsindelyeit a’ régiség vagy más akármelly kö
rülmény megrongálta, vagy gombjokat ledöntötte volna, ó azokon mindenféle romladozáso- 
kát fenyőállások nélkül helyre tud hozni,  akármelly magos és akármi érc/.ből légyen is tete- 
jek ; továbbá, ajánlja magát harangok’ feltekerésére , tetőknek ’s gomboknak aranyozására, 
’s ha ügy kívántatnék, magától készített legjobb festékkel befestésére. Ezen ügyességemet 
több hiteles bizonyítványokkal erősíthetem; ’s ha vélem akármelly érdemes Elöljárók paran
csolni fognak, méltóztassanak becses leveleikkel lakásomon, Pest vármegyében kebelezett 
Nagy Kőrös mezővárosában megkeresni. F ito s  P á l  ácsm ester .  (2 )

(2) Haszonberlesi híradás. Nemes Sopron vármegyei Szili Sárkányban egy 
jeles nemesi jószág, lakóházakkal, istállókkal, vendégfogadóval, zsidóházzal, hat esztendőre 
haszonbérbe adatik. Ismét:

Nemes \a ss  vármegyében Jákfán, Urai Újfaluban, Asszonfán egy jeles nemesi jo* 
szag,  lakóházakkal, istállókkal, vendégfogadókkal, és zsidóházzal hat esztendőre haszon
bérbe adatik.

Tekintetes N ag y  L a j o s  ó r a ’ Kőszegi kerületi táblánál lévő ügyvéd fogja a’ szer
ződést kiadni. Lakik a‘ törvénykezések alatt Kőszegen , egyébként Jákfán. — (2 )



X o )(
( 3 )  H i r k a  d a d a s  j e l e n t ő s e «  T. n. Komárom vármegyében lévő Ászár nevö 

lielységbcn e’ folyó esztendei September hónap 9dik napján az uraság majorjában több neme
sített szerű birkák, úgymint: anyabirka 407, — ürü 162 ,— kos 23 , — bárány 207, árverés 
útján eladatni fognak. £3)

(II) JelciltCS. Magyar Patika az az, Magyar- és Erdélvországban termő 
Patikai állatok, növevények és ásván)ok,  orvosi hasznaikkal egyetemben; a’ falusi külor- 
vosoknak, földesuraknak és lelkitanítóknak számokra; hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adó
zó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalmas kívánságok szerént segíthessenek. — 
Az első és a’ második rész már készen van. A' kik tehát már előre fizettek, vagy most venni 
akarnak a’ munkát nálam a’ képiró útczában32l szám alatt, v. Eggenberger József könyváros
nál általvcbetik. Azára bárom — 3 forint ezüstben marad. Pesten Aug. 19d. 1835. D, K ovátss . k.

A ' (inban útiak ptaczi ára különféle városokban; pozsonyiméni, valló garasokban.
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Ug. őkén Aliskotczon 130 120 110 — 90 85 75 701 601 —] 45 — — 48 40 — 80 — — 200 —
6kán Ungváron . . 7ó — — 70 — — 60 — 30 — — — — — 70 — — — — —

— 7kén Aradon. . . lt)0 90 80 76 — — 60 — — 32 — — 30 — — 80 — — — — —
— 13kán Mosonyban 125 112 97 98 92 — 92 88 86 62 60 58 74 70 6t 76 67 — — — —»

13k ui Losonc/on 115 110 — — — — 60 58 __1 TS 60 — 35 — — 80 75 — 50 — —
— 14kén Pécsen . . . 8ö 80 — 65 60 — 50 45 — 30 — 30 — — — — — — — —
_ I3kán Ungváron . . 75 — — 66 — — 60 — — 30 — 30 — — 70 — — — — —
_ l4kén Aradon. . . 40 37 35 35 — — 31 — — 31 — ,— 3* _ — 40 — — — — —

t4kén Miskoiczon 110 — 100 — 90 80 — 70 65 — 50 — — 45 — — 85 — — 190 —
__ tikén  N. Becskereken 80 70 — 50 45 — — — — 25 — — 25 — 70 — — — — —
__ lökén Baján . . . 93 90 80 67 60 53 43 — 32 — — 2S — 73 — — 40 — —.
— 18kán Qebreczenben . 90 85 80 80 7< 65 Ö0 50 45 — 50 — 35 — 90 87 — 80 70
— 21 kén Uj-lLcsén. 80 75 70 65 6ü — — 25 — — 30 — — — — — — —

2>kén Szegeden . . 80 70 60 5( — 40 — — 40 35 — 35 — 80 75 — 50 11.» —
. — 23kán Komáromban 1112 107 I 81 79' - 68 j 65 60 5G —| 42 38 — Ól 58 89 _

A ’ D u n a  V i z é n e k  d l  l a p  ó l j a  a ’ b u d a i  v i z  m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben

Aug 26-dikán 5 Láb , 5 Hüv. 
—  28-dikán 5 Láb , 1 Hüv.

9 Von. 
0 Von.

— 27-dikén
29-dikén

5 Láb, 2 Hüv. 3 
4 Láb , 11 Hüv. 6

Von.
Von.

A ’ Gabonának Pesti piaexi ára A n g . 28-dikán 1835. P é  n x f  o 1 y  a m a t :
p a c s o n y i  m é 
rő  T i l t ó  6»r .
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▼ a ló Becs Augustus 2ő*diki;n 1835, középár.
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Budán, Augustus 26kán kijött számok: 51. 34. 71. 72. 51.



A ’ m a g y a r o r s z á g i  t e r m é k e k n e k  f o l y ó  á r a
e z ü s t  ' p é n z b e n ,

a’ János fővételi pesti vásárban Augustus 27-dikén 1835.

i Gyapjú: egy nyirésü egész . .  .

írt.tói 11 írtig-

„  ..............................finom mázsája 13(] —
, ,  nemesített finom . . .  — 95 112
. ,  egy nyirésü középszerű — 7U 90
, ,  k ö zö n ség es ...................... —
„  két nyirésü |finom téli. —

50 65
60 75

j ) k ö z é p s z e r ű ......................— 44 55
f9 k ö z ö n s é g e s ...................... — 35 40
a finom nyári . . . . .  — —
, ,  k ö z é p sz e r ű .............................. — — —-
, ,  k ö z ö n s é g e s ..............................— — —
, ,  bánáti Zigara kézmos . — 34 42
, .  . .  .  —  úsztatott .  — 32 38
, ,  magj\ juhgyap. kézmos . — 23 26
a . . . .  úsztatott .  — 21 26

Dohány: debrői Isofaj mázsája 16 22
ti « • 2ik . . .  — 13 15
a * * 31 k —  • . « — 8 12
a dcbreczeni lső faj . . .  — — —
»> * — • 2i k— . . .  — — —
a  . — . 3 ik— . , . — — —
,, pécsi . lső faj . , — — —
}» “  2ik — * . , — — —
1> • * 3ik . . . — 8.30 —
,, szegedi lső faj . . . —• 12 16
»j — • 2ik — . — 11 —
a  . 3 i k — . . . — 8 10

B o r:  tokaji aszú . . . egy álalag — —
,, ménesi — . . .  — akója — —
„ budai veres ó . . — — 5 8
» — új . . — — 2 3
a — fejér ó . . — — 4 9
„ — uj . . — — 2 4
„ pesti kőbánj ai ó . — — 4 7

] „  — . . . uj . — — 3 4
,, hegyi, fejér és veres ó . — — —
„ . új . . 1.36 4

; „ honi fejér es veres . • — 1.24 2
Borkő: veres • . . . • mázsája 9 11

9, . f e j é r ...........................— 11.30 12.30
Borszesz: 32 grád . . . .  akója .

Pálinka: g a b o n a ......................— 5 6-30
a  . . seprű és törköly . — 5 5.36
a . . bánáti szilva . . — 6 8
t, . . szerémi . . . .  — 8 10

Piskolcz: rozsnj ói . . . mázsája 13
a • . l i p t ó i ..................... —. - --

| M éz: bánáti fejér . . . mázsája — —
„ — sárga................................. 12 13
„  — barna 10 11

D u m tsa  D e m e te r  s. k. 1. E lö ljá r ó .

írt.lói | írt.ig.
M é z:  — darabos . , . — — —

,, rozsnj'ói . • . . . . — — —
Viasz : rozsriyói sárga . . — 74 78

, ,  b á n á t i ...................... • • -- 72 74
Z s ír :  disznózsír . . . . , — _ —
Vaj: tehenvaj . . . . . .— — .—
S za lo n n a : ........................... — —
H á j: ...................................... — —
Eagyr/á: olvasztót . . . . — 20 21.36

a gömböczb. (in Wammen) — 
„ olvasztatlan rúdban (in —

20 21

„ Slangén) . . . . • * — 16.4S 17
E n y v : asztalosenyv . . . mázsája 20 —
S zilva :  aszalt . . . . , , — — —
Ti tu s ó : ................................ . — 4.42 4.48
B ő r:  borjúbőr . . . . 1.12 1.24

99 juhbőr...................... . . — 1.36 1-48
9, nyúlbőr . . . . . . száza 16 30
99 ökörbőr . . . . . . párja 12 18
„  télién bőr . . . . 6 10
9, l ó b ő r ....................... » . — 2 3

Lószőr: kifőzött . . . . mázsája 33 34
,, főzet len . . . . 25 —

S za rv:  szarvasé . . . . — 30 —
„ ököré . . . . 100 darab 35 45
„ bivalyé . . . . — — — —
,, lehené . . . . — — 10 16,

Szarvhesry: . . . . — — 5 I I 1
Gubacs : 6 köble 120 fontjával és 3 4.30

„ . új — — — . . 5 5.39
K ender: apatini gerebenelt mázsája 24 26

,, gerebeneden . . — 9.12 10.45
Toll: pehely . . . . 110 13a

,, ágyi foszlatlan . — 16 6o|
— fosztott . . 28 7«

,, író Loll . . . .  1000 darab 1.30 2.6
Körösbogár: . . . . egy font. 2.24 2.30)
H alzsir: ...................... mázsája — —i
H amuzsir: fejér . . • . . — 9.30 10.15

»9 kék • . . ♦ . , — 8.30 9.15
Olaj: vad repczeolaj . . — — — |

,, v e t e t t ...................... 2 5 22
,, megtisztított . . , . — 24 —;
„ — lenmagolaj . . . . — 22 24

Lőhermag: luczerna . . . . — —„ stájer . . . . — —!
L e j / m a g : .................. pos. merője j “
Bepczemag: vad . . . # # — 1„ nyári vetett

téli . . . _ 1 — 1
S á frá n y:  . . . . . . mázsája 231 271

R o b its e k  J ó z s e f  s. k. 2. E lö ljá r ó .



19. 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 .
P E S T E N S zerd á n  Szen t-M ih á lyh ó ' 2dik  napján.

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .

P o z s o n y .  Augustus 26dikán a* 352dik e- 
legyes ülésben felolvastatván az ugyanazon hónap 
19dikén az úrbéri tárgyban költ országgyűlési 
felírásra Aug. 23dikáróI adott kegyes kir. válasz, 
további tanácskozás végett az alsó táblai Rendek
nek általadatott. A’ kegyes kir. válasz szerént az 
„alsó Slavonia“ nevezet tovább is meghagyatik; 
a’ III. czikkely 4 és 7 §§aiban módosítások té
tetnek; a’ Yldik czikkelynek néinelly pontjai 
pedig mint nem az úrbéri tárgyhoz tartozók ki
hagyatnak. A1 Ylldik czikkelyben a’ rövid tör
vénykezésre nézve némelly módosítások javall- 
tatnak; végre oda utasítatnak az országgyűlési 
Rendek, hogy minekutánna az úrbéri tárgy ki
dolgozásában majd három esztendők folytak-le, 
következésképen mind ennek behozatala, mind 
a’ köz igazgatás, kivált pedig az ezen idő alatt 
gátolt perek-folyamata kívánják a’ jelen ország- 
gyűlés bezárását, a1 már öszveszedett országos 
sérelmeket és kívánatokat, valamint a’ többi szo
kott országgyűlési tárgyakat is tanácskozás alá 
vegyék, és 0  Felségének, minél elébb felterjesz- 
szék. A’ kegyes kir. válasz maga egész kiterje
désében itt következik:

Sacrae Caesareae et Regio Apostolicae Majestatis, 
Domini, Domini Clementissimi Nomine, Serenissimo 
Archiduci, Reverendissimis , etc. benigne intiraandura : 
Relate ad ea, quae per Dominos Status et Ordines . in 
nexu benignae Resolutions Regiae super Projectis Lé
giim urbarialium ddo. 9ae Április 1835. editae raedio 
demissae suae ddo. I9ae Augusti 1835. Repraesentationis 
allata sunt, Suam Majestatem Sacratissimain altissimam 
mentem Suam Iisdem D.D. Statibus et 00. sequentibus 
benigne significandam praecepisse : quippe, in ordine ad 
articulum II. ipsam Districtus Banatici in nominetenus 
recensendos Comitatus Temes , Torontál et Kra«só, al- 
tissime desideratam commutationem, cujus ab analógia 
Comitatus Sclavoniae inferioris, singillative per Eosdem 

Második Fslesxtendő.

183 <5.
enumeratos baberi, in praeprovocata Repraesenlatione 
innuitur, irrefragabili esse argumento , illám quidem 
Dislrictus Banatici coinpellationem , tamquam altissimae 
menti minus conformem , matériám ulterioris tractalus 
diaetalis cons!ituisse; anteriorem tarnen Cornitatuum 
Sclavoniae inferioris nomenclationem , per Dominos S S .  

et 00. propositam , allissimo quoque annutu Regio pro- 
batam , in tale, quod retexi amplius nequibat, conclu- 
sum comitiale abivisse ; adeoque palmari inter banc et 
illám differentia intercedente, in ea, cui DD. S S .  et 00. 
antelalam raodificationem se superstruxisse staluunt, 
praecitatae benignae Resolutionis pane, buic nullum 
praesidium suppetere. Suam proinde Majestatem SS-mam 
porro quoque benigne cupere, ut, cum sessionalia con- 
stituliva in tribus Sclavoniae inferioris Coniitalibus pa- 
riformia sint, necessitas singillative enumerandorura bo
rúin Cornitatuum neque hoc ex obtutu subversetur; ar- 
ticulis 92: 1715. 23: 1751. spectato 'provisionis harum 
leguin objecto, uti antea , ita post boe quoque sic coa- 
litum conclusum , porro etiara salvis , — expressio Scla
voniae Inferioris, tarn in hujus, quam et subsequorum 
articulorum contextu retineatur. — Articuli III. §. 4-ti 
de lignatione tractantis sectionem Imam in proposita 
forma eo ipsissimo sensu, quo Domini SS. et 00. pro- 
visionem inibi factam , in demissa sua Repraesentatione 
uberius explanarunt, benigne ratihaberi ; relate tarnen 
ad sectionem 2-dam, quae lignationem aedilem pro ob
jecto habet, Suam Majeslatem Sacratissimam illi , et 
per divum Genitorem suum et Se Ipsam dementer de- 
claratae menti cohaerenter, ut sors subditorum per con- 
dendam novam legem realiter melior , nullo autem in 
respectu deterior reddatur, porro etiam benigne deside- 
rare, ut quum diversa, quam beneficium lignationis 
aedilis post introductam Sessionum usufructua'ionis life- 
ram emptionem et venditionem, subiturum statuitur 
consideratio , sufficiens subditorum subsistentiae praeha- 
bitura reale hoc, multisque in Regni partibus praeci- 
puae considerationis beneficium decerpendi, atque- ita 
inter ipsos unius ejusdemque loci coincolas pro ratione 
adjunctorum differentem in respectu beneficii hujus con-



_  (  116 )  -

Hitionern et quae ex differentia h u ju sm o d i  fluere s o l e n t ,  
cousectaria inducendi fundamentum eo  minus constituat, 
quod jiraestationes mbariales rellexe ad quaevis subdi- 
torum beneficia slabihlae, emlorem dehinc quoque ea- 
d®m prorsus in mensura , quam venditori incuinbebant, 
inansurae sint; — altacta iNla § - i  4ti sectio, principiis 
in Ima seclione praeasswmptis , cum manutcntione illins, 
quod juxta Urbaria aut urbariales benignas Resolutio- 
11 es , vei piaevigentein u urn praefuit beneficii , in con- 
iormilate benignarum Resolutionnm ddo. 2Svae Augusti 
1834. et 9ae Április 1835. boc inagis jam nunc accoinino- 
ilelur . quod altefata Sua .Vajestas Sacralissima ab eo , 
ut pretiuin lignoruin aedilium per Dominium subdilis 
gratuito subministratoium , in casibus abaestimationis a 
totali summa aeslimationali defalcetur, aliena hand sit; 
quibus in seclione óla etiam provisio de lignatione aedili 
in sylvis extralerrilorialibus , conformanda erit. — 
Quoad provisionem § . 7 ,  de fornicibus, praemisso e o . 
quod spirilus B. Besolutionis divi Suae Majes'atis Sa
na issimae Geniloiis piaecise ille fuerit, ut ad praever- 
tendum illimilatum arbi'rium, relate ad fornices, a pa- 
ritale Urbarii Banalici cerlae classes et taxae defigan- 
tur, ca tarnen, quae Dl). SS. et 0 0 .  B. Resolutions 
i11ius in sequelam substraverant, ad tales etiam provi- 
siones , quarum in Urbario illo Banalico , pro cynosura 
designalo , nullum adest vestigium , exporrecta fuerint, 
atqtie ideo Sua Majestas Sacralissima eo pro prinripali 
motivo assumpto. quod ex subslralo hoc Dominorum 
SS. et 0 0 .  Projeclo , summae enasciturae praevideantur 
perplexilates , necessarium rata sit, Dominos SS. et 0 0 .  

ad ultoriorem puncti hujus pertractalionem benigne in- 
viare , per banc proinde B. Resolulionem a principiis 
prioris B. Resolntionis non tantuin non discessuin , ve- 
rmn i'sdem penitus inbaesum fuerit,— id praeterea oli- 
servandtim occurere, quod in quantum novum quoque 
hoc Dominorum SS. et 0 0 .  Projec'um , quaestionem de 
incolatu, cui, et qua ratione Iribuendo, et a!ia liujus- 
inodi objecta, quorum ex professo ins'ituenda per'ra- 
ctatio ad alterius generis systematica operata pertinet,
( O n t in g i t ,  ban in parte  idem non tantum ultra Banati- 
cum í.lud Urbárium, sed vero ipsuin etiam praesenlis 
systematici E la bo ra t i  recinctum divergál. In nexu igitur 
praeprovocatarum B. Resolutionnm Regiaruin al efatani 
Stiam M a jes ta te m  Sacratissimam ben ig n e  desiderare, ut 
se c t io  Ima §t hujus sequenlibus c o n c lu d a t u r : „diserlq 
d ec laratur  ,  subd itu m  beneficio  hoc u ti  v o le n le tn  ad pen- 
denditm, q u i  p r o  ra t io n e  ndoptatae  t r ip l i c i s  fornicum  
classis m o x  ah infra  deGxtts o c c u r r i t ,  censurn o l l i g a r i S

— in reliquo autem provisioni relate ad taxas, subse- 
quis quatuor seclionibus allatae, et Suae etiam Maje- 
stali Sacratissimae benigne probatae, subjungalur prioris 
redactions ultima sectio, quae sic habet: ,.Illis autem 
in Regni partibus ♦ ubi hacteiius piaemissa limitationo 
leviores fornicum taxae, usu defixae obtinuerunt, prae- 
vigens liic usus , porro etiam observandus erit.“ Caetera 
verő, quae de jure incolatus, de illimitata fornices a- 
periundi, et excensuandi facultate etc. projectum hoc 
conlinet, suo loco, et tempore debite pertractanda, ist— 
hie exiniitantur. Atque hanc esse Suae Majestalis Sacra» 
tissimae benignam mentem etiam: in ordine ad art. 6-ti 
§-i Imi sectionem lain , cujus intuitu B. Resolutioni Suae 
in eo edilae, ut objectum electionis Judicum ad vigentis 
de praesenli usus normáin exigatur, tanlo magis insistit, 
quanto clarius ex ipsa Dominorum Statuum et Ordinum 
Repraesentalione evenit, hoc ipsum objectum in tota 
sui exlensione spectato gravissimo ejus momento, nec 
incidentali er tractari, nec e o , quorsum de indole sua 
non spectat, ad sphaeram quippe Légiim de correlatio- 
nibus subditoiuni erga Dominos suos terrestres, cujus 
intra limites, provisio isthaec unice in respectu candi- 
dationis, et confirmationis Judicum traefanda venit, per- 
trabi posse. — Quod denique ad art. Yllum in specie 
autem §um hujus 3um, §i 5i sectionis 3-ae membrum 
ad a) et sectionem 4am altinet: Suam Majestatem Sa
cratissimam pro connato Sibi, justis privatorum JuribuS, 
reclaeque pertractationis ordini consulendi sludio, porro 
quoque benigne veile, ut in attaclo §o 3o a procedura 
in'bi stabilita parti, deciso summario non contentae, 
prae er longiorem uibarialem, viam , etiam Recursus via 
per expressum praesalvetur ; nec enim quidquam natu- 
ralius est, quam, ut, quemadmoduin Reposifiones ist— 
bic attactae, via peremtorie summaria tractabuntur, 
ita remedium etiam parti laesae reservandum , huic pro
cedúráé correlatum s i t ; sed nec sufficiens ratio suppe- 
tit,  opein Recursus in quovis summarise procedúráé ca- 
su , salutifero prorsus consilio per expressum salvatam, 
bic etiam non praesalvandi, partique laesae earn arduam 
nimis conditioneni, ut injuriam, quam nefors pássá es t ,  
longa saltern urbatiali via reparare queat, Imponendi; 
— ex Benigna porro mente Suae Majestatis Sacratissi
mae in inembro ad a) sectionis 3ae §i 5Li Apellatam non 
cum generica ad Leges provocalione., sed p.raecise in 
sensu pi aecedentis §j 4i conces&am babeii, eniUJciftlJ- 
dani esse ideo „ quod damns de quihufr sectione bac 
statuitur,.. sub obtutu nrhariali ennsidetanda, veJiiant. 
adeoque pertraAtjdriQiies iu. eprum vindicatiojtte locum.ha-
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biturae, praecise uibarialium Instantiarum revisionem 
alibire de recto ordine debeant; — ilnalia denique secti- 
onis 4ae, quae sic babent: ..graviorum per subditos ? 
aut servitores patratorum excessuum vindicatione, ad 
activitatem Sedis Judiciariae pertinente“ tamquain pro- 
visionem in Codice criminali de foris diversoruin non e 
nexu urbariali profluentium reatuum faciendam „ praeoc- 
cupantia, hoc loco exmiltenda et sectionem hanc\ocibus: 
„commensurataeque delicto poenae subjiciendus érit“ 
concludendam fore. Caetermn Suam Majestatem 8acra 
tissimam eo ductain desiderio: ut sub Regiraiue divi 
Genitoris sui coeptum determinandarüra, quae interce- 
dunt correlationum opus, quantocius vigorein sortiatur, 
pro paterna Sua etiam in bonum contribueutium provi- 
dentia, ut nerape hi, quo licet, prius beneficiis , quae 
ex nova lege in eos diinanant, perfrui possint, prae- 
sentia Regni Comitia proximius concludenda eo etiam 
motivo benigne decrevisse , quod posteaquam rogandis 
legibus his, triennium prope impensum haberetur, tam 
respectus administrations publicae. quam verő in spe
cie ratio Causanlium , qu bus medio Comitiorum borúin 
tempore, cum gravi Jurium suorum praejudicio Justitia 
reddita non e s t , borúm conclusionem deposcant; — de- 
siderare proinde altefalam Suam Majestatem Sacratissi- 
mam , ut Domini Status et Ordines Gravamina, et Po- 
stulata jam collecta, prout et reliqua cons\eta diaeta- 
lium Tractatuum objecta assummaut , eaque Suae Maje
stät! Sacratissimae, quo prius substernant. In reliquo 
summefata Sua Majestas Caesareo Regia Apostolica iis- 
dem Dominis Statibus et Ordinibus Regni, Gratia Sua 
Caesareo-Regia cleinentissime ac jugiter propensa ma
iiét. Per Sacram Caesaream , et Regio Apostolicam Ma
jestatem. Viennae, die 23a mensis Augusti 183 j. J o- 
s e p h u s  B a ro  S ch ün 8 t e i n , m. p.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége a’ m. kir. Sz. Ist- 
ván-rend kanczellárjához Gróf Reviczky Ádám O 
Excjához bocsátott legfelsőbb kabineti iratában 
a’ cs. kir. közönséges udv. kamara tanácsosát 
K r a u sz  F i l e p  urat a’ nevezett rend kis ke
resztjével megajándékozni kegyelmesen méltóz- 
tatott.

Ö cs. k. felsége a’ k. politikai alapítványok 
fo-fizető-hívatalának eddigi praefectusát Frenreisz 
Józsefet közel 50 évi hív szolgálatának tekinte
téből egész fizetésének meghagyásával nyugalom
ba helyheztetni; helyére pedig ugyanazon hiva
tal eddigi ellenőrét RietI Jánost; ellenőrré végre 
volt pénztárnok Mandlik Leopoldot méltóztatott

kegyelmesen nevezni. — Ennek kö\étkezésében 
a‘ nagyin, m. kir. Helytartótanács a’ megüresúlt 
pénztárnoki tisztségre első pénztári-tiszt Reich 
Antalt; ennek helyére eddig accessistaságot vi
selt Czészár Ferenczet; Dolánszki Ferencznek a’ 
Pozsonyi költsönző-házhoz pénztári tisztté lett 
neveztetése’ által megtíresűlt pénztári-tisztté pe
dig Tarczalovics Fcrencz accessistát; végre az 
így megüresült két acccssistaságra hivatali diur- 
nista Kempf Károlyt és Teutscli Józsefet méltóz
tatott nevezni.

0  cs. k felsége Augustus 15<1 ikén költ leg
felsőbb határozatában Alsó-Fejér-vármegye ed
digi főispányi helytartóját cs. k. kamarás Szárlie- 
gyi gróf Lázár Benedek urat ugyanazon várme
gye főispánjává; Augustus l7diki legfelsőbb ren
deletében pedig Mag) ar-Gyerő-Monostori báró 
Kemény Miklós urat erdélyi k. kormányszéki 
tanácsossá; végre Bars-vármegyei táblabíró Je
szenszky Elek urat cs. k. kamarássá nevezni ke
gyelmesen méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége a’ Zágrábi kir. Akadé
miánál a’ statistika és magyar bánya törvény meg- 
üresült oktató-székére Szmodek Mátyást, a’ filo
zófiának doctorát; a’ Zágrábi fő Gymnasiumhoz 
a’ grammatikai oskolák idősb professorává eddig 
Yarasdon a1 grammatikai osztály idősb professo- 
rát Schvalek Lajost; végre a' Fiumei gymna- 
siumboz magyar nyelv-tanítóvá eddig a1 Félegy- 
liázi gymnasiumban a’ grammatikai oskolák pro- 
fessorát Tarnovszky Györgyöt a* nagyin, in. kir. 
Helytartótanács Ang. Ildikéről 25,801, 21,959, 
és 21,991 számok alatt költ határozatánál fogva 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

V e s z p r é m b ő l August. 28dikán. A3 tartós 
szárazság miatt a’ szőlő-fiirtök jobbára lehullot
tak ; mihrzképest ez idén harmada se lészen a’ 
tavalyi termésnek. A’ gazdagon megindult sarju 
egészen elsült. A’ kukuricza szára apró, ’s cső
jét megnevelni nem képes A’ krumpli öszve- 
aszott rs ha csak későbbi esőzések nem segítitek, 
nagyon kevés fogtermeni. Megyénkben is kiütött 
a’ marhadög, ’s a’ marháknak egy része a’ száz- 
rétii paczal fenéjében szenyved. Ennek követke
zésében Veszprém vármegye közelébb tartott köz
gyűlésében a’ nagyobb veszély elhárítására czél- 
irányos határozatokat tett.

Balassa-Gyarmat Alig. Odikén: a’ helybeli 
evang. oskolában megürült tanító-hivatalra elvá-

) (
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lasztatott JVlelczer Lajos úr a’ Pozsonyi lyceurn és 
bécsi főoskoia nevendéke. Itt az 183^ oskolai év 
folyó év Sept. Íjén vette kezdetét.

Julius Gkán éjfél után két órakor iszonyú 
csapás érte Bereg vármegye Barkasz nevű hely
ségét, melly egy gonosz gyújtogató keze által 
egyszerre több helyen felgy újtat ván, lángmarta
lék lett. A’ tűz, kemény széltől segíttetve, oily 
sebesen özönle szét, hogy egy óra lefolyta alatt 
275 épület, ’s ezek közt a’ ref. szentegyház szép 
tornyostól, kellemes hangú harangjaival, szónok 
és többi székeivel együtt, a’ parochia ’s káplán
ház minden házi eszközzel, hamuvá lett. A’ la
kosok, házi bútoraikat veszni hagyván örültek, 
hogy szegény életüket a’ lángok közűi megment
hetek, kivé vén egy öreg özvegyasszonyt, kinek 
teste megégett. így a’ nyomorúságra jutott em
berek minden lak és elegendő eledel nélkül szen
vedik keserű sorsuk csapását, *s magukat és pusz- 
túlt szentegj házokat a’ kegyes emberbarátok se
gedelmére bízzák. Már eddig is akadtak szána- 
kodó keblek, kik részint ruhával ’s eledelnemű
vel, részint pénzzel is enyhítették a’ nyomorultak 
szükségeit. Illyenek: Boros János adott 4 v f t ; 
Fejérvári János 2 f. 30 kr. — Gönczy Sándor 
18 ft; Kazai József 2 f. 30 k r .; — Kovács Sá
muel 3 fr. — Miskolczi János 1 for. 30 kr. — 
Varga István 4 fr .; esperest Vekendi Nagy Mi
hály úr 8 fr .; — Janka József 3 fr.; — mindnyá
jan prédikátorok, ezeken kivűl táblab Hunyady 
András úr 18 fr. — ns Kozma József 12 fr. 30 kr.; 
— továbbá Kovács György 2 fr. 30 kr. — nemes 
Pap Jánosné 4 fr. — özvegy Simon Józsefné v. 
15 fr.; — ns Vásárhelyi János úr 2 fr. 30 kr.

(Kir. kamarai híradás).
A’ Diósgyőri vas-kereskedés-hívatal írnoka 

Fazola Lajos Julius 30dikán megholt.
Tek. Tanárky József úr az ország pénztárai

nak gondviselője Augustus 3 Ükén hunyt-el mun
kás életének 52dik esztendejében.

A U S  T R I A.
Bécs Aug. 29ikén. Ő Felségük a’ császár és 

császárné Sept. lsőjén indúlnak Teplitz felé. El
ső éjjel Schremsben , másodikon Budweisban hál- 
nak-meg . ’s itt Sept. 3d. 4d. és 5dikén mulatni 
fognak O Felségük. Cdikban Klattauig, 7dikben 
Pilsenig, hol 8dikban maradnak, 9dikben Ma- 
rienbadig folytatik az utazás ’s itt két napot fog
nak tölteni Ő Felségük. 12dikben Franzcnsbrunn-

ba utaznak, 13dikban itt maradnak; 14dikben 
Carlsbadba érkeznek Ő Felségük, s két napot 
e’ híres fürdő-helyen töltenek; I7dikben Saaz- 
ban, 18dikban Brixben hálnak; Sept 19dikén 
pedig Teplitzbe megérkeznek. A’ felséges pár kí
sérete 68 személy; köztük cs. kir. főlovászmes; 
tér és fő utazási igazgató Wrbna Ödön gróf Ó 
Excja; 0  Felsége belső kamarása Gróf Segur al
ezredes; Fürstenberg landgrófné, császárné Ö 
Felségének fő udvarmesternéje; Dietrichstein 
gróf, császárné Ő Felségének fő-udvarmestere; 
cs. kir. titkos kabinet-igazgató báró Martin; cs. 
kir. titkos kabinet-tiszt Zimmermann; cs. kir. 
general-őrnagy ’s császár Ő Felségének fő hadi
segéde Clam gróf; udv. tanácsos Raimann, cs. 
kir. udv. orvos; Gurk, császár 0  Felségének ud
vari festője; Buchholz, császár Ő Felségének pri- 
vat-titoknoka; báró Moll őrnagy, Ő Felségének 
hadi-segéde; Scharff, cs. kir. pénztár-igazgató 
és utazási számvivő; Seralitsch, cs. kir. udv. 
seborvos; Magner, cs. kir. udv. ellenőrhívatali 
segéd; Widtmann cs. kir udv. kon>ha-felügyelő. 
Utazik a’ felséges pár 23 kocsival; mellyek kö
zűi 3 hat, 13 négy, 7 pedig 2 lovas. Minden 
posta-statiora 84 ló szükséges. Teplitz Bécstől 40* 
posta.

N A G Y B R I T A N N I A .
S. Sebastianban és Santanderben 4 ezernyi 

angol segédcsapat áll ; S. Sebastiantól csak két 
puskalövésnyire vannak a’ carlisták, ’s e’ várost 
ostrom alatt tartják. Evans seregének tiszti-kara 
500 gyaloggal, nehány csapat lovassággal és á- 
gyókkal, Augustus I2dikén hajózott-el.

A’ felső ház Aug. lld ik i ülésében New
castle herczeg tudakozó a’ kincstár első lordját, 
szándékozik-e a’ városi reformbill elfogadását sür
getni ’s a’ háznak javallani, hogy eránta holnap 
biztossággá változzék. Melbourne lord : Minden 
bizonnyal. Newcastle herczeg: Ez esetben mina
pi indítványomat ismételni’s kívánni fogom, hogy 
felette szavazzon a’ ház. (Ezen indítvány a’ mi
nisterek vád alá vetésére czélzott, mivel a’ városi 
reformbill előterjesztése által a’ polgárok politikai 
jusait lerontani akarják). Ezután Clanricarde mar
quis másodszori felolvasását javallá azon bilinek, 
melly 1. megszüntetni kívánja a’ végzetet, miként 
a’ katholikusok köteleztetnek házasságaikat, mi
előtt azokat saját felekezetök papjainak megáldani 
szabad volna* a’ polgári laistromozással megbízott
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protestáns pap által hajtatni-végre ; 2. a’ katho- 
likus házasságok laistromba vételét katholikus- 
papra bízatni. Plunkett és Brougham lordok erősen 
támogatak e’ bilit az illendőség és vallási türe- 
delem elvéből; de még erősebben keltek-ki elle
ne Limerick gróf, Wicklow lord, London, Exe
ter és Hereford püspökei. Szavazáskor 42 szó
val 16 ellen csakugyan félrevetteték a’ bili — 
Az alsó házban Robinson úr e’ kérdéseket intézé 
a’ külső ügyek ministeréhez: Először kívánnám 
tudni, kapott-e kormányunk a’ portugallitól hi
vatalos jelentést a’ Rio de Janeiróban l810ben 
kötött egyezés felfüggesztéséről vagy megszün
tetéséről; másodszor kísérék-e e' közleményt né- 
melly felvilágosítások a’ felől, micsoda nézetei 
vágynak a’ portugalli kormánynak Anglia és Por- 
tugalliajövendő kereskedési viszonyairól; és vég
re kész leend-e a1 nemes lord előadni másolatját 
azon közleményeknek, mellyeket ez ügy eránt 
vett kormán) unk a'portugallitól. Palmerston lord : 
Két nappal ezelőtt lissaboni követünk eszközlése 
által kaptam a’portugalli kormánynak olly tartal
mú értesítését, hogy ő az lSlOdiki egyezést, an
nak egyik záradéka értelmében, 1836 Jan. tjétől 
fogva felfüggesztettnek tekinti. E ’ jelentéshez 
kapcsolva volt a’ közlemény, hogy a’ portugalli 
kormány hajlandó alkudozást kezdeni új szerző
dés iránt, melly Angliának tetemes hasznokat biz
tosítson. Howard lord hivatalos jelentéséből az 
említett közlemény másolatját a" ház asztalára ten
ni nem ellenzem; de az egész levelezést nem kö
zölhetem. Robinson úr: így tehát javallani fogom 
Ő Felségét felírásban kérni-meg az iránt, mél- 
tóztatnék megparancsolni, hogy a’ levelezésnek 
az 1S lOdiki egyezés felfüggesztését és új egyezés 
iránt kezdendő alkudozásokat illető része máso
latban a’ ház elibe terjesztessék. Sajnálom, hogy 
a’ nemes lord korlátozni kéntelen e’ tárgy eránti 
közleményeit. Palmerston lord: Semmit-se kí
vánok a’ ház előtt titkolni; de tudja az érdemes 
tag, hogy diplomatiai levelezések gyakran szóla
nák egynél több tárgyról is. Fiume úr ismét vi
tatni kíváná a’ hadseregnél létező ’s Cumberland 
herczeg által pártfogolt orangista egyesületek el
len tett indítványát, melly szerint e’ tárgyban nyo
mozó biztosságot javall, mi 183 szóval 43 ellen 
el is fogadtatott«

Newcastle herczeg a’ felső ház Aug. 12diki 
ülésében a’ városi reformbill el nem fogadhatása

iránt e’ napra jelentett indítványát visszahúzta , 
mert Wellington ’s Cumberland herczegek és 
Mansfield gróf ellene nyilatkoztak. Ezután a’ ház, 
mint biztosság kezdé a’ bilit hányogatni, ’s an
nak első záradékát vitatás nélkül elfogadá; a’ 
másodiknál Lyndhurst lord (Peel ministeriumá- 
ban lordkanczellár) javallott változtatást, melly 
a’ többség által meg is hagyatott. A’ Standard hi
szi, hogy a’ bill August I3dikán már keresztül 
fogott menni a’ biztosságon, mert a’ lordok op- 
positiója csak két vagy három záradékban gán- 
csoskodik.

A felső ház Aug. 12diki ülésének környü- 
Ietesb folyamatja következő: Miután a’ városi 
reformbill mellett nehány kérelmek adattak-elő, 
Melbourne lord javallá, hogy a’ ház változnék 
biztossággá a’ bili felett. „Lehetetlen, mondá, 
nem érezni az onnan szükségesképen származan
dó szerencsétlenséget, ha a’ törvényhozás három 
ága egyetértőleg nem cselekednék, és nem egyen
lő ösztönöktől indítatnék; mert a’ köztük sokáig 
tartó meghasonlásnak mindenkit mély aggoda
lomba kellene ejteni az ország alkotványa miatt. 
Világos, hogy uraságtok összehangzásban nincse
nek a’ másik ház többségével, melly e' bilit, a’ 
biztosságban megvizsgálván ’s minden javallott 
változtatásokat félrevetvén, elfogadá. Uraságtok 
tehát (nem fenyegetés vagy ijesztésképen mon
dom, sem azért, hogy uraságtok ítéletét e’ bili 
elvéről ’s határozatiról lekössem) ha a’ bilit biz
tosságban megfontolni nem akarnák, nem csak 
a’ ministereket gyámolító többséggel, de az e- 
gész alsó házzal oppositióba tennék magukat, és 
az angol népnek, törvényszerű orgánuma t. i. 
parlamenti képviselői által, nem pedig a’ köz 
gyűlésekben vagy kérelmekben, mellyek ellen 
kifogásokat tehetni, kimondott ’s kijelentett né
zeteivel egyenes ellenkezésbe jőnének. Uraság
tok bizonyosan vették-észre, hogy e’ bili eránti 
vélemény koránse egyetlen osztály körében szo
rong, hanem az egész népség tömegében elter
jedt. En nem tartozom azok közé, kik azt hi
szik, hogy a’ koz véleménynek átaljában igaza 
van, ’s annak mindég engedni kell. Ez ugyan 
szenvedély és előítélet által megvakítathatik ’s 
megzavartathatik, hibázhatik, de mégis olly szó
zat , mellyet egy okos statusférfi, egy belátással 
bíró törvényadó sem mellőzhet-el ’s nem vethet- 
meg. Minden városokban, hol testület neve lé
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tez, mélyen gyökerezett meggyőződés uralkodik 
a’ felől, hogy azoknak mostani alkotása csak bi
torlás, rablása a1 hajdani jusoknak és csonkítása 
az alkotvány népszerűbb formájának. Uraságtok- 
nak meg kell gondolni azt is , hogy ez ollyan 
kérdés, mellyel a* közép osztályok jobban meg
ítélhetnek és méltathatnak , mint uraságtok. 
Sok ügyben alkalmasabb bírák volnának ugyan 
az urak mint a’ nép, de e’ dologban a nép 
jobb bíró uraságtoknál, mert ő esmeri e1 testület 
hatását. Én tehát felszólítom az urakat, engedje
nek itta ’ koz szózatnak, melly ez ügyben nem 
pártféli, hanem okos és őszinte indító okokból 
mdúl-ki.“ Newcastle herczeg mindazáltal az el
ső minister eme javallatának ellenére is előadá 
tegnap jelentett indítványát, miként a’ bili csak 
hat hónap múlva vizsgáltatnék-meg biztosságban, 
azaz visszavettetnék. K kérdésben, mondá, el
távozik a’ nemes herczeg (Wellington) nézetitől, 
ámbár őt igen tiszteli; a' katholikusok emanci- 
patiója előtt is inté ő nraságokat, hasonlóan inti 
ismét e’ rendszabás előtt is , mert ha illy tulajdon
rablást elfogadnának, csakhamar önmagok is meg
úsztathatnának birtokaiktól, és egy zsarnok ön
kénye alá vettethetnek; mi a" köz véleményt il
leti, ő csak azt kívánja uralkodónak tekintetni 
’s figyelemre méltatni, melly a’ valláson mégpe
dig Irlandban az uralkodó eg} ház vallásán ala
pul. Mansfeld gróf a’ nemes herczeg ellenvcté- 
siben ugyan megegyezett, mindazáltal indítvá
nyát nem gyámolíthatá, czélszerűnek tartván, 
hogy a’ ház biztosságban fontolja-meg e1 bilit, ’s 
lássa-meg, képes Icend-e az ország hasznára szol
gáló változtatásokat tenni rajta; mi ha lehetetlen 
volna is, még azért elég idő leend annak vissza
vetésére, ’s c’ közben Peel R. sir nézetére, mint 
jeles auctoritasra hívatkozék. Falmouth gr. New
castle herczeg indítványát pártolá. Wellington 
herczeg a’ bili megfontolása mellett nyilatkozék, 
mert ő az alapos sérelmeket orvosolni akarja, 
noha a’ bili több határozatai ellen sok kifogásai 
vannak; nevezetesen helytelennek találja azt, 
hogy a’ király megegyezését illy rendszabásban, 
melly őt igen érdekli, mindjárt eleinte ki nem 
kérték; azonban azt nem vé li, hogy a’ városi 
rendszerben semmi változás sem volna szüksé
ges ; a’ közelebbi esztendők alatt ugyanis, részint 
az esmeretek terjedése, részint a’ kereskedés és 
kézmívek gyarapodása igen megváltoztatták a’

gondolkozást sok városban, ’s ezeknek lakosai 
magok kívánnák városi ügyeiket igazgathatni; 
ennélfogva czélszerűnek is tart olly városi refor
mot, melly szerint a’ lakosok elöljáróikat ma
gok választhassák, és minden, ki bizonyos te
hetséggel bír, részesülhessen a1 városi ügyek 
kormányzásában; de a’ korona kiváltságait és a’ 
freemenek ’s mostani testületek tagjainak jus ait 
meg kell őrzeni. Cumberland herczeg Welling
ton herczeggel egyező értelemben szólott, ’s miu
tán Brougham lord a’ bili elvével ellenkező né- 
melly lordoknak a’ bili biztosságba vitele eránti 
készségéről némi aggodalmat nyilváníta, New
castle herczeg a’ szavazást indítványa felett nem 
sürgeté, melly e’ szerint félrevettetett, ’s a’ mi
nisten javallat elfogadtatott. — Aug. 13dikán az 
irlandi egyházi bili először olvastatott-fel, ’s má
sodszori olvasása Aug. 20dikára határoztatott. Ez
után a’ városi reformbill vítattatott biztosságban. 
Lyndhurst lord, mint az oppositio feje, mind
járt az első czikkelynél a’ bili eredeti szerkeze
tével egyenesen ellenkező változtatást javallott, 
melly szerint a’ városi testületek mostani szavaz
ható tagjainak, az úgy nevezett freemeneknek, 
eddigi jusaik és kiváltságaik, nekik és örökö
seiknek hagyatnának-meg, ’s e’ javallat, noha 
azt a’ ministerek, Brougham lord és Richmond 
herczeg (Stanley conservativ whig-pártjából) el
lenzették, 93 szótöbbséggel elfogadtatott. Lynd
hurst lord második javallatánál fogva a1 parla
menti választás is az említett freemeneknél ha
gyatott. Melbourne lord ez ellen ugyan kikelt, 
de mivel az előbbi nagy többség e1 javallat mel
lett is bizonyos vala, elállóit a’ szavazástól, ’s 
így ez elfogadtatott, valamint Wellington her
czeg indítványa is , melly a’ 4 és 5dik czik- 
kelyt megsemmíté, ’s szerinte a’ városi kerüle
tek határai jelen állapotokban hagyatnak, míg 
a’ parlament (nem pedig a’ király, vagyis a’ mi- 
nisterium, mint a’ bili akará) más rendezést 
teend. A’ 6. és 7. czik. változatlan hagyattak, ’s 
a’ további vitatás jövő estére halasztatott. Broug
ham lordal e1 tanakodásokban igen megvetőleg 
bánt az oppositio, ’s a’ lord ezen heves haragra 
gyuladt, miből aztán a’ lón, hogy mihelyt fel
állott , lelármáztaték.

A’ kincstár kanczellárja Aug. 14dikén az al
só ház elibe terjeszté a’ budgetet. Valami igen 
szövevényes felszámítás által 835 ezer ft. silget
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hoza-ki, melly a’ kiadásoktól felmarad; mind- 
azáltal sajnálva jelenté, hogy az adók leszálítá- 
sát nem javalhatja, mert noha az ország ’s min
den kereset-ágak, a’ mint ezt környületescn e- 
lőmntatá, virágzó állapotban vannak ’s a’ jövő 
esztendőkre bő feleslegeket ígérnek, tie még most 
különféle közönségesen esmert rendkívüli szüksé
geket (ezek közt a’leégett parlamentházak és dub
lini vámház), mindenek felett a’ Nyugotindia 
részére felvett kölcsön kamatjait kell fizetni.

Az udvari újság Aug. Ildikén adá a’ reis- 
effendinek Juh lJdikén Ponsonby lordal közlött 
jegyzékét, mellyben a’ porta jelenti, hogy a’ fel
lázadt Scutarihoz közel fekvő Bajana, Dnratzo , 
Lesche, Morton és Cavaja elzárására hadi hajók 
küldettek, ’s az idegen hajóknak ama’ kikötők
be evezése Juh 17dikétől fogva megtiltatik.

Anglia majd minden nagyobb városai igen 
zúgolódnak a’ felső ház viselete miatt. Csaknem 
mindenütt sietve készítetnek felírások, mellyek- 
ben az alsó ház által jóváhagyott bilinek nem 
csak elfogadása, de változatlan elfogadása ellia- 
tározottan kéretik a’ lordoktól. Londonban is , 
hol a’ lordmayor községi gyűlést tartani nem a- 
kart, Aug. ladikén mintegy 3 ezer személy gyűlt 
a’ guildhallba Wood alderman előliilése alatt; 
több jeles férfiak beszédeket mondtak különösen 
a’ felső ház és lordmayor ellen. Pattison úr meg- 
említé Melbourne lordnak a’ felső házban tett a- 
zon nyilatkozását, hogy a’ lordok e’ bili félre- 
vetése által öngyilkosságot követnének-cl, ’s e’ 
reményt bizonyosan valósulandónak véle, ha a’ 
felső ház nem hallgat a’ nép kívánatira. Grote 
úr mondá, inkább óhajtaná, hogy a’ lordok az 
egész bilit visszavessék, mint legvalódibb hatá
rozatitól megfosszák. Minden javallatok elfogad
tattak , ’s ezeken alapult felírás intéztetett a’ fel
ső házhoz. London községi tanácsának a’ lord
mayor elleni oppositiójáért egyező szóval köszö
net mondatott, a’ lordmayorra pedig háromszo
ros pereat kiáltatott. — A’ városi reformbill vál
tozatlan elfogadása miatt annyi mindenfelé a’ 
gyűlés, annyi a’ lordokhoz bocsátott kérelem, 
hogy a’ hírlapokban már elegendő hely sincs ró* 
luk jelentéseket közleni.

Az alsó házban Aug. I7d„ Buckingham úr Aug. 
21 kére indítványt jelente, melly szerint r83tö Xan. 
lsőjétől fogva minden nemű hírlapot szabad len
ne kiadni és postán elküfdözni bizonyos adó

fizetés mellett, melly az újság árának negyed 
részénél több ne legyen. Robinson úr a’ német 
vámegyesület iránti indítván) át fcjíegeté-ki, ind- 
lyet az angol kereskedésre nézve igen károsnak 
rajzolt; mivel Burkusország, mint állítá, Ang
liának szoros szövetségét Franczia, Spanyolos 
Portugal országokkal irigy szemmel nézi, de n) il- 
ván nem mer ellene kikelni, hanem illy teker
vén) e s , azonban biztos úton igyekszik czélját, 
az angol kereskedés csökkentését, elérni, a* vám
egyesület által arra akarván kénszeríteni Angliát, 
hogy gabona törvényeit eltörölje ’s az épületi 
fák be\iteli vámját leszállítsa; azért kóré a1 kül
ső ministert, igyekeznék a’ burkus kormánnyal 
valami hasznos egyezést tenni, melly a’ gabona 
törvény eltörlését és az épületi ía vámjának le
szállítását kipótolja.

F R A N C Z IA  O R SZ Á G .
Frias herczegAug. 1 Sdikán adta-által 0  Fel

ségének a’ Julius 28diki élet-veszedelemből lett 
megszabadulás következésében, a’ spanyol ki
rályné szerencse-kívánó-leveléf. — Clauzel mar
sai Algicrba érkezett. Fieschi egészsége napon
ként javúl; Chaix d’Estange urat kérte ő meg 
levélben, mint mondják, hogy Parquin úrral 
együtt, védelmét vállalná magára. A’ National 
kinyilatkoztatja, hogy az új sajtó-törvény felett 
egy szót sem szól; mert fél, hogy azon pontok , 
mellyeket megtámad, csak azért is elfogadtat
nának a’ kamaráktól. St. Pelagieből Aug. 1 Óikén 
esteli 7 és 8 óra között ismét elszökött 3 fogoly, 
de nem az áprilisi vádlottak közűi. Neveik: He
bert, Couder és Rossignol — Rayneval úr fran
czia követ Madritban, némelly hírlapok szerént 
visszahívatását kívánja.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Galignani Messengere Augustus lOdikéről 

ezeket írja: Egy kurír, melly Madndot lOdben 
hagyta-el, Parisba érkezett. Valenciából hozott 
ez híreket, mellyek szerént ott néplázadás volt 
olly czélból, hogy a’ carlista öszveesküvésben 
gyanús status-foglyok tüstént kivégeztessenek. A’ 
tiszthatóság kenteim volt engedni a’ kívánatnak, 
V 9 fogoly, köztük Lope« brigád á s , és a’ híres 
Don Bias Ostofaza kanonok, Vlldik Ferdinand 
kedvencze ’s 181'then D. Cárfos gyóntató attya 
tüstént kivégeztettek. Úgy látszik Catalonia ré
gibb függetlenségét akarja visszaszerezni. Frias 
herezeg azon útasítást Vette, hogy a’ franczia
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kormánynál az egyenes avatkozást eszközölje a’ 
spanyol ügyek illy kétes pillanatában. Madridi 
levél írja Augustus 8dikáról, hogy a’ kormány 
megparancsold minden szerzeteseknek 3 klast
romba leendő költöztetésüket; mindegyik klast- 
rom előtt 80 katona fog a’ királyi gardából őrt- 
állani. Garcia Herreros a’ cataloniai történetek 
óta minden klastromok eltörlését hozá javallatba, 
mint egyetlen eszközt, melly által a* szerzetesek 
és vagyonaik megszabadítathatnának.

A’ Moniteur és Journal de Paris Aug. 19kén 
e’ tudósításokat írják: „Coluby general, Tarra
gona kormányzója, a’ barcellonai zavarokhoz 
hasonló rendetlenségek következésében Franczia- 
országba futott. A’ carüsták egy idő óta hábor
gatni kezdték a’ Behobie hídfejét őrző urbanoso- 
kat; tegnapelőtt keményen tüzeltek rájok, ’s a’ 
határszélen szemlélődő franczia osztályra is, melly- 
nek paracsnoka tüstént viszonzá a’ tüzelést, ’s 
ezenkívül még két ágyúból is négyszer lövetett a’ 
házakba vonult carlistákra, kik mindazáltal egész 
estig csatáztak az urbanosok ellen,ámbár csak egyet, 
a’ kapitányt sebesítették-meg közűlök “ — Aug. 
20ikán ismét ezeket közük az említett hírlapok: 
„Mataróban ’s több más pontokon újabb népmozgá
sok ütöttek-ki: Halál a’ szerzetesekre! halál a’ 
nemesekre! halál a’ gazdagokra! éljen a’ sza
badság! kiáltások között. Taragonában a’ kor
mányzó helyettese és az őrizet parancsnoka meg
ölettek Valencia hasonlóan szomorú történetek 
színhelye volt. Barcelonában egymást érik a’ pro
clamation A’ lakosok fegyverre szólhatnak a’ 
carlisták kiirtása és népmozgás gyámolítása vé
gett. Saragossa junta által kormányoztatik, ’s 
nyugodtan várja a’ választ a’ kormány elibe ter
jesztett kivánatira. D. Carlos minden erejét ’s 
igyekezetét Castilia ellen irányozza.“

A’ Sentinelle des Pyrenees , így'' ír : „Sara
gossa Aug. lOdikén: Éljen az 1812diki constitu- 
tio ! kiáltással ismét fellázadt. A’ főkapitánynak 
értésére adák a’ lázadók, hogy vagy velők tar
tson, vagy seregeivel együtt tüstént kitakarodjék 
a’ városból. A’ főkapitány még nem határozá-el 
magát akkor , midőn a’ jelen tudósításokat hozó 
személy elindult. Azonban a’ nép már az előbbi 
városi tiszthatóságot újonnan választotta-el, cserél

te-fel, ’s Arragonia függetlenségét és az 1812diki 
constitutiót kikiáltotta.“

L eg ú ja b b . Augustus ladikén Madridban 
revolutió ütött-ki. A’ regens-királyné Műikben 
varatlanúl Madridba érkezett, hogy a’ ministe
rekkel és minden tiszthatóságokkal tanácsot tar
tson. Minthogy c’ tanács’ czélja nem volt tudva, 
a’ nép már ez estve igen nyugtalankodott. Midőn 
15d. reggelén megtudta, hogy a’ regens-királyné 
minden ministereivel együtt éjjel S. Ildefonso- 
ba tért-vissza, az urbanosok tüstént a’ város min
den legjobb véd-helyeit elfoglalták; a’ nép jun
tát (kormányzó tanácsot) alkotott; lüdikban az 
egész város véd-sánczokkal volt betöltve; az őri
zetbeli 4 ezred pedig Pradoba vonta magát, San 
Ildefonsoból parancsolatot várva. Ezen ezredek 
jó indúlatuak; de a1 tiszteknek nem lehet hinni. 
A’ junta, mellynek tagjai többek közt: Arguel- 
les, Pizarro , Bardaxi, Abrantes, a’ ministerek 
bevádlását, sajtó-szabadságot, a’ klastromok el
törlését és az 1812diki constitutiót kívánja. E’ 
hírt privát-levél írja Parisból Aug. 22dikéről. Az 
ugyan e’ napi Moniteurben ezek olvastatnak: 
Négy carlista batalion Aug. 14 ’s ládikén Hu- 
esca-felé indult olly czéllal, hogy Cataloniába 
nyomúljon. 14dikben Arragonia főkapitánya majd 
minden lehető haderejével e’ carlista ezélzatot 
meggátolni indult-el Saragossaból, a’ parancsnokság 
itt Ocanna brigadásra bízatván. Az idegen ezred 
ládikben Pálmából Tarragonaba indult. Behobie 
őrizete 18dikban szaporítatott.

EGYVELGES HÍ R.
Franczia hírlapok szerént D. Carlos Beira 

herczegasszonyt szándékozik feleségül venni, ’s 
e’ végett már 0  Szentségéhez folyamodott enge- 
delemért. E’ herczegasszony most Turinban tar
tózkodik D. Carlos fiaival együtt; D. Miguel és 
a’ megholt D. Pedro testvére, YI. János portu- 
gali király leánya ’s a’ D. Carlos nem rég meg
holt hitvesének testvére.

Azon 10 millió darab arany adósságból, 
mellyet a’ porta Oroszországnak a’ Drinapoli 
béke szerént fizet, elengedett az orosz császár 
mindöszve 5 milliót; lefizetett a’porta 1,200,000 

! aranyat, ’s így még 3,800,000 aranyai tartozik.

Kiadja Kul t sár  A.—Szerkezteti Galvácsy.  Zöldkertutcza É̂ oí(>&acf;er?®aj]e) 498. jsz. 
Nyomtatja T r a t  t n e r -  K á r o l y i  Ural* utezdja 612 szám*
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AT H a z a i  's K ü l f ö l d i  T u d ó s í t ó t o k h o z .

Trattner és Károlyi’
Könyv nvomtató-lntézeteben Pesten, óri úfsza 612. sz. (y*gy is a’ Párisi i'rtsza irá

nyában) épen most van sajtó alatt:
A’ S z ö v e t s é g e s

É J S Z A K  A M E R I K Á I
S t á t u s o k ’ H i s t ó r i á j a .

Angolyból, Hermann Ágoston Professor
után fordította

S. Kár oly. 8ad rét 2. kötetben.

(1) Figyelmeztetés. Egy miveltségénél’s erkölcseinél fogva legjobb hírben levő 
família, nuliynél a’ társalkodási nyelv német és franczia, jó házból származott egy vagy kér 
leányt nevelés végeit maga körébe felfogadni kívánna. Bővebb tudósítás adatik jo stabértőí 
mentt levelekrer mellyek A. S. betűkkel a’ pesti szab. Tudakozódó-intézelhez lesznek ii- 
tasítandók. (2 )

(I) Tudósítás. Közhírré tétetik, hogy azon hathatós ereje végett közönségesen 
kedvelt kemény élesztőt, melly Tatában készítetik, mái naptul kezdve ismét minden nap 
frisen jutalmas áron kaphatni akár nagyban font számra, akár pedig kitsinyben, Budán a’ vízi 
v árosban a’ patsirta útezában az úgy nevezet Karmelita majorban az 560dik szám alatt. Budáéi 
Augustus 28dikán 1835. (1 )

( 1 )  Tettes Neográd vármegyében Almásy famíliát illető Mátra-Vercbélyi uradalomban 
•/következendő regale beneficiumok, úgymint: a' Vcrebélyi vendégfogadó, a’ borinércs és mé
szárszék jussaival, Vcrebélyi határban lévő kortsma, — a1 szent Kúti pusztában lévő vendég- 
fogadó úgy a’ fördőháx is ,  az 1836dik esztendei Januarius első napjától kezdve három egy
másután következendő esztendőre October hónap' első napján Verebélyen tartandó árverés ut
ján részenként a’ többet ígérőnek árendába fognak adatni. — Mellyre az akkoron meghatáro
zandó bánat pénzel a’ bérleni kívánók (kivéve az Izraelitákat) ezzel meghívattatnak. Egyébb- 
iránt az árendának feltételei ugyan ott Verebélyen az uradalmi tisztségnél megtudhatók (3 )

(1) Hirdetés- A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik , 
hogy a' megüresiilt Tapolczai Apátursághoz tartozandó szőllő hegyeken közelebb múlt eszten
dőben termett jó minémüségü ötszáz göntzi hordo dézma fejér borok nagyobb, vagy kissebb 
mennyiségben, folyó esztendei Szent Mihály hava 14kén Mindszenten a’ liszttártói lakhelyen 
reggeli 9 órakor tartandó árverés mellett kész pénz fizetésért el fogaak adatni. Költ Budán 
Kis-Asszony hava 31 kén 1835. (3 )

Második Féleszt endo 1835.
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(I) Hirdetés. A* nagyméli. m. kir. udvari Kamarának rend« leséből közhírré lete

tik] hogy jövő September hónap 14kén Budaeörsön 250 akó 6 ,  1000 akó új fehér és 500 
akó uj vörös borok, 80 akó pálinkával együtt; ugyan azon hónap i9kén délelóit a1 Yisse- 
grádi, és illetőleg a’ Nagy Marosai pinzében 1000 akó ó és 800 akó új fehér borok , délután 
pedig a’ Bogdányi pinezében 500 akó új fehér bor, és 100 akó pálinka edény nélkül árverés 
útján kész pénczbeli fizetés mellett el adatni fognak.

MelJy árverésre a’ venni a’ szándékozók elegendő bánat pénzzel ellátva megjelenni ezen
nel hivatalosak. Budán Augustus 28kán 1835. (3 )

(1) Híradás. A’ nagyméli. in. kir. udvari Kamara rendelése következésében köz 
hírré tétetik, hogy er folyó évi Szent Mihály hava 17kén a1 ménesi szőlló hegyen fekvő néhai 
Matsai Csernovits úr örökösseitől törvényes executióban által vett szőlló része, az idei ter
méssel együtt, nyilvános árverés útján, a’ felsőbb helybebagyás fentartása mellett reggeli 
órákban hely színén a’ legtöbbet ígérőnek, kész pénz fizetés mellett örökös joggal eladat- 
ni fog.

A’ venni kivánók tehát elegendő bánatpénzei ellátva, a’ fent kitett napon, és helyen 
meg jelenni hivatalosak. Budán Augustus 31kén 1835. (3 )

f2 ) A’ tekintetes ns Jász, és két Kun kerületek részéről közhírré tétetik: hogy az 
odatartozandó Pákái pusztán szabados Kecskemét városához közel lévő ménes-intézet mellett fel
állított ménes-mesteri szolgálat, — mihez esztendei fizetésképen 200 ezüst forintok, 80 véka 
kétszer búza, 40 véka árpa, úgy 2 tehén, és 2 ló tartás, 's ugyan ezen utóbbi 6 számmal 
való szaporodásig, nemkülönben szabad lakás, és fűtés ajánltatik, — a’ következő 1836dik 
esztendei Martius lső napján meg fog üresedni; melly szolgálatnak elnyerése végett mind 
azok, kik arra magokat alkalmaztatni kívánnák, — a’ barom orvoslás, és a' lótenyésztés ál
lapotában szerzett tudományokról, 's abban való gyakorlatokról szólló bizonyítványaiknak, 
és folyamodó leveleiknek előmutatása mellett magokat a* tisztelt tettes ns kerületeknek Jász
berény városában lévő ctiriális házánál, a' következő )836dik esztendei Januarius lső napjáig 
jelenthetik, — a’ hol is az elválasztás feltételeire nézve bővebb utasítást veendenek. Költ 
Jászberényben Augustus 16kán 1835. (3 )

(2) Hirdetés. A’ Munkácsi és Szent Miklósi uradalmak’ er
deiben lévő tölgy és bikk makkoltatásról. T. n9 Bercgfr vármegyében hely- 
heztetett Munkácsi és Szent Miklósi uradalmak részéről közhírré tétetik: hogy folyó eszten
dei September 2ldik napján Munkácson az uradalmi főtiszttség cancelláriájában reggeli 9 óra
kor kezdve, a fent nevezett uradalmak erdeiben az idén termett tölgy és bikk'makknak hasz
nálása nyilvános árverés útján az árendális summának három terminusokon leendő előre va
ló’ letétele mellett ki fog béreltetni. Melly időre az effélét kibérleni kivánók ezennel illendően 
meghívattatnak. Munkácson Augustus I9kén 1835. (3 )

A ’ Gabonának P isti piaexi ára Sept. i-sSjen  1835.
p .IM Ijí *»é- 
»6 váltó t»r. tinta Itxép

(zarü alább
való pszaonyi mé

rő váltó gar. tiszta kScépszőrű alább
való Bécs A ugustus 29*dikén 1835, középár.
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20. Szám.
HAZAI ’S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S T E N Szom baton  S zen t-M ih á lyh o  5d tk  napján. J835

M A G Y A H - É S  E R  D É L Y O R  SZÁG.
P o z s o n y  Aug 3Idikén. Tegnapelőtt be

végezték az alsó táblai Rendek az országos sé
relmekre ’s kívánatokra tett fő táblai észrevéte
lek felett tanácskozásikat, egyszersmind a’ szólás 
szabadságot tárgyazó felírásra nézve új üzenetet 
készítettek A’ mai kerületi ülésben az Augustus 
23dikáról költ kegyes kir. válasz felvétetvén , az 
úrbéri kérdésekre nézve bevégeztetett.

O cs. kir. Felsége Augustus 4kén költ leg
felsőbb határozatában Tek. Rihar vármegye táb- 
labíráját Szlávy László urat királyi tanácsossá ne
vezni méltóztatott.

Ó cs. kir. Felsége a’ német-bánáti határ-gya- 
log-ezred alezredesét Czakó Ferencz urat több 
mint 40 évi hív szolgálatinak ’s kitüntetett v i
tézségének tekintetéből a1 szokott díjfizetés elen
gedése mellett erdélyi nemessé nevezni kegyel
mesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége Aug. I5diki legfelsőbb ha
tározata szerént Nagy Ajtai Cserei E lek, Szepsi 
Szentiványi Ilenter János, és báró Rálintit Ká
roly eddig alkirály-biró urakat az Erdélyi kir. 
táblához számfeletti közbírákká nevezni kegyel
mesen méltóztatott.

Aradról Aug. 29dikén. A r a d  megye vala
mint tágas gabona-termő puszta, úgy kőszírtes 
bortermő hegyek aljában Lunka nevű rengeteg 
erdőkkel is megáldv a vagyon; de e’ szép részét 
a’ megyének a’ rendetlen folyamit Körös, úgy a’ 
Bihar csúcsos határiról hempelygő apróbb vizek 
minduntalan elborítván, tizenkét helységink ha
tárit ez előtt minden esztendőben gabona-termé
sétől megfosztva, útezáit a’ süppedő lapányokban 
járhatatlanokká tették; mi által a’ 12 község a- 
dófizető lakosai szegény sorsai küzdeni valának 
kéntelenek. Majd 1823ban e’ megyének minden 
tekintetű előhaladásában fáradhatatlan törekedé- 
sű s igazság szeretetéről is elfelejthetetlen emlé
kezetű fóispány báró Ycukheim József úr meg- 

MátodiA FélctxtendL

látogatván a’ rengeteg erdők közepette, a’ he
gyek ormain, úgy a’ silány síkságon fekvő köz
ségeket, nem remegve a’ végrehajtást gátló kör- 
nyűlményektől, a’ KK. Rkel kezet fogva, leg- 
rengetebb erdőinken 40 Öl szélességű útakat vá
gatott, számtalan hidakat csináltatott ’s így a’ 
megye lelkes tisztviselői segedelmökkel az örö
kös hálát fohászkodó lakosok közösülését virág
zóvá tette. Ezt követé Felséges Urunk rendelése 
az ártalmas vizek rendbeszedése iránt; ’s vala
mint Dunánk a’ köz-jót fáradatlanúl munkáló gróf 
Széchényi István törekedése alatt századokra ha
lad előre , úgy veszedelmes Köröseink zabolázá- 
sa k. biztos n. m. Gróf Zichy Ferencz úrnak kor
mánya alatt, önszemély- és vagyon-áldozatival 
annyira ment előre, hogy megyénk 12 községe 
(40 ezer lélek) az árvizek veszélyétől tökélete
sen mentt. Segíté a’ jeles munkát nevezetes víz
mérő Beszédes József úr, a’ kinek elvein ala
pult átvágások már sikerűinek, és a’ vadonból 
gyöngykertet remény iünk. Nev ezetes ama gondo
lat, melly az ártalmas vizek zabolázása mellett 
egy malom-csatornát teremte; 13 mértfold hosz- 
szú lenne ez ’s 14 uradalmakon keresztül Bu- 
tzintól Varsándig haladna. A’ lelkes birtoko
sok költségáldozatival 1833 November Isőjétőí 
1834 December utoljáig már öt mértfoldny ire 
elkészült, ’s a’ mellett hogy a’ környéket, Kö
rösmenti Erdélybe vezető országútunkat ékesíti, 
minden 24 óra alatt egy kereken 80 pozsonyi 
mérő lisztet őrlő malmokkal büszkélkedik. Ide 
járul, hogy e’ vállalat a’ két év i nagy' szárazság 
miatt szegénységre jutott Körös menti népnek 
mind e’ mái napig munkát és élelmet szerez.

Tekintetes Csongrád vármegyének a’ múlt 
hónap’ 3ldikén tartatott tisztújítása alkalmával 
első alispány' lett Ilorgosi Kárász Beniámin úr, 
főjegyzőnek Benc József, aljegyzőnek főjegyzői 
czímmel Kaszap Mihály , lev éltárnoknak Vido- 
vich Mihály' urak kineveztettek; fizetésbeli táb-
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labíráknak Klauzál Gábor, és Nagy Ferencz, fő
adószedőnek Dobosy Lajos, aladószedőnek Ko- 
lumbán Ferencz, számvevőnek Szomor József, 
főügyésznek Kiss Dániel, alügyésznek Kovács 
Károly, főbiztosnak Vály András, utibiztosnak 
Szabó Lajos urak elválasztattak; katonaibiztos- 
nak Szathmáry József úr kineveztetett. Tiszán
túli járásban főszolgabírónak Müller Ignácz , 
alszolgabírónak Babarczy Antal, esküiteknek Be- 
liczay Pál, és Horváth József, mezei biztosok
nak Kamocsay László és Kovács Sándor urak vá
lasztattak. Tiszán-inneni járásban főszolgabírónak 
Temesváry István, alszolgabírónak Vidovich 
Imre, esküiteknek Müller József, és Beniczky 
András, mezei-biztosoknak Mecséry Dániel, és 
Kolumban Imre urak választattak. Földmérő, 
várnagy, orvosok, és seborvosok megerősíttet- 
tek. Végre a’ polgári ünnep berekesztésével gróf 
Károlyi Lajos 0  Méltósága főispányi helytartó 
úr által több tábla-bírák, és tiszteletbeli tisztvi
selők neveztettek*ki.

A’ Budapesti őrség, mint mindenkor, az 
idei nyáron is folyvást tarlá hadi gyakorlásait 
részint a' generál-réten Budán, részint Rákos 
mezején. Miután Aug. 30kán Pesten az új épü
let udvarán számos népség, a’ fő hadi kormány
z ó , ’s katonai hívatalbeliek jelenlétében a’ teljes 
díszben kiállott katonaság előtt pompás egyházi 
dísz tartatott volna, más nap 31 kén megkezdet
tek a’ katonaságnak hadi mutatványaik a’ Ráko
son , mellyeknél leginkább a* pattantyúsoknak 
többnyire csatatűzből álló hadi munkálatjaik Sept. 
4. 5. 6. 17. ISkán kitünőbbek leendnek. A’ na
gyobb manoeuvre csak October felé lesz. Addig 
is a’ Soroksár felé táborba szállott gyalogság te
szi naponként hadforgásait, ’s délutáni 5 — 7 óra 
köztt a’ három hangászcsapat felváltva mulattatja 
a’ vendégeket.

Tek. ns Pest vármegyének 1835diki Aug. 
25dikén tartatott közgyűlésében felolvastatott, 
C s e k József úrnak, b. Radossevich gyalogezred 
ii} ugalm. ezredesének, Sz. Móricz és Lázárrend 
vitézének részére folyó éyi Martins 20kán kia- 
adatott czímeres nemeslevele. A’ tisztelt férjfiút, 
hadi kitűnő érdemei ’s mindenkori hű, serény 
és pontos szolgálati, mellyeket 45 év Iefolyta 
alatt csüggedetlen erővel bebizonyított, méltaták 
e1 szép kijelöltetésre. Ugyan is 1789 óta viselt 
táborozásokban, különösen pedig !789ben a’ tö

rök elleni háborúban Szokol vár kikémleténél, 
a’ franczia háborúban pedig 1793tól 1809kig a’ 
belheimi, steinfeldi, buchelbergi, frekenfeldi, 
gaisbergi, pfrunfti ütközetekben, továbbá Lan- 
drecy, Manheim, Mantua, Alexandria ’s a’ t. 
várak ostromiban, nem különben a’ fleury, am- 
bergi, veronai, campaniai, genolai, st. jacobi 
táborozásokban, a’ caldieroi ütközetben, mint* 
szinte 1 S09ben a’ Szent-Mihályi és Győri csatá
ban , ’s a’ pozsonyi hídfői erősség védelmében, 
végre 18Iliben az oroszok elleni háborúban, a’ 
horodnói, Bialai és Rudniai harczokban minde
nütt ügyessége és bátorsága fényes jeleit adá.

M agyar  já t é k s z ín .  T. ns Pest várme
gye Aug. 2Gkán tartatott közgyűlése örömmel ér
deklé a’ magyar színészet barátit, különösen a’ 
pestieket a’ nemzeti szent ügyért buzgó megyé
nek azon határozata által, hogy addig i s , míg 
az irányzott nemzeti nagy színház fölépülhet, a 
Grassalkovich herczeg által e’ czélra nemesen a- 
jánlott telken, a’ hatvani kapún kívül, olly ide- 
igleni színházat építtessen, melly a’ Budai szí
nésztársaságot, mint mostani helyén, főkép té
len , elég jövedelmet Ön fentarthatására nem vár
hatót csélszerűleg fogadhassa kcblibe addig is , 
még a’ szépért ’s jóért lángoló nemzetiség fényesb 
szállást alkothat Thaliánknak, ’s melly idővel 
valamelly a’ magyar színészethez kapcsolható fiók
intézetté , p., o. vagy conservatoriummá, vagy 
egyéb tárrá fordíttathassék. Kétszeres örömet o- 
kozott pedig a’ határozatnak azon bár valosúlha- 
tandó része, hogy ez ideigleni színház építtetése 
úgy szorgalmaztassék, hogy a’ beálló téli hideg 
előtt ’s így még ez ősszel fedél alá juthasson. Az 
építési ügy kormányát a’ns megye az eddigi kül
döttség kezeiben hagyá tovább i s , mellynek ha
zafiúi buzgalmától minden jót mindenki szíves 
bizodalommal vár. Honm.

Zágrábból írják, hogy idei Sz. Istváni vá- 
sárjok különösen igen kedvező időjáiásu’s népes
sége szokatlanúl nagy volt, ’s az eladók több idő 
óta nem távoztak olly elégúlten bonjokba mint 
most; a’ kereskedés minden ágaiban hasznos al
kuk történtek, de kivált a’ nyers bőrt felemelt 
ára mellett is mohón kapkodák.

Esztergomban Aug. 30dikán hunyt-el nem 
csak az Esztergomi káptalannak, hanem ez érse
ki megyében az egész papságnak Ncstora, Fő
tiszt. Szabó Pál apát, kanonok és főesperest úr éle-
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tén ek S ld ik , papi hivatalának 60dik, papi ju
bileumának pedig iOdik esztendejében. Latin és 
magyar költészeti tehetségeinek szép jeleit adá a’ 
boldogult; a1 szükségtelen neologismusnak nagy 
ellensége vala; egyébiránt buzgó pap, vendég- 
szerető , a’ szükölködők eránt jóltevő, vidám és 
elmés társalkodó. Béke hamvainak !

T h o r  da. Aug. 12. A’ mai nap hajnalán 
alig egy fertály órai rosszul létei után egy jobb 
életre szenderedék az ev. ref. egyház generalis 
directora, az enyedi megye esperestje, ?s az ó 
thordai ref. ekklézsia közkedvességben volt ér
demes papja t. H a r k á n y i  M ik ló s  úr élete 
78dik esztendejében.

Zágrábban Aug. 28dikán halt-meg Schimecz 
Ágnes, egy köszörűs özvegye, teljes elgyengü
lésben életének 109dik esztendejében. Olaszor
szágban Cividaleban született, ’s onnét Schimecz 
Antal köszörűssel mint férjével jött Horvátor
szágba. Fia már 80 esztendős; unokája 50; en
nek legidősb gyermeke 30 esztendős. Féleszten
dő óta volt kéntelen a’ nagy elgyengülés miatt 
ágyban feküdni, de hallása és beszélő tehetsége 
életének utolsó pillanatáig megmaradt.

A U S T R IA .
Ő cs. kir. Felségének házi-, udvari és sta- 

tus-kanczellárja Metternich herczeg Sept. lsőjén 
Csehországba elutazott.

Aug. 26dikán Főherczeg János 0  csász. kir. 
Fensége Liegnitzi útjában Briinnbe érkezett, és 
más nap útját Königgrätzen keresztül tovább 
folytatta. Aug. 28dikán Ferencz Károly főher
czeg Ő cs. kir. Fensége Liegnitzi útjában Erűim
be érkezett.

NAGYBRI T ANNI A.
A’ felső ház Aug. ldiki ülésében Lyndhurst 

lord a’ városi reformbill 15dik záradékához vál
toztatást javalla, melly szerint a’ városi tanácso
sok a’ legtöbbet adózó polgárok közűi választat
nának , ’s a’ javallat 81 szótöbbséggel elfogadta
tott, ámbár a’ ministerek kinyilatkoztaták, hogy 
az alsó ház illy környületek közt bizonyosan \ isz- 
szaveti a’ bilit.

Király Ő Felsége az orangista egyesületek 
iránt hozzá intézett alsó házi felírásra Russel 
lord által következő választ adá: „Vettem tarto
zó formában készült felírástokat, melly bizonyos 
határozatokat közöl v elein a’ hadseregben létező 
orangista egyesületek iránt Valamint eddig úgy

ezután is íigyelmezni fogok a’ hadsereg törvé
nyeivel és fenyítékével ellenkező alattomosságok
ra. Koronám méltósága, úgy az ország bátorsága 
és vitéz hadseregem jóléte is kötelez meggátolni 
minden titkos társaságok bevitelére ezélzó szán
dékot Legyetek megnyugodva, hogy nekem e- 
rős akaratom e’ czélra legsikeresebb eszközök
höz nyúlni.“

Spring-Rice úr, mint említettük, Aug. I l 
dikén előadta a’ budgetet. 1814 óta 40,191,000 
font sterlingei szálítatott-le az adó , különösen 
pedig Grey ministeriuma alatt 6,954,000 fontai. 
A’ jövő esztendei bevételek 45,550,000 ftra, a’ 
kiadások 44,715,000 ftra vannak számítva, ’s a’ 
bevételi felesleg 835,000 font stlg, mellyből 
6— 700,000 ft. a’ nyugotindiai gyarmatosok kár
pótlásául felvett kölcsön kamatjaira kell fizetni. 
Az üveg-adó, szeszes italok árulhatására nyert 
szabadságtól járó adó, Irlandban a’ törvényszé
ki ítélet bélyeg-adója, részint leszálitattak, ré
szint eltöröltettek; az újság bélyegadóját meg 
nem lehete megszüntetni. A’ nyugotindiai köl
csön kedvező feltételeit is örömmel terjeszté-elő 
a’ kincstár kanczellárja. Némcliy tagok sajnál
ják, hogy az újság bélyegadója el nem töröltetett.

Az alsó ház Aug. 15diki ülésében az adós- 
sak börtönzését eltörlő bili, hasonlóan Irlandban 
a’ csendességet fentartó bili is harmadszor felol
vastattak ’s elfogadtattak.

A’ felső ház Aug. 17diki ülésében Broug
ham lord London és Westminster polgárainak 
kérelmét adá-elő az újságok bélyegadójának meg
szüntetése iránt. Londonderry marquis jelenté, 
hogy Aug. 24dikén a’ spanyol ügy eránt fog in
dítványt tenni. Majd a’ városi reformbill vitatása 
folytaltatván, Lyndhurst lord a’ 25dik záradék
nál javallá, hogy a’ városi tanács negyed része 
élethosszig választassék, mi 126 szóval 39 ellen 
elfogadtatott. —

FRANCZI  AORSZÁG.
A’ követkamara Aug. 17diki ülésében a’ ju

ry eránti törvény felett folytak a’ tanácskozások. 
Gaetan de Larochefoucauhl és Garnier-Pagés lí
rák ellene szóltak a’ törvénynek , melly csak a 
politikai vétségek miatti megítéltetéseket fogja 
szaporítani. Garnier-Pagés úr gondolkozásbeli áll- 
hatatlanságot vete szemére Thiers úrnak, ki 1830- 
bárt azt nyilatkoztatá, hogy az ország változat
lan juryt kíván. „Olly időben élünk, mondá to=

)(
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váiib e1 szónok) mell} ben ez «lőtt hallatlan dol
gokat mernek javallani. Ha Parisnak bastillekkel 
bekerítése iránt adatnék-eló törvény , koránse 
rettenuének-vissza a’ nemzeti őrség zúgolódásától, 
hanem inkább feloszlatnák azt. Az alkotványt 
i.s, mint az igazságminister mondá, meg fogják 
félteni, ha a1 választók taníthatatlan kamarát 
küldenek; megfogják azt sérteni, mint 1830ban, 
de akkor majd eszére jő Francziaország.“ Persil 
ur támogató a’ törvényjavallatot, azt nyilatkoz
ta! ván , hogy a’ vádlottnak újabb kezesség adat
nék az által, ha az assisek széke, igazságtalan
nak látván a’ jury ítéletét, azt megseinmíthetné. 
Sauzet, Janvier és Dufaure urak is ellenzék a' 
javallatot. ■■— Aug. 18kán Sauzet úr jelentést tőn 
a* sajtótörvényről, melly a' biztosságban igen 
nagy változást szenvedett, ’s részint lágyítatolt, 
részint pedig annyira élesítetett, hogy az oppo- 
sitiói hírlapok még inkább kikelnek a’ biztosság 
változtatásai, mint a’ kormány javallata ellen. 
A’ biztosság nevezetesen olly hírlapok és folyó 
írások tulajdonositól, mellyek Parisban, Seine 
é-s Oise vagy Seine és Marne megyékben egy hé
ti n hétszernél többször jelennek-meg, 200,C00fr. 
a* hetenként kétszer megjelenőktől 150,000, az 
egyszer megjelenőktől pedig 100,000 fr. kíván 
cautioképen, még pedig kész pénzben ; a’ me
gyei journalok kész pénzbeli cautiója is felemel
tetett ; a’ tulajdon, eskü, és törvények eránti 
tisztelet megtámadásait is sajtóvétségekké bélyeg- 
zé a’ biztosság. Ezután a’ jury-iörvény vitatása 
folytattatott. Agier és Hebert urak javallák, hogy 
ha 7 szó 5 ellen vétkesnek mondja a’ vádlottat, 
a’ bírák ítéljenek, és ha ezeknek többsége a’ 
vádlottnak kedvez, mentessék-fel a’ vádlott. Gui- 
lot úr kinyilatkoztató, hogy a’ kormány nem el
lenzi e’ javallatot, melly azonban félrevettetett. 
Laplague úr továbbá javallá, hogy a’ törvény
szék, ha meggyőződik a’ felől, hogy a’ jury egy
szerű többséggel hozott terhelő ítéletében hibá
zott, egyszerű többséggel semmíthesse-meg a’ ju
ry ítéletét, ’s az ügy más ülésre halasztassék; 
e1 javallat rövid vita után elfogadtatott. — Aug. 
19dikén Yatout úr olly esetekben, midőn halá
los büntetés forog-fen , 8 szózatra kíváná hatá- 
roztatni a’ többséget 4 ellen; ez indítvány titkos 
szavazásra bocsáfatott’s mellette 161, ellene pe
dig 192 szó volt. Az cskiittek titkos szavazását 
illető ezikkelyek mind elfogadtattak.

Midőn a’ követkamara egyik biztosságában* 
mond a’ Journal de Francfort, az új sajtótör» 
vény vítattatott, Garnier- Pages úr e’ nevezetes 
szavakat ejté-ki: „Ti nem akarjátok, hogy re- 
publicanusoknak nevezzük magunkat; jól van 
tehát, ezután mi szegényeknek, ti pedig gazda
goknak fogtok neveztetni; majd meglátjuk, mit 
nyertek a’ megváltozott kifejezéssel.“ E’ fen)e- 
getés azt mutatja, hogy a’ pártok nem a’ despo- 
tismus, hanem a’ tulajdon ellen készítnek há
borút.

Fieschi gyilkos merészletének fóindítója még 
eddig sem fedeztetett-fel, mint a Temps írja. 
Fieschinek minden szava büszkeségre mutat. Egy 
személy, ki eránt ő nagy bizodalommal viselte
tik , a’ fogházban tudakozó tőle, váljon a’ ki
rály most veszélyben forog-e „Most? feleié Fies
chi rövid szünet után, nem! Idő kell arra, míg 
egy második Fieschi találtatik!“ Ugyanazon sze
mély kérdezé, ki vitte őt a’ pokolmív gondolat- 
jára. „Senkise. Tudja-e az úr, hogy kevés em
ber van, ki Fieschinek tanácsot adni képes vol
na?“ Vaudé és Lavocat urak bizonysága szerint 
rendkívüli ésszel bír Fieschi.

Nemours herczeg Aug. lOdikén Londonba 
utazott-el. —' Laffitte ^s Merilhou oppositioi kö
vetek, és Decazes herczeg is ugyan Aug. 19dikén 
a’ királyai ’s királyi házzal ebédeltek.

L E N G Y E L O R SZ Á G .
Kalischi Aug. 24diki tudósítások szerint o- 

rosz császár Ő Felsége Aug. 19dikén érkezett 
Kalischba, ’s délután megszemlélé a’ tábort. Más 
nap tábori pompa volt 's a’ sereg generálai és 
ezredesei bemutattattak, miután O Felsége a’ 
kaukasusi és doni kozákok 's musulman ezred 
tűzgyakorlatára ment, este pedig a’ kórházakat 
látogatá-meg. Aug. 21dikén nagy mustra tarta
tott, az egész sereg a’ császár előtt léptetett-el, 
kit Fridrich németalföldi, és Nassau herczegek 
kísérének. Az egész város és vidék lakosai ösz- 
szegyültek e’ hadi színjátékot bámulni. Este a’ 
városban sétált Ő Felsége kíséret nélkül, ’s a' 
nép tolongva sietett uralkodója látásán örvende
ni. Aug. 22dikén közönséges lovagi tűzgyakor- 
lat, 23dikán pedig tábori istentisztelet tartatott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A1 Journal de Toulousenak Rarcelonából 

Aug. 7dikéról vett eme levelezése érdekes fehi-
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íagosítást ad az ottani esetekről: „Barcelonában 
n»ár régóta egy  szélesen (erjedő titkos társaság 
alkottatott „Isabcllina“ név alatt, melly csak leá
nya egy nagyobb ’s Parisban fészkelő társaság
nak. Llauder general Barcelonába érkezte után 
személyes érdekekből ezen társaság anarchiái né
zeteinek különösen kedvezőleg intézé a’ dolgo
kat. Zea Bermudez ministeriuma tartott a’ kegy
től, mellyet a’ királyné Llauder iránt mutatott , 
ŝ hogy a’ főkapitányokat befolyásuk nagy részé

től megfossza, a’ polgári kormányzást a’ hadi 
igazgatástól el akará választani. Llauder e1 rend- 
szabás által fel ingerel tét vén, a’ mozgás pártjá
hoz állott, mellyet eddig üldözött, ’s annak leg
hevesebb tagjaiból városi katonaságot szerkezte
iéit. A’ polgári kormányzó nem tarthatá-fen te
kintetét; Llauder kénszerítetett mind a’ két ha
talmat saját személyében egyesíteni. Ekkor fel- 
ébreszté az indulatokban Catalonia függetlenné 
tételének gondolatját, ’s kiadá híres manifestu- 
m át, mellynek következése lön -Zea elbocsátása. 
A* czimboraság, mellynek gyarapodását eleinte 
hatalmasan elősegítő, már önmagára nézve is 
fenyegetővé lett; a’ városi és rendes katonaság 
tisztjei tagjai voltak annak; Llauder gátolni a- 
karta kezdeményeit, de hasztalan; fiijában ipar
kodott feloszlatni a’ városi katonaságot. Barcelo 
nát, a’ carlisták üldözése végett különféle szí
nek alatt oda hagyá. Az anarchiái párt befolyá
sa mindég jobban nevekedett; a* reusi zavargá
sok végre alkalmat adának érzelmeit nyilván ki
jelenteni. Barcelonában éppen akkor tartatott a’ 
bikaviadal, midőn Reus történeteinek híre meg
érkezett. Llaudernek, azt gondolák, részvényei 
vannak a’ circusban, ’s ez okból rontatott az le. 
A’ zavargók elfogására küldött sereg nem akart 
lőni, ’s fegyvereit elhányta. Az ísabellina czim- 
boraságnak egyik hc\iilt agyú tagja a’ fövenytér
re állott,, ’s e’ szavakkal Jázítá a’ népet; „Pajtá- 
sim , niit csináltok? erőtöket ’s bátorságtokat 
mire vesztegetitek? Egy fa épület lerontására, 
melly azért állítatott-fel, hogy titeket gyönyör
ködtessen, és az elnyomás fájdalmait elfelejtesse 
veletek, de fenállni hagyjátok a’ márvány palo
tákat, zsarnokaitok lakhelyeit vagy is barlang
jait? Minthogy most éppen összegyűltetek, ’s 
egyesülésieknél fogva elnyomóitok sorsának ítélő 
bíráivá lettetek, tehát azokra kell rohannotok! 
Ha akarjátok, jelen van szabadulástok napja. Ha

vezérre van sziikségtök, én ajánlom magamat, 
’s kész vagyok a’ szabadság diadalmáért feláldoz
ni éltemet. Esküszöm, hogy titeket el nem hagy
lak , míg szabadulástok munkája végre nem haj
tatott.“ Erre minden szegletből zajos tetszés ki
áltás harsogott. „Jól van tehát! valamint én meg
esküdtem , hogy titeket el nem hagylak, úgy ti 
is esküdjetek-meg, hogy engem einem  hagy
tok, ’s legyetek bizonyosok a’ győzedelemről “ 
Esküszünk! Ion az egyező kiáltás. Ezután odébb 
ment a3 nép, ’s nehány óra alatt lángba borult 
a’ klastromok nagy része. A’ város kapui bezá
ratni parancsoltattak; mert ezek a’ városon k í
vül történtek, de az őrt álló városi katonaság 
nem engedelmeskedett. E’ naptól fogva a’ czim
boraság ura a’ városnak; hat tag választatott be
lőle a’ városi tanácshoz, ’s ezen új tanácsosok 
írtak-alá minden irományokat a’ nép nevében. 
Llauder meghallván ez eseteket, Barcelonába jött; 
de üldözőbe vétetett; őrsége lőni nem akarván, 
a’ fellegvárban keresett menedéket, honnan más 
nap eltakarodott. Seregeket parancsolt a’ város 
felé nyomulni, Bassa general, a’ város kormány
zója , 800 emberrel megérkezett, Molina del Bej 
ből is 2 ezer ember jött. Bassa elibe egy válasz- 
totság küldetett, melly őt szándékáról verné-le. 
E’ rettenthetetlen general azt nyilatkoztatá, hogy 
vagy meghal, vagy megfenyíti a’ lázadókat, ’s 
kíséret nélkül a’ városba ment. Mi lett sorsa, 
tudva van. Most a’ czimboraság kormányoz e- 
gyütt a’ királyné tiszthatóságával. Pastors ge
neral, a’ fellegvár parancsnoka, ideigleni főka
pitánnyá, Ayerbe ezredes ideigleni kormányzóvá 
neveztetett. Madridból váratnak a’ parancsolatok.

Barcelona Aug. 5diki borzasztó történeteiről 
a’ Journal politique de Toulouse Aug. 7ikén vett 
levélből ezeket közli: „Minden gyárak felgyúj
ta lak , mellyekben gőz erőmívek használtattak; 
hány embert emészte-meg a’ tűz , nem tudhatni; 
hanem a’ bizonyos, hogy francziák és angolok 
is lettek e’ nap áldozativá. Aug. ödikán a’ vám
házat is fel akarta gyújtani a’ nép, de ebben 
fegyveres erő által meggátoltatott. Midőn a’ sze
rencsétlen Bassa már tűzben feküdt, a’ kannibá
lok egyik karját kiszakasztották, ’s annak egy 
részét felfalták.“ — Ismét egy Aug. Sdikán költ 
barcelonai levél, a’ Gazette de Francéban, így  
ír: „A’ kormányzó palotája kiraboltatott ’s föl
dig lerontatott. Bonaplata, Vilarguet és mások
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pompás gyárai, mcllyeknek készítményei vetél- 
kedhetének az angol és franczia gyármívekkel, 
lángba borítattak. A’ tulajdonosok és munkások 
hasztalan ellenállás után vagy megölettek, vagy 
a’ lángok martalékivá lettek. Bonaplata úr egy 
csapat sorkatonaság közepében, melly e’ ször
nyűséget fegyveres kézzel nézte, talált menedé
ket a’ nép dühe ellen. Valóban rémítő tanúság 
e’ revolutiói férfira nézve, ki minap ugyanazon 
pórnépet hevesen tüzelte a’ szerzetesek ellen! 
Némelly angol és franczia házak sem kíméltet- 
tek-meg, noha Paris és London kormányai Chri
stina és leánya iránt sympathiával viseltetnek. 
Végre vagy száz lázadó elfogása által meggátol
tatott az Öldöklés és gyújtogatás. Éjjel az ezre- 
dek muzsikakarai honi dalokat játszottak. Aug. 
Cdikán bizonjos ideigleni kormány nemű városi 
tiszthatóság állítatott-fel, melly igazgat, végez, 
kormányoz. Llauder honárulónak nyilatkoztatott, 
a’ kormányzás tőle elvétetett, ’s üldöztetni pa- 
rancsoltatott; minél fogva kéntelen volt a1 tarto
mányt sőt Puycerdát is elhagyni és Francziaor- 
szágba szaladni. Az említett városi tiszthatóság 
követeket küldött Valenciába D. Francisco de 
Paula infanshoz, megtudni tőle, nem vólna-e haj
landó Catalonia alkotványos koronáját elfogadni. 
A’ királyné tehát már nem esmertetik-el Catalo- 
niában, ’s a’ throntól megfosztatott. D. Pedro 
Pastors general ideigleni kormányzó. E’ zavarok 
igen kedvezők a’ carlista insurectiónak, melly 
pénz és fegyver szűke mellett is igen terjed. Per- 
pignani levelek valósítják, hogy Llauder kénte
len volt Puycerdából Francziaországba menni; és 
így ő Barcelonából a’ lázadók által íízetett-ki, Puy
cerdából pedig azért kellett eltakarodnia, hogy 
a’ carlisták kezébe ne kerüljön, sőt, úgy látszik, 
Pu) cerda kormányzója sem tért-vissza, ki őt 
Francziaország felé futtában védelmezte. Llauder 
famíliája Pamplonába érkezett/4

D. Carlos hadserege, így ír a’ Quotidienne 
Aug. ÜOdikán , az Ebron átkelt ’s Castiliába nyo
mult. E1 szerént elkezdődött a’ munkálat, melly 
a' háborút uj színhelyre teszi-át, ’s a’ legitimitás 
ügyének megmérhetetlen sikert adhat, ha a’ kö
vetkezés megfelel a’ merészletnek és vállalatnak 
Merino, Cuevillas és Villalobos, kiket a’ christi- 
nosok levelezései szerint Bedoya ’s más generá
lok már sokszor semmivé tettek, V. Károlyhoz 
mentek, vele tanácskozni ’s parancsolaté meghal

lani az új munkálati terv iránt, mellyet Ő Fel
sége Bilbaónak félbeszakított ostroma óta elfo
gadni méltóztatott. A’ carlista vezérek e’ gyűlés
ben az Ebrón átkelést elhatározván, V. Károly 
Puente-Larra felé indult, hova August. 9dikén 
este érkezett ’s Villalobos osztályával egyesült, 
’s e’ haderő Aug. lOdikén reggel az Ebrón át- 
menvén , a’ christinosokat Bedoya vezérlése alatt 
visszaverő Pancorbóba. Moreno és Villalobos a’ 
királlyal vannak, Cuevillas és Merino seregeik
kel együtt majd Castiliában fognak hozzá kapcso
lódni. Iturralde a’ navarriai batalionokkal Cordo
va mozdulásira vigyáz, ki Logrono vidékén tar
tózkodik. Guergue brigadás, négy navarrai ba- 
talionnal, két erős guerillával és egy század lán
csással , Cinco-Villason keresztül Arragoniába Sa
ragossa felé nyomúl V. Károly ottani híveit vé
delmezni. Más részről a’ carlisták most is írun 
előtt állanak , Castor general pedig folyvást fe
nyegeti Bilbaói. A’ munkálatok további folya
mata még titok; annyi mindazáltal bizonyosnak 
látszik, hogy a’ barátokon elkövetett erőszakos
kodások határoztaták-el azon terv kivitelét, melly- 
nek különben még későbbre kellett volna marad
ni. A’ jelen időpontot minden carlista vezérek 
kedvezőnek találták az elébb nyomulásra. Azon
ban még nem tudhatni, váljon a’ hadsereg azon 
hegyek felé menend-e, mellyeket Madrit fő útja 
vág keresztül, vagy pedig Burgost próbálja be
venni, hogy ott a’ király kormányszékét felál
lítsa. A’ békés lakosok boszankodását Catalonia 
és Arragonia vérengző történetei miatt, Llau
der, Coluby, La Hera és több jeles generálok 
Francziaországba költözését, a’ hijános fenyíté
ket a’ hadseregnél, mellynek altisztjei a’ revolu
tiói mozgáshoz szítanak, és az elfajultság min
den okait megfontolván, meg kell engedni, hogy 
V. Károly jobb időpontot nem választhatott Ma
drit bitorló kormányának megrendítésére/4

D Carlosnak Castiliába menetelét Puente- 
Larrából Aug. lOdikén kőit levél (a’ Gazette de 
Francéban), és a’ Messagernak Aug. !20diki szá
ma is valósítják. Az utóbbiban még azon kívül e’ 
tudósítások is olvashatók: ,,A’ Spanyolországban 
dühösküdő mozgás már sok generálokat és főtisz
teket szalaszta határainkon túl. Llauderen és Co- 
Iubyn kívül La Hera general is , ki miután Bil
baói az ostrom alól felmenté, nyugalomra bocsá- 
tafott, ’s Barcelonában Bassa generálnak az er-
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kelyről Icdobatásakor palotájában volt, Franczia- 
országba érkezett. Barcelonában a’ dolgok folya
mata igen rendszerű, ’s a1 Madritban kormány
zókra nézve talán veszélyesebb a“1 folyvásti ren
detlenségnél Bizonyos , hogy Saragossában meg
öletett a’ főkapitány. Murciaban is sok klastrom 
és szerzetes megégettetett. A’ főtisztek örömest 
gátlanák a1 mozgást; de a’ seregek ’s altisztek 
gyámolítják azt, és ez az ok , miért sok főtiszt 
kiköltözik. Madritban, Alig. I2diki levél sze
rint, a’ cataloniai szomorú esetek híre egy pil
lanatig sem zavarta-meg a’ köz rendet. A1 kor
mány még semmi rendszabáshoz sem nyult, 's 
könnyen meglehet, hogy a’ madriti juste-milieu 
párt ismét a’ franczia avatkozást fogja segítségül 
hívni; a' köz vélemény a’ cortesek összehívása 
mellett szólott, ’s mint rebesgetik, Sept. 2 ükére 
van határozva összegyiilésök. Ha ez való, úgy 
az indulatok lecsilapodnak.“

Az Alig. Zeitung madriti levelezője Aug. 8di- 
káról többek közt írja: hogy az északi hadsereg
nél ismét a' henyélés állott-elő; Cordova, mint 
beszélek, elbocsátatását kérte , 's Új-Castilia fő
kapitánya leend; a’ carlisták ismét orron fogva 
hurczolják a’ seregeket. Merino Jul. 3 liken Bio
jában Ezcaroy mellett mintegy 900 emberrel is
mét feltűnt. Cordova Aug. 3dikán Logronóból 
két osztállyal egy fordulást tőn Navarrában. Szá
lások készítettek 5 ezer angol számára. Portu- 
galliában Le Charlier general megbízatott 3— 4 
ezer embernek a' spanyol királyné szolgálatába 
fogadásával. A’ hadminister több végzeteket bo- 
csáta-ki, mellyek igen jó befolyással leendenek 
a1 sereg szerkezetére; egyik nevezetesen rendeli, 
hogy az előlépés fokonként és a’ szolgálati idő ’s 
érdem szerint történjék; senkise kaphat katonai 
rangot, ki hadi szolgálatban nem áll. Azonban e’ 
végzet ellen legelőször is maga a’ hadminister 
vétett, fiját D. Javier Giront, ki csak hét esz
tendő óta szolgái és csatában sohase volt, a’ test
őrség tiszti karának fejévé akarván nevezni, 
miért nagy morgás támadt. Quesada general, ki
től a’ gyalog testőrség fő parancsnoksága el véte
tett, s helyette Madrit főkapitányságával kínál- 
tatott-meg, de ezt el nem fogadá, nyugalomra 
bocsátatott Rodil generállal együtt. Eurile gene
ral helytartó Manillából Cadixba érkezett, ’s hi
hetőleg tengeri minister leend.

Az Indicateur de Bordeaux szerint Ripoll-

ban Aug. lOdikén republikánus dalok éneklése 
és éljen a’ királyné! éljen a’ hon! kiáltások közt 
raboltattak-ki a’ klastromok és eg>házak; Ber- 
garában hasonlóan , mellynek kormányzója, se
regével együtt, egy erős klastromba vette ma
gát. A’ saragossai Aug. 12diki hírlapok közük a’ 
proclamatiókat és a’ királynéhoz intézett kérel
meket, mellyekben 1. szükséges reformok , 2. az 
új rendtől idegen tisztviselők elbocsátása, 3. tar
tományi junták szerkezése, 4. a’ klastromok el
törlése kéretnek. Barcelonában és Saragossában 
nagy szorgalommal szaporítatnak a’ nemzeti ő- 
rök, és szabad csapatok szerkezteinek a1 carlis
ták ellen menendők. Barcelona, Aug. lld ik i le
vél szerint, csendes; a’ gyújtogatok közül hat 
agyon lövetett; a’ tiszthatóság minden papiroso
kat elégettetett, mellyek a’ közelebbi tíz eszten
dő alatt szabadelmüek ellen indított perekhez 
tartozónak. Cadixban és AJicanteben is történtek 
zavargások. A’ Renovateur Aug. 20dikán mond
ja , hogy a’ kormány telegraph által tudósítatotl 
Majorca szigetnek D. Carloshoz pártolásáról.

Parisból Aug. 2‘idikérő! érkezett kereskedő 
levelek valósítják a’ közelebbi hírlapunkban köz
lőit madridi történeteket azon hozzáadással, hogy 
a’ városi katonaság, mellytől eredt gyanitható- 
lag a’ mozgás, Aug. I6dika’ reggelén a’ királyi 
könyvnyomtató intézetet elfoglalta, a’ néphez 
és az őrizethez, melly mint tudva van Pradoba 
vonta magát, proclamatiót bocsátott, ’s ebben a’ 
ministerium lebuktatását, mint vállalatának czél- 
ját jelenti, és fogadja, hogy a’ fegyvert addig 
le nem teéndi, míg e’ czélt el nem érte. A’ pro
clamatiót a’ nép hidegen fogadta ’s egész nap 
csendesen viselte magát. A’ regens királyné Aug. 
17dikére Madridba váratott.

A’ madridi Gaceta felhatalmazottnak jelenti 
magát azon állítás megczáfolására, mi szerént az 
Elliot lord eszközlésével kötött titkos egyezés ál
tal a’ kormány egyezését adta volna II. Isabellá- 
nak a’ D. Carlos legidősb fiával leendő egybeke
lésére. Az udvari újság e’ hírt nevetségesnek és 
képtelennek festi. Ha valaki annak hitelesítése 
végett az éjszaki sereg munkátlanságát hozná- 
fel, vegye feleletül, hogy csak az angol és fran
czia segítő seregek váratnak elhatározó ütközet 
kivitelére.

A’ madridi „Ecoa ccnsurán keresztül men-
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Vén, Aug. I4d. reggelén már sajtó alatt volt, 
midőn a’ polgári kormányzó azon parancsolatot 
küldte a’ szerkeztetéshez, hogy a’ Barcelonai 
hivatalos levelek nem közöltethetnek. így az Eco 
czímü újság csak esteli 6 órakor jelenhetett-meg. 
A’ követkamarának azon tagjai, kik a’ Saragos- 
sai juntában részt vesznek: Rodriguez Vera, Polo 
y Monge, és Ortiz de Velasco.

A’ Gazette de France Aug. 22dikéről egész 
bizonyossággal jelenti, hogy D. Carlos Palma
ban, Majorca sziget fővárosában királynak kiki- 
áltatott.

A' regens királyné Don Sebastian infansnak« 
adott azon engedelmet, hogy Olaszországban tar
tózkodhasson, Jun. 22dikén visszavette, s kí
vánta , hogy a’ parancsolat vételétől 30 nap alatt 
Spanyolországba visszatérjen. Az infans Julius 
22dikén költ válaszában kinyilatkoztatja, hogy a 
regens-királyné kívánatát nem teljesítheti; hogy 
ámbár VII. Ferdinánd legidősb leányának mint 
thrónörökösnek, törvényes fejedelme parancso
latinak engedvén, a’ hűség esküjét letette; de 
most látja, hogy D. Carlos Spanyolországnak tör
vényes királya, kinek a* hűségi esküt, mihelyt 
az szabadságában állott, le is tette.

A’ Journal des Debats ekép ír : Szomorú hí
rek érkeztek Madridból. A’ főváros különböző 
részeiben uralkodott pezsgés és nyugtalankodás
ból könnyű volt előre látni, hogy Barcelona, Sa
ragossa és Valencia rendetlenségei Madridban is 
csak hamar viszhangra fognak találni. Im p a r 
t ia l :  Madrid Aug. 16d. estéjén. A'1 sereg fegy
verben, várva a’ parancsolatokat, mellyek nem 
érkeznek. A1 felköltek tökéletes urai Madridnak. 
24 tagból junta állítatott gróf de las Navas oppo- 
sitioi követ előlülése alatt. E’ junta meg van bíz
va , hogy a’ királynétól 1 , a’ ministerek vád alá 
vételét; 2 , határtalan sajtó-szabadságot; 3 , a’ 
klastromok eltörlését kívánja. Igen hihető, hogy 
a’ ministerek beadják elbocsáttatási kérelmüket 
Arguelles, las Navas, Galiano és Calatrava em- 
legettetnek követőikül. Az „Election“ szerént 
már le is buktatott a1 ministerium, ’s Arguelles, 
las Navas és Galiano neveztettek ministerekké.

Első dolga volt az új ministeriumnak, hogy a' 
királynénak a’ történtteket megüzenő, ’s kívánó, 
tőle, hogy 24 óra alatt Madridba jőjön, a’ con
stitute kihirdetése végett. Ha pedig ezt nem ten
né , minden rangjához illő becsülettel hazájába 
(Nápolba) fog visszaküldetni.

A1 Gazeta extraordinaria de Madrid August- 
17dikén közli a’ királyné következő végzetét: 
1 czik. Madrit ostromi állapotban tétetik, ennek 
következésében a’ felsőbb katonai hatóság mind 
azon rendeléseket fogja tenni, mellyek illy eset
ben hatalmában vannak, és minden egyébb tiszt
hatóságok rendeletcinek engedni kötelesek. 2 
czik. Minden polgári és katonai tisztviselők, ha 
városi katonasághoz tartoznának is , kik e’ vég
zet kihirdetése után illető helyeiken haladék nél
kül nem lesznek, már csupán ez által elvesztik 
tisztségeiket. 3 czik. Minden törvények és kir. 
határozatok, mellyek e’ jelen végzettel ellenke
zésben állanak, mind addig maradnak felfüggeszt
ve, míg a’ jó rend és csendesség helyre nem áll. 
San Ildefonso Aug. lGdikán 1835.

A’ Moniteur Aug. 24dikén ezt írja: Madri
di Aug. 17diki levelek jelentik, hogy az előtti 
napi nyugtalanságok fegyver nélkül véget-értek. 
A’ rebellisek a’ hozzájok intézett felszólításra le
tették fegyveröket. A’ városi katonaság felzen- 
dült három bataliona elbocsátatik. Ezen kívül 
hathatós rendszabások vétetnek-elő, hogy hason
ló rendetlenségek ne történjenek. Aug. lődikán 
Madrid ostrom-állapotba tétetett, és a’ törvények 
felfüggesztettek.

Bayonneból Aug. 23dikáról telegraphi üze
net jelenti, hogy Evans és Alava generálok Aug. 
22dikén 1500 emberrel S. Scbastianba érkeztek.

P O R T U G Á L L Á .
Londonba August. 2dikáig terjedő lissaboni 

újság-levelek érkeztek. Ezek szerént Jervis d’At- 
toguia kapitány és Saldanha marsai adjutánsa, 
Louie marquis helyébe tenger-ügyi ministerré 
neveztetett. A’ portugali ministerium rendes se
gítő sereget Spanyolországba küldeni, költség- 
kímélésből nem akar.

Kiadja K u lts  ár A. — Szerkezted G a lv á c s y . Zöldkertutcza Q8olfybad)CV(® <ifft') 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  UraA? utexája 6J2 szám.



2 0 .  s z á m .  HIRDETÉSEK
Ä  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 h o z ,

Trattner és Károlyi’
Könyvnyomtató-Intézetében Pesten, úri útsza 612. sz. (vagyis a’ Párisi útsza irá

nyában) épen most van sajtó alatt:
A ’ S z ö v e t s é g e s

É J S Z A K  A M E R I K A I
S t á t u s o k ’ H i s t ó r i á j a .

Angolyból, Hermann Ágoston Professor
után fordította

&. K á r  o ly. 8ad rét 2. kötetben.

(2) Figyelmeztetés. Egy miveltségénél’s erkölcseinél fogva legjobb hírben lévő 
fam ília, mellynél a’ társalkodási nyelv német és franczia, jó házból származott egy vagy kér. 
leányt nevelés végett maga körébe felfogadni kívánna. Bővebb tudósítás adatik postabértől 
menu levelekre, mellyek A. S. betűkkel a' pesti szab. Tudakozódó-intézethez lesznek u- 
tasítandók. (2 )

( 1 )  H i r d e t é s .  Esztergám ban a’ fóútezán újonnan épült egy emeletű Deininger 
ház, mellybcn 7 szoba, 2 konyha, 2 éléskamara, alatta mindenütt pinrze, istálló, kocsiszín, 
’s egy kis házikert van, szabad kézből eladandó. A’ venni szándékozók méltóztassanak ma
gokat helyben a’ tulajdonosnál, vagy Besten a’ bécsi broncz portékák’ rakhe!)ében, az urak 
útezáján jelenteni. (2 )

(3) Hirdetmény. A’ Kalocsai Érsekség részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
f. 1835dik e. September hónap** 28dik napján, és utánna következendő napokban a’ Kalocsai, 
és Bácsi uradalmakban lévő haszonvételek, jelesen: Kalocsa városában , Szent-Istvány hely
ségben és Bács mezővárosában helyheztetett sörházak pálinkafőzéssel ; némelly korcsmák pá
linkaméréssel ; mészárszékek; több puszták, kaszálló rétek, vadászat jussa, és cgyébb regale 
beneficiumok a* szokott reggeli és délutáni órákban az I83Gdik esztendei Boldogasszon hava 
Iső napján' 1 három egymásután következő esztendőre, az 1838(1 ik esztendei Karácsony hó utolsó 
napjáig, ugyan Kalocsán az inspectori cancelláriában tartandó árverés útján a’ legtöbbet ígérő
nek haszonbérbe fognak bocsátatni. A’ többi bérleti feltételeket meg lehet addig is az inspectori 
kanczelláriában minden órában tekinteni. Minélfogva a" bérleni szándékozók elegendő bánat
pénzei ellátva a’ fent kitűzött helyre és napra illendően meghívatnak. Kalocsán Kisasszony 
hava 18kán 1835. Boromísza János, s. k. inspector. ^3)

(3) Hirdetés. A’ Munkácsi és Szent Miklósi uradalmak’ er
deiben lévő tölgy és bikk inakkoltatásról. T, ns Beregh vármegyében heJy- 

& ásodik F é le sz ten d ő  1835.



heztetettj Munkácsi és Szent Miklósi uradalmak részéről közhírré tétetik: hogy folyó eszten
dei September 21dik napján Munkácson az uradalmi fótiszttség cancelláriájában reggeli 9 óra
kor kezdve ,  a fent nevezett uradalmak erdeiben az idén termett tölgy és Likk’ makknak hasz
nálása nyilvános árverés útján az árcndális summának három terminusokon leendő előre va
ló letétele mellett ki fog béreltetni. Melly időre az effélét kibérlcni kívánók ezennel illendően 
meghívattatnak. Munkácson Augustus 19kén 1835. (3 )

Nagy Lotteria
Z i n n e r D. és t á r s a

c s á s z á r i  k i r á l y i  s z a b a d a l m a s  n a g y  k e r e s k e d ő k n é l  B é c s b e n .
■ Legfelsőbb engedetem mi'Ile.t TíVOÜnak ^ ^ e H n .  inUZeU

sorszámokban (serien) 0 0  s z á m m a l ;

Az első  k ih ú zo tt s zá m  nyeri a1 szép és kedvelt T iv o l i t  Bécs m ellett, a1 hozzátartozó épü
letekkel, földekkel, és teljesbútrozatival együtt, vagy helyette váltságul 2 0 0 ,0 0 0  fi. v. ez. 
A 'm á so d ik  szám  n y e r  6,000 latnyi, *s 3 0 ,0 0 0  v. ez. ft értékű ezüst készületeket 48 személyre ; 
A’ h arm ad ik  szá m  n yer  5,000 htnyi ,  ’s 2 5 , 0 0 0  v . ez. ft értékű ezüst készületeket 18 detto; 
A’ n egyed ik  szá m  n yer  4,000 latnyi , ’s 2 0 , 0 0 0  v. ez. ft értékű ezüst készületeket 36 detto; 
Az ö tö d ik  s zá m  n y e r  3,C00 la'nyi,  ’s 1 5 ,0 0 0  v. ez. ft értékű ezüst készületeket 36 detto;
E ’ k i já ts z á s b a n  le s z e n  2 0 , 1 0 0  n y e r t e s ,  k ik  5 2 5 ,0 0 0  í t  ’v á ltó  c z é d u lá -

b a n  n y e r n e k ,  fö lo s z tv a :
200,000; 30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 5,000; 4,000; 3,000; 2,000; 1,000; 
600; 400; 250; 125; 100 stb. n)7erésekre; ezek közt van 4 igen jeles, 6,000, 5,000, 4,000, 
3,000 latnyi ezüst nyerés, melly ezüst mívek 13 próbásak ’s legjobb mesterek által egészen

újonnan készítettek.
Egy sors ára 5 forint pengő pénzben,

és öt sorsra egy szabad sors adatik ingyen, melly nem csak a’ főhuzáshan, banem a’ különös 
jutalmakra is játszik , *s minden esetre nyerni fog. Ezek elfogytával öt sorsra csak egy kö
zönséges sors fog adatni. Bővebben értesít a’ játékterv.

Bécs, Jul. 1. 1835. Z i/m er D. és társa
cs. kir. szab. nagykereskedők Köllnerhofgasse Nro 739.

E’ kitűnő Lotteriából sorsokat kaphatni E u i i e W ä l d e r  testvérek írószobájában Pesten
országút 56Sd. sz. a. . (1 )

)( 0 )(

A J G a b o n á n a k  Pesti piaexi ára Sept. 4-difién 1835. P é n z f o /  y  a  m  a t .*
p . n o i j i  ■té
rő rá ltú  gar. tifz ta közép

iie rű
al ább 
ra ló

pozsonyi m é- 1 
rő r á l tá  par. j tiszta közép

izerü
alább
ra ló Be'c« September 2-dikán 1835, középár.

T is z t a b ű z a 1331 126} 120 Zab ~3S? 37} 34} Status 5 pC. kötél. 1 0 1 } } [ 1834ki Status köles _ _
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21. 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 .
P E S T E N S zerd á n  Szent-.M ihályhó’ 9dik  napján. 1835 .

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  Sept. 3dikán, A’ mai napra ha

tározott 353dik országos ülés mind a’ két táblá
iu l II órakor vala kezdendő ; de mindjárt az il
lés elején közös ölesre gyűlt-egybe a’ fő és alsó 
tábla, hogy az 0  Felsége czímétés az 1825— 1827 
’s 1830ban öszveszedett és felterjesztett sérelme
ket és kívánatokat tárgyazó kegyes kir. válaszok 
felolvasását meghallanák. Minekutánna az alsó 
táblánál még egyszer mind a’ két k kir. válasz 
felolvastatott, a’ szólás-szabadságot illető új üze
net vétetett vitatás alá , ’s ugyanez megállapitat
ván , a’ Főrendekhez küldetett. A’ most említett 
kegyes kir. válaszok itt következnek : 1) Az I. 
Ferdinánd czímet illető:

Sacrae Caesareae et Regio Apostolicae Majeslatis, 
Domini, Domini Clementissimi Nomine, Serenissiino 
Archiduci, Reverendissimis , ele. benigne inlimandum: 
Cum Titulus FERD1NAND1 I. Auslriae Imperatoris  ̂
quo Allefata Sua Majestas Sacratissima post assertam 
per piae memoriae Divurn Genitorem Suum Augustae 
regnanti Domui praediclam haeieditariam dignitatem uti- 
tur, nec subnexum huieee Hungáriáé et Partium eidem 
adnexarum Regis Titulum respiciat, nec praedicti Re
gei, in quo successio Eundem , quem in reliquis Regnis 
et Ditionibus haereditariis , in , et extra Germaniam si- 
tis , juxta stabilitum articulo 1. ct 2. 1723. Successions 
ordinem , inseparabiliter ac ind!visibiliter possidendis , 
Principem concernit , — velut fiiam propriam consisten- 
tiain et Constitutionero habentis , nullique alteri Regno 
au* Populo obnoxii, Juribus, aut legali ejus indepen
dence, fundamentalibus legibus, et signanter articulo 
10: 179? expressae et constabililae , officere, vei dero- 
gare valeat , bisque in sensu benigni Sui inauguralis Di- 
plornatis, illibate conservandis, Eadem Sua Majestas 
Sacratissima pro munere Suo Regio, in conformitate 
declarationis , cum aditu Sui regiminis Dominis Statibus 
et 00  ddo. 2. Mártii a. c, factae , caeteroquin conslan- 
ter intents s it ,— Altefatara Suam Majestatem Sacratis- 

Mdsodik Felesztendő>

simám Dominis SS. et 00. erga eorum Repiaesentatio- 
nem ddo. 19. Augusti a. c. substratara , benigne declara- 
ri jussisse: adliibitum per Eandein praedicti FERDINAN» 
Dl I. Austriae Imperatoris Titulum, prout et id, quod 
in subnexa huic Hungáriáé Regis compellalione expressa 
ordinis, quo Eadem in dicto Regno gloriosos Suos hujus 
noininis Praedecessores excipit, mentio non occurrat, et 
probatae hac in parte lám praeteritorum saeculorum , 
quam recentissimi temporis observanliae, et ipsis per 
Dominos SS. et 00. citatis legibus fundainentalibus o- 
mnino congruere ; — Suam proinde Majestatem Sacratis- 
simam , — quae Ipsa avitarn Regni libertatém, et lega
lem independentiam in omne aevum salvam esse cupit, 
— non dubitare — omnem ex assumpto FERÓINAK Dl 
I. Austriae Imperatoris Titulo conceptam Dominómra 
SS. et 00. sollicitudinem , benigna bac Sua declaratione 
sublatam esse. In reliquo suramefata Sua Majestas Cae- 
saieo-Regia Apostolica Iisdem Dominis Statibus et Or- 
dinibus Regni Gratia Sua Caesareo-Regia clementissime, 
ac jugiter propensa manet. Per Sacram Caesaream et 
Regio Aposlolicam Majesta'em Viennae 3la Augusli 1835* 
Baro Al oys i us  Mednyánszky ,  m. p.
2) Az országos sérelmeket és kívánatokat illető:

Sacrae, Caesareae et Regio Apostolicae Majestatls, 
Domini clementissimi Nornine , Serenissiino Archiduci , 
Reverendissimis, etc. benigne intimandum: Alleíatam 
Suam Majestatem Sacratissimam ea gravaminum et po- 
stulatorum puncta, quae occasione Comitiorum anni 
1827. et 1830. demisse substrata, incidentique ex illő, 
quod non secus, quam debite auditis pratvie Jurisdi- 
ctionibus, institutaque ulleriori elucubrandorum elucu- 
bratione pertractari quiverint, ad even tűm bujus neces- 
sario differenda erant, quorumve intuitu subin jam Di- 
vus Genitor Suus benignas elargitus est Resolutiones, 
Dominis Statibus et Ordinibus intiinandas, sibi referri 
et horum intuitu, interea etiam , usque dum super cae- 
teris hujus generis gravaminibus et postulatis mox atque 
haec, úti Ipsa Sua Majestas Sacratissima quam maximé 
desiderat, in eum adducta situm fuerint, ut cum con-



(  «62 )
(íh escen'ia anirni «ui «uperari pos^int» semet dementer 
resolvent, sequentia Domini« Statibus et Ordinibu« in- 
tirmnda benigne jussisse: Et quidem quoad gravamina, 
el postiilata in demissis ddo. 3ae Április et 4ae IVlaji 
anni 1827 Repraesentn'.ionibus , et ad bas editis beni- 
gnis Resolutionibus attacia, a que in specie ad 27. Cum 
Ignobiles in Prnedio Meréte tenuta possidentes a ratio- 
ne universarum facultatum suarum, et emolumentorum 9 
atque adeo usus fruclus etiam e tenutis nobiliiaribus 
percepti, ductu Regni légiim , et praevigentis in recon- 
tributionali legális iystematis , pendendae contribution! 
subsint, Suarn Majestatem Sacratissimam Resolution! 
hoc in inerito Cocnitatni Ves/primiensi via Consilii Regii 
Locumtenentialis sub 9na Augusti 1825. intirnatae porro 
quoque inhaerere — Ad 47. Ex gratia Divae Theresiae , 
qua relationale pret'um ope benignae Suae de 9a De- 
cernbris 1747. Resolutions . (facilitate, idem pro ratio- 
ne adjunctormn modilicandi et alterandi expresse reser- 
vata) cum florenis 9. xiis 45. caeteroquin non solum 
„Schemnicziensi S. Michaelis, sed reliquis etiam plum
bum producenlibus earum partium Urhurarialibus pla- 
ridavit , aut ea Divi Genitoris Suae Majestatis v acratis- 
simae dementia, qua fine exstimulandae latentium in 
terrae visceribus opum productionis , de tempore in tem
pos nolabiles adjutae, et pre»ii additamenta usque an
num ISIS, quo piimarii reluit ionalis pretii solutio in 
conventionali inoneta resoluta est , benigne applacidata 
fuenmt, consequentia ad obligationem ex praelensa con- 
ventione proflueutem id , quod urburaria'us hujus eino- 
lumentis decessit, suppletorie compensandi necti pror- 
8H9 nequeunte, — proposito ad punctum hoc dicti urbu- 
rariatus postulalo locum dari non posse. — Ad 57. Suarn 
Majestatem Sacratissimam meritum postulati puncto hoc 
propositi, et respective Repraesentationis per Comita- 
tum Torontáli nsern Con>ilio Regio Locuintenentiali de 
1()a Augusti 1825. submi-^sae, sibi referri cui asge, fun- 
damentisque ejusdem medio specialis Coimnissionis Re- 
giae investigare procuranlis , circa operas pub'icas in 
oommunem u'Uita em tendentes, per Districtus eliam 
Kikindeusis incolas, aequa in proportione participandas 
congrua benigne disposuisse. — Ad 58. Circa postulatum 
districliiuni Jazygum et Cumapnrum congrua Suarn Ma
jestäten» Sacratissimam medio tempore benigne disposuis- 
se. — Ad 60. Ea, quae legis et justiliae sunt, jam per 
Divum Majestatis Suae Sacratissiraae Genitorem dispo- 
sita esse.— Ad 67> et 123. E pertractationibus in nexu po- 
gtulali per Comitatus Ahatijvariensem et Zaladiensem , 
ratione desurai solitae a nobilibus opificibus et quaesto- 
ribus per civitatem Cassoviensem et Doininia Ludbregh '

et Sz. Grotli taxae nundinalis interpositl praesusceptis, 
comperto e o : quod penes defectum clarae et disertae 
legis varius in variis Jurisdictionibu«, Dominiisque ter- 
res'ralibus hoc in respectu ab anliquo vigeat usus; be
nigne desiderare Suarn Majestatem Sacratissimam, ut 
Domini SS. et 0 0 .  negotio hoc omni ex obtulu matu
re perpenso , de congrua, et menti §i 12. articuli 78: 
1647 conformi ad supplendum biatum hunc provisione de- 
liberent, rogandaeque eatenus legis projectura allissimo 
ejus oblutui sub8temant.— Ad 84. petito Comitatus Be- 
reghiensis cohaerenter, jam anno 1831. congrua dispo- 
sita fuisse : ut Munkatsino in Marmatiam , et ex oppido 
Beregszász Debreczinmn dirigendi postales cursus instau- 
rentur.— Ad 88. Civitate Fluminensi ab onere hospitio- 
rum militaribus individuis gratuifo praebendorum inter- 
inedio tempore relevata ; objectum hujus postulati sua- 
pte ce<sare. — Ad 96. Jam antea benigne provisum esse, 
ut ea, quae introducendo forestali syslemale pro civi- 
tatibus nimis sumtuosa essent, aut scopo non correspon- 
derent, pro ratione localium adiunctoruin modificentur. 
— Ad 101. Graves , qui in administratione publica civi
tatis puncto hoc attactae. semet ex parte Magistratus 
ejusdem exeruerunt naevos , cumpi imis in praejudicium 
rei orphanalis , debitaeque peculii civitatis manipulatio- 
His commissos manifestam exmitlendae ad earn Commis- 
sionis in sensu art. 36: 1715« art. etiam 5: 1805. pro- 
vocati nccessitatein induxisse , et posteaquam medio hu
jus, et respective in consequential« commissionalis Ope
rát» congrua ad revehendum rec'mn ordinem, antever- 
tendosque dehinc similes abusus benigne disposita fuis- 
sent, cessasse, positam itaque puncto hoc querelain , 
legali fundamento destitui. — Ad 109. Cum vineae in 
coniinio militari per Cives Neoplantenses ea expressa 
cum obligat ione possideantur, ut ab his on era confinia- 
riis incolis vineas ibidem possidentibus incumbentia sup- 
portare teneantur, eosdem a depensione taxae strati in 
foi talilio Petrovarad ensi, dum vina et mustum . in prae- 
attactis vineis suis procreatum, per praefatum fortali- 
tiutn Neoplantam devehunt, rele\ari ncquire.— Ad HO. 
Elargilis congruis ordinihus punctum hoc superatum es
se .— Ad 133. p. 3. Quaestiouum , circa liinitationern ta- 
xarum staterae, et pensi pascui occurrentium pertracta- 
tione, ad revisionem operatorum Depufationuin regni- 
colarium relegata, siquidem et id ,  quanain modalitate 
provocati in puncto hoc articuli 22. 23. 1435. ad taxas 
quoque fori, stratique scopo praecitatarura harum le- 
gum accommode aplicari pojsint, ulteriorem systeraa- 
ticara deliberationem praerequirat, benigne desiderare 
Suam Majestatem Sacratissimam, ut Domini Status 9 t
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Ordines objecto boc uberius perlractato, sua e a te n u s  
8 en  6a, proponaut. — Quoad puucUim l6. generalium 
postulatoruin et graiaminum regnorum Dalmatiae, Cioa- 
tjae', et Slavoniae — locis puncto hoc denolalis in con- 
sequentiam positivae articuli 18; 1741. dispositionis , 
medio Commissionis, ad effect um legis hujus exmissae, 
ad terrénum confiniariura applicilis, bonificationeque iis, 
quibus legitime compelebat, mox eotuin pihestita, po- 
steaquain ipsuin etiam Dominium Yerőcze tűm terreno 
Turnassicza in acluales ejus possessores titulu aequi- 
valentis pro parte Dominii Mitrovicz confiniis adjecta  ̂
inito eatenus traclatui cohaerenter, anno 1750. benigne 
assignati , devolutum baberetur, bonisque bis aliquíd 
subin decerptura, et ad confinia applicilum esse, non 
doceretur, proposition puncto boc, circa praeslandam, 
respectivis parlibus indemni alem postulalum , fuuda- 
mentő destitui. — Ad Particularimn postulaloruin et 
gravarninuin eoruudem punctum 6lum. Cum piám Geor- 
gii olim Szakmárdy fundalionem , eo etiam direclam fuis- 
ee : ut ex illa Crisii Grammalicales quondam Scbolae 
consurgant, nec ex ipsis íundationaliLus literis , nec a- 
liis fidedignis documentis evinci potuejit: 8uam Maje- 
6tatem Sacratissimam editis lianc in rém prius jam beni- 
gnis Resolulionibus Regiis ullro etiam inbaerere. — Ad 
punctum 7. Siquidem motívum pro suslentando boc po- 
6tulato ex fundationalibus anni 1700. desuinluin , teno- 
ribus earundein, velut quae Dominium Kutlyevo patri- 
bus Societatis Jesu non pro scholis Poseganis exclusive, 
séd generatim in fines scholasticos collat um esse pei bi
bent , minus cohaertat, in reliquo vei o Dominio eodein 
post abolitionem anlelatae Societatis, fundo sludiormn 
partium regni adnexarum apjilicilo , provenlus ejus men
ti fundatorum cohaerenter, bunc in scopuin convertan- 
tur, postulato huie locum non esse. fV ég e  következik J

Ő cs, kir Felsége Kramer A1 József urat, 
szabad kir. Buda városának főorvosát a’ közép 
arany érdem-pénzei, szolgálatinak ’s érdemeinek 
tekintetéből megajándékozni kegyelmesen méltóz- 
tatván, e’ díszes érdemjel a* magyar hazabeli 
minden orvosok veteránjának a’ Buda-városi 
tanácsbáznál Augustus Sldikén egész ünnepiség- 
gel adatott-által.

Ő cs. k. Felsége a’ m kir. udv. Kanczellá- 
riához Augustus 4dikéről bocsátott legfelsőbb ha 
tározatában Berzeviczy Titus urat, Tek. Szepes 
vármegye tisztlb. főjegyzőjét az Eperjesi kerületi 
k. táblához tisztlb. közbiróvá nevezni kegyelme
sen méltóztatott.

A’ Csongrádi tisztújításhoz adjuk-még: hogy 
tiszántúli járásbeli főszolgabíró Müller lgnácz úr 
egyszersmind helyettes alispán). Tisztlb. aljegy
zők: Kárász István, Keresztes LTiel László, Be
reu ás József, Bolya Ödön, Knézsik Lajos egy
szersmind tisztlb. levéltárnok. Tisztlb. alüg) észek : 
Miller Ferencz, Bogyó Sándor, és Medveczky 
Antal. Táblabírákká neveztettek többek között: 
Yizkelety Mihály, Döbrente) Gábor, Mátyus 
János és Nagy Károly urak. A tisztújítás napján 
főispán) i helytartó úr 0  Mga fényes ebéddel ven
déglé számos úri hivatalosait.

B a k o s  i tab o i l a l .  Múlt számunkban tett 
említésünk szerint, Aug. 31 kén kezdettek-meg 
a" pesti pattanty ús sereg által a’ hadforgások, és 
pedig cs..tat őzzel (Eafaille-Feuer) , jelesen 7—8 
óra köztt 4 gy alogszázad (compagnie) vivé azt 
ki 0 és 12 fontos gy alog ágy úteleppel (Batterie) 
19- 400 lépésnyi távolságra Következek erre a’ 
lov as-ágy úlelepnek csatatiize felosztv a két fél á- 
gy útelepre hátrálás közben. Délután ismét két 
gy alogszázad csatatűzben dolgozi k 3 és 6 fontos 
gyalogágyú-teleppel. A’ 3 fontosok a’ lövés-vo
nalnak balján, a’ hatosok jobbján munkálódtak 
ismét 19— 400 lépésny ire. Az utolsó távolságon 
kartácsok és sörétszelenczék használtattak. — Sepf. 
7kén délelőtt a1 csatatííz foly tatott 0 és 1‘2 fon
tos ágyúkkal két gyalog század által, és azután 
két lovas-ágy úteleppel; délután 3—0 fontos két 
gy alog és egy lovas-ágy úteleppel. — lOkén sáncz- 
kosarakkal kitűzött négyszegre gránátok hány at
nak. — Köv étkező napokon lesz : a‘ bombaszórás 
különféle távolságokra, ugratás (Ricoclietiren), 
lerontás (Demontiren), várak megtámadása, tü
zes goly ók szóratása rőzsehalomra, gyújtó go
lyók, tűzbalmok , világító goly ók , úgy nev ezett 
fiirjek (3 - 6 fontos gránátok), kövek szóratása 
a*' befedett út ágaira, ágyú helyezés; ’s végre 
következnek a’ dandárokra (Brigade) ’s osztá
lyokra felosztás, szemle (B evu e) és tábori had
forgások. Ilonm

K o l o z s v á r i t  a’ II er e p e i  Károly úrnak 
eny edi professorságra lett kineveztetésével a’ ko
lozsvári ev. ref. collegiumban ürességben jött filo- 
sofiai professori hivatalra , az érd. ev. ref. fő 
Consistorium Augustus 23kán tartott népes ülé
sében , a’ zilahi, ref. gymnasiumban filosofiát 
tanító professor N a g y  F e r e n c z  urat válasz
totta. (Érd. Hír.).
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A U S T R I A .

Ő Felségük a" császár és császárné Septemb. 
•2dikán délután két órakor kívánt jó egészségben 
Budweisba érkeztek.

N A G Y  B R I T A N N I A .
Midőn néhány hetekkel ezelőtt sir Ch Grey, 

egyik a' Canadába kinevezett biztosok közűi, es
küjét a’ király kezeibe letette, egy ininisterei iránt 
bizodalmatlanságot eláruló intéssel bocsátotta-el 
őtet, mellyet a’ ministeri újságok mint alkot
mány ellenit kárhoztattak, ’s maga a1 T i m e s  is 
gyengén érdekel. — iMost az orangistai D u b l i n  
E v e n i n g - M ai  I, a1 király elégedetlenségé
nek hasonló kinyilatkoztatását említi. Midőn t i. 
Ó Felsége közelebbről F. Stanhope urat a Pat- 
rikrend lovagjává ütötte , ezen szókat intézte 
hozzá: „Sir! örülök hogy uraságodat lovaggá 
tehetem, mivel gyermek korától fogva esmérem, 
’s atyja a’ szegény lord Harrington iránt mindég 
jó indulattal viseltettem; de meg kell mondanom 
uraságodnak, hogy az a’ mód , mellyel uraságod 
kineveztetése javasoltatok— jegyezze-meg jól — 
az én vicekirályom által (lord Mulgrave) java
soltatok, egy ollyan merész ’s kárhozatos meg
sértés volt, miilyen csak valaha monarchán tör
ténhetett/4 Az újság mint bizonyságokra az akkor 
ott jelenlévőkre, a’ Cumberlandi herczegre, gróf 
Albemarlera s magára Stanhope urra, hivatko
zik.

A' felső ház Aug. 18diki ülésében Westmin
ster és Lansdowne marquisek a’ városi reform- 
bili mellett, Devon gróf pedig ellene adtak-elő 
kérelmeket; majd biztossággá változván a’ ház, 
Uyndhurst és Ellenborough lordok által tett több
féle változtatások elfogadásával bevégzé az emlí
tett bili vitatását, ’s azt megcsonkított alakjában 
kinyomtatni és Aug. 2tdikén ismét a' biztosság 
elibe terjeszteni határozó. Ugyanez ülésben az 
alsó ház átküldé Irland városi reformbilljét egy 
üzenettel együtt, mellyben a’ felső ház arra ké- 
reték, engedné-meg Gordon herczegnek és Ke
nyon lordnak, hogy az orangista egyesületet nyo
mozó alsó házi biztosság előtt megjelenhessenek 
és kihallgattathassanak. — Aug. 19dikén az ir- 
landi egyházbill eránti kérelmekkel foglalatosko
dott a’ felső ház, és biztosságban a’ katonai kar 
fogyasztását illető bilit fogadá-el változatlan. —  
Aug. 20dikán több kérelmek adatván-elő az ir
landi egyház bili mellett és ellen, ’s az utóbbi

értelemben nevezetesen Canterbury érseke által, 
az irlandi egyház 15 főpapjának aláirásával, Mel
bourne lord jelenté Ő Felségének az irlandi egy
házi reformbillhez adott megegyezését, ’s javallá 
ezen bilinek másodszori felolvasását érdekes és 
nyomos beszéddel, mellyben a’ bili ellen bea
dott kérelmeket nem csak a’ keresztyénség leiké
vel ellenkezőknek, illetleneknek és szeretetlenek
nek, sőt a’ politikával összeütközőknek és okta
lanoknak állító ; majd a1 tizedet történetileg le
rajzolván , kifejtegcté a’ tized megváltását il
lető határozatit a’ bilinek; végre a’ tized-feles- 
legnek az irlandi nép nevelésére fordítását érint- 
vén-meg, előadó, hogy ő e’ fontos rendszabás 
előterjesztésében támaszkodik az egyházi jószá
gokat tárgyazó végzet 116 záradékára, melly az 
egyházi biztosokat meghatalmazván olly paphe
lyek betöltésének felfüggesztésére, hol három 
esztendő óta istentisztelet nem tartatott, első lé
pést tévé az irlandi hierarchia reformjára; tá
maszkodik továbbá az alsó háznak a’ tized-feles- 
leg eltulajdonítása eránti határozatára, és végre 
a’ lordok gyámolítására, miként ők az ő kormá
nya alkotásában megegyeztek és azt több fontos 
rendszabások keresztülvitelében segítek; ezek
nél fogva kéré a’ lordokat, vegyék őszinte, rész- 
rehajlatlan, komoly és figyelmes tanácskozásba 
e’ bilit. A’ minister beszédét harsány tetszéssel 
fogadó a’ ministrri párt. Több tory lordok heve
sen keltek-ki a’ bili ellen, ’s Exeter püspöke ké
szebb meghalni, kiáltó, mint a’ bilit mostani a- 
lakjában keresztül menni engedje; a’ második fel
olvasás mindazáltal ellenállás nélkül megtörtént, 
’s a’ bilinek biztosságban leendő vitatása August, 
‘iidikére határoztatott.

Az alsó ház Aug. 18, 19 és 20diki ülései
ben az orangista egyesületekkel foglalatoskodott. 
Az August. 21 diki ülés egy fontos történet által 
igen nevezetessé lön. A’ ház ugyanis biztossággá 
változván az összesített statuspénzalap iránt (így 
neveztetik a’ pénztár, mellybe folynak a’ köz jö
vedelmek, ’s a’ mellyből fizettetnek a’ status 
minden kölcségei), a’ kincstár kanczellárja jelen
té, hogy akaratjától független némelly környü- 
letek miatt kéntelen az e’ biliben foglalt költeke
zési záradékot August. 28dikáig elhalasztani. E* 
nyilatkozás általános benyomást tőn, mit a’ mi
nisteri párt csakhamar örömjelekkel fejezett-ki. 
Az említett költekezési záradék szerint az alsó
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háznak van jusa megszabni, mennyi pénz adas- 
sék-ki a’ köz pénztárból, ’s kinevezni a’ status- 
tisztviselőket a’ pénz kiadására; ebben tehát az 
a’ czél, hogy ha a’ felső ház el nem fogadná az 
előtte forgó minister! rendszabásokat, az alsó ház 
vagy felfüggeszti a’ köz kölcségeket, vagy biz
tosokat fogna nevezni, kik egy bizonyos ideig 
a' köz pénztárból fizetnék az igazgatás egyes á- 
gait, ’s ez esetben az alsó ház többségével el
lenkező ministeriumnak előállani lehetetlen vol
na , mert azon többségtől függő biztosok bezár
hatnák a’ köz pénztárt, ’s így az egész politikai 
erőmívet fenakaszíhatnák.

Az admiralság első lordjának hivatala, mond 
a Standard, mégis üres. Auckland lord követő
jének Spencer lordot emlegeték, de ő nem hagy- 
ja-el házi nyugalmát ’s a’ mezei élet örömeit ak
kor, midőn a’ ministerium változása igen hihe
tő. Mint beszélik Anglesea marquis fog ama hi
vatalra neveztetni.

A’ városi reformbillről így szól a’ Morning- 
Chronicle: „Bár úgy csonkítsák-meg a’ lordok e’ 
bilit, hogy azt az alsó ház visszavetni kéntelení- 
tessék; 1 836ban sokkal szélesebb terjedelmű rend
szabás fog ő uraságokra tolatni. Ezen kívül még 
egy nagy politikai kérdés áll ajtó előtt, t. i* a 
lordok testületének javítása.

Roden lord, a’ tory párt egyik vezére, mi
helyt meghalló, hogy a’ felső ház a’ városi re- 
formbill és az irlandi egyházbill eránt biztosság
gá változik, azonnal sietve tért-vissza Londonba 
a’ csehországi fürdőkből.

Spring-Rice úrnak az alsó házban Aug. 21- 
dikén a’ status kölcségeit illető törvény elhalasztása 
iránt tett jelentése következésében így szól a’ 
Standard: Az utolsó ministeri tanács óta külön
féle hírek repkedtek a’ városban a’ lordok erős 
állása ellen elővett ministeri rendszabásokról. Né- 
inellyek mondák, hogy a’ ministerek gyámolíta- 
ni fognák az alsó ház kérelmét, mellyben száz 
új pair neveztetése kéretnék; mások azt beszél
jék,  hogy a’ monarcha kabineti felírásban fogna 
kéretni az alsó ház némelly bilijeinek megerősí
tésére a’ felső ház megegyezése nélkül. Legbizo
nyosabb vala Spring-Rice úrnak a’ költekezési 
végzet felfüggesztése, vagy is a’ kölcségek meg
tagadása iránti javallatáról elterjedt hír. Ez a’ 
legkülönösebb eset, melly az angol parlament tör
ténetében valaha előjött; olly eset, mellynek ré

müléssel kellene mindenkit elfogni, ha az or® 
szág érzelme eránti bizodalom, és a’ zavart ho
zó politikának illő megutálása félelmet engedne 
szívünkben támadni.

Kinloch ezredes láncsás ezredének második 
osztálya, 200 legény, Rait őrnagy vezérlése a- 
latt, Aug. 2 Idikén London Merchant gőzhajón 
evezett-el Portsmouthból Spanyolország felé. Kin
loch ezredes az utolsó osztállyal September ele
jén fog elmenni.

N É ME T ORS Z ÁG.
Cumberland György herczeg és a’ herczegné 

Pyrmontból Berlinbe érkeztek; Mentschikof her
czeg pedig, az orosz császár generalsegédje, Cseh
országba utazott Ausztria császárát üdvezleni

Schwarzburg-Sondershausen uralkodó her- 
czege (született 17G0ban) az örökös herczegnek 
adá-á!tal a’ kormányzást.

Boroszlói tudósítások szerint orosz császár
né 0  Felsége gyermekeivel és Fridrich német- 
alföldi herczegnével Fischbach felé utaztában Aug. 
21dikén Liegnitzen ment keresztül. Fridrich né
metalföldi herczeg, Kalischból jőve, Aug. 22di- 
kén Boroszlón utazott keresztül Fischbach felé. 

F R A N C Z I  A O R S Z Á G .
A’ pairszék Aug 17diki ülésében felolvasta

tott a’ lyoni makacs vádlottak ellen hozott ítélet, 
melly szerint közűlök öt szabadon bocsátatik; 
Sylvain Court deportatióra; Pacaiul, Prost, de 
Wirth , Muguet, Breitbach és Brunet 20 eszten
dei börtönre; Gouge, Dupre, Serviette, Pom- 
mier, Nollon, Marpelet és Prost az ifjabb 15 
esztendei; Bille, a’ két Depassio, Solnier, Boc- 
quis, Yeyron és Gillebaut 10 esztendei fogságra, 
perkölcségekre ítéltettek, ’s egész életökben pc- 
litiai felvigyázás alá vettettek. Ezután törvény
hozó gyűléssé változván a’ kamara, Broglie her
czeg előadá az assisek széke bíráskodását illető s 
a’ követkamara által elfogadott törvényjavalla
tot, ’s annak megvizsgálására biztosság neveztetett.

A’ követkamara Aug. 19 és 20dikán a’ ju- 
ry-törvényt Mtatá, ’s azt a’ súlyosított deporía- 
tióval együtt 224 szóval 149 ellen elfogadó. Aug. 
2 Idikén a’ sajtó-törvény jött vitatás alá, melly 
ellen legelőször is Lamartine úr szólalt-meg. „Ha, 
úgy mond, egy törvény az esküitek titkos sza
vazását rendelte volna, kik véleményükről, mint 
mi, csak Istennek és lélekismeretöknek tartóz
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nak felelni, ezt megfoghatónak találtam volna. 
Hogy egy törvény a királyi személy sérthetet-
lenségct°fedezgesse, hogy ismét egy más törvény 
játékszíneinket az azokat becstelenítő ’s erköl
cseinket vadító vérengző cynismustól megtisztít
sa, nehogy ezután egy ifjú tébolyodottnak rósz 
áima az egesz nép képzelő erejét ragadó gonosz
sággal mocskolja-be, noha még e’ tisztán erköl
csi censurának gyakorlását sem bizani vala poli- 
tiára, hanem független esküitekre, mint némi
leg a’ köz crkölcsiség papjaira, mind ezt megfog- 
liaíónak találtam volna, illy törvényekben meg
egyeztek volna mind azok, kik a’társaságot szent
nek, az erkölcsöt sérthetetlennek tekintik. De e’ 
pillanatban még illy törvényeket sem adtam \ol- 
na elő; vártam volna egy darabig, félvén, ne
hogy a' köz felindulást meglepő törvények ke
resztülvitelére használni láttassam. A’ pokolmív 
füstjét eloszlani engedtem volna, hogy helyze
tünket \ilágosabb és nyűgöttabb szemmel itélhes- 
sük-meg. A’ gondviselés áltál elhárított Julius 
2Sdiki gonoszság új erőt és népszerűséget adhata 
a’ monarchiának. Én igen őrizkedtem volna azt 
iüy hirtelen bizgaíni, ’s az egész benyomást is
mét lerontani Illy történetek, önmagokra ha
gyatva, elrejtett, de szerfeletti erővel bírnak; a’ 
nepekre nézve igen épületes tanúságokat és meg
győzéseket foglalnak magukba. A* népeknek nincs 
commentariusra szükségük, hogy illy vérengző 
textusokban a’ társaságok veszélyét és megsza- 1 
badultát olvashassák. De soha sohase vártam vol
na e’ sajtótörvényt, vagy is a’ sajtónak e’ halá
los törvényét, melly felemelt ujjal adott intés
ként íog a’ tévelyedések és emberi hálátlanság 
évkönyveiben fenmaradni. Engesztelhetetlen el
lenségeitek még csak az imént is gyilkos tervek
kel vádoltak titeket, és én védelmeztelek, mert 
előttem illy gondolat politikai állandóságtok meg
sértésének , okosságtok pajzán gúnyolásának tet
szők. Melyen hallgattam, midőn felölök a’tudósí
tás elolvastatok. Illy javallat ellenségeitek remé
nyét is felülmúlja! A1 sajtó, némelly szép kivé- 
t leket ide nem értve, tudom, rosszul érdeme
ssé magát a' hon iránt; nem volt méltó magas 
feladására, a’ szellemi és erkölcsi dictaturára. 
Ezt megvallom, s pirulok miatta. Azország jobb, 
m ’nt az, mi az ország kifejezése gyanánt adja-ki 
m >gát; a' köz szellem tisztább, mint annak mű
szerei. A’ sajtó ugyan négy esztendő óta gyülöl-

séget, rágalmat, hazugságot vegyített, lázadást 
és zavart hintegetett. Énmagam is gyakran kén- 
szerítetém azt átkozni, és szájára vas peczket kí
vánni. De eszembe juta, hogy ha a’ sajtó zabo- 
láztatik, egyszersmind a’ hazugság és igazság is 
megzaboláztatik, ’s az emberi szellem bilincsek
be veretik. A’ sajtó nehezen forgatható műszere 
a’ mivelődésnek, gyakran megsebesít az minket, 
gyakran ellenséges, gyűlöletes, utálatos erán
tunk, semmi által se indítatik-meg, semmi által 
se csilapítatik-le, tegnapi tanítmányait megtagad
ja , hogy ma újakkal támadjon-meg minket, — 
és mégis el kell azt szenvedni! A’ szabad kor
mányok , mell} ek önmagokban is nehezek, le
hetetlenek nálla nélkül. El kell azt szenvedni, 
vagy a’ szabadságról lemondani! Le kell győzni, 
de megkötni, vagy elfojtani akarni, ostoba kez
det, melly az azt próbálókra pattan-vissza. Ez 
bátra vezet, a’ népek pedig sohase mennek so
káig hátrafelé! Ila az urak törvényjavallatát és 
a’ biztosság tudósítását tekintem, az urak és a’ 
sajtó, a’ sajtó és a’ társasági rend összeegyeztethet- 
lenek. Ugyan legyünk őszinték! Váljon panasz
kodhattok-e amaz össze nem egyeztethetésről? 
Nincs semmi lélekismereteteken? Nem a’ biinhö- 
désnek bizonyos neme fekszik-e a’ sajtónak elle
netek való igazságtalanságiban? Mindég igazságo
sak, mérsékletiek, részrehajlatlanok voltatok-e 
a’ restauratio kormánya iránt? 0 ,  ha akkori 
írásaitokat, szavaitokat élőtökbe tartanám, el vol
nátok enyésztetve! (mély benyomás). De ezt 
nem cselekszem. Azonban emlékezzetek Martig- 
nac ininisteriumára. Ha a’ pillanatban, midőn a’ 
Bourbonok monarchiája megbékülés zálogait aján- 
Já nektek egy őszinte férfi keze által, az ő aján
latára bizodalmatlansággal nem feleltetek, ígére
teit még indulatosabb követelésekkel, hízelgé
seit sértegetésekkel nem viszonoztátok volna, úgy 
a’ monarchia, melly kevéssel ezután engesztel
hetetlen sajtótok által gyilkos barátok kezeibe ta- 
szítatott, talán nem vetemedék vala az esztelen 
merészlctre, melly miatt mi is vele együtt majd 
hogy el nem nyclettünk (mozgás). Ó, a’ múlt 
mindég visszapillant a’ jelenbe, ’s egy kornak 
szorongási, lehctetlenségi, gyakran a’ lefolyt idő
nek következése és büntetése. Uraim, az ember 
ha mindezt cselekedte, megbánhatja; de panasz 
kodni váljon lehet e? És ha ti a’ társaság érde
kében, nem pedig saját érdeketekért, e’ szószék-
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re lépni, ’s valamivel későbben önmagatokat 
meghazudtolni, saját szavaitokat vádolni kénte
lenítettek, váljon csiidálhatjátok-e, hogy hatal
matoknak sem ereje, sem tekintete?“

Több hírlapok említik, hogy az elszökött 
áprilisi vádlottak közöl Marrast ésCavaignac, a’ 
Tribune volt szerkeztetői, Cataloniában vannak’s 
főizgatói \óltak az ott végbement iszonyú törté
neteknek. — Polignac herczeg és Peyronnet Ha
lni foglyok betegeskednek. A’ Renovateur sze
rént igen szorosan bánnak velők fogházukban.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Az Indicateur de Rordeaux Aug. 22dikén 

bizonyosnak állítja, hogy Tarragonában az Aug. 
7 és 8diki zavargásokkor a’ kormányzó és hely
beli parancsnok, más két személlyel együtt, mi
dőn a’ rév felé katonai kíséret alatt mentek vol
na, a’ falusi néptől megölettek, melly az alsó 
várost, a’ gazdagok lakhelyét, megrohanással 
fenyegeté.

Madrit, Aug. 19dikén. St. Ildefonsóból teg
nap költ levél igy ír: A’ ministerium tegnap 0  
Felsége előlülése alatt sokáig tanácskozott, ’s 1. 
a’ városi katonaság lefegyverzését és tüstént újon
nan szerkezését; 2. a’ hadi törvényszék felállí
tását a’ vétkesek megbüntetésére, és 3. az Eco, 
és talán a’ Revista hírlapok felfüggesztését, vagy 
legalább a’ sajtótörvény megváltoztatását elhatá- 
rozá. Toreno gróf ez este a’ fővárosba utazik, 
e’ rendszabások kivitelére felügyelni; az udvar 
e’ hónap végén tér-vissza. Madrit őrizete a’ za
var kiütésekor csak 3500 emberből, 17 ágyúból 
és 2 taraczkból állott; e1 haderő azonban elég 
lett volna a’ rend fentartására, ha a’ főkapitány, 
Espeleta general, nagyobb elszántságot mutat va- 
la, ki seregét a’ pradoban (egy óra negyedre a’ 
plaza mayortól, hol a’ városi katonaság magát 
besánczolta) csak éjfél után áílítá csatarendbe, ’s 
Quesada general súlyos sürgetése nélkül, kinek 
köszönhetni a’ csend helyreállítását, egész éjjel 
ott veszteglett volna. Itt tudták mindenik gene
ral viseletét méltánylani; Espelata Latre general 
által váltatott-fel, Quesadát pedig jó szolgálatáért 
kamarássá nevezte a’ királyné. A’ madriti lázadó 
juntától ide a’ királynéhoz illetlen előterjesztés
sel küldött két kapitány és három hadnagy el
fogatott; Abrantes herczeg is (a’ városi katona
ság és lázadás feje), ki Madridból három segéd

del jött ide, a' vendéglőben, hol megszálló t, 
tüstént őrizet alá tétetett. Az egész eset jegyző
könyvbe vétetett, ’s a’ nyomozás haladék nél
kül elkezdődik nem csak Abrantes herczeg, de 
azon négy személy ellen is , kik a’ mozgást igaz- 
gaták, s köz hír szerint e’ következők: Calvo 
de Rosas, des las Navas gróf, Isturiz, Caballe
ro. Az idcigleni juntának e’ négy tagján kívül 
más előkelő személyek is megegyeztek annak ha
tározatiban; de ezek gondosaneltitkolák nevüket. 
A’ ministerium, mellyet a’ junta nevezni akart 
Arguclles külső, Almodovar gróf hadi, Calatra- 
va belső, Mendizabal közjövedelmi és Gil de 
Cuadra igazsági ministerekből fogott volna álla- 
ni. Az őrizet és csendes lakosok jó gondolkozása 
győzedelmet ada a’ törvények ügyének, ’s Bar
celona , Saragossa és Valencia szomorúbb eseteit 
csak a’ főkapitányoknak tulajdoníthatni. Ez egyi
ke igazgatásunk sérült hegeinek: 307 general ’s 
fő tisztviselő évenként 7 millió realba kerül a’ 
statusnak, de a’ generalparancsnokok e’ nagy se
regében csak kevés elszánt férfi talaltatik. A’ ka
binet megváltoztatását, nevezetesen a’ hadminis- 
ter kilépését, és egy jeles diplomatának (Üfaliá- 
nak) az avatkozás sürgetése végett Parisba kül
detését is rebesgetik. Az idegen sereg Majorcából 
Catalonia partjaihoz érkezett.

Madrit lakosaihoz Aug. 17dikén felszólítást 
bocsátott a’ tiszthatóság, mellyben rendeli: hogy 
az összecsődiilések köz piaezokon ’s útezákon 
fegyveres erő által fognak szétveretni; fegy
verrel járni senkinek nem szabad, a’ ki nem 
katona ; v ivá t! muerát! vagy más gyűiölségre ’s 
pártoskodásra ingerlő szót kiáltani tiltatik ; a" ki 
e’ rendeletek ellen vét, tüstént elfogalik, ’s az 
illető tiszthatóság kezébe adatik. Az említett na
pon a’ hadminister is Új-Castilia főkapitányához 
királyi parancsolatot intéző, melly Madrit városi 
katonasága három batalionának feloszlatását és tüs
tént újonnan szerkeztetését rendelvén, a’ főka
pitánynak meghagyja, tegy en szükséges rendsza
básokat 0  Felsége parancsinak teljesítésére és a’ 
rendetlenségek meggátlására; továbbá hadi biz
tosság kinevezését rendeli, melly a’ zavargókat 
ítélje és nyomon büntesse. Párisi hírlapok mad
riti levelek után állíták, hogŷ  a’ spanyol kor
mány kétezer angolt hitt Madritba, ’s a' főváros 
őrizetéből ugyananyit kiildött-el az éjszaki tarto
mányokba.
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L E N G Y E L O R S Z Á G .

A’ varsói Dziemick Powszechny czíinü hír
lap írja: hogy Masovia és Kalisch vajdaságok 
büntető törvényszéke a’ lengyel lázadásban ré
szes vétkesekre Ang. 17dikén mondá-ki ítéletét, 
meJly szerint, Posiadlo Balint 20 esztendei; Sla- 
winski Tamás varsói házbirtokos, Daszkiewicz 
Károly, és Balewicz Ádám 10 esztendei; Matu- 
szewski Károly 1 esztendei várfogságra; Lan- 
ckoroska született Radoszewska Teophila és Gra- 
bomski Mihály 10 esztendei; Focht Szaniszló 9; 
Czarnomski József, a’ lázadók 2dik vadászezre
dében alhadnagy, 7; Krzaczynski Florian, Bo- 
janowski Ádám a’ lázadó sereg 5dik gyalog ez
redében alhadnagy 6 ; Zapalowicz József és Boski 
Jó’sef 3 ; Jablonski Antal 2 esztendei 5 hónapi; 
Kiecak János 19 hónapi; Zwolinski Miklós 1 
esztendei kemény fogságra ítéltettek. Büntetésü
kéi kiáliván, még ugyanannyi ideig politiai fel- 
vigyázás alatt lesznek és Varsó kerületéből örök
re kitiltatnak. 56 felmentetett. A’ kiköltözöttek 
ellen is elvégeztetett aJ nyomozás, de az ítélet 
csak akkor mondatik-ki rájok, ha kézbe ke
rülnek.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápol, August. 5dikén. Albániából 

folyvást kellemetlen hírek jőnek. A’ porta a’ Tri- 
polisban volt hajósereget az albaniai partokra 
küldötthöz parancsoló; más részről pedig mint
egy 20 ezer ember van útban Scutari felé , 50 
ágyúval és minden nemű hadi szerekkel. A’ sül- 
tan első titoknoka, Waszaf Efendi is Scutariba 
megyen a’ dolgok állását megvizsgálni ’s róla 
mielébb jelentést tenni Rescind B ey, Parisba 
nevezett rendkívüli követ, múlt héten indult-el 
Bukaresten keresztül Bécs felé. Namik basa kül
földi különféle küldetéseiből visszatért, ’s Tahi 
hasa nagy admiral mellé adatott, minta’ tengeri 
gyalogság parancsnoka. A’ pestist némelly Ale- 
xandriából jött hajók a’ fővárosba is bevitték, 
de még csak Galatában *s nehány külső városban 
mutatkozott a’ döglelet dühe.

E G Y V E L G E S H Í R .
Milos Obrenovics Servia fejedelme Aug. 17- 

dikén Konstantinapolba érkezett, ’s itt szíves

fogadtatásra talált. A’ maga és egész kíséretének 
költségei a’ status-pénztárból fizettetnek.

Spanyolországban 1940 klastrom van 30906 
szerzetessel. A’ Sz. Ferencz rendén lévők 651 
klastromot bírnak 11232 szerzetessel. — A’ Budai 
csillagvizsgáló intézetből Mayer Lambert úr Aug. 
30dikán találta-fel Halley üstökösét, mellynek 
világa még olly csekély, hogy a’ legelső reggeli 
szürkületkor láthatatlanná lesz.

Új a bb a k .  Madridból. A’ csendesség hely
reállott ; a’ lázadás alatt a’ főváros útczáin fényes 
nappal 22 személy gyilkoltatott-meg, 37 pedig 
megsebesítetett. A’ kormány legelső kemény rend
szabásai a’ sajtó ellen intéztettek; az Eco del Co- 
mercio hirtelen elnyomatott; Aug. 20dikán már 
a' Revista sem fogott megjelenni. Több folyóírá
sok szerkeztetői elfogattak. Köztök Alcala Gali- 
ano, követ ’s a’ Revista és Mensagero szerkez
tetője ; és Fermin Caballero, követ és az Eco del 
Comcrcio szerkeztetője. Tacon követ szintén el- 
fogattatott. Isturiz, de las Navas Gróf követek , 
Quiroga general és Sanz város-katonasági parancs
nok elfogatásuk is bizonyosnak mondatik. Lón-* 
dón bóí. A’ felsőház Aug. 24dikén az irlandi egy- 
házbill nevezetes záradékát, melly az egyház-jö
vedelem feleslegét vallás-különbség nélkül köz
népi oktatásra fordítatni akarná, 138 szóval 41 
ellen félrevetette. Most már ismét ministeri vál
tozásról van szó; a’ tory-hírlapok Peel urat már 
a’ királyhoz is hívaták. De bár felvállalnák is a’ 
toryk a’ ministerséget, egy két zivataros hét után 
ismét le kellene nekik lépniük, szembe nem 
szólhatva az alsóház erős többségével. Aug. 25- 
dikén a’ városi reform-bili vitatásakor a’ felső ház
ban némelly czikkelyeknél ismét legyőzetett a’ 
ministerium. Melbourne lord az irlandi egyház- 
bilit illy változtatott köntösben az alsó házhoz, 
melly azt bizonyosan félrevetné, küldeni nem 
fogja.— P a r i s b ó l .  A’ követkamara Aug. 27- 
dikén a’ sajtó-törvény első czikkelyénél javallott 
minden enyhítéseket félrevetett, és az egész lső 
czímet, 12 czikkelyt a’ biztosság javallata ̂ szerént 
változatlanul elfogadott. Az opposidoi követek u- 
tóljára bosszúságból majd mind oda hagyták az 
ülést. Nemours herczeg Londonba utazása, mint 
látszik, oda czéloz, hogy D. Mariavál egybeke
lését előmozdítsa.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza ú^oífj&ad;er*©afie) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K U r o l y i  Urak' utczája 6*2 szám.



21. szám. HIRDETÉSEK September fá ik én  1835-
A’ H a z a t  's K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

(1) Hirdetmény. A* nagyméltóságu m. kir. udvari Kamara kegyes rendeléséből 
a’ tiszamélieki koronái, és szabad Kerület tanácsa részéről köz hírré tétetik : bogy az 1 8 ff  
katonai esztendőre megkívántaié irományokhoz tartozó szereknek úgy mint: 1 hollandiai 
finom, 2 nagy median, 52 nagyobb, és 15 kissebb canczellariai öszvesen 70 riszma papiros
nak, 24ftj spanyol viaszk’, 20 tizenketted plaibász’, 50 Nemzeti kalendárium’, l5]fe kötő zsi
neg’, továbbá 70jfo öntött és 500ftr mártott nyolczas , vagy tizennégyes gyertya. — Nem kü- 
lömben a’ köz szolgálatban lévő cselédeknek öltözeteihez szükséges 1 3 i | búza virág és 7 róf fe
kete posztó, 26S rőf bélésnek való vászony, 9 l0 r ő f borítás, 1562 rőf sújtás, 24 rőf fonás zsinór, 
27 tuczat nagyobb, 23 tuczat kissebb garnitur-gombok, egy epulet, 1 rőf vörös tamisz, 45 pár 
csizma, 101 lat halcsont, 56 sipkáknak és csákóknak való schiid, végtére 120 Öl kemény 
tűzi fának kiszolgáltatása folyó esztendei October i3kán 0  Betsén a’ kerületi tanács házban 
reggeli 9 órakor licitáltatni fog. — A’ kik ezen kiszolgáltatás licitatiójába részesülni akarnak 
mind az irományok szükségeinek, mind pedig az öltözetekhez megkívánt portékáknak ki
munkált közép árához irányzott bánat pénzt előre le tenni kötelessek lesznek, a’ többi feltéte
leket a’ kerületbéli irnoki, úgy szinte a’ pénztári hivataloknál előleg is megtudhatni. Budán 
Sept. 4kén 1835. (3 )

(2) Hirdetés- A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik, 
hogy a’ megüresült Tapolczai Apátursághoz tartozandó szőllő hegyeken közelebb múlt eszten
dőben termett jó minémüségü ötszáz göntzi hordo dézma fejér borok nagyobb, vagy kissebb 
mennyiségben, folyó esztendei Szent Mihály hava 14kén Mindszenten a' tiszttartói lakhelyen 
reggeli 9 órakor tartandó árverés mellett kész pénz fizetésért cl fognak adatni. Költ Budán 
Kis-Asszony hava 31 kén 1835. (3 )

(2) Hirdetés. A* nagymélt. m. kir. udvari Kamarának rendeléséből közhírré téte
tik : hogy jövő September hónap 14kén Budaeörsön 250 akó ó ,  1000 akó új fehér és 500 
akó uj vörös borok, 80 akó pálinkával együtt; ugyan azon hónap I9kén délelőtt a’ Yisse- 
grádi, és illetőleg a' Nagy Marossi pinczében 1000 akó ó és 800 akó új fehér borok, délután 
pedig a’ Bogdányi pinczében 500 akó új fehér bor, és 100 akó pálinka edény nélkül árverés 
útján kész pénzbeli fizetés mellett el adatni fognak.

Melly árverésre a ’ venni a ’ s z á n d é k o z ó k  elegendő b á n a t  pénzzel ellátva megjelenni ezen
nel h iv a t a lo s a k .  B u d á n  A u g u s tu s  28kán 1835. (3 )

(2) Híradás. A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendelése következésében köz 
hírré tétetik, hogy e* folyó évi Szent Mihály hava 17kén a’ ménesi szőllő hegyen fekvő néhai 
Matsai Csernovits úr örökösseitől törvényes executióban által vett szőllő része , az idei ter
méssel együtt, nyilvános árverés útján, a’ felsőbb helybehagyás fentartása mellett reggeli 
órákban hely színén a’ legtöbbet ígérőnek, kész pénz fizetés mellett örökös joggal eladat
ni fog.

A’ venni kívánók tehát elegendő bánatpénzei ellátva, á* fent kitett napon, és helyen 
meg jelenni hivatalosak. Budán Augustus 31kén 1835. (3 )

B t ( 2 )  Tettes Neográd vármegyében Almásy famíliát illető Mátra-Verebélyi uradalomban 
•  következendő regale beneíiciumok, úgymint: a’ Verebélyi vendégfogadó, a’ barinérés és rné- 
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szárszék jussaival, Verebélyi határban lévő kortsma, — a’ szent Kúti pusztában levő vendég- 
fogadó úgy a’ fördőház is ,  az 1836lik esztendei Januarius első napjától kezdve három egy
másután következendő esztendőre October hónap' első napján Vcrebélyen tartandó árverés ut
ján részenként a1 többet Ígérőnek árendábt fognak adatni.— Mellyre az akkoron meghatáro
zandó bánat pénzel a’ bérleni kívánók (kivéve az Izraelitákat) ezzel meghívattatnak. Egyébb- 
ránt az árendának feltételei ugyan ott Verebélyen az uradalmi tisztségnél megtudhatók (3 )
 ̂''**"**' ’ f t r * t ~ 2

(3^ A’ tekintetes ns Jász, és két Kun kerületek részéről közhírré tétetik: hogy a 
oda tartozandó Pákái pusztán szabados Kecskemét városához közel lévő ménes-intézet mellett fel
állított ménes-mesteri szolgálat, — mihez esztendei fizetésképen 200 ezüst forintok, 80 véka 
kétszer búza, 40 véka] árpa, úgy 2 tehén, és 2 ló tartás, ’s ugyan ezen utóbbi 6 számmal 
való szaporodásig, nemkülönben szabad lakás, és fűtés ajánltatik, — a’ következő 1836dik 
esztendei Martius Iső napján meg fog üresedni; melly szolgálatnak ein) érésé végett mind 
azok, kik arra magokat alkalmaztatni kívánnák, — a’ barom orvoslás, és a’ lótenyésztés ál
lapotában szerzett tudományokról, 's abban való gyakorlatokról szólló bizonyítványaiknak, 
és folyamodó leveleiknek előmutatása mellett magokat a* tisztelt tettes ns kerületeknek Jász
berény városában lévő curiális házánál, a' következő I836dik esztendei Januarius Iső napjáig 
jelenthetik, — a’ hol is az elválasztás feltételeire nézve bővebb utasítást veendenek. Költ 
Jászberényben Augustus I6kán 1835. (3 )

(2 )  Tekintetes ns Heves vármegyében helyheztetett és az Almásy famíliát illető Tö 
rök Szent-Miklósi uradalomhoz tartozó Szent Tamási pusztából mintegy tíz ezer hold, négy 
osztályban; — szinte oda tartozó Kengyeli pusztából az úgy nevezett Kengyeli sziget, melly 
több mint három ezer holdból áll, nem különben azon urasághoz tartozó C z é f á n y i  pusz
ta , melly négy ezer holdat felül halad, — szinte a’ Török Szent Miklósi határban lévő allodi- 
alis földeknek is némelly része a’ jövő September hónap’ huszonharmadik napján, Török 
Szent Miklós városában lévő uraság házánál tartandó árverés útján , a’ többet Ígérőnek több 
esztendőre árendába fognak adatni, melly árverés fent írtt napon reggeli 9 órakor kezdődvén, 
arra minden bérleni kívánó urak meghívattatnak , azon hozzá adással , hogy az árendális fel
tételek Pesten Horváth József fiscalis úrnál, Gyöngyösön Egyed Imre fiscalis úrnál , és Török 
Szent-Miklóson a’ tiszttartónál September iső napjától kezdvén,  megtekintethetnek, úgy a’ 
kiadandó rész jószágoknak megvisgálása is akárkinek szabadságában iészen. (3 )

D  u n a  V  i x é t i e k  á l l  a p ó t  j a  a ’ b u d a i  v i z  m é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben

Alig 30-dikán 4 Láb, 10 Hüv. 3 Von.
Sept. Isőjén 6 Láb, 0 Hüv. 6 Von.

— 3-dikán 6 Láb, 1 Hüv. 9 Von.
— 5-dikén 6 Láb, 4 Hüv. 9 Von.
— 7-dikén 6 Láb, 3 Hüv. 6 Von.
A ‘ Gabonának Pesti piaczi ára Sept. 7-dikén 1835.

» é -
rS T Í l tá  par.

tiazta kSxép
ixcrü

i t  ább  
r a lő

p o r io n ,  i mé
rő v á l té  par. ti»zta közép

szerű
a lább
r a l ő

T isz tab ú za 1 2 6 1 1 1 6 ? 110 Zab 3 6 f 35? 3 3 ?
K i t i z t r n 9 0 86? 8 0 Kukoritza _ — —
R ozs 60 5 6  f 5 3 ? Köleskása __ _
Á rp a 5 2 5 0 4 6 ? * K ö l e s __ - —

31-dikén 5 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
2-dikán 6 Láb, 1 Hüv. 9 Von.
4-dikén 6 Láb, 2 Hüv. 6 Von.
6-dikáu 6 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
8-dikán 5 Láb, 10 Hüv. 3 Von.

P é n z f  o l  y a m a t :
Béc» September 5-dike'n 1835, középár.

S ta tu s  5 pC. kö té l. 1834ki S ta tu s  köles 569??
„  4 pC. 0 8 t \ K am . —  pC. k ö té l. —

i ,, 1820ki köles. Bank A ctiáká —
1 .. 1821 ki „ — Cs. a ra n y  pC . agio —

Budán, September 5dikén kijött számok: 36. 50. 80. 32. 15.



22. 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 .
Szom baton S zen t-M /h álj/h ó9 12dík napján. 1835

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  Sept. 8dikán. A’ közelebb érke

zett kegyes kir válaszok felett tartott kerületi 
ülésekben az Ő Felsége czímét illetőre nézve új 
felírás határoztatok.

Az országos sérelmeket és kívánatokat illető k. kir. 
válasz vége a’ 2id számhoz: In nexu porro clementis- 
9imae sponsionis Regiae ad punctum lü. b. Decreli de
2. Decembris 1830. declaratae , jam Divum Suae Maje- 
statis Sacratissimae Genitorem disposuisse , utfodinasul- 
phuris Radobojensis inde a Ima Maji 1S33. supremo Ca- 
mergrafiatui Schemnicziensi omni in respectu subordine- 
tur , taliterque meritum praesentis gravaminis cessare.— 
Quod porro ad demissas eas reűexiones attinet., quae iu 
respectu benignac Resolutionis Regiae de 16ta Novem- 
bris 1830. quoad gravamina et postulata nonnulla edi- 
tae, raedio demissae Repraesentationis de 17ma Decem
bris 1830. allatae sunt, ac in specie ad punctum bimm 
Meritum puncto hoc attactum per regnicolarem art. 0. 
1827. exmissam Deputat ionéin pertractatum, porro etiam 
ad comitialem operati illius discussionetn relegarí. — 
Ad 2-um Benignas puncto hoc attactas Resolutiones 
Regias hac in parte praevigenti legali pertraclationis ne
gotiorum syslemati plene conformes., atque huic ipsam 
etiam Suam Majestatem Sacratissiraam semet benigne ac- 
comodaturarn esse. — Ad punctum 18-um subveisantibus 
adjunctis nullám in modernis aerarii Regii reditibus co- 
arctationem admitten ibus ; Suam Majestatem Sacralissi- 
mam desiderium Dominorum Statuurn et 00. hoc puncto 
propositum explere non posse . atque unu declarandum 
dementer jussisse , in quantum argument at ionéi, incon- 
textu hujus allatae a mente articuli 1 : 1526 diverge- 
rent, Eandem huic , pro munere suo Regio , porro quo- 
que insi5tere. — Ad 2í-uno. Cum signa dislinctiva genui- 
naruin Schaedarum reluilionalium et anlicipätionalium in 
publicatis barum descriplionil.us minutiin plane recensita 
habeantm a piaestabilita ea norma, secundum quam 
pro iis lantum faisis Schaedis bonificatio praestatur, quae 
adeo aftábre procusae sunt, ut allentiorem e.iam vigilan- 
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liam faliere queant, recedi non posse. — Respectu por
ro defectuosarum Schaedarum, talium quippe, in quibus 
partes constitulivae desunt, compensationem neutiquain 
arbitrarie, verum secundum delerminatam normám in eo 
consisteulem, ut bonificatio semper in adaequata propor- 
lione decessus respeclivarum substratae Schaedae partium, 
locum sortiatur, decerni, bancque procedendi normám 
fine praecavendarum deceptionum et aerarii damnificaíio- 
num hoc magis necessariam esse, quod secus evemre pos- 
sit, quod summáé pro decerptis partibus singillative 
praestandae ipsam piaetensae damnificationis quantilateiu 
excedant. — Ad punctum 38. Urbura ferri secundum 
Ulad, Deer. 1. art. 30 ad Sacrae Coronae proventusspe- 
ctanle, petitum hoc, locum non habere.— Ad Punctum 
61. Provisione, quae circa quaestiouata tricesimalia Of- 
ficia et filiales Stationes tricesimales in Comitatu Moso- 
niensi causa tantum promovendi Cominercii, et pro ma
gnó ipsorum etiam mercatorum et subditorum commodo 
facta fűit, in dispositionem art. 91 : 1715 neutiquam iin- 
pingente , Suam Majestatem Sacrat issimam editae hac in 
parte, sub dato 1 6 . Novembris 1830 benignae Resolutio- 
ni Regiae ultro etiam inhaerere.— Ad punctum 69. Gra- 
via rationum momenta, e quorum consideratione postu
late huic Comitatus Albensis deferri non potest, jam 
ope benignae Resolutionis ddo. 19. Novetnbris 1830 edi
tae, benigne declarata haberi. — Ad 113. Usti supremo- 
rum Comituin Comitatu Szathmarien>is Notarios denomi- 
nandi, priscis etiam temporibus, et in specie in heslau- 
rationibus etiam post conditum art. 56 : 1723. celebra- 
tis exercilo, Actis iniestigationis in eodem Comitatu an
no 1798. insti ulae comprobato, Suain Majestatem 8a- 
cratissimam priori benignae Resolutioni Suae porro quo- 
que insistere. Object a porro ad punctum 122. prout et 
subsequum punctum 9. reiterata, per benignain Resolu
tionen] ddo. 16. Novembris 1830. editam plene exhausta 
esse. — Caeterum reiteratis benignis ealenus ordinibus, 
ut Mandata judiciaria erga praeiiam nonnisi a concernen- 
te Jurisdictione exigendara Informationen], ex majorj 
Cancellaria sua • xlradentur, propositae inibi ad pun
ctum 10. reflexióin plene subvenluin esse. In ordine ad
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gravamina et poslulata ddo. 20 Decembris 1830 damisse 
substrata, et signanter relate ad 'punctum 7. Suam Ma
jestäten! Sacratissimam ad benignae Resolutionis Regiae 
de 28. Maji 1827. punctum 22. semet referre, ulteriori 
in rein provisione a pertractatione depromptae super ob
jecto hoc per regnicolarem Deputationen» art« 8. 1827. 
exmissam opinionis pendente. — A d  punctum  9. In con- 
ierendis Oflic-iis publicis bene meritorum , et requisitis 
qualitalibus praeditorum Patriae filiorum, nullo inter- 
j osito Ueligionis discrimine, ad meutern §. 8. art. 26: 
í79j condignam rationem haberi. — Ad 13. Cum sic di
ni G eg;:rii ex  p ropriis , si requisitis quulitatibusprae- 
éiiti s i i il , absque ullo inter bos , et Cwletios Legionum  
discrimine, prouti et ad id qualificali Subofficiales in 
suj ei iores Officiales promoveantur ; Civium filiis, ac 
u-agis cultis ignobilibus sufficientem in statu militari at
omodat ionis aut ulterioris promoiionis cainpum suppe- 

te;e, Ad  l5um Determinatione per Coinitatum Castrifer- 
s ei anno 1806 perlata. fundamento cujus in benigno De
ri Sto Nro. 133(34. 1828. attactam coram subst. Vice Co
mité siio lingva latina promotam, et finaliter decisam 
Causam, Sedes Judiciaua ejus, irre.visibilem declaravit, 
cum posiliva mente arliculi 7i 1792. et in eodem ex- 
presse praeprovocatae benign, e de 22 Junii anni ejus- 
i.'em riesolnlionis Regiae principiis, caetera in e r , ne 
>;udio colendae lingvae lnmgaricae ordinata publicae ad- 
iriinistrati-nis gestio, cujus partem praecipuam promta 
juslitiae adminislratio efficit, iinmoletur, cavendum prae- 
-ijieniibus, coinj oni nequeunte: positam ex parte Co- 
milatus C striferrei in respectu praeprovocati benigni 
Decreli Auüci quere'am legali fundamento destitui. — 
A I  2u. et 45. Objectuin punctis bis comprebensuin 
butigna llesolutioiie Regia ad snpraattaclum punctum 
giavaminuin :33. §. 3. 1827. elargita , superatuin habe- 
ri. — Ad  2lum In ordine ad gravamen hoc puncto con
tent um, necessariis disposi ionibus penes civicos Magi
strat tis Albaregalensem et Szakolczensem caeteroquin 
tiinis, et Comila ibus Nilriensi et Albensi * atemis una 
eiioclis: in rcliquo ulterioiem iiruitu summariae Rcpo- 
s lionis ferendam piovisionrin ad perIractaiionem Ope
rát ormn systematicorura speclare. — A d  28um Jam ope 
heuig'- i Decreti Aulici ddo 7ae Decembiis 1830. de eo 
proviciim esse, ne civitas Alben is Attestationes et so- 
iitas Executiones per Magiät raltiales Comilatus suscipi- 
•itdas quoqtio modo impediat ; congrua praeterea medio 
tempore dementer disposita habet i. ut quoad vina in 
praedictain Civitatein iu'luceuda art- 36 t 1715. adainus- 
sim per eandem observelur; educillatioue, et vasalim

iienda eorum inibi distractione, in obversum praepro- 
vocatae legis locum alioqüin non babente$ caetera vero 
de quibus ad punctum hoc dara lege provided deside
ratin' , per effectum benignae Resolutionis ad puucta 70. 
et 123. graiaminum et postulatorum anno 1827. sub- 
stratorum in praemissis contentae , perlractationemque 
Operalorum systematicorum suapte superanda fore. — 
Ad  29. Suam Majestatem Sacratissimam conforntiter in* 
tentionibus per Divum Genitorem Suurn in provehendam 
nationalem industriain direclis , ccngrua di-posiluram es- 
s e , ut necessaria ad rationem aerarialis admodialionis 
tabacae quanlitas, immediate a produccntibus justo pre- 
tio cüematur, iique ab omnibus immunes praestentur 
vexis, ac dainnificationibus. — A d  30uin Ex officiosa 
iadagatione intuitu gravaminis ad punctum hoc propositi, 
praesuscepta, compertum esse: quod meicatores Zn\o- 
Várallyenses schedas, seu boletas legitimatnrias ad im- 
pediendas dundaxat fraudes r< quisitas , non levaveiint , 
adeoque ab iisdem taxae pro liujusmodi buletis pec de- 
sumi potuissent, uno tanturn eorundem ideo, quod p o 
comparatis fine quaestus mercibus seheda legilimator a 
destilutus fuerit, mulctam incurrente — Caefenim con
grua jam  medio tempore disposila esse , ut a praedictis 
schedis , seu boletis legilimatoriis nulláé prorsus taxae 
desuraantur. — A d  32. non esse Suae Alajestatis Sa- 
cratissimae inlentionem, ut familiae, quaium nobilitas 
investigationem jam transivit, et altissimo Loco appro- 
bata est, ad producendas ulteriores nobililalis suae pro
bas adstringantur. — A d  33um Meritum postulati liujus, 
quod in systematicis Operatis utique recurrit, ad comi- 
tialem horum perlractationem relegari.— A d  35um. Ex 
incidenli demissi postulati liujus congrua sua via dis- 
posita esse. — A d  36um. Curn salu ari i lli intentioni j 
ut ad praecavendas perplexita'es , quae regnicolis in $- 
lucubratione genealogicae descendentiae matricis Eccle
siarum , casu quopiam fatali ainnisliatis , aut vitium 
contrahentibus impendere posseut, provisione art. 23ti 
I82y plene prospeclum s it ; necessitate!« u’teiioris ad- 
buc proposita per Dominos Status et 0 0 .  modalilate 
instituendae , secus eti m pluribus difficultalibus irrelitae 
provisionis baud sub\ersari. — A d  39 ln atlacto ad pun- 
c um boc benigno Rescripto Regio provoca'as CottusZa- 
bolcsensis Correspondentias, nulla traclatibus et Con- 
clusis comitialibus debitae reverentiae ratione habila, ad 
convellendam legislativae Poteslatis auctoiitaléin dirc- 
ctas, ac proinde manifeste illegales fuisse. atque Suam 
quidem Majestatem Sacratissimam, ut sin.ili vocis pu
blicae, activi atisque Jurisdictionibus c mpetentis abu-



( 171 )
sui locus de!ur, obstantibus muneris sui Regii rationi- 
bus, nunquam admissuram esse. — A d  42, buatn Mejesta- 
tena Sacratissimam piopositae per Dominos Status et 
0 0 .  artic. 53 : 1659. modification! ea ratione benigne as- 
senliri, ut expensae in convocandos ad casum interes- 
sen’iae totius Senatus e vicinis Ciyilatibus Judices, casu 
unice iilo excepto, si convocationem hanc ob subver- 
sautem Magislratus culpam fieri oporteret, in quo re* 
quisili suinplus ad praesciipluin provocatae Legis deiu- 
ceps quoque per culposuin Seualuin supportari debebuni 
—* e cassis CivilaUun subministrentur. — A d  43. Exposi
t io n s  cui gravamen hoc superstruclum est, positiva 
Tlieresiae Beiides B ronis Antonii condain Erauneker 
viduae per Coini atun Nitricnsem substrata declaratione 
elisa, i ps it in quoque hoc ex obtulu formátum gravamen 
hac ratione suapie cessare. — A d  44. Relate ad altactas 
hoc in puncto fundamentalem et oppositionalem causas , 
ea subversante cii cumstantia , quod tametsi Sedria Comi- 
tatus S in eghiensis processura fundamentalem pro sup- 
jilenti deledibus ad prnc^denlem Vice Comitem reinise- 
ji t 5 in oppositionali aulem causa, lalain per eum abso- 
lutoriam pnrt um II. senlentiam approbaverit, hoc ta
rnen non obstante subin neuliquam processus fundamen
tális reassuiutus , v<ium causa op; ositionalis continuati- 
ve leyata , et per procedentera Vice-Coinitem ita decisa 
habeatur , quod exposili in sententia sedrali defectus ad 
viam Novi spectentj ac proinde idem V'ce Comes sibi 
superarbiti ium sententiae sedrialis indulserit , in aperto 
esse; decisum hoc cum debito juris ordine nullatenus 
conciliari posse, adeoque gravamen circa cassationem ejus 
posiluin , et in respeclu prioris, et j.osterioris consimi- 
lis Decreti , postquam procedens Vice-Comes illegitimo 
f ct » suo ; orro inbaesis el , defectusque in fundamentali 
caus.I pertraclandos porro quoque ad viam Novi relegas- 
set, in manutentionem debili juris ordinis, auctoritatis- 
que sentenliae sedrialis ediii, omni prorsus legali fun
dament o deslitui. — Ad  generalium gravaminum et po- 
stulatorum Regnoium Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae 
punctum 2dum : quemadmodum Magistralualibus aliis- 
que Regnorum horum incolis liberum est, pro collatio- 
ne Bonorum recurrere, ita Suam Majestatem Sacratis- 
simam bujusinodi Recursuum in sensu articuli 36: 179° 
et 13: 1792 et pro ratione meritorum coudignam refle- 
xionem liabituram esse. — Ad 3 Penso teloniali incon- 
finio Crisiensi ab individuis L. R. Civitatis Crisiensis 
incompetenter desumto, concernentibus parlibus resti- 
tuto, circa exactam dehinc vigentium hoc in merito le- 
gum observantiam, congruas sua via dispositiones fa- 
otas esse. Ad II. Jam divum Suae Majestatis Sacratis*

simae Geniforem j etito Dominorum Statuura et 0 0 .  
inter generalia Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sla
voniae gravamina et postulata in eo proposito , ut Stu
dium lingvae hungaricue, hactenus intra ambitum eo- 
rundem Regnorum secundum dispositionem artic. 7 : 1792. 
pro extraordin irio consider »tum , deinceps inter ordi- 
naria in scholis publicis tradi solita, referatur, Lenigne 
delu lisse , ntve uhissima /men Resolut io ad effect unt 
d ir ig u tu r ,  pro snjrem u audoritu te R egia  congrna 
disponere digaatam esse. In reliquo summefata SuaMa- 
jestas Caesareo Regia Aposlolica lisdem Dorniuis Stati- 
bus et Ordinibus Regui Gratia Sua Caesaj eo-Regia cle- 
mentissirne, ac jugiter propensa rnanet. JPer Sacram Cae- 
saream et Regio Apostolicam Majestatem Viennae 2 k 
Augusti 1835. Josephus Baro S c h ö n s t  e i n ,  in. p.

Ő cs. k. Felsége Aug. l ldiki  legfelsőbb ha
tározatában Brassói kereskedő és a’ gorög keres
kedő társaság bírája Czervenvodali István úrnak 
a’ szükségben szenyvedő lakosok iránt folyvást 
gyakorolni szokott adakozásáért legfelsőbb tet
szését kijelentetni inéltóztatott.

N  e m z e  t  i  V t v  o - i n  t é z e t .
Ezen honi intézetnek minden tekintető ha

tása több érdemes honfiakat legközelebb arra bírt, 
hogy annak ö r ö k ö s  megalapításáról ’s rendes 
folyamatjárúl gondoskodjanak, melly meg is tör 
(ént, miután már közel 70 részes urak örökös 
alapító-leveleikkel biztosították ezen honi-intézet 
fenmaradását, s napról napra még többen járul
nak aláírásaikkal hozzá. Vajmi szép ’s dicső! 
midőn honunkban egy illy nemzeti intézet, melly 
mind lelki kimívelődésre, mind a’ testi gyakorla
tokra elkerülhetetlenül megkívántaié, azonnal 
illy hathatós Pártfogókra talál. Fgy részvénye 
ezen intézetnek 400 p. forintos ködeiéiből áll, 
mellynek azonban csupán 24 p. forintból álló 
kamatját tartozik évenkint fizetni a’ részvényes, 
ki is e’ csekély áldozatáért az intézetnek minden 
jogaiban, hasznaiban ’s kellemeiben részesülhet, 
mint: vívni tanuló ifjakat ajánlhat, vendégeket 
vezethet-be, maga magát a’ vívásban gyakorol
hatja, a gyűlésekben szavazattal bír stb. Ezen 
nemzeti-intézet vívó-mesterei F r i d r i k  F e 
r e n c  z és  fi  j a ,  kik a’ kül ’s belföld előtt hí
res vívók lévén, az idejártíló ifjakat m a g y a r ,  
német vagy franczia nyelveken oktatják a’ ví
vásban, mint azt valaki megkívánja. Kezdődik 
ezen intézetben a’ vívás’ ideje mindenkor az os
kolák’ kezdetével az az October lsőjén; annál-

)(
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fogva, ha a" t ez. részes-urak vívni tanuló ifja
kat részükről ajánlani kívánnak, azokat névjegy
zékek (adresse) mellett a’ vívómesterhez utasíta
ni méltóztassanak, ki is az illyeseket az ille
tő igazgatónak bejelentvén, ő általa a’ vívás ta
nulásra mint tanulók minden fizetés nélkül fel
vétetnek ’s beírattatnak. Az intézet mostani szál
lása vagyon a’ Seminarium templom általellené- 
hen 36 lilik számú szegletházban az ső emelet
ben. A’ részes-urak által bévezetett ’s beírt ven
dégek és külföldiek részére a’ tanítási idő alatt 
az intézet mindenkor nyitva áll, kik is annak 
minden kellemeiben részesülhetnek. Pesten Sep
tember lOkén 1835.

Báró Prónay Albert s. k.
mint a’ nemzeti Vívó-intézet ideigleni igazgatója.

Tek. Pest vármegyének Sept. 9dikén tartott 
népes közgyűlésében követségéről lemondott Pé- 
chy Ferencz úr helyébe felkiáltással Fáy András 
táblabíró s m. akad. tiszt, tag választatott ország- 
gyűlési képviselővé, ki is mint követ e’ köz
gyűlésben esküvését leteti e.

(Kir. kamarai híradást
Vrignanin Fortunát, Portorei harminczados 

Julius 17dikén megholt.
A U S T R I A .

Ó cs. k. Felségüket a’ császárt és császárnét 
Töplitz felé kezdett útjokban mindenütt a’ nép’ 
legnagyobb lelkesedése, öröm- ’s szeretet jelei 
fogadják. — Orosz császár Ő Felsége Kalischból 
Liegnitz felé kezdett útjában Aug. 3ldikén Bo
roszlón ment keresztül. Egyik kísérőjének bur- 
kus ezredes Rauch úrnak kocsisát azon szeren
csétlenség érte, hogy lováról lebukván, a’ kocsi
kerék alá jutott, ’s tüstént szörnyű halált halt.

N É M E T O R S Z Á G .
Douro marquis, Wellington herczeg fija, 

Mitchell és Cook ezredes helytartók Londonból 
Hamburgba érkeztek, a’ kalischi táborba me
nendők.

N A G Y B R I T  A N N I A .
Nemours herczeg Aug. 23kán Londonba ér

kezett , a’ vendéglő körűi, hol megszállott, ösz- 
szegyűlt népcsoportoktól szíves örömmel köszön
tetve.

A’ felső ház Aug. 2idikén kezdé az irlandi 
egyházi reformbillt biztosságban vitatni. Cum
berland herczeg, a’ király öccse, egyenesen ki
jelenté, hogy a* bili elvének ellenáll. Wellington

herczeg mindjárt az eiső záradékot változtatni 
javallá.

Cumberland herczeg, a’ Standard szerint, 
rendeletet bocsátott az orangista egyesülethez, 
mellyben a’ szolgálatban lévő katonák félfogadá
sára kiadott leveleket semmiknek nyilatkoztatja, 
mivel azok a’ yorki herczegnek fővezéri paran
csával ellenkeznek, rendszabálytalanok, ’s mind 
önmaga mint előlülő, mind az egyesülethez tar
tozó több tisztek által gondolatiad tévedésből a- 
dattak-ki. A’ társaság gyűlése Sept. lsőjére hí
vatott-össze a’ becsúszott hibák elintézésére. — 
Erre nézve a’ Morning-Chronicle így szól: ,,A’ 
főváros két katonai klubjában nagy benyomást 
tőn a’ hír, hogy Hill lord (a’ fővezér) hadi tör
vényszék elibe készül állítatni minden tisztet és 
közlegényét, kik a’ biztosság jelentésében mint 
az orangista egyesület tagjai vagy előmozdítói 
adatnak-elő. Az alsó ház elibe terjesztett jelentés 
már körülbelül húsz szakasz tagjait nevezé-meg.

A’ felső ház Aug. 26iki illésében London
derry marquis visszavette a’ spanyol ügy iránt 
jelentett indítványát; gáncsolá azonban a’ minis- 
terium tettét, mi szerént az angol segítő sereget 
azon biztosítással eresztő Spanyolországba, hogy 
az Elliot-lord által kötött egy ezésben az is be- 
foglaltatik. Melbourne lord most ismét azon vé
leményét nyilatkoztató, hogy az Ellioti egyezés 
csakugyan kiterjed az angol segítő seregre.

Nemours herczeg, mint beszélik, London
ból Lissabonba fog utazni, D. Maria királyné lá
togatására. A’ herczeg külseje sokat-mutató és 
csinos. Kíséretében van Bautrand general, Or
leans herczeg hadi-segéde. October elején fog is
mét Parisba visszatérni. — Sebastiani general 
Londonból Parisba hívatott; mint beszélik, Rig- 
ny gróf fogná őt a’ londoni követségben felválta
n i; Sebastiani gróf pedig Napolba küldetnék is
mét, volt követségi hely ére.

F R A N C Z I  A ORS Z ÁG.
A’ követkamara többsége, mint a’ Courrier 

franQais írja, idegenkedni kezd Dupin tirtól. A’ 
hevesebb ministeri követek Dupin úrtól a’ cassa- 
-tioszéki főügy'védséget elvenni ’s Persil úrra ru
házni , e’ helyett igazságministerré Sauzet urat 
nevezni, Persil urat pedig elölülőnek választani 
javallák.

A’ követkamara Aug. 24diki ülésében Brog
lie herczeg a’ sajtótörvény7 mellett mondott hosz-
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szil beszédében a’ kormányt mentegeié többféle 
vádjai ellen az oppositiónak, mellyek szerint a’ 
kormány most az ország iránt bizodalmatlannak, 
majd vaknak, gyöngének ’s a’ veszélyt meggá
tolni képtelennek, majd az alkotványt sértőnek, 
lázadást izgatónak és a’ polgárok életét kegyetle
nül feláldozónak kiáltatik; az illy elkopott szem- 
reh ínyásokat, mondá, megszokták a’ ministe
rek, ’s úgy tekintik mint köz sorsát a’ kormá- 
nyozóknak; tagadé, hogy a’ mostani rendszabá
sok régen elkészítettek volna az ország szabadsá
gainak lerontására; e’ vád csak úgy állhatna- 
ineg, ha a’ veszélyek képzeltek volnának, vagy 
ha az orvosszer túlhatna a’ baj terjedésén, ’s a’ 
ministereknek más hasznuk volna belőle, mint 
az egész országnak. A’ törvények czélját kifejte
getvén állítá, hogy ezek a’ király személyének 
sértegetését akarják elnyomni, ’s nem tiltó, ha
nem elnyomó büntetéseket javallanak a’ vétség 
ismétlésének meggátlására, mégpedig a’ bűnben 
részes journal elnyomása által. A' herczeg után 
Dugabé szólott a’ sajtótörvény ellen, ’s az álta
lános vitatás ezzel bevégződvén, az egyes czik- 
kelyek hányogatása más napra halasztatott Aug. 
25dikén mély figyelemmel várá a’ kamara Royer- 
Collard urat, ki a’ júliusi revolutio óta e’ nap 
hallatá legelőször ékes szónoki szavát, még pe
dig politikai barátjai, Guizot és Broglie urak el
len. A’ várakozás nem csalatkozott. Soha, inon- 
dá e’ szónok, egy ministerium se merte még az 
alkotványt illy módon megtámadni. Keresztül fu- 
tá az első czikkely minden határozatit, szigorúan 
ócsárlá azokat, és szerkeztetőjök fejére kiálfá a’ 
rémítő felelet terhét, melly c’ törvényből követ- 
kezhetik. Legmélyebb politikai vizsgálatokba bo
csátkozott, ’s lépésről lépésre előadá a’ folyama
tot, mellyet a’ ininisteriumnak illy törvények 
mellett követnie kel l , mellyekben nem a’ visz- 
szaélések elleni óvás, nem korlátozás, hanem 
egyenesen az ország két intézetének, a' saj
tónak halála, és a’ jury elenyészte foglaltatik. 
Ez legnyilvánosabb megtagadása a’ júliusi revo- 
lutiónak, azért ő e’ törvényt meggyőződésének 
teljes erejéből visszaveti. Royer-Collard úr be
szédére Thiers úr felelt, ezt pedig Dupin úr, az 
előlülő, követé, ki szinte határozottan a’ tör
vény ellen nyilatkozék.

Paris, Aug. 2ddikén. Bár mit mondjanak 
is a’ republikánus és legitimista sajtó elhallgatta

tására javallott törvényekről, lehetetlen azoknak 
általánosságát kimagyarázni. A’ ministerek indító 
oka az ellenséges sajtó elenyésztése volt; 's talán 
egyedül ezt akarják elérni. De hát miért nem e- 
gyenesen és csupán erre intéztetett a’ törvényi 
miért kell a’ rablókkal, tolvajokkal és más go
nosztevőkkel együtt az egész polgári társaságnak 
olly jusokat elveszteni, mellyekkel az sohase 
élt-visszai A’ kormány tagjai sohase javallották 
volna az új esküttszéki törvényt, sőt azt teljes 
erejűkből ellenzék vala, ha az csupán a’ nem poli
tikai vétkesek iránt adatott volna elő; most a- 
zonban pártolják, mert a’ politikai vétkesek is 
sujtatnak általa Az új törvények vitatása köz
ben minden lépésen kitűnik, hogy a’ doctrinärek 
semmi rendszert nem tartanak. Teste úr a’ de- 
portatiót némelly esetekben halálos büntetés he
lyett javallá vétetni; de mivel e’ javallat a’ tiers 
parti tagjától eredt, félrevetteték azon oknál fog
va, mert a’ halálos büntetést deportatióval nem 
lehet felcserélni , holott ugyanazon követek, kik 
ezen okot felhozák, a’ súlyosított deportatio mel
lett állíták, hogy azt súlyosítani kell, mert a’ ha
lálos büntetést váltja-fel. Napról napra így vál
toznak a’ nézetek, és ezt még rendszernek ne
vezik.

Aug. 2td. a’ követkamarában Lamartine úr 
ekép folytafá beszédét: Ti kifáradva tovább már tü
relemmel nem nézhettek ; a’ nemzeti őrség elfáradt 
fegyveresen állani a1 sajtó megé sánczolt párt pus
kalövési előtt; a’ királyság elunta egy sajtó pajzán- 
ságait és gúnyait, mellynek megtámadási ellen ma
gát védelmezni saját méltósága tiltja; mi is , uraim, 
és az ország is eltelt már e’ botránkozásokkal; és 
mivel azokkal eltelt, mivel a’ rósz sajtó mindent 
mondott, mindent cselekedett, mindent mert, és 
a visszaélést saját elerőtlenedéseig iizte, éppen 
ezért nem foghatjuk-meg a’ rendszabásokat, mel- 
lyeket kívántok. Ti ollyan embereket akartok 
zabolázni, kik már azt sem tudják, mit mondja
nak. (A’ centrumban nem hivés jelei ; a’ szélső 
padokon élénk tetszés). Erkölcsi helyzetünk úgy 
rajzoltaték-le előttünk, hogy ha ez igaz volna, 
nem lenne egyéb hátra , mint köpönyegbe bur
kolva, ’s mindenről lemondva várni a* haza és 
miveltség utolsó romlását (mozgás). Nosza vizs
gáljuk az országot az ő nagy jelenségeiben. A 
sajtó öt esztendő óta, folyvást a’ júliusi tüzet á- 
rasztván rátok, a’ kormány feje, a monarchiái
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forma, az önválasztott politikai hatalmak, a tár
sasági fensőségek, a tulajdon , a vallas elleni 
rósz szenvedelmek egész fegyvertárát kiürítette. 
Tekintsétek körül magatokat! Mi rogyott-le csa- 
pási alatt? Hol vannak az omladékok?Thrónotok 
felforgattatott, de ismét felemeltetett. A1 jó pol
gárok elszélesztettek, ’s reszketik a’ győzedelem 
előtt, melly a* tömegekből tört-ki, de ismétösz- 
szesereglettek a’ nemzeti őrség büszkén lobogó 
zászlója körül, ’s a’ köz rend egyetértő seregeit 
képezik. A’ hadsereg feloszlatott, mégis négy- 
százezer derék katonátok van. A’ vagyon fenye- 
gettetett, pedig a’ vagyon bír mindent, még a’ 
választás jüsát i s , melly őt kizárólag nem illetné 
(morgás a’ centrumban). Kiraboltatott az érseki 
palota ’s templomaitok lerontattak, és ismét fel
állított’s megtolt templomaitok bizonyítják, hogy 
a’ vallás és szabadság egymást értik ’s közös ere- 
detöket megesmerik. Választásitokat a’ túlságos 
pártok széllehellete koczkáztatá, most a’ válasz
tó testületek, a’ választó gyűlésektől fogva egész 
e’ kamaráig, melly előtt beszélek, jó gondolko
zást!, értelmes, igazat akaró férfiakkal vannak 
tele. Lázadás zajgott utczáitokon, most rend és 
béke uralkodik ott, és noha rémítő gonoszság 
történt bennok, arra egész Francziaország egye- 
zőleg utálatot és borzadást kiáltott.

Az Aug. 28diki National egész kiterjedésben 
közli az Aug. 27dikén a’ követkamara által elfo
gadott sajtótörvén) t, i2 czikkelyt, ’s azt veti ti
tánná, hogy ez új törvény valódi kárhoztatása 
a’ júliusi rcvolutionak. Lehetetlen, úgymond, 
hogy miután e* tön ény hozatott, X. Károly mi
nisterei Hantban tartassanak. F* mostani törvény 
sokkal alacsonyabb lépcsőre bel) hezteti az írás
szabadságot, mint volt az Polignac ministeriuma 
alatt, ’s a’ t.

A’ pairkamara Aug. 27dikén az új eskütt- 
széki törvényt 86 fejér golyóbissal 20 fekete el
len elfogadta. Aug. 29dikén a’ követkamara be
végezte az új sajtó-törvény feletti vitatást, és azt 
a* biztosság által javallott majd minden pótlék
pontokkal 226 szóval 153 ellen elfogadta.

A' Journal de Paris írja Aug. 28dikán, hogy 
az nap igen fontos befogatás történt. Három hét 
óra volt foglalatos a' politia bizonyos Pepin, nem
zeti őrségi ex-kapitány felkeresésével, ki ellen nagy 
a' gyanú , hogy Kieseidnek ő adott pénzt a’ po- 
kolerőmív csöveinek kifizetésére. Három hét a

latt úgy kerúlte-ki Pepin a’ befogatást, hogy szál
lását és ruházatát mindennap változtatá. Végre 
Aug. 28dikán lakásában elfogatott, hol utolsó ké
születeket tőn , hogy külföldre utazhasson. U- 
gyanez a’ Pepin azonban Aug. 29dikén, tulajdon 
lakására vitetett; hogy jelenlétében szállásán pa
pirosai fel kerestessenek, ’s átaljában lakása meg- 
motoztassék. A’ vizsgáló bírón ki\ ül két politia- 
ügyvivő, és két városi őr kíséré Pepint; ki, mi
dőn sokáig haladna a’ motozás, két őrt arra ké
re, hogy neki enni hoznának. Míg ezek enniva
lóért jártak, Pepin a’ más kettőt földre terítő ’s 
elillantott. Aug. 30dikán még kézre nem került.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridból Aug. ISkáról írják, hogy Cklas- 

tromok Sevillában is felégettettek, kormányi jun
ta áliítatott-fel ’s a’ királyné tisztviselői elbocsá- 
ta ttak ; és így Madrid városi katonaságának le
fegyverzése ’s tisztjeinek fogságra vetése nem so
káig gátlá Spanyolországban a’ rcvolutiói moz
gás előhaladását.

A’ barcelonai Vapor czímü hírlap Aug 15d- 
dikén fegyverre szólítja a’ lakosokat a’ carlisták 
ellen, ’s a’ fellegvár egy részének és Atarazanas 
erősségnek lerontását kívánja. Aug lödikán írja, 
hogy a’ barcelonai junta a’ tartomány minden ke
rületeit felszólító követek \álasztására, kik tar
tományi juntát alkotva, Aug. 20dikán összeül
nének; egyszersmind a’ kormányt nyomos elő
terjesztés által felszól itatni határozó, bog) a’ rend
kívüli corteseket haladék nélkül hívja-üssze a’ 
nemzet szükségeihez intézelt alaptörvény hozása 
végett. Meghívó továbbá Catalonia kerületeinek 
főispányait, hogy e’ herczegség főjuntájának al
kotására annyi követet választatnának, mennyi 
képviselőt szoktak a’ cortesekhez küldeni. Aug. 
I7dikén Barcelona lakosainak felírására em,e kor- 
mányi választ közli: „Közlöttem 0  Felségével 
az urak jegyzékét’s a’ hozzá mellékelt nyilatkozást. 
Ő Felsége, k i, mióta e’ királyság kormányát ke
zébe vette, sohase szűnt-meg annak jólétével 
foglalatoskodni, oily rendszabásokat vévén-elő, 
mellyekct legalkalmasabbaknak látott, a’ múlt 
szerencsétlenség elfelejtetősére, a’ famíliák egyes- 
ségének’s békéjének fentartására, és a’ köz nem
zeti jólét megalapítására, az említett nyilatkozás
ban előadott nézeteket fontolóra veendi3 ’s an
nak idejében tudatni fogja az urakkal, Barcelona
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városával és a’ gazdag ’s műszorgalmu Cataloniá- 
val határozatát, melly mindenkor e’ hű és szor
galmas lakosok hasznára ’s jusaik fentartására fog 
czélozni. St. Ildefonso, Aug. Ildikén 1835. To- 
reno. Don Pedro Maria de Pastorshoz.“ Azon 
polgárok kárpótlására, kik a’ városi katonaság
nál szolgálnak, melly most nemzeti katonaság 
nevet visel, mint !8i0ban, aláírás nyittatott, ’s 
már GO ezer reál gyű It-össze. A’ honíiak ellen a' 
restauratio alatt indított perekhez tartozó papiro
sok még most is égettetnek. A’ városi katonaság
nál egy csapat pattantyússág is alkoftatik, a’ föld
birtokosok és kereskedők pedig lovasság kiállí
tására szoktattak. Maíaro tiszthalósága n j e g y e 
zett Barcelona juntájának határozatiban. Aug. I Sd 
azt feszegeti a’ Vapor, milly alaptörvény volna 
czélszerű Spanyolországban. Az ISI2diki alkot
ván) t ellenzi, de szerzői honszeretefének min
den tisztelettel hódol A’ király i statutu nban a’ 
fog)atkozást találja, hogy az nem a’ rép akarat
jának kifejezése. Rendkívüli corteseket kell, úg)T 
mond összehívni különös meghatalmazással alap
törvény hozásra, melly a’ thrón által megerősí- 
tetvén ’s kihírdeítetvén, a’ spanyoloknak egye
sület pontjául szolgáljon. A' belga alkotványt e- 
grsz kiterjedésében előadja, ’s azt minden más 
alkotványnál elébbvalónak teszi. Barcelona külső 
városaiban 4 ezernyi sereg alkottatott, melly ma
ga választja tisztjeit. Fegyver szűkén van , de 
egy gőzhajó a’ kormány részére 3 ezer puskát 
hozott, mellyek Barcelonában letartóztattak.

Irunban Aug. I7dikén D. Caríosnak egy pa
rancsolatja jelent-meg , melly szerint Spanyol- és 
Francziaországok közt minden közösülés eltilta- 
t i k, ’s akár franczia, akár spanyol lépjen-át a’ 
határokon, lövetni fog reá.

Bayonne, Aug. 22dikén A’ londoni hírla
pok kétségbe hozzák a’ lissaboni kabinet cgyiitt- 
munkálását, a’ mi saját tudósításainkat pedig bi
zonyosnak állítják, hogy Aug. lOkén Portugál
ból 12 gyalog batalion, ezer lovas és 3 pattan
tyús osztály m űit Spanyolországba A’ 4500 em
berből álló idegen sereg is Aug. 17kén Tarago- 
nába érkezett Taragona és Barcelona népsége a’ 
Cataloniába ütött carlista bandák ellen készül. 
Alava és Evans generálok Santanderbcn 1500 
angol segédkatonával szállottak-ki. A’ Bidassoa 
mellett lévő urbánusok Tolosából és St. Sebastian- 
ból erősítést kaptak.

A’ Journal de Paris írja, bog) Aug. lökén 
hét navarriai batalion ment lluescába , s Arrago- 
nia főkapitánya mindjárt ellenük indult. Aug. 20- 
dikán Cordova seregétől 4 ezer ember érkezeit 
Yorbába. A’ városi katonák sietve g> űlnek-összc, 
’s a’ carlistákat 12— 15,000 ember fogja beke
ríteni.

Az idegen ezrednek Tarragonaban lett ki
szállássá által nagyon megrettentek a’ Barcelonai 
revolutiosok, mint a’ Gazette de France írja, ’s 
a’ népi tanács némelly tagjai megszöktek. Inlan
der, ki most hitvesével ’s gyermekeivel együtt 
Pradesben tartózkodik, megkapta azon király i 
határozatot, melly őt vicekirályságából leteszi, 
800 ezer francot vitt-el magával Spanyolország
ból. Helyébe Manso neveztetett. A’ barcelonai 
és valenciai esetek Majorcaban is nagyon feliz- 
gaták a’ népet a’ szerzetesek ellen. A’ kikerűlhet- 
len lázadás megelőzése végeit a’ kormányzó min
den klaslromokat eltörlöft. A’ D. Carlos részére 
Manacorban próbált felkelés elnyomatott. A’ Sa- 
ragossai junta folyvást viszi foglalatosságit, ’s 
nemzeti őr-batalionokat állít-ki.

Sevillában a’ hadsereg előmozdítja inkább a’ 
revolutiós mozgásokat, mint elnyomná. Cadix, 
Port St. Maria, Medina Sidonia és több városok 
hasonló lázadási állapotban vannak , mint Sevil
la; a’ kormány azonban ezt gondosan igyekszik 
Madridban eltitkolni. Az Election hirleli, hogy 
a’ regens királyné Francziaországban keresett 
volna menedéket, odahagyva a’ fellázadt fővá
rost. E’ hírnek azonban még valósulásra van szük
sége. Cordova és Jaureguy elbocsátatásokról is 
hír repked.

Madrid Aug. 22kén. Ma estve beszélik, hogy 
Toreno gróf nem várva-meg Mendizaból vissza- 
jövetelét, a’ ministerium v áltoztatásához fogott. 
Ahumadat a’ hadministerségben felváltja Moreda; 
Alvarez Guerrat de la Riva Herrera; Garcia Her
reros igazság-minister marad. A’ sajtó iránt kö
vetkező kir. határozat jelent-meg: Az újságok 
censurájára nézve a’ ministeri tanács előmbe ter
jesztett véleményét fontolóra vévén, jónak talál
tam rendelni, a’ mi következik: 1) a’ censorok, 
kik eddig a’ fővárosban megjelenő hírlapok vizs
gálatával egyenként foglalatoskodtak, ezután biz
tosságot fognak alkotni ’s ez minden reggel egy
begyűl a’ hírlapok vizsgálata és censurája végett.
2) E’ biztosság leszen ezután egyedül felelet tér-
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he alatt mind azokról, mik az újságlevelekben 
megjelennek. Azon esetben pedig, ha censura 
után a’ szerkeztetek vagy kiadók oily még cen- 
surán keresztül nem ment czikkelyeket iktatná
nak hírlapjaikba, mellyek által a’ kormány el
len gyülőlséget vagy útálságot gerjesztenek , 
csupán a’ szerkeztetők és kiadók tartoznak fe
lelni, ’s hírlapuk az 1831. Januarius 4 és Ju
nius 1 rendeletek 22 és 1 czikkelyeinél fogva 
megszüntetik. 3) Ugyanezen czikkelyek értelme 
és foglalata következésében, a’ kormány, ha azt 
szükségesnek és a’ rendkívüli környületek pilla
natához illőnek találja, akármelly journalt el
nyomhat. 4) A’ nyomtatásra és hírlapokra nézve 
most fenálló rendszabások és végzetek, minden 
pontjaikban , mellyek a’ jelen határozattal ellen
kezésben nincsenek, teljes erejüket megtartják, 
lldefonso Aug. 18. (aláírás) a’ k i r á l y n é .  Don 
Alvarez Guerrahoz. — E’ sajtó-rendelet már meg
hozta gyümölcsét; a z E c o  megszűnt; a’ Re v i s 
ta semmit sem ér, minthogy a1 censura belőle 
minden nevezetes!) czikkelyeket, különösen mel
lyek a’ közelebbi lázadásról szólanak, kitöröl.

A’ barcelonai ,,Vapor“ Aug. 20d. egy új e- 
rővel teljes iratot közöl, mellyet a’ nép-junta 
August. 19dikéről intézett a’ kormányhoz. Ebben 
Llauder úgy adatik-elő, mint a’ ki volt tulajdon
kép oka a’ barcelonai történeteknek. Isturiz, de 
las Navas és Caballero Cataloniába futottak a' po- 
litia elől.

A M E R I K  A.
Az angol Courier új-yorki hírlapokból írja, 

hogy Cubában azon negerek, kiket az angolok 
rabszolga hajókról szabadítottak-meg ’s a’ cubai 
spanyol kormánynak olly feltétellel adtak-át, hogy 
öt esztendő múlva szabadokká tétessenek, Jul. 
12dikén fellázadtak, ’s harmincz közülök min
den nyomozás nélkül agyon lövetett. A’ rögtöni 
igazságszolgáltatás (Lynch's law) nagyon kezd 
divatozni az egyesült statusokban. Vicksburyban, 
Louisiana statusban, Öt játékos saját házából ki
ragadtatott, s a’ piaczon mindenkihallgatás nél
kül felakasztatott. Natchezben is , a’ játékosok 
házaira rontott a’ nép, minden játszó eszközöket 
összetört, ’s a’ játékosokat lljorleansba szalasz

totta , de itt is azonnal rendszabások tétettek az 
illy semmire való kicsapottak és gyanús henyé- 
lők befolyásának meggátlására. Livingstonban a’ 
Missisippi mellett két vándor pap, kik a’ rab
szolgák felszabadítását hirdeték, tíz négerrel e- 
gyütt az utczán akasztatott-fel, a színlett okból, 
mivel a’ négereket lázadásra ingerlék, kik már 
is összeesküvést koholtak a’ Missisippi völgyben 
minden fehér férfiak és asszonyok meggyilkolá
sára. Az unió más részeiből is jelentetnek illy 
önkényes tettek.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .

A’ sultan, mint a’ török statusujság írja, 
Rebiül-evvel Ilikén (Jul. iGdikán) Nedschib ba
sa, Tripolis ideigleni kaimakámja helyett, Raii 
basát, a’ dardanellák őrizeti parancsnokát és 
Biga sandsehak kormányzóját nevezte Tripolis 
hel>tartójává; melléje pedig portai ügyvivőül 
Hassib Effendit adá. Raif basa a’ dardanellak pa
rancsnokságában Said basa által váltatott-fel, 's 
legközelébb el fog evezni új rendeltetése helyé
re. Tripolisban még egy új, ügyvéd és katonai 
felügyelő czímzetü hivatal is állítatott-fel, ’s erre 
Asmi Efendi jeleltetett-ki.

B E L G I U M .

A’ képviselő kamara Aug. Ildikén oktatási 
tervekkel, nevezetesen a’ fensőbb oskolákkal 
foglalatoskodott. Lőwen egyeteme eltöröltetett. 
Ezen egyetem még IV. János herczeg által 1426- 
ban, ezelőtt 409 esztendővel, V. Márton pápa 
engedelméből alapítatott. Rogier exminister csak 
egy egyetemet akara statusköltségeken fentarta- 
ni, azt is Löwenben, nem pedig a’ politikai 
mozgásokra hajlandó Liittichben vagy Gentban; 
de szavazáskor csak 32 szó volt mellette, 37 pe
dig Lüttich és Gent mellett. Aug. I2dikén Ernst 
úr igazságminister az idegenek iránt terjeszte-elő 
törvényjavallatot, melly szerint a’ kormánynak 
hatalom adatnék az ország csendességének ártal
mas idegeneket egy kijelelt tartózkodási helyre 
utasítani, vagy az országból egészen ki is tilta
ni. Es javallat az illető biztossághoz utasítatván, 
a’ kamara folytatá az oktatási törvény vitatását.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y  Zöldkertutcza C^oí(i6ad)er;@öj]re) 498. sz. 
Nyomtál ja  Tr  a t  t ne r - K á  r o ly  i Ura A' ntezája 612 szám.
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Trattner és Károlyi’
Kőnyvnyomtató-Intézetében Pesten, úri utcza 612* sz. alatt (vagyis a’ Párisi ofcza

irányában) éppen most jelent m eg:
A’ kön n yű  és  g y o r s

Számvető vagy Útmutatás
a’ számvetésnek négy elsőbb nemeire és a’ főbeli ’s más gyakorlá
si k ö n n y ű  s z á m v e t é s r e ,  a’ közönséges és magános tanítók, mint 

szintén a’ kereskedők és mesteremberek hasznára. <
kisdtá

B I  T  S  K  E  Y  I S T V Á N .
Ára 21. xr. pengő p.

(1) Eladó szőlő. A’ pesti kőbányai úgy nevezett ö r e g  h e g y e n  (Alrgctürg) 
keliemetes és hasznos helyen fekvő 7 fertálybúi álló és igen jó mivelésben lévő , rajta egy 
alkalmatos kis épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel alkalmazható plncze hellyel ellá
tott szőlő, terméssel együtt, szabad kézből mindin órán eladó. A’ megvenni szándékozók bő
vebb értesítést vehetnek eránta Pesten a’ Zöidkcit utczában 498 szám alatt a’ „ 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 “ Hivatalában. ^3)

(1) Hirdetés, a* nagy mélt. m. kir. udv. Kamara rendeléséből köz hírrététe- 
tik, hogy valamint a’ kir. kamarai Diós Győri, úgy szintén a1 király^ fiskust illető Cserépi, és 
Edelényi uradalmak erdeiben termett idei makk, folyó esztendő Sep. hónap 14kén Miskoltz vá
rosában a’ helybéli praefectoralis épületnél — Tokaj királyi uradalomban pedig szinte a’ 
folyó esztendei Sep. i8dik napján Tarczal mezővárosában a* helybéli tisziartóihívatalnál 
reggeli 9 órakor tartandó szokott árverés utján a’ felsőbb helybenhagyás fentartása mellett 
készpénzért a" többet ígérőknek el fog adatni.

Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánat pénzzel ellátva meg-jelenni e- 
zennel hivatalosak. Budán, Sept. 7dikén 1835. (3 )

( 2 )  H i r d e t m é n y ,  a * nagyméltóságu m. kir. udvari Kamara kegyes rendelésekül
a' tiszamélleki koronái, és szabad Kerület tanácsa részéről köz hírré tétetik : hogy az 1S|£  
katonai esztendőre megkívántató irományokhoz tartozó szereknek úgy mi nt : 1 hollandiai 
finom , 2 nagy median, 52 nagyobb, és 15 kissebb canczellariai öszvesen 70 riszma papiros
nak, 24}fe spanyol viaszk’, 20 tizenketted plaibász’, 50 Nemzeti kalendáriom’, kötő zsi
neg’, továbbá 70j^ öntött és 500fty mártott nyolezas , vagy tizennégyes gyertya. — Nem kü- 
lömben a’ köz szolgálatban lévő cselédeknek öltözeteihez szükséges 13l£ búza virág és 7 rőf fe
kete posztó, 268 rőf bélésnek való vászony, 9 l0 rő f borítás, 1562 rőf sújtás, 24 rőf fonás zsinór, 
27 tuczat nagyobb, 23 tuczat kissebb garnitur-gombok, egy epulet, 1 rőf vörös tamisz, 45 pár

Második Félesztendő 1835,
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csizma, 101 lat halcsont, 56 sipkáknak és csákóknak való schild, végtére 120 öl kemény 
tűzi fának kiszolgáltatása folyó esztendei October l3kán O Betsén a’ kerületi tanács házban 
reggeli 9 órakor iicitáltatni fog. — A’ kik ezen kiszolgáltatás licitatiójába részesülni akarnak 
mind az irományok szükségeinek, mind pedig az öltözetekhez megkívánt portékáknak ki
munkált közép árához irányzott bánat pénzt előre lo tenni kötelessek lesznek, a’ többi feltéte
leket a’ kerületbéli irnoki, úgy szinte a’ pénztári hivataloknál előleg is megtudhatni. Budán 
Sept. 4kén 1835. (3 )

(3) Hirdetés- A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik) 
hogy a' megüresült Tapolczai Apátursághoz tartozandó szőllő hegyeken közelébb múlt eszten
dőben termett jó minémüségü ötszáz göntzi hordo dézma fejér borok nagyobb, vagy kissebb 
mennyiségben, folyó esztendei Szent Mihály hava Iákén Mindszenten a’ tiszttártói lakhelyen 
reggeli 9 órakor tartandó árverés mellett kész pénz fizetésért el fognak adatni. Költ Budán 
Kis-Asszony hava 31kén 1835. (3 )

(3 )  Szlavniczai gróf Sándor Móricz úr Bajnai uradalma részérű! közhírré tétetik: 
hogy f. e. September hónapnak 24dik napján, ts Esztergám vármegyében helyheztetett Sári 
Sápi helységben egész bival gulya 4 ökörbűi, 20 tehén, 6 három észt. üsző, 1 egy észt. 
üsző, 2  öreg bika, 1 három észt. bika, 1 két észt. bika,  7 tinó, és 13 üsző ’s bika borjúkból 
álló, kész pénz fizetésért árverés útján a’ többet ígérőnek el fog adattatni. (3 )

(3) Hirdetés. A* nagymélt. m. kir. udvari Kamarának rendeléséből közhírré téte
tik : hogy jövő September hónap Iákén Budaeörsön 250 akó ó* 1000 akó új fehér és 500 
akó uj vörös borok, 80 akó pálinkával együtt; ugyan azon hónap I9kén délelőtt a’ Visse- 
grádi, és illetőleg a’ Nagy Marossi pinczében 1000 akó ó és 800 akó új fehér borok , délután 
pedig a1 Bogdányi pinczében 500 akó új fehér bor, és 100 akó pálinka edény nélkül árverés 
útján kész pénzbeli fizetés mellett el adatni fognak.

Melly árverésre a’ venni a’ szándékozók elegendő bánat pénzzel ellátva megjelenni ezen
nel hivatalosak. Budán Augustus 28kán 1835. (3 )

(3 )  H í r a d á s .  A’ nagymélt. m. kir. udvari Kamara rendelése következésében köz 
hírré tétetik, hogy e* folyó évi Szent Mihály hava 17kén a’ ménesi szőllő hegyen fekvő néhai 
Matsai Csernovits úr örökosseitől törvényes executióban által vett szőllő része , az idei ter
méssel együtt, nyilvános árverés útján, a’ felsőbb helybehagyás fentartása mellett reggeli 
órákban hely színén a’ legtöbbet ígérőnek, kész pénz fizetés mellett örökös joggal eladat
ni fog.

A’ venni kivánók tehát elegendő bánatpénzei ellátva, a’ fent kitett napon, és helyen 
meg jelenni hivatalosak. Budán Augustus 31kén 1835. (3 )

AJ D una V i z é n e k  á l l a p o t  j a  a> b u d a i  v i z m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben

Sept. 9-dikén 5 Láb, 5 Hüv. 0 Von. — 10-dikén 5 Láb, 2 Hüv. 6 Von.
— 11-dikén 5 Láb, 0 Hüv. 0 Von. — 12-dikén 4 Láb, 10 Hüv. 6 Von.
A* Gabonának Pesti piaczi ára Sept. W-dikén 1835. P é n z f o l y a m  a t :

p « s t c B ) i  m e 
rő  T á l tő  g&r.

t i n t » k6*ép alább 
»a.rü 1 raló

p o z . o n y i  má
rt) v á l t ó  g a r . t i s z t a k o z ő p

s z e r ű

T isz tab ú za 120 110 í1034 Z ab 36 34!
K étszer«* 86| 83jI 80 K u k o ritza 491
K ozs 60 56| 534 K öleskása 160 146!
Á  rpa 50 48| 46* 4Köles 60

B é c n  September 9-diken 1835, középár.

Status 5 pC. kötél. 102!J|1834kiStatus köles 170
,, 4 pC. 98A ||Kam. —  pC . kötél. —
„ 1820ki köles. —  / B ank A ctiáké —
„  1821 ki „ — jJCs. a ra n y  pC . ag io —
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M A G Y A R - É S  E R D É L Y  ORSZÁG.
P o z s o n y  Sept. lOkén. Kerületi ülésekben 

Sept. 7dikc óta az országos sérelmek bevezető 
felírása, több főrendi viszonüzenetek, és az or
szágos sérelmeket ’s kívánatokat illető legújabb 
kegyes kir. válasz felett tartatott tanácskozás; és 
minekutánna Sept. 9dikén az említett felírási ja
vallat kerületi ülésben elfogadtatott, ma mind a’ 
két tábla országos ülésre gyült-egybe. Mindjárt az 
ülés elején a’ Főrendek a1 szólás-szabadságot il
lető 7dik viszonüzenetöket küldték az alsó táblá
hoz, mellyet felszólítanak közép-út javallására, 
mikép a’ kérdéses felírás O Felsége elébe ter
jesztethetnék , minthogy a’ felső tábla a’ Rendek 
kifejezéseiben meg nem egyezhet. Végre az iir- 
béri kir. válasz és felírási javallat felett foly t a’ 
tanácskozás.

O cs. ’s apóst. kir. Felsége a’ nagy mélt. m. 
k. udv. Kanczelláriához Aug. 8dikáról intézett 
legfelsőbb határozatában a’ Zágrábi székes kápta
lannál kanonok Főtiszt. Szentpéteri Horváth Jó
zsef urat Ruthenyről nevezett Boldogságos Szűz 
czímzetes prépostjává; Főtiszt. Birling János lí
rát Lázár-szigetről nevezett Sz. Ágoston czímze
tes prépostjává; Főtiszt. Vakanovich Antal urat 
Jóthról nevezett Boldogságos Szűz czímzetes pré
postjává; Főtiszt. Schrott József urat pedig Orodi 
Szent Márton czímzetes prépostjává méltóztatott 
kegyejmesen kinevezni.

0  csász. ’s apóst. kir. Felsége Augustus 11- 
diki legfelsőbb határozatában a’ Zágrábi székes 
káptalannál: Vaskai főesperest Főtiszt. Dvoják 
János kanonok urat olvasó kanonokká; Host 
József kanonok ’s Dubiczai főesperest urat őrka
nonokká ; Horvatich Mihály kanonok ’s Kemleki 
főesperest urat a’ Csázmai társas káptalan pré
postjává, és Gvescha ’s Szinczei főesperestté; 
Mrazoveczi Koritich Ferencz Varasdi főesperest 
urat székes egyházi főesperesté; Beliasz István 
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Libóczi főesperest urat Dubiczai főesperesté; 
Szentpéteri Horváth József Turopolyai főesperest 
urat Camarrzai főesperesté; Tuskán Ferencz ka
nonok urat Goriczai főesperesté; Birling János 
kanonok urat Kemleki főesperesté; Uzorinácz 
Ignácz kanonok urat Vaskai főesperesté ; Miha. 
licz József kanonok urat Chasmai főesperesté; 
Haramusztek József kanonok urat Bexini főespe
resté; Mi hieb Mihály kanonok urat Varasdi fő- 
es] eresté ; Vuczik Mihály kanonok urat Urbóczi 
főesperesté; Vakanovich Antal kanonok urat Tu
ropolyai főesperesté; továbbá Lehpamer Ferencz 
alsó Okichi; Vahtarich János Szoboticzai; Hoh- 
reiter Izidor Szelniczei, Vukowch Mát}ásBos- 
jakovi plebánus urakat és Schotth József vice- 
rectort kanonokká; ez utolsót végre theol. kano
nokká nevezni kegyelmesen méltóztatott.

P e s t e n  folyó hónap 13dikána’ nemes vár
megye nagyobb teremében taríá a’ magyar tudós 
Társaság negyedik közűlését, mell) en számos 
főrangú ’s válogatott hallgatók jelentek-meg; a’ 
szép- nem karzata tömve volt Az ülést Méltós. 
Gróf Teleki József elölülő úr g>ön}örű beszéd
del nyitá-meg, mellyben hálával áldozott el
hunyt felséges királyunk I. Ferencz dicső emlé
kezetének, ki nemzeti nyelvünket olly kegyesen 
pártolá, s kinek dicső uralkodása alatt jőve létre 
a’ magyar tudós társaság is. Az elölülői megnyitó 
beszédet az 1834beli November 24dikétől 1S35- 
beli September 12ig folyt társasági munkálódá- 
sokról tett titoknoki előadás követé. Ezután Gur- 
mics Izidor rendes tag „Hellen-mag} ar dramma- 
torgia“ czímű jeles értekezését Csató Pál levele
ző tag olvasá-fel. Meglepő vala to\ább Méltós. 
Gróf DessewfFy József igazgató és tiszteleti tag
nak, a’ magyar literatura egyik Nestorának báró 
Berzeviczy Vincze tiszteleti-tag felett tartott fiatal 
erővel ’s lélekkel teljes emlékbeszéde, melly az 
egész hallgatóság figyelmét, kedvét különösen 
megnyeré, és gyakori „éljen“ kiáltásokkal sza-

23. Szám.

HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
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kítatott-félbe. Czech János rendes tagtól ,,a’ ma-i 
gyár királyok felavatási esküjük nyomai az Ár
pádok alatt“ czímű értekezés némelly részeit 
liallúnk. Kisfaludi Sándor rendes tag „Somlai 
a éiszüret“ czímű legújabb szép regéjét Róthkrepf 
Gábor levelező tag olvasá-fel. Következett Der- 
csényi János k. tanácsos úr tudósítása a’ Magyar- 
országon újabban felfedezett némelly érczekről. 
Dübrentei Gábor úr az ázsiai calcuttai társaság 
titoknokától 1835. Január 20dról Körösi Csorna 
Sándor felől érkezett tudósítást olvasá-fel. E’ 
in elv ’s történet-búvár derék vándor hazánkfia 
most Tibetbe ismét beljebb útazni szándékozik. 
Midőn a’ calcuttai társaság titoknokához a’ ma
gyar tudós társaság emlékkönyve megérkezett, 
Körösi Csorna éppen a’ társaság épületében volt 
’s nagy örömmel szemléié hazája tudósainak e’ 
küldeményét. Azon 300 arany, melly némelly 
magyar nemes hazafiak által Körösi Csornának 
küldetett, egy később megbukott kereskedő ház
hoz jutván, elveszett; de azt a’bengáli kormány 
kifizettető tudós hazánkfiának. Körösi Csorna Sán
dor a’ Londonban lévő ausztriai cs. k. követség 
utján tibeti szótárából 50 pédányt küldött, hogy 
azok a’ birodalombeli oskolák között kiosztassa- 
nak; kettőt különösen a’ Nagy Enyedi ev. ref. 
collegiumnak, mint kedves emlékezetű nevelő 
annyának. Mind ezen példányok cs. k. Főherczeg 
Nádorispány ő Fensége által a’ magyar tudós 
társasághoz utasítattak. Az 1834ben kijött eredeti 
magyar munkák közt legjobbnak találtatott Bö- 
lönyi Farkas Sándor „Éjszakamerikai utazása“ 
’s nyerő a’ 200 darab arany jutalmat. Dicsérettel 
említettek Gróf Teleki Ferencz versei és Kovács 
Pál Thaliája; egyébiránt most is fájdalommal le
het említeni, hogy a’ lefolyt 1834 éppen nem 
volt termékenyebb jó eredeti magyar munkákra 
nézve, mint a’ megelőzött 1833. A’törvénytudo- 
mányi osztály 1833beli 100 darab arany jutalmát 
Ensel Réső József táblai ügyvéd úr; a1 természet
tudománybeli osztály 1833beli 100 darab arany 
jutalmát pedig Toperczer Tamás úr, Csongrád 
vármegyének tisztlb. főorvosa nyerők. Csorba 
József Somogy vármegyei főorvos úrnak ugyan
csak a’ pokolvarról írt értekezése ivenként 1 da
rab arany jutalom-díjjal fog közrebocsátatni. Az 
IS3|re megbírált eredeti szomorú játékok k zúl 
100 darab arany jutalomra méltónak egy sem 'a-

láltatott; 4 azonban a’ beérkeztek közt dicséretet 
erdemlett. A’ Marczibányi Lajos táblabíró úr ál» 
tál kitett 20 darab arany első jutalomra érkezett 
népnevelési munka Edvi Illés Pál úré; a’ 10 a- 
rany másod-jutalmat nyert népnevelési munka 
pedig Varga János úré. Végre az 1835ikre, szó
ló történetírási és mathesisi kérdés (lásd alább) 
kihírdettetvén az ülés bérekesztetett. Hétfőn, az az 
Sept. 14én a’ magyar nemzeti Muzeum épületében 
ünnepi tétellel vala foglalatos a’ magyar tudós 
Társaság Budapest számos lakosinak megjelen
tében. Tek. Döbrentei Gábor úrnak hazafi buz- 
gósága teve, hogy elhunyt koszorús költőnk Vi
rág Benedeknek aláírás utján emlék állítatnék. 
Az emlek Ferenczy műteremében készült, *s 
Döbrentei úrnak folyó évi Május 20dikán kia
dottjelentésére September lsőjéig 2Jen ajánlkoz
tak Önként, kik az érdeklett emlék kiváltásához 
pénzt gyűjtenek. A’ művész hazafisága előbb adá- 
által a’ nemzet tudományos és művészi köz épü
letébe munkáját, mint sem annak díja egészen 
lefizettetett volna. Ugyan is folyó hónap elején 
vitetett Virágunk emléke a’ nemzeti Múzeumba, 
hová cs. kir. Főherczeg Nádorispány Ő Fensége, 
az aláírók többségének óhajtásához képest örö
mest elfogadta, ’s itt fedezteték az le a’ fent ne
vezett napon, nemzeti ünnepiséggel, a’ magyar 
tudós társasági mélt. elől ülő úr által. Ugyanek
kor Főtiszt. Guzmics Izidor Bakonybeli apát-úr 
’s m. tudom, akadémiai rendes tag jeles rövid 
beszédet tartott a’ lefedezett emlék előtt. Annyi
val nevezetesebb ez ünnepies megtiszteltetés, 
mert a’ nemzetiségre mindenkor buzgón serken
tett, elhunyt derék tudós hazafi Kultsár Istvánon 
kívül, kinek szép lelkű, erényes özvegye örö
kös háládatosságból ugyancsak Ferenczy mű
teremében készíttető a’ Pesti fő pleb. templomban 
álló jeles emlékét, Virág Benedek még azon ma
gyar tudós, annyi századok után, kinek érdemei 
márvány-emlékkel is tisztelteinek. (Virágemléké
ről a’ többi közlendőket Hasznos Mulatságink szá
mára hagyjuk.) Addig i s , míg a’ magyar tudós 
Társaság hivatalosan velünk is, mint szokta köz
lené a kebelében történt változásokat, szabad 
legyen megemlítenünk: hogy Döbrentei úr a’ ti- 
toknokságról lemondván, helyébe szavazatok több
ségével tek. Schedel Ferencz úr, orvos dr., a* 
Pesti m kir. fő oskolánál rendkív. professor, több
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külföldi tud. társaságok tagja ’s a1 t. titoknokká; 
Czuczor Gergely Sz. Benedek rendbeli prof. pe
dig levéltárnokká választattak.
A' m agyar tudós tá rsaság  á lta l 1835ben k itűzött 

jutalom kérdések.
Tö r t é ne t t udomány i .  Miilyen állapotban volt 

a’ inűipar és kereskedés honunkban az Árpád és ve
gyes házakból származott királyok alatt; mi történt 
fejedelmeink és törvényhozásunk’ részéről azok’ elő
mozdítására; mellyek voltak nagyobb emelkedésüket 
hátráltató akadályok} végtére, minő befolyások volt 
nemzetünk’ erkölcsi és értelmi kifejlődésére? Jutalma 
100 darab arany.

Math es isi .  M utaltassanak ki a’ felsőbb analy
sis’ azon lanítmányai, mellyek a* műtudományokba 
(scientiae technicae) befolynak, ’s adassák elő nép
szerűén gyakorlati alkalmazások. Jutalma 100 darab 
arany.

Mindenik osztálybeli felelet beküldésének 
változatlan határnapja 1837ben Martz. 19dike, 
mellyen azt, Írója nevét rejtő pecsétes levélre 
hivatkozó jelmondattal, a’ titoknok veszi által. 
Azon napon tói érkező felelet el nem fogadható. 
Kiköttetik m ég, hogy a’ kézirat tisztán írva, la
pozva, békötve, jöjjön. A’ 100 darab arany fő- 
díjon kívül, másod sőt harmad karbelinek talá
landó felelet is kiadathatik, ’s azokért külön jár 
tiszteletdíj Pesten, a’ 4dik közűlésből, Sept. 
13dikán 1835.

Dőbre/i/ei Gábor m k. 
titoknok.

A’ L u d o v i c e a  k a t o n a i  i n t é z e t  á l 
la p o t j  a felől fens. Főhg-nádorunknak az or
szágos RRhez közelebb beadott hivatalos tudósí
tása mellett, a’ nyomtatott kimutatás minden 
részletiben közli a’ mondott intézet pénztári ál
lapotát 1833. Dec. utoljáig. Maga a’ hivatalos tu
dósítás első részében a’ Ludovicea számára aján
lott váczi Theresianum-épiiletet tárgyazza. Ezen 
épület, vevők híja miatt, több próbatét után 
sem adathatott-el. 2dik részében az intézet Pes
ti roppant háza építéséről tétetik jelentés. Ezen 
épület költségei 1835diki Május végéig összesen 
397,988 pengő frtot tesznek. E’ közt 64,931 fr. 
megemésztett tőkepénzekből, 73,640 fr. kölcsön 
vett pénzből, a’ többi az intézet rendes készpén
zéből. Az (különben már egy részben visszafize
tett) adósságok, a’ kamatok késedelmes fizetése 
miatt eredtek. Az épület egyébiránt annyira kész,

hogy a’ nevendékek első osztályaira szükséges 
rész belseje bútorokkal eiláttatván, az építés és 
belső intézkedés tekintetéből semmi ellent nem 
fog állani, hogy ezen katonai intézet pályája, a’ 
két alsóbb osztály felvétele mellett, 1836diki 
Nov. első napján megnyittassék. Építtetni fog 
1836ban a’ lovagló oskola is. 1835rc és 1836ra 
a’ befogadásra megkívántaié felkészítéssel eg) ütt
77,000 pengő ftra van a’ költség számítva. 1836 
után négy évig minden esztendőben egy ój osztállyal 
fog a’nevendékek száma szaporodni. 1833 eszten
dő végével az intézet tőkéje hitelező levelekben 
576,718 fr* 21^ kr. vala ezüstben, ’s készpénzben 
16,725 fr. 50J kr. peng. Ezóta is történtek ajánla
tok, mellyek közűi Buttler János gróf úrnak hal
hatatlan lesz bőkezűsége, mi szerint az érdemes 
gróf a’ haza oltárára olly nevezetes áldozatot tett, 
hogy húsz ifjú neveltetésére 133,333 pengő frtot 
alapítana. Ezen nevendékeknck az intézetbe \é -  
telúl ajánltatását az érdemes alapító vármegyékre 
osztotta-fel, minden vallási tekintet nélkül leen
dő választás mellett, t. i. H eves, Ung, Pest, 
Nógrád , Bihar, Borsod és Szabolcs vmgyékre 
kettőt kettőt, Gömör, Zemplény, Abauj, Torna, 
Bereg és Ugocsa vmegyére egyet egyet. Legyen 
nemes önérzésén felül jutalma dicső tettének a’ 
hálás méltánylat, ’s azon meggyőződés, hogy a’ 
mi jót tesznek idővel az ő bőkezűségéből nevel- 
tetendő polgárok, annak érdeme a’ késő korban 
is emlékezetére szolgál a’ nemes alapítónak.

Erdélyben Közép Szolnok vármegyének fő 
orvosi hivatala megüresűlvén, a’ nagyin, m. k. 
Helytartótanács folyó Sept. 7dikén, 27743 szám 
alatt költ rendeleiénél fogvást köz tudomásul a- 
datik, hogy a’ kik Magyarország’ orvosai közűi 
a’ nevezett hivatali-helyet felválalni kívánnák , 
szükséges bizonyítványokkal készített folyamo- 
dásikat folyó évi October 15dikéig a* mondott 
vármegye tisztségéhez nyujtsák-be.

A’ nagymélt. Helytartóság levéltári hivata
lánál Biszaglics Ferencz a’ temesvári fő postahi
vatalhoz postatisztté lett kineveztefése által meg
ürült irnokságra Devics Antal volt járulnok, ’s 
helyébe Molnár János volt nap-díjnok neveztetett 
ki. (kir. helyt, tudósítás).

(Kir. kamarai híradái).
A’ Zs írnoviczai ezüst - koh - irnoki hivatal, 

mellyel évenként 250 pengő forint járul, meg- 
üresiilvén, az ezt megnyerni kívánók folyamodá-

)(



sikat 4 hét alatt az alsó magyarországi főkamara- 
grófsági hivatalhoz nyújtsák-be.

Aradot nagy veszély fenyegeté m. August. 
27diki esten legközelebb elhunyt Bujano\ics Lu
kács’ örökösinek emeletes háza’ kigyuladtával, 
melly a’ padlásról még ki nem fürkészhetett mó
don történvén , az egész várost szörnyű rettegés
be juttatá. A’ szobákba ugyan nem hathatván, a’ 
háztetőt csak annyiban nem mondhatni egészen 
elhamvadottnak, mivel az igen vakmerő ara
di tiizoliók, pedig még nem Aldini’ módszere
ként öltözködve, a’ dühöngő lángok’ csapdozá 
si közt is az égő nagy szarufákat ’s gerendákat 
helyeikből kifesziteni ’s eloltogatásul sebességgel 
lehányni elég ügyesek. A’ hozzá csatolt szomszéd 
házat a’ tüzláng’ mentében, bár több helyütt ’s 
ízben bele harapodzék is, szerencsésen megmen
tették, ’s így a’ felrémült többi háztulajdonos, 's 
lakos is , tán a’ széles utczára fordult szél’ kö- 
nyöriiletének is valamit tulajdonítva, a’ sze
rencsétlenségtől megmenekedtek. Arad határá
ban , valamint Aradmegye’ több helységeiben is 
a’ marhadög uralkodik.

Lőcsén az ág. vak lyceum nevendékei közt 
tavaly alapult „magyar társaság“ szerencsés ha
ladást teszen. Jul. 13dikán, mint az idei oskolai 
év végén, örömünnepe tartatván a’ munkás tár
saságnak, ISdikán olvasák fel a’ tagok közül ez 
évi jelesb munkáikat. Még megfoghatóbb sikere 
a’ társaság igyekezetének, hogy tőle eredvén az 
ifjak közti társalkodási irány, ámbár a’ született 
magyarok kisebb számuak valának, a’ tanulók 
közt még is ál talány osan a’ magyar nyelv diva
tozott. A’ társaság tagjai, némelly hazafi érzésű 
kisasszonyok oda járulta val, nehány ízben szín
darabokat is játszónak e l , ’s az előadások nem 
csak köztetszést nyertek a’ város nagyobb részint 
német ajkú községénél, hanem jutalmazok is va- 
lának, mi jó eszközül szolgált a’ társaság könyv
tára szaporítására. Örömmel emlűtetik Engel Sán
dor úrnak Szepes megye jegyzőjének azon haza- 
fisága, mellyel Jaisz Pál A magyarra fordított 
illy czímü munkájából „365 oktató feltétel“ 200 
példányt osztatott ki az alsóbb osztályú ifjúság 
közt, hogy annál sikeresebben gyakoroltathassék 
az a’ magyar nyelvben.

K o l o z s v á r i t :  M. gy. monostori gróf K e- 
m é n y  Anna, generális gróf Bánffi György öz
vegye, keresztes dáma, élete 62dik esztendejé
ben Aug. 3 ükén megholt.
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N A G Y B R I T A N N I A .
A’ felső ház Aug. 27diki ülésében Melbour

ne lord javallá a’ városi reformbill eránti tudósí
tásnak előadását, nyilván kijelentvén, hogy ő a’ 
lordok által tett változtatásokban meg nem e- 
gyez, de az alsó ház is nehezen fogadja-el azo
kat, ’s ámbár nem czélja megújítani a’ bili felet
ti bokros vitatásokat, kötelességének tartja mind- 
azáltal a’ tudósítás előterjesztésekor a’ freeme- 
nek , aldermenek jusait és a’ községi tanács mó
dosítását illető záradékok kihagyását kérni, hogy 
így a’ bili azon állapotba tétessék-vissza, melly- 
ben az alsó házból átjött. Ezen hosszú vita kere
kedett; némelly javallatok elfogadtattak, de azért 
a’ bili veleje úgy maradt, mint a’ biztosságban 
megállapítatott. Ellenborough lord békítő hangon 
mutogatá, hogy a’ lordok a’ bilinek elfogadott 
elve eránti legjobb érzelemből tették a’ változá
sokat ; a’ megjavított bili orvosolja a’ városi rend
szer fő bajait, azért remélli, hogy a’ másik ház 
barátságos indulattal fogadándja a’ lordok által 
tett javításokat, kik, mint a’ szegények szószólói, 
védelmezni tartoztak a' freemenek jusait. Miu
tán több pairek szólották a' bili mellett és ellen, 
felálla Brougham lord az oppositiói padok mor
gása közt: „Tudják mylordok! mondá, hogy én 
az illy háborításokat már rég megszoktam az al
só házban. Csak folytassák, ha tetszik, egész 
reggeli 5 óráig. Tudom én mit teszen nagy cso
port (mob) előtt beszédet tartani; az ország min
den részeiben ’s mindenféle csoport előtt beszél
tem már én , ’s nem felek sem a’ parlamentben 
sem kívül egy csoport előtt fellépni (nagy mor
gás’s közte nevetés). Uraságtok kétség kívül pol
gártársaik, azaz polgármestereik, városi jegy
zőik, recordereik jusaiért állanak itt. Igenis, ezen 
emberek érdekeinek, mint sajátjoknak képét vi
selik a’ mylordok. Sok szépet mondtak uraságtok 
készségéről, miként a’ visszaéléseket, mihelyt 
megpillantják, megszüntetik. Ennek igaznak kell 
lenni. Uraságtok nem látják a’ veszélyt, míg 
szemöket nem szúrja, az okos reformer pedig 
körül tekint, ’s az idők fenyegető viharait sike
res eszközökkel elhárítja. Hogy a’ másik ház e’ 
bilit egész tisztelettel fontolándja-meg, hiszem; 
de ennek visszavetését elkerülhetetlennek látom.“ 
Winchilsea lord indulatosan szólalt-fel Broug
ham lord kissebbítő beszéde ellen , miért rend
re utasítaték. Melbourne lord mentegeté nemes 

j és tudós barátja kifejezéseit, *s az aldermeneket
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illető záradék felett szavazást kért, de 160 szó
val 89 ellen legyőzetett. Ezután a’ tudósítás meg- 
hallgattaték, ’s a’ bili harmadik felolvasása Aug. 
28dikára határoztatott.

Az alsó ház Aug. 28diki ülésében Whalley 
S sir, Wilks úr és mások számos kérelmeket 
nyújtottak-be, mellyeknek aláírói panaszkodnak 
a’ felső ház által a’ városi reformbiliben tett vál
toztatások ellen, ’s kérik az alsó házat, hogy a- 
zokat vesse-vissza, ’s a’ köz kölcségeket mind
addig tagadja-meg, míg a’ bili eredeti alakjában 
országos törvénnyé nem leend. Iliimé úr az iránt 
tőn kérdést, hogy miután az irlandi egyházbillt 
megsemmíté a’ felső ház, nem lenne-e tanácsos 
a’ tized feleslegével, melly a’ kormány rendel
kezése alá fog esni, az újságok bélyegadójának 
igen óhajtott megszüntetését eszközleni? Spring- 
Rice úr ellene mondott ez indítványnak. E’ köz
ben a’ sorompók előtt megjelentek a* felső ház 
követei, jelentvén, hogy a’ városi reformbiilt, 
a’ nemes lordok által elfogadott javításokkal, át- 
hozák. A’ javítás szó harsogó és sokáig tartó ne 
vetésre fakasztó a’ ház többségét. Eltávozván a’ 
felső házi követek, Spring-Rice úr javallá, hogy 
a’ bili megvizsgálása halasztassék-el addig, míg 
a’ felső ház javításai kinyomtattatnak ’s elosztat
nak. Hume úr ebben megegyezett, de a’ ja> ítá- 
soknak előre ellenmondott, mellyeket ő lerontás
nak, nem módosításoknak tekint. Sibthorp ezre
des pártját fogá a’javításoknak.

Midőn a’ felső ház Aug. 28diki illésében a” 
városi reformbill harmadik felolvasása iránt téte
tett indítvány, Winchelsea lord mondá, hogy 
hosszas észrevételekkel nem akar terhére lenni a* 
háznak, ’s megelégszik azt javallani, hogy a"bili 
hat hónap múlva olvastassék-fel. E’ javallat sza
vazásra bocsátatván 69 szóval 5 ellen félrevette
tett A’ bili egészen elvetése mellett Winchelsea, 
Boston, Kenyon, Roden, Falmouth lordok sza
vaztak. A’ bili ezután felolvastatván, egy követ
ség által az alsó házhoz küldetett. Az alsó ház 
ez napi ülésében Thompson P. úr, kereskedési 
minister, sajnálkodva jelenté, hogy a’ franczia 
kamarák Anglia és Francziaország kereskedési 
viszonyait szabadelmübb alapokra nem állíták, 

■’s az angol kormánynak azon szándékát nyilvá
nító , melly szerint az, Francziaország ellen a’ 
viszonzás jusát fogja gyakorolni minden esetek
ben , hol a’ franczia kormány angol árukra na

gyobb vámot rovánd, mint más országokból jö
vő hasonló czikkelyekre. Az August. 29diki rö
vid ülésben a’ kincstár kanczellur,a engedelmet 
nyert, írlandban a’ tizedbirtokosok könnyítése 
iránt O Felsége kormányzásának harmadik és 
negyedik esztendejében elfogadott végzet javítá
sára egy bilit hozhatni-be. A’ minister kinyilat- 
koztatá, hogy a’ lordok házában elfogadott javí
tások annyira leronták az irlandi egyházbill el
vét, hogy a’ ministerek e’ rendszabást vissza
venni határozák. Az irlandi tizedszedés könnyí
tése eránti bilit ezután előadván, az felolvasta
tott, ’s második olvasása Aug. 3ldikére rendel
tetett. Ezen új rendszabás oda czéloz, hogy Ir
land protestáns papságának elengedtessék a’ par
lament által szavazott egy millió font sterlingből 
már átvett summának visszatérítése, mellynek 
megfizettetése iránt O’Connell úr a’ múlt napi 
ülésben reményét nyilatkoztatá. A’ Shannonnak 
hajókázhatóbbá tételét tárgyazó bili, rövid vita 
után, keresztül ment a’ biztosságon. O’Connell 
úr ez alkalommal ismét károsnak valló Irlandra 
nézve az uniót. Trench F. sír úr, conservativ 
tag, pártolá a’ bilit, ’s az irlandi nép szükségét 
rajzolván mondá, hogy a' Shannon partjain két 
millió ember lakik, kik új ruhát sohase láttak 
(kaczaj). O’Connell úr feleié: ,,A’ vitéz és tu
dós tag ebben hibázik. A’ Shannon partjain a’ 
politiának és katonáknak új öltözetök van, ’s az 
érdemes és vitéz tag is , ki ugyanott őrizeten 
volt, nem csak új, hanem legújabb szabású ru
hákat visel (kaczaj). A’ szükség azonban felette 
nagy. Irland a’ világnak egyik legtermékenyebb 
országa, mégis lakosai nyomornságban sínlenek. 
Ez a’ rósz törvények következése. A’ jelen mi- 
nisterium enyhíteni kívánja szükségüket, de mit 
használ e z , ha egy más helyen sorompó húzatik 
dicséretes iparkodási elébe? Vajha szavam oda 
áthangozhatnék, hogy végre az irlandi nép türe- 
delme megjutalmaztatnék és sérelmei megorvo- 
soltatnának! Azonban biztosan reméltem , hogy 
e’ rósz kormányzás rendszere már végéhez kö- 
zelget, ’s Irland valahára igazságot nyerendő4 

Az alsó ház Aug. 3 Idiki ülése előtt nehány 
órával mintegy 300 követ a’ külső ügyek palo
tájába gyűlt magános tanakodásra. Itt Russell 
lord, mint a’ Courier írja, előadó a’ határozatokat, 
mellyeket a’ lordok tettek a’ biliben, ’s azokat 
elfogadni javaslá, mellyek a’ törvényjavallat fő
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éhéit fel nem forgatják. Nevezetesen Devons 
lordnak} 500 ft. sterlingnyi módosításától nem 
idegenkedett, ámbár a’ módosítás elvét gáncsra 
méltónak találá. De a’ régi testület tagjainak az 
új községi tanácsba bocsátását, és a’ városi jegy
zők meghagyását félreveté. Visszaállítatván, mon- 
dá, e’ záradék eredeti szerkezete, melly szerint 
az egész városi tanácsot a’ községi választók vá
lasztanák , sokkal állandóbb elemet fogna adni e' 
tanácsnak a’ javallat által, hogy a’ városi taná
csosok negyed részüket önmagok nevezzék - ki 
hat esztendőre. A’ dissenterekre nézve nyilván 
kijelenté, hogy ezeknek, mint városi tanácso
soknak jnsait csonkítni nem engedi. Számos ta
gok szólották, különösen pedig O’Connell úr bé
kítő hangon. E’ gyűlésnek fő és elhatározott né
zete az volt, hogy a’ fent előadattakon kívül 
semmi más engedményre nem hajlik. A’ par
lamenti ülés 3 órakor kezdődött, ’s 6 óráig ké
relmekkel foglalatoskodott, mellyek az ország 
minden részeiből számos aláírásokkal érkeztek, 
a’ lordok által a’ városi reformbillen tett válto
zásoknak ellenmondottak, ’s az alsó házat azok
nak elvetésére és az eredeti rendszabás fentartá- 
sára szólíták. Peel R. sir ’s nehány oppositiói 
tagok is nyújtottak-be kérelmeket, de ezek bé
kétlenség jeleivel fogadtattak. Ez ülésben Ne
mours herczeg is kíséretével együtt megjelent az 
idegenek karzatán. Russell lord hoszasabb beszé
dében előadá, hogy az országot szokatlan és 
szerfelett nagy aggodalom fogá-el, nehogy a’ ház 
valamiképen megegyezzen a’ lordok által tett vál
toztatásokban , ’s így az , mint a’ nép érdekeinek 
valódi képviselője, charakterét és hatalmát kocz- 
kára tegye. Megrovó a’ lordok viseletét, miként 
a’ bili bevitelekor az alsó ház, a’ rendszabás és 
a’ nép ellen olly lealacsonyító véleményeket nyil
vánítónak, mellyek az országot elkeseríték, ’s 
ezen elkeseredést az által még tízszerezék, hogy 
sorompóik elibe egy nemes férfit (Wetherellt) 
hívatván, annak megengedék e’ ház ellen olly 
indulatos és sértegető kifejezésekkel élni, mel- 
lyeket egy méltóságát becsülő gyűlés nem szen
vedhetett volna el. Kifejtegeté a’ bili határozatai
nak minőségét, két kategóriára, t. i. a’ községi 
igazgatást ’s a’ testületek új alkotását illetőkre 
és mellékes határozatokra, osztva azokat; elő
adá a’ felső háznak azon javallatait, mellyekct 
feltételeden visszavet, mint az aldermenek és

városi jegyzők élethosszig választását, úgy azo
kat is, mellyeket módosítva elfogad. Beszédét az
zal végzé, hogy a’ vitatást az aldermenek élet- 
hosszi hivatalát illető változtatáson kezdené a’ ház. 

F R A N C Z I A  ORSZÁG.
Paris Septt Isőjén. A’ pairkamara ma fo- 

gadta-el nagy hamarsággal a’ jury törvényt és a’ 
Jul. 2Sd. áldozatok maradékait illető évpénzi-ja- 
vallatot. Még egy pár ü lés, ’s mindennek vége. 
Soha még a’ kamarák illy rövid idő alatt illy 
sok és fontos törvényeket nem hoztak. Pepin 
elfogására nagy jutalmat tett a’ politia.

Augustus 21dikén a’ követkamarában La
martine úr ekép folytató beszédet: Maga a’ ti ki
rályságtok , a’ sokképen sértetett, melly a’ Jour
nalismus által olly gyakran hurczoltaték, váljon 
mit vesztett? Igenis, tőletek kérdem ezt, kik 
mint a’ gyilkos merészlet tanúi látótok, milly 
véghetetlen nagyobb volt a fejedelem a’ veszély 
alatt Feleljetek, szívetekre téve kezeteket: vál
jon mindez jobban ’s gyorsabban történhete-e, ha 
a’ sajtó néma, hízelgő ’s megvesztegetett lett 
volna? Igen, a’ sajtó cselekvő mindezt, é sp e 
dig kétféle módon, tanítmányai ’s kicsapongásai 
által. Egy részről terjesztő a’ köz véleményt, 
más részről pedig a’ rosznak utalása által a’ jóra 
vezetett-vissza. E’ volt a’ rendetlenség, rablás, 
anarchia, szilaj szenvedelmek szózatja, ’s a’ nép 
közepette mindég felszólalt, hogy a’ veszélyt 
megjelentse, és a’ jó érzelmeket, jó polgárokat 
rendre és egyességre intse. E’ volt az örökös 
„ki van itt!“ a’ homályos órákban, mellyek a’ 
revolutiókat mindég követik. E’ fenhangon mon
dott-ki mindent, ’s a’pártfelekulolsó szavát sem 
titkolta-cl. Hasonló volt azon rabszolgához, kit 
a’ spártai férfi gyermekeinek mutatott, hogy a’ 
részegséget megútáltassa velők. És ti ezt vádol
játok , hallgatásra akarjátok kárhoztatni ? Váljon 
hol volnátok t i , ha ez nem szólott volna?“ A’ 
szónok ezután a3 törvényjavallatot rostálá, melly- 
re nézv e a’ biztosság sokkal tűi haladó a’ minis- 
teriumot, mert a’ gondolatokat valódi rettentés 
uralkodása alá akarja v etni. A’ beszéd e’ részé
ből következő töredék helyeket közöljük: Sza
badságunk elenyésztekor még a’ szomorú vigasz
talásunk sem lehet, hogy csak az erőszakot vá-> 
dolhatnók; mi a’ világ elibe erkölcstelen és elbű- 
sító színjátékát adjuk egy népnek, melly önmaga 
töri-el a’ függetlenség és szabadság elérésére szol-
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galt fegyvereket, egy szabad népnek, melly ne
hány próba-esztendő után lábaival tiporja a’ just 
és tettet, mellyek által szabaddá Ion (megindulás). 
Ti azt mondjátok, csak a’rósz sajtót akarjátok el
enyésztem. De hát mit akartok, hogy mondjon a’ 
sajtó, ha azt, szabad symbolum helyett, Julius hó
napra eskettetitek, mint a’ lealázott rómaiak es- 
kettettek a’ Caesar felségére; ha vitatáson kívüli
nek nyilatkoztatjátok azt, a’ mi maga a’ vitatás, 
t. i. ez vagy amaz alkotvány formáit, elveit és 
hasznait; ha olly büntetéseket és bánatpénzeket 
szabtok, hogy egy őszinte és okos tőkepénzes sem 
merészlend többé a’ sajtó erkölcsi, vallási vagy po
litikai vállalatába avatkozni, ’s így ez önmagatok 
által kcnszerítetik szolgaivá, vagy pártoskodóvá 
lenni, mert csak az erőszak vagy pártok fognak 
tőkepénzel bírni a’ sajtó részére, de az őszinte 
’s részrehajlatlan ember nem! (élénk benyomás; 
zajos tetszés egyes oldalakról). Mitakartok, hogy 
mondjon a’ sajtó, ha benne nem csak a’ kihívást 
és ingerlést, de még a’ kívánságot, óhajtást és 
reményt is sújtjátok! Oh, ’s az urak biztossága 
elfogadja e’ szavakat, e’ jelét egy inquisitiónak, 
melly a’ szív legserthetetlenebb érzelmiben gázol. 
Tudjátok-e mire vitetnek a’ pártok, ha még a’ 
vitatás, még a’ remény is megtiltatik nekik í  
Kétségbeesésre, azaz, c/.imboraságokra, összees
küvésekre és gonoszságokra! (benyomás). Ah, 
ezelőtt nyolca hónappal amnestiát kértünk tőle
tek, és ti nem akartatok meghallgatni! (Számos 
szózat a’ centrumból: Igen jól cselekedtük)! Ma 
tiiredelmet és a’ gondolatok szabad kicserélését 
kívánjuk, ti pedig szájunkat bezárjátok. Hallga
tás és büntetés, e’ két őrt állítjátok a’ kormány kü- 
szöbire. De jusson eszetekbe, hogy csak a’ lé
lek nyugalma ’s meggondoltsága győzheti-meg a’ 
sajtót, szenvedelmes csapásitok pedig új erőt ad
nak neki. (A’ centrumban í nem! nem!) Az em
beri gondolatnak e’ hatalmas csatornáit éppen 
úgy tekintetben tartsátok, mint az országtokon 
keresztül futó csatornákat. Ki e’ég nagynak vé- 
lé magát egy nagy népet szabadság által nevel
ni a’ szabadságra, tartozik e’ nevelést azon fel
tételek alatt, mellyek alatt azt felvállaló, el
végezni. Kormányozni itt annyi mint küzde
ni. Ha kivihetetleneknek látjátok e’ feltétele
ket , mon ljátok-ki egyenesen : a’ világ majd íté- 
lend. Ha a' chartát, mint törvényteket, az or
szág halálnak tartanám, fenhangon kiáltanám:

tépjétek-szét! Mindenik kornak megvan a’ ma
ga szenvedelme. A’ mostani idő szenvedelme be
csületére válik az emberiségnek: ez a’ jövendő 
és társasági tökéletesedés szenvedelme. E’ volt a’ 
világ szenvedelme más nagy időszakaszokban, e’ 
volt a’ keresztyénség szenvedelme, midőn ez u- 
tálattal fordulván-el a’ lealázott világtól, új ta- 
nítmányokra emelkedők, hogy az emberek re
ményét ’s egyenlőségét hirdesse. Az erkölcsi vi
lág mostani szenvedelmének műszere a’ sajtó; 
őrizkedjetek e’ műszert lerontani, ha a’ revolu- 
tiókat kcrülhetetlenekké tenni nem akarjátok! 
Ti tudom a’ király elleni gyilkosságra ’s köz ir
tózásra hivatkoztok.

PORTUGÁLÉI A.
A’ Times Aug. 16dikáig terjedő híreket kö

zöl Lissabonból. Ezek szerént a’ spanyol segít
ség és a’ királyné isméd egybekelése iránt még 
semmi sem végeztetett. Egy kérőt a’ szász-cobur- 
gi házból is emlegetnek.

AMERI KA.
Mexicoban Junius hónap folytával 1) nép- 

képviselői- és középponti kormány állítatott. 2) 
Egyedül országos vallásnak az új constitutióban 
a’ római catholika vallás, továbbá a’ nemzet füg
getlensége és a’ sajtó-szabadság kikiáltatott. 3)  
A’ vitéz áldozatok tekintetéből, mellyekkel a’ 
fenséges és derék general Don Antonio Lopez 
de Santanna a’ haza szabadságát gyámolítá, meg
tartja ő a’ praesidensi méltóságot és a’ nemzet 
egyező kívánati által ugyanannak pártfogójává 
választatott.

Az egyesült statusok pracsidenségére követ
kező status-férfiak tarthatnak számot: Webs 
t er ,  Van Buren, Maclaiie, Clay, Harrison és 
White. Az egyesület éjszaki statusai a’ déliekkel 
folyvást villongásban vannak a’ rabszolgaság el
törlése iránt, mellyet a’ déliek megengedni épen 
nem akarnak; ’s elébb utóbb szakadásra bírja 
ez éjszak-Amerikát.

SPANYOLORSZÁG.
Madrid Aug. 22dikén. Már csak két köz 

hírlapunk van, a’ Revista és Abeja. De las Na
vas gróf Andalusiába futott, Caballero pedig el
fogatott. Arragonia és Catalonia történeteit tit
kolja a’ kormány, de ma azzal fenyegetőzik a 
Gaceta, hogy Francziaország tudni fogja majd 
a’ spanyol lázadókat elnyomni. Valencia, mint 
halljuk, megtudakoztatá Barcelonát az 1812diki
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alkotvány kikiállása iránt, de tagadó választ ka
pott. Arragonia koronájának tartományi közt, 
mint Játszik, uniót akarnak alkotni. Barcelona 
juntája „Junta popular auxiliar consultiva-nak“ 
nevezi magát, miből a’ kormány azt következ
teti, hogy az neki meghódol Saragossa juntája 
12 személyből áll, ’s szoros kapcsolatban van 
Barcelonáéval. E’ tartományok klastromai mind 
bezárattak, ’s a’ nemzeti jószágok vevői önhata
lommal foglalják*el azokat. A’ szerzetesek útle
veleket kérnek Romába. Az északi sereg főszál
lása Aug. 20dikán tiarában volt. AJdama a’ lo
vasságot vezérli. Cordova mint diadalmas fogad
tatott Wittoi iában. Mi itt folyvást ostrom állapot
ban vág) unk,  noha minden csendes, s meg nem 
foghatni, miért kell az itteni polgároknak olly 
vétségért lakolni, mellyben a’ kormány vallomá
sa szerint legkisebb részt sem vettek. Minden 
idegenek, kiket szorgos foglalatosság nem tar
tóztat, elhagyják e’ szerencsétlen országot.

Az Indicateur szerint Catalonia juntája Mi- 
nát főgenerállá nevezte, miben Valencia és Sa
ragossa juntái is megegyeznek. Saragossa juntája 
Aug. 22dikén elhatározó, hogy több tagokat ve- 
szen-fel a’ felelőségnek több személyre oszlása 
véget, és hogy a’ kormánynak pénzt többé nem 
küld. Barcelonában, mint a’ Sentinelle des Py- 
renées August. 28dikán írja, nagy a’ munkásság; 
a’ hegyi lövész-batalionok összeszerkezése végé
hez közelget, négy láncsás század pedig már ki
állítatott. A’ carlisták üldözésére ment csapatok 
Tristan és más vezéreket leverték , ’s megesküd- 
Tek hogy addig vissza nem térnek Barcelonába, 
míg e’ bandákat semmivé nem teszik. Carthage- 
nában a’ nép elfoglaló a’ fegyvertárt ’s az ott ta
lált fegyvereket az arragoniaknak ajánló, kik 
sietve fogadák-el azokat. A’ Memorial des Py- 
renées mondja, hogy Cordova igen beteg, le
mondását beadta, ’s Rodil general által váltatott- 
fel. A’ Moniteur du Commerce jelenti, hogy St. 
Sebastianból August. 30dika reggelén 5000 an
gol és spanyol indult Hernani felé, de visszave- 
rettek, 's este mintegy száz sebesültei ismét a’ 
városba tértek.

A’ barcelonai junta Aug. 18d. felszólító a’ 
saragossai juntát, hogy II. Izabella thrónusa és 
a’ törvényes szabadság fentartása végett szorosan 
egyesüljenek. Ezt kívánják a1 kötelékek, mel-

lyek Arragoniát Cataloniával legdicsőhb koraik- 
ban egyesíték, ezt a’ törvények és szokások egy
formasága , ezt végre a’ szomszédság és más fon
tos indító okok. A’ Vapor Aug. 20diki számá
ból kitetszik, hogy a kozelébbi történetekre nem 
kevés befolyása volt azon gondolatnak, hogy 
Arragonia koronája ismét helyreállítassék. Bar
celona, Saragossa és Valencia minden proclama- 
tiókban, mellyeket kiadnak, D Christina regens- 
királyné nevét szorgosan kikerülik, ’s czéljuk 
e’ szomszéd tartományoknak az: hogy Kriszti
nát félre tegyék, magok alkossanak egy regensé- 
get D. Francisco infans előlűlése alatt. Reus és 
Tarragona „Pep del paor“ vagy is rettentő Jakab 
név alatt esmeretes vitéz vezérlésével 500 szabad 
katonát állítottak-ki a’ carlisták ellen. Pép sza
bad hada pardont nem fogad-el, de nem is ad.

Madridi levél szerént Isturiz épen Galiano 
követnél volt, mikor a’ politia-ügyvivő emezt 
elfogni megjelent. „Engem is el akar fogni az 
úr“ ! kérdé Isturiz. „Én nem, feleié Alguazil, 
de egy más pajtásom.44 Könnyen gondolhatni, 
hogy ekkor Isturiz nem ment haza, hanem ma
gát elrejté. Lopez sem fogatott-el, pedig el se 
rejtezett, hanem nyilván a’ maga neve alatt 
gyorsszekéren Valenciába utazott. Gurrea üldö
zi a’ carlistákat. A’ christínosok Hernani ellen 
készülnek; melly expeditióban az angol ezred és 
3 spanyol batalion fog részt-venni.

Az idegen ezred, melly Tarragonában szál
lott-ki, nem engedelmeskedett Catalonia revolutiós 
juntája azon felszólításának, hogy Cataloniában 
maradjon a’ carlisták ellen hadakozni, sőt inkább 
a’ madridi kormány parancsolatára Leridába in- 
dult-el.

Saragossai hírek szerént gróf de las Navas, 
Caballero és Palafox Aug. 27kén e’ városba ér
keztek. Ugyanide jöttek Semproni és Roman kö
vetek is.

Valladolid, Toro, Cadix és Carthagena vá
rosokból minden szerzetesek kifizettek, és a’ car- 
lismusról gyanús minden tisztek a’ nép által hi
vatalaikból kitétettek. Granadában vér folyt, 
mert a’ katonaság meg akaró gátolni a’ revolutiós 
mozgást. A’ nép és városi katonák a’ rendes se
regekre lőttek, mellyek azonnal a’ patrióták kezé
ben hagyták a’ várost. Junta állítatott fel. A’car- 
lista expeditio csakugyan benyomult Cataloniába.
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Nyomtatja T r a i t n er-  K á r o l y i  Urak’ utcxája Of2  szám.



23 . szám . HIRDETÉSEK September 1 (Si kán  1835.
Ä  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 h o z .

Trattner és Károlyi’
Könyvnyonitató-Intézetében Pesten, úri utsza 612. sz. alatt (vagyis a Párisi utsza

irányában) éppen most jelent m eg:
A’ k ö n n y ű  é s  g y o r s

Számvető vagy Útmutatás
a’ számvetésnek négy elsőbb nemeire és a’ íőbeli ’s más gyakorlá
si k ö n n y ű  s z á m v e t é s r e ,  a’ közönséges és magános tanítók, mint 

szintén a’ kereskedők és mesteremberek hasznára.
kiadta

B  I  T  S  K  E  r  I S T V Á N .
9

Ara 24. xr. pengő p.

(2) Eladó szőlő. A’ pesti kőbányai úgy nevezett ö r e g  b e g y e n  (Altgebürg) 
kellemetes és hasznos helyen fekvő 7 fertálybúi álló és igen jó mivelésben lév ő , rajta egy 
alkalmatos kis épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel alkalmazható pincze hellyel ellá
tott sző lő , terméssel együtt, szabad kézbül minden órán eladó. A’ megvenni szándékozók bő
vebb értesítést vehetnek eránta Pestena’ Zöldkert utczában 498 szám alatt a’ „ 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“ Hivatalában. (3 )

(1 ) Pesten a’ Kerepesi úton, 1349. szám alatti házban, egy gabona töltő hely több
szakaszokra felosztva minden órán haszonbérbe adandó. (3 )

( 2 )  Hirdetés. A' nagy mélt. m. kir. udv. Kamara rendeléséből köz hírrététe- 
tik, hogy valamint a’ kir. kamarai Diós Győri, úgy szintén a’ királyi fiskust illető Cserépi, és 
Edelényi uradalmak erdeiben termelt idei makk, folyó esztendő Sep. hónap 14kén Miskoltz vá
rosában a’ helybéli praefectoralis épületnél — Tokaj királyi uradalomban pedig szinte a’ 
folyó esztendei Sep. i8dik napján Tarczal mezővárosában a* helybéli tisztartóihívatalnál 
reggeli 9 órakor tartandó szokott árverés utján a’ felsőbb helybenhagyás ftntartása mellett 
készpénzért a" többet ígérőknek el fog adatni.

Mclly árverésre a* venni szándékozók elegendő bánat pénzzel ellátva meg-jelenni e- 
zennel hivatalosak. Budán, Sept. 7dikén 1835. * ( 3 )

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu m. kir. udvari Kamara kegyes rendeléséből 
a’ tiszamélícki koronái, és szabad Kerület tanácsa részéről köz hírré tétetik: hogy az 18 |£  
katonai esztendőre megkívántaié irományokhoz tartozó szereknek úgy m in t: 1 hollandiai 
finom, 2 nagy median, 52 nagyobb, és 15 kissebb canczellariai öszvesen 70 riszma papiros
nak? 24Jfe spanyol viaszk’, 20 tizenketted plaibász’, 50 Nemzeti kalendáriomr, l rJfe kötő zsi- 
neg’, továbbá 70j{j öntött és 50CHy mártott nyolczas , vagy tizennégyes gyertya. — Nem kik -

M ásodik  F eles z te n d ö  1835.
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lömben a’köz szolgálatban lévő cselédeknek öltözeteihez szükséges 134£ búza virág és 7 róf fe
kete posztó, 2 GS róf bélésnek való vászony, 9 l0 r ő f borítás, 1562 rőf sújtás, 21 rőf fonás zsinór, 
27 tuczat nagyobb, 23 tuczat kissebb garniturgombok, egy epulet, 1 rőf vörös tamisz, 45 pár 
csizma, 101 lat balcsont, 56 sipkáknak és csákóknak való schild, végtére 120 öl kemény 
tűzi fának kiszolgáltatása folyó esztendei October l3kán 0  Betsén a' kerületi tanács házban 
reggeli 9 órakor licitáltatni fog. — A’ kik ezen kiszolgáltatás licitatiójába részesülni akarnak 
mind az irományok szükségeinek, mind pedig az öltözetekhez megkívánt portékáknak ki
munkált közép árához irányzott bánat pénzt előre le tenni kötelessek lesznek, a1 többi feltéte
leket a’ kerületbéli irnoki, úgy szinte a’ pénztári hivataloknál előleg is megtudhatni. Budán 
Sept. 4kén 1835. ____________ ___________________________________________ 0 0

(3 }  Tettes Neográd vármegyében Almásy famíliát illető Mátra-Verebélyi uradalomban 
e9 következendő regale beneficiumok, úgym int: a’ Verebélyi vendégfogadó, a' bormérés es mé
szárszék jussaival, Verebélyi határban lévő kortsma, —  a’ szent Kúti pusztában lévő vendég- 
fogadó úgy a’ fordőház Í3 , az 1836dik esztendei Januarius első napjától kezdve három egy
másután következendő esztendőre October hónap’ első napján Verebélyen tartandó árverés ut
ján részenként a1 többet Ígérőnek árendába fognak adatni. — Mellyre az akkoron meghatáro
zandó bánat pénzel a5 bérleni kívánók (kivéve az Izraelitákat) ezzel meghívattalnak. Egyébb- 
iránt az árendának feltételei ugyan ott Verebélyen az uradalmi tisztségnél megtudhatók (3 )

(2) Hirdetés. Esztergámban a’ fóútezán újonnan épült egy emeletű Deininger 
ház, melly ben 7 szoba, 2 konyha, 2 éléskamara, alatta mindenütt pincze, istálló, kocsiszín, 
’s egy kis házikert van, szabad kézből eladandó. A’ venni szándékozók méltóztassanak ma
gokat helyben a’ tulajdonosnál, vagy Pesten a’ bécsi broncz portékák’ rakhelyében, az urak 
útezájában jelenteni. ( 2 )

(3 )  Tekintetes ns Heves vármegyében helyheztetett és az Almásy famíliát illető Tö
rök Szent-Miklósi uradalomhoz tartozó Szent Tamási pusztából mintegy tíz ezer hold, négy 
osztályban; — szinte oda tartozó Kengyeli pusztából az úgy nevezett Kengyeli sziget, melly 
több mint három ezer holdból áll, nem különben azon urasághoz tartozó C z é f á n y i  pusz
ta , melly négy ezer holdat felül halad, — szinte a’ Török Szent Miklósi határban lévő allodi- 
alis földeknek is némelly része a’ jövő September hónap’ huszonharmadik napján, Török 
Szent Miklós városában lévő uraság házánál tartandó árverés útján, a’ többet Ígérőnek több 
esztendőre árendába fognak adatni, melly árverés fent írtt napon reggeli 9 órakor kezdődvén, 
arra minden bérleni kivánó urak meghivaltatnak , azon hozzá adással, hogy az árendális fel
tételek Pesten Horváth József üscalis úrnál, Gyöngyösön Egyed Imre fiscalis úrnál, és Török 
Szent-Miklóson a’ tiszttartónál September Iső napjától kezdvén, megtekintethetnek, úgy a’ 
kiadandó rész jószágoknak megvisgálása is akárkinek szabadságában lészen. (3 )

A* D u n a  V i z é ne k  á l l a p o t  j a  a* b u d a i  v i z m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f e l  e t t  1835-dikben

Sept. 13-dikán 4 Láb, 8 Hüv. 0 Von.
— 15-dikén 5 Láb, 7 Hüv. 9 Von.

— 14-dikén 5 Láb, 4 Hüv. 0 Von.

A* Gabonának Pesti piaczi ára Sept . 15-dilién 1835. P é n z f o l y a m a t :
pozsonyi mt-ró tiltó gar. ti.zta középszerű al á bb ralő pozsonyi mérő ráltő gar. tifzta középszerű alább▼alá I Becs September 12-dikén 1835, középár.
Tisztabúza
Kétszeres
Hoz»
Árpa

120
86-
GO
52

113?
83i
56*
50

106|
80
53;
46|

Zab
Kukoritza
Köleskása
Köles

36|
48|-

35*

1331

331

120 
— 1

Status 5 pC. kötél.
„ 4 pC.

| ,, |820ki köles. 
1 „ 1821 ki „

102, 5r  

981

139A

Jl834ki Status köles 
[Kam. — pC. kötél. 
Bank Actiáké 
Cs. arany pC. agio

574 j 

1326



24. 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 .
Szom baton Szent-M ihályhó*  I \)dik napján. 1835.P E S T E N

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  Sept. 14dikén. A’ 365dik orszá

gos ülésben, melly mind a’ két táblánál Sept. 
Ildikén tartatott, az úrbéri üzenet és felírás
javallat felett tanácskozván a’ Rendek, helybe- 
hagyták azt és a’ felső táblához küldték. Ez mind 
a’ két tárgyat tüstént felvette és más nap azt fe
leié a’ Rendeknek, hogy ha az alsó Slavonia ne
vezetet tovább is el nem fogadhatónak találják, 
a’ felső tábla, jóllehet meggyőződése ellen, to
vább azt nem sürgeti. A' VI. czik. Iső §ára néz
ve azonban kívánják a’ Főrendek, hogy a’ vá
lasztási jus olly lakosokra, kiknek házuk nincs, 
ki ne terjesztessék. A’ kir. válasz azon pontjá
hoz, melly az országgyűlés’ eloszlatását illeti, az 
1723: 7 és 1792: 13 értelmében állanak. E’ vi- 
szoniizcnet közírásra adatott, ma pedig a’ szólás- 
szabadságot illető hetedik viszoniizenettel, és az 
O Felsége czímét illető új üzenettel együtt kerü
leti ülésben felvétetett.

O cs. kir. Felsége a’ m. kir. udv. Kanczellá- 
riához Aug. 30dikáról bocsátott legfelsőbb hatá
rozata szerént cs. kir. valóságos kamarás , és tit
kos tanácsos, arany-gyapjas vitéz, kir. főasz- 
talnok-mester, Liptói és Trcncsini örökös főis- 
pány Gróf Iilésházy István Ó Excját, tulajdon 
legalázatosb kérésére a’ nevezett megyék kormá
nyától felmenteni, és a’ főispánjai méltóság meg- 
hagjása mellett, sok évi kitüntetett szolgálatiért 
legfelsőbb tetszését ki jelentetni, égj szersmind pe
dig Trencsin vármegje főispánjai helytartójává 
cs. kir. kamarás és a’ magyar kir. udv Kanczel- 
láriánál Referendarius Megj esi Ráró IVlednjánsz- 
ky Aloiz urat kinevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége az udv. hadi tanácshoz 
Aug lídikről bocsátott legfelsőbb határozatában 
Érdékben Oroszfalusi nemes Fekete Józsefet a’ 
múlt esztendei Kezdi Vásárhelyi gyúladáskor ki
mutatott dicséretes tettéért, melly által a’ szé- 

Múso li/i Félesz’emlő.

kely-nemzeti nevelőházban 4923 pengő forint ér
tékű eszközök mentettek-meg, közép-aranypolgá- 
ri érdem-pénzei megajándékozni kegyelmesen mél
tóztatott.

Arad-vármegyének Erdétyországgal határos 
borosjenői járása díszes ünneppel jeleskedék f. e. 
Sept 9. 10. ’s l l kén ,  melly napokon Almási 
Almaj' József ’s fija Rudolf urak (előbb Vurin) 
még idvezült lső Ferencz dicső királjunktól fel
kért Szerb, Al-csil, Fel-csil, Plop és Almás-hely
ségek’ örökös birtokiba Aczél Sándor másod alis
pán úr mint királji képviselő által, Schuller Fe
rencz csanádi kanonok úr mint káptalani tanúbi
zonyság’ együtt-munkáltával törvénj esen beikta- 
tattak.

Pest .  Sept. 13ikán estve hetedfél órakor ér- 
kezék ide török országból a’ szultán által Parisba 
küldetett követ ő Excja A h m e d  C s e h i  Re
sell  i d  B e y  basa, ’s a’ fehérhajó fogadóban 
szállott-meg. Kíséretében van: N u r i  E f e n d i  
titoknok, és M uzu  r tolmács. Ezekhez tartozik 
még egy altitoknok ’s 10 személj , kik szolga
latjához valók. A’ követ úr más nap előre küld- 
v én embereit, maga (minthogy beteges lévén ágy
ban kellett maradnia) csak lóikén reggel 3 óra
kor folj'tathatá tovább útját Bécs felé.

B r a s s ó  September 3dikán. A’ brassai pri
vilegizált kereskedő compagnia érdemes bírája 
C z e r v e n v o d a l y  D I s t v á n  úr szokott em
beri szeretetből, ’s szegényeken könyörülni tudó 
indulatjából August. 25dik napján minden vallás 
vágj' nemzeti különbségre való tekintet nélkül 
40 catholicus, 34 lutheránus, 30 református, 100 
oláh szegényeknek, és így mintegy 204 nyomo
rultaknak nagy számú törökbúza lisztet parancsolt 
adatni. Áldás, boldogság és megelégedés kövesse 
az illy jóltév őket!

Balásfalvi méltóságos unitus püspök Le má
n y i  János úr Alig. 22ikén ide Brassóba érke2vén, 
még azon napon görög bíró Czervenvodaly D.
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István úr vezérlésivel , az itteni görög oláh tem
plomokat megjárván, minden ottani ritkaságokat 
és papi köntösöket megnézegetett, az ezt követő 
napon ugyan a1 görög bíró úr, egy fényes bojtos 
ételekből álló asztalt adott, 24kén reggel elhagyá 
megelégedéssel várasunkat.

Konstantzinápolyból egy török minister Bu- 
kurestbe megérkezvén ottan nagy pompával fogad
tatott. Útját, mint halljuk, Franczia és Angolor
szágokba folytatja. Oláhországból nagy gabona 
bőséget írnak, egy kila búza, melly a’ miénk 
szerént 8 köblöt tészen, 40 piaszter, vagy a1 mi 
pénzünk szerént 14 forint és 40 xr. és így köb
le 2 forintra sem megyen. Minthogy nincs ki ve
gye, még olcsóbb lészen ; török búza is sok lesz , 
bor kevés. Moldovában is minden bőségében 
vagyon.

Itt az oláhországi és Moldovába való keres
kedés a’ pénz nem léte miatt megcsökkent, csak
ugyan most a' brassai kézmúveket kezdették hor
dani Oláhországba. Érd. Hír.

(K ir. kamarai híradás).
A’ nagy mélt. m. kir. udv. kamara Yarasdi 

30ad és sóhivatali ellenőrré Juretich Vincze Car- 
lopagoi harminczadost; Buccariba harminczad- és 
só-perceptorrá helybeli ellenőr Zandonati Lőrin- 
czet nevezte,

Ó cs. kir. Felsége a’ kir. kamarai fő fizető 
hivatalnál megüresült 2dik liquidator tisztségre 
Schratzenthaler András pénztári tisztet, sok évi 
hív ’« ügyes szolgálatit tekintve méltóztatott ke 
gyelmesen kinevezni.

N A G Y B R I T A N N I A .
Az alsó ház Septemb. lsői ülésében a' váro

si reformbillen tett felső házi változtatásokat há- 
nyogatá. Russell lord azon záradékot, melly a’ 
tanácsosok választhatása feltételéül bizonyos men
nyiségű vagyont szab-meg, máskorra javallá ha- 
lasztatni. „Azonban, monda, már most is kije
lentem a’ választás censusa eránti nézetem. Az 
1000 fontnyi censust négy kerületre osztott váro
sokra, az 500 fontnyit pedig kisebbekre nézve 
elfogadni hajlandó vagyok; de csak úgy, hogy az 
illető személytől saját bizonyításán kívül más ke
zesség ne kívántassék a’ censusról, hanem arra 
szabassék büntetés, ki vagyonát hamissan valla- 
ná-be. A’ birtoknak előleges rendosztályzása el- 
keriiltessék, ’s a1 polgár csak tanácsossá válasz
ta tja  után legyen köteles megmutatni, hogy bír

a’ szükséges censussal.“ Peel R .  sir: „Nagy ö- 
römmel látom a’ ministert a’ census elvéhez haj
lani. Ha ez megvan, nem sokat gondolok vele, 
akármint vétessék érte kezesség; a’ legegysze
rűbb mód azonban legjobb. Én nem hagyom jóvá 
a javallatot, melly a’ községi tanács választását 
a’ legtöbbet adózó hat osztályra szorítaná; mind- 
azáltal némelly esetekben választás censusának 
kívánnám az adózást. Miért ne választathatnék 
például egy házbirtokos, ki 30 , 40 ft. adót fizet 
évenként, mivel sok érdemes személyek talál
kozhatnak, kik 1C00 ftnyi vagyonnal bírnak u- 
gyan, de azt ki nem mutathatják, mert keres
kedésben forog?“ (E’ javallatot harsogó tetszés
sel fogadák a’ ministcri padok). Russell lord: 
Szerencsésnek érzem magamat, hogy az igen ér
demes baroneíct velem egy értelemben lenni lá
tom. Örömmel hajlok javallatára, mellyet én 
igen hasznosnak tekintek (tetszés). „Némelly 
javallatokban azért cgyezem-meg, hogy az or
szágnak egy rendszabást megtarthassak, mel
lyet még minden fogyatkozási mellett is hasz
nosnak találok. Ha e’ bili mostani alakjában sem 
fogadtatnék-el egy másik helyen, akkor szabad
nak tekinteném magamat, ’s kötelességemnek 
tartanám a’ rendszabást eredeti egésszében adni 
elő (hársogó tetszés); mert noha egyes pontok
ban engedni szükségesnek hívéin, de a1 bili elvére 
nézve semmi engedményt nem tettem.“ Ward úr: 
A’ minister nyilatkozása után, politikai barátimtól 
elszakadni nem akarván, ráállok az engedmények
re. O’Connell úr: Az összeegyezést csak azért 
fogadom el, hogy a’ másik ház többségének igaz
ságtalansága annál szembetűnőbbé tétessék, ha 
az idves rendszabást minden engedményeink 
mellett is visszavetni akarná. Russell lord sza
vazást kíván a’ censust illető záradék felett, 
melly szerint hogy valaki tanácsossá választat- 
hassék 1000 és illetőleg 500 ftnyi vagyonnal kell 
bírnia, ide kapcsolván Peel R. sir fentebbi ja
vallatát is. E’ záradék 271 szóval 37 ellen elfo
gadtatott. A’ városi jegyzők foglalatosságáról szál
ló záradékban e’ szavakat: „míg magokat jól vi
selik“ Russell lord e’ szavakkal „szabad tetszés 
szerint“ javallá felcseréltetni; Peel R. sir pedig 
változatlan kíváná azt hagyatni, de sok tagok 
szavazást kiáltván, elállóit szándékától. Azon vál
toztatást, melly a’ dissentereknek megtiltja, hogy 
a’ tanácsban az egyházi patronatus kérdései fe-
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lett szavuk legyen, Russell lord feltételeden a- 
karja félrevettetni. Goulburn és Peel R. sír vé
delmezik azt, ’s az utolsó elhalasztatni kéri a’ 
szavazást, hogy e’ pont nyugodt és érett meg
fontolással vítathassék-meg. Ebben a’ ministerek 
is megegyeztek. A’ záradékot, melly a’ községi 
tanácsosoknak just ad a’ békebirói hivatalokra 
kandidátusokat terjeszteni a’ korona clibe, ki- 
törlötte a’ felső ház, Russell lord pedig e’ vál
toztatást félrevetni ’s a’ záradékot eredeti szer
kezetében visszaállítani kíváná. Peel R. sir ezt 
ellenzé; de a1 Russell lord javallatja 161 szóval 
69 ellen elfogadtatott. Wellington herczegnek a’ 
felső házban tett javallatára, mi szerint Anglia 
öt fő tengeri városainak mostani alkotványa ha- 
gyatnék-meg, azt határozá a’ ház, hogy ezen öl 
város szerkezete iránt később egy különös bili 
hozassék-be. Ezután a’ vitatás folytatása jövő nap
ra halasztatott.

A’ felső házban Sept. Isőjén Melbourne lord 
az asztalra tévé Elliot lordnak D. Carlossal kötött 
egyezését. Sept. 2dikán Plunkett lord, Irland 
lordkanczellárja, Cumberland herczegtől felvilá
gosítást kért némelly hírlapoknak közleményéről, 
miként a’ herczeg egy orangista gyűlésben az el
lene intézett megtámadásokról panaszkodott és azt 
nyilatkoztatta volna, hogy a’ Plunkett észrevé
teleit érdemlett megvetéssel fogadá, ’s az ő vise
leté nemes férfihoz nem illik „Noha rangunk kü
lönböző, úgy mond Plunkett lord, azért sem a’ 
fenséges herczegnek sem másnak nincs jussa vi- 
seletemet nemes férfihoz illetlennek mondani, 
és azt sohase szenvedem , hogy valaki megvetés
sel bánjon velem.“ Cumberland herczeg: „En azt 
nem mondtam, mit a* hírlapok szájamba adtak 
(halljuk!) Ha engedi a’ nemes és tudós lord el
beszélem a’ mit nyilatkoztattam. Plunkett lord : 
igen örömest. Cumberland hg: Igaz hogy egyik 
orangista ülésben panaszkodtam indulatos és go
nosz megtámadásokról, de csak általánosan , és 
a’ nemes lordot különösen kijelelni czélom nem 
volt. A’ panaszkodás jusát reméltem senkise fogja 
tőlem elversengeni, mert az tagadhatatlan, hogy 
soksor és indulatosan támadtatám-meg csupán a- 
zért, mivel állhatatosan és bátran követéin az el
veket, mellyeken, nézetem szerint, honom boldog
sága és a’ protestáns hit fentartása nyugszik. Még 
csak egy szót: én soha senki háta megett sem 
modtamollyat, mit szemben is megmondani kész

ne lennék.“ Plunkett lord teljesen megelégedett 
a’ herczeg nyilatkozásával. Az alsó házban 
Morpeth lord, Irland főtitoknoka, York grófság 
15 ezer lakosa aláírásával adott-elő kérelmet a’ 
városi reformbillben tett felső házi változtatások 
visszavetése iránt.

A’ Courier szerint Kenyon lordnál Augustus 
31dikén nagy orangista gyűlés tartatott Cumber
land herczeg, mint nagymester, előlülése alatt. 
Mi végeztetett benne, azt csak a’ beavatottak tud
ják. Cumberland herczeg egyébiránt azon meghí
vásra, hogy az orangista egyesületeket nyomozó 
alsó házi biztosság előtt mint tanú jelenjen-meg, 
így felelt: „St. James palota Aug. 26kán. Cum
berland herczeg ajánlja magát Ilume úrnak, ’s 
jelenti tegnapi levelének, vételét, mellyhez a’ 
biztosságnak egy határozata is az orangista egye
sületek iránt csatolva volt. Cumberland herczeg 
kinyilatkoztatja Ilume úrnak, mint e’ biztosság 
elölülőjének, hogy semmi felvilágosítást nem ad
hat neki.“

Az alsó ház Sept. 2dikán némelly csekélyebb 
változtatások elfogadásával bevégzé a’ városi re- 
formbill vitatását. A’ közjövedelmi ministerjaval- 
lá , hogy a' városok e’ törvény elfogadása után 
megszabott idő alatt, egyházi vagyonukat eladni 
tartozzanak; ezzel a’ disscntereket illető kérdés 
kielégítőleg megfejtetett, ’s a’ javallat köz jóvá
hagyást nyert. Buller úr megjegyezfetni kíváná 
a’ billen tett változásokat, hogy az ország megve
téssel bélyegezhesse azokat, ’s a’ ház képes le
gyen a’ törvény hijányait a’ közelebbi esztendő
ben kijavítani. Ezután biztosság neveztetett azon 
okokat összeszedni, mellj ek a’ házat némelly vál
tozások elfogadására bírták. A’ felső ház Sept. 
3diki ülésében Lyndhurst lord kérelmet adott-elö 
az irlandi egyházbill ellen , egyszersmind bénul
ását nyilatkoztatván a’ ministerek azon szándé
ka felett, miként e’ bilit az alsó ház elibe vissza
vinni nem akarják. „Kötelességemnek tartom, 
mondá, e’ viseletét, melly Irland protestáns lako
saiban nagy aggodalmat szül, gáncsolni; mérteb
ből a’ következik, hogy a’ protestáns papság jö
vő esztendőre minden segédforrástól megfosztva 
leend. Ezért a’ ministerium nagy felelettel tarto
zik.“ Melbourne lord: Nem tagadom a’ nemes 
lord által említett baj nagyságát; de a5 felelet ko- 
ránse háramlik a’ ministerekre, hanem azokra , 
kik a’ másik házban elfogadott bilit ellenzik. Múlt
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esztendőben alkalmuk volt a' mylordoknak e’ 
kérdést megfejteni; de azt visszautasíták. Ebből 
kötelessége lón a' kormánynak ismét új és egé
szen más formájú rendszabást terjeszteni-elő; de 
ez is az elsőnek sorsára jutott. Most már nem 
tudhatom micsoda rendszabás javaltathatnék az 
irlandi papság felsegéllésére. De nyilván mon
dom, hogy a’ felelet e’ szomorú állapotért nem 
sújthatja a1 ministeriumot, hanem e’ ház többsé
gét, melly minden törvényjavallatokat visszave
tett (harsogó tetszés a’ ministeri padokon.) Az 
alsó házban a’ kincstár kanczellárja indítványba 
hozá a’ statiiskölcségek eránti bili harmadik fel 
olvasását. Hume úr ezt Sept. 7dikére kíváná ha- 
lasztatni, hogy lássa elébb miként fogadják ő 
lordságok a’ hozzájok visszaküldendő városi re- 
formbiílt. Spring-Rice úr ellenmondott, mivel ő 
remélli ’s bizonyosan hiszi annak elfogadását, ’s 
a’ felső ház elleni fenyegetés csak az indulatokat 
ingerlené-fel. O’Connell úr is kéré Ilume urat in
dítványa visszavételére, mert már a’ kölcségeket 
felfüggeszteni nem lehet. Russell lord a’ ministe- 
rium eránti bizodalmatlanság nyilvánításának val
ló ez indítványt, ’s ennél fogva Hume úr vissza
vevő azt, ’s a’ költekezési bili harmadszor felol
vastatott.

A’ franczia ministeri hírlapok, így ír a’ Mor
ning-Chronicle, kormányuknak a’ spanyol ügyek
be leendő közvetetlen avatkozásáról beszélnek. 
Nem csudáljuk, hogy Barcelona juntájának ki
mondott ézrelmeit nagy gyanúval, mi több féle
lemmel tekintik a’ mostani franczia ministerek. 
Miután a’ szerencsétlenségből kormányzásuk a- 
latt lévő országot legújabb rendszabásaik által 
oily szolgai és alacsony állapotba tették, miilyen
ben a’ restauratio egyik időszakában sem volt, resz
ketniük kell minden hangja előtt a’ népvélemény
nek, melly Francziaország határszélein megzendül. 
Mi tehát legkevésbé sem csudáljuk azt, hogy aggo
dalmasan kívánkoznak Spanyolország ügyeibe a- 
vatkozni, ’s a’ népszerű törekvést Barcelonában, 
Saragossában és egyebütt is , hol az mutatkoznék, 
elnyomni. Nehány hónap előtt megengedtük volna 
Francziaország módosított, és a’ Pyrenäuson tid 
csak némelly erősségek elfoglalására szorított a- 
vatkozását; de most minden közbejövetelt hatá
rozottan ellenzenünk kell. A’ mai Francziaország 
nem az 1830diki Francziaország; hanem minden 
értelemben a’ Bourbonok Francziaországa, sőt

még annál is rosszabb. Mi nem kívánjuk a’ fél
szigeten örökös bilincsekbe veretni a’ sajtót. A’ 
Spanyolországban most létező censura elvében ’s 
gyakorlásában ugyan gáncsra méltó; de mulé- 
kony. Nem akarjuk, hogy az hajthatatlan tör
vénnyé változtassék, vagy szerfeletti büntetések
kel , miilyenek a’ franczia sajtótörvényben van
nak, cseréltessék-fel. Spanyolország polgári ’s 
büntető törvén) könyveiben és más intéz vény ei
ben még sok reformok szükségesek. Mi nem kí
vánjuk, hogy azok Broglie herczeg bajonnetjei- 
nek segítségével megtagadtassanak, vagy meg
gátoltassanak. Ha a’ spanyol ministerek csak egy 
franczia katonát engednek is a’ spanyol földre 
lépni, hazájok árulói lesznek, ’s bizonyosan re
méljük , hogy mint ollyanokkal fognak bánni ve
lők. Mi a’ franczia kormány iránt minden bizo- 
dalmunkat elvesztettük, ’s egy orosz hadseregnek 
a’ félszigetre menetelét éppen olly szemmel néz
nék, mint a’ franczia hadseregét Bugeaud gene
rálnák vagy más ollyannak vezérlése alatt, ki 
neki társa a’ háborúban, melly most Parisban a’ 
pair-és követkamarákban a’ franczia szabadság el
len folytattad k.

A’ felső ház Sept. 4diki ülésében Melbourne 
lord javallá , hogy a’ községi reform-bill, mint 
az az alsóházból visszahozatott, vétetnék tanács
kozás alá. Az alsó ház t. i. a’ lordok által tett 
változásokat a’ felső ház küldöttségével tartott 
conferentiában módosítá, ’s e’ módosításokkal 
küldé-vissza most ismét a’ felső házhoz. Melbour
ne békülésre inté a’ lordokat Lyndhurst lord 
meleg dicsérő beszédet tartott a’ felső ház változ
tatásai mellett; azonban egykét pontot kivéve 
elfogadá az alsó ház kívánatait Az alsó háztól 
bizonyos módosításokkal elfogadott változtatások 
ezután ellenmondás nélkül hagyattak-helybe, de 
I, azon záradék, melly a’ békebírókat a’ községi 
tanácsok ’s nem a’ korona által kívánja ne
veztetni; 2 , melly a’ városokat kerületekre 
osztatná-fel; 3, melly a’ felső ház által kitörült 
Alnvvik és Yeovil helyeket ismét felveszi, 
félrevettettek. September ődikén az alsó házzal 
újabban is tartandó conferentiára kinevezett lor
dok (Lansdowne, Duncannon, Richmond her
czeg , Shaftesbury gr., a’ bristoli püspök, Auck
land lord, Melbourne viscount és Hatherton) u- 
tasítást vettek a’ felső háztól, mikép nyilatkoz- 
tassák-ki magokat a’ kérdéses bili némellyé zára-
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(tékáiban a’ két ház kozott fenforgó különbözé
sekre nézve.

F R A N C Z 1 A O R S Z Á G .
Aug. 24én a’ követkamarában Lamartine úr 

ekép végzé beszédét: Dejegyezzétek-meg jó l, ha 
a’ reactiók lelke elhaladásnak indul, folyvást 
követi ezen litat; a’ népeknek önmagokban ne
mes érzelmeit arra használja, hogy őket termé
szeti pályajokból hátrafelé kitérítse. Ez Caesar 
véres köpönyegje, melly, kiterítve a' szónoki 
széken, rabszolgákká tévé a' római népet. Raj
tunk áll kikerülni, hogy a’ franczia nép ’s Eu
rópa elibe, mellynek szemei rajtunk függnek, ne 
álljunk ismét meg ismét olly férfiak crkölcstele- 
nítő színjátékával, kik az emberiség legszentebb 
reményeit fegyverként ragadják-meg, hogy ma
gas politikai hivatalokra emelkedhessenek , és ha 
egyszer a’ kormányra felniének, csúfolódva lö- 
kik-el a’ zászlót, melly őket győzcdelemre ve
zető, káromolják azt,  a’ mit imádtak, ’s imád
ják a’ mit összeroncsoltak, úgy hogy az illy pél
dák által elcsábított nép azt hiszi, hogy a’ politi
kában sem igazság, sem hazugság, sem erény, 
sem gonoszság nincs, ’s a’ világ azé, a’ ki leg
okosabb vagy legmerészebb (tetszés sok pado
kon). De hidjétek nekem, a’ nagy népek soha 
sincsenek nagy küldetések nélkül. Mind ez, úgy 
mondjátok, jó ugyan, de semmi gonoszság sem 
gátoltatik-meg általa. Hát váljon ki akar egy gyil
kosságot meggátolni, az Istenen kívül? Nem ép
pen a’ csudálatos megtartással mutatá-e-meg nek
tek, hogy ő a’ maga czéljaira szükséges embe
rek életét kezeiben tartja, ’s a’ kiszabott óra e- 
lőtt semmise esik-le? Hanem m i, uraim, ne 
hagyjuk tovább Francziaország egész sorsát egyet
len egy főn nyugodni, ne hagyjuk az országot 
egy emberben élni és halni. Ila igaz, mit olly e- 
rősen állítotok, hogy a’ király halála Franczia- 
országban anarchia jele lett volna, siessünk e’ 
veszélyes helyzetből kiemelkedni; siessünk az or
szágnak, férfiasabb és szabadabb intézetek által, 
saját, önállásu léteit adni, hogy az nemzeti élet
ben álljon előttünk, ’s a’ csapást is , mellyjfejét 
éri, túlélje. Siessünk politikai nevelését elvégez
ni; vagy ha ti e’ munkát lehetetlennek tartjátok, 
ha már a’ csüggedés szava, a’ társasági: „men
tse magát, ki mentheti!“ kész tanakodásitokban 
megzendülni, nyiltan mondjátok-ki ezt az ország
nak , mondjátok-meg neki, más sorsra készül

jön, ha az, mellyet ti adtatok neki, olly gyarló 
és romlandó (élénk benyomás). Én részemről el
vetem e’ törvényeket, mint mély Iealázást Negy
ven esztendeig vívtunk a’ vitatás szabadságáért, 
’s egy szavazat által negyven esztendővel kelle- 
ne-e hátramennünk? Én nem vagyok közületek 
júliusi férfiak, hanem az ország és kor férfija 
vagyok; az ország és kor szégyene egyaránt fog
na mindnyájunkra háramlani.“

Broglie herczegnek Augustus 2 Idikén a’ kö
vetkamarában tartott beszédéből még ezeket kö
zöljük: Valódi baj-e az, mellyet az uraknak 
jelentünk ? Én azt mondom , hogy igenis az. 
Váljon három esztendő óta micsoda a’ királyi 
sérthetetlenség? Mult-e el három esztendő óta 
csak egy nap is , mellyen a’ monarcha szemé
lye minden nemű alávalósággal, csúfsággal, ’s 
a’ legalacsonyabb pórnépi tettekkel nem illetett 
volna ? Mult-e el egy nap, mellyen a’ király sze
mélye nyilván nem vonatott volna feleletre min
denért, mit csak tévedésnek, igazságtalanságnak, 
gonoszságnak nevezhetni ? Gonoszság! ezt szánt- 
szándékkal mondom, mert van-e olly szörnyű 
rosszaság, melly a’ király személyének nem tu- 
lajdonítatott volna? E’ fejedelmet, kinek neve di
csőségesen kapcsolódik nemzeti ellenállásunk em- 
lékezetihez, nem száz meg százszor állíták-e elő 
egy ellenséghez átszökött árulóként ? E’ nemes 
szívű, ki olly könnyen megbocsát, nem száz meg 
százszor rajzoltaték-e a’ történet egyik szörnye
tegének, melly csak börtönök és hóhérok közt 
leli gyönyörűségét ? Váljon csekély baj-e ez ? Olly 
nemű-e a’ gonoszság, hogy a’ társaság, megútál- 
ván azt, szemeit behúnyhatja előtte? Kérdezzék 
az urak a’ Jul. 2Sdiki merészletet! Egy ember, 
sőt egynél több emberek találkozának, kik a’ ki
rályt csak a’ sajtó által három év óta ellene szórt 
rút hazugságokból esmerék, és így őt személye
sen sem esmeréksem gyűlölők, mégis az országra 
’s világra nézve olly rémítő ostornak tekinték, 
mellyet meg gyilkolni természetesen szabad, ha bár 
a’ gyilkos ön vele együtt százakat zúzna is össze. 
És ntégis azt mondják nekünk, hogy ez csak egy 
fanatikus lelkében táplált elszigetelt gonoszság, 
és hogy a’ dögleletes levegőt, mellyben az alsó 
osztályok három esztendő óta élnek , semmibe 
sem vehetni. Olvassák-meg uraságtok a’ hírlapo
kat, azóta milly gondosan, miily  állhatatosan 
számítgatják ezek, hány hüvelyket, hány vonalt
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liihá tak a’ monarchia felforgatásában. Olvassák 
az urak mint mondatik-ki csaknem nyilván, 
I.0 2V a' respublika illy példa után bátorságot vé
szén magának, ’s örömest elfogadja a’ gyilkosság 
ö r ö k s é g é t .  De tegyék-fel csak urasagtok, a tor- 
’lény javallat három első czikkelyét mind a két 
kamara elfogadja, a’ király neve eltűnik a’ vita
tásokból, ’s csak tisztelettel és hódolattal fog em
lítetni úgy hogy a* király többé semmiért sem 
vonatik feleletre, hanem csak mi tartozunk felel
ni mindenért,- kerdem, hol Ieend ekkor baj magok
ra a1 leghatározottabb oppositiói férfiakra nézve, 
ha ugyan nézeteik törvényszerüek; a’ törvényes 
szabadságnak vagy szenvedhető visszaéléseknek, 
kérdem, mellyik részét kellene sajnálnunk? Ha 
találkozik valaki, nem e’ kamarában, hanem e- 
gész Francziaországban, ki maganak vagy ma
soknak just követel a’ királyt gyalázhatni, a 
chartát megsérthetni, a’ fejedelmet egy gyilkos 
tőrének kijelelhetni, álljon-fel bár, ’s az urak 
bosszankodása fog neki felelni (zajos tetszés a’ 
centrumban). Most már egy más pontra megyek
át. Francziaországban monarchiái kormányunk 
van, melly a’ népek felkiáltása közt az összeál
lóit hatalmak szabad és rendszerű határozati által 
választatott ’s alkottatott. E’ kormány ellenében 
két párt á ll, mellyek állítják, hogy ezt sohase 
esmerték-el, sohase fogadták-el, s midőn nehány 
napig, hónapig, esztendeig fcnállani engedték, 
fentarták azon just, hogy azt, mihelyt jónak vé
lik , ismét felforgathassák, addig pedig nyilván 
törekedhessenek czéljokra. Két párt létez, mellyek 
jnst tartanak magoknak így szólhatni hozzánk : 
kormánytok nem mi kormányunk, királytok nem 
mi királyunk, zászlótok nem mi zászlónk, char
tátok minket védelmez ellenetek, de titeket nem 
védelmez ellenünk.

A’ Journal de Paris Chateaubriand úrnak a’ 
sajtótörvény vitatása közben tett nyilatkozásá
ra 1816, 1820 és 1827diki beszédeiből ’s hír
lapi czikkelyeihől több helyeket idézvén-elő an
nak bizonyságául, hogy Chateaubriand úr min
dég legkeményebb tiltó törvényeket javaslóit, így 
szól: „Nem vetjük ugyan szemére Chateaubriand 
úrnak, hogy ő az 1810 Febr. 13diki merészlet- 
kor élénk boszankodást érzett, ’s azt élénken fe- 
jezé-ki; de meg fogja engedni a’ kormánynak ’s 
kam ráknak azt hinni, hogy Fieschi gonoszsága 
nem kevésbé iszonyú, mint a’ Louvelé, és hogy

ez még inkább származott a’ revolutiói tanítmá- 
nyokból ’s papolásokból. Meg fogja engedni a’ 
kormánynak’s kamaráknak, hogy e’ tanítmányo- 
kat, nem ugyan censurával, mint 1820ban, ha
nem erős tilalommal gátolják. Chateaubriand úr 
egyébiránt azt nyilatkoztatja, hogy a’ legitimi
tás és respublika elve nélkül minden sajtószabad
ság lehetetlen. 0  ezelőtt is ugyanezt mondá, de 
a’ respublikái elv említése nélkül. E’ változtatást 
megköszönhetik neki új szövetségesei.

A’ Moniteur du Commerce írja, hogy Aug. 
29dikén Aurillacban két kocsi tartóztatott-fel, ’s 
a’ bennök volt utazóknak megtiltatott utjokat 
Toulouse felé tovább folytatni, míg a’ belső mi- 
nistertől parancsolat érkezik. Az egyik utazó 33 
esztendős férfi, ’s mint állítja angol, neve Cal- 
thorpe lord. Kíséretében van egy asszonyság, kit 
huganak mond, Granville lordnak egy rokona, 
két társalkodó asszonyság és egy felügyelő. Az 
úgy nevezett Calthorpe lord burkusországi rend
szabályos útlevéllel van ellátva, de szembetünő- 
leg hasonlít D. Miguelhez. — Galignani Messen- 
gerre bámulását jelenti, hogy illy könnyedén té
tetnek elfogatások, mivel ő tudja, hogy nem u- 
gyan a’ lord, hanem az érdemes Calthorpe úr 
testvérével együtt utazik Francziaországban, ’s 
ez idő tájban szándékozott Toulouseba menni.

A’ Journal des Debats a’ sajtó törvényről 
ismét hosszú dicsérő czikkelyt közöl, ’s azt e’ 
szavakkal rekeszti-be: „Ha a’ baj csakugyan olly 
nagy, mint az oppositio rajzolá, minden esetre 
közel van az orvos szer. Semmise könnyebb, 
mint egy törvényt visszavenni. Maga a’ többség, 
melly törvényeket hoz, a’ köz vélemény és vá
lasztók által hozatik létre. Ha az erőbe tett tör
vények rosszaknak mutatkoznak, majd meg vál-' 
tozik a’ többség. Mire való hát az oppositio két
ségbeesése? A’ legrosszabb törvény e’ világon, 
mellyet a’ többség ad, jobb azon legjobb tör
vénynél, melly a’ kevesbségtől származik. Azért 
is bátran forduljatok a’ többséghez! Szóljatok a’ 
választókhoz ’s bízzatok! Ha csakugyan rosszak 
a’ törvények, majd kitetszik próbakor. De nem 
éppen e’ próbától fel-e az oppositio? Nem érzi*e, 
hogy ámbár két hét óta mindég az ismételtelék, 
hogy a’ törvények elölik a’ szabadságot, a’ kö
zönség majd elbámulva látandja, miként a’ sza
badság olly egész és szabad, mint a* törvények 

[előtt volt? Itt minden esetre alkalma leend a’
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közönségnek azt pontosan megesmerni, hogy a’ 
kormány és oppositióra nézve mihez kelljen ma
gát tartani. Az erre figyelmezést nem kérhetjük 
eléggé!“

Bordeaux Sept. lsőjén. A’ kormány paran
csánál fogva mind visszavétetnek a’ katonáknak 
adott szabadságok, és többé senkise bocsátatik- 
el. E’ parancsolat azonban, mint mondják, nem 
csak a’ pyrenäusi határszélekre szók Gironde 
assisei az Election czímü republikánus hírlapot, 
a’ lázítás vádja alól öt perczi tanakodás után fel
mentették. E’ példa mutatja, hogy az esküitek 
nincsenek megelégedve az új törvényjavallatok
kal. Az új törvények, mcllyek a’ cautiót igen 
felemelék, alkalmasint elnyomják az Electiont 
és talán a’ carlista Guiennet is. De a’ pártfelek 
nem enyésznek-el a1 hírlapokkal.

N É M E T O R S Z Á G .
A1 burkus statusujság Liegnitzből vett tudó

sítások után írja: hogy burkus király O Felsége 
Liegnitz herczegasszony ő magasságával, a’ kirá
lyi ház herczegei ’s herczegnéi, Nassau herczeg , 
és az idegen herczegek, kik a’ tábori gyakorla
ton megjelenni kívánnak, Aug. 30dikán, —  o- 
rosz császár Ő Felsége (kinek a’ király elibe ko
csizott), és Mihály nagyherczeg August. 31dikén 
délelőtt, orosz császárné 0  Felsége pedig Olga 
nagyherczegnével és Constantin nagyherczeggel 
délután, minden harangok zúgása közt , Lieg- 
nitzbe érkeztek, ’s e’ napon a’ királynál nagy 
asztal volt. Az orosz császárt Paskewitsch her
czeg kísérő. Aug. 31dikén Ferencz Károly és Já
nos cs. főherczegek is , amaz ausztriai császár 0  
Felségének öccse, emez nagy-báttya, az első e- 
gyenesen Bécsből, a’ másik Csehországból Lieg- 
niezbe mentek. Sept. lsőjén Liegnitzben nagy mu
zsikai ünnepély és bál, Wahlstatt mezején pedig 
az 5dik hadi testnek díszkedése tartatott, midőn 
király Ó Felsége személyesen vczeté-el a’ sere
geket orosz császár Ó Felsége előtt. Délben nagy 
ebédet adott a’ király, mellyen a’ legfőbb ura- 
ságokon kívül, minden generálok ’s főtisztek, 
számos idegen tisztek, a’ tartomány fő elölülője 
és több polgári személyek voltak jelen. Septemb. 
2dika reggelén az említett mezőn ismét nagy tűz- 
gyakorlat tartatott a’ magas uraságok jelenlété
ben, miután a’ király egyenesen Kapsdorfba ment.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápol, August. 25dikén. Albania

miatt komoly aggodalom fogá-el a’ portát; mert 
az ottani lázadás makacsabb, mint eleinte gyaní- 
taték, ’s az elküldött haderő nem igen leend e- 
lég elnyomására; minél fogva ismét új seregek 
és hadi hajók küldetnek. Mehemed Ali régóta 
gyanúban van, hogy az albaniakat ingerli a’ por
ta ellen; azonban, mint állítatik, nem annyira 
ő , mint idegen abrándozók, nevez« tesen fran- 
cziák, élesztik ott a’ zavarokat A’ suhan ezen 
igen bei ndult, ’s megizenteté a* franczia kö\ét
nek, hogy meg nem foghatja, miként nézheti 
ezt el a' franczia kormány. A’ franczia követség 
e’ panaszt megküldé Parisba; azonban ez eset 
nem igen háborítja-meg a’ porta és Francziaor- 
szág közt fenálló jó egyetértést.

Scutariból August. Ildikéről jött tudósítások 
szerint a’ basa és fellázadtak olly egyezésre lép
tek : hogy a’ Konstantinápolba küldött követek 
visszatértéig minden ellenségeskedés megszünte
tik; a’ basa a’ fellegvárba vonul, a’ boltokból 
elvett árukat ’s minden okozott károkat megtérí
ti ; Scutari lakosai, míg Konstantinápolból fele
let jő , az őrseregnek szükséges élelemszereket 
szolgáltatni tartoznak. Az Aug. 7dikén Scutari 
partjaihoz ért hajósereg e’ tudósítások elindui- 
táig még semmi életjelt nem mutatott, miből 
Scutariban azt következtetők, hogy magát gyen
gének érzi valamit kezdeni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Valencia Aug. 22dikén. Arragonia , Catalo

nia és Valencia egyesülése itt tegnap hirdetteték- 
ki, hogy a’ thrón védelme, a’ szabadság és a’ nem 
zetnek szükséges reformok mellett közösen mun
káljanak. E’ végzeményt megelőzte egy tanakodó 
segédjunta alkotása, hasonló ahoz melly lS08ban 
megmentette a’ hont, ’s azoknak mintája szerint, 
mellyek Barcelonában és Saragossában most ismét 
választattak. E’ junta alkotására meghívattak a’ 
társaság minden osztályai, mellyekből a’ legérde
mesebbek választattak-ki. A’ junta elölülője Al
modovar gróf, főkapitány, ’s a* procuradorka- 
mara esmert elnöke. A’ hadsereg a' pattant) ús- 
ság felvigyázója, e’ hely királyi kormányzója és 
az őrizeti ezred feje által képeztetik. A’ polgáiok 
képét viscli a’ polgári kormányzó; a’ közjövedel- 
mekét a’ tartomány felügyelője; a’ tisztbatóságét 
a’ királyi törvén) szék három bírája; a’ papságét 
két kanonok, kik az 1823diki cortcsnei követek 
voltak; a’ nemességét ’s földbirtokosokét három
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jószágos lovag; a* kereskedését és iparét a’ leg
első kereskedő házak fejei; az ügyészekét e’ tes
tületnek két tagja; a’ többi népét pedig a’ városi 
tiszthatóságnak két regidorja. Valencia juntája is, 
mint a’ barcelonai és saragossai, főképen egy 
súlyos haderő szerkezésével foglalatoskodik, melly 
képes legyen a’ pártosokkal szembeszálni, II. Isa
bella thronját megerősíteni, ’s azon javításokat 
gyámolítani, mellyeket a’ század nézetei kíván
nak, hogy Spanyolország Európa többi nemze
teivel egyenlő fokra emeltessék. Almodovar gróf 
tegnap e’ proclamatiót bocsátá-ki: „Valencia és 
Murcia királyságok főkapitánysága. Barcelonának 
tanakodó segédjuntája Aug. 18dikán ezeket közié 
velem: „Exceád ! A’ kapcsok , mellyek Valen
cia lakosait a’ cataloniakkal a’ legdicsőbb időkben 
egyesíték, valamint törvényeik, erkölcseik és 
szokásaik egyformasága, szomszédságuk ’s több 
más fontos környületek sürgető okok arra, hogy 
az ő legszorosabb egyesülésük , szerencsében ’s 
szerencsétlenségben, ismét helyreállítassék. A’ 
mostani helyzetben mindenekelőtt szükség szabad 
közlekedést állítani-fel a’ tiszthatóságok és testü
letek közt, mellyek a’ II. Isabella thrónjának vé
lelmezésén, és a3 törvényes szabadságon alapult 
közönséges jóval foglalatoskodnak. A’junta, melly- 
nek szerencséje van ezeket uraságodda! közleni, 
küldi egyszersmind másolatját azon irományok
nak, mellyek legjobban nyilvánítják a’ szellemet, 
melly ez egyesületet éleszti, és a’ czélt, mellyre 
ez törekszik. Reményű a’ junta, hogy e’ közle
mény exceádnak kedves ’s nagylelkű és nemes 
érzelmeinek megfelelő Jeend “ Én ezennel jelen
tem , hogy a’ fentebbi iromány mindenben egye
zik a’ szellemmel, melly azt sugallá, ’s azt be
tűről betűre a’ hírlapokba iktatni rendelem, hogy 
megfeleljek a1 nyilvánosság és zabadeJműség rend
szerének, mellyet előmbe tűztem. Valencia népe, 
mióta szerencsém van vezére lenni, több ízben 
hallá már politikai elveim előadását; én sohase 
szoktam hátrafelé menni, se szavamat megszegni. 
Arragoniával és Cataloniával szorosan egyesülve 
fogunk előre menni, ’s én szerencsés szererencsét- 
len sorsotokban osztozni akarok. Ilae' három tar
tomány példátlan honszerelme II. Isaballa thrón-

ját és az egész nemzet szabadságát rendülhetetlen 
alapokra állítani, reformokat ’s előlépéseket siet
tetni, a’ szenvedéseknek, mellyeket oily régóta 
hordozónk, és a’ mellyek könnyen a’ haza rom
lását vonhatnák magok után, véget vetni képes 
leend, akkor majd közös anyánk hálája fog leg
szebb jutalmat adni. Azon dicsősséget és bátorsá
got legalább senkise versengheti-el tőlünk, hogy 
próbát tettünk, ’s a’ veszéllyel szembe szóltunk. 
Kérem Valencia lakosait, tartsák-meg erántam a’ 
nemes bizodalmát, mellyel megtiszteltek. Bizo
nyosak lehetnek, hogy a’ krisis pillanatjában so
hase leszen okuk főkapitányukat elszántság hi- 
jányával vádolni. 0  ugyanazon kezességeket kí
vánja, mint minden jó spanyolok, ugyanazon el
veket vallja, ’s megszokta azokat a’nemzeti kép
viselőség szívében kimondani és vívni. Valencia 
Aug. 2Idikén 1835. Almodovar gróf.“ A’ tarto
mány képét viselő követek azonnal rendkívüli 
úton Összehívattak, mint tagjai az alkotandó jun
tának, melly a’ mozgásban lévő V a l e n c i a  tar
tomány érdekeit sokkal tökéletesebben fogja elő
képezni.

Madrid Aug. 29kén. Rendkívüli kurír hozta 
hírét a’ Cadixban Aug. 25kén kiütött revolutió- 
nak. A’ lázadás apróbb környűlményei nem tu
datnak; bizonyosnak állítatik, hogy vér nem folyt. 
Junta neveztetett ’s ez tüstént felírást intézett a’ 
királynéhoz, hasonló hangon a’ többi fellázadt 
tartományokéhoz. A’ kormány illy nehézséggek 
közt parancsoló a’ Revisfa szerkeztetőinek, hogy 
Arragonia, Catalonia és Valencia tartományo
kat illető czikkelj eket semmiféle szín alatt fel
venni ne merészeljenek. Ostromi állapotunk még 
tart; a’ katonai biztosság lassan halad-elő. A’ St. * 
Nicolao fogházban ülő urbanosi kö\etek közűi csu
pán Abrantes herczegnek van megengedve, hogy 
háznépével beszélhessen. A’ feloszlatott három vá- 
rosi-batalion újra fog szerkeztetni. Ministen vál
tozásról ismét szó van. Sartorio tengerügy minis
ter; Ri\a Herrera belső; Castro Toreno herczeg 
pedig ideiglen hadministerek lennének, ifi’ vál
tozás azonban a’ ministeriumnak semmi új erőt 
nem ád; mire a’ mostani környűimén} ékben olly 
nagy szüksége volna.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y  Zöldkertutcza ( 19S.  sz.  
Nyomtatja T r a t  t ner -  K á r o l y i  Urak' utexája Cl 2 szám.
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A' 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 h o z .

(1) Vásár változtatás. Közhírré tétetik: hogy sz. k. Szeged városában e’ f.évi 
Sz. Mihályi országos vásár az ó szertartású Szent Cziriak nap u t á n  k ö v e t k e z ő  H é t f ő n  
azaz O c t o b e r  12d. fog tartatni. Költ Pesten, September hónap’ 18kán 1835d. esztendőben.

V o g e l  S .  A .  b ú t o r g y á r o s  P e s t e n
ajánlja mindenféle szobabútorokkal rakott tárát, mellyek közt tükrök, lüszterek és szoba- 
koczkázatok (parquetok) is találtatnak.

Ablak- és alcovcn szőnyegek, továbbá ágyterítők rajzolat vagy kész mustrák után vá
laszthatók , és megrendeltethetők.

Nagyobb bútorozásokra leendő rendelések elfogadtatnak’, ’s a’ mi készen nem találta- 
t i k , az gyorsan meg fog szereztetni.

Műveink olcsó ’s a’ jelen idő’ körülményeihez szabott ára miatt rem ényű, hogy szá
mos vevőkhöz leend szerencséje.

Bútor raktára van: P e s ten  a 1 D o r o t ty a  ú tczábari tu la jd o n  16. s z á m  a la t t i  h á z á b a n , 
D ebreczejiben  a’ N é m e t ú tc z á n  ft. V ay  h á zb a n . £5}

Alolírt tisztelettel jelenti, liogy a’ most mindjárt beállandó oskolai esztendő alkal
mával sok más oskolai, és segédkönyveken kívül, az itt következők is ezüstpénz

áron nála találtatnak:
T h e o l o g i a .

A c k e r m a n n  Archaeologia biblica breviter exposita, gr. Svo, Viennae 1826. 2 fr. 10 kr.
— — Introductio in libros sacros veteris foederis gr. 8vo, Viennae 1825. 3 fr. 

H e r t s i k  l. N. Institutiones linguae arabicae in usus theologiae auditorum. 8vo, Vindobonae
1 fr. 12 kr.

J a h n  I. Grammatica linguae hebraicae, editio tertia. 8vo, Viennae. 3 fr.
K l y p f e l  E. Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorum acad.2 tömi. Svo, Vien

nae. 4 fr. 4 8 kr.
S e b e n  kl  M. Ethica Christiana, 3 tömi. 8vn, Sfrigonii 4 fr. 48 kr.

— — Manuale theoretico practicum Efhicae Christianae. 8vo, Viennae 4S kr.
— — Th eologiae pastoralis sysfema. 8vo, Strigonii 2 fr.

C o m p e n d i a r i a  graecac grammatices institutio , in usum Seminarii Patavini olim edita,  
nunc no\is curis emendata atque aucta. Svo, Budáé 1 fr. 24 kr.

T  ö  r  v  é  n  y  t  i i  d  o  m  á  n  y .
V i r o z s i l .  A. Jus Nattirae privatum methodo critica deductum. 3 tömi. Svo, Pesthini 1833. 6 ft. 
M a r k o v i t s  1. N. Epitome insti’utionum juris hungarici privari. editio 3tia. 8vo, Budáé 2 f. 24 k. 
F r a n k  Ign. principia juris civilis hungarici, 2 tömi. Svo, Pesthini 1829. broch. 4 fr. 
K e l e m e n ,  Institutiones juris hungarici privati, editio 2da, 4 tömi. 8vo, Budáé 10 fr. 
S z i b e n l i s z t  M. Institutiones juris privati romani, 3 tömi. 8vo, Pestini 4 fr.
V u c h e t i c h .  Institutiones juris eriminalis hungarici. 8vo, Budáé l fr. 30 kr.

— — Elementa juris feudális. 8vo, máj. Budáé 1821. broch. 1 fr. 30 kr.
J u r j e v i c h  J. Theoria Statisticae. 8vo, 1 fr.

— — Institutiones juris metallici hungarici. 8vo, Zagrabiae 1 fr.
Második Félesztendő 1 8 3 5 .



O r v o s i  t u d o m á n y .
B e n e  F. Elementa medicináé practicae e praelectionibus illius publicis edita. 5 tömi. Svo 

Pestini 1833—34. broch. 13 fr. 30 kr.
B a i ma n n  J. N. Handbuch der speziellen medizinischen Pathologie und Therapie, für aka- 

dem. Vorlesungen bearbeitet. 4te Auflage, 2 Bände 10 fr.
— Principia Pathologiae ac Therapiae specialis m edicae, editio latina, 2 tömi 8vo 

Viennae 1835. 8 fr.
F i s c h e r .  Handbuch der Zoologie, gr. 8vo Wien, 5 fr.

— — Handbuch der Mineralogie. 8vo Wien, 3 fr. 40 kr.
F a b i n i .  Doctrina de morbis oculorum, editio secunda. 8vo Pesthini 3 fr.
G e l i u s .  Handbuch der Chirurgie. 3te Auflage, 4 Baende 4 fr.
II e m p e 1 Anfangsgründe der Anatomie. 5te Auflage , 2 Baende Svo Wien 2 fr.
_ — Az egészséges emberi test Boncztudományának alapvonaljai, fordítva Bugát Pál

által 2 kötet, 8rét Pest 2 fr.
G e b h a r d t  X. F. a’ különös orvosi Pathologia és Tberapia , 8rét Pest 3 fr.

— Étmutatás 36 kr.
H o r n  Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Geburtshilfe. 2te Auflage 8vo Wien. 4 fr. 12 kr. 

__ Lehrbuch der Geburtshilfe zum Unterricht für Ilebamen. 3te Auflage 8vo Wien 2 f. 36 kr.
P h i l o s o p h i a .

V e r n e r  J. Logica seu Dianoeologia, editio secunda. 8vo 2 fr.
— Psychologia empirica 2 fr.
— Metaphysica. 2 tomi 1835. 3 fr.
— Philosophia morális. Pestini 1835. 3 fr.

S z a n i s z l ó  Fr. Doctrina Religionis Cbristiano-Catholicae, 4 tomi 2 fr. 24.
W o l f  s t e i n  J. Introductio in matbesim puram volum. Imum complectens arithmeticam uni

versalem et algebrám. Svo Pestini 1 fr. 30 kr.
Volum. 2dum complectens geometriám puram trigonometriám etc. 8vo Pestini 2 fr.
B o l l  a M. Primae lineae históriáé universalis, 3 tomi. 8vo Pestini 3 fr. 12 kr.

Pest Sept. 20d. 1835. E g g en b erg er  J ó z s e f  kön yváru s.

Eladandó olcsó posztók.
Ofenheimer Sándor posztókereskedő Pesten, ezelőtt a’ Vác zi útczában, most a“1 Wnrm- 
udvarban a* Dorottya útczában, ajánlja rő fen  k é n t  eladandó p o s z t ó , k a z im ir , és liv ré e  
portékáit, még pedig hogy azok egészen elkeljenek, azon  a z  áron , m ellyen  v é te tte k .

A3 D un a V i z é ne k  á l l a p o t  j a  a ’ b u d a i  v i z m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f é  l e t t  1835-dikben

X 0 )(

Sept. 16-dikán 5 Láb ,
— 18-dikán 9 Láb ,
— 20-dikán 11 Láb,
— 22-dikén 9 Láb,

7 ÍIüv. 6 Von. 
2 Hüv. 9 Von. 
2 Hüv. 9 Von. 
2 Hüv. 6 Von.

17-dikén 6 Láb, 0 Hüv. 0 Von.
19-dikén 10 Láb, 11 Hüv. 9 Von.
21-dikén 10 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
23-dikán 8 Láb, 2 Hüv. 9 Von.

A3 Gabonának Pesti piaczi ára Sept. 22-dikén 1835. P é n z f o l y a m a t :
pax.oayi mérő ríltő gar. tiizta kfczépixtrfi alább▼alá pozsonyi merő váltó gar. tiaxta középczerü alábbralő Bécu September 19-dikén 18J5, köaépár.
Tisztabúza
Kctszsrts
Rozs
Árpa

122f 
83 f 
581 
53f

1131
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561

106|
70
531
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Kölaskása
Köles
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46|
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„ I820ki köles. 

1 f 821 ki „

I02ü
98!

|!8 3 4 ki Status köles 
Kam. — pC. kötél. 
jBank Actiáké 
Cs. arany pC. agio

57

1327

Budán, September 16dikán kijött számok: 48. 4. 84. 38. 8.
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M A G Y A R - É S  ER D É L Y O R S Z Á G .
Ő cs. k. Felsége Aug. 29diki legfelsőbb ha

tározatában Felső-Büki Horváth Ferencz úrnak 
előléptetése által az Erdélyi kir. táblánál megii- 
resiilt ítélőmesteri tisztségre, ugyan azon táblánál 
eddig valóságos közbíró Pálosi Donálh Sándor 
urat ideiglen méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ő cs. k. Felsége Május 16diki legfelsőbb 
iratában Vas-vármegye örökös főispányát Her- 
czeg Batthyán Filep urat titkos tanácsosi méltó
sággal kegyelemből megajándékozni méltóztatott.

0  es. ’s apóst. kir. Felsége Aug. 11 ki leg
felsőbb határozata szerént a’ Chásmai társas káp
talannál Főtiszt. Megyei Ferencz kanonok urat 
olvasó kanonokká; Denczetich Antal kanonok 
urat éneklő kanonokká; Mravinecz Pál, Discu- 
peczi plebánus és Maurovich János, Yarasdi gym- 
nasiumi igazgató urakat kanonokokká nevezni 
kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége a’ magyar tengermelléken a’ 
30ad és sójövedelem jobb kormányzása végett Fiu- 
ineben különös só-és harminczadfelügyelőt 1200 
for. fizetéssel, 400 for. szálláspénzel és a’ kerüle
ti felügyelők szokott nappénzével ideiglen, ’s 
mellé egyszersmind egy segédet is 800 forint évi 
fizetéssel, 150 for. szálláspénzel szintén ideiglen 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Az erdélyi udv. Kanczellária Tekerőpataki 
Gáborfi Pál nyugalmazása által a' Beszterczei ke
rületben megüresült tartomány-biztossági-segéd-hí- 
vatalra eddig ez udvari-hivatalnál 2dik lajstromo
zó Gyertyánosi Kontz Jánost nevezte.

P o z s o n y  September ISdikán. A’ 358dik 
országos ülésben, mclly folyó hónap 16dikán tar
tatott, a’ többször említett üzenet ’s felírás-javal
latok egyezőleg bel} behagyatván az alsó táblai 
Rendektől , egy küldöttség által a’ kalocsai f. t. 
káptalan követének szónoksága mellett a’ felső 
táblához vitettek. Az alsó Slavonia nevezetre, és 

Második Feleszi endő.

boltnyitásra nézve, valamint a’ követek táblája, 
úgy a’ Főrendek is véli ményöknel állandóan 
maradlak ugyan, ’s ennélfogv a a’ községi bírók 
választását is inkább a’ kegy. kir. válaszhoz al
kalmazottnak kívánták volna; mindazáltal, hogy 
e ’ tárgybeli tanácskozások mim 1 elebb bevégez
tetnének, az alsó tábla értelmében készített felí
rások elküldését nem hátráltatják ’s ezt, a" stilus- 
ban tévén csupán kevés változtatásokat, az alsó 
táblai Rendeknek, Rosnyói püspök Ő Méltósága 
szónoksága mellett egy küldöttség által jelentet
ték. Tegnap a’ 359dik országos ülés csak a‘ Fő
rendeknél tartatott; kik az Ő Felsége czímét és 
a’ szólás-szabadságot tárgyazó üzeneteket vizsgál
ták. Az elsőbbnek azon részére nézve, melly sze
rént a’ KK. ésRR. Ő Felségét megkérni kívánják, 
hogy a’ magyar dolgokban Ydik Ferdinánd név
vel élne, ámbár a’ Főrendek meggyőződésük 
szerint az ország függetlenségét nem a’ czímben 
vagy név-számban, hanem a’ sarkalatos törvé
nyekben, mint 1723: 1, 2, és 1790: 10 ’s a’ t. 
helyheztetik, és ámbár, ha ugyan lett volna még 
valami aggodalom e’ részben, azt a’ legközelebbi 
k. kir. válasz és a’ törvényekhez szorosan ra
gaszkodó királyi Felség elébbi biztosításai vég
képen eloszlaták ; mindazáltal az említett kérés 
felterjesztését nem gátolják. Nem ellenzik a Fő
rendek most már azt sem, hogy a’borítéki czím- 
zetben Ydik Ferdinánd is tétessék, részint mivel 
0  Felsége közelebbi kegy. válaszában a' Rendek
nek e' kívánatéról semmi említést nem lett, és 
csupán az általa felvett czím okait jelenté, mi
nélfogva e’ részben, úgy látszik, az ország Ren
déit szabad tetszésökre hagyá ; részint mivel a’ 
Főrendek legnagyobb erőssége, m elle t először 
használtak, magával a’ dolog folyamatával meg
szűnt légyen. Yégre felolv astatott a’ szólás-szabad
ságot illető 8dik üzenet; de itt a’ mélt. Főren
dek tovább is előbbi véleményüknél kívánnak 
maradni.

25. 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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A" nagyin. m kir. udv. kamara Bruszturai 
erdős Erezi Jánost Vissóra materialék sáfárjává; 
Portorei harminczadossá Orechovitzi harminczad- 
hívatali írnok Petrovich Antalt; ennek helyébe 
Zágrában harininczadbívatali practikáns Adels- 
berg Lajost nevezte. Szeredi sómázsás Haagen Jó
zsef Ang. 30dikán megholt.

Múlt 1831 Jul. 29kén egy nagy égés Kezdi 
Vásárhelyt a’ 2dik székely gyalog ezred stab he
lyét majd nem hamuba borítván, ugyan akkor 
az ottani ref. templom tornyával, ’s harangjaival 
együtt elégett. O cs. kir. Felsége ezen szeren
c s é i  lenségről értesíttetvén, méltóztatott azon ref. 
templom felépítésére két ezer pengő forintokat 
ajándékozni

Pesti lakos tudós Jakobovics Antal úr múlt 
Augustus 29dikén nyeré a’ magyar kir. tudomá
nyos Egyetemnél orvos-doctori borostyánját „E- 
lenchus plantarum officináimul Hungáriáé indige- 
ínrum phanero-gamarum“ czímii munkát bocsát- 
ván ez alkalommal közre; mcllynek elébe jel- 
mondatúl ,,Pátriám , cum possis, non illustrare, 
nefas“ szavakat tüze. A’ jeles értekezés, mint a’ 
tudós szerző élőbeszédéből is láthatni, csupán 
kivonata a’ szerző „Flora Hungáriáé officinalis“ 
czímii még kéziratban lévő nagyobb munkájának, 
mclly kivált ha magyar nyelven láthatna vilá
got , nem kevéssé díszesítené nemzeti literatu- 
ránkat.

N. Pest megyének f. e. Aug. 26kán tartatott 
közgyű lésekor olvastatott felT. He r c h e n r Öt h e r  
Gyula ur számára kiadott kegy. nemesítő czíme- 
res levél, ki ennek nyilványos tartalma szerint 
hold. n a g y a t t y a  ’s édes a tty  a,valamint a n y a i  
részről n a g y a t t y a  Hatfaludy Pálmármarosi al
ispán, országgyűlési követ, ’s k. tanácsos példája 
szerint, maga is hasonló hűség ’s készséggel több 
hivatal-nemben, ISISban mint a’ kir. m. udv. 
kamaránál practicans, majd 1820ban mint a’ vi
segrádi ’s óbudai kir. koronái uradalmak első Ír
noka, 182Gban a’ mondott uradalmak’ helyettes, 
’s 1830ban pedig ugyanazok valóságos tiszttar
tója, különösen a’ györcsmirigy alatt ŐBudán ön 
élete ’s egészsége koczkáztatásával, de különben 
is mindenkor és mindenütt, több mint 16 év le- 
folyta alatt dicséretes pontossággal ’s buzgalom
mal forgolódott a’ kir. kincstár java előmozdítá- 
sában.

Ahmed Ferik basa, a’ szultán rendkívüli 
követe Bécsből Sept 17dikén visszaindult Kon* 
stantinapolba ’s útját azon kedves emlékezetnél 
fogva is, mellyet Pesten Budán, Becsbe utazta al
kalmával az eránta mutatott szíves fogadtatás ér
demelt, ismét Magyarországnak vette’s Sept. 19di- 
kén érkezett Pestre, 4 kocsi kisérettel. Szólása a' 
Hétválasztófogadóban.

Pe s t .  Jót tenni embertársainkal, felebaráti 
kötelesség. E’ szempontból, minden részrehajlás 
elmellőzése’ végett, az alább írott közhírül teszi: 
hogy nemes S z e n t i v á n y i  József és Gáspár, 
nem különben ns S o m o d y  József, Gáspár és 
István, valamint ns D o b a i  József és V e r e s  
Ferencz urakat, és n s S o m o d y  Rebeka, D o b a i  
Ráchel, ’s T y u k o d y  Zsófia asszonyokat illető, 
Erdélyországban, többnyire Á k o s  helységben 
ns. Közép-Szolnok vármegyében fekvő rész-jó
szágaikról szóló, több rendbeli z á l o g o s ,  kö
t e l e z ő ,  e x e c u t i o n a l i s  ’s t. e’ féle levelek 
számosabb darabokban a’ Sz. Ferencz rendi Atyák
nak pesti egyházukban (templom) megtaláltattak. 
A’ kik tehát ezen levelekhez jogot (just) tartanak, 
ezt annak rendje és módja szerint bebizonyítan- 
dók, magukot „Tisztelendő S t u m b a e c k  Mi k 
lós  Atyánál, a3 sz. Ferencz rendén lévő pesti 
Szerzetes-ház Elöljárójánál“ bérmentett levelük
ben jelentsék. Minek közlésére az erdélyi Híradó 
t. ez. Szerkeztetőjét is ezennel tisztelettel fel
szólítja.

P. Gegő Elek Nicephor. m. k. 
pesti m, egj'házi Szónok.

Makó.  Folyó esztendő kis-asszony havá
nak 13dik napja mély bánatot hoza Csanád vidé
kére, mellynek reggelén, egy hirteleni guta ütés 
okozta halál, néhai Kis Jókai Sáator János urat, 
a’ valódi derék, a’ tudományok szinte minden 
ágaiban jártas, mind honi, mind külföldi ismere
tekkel gazdag, tek. Csanád vármegye 32. éves 
fő pénz-tárnokát, több megyék táblabíráját, a’ 
helv. vallástételt követő Békés-bánáti egyházi 
vidék segéd kurátorát akkor fosztá-meg köz-hasz
nú becses életétől, midőn az 75 évii vándor, agg 
korához képest, a’ leg frisebb egészségben lenni 
szemléltetett. A’ ritka hűségű férjet, okos nevelő 
édes atyát, fáradhatatlan szorgalmú tisztviselőt, 
kellemetes nyájasságu társalkodót, ’s buzgó ke
resztyént bus özvegye, vigasztalhatatlan Johan
na és Iréné kedves leányai, közel ’s távol lévő
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úri rokonai mind azokkal együtt, kik előtt ne
mes erényei ismeretesek valának, szívből keser- 
gik. Áldás hamvaira.

A U S T R I A .  •
A’ cs. k. hadseregnél következő változások 

történtek : ezredeségre léptek báró Pergier Ká
roly, Culoz Károly, herczeg Schwarzenberg Fe
lix, Malter József, Goldbach Domonkos, Ráccá 
József, Christ József, Osteni Prokesch Antal,  
követ a’ görög kir. udvarnál, báró Engelhardt 
Sándor, báró Rath Henrik, Csollich Miklós és 
Stecovich Simon alezredesek. Alezredesekké let
tek: Gariboldi Angelo, gróf Nugent János, Schmiel 
László, Rengard Ferdinand, Garces Károly, 
Krucsay Antal, Baader János őrnagyok és Foscolo 
János corvet-kapitányságból lett fregat-kapitány. 
őrnagyokká név eztettek: Keller) Ferencz, Com- 
madina Boxo, Hauslab Ferencz, YS oller Ágoston, 
herczeg Hohenlohe-Langenburg Gusztáv, Canal 
A loiz, Sülinél József, Doszen Péter, Musulin 
Rajmond, Lippert Filep kapitányok, és Morari 
Antal tengeri hadnagy corvet-kapitánnyá. YYanzeJ 
Venczel a' Péterváradi 9dik számú haíár-őr-gya- 
logezrednél őrnagy, helyőrnagy lett Eszéken. 
Kulmbachi báró Call Károly alezredes ezredesi 
czímet; báró Bibra Erneszt nyugalmazott őrnagy 
alezredesi czímet és pótlék-díjt; herczeg Lobko- 
vicz János nyugalmazott kapitány őrnagyi czímet 
nyertek. Nyugalmaztattak : Prahl Ferencz, Pintér 
Venczel, Pittschaft Fridiik és Bernt ígnácz őrna
gyok ; Érti Mátyás, Gegenbauer Antal, Pollaczek 
Mátyás, Taeuffer Antal, Dohalsky Kristóf és Ud- 
varnoky Imre kapitán) ok.

Ő cs. k. Felségük Töplitzi utjokban minde
nütt a’ hív alattvalók legnagyobb öröm, szeretet 
’s tisztelet jeleivel fogadtatnak. Folyó September 
9kén Marienbadba kívánt egészségben érkeztek- 
meg,

NÉME T ORS Z ÁG.
Burkus király, ’s orosz császárné 0  Felségük, 

és a’ többi legfőbb uraságok Boroszlóban mulató
sakor, mint írják a’ boroszlói hírlapok, Sept. 
Sdikán a’ börse teremében bál tartatott, mellyet 
orosz császárné Ő Felsége lengyel tánczal nyitott- 
meg János ausztriai főherczeg ő cs. magassága kar
ján; Ferencz Károly ő cs főherczegségével ha
sonlóan lengyelt tánczolt Ó Felsége, ugyan e’ 
szerencsében részesült Eichhorn kereskedési titkos 
tanácsnok is. Sept. 9dikén burkus király Ő Fel

sége, a’ kir. herczegekkel ’s legfőbb vendég« k- 
kel együtt, megjelent a’ griineichi téren tartott 
lóversenyen , a’ néptől élénk örömkiállással fo
gadtatva; délben nagy ebédet adott, m cl lyre a’ 
tiszthatóságok fejei és lovagjószágok birtokosai 
is hivatalosak valának ; estepedig a’ kir. hercze- 
gek , herczegnék ’s idegen vendégek kíséretében 
a’ játékszínt látogatá-meg. Orosz czászáiné () 
Felsége September 9dikén, a’ kir. herczegek ’s 
idegenek nagy része lOdikén . király 0  Felsé
ge pedig 1 idilién utaztak-el Boic&zióból Kaiisch 
felé.

NAG Y B R 1 T A N N I  A.
A’ felső ház Sept. 5diki rövidülésében Wel

lington herczeg előadd a’ biztosság tudósítását, 
mell) re bízatott azon okok összeírása, mell) ék
nél lógva a1 lordok némeliy alsó házi módosítá
sokban meg nem cg) ezhetének. Ellenborough 
lord feloh asá a’ tudósítást, ’s annak kinyomta
tását javaliá. Melbourne lord így szóla : ,,M) lor
dok! kötelességemnek tartom megmondani ura- 
ságtoknak, hogy én sem az alsó ház jav ada
tain tett változásaikban, sem az okokban meg 
nem egyezhetem, mellyekkel a’ biztosság támo
gatja e’ változásokat. Ismét mondhatom uraság- 
toknak, hogy én most is előbb nyilvánított né
zetem mellett állok, és bogy ha a’ m) lordok to
vább is ez útban maradnak, innen olly követke
zések származhatnak, mellyeket mindnyájan 
meg fognának bánni.u A’ tudósítás kin)omtat- 
tatni rendeltetett, ’s Sept. 7dikén délutánni 3 
és |  órára tanakodás határoztatok. Az említett 
tanakodás megtörtént a’ kijelelt napon , mint a’ 
franczia Moniteurben Londonból Sept. 7dikén es
teli 7 órakor költ eme’ telegrapbi tudósítás jelen
ti: , Ma a’ két parlamenti ház együtt tanakodott. 
Az utóbbi javallatok, mellyeket a’ lordok iktat
tak a’ községi reformbillbe, elfogadtattak.“ De 
valósítják ezt a’ londoni Sep. 8cliki hírlapok is. 
A’ ministerium és alsóház békítő lépését a’ Cou- 
riernak köv etkező czikkelyéből magyarázhatni-ki: 
„A1 ministerium barátjai Sept. 7dikén a’ külső 
ügyek palotájába gyűltek. Bussell lord jelenté, 
hogy a’ ministerium óhajtaná, ha az alsó ház el
fogadná a’ bilit úgy a’ mint azt a’ lordok meg- 
változtaták, de olly ovakodással és nyilatkozás
sal , miként azt később megjavítándják. A jelen 
volt tagok ebben megegyeztek; a’ félve várt ösz- 
szeütközés tehát, reméljük, ki fog kerültetni, ’s
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a" nemzet tűrhető ős jövendőben javítandó köz
ségi reformot nyerend. Russell lord mondá, hogy 
tüstént kerülő levelet intézend minden városok
hoz, ’s a’ választandó tanácsosokat felszólítandja 
azon személyek jegyzékét elkészíteni, kiket béke- 
bíráknak kívánnak, ’s azokat Ő Felségének ajánlani 
fogja. Legnagyobb egyetértés uralkodott a’ tagok 
közt. O’Connell úr Manchesterbe lakomára híva
tott, de azt eimellőzé, hogy e’ gyűlésben megjelen
hessen.“ A’ Globe pedig így ír: „Miután Russell 
lord a’ felső ház által sürgetett pontokat nem ép
pen olly fontosaknak nyilatkoztatá, hogy miattok 
a* bilit elrontani kellene, az egész gyűlés szük
ségesnek jelenté a’ nemes lord tanácsát követni; 
’s még Hinne úr is pártolá a’ javallatot. A’ bili 
csonkításait ugyan fájlalni fogja az ország; de 
az mind e mellett is hathatós eszköze leend a’ 
jónak. Jövő esztendőben bizonyosan meg fogja 
nekünk szerezni mindazt, mit most elvesztet
tünk.“ Russell lord Sept. 7dike estéjén megjelent 
az alsó házban, tudósítást tenni a'lordokkal, kik
nek képét Devon gróf viselé, volt tanakodásról. 
Panaszlá, hogy a’ felső ház nem találá jónak az 
alsó ház némelly békítő javallatait elfogadni; egy
szersmind előterjesztő fontosságát a’ lordok meg
egyezésének is , mellyel több pontokhoz járulá- 
nak. A’ békebírák kinevezése iránt jelenté, hogy 
míg ő ’s társai a’ korona tanácsosi lesznek, min
dég a’ városi tanácsosoktól fognak véleményt kér
ni a’ kinevezendő legalkalmasabb férfiakról. A’ 
helységek ’s kerületek határait illető felső házi 
javallat, mondá, ismét a’ ház elibe fog kerülni, 
ha a’ határszabó végzet szükségessé leend. A’ bilit 
mostani alakjában elfogadja, mivel az így is so
kat javít a’ régi rendszeren, alapja nagy fontos
ságú ’s tökéletessebbet ígér ; felszóllítá a’ házat, 
egyezzék-meg a’ változtatásokban, kötelezvén ma
gát, hogy a’ többi szükséges reformokat ki fogja 
eszközleni A’ minister javallata szavazás nélkül 
elfogadtatott, ’s így véget ért a’ bili vitatása, 
melly most már csak a’ királyi megerősítést várja.

Nemours herczeg, a’ Morning-Herald sze
rint, Sept, 4dikén meglátogató Twikenhamban 
a’ házat* mcllyben királyi attya angolországi szám
űzetésekor lakott; más nap folytató utazását An
glián keresztül, ’s csak Sept. 26kánfog London
ba visszatérni.

Londonból Sept. ödikéről érkezett legújabb 
hírek szerént a’városi reformbill ez napon a’felső

házban biztosság által királyi erősítést nyert, és 
í gy  törvénnyé lett. Az alsó ház csak kevés ideig 
volt egybegyűlve. E’ példanélküli hosszú parla
menti ülés elhalasztása más nap , Sept. lOkén fo
gott megtörténni.

FRANCZI  AORSZÁG.
A’ megyékben csaknem minden ministeri 

hírlapok különös mellékletekben közlék Rroglie 
herczeg és Duvergier de Ilauranne úr beszédét a’ 
sajtótörvényről. E z, mint az oppositiói hírlapok 
állítják, a’ ministerium parancsából történt, melly 
e’ végre 150 ezer francot adott-ki a’ titkos köl
tségek pénzalapjából.

A’ Moniteur királyi rendeletet közöl, melly 
a’ játékszínt illető intézetek ’s határozatok fen- 
tartására biztosságot nevez a’ belső minister alatt. 
A biztosság hat tagból áll; elölülője Choiseul 
hercZjeg, másod-előlülője Keratry követ.

A’ pairszék vizsgáló biztossága, mond a’ 
Bon Sens, meggyőződök a’ felől, hogy Fieschl 
csak eszköz volt a’ gyilkos szándékban, ’s az e- 
gész dolog Morey-re látszik háramlani. Ez egy 
író táblát árnyékszékbe vetett, de az onnan ki
vétetett, ’s rajta 21,000 franc volt feljegyezve, 
mellyet ó Jul. 2Sdika előtt kapott. Ugyanazon 
táblán e’ szavak is találtattak: „Julius hónapja 
rémülésbe ejti Francziaországot “ Lassave Nina 
és Petit megvallották, hogyFieschi gyilkos szán
dékát tudták, de arról semmit-se hallottak, mi
ként fogja azt végre hajtani.

A’ pairkamara Sept. 8diki ülésében Dreux- 
Brézé úr tüzes beszéddel támadta-meg a’ sajtó- 
törvényt. „Ha (így szóla a’ ministerekhez) visz- 
szaállítani akarjátok az erkölcsi rendet, semmisít- 
sétek-meg a’ törvényt, melly jutalmakat adott a’ 
bastille bevételéért, és a’ Berry herczeg emlé
két, a’ helyett hogy annak ledöntését kótyave
ty é l  bocsátnátok, inkább állítsátok-fel ismét. Ki 
tudja, váljon az új Louvel nem akkor jött-e 
a’ gonosz gondolatra, midőn amaz emlék romjai 
mellett elsétált. Ne kérjetek tőlünk pénzt olly 
ünnepekre, mellyek az anarchia diadalmát ülik 
(rendre! rendre!) azon anarchiaét, mellyben ti 
statuscsínjaitokkal ugyanazon szabadság ellen lép- 
tek-fel, melly titeket teremtett.“ Az előlülő rend
re szólító a’ szónokot, ki mindazáltal tüzesen 
folytatá beszédét a’ törvény ellen. Coigny her
czeg felelt neki a’ júliusi dynastiát magasztalva 
és a’ régi rend barátjait szemrehányásokkal il



letve. Majd az ifjú Montalembert gróf kelt-fel, 
ki most szólalt-meg legelőször ’s a’ törvényt je
les észtehetséggel és nyugodt logikával gáncsoló: 
„Istent tagadni (monda többek közt) szabad Fran- 
cziaországban, de a’ királyt tagadni tilalmas. \ '  
francziáknak, kik egy századokat ért hatalom ’s 
egy óriási nagyság összerogyását Játák, nem a- 
karjátok megengedni, hogy kételkedjenek olly 
intézvényekben, mellyek csak egy pár sanyaru 
év óta küzdenek létökért!“ Dubouchage úr is, a’ 
ministeri párt morgása közt, rovogatá a’ törvény
javallatot.

A’ Messager írja, hogy Sept. 5dikén az 5dik 
könnyű ezredből a’ Babylon kaszárnyában há
rom altiszt fogatott-el, ’s egyszersmind az ezre
des is a' tiszti karhoz hívatott. Ezen elfogatás na
gyon szembe tűnt, ’s ismét a’ király élete elleni 
czimboraságról beszélnek.

A’ sajtótörvény Sept. 9dikén a’ pairkamará- 
ban minden czikkelyeivel együtt 101 szóval 20 
ellen változtatás nélkül elfogadtatott.

A M E R I K A .
Cura^aoból Jun. 26dikán,írják, hogy Mara

caibo városnak, melly előtt Új-Granada kormá
nya minden belső kereskedési utat elvágott, 
Venezuelától el kell szakadnia. Lakosainak egy 
része azt kívánja, hogy szabad várossá nevez
tessék, másik Új-Granadával egyesülést, harma
dik Columbia szövetséges alkotványát sürgeti. 
Jun. 18diki levél szerint a’ körül fekvő helyek 
elszakadtak a’ kormánytól ’s nagy sereggel kerí- 
tették-be a’ várost. Ramirez helytartó fegyverre 
szólítá a’ (lakosokat, de azok nem engedelmes
kednek. Caraccasban Soublette generálnák Ma
dridból Apr. 25dikéről érkezett tudósításai ked
vező kinézetet adónak Délamerika függetlensé
gének mielőbbi elesmerése iránt.

Mexicoi hírek szerint Santanna general Man
ga de Clara mezei jószágába szándékozott, a’ lá
zadási bajokban elgyengült egészségét helyreállí
tani. Napoleon mellképét, mellyet Dr. Antom- 
marchi ajándékozott a’ mexicoi kormánynak, 
Mexico városi tanácsa és a kerületi kormány
szék illő ünnepiességgel vevé-át. A’ mexicoi hír
lapok Jun. 27dikén több tartományoknak új ren
det sürgető követeléseikkel valának eltelve. A’ 
nép panaszkodik a’ nyomorúságról, mellybe a’ 
közelebbi tíz esztendő alatt költ kormányi vég

zetek által ejtetett. A* tartományok eongressust 
kívánnak ’s hihetőleg dictator! is. Santanna al
kalmasint fel válla Ja a’ dictatorságot.

Új-york Aug. 8dikán. [Mississippi tartomány 
Madison grófságában a’ neger rabszolgák közt 
nagy összeesküxés fedcztetett-fel, mellynek czél- 
ja volt a’ fejéreket mind kiölni; azonnal nyomo
zó biztosság neveztetett, ’s két fejér, az összees
küvés feje, kötélre ítéltetett; az egyik halála e- 
lőtt kiváltó czinkos társait is. Északi Caro 1 i n a 
törvényhozó gyűlése eltörlé a’ test-esküt, melly 
a’ katolikusokat minden polgári hivatalokból ki
záró; de a’ nem keresztyénekre nézve fenáll az 
eltiltás. Canton városát, 111 i n o i s tartomány
ban , egy rémítő szélvész Jun. ISdikán feldúló; 
nehány perez alatt a’ házaknak két harmada ösz- 
szeomlott; öt személy megholt, ’s igen sok meg
sebesült.

SPANYOLORSZÁG.
Madrid, mint Aug. 26dikáról írják, foly

vást ostromállapotban van , ámbár a’ csendesség 
legkevésbé sem háborítatik-meg. A1 zavargás mi
att elfogott személyek szabadon bocsátatnak, köz
tük Alcala Galiano is , ki fogházából addig ki
menni nem akart, míg elfogatásának törvényes 
okairól nem tudósítatik. Abrantes herczeg a’ há
rom városi követtel együtt San Iidefonsoban ül 
fogva, ’s biráinak azt nyilatkoztató, hogy sem
mit sem vétett, ’s szabadon bocsátatván ismét e- 
lőbbi viselete mellett m.iradand. A’ fővárosba na
ponként jőnek erősítő seregek ’s ágyúk. Quesada 
general, mint beszélik, Catalonia főkapitánya 
leend, ’s a’ királyi testőrség főparancsnokságát 
is megtartja. Valencia főkapitánya, Almodovar 
gróf, segéd juntát alkotott, melly őt hivatala 
gyakorlásában segítené; a’ lakosokat e’ juntával 
egyetértésre ’s általános fel fegyverkezésre szólítá; 
az eltörlött klastromok jószágainak lefoglalását, 
rendkívüli adót, a’ köz pénztárak megtartását, 
kölcsönt és önkénti adakozást javalla; Aug. 19- 
dikén biztosságot rendele a’ közönséges felkelés 
végrehajtása iránt. Az éjszaki sereg most is Haro 
és Logrono közt áll. A’ cariisták nagy szorga
lommal készülnek az új táborozáshoz, ’s a’ ki
rályné serege, minta’ tisztek írják, erősítés nél
kül nem leszen képes ellenök sikerrel munkálni, 
’s az Ebro partjairól eltávozni. Bilbaót ismét ke
rülgetik a’ cariisták, ’s az angol tengeri katonák
ra ismét lövöldöztek, miért Hay lord az ebben



részes tisztet öszisiyäväi fgyiitt kiadatni kívánta
Maroto carlista vezértől.

A’ Sentinelle Aug. 29dikén írja, hogy né- 
melly tartomány ok követei D. Carlosnak ajánlák 
a’ koronát régi szabadságaik elesmerésének felté
tele alatt ; de ő erre tagadó választ ada, mit a 
navarrai junta nem hagy a- helybe; mert a’ leg
nagyobb befolyású férfiak véleménye szerint csak 
ezen egy eszköz vethetne mielébb véget a’ pol
gárháborúnak. Valladolid juntát alkotott; deLey- 
ba polgár, ki a’ lakosok nyilatkozásnál Madrid
ba küldetek, ott elfogatott. Barcelona, Saragos
sa és Valencia követei is , köz hír szerint, a’ ki
rályné parancsolatából fogságra vettettek. Sara
gossa juntája Aug. 25dikén a’ carlisták ellen ment 
% árosi katonákat sietve visszahívatá, mert Que- 
sada general 10 ezer emberrel megyen Arragonia 
lakosit a’ lázadásért megfenyíteni; a’ junta a’ vá
rost megeiősítetni határozó, melly munka mái
éi is kezdődött, ’s a’ nép erős ellenálláshoz ké
szül , ha a’ kívánt reformokat meg nem nyeri. 
Schwarz franczia ezredes, bayonnei Sept. Isői 
levél szerint Paliba érkezett, s a’ pyräneusi ha
társzélek felé megyen, hol hétszáz franczia ön
kéntes várakozik rá. A’ christinosok és angolok 
S t .  Sebastian hói Aug. 30dikán Pastor és Alava 
generálok alatt csakugyan kifordultak szemlélőd
ni Hernani felé, ’s la Venta mellett órányira 
St. Sebastiantól, megütköztek a’ carlistákkal, 
kik Aug. 3!dikén erősítést kapván, a’ christino
sok jó rendel visszatértek St. Sebastiánba. A 
carlisták vesztesége ez ütközetben 200 emberre 
számítatik, a’ christinosoké 100 holtra és sebe
sültre; az angolok közül is elesett nehány le
gén)-. Evans general és Chichester ezredes Sept 
Jsőjén ismét a’ carlisták ellen készültek. Guergue 
cariista ezredes, k ih at batalionnal Arragoniába 
ütött, útja elzáratván, vissza nem térhetett, ’s 
kéntelen volt Cataloniába menni, hol Aug. 31- 
dikén Organa ne\ü faluban állott. Ezen expedi- 
tiónak czélja pénz zsarlás volt; mert D. Carlos 
igen szorult állapotban van, ’s csak erőszakkal, 
börtönzéssel tud kölcsönt kicsikarni. Guergue út
jában minden helységekét kirablott, a’ templo
mokat ezüstjeitől, drágaságaitól megfosztotta, ’s 
ezeket D. Carlos seregének fizetésére magával 
elvitte.

Az előbbi hírlapunkban említett ministeri 
változás megvalósult. Ezen kívül Quesada új Kasz
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tiliába, Latre Arragoniába, Manso Valladolidba, 
llodil Barcelonába és Moreda Valenciába nevez
tettek general-kapitányokká. Bayonnei Septemb. 
6dikán költ levél szerént Madridban az elfogott 
követek szabadon bocsátattak, az ostromi álla
pot megszüntetett. Sept. 2dikán Cordova és Itur- 
ralde közt Sesmanál ütközet történt, melly után 
a’ carlisták Estcllába vonultak-vissza.

A’ madridi udvari újság Aug. 30diki hivata
los czikkelyében ezeket olvashatni: Királyné Ő 
Felsége kormánya nehány felírásokat vett azon 
tartományoktól, mellyek közönséges congressus 
összegyűjtéséről gondolkoznak; de e’ terv nem 
teljesíthető; mert a’ congressus összehívása re- 
volutio jple volna, revolutiót pedig sem Európa, 
sem a’ spanyol nép szövetségesei nem akarnak. 
II. Isabella tbrónjának védelmezői, a’ spanyol 
nemzet fel világosodott része, nem kívánják in
téz vény cink változtatását, mellyek a’ rendet és 
szabadságot egészen biztosítják. A’ .congressus 
csatamezőt nyitna-ki; személyes gőg, kevélyfen- 
hejazás, és szabadelmiiséggel palástolt gonosz né
zetek támadnák-meg a’ thrónt, melly ellen úgy 
is eléggé törnek a’ pártosok és anarchisták. Mos
tani kormányformánk ugyanaz, melly a’ politi
kai szabadság ösvényén legelőbbre haladt Ang
liáé; Svéczia’s Norvégia ennek hódol; Daniaezt 
választá; Francziaország sok ingadozások után e’ 
mellett állapodott-meg ’s a’ t. Szeretnénk tudni, 
a congressus mit toldhatna ahoz, mit már bí
runk. Talán a’ nép-elem uralkodását? Mi lenne 
így a’ thrónból, kormányból és nemzetből? Vagy 
a’ jusok kinyilatkoztatását, sajtótörvényt? Erre 
nem szükség congressus; mostani intézvényeink 
által minden czélszerü törvények ’s javítások 
megtétethetnek... Különös, hogy a’ városokat il
lető rendelet kihirdetése után, ’s a’ tartományi 
követek eránti rendelet kihirdetésének szinte e- 
lő es tejé ii , olly fontos tárgyról, mintáz alaptör
vények változtatása, a’ köz vélemény kijelenté
sére olly férfiak választattak, kiknek csak arra 
sincs jusok, hogy az igazgatási törvényekben in
dítványt tehessenek. Mind ez csak egy párt mun
kálatit, nem pedig a’ köz kívánságot mutatja. E ’ 
felett a’ II. Isabella tlirónját és spanyol szabadsá
got ellenző hatalmak ellenségeskedése a’ congressus 
által igazolva lenne, 's szövetségeseinktől sem vé- 
delmeztethetnénk. De Spanyolország fogják mon
dani, független. Ez igaz; hanem Francziaország
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és Anglia is független, ’s valamint II. Isabella 
thrónjával szövetséget kötni, úgy attól elállani is 
jusok van, mihelyt a1 királyi statútum, nemzeti 
képviselőségünk alapja, nép fensőséggel ’s de- 
mokratiai statushatalommal cseréltetnék-fel. Ki 
mondhatja, hogy a’ franczia kormány, melly 
szinte két párttól háborgattatik, egykedvüleg 
nézné a" revolutiói ideák győzedelmét > vagy 
hogy attól nem félne, miként a’ spanyol re volutiót 
még rémítőbb fogná követni Francziaországban, 
melly egész Európát lángba borítaná. És ha ezen 
aggodalom óvakodó rendszabasokat tetetne vele 
a’ félszigeti mozgások meggátlására, váljon ezt 
gáncsolhatnók-e? Képesek lennénk-e Anglia és 
Francziaország nem ellenségeskedésével, hanem 
csak egykedvűségével szembe szálni? A’ nemze
tek szabadságának éppen azon határokat szabá a’ 
természet, mellyeket a’ polgári szabadság a tör
vényektől kapott. Egyik polgárnak nem szabad 
a’ másik jusát csonkítani; így nemzetnek sem 
szabad a’ szomszéd statusra nézve ártalmas tette
ket elkövetni. A’ felterjesztések aláírói nem gon- 
dolták-meg e’ következéseket. O Felsége kormá
nya előre lát minden bajokat, ’s az illy kérel
meknek teljes erejével ellenálland ; megesküdt a’ 
királyné thrónja és kir. végzet oltalmazására, ’s 
ezt teljesíteni is fogja.

Malagából Aug. 26dikán írják: hogy a’ vá
rosi katonaság az őrsereg egy részével együtt 
Aug. 23dikán az 1812diki alkotványt kiáltotta- 
ki; kormányi junta választatott, a’ hadi ’s pol
gári kormányzó előlülése alatt. Némelly gyanús 
tisztviselők elbocsátattak. II. Isabella emlékköve 
az alkotványéval cscréltetett-fel. A’ rendes kato
naság tisztjei, kik a’ mozgáshoz állani nem akar
tak, fogva egy hajóra küldettek. Aug. 25dikén 
500 városi, ugyanannyi sorezredi katona és 100 
karabélyos ment Granadába, az ottani mozgást 
gyámolítni. Hirdetmény bocsátaték közre, melly 
által minden 16—50 esztendős lakosok felszólí
talak a’ városi katonaság soraiba állásra.

Valencia Aug. 28ikán. Folyvást rend és csen
desség uralkodik. A’ városi katonaság tisztjeit meg- 
választá a’ nép, azon mód szerint, melly az alkot- 
vány alatt erőben volt. Ezt így Almodovar gróf, a’ 
procuradorkamara elölülője, rendelő, ki tehát tet
tel megszüntetettnek tartja az estatuto reált. A’ vá
rosi katonaság illy felírást küldött a’ királyné
hoz : „Senora! Midőn Valencia városi katonasá*

ga e’ mély tisztelettel teli felírást Felségednek 
átnyújtja, úgy hiszi, czáfolhatatlanul bizonyírja- 
be erős ragaszkodását Felséged igazságos ügyéhez 
es sZeretctet a’ köz rend iránt. Legnagyobb bizo- 
dalommal járul Felségedhez, meggyőződve arról, 
hogy Felségedet őszinte buzgalom lelkesíti azon 
nép jóléte mellett, mcllynek sorsát egy különös 
szerencse Felséged gondosságára bízta. Nyíltan szól 
tehát Felségedhez, mint fiú attyához ’s védőjé
hez. Felséged mostani tanácsnokai nagy tévedés
ben botorkáznak. A’ kérelem, mellyet Madrit 
városi katonasága Ja Granja várban átadott Fel
ségednek , nem csak az ő érzelmeit fejezé-ki, 
hanem Arragonia, Valencia, Catalonia városi 
katonasága, sőt minden jó gondolkozásnak ’s az 
egész nemzet kívánságát befoglalá. Vajha tapasz
talná Felséged, hogy a’ nemzet csak úgy nyug
szik ’s elégszik-meg, ha a’ törvényes szabadság, 
az esedczők kívánatihoz képest, erős alapokra ál- 
lítatik. Ellenben ha Felséged tanácsnokinak gon
dolatai ’s a’ nép kívánságai össze nem hangza
nak, úgy kész legyen Felséged ingadozásokra 
nyugtalanságokra, mellyek minket bizonyosan 
szenvedések árjába, sőt talán feneketlen mély ség
be vezetendenek, mellyben Felséged ügy e a’ nem
zetével együtt tönkre jufand. Szünjön-meg hát 
Felséged illy tanácsnokokra hallgatni; bocsássa-el 
őket mielőbb, ha a’ polgárokat bajonnettek’ , 
zsarnokok egyetlen segédszere, útált, vak, és 
bizony talan hatalma által akarnák elnyomni. Hív- 
ja-össze a’ corteseket, ’s hajoljon arra, mit a’ 
spanyolok esdekelve kérnek, ekkor majd meg- 
látandja Felséged, mint fognak ellenségei hiú 
füstként elenyészni, mint fog a’ csend és jólét 
ismét visszatérni, ’s a’ nemzeti szerencsének gaz
dag növénye csudásan kifejleni a’ köz egyetértés 
termékeny mezején. Valencia, Aug. 22 1835.

A’ Sept. lld ik i Moniteur ezeket írja: Gra
nadában a’ general-kapitány megöletett. Pálmá
ban (Majorca sziget fővárosában) junta állítatott. 
Az első könnyűi ezred ezredese katonáitól meg
öletett. Castellar general, Barcelona ideigleni pa
rancsnoka nehezen zabolázhatja az anarchistákat. 
Cormera brigadás, Catalonia hajdani tengeri-pa
rancsnoka, a’ki dicső szolgálatai mellett is, Barce
lona anarchista clubjai által száműzetett, szeren
csésen megszabadult a’ gyilkos lázadók kezéből, ’s 
Perle franczia corvetten Francziaországba futott. 
Cormera beadta lemondási iratát, ’s most a’ király*
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ne sürgető parancsolatára Madridba megy. Valen
ciában Aug. 28ikán azon hír repkedett, hogy Almo
dovar gróf, ideigleni főkapitány, k ié’ város anar
chistáit gyámolítá, kitétetett és Spanyolországból 
száműzetett. A’ Sept. dikiGaceta de Madrid tegnap 
érkezett Parisba. Ebben foglaltatik a’ királyné fel
jebb közlött nyilatkozása, melly kijelentvén, hogy 
az estatuto reáltól el nem távozik a1 madridi kor
mány, kemény rendszabásokat hoz*fel az ország 
több részeiben alkotott revolutiós junták ellen, ha 
azok minél elébb meg nem hódolnak ’s királyi ke
gyelemért nem esedeznek. A’ proclamatiohoz füg
gesztett határozat parancsolja, hogy a’ junták tüs
tént felos/.lattassaiiak; különben tagjaival, mint 
rebellisekkel fog a’ kormány bánni. A’ felszedett 
adórul tulajdon vagyonokkal tartoznak a junták 
tagjai felelni. Egy más decretum megerősíti az 
1820diki revolutiókor történt nemzeti javak ela
dását, és rendeli, hogy az illyen jószágok vevőik
nek visszaadassanak Aug. 30dikán Sevilla vá
rosi katonaságának egy része hasonló mozgást 
próbált a’ Cadix és Malaga urbanoséihoz; de a’ 
főkapitány állhatatossága és az őrkatonaság hív- 
sége által füstbement igyekezete. Beszélik, bog)’ 
Cadix és Malaga ellen sereg küldetett, a1 rebelli
sek lecsendesítésére. Mendizabalt Sept. ödikére 
várták Madridba; e’ spanyol közjövedelmi mi
nister Lissabonból Aug 3ldikén indult-el Mad
rid felé. A’ Gaceta de Madrid egy cikkelyében  
állítja: hogy Lerida várost a’ carlista kéztől csu
pán az idegen ezred megérkezése menté-meg.

A’ Benovateur a’ fentemlített kir. rendelet
re következő észrevételeket ír : Most már az a’ 
kérdés, mikép fog e'határozat végrehajtatni. Nem 
csekélység 6 - 7  fellázadt tartományt megzaboláz
ni, kivált ha meggondoljuk, hogy Cataloniában 
a’ rendes katonaság a’ juntaparancsolatialatt van. 
Valenciában a’ Krisztinától nev ezett főkapitány, 
(Almodovár gróf) feje a’juntának, Arragoniában 
az urbanosok urai a' tartománynak ’s végre a’ 
kormán)i seregnek elég baja van a’ carlistákkal. 
A’ spanyol ministerium e’ határozat által csak a’ 
felkelést sietteti. A’ madridi usurpationak sem 
katonája elég , sem pénze. A’ barcelonai Vapor 
minden nap fenyegetőbb hangon ír a* madridi 
kormány ellen egyszersmind e’ hírlap czikkelyei

revolutiós propaganda szelleműek; mit maga a’ 
Journal des Debats is különösnek talál, ’s pél
dául felhoz az említett hírlapból egy czikkelyt, 
melly következőkép végződik: Negyven száza
dok tekintenek-le reánk, mondá Napoleon Ae- 
gyptusban katonáihoz, e’ magospyramisokról; és 
mi, mi mondhátjuk-el: Negyven nép fordítja re
ánk pillanatit! A1 f. lsziget földje folyvást oily 
küzdés helye, hol Európának nagy politikai ér
dekei fognak kivívatni. E’ volt hajdan Roma és 
Carthago, Caesar és Pompejus, az Evangelium 
és Koran, Napoleon és Anglia harczmezeje. Vaj
ha ez ma oily harezmező lenne, hol a’ felvilá
gosodás a’ tudatlanságon, a’ szabadság a’ rabszol
gaságon győzedelmeskednék. (Oest. Bcob ).

P O R T E G A L L I  A.
Az ángol Courier írja: hogy Lissabonból Au

gustus 24dikéig terjedő tudósításokat vett, mel- 
lyek szerént a’ királyné egybekelése Szászkobur- 
gi herczcg Ferdinánd Ágoston Ferencz Antallal 
(született Bécsben 1816. Oct. 29dikén) ki Szász- 
koburgi herczeg Ferdinánd György Ágoston, 
ausztriai cs. kir. tábornagyi-hel) tartó fia ’s cath. 
vallásit, végképen elhatároztatott. A’ választott 
jegyes attya Koháry Mária Gabriela herczegnével 
1816. Januar 2dikán lépett házasságra.

E G Y V E L G E S H Í R .
A’ St. Simonisták ismét felébrednek. Töb

ben gyűlíek-egybe közelelébb Meudon mellett 
egy szigeten , Enfantíri at) ától keletről küldött 
Barrault atya előlülése alatt. Mint a’ legfensőbb 
atya főhelytartója Sz. Simon arczképét viselé ő ; 
oldala mellett egy fiatal asszony, frigiai sapká
ban , épen mint a’ szabadság istennője öltözve. 
Az apostolok mindnyájan kecskeszakálat és hosz- 
szu hajat v iseltek. A’ gyűlésben fájdalmason em
lítetett több, keleten megholt atyafiaknak halá
luk, kik a’ „szabad asszonyt“ meg nem Iátha- 
ták; továbbá dicsekedve hozatott-fel az Aegyp- 
tusban lévő St Simonisták munkássága, melJy- 
bői a’ kereszt és félhóid, Krisztus és Mohamed 
közt leendő egyesülés fog származni. Tudni va
ló , hogy több St Simonisták legrövidebb úton 
ezen egyesülést akép használták, hogy a’ Moha
med vallására tértck-által.

'■ 1 ■ — — ■BBBP lM I a— — —  -------
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Ä  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 h o z .

A’ tanuló ifjúság számára illy hasznos oskolai könyvecske jclent-meg:

SYULABUS yOCABVLORliM
sub capitibus de g e n e r i b u s  et d e c l i n a t i o n e  n o m i n u m ,  nec non d e  p r a e t e r i t i s  
ac  s up i n  i s  v e r b o r u m ,  in Grammaticae parte II. comprehensis occurrentium, ideomate 
hungarico et germanico explanatorum. Edidit Josephus Galas, de Cséry Pestini, 1835. Typis 
Trattner-Károlyiánis.

E l ő f i z e t é s i  H íradás  (3)

A ’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  s z e r i n t .

Több rendbeli felszólítások’ következésében : ha vallyon a’ kihirdetett előfizetési határnap 
után (August. 31 .) érkezendő előfizetéseket e’ Sz. Bibliára elfogadjuk-e? — ezennel jelent
jük, hogy az előfizetés idejét e' f. 1835. észt. November 15dik napjáig, vagy is a’Pesti Leo- 
poldi vásárig m e g h o s s z a b b í t j u k .  Előfizethetni az egész Bibliára nyomtató-papíroson 4 fo
rinttal, velinen 8 forinttal ezüstpénzben. — F ü z e t e n k é n t  pedig nyomtató-papiroson 1 fr. 
velinen 2 forinttal ezüstpénzben. Novemberi vásárkor adatik ki az első Füzet. Az első Füzet 
átvételekor történik az előfizetés a’ 2dik Füzetre is. A* ki hat előfizetőt szerez, annak a* 7dik 
példány ingyen ajánltatik. Pesten, September 26dikán 1835.

Trattner és K á ro ly i 
Könyvnyomtatók, a’ Sz. Biblia’ kiadóji.

Figyelm eztetés téli és más ruha készítése iránt.
Alólirt, mint a’ kinek már több lefolyt évek alatt c’ részben a' fő nemességnek és a' nagy 
érdemű közönségnek eránta tapasztalt, ’s általa mindenkor a’ legháládatosabb köszönettel vett 
bizodalmát megnyerni szerencséje volt; alázatosan jelenti: hogy ő azon divat-kép szerint, 
melly a’ Re g é l ő  és H o n m ű v é s z  f. évi 7 idxk számához volt mellékelve, készítés ké
szíthet b e k e s e k e t  és más téli ruhákat, hosszú d o l m á n y o k a t ,  Zeke  és Árpád kön
tösöket, mellyek a’ legjobb pesti szücs-mesterek által leendenek prémeztetve. — Azon minden 
renden lévő Hazafiaknak, kik ezen vagy bár melly formákra, magoknak ünnepies vagy kö
zönséges ruhákat parancsolni méltóztatnak : pontos és jutalmas szolgálatját ajánlja, kecsegte- 
tőleg reménylvén , hogy valamint eddig , úgy ennekutánna is a’ főnemességnek és a’ nagy érde
mű közönségnek bizodalmát ’s tökélletes megelégedését kész szolgálatjával meg fogja érdem
leni« Pesten Sept. 26d. 1835. K o styá l Ádám  polg. férjfi szabó-méster. (3)

( 1 )  Tudományos-jelentés, t . B a t s  á n y i  J á n o s  poétái munkáji megjob
bított és megbővített második kiadásban újonnan kikerültek a’ sajtó alól.— A’ munkának be
cséről és érdeméről nem szükséges valamit szóllani; elég légyen Batsányi Jánosnak nevét em
líteni , ki a' magyar világ előtt mint nagyérdemű és tudós Hazafi eléggé isméretes. — Az 6 
lelke a’ régi görög és romai Költőkkel felségesen emelkedik és áthatotta a’ magyar nyelv tu
lajdonságait is. — A’ nyomtatványok a’ királyi könyvnyomtató intézetben igen csinosan, na- 
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gyobb tizenkettőt! rétben és szép velenczei postapipiroson kiadatva a1 szerzőnek rézre met
szett képével, egyedül nálam alábbirtnál találtatnak. — Az ára egyenként, borítékba, és ke
mény táblába kötve 1 fúr. 24 kr. ezüstben. Költ Festen, September ‘iOdikán 1835.

E ggen berger J ó z s e f  k ö n y v á ro s .

( l )  M ellő l!! k a s z o n b e r i  a r v e r e s e .  Ts Somogy vármegye Mernye nevű me
zővárosában lévő bárom kerekű gabona őrlésre, és deszka metszésre alkalmaztatott patak- *s 
mellette fekvő szárazmalom, és a’ molnár lakására épitetettház, kerttel, és réttel jövő 1836ki 
észt. Sz. György naptul kezdvén egymást követő három, vagy töhb évekre is haszonbérbe ki 
adatni, és arra az árverés ugyan jövő Januarius 3dikán a1 helyszínén tartatni fog; mellyben 
is részt venni kívánók száz ezüst for. bánatpénzei leendő megjelenésre fel^zóllítatnak. A’ fel
tételek eránt előre is akár személyesen, akár szabad levél által értekezni lehet Mernyén 
az uradalmi kormányzói vagy számtartói hivataloknál* Költ Mernyén, September 13kán 1835. 
a’ Mernyei uradalom kormányzói hivatala által. (3)

A  „ R  A  J  Z  O  L  A  T  O  K .
czimü divatújságra utolsó évnegyedére October lsőjétól előfizethetni, éspedig postán 2 for. 
30 krajczárral peng. helyben 2 pengő forinttal. Az ezen évnegyedre előfizetőknek ingyen szol- 
gálandunk eddig kiadott arczképeinkkel, nevezetesen: gr. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  K i s f a l u 
d y  K á r ó l  és M á t y á s  k i r á l y é v a l .  A  R a jz o la to k  s ze rk e sz tő s é g e . ( 3 )

E l a d a n d ó  o l c s ó  p o s z t ó k .
Ofenheiiner Sándor posztókereskedő Pesten, ezelőtt a’ Váczi útezában, most a’ Wurm- 
udvarban a3 Dorottya útezában, ajánlja r ő f e n k é n t  eladandó p o s z t ó , k a z im ir , és l iv r é e  
portékáit, még pedig hogy azok egészen elkeljenek, a zo n  a z  áron^ m ellyen  v é te t te k .

(1) Hirdetés. A" nagymélr. m. kir. udvari Kincstár rendeléséből ezennel köz* 
hírré tétetik, hogy a’ szabad királyi Zombor városa szolgáinak az 183|- esztendőre megszer
zendő ruházatbéli, ’s nem különben, szükséges irászi szerek a’ jövő October iákén tartan
dó árverés útján, a’ kevesebbet kérőnek bérbe fognak adódni, melly napra a’ bérleni szán
dékozók, a’ bánatpénzei ellátva, a’ fent nevezett városházához, hol az árverés a* szokott 
reggeli időben fog tartatni, meghívatatnak. Költ Budán, September 16kán 1835. (3J

C O  H ir d e t m é n y *  A’ nagymélí. m. k. udvari Kincstár rendelése következésében 
szabad kir. Debreczen városához tartozó Kokaslói cserépvető jövedelme, három egymás
után következendő esztendőre, folyó esztendei November Íjétól kezdve, ugyanezen esztendei 
October 5kén tartandó árverés útján bérbe fog adódni, — mellynek folytában a’ bérleni kí
vánók a fent nevezett városházához, a’ hol az árverés szokott reggeli időben tartatni fog, 
bánatpénzei ellátva, ezennel meghívatatnak. Budán, September lökén 1835. ( 3 )

, ( 3 )  J l ir d e t e S *  a * nagy mélt. m. kir. udv. Kamara rendeléséből köz hírrététe-
va»aminta’kir. kamarai Diós Győri, úgy szintén a’ királyi fiskust illető Cserépi, és 

de enyi uradalmak erdeiben termett idei makk, folyó esztendő Sep. hónap 14kén Miskoltz vá
rosa an a helybéli praefectoralis épületnél , — Tokaj királyi uradalomban pedig szinte a’ 
o y ó  esztendei Sep. iSdik napján Tarczal mezővárosában a* helybéli tisztartói hivatalnál 

réggé í oiakor tartandó szokott árverés utján a’ felsőbb helybenhagyás fentartása mellett 
készpénzért a’ többet ígérőknek el fog adatni.

Melly árverésre a’ venni szándékozók elegendő bánat pénzzel ellátva meg-jelenni c- 
zennel hivatalosak. Budán, Sent. 7dikén 1835. (3)



26. 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 .
Szombaton Szettt-Mihályho 2(jdik napján. J 835,

MAGYAR-ÉS ERDÉLYORSZÁG.
P o z s o n y  Septemb. 21dikén. Folyó hónap 

1Sdikán tartatott mind a’ két táblánál a’ 360dik 
országos űlcs. A’ RR. az urbéri tárgyban készült 
3dik üzenetüket küldték-által a’ főrendekhez, 
kik egy küldöttség által, mell) nek szónoka Vá- 
czi püspök Ő Excja volt, az Ő Felsége czímét 
illető felíráshoz egyezésüket jelenteték, a* szólás- 
szabadságot tárgyazó felírást, pedig el nem fogad
hatnak nyilatkozíaták. Majd a \ itatás folytában 
megegyezett a’ főtábla a fenemlített 3dik üzenet
ben. Sept. 19dikén csupán kerületi ülés tartatott. 
2ldben pedig elegyes ülésre gyűltek-fel az ország 
Rendei, mellyben az úrbéri, 's 0  Felsége czí
mét illető felírások olvastatván, szokott módon 
elküldettek.

Magyarországon 's a' hozzá kapcsolt tarto
mányokban 1833. folytával 236,565 gyermekbe 
oltatott szerencsés sikerrel a' himlő; 2224 oltás 
maradt pedig kívánt siker nélkül. Jelesül meg
különböztették magokat a’ himlő-oltásra nézve 
Abaúj - vármegyében Kim István és Rubinszky 
Antal, Baranyában Gezdenics András, Rácsban 
Krainer János, Bereghben YinterLajos ésFreuid- 
hold Mihály, Vas-vármegyében Balogh Ferencz, 
Csanádban Jezovics József, Győrben Fauszt Fe
rencz , Krassóban Horváth Mihály, Máramaros- 
ban Szabó József, Pest-megyében Nagy József, 
Lang Ferencz és Rácz Aloiz, Sárosban Kamacz- 
ky József, Szathmárban Miller János és Lanczky 
Antal, Temesben Novello József, Banzet János 
és Butika Lajos, Torontálban Strosz Károly és 
Hartvig József, Zemplénben Herczky János és 
Tomaska János, Trencsinben Schreiber István , 
Zágrábban Horváth József kerületi seborvosok; 
és végre Sibenburg Ödön, szabadkai seborvos, 
ki e' városban maga olta-himlőt. Mindnyájan az 
itt felhozott seborvosok a’ nagymélt. magyar ki
rályi Helytartótanács nevében ezennel megdí- 
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csörtetnek, ’s nekiek a’ himlőoltásban kitüntetett 
buzgó, sikeres fáradozásukért ugyanazon fő kor
mányszék megelégedése jelentetik.

Nagy tiszteletű Gr u b e r  G y ö r g y  úr,  a' 
Pécsi Püspöki megyében széki plebánus, Hegyháti 
Esperest, és. tek. ns Baran) a vármegyének táb- 
labírája, a’ tudománynak szíves kedvelője és 
csinos míveltségü férfiú, a’ magyar nemzeti Mu
zeum pénzgyűjteményét 156 darab réz, és 33 
ezüst régi pénzekkel gyarapította, mellyek ré
szént lakhelye körül, részént a’ Dráván túl, de 
mégis a’ Pécsi püspöki megyében találtattak. Tisz- 
teletes tudós B or os T ó b i  M i h á l y  úr,  a’ Pé- 
tzeli helv. Yallástételt tartó g) ülekezetnek lelki 
Pásztora, ’s a’ dunamelléki superintendentiának 
és a’ pesti egyházi vidéknek assessora, jobbágyi 
hőségének, lelkes hazafiúságának és nemes mű
veltségének eleven tanúját, a’ „Nemzeti Gyász*4 
czím alatti. Ferencz Apostoli kirágunk halálára 
mondotta jeles halotti beszédét, mind a’ két kiadás
ban , a’ Széchényi országos könyvtárnak ajándékul 
megküldötte. (Tud. Gyűjt.).

A’ Gazdasági Egyesület gróf titoknoka illy 
tartalmú levelet külde a’ mellé csatolt aláírási 
Ívvel az Egyesület képviselőihez : E’ folyó év Jun. 
9kén tartott választottsági ülés határozatából ö- 
römtelve van szerencsém, a’ t. ez. úrnak most 
mint a’ Gazdasági Egyesület érdemes képviselő
jének, az új aláírás’ ivét áltküldenem. Ebből ki
tetszik: mi okból nyittatik ezen új aláírás, ’s mi 
föltételek mellett? ’s ennélfogvást a’ t. ez. urat 
ismétlésekkel terhelni nem fogom, sem azon, az 
egész Egyesület nevében előterjesztett bizodalmas 
kéréssel, méltóztatnék, ezen már szélesebb ala
pokon nyugvó ’s az egyoldalúság vádja alul tö
kéletesen megszabadult intézetet, melly az egész 
gazdaság széles mezejét munkáíkodási körének 
ösmeri, hathatós pártfogásával támogatni; csak 
azon közönségesen sejdített, ha nem is kijelen
tett köz meggyőződést szabad legyen említenem,

P E ST E N
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hogy: Hazánk vagyonossága, m’nden áldásteli 
következményivel, egyedül a1 mezei gazdaság 
józan elveinek körülményinkhez való alkalmazá
sán alapul. Már mennyiben felelend meg az E- 
gyesület ezen valóban nagy ’s nem könnyű fel
adásnak, a1 jövendőség homályai bontják; de 
arról kezeskedem, hogy Magyarország nagy ki
terjedéséhez és éghajlata kiilönféleségéhez képest, 
e* nagy fontosságú, tiszta szándékból eredett tár
gyat, egyedül a’ nagy közönség élénk részvétele 
emelheti, ’s megalapítására egyedül az nyújthat 
elegendő eszközöket; minél számosbak ’s hatha
tósbak leendenek ezek , annál sikeresebban foly- 
tatandjaaz Egyesületinunkálkodásit. És kérdem: 
miután fels. Királyunk, Uralkodó házunk több 
tagjai, ’s ezek közt szeretett Nádorunk, e’ vál
lalatot pártfogásukra méltaták; ns Pest várme
gye ’s városa, mihelyt az a’ Yálasztottság által 
kidolgozandó terv közlésével történhetik, töké
letesen reménylhetni az ország minden törvény- 
hatóságit részvételre buzdítandja; ’s végre a’ ha
zaszeretet a’ magyar szívben még ki nem halt: 
kérdem mind ezeknél fogva ki csüggedhetne el? 
Érdemes képviselői buzgó ágától igen igen sok 
függ, mellyhez az Egyesület nevében tökéletes 
reményem lévén, minden homály-elkerülés vé
gett, újítom ennek ügyében azon kérést, hogy
a) a* Gazdasági egyesületi tagok számát nevelni,
b) Neveiket a’ főkönyvbe iktatás végett, nekem, 
a’ nemzeti Casinoba Pestre, vagy Hosszúrétre 
GomÖr vármegyébe, Rozsnyón által, illy czím 
alatt: „Gazdasági egyesületet illető;4í c) a’ bé- 
szedendő pénzt azonban egyesületi pénztárnok 
Heinrich János úrhoz (Pesten Sütőutcza, 620 
szám) kiveendő nyugtatvány mellett áltküldeni 
méltóztassék. Nem kételkedvén végre a’ felől is, 
hogy midőn ezen egyesületi terv, a’ fentebb é- 
rintett úton közöltetik, e’ közérdekű tárgyat, a’ 
köz tanácskozások helyén is pártolni, ’s ez által 
a’ közvéleménnyel támogattatni fogja; illő tisz
telettel maradok a’ t. ez. Urnák Hosszúréten Au
gustus 29dik 1835, alázatos szolgája. GrófAndrá- 
sy György, m. k.

Gazdaság-Egyesületi aláírás, melly 1836iki 
Jan. Isőjétől 1841 ki December végéig kötelez. 1. 
Az eddig létezett Állattenyésztő Társaság Magyar 
Gazdasági Egyesületté változott által. 2. Az E- 
gyesületnek ezen kiterjedtebb köréhez nagyobb 
pénzalap lévén szükséges, ezennel új aláírás nyit-

tatik. 3. A’ volt Állattenyésztő Társaság nevében 
eddig kibocsátott és szinte 1836tól 1 S Í lelik vé
géig kötelező aláírási ívekre ezentúl nem írhatni 
ala, de az azokon mai napig feljegyzett 10 pengő 
frlos Részvényesek eddigi kötelességeik ’s jósaik
ban , mint például a’ versenyjel-kapásban ’s a’ f. 
ezentúl is megmaradnak, felszólíttatnak azonban, 
hogy az ujdon alkotott Gazdasági Eg)esület má
sodik osztályának is tetszésük szerint Részvénye
sei legyenek. 4. Ezen most már Gazdasági Eg) e- 
siiletnek csak az lesz valóságos tagja, ki a’ túl 
látható második rovatba (rubrica) egy vagy több 
részvényt ír alá. Egy részvény évenként 10 pen
gő forint. 5. Mindenegy 10 pengő forintos rész
vény egy szavazatot ad. 6. Az Állattenyésztési 
rovatba 10 peng. forinton alul is elfogad éven
kénti ajánlásokat az Egyesület attól, ki a’ máso
dik rovatba egy vagy több részvényt írt alá, ‘s 
ki ekkép a’ Gazdasági Egyesületnek valóságos 
tagja, de a’ versenyzések alkalmával külön jobb 
helyre just adó versenyjelt ezentúl is csak az fog 
kapni, ki az első rovatba is legalább 10 pengő 
forintot ír alá, 7. Az egyik rovatba írt ajánlások 
a’ másik rovat czélaira fordíttatni semmikép sem 
fognak, ’s erre a’ Yálasztottság és különösen az 
Elnökség fog szorosan felügyelni. A’ külön ezé- 
lok iránt bővebb ’s jövő közgyűlés által helyben
hagyandó terv kidolgozására az 1835diki Junius 
8ikán tartott közgyűlésből egy nagyobb küldött
ség neveztetett k i, de előlegesen is egy gazdasá
gi folyó-írás alapítása haíároztatott-el. 8. Az alá
írás szorosan kötelező ’s a’ fizetést évenként kiki 
legfeljebb pesti Medard - vásárkor az Egyesület 
pénztárába teljesíteni tartozik. 9. A’ begyült pén
zekről vitt rendes számadás évenként közhírré 
tétetik. 10. A’ feljegyzés könnyebbsége végett 
számos ehez hasonló ív forog és minden Társ 
neve egy fő könyvbe iratik össze. Pest Aug. lső- 
jén 1835. Ezek után az aláírási íven két lapon 
van két-két rovat, egyik az állattenyésztésre, 
másik a’ gazdaság egyéb ágaira teendő ajánlások 
feljegyzése végett.

A* Zemplényi casino-társaság folyó Septemb. 
lsójén tánczraulatságot adván, 478 for. és 51 
krra pengőben ment jövedelmét ugyan a’ Zemp
lényi kórház pénzalapjának gyarapításába for
dította.

Pest. Főtiszt. Szaniszló Ferencz tisztlb. ka
nonok, egyetemi professor ’s egyházi szónok ’s
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a’ t. úrnak azon jeles egyházi beszéde, mellyről 
folyó félévi lödik számú újságle velőnkben dicsé
rettel emlékeztünk , közelebb „Szent István első 
és apostoli magyar király tisztelete és követése“ 
czím alatt, Trattner-Károlyi könyvnyomtató in
tézetében , finom velinen ’s igen csinos nyomta
tásban megjelent.

Ismét egy új gőzhajó, „Zrínyi“ hasítja du
dánk habjait, mclly hozzánk Sept. 23dikán ér
kezett. Orrán a' hős Zrínyi buzogánnyal. Már 
csak neve is ez új derék készületü gőzhajónak 
temérdek nézőt csődített a’ duna partjára itt mu
latósának ideje alatt. Sept. 25dikén délután Pan
nónia elébe sétautazást tett az új gőzös ’s rajta 
újság-vágy, kényelem ’s időtöltés kedvéért nagy
számú Pest-Budai lakos. A’ séta-utazás díja ez 
nttal 40 pengő krajezárra szabatott. Sept. 27ikén 
Moldovába fog elindulni Zrínyi gőzhajó.

A’ Kuntschützi lotteria 3dik fő húzása Bécs- 
ben Sept. 22dikén végbemenvén, a’ 97,422 szá
mú sors nyerte az uradalmat, vagy helyette vál- 
tságul 200 ezer forintot váltóban; 32,629 nyert 
20 ezer; 17,005 nyert 10 ezer; 49,849 nyert 5 
ezer; 48,619 nyert 2 ezer forintot váltóban. A’ 
17,005 számú sorsot, melly a’ 10 ezer forintot 
nyeré, eladta Béé János pesti kereskedő. 

N A G Y B R I T A N N I A .
Az idei parlamenti ülést, mell) nél hosszab- 

bat nem mutathatnak a’ parlament évkönyvei, 
Sept. lOdikén rekeszté-be a’ király következő be
széddel : „Lordjaim ’s uraim! Legnagyobb örö
memre szolgál, hogy a’ köz ügyek állapotja 
lehetővé teszi az urakat felmentenem további 
jelenlétöktől és azon kötelességek terhétől, melly e- 
ket olly nagy buzgalommal és szorgalommal telje
sítettek. Minden külső hatalmaktól nyugtató biz
tosításokat veszek aziránt, hogy ők velem barát
ságos egyetértésben lenni óhajtanak, ’s én bizto
san reméllem a’ köz béke fentartását, melly sza
kadatlan gondosságom czélja volt és leend. Saj
nálom, hogy Spanyolország északi tartományiban 
még sem ért véget a’ polgárháború; azonban en
gem a’ spanyol monarchiának jóléte belsőképen 
érdekel, ’s egyesülten a’ három hatalommal, mel- 
lyekkel a’ négyes szövetséget kötöttem, folyvást 
gondos szemügyet fordítándok azon országra; a- 
ma szövetség czéljainak előmozdítására gyakorlot
tam is a’ törvényhozástól vett hatalmat, ’s alattva
lóimnak megengedtem a’ spanyol királyné szolgá

latába lépést. A’ rabszolgakereskedés meggátlása 
végett új egyezést kötöttem Dániával, Sardiniá- 
val és Svécziával; hasonló egyezés jóváhagyását 
várom legközelebb Spanyolországtól is. Ugyan 
illy czélu alkudozásban vagyok Emópa és Déla- 
merika többi hatalmaival, ’s biztosan reméllem, 
hogy a’ mívelt nemzetek egyesült iparkodásai ké
pesek lesznek e’ kereskedést mielőbb elnyomni 
’s eltörleni. Egész tetszéssel látom, hogy az urak 
Angliában és Walesban a’ városi testületek sza
bályzására fordítók figyelmeket, ’s örömmel a- 
dám megegyezésemet a’ bilihez, mellyel e’ tekin
tetben elfogadtak. Szívesen megeg) ezem e’ fon
tos rendszabásban, melly az elégedetlenséget le- 
csilapítja, a’békét ’s egyetértést gyarapítja és ama 
községeket feleletes kormány hasznaiban részesíti. 
Igen örvendek, hogy Irland belső állapotja meg
engedő az uraknak, a’ szükséges szigorú törvényt, 
szelidebbcharakterü rendeletekkel váltani-fel. Kö
telességeim közt egyik sem olly kedves szívemnek, 
mint a’ büntető törvény enyhítése mindenütt, hol 
ez a’rend és csendesség fentartásának ártalma nél
kül történhetik. Alsó házbeli uraim! Köszönöm 
készségüket, miként a’ kölcségeket megszavazák. 
Az urak nem csak ez esztendei kiadásokról, és gyar
mati birtokaimban a’ rabszolgák tulajdonosainak 
ígért tetemes summa kamatjairól, hanem a’ nem
zet igazságosságát ’s adakozóságát illető váratlan 
és különös követelésekről is gondoskodtak. Nagy 
öröm látni, hogy e’ követelések nem csak új adók 
nélkül kielégítettek, hanem az inak még előlépé- 
seket is tettek népem terhei könnyítésében. Sze
rencsét kívánhatok az uraknak, hogy a’rabszolgák 
tulajdonosai kárpótlására felvett kölcsön feltételei 
súlyosan bizonyítják a’ statushitel virágzó álla
potát és a1 köz bizodalmát, melly a’ nemzeti kö- 
teleztetések pontos teljesítésének és az adott szó 
hű megtartásának következménye. Lordjaim és 
uraim! Tudom, bátran számolhatok őszin
teségökre és honszeretetökre; ’s meg vagyok 
győződve, hogy ha majd visszatérnek illető gróf
ságaikba, és ismét folytatni kezdik a’ hivatalokat, 
mellyeket, a’ status nagy hasznára viselnek, min
den rendű hontársaiknak ajánlani fogják a* törvény 
eránti engedelmességet, az alkotványhoz ragasz
kodást, és a’ mérséklett javítások szellemét, mel- 
lyek legbiztosabb eszközök arra, hogy ezen ország* 
csendessége ’s növekedő jóléte, az isteni gondvi
selés védelme alatt, fentartassanak.“

)(
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A’ thrónbeszédnek Spanyolország állapotját 
illető részére illy észrevételt teszen a’ Standard : 
„Tudva van, hogy a’ polgárháború Spanyolország
ban csak az idegen avatkozás követ kezesében ’s ide
gen segédcsapatok által folytattatik. A’ sajnálko
zásnak örömmel párosított kifejezésében valami 
ellenkezés, sőt mondhatnék, szineskedés fekszik. 
Ez egész ügy annyira elveszte hitelét, hogyannak 
távolról érintése is szégyenít. Könnyen gondol
hatunk olly esetet, hol a1 brilt kormánynak spa
nyol öröködési háborúban kellene részesülni, de 
a’ kormány ekkor csak nyilvános részvét által 
cselekednék Nagybrittanniához méltólag. így az 
ellenséges szövetség hasznai nem csupán az egyik 
résznek jutnának, hanem a'másik résznek is leg
alább ennyi mondathatnék: „Nagybritannia ha
dakozik veh tek ,’s jusotok van használni mindent, 
mit a’ nyilvános ellenségek közti háború megen
ged u De Spanyolország eránti viszonyainkban 
éppen az a1 gyalázatos dolog, hogy Nagybritannia 
1). Carlosnak háborút nem üzent, mégis ellenfe
lét szövetségének egész súlyával gyámolítja “ A’ 
Times is hasonlóképen nyilatkozik, ’s kérdezi 
többek közt, mint nevezhetik a’ spanyolországi 
harezot polgárháborúnak, holott abban angol, 
franczia és portugál segédcsapatok részesülnek? 
A’ parlament Nov. lOdikeig halasztatott-el.

Bonaparte József, ki, mint egy közlevélben 
nyilvánítá, magános ügyei miatt tér-vissza az e- 
gyesiilt statusokba, Sept. Sdikán vitorlázott-el 
Liverpoolból, hova öccsének, Luciannak kísére
tében érkezett. Sok bámuló gyült-össze az eluta
zót meglátni ’s harsány örvendéssel köszönteni.

London Merchant gőzhajó Sept. Sdikán in- 
dult-ki a* Themséről Santander felé. Rajta valá- 
nak: Evans general (a’ segédsereg fővezérének 
öccse) tiszti karával, Reib general, Kinloch ezre
des, a’ láncsás ezredből négy tiszt 130 legény, 
Rottenburg báró lövész ezredéből 80 legény egy 
tiszt, és 50 pattantyús egy tiszttel. Cruise ezredes 
hel> tartó Angliában marad a’sereget kiegészíteni, 
és az utolsó csapatok elszálításaig a’ levelezések
ről gondoskodni. Még a’ 2dik láncsás ezredet 
Jacks ezredes helytartó alatt, a1 pattantyússágot 
és a’ 4 ’s 5dik gyalog sorezredet kell teljes szá
múvá tenni.

Hume úr tudósításából kitetszik, hogy az 
orangista-egyesület egész Nagybritanniában, ’s

gyarmataiban, és az egész ángol hadseregben el 
van terjedve. Magában Londonban 40 ezerre me
het az egyesület tagjainak száma; Irlandban pe
dig nincs kevesebb orangista-egyesűleti tag 220 
ezernél. A’ Salisburyi püspök az egyesület lord- 
praelatusa. Az angol pattantyusság néhány al
tisztjei felhatalmaztattak a’ spanyol segítő-sereg
hez állani olly feltétellel, hogy visszatértükkor 
elébbi rangjokat az ángol pattantyusságnál visz- 
szanyeréndik.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Broglie herczeg beszédének vége: Nincs jusotok 

fejünkön csak egy hajszálat is meggörbíteni; de ne
künk van jusunk a’ polgárokat naponként fegyver
re szólítani, van jusunk fegyvert fogni, és ha meg
győzetünk, számot ne kérjetek tőlünk, erre semmi 
jusotok, mert ti barbarusok vagytok, kik foglyaito
kat megfojtjátok. Polgárháború leend köztünk min
dég ; e’ feltételt adjuk a’ társaság elibe, ma fenyege
tés, holnap csata, éhez szabjátok magatokat! (a’ cen
trumban : nagyon igaz! nagyon igaz !) Nagyítok-e 
valamit, uraim? Nem e’ színjátékot Jáljuk-ehá
rom esztendő óta? Nem illy nyelven szólnak-e 
naponként a’ carlisfa és republikánus hírlapok? 
Ezeket csak nevokön kell említenem, ’s a’ tör
vényjavallat indító okai elő vannak adva. Hi
szik-e az urak, hogy a’ szünetleni lázadásra iz
gatás és a’ szakadatlan fel - feléledő lázadás közt, 
egy puskával fegyverzett ember közt, ki másra lő, 
és az elesett közt, a’ fegyver és seb közt, a gyil
kosság és gyilkos közt, az ok és hatás közt, egyá- 
taljában semmi viszony nem volna? A’ fővárosban 
két nagy ütközetet, ’s nem tudom hány csatátál- 
lottunk-ki; az ország második városában is két 
nagy ütközetet, ’s nem tudom hány csatát és Isten 
tudja hány városban. Mit mondtak a’ lázadók, 
midőn meggyőzettek? Azt, hogy fegyveres kéz
zel azon jusokat gyakorlották, mellyek nekik a’ 
sajtó által minden reggel ajánltattak. Ezt ők olly 
erősen hivék, hogy a’ csatában meggyőzetve, 
azt követelők, hogy az igazságszolgáltatás szent- 
ségeküzdő homoktérré legyen ; ’s egészen elbá
multak , midőn e’ viadalt a’ gonoszság és igazság 
közt meggátoltuk, midőn a’ lázadásnak meg nem 
engedtük egyenlő fegyverekkel csatázni  ̂ a’ kor
mány ellen. Kit hívtak segítségökre ? Éppen a- 
zokat, kik fegyvereket adának kezökbe! Paris 
és a’ megyék journálainak fő szerkeztetőit szó- 
líták-elő, mondván nekik: A’ mit ajánlotta
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tok , azt megcselekedtük. Oltalmazzátok tanítmá- 
nyitokat, ’s magasztaljátok a tetteket, mellye- 
ket teremtétek I (élénk mozgás). És ők előlépé- 
nek, just követeiének nem csak a’ gonosztevő
ket védelmezni, de még a’ gonoszságokat i s , 
mellycket parancsolának, kimenteni. Mind ennek 
meg kell szűnni, meg is fog ez szűnni az urak
nak javallott törvény által.“ Itt a’ törvény kör- 
nyületes fejtegetésébe bocsátkozék a’ minister, 
de annak fő határozatait nem igazold, hanem csak 
egy szigorú törvény szükségét Francziaország 
közönséges helyzetéből igyekezett mutogatni. A’ 
franczia játékszín mostani belső állapotját ’s er
kölcstelenségét elijesztő képben rajzoiá-le. Végre 
meggyőződését nyilatkoztaid az iránt, hogy ha 
majd a* rend visszaállítatik, az ország igazságo
san fog ítélni a’ ministerekről, kiknek helyzete 
valóban nem irigyelhető. „A1 lázadás (így végzé 
beszédét) most utolsó menedékében van. A’ vi
tatás szent jusa megé sánczolta magát. Innen mér
gesíti naponként az emberi esméret forrásait, 
mint azon nyomorult, ki egy egész város kútjait 
méreggel vesztegeté-meg, mérget kever a’ lélek 
tápláléka, a’ tudomány és mivészet szüleményei 
közé. De e’ merészletek meg fognak gátoltatni. 
Majd lerántjuk mi a’ lázadásnak utolsó álorczá- 
ját! Miután a’ materiális lázadást, a’ személyes 
szabadságot meg nem sértve, legyőztük, a’ nyelv 
lázadását is elnyomjuk, a’ nélkül hogy a’ tör
vényesen megengedett vitatás szabadságát cson
kítanék. Ezt az urak meggondoltsága által el fog
juk érni. Ekkor aztán bár mi történjék i s , ju- 
sunk Ieend a’ nyugalomhoz. A’ király hívjon bár 
más férfiakat az ügyek kormányzására; az urak 
más okokból, mellyeket mi tisztelni fogunk min
denkor, vonják-meg bár tőlünk eddigi nemes 
gyámolításukat, essünk-le bár vétkünk miatt 
vagy a’ nélkül, mindég a’ vigasztalással fogunk 
magános életbe vonulni, hogy semmit se ma
gunkért cselekedtünk, hanem az ország java volt 
mindenkor szemeink előtt.

A’ Journal de Paris így ír a’ katonák sza
badságra bocsátatásának megszüntetéséről: Meg
fontolván az afrikai eseteket, hol fegyvereink 
becsületéért bosszút kell állani, és egy szomszéd 
ország nyugtalanságait ’s zavargásait, mellyek 
már határszéleink megsértésére vezettek, a’ ka
tonákat szabadsággal elbocsátani nem lehetett. A’ 
kormány ezért tartja olly állapotban a’ hadsere

get, hogy az mindég kész legyen a’ kürnyülefek 
állal parancsolt mozdulások végbevite<ére.

A’ Journal des Dobat* szerint a staiustanács 
elhatározá, hogy az eskütiek titkos szavazása írás
ban (nem golyóbisokkal) történjék ; az írni nem 
tudó szavazatát más írja-le ; a' szavazó czédulak 
megégettéinek.

A’ pairkamara Sept 9diki ülésében Dreux- 
Brézé úr így szólott a’ sajtó törvénynek a’ rajzo
latokat, rézmetszeteket, játékszíni darabokat’s 
a’ t. illető 3 és 4dik czimzeteiről: „Ha e czim- 
zetck különös javallatot tettek volna, nem ta- 
gadnám-meg tőlök egyezésemet. De itt a’ minis- 
terium nem őszintén, nem egyenes lélekkel cse
lekedett.“ Guizot úr: „Mi nem szenvedhetjük, 
hogy valaki álnoksággal vádoljon minket “ Elöl
ülő: Kérem Brézé urat, ismételje és világosítsa- 
fel kifejezését.“ Brézé úr: „Nem szeretek olly 
nyilatkozásokat ismételni, mellyek valakit meg
sérthetnek.“ (jól van! jól!) Előlülő: „Brézé úr 
tehát visszaveszi szavát.“ (elég!) Brézé úr: 
„Mondom, hogy a’ rézmetszeteket, ’s játékszint 
illető javallat rendeletéi nekem egészen tetsze
nének, de fájlalom hogy általok szavazatom meg
gátoltatott. A’ számból kicsússzam kifejezést saj
nálom ; de a’ másik kamarában egy komoly férfi 
(Royer-Collard) nyilván csalfasággal és álnokság
gal vádolta az urakat: az ő szavainak is van va
lami becse.“ Thiers úr: „Semmise.“ Brézé úr : 
„Nem ifjú és meggondolatlan száj ejté-ki azokat.“  
Thiers tír: „Azember mindenik korban meggon
dolatlan “ (nagy pezsgés). Brézé úr: „O mind
nyájunk tanítója.“ (igen helyesen!) Elölülő: 
„Meg kell jegyeznem , hogy a’ más kamara tag
jainak neveit ’s nyilatkozásait a* vitatásokba ele
gyíteni, nem parlamenti szokás. E’ tekintetben 
a’ pairkamarának magas illendőség példájával 
kellene előmenni.“

Némelly hírlapok a’ párisi őrseregből több 
altisztek elfogatását jelenték, ’s egyik 33ra teve 
azok számát. Azonban e’ hírek, a’ Moniteur sze
rint, nagyítva vannak. Annyi igaz, hogy az 
5dik könnyű ezredből három altiszt, rósz vise
leté miatt, elfogatott, ’s fenyítéki büntetés alá 
vettetett. E’ rendszabásnak tehát egyéb czéija 
nem volt, mint az említett tiszteket megóvni a’ 
komoly következményektől, mellyeket vétségeik 
folytatása vont volna reájok.

Bizonyos angol és franczia hírlapok, mond
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ei’ Moniteur, gyakran emlegették mostanában, 
hogy a’ franczia követ Konstantinápolban a’ por
tától engedet met kért volna Mésange hadi brigg- 
nek a’ (Bosporuson keresztül mehetésére-, de ez 
megtagadtatok. Mi ellenben állíthatjuk, hogy az 
engedetem megadatott, de azt a’ franczia követ, 
saját önkéntes elhatározásánál fogva, mellynck 
indító okait elő nem adhatjuk, nem használta. 
A’ Mésangenak a’ fekete tengerre evezése cgy- 
átaljában nem gátoltatott-mcg.

Paris, Sept. Ildikén. Az ülés ma rekeszte- 
tett-be rendelet által nehány pairek ’s követek 
jelenlétében. Éljen a’ király! kiáltás csak kevés 
tag szájából ’s gyengén hangzott. Némelly köt e
tek : éljen a’ charta-t! kiáltottak.

A’ Moniteur kir. rendeletet közöl, melly ál
tal harmincz új pair neveztetett-ki. Köztök lát
hatni Cadore herczeget, Cambaceres urat, Cam- 
bon bárót, Mortier Hector bárót ’s lissaboni kö
vetet ’s a’ t.

P O R T U G  A LLI  A.
A’ Times állítja, hogy a’ portugali kor

mány , mielőtt Spanyolországba segédsereget kül
dene , e’ pontokról akar bizonyossá tétetni: 1 
Mikor és miképen fogja megfizetni Spanyolor
szág c’ segítséget; 2. mint fog e’ hadi test kor- 
mányoztatni, ’s a’ portugálok és spanyolok egye
sülten fognak-e munkálódni. A’ portugali minis- 
terium a’ segédcsapatot Terceira herczeg parancs
nokságára kívánná bízni. A’ Globe szerint a1 spa
nyol kormány sem kívánja még a’ portugali se
regnek Spanyolországba menetelét. Don J. A. Ma- 
galhaes Aug. löikán Rio-Janeiróba utazott Dona 
Januariát Portugálba visszahívni. E’ herczegasz- 
szony D. Pedrónak második leánya, ’s azon e- 
setre, ha Dona Maria magzatok nélkül halna- 
meg, thrónorökös.

Lissabonból Sept. 2dikáig terjedő újabb hí
reket hozott a’ Star, melly sietve és fontos tu
dósításokkal küldetett Angliába Még csak né
melly bizonytalan hírek valának tudva, p. o. 
hogy a’ portugálok Spanyolországba bementek, 
egész déli Spanyolország D. Carlos részire nyi
latkozott ’s a’ t. Falmouthból egy magános levél 
igy ír: „Mendizabal úr a’ Terceira herczeg pa
rancsnokságát és a’ kölcség visszafizetését illető 
nehézségeket, úgy látszik, elhárítá. A’ tengeri 
minister, mindenek bámultára, egy admiralt, 
14 kapitányt, 17 parancsnokot és 46 helytartót,

miguelista gondolkozásuk miatt, elbocsátott, 3 
admiralt, 15 kapitányt, 17 parancsnokot és 7 
helytartót pedig, ag-r koruk színe alatt, nyuga
lomba tett. Tegnap Ó Felsége meghasonlott Bra- 
ganza hcrczegnével. Az első váratlan befogatott, 
Ramalhaoból Caxiasba kocsizott ’s az egész na
pot ott töltötte. Mendizabal úrnak szerencséje 
volt Ő Felségükkel együtt ebédelni/4 

AMERIKA.
A’ Journal des Debatsban Chevalier M. úr

nak Éj-yorkból Juh ISdikén költ leveléből eze
ket olvashatni: „Livingston úr utóbbi jegyzéké
nek és Forsyth statustitoknokkal volt levelezésé
nek közre bocsátása, kevés vagy éppen semmi 
benyomást sem tett a’ kereskedő világban, melly 
jelenleg egész Amerika népségéből áll. E ’ miatt 
a’ közlekedés legkevésbé sem csökkent. Minden 
kereskedők békét akarnak ’s békében hisznek. 
Látják ők , hogy a’ követkamarának szavazatja 
óta megtörtént a’ legbajosabb dolog. Értik van 
Buren urat, ’s tudják, hogy a’ néppárt jelesebb 
férfijai vele egyetértőleg igyekezni fognak az a- 
merikai kormányt békülés ösvényére vezetni, 's 
ez nekik elég.“

TÖRÖKORSZÁG.
Konstantinápol, Aug. 26dikán. A’ politiká

ról minden hallgat. Örülnek a’ békességnek, ’s 
azt az ipar serkentésére, és az igazgatás minden 
ágainak javítására használják. Már is sok téte
tett, ’s naponként új intézetek jőnek létre, mel- 
lyek részint magános személyek által, kiket a’ 
kormány ösztönöz és gyámolít, részint pedig a’ 
porta kölcségein állítatnak-fel, ’s igen szép re
ményeket nyújtanak. Legközelébb három nyom
tató műhely építtetett, ’s láttatott-el mindennel, 
mit Londonnak e’ nemben legelső intézetei mu
tathatnak. Itt a’ könyvnyomtatás eddig igen el 
volt hág) atva; hanem most már különösen ápel- 
tatik ’s igazi fénnyel űzetik. Ugyanez történik a’ 
puskapor készítésével, melly eddig külföldről 
nagy kölcséggel hozatott. A’ sultan átlátta, hogy 
jobb a’ szükséges dolgokat magában az országban 
készíteni, ’s ez okból új pormalmokat parancsolt 
franczia minta szerint felállítani; egyszersmind 
azt is elhatározá, hogy a’ porgy árak igazgatása 
egyszerűvé tétessék, és egyedül a’ hadi osztály
nak adassék-át. A’puskapor gyárak és tárak jen- 
nélfogva mind a’ katonaságra bízattak. Nem kis- 
sebb gond fordítatik a’ közjövedelmekre ’s átal-
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jában minden intézetekre, mcllyek a’ nemzet jó
létét nevelik, és a’ tulajdont biztosítják. Az ár
vák gyámságának egy hattischeriff többek közt 
azt parancsolja, hogy az árvák vagyonát kor
mányzó fensőbb tiszthatóság, melly 25 személy
ből áll, minden eltulajdonításért "'s rövidségért, 
mellyet az árváknak szenvedni kellene, öszvcsen 
(in solidum) felelni tartozzék; ez igazgatásnál 
fensőbb hivatalra senkise léphessen, ki bánat
pénzt letenni nem képes. Az árvák pénztárának 
felvigyázójává idciglcn Abdullahim Effendi, Da
maskus ex-mollahja, neveztetett, ki egjcncs szí
ve "s haszon nem vadászása miatt koz tiszteletben 
tartatik. Ellice íir, a’ persa udvarhoz nevezett 
angol követ, Pluto hadi jachton, Aug. 23dikán 
érkezett-meg’s az angol követség palotájába szál
lott; itt rövid ideig mulatván, ismét a’ Plútón 
folytatandja útját Trapezunt felé, mi közben a1 
Bosporuson kell keresztül mennie, ’s így meg- 
czáfoltatnak a’ journalok által terjesztett tévelygő 
hírek, mell) ek szerint a’ ferman Ellice úrtól 
megtagadtatott volna.

SPANYOLORSZÁG.
Barcelonában, A rragonia, Valencia,MurciaYal- 

ladolid ’s más fellázadt helyek követei nemzeti gyű
lést tartottak, melly szabadelmü politikai szerke
zettel foglalatoskodék, ’s számos önkénteseket 
fegyverkeztetett-fel. Barcelona juntája a’ saragos- 
saihoz Aug. 26dikán küldött tudósításában jelen
té, hogy ha a’ két junta közvetetlen összeérintése 
szükséges leend, arról nyilván értesítendi amazt; 
Arragonia, Valencia és Catalonia mozgásinak fo- 
lyamatja ezután elválhatatlan, ’s a’ jelszó nem
zeti szabadság és II. Isabellathronja leend, mel- 
lyekért meghalni készek a’ cataloniak.

A’ Vapor Aug. 26án nagyobb energiát sürget: 
„Húsz napja már, úgy mond, hogy a’ revolutio 
végrehajtatott, ’s ellenségei többet tettek ezóta mint 
védelmezői. Ha a’ carlisták Cataloniában kezükre 
kerítheték a’ hatalmat, más munkásságot fejtettek 
volna ki a’ győzedclcm használásában. Úgy kell 
tenni, mint ők cselekedtek volna; erőszakot erői- 
szakkal , fortélyt fortéllyal, gyilkot gyilokkal, 
kegyetlenséget kegyetlenséggel, csalárdságot hű- 
telenséggel kell viszonozni.“ Augustus 27dikén 
ismét így ír : „Három ellenségtől kell félnünk ; 
egyenetlenségtől, carlistáktól és külföldtől. Ila 
egyik rész az 1812 alkot vány t, másik respubli
kát, harmadik tartományi függetlenséget, negye

dik {módosított királyi cstatutot kívánna, úgy 
romlásunk kerülhetetlen lenne. Éljen a’ szabad
ság és II. Isabella! egyedül ezt kell hangoztat
nunk. A’ carlistáktól keveset tarthatni. Mi a’kül
földet illeti, megtörténhetik, hogy Lajos Filep 
az északi hatalmak megegyezésével kész leend 
Christina kabinetjét 70—80 ezer bajonnettel gyá- 
molítani; de az is könnyen megeshetik, hogy míg 
a’ tüzet a’ szomszédban oltja, saját háza ég-le. Nem 
hihetni, hogy szabadelmü ’s velünk szövetséges 
nemzet közbejóne elnyomni a' nagy lelkű mozgást, 
mellynek egyedüli czéljaa’ szabadságot ’s II. Isa
bella thrónját megerősíteni. Azonban észak abso- 
lutista szövetsége részéről mindenre elkészülve kell 
lennünk. Egyesség, háború a’ pártosoknak, ellen
állás a’ külföldnek, ez legyen jelszavunk. De nefe
ledjük, hogy a’kiégj piastert lop,tolvajnak tarta
tik, a’ ki pedig milliókat lop, millionürnek mon
datik. így a’ félig végzett revolutio is rendhábo- 
rításnak, a’ végrehajtott, a’ dolgok új rendjének 
neveztetik. Ki amabban részesült, az csak anarchis
ta, a’ kip dig emezt bevégzi, hős.“

A’ spanyol ministerium első rendszabásai, 
mond a’ Journal des Debats, nemes elszántságot 
mutatnak arra, hogy az estatuto real és a’ korona 
kiváltságai fentartassanak azon csaknem függet
len junták követelései ellenére, mellyek Spanyol- 
ország több tatományaiban alkottattak. Ez a’ szó
zat szilárd; mi igen óhajtjuk, hogy a’ tett meg
feleljen neki, ’s a’ spanyol kormány maga mellé 
gyűjthessen minden szükséges erőt tekintetének 
fentartására, melly semmibe sem vétetett olly ü- 
rügyek alatt, mellyeket mi sohase hagytunk-hely- 
be. Mancha tartományban az Elhir, Orejitaésmás 
fők által vezérlett bandák semmivé tétele töké
letesen megvalósult. Sept. 2kán Merino pap elfo- 
gatását hírlelék Madritban, de e’ fontos hír nem 
valósult-meg

A’ bayonnei Phare Sept. 8dikán egymadriti 
levelet közöl, melly bői a’ tetszik-ki, hogy a’ tar
tományi önalkotásu junták tagjai legalább egyes 
esetekben kénszerítettek a’ hivatal felvállalására. 
„Barcelona ’s Valencia juntáji, így ír a’ levél, 
folytatják rendszabásaikat, de a’ saragossai inga
dozni kezd, ’s a’ kormánynak jelenté, hogy e’ 
törvénytelen hivatalokat csak azért vállalá-fel, ne
hogy azok ollyanok kezébe kerüljenek, kik a 
dolgok mostani rendje iránt nem igen barátságos 
indulattal viseltetnek. Illy módon csak nagyobb
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bajoknak akarta elejét venni. Igaz is hogy e ’ junta 
egészén a’ városi katonaság tisztjeiből volt alkot
va, kik Arragonia fővárosában mind birtokos 
férfiakat, ’s a’ politikai változásokat ellenzik. A’ 
junia alkotásakor eg)ik tag erősen vonakodott 
az új hivatal felvállalásától, mellyet revolutiói- 
nak nevezett. Egy óra negyed múlva házát láng
ba borulva látá. Ez igen vastag argumentum volt 
az ő honszeretetére nézve, ’s őt másokkal együtt 
engedni kénszeríté.“ A’ közelebbi postával jött 
levelek Granadából, hol az 1812diki alkotván) 
kialtatott-ki, jelentik, hogy Gibraltar egész vidé
ke, t. i. Tarifa, Algesiras ’s a’ többi városok fel
lázadtak, és az alkotványt kiáhották-ki.

Bayonne Sept. 7dikén. A’ tartományi junták 
ellen Sept. 4dikén költ madriti végzet nem ké
pes a’ lázadásokat Spanyolországban lecsilapítani 
és a’ rendet visszaállítani. Ez előtt hat hónap
pal még csirájában lehetett volna elfojtani a’ ra
dikális mozgást; de most már gyenge a’kormány 
a’ felfegyverkezett tartományokhoz képest, Fran- 
cziaorszag egyenes közbcjárultát pedig hasztalan 
remélli. Mind ez neveli a’ carlisták bátorságát. 
14. Carlos ugyan nem igen fog győzni, úgy lát
szik,  de míg északon marad, ’s az Ebron túl 
nem lép, addig lehetetlen őt a' mostani környli
létekben kiszorítani. A’ carlisták Catalóniában, 
ha hihetni a’ hírnek, Sept. 2dikán ArenysésMa- 
taro kikötőjitelfoglalták; azutóbbi 8 órányirafek- 
szik Barcelonától. Bilbao folyóján egy angol ha
jót megtámadtak a’ carlisták, két legényt megöl
tek, hármat megsebesítettek; a’ kapitány, mint 
mondják, elfogatott. El Pastor most Portugalelé- 
ben van; 7000 angol és spanyol fogott tüstént, 
vagy Espelata megérkezte után, indulni a’ Bilbao 
előtt álló carlisták ellen. St. Sebastianból mind 
kivonattak a’ seregcsapatok, ’s őrizeten csak 
700 legény maradt benne az Oviedo és Jaen cz- 
redekből.

A’ Moniteur Sept. 13dikán jelenti, hogy a’ 
kormán) hoz Bayonneból Sept. 12dikén érkezett 
tiszti tudósítások egysaragossai levelet említenek, 
melly szerint Madridban az 1812diki alkotváriy 
kiáltatott-ki, junta neveztetett, a’ királyné kén- 
lelen volt engedni a’ mozgásnak, ’s új ministeri- 
uhn alkottatott, m ellnek feje Arguelles. Azonban 
e’ levél nem hivatali, ’s a’ dátumnál fogva való

diságán is kételkedhetni, mert a’ Madridból Sep. 
4dikéről jött tiszti tudósítások nyugodtnak jelen
ték a fővárost. A’ kormány e’ hírt, a’ nélkül 
hogy annak eilenmondana, vagy érte kezesked
nék, csak azért bocsátá közre, mivel a’ levegő 
miatt lelegraphi jelentés nem jöhetett.

Egy levél Bayonneból Sept. Okén így ír : Teg
nap estve 11 órakor sietett itt keresztül egy, ál
lítólag Toreno gróftól küldött, kurír. Mint hírle
lik, Madridban ny ugtalanságok ütöttek-ki. A’ ki
rályné kénszerítetelt a’ corteseket mielébb össze
hívni, és a’ ministeriumot ’s franczia követet el
bocsátani ; 10 ezer polgárból ’s katonából álló ön
kéntes sereg alkottatott, D. Carlos ellen táborba 
szállandó. E’ hírek közönségesen elterjedtek a’ 
a bordeauxi borsén ; de a’ tiszthatóság semmi il- 
lyes tudósítást nem vett, legalább a’ börsén sem
mise volt hivatalosan kiakasztva.

A' Sept. 14diki Moniteur semmi újat nem 
közöl a’madridi történetek felől; sőt a’ legújabb 
tudósítások is e’ fővárosból, mellyek Sept. 5di- 
kéig terjednek, a’ fentemlített lázadásról ’s az 
1812diki constitutio kikiáltásáról semmit nem 
szólnak. Corunna és Vigo ellenben követték Ca- 
dix példáját. Morillo general, Gallicia főkapitá
nya franczia hajón keresett menedéket. Tortosá- 
ban Valencia, Catalonia és Arragonia fellázadt 
tartományokra nézve egy középponti junta fog 
alkottatni. Sept. 5diki hírek szerént az új belső 
minister Don Manuel de la Riva Herrera S. II- 
defonsoból, hol két nap mulatott, Madridba jőve, 
’s hivatalát elkezdé folytatni. A’ hadministerium- 
nál nagy munkásságot lehete észrevenni. A’Val- 
ladolidban szedett újonezok részint Madridba, ré
szint az éjszaki sereghez küldettek. Midőn a’ ki
rályné nyilatkozása nyomatott közelébb a’ kir. 
könyvnyomtató intézetben, 2 osztály gyalogság 
állítatott-ki a’ nyomtató-intézeti épület előtt, hogy 
a’ csend meg ne zavartatnék. A’ rend azonban a’ 
nyilatkozás kihirdetése után sem háborítaték-meg. 
A’ madridi Revista szerént Merino elfogatott. A’ 
Messager írja, hogy nehány napoktól fogva Fon
tainebleau kastélyánál 600 munkás dolgozik; melly 
kastély a’ nevezett hírlap gyanítása szerént a' 
spanyol regens-királyné számára készítetik. Újab
ban is beszélik, hogy a’ spanyol kormány való
di franczia avatkozást kíván.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (^of(j&ad)er?©afie) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n i r -  K á r o l y i  UraK utcxdja 6 1 2  szám,



2 6 .  s z á m .  HIRDETÉSEK September 30lkán 1835.
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Előfizetési Híradás (3)

A ’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  s z e r i n t .

Több rendbeli felszólítások’ következésében : ha vallyon a’ kihirdetett előfizetési határnap 
után (August. 3 1 . )  érkezendő előfizetéseket e’ Sz. Bibliára elfogadjuk-e? — ezennel jelent
jük, hogy az előfizetés idejét e' f. 1835. észt. November 15dik napjáig, vagy is a’ Pesti Leo- 
poldi vásárig m e g h o s s z a b b í t j u k .  Előfizethetni az egész Bibliára nyomtató-papíroson 4 fo
rinttal, velinen 8 forinttal ezüstpénzben. —  F ü z e t e n k é n t  pedig nyomtató-papiroson 1 fr. 
Velinen 2 forinttal ezüstpénzben. A’ Correctura egy ev. egyházi Férjfiú felvigyázására bízatott. 
Novemberi vásárkor adatik ki az első Füzet. Az első Füzet átvételekor történik az előfizetés a* 
2dik Füzetre is. A* kihat előfizetőt szerez, annak a’ 7dik példány ingyen ajánltatik. Pesten, 
September 26dikán 1835. T ra tln e r  és K á r o ly i

Könyvnyomtatók, a’ Sz. Biblia’ kiadóji.

(1) Hirdetmény. Tudtára adatik a’ közönségnek : hogy Duna-Földváron alul ts 
Tolna vármegyében helyezett helységben Bölcskén, ts Yizer István uraság’ curiális házánál 
26 öl széna 2 nagy kazalban; úgy hasonlóid 2 nagy baglya, egyszerre öszvesen mintegy 3,000 
mázsa széna; valamint 600 pos. mérő gabona, és 100 akó ó bor f. e. October 20kán reggeli 9 
órakor az említett curiális háznál tartandó árverés útján a' többet ígérőnek azonnal, készpénz 
fizetés mellett, e l ,  ’s által adatni fognak. A’ veendő jószágok1 olcsóbb elvitelét könnyűi az: 
hogy a’ Duna folyamának partja a’ curiális háztól csak 6 lépésnyire esik melly a1 szálítást 
nagyon könyiti. — Ezen kitűzött árverési időközben is az említett helyen Bölcskén lehet ér
tekezni, és alkuba ereszkedni; valamint hogy szénára nézve a’ képpen is megtehetni az al
kut: hogy t. i. akár birkát, akár szarvasmarhát télre oda hajtani, és anyi jó takarmányon ki 
teleltetni lehet, a’ midőn a’ kiteleltetéshcz szükséges szalma-is két kazalban 20 öl szalma e- 
eennel ingyen ajánltatik az ott hagyandó trágyáért.

Nemesb fajú birkák, ’s szálos fiatal 3 , ’s 4 esztendős tinók is legjobb takarmánybeli 
teleltetésre feliből elfogadtatnak —  a’ takarmány mennyiségéhez mérsékelve. (3 )

CI) Figyelliieztetes. Miutána’ cs k kiváltságos jogú broncz és pakfong-ezüst gyár- 
müvek’ raktára az egész esztendőn által Pesten azjúri-útczában, a’612. szám alatti Trattner-lva- 
rolyi házban, a’ párisi útczával általellenben, fennállott: a’ mostanában bekövetkező évszak
ra, tisztelettel jelenti, hogy ott sok más csinos tárgyakon kí vül , lám pák  és lü s z te re k  is  n a g y  
m enn yiségben  mindenkor találtatnak, még pedig az elsőbbek közül különféle astral ésargant, 
függő, asztali, író és olvasó lámpák, úgyszinte biliárd, előszobái, lépcsőknél ’s folyósokon 
használt, és csinos éjjeli lámpák, különféle árnyéktartókkal; megjegyezvén, hogy a1 gyár 
mindenkor nagy figyelmet fordít ezen ezikkelyre, hogy a’ több esztendők óta ny ert bizodal
mát szüntelen megtartsa, bátran ajánlván azokat, minden hibákért jót áll; ’s áraikat is, mint 
tulajdon készítményeinek, igen illendően szabta-meg. A’ mi a’ lüsztereket, és fali vagy tü- 
körgyertyatartókat illeti, ezek is nagy mennyiségben találtatnak, különféle nagyságúak, s 
különféle számú gyertyákkal, a1 legújabb divat szerinti formájuk, valamint különféle igazi 
aranyzású drapériákkal és ékesítvényekkel. A z ig a z i  p a k /o n g -e z iis t é r c z b ő l , — melly a’gyár- 

Második Félesztendd 1835.
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nak hasonlólag tulajdon készítm énye, és így szinte gyári áron ’s e’ raktárban szüntelen nagy 
mennyiségben található, — az asztali ’s ételi edényeken kívül,  a’ különféle asztali, ’s ezüst 
formájú gyertyatartók, koppantókkal ’s ezeknek aljazatjával 'stb. együtt különösen ajánltatnak.

(1) Árveresi-hirdetes. Sz. k. Szeged városa polgár-mesteri hivatala előtt e’ f. 
észt. Szent* András hava* 23kán reggeli 9 órakor tartandó közárverés útján lS36dik észt. Szent 
György hava* lső napjától kezdve,  1839dik évi Bojt más hava’ utolsó napjáig terjedő tiszai 
és úgynevezett Szilléri halászat,— ’s szinte azon 1836dik észt. Pünkösd hava’ lső napjától 
kezdetét veendő,  ’s 1839d. észt. Szent György hava’ utolsó napjáig terjedő Tisza hídi vám
szedésnek jövedelm ei, három egymásután következő esztendőre kifognak béreltetni, — melly 
határidő a’ válalkozóknak a’ kitett napon a’ halászatra 25, a’ hídra nézve pedig 1520f. bánat
pénzei felkészülve leendő megjelenések végett olly hozzátétellel, hogy a’ bérlési feltételek 
a’ polgár-mesteri ’s számvevői hivataloknál minden időben megtudhatók, közhírré tétetik. —  
Szegeden 1835dik észt. Szent-Mihály hava 7ról. Sz. k. Szeged városa tanácsa által. (3 )

(I) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik, hogy f. esztendei October Okán Zombor mezővárosában a’ k. kam. ad
ministrate épületében tartandó nyilvános árverés útján az Apatini k. kam. uradalom részéről 
519 a’ Palánkai kir. kam. uradalom részéről 264 és a’ Kulai k. kam. uradalom részéről 1972 
őszvesen tehát 2785 pos. mérő idei termésbéli nyári repeze, a’ legtöbbet ígérőnek egészben 
vagy részenként, 's azonnali készpénzfizetésért eladatni fog. Melly árverésre a’ venni szán
dékozók a’ veendő repeze mennyiségéhez alkalmazandó tiz percenti bánatpénzei ellátva meg
jelenni ezennel hivatalosak. Budán, September 22d. 1835. (3 )

(1) Árverési-hirdetmény. Szabad k. Székes Fejérvár városa részéről köz
hírről adatik, hogy az úgy nevezett Kalló malma, melly 4 keréken őröl, hasonlóul az úgy 
nevezett Funtház alatt lévő,  ’s aprólékos kereskedésre szolgáló 3 kis boltjai, öt országos vá
sárjainak helypénzbeli, úgyszinte a’ vidéki bor, és pálinkától járó accisa jövedeleméi árve
rés útján újólag 6 esztendőre árendába fognak adatni; az árenda esztendők a’ Kalló nevezetű 
malom , és a’ Funtház alatt lévő 3 kis boltra nézve a’ most jövő 1836dik esztendei Május lső  
napján; a’ vásári helypénz, nem különben a’ bor, és pálinkától járó accisa jövedelmekre néz
ve pedig ugyanazon i836dik esztendei Május 5kén fogják kezdeteket venni. — Az árverés min- 
denik használatra nézve e’ f. 1835dik észt. December lső napján a’ városházánál, reggeli 9 óra
kor kezdődvén, tartatni fog. Költ Székes Fejérvárott September 26kán 1835. (3 )

(2) Malom haszonbéri árverése. Ts Somogy vármegye Mernye nevű me
zővárosában lévő három kerekű gabona őrlésre, és deszka metszésre alkalmaztatott patak- 's 
mellette fekvő szárazmalom, és a’ molnár lakására épitetettház, kerttel, és réttel jövő 1836ki 
észt. Sz. György naptul kezdvén egymást követő három, vagy több évekre is haszonbérbe ki 
adatni, és arra az árverés ugyan jövő Januarius 3dikán a’ helyszínén tartatni fog; mellyben 
is részt venni kívánók száz ezüst for. bánatpénzei leendő megjelenésre felszóllítatnak. A’ fel
tételek eránt előre is akár szem élyesen, akár szabad levél által értekezni lehet Mernyén 
az uradalmi kormányzói vagy számtartói hivataloknál. Költ Mernyén, September 13kán 1835. 
a Mernyei uradalom kormányzói hivatala által. (3)

Eladandó olcsó posztók.
Olfc I liié i mer Sándor posztókereskedő Pesten, ezelőtt a’ Váczi útcziban,mosta’ Wurm- 
udvarban a' Dorottya útezában, ajánlja r ó f e n k é n t  eladandó p o s z tó , k a zim ir , és livrée  
portékáit, még pedig hogy azok egészen elkeljenek, azon az  árony mellyen vétettek .
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czinüi divatújságra utolsó évnegyedére October lsőjétől előfizethetni, és pedig postán 2 for, 
30 krajczárral peng. helyben 2 pengő forinttal. Az ezen évnegyedre előfizetőknek ingyen szol- 
gáiandunk eddig kiadott arczképeinkkel, nevezetesen: gr. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  K i s f a l u 
d y  K á r ó l  és M á t y á s  k i r á l y é v a l .  A' R ajzo la tok  szerkesztősége . (3 )

(2) Hirdetés. A” nagymélt. m. kir. udvari Kincstár rendeléséből ezennel köz
hírré tétetik, hogy a1 szabad királyi Zombor városa szolgáinak az 183^ esztendőre megszer
zendő ruházatbéli, ’s nem különbens szükséges irászi szerek a’ jövő October 14kén tartan
dó árverés útján , a’ kevesebbet kérőnek bérbe fognak adódni, melly napra a’ bérleni szán
dékozók, a’ bánatpénzei ellátva, a’ fent nevezett városházához, hol az árverés a* szokott 
reggeli időben fog tartatni, meglúvatatnak. Költ Budán, September 16kán 1835. (3 j

(2) Hirdetmény* A’ nagymélt. m. k. udvari Kincstár rendelése következésében 
szabad kir. Debreczen városához tartozó Kokaslói cserépvető jövedelm e, három egymás
után következendő esztendőre, folyó esztendei November ljétől kezdve,  ugyanezen esztendei 
October 5kén tartandó árverés útján bérbe fog adódni, — mellynek folytában a’ bérleni kí
vánók a’ fent nevezett városházához, a’ hol az árverés szokott reggeli időben tartatni fog, 
bánatpénzei ellátva, ezennel meghívatatnak. Budán, September lökén 1835. ( 3 )

Alolírt tisztelettel jelenti, hogy a’ most mindjárt beállandó oskolai esztendő alkal
mával sok más oskolai, és segédkönyveken kívül, az itt következők is ezüstpénz

áron nála találtatnak:
T h e o l o g i a .

A c k e r m a n n  Archaeologia biblica breviter exposita, gr. Svo, Viennae 1826. 2 fr. 40] kr.
— — Introductio in libros sacros veteris foederis gr. 8vo, Viennae 1825. 3 fr. 

D e r t s i k  I. N. Institutiones linguae arabicae in usus theologiae auditórium 8vo, Vindobonae
1 fr. 12 kr.

J a h n  I. Grajnmatica linguae hebraicae, editio tertia. 8vo, Viennae. 3 fr.
K l y p f e l  E. Institutiones theologiae dogmaticae in usum auditorurn acad.2 tömi. 8vo, Vien

nae. 4 fr. 48 kr.
S e h e n  kl  M. Ethica Christiana, 3 tömi. 8vo, Strigonii 4 fr. 48 kr.

— — Manuale theoretico-practicum Ethicae Christianae. 8vo, Viennae 48 kr.
— —- Theologiae pastoralis systema. 8vo, Strigonii 2 fr.

C o m p e n d i a r i a  graecae grammatices institutio , in usum Seminarii Patavini olim edita, 
nunc novis curis emendata atque aucta. Svo, Budáé 1 fr. 24 kr.

T ö r v é n y t u d o m á n y .
V i r o z s i l .  A. Jus Naturae privatum methodo critica deductum. 3 tömi. 8vo, Pesthini 1833. 6 ft. 
M a r k o v i t s  1. N. Epitome institutionum juris hungarici privati. editio 3tia. 8vo, Budae2f. 24 k. 
F r a n k  Ign. principia juris civilis hungarici, 2 tomi. 8vo, Pesthini 1829. broch. 4 fr. 
K e l e m e n ,  Institutiones juris hungarici privati, editio 2da, 4 tomi. 8vo, Budae 10 fr. 
S z i b e n l i s z t  M. Institutiones juris privati romani, 3 tomi. 8vo, Pestini 4 fr.
V u c h e t i c h .  Institutiones juris criminalis hungarici. 8vo, Budae 1 fr. 30 kr.

— — Elementa juris feudális. 8vo, maj. Budae 1824. broch. 1 fr. 30 kr.
J u r j e v i c h  J. Theoria Statisticae. 8vo, 1 fr.

— — Institutiones juris metallic! hungarici. 8vo, Zagrabiae 1 fr.
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O r v o s i  t u d o m á n y .
B e n e  F. Elementa medicináé practicae c praeleclionibus illius publicis edita. 5 tomi.8vo 

Pestini 1833—34. broch. 13 fr. 30 kr.
R a i m a n n  J. N. Handbuch der speziellen medizinischen Pathologie und Therapie, für aka- 

dem. Vorlesungen bearbeitet. 4te Auflage, 2 Bände 10 fr.
— Principia Pathologiae ac Therapiae specialis m edicae, editio latina, 2 tömi. 8vo 

Viennae 1835. 8 fr.
F i s c h e r .  Handbuch der Zoologie, gr. 8vo Wien, 5 fr.

— — Handbuch der Mineralogie. 8vo Wien, 3 fr. 40 kr.
F a b i n i .  Doctrina de morbis oculorum, editio secunda. 8vo Pesthini 3 fr.
G e l i u s .  Handbuch der Chirurgie. 3te Auflage, 4 Baende 4 fr.
II e m p e 1 Anfangsgründe der Anatomie. 5te Auflage, 2 Baende 8vo Wien 2 fr.

—  — Az egészséges emberi test Boncztudományának alapvonaljai, fordítva Bugát Pál 
által 2 kötet , 8rét Pest 2 fr.

G e b h a r d t  X. F. a’ különös orvosi Pathologia és Therapia , 8rét Pest 3 fr.
— Útmutatás 36 kr.

H o r n  Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Geburtshilfe. 2te Auflage 8vo Wien. 4 fr. 12 kr.
— Lehrbuch der Geburtshilfe zum Unterricht für Hebamen. 3te Auflage Svo Wien 2 f, 36 kr.

P h i l o s o p h i a .
V e r n e r  J. Logica seu Dianoeologia, editio secunda. 8vo 2 fr.

— Psychologia empirica 2 fr.
—  Metaphysica. 2 tomi 1835. 3 fr.
— Philosophia morális. Pestini 1835. 3 fr.

S z a n i s z l  ó Fr. Doctrina Rcligionis Christiano-Calholicäe, 4 tomi 2 fr. 24.
W o l f s t e i n  J. Introductio in mathesim puram volum. lmum complectens arithmeticam uni

versalem et algebrám. Svo Pestini 1 fr. 30 kr.
Volum. 2dum complectens geometriám puram trigonometriám etc. 8vo Pestini 2 fr.
B o l l  a M. Primae lineae históriáé universalis, 3 tomi. 8vo Pestini 3 fr. 12 kr.

Pest Sept. 20d. 1835. Eggenberger J ó zse f könyvárus.

(2 )  Vogel S. A. bútorgyáros Pesten
ajánlja mindenféle szobabútorokkal rakott tárát, mellyek közt tükrök, lüszterck és szoba- 
koczkázatok (parquetok) is találtatnak.

Ablak- és alcoven szőnyegek, továbbá ágyterítők rajzolat vagy kész mustrák után vá
laszthatók , és megrendeltethetők.

Nagyobb bútorozásokra leendő rendelések elfogadtatnak, ’s a’ mi készen nem találta-
tik , az gyorsan meg fog szereztetni.

Müveink olcsó ’s a’ jelen idő’ körülményeihez szabott ára miatt rem ényű, hogy szá
mos vevőkhöz Ieend szerencséje.

Bútor raktára van: Pesten «’ D oro ttya  útczában tulajdon  16. szám  a la tti házában ,
Dehreczenhen «’ Német úlczán fí. Vay házban. (5 )

A' D u n a  Vi z é ne k  á l l a p o t  j a  a' b u d a i  v i z  mé r t  ék s z e r i n t  a x  o f t  l  e t t  1835-dtkben_____
Sept. 21-dikén 7 Láb, 5 Hüv. 9 Von.

— 26-dikán 6 Láb, 6 Hüv. 3 Von.
— 28-dikán 5 Láb, 10 Hüv. 0 Von.
— 30-dikán 5 Láb, 5 Hüv. 9 Von. j

— 25-dikén 6 Láb, 11 Hüv. 6 Von.
— 27-dikén 6 Láb, 1 Hüv. 9 Von.
— 29-dikén 5 Láb, 7 Hüv. 0 Von.
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MAGYAR- ÉS  ERDÉLYORSZÁG.
P o z s o n y .  Sept. 22dik és 23dik napjain az 

országos sérelmekre és kívánatokra nézve készült 
üzenet az alsó táblától egy küldöttség által az 
Egri káptalan követének szónoksága mellett a’ 
Főrendekhez vitetett.

Sept. 22dikén érkezett ide Bécsből az újon
nan épült „Zrínyi“ nevű gőzhajó, melly 80 ló 
erejű, legszebb ’s legnagyobb azon gőzhajók kö
zött, mellyek a’ duna vizét Pozsonytól Galaczig 
hasítják. „Pannónia“ jár Pozsony és Pest; „I. 
Ferencz“ és „Zrínyi“ Pest, Zimony és Moldova; 
„Argó“ pedig Moldova és Galacz között. Császá
ri kir. Főherczeg Nádorispány Ő Fensége, a’ 
nemzeti ipar legbuzgóbb pártfogója ’s hatalmas 
előmozdítója, fenséges háznépével együtt Zrínyi 
gőzhajót mindjárt megérkezte után látogatásával 
szerencsésíté, ’s rajta a’ Dunán felfelé rövid sé
ta-utazást tett. Részt vett ebben a’ duna-gózhajó- 
zási-társaság igazgatója, báró Puthon 0  Méltósá
ga is. Visszatérvén az új gőzös, csak hamar meg
pillantó Pestről érkezett Pannónia testvérét, és 
azt a’ duna partján állott sok ezer nézők öröm
érzései között ágyú lövésekkel köszönté, köl
csönösen amattól is üdvözelletve.

Az Ő Felsége czímét és az úrbéri tárgyat 
illető felírások, mellyekről közelébbi számunk
ban tettünk említést itt következnek: 1) Az O 
Felsége czímét illető Sept« 2idiki felírás:

F e l s é g e s  Cs ás z ár ,  és Ap o s t o l i  K i 
r á l y ,  Legk e g y e l m e s e b b  Urunk!  Midőn e’ 
f. e. Augustus 19-kén felterjesztett alázatos Felírásunk 
által aggodalmunk fontos okait, mellyeket a’ haza 
eránti hűség, és Fejedelem eránti bizodalotn elhal
hatnunk nem engedett; Felségednek atyai kebelébe 
öntöttük, és a’ diplomaticai, ’s történeti valóságra, 
törvényeinkre, ’s Hazánk törvényes függetlenségére 
támaszkodva, hódoló tisztelettel kértük Felségedet, 
hogy mint Magyar Király a’ magyar országot, és 

Második Feleszi endo»

ehhez tartozó részeket illető diplomaticai, és köz 
igazgatási bár melly iratokban, úgy a’ polgári, és 
katonai minden czímekben , jelekben V-dik Ferdinánd 
névvel élni méltóztassék, semmit olly bizonyosnak 
nem hittünk, mint azt, hogy Felséged az országnak 
ezen igazságos kívánatét kegyelmesen tellyesíteni mél- 
tóztatik, most azonban aggodalmunkhoz, mellynek 
tüsténti megszüntetését reményiettük, még keserű fáj
dalom is járul, midőn látjuk, hogy Felségednek Au
gustus 31-kén kiadott Kir. Válasza által a’ nemzetnek 
ezen forró, és igazságos kívánata is megtagadtatott. 
Igaz ugyan, hogy Felséged Királyi személyében Ma
gyar Ország azon Fejedelemnek hódol, kit egyszers
mind az Ausztriai Császárságban illet a’ fő hatalom, 
de törvényeink , és a’ költsönös kötések bizonyítják , 
hogy Magyar Ország mind az uralkodás formájára, 
rnind törvényeire, ésj törvényes egész alakjára nézve az 
Ausztriai Császárságtól tellyesen különbözvén függet
len, és semmi más nemzetnek alája vetve nincsen, ezen 
törvényes függetlenség legnagyobb kintse hazánknak, 
mellyhez tellyes erőnkből ragaszkodni soha meg néni 
szűnünk, mert semmi nints mélyebben beoltva keb
leinkbe, mint azon hazánk iránti leggyengédebb ér
zés , mellyel annak a’ nemzeti köz boldogsággal szo
rosan öszveszőtt függetlenségét mindenkor sértetlenül 
kívánjuk fentartani. Azok, miket Felséged utóbbi 
Kir. Válaszában hazánk függetlenségéről, és a’ tör
vényekről , mellyeken ezen függetlenség alapúi, ke
gyelmesen kinyilatkoztatni méltóztatott, a’ jövendő 
iránt bennünk támadott aggodalmat meg nem szün
tethetik , sőt éppen azért, mert Hazánknak törvénye
ken , es költsönös kötéseken alapúit függetlenségét 
kétségbe hozni nem lehet, igazságos , sőt szükséges , 
hogy mind az, a’ mit a’ függetlenségnek tekintete 
megkíván, valósággal tellyesedésbe is menjen; mert 
a’ törvényeknek is a’ végrehajtás ád leginkább erőt, 
’s valóban ha az Országnak, vagy Fejedelemnek jussai 
szóval ugyan kivolnának jelentve, de tettlegi gya
korlatba nem vétetnének, bizonyosan a’ polgári Tár
saság köz boldogsága is tsak hamar semmivé lenne.

27. 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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A '  p é l d á k ,  m e l l y e k r o  u g y a n a z o n  K e g y .  K i r á l y i  V á l a s z  

h i v a t k o z i k ,  e ’ j e l e n  k ö r ü l m é n y e k h e z  é p p e n  n e m  h a 

s o n l ó k .  U g y a n  i s  F e l s é g e d n e k  d i c s ő ű l t  A t t y á t  M a g y a r  

O r s z á g o n  a ’ K i r á l y i  n é v  s o r n a k  é p p e n  a z o n  s z á m a  

i l l e t t e ,  m e l y e t  a z  A u s z t r i a i  C s á s z á r i  c z i m n e k  f e l v é t e l e  

u t á n  m i n t  A u s z t r i a i  C s á s z á r  v i s e l t .  N e m  v a l a  t e h á t  

a g g o d a l o m r a  q ^ j y a n  o k u n k  ,  m i n t  j e l e n l e g  v a g y o n .  A ’ 

m i  p e d i g  i l l e t i  a z o n  k i r á l y a i n k a t ,  k i k  e g y s z e r s m i n d  

a '  H ó m a i  C s á s z á r s á g  k o r o n á j á t  i s  v i s e l t é k ,  e z e k  n o h a  

c v . w n z e t e i k b e n  ő k  i s  e g y e d i d  a z o n  s z á m o t  h a s z n á l t á k ,  

m e l l y  a ’ C s á s z á r s á g  n é v  s o r á n  k ö v e t k e z e t t ,  m i n d a z -  
a l t u l  m á s  t e k i n t e t e t  é r d e m e l n e k  , m e r t  a ’ r ó m a i  C s á 

s z á r s á g n a k  h a j d a n  a z  e g é s z  k e r e s z t é n y  v i l á g o n  l e g 

k i t ű n ő b b  m é l t ó s á g a  s e n k i n e k  ö r ö k s é g e  n e m  l é v é n ,  a z  

n e r í  v é r s é g i  ö r ö k ö s ö d é s  ú t j á n  , h a n e m  t s a k  a ’ F e j e 

d e l m e k  s z a b a d  v á l a s z t á s á b ó l  v a l a  e l n y e r h e t ő  , é s  n e m  

i s  m i n d e n k o r  e g y  f e j e d e l m i  h á z n a k  a d a t o t t  á l t a l .  N e m  

l e h e t e t t  t e h á t  t a r t a n i  a t t ó l , h o g y  M a g y a r  O r s z á g  a* 

K ó m á i  b i r o d a l o m h o z  f o g  s z á m í t t a t n i ,  m i u t á n  a z o n b a n  

F e l s é g e d n e k  d i c s ő ű l t  A t t y a  a z  A u s z t r i a i  C s á s z á r s á g  

ö r ö k ö s  c z i m z e t é t  m a g á r a ,  ’s  u r a l k o d ó  F e j e d e l m i  H á 

z á r a  r u h á z t a ,  h a  t s a k  t ö r v é n y e s  f ü g g e t l e n s é g ü n k  m i n 

d e n  i g a z a i ,  é s  k ü l s ő  j e l e i  g y a k o r l a t b a  n e m  v é t e t n e k ,  

m e g t ö r t é n h e t i k ,  h o g y  M a g y a r  O r s z á g  i s  a z  A u s t r i a i  

C s á s z á r s á g  a l á  t a r t o z ó n a k  f o g  t e k i n t e t n i .  N é k ü n k  t e  

h á t ,  k i k  T ö r v é n y ,  é s  k ö l t s ö n ö s  k ö t é s e k  s z e r é n t  

f ü g g e t l e n e k  l é v é n ,  s e m m i  m á s  n e m z e t n e k  a l á j a  v e t v e  

n e m  v a g y u n k  , j ö v e n d ő r e  i s  m i n d e n  t ö r v é n y e s  m ó d o n  

ü g y e l n ü n k  k e l l  a r r a ,  h o g y  m i u t á n  a ’ n e m  h a s o n l ó  

p é l d á k b ó l  i s  k ö n n y e n  k ö v e t k e z é s e k  h u z a t n a k , ő n  

g o n d a t l a n s á g u n k  , é s  a z  i d ő  v i s z o n t a g s á g a i  á l t a l  e ’ 

p é l d á k b ó l  k ü l ö n ö s e n  a ’ k ü l s ő  j e l e k r e  n é z v e  v a l a r n e l l y  

g y a k o r l a t ,  a ’ g y a k o r l a t b ó l  é s  k ü l s ő  j e l e k b ő l  p e d i g  

o l l y a n  j u s s o k  , m e l l y e k  t ö r v é n y e s  f ü g g e t l e n s é g ü n k k e l  

e l l e n k e z n é n e k  , v a l a h a  n e  v o n a t t a s s a n a k  , é s  i g y  H a 

z á n k  t ö r v é n y e s  a l a k j á b a n  m e g v á l t o z v a  a z  A u s t r i a i  
C s á s z á r s á g  a l á  n e  v e t t e s s ü n k .  T ö r v é n y e i n k ,  é s  a z  

O r s z á g  t ö r v é n y e s  a l a k j a ,  n e m z e t i  s z a b a d s á g u n k ,  é s  

a ’ f e j e d e l m i  j u s s o k  n e m  a ’ j e l e n  i d ő b ő l  t á m a d t a k ,  h a 

n e m  a ’ h a j d a n i  k o r b ó l  s z á r m a z t a k  á l t a l  r e á n k  ,  n i n -  

t s e n  t e h á t  ö s z v e h a n g z á s b a n  e z e k k e l  a z o n  ú j  f e j e d e l m i  

c e í m z e t ,  m e l l y  á l t a l  m i n d e n  h a s o n l ó  n e v ű  M a g y a r  

K i r á l y n a k  e m l é k e  e l m e l l ő z t e t v é n  , ú j  n é v  s o r  k e z d e 

t i k ,  ’s  e k k é p p e n  a ’ m ú l t  i d ő k  e m l é k e  i s  m i n t e g y  

s z á m k i v e t v e  v a n ,  m e r t  a ’ f e j e d e l m i  ú j  c z i m z e t e k ,  é s  

ú j  n é v s o r o k ,  v a g y  u j j a b b  k ö t é s e k r e  m u t a t n a k ,  v a g y  

a z t  j e l e n t i k  ,  h o g y  a z  O r s z á g  t ö r v é n y e s  a l a k j a  m e g 

v á l t o z o t t ,  e z e k  p e d i g  h a z á n k b a n  t s a k u g y a n  n e m  t ö r 

t é n t e k ,  u g y a n  a z é r t  F e l s é g e d n e k  A t y a i  s z i v é b e n ,  é s  

i g a z s á g  s z e r e t e t é b e n  b i z a k o d v a , h ó d o l ó  t i s z t e l e t t e l  

i s m é t  k ö n y ö r g ü n k ,  h o g y  a z o k a t ,  a ’ m i k e t  u t ó b b i  a l á 

z a t o s  F e l í r á s u n k b a n  e ’ t á i g y  i r á n t  f e l t e r j e s z t é n k  ,  k e 

g y e l m e s e n  e l f o g a d n i , é s  a ’ j ö v e n d ő k  i r á n t  b e n n ü n k  

t á m a d o t t  s ú l y o s  a g g o d a l m a t  e k k é p p e n  m e g s z ü n t e t n i  

m é l t ó z t a s s é k .  K i k  e g y é b i r á n t  ' s  a ’ t .

2) Az úrbéri tárgyat illető Septemb. 2!diki 
felírás:

F e l s é g e s  C s á s z á r ,  és A p o s t o l i K  i r á l y ,  
L e g k e g y e l m e s e b b  U r u n k !  A’ közelébb múlt 
Augustus 19 kén újabban felterjesztett Törvény Czik- 
kelyek eránt ugyan azon holnap 23-kán kiadott K. 
Kir. Választ tanácskozás alá vévén , mindenek előtt 
nem titkolhatjuk el hazafiúi szíveinknek abból eredő 
újabb fájdalmát, hogy bátor mindjárt a’ jelen Ország 
gyűlése kezdetén felterjesztettük, ’s több ízben, és em
lített utóbbi Felírásunkban is megújítottuk azon nem
zeti köz és méltó óhajtást: hogy a’ magyar nyelvet 
kétségtelenül illető elsőség tekintetéből az Ország 
Kendéihez intézendő K. Kir. Válaszok magyar nyel
ven bocsájtassanak el,  ’s a’ Törvény Czikkelyek is 
magyaról szerkezteire alkottassanak ; bátor továbbá 
Felséged f e. Április 9-kén kőit Királyi elébbi Ke
gyelmes Válaszában arról méltóztatott az Ország Ren
déit biztosítani, hogy f. e. 26-dik Febr. Felírásunk
nak a’ magyar nyelvet érdeklő részére Kegyelmes Vá
laszát legelső alkalommal kiadni méltóztatik; ez most 
is nem tsak meg nem történt, sőt inkább a’ magyar 
nyelv iránt tett ama’ buzgó, és igazságos kívánság a’ 
Kir. újabb Válaszban avagy tsak érintve sem lévén, 
ebben a’ hivatkozás is mind tsak a’ deák szerkeztetés 
szavaira tétetik. Mellyhez képest Nemzeti lételünk 
fenmaradásával, polgári boldogságunk gyarapodásával, 
és Hazánknak is díszével a’ magyar nyelv virágzását, 
és a’ törvényhozási utón is első helyen állását egybe 
kapcsolván , ’s ezek képzetét egymástól elválasztható
nak sem tartván, abbéli mind méltó, mind igazságos 
kivánatunkat, mellynek szorgalmazásával soha fel sem 
is hagyhatunk, hogy t. i. Felséged azokat, mellyek 
1833-ki Martius 3()-án, 1834-ki Május 28 án, és f. e. 
Februarius 26-án, ’s Augustus 19-kén általunk e’ rész
ben felterjesztettek, tellyesíteni, ’s e'kép a’ Fejedelme 
előtt igazságot sürgető hív magyar nemzetet megör
vendeztetni méltóztassék, ismételve megújítjuk.

('Vege hö'vel kézi k J
Ő cs. kir. Felsége a’ magyar kir. Sz. István- 

rend kanczellárjához gróf Reviczky Ádáin Ó Ex-
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eellencziájához Aug. Iáikéról bocsátott legfelsőbb 
kabineti iratában Velenczei delegatus Gróf Thurn 
János urat, sok évi hív szolgálatit tekintve, a’ 
nevezett rend kis-keresztjével megajándékozni 
kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége, 1833 Julius 8dikán erdé
lyi nemességre emelt oláh-határőr-ezredi kapitány 
Wellikán Bazii urat, Boldogmezói praedicatum- 
mal díj nélkül, megajándékozni kegyelmesen mél
tóztatott.

Mélt. gróf Széchenyi István arany tollát, 
mellyel tek. Alsó-Fejér vármegye Rendei 1831. 
Julius ádikén tartott közgyűlésükben a’ derék 
hazai! grófot megtisztelni határozók, e’ napok
ban hozák-meg Erdélyből a’ tisztelt várme
gye megbízottjai Farkas Sándor és Horváth Fe- 
rencz urak, ’s September 23dikán adák azt ál
tal a’ küldők érzelmeit kifejező jeles rövid be
széd közben as érdemes megtisztelt grófnak. A’ 
toll egy nagy természetes írótoll alakját viseli ’s 
rajta metszve a’ következő írás: Ns. Alsó-Fejér- 
vmegye Rendei a’ hasonlíthatatlan Hazafi és ma
gyar nagy író gróf Széchenyi Istvánnak Sz. Ja
kab hava ldikén 1834.“

Főméit, herczeg Grassalkovies Antal úr Gö
döllő mezőváros nevendék-tanulóit, kik a’ mait 
évi próbatétel alkalmával magokat megkülönböz
tettek, külön egy egy arannyal jutalmazó; ez 
idén pedig hasonló alkalommal két száz forintot 
osztaíott-ki a’ jelesbeknek Derék hitvese szüle
tett herczeg Eszterházy Leopoldine asszony osz
tozván férje nagylelkűségében, a’ buzgóbb igye
kezető mind a’ két nemen ’s valláson lévő ne- 
vendék tanulóknak új posztó ruhákat készítetett, 
selyem kendőket, szalagokat ’s egy egy' ezüst 
kanalat adatott.

Mélt. gróf Károly i György úr Nagy-Ká- 
rolyban a’ földrengés által veszélyessé lett nem
zeti oskola-épületet csak nem egészen újra építe- 
ti, ’s annak talpköve Sept. 5dikén le is tétetett. 
Nem lehet eléggé magasztalni azon nagy lelkű 
hazafiak buzgóságát, kik a’ jövő kor boldogságá
ra különös figyelmet fordítanak!

A’ Becsből visszatért Fetlii Ahmed basa rend 
kívüli követ 0  Excja múlt vasárnap meglátogató 
a’ budai magyar játékszínt, hol a’ „bájrózsa“ a- 
datott; hétfőn pedig „Fidelio“ daljátékon a’ pesti 
németjátékszínben jelent-meg. Török követ O 
Excja múlt szombaton délután X órakor érkezett

Pestre 1 Sad magával; ma pedig innét Konstanti- 
napol felé elindult.

K o l o z s v á r o n  September 18ka és lOke 
közötti éjjel tizenkettődfél órakor véletlen tá
madott szerencsétlen tűz által, B. Közép és Ki
rály utczák közt a’ vár mellett lévő sorban 2 
házak egészen, és B. közép utczában öt házak
nak hátulsó részei, istállók, színek, ’s több más 
faépületek égtek hamuvá. Az éjfél előtti mély 
álomból felrettent lakosok csak akkor vehették 
észre a’ pusztító veszélyt, midőn a’ lángba bo
rúit házakból már csak kevés vala megmenthető. 
A’ segítségre sietett polgárok és tanuló ifjúság se
gedelmével csak ugyan a1 tűz erejének gát vette
tett, ’s több pusztítást nem tett. Ember egy sem vesz
té életét.

A’ hóidnak világossága, ’s a’ felíeges és e- 
sős idő miatt csak mái nap u. m. September 
l9kén reggeli 1 és 3 óra között lehetett észreven
ni a’ kolozsvári csillagvizsgáló toronyban az úgy 
nevezett Halley üstököscsillagát, Jupiter felett a’ 
3dik csillagnál jobb felől, a’ kocsis csillagzatnak 
ostora, és Castor nyila alatt k. betűnél, az az e- 
gyenes lineában, a1 Castor feje és a’ kocsis lába feje 
között a’ téj-út szélén; szabad szemmel még nem 
látható, hanem közönséges messzelátó csővel is 
észre lehet venni.

A U S T R I A .
Bécs, Sept. IGdikán. A’ jelentések Ő Fel

ségük utazásáról folyvást kedvezők. Marienbad- 
ból Sept. 12dikén délelőtt Metternich herczeg 
statuskanczellár látogatására Königswaríhba ér
keztek, hol császár O Felsége, ünnepies isten- 
tisztelet után, talpkövét teíte-Ie azon emléknek , 
mellyet Metternich herczeg az iidveziilt Ferencz 
császárnak emeltet. Ezen ünnepiesség után a’ 
herczegnél ebédhez ülni méltóztatott, mellyen 
Nesselrode gróf, orosz alkanczellár ’s külső ü- 
gyek ministere, és Bailli Tatitscheff itteni orosz 
cs. követ is , több kitűnő személyekkel együtt, 
jelen valónak. Estve folytatók Ő Felségök útjo- 
kat Franzensbrunn felé.

Legújabban érkezett tudósítások szerént Ő 
cs. k. Felségök Sept. 19dikén estvéli hatóra táj
ban Teplitzhe a’ nép legnagyobb örömei közt kí
vánt egészségben megérkeztek.

Bécs. Sep. 26. Sultán Ő Magosságának rend
kívüli követe, a’ nagy-úri testőrség osztálynok- 
generálja, Fethi Ahmed basa tegnapelőtt hagy -
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ta-el a’ fővárost és Konstantinapolba visszaindult. 
Küldetésének tulajdonképeni czélja volt ugyan 
a’ portának néhai I. Ferenez Ő cs. k. Felsége 
halálán sajnálkodását, uralkodó Felségünk thrónra 
léptéhez pedig szerencsekívánatit meghozni. De 
a’ népei szükségét esmérő, a’ czélirányos javítá
sok bail’s hasznos intézkedésekben előhaladó Mah
mud szultán megbízá egyszersmind a’ követet, 
hogy útját a1 cs. k. tartományokon keresztül ’s 
különösen pedig a’ fő városban való tartózkodá
sát használja az itt fenálló nyilvános intézkedé
sek mii-és képző intézetek szoros megvizgálására, 
hogy mind azok felől, mellyek a’ török biroda
lomban hasznosan alkalmazhatók, magának csmé- 
retet szerezhesen. Mennyire igyekezett Fethi 
Ahmed basa ez utóbbi megbízást teljesíteni, a’ 
főváros lakosai ennek élő-tanui. Egy tudományos 
vagy jóltévő, egy mívészi vagy tanító intézet, 
egy mú-vagy természet történeti gyűjtemény sem 
maradt a’ nevezett követtől megvizsgálatlan. Kü
lönös figyelmet fordíta pedig a’ katonai intézetek 
szemlélésére. Fethi Ahmed basának e’ küldetése 
mind a’ két szomszéd status közt régtől fogva 
fenálló barátságos viszonyokat megerősíti, mind 
pedig Törökországban több jóltévő intézkedések 
és hasznos intézetek álapítását fogja maga után 
vonni.

NAGYBRITANNIA.
A’ Dublin Pilot Sept. 7dikén betűrendben 

közié azok’ névjegyzékét, kik adakozásikkal ne
velték az IS34diki O’Connell-adót, melly 13,454 
ft. stlgre megyen. O’Connell úr öt esztendő alatt 
közel 80 ezer font adót kapott. Idei aratása pe
dig a’ múlt évinél még többet ígér.

A’ Standard írja: hogy Pepin, Fieschi bűn
társa, mint beszélik, Dünkirchenben hajóra ül
vén Sept. Gdikán Rotterdamba érkezett. Back 
kapitány Londonba visszatért, ’s Sept. 12dikén 
a’ gyarmatok ministeriumában volt. Forró dicsé
rettel szól a’ segedelmekről, mellyeket utazása 
közben Sirnpson kormányzótól és a’ Hudsonsbai 
társaság némelly tagjaitól vett. Az első télben 
élelem szűke és kemény hideg miatt sokat szen
vedett az expeditio. Múlt évi Apr. 25dikén, é- 
pen egy esztendővel azután hogy Lachinet el
hagyta , iszonyú hó vihar közt vévé a’ tudósí
tást Rósz kapitánynak bizonyos visszatértéről, 
így utazásának fő czélja szerencsére elmaradván, 
megbízatása második részének teljesítéséhez fo

gott Back kapitány, t. i. a’ Point Turnagain és 
Rósz Pillarja közti part megvizsgálásához. Tél
ben több hajók készítettek, de tavaszkor, kevés 
élelem lévén, csak egyet lehete elvinni. Az ex
peditio csak 1834 Júliusában talált tiszta vízre 
a’ Thlewee-chadezethben vagy nagy halfolyóban. 
Back kapitány, úgy látszik egész bizonyosság
gal kieszközlé, hogy e’ folyam éjszak felé öm
lik , ’s egy hegysorból fakad, melly Reliance e- 
rősségtól, az expeditiónak téli tanyájától a’ nagy 
rabszolga tenger keleti szélén, 150—200 angol 
mértföldnyire fekszik.

F RANCZI AORSZÁG.
A’ Mesange hajó ügyében (lásd 26dik szám) 

Konstantinápolból Augustus Ildikén költ levél, 
a’ Morning - Héráidban, így ír: „Roussin admi
ral, ki a’ reis-«ffendi, seraskier és más nagy 
befolyású személyek jóakaratját megnyerte, a’ 
sultantól cngedelmet eszközlött Mésange schoo- 
nernek Trapezuntba evezhetésére. Az angol kö
vet is tüstént hasonló engedelmet kért Volage 
fregát részére. Miután a’ reis-effendi Butenieff o- 
rosz követtől megérté, hogy ha a’ fekete tenger
re hadi hajók bocsátatnak, Oroszország megsem- 
mítettnek fogja tekinteni az Unkiar Iskelessii kö
tést, Roussin admirálnak oily feltétellel ajánla 
fermant, hogy a’ Mésange kereskedő hajóként 
menjen a’ Bosporusra. Roussin admiral feleié: 
„Nem , én mindent akarok, vagy semmit-se 
és semmit-se kapott. A’ franczia követség azt je
lenté, hogy a’ ferman megadatott, de azt gyen
géd érzelemnél fogva nem szándékozik használ
ni. Ellenben bizonyos, hogy a’ ferman megta
gadtatok, ’s a’ Volage keresztülmenetelét sem 
engedheték-meg a törökök. A’ fekete tenger te
hát Francziaország, Anglia ’s minden más nem
zet előtt, Oroszországon kívül, zárva van. Le
velezőnknek ezen előadását igen pontosnak tart
juk, mivel tudósításiban még sohase csalatkoz
tunk. A’ whigministerek e’ szerint Törökország 
tengerein szabadon hagyják lebegni az orosz lo
bogót, midőn a’ mieink onnan kizáratnak. Ez 
nyilvános megsértése az 1809diki egyezésnek, 
követünk pedig, mint emlékezünk, ellenmon
dott az Unkiar Iskelessii szövetségnek.“

Az orvosi karnak új codex pharmaceuticus 
szerkeztetését parancsolá a’ király.

Egy ministeri hírlap szerint Schweizban Fran
cziaország számára több republikánus hírlapok a-
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lapitattak, mellyek a’ határokon innen majd olcsó 
áron fognának áruitatni.

A’ kormány September ladikén eme tele- 
graphi jelentést vette Algierból September ökáról: 
„Clauzel marsai a’ hadministerhez. Abdel Kader 
Augustus 29dikén Oran mellett megveretett. Ibra
him bey és a’ duarok vitézül harczoltak ellene 
Pattantyússágunk tüzelése hátrálni kénszenté őt. 
Az ellenség vesztesége tetemes.“

Courvoisier úr, előbbi pecsétőr és igazság- 
minister, megholt Lyonban Sept. lOdikén.

A’ Bon Sens szerint némelly pairek, mielőtt 
Parist odahagyták, Pasquier urat emlékeztetők, 
hogy ók Audry de Puyraveau urat megítélték, ’s 
a’ kamara ítéletének végrehajtatása reá (Pasqui- 
erra) van bízva. Minthogy az ülés berekeszte- 
tett, ’s már semmise gátolja Audry de Puyraveau 
úr elfogatását, kétséget nem szenved, hogy ezzel 
a’ pairségnek kedve fog töltetni. Pasquier úr, 
hogy a’ pairszéki határozat teljessítésének kelle
metlen részét kikerülje, mint beszélik, azt javas- 
iá Audry de Puyraveau úrnak, töltene-el egy hó
napot valamelly köz kórházban.

A’ Fieschi ’s társai perének előkészületei, 
mond a’ Journal des Debats, gyorsan haladnak- 
elő, ’s végok már közel van. Az előkészületi biz
tosság legközelébb beadja jelentését a’ biztosság
nak. Ezután a’ pairkamara összehívatik, hogy 
a’ vádlottnak sorsát elhatározza. A’ nyilvános 
vitatások hihetőleg Oct. 20dikán kezdetnek-el. 
Fieschi pere után ismét az áprilisi vádlottak perét 
Veszi-elő a’ pairszék.

Paris , Sept. lödikén. A’ börsén sokat be
széltek az avatkozásról. Nyilván látja kiki, hogy 
a’ regensnének csak Fontainebleau menedéke. 
A’ pénzár, hosszas fontolgatás után, feljebb hágott, 
mivel a’ nemavatkozás véleménye Ion uralkodóvá. 
Bizonyosnak állítatik, hogy a’ franczia kabinet, 
bár mi történjék sem fog közbejárulni E’ nyilat
kozás a’ ministeri tanács gyűlésében mondatott-ki. 
A’ ministerium egészen elmerült a’ fel vigyázat
ban , mellyet az új törvények végrehajtása kí
ván, ’s teljességgel nem akar magának új bajokat 
szerezni.

T Ö B Ö K O B SZ Á G .
Konstantinapol, Sept. 2dikán. Serbia feje

delme, Milosch Obrenovics, Aug. 18ikánvolt au- 
dienczián a’ suhannál, ki őt nagy megkülönböz
tetéssel fogadá, brilliantokba foglalt arczképével,

drága kövekkel ékesített pompás karddal, arannyal 
hímzett galléru ’s brilliantos kapcsu köpön) eggel 
és gazdagon szerszámozott arab csődörrel ajándé- 
kozá-meg. Milosch fejedelem magarészéről a sül- 
tánnak egy Bécsben készült, brilliantokkal gaz
dagon kirakott, arany kehellyel, a’ két herczeg- 
nek pedig drága kövekkel ékesített órákkal ked
veskedett. Milosch fejedelem nagy pompával u- 
tazott a’ főváros felé. A’ basák, vajdák és aja- 
nok, a’ porta rendeleténél fogva, mindenütt leg
nagyobb tisztelettel fogadák őt, miben leginkább 
kitüntető magát Hussein basa, Widdin vezére, ’s 
a’ fejedelemnek szomszédja és régi barátja. Ada- 
kale, Kladovo, Widdin, Nikopol, Schumla, Vár
na ’s tb. erőségekben ágyulövésekkel üdvezeltc- 
tett; a’ városi katonaság, Mahmud sultan teremt
ménye, temérdek néppel, clibe ment; csak nem 
minden estve tűzi ’s más játékok adattak tiszte
letére. Kiamidbeg, török ezredes, kísérőül Wid- 
dinig küldetett elibe. Bustschukig vizen utazott 
a’ fejedelem. Kalafáthoz közel, az oláh partokon, 
üdvezlésére mentek Moschia és Pojana oláhország- 
gi birtokainak lakosai. Bustscbuktól Várnáig szá
razon folytatá útját, itt pedig a’ sultan által kül
dött gőzhajóra ült, ’s 24 óra alatt ért a’ főváros
ba, hol Hussein basa, widdini vezérnek házába 
szállott. A’ nevezetességeket mindenütt megszem
lélte, kivált Scliumlában és Várnában, melly vá
rosok már szép új épületekkel díszeskednek, ’s 
új erősség, európai mód szerint, emelkedik mind 
a’ kettőben. A’ persa udvarhoz küldött nagybri- 
tannia rendkívüli követ, Ellis úr, Aug. 29dikén 
andienczián volt a’ nagy úrnál, Aug. 31dikén 
pedig Pluto gőzhajón folytatta útját Trapezunt 
felé, hova négy nap alatt, innen pedig Teheránba 
45 nap alatt szándékozott eljutni. Strogonoff gróf, 
orosz cs. general, ki Otto királynak thrónra lép
téhez szerencsét kívánni küldetik Görögországba, 
Aug. 21dikén magános audienczián volt a’ sultán- 
nál, más nap pedig Athene felé útnak indult, 
íova Aug. 24dikén érkezett-meg. Silihdar Poda, 
ri ez előtt Janina basájának Alinak szolgálatában 

volt, több személyekkel együtt halállal büntette- 
tett, mint hallatszik a scutarii lázadókkal volt e- 
gyetértés miatt. Cüsareából jött tudósítások sze
rint, e’ városnak nagy része ’s ;két szomszéd fa- 
u egy föld-rengés által lerontatott, egy folyó pe

dig egészen elenyészett. Durham lord, az orosz 
cs. udvarhoz nevezett nagybritanniai követ, Bar-
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ham liniahajón ma estve erkezett ide, s Tarapia- 
han az angol követség palotájába szállott.

P ORT U G A L L  IA.
A’ Times lissaboni levelezője Aug. 29dikén 

ezeket írja: Mendizabal úr, úgy látszik, elhárítá 
a Terceira here/,eg főparancsnokságát illető ne
hézség« két,  ’s a’ költségeket Spanyolország ro
vására elvállald. Silva Carvalho úr kifogásai el- 
mellőzteltek, de a’ Fonseca Magalhaes úré ko- 
rántse, ki társait szándékjok érett megfontolására 
inté, nevezetesen pedig azon ellenvetést tévé, 
miként, a’ portugali hadseregnek egy harmada 
miguelistákból állván, ha ezek Spanyolországba 
meinet ,  hihetőleg Don Carloshoz fognának át
szökni, ’s így a’ portugali kormány gyűlő pon
tot adna minden portugali békétleneknek. A’ kér
dés mindazáltal Mendizabal úr kívánati szerint 
döntetett-el. Sept. 2dikán: Mendizabal úr Aug, 
31dikén utazott-el innen, a’ ministerektől ’s más 
főhívatali személyektől kísértetve a’ folyóig, hol 
e' c/.élra készített nagy sajkára ült. Silva Carval
ho és Freire urak (a’ kabinet ultraliberaüs tag
jai) vele mentek A Idea Gallegaig. Midőn a’ por
tugali Iobogós hajó mellett elevezett a’ sajka, a’ 
spanyol lobogó kitűzetett ’s ágyulövésekkel kö
szöntetett Mendizabal úr, mint állítják, Madrit- 
ba érkezvén, nézeteit az ország mostani zavar- 
jaiban kÖ\etendő út eránt, a’ regens királyné ’s 
tanácsnokai elibe terjesztendi, *s csak úgy marad 
a’ ministeriumban, ha a’ spanyol kormány hajla
ni fog az ő meggyőződésére. A’ turini kormány 
megkéré az ottani portugali követet, hagyná-oda 
Sardiniát, kétség kívül azért, mivel a’ mi ifjú 
királynénk és Savoja-Carignan herczeg közti há
zasság iránt felbeszakítattak az alkudozások. En
nek következésében tegnap Rodrigo da Fonseca 
Magalhaes palotájában tanácskozott a’ kabinet. 
Több ministerek lefoglaltatni javasiák a’ portugali 
kikötőkben lévő hajókat; egyik sajnáld, hogy 
Napier admiral jelen nincs, ’s nem kiildethetik- 
el öt vagy hat hajóval elégtételt kérni; végre 
legtanácsosabbnak vélek Ő Felségét arra kérni: 
hogy a’ sardiniai consuloknak a’ portugali birto
kokban engedett exequaturát függessze-fel; a’ 
sardiniai lobogónak portugali kikötőkbe bocsátá
sát két hónap lefolyta után tiltsa-meg; de meg
parancsolván egyszersmind, hogy a’ sardiniai a- 
Jatt valók személye ’s vagyona megkíméltessék, 
és a’ lön érnek védelme alá vettessék, mígnem

a’ turini udvarral helyreállítatnak a’ barátságos 
viszonyok, mi azonban csak akkor történhetik- 
meg, ha O Felsége kormánya teljes elégtételt 
nyerend. Ezek igen illő , mérséklett és méltó 
rendszabások, ’s Sardinia részéről nem igen fog
nak hadüzenést következtetni. A’ Spanyolország
ba küldendő segítség dolgában eddig annál egyéb 
lépés nem tétetett, hogy Terceira herczeg hir- 
detményt bocsáta-ki önkéntesek felszólítása vé
gett, ’s ifjú ujonezoknak 5 milreist (15 ft.) be
csületté szolgált katonáknak pedig két annyit 
ígért felpénzül Ezen expeditioazonban, közhie
delem szerint, Octob. 20dika előtt nehezen fog 
elmenni.

A’ Morning - Herald Lissabonból Sept. 2di- 
káról e’ tudósításokat közli: Miután a’ spanjol 
kormány elvállald a’ kölcségeket, végre megha
tároztatok, hogy a’ 10 ezerből álló portugali é- 
szaki sereg Terceira herczeg fő parancsnoksága 
alatt Spanyolországba menjen. Dodgin ezredes
nek a’ Tajo déli partján fekvő ezrede is részt 
veend az expeditióban. A’ portugali seregek jó 
fenyíték alatt vágynak. A’ szemlélődő sereg, 
melly Spanyolországba fog küldetni, éjszakkele
ten Tras-os-Montes tartományban áll, ’s csak ha
di szereket vár Angliából, hogy útnak indúljon. 
De ebből, úgy hiszik, semmise leszen, míg bő
vebb tudósítások nem érkeznek Madridból. 

A M E R I K A .
A’ Juh Sdikán Caraccasban, Venezuela fő

városában kiütött új revolutióról némelly újyor- 
ki hírlapok bővebben így írnak: Egy párt, melly 
Bolivar-pártnak mondatik, a’ városban volt 2 e- 
zer katonát részére hódítván, Vargas előlülő 
palotáját megtámadta, 's őt visszalépni sürgető. 
Vargas úr vonakodott, de erőszakkal Laguayrá- 
ba kísértetett, innen pedig a’ másod elölülővel 
együtt kéntelen volt St Thomasba hajózni. Ca
raccasban Marino general vette-át a' fő hatalmat. 
Egy esep vér sem ontatott-ki. Azonban Paez ge
nerálnak San Pablo főszálláson Juh lödikén ki
adott proclamatiojából a’ tetszik-ki, hogy ő siet
ve sereget gyűjtött, Caraccasban a’ régi rend 
visszaállítására. Az említett 2000 katonán kívül, 
kiknek segítségével buktaták-Je a’ kormányt az 
Összeesküttek, e’ változást nem igen Örömest lá- 
ták a’ respublika polgárai, később pedig egészen 
rosszalták azt. Ennélfogva minden oldalról Paez 
general zászlói alá tódultak, ’s közönségesen
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várták, hogy a’ lázadók e’ generálnák Caraccas 
felé közeledtekor megfutamlanak.

SPANYOLORSZÁG.
A’ királyné kormánya Aug. 28dikán adott 

választ a’ saragossai junta felírására, melly sze
rint ezt csak annyiban fogadja-el, mennyiben a’ 
junta nem csak a’ királyné, hanem az estatuto 
real eránti vonszódását is bizonyítja általa, és a’ 
mennyiben az estatuto elleni lázadó mozgások meg- 
gátlására czéloz. A’ válasz így végződik: „0  Fel
sége alkalmas időben összehívón a’ corteseket 
(természetesen úgy, mint a’ kir. statútum szerint 
fenállanak) felszóllítándja azoknak törvényes és 
szükséges együtthatásukat a’ megkívántató refor
mok kivitelére.“ A’ junta ez irományt Saragos- 
sában Aug. 30kán illy toldalékkal hirdetteté-ki: 
, ,A’ junta siet ez irományt a’ néppel közleni’s ki
nyilatkoztatni, hogy az érdekekkel , mellyeknck 
megőrzését rábízták polgártársai, felhagyni nem 
fog “Bayonneból Sept. Odikéről érkezett tudó
sítás szerint Saragossa juntája Aug. 31 kén újabb 
felírást intézett a’ királynéhoz, ’s a’ ministerium 
elbocsátását és a’ cortesek összehívását kívánta. 
Cadixban is a’ saragosaihoz hasonló mozgás tör
tént, mellynek fejévé a’ kormányzó Ion Manchá- 
ban a’ fő carlista banda megveretett.

Perpignanból Sept. lOdikén telegraph által 
jelentetett, hogy Valencia tanakodó juntája Sept. 
4kén kormányi juntává változott, hat tagból áll, 
’s elölülője Almodovar gróf, másod elölülője pedig 
Don Lopez.

A’ barcelonai Vapor egy erős kifejezésekben 
készült ellenmondást közöl, mellyet a’ Madritban 
lévő procuradorkamarai tagok, az országos kép
viselők alkotványi kiváltságainak, két társuk ön
kényes elfogatása által történt megsértése miatt a’ 
királynéhoz intéztek. Arguelles neve is alatta 
van ez irománynak, melly Aug. 22dikén költ.

Egy madriti levél állítja, hogy Riva Herrera, 
új belső minister, Torenonak nyilvános ellensége; 
és hogy a’ zavargások miatt elfogott procuradorok 
az angol követ súlyos előterjesztésire bocsátattak 
szabadon.

A’ Sentinelleben ezeket olvashatni: Tarra- 
gonában Aug. 26dikán tartományi junta állítatott- 
fel, mellynek 14 tagjai, a’ hét kerületi főhelyen, 
a’ cortes-követck választóinak kinevezése iránt 
megállapított törvény szerint választattak. Barce
lonában a’ klastromok ingó sőt fekvő javai is na

ponként nyilvánosan áruitatnak. A’ junta Sept. 
2diki jelentésében előadó az okokat, mellyek ál
tal új tiszthatóságoknak a1 királyné ideigleni vég
zetében parancsolt valasztásformák szerinti alko
tására indítatott. ,,E’ mód szerint, mondja többek 
közt, Barcelonában közel 10 ezer választó es 
1000 választható van, mi nem igen korlátozott 
alap. E’ határozatnak még a’ cortesek jóváhagyá
sa alá kell jőni, ’s ha ez nem próbáltatnék, azt 
mondhatná a’ kormány, hogy a’ fogyatkozások, 
mellyekkel terheltetik, nem léteznek.“ Saragos- 
sából írják, hogy az alkotvány köve Sept. 6di- 
kán a’ város főpiaczára fogna tétetni. A’szerzete
sek, ’s más egyházi személyek egy zászlóally vá
rosi katonaság alkothatása végett Saragossa ayun- 
tamentojához kérelmet nyújtottak, mire az vá
laszoltatok, hogy mihelyt közülök 30 beíratja 
magát, azonnal megadatik a’ kért engedelem. E- 
gyébiránt az esedezők azzal is eleget tehetőén *k 
honszeretöknek, ha a’ már összeszerkezett városi 
katonaság közé állanának.

Némelly hírlapok szerint Gurrea general 
Barcelona juntájának kin} ilatkoztatta hogy hoz
zá áll. A’ Journal du Commerce bizonyosnak 
mondja, hogy a’ junta minden tanakodásait egy 
példányban megküldé e’ generálnák, ’s Cataloni- 
ában, hol ő I823ban vezérkedett, a’ carlista 
expeditio üldözésére megérkeztéhez szerencsét 
kívánt, miért a’ general köszönetét jelenté Sept. 
lsőjén költ heves levelében, melly így végződik: 
„Örömmel olvasám a’ juntától eredt értelmes és 
honfiúi irónián} okát, ’s elég legyen annyit mon
danom, hogy a’ bennök kifejezett érzelmek en- 
magaméi, az én érdekeim pedig az urakéi: egyes- 
ség, hon és szabadság ártatlan Isabellánkkal.“

Egy bordeauxi levél írja, hogy a’ carlisták 
naponként szaporítják D. Carlos hadseregét; fe- 
Ieséges férfiak, ifjak odahagyják familiájokat, 
’s az ő zászlói alá szegődnek, mert azt hiszik, 
hogy régi kiváltságaikat védelmezik ’startják-fen. 
Az alsó Arragoniába küldött négy batalion ha
sonlóan hadi népet gyújt, ’s kívánságára a’ na- 
varrai juntától több tag ment-el, a’ navarrai ne
gyedik bataliontól kísértetve, a’ hadi testet ösz- 
szeszerkeztetni.

Bilbao előtt Sept. 6dika reggelén, mint a’ 
Phare tudósít, már egy ellenség Sfm volt látható. 
Torre Mexia marquis San Mames klastromot feg- 

, lalá-el, Mirasol genrral pedig délutáni 3 órakor 
! Portugaletébe ment. A’ királyné serege, 9000 em-
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bcr , ’s egy skócziai csapat is közte ̂  Sept. 7di- 
kén jelent-meg Espclata, Espartero és Iriarte ge
nerálok vezérlése alatt. II. Isabella gőzhajó Sept. 
Sdikán jött-meg Alava generállal és 700 angol
lal, egy kisebb hajó pedig a’ sereg maradékával. 
E’ haderő menté-fel Bilbaói az ostrom alól. Cor- 
dovának mozdulása los Arcos felé, nem volt oily 
vérengző a’ christinosokra nézve, mint hírlelék a1 
carlisták, ’s czélját tökéletesen elérte, mint Bil
bao ostromának megszüntetése bizonyítja. Cordo
va ugyanis el akará fordítani az ellenség figyel
mét, ’s ez alatt seregének három osztálya Bilbao 
felé fordult.

A’ Messager ezeket írja: Valencia főkapitá
nya Aug. 27dikén e’ királyság minden procura- 
dorait meghívá a’ tanakodó juntába. Kétségkívül 
ez a’ Moniteur által jelentett új junta, melly a’ 
cortes elnöke alatt procuradorokból és Lopez úr, 
mint másod elnökből állván, alkalmasint színe 
leend a’ congressusnak, mellyet a’ felkölt tartomá
nyok sürgetnek. A’ barcelonai Sept. 5 és Gdiki 
hírlapokban semmi nevezetes nincs az Arragonia 
koronájához tartozó tartományokról, mert a’ jun
ták elleni végzetét a’ királynénak még nem tudják 
e’ vidékek. Saragossa juntája azonban felszólítást 
intézett Arragonia lakosihoz, fizetnék-Ie előre az 
I835diki adónak hátra lévő részét, ’s a’ tisztha
tóságokat, papokat és földbirtokosokat megkéré 
ezt befolyásukkal eszközleni. Valencia főkapitá
nya megszüntető a’ censura önkényét, a’ junta 
megegyeztével ’s annak tagjaiból biztosságot ne
vezvén, mellyre a’ censorok határozatai ellen hi
vatkozni lehessen. Lopez úr a’ junta másod elnö
ke, Valencia hírlapjaiba számos czikkelyeket ik
tatott feleletül a’ madridi Gaceta megtámadásira, 
melly Arragonia koronája tartományinak nézeteit 
a’ fenálló kormány fel forgatására ezélzóknak raj
zoló. „M i, úgy mond többek közt, zavargóknak 
és a’ kormány ellenségeinek tartatunk, pedig mi 
csak a’ kormányt visszük, ’s korántse akarjuk az 
épületet lerontani, sőt inkább tökéletességre haj
tani. Mi a’ nemzetek elavulhatatlan jusain és a’ 
procurador-kamarának közönségesen kimondott 
akaratján alapult társasági biztosítványokat kívá
nunk.“ A’ Vapor Sept. 2dikán egy hosszú nyilat
kozatot közöl, mellyet Barcelona juntája intézett 
a’ nemzeihez. Ékesen lerajzolván Cataloniának 
kiállott szenvedéseit ’s a’ reményeket, mellyek

az amnestiából és kir. estatutóból merítettek, 
mondja a* junta, hogy ezen végzetek következé
sei a pártfelek chimärai összeolvasztásának áldoz- 
tattak-fel. Azt hívék talán, hogy a’ nemzet férfi
jai türedelemmel fognák bárd alá nyújtani fejő
ket í  Nem, Barcelona lakosainak teljes győzede- 
lem, vagy becsületes halál volt egyetlen alterna- 
tivájok, ’s midőn saját ügyöket a’ királyné rosz- 
szul vitt ügyéhez kapcsolók, lerázák lánczaikat, 
elszakadtak az önkényes hatalom ügyelőitől, kik
nek átláták nézeteit, ’s csatamezőkre siettek Isa
bella jusait és a’ hon szabadságát fentartani. Bar
celona csak azért kívánja a’ cortesek összehívá
sát, hogy a’ királyság kiváltságai és nemzet sza
badsága, a’ thrónnal egyesülten, megerősítesse- 
nek, ’s így rendíthetetlen alapokon nyughassanak. 
Spanyolok! fogadjátok ebben hitvallásunkat, ne
hogy ellenségink által mozgásink természete felől 
megcsalassatok; kapcsolódjatok kívánatinkhoz, 5s 
hadd muíassa-meg Spanyolország az egész világ
nak, hogy méltó a’ négyes szövetségben részesül
ni , mellynek vállalatja a’ közönséges despotis- 
mus ellen harczol ni.

Madridból Sept. 5diki levelek érkeztek Pa
risba, mellyek nem említik a’ ministerium válto
zását. Cataloniában a’ zavart bandák gyűjtésére 
igyekeznének használni a’ carlisták, de nem si
kerül szándékjok. Pastors general, Catalonia pa
rancsnoka , az idegen sereggel a’ tartomány ha
tárain ál l , ’s Gurrea general i s , ki a’ navarrai 
osztályt hasztalan őzé, hozzá csatolta magát. Barce
lona juntája a’ királyné végzetére, melly azt fel- 
oszlani parancsoló, Castellar general előlülése alatt 
fő kormányi junta kinevezésével felelt. Biure briga- 
dás hadi vezérré neveztetett. Más részről pedig azt 
mondják, hogy a’ junta maga is elijedt az anar
chisták követelésein, aggódni kezd és fé l, hogy 
fentebb hangon beszélt, mintsem annak megfe
lelhetne. A’ carlisták felhagytak Bilbao ostromlá
sával. Portugaletében 17 ezer christinos ál l , Es- 
pelata, Iriarte, Espartero és Alava generálok
kal. Schwarznak Parisban fogadott önkéntes se
rege September lődiken fog Spanyolországba 
menni.

Bayonnebol Sept. I7díkéről írják, hogy Es
partero és az angol segítő seregek Bilbaonál jó 
formán megverettek. Minister! változásról van 
ugyan szó, de az még eddig meg nem valósult.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza f^oí;:6n(í)cr;@öffe) 498. sz. 
Nyomtatja T r a l t n e r -  K á r o l y i  Urat? ulczája Cl2 szám.
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Előfizetési Híradás (3)

A’ S z e n t  B i b l i á r a ,
K á r o l i  G á s p á r  f o r d í t á s a  sz e r in t .

Több rendbeli felszólítások’ következésében : ha vallyon a’ kihirdetett előfizetési határnap 
után (August. 31 . )  érkezendő előfizetéseket e’ Sz. Bibliára elfogadjuk-e ? — ezennel jelent
jük,  hogy az előfizetés idejét e’ f. 1835. észt. November lődik napjáig, vagy is a’ Pesti Leo- 
poldi vásárig m e g h o s s z a b b í t j u k .  Előfizethetni az egész Bibliára nyomtató-papíroson 4 fo
rinttal, velinen 8 forinttal ezüstpénzben. — F ü z e t e n k é n t  pedig nyomtató-papiroson 1 fr. 
velinen 2 forinttal ezüstpénzben. A’ Correctura egy ev. egyházi Férjfiú felvigyázására bízatott. 
Novemberi vásárkor adatik ki az első Füzet. Az első Füzet átvételekor történik az előfizetés a* 
2dik Füzetre is. A* kihat előfizetőt szerez, annak a’ 7dik példány ingyen ajánltatik. Pesten, 
September 26dikán 1835. T ra ttn e r  és K á r o ly i

Könyvnyomtatók, a’ Sz. Biblia’ kiadóji.

Pergel* és Murmann
Pesten „a’ borostyánkoszorúhoz ,st

illendoleg szabott áron ajánlják újonnan és különösen válogatott portékákkal fel
készített

Posztó és kazimir raktárukat
továbbá mindenféle szinü draps croisés-jokat kaputokra, kétszeres kazimir,
Struk, bristol , cord , ripp és más egészen új, nadrágra való szöveteiket, poszto
kat generáli és tiszti formaruhákhoz, valamint magyar gála ruhák
hoz, a' legnagyobb mennyiségben, ’s a’ legjobb minémüségig.

Fejér és színes ángol flanelleket, igazi Styriai azort vadász-és úti ru
hákra, parquet posztókat és loterítőket.

Különös szép szinü draps de mousselill-eket, dáma-köpönyegekre.
Livree posztokat |  és  ̂ szélcsségüeket.
Egy egész darab, vagy nagyobb l i v r é e - p o s z t ó  vételnél, úgy, mint akármelly 

gyári raktár, a’ legillendőbben szabott gyári árokon szolgálunk.
Végre, hogy a’ tisztelt Közönségtől irántunk általánosan mutatott bizodaJmat még in

kább megalapítsuk, igazi, tiszta, hibátlan és aránylag lehető olcsó portékákról jót állunk ; 
és hatalán a’ vevő ellenkezőt tapasztalna, kötelezzük magunkat, hogy a' tőlünk vett porté
kát készek leszünk visszavenni, ’s a* tárgyat a’ vevő tetszése szerint fogjuk elintézni. (3 )

Második Félesztendő 1835.
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^ 2 ) H ir d e t m é n y #  Tudtára adatik a' közönségnek: hogy Duna-Földváron alól ts 

Tolna vármegyében helyezett helységben Bölcskén, ts Vizer István uraság' curiális házánál 
26 öl széna 2 nagy kazalban; úgy hasonlóul 2 nagy baglya, egyszerre öszvesen mintegy 3,000 
mázsa széna; valamint 600 pos. mérő gabona, és 100 akó ó bor f. e. October 20kán reggeli 9 
órakor az említett curiális háznál tartandó árverés útján a többet ígérőnek azonnal, készpénz 
fizetés m ellett, e l ,  's által adatni fognak. A’ veendő jószágok’ olcsóbb elvitelét könnyíti az: 
hogy a’ Duna folyamának partja a' curiális háztól csak 6 lépésnyire esik melly a' szálítást 
nagyon könyiti. — Ezen kitűzött árverési időközben is az említett helyen Bölcskén lehet ér
tekezni, és alkuba ereszkedni; valamint hogy szénára nézve a' képpen is megtehetni az al
kut: hogy t. i. akár birkát, akár szarvasmarhát télre oda hajtani, és anyi jó takarmányon ki 
teleltetni lehet, a' midőn a' kiteleltetéshez szükséges szalma-is két kazalban 20 öl szalma e- 
zennel ingyen ajánltatik az ott hagyandó trágyáért.

Nemesb fajú birkák, 's szálos fiatal 3 , ’s 4 esztendős tinók is legjobb takarmánybeli 
leleltetésre feliből elfogadtatnak —  a'takarmány mennyiségéhez mérsékelve. (3 )

(2) Hirdetmény. A' nagy mélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik, hogy f. esztendei October Okán Zombor mezővárosában a' k. kam. ad
m inistrate épületében tartandó nyilvános árverés útján az Apatini k. kain. uradalom részéről 
649 a' Palánkai kir. kam. uradalom részéről 264 és a' Kulai k. kam. uradalom részéről 1972 
öszvesen tehát 2785 pos. mérő idei termésbéli nyári repcze, a' legtöbbet ígérőnek egészben 
vagy részenként, 's azonnali készpénzfizetésért eladatni fog. Melly árverésre a1 venni szán
dékozók a’ veendő repcze mennyiségéhez alkalmazandó tiz percenti bánatpénzei ellátva meg
jelenni ezennel hivatalosak. Budán, September 22d. 1835. (3 )

Figyelmeztetés téli és más ruha készítése iránt.
A lólirt, mint a’ kinek már több lefolyt évek alatt e’ részben a’ fő nemességnek és a’ nagy 
érdemű közönségnek eránta tapasztalt, ’s általa mindenkor a’ legháládatosabh köszönettel vett 
bizodalmát megnyerni szerencséje volt; alázatosan jelenti: hogy ő azon divat-kép szerint, 
melly a’ R e g é l ő  és H o n m ű v é s z  f. évi 7ldik számához volt m ellékelve, készít és ké
szíthet b e k e s e k e t  és más téli ruhákat, hosszú d o l m á n y o k a t ,  Z e k e  és Ár p á d  kön
tösöket, mellyck a’ legjobb pesti szűcs-mesterek által leendenek prémeztetve. — Azon minden 
renden lévő Hazafiaknak, kik ezen vagy bár melly formákra, magoknak ünnepies vagy kö
zönséges ruhákat parancsolni méltóztatnak : pontos és jutalmas szolgálatját ajánlja, kccsegte- 
tőleg reménylvén , hogy valamint eddig , úgy ennekutánna is a’ főnemességnek és a’ nagy érde
mű közönségnek bizodalmát ’s tökélletes megelégedését kész szolgalatjával meg fogja érdem- 
1 » ni. Pesten Sept. 26d. 1835. K o s ty á l  Á dám  polg. férjfi szabó-mester. (3 )

(3) Hirdetmény« A’ nagymélf. m. k. udvari Kincstár rendelése következésében 
szabad kir. Debreczen városához tartozó Kokaslói cserépvető jövedelme, bárom egymás- 
u ,ín következendő esztendőre, folyó esztendei November Íjétól kezdve , ugyanezen esztendei 
t).:*oher őkén tartandó árverés útján bérbe fog adódni, — mellynek folytában a' bérleni ki- 
' anók a fonr nevezett városházához, a1 hol az árverés szokott reggeli időben tartatni fog, 
1) mi iipenzi 1 ellátva, ezennel meghívatatnak. Budán, September lökén 1835. C3)

(2 ; Pesten a Kerepesi úton,  1349. szám alatti házban, egy gabona töltő hely több 
szakaszokra felosztva minden órán haszonbérbe adandó. (3)

Budán, September 30dikán kijött számok: 46. 61. 30. 82. 55.
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M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
Pestre Oct. 2dikán délutáni 4 óra tájban ér

kezett Estei Ferdinánd Ő kir. Magossága ’s a’ 
Vadász kürt fogadóba szállott. Megérkezte után 
magyarországi fő hadi kormányzó 0  Excjával 
tüstént a’ Rákosi tábort látogatá-meg. Vasárnap 
innét Erdélybe fogjá útját folytatni.

P o z s o n y  Sept. 28dikán. E’ napokban az 
úrbérrel öszvekötött 's még e’ jelen országgyfdé- 
se alatt eldöntendő kérdések felett tartatnak ke
rületi tanácskozások. Illyen kérdések: 1) Váljon 
a’ nemes, ki jobbágyi telek birtokában ’s ha
szonvételében van , fizessen-e adót ’s micsoda 
tárgyaktól 2) váljon a’ köz munkákat személye
sen teljesítse 3) a’ házi pénztárba fizessen-e? 
Az e’ tárgy feletti vitatás Sept. 26dikán végző
dött; ma pedig a’ czikkely szerkeztetése felol
vastatván, közírásra adatott. Egyszersmind So
mogy vármegyének emez indítványa : „hogy a’ 
puszta jobbágyi telkektől, míg azok mcglakosí- 
tathatnak, azok által, kik talán használják, ha 
Ríldesurak is a’ haszonvevők, a’ közterhek vi
seltesseneku elfogadtatott.

(Az úrbéri tárgyat illető Sept. 21diki felí
rásnak folyt, ’s vége)

Egyéberánt az úrbéri tárgyakban alkotandó Tör
vényekre nézve további megállapodásunkat követke
zőkben foglaljuk, úgymint: A’ II-dik és következő 
Törvény-zikkelyekben előforduló „Alsó Tót Ország1- 
nevezetet olly országos határozásnak, mellyet többé 
változtatni nem lehetne, mind a’ nyilván fentartott 
visszalépési óvásnál, mind pedig annál fogva sem es- 
mérhetjük-meg, mivel az Ország Rendei, és a’ Feje
delem közötti értekezések természete is azt hozza ma
gával, hogy miután Felséged az elejébe terjesztett 
országos megállapodásnak, a’ Bánsági Vármegyék ne
vezetét érdeklő ágát el nem fogadván, ezt az ország- 
gyűlési további értekezés útjára igazította-vissza, ez
zel a’ szinte azon természetű másik tárgy, úgymint: 

Második Feleszieudo,

az „Alsó Tót Országi4* nevezet eránt is az ország- 
gyűlési további értekezések útját kétségtelenül, és egy
aránt felnyitotta, azért is , ellenvetésül nem szolgál
hatván e’ részben az is, hogy az úgy neveztetni kí
vánt „Alsó Tót Országi“ 3 vármegyékben a’ jobbágy
telki állományok mindenütt egyenlők; mivel ezen kör- 
nyíilmény a’ Bánsági 3 vármegyékre nézve is egyaránt 
előfordul, sőt Posega vármegyében, ha bár a’ telki ál
lomány közé tartozó holdaknak száma nem is, de a’ 
holdaknak □  ölei száma a’ más két vármegyékétől 
nevezetes mennyiségben különbözik; az 1715: 92dik* 
és 1751.* 23dik törvény czikkelyek rendeletéhez is ra
gaszkodva , a’ kegy. kir. válaszi javallatot továbbá 
sem fogadhatjuk el. A’ Illdik Törvényczikkely 4dik 
$sa 2dik szakaszára a’ kegy, kir. válaszi javallatot 
elfogadván, sőt hogy az ,,elbecsiilés“ szó értelmére 
nézve minden kétség, és homály eltávoztathassék, 
nyilván kifejeztetni kívánván azt: hogy azon elbo- 
csülésen, mellynek alkalmával a’földes úr a’ jobbágy
nak ingyen adott épületi fák árát általános becsárból 
levonhatja, egyedül a’ Hármas Könyv Iső rész 4üdik 
czímjének rendelete következésében történő elbecsülé- 
sek eseteit érteni kellessék, a’ jelen szakasz szerkez
tetekét változtatni így kívánjuk: „Azon helyeken pe
dig, mellyeknek határában az uraság erdejében annyi 
épületi fa találtatik, hogy abból az erdei rend sérelme 
nélkül eladni lehet; ’s a” jobbágyoknak az Urbér, vagy 
következett úrbéri rendbeszedések, vagy pedig a’ di
vatozó szokás szerént ingyen való épületi faizás ha
szonvétele engedtetett, a’ földes úr továbbá is az ed- 
dig gyakorlatban volt, és ennél nem nagyobb mennyi
ségben jobbágytelki vagy úrbéri zsellérház, és istálló 
fedelére (ide nem értvén azonban a’sindelyt, és desz
kát) a’ szükséges fát ingyen adni köteles, egyedül a’ 
Hármas Könyv Iső rész 40dik czikkelyének rendelete 
esetében történő elbecsiilés alkalmával szabadságában 
fog állani a’ földei úrnak az, hogy a’ jobbágyainak 
ingyen szolgáltatott épületi fák árát a’becsár általános 
sommájából levonhassa“ Egyéberánt, a’ jelen 4dik 
§us 5dik szakaszában valamelly változásnak szűksó-

28. Szám.
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güt annál fogra nem látjuk, mivel abban nyilván ki
fejezve van az, hogy a’ 4dik §us 2dik szakaszában 
foglalt esetekben az épületi fajzás haszonvétele a’ 
jobbágyokat a’ határkivüli uradalmi erdőkből is fogja 
illetni. A’ Midik Tör vényczikkely 7dik §ára az or
szágos eddigi szerkeztetes, és a’ k. kir« válaszi ja
vallat között főképpen annyiból állván a’ külömbség: 
hogy ezen javallat szerént a’ jobbágy boltjának ha
szonbérbe való szabad adásától a’ hellybéli, és külföl
di lakosok pedig haszonbérbe szabadon vehetésétől el- 
Karatnának, ehhez továbbá is azért nem járulhatunk ; 
mivel meg vagyunk győződve arról, hogy a’ boltnyi
tás, vagy kibérlés szükebb korlátok közé való szorí
tásával ezen egész intézkedés egy részről a’ nemzeti 
szorgalom, és kereskedés gyarapítására arányzott czél- 
zatnak meg nem felelne, másrészről pedig a’ jobbágy
ságra nézve jótékonyságát nagyobb részént elveszít
vén , pénzének boltok építésébe való fektetésére is 
nagyon esekély ingerül szolgálna. Egyéberánt semmi 
okát nem látjuk annak, hogy azt, ki már helybeli 
lakos, ’s így a’ földes úr által is lakosnak befogadta
tott, a’ jobbágy boltja kibérlésétől eltiltani, vágyéiró l  
más helyen rendelkezni, miért kellenek ? továbbá meg 
lévén szabva az is, hogy a’ helységben lakossággal nem 
híró nielly idegennek tilthassa el a’ bolt-kibérlést a’ 
földes úr ? ezzel csak a’ földes úri önkény, nem pedig 
a’ jus korlátoltatik. Végre a’ §us utolsó szakaszában 
azért lévén szükséges a’ boltbeli just gyarkorló Köz
ségekről nyilvános rendelést tenni, mivel illyetén köz
ségek többek találkozván, ezeket törvényes rendelet 
nélkül hagyni, és a’ földes urak jusánál szélesebb 
jus gyakorlatával mintegy felruházni nem lehet, de 
ott is hol eddig a’ boltoktól semmi taksa’ nem fizet
te tett ,  a’ divatozó szokást azon elvnél fogva kellet
vén meghagyni: hogy a’ jobbágy sorsa az eddiginél 
rosszabb ne legyen, ezen utolsó szakasznak elébbi szer- 
keztését átalánosan megtartani kívánjuk. A’ VIdik 
Törvényczikkely lső §sa lső szakaszára. A’ közsé
gek bírái választásának a’ k. kir. válaszban javal
lott azon módjához, hogy hozandó törvénnyel ezutánra 
is mindenütt, és egyaránt csak az eddig divatozott 
gyakorlat hagyattassék meg, annál fogva sem já
rulhatunk ugyan, mivel a’ törvényhozásnak, habár 
méltó figyelemmel lennie kelletik is a’ községekben 
fennálló szokásokra; feladásainak mindazáltal egyik 
fő ágát az teszi, hogy e' részben is a’ becsúszott visz- 
szaclések, és helytelen korlátozások elhárításával ál
landóéi megtartandó rendet szabjon. Ennek eszközlése

tekintetéből azonban abban állapodtunk meg, hogy 
mindenütt, hol az eddig divatozott gyakorlat szerént 
a helybeli lakosok öszvesége minden külömbség nél
kül befolyt az elöljárók választásába, ezen mód to
vábbá is tartassák meg, egyébütt pedig, hol eddig bár 
melly külömböző választási módok divatoztak, közön
séges szabályát jövőre az szolgáljon, hogy minden 
helybeli lakos, kinek a’ helységben, vagy annak ha
tárában háza vagy egyéb fekvő birtoka van, az elöljárók 
választása alkalmával szavazattal bírjon, ’s ennélfogva 
az említett lső §us lső  pontját ekép kívánjuk módosi
tatni: ,,A’ község birája a’ földes úr áltál kijelelt 
legalább három alkalmatos lakosok közűi, az esküdt 
emberek pedig, és kis bírák minden földes úri kije
lel és nélkül, és ugyan mind ezek , mind amazok olly 
helyeken, hol az eddig divatozott gyarkorlat szerént 
a’ helybéli lakosok öszvesége minden külömbség nél
kül befolyt az elöljárók választásába, továbbá is azon 
módnak megtartásával, egyébütt pedig, hol eddig 
bár melly külömböző választási módok divatoztanak, 
minden a’ helséghen, vagy annak határában házat, 
vagy egyéb fekvő javakat bíró, és a’ választáson je
len lévő helybéli lakosoknak egyenként számítandó 
szavazatával esztendőnként fognak választatni; a’ köz
birtokosakra nézve a’ bíró választása eránt az rendel
tetvén különösen, hogy ha azok magok közt három 
nap sem egyeznének meg a' kijeleiendök eránt, illy  
esetben az illető szolgabíró a’ községnek bíróságra 
alkalmatos három személyeket választás végett ter
jesszen elő.“ A’ Vlldik Törvényczikkely 3dik §ára. 
Mind azért, mert az itt kérdésben lévő visszahelyhez- 
tetés tárgyában a’ szolgabíró, és eskütt által hozan
dó végzés a’ megyék ,köz gyűlése által fogván meg- 
bíráltatni, ezzel a’ felek biztosításáról eléggé van 
gondoskodva, mind pedig azért, hogy az úrbéri al
sóbb, és felsőbb ítélőszékek hatóságától és szorgal
mától bíztossan reményű a’ törvonyhozás, hogy köte
lességekben pontossan eljárván az úrbéri úton való 
igazság-szolgáltatás hosszú időre terjedő , és késedel
mes nem lészen, mind végre azért is , mivel az úrbéri 
és a’ polgári sommás visszahelyheztetések között azon 
tetemes külömbség van : hogy az utóbbiakban a’ kér
dést, ha ez a’ szabadon szinte felhagyott törvény ren
des útjára kerül, a’ rendszerénti törvényes ítélőszé- 
kek ítélik e l ; az elsőbbekben pedig az úrbéri úton is 
a’ kérdést éppen magok azon úrbéri ítél »székek ítél
nék el, inellyek a’ folyamodás xítján is hoznák az íté
leteket; arra, hogy a’ szerkeztetésben a’ folyamodás
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útja is nyilván fenhagyattassék, nem hajolhatunk. 
Az 5dik §us 3dik szakasza a) pontjára az eránt, liogy 
a’ 60 ftkon túl nem terjedő kárra nézve hozott végzés
től a’ megyék törvényszékére birtokon kívül történ
je« a’ fellyebbvitel, a* k kir. válaszban sem tétet
vén észrevétel, és így azon inód továbbá is maradván, 
mi illeti a’ 60 ftkon feiyül terjedő károk eránti fel- 
lyebbvitelt; attól, hogy illy esetekben az líriszékek 
ítéleteitől az illető felet: ,,a’ Törvények értelméhez 
képest1* illesse a’ fellyebbvitel, annál fogva nem tá
vozhatunk el, mivel azon felül hogy minden ollyatén 
károk eránt indítandó pereket úrbéri útra hárítani 
mind igen alkalmatlan, mind czéleránytalan volna, a 
károk megítélése tárgyát mint nem is a’ földes úr, és 
jobbágy közötti viszonyokból folyó állapotot egyenes- 
sen úrbéri útra , és így az úrbéri ítéló'székek elejébe 
tartozó tárgynak sem tartjuk, ’s az hogy róla még is 
e’ helyen rendelkeztünk, egyedül azon nézetből tör
tént, hogy a’ károk esetei gyakoriak, és majd nem 
minden napiak lévén, kivált a’ jobbágyság itt az úrbé
ri törvények sorában együtt, és egyszersmind láthas- 
a ,  és tudhassa azt i s ,  hogy a’ kártételek eseteiben 

mind reá, mind földes urára nézve a’ törvénynek ren
deleté miből áll? Ugyan azon 5dik §us 4ik szakaszára 
szinte a’ fellyebbi okoknál fogva nem egyezhetünk 
meg ugyan abban i s , hogy ezen §us ama szavaknál 
,,és ar vétekhez mérséklendő ^büntetés alá vettessék“ 
bérekesztetvén a’ következő több sorok kihagyattassa- 
nak, ’s e’ részben még azon tekintet is figyelmet ér
demel, hogy ha a’ szakasz szerkeztetése a’kép módo
síttatnék, ennek majdan ollyan magyarázatú értelme 
is tulajdoníttathatnék, mintha t. i. a’ jobbágyoknak, 
vagy cselédeknek a’ jelen §ban érdeklett tetemesebb , 
és minden esetre köz fenyíték alá tartozó vétségeiket 
azon földes urak is úriszéken ítélhetnék - m eg, kik 
különben vér bírósági jus gyakorlatával felruházva nin
csenek, mindazáltal hozzá járulván ahhoz, hogy itt a’ 
,,Törvényszék“  nyilvános megemlítése hagyattassék-ki, 
a’ jelen szakasz utóbbi sorai szerkeztetését így kíván
juk módosítatni: ,,A’ jobbágyok, vagy cselédek által 
elkövetett tetemesebb kihágások megfenyítése a’ bün
tető rendszerénti ítélőszékekre tartozván.“* Végre mi 
illeti Felségednek a’ jelen Országgyűlése] közelebbi be
rekesztése eránt kinyilatkoztatott kegyelmes akarat
ját} őszinte egyenességgel kimondjuk, hogy azon Fe
jedelmi nyilatkozás bennünk az egész hazát érdeklő , 

nagy fontosságú tekinteteknél fogva szorgos aggo
dalmat okozott. Ugyan is forrón óhajtottuk 9 hogy

miután o!ly régi és ismételve szorgalmazott [kívánat,! 
az a’ nemzetnek, hogy a’ köz igazgatást, az igazság 
kiszolgáltatásai , és az Ország belső elrendezését tár
gyszó törvényeknek rendbeszedése, javítása, és a’ 
mennyiben szükséges azokhoz, miket az idő körül
ményei megkívánnak, alkalmaztatása már valahára tör- 
ténjék-meg, miután az országnak 179% esztendőben 
egybengyülekezett Kendei mind azon tárgyat, mind a* 
törvényeken ejtett többszörös sérelmeket, mind pedig 
a’ nemzetnek legjelesebb kívánatait országgyűlési ér
tekezés, és egyezkedés útján felvétetve orvosoltatni, 
és tellyesíteni kívánták, dicső emlékezetű Ildik Leo
pold Király vette javallatba azt, hogy mind azok rend
szeres úton vétessenek intézet a lá , miután továbbá a» 
179% 67. Törvényczikkely rendelet« folytában el is 
készített rendszeres munkák több mint 30. esztendőkig 
fel nem vétetve hevertek mind addig, míg azokat az 
idők, és körülmények tetemesebb változása miatt új
ra kidolgoztatni kelletett, miután végre a’ jelen Or- 
szággyűlését a’ néhai Felségnek atyai gondoskodása 
azon czélra határozta, hogy a’ kidolgozott rendszeres 
munkáknak országgyűlési tanácskozás alá vételéből 
bölcs törvények hozattassanak9 ’s arról, hogy ez a’ 
néhai Felségnek eltökéllett akaratja légyen a’ nemz *t 
1833dik Április 16kán kiadott kegyelmes Válasza áltat 
is biztosíttatott, a’ jelen Országgyűlése eleibe kitűzött 
minden tárgyak általánosan bevégeztettek , erántok Tör
vények is alkottattak volna. Azonban fájdalmasan lát
juk, hogy most e’ jelen Országgyűlésének közelébbi 
bérekesztése egyedül azon kijelentéssel adatik tudtunk
ra , hogy az öszveszedett sérelmek ’s kívánatok, és a* 
szokottaknak mondott országgyűlési egyébb tárgyak, 
terjesztessenek-fel, a’ haza boldogságát mélyen érdek
lő egyébb tárgyaknak a’ Törvényhozás útján mikori 
elintézéséről? Js az e’ részben többször ismételt Feje
delmi ígéreteknek bizonyos, és tettlegi tellyesítéséről 
pedig csak említés sem tétetik, ’s a’ nemzetnek, melly 
bajainak illy hosszasan halasztott orvoslásán méltán 
aggódik , semmi biztosítás , semmi nyomos vígasztalás 
nem nyújtatik. Ila tehát a’ k. kir. Válaszban felho
zott okok, ’s különösen az adózó nép javának tekin
tete szükségessé teszik is azt; hogy az úrbéri törvé
nyek tettlegi behozása a’ többi rendszeres munkálatok 
végső befejezéséig el ne halasztassék, hanetn azoknak 
királyi megerősítése után a’ jelen Országgyűlése bere
kesztessék, mindazáltal ebben a’ nemzeti köz kívánat 
tekintetéből is csak egyedül azon világos , és tettleg 
tellyesítendő feltételek mellett nyugszunk-meg : hogy

)(
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a) Valamint Felségednek dicső emlékezetű Attya is 
1833diki Április 16dikán költ kegyelmes Válaszában 
már nyilván inegösnie'rte azt: hogy az Ország köz ja 
vának előmozdítását, *s bajainak orvoslását huzamo
sabb, es bizonytalan időkig elhalasztani nem lehet, 
sőt kinyilatkoztatá , hogy ezen elhalasztás szándéká
ban sem ált, úgy most a* nemzet világos törvénnyel 
biztosíttassák arról, hogy a’ köz boldogság gyarapítá
sát tárgyazó törvények alkotása végett az Országgyű
lése a’ lehető legrövidebb idő alatt ismét öszve fog 
hívatni , sőt ezen jövőre Pest városában tartandó Or
szággyűlésének minél közelebbre rendelendő határnap
ja is ,  azon most alkotandó törve'nyben nyilván kije
lentessék. b) Magunk érezzük e's tudjuk legjobban a- 
zon bajokat es híjányokat, meliyeknek súlya legérez- 
hetőbb, ’s a1 mellyek tüstént! előleges eligazítást, és 
orvoslást kívánnak, szükségesnek látjuk tehát, hogy 
azon egy részben már ki is jelelt tárgyakon kívül ,  
mellyek az úrbéri törvényekkel olly szóró« kapcsolat
ban állanak« hogy Törvény általi elhatározások nél
kül magokat az úrbéri törvényeket se lehetne czélerá- 
nyosan végrehajtani; némelly minél előbb meghatáro
zandó tárgyak eránt, mellyek a’ nemzet kívánságának 
és hazánk köz javának tekintetéből halasztást nem 
szenvednek, még e* jelen Országgyűlése alatt Törvé
nyek alkottassanak, ’s Felséged által szinte az úrbéri 
törvényekkel együtt kegyelmesen erósíttessenek-meg. 
Végre c) Soha, és semmi tekintet alatt nem távozhat- 
ván-el az 1790/1 : 13dik Törvényczikkelynek ama vi
lágos rendeletétől, hogy az Ország sérelmei minden 
Országgyűlésen eggyűl egyig és mulhatatlanúl orvo
solva enyésztessenek-el; méltán kívánjuk , hogy Fel
séged a’ már felterjesztve lévő , és ez úttal is még 
felterjesztendő minden sérelmekre és törvényes kívá
natokra királyi megnyugtató kegyelmes Válaszait a’ 
jelen Országgyűlése alatt kiadni méltóztassék» Kik e- 
gyéberánt ’s a’ t*

(Kir. kamarai híradás).
A’ nagym. m. kir. udv. Kamara Kapnikra 

erdősáfárrá Laposbányai fő erdős Apostol Aloizt; 
Gyökési erdős Novotny Károlyt Viszokára b. ír
nokká; Polhorai erdős Prötschl Józsefet Gyökési 
erdőssé nevezte. Yisnyei János Altendorli sómá
zsás megholt.

A’ p e s t i  m a g y a r  s z í n h á z ,  t. ns Pest 
vmgye előjáróinak buzgó hazafiságuk ’s fárad- 
hatlan igyekezetök következésében óhajtott létét 
megkezdette. Nem tartottuk ez iránt a’ követke
ző érdekes okleveleknek közlését a’ középponti

magyar színészet pártfogóival. Alul írt, minek- 
utánna a' múlt 1834dik esztendőben sz. kir. ns. 
Pest városában a1 hatvani kapun kívül fekvő ű- 
res fundusomat a’ tek. ns vármegyének olly vég
re , hogy ott, és azon magyar nemzeti theatrum 
építtessek, oda ajándékoztam volna, most, a’ 
midón a1 tek. ns vármegye az építéshez már hoz
zá fogni akar, az érdeklett fundust a’ fent em
lített czélra ezennel tökéletesen áltaiírom, enge
dem , és megbízottam által resignálom. — Azon 
esetre mindazonáltal, ha netalán a’ magyar thea
trum felépítése valamelly akadályok miatt vagy 
most nem sikerülhetne, vagy azon fundust jö
vendőben akármelly más czélra, és nem a’ mos
tani általam kívánt magyar színház építésére, és 
fentartására akarnák fordítani; akkoron azon fún- 
dusról további rendelkezésemet, és a’ dologba 
való beszóllásoinat magamnak és successorimnak 
fentartom. — Mellyről is a’ feljebb írt mód sze
rint ezen fassionalis ajándékozó levelemet két e- 
gyenlő párban, meliyeknek egyike a’ tek. ns 
vmgye leveles tárába, a’ másika pedig az én le
veles táramba tétessék, nevem aláírása, és szo
kott pecsétem alatt kiadtam. Gedellőn Sept 22ik 
napján 1835 észt. Herczeg G r a s s a l k o v i c h  
An t a l .  m. k. (P. H.) 1835dik észt. Septemb. 
23ikán fő méltóságú Grassalkovich Antal Ő her- 
czegségének jelen, Gedellőn 1835dik esztendei 
Sept. 22dikén költ, ajándék-levele következésé
ben a’ bent érdeklctt üres fundus többeknek je
lenlétében táblabíró ’s uradalmi praefectus An- 
drássy Mihály úr, mint tisztelt O berczegségé- 
nek e’ végre megbízottja által az alólírt alis
pánnak a’ hely színén álfaladatott, ’s ugyan azon 
alispán által tek. ns Pest vármegye részéről a’ 
bent kitett czélra általvétetett. Költ Pe>tcn mint 
feljebb. F ö l d v á r  y G á b o r  m. k t  k. ns Pest 
vmgye alispánja, Andrássy Mihály m k. mint er
re megbízott átadó. (P. IIA Ezeknek követke
zésében 1835diki Sept. 26dikán a’ theatrum fel
építése iránt az alku építőmester Z i t t e r b a r t h  
úrral megtétetett, és az építési élőmunkák Sept 
28dik napján elkezdettek. Segélje bár az ég e’ 
nemzeti szép vállalatot mennél előbb czéljához, 
és áldja-ineg annak nagy lelkű alapitójit, ’s min
den buzgó hazafit, ki annak létesítését áldozat- 
jával előmozdítani fogja! (Honmüvész.)

Ke v e r m e s r ő l .  A’ jó tett hálát érdemel. 
Tek. Csanád vármegye főispányi helytartója Ke-
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vermesi Tököly Péter úr Ivevcrmes nagy terje
delmű pusztáján már ‘20 évek óta letelepült ’s 
most 1700 főre menő lakosok neveltetési szomo
rú sorsát érezvén, minekutánna a’ lelkész tar
tásról nagy Jeiküen gondoskodott, ön költségén 
egy elég térés egyházat építetett, azt díszes ol
tárral , szószékkel és minden szükséges díszru
hákkal ellátta volna, azt az itt lakó magyar ajkú 
hívek nagy örömére több ezer ember jelenlétében 
Sept. 20dikán Főtiszt. Róka József Makai espe
rest és plebánus által felszentel tété. E1 jeles tet
tért Revenues lakosi az egész Haza előtt há
lát mondanak nevezett atyáskodó földesuroknak; 
egyszersmind szívből óhajtják, hogy e’ vmegye 
roppant pusztáin lakó több sorsosikat is illy sze
rencse érje.

Ferik Ahmed basa török rendkívüli követ 
Pozsonyba Sept. 24dikén érkezett, ’s más nap 
csász. kir. Főherczeg Nádorispány Ó Fenségénél 
tevén udvarlását, délkori 12 órakor tovább u- 
tazott.

Juranics Antal gjőri püspök Ő Méltósága 
Bőrcsön, Győr-megyében szép új egyházat épí- 
tetvén tulajdon költségén, azt Sept. 20dikán szo
kott ünncpiséggel felszentelé. A’ nagy számmal 
egybegyiilt hívek előtt Szerdahelyi Antal szanyi 
plebánus úr ez alkalommal Solt. 121: 1. v. ve- 
vén-fel tanítása tárgyául, épületes egyházi be
szédet tartott

Printes, az ázsiai calcuttai társaság titokno- 
k a , mint említi a’ frankfurti újság, a’ Schweizi 
egyetemek számára is megküldte Körösi Csorna 
Sándor eidélyi hazánkfiának tibeti grammatiká
ját , és szókönyvét.

Múlt Sept. hónak 30dik napján Sz. Kir. Pest 
városában tartatott a’ Pesti ev. ágost. vallása es- 
perestségi gyűlésben, ugyan azon esperestség’ 
egyházi renden lévő tisztikarának építőszéke (vá
lasztása); a’ mellyben az illető gyülekezetektől, 
pecsételt levelekben bé jött szavaknak többsége 
által választattak: Fő-esperestnek nagytiszteletü 
Sárkány Sámuel, egyházi prédikátor. AI-espe- 
restnek nagytiszt. Esztergály Mihály Péteri pré
dikátor. Főjegyzőnek: tiszt. Knaar János, Kis 
Harlai pred. Aljegyzőnek tiszt. Jakubo^cs Pál, 
czinkotai pred. Özvegyi intézet’ pénztárnokának 
tiszt. Kollár János, Pesti pred. Esperestségi pénz
tárnoknak tiszt. Brocken József Domonyi pred. 
Aszódi megye’ Decanusának: tiszt. Braxatoris

Károly Atsai pred. Czinkotai megye’ Decánusá- 
nak: tiszt. Meitzer János Bakos Keresztúri pred. 
Pilisi megye’ Decanusának: tiszt. Farkas Má
tyás Jrsai pred. Sólti megye’ Decanusának : tiszt. 
Yálka János vadkerti prédikátor urak.

Sompgyi Lóverseny.
(végbement Aug. 3tdikén, S*pt. ! ’s 2dikán).

Valamint már előre is kihirdetve volt a’ so
mogyi lóverseny ’s jeles csikókra alapított jutal
mak osztása a’ meghatározott napokon ’s a’ He- 
tesi gyepen, úgy szinte az eladásra szánt lovak 
árverése is ugyan Hetesen végbement; névsze- 
rint Aug. 30ikán a’ pályatéren megvizsgáltattak 
az I és 2 észt. csikók, ’s a’ megjutalmazásra ha- 
tárzottak külön állíttatván, az oda vezetett 54 
darab egy esztendősek közűi 5 darab gazdáji, és 
ugyan: aszalai lakos Györg) fi János 25 fr ., lát- 
rányi lakos Varga János 20 for., somi lakos Do
mokos Péter 15 fr., törökkoppányi lakos Varga 
László fO fr ., gyarmati lakos Forró Mátyás 5 
fr.; továbbá a’ 45 darab 2 esztendősek közűi 
négynek gazdáji ’s nevenként Kapos-Fíiredről Vö
rös János 25 fr ., Aszalóról Kovács Mózses 20 
fr., Eddéről Szabó József 15 fr., és Gödéről De
res Albert 10 fr. jutalmat nyertek pengő pénz
ben, ’s e’ jutalmak a’nyertes jobbágyoknak mu
zsika szó közt osztattak-ki. Aug. 3 Idikén délután 
a’ paraszt lovakra nézve próba futtatás tartatott. 
Ez alkalommal néhány ifjú úr is különös fogadá
sok mellett versenyt futtatott. Sept. Isőjén dél
után 3 órakor kezdődött az 1 angol mértföld hosz- 
szaságu pályán az ismételt verseny-futtatás, ne
vezetesen :

1) Gr. Hunyady úr Mizar nevű szürke mén 
lova; Czindery László úr 3 észt. sárga heréit lo
va; gr. Zichy Edmund úr 3 észt. p. m. lovaSplin- 
debar, és Tallinn István úr sül-szőrü fék. lovat 
2 angol mérföldet futottak körűi, (az utolsó ki
tört), és gr. Hunyady Mizarja mint első nyert 
30 aranyat.

2) Paraszt lóversenyre kiállíttatott 6 ló. El
ső díj 70 , második díj 40 pengő for. Az elsőt 
hetesi jobbágy Szabó István s. 3 észt. kanczája, 
a’ 2dikat Mozsy János várdai jobbágy vil. p. 7. e. 
heréit lova nyerte-meg.

3) Különös fogadás mellett gr. Altban pej 
paripája és gr. Festetics Miklós s. 4 e. ménje kö
zött történvén futtatás, ez utóbbi nyeré-el a’ ki
kötött 20 aranyat. E’ futás igen jeles volt.
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4) Adózók (nem  jobbágyok) lovai versenyé
re egy mészáros, egy megyei katona, hg. E s 
terházy egyik hajdúja ’s néhány mesterember ál- 
lítottak-ki lovakat. A’ díj volt 10 arany, Czin- 
dery László úr adománya, ’s hg. Eszterházy ka
posvári hajdúja lova nyerte-el,
Sept. 2dikán délutáni két órakor újra elkezdődtek a’ futtatá

sok ’s névszerinti
1) Ismételt futtatásra a’ díj 20 aranyban ha- 

tároztatván, béjelentetett gr. Festetics Miklós úr 
3 észt. s. kanczája Mary, lovasán fék. sapka, 
zöld derék, veres új. Czindery László úr 3 észt. 
p. méncsikaja Splindebar, lovasán vörös sapka 
és új, fejér derék. Appel József úr sz. heréit 6 
észt. lova, lovasa maga, ki is a’ pályának elő
szűri eljárta után lovát visszahúzta ’s így ismét
léskor a’ két első futván, ezek közt Mary Ion 
nyertes. Gr. Festetics M. úr ezen 20 arany nye
reséget a’ társaságnak azon feltétel alatt, hogy az
zal a’jövő esztendei díj szaporítassék, általadta.

2) Jobbágyok lovai versenyére díjul 60 és 
30 pengő for. tétetvén k i , futott érte 8 ló , ’s 
köztük Horvát János hetesi jobbágy 14 észt. fék. 
heréit lova az első, ’s Szabó István ugyan hetesi 
jobbágy 16 észt. fék. k. lova a’ 2ik díjt nyeré-el.

3 ) . Ismét jobbágyi lovak versenye. Díj 50 
és 20 pengő fr. Futottak többen, nyertes kapos- 
mérei jobbágy Sára Mihály vil. p. 3 észt. csikaja 
lső ; ’s Béres József várdai jobbágy 4 e. f. heréit 
lova 2dik.

4) Csapody Pál és Czenner urak tettek-ki 
2 aranyat oily lovak jutalmául, mellyek még 
nem nyertek. Futottak érte többen; nyertes Ion 
jutái jobbágy Pap József p. lova.

5) Végre gr. Festetics Miklós úr 6 aranyat 
oily feltétel alatt adott: hogy azok is , kik már 
több ízben futtattak de nem nyertek, jutalom 
nélkül ne maradjanak, hanem ezek közűi az el
ső 2 aranyat, az utána következők pedig egy egy 
aranyat nyerjenek. Továbbá Somsich Pál úr 1 
aranyat , ’s gr. Niczky György úr 5 pengő frtot 
hasonló szándékkal tettek-le; melly jutalmakért 
hatan futottak ’s a’ két első két két aranyat, a' 
többiek pedig egy egy aranyat n)rertek, úgy hogy 
azon adózók közül, kik futtattak, egy sem ma
radt jutalom nélkül.

A’ pesti ’s budai hegyeken a’ szüret jövő 
hétfőn az az Oct. 5dikén fog elkezdődni. Borunk 
elég savanyú leszen.

A U S T R I A .
Beira herczegné Ő kir. Magossága, D. Car

los fiaival együtt September I6dikán Laibachba 
érkezett. D. Sebastian infans hitvesétel együtt 
Sept. 7dikén ugyanidejött. D. Miguel is Lajbach- 
ba váratik.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Bon Sens következőket írja: Pasquier bá

ró hinni kezdi, hogy Fieschi őszinte volt azon 
előadásában, miként pénzt kapott ugyan, de nem 
tudja mellyik párttól. Valahányszor véleménye 
iránt tudakoztaték, mindég azt feleié, hogy sem
mi véleménye sincs, és sohase is volt; semmifé
le párthoz nem tartozik; a’ legitimistákat éppen 
annyiban veszi, mint a’ republikánusokat; élnie 
kell; és hogy midőn elibe terjesztették a’ gonosz
ságot, mellyre ajánlkozók, más segédforrása 
vagy ahhoz reménye nem volt. Az ajánlatok e- 
gyébiránt csekélyek valának a’ magára vont ve
szélyhez képest; csak 30 francja lett volna akkor, 
az ígért ajánlatokat bizonyosan nem fogadá-el. Erre 
ellenveték, meg kellett volna gondolnia, hogy a’ rósz 
tett (a’ gonoszság szóval még ekkor nem éltek), 
mellyre kötelezteték, csak pártmívlehet, és miért 
nem igyekezett legalább azt kitudni, mellyik párt 
akarja őt Lajos Filep ellen felfegyverzeni. „Azzal, 
viszonzá, keveset gondoltam ; pénzre volt szük
ségem , ’s egyeben nem aggódtam.a Fieschi meg- 
vallá, hogy már a’ napon, mellyen legelőször 
kérdezteték, ha Lajos Filep meggyilkolását fel- 
vállalná-e, pénzt kapott. Az ajánlatok még múlt 
Januárban tétettek. Sőt erről már elébb is beszél
tek neki, de sokkal bizonytalanabbul, mintsem 
azt valódiságnak vehette volna. Múlt Januártól 
fogva elkövetett gonoszsága napjáig mintegy 10 
ezer francot kapott, részint kész pénzben, ré
szint bankjegyekben. E’ pénzt, mint állítja, mind 
gyönyörűségekre költé ; de az ez iránt tett nyo
mozásból nem jött-ki illy tetemes summa. Kia
dásai feleslegének tehát vagy valakinél kell len
ni dugaszban, vagy csak azért valla 10 ezer fran
cot , nehogy azt gondolják, hogy életét csekély
ségért koczkáztatá. Fő dolog volt azt kitudni, 
hogy Fieschi pénzt kapott, ’s ezt ő könnyen 
meg is vallá. Bankierja, mondá, Morey volt, 
ki neki többször fizetett-előre. Morey ezt tagad
ja, állítván, hogy Fieschinek csak alamizsnát a- 
dott, miként nyüzgeségétől megmenekedhessék. 
Az ügyvivő, ki a’ Boulevard du Temple-on lévő
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házból a’ bért beszedni szokta, nem esmerte 
Moreyt annak, ki Aprilisben a’ szoba két fer- 
tályi bérét előre kifizette, mit Fieschi erősít, ’s 
szerinte maga Morey választotta-ki a’ szobát. A’ 
nyomozás addig nem fog előhaladni, míg hitele
sen meg nem valósul, hogy Ficschit Morey vesz- 
tegctte-meg, mit eddig csak Fieschi vall, őt pe
dig törvényszék előtt tanúnak jó lélekismerettel 
el nem fogadhatni. Morey író tábláján ugyan ta
láltatnak olly jegyzetek, például: „Julius hónap 
rémülést hozánd Francziaországra,u mellyek azt 
látszanak mutatni, hogy ő tudott a’ történendő 
dologról. De a1 jegyzetek, más bizonyságok hi- 
janyában, semmit-se bizonyíthatnak Morey el
len. Egyébiránt író könyvének minden jegyeit 
’s számait igen jól megmagyarázó. Háza, nyereg 
és bőr kereskedése, mióta fogságban ü l , be nem 
záratott. Morey igen szenvedd mes férfi; Pasquier 
urat többször megijesztő, ki Fieschit sokkal sze- 
retetre méltóbbnak találja. Ila kérdik tőle, mit 
felel Fieschi előadásira, kivel ugyan még szembe 
nem állítatott, azt mondja, hogy Fieschi nyomó
ul ember, ’s vele csakúgy volt érintésben, mint 
koldussal, kinek alamizsnát szoktak adni. Pepin 
úrra nézve azt vallá Fieschi, hogy tőle kapta a’ 
200 francot, mellyen a’ puskacsőket, port és ónt 
vásárlotta. Sőt azt is állítja, hogy Pepin hozzá 
ment megnézni, jól van-e készítve azerőmív. Ezt 
azonnal kinyilakrztatá Fieschi, mihelyt szólha
tott, mire azon ígéret által bíratott, hogy kegyel
met nyer, az az halálra nem ítéltetik, ha a’ dol
got, úgy a’ mint van, előadja. A’ nyomozó sze
mélyek ezóta nem igen világosodtak ez ügy ben, 
ámbár több személyek, kiket Fieschi szándéka 
végrehajtásában segítőjinek vallott, elfogattak. 
A’ Boulevard du Temple-on lévő ház kapuőjre 
’s ennek felesége, reménylék, ismét megesmercn- 
dik azon személyeket, kik,  Fieschi állítása sze
rint, lövéskor a’ szobában voltak; de ezek öreg 
emberek, ’s nem esmertek senkire se. Morey el
len súlyos körülmény annak megvalósulta, hogy 
Fieschi bőrládája házán ment keresztül, író köny
ve ebben vol t , mellyet annak felnyitásakor el
kapott ’s az árnyékszékbe vetett Maga mentségére 
azt mondja, hosy író könyvét Fieschi ellopta; 
a’ bőrládát magánál tartani nem akarta, ’s Las- 
save Ninához küldte, kiről tudá, hogy Fieschi- 
"vel összeköttetésben áll. A’ bőrláda csakugyan 
itt is nyittaték-fel Morey jelenlétében, miután

ő azt ugyannak ismeré, melly nála volt. Egy da
rabig azt is hívék, hogy Fieschit szándékában ta
lán némelly politikai menekvők segíték. Többká- 
véházbirtokosak megkérdeztettek, nevezetesen 
Nancy kávéházé St. Honoré utczában, hol a’ po
litikai menekvők leginkább szoktak összegyűlni. 
De semmit-se lehetett kitudni, mi e’ gyanítást 
valósíthatta volna. Fieschi egészen felgyógyult, 
’s igen fájlalja, hogy már nem tápláltatik olly jó 
eledelekkel, mintlábbadozása első napjaiban. Két 
hét óta La\ocat úrtól sem látogattatik-meg; min
den személyek ellen panaszkodik, kikkel érintés
ben volt; régi barátja, úgy mond, csak színből 
mutatott eránta részvételt, hogy így őt kituda
kolhassa. Fieschi pere most már bizonyosan nem 
kezdődik-el December előtt, ha ugyan addig vé
get érhet a’ nyomozás. Lassave Nina és Petit asz- 
szony Fieschit, gonosztette óta, nem látták. Hanem 
Fieschinek megengedtetett Petit asszonhoz írni, 
’s e’ levelében mondja: „Légy nyugodt, számű
zetéssel túlesem a’ bajon.“ E’ két asszony már hi
hetőleg szabadon bocsátaték, ha az idéző paran
csolatok elfogatási parancsolatokká nem változtat
tak volna. Most már csak a’ pairszék rendelheti 
szabadon bocsátatásukat. Ez esetben más sze
mélyek is vannak, kik szintúgy nem vettek részt 
Fieschi merészletében, mint Nina és Petit asz- 
szony, ’s várniok kell, míg pair uraknak tetszeni 
fog mezei tartózkodásikból visszatérni, ’s őket 
szabadságba helyheztetni.

P O R T U G A L L I  A.
Portugal királynéja külső ministerének, Pal- 

mella herczegnck tanácsára Sardinia minden con- 
suli ügyvivőit a’ portugali birtokokban intézked- 
hetéseiktől felfüggesztette, és sardini lobogó alatt 
minden hajóknak megtiltó a’ Portugal kikötőibe 
való evezést. E’ kizáratás a’ határozat napjától 
(Aug 31) két hónap múlva kedődik, hogy Sar- 
<Iiniában a’ rendelet kihirdetésére a’ kívánt idő 
megadassák ’s kikerültessék azon kár, mellyet 
Sardinia kereskedése a’ határozat nem tudása ál
tal szenyvedhetne. Okot adott e’ határozatra azon 
szóbeli utasítás, melly szerént a’ portugali ügy
vivő Sardiniát 24 óra alat elhagyni parancsol
tatok, a’ nélkül hogy e’rendszabás okáról értesí
tetek volna.

A’ Morning Herald Sept, idikéig terjedő 
tudósításokat vett Lissabonból, hol teljes csend 
uralkodott. A’ királyné isméti férjhezmenctelét
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illető kérdés semmivel se ment előbbre. Portu
gal igen virágzó állapotú; hat évi kegyetlen zsar
nokság ’s két évi pusztító polgárháború után hi
teiét heiyreállítá, sőt magosabbra emlé, és pedig, 
meg kell jegyezni, a’ nélkül hogy a’ népre új a- 
dót vetne, olly tünemény, melly a’ történet és sta
tus-gazdálkodás évkönyveiben példa nélkül való ; 
papirospénzét megsemmisítő, a’külföldi statusok
ra nézve a’ beviteli vámokat 50 pcentel szálitotta 
lejebb. Kárpótlást ád az usurpatio és kiköltözés 
alatt szenvedett polgárinak új költsönzés nélkül. 
Francziaország e’ végett Viliele ministeriuma a- 
latt egy miliardot költsönze.

A’ brazili követkamara Junius 15dikén D. 
Mariát a’ brazíliai thrón-örökösödésből kizárá, 
mivel a’ portugáli koronát elfogadta. Ha talán II. 
Don Pedro örökös nélkül halna-meg, testvére 
Januaria herczegasszony fog a’ császári] tlirón- 
ra lépni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Azon legyőzetésről, mellyet a’ christinosok 

’s ángol segítő társaik Sept. Ildikén Bilbaonál 
szenvedtek, Bayonneben már Lidikén a’ carlista 
főszállásról Urgoitiból, melly Bilbaotól két órá
nyira fekszik, következő tudósítások érkeztek: 
Sept. Odikén estveli hatodfél órakor Ő Felsége 
a’ király Viilarealból Ochandianóba ment, ’s itt 
meghálván más nap Durangoba indult, a1 honnét 
estve Arrigoriaga ellen folytató útját. E’ falut az 
ellenség tartá foglalva, ’s egész Bilbao konyákéig 
terjedt annak (az ellenségnek) fekvése. Espe- 
leta ’s Espartero katonái és az ángol segítő sere
gek mindöszve lö  ezerre mentek, ’s Yittoria felé 
szándékoztak. Miután parancsolat adatott a’ meg
támadásra, vitézeink az ellenséget Bilbao faláig 
kergették. Az új hidat, melly Bilbao külvárosát 
védi, bajonetckkel megvették, ’s itt veszte az el
lenség legtöbbet. E’ harcz, melly 12 óráig tar
tott , legtüzesebb ’s legfényesebb volt még há
ború kezdetétől fogva azok közt , mellyeket a’ 
király vitéz katonái kiállottak. A’ christinosok 
és az ángol segéd-csapatok 1800 ‘JOOOembtrt vesz
tettek holtakban és sebesültekben. Ugyan csak 
Sept. Ildikén [turralde 5 batalionnal *2000chris- 
tinoson nyert győzedelmet.

A’ Moniteur September 19dikéről ezt írja: 
Bagneresből jött levél jelenti, hogy a’ Cataioniá-

ba ütött osztály Gurrea és Montes generálok ál
tal üldöztetve Francziaországba futott. A’ carlis- 
ták által Arragoniáhan szedett minden újonczok 
elszélesztettek. Cordova megtartja a’ fóvezérséget. 
Gerona tiszthatósága nem engedelmeskedik Bar
celona juntájának. Leridában a’ hadi kormányzó 
állhatatossága által szintén fentartatik a’ királyné 
tekintete.

Madridból Septemb, 15iki,  Bayonneból 19- 
diki telegraphi tudósítás, a’ Moniteurben, jelen
ti: hogy Toreno gróf lemondott a’ ministerség- 
ről. Mendizabal közjövedelmi minister marad, 
’s a’ kabinet összeszerkezése rábizatott. Alava ge
neral ministeri elölülővé neveztetett. A’ Messa
ger Sept. 20dikán madridi levelek után írja, 
hogy Gil de la Cuadra belső ministerré jelelte- 
tett-ki, Arguelles pedig nem fogadta-el a1 neki 
ajánlott ministeri hivatalt, de a’ ministeriumnak 
segítségét igéré. A’ Revista Sept. iödiki száma 
szerint Don Francisco de Paula infans Septemb. 
I2dikén visszaindúit Valenciából Madridba. To
reno gróf mint spanyol követ Parisba fog menni, 
hova már hitvese el is utazott. A’ ministeri vál
tozást éppen így jelenti a’ Gazette de France is , 
azt bocsátván előre, hogy az angol befolyás le
győzte Rayneval úr erőködését, miként ó a’ jus- 
temilieut meg akarta a’ kormányon tartani. Men- 
dizabal úr, úgy mond, a' mozgás és revoiutio 
férfija; ó a’ tartományok elszakadásának enged
ményekkel czéloz elejét venni, vagy más sza
vakkal, megadni mindent, mit a’ junták felírá
saikban kívántak, u. m. a’ cortes összehívását, 
melly az insurrectio akaratja szerint alkotván} ító 
leend , az igazgatás minden ágainak kitisztítását, 
a’ klastromok és szerzetes rendek eltörlését és 
az egyházi javaknak eladását. így meg fog szűnni 
a‘ tartományok elszakadása.' Majd meglátjuk, milly 
óriási lépéseket teend a’ revoiutio. A’ félsziget 
revolutiói férfijainak még Mendizabal, Alav a , 
Arguelles nem utolsó szavuk leend.

A’ National írja, hogy a’ saragossai tanács
kozó junta, a’ királyné nyilatkozatának vétele 
után legfelsőbb kormányzó juntává alakult, ésmi- 
i.tán a* néptől „éljen a’ szabadság! le a’ minis
terekkel lu kiáltások közt beiktattatok, tüstént Ösz- 
vefüggésbe tette magát Barcelona és Valencia jun
táival közös rendszabások elővételére.

Kiadja K u Its ár A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (\^o(rffxuí;er?®afje) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t ner- K á r o l y i  Uruk’ utczúja 6 1 8  $*äm.
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A  H a z a i  K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

(I )  Határnapi idézés- A’ bajor királyi Felső-Moenusi kerületben kebelezett 
Culmbachi tartományi törvényszéktől; a’ hozzá intézett kérelem következésében,

1. G r ű n l e r  G y ö r g y  F e r d i n á n d ,  ki 1799diki December I8dikán € u  lm back-  
ban született, ’s mint pék indult-el vándorlásra,

2. Loeh J á n o s  F r i d r i k ,  ki ISOldiki November Gdikán K i r c h l e n s ben szüle- 
tett,  és hasonlólag mint pék átázott vándorlani,—
a’ kiknek életéről és hol tartózkodásáról több mint 10 esztendő óta minden tudósítás hibázik,  
tulajdon személyük’, vagy talán hátrahagyott ismeretlen örököseik’ javára felszólítatnak, hogy 
magokat 9 hónap alatt, vagyis

1836diki Május 21dikén délelőtt
az itteni kir. tartományi törvényszék előtt személyesen, vagy levéllel, vagy elegendóleg meg
hatalmazottak által jelentsék, és a’ további utasítást várják-el.

Ha az említett személyek magokat nem jelenténdik, eltűnteknek fognak nyilatkoztat
ni, és vagyonaik, az elsőbbé 1744 for. az utóbbié 200  forintból álló, a’ törvények szerint, 
a’ bebizonyított örökösök’ kezeikbe ki fognak adattatni.

Culmbachban, Augustus 19dikén 1835.
A' Bajorországi Felső-Moenusi kerületbéli kir. tartomány törvényszéktől. W in k e lm a n n .

P erger és Murmami
Pesten „á  borostyánkoszorúhoz,44

illendó'leg szabott áron ajánlják újonnan és különösen válogatott portékákkal fel
készített

Posztó és kazimir raktárukat
továbbá mindenféle színű draps croisés-jokat kaputokra, kétszeres kazimir, 
Struk, brÍ8tol , COrd, ripps és más egészen új, nadrágra való szöveteiket, poszto
kat generáli és tiszti formaruhákhoz, valamint magyar gála ruhák
hoz, a’ legnagyobb mennyiségben, ’s a’ legjobb minémüségig.

Fejér és színes ángol ílanelleket, igazi Styriai azort vadász- és úti ru
hákra, parquet posztókat és lóterítőket.

Különös szép szinü drapS de mousselin-eket, dáma-köpönyegekre.
Livree posztokat |  és |  szélességiteket.
Egy egész darab, vagy nagyobb l i v r é e - p o s z t ó  vételnél, úgy, mint akárinelly 

gyári raktár, a’ legillendőbben szabott gyári árokon szolgálunk.
Második Félesztendő 1835.
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Végre, hogy a* tisztelt Közönségtől irántunk általánosan mutatott bizodalmát még in*

kább megalapítsuk, igazi, tiszta, hibátlan és aránylag lehető olcsó portékákról jót allllllk ; 
és ha talán a’ vevő ellenkezőt tapasztalna, kötelezzük magunkat, hogy a tőlünk vett porté
kát készek leszünk visszavenni, ’s a* tárgyat a’ vevő tetszése szerint fogjuk elintézni. (3 )

A ’ „ R A J Z O L A T O  K.SÍ
czimii divatújságra utolsó évnegyedére October Isőjétől előfizethetni, és pedig postán 2 for. 
30 krajczárral peng. helyben 2 pengő forinttal. Az ezen évnegyedre előfizetőknek ingyen szol- 
gálandunk. eddig kiadott arczképeinkkel, nevezetesen: gr. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  Ki s f a l u -  
d y  K á r ó l  és M á t y á s  k i r á l y é v a l .  A' R ajzo la tok  szerkesztősége. (3 )

(3) Hirdetés. A' nagy mélt. m. kir. udvari Kincstár rendeléséből ezennel köz
hírré tétetik, hogy a’ szabad királyi Zombor városa szolgáinak az 183 | esztendőre megszer
zendő ruházatbéli, ’s nem különben, szükséges irászi szerek a’ jövő October 14kén tartan
dó árverés útján, a’ kevesebbet kérőnek bérbe fognak adódni, melly napra a’ bérleni szán
dékozók, a’ bánatpénzei ellátva, a’ fent nevezett városházához, hol az árverés a* szokott 
reggeli időben fog tartatni, meghívatatnak. Költ Budán, September 16kán 1835. (3 J

(3) Hirdetmény. A’ hagymáit. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik, hogy f. esztendei October 6kán Zombor mezővárosában a1 k. kam. ad
ministrate épületében tartandó nyilvános árverés útján az Apatini k. kam. uradalom részéről 
549 a’ Palánkai kir. kam. uradalom részéről 261 és a’ Kulai k. kam. uradalom részéről 1972 
öszvesen tehát 2785 pos. mérő idei termésbéli nyári repeze, a’ legtöbbet ígérőnek egészben 
vagy részenként, 's azonnali készpénzfizetésért eladatni fog. Melly árverésre a’ venni szán
dékozók a’ veendő repeze mennyiségéhez alkalmazandó tiz percenti bánatpénzei ellátva meg
jelenni ezennel hivatalosak. Budán, September 22d. 1835. (3 )

( 2 )  Á r v c r e s i - l l i r d c t e s »  Sz. k. Szeged városa polgár-mesteri hivatala előtt e \f . 
észt. Szent. András hava’ 23kán reggeli 9 órakor tartandó közárverés útján lS36dik észt. Szent 
György hava* lső napjától kezdve, 1839dik évi Böjt más hava’ utolsó napjáig terjedő tiszai 
ős úgynevezett Szilléri halászat, — ’s szinte azon 1836dik észt. Pünkösd hava’ lső napjától 
kezdetét veendő, ’s lS39d. észt. Szent György hava’ utolsó napjáig terjedő Tisza hídi vám- 
szedésnek jövedelm ei, három egymásután következő esztendőre kifognak béreltetn i,— melly 
batáridő a’ válalkozóknak a’ kitett napon a’ halászatra 23, a’ hídra nézve pedig 1520 f. bánat
pénzei felkészülve leendő megjelenések végett olly hozzátétellel, hogy a’ bérlési feltételek 
a’ polgár-mesteri ’s számvevői hivataloknál minden időben megtudhatók, közhírré tétetik. —  
Szegeden lS35dik észt. Szent-Mihály hava 7ről. Sz. k. Szeged városa tanácsa által. (3 )

(3 ) Pesten a’ Kerepesi úton,  1349. szám alatti házban, egy gabona töltő hely több
szakaszokra felosztva minden órán haszonbérbe adandó. (3)

A Du 7i a V í z i n e k  á l  l ap  ó l j a  a ’ b u d a i  v i z  mer  l ek  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben

Oct. 1-sőjén 5 Láb,
— 3-dikán 5 Láb,
— 5-dtkén 4 Láb,
— 7-dikén 4 Láb,

2 Hüv. 3 Von. 
1 Hüv. 0 Von. 

9 Hüv. 9 Von. 
7 Hüv. C Von.

— 2-dikán
— l-dikán
— 6-dikán

5 Láb, 0
4 Láb, 11
4 Láb, 7

Hüv. 6 Von. 
Hüv. 9 Von. 
Hüv. 6 Von.
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MAGVAK-ÉS E R DÉ L V 0 KS Z AU.

P o z s o n y  Oct. Isőjén. Az új úrbéri czik- 
kely-ja vallat, melly a’ nemesek birtokában lévő 
jobbágy-telkeket illeti, Sept. 29dikén kerületi ű- 
lésben vizsgáltatván, több ide c/.élzó kérdések is 
vitattak. A’ következett két nap ezen kérdések 
voltak kerületi tanácskozások tárgyai: miképen 
kellessék azon pusztákat népesítni, mellyek va
laha mint faluk voltak Öszvcírva? miképen tel
jesítessenek azoktól a1 köz-terhek? végre mikép 
szedessék-be az adó a’nemesektől? Egyszersmind 
meghatároztatok, hogy e’ czikkely a’ kerületi át
nézés után tüstént országgyűlési tanácskozás alá 
vétessék.

Ő cs. kir. Felsége a’ m. kir. Szent István- 
rend kanczellárjához Gróf Reviczky Ő Excjához 
Sept. 24dikéről Teplitzből bocsátott legfelsőbb 
kabineti iratánál fogva mélt. Péch-lJj falusi Péchy 
Imre urat, a’ Hétszemélyestábla közbíráját több 
mint ötven évi hív és hasznos szolgálatinak te
kintetéből a’ nevezett rend kis keresztjével dí- 
szesíteni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége Martzius 26diki legfelsőbb 
határozatában eddig katonai-határ-ügyviselő Ma- 
rusi Sámuelt erdélyi udv. ágensé nevezni ke
gyelmesen méltóztatott.

(Kir. kamarai híradás).
Az erdélyi kir. kincstárnál egy bánya-titok- 

noksági tisztség megüresült.
Pest városa tudós vendégei közé számolja 

kozelébb Naumann Fridrik János híres ornitho- 
logot, az anhalt-cötheni herczegi muzeum fel
ügyelőjét ; ki Aug. 30dikán érkezett Hazánk e’ 
fővárosába; majd Péteribe rándult-ki tek. Ber- 
náthfalvai Földváry Miklós úrhoz, a’ természet, 
tudományok ’s szép művészet barátjához, kit 
már elébb levelezésekből esmert vala, ’s kinek 
most belföldi kitömött ritka madár-gyűjteményét 
szemlélni akará. Visszaérkezvén ismét Pestre, itt 
a’ munkás természetvizsgáló Petényi úrnak társa- 

Músodik Felesziendo,

ságában, idejét azon ritka madarak rajzolgatásá
ra fordítja, mellyek nemzeti Múzeumunk birto
kában vannak. Fáradatlan szorgalommal dolgo
zik ő szünetlen nagy munkáján, melly nevének 
halhatatlanságot szerez (L. bővebben mai Haszn. 
Mulatságinkat).

Pest. Oct. Jdikén Ferenczvárosi Egyházna
punkat sz Ferencz rendi Kopeczky Bonifa-  
cius áldozatja1 zsengéjének bemutatásával; ez 
alkalommal P. Gegő Elek szónokunk a’ „kor 
szel lem fergetege szert e l enkedésé
nek mérsékléséről ,  j ó tévő l e ng é s é 
nek pedig használásáró 1,“ magyar, P. 
Stumbacck Miklós helyettesünk az „oltá- 
ri áldozatró 1“ német nyelven mondott beszé
deikkel ünnepélyesítették. Légyenek ők és a’ 
Szerzet’ minden tagjai áldásul a’ világnak és em
beriségnek !

A’ Pesti magyar kir. Egyetem minden osz- 
tályinál folyó hónap ődikén kezdődtck-el a’ szo
kott tanítási órák, „Veni Sancte“ előzvén meg 
azokat, mellyre a’ fő oskola minden Karainak 
dékánjai, professorai, ünnepies öltözetben, és a’ 
nagy számú [tanuló ifjúság díszes rendel jclentek- 
meg.

Kolozsvárt:  Az ide való ev. reformata sz. 
egyháznak forrón szeretett, ’s az egész haza köz- 
becsűlését bíró, volt érdemes papja Her epei Ká
roly úr, előbb a* koloszvári ref. collegiumban a’ 
bölcselkedés, azután kevés idővel a’ n. enyedi 
ref. collegiumban a’ íheologiai tanító székre köz ok
tatónak neveztetvénki, sept. 20-kán vévé búcsúját 
szeretett nyájától. A’ templom tömve vala 'több 
ezerekre menő minden rendű ’s vallásu hallgatók
kal. A’ búcsút vévő érdemes pap a’ kolozsvári ref. 
tanuló ifjúság harmoniás éneklése közt, szivre- 
ható ékes beszédet tarta ezen igékről: Követ
lek uram, de előbb engedd-meg hogy  
búcsút vegyek azoktól ,  kik az én há
zamban vannak. Beszédében előadta a’ papi

29. 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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szt hivatal fontos es nehéz voltát, ’s annak ju
talmát; engedelmet kért a' lehető fogyatkozások
ról , megköszönte hallgatói s/eretetét, 's áldást 
kért szeretett nyájára. Mélyen megindító ’s szi
vet emelő vala ezen búcsú vétel, mellyen maga a1 
szeretett pap az érzékenységtől elfogódva könybe 
lábbogó szemekkel alig mondható beszédét, ’s az 
egész közönség mélyen inegilletődve zokogott. 
Templomból kijőve a’ helybeli egyházi tanács gyű
lésében a' kolozsvári ref. ekklézsia képében egyik 
buzgó curatora s. P a t a k i  M i h á l y  úr vévé a’ 
szeretett paptól búcsúját, kit a1 minden rendű 
hallgatók sírás és áldás kívánása közt kísérőnek 
szálasára. Ezután csak hamar számos barátitól ki
sértetve elrendeltetése helyére N. Enyedre utazott. 
— IV. Enyeden sept. 22-kén iktattatott bé innepé- 
lyesen ezen érdemes férjfiú tanítói székébe. A’ ref. 
templomban a’ tanuló ifjúság muzsikája ’s hár- 
moniás éneke közt az új közoktató fontos és tudo
mányos beszédet tarta a’ thcologiának a’ philoso- 
phiával való szoros kapcsolatjáról. Az iktatás vég
zetével a’ tanuló ifjúság muzsika szóval szállására 
kiséré kedves tanítóját. A’ collegium egyik érde
mes főcuratora ’s az új tanítónak hivatalába volt 
béiktatója m gy. monostori báró K e m é n y  D é
n e s  úr fényes ebédjénél megvendégelte a’ colle- 
giumi elöljárókat, tanítókat, valamint az ezen 
innepre messze vidékekről oda sereglett idegeneket 
is. Estve a’ tanuló ifjúság fáklya világánál muzsi
kai tiszteletet tett kedves tanítójának s azt sokszo
ros éljen kiáltással köszöntötte. Ezután a’ váras 
házinál tánczos mulatság volt, melynek jövedel
me a’ tanuló ifjúság muzsikai tanítására fordítatik. 
(Érd. Hír.).

K Eejéjrvár: E’ folyó September 23-ika éjji 
Héráján ’s iő  perczenetjén vétethetett észre a’ 
K fej' rvári csillagász toronyban is a’ Halley üs- 
tökös csillaga, mely ámbár a" kolozsvári észre- 
\ ételtől fogva mintegy egy millióm ötszáz ezer 
mértföldött tett, még is akkori helyét egy néhány 
földmérői vonalon felül alig látszod megváltoz
tatni.

Aradon Aug. 20dikán ment végbe az ottani 
kórházi-kápolnának felszentelése; mellyet Mélt. 
Uonoxics József Csanádi püspök úr a’ megyei 
KK. és IUI. ’s számos minden rendű hívek meg
jelentében teljesíte. E’ kápolnát a’ mélt. püspök 
úr gazdagon aranyozott ezüst kehelyjel, Ditrich 
Jozefa báróné 0  Nsga pedig egy díszes oltári-

képpel ajándékozta-meg. Melly jeles tettek a’ 
megye jegyzőkönyvébe iktattak. Hazánk e’ ne
vezetes kór-intézetében ingyen már 60 szeren
csétlen sínylődő gyámoltatik.

Az újságlevelünk 28dik számában közlött 
somogyi lóversenyhez még ezeket adjuk: Az el
adásra sok jeles, ’s mintegy 200 d. számot meg
haladó részint egészvér arab ’s angol, sok fél
vér, nagyobb részint pedig tiszta magyar faj
ta hágó mének, idomított kocsis lovak, pari
pák’s idomítatlanok is állíttatván-ki, naponként, 
nevezetesen Aug. 31dikén, Sept. I—2ikán dél
előtt árverés útján, de azon kívül külön alku 
mellett is, mintegy 70 darab adatott-el. Mind né
ző, mind vevő, kik között a’ somogyiakon kí
vül, Zala, Veszprém, Tolna, Baranya várme
gyékből, Horvátországból, Gréczből, Bécsből, 
sőt Wiirtembergből is jelentek-meg, mindenféle 
úri és nem úri rendből az egész négy nap lefoly - 
ta alatt számosán, ’s mondhatni, ezernél többen 
voltak. Különösen szép volt látni e’ sokaságot a’ 
pály agy epen, hol a’ szépnem számára karzat is 
volt emelve. A’ sok hintó, szekér, a’ pálya mel
lett felállított sátorok, laczikonyhák ’s azok előtt 
füstölgő tüzek, a’ többfelé szóló muzsika, táncz, 
a‘ szabadban felállított játékszín valami különös 
ünnepiséget kölcsönöztek az egésznek.' Édes re
mény' táplálja Somogy lakosit, hogy ezen kez
det évenként növekedni és sok kedves vendég 
által látogattatni fog. Meg kell végre m. gr. Fes
tetics Miklós úrnak barátságos szívességét is tisz
telettel említeni, ki hetesi kertjében naponként 
szinte másfélszáz személyt vendégelt-meg.

A U S T R I A .
Ö cs. kir. Felsége és Görögország királya 

közt Martzius Jdikén köttetett, Septemb. 9ikén 
erősítetett pedig meg azon kereskedési és hajó
zási egyezés, melly szerént a’ két status kikötői
ben és tengerein mind a’ két udvar alattvalóinak 
egyforma kereskedési szabadság engedtetik.

Orosz császár és császárné O Felségük Sept. 
26dibán, burkus király O Felsége ugyan ez nap 
estéjén érkeztek Tepliczbe. Szász király Ő Fel
sége Teplitzből már elutazott.

N A G Y B R I T A N N I A .
O’Connell Sept. 17dikén Edinburghban ven- 

dégeltetett-meg; hol , valamint már Newcastle- 
ben és Manchesterben beszéde fő tárgyául a’ fel
ső] ház reformálását > álasztá. A’ Spectator sze
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rént O’Connell beszédei, m ell eket közelebb Ang
lia ’s Skóczia városiban tartott, olcsó kiadásban 
fognak elterjesztelni, hogy a* népet a’ felső ház 
reformja szükségéről megg) őzzék.

A’ Brighton Gazette jelenti: hogy egy 12 
lincahajóból 's több hadi fregatokból, cor\etek
ből s a1 t álló tengeri sereg, melly a' dél-ángol 
kikötőkben fekszik, parancsolatot vett a’ legelső 
jeladásra lehető kiindulás végett.

O’Connell Daniel Sept. 14dikén Newcastle- 
be tartá bémenetelét, és ott két beszédben , elébb 
szabad ég alatt, majd vendégség alkalmával, is
mét a' felső ház reformját predikálá. A* Victoria 
herczegnére ivott toastkor e' kívánságot nyilat
koztató az előlülő: „Óvja-meg őt az ég az oran- 
gisták szövevényeitől;“ melly szavak iszonyú 
tapsolással fogadtattak.

A’ Sun szerint szabadlcvél fog adatni a’ lon
doni egyetemnek, melly collegiumi lábra téte
tik , mi által az akadémiai rangok osztása kizá
ratnék; továbbá egy a’ fővárosban felállítandó e- 
gyetemnek, mellynek jussa lenne az egyesült 
királyság akármelly részéből ’s akármelly sza
badleveles vagy a' nélküli nevelő intézetekből 
jött kérőknek akadémiai rangokat osztani.

O' Connel Dániel, mond a’ radikális Specta
tor, az alsó házba lépte óta csudálatosán kiképző 
magát. A’ parlamentnak két legkitűnőbb férfija kér
désen kí\ ül ő és Beel R. sir. O’Connell nagy par
lamenti tapasztalást szerzett. Első rangú szónok 
volt ugyan mindég, de most már ügyes taktikus
sá is lett, 's megtanulta; miként kell angol ne
mesek gyűlésével bánni. Mindég udvarisan vi
selte magát 's a' haszontalan sértegetéseket gon
dosan elkerülte, kivévén ott, hol az orangetoryk 
pajzán megtámadási által felingereltetettt. A' mi- 
nister'umnak nyújtott gyamolítása olly egyenlő és 
következetes volt, mint fontos. A' különféle ár- 
nyéklatu szahadelmüeknél, úgy látszik, arany 
vélyeményeket nyert, míg a' toryk szünetleni 
mocskolódásaik oda mutatnak, hogy ő reájok néz
ve naponként félelmesebbé leszen. E’ férfi, kihez 
tolong minden, mi a' három országban radikális 
nézeteket vall, Sept. 9dikén Pendletonba, Man
chester szomszédságába, ment, Sept. lOdikén 
pedig Manchesterbe, miután ennek alsóbb osztá- 
tályu lakosai az előtti nap küldöttség által meg
kérték őt, hogy a'nép előtt beszéllene, nagy pom
pával , temérdek sokaság kíséretében vezettetett-

be. Több zászlók lobogtak előtte;cg) iken „O’Con
nell Irland büszkesége, Ionjának megifjítója; 
másikon ,,A' smaragdzöld sziget barátságos érzel
mű fijai; harmadikon „O'Connor Roderick, Irland 
uralkodója“ volt olvasható. Szekere a'tömött nép
csoporton keresztül nem mehetvén, kiszállott be
lő le, 's nagy bajjal a' piaczon álított szószékig 
vergődött, hol Potter úr, Manchester radikális 
követe által a' mintegy 7000 főből álló gyüle
kezetnek harsány kiáltás közt bemutattálván, a’ 
szószékre lépett, 's hosszú beszédet mondott, 
mell) bői következő helyeket közöljük :,, Úgy jö
vök kozzátok, mintegymissionarius. Látom,hogy 
Anglia népének szükségesképen el kell érnie a’ ezé- 
lokat, m ell eket szeme előtt tart. A' pairek háza 
kéntelen leend engedni az erkölcsi befolyásnak, 
melly mindenünnen ráhat, kéntelen lesz, habár a- 
pródonként és savanyú arczal is , megadni Angliá
nak mindent, mit ez kivánhat.És talán kívánatosabb 
is , ha politikai változások lassanként következ
nek , mert így tiszták maradnak a’ revolutiói erő
szak vétkeitől. Igenis, Anglia biztos; Skóczia 
pedig már többet ért e l , mint Anglia vagy Irland; 
mert mind testületi, mind parlamenti reformot 
nyert. Anglia csak most kapott utasítást az elsőb- 
bi reformra, Irland pedig semmit-se. Mostani kör
utazásomnak ez a’ czélja : fel akarom szólítani az 
igaz lelkű angolok és skottok sympalhiáját, hogy 
a1 régi Irland végre igazságot nyerjen. Eljöttem 
nektek megmondani, hogy szívem és kezem, mert 
noha már nagyatya vagyok, még érzek karjaim
ban erőt, készek harczolni a’ britt szabadság nagy 
ügyéért Mind az mit kérek, igazság Irland iránt. 
Kevesebbet sohase vcszek-el, ’s míg ezt meg nem 
nyerem, addig sohase pihenek-meg. Anglia népét 
e' sympathiára sohase szólítanék, ha mi irlandi- 
ak félénken ’s részvétlenül hátraállottunk volna, 
midőn Angliáért 's Anglia szabadságáért küzdeni 
kellett. Emlékeztetek minden itt jelenlévőket az 
utóbbi négy esztendőre, ’s kérdem : a' terhek kön
nyítése, a’ választási szabadság tágasbítása, vagy 
intézvényeink javítása iránt valamelly rendszabás 
jött-e a' parlamentben szavazatra a’ nélkül, hogy 
az irlandi tagok nem mellette szavaztak volna a’ 
többséggel ? Például az alsó ház szónoki hivatala 
feletti nagy kü/désben az angol tagok 27 szótöbb
séggel voltak a' nép ellen 's Manners Sutton és 
az aristokratia mellett; de a' skócziai 9 és irlan
di 33 szótöbbség a’ nép részére hajlott, 's így

)(



(  228 )

mindjárt az első csatában győze lclmeskedtünk 
Wellingtonon és Pcelen. De miért mulatok én e* 
dolgokon ? Talán hiú dicsekedésből? Ó nem! Csak 
azért említem ezeket, hogy angol rokonimnak 
megmutassam érdemességünket az ó jusaikban ré
szesülésre, mert mi készek voltunk azokért küz
deni , valamint önmagunkért is készek lennénk 
harczolni. Éppen annyi just kívánunk mi is, men
nyivel Anglia é l, és sohase fogunk kevesebbel 
megelégedni. Ennél fogva Anglia férfijait, ösz- 
vesen és egyenként, mert az mindegy akár vá
laszt valaki parlamenti követet, akár nem, 
elég az hogy ember, ’s a’ köz véleményében ré
szesül, kívánnám azon akarattal lelkesíteni, mi
ként magokért és értünk igazságot sürgetnének; 
mert a’ parlament megveti Irlandot, ha az angol 
nép nem gyámolítja, és én, mondom nektek, az 
unió megszüntetése mellett annyd esztendők óta 
egyedül azért beszéltem ’s munkálódtam, mivel 
az angol parlament nem mutatott erántunk igaz
ságot. De míg ez igazság megnyerését az angol 
parlamenttől remélhetjük, addig megelégszem az 
utánna várakozással. De ha Wellington és Peel 
bezárják előttem a’ reménység kapuját, akkor is
mét az unió felbontása után látok, ’s mentsen 
Isten, hogy addig megelégedjem, míg Irland ép
pen olly jól nem korinány oztatik, mint akármel- 
ly ik része angol országnak. De miképen fogom 
e’ czél elérését eszközlcni? Nem erőszak, nem 
szenvedelmesség, nem titkos és törvénytelen 
öszzeköttetések által. Titkos társaságoknál sem
mi sincs roszabb. Ezek már belső valójoknál 
fogva törvény elleniek, ’s mint törvénytudó 
és status férfi csak utálatot mondhatok rájok. 
Senkise kerülheti-el a’ büntetést, ki titkos tár
saságokhoz tartozik; az orangisták sem soká
ig maradnak büntetetlen , mert a’ törvény ül
dözni ’s elnyomni fogja páholyaikat. Egysedül 
csak az tarthatná-meg őket, ha velők ellenkező 
tiltott társaságok állanának-fen. Ezt mondtam az 
irlandi népnek, ’s egy beszéddel 43 egyesületet 
semmisítettem-meg. Minden, ki titkos társaság 
tagja, ellensége az országnak; de hasonlóan el
lensége az is , ki eszét, ha úgy an van neki, nem 
fordítja erkölcsi kötölékekkel összekapcsolt nyil
vános egyesület alkotására, melly a’ szabadság 
nagy ügyéért munkálódik. Mi egy7 krisishez ju
tottunk. Egy ik részen Peel R. sir áll, mint véd- 
szónoka az aristokratiának. Elég nagy gyalázat

neki a' népet elfelejtenie, mellynck sorából c- 
melkedett-ki! Én ő liozzáképest csekély status* 
férfi vagy ok (nem! nem!); de azért a’ más ré
szén , a’ nép részén állok.“ Itt O Connell a’ dol
gozó osztályokat terhelő adók eltörlése, rövidebb 
parlamentek, titkos szavazás, és közönségesebb 
szavazási jus mellett nyilatkozók, ’s e’ tekintet
ből következő anekdotát hozta-fel, mellyet Frank
lin Benjamin beszélt: „Amerikában senkise sza
vazhatott, ki 5 font sterling becsű nem volt. Egy 
embernek csak 4 font pénze és egy szamara volt, 
melly 1 fontot ért. Két vagy háromszor válasz
tott; de egyszer, kevéssel a’ választás előtt, sza
mara megdöglött, ’s szava kitöröltetett, mond
ván a’ választási tiszt: „Ó , ön nem szavazhat; 
a’ szamár egy részét tette választhatóságának, a’ 
pedig megdöglött.“ Erre fel ki ál ta az ember: Mit? 
ugy7an hát a’ szamár szavazott-e? Ha ezt tudám, 
a’ szószék elibe hoztam volna azt, ’s ott kellett 
volna szavazni«, dögölve vagy7 elevenen.“ Peel 11. 
sir azt mondta Tamworthban, hogy mi reforme
rek csak egy parlamenti házat akarunk. Én ket
tővel tartok. Égyik házunk igazságos, másik nem 
igazságos. En két igazságos házat kívánok. Aka
rom a’ második házat, a’ lordok házát, ha u- 
gyan így kell nevezni; minden 200,000 lélek
kel bíró grófság, vagy ha némellyikben enny i 
nem volna, több grófságok vétessenek-össze, vá
lasszon egy férfit, egy lordot, ha úgy akarjátok, 
nekem mindegy, csak igazságszerető légy en ; de 
azt csupán három, vagy hat esztendőre válassza, 
’s ő a’ népnek felelettel tartozzék. Ila csak egy 
ház volna, ennek többsége, ’s talán egy párt, 
könnyen az egész nemzet feletti uralkodásra jut
hatna. Amerika függetlenségi háborúját azon esz
tendőben kezdte, melly ben én születtem, azaz 
hatvan esztendővel ez előtt, ’s azóta mindég vi
rágzóbbá és boldogabbá lett. Ugyan ha valaki hoz
zátok jőne, ’s így szóllana: „Én pert akarok kezde
ni“ nagy bolondság, mellesleg szólva, ha azt valaki 
elkerülheti (kaczaj). Ti feleltek: „Jól van, de hát 
mit tartozik az én rám?66 „Ó , viszonozza amaz, 
én ügyvédet fogadok, ’s ti annak fizetni tartoz
tok /4 Ha egy ember illy kérést intézne a’ másik
hoz, ez kinevetné, vagy ha goromba lenne, föld
höz csapná amazt. Ha a’ beteg orvosért küld, nem 
kívánja szomszédjától, kinek orvosi tanácsra 
nincs szüksége, hogy a’ tartozást fizesse-meg he
lyette. Miért tartoznám hát én lelki orvosoknak
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fizetni, kikre semmi szükségem? Az igazi elv ez: 
„Fizessen kiki maga sziikségiért, ’s hagyja máso
kat is ugyanezt cselekedni.“ A"' lordokra hasonló 
okfőt alkalmazhatni. Mi jusnál fogva játszók ők a1 
mi törvényadóinkat! Mik a’ lordok? Örökséges tör
vényadók. Mivel az atya jó törvényadó hírében 
volt, hát fijának is annak keli lenni, I-la valaki 
nektek ajánlja magát egy felső ruha készítésére, 
’s kérdezvén : „szabó ön ? “ — feleli: „nem , de 
atyám az vo lt:“ (kaczaj.) Ugyan mellyitek hasz
nálna illy örökség! szabót ? Örökségi szabók, örök- 
ségi lordok, eme kontároknak szintúgy mintama- 
zoknak el kell nyakunkról maradni. A’ lordok 
pedig legrosszabb kontárok, kik valaha valamelly 
munkát elrontottak. Bizonysága ennek a’ községi 
reformbill.“ Beszéde további folytában előadó 0  
Connel e3 biliheni viseletének okait. Az okosság 
kívánta, mondó, ezúttal elfogadni a’ tagadó fize
tést; de a’ lordok nem kapnak addig nyomtat
ványt, míg az adósságot utolsó fiiéiig lenem fize
tik , és ha sokáig halogatőznak, még kamat fejé
ben is kell valamit fizetniük. Kinyilatkoztató is
mét,  hogy czélja a" népet erős, de csendes mim- 
kálódásra szólítani-fel. „Erőszak vagy csalárdság 
által, úgy mond, sohase eszközöltetett jó válto
zás ; vérontással egy revolutio se vitetett-ki, a" 
nélkül hogy miatta sokkal roszabbá ne lett volna 
az ország. És Anglia minden országok közt leg
kevésbé viselhet-el revolutiót. Manchester gyá
raiban csak tiz napig szüntetnék-meg a’ munka 
egy társasági zendülés következésében, mi lenne 
a’ munkások feleségeiből ’s gyermekeiből ? Kéz
míves és kereskedő népnél nem kell erőszakos 
változásnak történni. D e, hála Istennek, terjed 
köztetek a1 tudományos oktatás. A’ dolgozó osz
tályok a’ köztök terjedő miveltségből megtanu- 
lándják átlátni, hogy revolutiói hatalom őket fa- 
miliájokkal együtt semmivé tenné; hogy min
den terhek egyenlő súllyal nyomják a’ munká
sokat és paireket; azért is velem csendesen és 
elszántan fognak harczolni az elnyomás ellen, 
mígnem czélunkat, t. i. a’jó, és olcsó kormányt, 
megnyerhetjük. Soha egy véres revolutio sem esz
közöltetett, melly a’ népre egy Cromvvellt vagy 
Napóleont, az elüzöttnél még nagyobb zsarnokot, 
ne tolt volna.“ O’ Connell dörgő tetszés kiáltásai 
’s a’ tolongó nép kézszorításai közt ment vissza 
kocsijához. Estve a’ Hayward palotában adatott 
a’ lakoma tiszteletére. A’ vendégek tódulása olly

nagy volt, hogy az eredetileg 10 shilling áru be 
lépti jegyek, némelly esetekben 5 font sterlingen 
is adattak-el. Jelen volt többek közt O’Connell 
Morgan, O’Connell második fija ’s parlamenti tag. 
Asztal utána’ tiszteleti vendég ismét hosszú ’s ha
sonló értelmű beszédet mondott.

F B A N C Z I A O  RSZÁG.
Paris, Aug. 18-ikán. Az új sajtótörvénynek 

és megváltoztatott jurynek ma vólt első próbája. 
A’ Conny úr, Rcnovateur és Gazette de France 
ellen indított perben ítéletet hozott az a9sisek szé
ke. A’ gyülekezet igen számos v o lt; csinos car- 
Iista asszonyságok jelentek meg. A’ vádat Ploug- 
houlm úr tévé, Conny úrnak az említett két hír
lapba iktatott irata, különössen pedig annak kö
vetkező helye ellen: „ Nem tartozom azok közé, 
kik örülnek, ha a’ júliusi ágyúk megdördülnek. 
En az illy napot csak siratom , mert franczia vér 
folyt rajta. Azon emberek ellenében ugyan, kik
nek hatalmát szenvedi Francziaország , nem vé
delmezem a’ legitimistákat; mert ezzel ők meg
sértetnének. Azt se akarom mutogatni, millyalá- 
Aalóság a’ (Fieschi) gonoszságának helybehagyá- 
sát nekik tulajdonítani. Apostaták nem érdemle
nek feleletet; nem méltó erre az , ki csak hazug
ságban és csalárdságban szokott hinni. Rég üldöz
zük a’ legitimistákat, a’ gonoszságot, és szünetlen 
is fogjuk ezt üldözni. Boszszút kívántunk az utol
só Condé meggyilkolásáért. Ezt most is kívánjuk, 
a’ nélkül hogy meghallgattatnánk. De majd eljő 
a’ nap, mellyen az, ki a’ chantillyi öreg meg
gyilkolását intéző, bár mi nevet viseljen, bármi 
inagosan áljon is , a’ gyilkos méltó büntetését el- 
veendi, Francziaország hangos felkiáltása közt. 
iratomban éppen eddig haladék , midőn a’ mai 
köz hírlapokban olvasam a’ drákói törvényeket, 
mellycket a’ ministerium, ezen új jóléti biztosság 
Francziaországra akar tolni. Nem bámultam-el 
rajta. Közelről láttam ezen embereket, ’s rég el- 
esmertem , milly zsarnok tervekre fogná őketvin- 
ni a’ félelem és hiúság, hogy a’ hatalmat meg
tartsák. Emlékezhetnek az urak Barrére beszéde
ire ; olvassák-meg azokat ismét, ’s rá fognak es* 
merni az ő tanítványára De akármint legyen is c’ 
dolog, új kötelességek adattak azok cl ibe, kik 
az ország szabadságát nem puszta szónak tartják. 
Azért nyilván kimondom, ha e’ törvények elfo
gadtatnak , esküszöm hogy sohase fogok nekik en
gedelmeskedni ! “ Conny, és del’ Estanges, a’
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Renovateiir ügyvivője, személyesen jelen voltak; 
de Audry Foucauld , a' Gazette de France ügy vi- 
vője, nem jelent-meg. A’ fóv ádlottat Hennequin 
ín védelmezte. A' statusiigy véd különös fontos
ságúnak tekinté a’ Condé hercz.egre czélzó helyet, 
kinek halálát nem átallá a’ vádlott nyilván a' ki- 
rálynak tulajdonítani, noha öngyilkossága a’ tör
vény szék áltál elesniertetett Kérdező Conny urat, 
ha valóban a' monárchát értett-e alatta; ’s ha ezt 
tagadja, kész leszen a' váddal felhagyni. Conny 
iir feleié, csupán meggyőződésétakarákimondani 
arról, hogy gyilkosság követtetett-el, de nem 
mintha az a‘ király tói származott v olna, kit 6 
személyesen vádolni hoki akar. Erre a’ status
ügyvéd lemondott a’ vádról. Hennequin úr saj
nálkozik , hogy illy emlékezetek utált felébresz
tése gondosan el nem mellőztetik. Ploughoulm úr 
röviden válaszolt. Conny úr még szólani akart, de 
Ploughoulm és Ilennequin urak tanácsából felha
gyott v ele. Az eskiittek öt perczi tanakodás utánvisz- 
szatérvén, a’ vádloltak-ra kimondák a’ nem v étkest.

Jaffrenou úr, a’ Beformateur ügy vivője, e 
hírlapnak sept. 14-diki illy czímü czikkely eért:,, 
Harrnincz további pai r , “ mellyben következő 
hely fordul-elő : ., A’ ministerium megakará mu
tatni, hogy 1835-ben azt teheti, mit X Károly 
1830-ban próbált, ’s a’ pairka uara minister urak
nak kormányzási ügyességükről kiváltságlevelet 
adott, midőn a’ Fieschi-törvényeket megerősí
tet te,“ sept. 21-dikéu Seine megye assisei elibe 
idéztetett ’s 16 hónapi fogságra és 1000 franc bir
ságra ítéltetett. Jovard nevű vendéghaj csináló 
legénye a’ király élete elleni törekvéssel vádolta
tok, de az esküttszék által felmentetett.

Az új sajtótörvény' mond a’ Temps, kezdi 
már gyümölcseit hozni. A’ megfélemlés oily nagy 
mindenütt, hogy' Conny'úr Parisban egy könyv- 
ny'omtatót nem találhatott, ki nehány szókat, mel- 
lyeket minapi perében ki nem mondhatott, ki
nyomtatott volna A’ doctrinärek most igen hajla
nak Don Carlos ügy éhez , titkon gy őzedelmét 
óhajtják. Leginkább félnek a’ regensné elleni moz
gástól, a’ cortes nyilatkozatától, melly a’ regens- 
séget tőle elvenné ’s D. Francisco infansnak ad
ná, az 18l2diki alkotvanyr és tartományi junták 
clesmerésének és a hely beli szabadságok megerő
sítésének feltétele alatt

Fieschi Jósef Maria, a Journal de la Corse 
szerint, Muratofaluban született Familiája Genu-

ából 17 SCban ment Nebbio vidékére ’s állott János 
Domokos és Lajos testvérekből. Mint juhászok 
bolyongtak ide’s tova,’s még csak egy kunyhót sem 
tudtak szerezni. Jánosnak két hja, lopás miatt, 
fenyítő házban holt-meg; egy ik leánya nápoli rab
lóhoz ment férjhez, ki ISOlben agyon lövetett; 
másik pedig Bigogliában sanyarog. Lajos két gá
lyarabnak Lucia név ü testvérét vette feleségül, 
’s a’ tisztes házaságból származott 1790 Mari. 3di- 
kán Jó’sef, ki attyáról Pettiseccolónak mondatott. 
Fieschi attya, mint rabló, 1794ben húsz évi ke
mény' munkára ítéltetett, ’s alatta megholt. Az 
ifjú Jó’sef gyamekkorától fogya hajlott a’ kóbor
lásra. lődik esztendejében egy nápoli ezredbe ál
lott dobosnak. Az 1814diki béke után Két Sicilia 
keresztjév el tért-vizsza Corsicába, ’s a’ száz nap 
alatt ismét szolgálatba lépett. Innen búcsút vévén 
nem vólt kedve becsületes módon keresni kény e- 
rét, hanem inkább szüléi nyomdokát követte, ’s 
csakhamar tehén lopásért tíz évi fogságra és egész 
életében politiai felvigy ázásra ítéltetett. Büntetését 
kiáltván, nénjénél akart megtelepedni Bigogliában; 
de ebben meggátoltatott, ’s Parisba ment, honnan 
többé vissza sem tért Corsicába.

A’ Journal des Débats egész meggy őződéssel 
állítja, hogy a’ spanyol kormányt mostani kétes 
állapotjába nem a’ szabadelmüek kívánatinak el
lenzése, hanem a’ gy akori engedés vitte. Zea, 
Spanyolország legügyesebb statusférfija, a’ mér
sékleti Martinez de la Rosa, és az ellenállást kí
vánó Toreno feláldoztattak. A’ seregtől is egy más 
után eltávolítattak a’ generálok, mihelyt a’ fenbuz- 
gó előtt gy amisakká lettek. Spanyolország könny'en 
olly' veszélyes állapotra juthat, mellyben a’ kör- 
ny illetek hatalmas ereje ellen minden eszköz hasz
talan leend. A’ regensné kormánya ellenállással 
legkevésbé vádoltathatik. A’ szabadéinál hírlapok 
csak a’ franczia befoly ás megbuktát látták Spa
nyolország közelebbi történeteiben, mit a’ fran
czia kabinet saját rövid látásának tulajdoníthat. A5 
ministen Moniteur du Commerce nyilván állítja , 
hogy csak franczia avatkozás mentheti-meg Spa
nyolországot. Angliának okai vannak az avatko
zást ellenzeni, mert Spanyolországban a’ szabad 
című mozgás használ az angol érdekeknek.

Pepin , ki a’ minap különös módon szökött
el, ismét befogatott, ’s a’ conciergeriebe vitetett. 
Audry' de Puy'raveau, követ, St. Pelagieben je
lenté magát, hogy ott az egy hónapi fogságot,
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mell)re a’ pairkamara megsértéséért ítéltetett, 
kiálliiassa. Síina general megcsalván a' frmczia 
pbliliának vigyázását, Spanyolországba ment, 
hogy a*'fellázadt junták seregének fővezérlését ál- 
talvegye. Fiesclii most már fogházának udvarára 
sétálás végett kieresztetik. Fejét Eméry orvos
nak hagyta végrendeletében.

OROS Z ORS ZÁG.
Orosz császár Ő Felsége az igazgató tanács

hoz Danzigból Aug. 17díkén bocsátott likasában 
parancsoló, hogy az Oroszországba vitt ausztriai 
’s magyar borok jövő lS36ik esztendőtől fogva 
következőkép vámoltassanak: 1. az ausztriai ha
társzéleken fekvő harminczadokban egy oxhoftól 
(mintegy 4 ausztriai akó). 13 ezüst rubel vétessék 
elengedvén értékének 12 Jpcentjét, melly az 1831 
Nov 23diki ukasban parancsoltatott; 2. a’ bessa- 
rabiai vámokban, a’ Duna, fekete és azovi ten
gerek kikötőiben, egy oxhoftól 18 e, rubel és ér
tékének 12 -pcentje; 3. a’ palaczkokban vitt bo
roktól, minden itt nevezett vámhivataloknál, pa- 
laczkonként 25 ezüst kopek (23xr. pp.) becsének 
12 Jpcentjét elengedve; 4. a’ többi vámhivatalo
kon keresztül viendő ausztriai ’s magyar borokra 
nézve a’ mostani vám hagyatik-meg.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Granadába küldött sereg-osztály, melly 

a’ navarrai 2 és lOdik ezredből ’s 4 ágyúból áll, 
Valdemoróba (Madrittól egy pár órányira) érkez
vén, „éljen az alkotvány-t!“ kiáltott, ’s ha to
vább menend, nem hogy a’ Cadixból ’s Malagá
ból Madrid ellen indult felkölttekkel csatázna, 
sőt alkalmasint összebarátkozik velők.

Valencia és Murcia kormányi juntája Sept. 
4dikén kihirdető , hogy munkálatai sikerét na
ponként tudatni fogja a’ közönséggel, minélfogva 
Sept. 5dikéről következő rendszabások megálla
pítását jelenté: 1. a’ junta állandóan összeii m'g 
a’ legfontosabb tárgyak megfontoltatnak ’s elha
tároztatnak, a’ nép kívánsága beteljesítetik, és 
a’ felfegyverzésre, hadi készületekre, ’s bátorság 
fentartására minden szükséges intézetek megté
r n e k  ; 2. Barcelona és Saragossa juntái a’ mai 
postán értesítetni fognak a’ viszonyok charakte- 
réről ’s irányzatáról, hogy kölcsönös gyámolí- 
tással ’s egyesült erővel lehessen munkálni; 3. 
a’ Carthagenában megrendelt 6 ezer puskán kí
vül még 15 ezernek szolgáltatására árverés fog 
tartatni, mellyek mielőbb megszerzendők lesz

nek,  ’s kifizetésük az eltörlött klastromok ha
rangjainak árával fog pótoltatni; 4. a kereskedő 
társaságok ’s egyes kereskedők megkeretnek a’ 
harangok megvásárlása és az említett fegyverek 
szolgáltatása iránt javaslatokat adni; 5. a’ mozgó 
csapatokba álló legényeknek négy real de vellon 
helyett hat igértetik; e’ rendszabás végrehajtása 
különösen ajánltatik; 6. az uradalmi adó meg
szüntetik, míg e’ fontos tárgyat a’ nemzeti kép
viselőség tanácskozásba veendi; 7. jövendőben a’ 
tizednek csak felét kell fizetni, míg a’ nemzeti 
képviselőség e’ pont iránt határozást teend; 8. 
a’ hivatalok kinevezésére nézve módosító és ja
vasló junta fog alkottatni, melly leteendi ’s má
sokkal valtándja-fel mindazon tisztviselőket, kik 
viseletűknél fogva méltatlanokká lettek a’ köz bi- 
zodalomra. Sept. 7dikén pedig jelenté, hogy a’ 
királyné Sept 2diki nyilatkozatára, ’s a’ junták 
feloszlását parancsoló végzetére súlyos felírást 
készít. Az említett kir. végzet Barcelonában, 
mint a’ Vapor írja, Sept. lOdikén olvastatott- 
fe l, de egészen ellenkező benyomást szült, mint 
a’ ministerium várta. A’ segédjunta Catalonia fő 
kormányi juntájává nyilatkozott, a’ lakosokat 
fegyverre szólító, jelentvén, hogy a’ junta a’ fő
kapitány előlülése alatt fog maradni. A’ nép a’ 
piaczokra gyűlt, ’s „éljen II. Isabella! éljen a’ 
szabadság! le a’ ministeriummal!“ hangzott min
denütt.

A’ Messager Sept. 20diki tudósítása szerint., 
Cordova és Sevilla is Cadix példáját követte, 
’s így a’ revolutio déli Spanyolországban teljesé- 
désre jutott. Cordova polgári katonasága August. 
28dikán a’ nagy piaczia gyűlt a’ néppel együtt, 
főparancsnokká Don Francisco de Unzagát, a’ 
szerencsétlen Torrijos barátját nevezte, ’s tisztjei 
által kívánó a’ nemzet mozgásának követését. 
De la Concordia marquis főkapitány, Ramirez 
general, Diaz Morales, hajdani követ, és de la 
Pamega marquis, polgári kormányzó, a’ tanács
kozó épületbe gyűltek, felszólítván a’ városi ta
nácsot, egyházi kormányzót, alcaldokat és jele
sebb honfiakat is, hogy e‘ gyűlésben jelennének- 
meg. Itt Don Juan de Cardenas javallatából meg
határoztatok hogy Cadix mozgása gyámolítassék 
a’ királynéhoz, a’ ministerium elbocsátása és a’ 
cortesek összehívása iránt, intézendő felírással; 
a’ nép és városi katonaság juntát nevezzen; a’ 
katonaság folyvást fegyverben álljon. A’ junta
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mcgválasztaloit, ’s épülőjévé Ramirez general 
neveztetett. Aug. 29dikén kö*re bocsáta a’ juita 
a’ királynál*0* készített felírást, egyszersmind a- 
jánld a’ köz rendet, arra, ki ezt megzavarja, 
huszonnégy óra alatti halálos ítéletit szabván. 
Alig. 30dikán ismét de los Monterosnak azon ja
vallatát jelenté, miként Andalusia fővárosait fel
szólítani szükséges volna, hogy a’ déli tartomá
nyok követeiből alkotandó fő juntához k é p je lü 
ket neveznének; továbbá a’ sajtószabadságnak 
clesmerését is kihirdető.

Espartero general, mint a’ Sentinclle des 
Py rénéesírja, Sept. 1 Idikén Durangóna!, tönk
re veretett; I 00 angol csett-el; 5t0 legény és 
egy angol general elfogatott, ’s D. Carlos par.tn- 
csolatjából tüstént ag) on lövetett. E’ hírt a Quo- 
tidienne is közl i , de az elfogott angolok kivé
geztetésében kételkedik.

Gucrgue csapatjának (melly Arragoniába ’s 
Cataloniába nyomult) egy része, Pastors és Gur- 
rea generáloktól iildöztetve, kikkel,  úgy látszik, 
az idegen sereg is egyesült, Sept. *20diki párisi 
hírlapok szerint, Sept. iddikén Francziaországba 
futott.

A’ párisi ministeri hírlapok Madridból Sept.
1 Őrlikáról közlenek tudósításokat, mellyek sze
rint az Alava, Mendizabal és Gil de la Cuadra 
urakat ministeriumba hívó végzet Sept. 14dikén 
költ Pardóból. Mendizabal úr ideiglen átvette a’ 
tengeri ministerséget i s , hadininisterré pedig i- 
deiglcn Don Mariano Quiros neveztetett. Gil de 
la Cuadra nem fogadta-el a’ belső ministerséget, 
melly Martin de los Ilerrerosra bízatott.

A’ madridi Gaceta Sept. lOdikán egy félhi
vatalos czikkclyt közöl, mellyet az új ministe- 
riumtól származottnak tekinthetni. A’ spanyol 
nép mostani helyzetében, mondja többek közt e’ 
czikkely, legsürgetőbb szükségek: a’ polgárhá
ború megszűnése, II. Isabella thrónjának meg
erősítése és a’ szabadságnak lassú, de szakadat
lan, szabályos és mérsékleti, de bizonyos e lh a 
ladása. A' mostani ministerium két tagjai már 
tagadhatatlan bizonyságit adák képességüknek e’ 
válhatatlan kötelességek teljesítésére; hát még 
most, midőn a’ kormány fejévé tétettek, ’s a’ 
pártosok véglegyőzésére fordítható minden esz
közökről rendelkezhetnek, mit nem fognak majd 
cselekedni! A’ cortesek nem sokára összehívat
nak; ekkor aztán a’ hon képviselőjinek szózat

ja? egyesülve a’ kormányéval, el fog oszlatni 
minden aggodalmakat, az okos és alapos remé
ltek et felébreszti, a’ köz rendet fentartja, melly 
nélkül sem szabadság sem haza nem állhat-fen, 
’s az indulatok megzavart eg) ességét ismét hely
re-ál líi ja. Egészen e’ nemes munkára szenteli ma
gát Ő Felsége kormán) a , melly idegen minden 
pártszenvedelemtől, ’s csak a’ köz jó iránt bu
zog. Azon férfiak, kikből a’ ministerium alkotta
tott, magokra nézve semmit-se reményiének, 
semmitől se félnek; megelégedve lélek-ismere- 
tök bizonyságával, szüntelen igyekezni fognak 
a’ nemzetnek a’ lehető legnagyobb jókat t. i. a’ 
törvényszerű thrónt, egyességet és szabadságot, 
biztosítani Tetteik majd megmutatják Európá
nak, hogy őket semmi más nézetek nein ve
zérlik.

A’ Gaceta de Madrid Sept. 17dikén közli 
.Mendizabal úrnak a’ regens királynéhoz intézett 
iratát, melly az új ministerium nyilatkozatának 
tekintethetik. Ebben kijelenti a’ minister, hogy 
a’ kormánynak szükség minden igyekezetét azon 
testvér öldöklő háború bevégzésére fordítania, 
melly századunknak szégyenére ’s gyalázatára 
szolgál; még pedig csupán nemzeti segéd-eszkö
zök kel szükség annak véget vetni, (és így inter- 
ventio nélkül); a’ nyilatkozás többi pontjai tár- 
gyazzák: II. Isabella thrónusát; a’ sarkalatos tör
vén) eket; a’ spanyolok egyességét; a’ ministe- 
rium egyneműségét’s felelőségét; a’ bölcs törvé
nyek és azon jusok fentartását, mellyek a1 kép
viselő kormány valójából származnak és annak 
gyámolául szolgálnak; végső és tisztességes elha
tározását azon személyek sorsának, kik a’ papi- 
testületekhez tartoznak, végre a’ status-hitel visz- 
szaál.tását.

Saragossában Sept. 19dikén tudva volt a’ mi
nisteri változás; a’ junta mégis e’ nap hirdetett-ki 
egy hosszú manifestumot, melJybcn jelenti, hogy 
előbbi nézeteitől el nem távozik. Alava general 
24ikben váratik Madridba. 2000 barcelonai önkén
tes Geronát bevette, ’s a’ christinosok megfutam- 
t at vári. a’ barcelom ai fő juntától nevezett tisztek 
elismertettek. Mendizabal nagy munkássággal kez- 
dé-el magos hivatalát. Sept. lödiki végzet felfüg
gesztő a’ főváros ostromi állapotját. Az Estrema- 
durai önkéntesek csapatja, melly Madrid ellen fe- 
nyegetődzve indult, a’ ministerei változás hírére 
lecsilapodott ’s útját félbeszakasztá.

Kiadja Kults  ár A. — Szerkezted Galvácsy.  Zöldkert utcza (j?of;í6ací?er,'©ajTO 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  Urat? ntezája 612 szám.
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Ä  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 h o z .

(1) Haszonbérbe adandó jószág. T. n. Heves vármegyében, a’ S z e l e -  
v é n y i  pusztán 165 boldnyi birtok, kényelmes Jakbázza!, kerttel, őszi ’s tavaszi vetéssel, 
és tőszomszédságában £t. n. Csongrád vármegyében) fekvő T b é s i  87 holdnyi pusztabeli rész
szel , — továbbá t. n. Pest vármegyében T ö r t e i é n  155 bold szinte lakházzal, őszi ’s ta
vaszi vetéssel jövő 183Gdik esztendei Sz. György napjától kezdve,  3 vagy 6 évre — együtt, 
vagy részenként,— haszonbérbe kiadandók. — Az árendális feltételeket, ’s a’ részjószágok’ kör- 
nyülményes leírását Pesten t. Szekrényesy Endre ügyvéd úrnál ( városház-piacz , zöld udvar, 
első emelet) akár személyesen, akár frankirozott levelek által megtudhatni. (2 )

(1) Hirdetés. A’ nm. m. k, Kamara rendeléséből közhírré tétetik: bogy folyó 
esztendei Mindszenthava 22dik napján délelőtti 9 órakor Glogováczon az odavaló ispányi la
kásban a1 Zimándi uradalmi kaszálóból 600 bold árverés útján 1836dik esztendei Április Íjétól 
egész I810dik esztendei October végezetéig, azaz négy esztendő ’s bét hónapra, legelőül a’ 
legtöbbet ígérőnek részenként, vagy átaljában hold számra bérbe adatni fog.

MelJy árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzzel, és vagyonuknak adó- 
ságtul való ment létét bizonyító oklevéllel ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán 
October 7kén 1835. (3 )

(2) Árverési-Ilirdetinény. Szabad k. Székes Fejérvár városa részéről köz-
hírről adatik,  hogy az úgy nevezett Kalló malma, melly 4 keréken őröl, hasonlóul az úgy 
nevezett Funtház alatt lévő,  ’s aprólékos kereskedésre szolgáló 3 kis boltjai, öt országos vá
sárjainak helypénzbeli, úgyszinte a’ vidéki bor, és pálinkától járó accisa jövedeleméi árve
rés útján újólag 6 esztendőre árendába fognak adatni; az árenda esztendők a’ Kalló nevezetű 
malom, és a’ Funtház alatt lévő 3 kis boltra nézve a’ most jövő 1836dik esztendei Május lsó  
napján; a' vásári helypénz, nem különben a’ bor, és pálinkától járó accisa jövedelmekre néz
ve pedig ugyanazon i836dik esztendei Május 5kén fogják kezdeteket venni. — Az árverés min- 
denik használatra nézve e’ f. 1835dik észt. December lső napján a’ városházánál, reggeli 9 óra
kor kezdődvén, tartatni fog. Költ Székes Fejérvárott September 2Gkán 1835. (3 )

(3) Hirdetmény, Tudtára adatik a’ közönségnek : hogy Duna-Földváron aI»11 ts 
Tolna vármegyében helyezett helységben Bölcskén, ts Yizer István uraság’ curiális házánál 
26 öl s zénái  nagy kazalban; úgy hasonlóid 2 nagy baglya, egyszerre öszvesen mintegy 3,000 
mázsa széna ; valamint 600 pos. mérő gabona , és 100 akó ó bor f. e. October 20kán reggeli 9 
órakor az említett curiális háznál tartandó árverés útján a’ többet ígérőnek azonnal, készpénz 
fizetés mellett, e l ,  ’s által adatni fognak. A’ veendő jószágok’ olcsóbb elvitelét könnyíti az: 
hogy a’ Duna folyamának partja a’ curiális háztól csak 6 lépésnyire esik melly a’ szálítást 
nagyon könyiti. — Ezen kitűzött árverési időközben is az említett helyen Bölcskén lehet ér
tekezni , és alkuba ereszkedni; valamint hogy szénára nézve a’ képpen is megtehetni az al
kut: hogy t. i. akár birkát, akár szarvasmarhát télre oda hajtani, és anyi jó takarmányon ki 
teleltetni lehet, a’ midőn a’ kiteleltetéshcz szükséges szalma-is két kazalban 20 öl szalma e- 
zennel ingyen ajánltatik az ott hagyandó trágyáért.

Nemesb fajú birkák, *s szálos fiatal 3 , ' s 4  esztendős tinók is legjobb takarmánybeli 
teleltetésre feliből elfogadtatnak — a’ takarmány mennyiségéhez mérsékelve.

Második F'élesztendő 1835.
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Figyelmeztetés téli és más ruha készítése iránt.

Alólirt, mint a’ kinek már több lefolyt évek alatt e’ részben a' fő nemességnek és a’ nagy 
érdemű közönségnek eránta tapasztalt, 's általa mindenkor a'legháládatosabb köszönettel vett 
bizodalmát megnyerni szerencséje volt; alázatosan jelenti: hogy ó azon divat-kép szerint, 
melly a' R e g é l ő  és H o n m ű v é s z  f. évi 71dik számához volt mellékelve, készít és ké
szít liet b e k e s e k e t  és más téli ruhákat, hosszú d o l m á n y o k a t ,  Z e k e  és Árpád kön
tösöket, mcllyek a' legjobb pesti szücs-mesterek által leendenek prémeztetve. — Azon minden 
renden lévő Hazafiaknak, kik ezen vagy bár melly formákra, magoknak ünnepies vagy kö
zönséges ruhákat parancsolni méltóztatnak : pontos és jutalmas szolgálatját ajánlja, kecsegtc- 
tőleg reménylvén , hogy valamint eddig , úgy ennekutánna is a' fónemességnek és a' nagy érde
mű közönségnek bizodalmát ’s tökélletes megelégedését kész szolgalatjával meg fogja érdem
leni. Pesten Sept. 26d. 1835. K o styá l Ádám  polg. férjfi szabó-mester. (3 )

( 2 )  H a t a r n a p i  id é z é s *  A’ bajor királyi Felső-Moenusi kerületben kebelezett 
C u ln ib a c l i i  tartományi törvényszéktől, a’ hozzá intézett kérelem következésében.

1. G r u n l e r  G y ö r g y  F e r d i n á n d ,  ki 1799diki December 18dikán Cu I mb a e h -  
han született, ’s mint pék indult-el vándorlásra,

2. L o e l l  J á n o s  F r i d r i k ,  ki 1 SOldiki November Gdikán K i r c h  l e n s  ben szüle
tett,  és hasonlólag mint pék átázott vándorlani,—
a’ kiknek életéről és hol tartózkodásáról több mint 10 esztendő óta minden tudósítás hibázik, 
tulajdon személyük , v a g y  talán hátrahagyott ismeretlen örököseik’ javára felszólítalak, hogy 
magukat 9 hónap ahtt, vagyis

1836diki Május 21dikén délelőtt
az itteni kir. tartományi törvényszék előtt személyesen, vagy levéllel, vagy elegendőleg meg
hatalmazottak által jelentsék, és a' további utasítást várják-el.

Ha az említett szemelj ek magokat nem jelenteniük, eltűnteknek fognak nyilatkoztat
n i ,  és vagyonaik, az elsőbbé 1 7 4 4  for. az utóbbié 2 0 0  forintból álló, ä’ törvények szerint, 
a bebizonyított örökösök’ kezeikbe ki fognak adattalni.

Culinbachban , Augustus I9dikén 1835.
A‘ Bajorországi Felső-Moenusi kerületbéli kir. tartomány törvényszéktől. Winkelmanti.

( 3 )  M a l o m  I s o s z o n b c r i  B r v c r o s o ,  Ts Somogy v ármegye Mernye nevű me
zővárosában lévő bárom kerekű gabona őrlésre, és deszka metszésre alkalmaztatott patak- ’s 
mellette fekvő szárazmalom, és a’ molnár lakására épitetettház, kerttel, és réttel jövő 1836ki 
észt. Sz. György naptul kezdvén egymást követő bárom, vagy több évekre is haszonbérbe ki 
adatni, és arra az árverés ugyan jövő Januarius 3dikán a’ helyszínén tartatni fog; mellyben 
is részt venni kívánók száz ezüst for. bánatpénzei leendő megjelenésre felszóllítatnak. A’ fel
tételek eránt előre is akár személyesen, akar szabad levél által értekezni lehet Mernyén 
az uradalmi kormányzói vagy számtartói hivataloknál* Költ Mernyén, September 13kán 1835 
a* Mernyei uradalom kormányzói hivatala által. (3)

A ’ Gabonának P etti piaexi ára October 9-dikén 1835.
pozsonyi a e -  
t í  Ité  par. t i d l a k6«ép

•sa ru
a láb b
r a ló

pozsonyi  m é
rő zá l tó  gar. t isz ta közép

szerű
alább
▼aló

Tiaztabűza
K é te z e r é *
H o n
Á r p a

120
851
56
5 0 1

113}
80
53!
4 S I

1061

46,
46,

Zab
K u k o r i t z a
Köleskása

í K ö l e s

36
461

5 3 J

3 4 1
451

3 3 !
431

I S t a t u s

1 "
1 "1 >1

P é n z f o l y a m a t :

Bee* October 6-dikán 1835, középár.

5 pC . k ö té l. 102} I1834ki S ta tu s  köles —
4 pC . 99} | jK am . —  pC . k ö té l. —
ISÍO ki köles jBank A ctiáké —
f 821 ki „ — , jCs, a ra n y  pC . a g io



P E S T E N S z o m b a to n  M in  d -  S z e n t  hó’ 10 d ik  n a p já n . 1835

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y .  Oct. ödikén. Kerületi ülésekben 

még mindég azon úrbéri czikkeJy felett foly a’ ta
nácskozás, melly a’ nemesek birtokában lévő job
bágy telkektől fizetendő adót illeti. October 3dikán 
a’ törvényes munkálatból szakasztattak-ki az ur
báriummal szoros egybeköttetésben álló tárgyak ’s 
tanácskozás alá vétettek.

Zágrábban Sept. 29dikén ment végbe azon 
iinnepiség, mellyel Rukavina general őrnagy úr
nak Leopold-rendje és hat liatárnoknak a’ Junius
6. 7. és lOikén kimutatott vitézségükért hadi em
lék-jelek osztattak. Az ünnepi tételt báró Ylasics 
Ferencz ő Excja vitte-véghez; délben fényes lako
mát adott, mellyen a’ hat vitéz határnok is meg; 
jelent; kiknek Alagovics Sándor Zágrábi püspök Ő 
Excja fejenként 3 aranyat volt kegyes ajándékozni.

Ő Felsége a’ császár és király, Péch-Ujfa- 
lusi Péchy Ferencz több vmegyei táblabíró urat 
cs. kir. kamarássá nevezni kegyelmesen méltóz- 
tatott.

Ő cs. kir. Felsége Sept. 7diki legfelsőbb ha
tározatában hadi biztos Nasze Károlyt fő hadi 
biztossá és a’ tótországi fő hadi kormányzásnál 
gazdasági előadóvá nevezni kegyelmesen méltóz- 
tatott.

Ő cs. kir. Felsége Sept. 3diki legfelsőbb ha
tározata által a’ in. kir. udv. Kanczelláriánál con
cept. praktikáns gróf Forgács Lajos urat ugyan
ott tisztlb. concipistává nevezni kegyelmesen 
méltóztatott.

A’ főm. m. kir. udv. Kanczellária Házy Aloiz 
úrnak halála által megüresült concipistai tisztségre 
báró Rollsberg Miksa urat nevezte.

Szegedről írják, hogy török rendkívüli kö
vet Fethi Ahmct basa O Excja Oct. Isőjén érke
zett e’ városba , inellyből a’ követ úr elébe főbí
ró tek. Kiss József úr vezérlése alatt egy nagy 
küldöttség ment ’s ez által hazai nyelven üdvö- 

Musodih Felerxletid’i

zeltetett. Majd német nyelven is clőadalék a’ kö
szöntés tartalma; mit a’ török követ úr szíves 
érzelmek közt fogadott, ’s szemeit az égre emel
vén áldást kért a’ magyar Nemzetre; 21 forma
ruhás polgár clőllovaglása mellett ment a’ város
ba Fethi Ahmed basa ’s a’ fekete sas fogadóba 
szállott, hol estve a’ hangászat pártfogoló egye
sület 18 tagból álló hangászai által szép muzsi
kával mulattatott. Oct. 2dikán Szegedtől búcsút 
vevén, tovább folytató útját.

E’ folyó 1835dik év Septemb. 23dik napján 
ment-végbe Cseszorai Eőrhalmy, ez előtt (Hir- 
hager) Antal úrnak, a’ fels. kir. Ház, a’ magyar 
szent Korona, a’ magyar Haza közös java elő
mozdításában kitüntetett igaz hazafiúi példás hű
sége’s több rendbéli, nevezetesen az 1809. 1812, 
és 1815dik évekbéli hasznos szolgálataival szer
zett érdemei tekintetéből O Felsége által kiadott 
k. k. Adomány-levél mellett Cseszora helység 
birtokába lett díszes béiktattatása, melly nap sok
kal nevezetesebbé Ion az által is, hogy nagyvára
di kanonok Főtiszt. Rózsa Ferencz úr, mint 
káptalani küldött, a’ nevezett helységbeli óhitű 
szegényebb gyermekek nevelésére, azon nemes 
lelkű kinyilatkoztatással, hogy ezen emberi va
lóban szép tettét ez után is szinte ismételni fog
ja , nagyobb summát osztatott-ki.

Az Ersekújvári leány ne velő intézetben köze- 
lébb azon rendszabás tétetett, hogy a’ tudományos 
tárgyakban is a’ tanítónék, nem pedig e’ végre 
különösen rendelt férfi tanító, oktassanak. Ma
gyar nyelven tanít ez intézetben Jánossy Charitas 
asszony, Jánossy József volt keszthelyi professor 
özvegye. A’ német nyelven való tanítást Rumy 
Henriette, a’ közoktatásban magának olly jeles 
érdemeket szerzett esztergomi professor Rumy úr
nak leánya viszi. Dr. Rumy úrnak legidősb leá
nya, Amalia, az Újbányái leányoskolában tanít 
magyar, német és tót nyelven; privat-órákat ád 
pedig a’ magyar és franczia nyelvből.

3 0 . 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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R á k o s i  t á b o r l a t .  E’ lapok számaiban tett 
említésünk szerint a’ rákosi táborlatnak nagyobb 
hadforgásai (manoeuvres) következő rendben men
tek véghez. Sept. 28kán, S ö l d e n h o f e n  gya- 
Jogsága adá mutatványait; 29én pedig G. M. 
S c h m e 1 i n g gyalog dandárja (brigade) , melly 
K a 11 e i s gránátosainak I , Portugal ezered I , és 
Mazzuchelli 2 zászlóaljából (bataillon) állott. 30kán 

tábori sereg felváltatott. Oct. Íjén következék: 
G. M. B. H r a b o v s z k y gyalog dandárjának mu
tatványa, melly állott S ö l d e n h o f e n  2, István 
főherczeg 2 zászlóaljából, és egy hatfontos agyúte
lepből (batterie) Oct. 2án kémlés (recognoscierung) 
Czinkota felé. 3kán táborforgás (feldmanoeuvrc) 
felváltva nagy órdiszszel (wachtparade) a’ tábor
ban. 4én cgyházidisz (kirchenparade.) 5. ’s 6án 
szemleforgás (revue-manoeuvre.) 7-8án táborforgás 
Budaörs mellet. 9én határozottlan. lOén lovas dan
dár (cavallerie-brigade) mutatványa Rákoson. Ál
lott ez Nostitz könnyű lovas ezredének 8 Ferdinand 
huszárainak 8 lovas századjából (escadron), és 
egy lovas ágyútelepből. A’ táborlat F. M. L. V é- 
c s e y  gróf kormánya alatt álotf. Az idő többnyi
re kedvező.

October 2kán érkezett Pestre négy fiatal török 
utazó: K h a 1 i s effendi, a’ Londonba küldött Nus- 
suf pasának követségi titoknoka; A s m y bey ma
jor; A h m e t  effendi hadnagy; és S e y i d M e -  
b e m e t  követségi segéd, a’ tripolisi bey unokája, 
lén utaztak tovább Zimon felé. T. Döbrentei Gá
bor tartományi biztos úrhoz lévén utasítva ennél 
oct. 3kán megtették látogatásukat, ’s oily szép 
miveltséget mutattak, millyet az eddig erre uta
zott törökökben nem tapasztaltunk. Franczia 
nyelven csinosan beszéltek, ’s járatosságukat más 
tudományokban is bebizonyiták. Már más fél esz
tendő óta utaznak Európában a’ status költségén, 
hogy minden helyes intézeteket megvizsgálván 
azokat hon jókban is létesítsék. Említették, hogy 
most 60 ifiú török végzi tanulmányát az európai 
miveltebb országokban, kik azután hazájokban 
a1 nyilvános intézetek előjarójivá tétetnek. így 
Asmy bey a’ katonai nevendékek intézetének lesz 
igazgatója Byzantban. Khalis effendi költő lévén 
Döbrentei urnák török verseket irt emlékül, ’s 
igéré neki, hogy a’ tőle emlékül nyert „gr. Teleki 
Ferencz verseiért“ hálája ’s tisztelete jeléül Zimon- 
ból török grammatikát ’s könyveket fog küldeni.

Temesből ezt írják September l ik iről: A’

marhadög megyénk több helységében kezd mutat
kozni, névszerint Berekszó, Kis-Oda, Allios, a’ 
megyénkben divatozó pontos rendelésekhöz képest 
a’ többitől elzárva vannak. A’ tiszta búzának ára 
7 fra szálott-Ie, pedig az uraságoknak sehol sincs 
nyomtatójok, tehát később még jobban leszáll ea 
ár. Lesz savanyu borunk, mert a’ gyakor esők mi
att a’ szőlő Fürtéi kihasadoznak ’s a’ kárt csak az 
igen gazdag termésű kukoriczának érése felejteti 
el. Igen kedvező idők voltak a’ repczevetésre ’s 
alig ha be nem teljesedik ama fontos magyar köz
mondás: egyik idő ellensége a’ másiknak, azaz 
hogy a’ jövő nyáron olcsón fogjuk adni a’ repczét, 
mellynek magvát most némellyek 40frton is (köb
lét értve) fizették. Bitka hét múlik, hogy a’ szük
ségben levő Veszprém és Győr vmegyékből ide 
vándorlóit magyarok telepedés és helynyerés vé
gett nagyobb birtokosinknál ne jelentenék mago
kat, a’ kiket, menyire csak tehetségünktől telik jó 
móddal be is helyeztetünk. A’ megtelepültek azon
nal leveleket küldenek dunántúli rokonikhoz ’s 
ide édesgetik mintegy ezen földnek buja termé
kenységétől elkábulva. Ha e’ telepedés tovább is 
igy fo ly , nem sokára Temesnek nagy része meg- 
magyarosodva lesz.

AUSTRIA.
Teplitzből Sept. 30dikán kőit levél szerint, 

Priesten falu mellett Sept. 29dikén nagy pompá
val tétetett-Ie azon emlék talpköve, melly örökí
tendő leszen a’ vitéz ellenállást, mellyel e* helyen 
egy SOOOből álló orosz osztály 1813 Aug. 29dikén 
és így a’ culmi csata előestéjén, fogadta a’ 35 
ezernyi franczia sereget Vandamme general vezér
lése alatt. Ezen emlék felállítását még üdvezült 
Ferencz császár rendelte-meg, ’s Ferdinand csá
szár most teljesíté elhunyt attya szándékát. Az 
emlék már kész alapja körül bizonyos távolságra 
ausztriai gyalogság négyszeget formált; az alap 
gránit lépcsőin az orosz cs. őrségből hat legény 
álott egy tiszttel, kik az említett vitéz harezban 
mind részesültek; a’ monarchák egy nyílt terem
ben aláírták az okle>elet, melly az talpkőbe té
tetett. Az ünnepély alatt a’ seregek, ’s mrgettök 
álló ágyúk lőttek, mit a’ culmi csatamezőn álló 
ausztriai és burkus emlékeknél kiszegzeft ágyúk 
viszonoztak. Az iromány bevakolásakor Ferdinand 
császár elébba’ burkus királynak adta a’ kalanat, 
mint egyedül élőnek a’ három monarchák közül, 
kik az J813diki dicső eseteknek részesei voltak,
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mit a’ személyes barátsággal öszekapcsolt három 
uralkodónak szíves öszeölelkezése követett. Hu
szonkét esztendő folyt-el, mond a’ levél író, mi
óta a’ szabadító háború áldozati elhullottak. Men
nyit ragadt-el ezóta a’ halál! A’ vezérek közül , 
kik az egész hadsereg főparancsnoki valának, egy 
sem é l , sőt azokból is csak kevés, kik az egye
sült seregnek egyes osztályait vezérlették. Az ak
kori négy szövetséges monarchák közül, Sándor 
császár, IV. György király és Ferencz császár sír
ba száltak. Tegnap a" csatamezőn elesteknek és 
elhunytaknak emlékezete ünnepeltetett, midőn a’ 
zászlók, mellyek alatt ők harczoltak, a’ világnak 
általok adatott béke huszadik esztendeje után is 
egyesülten lobogtak. E’ látvány mindenjelcn vól- 
tak szívét ’s lelkét elfogta; sok százakat hallék 
áldást fenhangon mondani. A’ múlt adja tárgyát 
a’ történetnek; de a’ jelennek is meg van a’ ma
gáé , ’s íme én materialékat adok a* tegnap mél
tánylására.

N É M E T O R S Z Á G .
Bonnban Sept. 18dikán tartatott a’ német ter

mészet-vizsgálók és orvosok első közgyűlése, az 
egyetemi épületben a’ nagyobb könyvtári terem
ben. A’ tagok számaiOO volt. Miután több bekül
dött munkáról értésíteték a'gyülekezet, határozás 
tétetett a’ közebédről és az esteli öszvejövetelekről. 

N A G Y B R I T A N N I A .
Oroszország és a’ Dardanellák szünetlen fog- 

Ialatoskodtatják a londoni hírlapokat, ’s Orosz
országról csak a* Courier ítél barátságosan, a’ Ti
mes pedig, Morning-Herald, Standard, Morning- 
Chronicle és Sun folyvást ’s kemény kifejezések
kel vádoljak azt , hogy kizáró fensőségre törekszik 
mit Nagybritanniának egész erejével ellenzeni kel
lene. E’ versengésben új erőségeket sem a’ Jour
nal de Francfort nem hoz elő, melly a’ Hunkiar 
Iskelessii egyezést védelmezi, sem az angol hírla- 
lapok, mellyek megengedik, hogy az emü'tett 
egyezés kizáró just nem ad az oroszoknak, de ők 
ezt tettleg tudták megszerezni, kedvezéseket nyer
vén hajóiknak, mellyek Francziaország és Anglia 
hajóitól megtagadtalak.

Warrington úr, tripolisi ügyvivő’s főconsuf, 
Glenelg lord, gyarmatok statustitoknokához, Es- 
seid Mustapha Nedschibtől vett eme hivatalos jegy
zéket küldötte: „Esseid Mustapha Nedschib, Isten 
kegyelméből a* magas ottoman porta basája vezére, 
Tripolisnak ’s a’ tőle függő részeknek főhelytar

tója, Hanmer Warrington úrhoz, Tripolísban kir. 
britt consulhoz. Sir! A’ zavarok alatt, mellyek 
ezen országot a1 közelebbi három esztendőben dúl
ták, egy ártalmas visszaélés inutatkozék, mellyel 
egy kormány sem szenvedhet, t. i. az, hogy az 
árúk ’s egyébb czikkelyek más helyeken, néma 
kijelelt révekben szálítattak-ki. E’ tiltott keres
kedés , nem tekintve azt, hogy a’ jövedelmek
ben nagy kárt okoz, az ország törvényszerű ke
reskedésének ’s csendességének igen ártalmas. Je
lentjük tehát az úrnak, hogy mi több hajóinknak 
szükséges parancsolatot adánk, miként a’ partok 
körülti szálongásra készen legyenek; ennélfogva 
az úr hontársait ’s mind azokat, kiket ez illet, 
értesíteni fogja, hogy ezután minden parti keres
kedés nyilván megtiltatik, Tripolis, Bengasi és 
Derna révein kívül más helyen semmiféle keres
kedési közlekedés nem engedtetik-meg, ’s követ
kezőleg 1835 Sept. lsőjétől fogva a’ tiltott helye
ken találtatandó minden hajók lefoglaltatnak, ezen
nel egyszersmind kinyilatkoztatván, hogy e’ pil
lanattól fogva az egész tengerpartot úgy kell tekin^ 
teni, mint ostromállapotban lévőt, egyedül a’ fenn 
említett három kikötőt véve-ki. Köszöntjük az urat 
’s tb. Költ palotánkban, Aug; Odikén 1835. íra
tott ő magassága parancsolatjából. Rustem B ey, 
titoknok.“ E’ hirdetmény, a’ Times úgy véli, na
gyon káros leend Malta hajózási érdekeinek.

Irlandban újra kezdődik a* tizedharcz. Rath- 
cormacban, hol a’ múlt esztendő alatt vérengzések 
történtek, a’ pap, ki azokat okozta, kihirdetteté, 
hogy a’ hátralévő tizedet erőszakkal fogja beszedet
ni. Ennek meggátlására Doon egyházi megyében 
4000 fegyveres ember egyesült. Az egész vidéken 
tűzjelek gyújtattak* ’s lármalövések és kürtök hang
zottak. Macroomban Fairtlough nevű pap, ki haj
dan a’ hadseregnél kapitány volt, két tisztes és jó 
birtoku katholikus bérlőt a’ hátra lévő tizedért 
éppen mise alatt fogatott ’sj vitetett-el talyigán 
az összecsődült nép közt, melly ezért morgott ’s 
kövekkel hajingáit, mire egyik tiszt pisztolt rán
tott, ámbár katonaság közel nem volt védelmé
re. Az irlandiak hevesebben nyomultak-elő bo
tokkal és kövekkel, ’s a’ tiszt tetemes sebet ka
pott tarkóján. A’ lázadási végzet felolvastatott, 
a’ politiai katonák megtőlték fegyvereiket, • 
egy katholikus pap, kinek háza előtt történt a’ 
lázadás, annak elhitetésével igyekezett a’ népet 
lccsilapítani, hogy nincs igazsága. így lassan visz-

X
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szaállítatott a’ rend. Más vidékekről is hasonló 
esetek jelentetnek, mire a1 Dublin Evening Post 
így szól: „Minden oda mutat, hogy a’ tized 
miatti csatázás e’ télen ismét megújítatik; így 
majd szomorú bizonyságait vesszük a’ lord-ház 
veszélyes politikájának. Irland állapotját közel
ről esmerő személyek csudáivá haliák, miként 
a" ministerek szándéka a1 kénszerítő rendszabás 
megszüntetése iránt, a’ thrónbeszédben azon kör- 
nyiiletnek tulajdonítaték, hogy ott a' lázadási ki
hágások ’s gonoszságok a’ közelebbi időben már 
annyira megritkultak, hogy azon rendszabás töb
bé nem szükséges; holott Tipperary grófságban, 
a’ kormányhoz küldött politiai jelentések szerint, 
két annyi gonoszság követtetik-el, mint a1 múlt 
esztendőben.“

Cork városa Irlandban igen felzúdult annak 
hallására, hogy Mulgrave gróf, lordhelytartó, a’ 
jövő esztendőre kinevezett városi tisztviselőket 
megerősíteni nem akarja. Ez előtt nehány héttel 
ugyanis Fegan úr, a* város több radikálisaival 
együtt, kik O’Connell befolyása alatt munkál
nak , a’ testület által választott mayor és sherif- 
fek ellen emlékeztetvényt adott-be, mellyben Dean 
Robert úr, mayor, és Broughton Baklard úr, 
sheriff, az orangista egyesület tagjainak mondat
nak. Egyébiránt a’ conservativ párt hiszi, hogy 
a’ kormány nem merészlend vétója mellett ma
radni, ’s Mulgrave lord engedni fog, ha a’ tes
tület új választást tenni nem akar.

O’Connell úr Sept. Sdikán egy hosszú leve
let bocsátott közre, mellyet Wellington hcrczeg- 
hez írt azon okból, mivel ez a’ felső házban volt 
vita alkalmával azt mondá róla (O’ConnellrőI), 
hogy illetlen magaviseletéről meggyőzetett, ’s az 
irlandi kormány által most még is előmozdíta- 
tott, végre hogy több hatalommal bír, mint a- 
kármellyik személy az 16SSdiki revolutio óta. 
Az első állításra azt mondja O’Connell úr, hogy 
az egészen alaptalan, ’s a’ herczegnek tudnia 
kellett vala, hogy az; a’ második állítás vastag 
nagyítás, ’s a’ herczegnek kell tudnia, hogy az. 
Mi az elsőt illeti: Blackburne úr, az irlandi fő
ügyész Anglesey lord igazgatása alatt, kénytelen 
volt minden ellene támasztott váddal felhagyni, 
az állított előmozdítás pedig semmi egyéb, mint 
a* korlátokhoz bocsátás (mint ügyvéd), mi őt 20 
esztendő előtt illette volna ’s e’ mellett az is má

soknak , nem neki használ. Mi a' második szem
rehányást illeti, úgy vélekedik O’Connell úr, 
hogy ő az általa bírt hatalomról semmit-sem tud; 
de ha befolyásról van szó, azt sem születésének 
nem köszöni, mert ő csak egy egyszerű falusi 
nemesnek fija, sem vagyonának, mert az igen 
csekély, de nagy észtehetségének sem, mert az 
csak igen közönséges; hanem köszöni azt Wel
lington herczegnek, és a’ hozzá hasonlóknak, 
kik azon igyekeztek, hogy Irland panaszai, sé
relmei ’s elnyomatása folyvást tartsanak. A'levél 
további tartalma kemény kikelés a’ herczeg, a’ 
toryk,felsőház ’s orangisták ellen. Beb le követke
ző helyeket hozzuk-fel: A’ herczeg haditanácsot 
tart Apsleyhouseben, hol ármányokat koholnak, 
’s inkább török divánhoz, mint britt gyűléshez 
illőleg, a’ józan ész ellenére, minden Irlandnak 
kedvező parlamenttörvényt megsemmisíteni igye
keznek. Majd egyenként előszámlálja OXonncll 
úr azon hat törvenyjavallatot, mellyek a’ köze
lebbi ülés alatt Irland javára behozattak s mel- 
lyeket az alsó ház elfogadott, a’ felső pedig 
visszavetett; mihez képest nem csudálkozhatik 
a’ nemes herczeg, ha illy történetek után az ó 
befolyása Irlandban növekedni fog. O’Connell úr 
levelét így végzi: Gondolja-meg, miilyen a’ her
czeg története, mint status-férfié; egyik hónap
ban azt nyilatkoztatja-ki világosan, hogy őrült
nek kellene lennie, ha hivatalt vállalna-el, ’s a’ 
jövő hónap első ministernek találja herczegsége- 
det. Máskor azt mondja Ön, hogy az elavult 
várhelyek rendszere és a’ kinevezésé, az emberi 
bölcsesség legtökéletesebb műve. Igen , igen, szó
rni szóra így vo lt; az emberi bölcsesség legtöké
letesebb művének nevezé Ön azt, ’s íme most 
a’ tamworthi reformer híve, ki csak azért esde- 
kel hatalom után, hogy a’ reform áldásait a’ sta
tus minden ágaira kiáraszi hassa! Ez úttal a’ her- 
czeghez semmi több mondani valóm. Legköze
lebbi bizodalmas levelem a’ herczeg reformista 
társához, sir R. Peelhez leend intézve, kinek a- 
zon szemtelen próbamutatványára, mellyetTam- 
worthban tett-le, csak még is kell valamit felel
nem. Van szerencsém mylord herczeg, minden 
czeremoniával ’s udvarisággal maradni herczeg- 
ségednek alázatos szolgája O’Connell Dániel.“ 
(Oest. Beob.).

A’ Sun hirleli, hogy Orleans herczegnek az 
orosz császár legidősb leányával összeházasítása
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iránt alkudozások kezdettek volna* de azt adja 
hozzá, hogy a’ lakadalmat még el nem lakták.

O'Connell úr, mint a1 Globe írja, Septemb. 
19dikén ment diadalmilag Glasgowba, ’s szokás 
szerint két beszédet mondott, egyiket reggel az 
összecsődült néphez, másikat este egy 2000 sze
mélyből álló társaság előtt. Mind a’ két beszéd
ben ugyanazon tárgyról értekezett, mellyről New- 
castleban és Edinburgban. Belfastba, északi Ir- 
landba, ünnepi lakomára hívatott, de azt illy fe
lelettel útasítá-el: „Bár mint óhajtanék is e’ la
komán megjelenni, nem tehetem azt; mert az 
urak városában ’s tartományában ollyan a’ párt- 
zajgás állapotja, egyik részében a’ protestáns 
községnek annyira uralkodó az orangismus szel
leme, hogy akármint kezdenők is ez ünnepet, 
azt pártféli indító oknak tulajdonítanák, ’s az 
orange-párt feletti vagy elleni győzedelem ünne
pének tekintenék. Noha csak azért gyülnénk- 
össze, hogy a’ már nyert diadalmakat megüljük, 
’s a’ békés és alkotványszerii reformerek remé
nyeit hirdessük, még is úgy néznének ránk, mint 
ollyanokra, kik inkább a’ mások véleményeit 
kigúnyolni, mint önmagunkéit kimondani sereg- 
lettünk-össze.“

A’ tory hírlapok utálat ’s gúny kifejezésivel 
szólnak az ünnepélyekről, mellyek 0  Connellnek 
Edinburgban készítettek. „O'Connell, mond a’ 
Standard, legrosszabb sepredékétől fogadtatott a’ 
városnak, melly népességéhezképest a1 keresz- 
tyénségben legtöbb pórnépi csőcseléket számol. 

Átaljában ugyan az alsó osztálybeli skottok is ne
mes nép; de a’ corruptio optimi pessima soha
se mutatkozék világosabban, mint egy elfajult 
skottnak teljes gazságában. A’ párisi Faubourg 
St. Antoineben ugyan csak undorító neme van az 
emberek gyermekeinek, saját Saint-Giles-ünkben 
sincs, min büszkélkedni lehetne, a’ dublini sza
bad ficzkók rósz hírben állanak, de mind ezek 
még igazi gyermekek a’ nagy skot városok ron
da salakjaihoz képest. A’ pórnépnek e’ színe fo
gadta O'Connell urat. Vendégséget adott, miköz
ben O’Connell úr egy hosszú, ’s a’ Manchester
ben és Newcastleban már hallott kígyósziszegés 
ismétléséből álló beszédet mondott. Egy új szó 
sem találtatott benne, sőt új hazugság sem, már 
pedig ha szellemének e’ szüleménye is megszűnt, 
úgy O’Connell úrnak igen kifogyva kell lennie. 
Hallottuk, hogy a’ tisztes osztályok nagy részint

vallási érzelmeknél fogva nem akarták a’ papista 
missionariust körükben elfogadni. Ezen örven
dünk, de azért nem mindent kell csupán vallási 
érzelmeknek tulajdonítani. A’ whigpárt, melly 
Irlandban egészen kialudt, Angliában pedig utol
só szárnyvergődésit teszi, Skócziában is , melly 
különös környületek által utolsó védfalává ion, 
sokkal gyengébb, mint látszik első pillanatra, ’s 
mint volt fél esztendővel ez előtt. A’ király mi
nistereinek összebarátkozása a’ radikálisokkal és 
papistákkal erkölcsi lesujtást szült mindenütt, 
melly a’ népet conservativ és revolutiós osztá
lyokra különzé. Az elsőbbnek hatalma sokkal 
nagyobb, mint gyanítatik, az utóbbinak pedig 
száma is csekélyebb, mint ezerek hiszik.“

A’ Courier ellenben így nyilatkozik : „O’Con
nell edinburgi ünnepélye kisded képe volt a’ Greyi 
ünnepélynek, de nem megvetendő kisded képe. 
O'Connell bámulatos ember. Erős testalkatú, ha
talmas férfi, de szavának hangja kedveltető, tisz
ta és csudás hajlékony. Arczának kinyomása kel
lemes, ’s ő átaljában különbözik a’ Shakespear 
által leírt veszélyes férfitól, mert nem sovány 
ábrázatu, mellyen aggodalmak, sok gondolko
zás és éjjeli gonosz tervek ülnek. 0  tökéletes 
mestere a’ szónokságnak, ’s hallgatói körének 
mindég mély esmerését tünteti-elő. Ila a’ néphez 
szól, a’ nép nemzeti nézeteire ’s történeteire 
megy-át, a’ nélkül hogy a1 nemzeti hiúságnak 
szembetiinőleg hízelkednék. Edinburgban a’ szó
szék körül összegyűlt nép legmélyebb csendéi 
hallgatott, míg ő tisztán ’s oily hangosan beszélt, 
hogy szavát az egész tömeg értheté, melly egy 
betűcskét sem szalasztott-el Tetszést is alig kiál
tottak, annyira feszült volt a’ figyelem O'Con
nell ezt látván, megemlíté, mi beszédét még ne
hezebbé tette. Szünetkor, mit egyéb beszédek
ben a’ tetszés kiáltások okoznak, nehány percz- 
nyi időt alig nyert lélekzésre, mindenütt csak 
feszült szemeket s füleket látott, mellyek min
den szavát elnyelték. A’ tor) k megfontolhatnák 
e’ tettdolgokat; ezek bizonyítják, hogy O’Con
nell nem tudatlan pórnéphez szólott, hanem gon
dolkozó néphez, ha pedig a’ nép gondolkozik, 
a’ paireknek is jó lenne gondolkozni, ’s az idő 
jeleire figyelni. Asztalnál a’ társaság valamivel 
fensőbb osztályból állott, mint volt a’ menetel
ben részesülő. Legjelesebb kézmívesek, kalmá
rok, nagykereskedők és clerkek voltak jelen,
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nehány whigekkel, kik Edinburg törvény-társa
ságaihoz tartoznak, de az előkelő whigek, kitű
nő ügyészek, falusi birtokosok közül egyet sem 
jehete látni. A’ készületek jelesek, a’ társaság > i- 
selete illendő volt, részegség sehoíse mutatko
zott. O'Connell ismét fénylő szónokságot fejtett- 
ki beszédében. Úgy tetszett, mintha John Kemb
le Shakespear legszebb helyeinek egyikét sza
valta volna el. Tartalma olly klassikai ’s köl
tői, szavának hangja olly változtatott ’s szép 
zengésű, pillanatja ’s mozdulása olly illő volt, 
hogy nem akarva is a’ nagy tragikus képe álla- 
elő. Szóval az egész ünnepély érdekes és okta
tó volt A’ toryk ’s pairek nem maradhatnak va
kon a’ physikai hatalomnak iszonyú tömege iránt, 
nielly O’Connell zászlói alá gyűlt. A’ whigeknek 
minden szabadelmü nézetekbe megerősüllöket kell 
érezni azon nyilt és szíves gyámolitásnál fogva, 
mellyet a’ közös ellenséggel küzdésekben ajánl a’ 
népnek e’ része; és minden gondolkodó emberek
nek, bár melly párthoz tartozzanak is ,  szükség 
felnyitni szemüket a’ nagy tettdolog előtt, miként 
egy párt, melly illy sok belátást, a’ törvények iránt 
illy nagy engedelmességet, illy egyesült hatalmat 
mindenek felett pedig illy mérséklést tüntet-elő, 
mint most a’ radikálisok , büntetlen meg nem utái- 
tathatik, ki nem gúnyoltathatik. Vajha a’ pairek 
jól megfontolnák e‘dolgokat. Ezek jövendő esetek 
árnyékai!“

O’Connell skócziai körutazásáról azOest. Beo. 
így ír Sept. 21di Glasgowba ment, hol a’ munkások 
és választó jussal nem bíró lakosok felírást intéz
tek hozzá, mellyet elolvasván, a’ köz piaczonis
mét hosszú beszédet tartott a’ nép előtt. Tárgya, 
szokás szerint, a’ felső ház ócsárlása volt, hanem 
itt sok ismétléseket tőn, ’s ugyan azon története
ket és hasonlításokat, többek közt az Augias is
tállójáét , csaknem szóról szóra adta-elő. Este va
csora adatott neki , hol 2000 személy volt jelen , 
más nap pedig ebéd 250 személyre terített asztal
nál. Ez alkalommal is csak a’ felső ház reform
járól beszélt. Ebéd felett többek közt ezeket mon
da : ,,A’ pairség rémítő phalanxától nem igen fél
hetni; e’ férfiik közt, kik Irlandhan Westmeath 
márquis, Angliában az illatozó ’s szagos kenőcsü 
Ellenborough lord által vezettetnek, ’s minden fog- 
lalatoss íg nélkül, kivéve a’ gond nélküli hivata
lokat, mellyeket viselnek, koz irgalomból táplál- 
tatnak, hol van valamelly észtehetség, valamelly

szellemi nagyság? Vegyék-össze az urak az egész 
170et, Wellington herczegen kívül, kit ragyog
ván) kent használhatni, váljon mik a’ többiek? 
Mind névtelenek , mi csak gúnynevüket esmer- 
jük; tíz eset közt kilenczben elfelejtjük valódi ne
vüket. Micsoda tudományi előlépéseket, művészeti, 
kézmívi felfedezéseket ’s literatúrai dicsősséget 
köszönhetünk nekik? Melly erkölcsi erényekkel, 
melly physikai erővel bírnak? Egy derék konyha 
szolgáló seprővel mindnyájokat megszalasztaná. 
És mégis, égnek ura, ezek a’ mi sorsunk, életünk, 
szerencsénk, érdekeink urai; a’ hatalmas britt nem
zet előlépteinek a’ politikában, egy konyhaszol
gáló által megszalasztott x 70 A B C-lövésztől kell- 
e függeni ?“ Hlyen, sőt még pórnépiebb, többek 
közt a’ paireket disznókhoz hasonlító, kifejezé
sekkel duzzogott e’ beszéd, mellyról a’ ministeri 
hírlapok egészen hallgatnak, épen a’Courier közli 
azt egész kiterjedésében, a’ Globe ellenben csak 
némelly kivonatokat ad belőle. (Ocst. Beob.).

A’ Times következőkép fordíija-el azon ki
rályi beszédet, mellyel a’ közelebbi parlamenti 
ülés bezáratott; Lordjaim és uraim! Mind ed
dig,  úgy ez úttal is legbarátságosabb biztosí
tásokat veszek minden külföldi hatalmasságok
tól , L Dániel új hatalmasságot is ide értve. 0- 
roszország messziterjedtének hírére Durham lor
dot küldöttem oda, hogy megviszgálná, valyon 
azon ország előbbi helyén áll-e még. Minthogy 
régi barátom és szövetségesem a’ nagy török ha
dihajóimnak meg nem akarja engedni, hogy vize
in járhassanak, követem ’s kísérete számára más 
hajót kellett kibérlenem, mellyen majd csak át
mehetnek. Az okos előkészületek azt hitetik-el ve
lem , hogy e’ nagy lelkű küldés szerencsésen fog 
lefolyni. Szintén remén) lem, hogy Evans ezredes 
erőlködései kirántnak bennünket a’ sárból, melly- 
be Palmerston lord minket az országra nézve ta
szított. Lordjaim és uraim! most már menjenek ha
za ’s Örüljenek a’ fogoly vadászatnak, melly ezen 
őszön, mint mondják, igen jól fog kiütni; bízzák 
magukat a' jövő ülésen derék ministereimre ’s a 
titkos status-pénzekre, mellyek bőven lesznek or
szágom minden városiban fentartani az izgatást.

F R A N C Z I  A O R S Z Á G .
A’ Temps állítja, liogy Ranyeval úr Madridot 

hol Yilliers úr angol követtel igen meghasonlott, 
odaliagyándj i , ’s helyére senkise küldetik, és így
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Francziaország egészen a’ szent szövetség vélemé- 
nyihez ’s rendszabásihoz fog átmenni.

De la Mennais úr közelebb újra kiadta „Trai- 
té de la servitude volontaire<< (értekezés az ön- 
kénti szolgaságról) czimu munkáját Etienne de la 
Boétienek (ki azt 18 évii korában, 1548ban írta; 
e’ munka szinte feledékenységbe ment, ’s csak a’ 
franczia revolutiókor kerestetett-elő,) egy élőbe
széddel kísérve, mellyet a’ párisi túlságos revo- 
lutiói hírlapok éppen olly nagy örvendéssel fogad
nak, a’ miilyen nagy a’ fájdalom minden jó érzel
mitek szívében e’ jeles írónak makacs tévelygése 
miatt. A’ France e’ tárgyban így nyilatkozik: „De 
la Mennais úr, mint látszik, nem akar megálla
podni a’ demagogi papolás új pályáján. Az irat, 
mellyet nem régiben Ígért, most jelent-meg; több 
Journalokban találunk belőle kivonatokat. Ezen 
írat csupán egyelőbeszédből áll, la Boétie „Traité 
de la servitude volontaire“ cziinii régi munkája új 
kiadásának elején. Ez ismét felszólítás a’ népszen 
védelmekhez, ismét a1 „Paroles d’ un croyant“ szer 
zőjének szózatja, melly a’ néptömegekhez fordul, 
hogy bennok a’megszabadulás és szabadság új korá
nak bizonytalan érzetét ébressze-fel, melly mindég 
revolutiókat szült. Az apokali ptikus író most el
hagyta a’ bibliai ’s keleti formákat. Nem szól többé 
képekben, a’ figurái stylus elmaradt. Hímezctlen be
szél a’ népizgatók nyelvén. Az egyház, fájdalom, 
szomorgásra bőséggel fogtalálni okot e’rövid iratban 
is, valamint a’ Paroles d’un croyantban. Leverő tü
neménye korunknak az, midőn pap szava, melly nek 
az evang. engedelmességet kellene hirdetni, lázadás 
és anarchia trombitájaként hallatszik, (üest. Beob.) 

PORTUG ALLI A.
Espoir hajó Lissabonból Sept. ISdikéig ter

jedő tudósításokkal jött Falmouthba. A’ portuga- 
li kormány, valamint a’ franczia, a’ lissaboni ud
varnál lévő spanyol követ ismételt kéréseinek el
lenére, meghatározá, hogy Spanyolország belső 
ügyeibe egyenesen avatkozni nem fog. Az özvegy 
királynénak Sachsen-Koburg uralkodó herczeg 
egyik fijávál leendő összekeléséről fotyvást beszél
tek, ’s e’ fontos tárgy eránli alkudozások, mint 
hirlelék , már igen clőhaladtak. Sir J. Milley Doy
le, saját kérésére aibocsátatott a’ portugali Szol
gálatból , ’s megkapá hátra volt fizetését. Santa- 
Maria úr, Mexikónak a’ spanyol udvarhoz küldött 
követe, Sept. GdikánLissabonba érkezett, 8dikán 
Cadixba indult, onnan Madridba menendő. Bra-

• silia új fő consula Rió-Janeiróból megérkezett. A’ 
'Globe csak azt jelenti, hogy a’ portugali kabinet 
a’ spanyol avatkozás iránt megoszlott nézettel van, 
két minister akarja azt, négy pedig ellenzi.

A’ Journal des Debats Sept. 27dikén így szól 
a’Portugal által megtagadott segítség tárgyában: Mi
után a’ lissaboni udvarnál lévő spanyol követ a’ 
portugali kormánytól egy hadi testnek Spanyol- 
országba küldetését forma szerint kérte, Sept. 9di. 
kabineti tanácsban az határoztatott, hogy a’ kör- 
nyiiletek nem engedik a’ Spanyol kormánynak 
ezen kívánságát teljesíteni. Mindazáltal a’ minis- 
terium nem volt egyetértő e’ kérdésben, melly négy 
szóval döntetett-eí kettő ellen. (Saldanha marsai 
és Jerwis d’ Attoguia, tengeri minister, tevék az 
ellenfélt.) Lissabonban attól látszottak félni, hogy 
ha Spanyolországban az 1812diki alkotvány vis
szaállítatnék, ez Portugálban némi izgatást fogna 
szülni. Az avatkozás ellenzői azon észrevételt te
vék , hogy miután Estremadura fellázadt, vagy 
legalább a’ királyné kormányától elszakadt, nein 
tudni, a’ portugali seregek micsoda úton küldet
hetnének Navarrába.“

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonne, Sept. 21dikén. A’ carlista főszál

lás Sept. I7dikén Murguiában volt. Bilbao körül 
semmi nevezetes nem történt, éppen hogy a’ 
christinosok, kik a’ Sept. l ldiki  csatakor a’ vá
rosba visszaverettek, naponként mutatkoznak Mi- 
ravelles és Begona sétatéréin, ’s a’ szemlélődő 
carlistákkal nehány puskalövést váltván, ismét 
visszav onulnak a’ városba. D. Carlos nehány ba- 
talionnal Murguiába ment Cordovát szemmel tar
tani, de hadának derekát Bilbao előtt hagyta. 
Cordova Sept. 17dikén az Ebro partján Berbera- 
nában, Espejóban és Puentelarrában állott 6 ez« r 
emberrel. Bilbao előtt Sept. 17dikén, mint hír
lelik , új csata történt a’ christinosok kárával, 
midőn Espelata general lovától a’ folyóba vette
tett ’s megfult. E’ még valósulást vár. Estellából 
jövő utasok jelentik, hogy a’ christinosok 3000 
gyalogból ’s 400 lovagból álló osztálya, Aldama 
parancsnoksága alatt, la Riberából Cordovához 
siet. A’ Bilbaóban lévő christinos generálok Cor
dovához küldött, ’s a’ carlisták által elfogott, 
levelükben lehetetlennek nyilatkoztaták magokat 
sokáig tarthatni, ha erősítést nem kapnak. Bis- 
cayaban, a’ hadseregek állásánál fogva, elkerül 
hetctlen az újabb ütközet. Ceretból Sept. löikár



—  (  240 )  —

írják, hogy a’ carlisták Guergue alatt Sept. 15- 
dikén los trés Puentesben egy christinos csapatot 
megvertek, melly saját vallomása szerint CO le
gényt vesztett. Az idegen seregtől számos elszö- 
kések történnek. Guergue Sept. ISdikán Orga- 
nában, Seo de ürgéi irányában volt. Az idegen 
sereg és Pastor ’s Gurrea osztályai e’ vidéken 
egyesültek, ’s komoly történetek váratnak e’ 
részről.
' T A’ Moniteur és Journal de Paris következő 
Sept. 19diki levelet közük a’ spanyol határszé
lekről : „De la Poblc és Ros d’Eroles carüsta ve
zérek, kik nehány nap óta Gervy sóbányáit, az 
Arán völgy szomszédságában, 800 emberrel el
foglalva tárták, az idegen sereg által megveret
tek. De la Poble megöletett, Ros d’Eroles meg
sebesítetett ’s csapatja egészen elszélesztetett. Gur
rea a’ navarrai batalionnak, mellyet megvert, 
útját elvágta; az idegen sereg nyomban űzi a 
futamlókat, kik ha Francziaországba akarnák 
venni magokat, ezt csak Bagneres, Luchon vagy 
Fér mellett próbálhatják-meg. Gurrea nehány 
csapatot küld az Arán völgy védelmezésére.

A’ National Sept. 26dikán illy nyilatkozást 
teszen a’ spanyol ügyekről: ,,A’ spanyol kabi
net, mint Madridból Sept. 1 Sdiki levelek jelen
tik,  még sincs egészen összeállítva. Mendizabal 
úr csak egyedül marad, hihetőleg azért, mivel 
azon eszes férfiaknak, kiket örömest társainak 
vcnnc-fel, nem tud okos rendszert javaslani. Bi
zonyos , hogy Arguelles és Cuadra hasztalan szó- 
lítattak-fel a’ ministerség elfogadására, ’s vona
kodásukat azon nyilatkozással támogatták, hogy 
ők semmiféle ministen combinatióba nem eresz
kedhetnek addig, míg a’ nemzeti becsület és nép- 
fensőség, a’ dolgoknak azon állapotba helyhez- 
tetése által, mellyben azok a’ franczia berohanás 
előtt 1823ban voltak, az az, a’ Ferdinand áru
lása és idegen bajonetek hatalmával felforgatott 
alkotvány visszaállítása által, elégtételt nem nye- 
rend; hozzá adván azt is , hogy ők az 1812diki 
alkotványt tökéletesnek nem tartják, de elfogad
ta a’ nemzet ’s reformálhatja, mihelyt az erőbe 
tétetik. A’ határszéli tudósítások semmi fontost 
nem jelentenek. A’ Messager állítja, hogy a’ ki
rályné seregéből 7000 ember Catalonia juntája 
mellé állott, miről a’ franczia kormány tegnap

bizonyosan vett tudósítást. Erről a’ minist éri es
ti hírlap nem szól, ’s csak az Arán völgyben la 
Poble és Ros d Eroles SOOból álló carüsta csapat- 
ján Gurrea general és az idegen sereg által vett 
győzedelmet közl i , mellyben az első carüsta ve
zér megöletett, a’ második megsebesítetett,- ban
dája egészen szétüzetett ’s kéntelen leend Fran
cziaországba futni.

A’ madridi Revista Sept. 17dikén Alcala Ga- 
Iiano úr kezdő betűivel aláírt czikkel)t közöl, 
mellyben ezt olvashatni: „Minden pártoknak en
gedményeket kell tenni, egyedül ezen eszköz 
mentheti-meg azt, mit mindnyájan megmenteni 
akarunk, t. i. II Isabella thrónját. 31 i minket, 
az 1812diki alkotvány csudáiéit illet, most keli, 
ámbár ok nélkül vádoitatánk annak visszaállítása 
iránti összeesküvéssel, előbbi nyilatkozásaink ő- 
szinteségét megbizonyítani, kimondván azt, hogy 
véleményünk szerint nem jó lenne e’ politikai 
irományt azon helyről, hol maradnia kell, t. i. 
a3 történetek évkönyveiből, elővenni.‘i

Saragossa juntája Sept. 15-dikén e’ hirdet
ményt bocsátá közre: „Arragoniabeliek ! Ideigle- 
ni juntátok a’ környületeknél fogva használatba 
veszi a’ kinevezési irományban ellátott hatalmakat, 
’s Catalonia és Valencia juntájinak megegyezésé
vel , Arragonia királyság legfőbb kormányi juntá
jává nyilatkoztatja magát. E’ határozatot haladék 
nélkül kihirdettetni rendeli, ’s az erre indító oko
kat is mielébb a’ nemzet elibe terjesztendi. Sara
gossa, Sept. 14dikén, délutáni 3 órakor. Követ
keznek az aláírások.“ E’ tudósításra meg kell je
gyezni, hogy a’ ministeriuin változásának hírét, 
a’ Sentinelle szerint, harangzúgással ünnepelték 
Saragossában.

A ’ National Sept. 27diki utóíratában e’ tu
dósításokat közli Spanyolországból: ,,A’ király
né seregeiből 7,000 ember csakugyan elesmérte 
Barcelona juntájának tekintetét; miről egy levél, 
a’ határszélekről így ír: A ’ szabadelmü veszély 
a’ sorezredeket is meglepi, ’s ezek mindenütt 
gyámolíták a’ fellázadásokat. Ciudad-Real és 
Mancha őrizete megsejdítvén, hogy a’ lakosok 
hajlandók volnának a’ mozgást gátolni, a’ vezér 
parancsolatinak ellenére kitakarodott a’ városból, 
’s Despenaperros városi katonaságához csatolta 
magát.

Kiadja K u l t s á r  A . —Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza 498, sz.
Nt/omfaijet T r u l t n c r -  K á r o l y i  UruK ulexája  612 szám .



so. szí«, HIRDETÉSEK „ fc„líls.
Ä  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 h o z .

— — — 8— B M M H — — B B aeaM fcing-iiH inni nwii a i^ m ■■ n 'i tHIII■ m»■»if W i.^ A 1n ’.>ajBMttS5gaaBW aM —

(1) Tudósítás. Készen van , és E g g e n b e r g e r  József könyvárosnál, ’s a’ Szer
zőnél, 321d. szám alatt a’ Képíró útczában találtatik 3 ezüst forintért, a’ következendő 
munka:

M A G Y A R  P A T I K A ,
az a z , Magyar és Erdélyországban termő patikai állatok, növevények és ásványok, orvosi 
hasznaikkal egyetemben, a’ falusi külorvosoknak, földesuraknak és Lelkitanitóknak számok
ra , hogy a’ falusi ügyefogyott, beteg adózó népen kevés költséggel, és azoknak bizodalm ts 
kívánságok szerint segíthessenek. Szerzé K ováts M ihály  orvos doctor.

H á r o m  r é s z e  v a n  a’ k ö n y v n e k .
I. Rész. Az egyes orvosságokról. — II. Rész. Az összetett és készített orvosságokról. — IiL 

Rész. Kalauz név alatt, 5 mutatót foglal magába u. m. — 1. A’ nyavalyákat. — 2. Az 
orvosságoknak formáikat. — 3. Az orvosságoknak magyar, diák,  és német neveiket. —  
4. Az orvosságoknak ó és új chemia szerint való neveiket. — 5. Egy táblán az orvosi 
mértékek és terhek. — 6. Patika vizsgálat. — 7. A’ munkabeli orvosoknak neveik. —  
8. Némelly új szók vizsgálatja.

Jegyz. Ezen előszámlált darabok mind betűre, vagy Lexicon formára vannak szedve.

(2) Hirdetés. A’ nm. m. k. Kamara rendeléséből közhírré tétetik: hogy folyó 
esztendei Mindszenthava 22dik napján délelőtti 9 órakor Giogováczon az odavaló ispányi la
kásban a’ Zimándi uradalmi kaszálóból 600 hold árverés útján 1836dik esztendei Április ljétől 
egész 1840dik esztendei October végezetéig, azaz négy esztendő ’s hét hónapra, legelőül a’ 
legtöbbet Ígérőnek részenként, vagy átaljában hold számra bérbe adatni fog.

Melly árverésre a’ bérlcni szándékozók elegendő bánatpénzzel, és vagyonuknak adó- 
ságtul való ment létét bizonyító oklevéllel ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán 
October 7kén 1835. ( 3 )

(3 )  Vogel S. A. bútorgyáros Pesten
ajánlja mindenféle szobabútorokkal rakott tárát, mellyek közt tükrök, lüszterck és szoba- 
koczkázatok (parijuctok) is találtatnak.

Ablak- és alcoven szőnyegek, továbbá ágyterítők rajzolat vagy kész mustrák után vá
laszthatók, és megrendeltethetők.

Nagyobb bútorozásokra leendő rendelések elfogadtatnak, ’s a’ mi készen nem találta
tik , az gyorsan meg fog szereztetni.

Műveinek olcsó ’s a’ jelen idő’ körülményeihez szabott ára miatt rem ényű, hogy szá
mos vevőkhöz leend szerencséje.

Bútor raktára van: Pesteti a? D oro ttya  útczában tulajdon  16. szán% a la tti házában  , 
Debreczenben «’ Német útezán B. Vay házban . (5 )

(3) Hatarnapi idézés* A’ bajor királyi Felső-Moenusi kerületben kebelezett 
Culmbachi tartományi törvényszéktől, a’ hozzá intézett kérelem következésében.

í. Grimier G y ö r g y  F e r d i n á n d ,  ki 1799diki December ISdikán C u l m b a  c li
bán született, ’s mint pék indult-el vándorlásra,

Második Félesztendő 1835.
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2. Loch J á n o s  F r i d r i k ,  ki 1 SOldiki November 6dikán^K i re h le n  s ben szüle

tett, és basonlólag mint pék utazott vándorlani,—
a’ kiknek életéről és hol tartózkodásáról több mint 10 esztendő óta minden tudósítás hibázik, 
tulajdon személyük', vagy talán hátrahagyott ismeretlen örököseik’ javára felszólítatnak, hogy 
magokat 9 hónap alatt, vagyis

lS36diki Május 21dikén délelőtt
az itteni kir. tartományi törvényszék előtt személyesen, vagy levéllel, vagy elegendőleg meg
hatalmazottak által jelentsék, és a’ további útasitást várják-el.

Ha az említett személyek magokat nem jelenténdik, eltűnteknek fognak nyilatkoztat
n i, és vagyonaik, az elsőbbé 1 7 4 4  for. az utóbbié 2 0 0  forintból álló, a’ törvények szerint, 
a’ bebizonyított örökösök’ kezeikbe ki fognak adattatni.

Culmbachban , Augustus lOdikén 1835.
A’ Bajorországi Felső-Moenusi kerületbéli kir. tartomány törvényszéktől. TVinhelmann.

Perger és Murmann
Pesten „á  borostyánkoszorúhoz,"

illendoleg szabott áron ajánlják újonnan és különösen válogatott portékákkal feU
készített

Posztó és kazimir raktárukat
továbbá mindenféle szinti draps croisés-jokat kaputokra, kétszeres kazimir, 
Struk, bristol , cord, ripps és más egészen új, nadrágra való szöveteiket, POSZÍÓ-
kat generáli és tiszti formaruhákhoz, valamint magyar gála ruhák
hoz, a' legnagyobb mennyiségben, ’s a’ legjobb minémüségig.

Fejér és színes ángol flanelleket, igazi Styriai azort vadász-és úti ru
hákra, parquet posztokat és loterítőket.

Különös szép színű draps de mousselin-eket, dáma-köpönyegekre*
Livree posztokat |  és |  szélességüeket.
Egy egész darab, vagy nagyobb l i v r é e - p o s z t ó  vételnél, úgy, mint akárraelly 

gyári raktár, a’ legillendőbben szabott gyári árokon szolgálunk*
Végre, hogy a’ tisztelt Közönségtől irántunk általánosan mutatott bizodalmát még in

kább megalapíttsuk, igazi, tiszta, hibátlan és aránylag lehető olcsó portékákról jót älluflk > 
és ha talán a’ vevő ellenkezőt tapasztalna, kötelezzük magunkat, hogy a' tőlünk vett porté
kát készek leszünk visszavenni, fs a* tárgyat a’ vevő tetszése szerint fogjuk elintézni. (3 )

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 i z  m é r t  ék s z e r i n t  a z  o j e l e t t  1835-dikben

Oct. 8-dikán 4 Láb, 7 Hüv. 9 Von. —  9-dikén 4 Láb, 6 Hüv. 0 Von.
—  10-dikén 4 Láb, 5 Hüv. 0 Von. — 11-dikén 4 Láb, 5 Hüv. 3 Von.

12-dikén 
—  14-dikén

4 Láb, 
4 Láb,

4 Hüv. 
7 Hüv.

3 Von. 
0 Von.

— 13-dikán 4 Láb, 3 Hüv. 9 Von.

Budán, October lOdikén kijött számok: 24. 6 i. 45. 4* 2.
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M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  Oct. 9dikén. Kerületi ülésekben 

folyvást a’ már említett újabb úrbéri tárgyak felett 
tartatik tanácskozás.

A’ pozsonyi akadera. s gymnasium! tanuló 
ifjúság új oskolai évét a1 sz. Lélek segítségül való 
hívásával Oct. Gdikán kezdette-el. A’ pozsonyi k. 
akadémiában statistika és bányász-törvény- tanító 
Faber Antal úrnak 4 lévi hív szolgálatit tekintve, 
fizetését, Ő cs. k. Felsége 300frtal nevelni kegyel
mesen méltóztatott.

M agyar tudós társasági jelentések az 1S355. Sept. 
tarto tt nagy gyűlésből és igazgatói ülésekből.

1. Felolvastatott az Igazgatóságnak Sept. lOd.
tartott ülésében a’ Nádor és Pártfogó Ö cs. kir. 
Főherczegségének Pozsonban Aug. 9dikéről 1835- 
ben a Mélt. Elölülőhöz az iránt bocsátott k. leve
le , hogy néhai gróf Pálffy János özvegye, De 
Ligne Eufémia herczegné, a’ magyar tudós társa
ság tőkepénzei’ nevelésére, végrendeletében 2500 
pengő forintot úgy hagyott, hogy ezen összeség, 
testvére B. Spiegelné herczeg De Ligne Flora’ ha
lálával fizettessék ki, miről a’ most tisztelt báróné 
már előre bátorságosító rendelést is tett.

2. Néhai Végh István, val. belső titkos taná
csos, koronaőr, m. tud. társasági Igazgató tag’ he
lyére , az Igazgatóság ülése Sept. lOd. Báró Perc
nyi Zsigmond , Septemvir , ns Ugocsa vármegyei 
Főispán Urat választotta az Alaprajz’ értelmében 
szabad szavazás’ utján, köz akarattal.

3. A’ törvénytudomány’ osztályába helybeli 
2d. rendes taggá, az Igazgatóság, Sztrokay Antal 
hites ügyvédet, több ns vármegyebeli táblabirót 
’s eddigi levelező tagot nevezte ki Sept. lOd. mi
nél fogva Ildikén széket foglalt, osztályához tar
tozó értekezése’ felolvasásával.

4. Bémutattatott e’ nagy gyűlésnek a’ ma
gyar tudós társaság’ Évkönyveinek 2d. kötete, 
melly akkorra jelene meg 4d.. rétben, 54 íven.

Második Feleszi ett lő,

Tartalma: E l s ő  o s z t á l y .  Magyar tudós társa
ság’ történetei Nov. lGdikától J S 3 2, Nov. Li
dikéig 1834. Döbrcntei Gábor titoknoktól. Má s o 
d i k  o s z t á l y .  Gróf Teleki József Elölülőnek az 
1833 és 34beli köz ülést megnyitott beszédei. — 
1833ból: Emlékbeszéd, Tittel Pál rendes tag felelt, 
Bitnicztől; Imre János rendes tag felett Szalay 
Imrétől; — Értekezések : I. A’ mathematikai tu
dományoknak az elme’ kifejtésére és köz társasá
gok’ virágoztatására befolyásáról. Győry Sándor
tól. II. Zsigmond’ országlásának évsora. Luczen- 
bacher Jánostól. III. Az 1397ben volt temesvári 
országgyűlésről. Petrovics Fridriktől. IV. Hellen 
magyar literatura. Folytatva. Guzmics Izidortól. 
V. Az ócsai és demsusi régi egyházakról, azok’ 
rajzaival. Tessedik Ferencztől. VI. A’ Duna’ re
gulázásáról. Győry Sándortól. VII. A’ kög’ négy- 
szegítéséről, ide tartozó figurák’ rézmetszetével. 
Bitnicz Lajostól. — 1834ről: Emlékbeszéd Görög 
Demeter tiszteleti tag felett. Kállay Ferencztől; —  
Értekezések: I. Tudományok’ állapotja Magyar- 
országban az Árpádok’ idejében. Czech Jánostól. 
II. Közlések, a’ Balkány vidékén tett természet 
tudományi utazásról, 7 rézmetszeti táblával. Fri- 
valdszky Imrétől. III. Az összetett mássalhangzók’ 
egyszerítéséről. Vörösmarty Mihály tói. IV. Egy 
magyar hősnek, — hihetőleg, Bene vitéznek,—  
ki még a’ tizedik század1 elején, Solt fejedelem
mel, I. Berengár császárnak diadalmas védelmé
ben Olaszországban jelen volt, ujdonnan felfede
zett tetemeiről’s öltözetének ékességeiről; 1.) Be
ne vitéz’ koponyájának három fertályra kicsinyí
tett homlok és oldalrajzával; 2.)ÖItÖzetének ékes
ségeivel; 3. I. Berengár császár pénzei’ rajzával. 
Wadassi Jankowich Miklóstól. V. Élettudományi 
töredékek a’ külső érzékekről. Bugát Páltól. —- 
Végül áll a’ m. tud. társaság’ könyvtára’ gy arapí
tására ajándékozott könyvek’ czímsora.

Ára, azon velin papirosé és zöld vászon kö
tésű példánynak, mellyben a’ Balkányi utazáshoz

31. 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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tartozó nö ve vények, bogarak, pillangók színéivé 
mainak, 7 forint pengőben; a’ zöld borítékuk ke
mény kötésű példányé színezetlen képekkel 5 for. 
pengőben. Találtatik Eggenberger József pesti 
könyvárosnál, kitől az országbeli több könyvá- 
rosok is meg vétethetik.

5. Bejelentetett, hogy a’ philosophiai pálya
munkák lső kötete Almási Balogh Pál orvos Dr. 
magyar tud. társasági rendes tag’ jutalom feleleté
vel, a’ sajtót elhagyá. — Találtatni fog rövid idő 
múlva hasonlóképen Eggenberger József pesti 
könyvárosná'.

ö. A1 „Tájszavak1 és magyar mesteremberek 
műszavai1 gyűjteményéből, elavult szavak, szó
lásmódok, ’s még ki nem jött magyar példabeszé
dek1 hozzáadásával“ készen van 3ív nyomtatás
ban , ’s a’ nagy gyűlésnek ez is bémutattatott.

7. Bugát Pál mint még Pozsonyban 1830b. 
kinevezett helybeli rendes tag’ fizetésbe, jött az 
igazgatóság’ rendeléséből, melly a’ pénztár gya- 
rapodtával kívánná a’ többi tagoknak is megadni 
a’ rendes tiszteletdíjt.

8. Döbrentei Gábor titoknok még 1831b. az 
Yd. nagy gyűlés alatt Nov. lOd. lemondván ti- 
toknoki hivataláról, mivel a1 k. tartományi biz
tosi hivatalában volt előléptetéséről szóló udvari 
k. decretum kívánta, ’s a’ most folyt Yld. nagy 
gyűlés alatt e’ lemondását ismételvén, a’ meg alig 
győzhető sok dolog miatt i s , az így megiiresűlt 
titoknoki helyre Sept. 12d. elegyes ülésben Dr. 
Schedel Ferencz r. tag és eddigi segédjegyző vá
lasztatott szavazatok’ többségével; az ő helyére 
pedig segédjegyzővé Czuczor Gergely levelező tag, 
ki ennél fogva, lakni Pestre jövend. Határozta az 
ezen napi elegyesűlés, hogy Döbrentei Gábor, ed
digi titoknok, hajtson még mindent véghez és ad
jon ki hivatalosan, a1 mi e’ VId. nagy gyűlésnek Sep. 
IGd. volt legutolsó üléséig történt; az új titoknok 
Dr. Schedel Ferencz úr pedig, hivatalához Nov. 
Ifidikánfogjon, minta’ bekövetkezett két hónapi 
szünidő után tartandó legelső héti ülésben. A1 kik 
tehát a1 társasághoz akármi kéziratot ezután külde
nek vagy tudományos tekintetben írnak, azoktól 
mindent a’ nevezett új titoknok vészén által, ki Pes
ten a1 kígyó utczában 403. szám alatt lakik. Döbren
tei Gábor, mostantól fogva, a* philosophiai osz
tályban helybeli első rendes tag, hová még Pozson- 
han az Igazgatóság által 1830ban Nov. 17dikén 
neveztetett. Ezen ki vűl a1 „R é g i m a g y a r n y e 1 v-

emlékek’“ gyűjteményét' szerkeztet! ’s nyomta
tásokra felügyel; miért, rendes tagi fizetésén kí
vül, é\énként tiszteletdíja járand. Minél fogva,

9. Döbrentei Gábort a’ társaság, hivatalosan 
küldi Jászóra és Leleszre, az ottani Conventek1 le
véltárának abbeli megvizsgálására, hogy bennek 
miféle régi magyar nyelvemlékek találtatnának.

10. Sept. löd. tartott ülésében az Igazgatóság 
a’ 31d. rendszabásnál fogva, a’ társaság’ Ügyvédé
nek, ki a1 22d. rendszabás szerint a’ pénztár’ iga
zaira vigyáz, Berta Sándor hites ügyvédet ne
vezte k i , évenkénti fizetéssel.

11. Ezen Yld nagy gyűlés folyamatban hagy
ta megint azon játékszíni küldöttséget, melly a’ 
budai magyar színész társaságot, mióta 1833b. azt 
ns Pest vármegye pártfogása alá vette, mind ere
deti, mind újonnan fordított színművekkel ’s a’ 
régiebbeknek kijavításával segítette a1 társaság1 
5d. rendszabása értelmében. Tagjai e’ kiildettség- 
nek: Döbrentei Gábor, Csató Pál, gr. Dessewffy 
Aurél, Jakab István, Róthkrepf Gábor, Tessedik 
Ferencz, Yörösmarty Mihál j', s a1 most Pozson- 
ban, ország gyűlésen követül levő Fáy András 
tiszteleti tag helyett Bajza József. Említett szín
művek eszközlésére az Igazgatóság 200 pengő fo
rintot rendelt ’s folyamatban maradott egy logenak 
is évenkénti tartása.

12. Az újonnan választott tiszteleti, rendes 
és levelező tagokról akkor adatik majd tudósítás, 
midőn az elölülői levélre béküldölték már vála
szukat az új titoknokhoz az iránt, hogy az alap
rajz’ kötelezéseinek szorgalmas munkálódásaikkal 
kívánnak valóban megfelelni.

13. A’ Tudománytár1 szerkeztetését vinni fog
ja még Dr. Schedel Ferencz titoknok 1835nek 
végéig, akkor pedig általveszi azt Csató Pál leve
lező tag, ki e1 végre szavazat’ többségével Sept. 
14d. választatott, a’ már régebben meghatározott 
esztendei fizetéssel. Ő hozzá ne sajnálják tehát 
küldeni akkor munkáikat azok, kik a’ Tudomány
tárba dolgozni kívánnak. Csató Pál lakik Pesten, 
a’ Duna fördőben. Oct. 5d. 1835.

A ’ tilohiok által.
A1 pesti m. kir. fő oskolánál a1 lefolyt 183| 

oskolai évben theologiai doctorokká lettek: Paí- 
mer Aloiz, nyitrai áldozó pap, a’ nyitrai püspö
ki lyceumban professor; Körmöczy Imre, kalo
csai megyebeli áldozó pap, ’s a’ kalocsai érseki 
lyceumban professor; Nagy János szombathelyi

r



( 243 )  ^

áldozó pap’s Rába Szent-Mihályi káplán; Adams 
Kristóf, Csanádi áldozó pap, ’s a’ csanádi püs
pöki seminariumban tanulmányi praefectus. Tör- 
vény-doctor lett Kovács Pál,  váczi megyebeli 
áldozó pap. Orvos-doctori borostyánt nyertek : 
Ballus Károly, Klinko, Reichard, Pauliny, Hö- 
nigh, Bauer, Herz, Demiany, Berger, Rokot- 
nika, Schulhof, Abeles, Maurer, Éder, Koch, 
Pessel, Schweitzer, Billitzer, Rechnitz, Eiben* 
schitz, Franzos, Schwarzmayer, Arnold, Sza
bó András, Max, Czvaina, Klein, Karlowszky, 
Lukács Márton, Pongrácz Mihály, Stephanovics, 
L öw y, Stanczel, Kollinszky, Meinert, Ditrich, 
Lonovics Miklós, Paczek József, Hölbling, Bel- 
lony, Rebrics, Jacobovics és Maxi movies urak. 
Seborvosi doctorok: Szabó András és Haliczky 
Antal; philosophiai doctorok: Strossmayer Jó
zsef, Yenczel Gusztáv, Albert Ferencz , Boros 
Károly, Kempf, Krausz, Gótsch, Mayr, és 
Barts urak. Továbbá szemorvoslási mester lett 3; 
bába-mester 5; seborvosi és bábasági mester 15 ; 
patika-mester 42 ; polgári seborvos 67 ; polgári 
bábáskodó 60; bába 82; földmérő 24

Nyitrán Oct. 4dikén nyittatott-ki azon leány
oskola, mellyet Vurum József megyés püspök 0  
Excja a’ folyó évi Május hónapban megkezdett 
rajz-oskolával együtt 12,200 pengő forint tőke
pénzel alapított. A’ leány-oskola első tanítónéja 
300; a1 második 200; a’ rajzoskola mestere, ki 
a’ kézművesi inasokat ’s mesterlegényeket vasár
nap- és ünnep napokon fogja a’ rajzban oktatni, 
100 pengő forint fizetést húznak évenként. Az 
új leány-tanító intézet igazgatója Főtiszt. Soretz 
Imre kanonok úr; felügyelője Lang Ferencz, több 
külföldi tudós társaságok tagja.

Becs Sept. Ilikén. Az ángol és franczia újsá
gok által közlött hír szerént Ferdinand August 
Sachsen Koburg gothai herczeg lészen férje a’ por- 
tugalli királynénak. A’ herczeg 19 esztendős, ró
mai catholicus ’s a’ legbiztosabb reményt nyújtja 
arra, hogy Leuchtenberg herczeg helyét minden te
kintetben méltán ki fogja pótolni; különös gonddal 
neveltetett, magát a’ tudományokra teljes tűzzel rá 
adta, sok nyelvekben jártas *) ’s ezen tulajdoni 
mellett alapos katonai miveltséget nyert. Külső

*) Az ifin herczeg magyarul is jól beszél ; midőn 12 
esztendős korában az édes anyja jusán illető egyik 
uradalmát meglátogatta* több helységek öregei egy

deli formája ’s ifiusága is segítni fogja a’ poríti- 
gallusok hajlandósága megnyerésében. (Érd. Hír.)

K o l o s z  v á r  October fikán. Királyi fő her
czeg estei F e r d i n á n d  ő Fennsége October őkén 
érkezett vissza Erdélybe, hol az ország szélénél 
a’ királyi Kormányszék részéről alelőlűlú N o p c s a  
Elek és tartományi főbiztos báró B r u c k e n t h a l  
J ó z s e f  ő exjok, ns Kolozs vármegye részéről 
pedig a’ főispányi helytartó M a c s k á s i  Pá 1 úr 
a’ ns megye küldöttségével hódolva fogadták. 
Tegnap estvére városunkba váratott. A’város szé
lénél a’ városi egész tanács és küldöttség a’ váro
si polgárság egyrésze lóháton nemzeti öltözetben, 
és az ő Fennsége szállásáig egy felől az itt lévő 
katonaság, más felől polgárok, kereskedők, és 
minden ezéhok saját lobogóikkal rendbekiállva vár
ták. A’ város kapujánál egy győzedelmi kapu volt 
felállítva, a’ város czimerével együtt pompáson 
kivilágítandó. Ezen kapu felett a’ városi hangász- 
kar muszikált. Az egész város ki volt világosítva, 
a’ többek közt a’ város háza legszebb fény ben ra
gyogott. A’ kivilágositásoknál idvezlő versek szó- 
rattak-el.— Ő Fennsége ma reggel 4 órakor érke- 
zett-meg városunkba. (Érd. Ilír.).

A’ koloszvári csilag vizsgáló toronyban híres 
Halley üstökös csillaga utoljára October 3kán esf- 
véli két fertálykor tizenegyre, nem ugyan sokkal 
nagyobb, mint az előtt, fény nyel rogyogni, de 
észre vehető sebességgel a’ gönezöl szekere felé 
haladni látszott, azon szeglet csúcsán, melly et for
mál kétl inea,  egyik, mely a’ kocsis csillagzaton 
Capella nevű csillagtól, a’ karján lévő kisebb csil
lagon keresztül, a’ másik, mely a' fiastyúk alatt 
ragyogó Aldebatán nevezetű nagy csillagtól a’ ko
csis bokáján lévő másod rendbeli csillagon hason
lóképpen keresztül megy', mely is már tiszta éj
szakán, szabad szemmel is ,  de még igen homá
lyosan látható.

Pes t .  Halley rég várt üstököse nálunk Oct. 
13dikán estve puszta szemmel vala látható. Nagy
sága mintegy 3dik nagy ságú csillagé; tömegének, 
kivált pedig üstökének fénye még most elég ho
mályos.

szolgabíró úr által német nyelven fejezék-ki sze
rencséltető öröm érzeteket; mellyre az iiiu her
czeg érzéssel teljesen tiszta folyó magyar nyelven 
tévé feleletét. (Érd. Hír.).
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A U S T R I A .
Ó cs. kir. Felségök Teplitzet Oct. 4dikén 8 

és 9 óra közt elhagyván, ugyan ez nap esteli 5 
és 6 óra közt kívánt egészségben Prágába ér
keztek.

Orosz császár Ő Felsége Octob. 9dikén dél
után Prágából jővén, egészen véletlen Becsbe ér
kezett, és az orosz követségi palotába szálott; 
innét tüstént a1 követ úr kocsiján Schöubrunnba 
rándult-ki, hogy az özvegy császárné Ő Felségét 
látogatásával meglepje. D. Miguel Yelenczéből, 
hová Ramalhao gróf név alatt Sept. 19dikén ér
kezett, ugyanazon hónap 24dikén Rómába visz- 
szaindult.

Bécs. Oct. lOd. Orosz császár 0  Felsége ma 
délután 5 órakor, miután e’ monarcha özvegy 
császárné Ő Felségével, és a’ Pozsonyból ide sie
tett főherczeg Nádor Ő Fenségével ’s a’ császári 
ház több jelenvolt tagjaival Schönbrunnban ebé
delt volna, ismét Prágába utazott. Mind Schön- 
brunnban , mind a’ főváros utczáin a’ néptől öröm
lármával köszöntetett a felséges utas. Hogy a’ 
nagy elhunyt eránt, kinek elvesztését Miklós 
császár, mint éltében annak barátja és szövetsé
gese, velünk együtt siratja, utolsó tisztességét 
megtenné, ma reggel szoros incognitoban e’ mo
narcha a’ Kapuczinus atyákhoz ment, feínyittatá 
a császári sírboltot ’s magát a’ nagy elhunyt föl
di maradványait záró koporsóhoz vezetteté. Lát
hatóan megindulva maradt darabig e’ szent he
lyen , imádkozott ’s mélyen elfogódva hagyta ezt 
oda. Ez által Miklós császár a’ főváros, és mi
dőn e’ hír mindenüvé eljutand, bizonyosan az 
egész birodalom lakosinak szívében örök emlé
ket hagyott.

N A G Y B R I T A N N I A .
O’Connell ellenségei nem mulatják-el az ő 

beszédeit tízszeresen viszonozni, mi kitetszik 
a’ Times következő czikkelyéből: „Edinburg- 
ban két néző mutatványt adott Dániel: egyet 
reggel a’ nép előtt, mást pedig estve abrako
láskor. Mindenikben ugyanazon dolgokat lan- 
tolja-el, ugyanazon hazugságokon kérődzik piru- 
latlan, Peel R. sirre és Wellington herczegre u- 
gyanazon rágalmakat szórja nyersen és nagy szám
mal. Azonban meg kell engednünk, hogy edin- 
burgi beszédeiben nyomos bizonyságait találjuk 
az ó Gattan Henrik által igen jól lefestett szóno
ki stylusa erejének. „Az 6 rhetorikája (mond

Grattan) folyvást csillogó hyperbole , felczifrázva 
hervadt virágokkal, millyeket egy ronda leány 
szed-fel a’ convent-garden-ben ’s egy korcsmáros- 
né egész ízlettel magára tűz.“ Daniel nem átal- 
lotta azt mondani, hogy Peel Robert sir dicsérte 
Lajos Fiíep közelebbi törvényeit, ’s Angliába is 
behozná azokat, ha hatalmában állana. Ez hideg
vérrel koholt merő hazugság. A’ politikai küz
dés évkönyveiben nem találjuk mássát a közön
séges, alávaló, hason csúszó gazságnak, melly 
O’Connellnek Peel R. sir ellen irányzott megtá
madásiban mutatkozik. Ki feledheté-el Peel R. 
sírnék a’ katholikusok emancipatiójakor tett ter
hes sőt gyötrelmes áldozatait ? És mégis most e’ 
szörnyeteg piszkolja őt, háta megett hetvenke- 
dik, miért hogy e' bilit hamarább keresztül nem 
vitte! Egy pár esztendő múlva majd azt várhat
juk, hogy egy juhfejü fekete epéjü izgató az or
szág parlamentjének szemére lobbantja, miért 
nem adta-meg elébb a 20 millió font sterlinget, 
melly a’rabszolgák bilincseit feloldozá a’ gyarma
tokban. Még rútabb hazugság ez alacsony gondol
kozást! szemtelen embernek azon vádja, miként 
Peel R. sir a’ dissenterek házassági sérelmeit úgy 
hagyta volna, a’ mint találta. Feite heti-e, hogy 
az egész világ megfelejtkezett Peel R. sir bilijé
ről , melly szerint a’ dissenfereknek bíró előtt 
kötött minden házasságaik törvényes erejiiekké 
lennének? (Tudva van, hogy a’ dissenterek el- 
lenmondtak Peel úr bilijének, mert a’ dissenter 
papok egyházi esketése el nem esmertetett ben
ne, valamint az is , hogy Peel mindég ellenzetté 
a’ dissentereknek egyetemi rangokra bocsátását). 
Okának kell lenni ezen irigységnek, gyülölség- 
nek és rósz lelküségnek. Mi tudjuk ezen okot, 
úgy hisszük, és ha nem csalatkozunk gyantá
sunkban , úgy O’Connell viselete ez érdemes ba
ronet rágalmazó ’s mérges megtámadásiban sok
kal illetlenebb, mint azt nyelv vagy toll leírhat
ná. Még mielőtt az ég lajstromába iktattaték azon 
fogadástétel (melly szerint O’Connell ellenfelének 
párviadalban történt meglő vese után felfogadta, 
hogy többé sohase kél párviadalra), melly őt 
valódi pestissé tette e’ földön, Peel R. sírtól ki
hívást kapott O'Connell, ’s azt el is fogadta. Ca
lais volt a’ kijelelt hely , hova Peel úr mielőbb 
megérkezett, ’s ellenfelére várakozott; de hasz
talan; mert Daniel úr szíve a’ gatyába szaladt; 
Londonban ide ’s tova kószált a’ legnépesebb he-
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jyeken, utazása czélját fenhangon híresztelte, 
inig az a’ politia fiilébe jutván, általa fogságba 
tétetett, melly be önmaga adta magát. Daniel e1 
baleset után csakhamar az égnek adott fogadást, 
mint különös szert hasonló esetek visszatérése el
len, vette-elő. Olvasóinkra bízzuk e’ kis törté
net megfontolását.“

O'Connell Dániel edinburgi fogadtatását kör- 
nyületesen írja-le az edinburgi Observer után az 
Alig. Zeitung; mi ezt a' következő kivonatban 
adjuk: A’ városban korán reggeltől szokatlan é- 
let mutatkozott; minden néposztály mozgásban 
volt. 11 óra tájban 4 lovas kocsin jött O’Connell 
több radicalisok kíséretében. Fija Morgan O’Con
nell attya utazó kocsiján követé Edinburg ked
ves vendégét. A’ tudós férfi hangos örömlármá
val köszöntetett. A’ nép kíváncsin tolakodott 
kocsijához, hogy őt, mint a’ Times nevezi, 
„Darrynane oroszlányát“ közel láthassa. A’ Wa- 
terloohotelig érkezvén a’ pompa-menet, O’Con
nell a’ nagy terembe lépett, hol őt az ünnepi 
biztosság és több asszonyságok fogadták. Ezután 
a’ biztosságtól kísértetve a szónoki-helyre ment, 
melly épen a’ nemzeti emlék megett a’ Carlton- 
hill éjszaki óldalán készítették. A’ kedvező idő 
igen segíté-elő a’ pompát, mellyel a’ temérdek 
sokaság Carlíon-hillhez jutott. A’ magos házak 
ablakai tömve valának nézőkkel, kivált pedig 
lelkes dámákkal, kik O’Connell felé kendőiket 
lobogtaták. A’ zászlók csillogó sora lobogott; a’ 
sokaság kettőztetett öröm-kiáltása elnyomd a’ fü- 
työlést, melly a’ collegium általelleni ablakok
ból hallatszott. A’ kézművesek zászlói nagyobb 
részint azok voltak, mellyek Grey lord fogadta
tásakor használtattak; csak nehány ú j készítetett 
ez alkalomra. Egy zöld lobogón e’ felírás volt: 
„O’Connell a’ nép küzdő hőse, kit a’ kísértés 
megpróbált, a’ szerencsétlenség erősített.“ Az ir- 
landiak zöld cs fejér nemzeti színeket viseltek. 
Maga O’Connell egészen zöldbe volt Öltözve, ’s 
zöld utazó sapkáját arany szalag övedztc. A’ 
szónoki helyre felállván erős, tiszta hangon be
szélt. Beszédéből a’ hely szűkéhez képest csak a’ 
következő pontokat hozzuk-fel: „Skóczia férfiai! 
Újságokat hirdetni jöttem hozzátok. Angliában a’ 
toriek ismét a’ kormányra juthatásról álmodoz
nak (soha! sohase többéi. Sajnálják a’ reform- 
bili megállapítását, ’s e’ törvény hatásait sem
mivé tenni akarják. De ebből soha semmi-se

lesz. (tetszés). Százezer bizonyságait láttam én 
ma annak, hogy e’ czélokat ők soha többé el 
nem érik (tetszés). Keresztül utaztam Anglia la- 
pályos földjét: meglátogatóm nagy kereskedő vá* 
rosit, láttam okos és iparkodó lakosinak töme
gét, melly ezer meg ezer gyáraiból tolakodott- 
e ló ; mindegyik homlokán írva találtam es hatá
rozatot: a’ brittek soha rabszolgák nem lesznek. 
(Britons, never will be slaves). Majd a’ ti ked
ves országtokba jöttem ; tegnap volt először sze
rencsém Skóczia földjére lépni, ’s azon pillanat
tól e’ mostaniig, mellyben illy számos gyüleke
zethez szólok, magos örömtől dobogott szívem 
’s új lelkesedéssel égett az a’ szabadság ügyéért, 
(tetszés). És ha én itt nem csak hallgatóim szám
talan sorait, hanem a’ természetnek hajoló szép
ségét is , melly körülvesz, megtekintem, akkor 
elragadott lelkem így kiált-fel: „hol van a’ gyá
va, ki illy országért ne kívánna harczolni?“ 
(harsogó tetszés). Igen soká tűrte Skóczia a’ Dun- 
dasok gyötrő lánczait. Skóczia férfiai! Vissza
hagyjátok-e tenni a’ toryismus jármát hazátok
ra? (nem! soha-sem!) Segítni fogtok bennünket 
a’ toriek eltávoztatásában; vagy talán nem fog
tok segítni? (hurrah, hurrah!) Igenis, meges
küdtetek erre, Skóczia fiai pedig solia esküvésc- 
ket meg nem szegték. Midőn Anglia lélekismére- 
tetöket lebilincselni akará, megesküdtetek az ég
re ’s őseitek fegyvert fogván, vissza nem tették 
mindaddig hüvelyükbe, míg hitök szabadságát 
ki nem vívták. Peel és Wellington épen nem re
ményi hetik Skóczia népének tántorítását. Erős 
elhatározottságtoknak nem lehet világosabb tanú
ja, mint hogy engemet, a’ papismus vallóját, 
oily lelkesedéssel fogadtatok , miilyenre még ked
ves zöld sziget-hazámban is kevély volnék, (tet
szés). De mégsem kevélység az, mellyet illy fo
gadtatásomon érzek; mert nem személyes érde
meimnek tulajdonítom én e’ fogadtatást; nem én 
vagyok az, kit ti tiszteltek, nem az ember az, 
hanem az ügy; nem a’ szabadság védszónoka, 
hanem maga a’ szabadság, (tetszés). Igenis Skó
czia férfiai! a’ szabadság gyűjtött ma titeket ösz- 
ve számtalan ezerenként A’ szabadságnak több 
magos születésű barátit láttátok ti már ’s vendé
geltétek- meg; de az ő állapotjok, nem a’ tiétek. 
Én közűletek vagyok, a’ nép közűi. Sok évekig 
küzdtem és vívtam én a’ vallásos szabadság ü- 
gyéért. Születésemkor a’ bigottságnak sűrű kö
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dei boríták hazáin eget. Hazámfiai közűi azok
kal, kik őseik módjára kívánták imádni az Is
tent, t u l a j d o n  hazajokban mint jövevényekkel 
bántak. Leggyengédebb fiatalságomtól kezdve fel- 
indúlt szívem ez utálatos járom ellen, ’s meges- 
küdtem küzdeni mind addig, míg az szét nem 
töretik Sokáig küzdtem így, hogy a’ köz-hit és 
lélekisméreti szabadság szent elvének érdemiéit 
győzedelmét megnyerni segítsem.”* (harsogó tet
szés). Ezután politikai elveire megy-által a’ szó
nok , ’s a’ választási jus kiterjesztését, a’ három 
évi parlamentet, kivált pedig a’ pairségi örökö
södés eltörlését sürgeti. Elbeszéli ezután a’ szó
nok, miként a’ lordok ez utolsó nyomorult pró
b á j u k  alkalmával Angliából 27 szótöbbséget nyer
tek az alsó házban; de Skóczia 18, ’s Irland 
33 szótöbbsége által végképen legyőzettek. „Skó
czia férfiai! mond tovább O’Connell, mint té
rítő beszélek én hozzátok; térítésem czélja felszó
lítani az angolokat és skótokat, hogy a’ 170 lord 
kiűzésében segítségemre legyenek, miként mára’ 
testületek régi tagjait elűztük. Sir II. Peel állitá, 
hogy mi egyetlen’s csupán radikális tagokból álló 
házat kívánunk; ’a nemes baronet nem mondott 
igazat. Megismerem én a’ két parlamenti ház’ szük
ségét, Mindenek előtt oda törekedjünk, hogy a’ 
whig, és radikális név közös „reformer,“ név
vé olvadjon-Öszve. Egyességet kiáltok én ’s is
mét egyességet. Felhozza ismét Peel úr tamwor- 
thi beszédét; az amerikai demokratiát védi el
lene, ’s éles szavakkal kél-ki a’ dicséret ellen mel
lyel Peel úr, Lajos Fiiepet ’s ministereit magasz- 
talá. „Az emberek, mond ő ,  csak azt dicsérik, 
mit követni képesek.“ A’ vendégségre választott 
belly a’ Portable-Gas-Company nagy tereme volt, 
melly e’ végre csinosan vala ékesítve. Borostyán- 
ágok övedzték az oszlopokat, és az előűlő széke 
felébe O’Connel nemzetségi czimere helyheztetett. 
A’ karzaton legalább 150 dáma jelent-meg. A’ ven
dégek száma többre mehetett loOOnál. O’Connell 
hatodfél órakor lépett a’ terembe ’s a’gyülekezet
től harsány tetszéssel fogadtatott. Evés után az 
elnök szokott poharakat űritett a’ királyra , ki
rálynéra ’s királyi házra. A’ ministerek egészsé
gére ivott toast is 3szor három öröm kiáltások
kal fogadtatott. Végre felállott az elnök, hogy az 
estve toastját ürítse: „A1 mi tisztelt, megkülönböz
tetett vendégünk, Irland ozabadítója, a’ népjuso- 
kért küzdő, minden országokban az elnyomottak

barátja O’Connell Dániel úrnak egészségére.“ E ’ 
köszöntést több perczekig tartó tetszés lárma kö
veté. Az elölülő dicsérte O’Connelt ezután tartott 
beszedeben s többek közt mondá: hogy Edinburg 
és egész Skóczia kiterjesztett karokkal várta őt, 
’s ez naptól fogva Caledonia fogadott fiáúl tekin
tetik Irland szabadítója. O’Connell ekkor ismét 
hosszú beszédet intézett a’ gyülekezethez, melly- 
ben mindenek előtt a’ felső ház reformját sürgető . 
Peel és Wellington politikáját csípősen támadá- 
meg; Grey és Melbourne ministeriumit magasz- 
talá. Beszéde végén reményét nyilvánitá a’ felől, 
hogy a’ ^parlamenti szünetet minden város , váro- 
socska és falu az alsó házhoz nyújtandó kérelem
re használandja: venné t. i. az alsó ház fontolóra, 
nem kívántatik-e meg a’ képviselési elvet a’ lor
dok házába is bevinni ? (lármás tetszés.) „Alkos
satok , mond ő minden helyeken nyilvános és tör
vényszeres egyesületeket, és a’ kérelmet írja alá 
minden, kinek szíve és karja van.“ 

B E L G I U M .
A’ király és királyné Scpt. 28dikán Brüs- 

selből Calaisbe utaztak. Innét Ramsgatebe hajóz
nak,  hol a’ kenti herczegnét látogatják-meg. Oct. 
5d. és Sdika közt Fontainebleauba szándékoznak 
jőni, ’s itt ha az idő engedi, 12 napot mulatnak. 

P O R T U G A L L I A .
Lissabonból Sept. 13dikálói így írnak: „A’ 

Diario do Governo Sept. lOdikén egy emlékira
tot közöl, mellyet a’ ministerium a’ népoktatás
ról s’ tőle várandó hasznokról intézett a’ király
néhoz. Portugálnak mindenek felett jó oskolákra 
van szüksége. A’ királyné, összehangzólag ezen 
irománnyal, melly a’ ministereknek nagy becsü
letére szolgál, a’ köz oskolákat szabályzó végze
tet bocsáta-ki, mellynek határozatiban olly he
lyes ítélet ’s jóakarat mutatkozik, hogy azt lehe
tetlen egykedvűséggel olvasni. Angliából napon
ként váratik két nemes férfi, kiknek egyike, a’ 
londoni pénzverő intézettől, az új pénzverés kö
rül teend szolgálatot, a’ másik pedig, polgári 
földmérő, ki már ez előtt is volt portugali szol
gálatban, a’ város gázzal világítására, utczák 
építésére, ’s egyéb köz mívekre fog felügyelni.“ 

F R A N C Z I  AORS ZÁG.
Odilon Barrot úr Sept. 20dikán Manche me

gye Torigur városában 300 választó ’s más jele
sebb személyek által megvendégeltetelt, ’s az új 
törvények által történt megsértéséről az alapkőiéi-
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nck, nagy tetszés közt, beszédet tartott. „Váljon 
a* közönséges hallgatás, mondá, a’ törvények jó
váhagyására mutat-e? Nem, hivatkozom az urakra 
mindnyájukra; ez az elcsiiggedés és idegenkedés 
hallgatása. Micsoda eszközöket hagytak a’ polgá
roknak érzelmeik nyilvánítására? A’ sajtóról nem 
szólok, mellynek nincs jusa előképezni ’s kifejez
ni a’ köz véleményt, sem a’ kamarákhoz intézett 
kérelmekről, mellyek arra se érdemesítetnek, 
hogy róluk jelentés tétetnék. A’ társaságok, magá
nos egyesületek politia, még pedig miilyen poli- 
tia kénye alá vettettek. A’ hivatali ’s törvényes 
egyesületek, mint a’ nemzeti őrségek, városi és 
megyei tanácsok hízeleghetnek a* ministereknek, 
de merjék csak őket ocsárlani vagy meginteni, tüs
tént feloszlató rendelet fogja merészségüket meg
fenyíteni. Hazánkban a’ hízelgésnek és hazugság
nak mindenütt szabad szólás engedtetik, de az 
igazságnak megtiltatik. Mi következik ebből ? Az, 
hogy a’ kormányzók, kik a’ hallgatás valódi jelen
tését érteni vélik, egymást a’ szabadság elleni me
részletekre nógatják. „Senkise mozgolódik, mond
ják, azért elébb mehetünk.“ így egészen a’ veszély 
szélére jutnak, ’s csak a’ revolutio lármaharangja 
által fognak felébresztetni. Nem csak a’ chartát, 
de a’ köz erkölcsiséget is megsértették. Kimutat
tam a’bajt, ’s az uraknak jusok van kérdezni tő
lem, miképen lehetne azt megátolni. Ha rendele
tek által sértetett volna meg a’ charta, ismét azt 
felelném, mit lS30ban: „A’ kormány törvényen 
kívül tette magát, erőszakra hivatkozik: azért is 
közte és köztünk erőszak hadd intézze-el a’ dol
got.“ De most törvények okozták a’ bajt, ’s csak 
törvények által lehet azt jóvá tenni. Az ország sor
sát annak kell elintézni, mit a’ választó test aka- 
rand ; rajta fekszik egészen a’ felelőség. Erejét már 
1830ban megpróbálta a’ választó test; el akarta 
törleni a’ pairek örökségét, ’s bár milly kellemet
len volt ez a’ kománynak és paireknek, még is 
megszüntetett az örökség. Ha a’ választó test 
akarja, hogy a’ pairség visszaadja a’ jurynek el
vett hatóságát, egy gyáva aristokratia minden rósz 
vágyakodásinak el kell hallgatni e’ nagy nemzeti 
akarat kifejezése mellett. Bízzanak hát az urak a’ 
választó testületek által törvényesen kimondott köz 
véleményben. Készüljünk e’ csatára, melly hazánk 
jövendőjét határozandja-el; a’ sikerűiét legjobb 
ovószer az erőszakos revolutio ellen. Vajha a’ kö
zelebbi választásokkor ez lenne egyesítő köz kiál

tásunk: „Semmi revoJutiót, de reaktiót se.“ Be
szédem következő áldomással végzem: „a1 pol
gári bátorságnak!“ A’ hadi bátorság biztosba a’ 
nemzeti függetlenséget, szabadságunkat ‘s belső 
jólétünket egyedül a’ polgári bátorság biztosít
hatja.“

OLASZORSZÁG.
A1 portugali ügyvivő Sardiniaból, mint e’ hír

lapok is jelenték kiutasítatv án a’ portugali királyné, 
Palmelia herczcg jelentésének következésében, vég
zetet bocsáta-ki, melly által a’ portugali birtokok
ban lévő sardiniai consulok foglalatosságai, a’ vég
zet költe után két hónappal, felfüggesztetnek, s 
a sardiniai lobogó előtt bezáratnak a* portugali ré
vek. Erre a’ Gazetta Piemontese következő czik- 
kelyt közli: „Turin, Sept. 26dikán. A’ végzetnél 
még nagyobb bámulásba ejt az azt megelőző jelen
tés. Valóban meg nem foghatni, olly nagy eszü 
’s érett tapasztalásu statusférfi, mint Palmelia her- 
czeg, miként bocsáthata közre illy jelentést, melly 
rövid feleletet is alig érdemlő helytelen alapokon 
épül. Comthur Rodriguez diplomatái charakterrel 
csak 1828 óta ruháztatott fel. (Rodriguez !82Sbau 
megszűnt Portugal ügyvivője lenni, de még egy 
darabig különös tekintetből úgy tartatott, mint a’ 
rio-janeirói udvar ügyvivője inig D. Pedro császár 
el nem tiltó a’ portugálokat Brasilia diplomatái 
hivatalainak viselésétől. Ez óta nem volt nyilvános 
Charaktere, többnyire Majlandban tartózkodott, ’s 
mint egyszerű magános férfi ismét visszatért Ge- 
nuaba, de hivatalos közleményt nem kapott a’kül
ső ministeriumtól, melly őt diplomatái tulajdon
ságúnak többé nem esmerte. Ha magát rendeseb
ben s helyzetéhez illőbben viseli és panaszokra 
okokat nem ad vala nem utasítatott volna ki.) E’ 
szerint Sardiniából, történt kiutasítatásával nem 
sértetett-meg „a’ miveit nemzetek közt fenálló il
lendőség,“ mint szól a’ jelentés. Palmelia herczeg 
csudálkozni látszik azon, hogy a’ sardiniai kor
mány , ha ugyan illy fontos rendszabáshoz nyúlni 
kéntelen volt, az indító okokat nem közlötte. Ho- 
lottmindjárt Comthur Bodriguez kintasítatása nap
ján elküldte a’ londoni követnek a’ szükséges ér- 
tcsítvényeket, hogy az ott lévő portugali követ
tel közölje. A’ hiba egyedül Palmelia herczegben 
van, Comthur Rodriguez jelentésére olly rendsza
básokat siettetvén, mellyeket a’ várt felvilágosí
tások megérkeztéig elhalasztani javaslóit az okos
ság. Mi azonban hiszük, hogy a’ portugali kor-
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many, értésere jutván ez óta a’ kiutasítás indító 
okai, visszaveendi határozatait. Palmella herczeg 
sokkal okosabb, mintsem azon vak tévedést át nem 
látná mellybe őt a’ kormánya méltósága melletti 
szerfelett nagy buzgalom ejtette, melly méltóság 
Comthur Rodriguez kiutasításával éppen nem sér- 
tetett-meg. Ezt annyival inkább hisszük, mivel a' 
sardiniai udvar, sokszor megbizonyított mérsékle
ténél fogva , ocsárandó hirtelenkedés és repressa- 
lékkal felelés helyett, most is nyugodtan várja, 
hogy a’ lissaboni kabinet önmaga is clesmerendi 
a’ tőle el nem titkolt igazságot. De ámbár e’ re
ménnyel ketsegteti magát a’ sardiniai kormány, 
Ő Felsége mindazáltal jobbágyai védelmezése és 
koronája méltóságának megőrzése iránt tartozó kö
telességét sem felejti-el, minél fogva parancsolá 
hadi hajóit tüstént felkészíteni ’s mindent úgy el
rendelni, hogy olly hatalomhoz illő állást lehessen 
venni, melly minden más hatalmakkal békében 
lenni, egyszersmind mindeniktől tiszteltetni kí
ván.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Parisba Sept. 18dikáig terjedő barcelonai hír

lapok érkeztek, mellyek nagy részint Malaga és 
Granada juntájinak nyilatkozatival, felszólítási
val és felírásival vannak tele. A’ ministeri vál
tozás híre még nem jutott-el Barcelonába, ’s még 
nem tudni, mi benyomást tett a’ tartományok
ban. Granada kormán) i juntája az 1812diki al- 
kotványt ünnepiesen kikiáltotta, feltartván a’ 
mód@sításokat, mellyeket a’ királyné szükséges
képen összehívandó alkotványiíó cortes czélze- 
rűeknek vélend, hogy az összehangzásba tétes
sék a’spanyolok szükségeivel, kívánatival és azon 
alkotványokkal, mellyek által a’ négyes szövet
séghez tartozó szabad nemzetek kormányoztatnak. 
E’ példát még nem követte Barcelona juntája, ’s 
csupán azt javaslá Valencia, Aragónia cs Murcia 
juntájinak, hogy Barcelona legalkalmasabb helye 
lenne a1 középponti juntának, melly e’ tartomá
nyok közös munkálatinak szabályzása végett fog
na feláll itatni.

A’ Memorial Bordelais Septemb. 25dikén D. 
Carlosnak egy proclamatióját közli, mellyet ő 
Murgiábó! Sept 17dikén egyenesen azért bocsá
tót t-ki, hogy a’ tartományok mostani zavargá
saiból hasznot húzzon magának. Spanyolországot

ugyanis revoiutiói szellemtől részegültnek és a- 
narchiát terjesztőnek festi, melly a’ templomo
kat megfertőzteti, semmit nem tisztel, mi ed
dig szentnek tartatott, ‘s a’ dulást gyilkolással 
párosítja. A’ törvén) télén d) nastia megalapítha- 
tását hívő kormányok most már reszketnek a’ 
vészéi) tői, mell) hez Span) olország közelgőt, ’s 
szükségesnek látják a’ békét ismét a* legitimitás 
és törvények ái nyéki alatt állítani-vissza. „ V  
pseudo nemzeti kormánytól gyalázatosait ’s ismé
telve kért avatkozás, úgy mond, megvetéssel 
tagadtatott-meg, cs Spanyolország mostani ural- 
kodóji kéntelenek egy nyomorult poríugali se
reghez ’s imitt amott bérlett csapatokhoz folya
modni, hogy az ország sanyaruságát még hosz- 
szabbra nyújtsák. A‘ bitorlás és engedetlenség c’ 
veszélyes példáinak természetes következései nem 
maradtak-el. A’ tartományok elszakadtak a’ fő
várostól, ’s e’ lázadó mozgások előpostái olly za
varoknak , mell) ekre borzadással gondolhatni/4 
A’ proclamatio továbbá minden hú spanyolokat 
királyukhoz szólít, kinek jelszava kegyelem, a’ 
főizgaíókat kivéve, ’s a’ nyilatkozással végződik, 
miként D. Carlosnak atyai szándéka, minden 
reaktiókat a’ törvények korlátjai közé szorítni, 
Spanyolország kapcsolatjait szövetségeseivel hí
ven megtartani, de a’ többi országok belső poli
tikájába elegyedhetés vágya nélkül, mi által ha
sonló függetlenség jusa biztosítatik; továbbá min
denki jusát ’s kiváltságait tisztelni, ’s így a’ ko
rona elidegeníthetlen kiváltságai tiszteletét is fen- 
tartani, végre a’ népen szigorú takarékosság ál
tal közvetetlen könnyíteni.

A’ Gazette de France szerént következő a' 
spanyol ministerium névsora : Arguelles ministeri 
elnök; Gil de la Cuadra belső; Gomez Becerra 
igazság; Sancho had; Ulloa tengeri-minister. Ala- 
va general külső, Mendizabal pedig közjüs edelmi 
ministerek maradnak. Ila talán Alava nem fogad- 
ná-el a’ neki ajánlott helyet, Alcala-Galiano nye- 
rendi a’ külső ügyek ministerségét Quiroga gene
ral és Mendizabal úrnak egy másik meghitt barátja 
d<í las Navas grófot, és Carrasco urat, kik az An
dalusia és Estermadurai seregcsapafokat vezérlők 
Madrid felé, bizonyosokká tették, hogy a kama
rák tüstént eg) behívatnak ; kiterjedtebb választá
si törvény hozatik; ekkor eloszlatnak a kamarák 
’s új követ\álasztások történnek.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (^oí;lí*ad)er?@ajye) 498. sz. 
N yom ta tja  T r a t t n e r - K á r o l y i  Uráli utczáju  612 tzátn.
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A REGÉLŐ 's MOVMŰVÉSZ
szépművészeti első magyar iker folyóiratnak 1836ki folyamatjára jövő November hónapban 
kezdődik az előfizetés. Vidékiek a' Márton napi pesti vásárra jövendő alkalmak által egyene
sen a’ kiadóhivatalba (Pesten, halpiacz, 86 számú Dencs-ház 2dik emeletébe) küldhetik 
az előfizetési dijt, melly fél esztendőre, postán küldendő példányért képekkel, h a t  pengő 
forintot tesz. — A’ folyóiratból jövő esztendőben is hetenként k é t  iv finom velinre nyomtat
v a , mellette hetenként e g y  d i v a t k é p  (körülmény szerint k e t t ő  is) jelenend-meg. —  A* 
rendkívül adandó mellék-műtárgyak, mint: arcz-és táj-képek, hangművek ’s a’ t. (vala
mint a’ most folyó évben történik) az előfizetők számához mérve kapcsoltatnak a’ folyóirathoz.

A* Regélő mellett eddig megjelent képekből (4ed vagy 8ad rétben) ’s hangművekből 
kisebb vagy nagyobb mennyiségben rendelhetni a’ kiadó hivatalban. Mind itt mind To m ai a 
műáros urnái Pesten meg lehet venni gróf S z é c h e n y i  István, Kán to r  n é .  D é r i n é  *s 
M e g y e r i  ur arczképeiket (4ed rétben), valamint fortepianóra irt következő hangműveket 
is: „pesti tárogató (magyar nóták) 2 füzet; nemzeti dalnok 2 füzet; varázshangok a’ Szcrail- 
ból (török eredeti művek)“ egy-egy példányt 24 ezüst kron.

A’ Regélőnek mostani fél esztendei lapjaiból nehány teljes számú példányt még meg 
lehet rendelni. (3)

(1) Jelentés, a ’ mi nélkül hazai literaturánk mind eddig szűkölködött,
A’ közhasznú Metaphysika

megjelent. Ir ta 'F e jér  G y ö r g y .  A’ jelesebb írók’ megesmertetése, és a’ bévezetcs után két 
fő részre oszlik: A’ t i s z t a  Mctapby a1 fundamentomi és kritikai Metaphysikával, ’s Onto
lógiával (értelem-tudománnyal) foglalatoskodik. Az a k a i m  o s z t a t o t t  M e t a p h y s i k a ,  
a’ Lélek — Világ— és Isten — tudományt adja-elő a’ mostani állapotjok, és szükségük szerént 
közérthetőig , 21 és £ ívn yi, nagy nyolezad formában, csinos papiroson, és nyomtatásban. 
Ára kötve 1 fr. 30 kr. pengőpénz. Pesten, Oct. 14kén 1835. E g g en b erg er  J ó z s e f  könyváros. (2 )

(I) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamara részéről jelentetik: hogy egy 
válogatott 508 darabból á lló , néhai Zorkovics Anna halálával a’ kir. fiscusra háromlott ásvá
nyi gyűjtemény, mellyet a’ hozzáértők 260 pengő forintra becsültek, kemény fából készült 
szekrénjével együtt Budán a’ kamarai épületben e’ folyó év November 9kén az oda fenn ki
tett becsii ár alatt is kész pénzért el fog adatni. \ y lajstromot gyűjteménnyel együtt reggeli 
nyolez órától fogva délutáni két óráig ugyan itt Rudán a’ kamarai épületben naponként meg 
lehet tekinteni. A’ kik pedig a’ fenn kitett napra meg nem jelenhetnének, ebéfi ígéreteiket 
írásban is legfeljebb November elsőig a’ fenn tiszteltt nagyinéit. Kamara eiibe terjeszthetik. 
Budán Oct. 3kán 1835. (3)

(I) Hirdetés. A’ nagym. m. k. udvari Kamara részéről közhírré tétetik, hogy a* 
királyi fiscus részéről némelly régi görög, nevezetesen Ildik Fülep, és Nagy Sándor hajdani 
Maudoniai-Lysimach Thraciai- és Seleucus Syriai-királyok idejéből való ezüst pénzek, f. észt. 
November 9kén a* szokott reggeli órákban a’ pesti királyi harminczad’ épületében tartandó 
árverés útján azonnali készpénz fizetés m ellett, részenként, vagy darabonként is , elfognak 
adattatni. Budán Mindszent hava llk én  1835. (3 )

M ásodik  F é lesz ten d ő  1835.
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(I) Juhbélyeg 5s uiás’lcgyébb vasszer készítmények jelentőse.

Azon köztetszés; mellyet az alulirt, az általa föltalált juh-bélyegekre nézve nyert, azon ujabbi 
jelentésre ösztönzi ő t, hogy nála mindegyre találtatnak illy nemű kész, és tetszés szerint 
kiválaszthatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elégség tétetik azoknak mrgkészitése által. Hasonlóképen ajánlkozik, ló- ésszar- 
vasmarha-béylegek készítése tekintetéből i s ,  pontos szolgálatával. Találtatnak az alulirtnál 
végre még külön nemű vilanygébelyek ^Electrisirmaschinen) i s , a’ hozzájok való szükséges 
készületekkel együtt ’s a’ champegner butelliákhoz dugókészitő masinák. Költ Pesten 
Octoberben 1835. l i e i s z  L ő r in c * ,

polgári vasszer-készítő mester, úri utcza, báró Bruder ház.

( I )  Jelentés. Alólirtnak van szerencséje a’ főnemességnek és tisztelt Közönségnek 
hírűi adni, hogy nála egészen űj módi asszonyi viklerek nagy mennyiségben találtatnak. Egy
szersmind alázatosan megköszönvén nagy érdemű vevőinek iránta eddig viseltetett bizodalmát, 
ígéri ezentúl is , hogy jó minémüségii portékái illendő árok által is tökéletes megelégedést fog
nak nyerni. Bolija van Pesten a’ váczi útezában, a’ kis híd útczával általellcnben, melly ez- 
Jőtt „Fekete kutyához“ czíméről vala ismeretes, jelenleg pedig czime:

DON PEDRO , B r a s i l ia i  C s á s z á r h o z
E g e n sd o r fe r  M ih á ly , asszonyszabó, (3 }

Nagy, és Főrakhelye a’ Templomi Ékességeknek
(1 ) Pesten a’ váczi útezában az Ámornál 26dik szám alatt F r ie s  A n ta l ’s társasága cs. kir. 

priv. Selyem-szövet gyárának rakhelyén készen találtatnak nagyobb mennyiségben több 
száz darab Templomi Ékességek’ fajai, u. m. Pluvialék, Dalmatikák, ésK ásulák, akár egész, 
akár fé l, vagy közönséges ékességekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehető Reverenda 
matériák, u. m. Schvamilionok, Gros de Naples, Brünelek, Scottok , 3 Drátok, !s aJt. egész 
és fél gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igaz festékü, és közönséges Damaszt 
Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, Quadrátok, Kapu- 
cziumok, Kamaurák, és Övék, mellyeket a’ Főtiszt. Papságnak a’ legillendőbb gyári áron 
alázatosan ajánlják F ries  A n ta l és tá r s a .  (3)

(3) Hirdetés. A’ nm. m. k. Kamara rendeléséből közhírré tétetik: hogy folyó 
esztendei Mindszenthava 22dik napján délelőtti 9 órakor Glogováczon az odavaló ispányi la
kásban ’a Zimándi uradalmi kaszálóból 600 hold árverés útján 1836dik esztendei Április íjétól 
egész 1840dik esztendei October végezetéig, azaz négy esztendő ’s hét hónapra, legelőül a’ 
legtöbbet ígérőnek részenként, vagy átaljában hold számra bérbe adatni fog.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzzel, és vagyonuknak adó- 
sagtul való ment létét bizonyító oklevéllel ellátva, megjelenni ezennel hivatalosak. Budán 
October 7kén 1835. (3 )
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(3) Arveresi-hirdetmeny. Szabad k. Székes Fejérvár városa részéről köz
hírről adatik, hogy az úgy nevezett Kalló malma, melly 4 keréken őröl, hasonlóul az úgy 
nevezett Funtház alatt lévő, ’s aprólékos kereskedésre szolgáló 3 kis boltjai, öt országos vá
sárjainak helypénzbeli, úgyszinte a’ vidéki bor, és pálinkától járó accisa jövedeleméi árve
rés utján újólag 6 esztendőre árendába fognak adatni; az árenda esztendők a’ Kalló nevezetű 
malom, es â Funtház alatt lévő 3 kis boltra nézve a’ most jövő 1836dik esztendei Május Iső 
napjait; a vasári helypénz, nem különben a’ bor, és pálinkától járó accisa jövedelmekre néz
ve pedig ugyanazon I836dik esztendei Május 5kén fogják kezdeteket venni. — Az árverés min- 
denik használatra nezve e’ f. 1835dik észt. December Iső napján a’ városházánál, reggeli 9 óra
kor kezdődvén, tartatni fog. Költ Székes Fejérvárott September 26kán 1835. (3)



M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  October 13dikán. Tegnap hosz- 

szabb szünet után mind a’ két táblánál országos 
ülés tartatott. Az alsó táblánál az országos sérel
mekre nézve tett főrendi észrevételek olvastatván 
a’ másik táblához küldettek. Majd a’ szólás-sza
badságot illető 9dik üzenet egyező akarattal ha- 
gyatott-helybe, és a’ naplókönyvbe csúszott hibák 
némelly követek kívánságára megigazítattak. Ezu
tán a’ Békés vármegye sérelmét illető üzenet és 
felírás hagyatott-lielybe. Végre a’ jelen ország- 
gyűlési sérelmeket tárgyazó főrendi észrevételek 
olvastattak

Ó. cs. k. Felsége magyar királyi udv, Kan- 
czellár Gróf Reviczky Ádám Ő Excjához Sept. 24- 
dikéről bocsátott legfelsőbb határozatában Toron- 
tái-vármegj ének eddigi alispányát Hertelendy 
Ignácz urat ugyanazon megye főispányi helytar
tójává méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ő cs. ’s apóst. k. Felsége September 5-diki 
legfelsőbb határozata által a’ pesti fő oskolánál a* 
fensőbb mathesis megüresiilt tanító-székére ugyan
ennek darab ideig supplens professorát Petzval 
József urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ő cs. k. Felsége Sept. 3-diki legfelsőbb ha
tározatában a’ pesti fó oskolánál a’ római és fc- 
nyítő törvény megüresült oktató székére Henf- 
ner János urat, eddig a’ zágrábi k. akadémiánál 
a’ politikai tudományok professorát méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

(Kir. kamarai híradás).
Ő cs. k. Felsége a’ szomolnoki k. bányász k. 

pénztárnál megüresült igazgatói tisztségre eddig 
ugyanott pénztárnok Theuerkauf Pált; Zimonyi 
harminczad és só-ellenőrré eddig Temesváron bar-r 
minczados és sóperceptor Poschvvánszky Pétert 
méltóztatott nevezni. Az alsó magyarországi bánya 
kerületben a’ mittelwaldi k. erdős-tisztség, mel
lyel évenként 300 for. rendes fizetés szabad lakás
sal és egyébb mellékdíjakkal járul,megölésükén, 

Második Féleszlendo

a’ kik ezt megnyerni kívánnák, szokott torma 
tartásokkal készített folyamodásikat a’ Besztercze- 
bányai kam. igazgatáshoz hat hét alatt nyujtsák-be.

Magyar tudós Társaság. Bölöni Farkas  
Sándor úrtól, erdélyi kir. kormányszéki tiszt, 
’s academiai lev. tagtól, az „Éjszakamerikai uta
zás“ szerzőjétől, alóiirthoz e’ levél érkezett:

„Tek. titoknok úr! Tudósítatván az iránt: 
hogy a’ magyar tudós társaság1 közelebbi nagy 
g)ülése, az I834re kitett 200 arany jutalmat ne
kem méltóztatott Ítélni, tisztelettel kérem a’ tek. 
urat, ne terheltessék a’ társaságnak, ezen előt
tem minden kincs ’s minden fény feletti megtisz
teltetésemért, hálás köszönetemet bejelenteni. És 
bejelenteni azon kérelmemet is, hogy ezen igen be
cses jutalom iránti örömemet kettőztetni fogja, 
’s életemnek legnyugtatóbb emlékezetét szerzendi, 
ha a’ társaság tőlem e’ summát elfogadja, és a’ több 
alapító által megállított feltételek szerint, a’ tár
saság’ tőkéihez örökös alapítvány képen csatolni 
megengedi. — A’ sors engem sziik pályára tett ’s 
kevéssel áldott meg; de adott nekem sok örömet, 
’s íme adá azon soha nem remélt örömet is , hogy 
alkalmam leve c’ keveset a’ haza’ oltárára leten
ni , azon érzelemmel, mellyel a’ szegény persa 
vitte volt markában Artaxerxesnek a’ tiszta vizet. 
— Szivemből újítom kérelmem’ kieszközlését ’s 
gyermeki örömmel várom a’ választ, melly reám 
nézve olly sok nyugtatót hozand. — Minden tisz
telettel maradtam a’ tek. titoknok úrnak alázatos 
szolgája Bölöni F a r k a s  S á n d o r  mk. Kolozs
várt Sept. 24d 1835.“ Addig is míg ezen új ala
pítvány az igazgatóságnak béjelentetnék, a’ hazafi 
szép tettet a’ koszorús Írónak előlegesen mélt. gróf 
Teleki József elölülő megköszönte. Továbbá ő cs. 
kir. főherczegségének a’ nádor pártfogónak a’ 
m elölülőhöz intézett legújabb hivatalos tudósítá
sa szerint bold. Házy Alajos, a’ m. kir. udv. can- 
cellariánál concipista, végintézete’ lOd. pontja 
szerint a1 m. t. társaságnak 500 pengő frot hagyott. 
Külkey Henrik hites ügyvéd úr, azon tisztelet-

Szombaton Min d-S zent hó* 17 dik napján.
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dijt, inelly neki Iffland’ „Végrendelet“ czimü drá
májának általa készült, a’ m tud társaság’ Külföl
di Játékszíne’ Xd. kötetében kijövendő fordításá
ért járna, szinte az academia’ pénzalapjának némi 
némü gyarapítására szánta. Mennyiből álland az, 
csak a’ könyv elkészülése után leszen tudva. — 
Végre legujobban egy , magát meg nem nevező 
hazafi, ugyan e’ czélra 88 frot 12krt adott által 
alulirtnak pengőben. Pesten, oct. 12. 1835,

Dm Sc/tetltl Fen ncz. 
t i t o k n o k

Tekintetes Szepes vármegyének f. e. October 
Okán tartatott tisztujitása ekep ütött-ki: első al- 
ispány Almásy Lajos ; 2dik Korotnoky Ignácz 
királyi tanátsos urak ; főjegyzők egyenlő rangal: 
Jancsó József, és Engel Sándor; aljegyző Spó- 
ner Tivadar; levéltárnok Bárdosy Klek; főadó
szedő Sváby Károly ; főügyész Újfalussy Xavér; 
alügyész GIos Károly; száimevő Doleviczenyi 
Pál ; továbbá a* M a g u r a i  J á r á s b a n  főszol
gabíró Görgey Arnold ; alszolgabiró Lányi Fe- 
rencz és Mátyasovszky Ödön; aladószedő Sváby 
Ignácz; esküitek Doleviczenyi György , Mata- 
vovszky János, és Schneider János: a1 T á t r a  
a l l y a i  j á r á s b a n  főszolgabíró Moncskó István; 
alszolgabiró Mátyasovszky Boldizsár; aladószedő 
Mercz András; esküttek Glós Lajos és Spóner 
Antal; a’ L ő t s e i  j á r á s b a n  főszolgabíró Bo
best Mátyás ; alszolgabiró Görgey Márton; aladó
szedő Tőke Jósef; esküttek Glós Sándor ’s Ber- 
zeviczylstván: a h e g y i  J á r á s b a n  főszolgabíró 
Jóny Vincze, alszolgabiró Jancsó Antal; aladó
szedő Jancsó Ferencz, esküttek Gundelfinger 
Zsigmond és Keill Ferencz ; nemesi pénztárnok 
Tóthfalussy Lajos; Biztosok: Lőtsei: Újfalussy 
György; Késmárki: Cornides Pál; Korotnoki, 
Kosztolányi Mihály ; úti igazgató Mariássy János; 
földmérő Fabriczy János; hadnagy Gundelfinger 
Ferencz ; főorvos Fortmajer József.

Soprony szabad kir. város tanácsának meg
újítása kir. biztos közbejövetele nélkül Sept. 30- 
dikán ekép ment-végbe: polgármester: Vághy 
Ferencz; főbíró Laitner Ferencz; kapitány Lind
ner Gottlieb; új tanácsosok; Pfeiffer Péter és 
Martiny Fridrik ; népszónokok Kania Ferdinand 
és Prujman Adám; a’ külső tanács megiiresült 
helyeire választattak : a’ már elébb , mint e’ hír
lapok is jelenték, tiszteleti polgárrá nevezett, a’ 
Hazára nézve dicső érdemii Gróf Szécheny i Ist

ván ; Mumb, Seidl, Felber, Puck, Wahlheim , 
Klenner, Zillich, Leidenfrost, Spiesz, Pillich, 
Limberger, Wrchovsky, Boor és Tschurl urak. 
Schneller András, ’s báró Kroyherr Károly lo
vassági generál ő Excjok, valamint Leitner András 
tábornagyi helytartó úr i s , mint a’ kik mind a’ 
hármam itt születtek , a Haza és thrón védelmé
ben kimutatott érdemeikért egyező akarattal tisz
teleti pnlgárokká kiáltattak. Octob. lsőjén Kre- 
nosz István aljegyzővé; Pettko Lajos törvényszé
ki actuariussá neveztettek.

Nagy Szombatban Oct. 5dikén ment-végbe 
Erdődi gróf Pálffy Ferdinánd Leopold urnák Po
zsony vármegyei főisp. helytartóságába való ün- 
nepies beiktatása; melly alkalommal a’ főispányi- 
helytartó gróf erővel teljes, szép magyar beszé
det mondott. Estve a’ megyei ’s városi kórház 
javára tánczmulatság adatott.

T e m e s v á r .  October II-kén ment végbe 
itt a’ görög nem egyesült Püspök Manuilovics 
Maximius úr ő Mlgának a’ temesi fő pásztori szék
be fényes pompáju beiktatása, Karloviczi Érsek 
és metropolita ő Excjának megbízottja volt Sztan- 
kovics István bácsi püspök ’s budai administrator 
ő Mga ki Temesvárra Oct. 9dikén harang-zugások 
közt, nagy fényű kísérettel érkezett. Királyi 
beiktató volt kevermesi Tököli Péter kir. tanácsos 
’s csanádi főisp. helytartó úr 0. Nga, ki szinte 
fényes pompával jöttbe Oct. lOdikén Temesvárra. 
A’ beiktatás napján mindenek előtt felolvastattak 
a’ felsőbb helyről érkezett irományok ; majd 
k. beiktató Tököli Péter kir. tanácsos úr, és a’ 
beiktatott püspök urak nemzeti nyelven fontos 
beszédeket tartottak; Sztankovics István manda- 
tarius püspök úr ő Mlga pedig rácz nyelven be
szélt az iinnepiséghez illőleg. Délutáni 1 órakor 
sűrű ágyu-dörgések közt a’ templomból eloszolván 
a’ nép, 200 személyre készített gazdag ebéd ada
tott, mellynél a’ bánáti szomszéd vármegyék ’s 
a’ temesi környék majd minden nevezetes urai 
jelenvoltak. A’ felséges Ausztriai Ház hosszas és 
boldog uralkodásáért; a’ beiktatott püspök, kir. 
biztos és érseki felhatalmazott püspök urak egész
ségükért számos víg poharak iiríttettek.

October 13dikán iktattatott Sztojanovics Já
nos úr Temes-vármegyében fekvő Laczunás hely
sége birtokába. A’ homo regius Temes vármegyé
nek 2dik alispánya tek. Ambrózy Lajos úr; káp-
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íalani kiküldött pedig főtiszt. Fábry Ignácz kano
nok úr; 500 személyre teritetett asztal e’ beiktatás 
alkalmával ’s a’ környék minden megjelentjei 
gazdagon vcndégeltettek. Vajda Péter reform, prédi
kátor mind a’ két beiktatást versekkel üdvözlő.
( $  A’ M agyar Nemzeti Muzeum f e l ő í  f e n s ,  F ö l i g .  N á 

d o r u n k n a k  a z  o r s z á g o s  H ű h e z  k ö z e l e b b  i n t é z e t  h i v a t a 

l o s  t u d ó s í t á s a  é r d e k e s  f ö l v i l a g i t á s t  n y ú j t  e z e n  n e m z e t i  

i n t é z e t  á l l a p o t j á r ó l  1 8 3 0 .  s e p t .  3 0 k á t ö l  1 8 3 3 .  d e c .  u t o l 

j á i g .  T a r t a l m a  e" h á r o m  p o n t r a  t e r j e d  : 1 )  a z  i n t é z e t  

e l ő m e n e t e  ' s  g ) rn r a p o d á s a  ; 2 )  p é n z t á r a  á l a p o t j á t  é r d e k 

l ő  t á r g y a k ,  m e l l y e k b n z  j á r u l n a k  3 )  n e m e l l y  j a v a s l a t o k  

a z  i n t é z e t  j ö v e n d ő  f ö n á l l á s a  ’s  k i f e j l ő d é s e  i r á n t .  M i  a z  

e l s ő t  i l l e t i :  a z  i n t é z e t  b e l s ő  e l r e n d e l t e t é s é b e n ,  a ’ f e l ő l e  

u t ő s z o r  t e t t  h i v a t a l o s  t u d ó s í t á s  ó t a  s e m m i  v á l t o z á s  n e m  

t ö r t é n v é n  , g y a r a p o d á s k é p e n  e i ő s z á m l á l t a t n a k  a ’ m a g á 

n y o s  h a z a f i a k  á l t a l  t e t t  n e v e z e t e s b  a d a k o z á s o k  ( m e l l y e -  

k e t  i d ő s z a k o n k é n t  a ’ h í r l a p o k  i s  k ö z i é n e k ) .  E z e n  m a g á 

n y o s  s z e m é l y e k  b ő k e z ű s é g é b ő l  n y e r t  g y a r a p o d á s o k o n  

k í v ü l ,  m e n n y i r e  a z  i n t é z e t  p é n z  e r e j e  e n g e d é  ’s  a l k a 

l o m  a d a t o t t , a ’ M u z e u m  k é s z  p é n z é n  t ö b b  r e n d b e l i ,  m é g  

e d d i g  a z  i n t é z e t  g y ű j t e m é n y e i b e n  m e g n e m  l e v ő j t á r g y  

s z e r e z t e t e t t .  A ’ k ö n y v t á r  a z  o r s z á g b a n  k i j ö v ő  k ö n y v e k  

é s  k é p e k  p é l d á n y i v a l  n e m  k e v é s s é  g a z d a g o d o t t .  D e  s o k 

k a l  n e v e z e t e s b  l é p é s  t ö r t é n t  a ’ n e m z .  M u z e u m  t u d o m á 

n y o s  t á r a i  ö r e g b í t é s é r e  a ’ m o n d o t t  3  e s z t e n d ő  a l a t t  a z o n  

e g y e z é s  á l t a l , m e l l y  i d ő s b  J a n k o v i c h  M i k l ó s  u r n á k  m i n 

d e n k i  e l ő t t  i s m é r e r e s  j e l e i  g y ű j t e m é n y e  m e g s z e r z é s é t  

t á r g y a z z a , m e l l y  i s  e k é p e n  t ö r t é n t :  M á r  1 8 2 f b e n ,  d e  

k é s ő b b  1 8 3 0 b a n  i s  t u d t o k r a  l e t t  a z  O r s z á g  R R e i n e k *  

h o g y  J a n k o v i c h  M i k l ó s  u r  a ’ m a g a ,  k é z - i r a t o k ,  k ö n y 

v e k ,  p é n z e k ,  d r á g a s á g o k  é s  r é g i s é g e k b ő l  á l l ó ,  n a g y  

k ö l t s é g g e l  ’s  m é g  s o k k a l  n a g y o b b  f á r a d s á g g a l  ’s  a ’ h a 

z a i  d o l g o k  n e v e z e t e s  h a s z n á v a l  s z e r z e t t  g y ű j t e m é n y é t ,  

a ’ n e m z .  M ú z e u m n a k  i l lő  f ö l t é t e l e k  a l a t t  á t e n g e d n i  s z á n 

d é k o z i k .  E n n e k  m e g s z e r z é s é t  a z  O r s z á g  R R e i  e l ő b b i  
a l k a l o m m a l  b o l d o g a b b  i d ő k r e  k i v á n á k  h a l a s z t a n i ,  u t ó b b  

i d ő b e n  p e d i g  a z  o r s z á g g y ű l é s n e k  h i r t e l e n  b e r e k e s z t e -  

t é s e ,  m i n d e n  e z  i r á n t  t a r t a n d ó  t a n á c s k o z á s t  m e g a k a d á 

l y o z t a t o t t  ’s  i g y  a ’ k é r d é s  n e m  d ö n t e t h e t e t t  e l .  1 8 3 2 b e n  

t u d o m á s u l  e s v é n  , h o g y  n e v e z e t t  i d .  J a n k o v i c h  M i k l ó s  

u r ,  m i u t á n  g y ű j t e m é n y é n e k  a ’ n e m z .  M u z e u m  s z á m á r a  

t ö b b  í z b e n  t e t t  f ö l a j á n l t a  m é g  n e m  f o g a d t a t o t t  e l — e z e n  

v a l ó s á g g a l  n a g y b e c s ű  g y ű j t e m é n y t  m á s o k n a k  k é s z ü l  e l 

a d n i , m i n t h o g y  e z e n  g y ű j t e m é n y  a k á r  k ü l f ö l d i e k n e k  

l e n n e  k e d v ű k  a z t  m e g s z e r e z n i ,  a k á r  r é s z e n k é n t  a z  o r 

s z á g b a n  a d a t n é k  e l , m i n d i g  a ’ h a z a i  t á r g y a k  i s m e r e t é 

n e k  s  n e m z e t i  m i v e i t s é g n e k  n a g y  k á r á v a l  v o n a t n é k  e l  

a ’ k ö z ö n s é g  h a s z n á l á s á t ó l :  l e g t a n á c s o s b n a k  t e t s z e t t  a z o n

m ó d h o z  n y ú l n i ,  h o g y  J a n k o v i c h  M i k l ó s  u r  a ’ f ö l t é t e l e k  

k i n y i l a t k o z t a t á s á r a ,  m e l l y e k  a l a t t  g y ű j t e m é n y é t  a ’ n e m z .  

M u z e u m  s z á m á r a  a z  o r s z á g n a k  á t e n g e d n i  k é s z  l e n n e ,  f ö l -  

s z ó l i i t a t n é k , ’s  h a  e z e n  f ö l t é t e l e k  e l f o g a d h a t ó k n a k  l á t 

s z a n á n a k  ,  v e l e  a ’ g y ű j t e m é n y  i r á n t  s z e r z ő d é s r e  l é p n i .  

E r r e  a z  á l t a l a  b e a d o t t  n y i l a t k o z á s  v e l e j e  o d a  j á r u l t  , 

h o g y  á m b á r  a ’ g y ű j t e m é n y  i r á n t  n e k i  m á r  t ö b b  a j á n 

l á s  t é t e t e t t ,  ő  m i n d a z á l l a l  a '  h a z a i  d o l g o k  e l ő m o z d í 

t á s a  i r á n t i  j ó  i n d u l a t b ó l ,  k é s z  a ’ g y ű j t e m é n y t  1 5 0 . 0 0 0  

p e n g ő  f i i é r t  a z  o r s z á g n a k  á t a d n i , ’ s  e ’ m e n n y i s é g  e g y  h a r 

m a d á t  u .  m .  5 0 . 0 0 0 p e n g ő  f r t o t  e l e n g e d n i ,  m e g k í v á n v á n  

e g y é b i r á n t ,  h o g y  a ’ . - z e r / . ő d é s  t ö b b i  s u m m á j á b ó l ,  a n n a k  

l i f l y b e n b a g y a t á s a  ú t i n ,  k ö v e t k e z ő  e l s ő k é t  e s z t e n d ő b e n  

b u s z  b u s z  e z e r ,  v a g y  i s  ö s s z e s e n  4 0  e z e r  p e n g ő  f r .  k é s z  

p é n z ü l  f i z e t t e s s é k  k i ,  a ’ m é g  f e n m a r a d ó  6 0  e z e r  í r ü l  

p e d i g  s z á z t ó l  h a t t a l  k a m a t o z ó  k ö t e l e z v é n y  a d a s s á k ,  m e l y  

s u m m á t  a z o n b a n  n e k i ,  a ’ s z ü k s é g  ú g y  h o z v á n  m a g á v a l ,  

r é s z e n k é n t  f ö l m o n d a n i  s z a b a d  l e g y e n .  E z e n  f ö l t é t e l e k  

a l a t t ,  e g é s z  g y ű j t e m é n y é n e k  a z  o r s z á g  s z á m á r a  l e e n d ő  

á l t a l e n g e d é s é r e  k é s z n e k  j e l e n t é  m a g á t ,  c s a k  a ’ k e t t ő s  

p é l d á n y o k  e g y i k é t ,  ’s  a z o n  i g e n  k e v é s  s z á m ú  t á r g y a t  

t a r t v á n  f ő n  m a g á n a k ,  m e l l y e k e t  m á r  a z e l ő t t  b i z o n y o s  

c z é l r a  s z á n t .  V e v é n  e ’ n y i l a t k o z á s t  ’s  a ’ g y ű j t e m é n y t  

b ő v e b b e n  i s m e r ő , e g y s z e r s m i n d  a n n a k  é r t é k é r ő l  v a l ó d i  

í t é l e t e t  h o z h a t ó  f é r f i a k  h i t e l e s  t u d ó s í t á s á b ó l  m e g é r t v é n  

a z t ,  h o g y  a ’ f e n t e b b  e l ő a d o t t  b e c s  n e m  s z e r f ö l ö t t i ,  s ő t  

a ’ g y ű j t e m é n y  v a l ó d i  é r t é k é t  t a l á n  n e m  i s  e g é s z e n  é r i  

f ö l , — t o v á b b á  f i g y e l e m b e  v e v é n ,  h o g y  h a  a z  e z  i r á n t i  

e g y e z é s  v é g r e h a j t a t á s a  j ö v ő  o r s z á g g y ű l é s i g  e l h a l a s z t a t -  

n é k  , a t t ó l  l e h e t n e  t a r t a n i ,  n e h o g y  e z e n  g y ű j t e m é n y  i s , 

m i n t  s o k  m á s  i l l y e n  m á r  a z  e l ő t t ,  —  a ’ h a z á r a  n é z v e  e l 

v e s s z e n ,  ’s  m i v e l  e z e n  g y ű j t e m é n y n e k  a ’ h a z a  r é s z é r e  

l e e n d ő  m e g s z e r z é s é r e  ’s  á l t a l a  a ’ n e m z .  M u z e u m  g y a r a 

p í t á s á r a  a z  O r s z á g  R R e i a e k  ’s  t ö r v é n y h a t ó s á g i n a k  i s m é -  

r e t e s  k é s z  h a j l a n d ó - á g u k  k é t s é g e t  s e m  e n g e d  a r r ó l ,  h o g y  

m i h e l y t  e z e n  t á r g y  k ö r ü l m é n y e i r ő l  a z  O r s z á g  R R e i  k e l 

l ő l e g  é r t e s í t v e  l e s z n e k ,  a ’ c z é l r a  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k  

m e g a d á s á r ó l  ö r ö m m e l  f o g n a k  g o n d o s k o d n i :  a b b a n  l e t t  

a ’ m e g  á l l a p o d  i s : h o g y  ( f e n t a r t a t v á n  a z  o r s z á g o s a n  e g y -  

b e g y ü l t  K K .  é s  R Et .  h e l y b e n h a g y á s i  j u s a )  a z  a j á n l ó  id* 

J a n k o v i c h  M i k l ó s  t u r r a l  e g y e z é s  k é s z ü l j ö n  ,  ’s e z  á l t a l  a ’ 

m o n d o t t  g y ű j t e m é n y  t u l a j d o n a  a z  o r s z á g n a k ,  h a  a z t  m e g 

s z e r e z n i  k í v á n j a ,  t a r t a s s á k  f e n :  a d d i g  i s  p e d i g  a ’ b e n n e  

f o g l a l t  t á r g y a k  m i n d e n  r é s z e n k é n t i  e l i d e g e n i t t e t é s e  e -  

l ő z t e s s é k  m e g .  A ’ k é s z í t e n d ő  e g y e z é s r e  k i k ü l d e t t e k :  a ’ 

S z é c h e n y i  o r s z .  k ö n y v t á r  ő r j e  H o r v á t  I s t v á n  u r  ,  m i n t  

k i  a z  i l l y  f é l e  t á r g y a k a t  ’s  a z o k  é r t é k é t  i g e n  j ó l  i s m é 

r i  5 é s  a ’ p o l i t .  h a g y o m á n y i  ü g y e k  i g a z g a t ó j a ;  m i n t  k i  

a ’ n e m z .  M i z c u m  j u s a i r a  f ö l ü g y e l ;  a z  a j á n l ó v a l  p e d i g

)(
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k ö z ö l t e t e t t  e ’ r e n d e l e i  a z o n  n y i l v á n o s  k i k ö t é s s e l ,  h o g y  

a z  e g é s z  s z e r z ő d é s  c s a k  a ’ l e e n d ő  h e l y b e n h a g y á s  r e 

m é n y e  a l a t t  v é t e t i k  m u n k á b a ,  ' s  c s a k  a z  o r s z .  K K .  é s  

R R .  m e g e r ő s í t é s i  j u s a  f ö n t a r t á s á v a l  é r t e t h e t i k .  —  I l l y  

é r t e l e m b e n  í r a t o t t - a l á  a z  e g y e z é s  1 8 3 2  n o v .  3 0 k á n  J 

m e l l y n e k  k ö v e t k e z é s é b e n  a ’ g y ü j  e m é n y  á t v é t e l é r e ,  e g y 

s z e r s m i n d  j ö v e n d ő b e n  t á m a d h a t ó  m i n d e n  k é r d é s  e l h á r í 

t á s á r a  k ü l d ö t t s é g  n e v e z t e t e t t  k i ,  m e l l y  a* p o l i t .  h a g y .  

ü g y e k  i g a z g a t ó j á n  é s  I l o r v á t  I s t v á n  u r o n  k í v ü l ,  t á b l a  

b i r ó  F á y  A n d r á s  é s  p e s t i  k .  e g y e t e m b e l i  p r o f e s s o r  V e -  

s z e r l e  u r a k b ó l  á l l o t t .  A z  o r s z á g n a k  m i n d e n  t ö r v é n y h a 

t ó s á g a  a z  í g y  l é t e s  i l t  e g y e z é s r ő l  s  á l t a l a  J a n k o v i c h  M i k 

l ó s  u r  g y ű j t e m é n y é n e k  a z  o r s z á g  s z á m á r a ,  —  a z  o r 
s z á g o s a n  e g y b e g y ü l t  fv lv .  é s  R R .  h e l y b e n h a g y á s i  j u s a  

f ö n t a r t á s a  m e l l e t , — t ö r t é n t  m e g s z e r z é s é r ő l  t u d ó s i t t a t o t t .  

E z e n k í v ü l  a d d i g  i s ,  m i g l e n  a ’ g y ű j t e m é n y  ö s s z e i r a t á s a  
m e g t ö r t é n i k ,  ’s  m á s  h e l y e n  l e e n d ő  t a r t a t á s á r ó l  r e n d e l é s  

t é t e t i k ,  a '  t u l a j d o n o s  u g y a n a z o n  é s z t*  n o v .  I l i k é n  m i n 

d e n  k u c l s a i t  a z o n  s z o b á k n a k  é s  s z e k r é n y e k n e k ,  h o l  a ’ 

g y ű j t e m é n y  t a r t a t i k , a* f e n é r d e k l e t t  k ü l d ö t t s é g n e k  á l 

t a l a d é .  A z  i d e i g l e n i  á t a d á s  u t á n  J a n k o v i c h  M i k l ó s  u r 

n á k , a z  e g y e z é s  9 i k  p o n t j a  k ö v e t k e z é s é b e n  l e t t  k í v á 

n a t é r a  a ’ M u z e u m  p é n z t á r á b ó l  l ö e z e r  p e n g ő  f r .  f i z e t t e 

t e t t  k i  o i l y  m ó d d a l ,  h o g y  e z e n .  p é n z  m a j d  a z  e g y e s s é g i  

l e v é l  s z e r i n t  a z  O r s z á g  R R e i  h e l b e n h a g y á s a  u t á n , m i n -  

g y á r t  a z  e l s ő  e s z t e n d ő b e n  f i z e t e n d ő  2 0  e z e r  p e n g ő  fr* 

m e n n y i s é g b e  t u d a s s é k ,  a d d i g  u g y a n a z o n  s u m m á t ó l  s z á z 

t ó l  h a t o s  k a m a t  s z á m í t t a t v á n ,  e z  m a j d  a ’ v é g s ő  k i e l é 

g í t é s  a l k a l m a k o r  s z á m b a  v é t e s s é k .  E g y s z e r s m i n d  r e n d e 

l é s  t é t e t e t t ,  h o g y  a ’ g y ű j t e m é n y h e z  t a r t o z ó  ’ s  J a n k o 

v i c h  M i k l ó s  u r  á l t a l  b á t o r s á g  o k á é r t  is  , p e s t i  z á l o g h á z 

b a  l e t e t t  d r á g a s á g o k ,  k i f i z e t t e t v é n  a ’ M u z e u m  p é n z t á 

r á b ó l  a ’ r a j t o k  f e k v ő  s u m m á k ,  v i s s z a v á l t a s s a n a k  ’s  b á -  

t o r s á g o s  h e l l y e n  t a r t a s s a n a k .  E ’ v é g r e  1 8 , 5 6 6  f r .  é s  21  

k r »  p e n g ő  a d a t o t t  a p r ó d o n k é n t  k i , m e l l y h e z  h a  a ’ f ö n -  

t e b b i  1 6  e z e r  p e n g ő  fr .  s z á m i t t a t i k ,  n y i l v á n  l á t h a t n i ,  

h o g y  e z e n  g y ű j t e m é n y  m e g s z e r z é s é r e  e d d i g  a ’ M u z e u m  

p é n z t á r á b ó l  3 4 , 5 6 6  f r  2 l k r .  p e n g ő  k ö t t e t e t t ;  m e l l y  ö s 

s z e s é g n e k  n a g y o b b  r é s z e ,  m a g á n a k  a ’ M u z e u m  p é n z 

t á r á n a k  a n n y i  k é s z  p é n z e  n e m  l é v é n  , v a g y  m á s  p é n z -  

t á r a k b u l ,  v a g y  m a g á n y o s  s z e m é l y e k t ő l  k ö l c s ö n ö z t e t e t t ,  

k é s ő b b  a z o n b a n  j o b b a d á n  a ’ M u z e u m  p é n z t á r a  j ö v e d e l 

m e i b ő l  v i s s z a f i z e t t e t e t t .  1 8 3 3  k e z d e t é t ő l  f o g v a  f o l y t  a ’ 
g y ű j t e m é n y  ö s s z e i r a t á s a  a ’ v é g k é p e o i  á t a d h a t á s  v é g e t t ; 

d e  r é s z i n t  a ’ t u l a j d o n k é p  e ’ v é g r e  m e g b i z a t t  s z e m é 

l y e k n e k  m á s  h i v a t a l o s  f o g l a l a t o s s á g a i k , r é s z i n t  a z  ő s z -  

s z e i r á s n a k  m i n d e n  c s e k é l y s é g r e  k i t e r j e d é s e ,  d e  f ő l e g  

a ’ v é g i g  f o r g a t n i  ’s  f ö l j e g y e z n i  k e l l ő  t á r g y a k  b ő s é g e  e ’ 

m u n k a  h a l a d á s á t  a n n y i r a  k é s l e t é k ,  h o g y  a z  m i n d e d d i g

c s a k  e g y  r é s z b e n  v a l a  v é g r e h a j t  h a t ó . U l y  h e l y z e t b e n  J a n 

k o v i c h  M i k l ó s  u r ,  h a n y a t l o t t  i d e j e  m i a t t  i s  e ’ m u n k á t  

m i n é l  h a m a r á b b  v é g z e t t n e k  l á t n i  k í v á n v á n ,  a z o n  k é r é s 
s e l  f o l y a m o d o t t ,  h o g y  a z  Ö s s z e í r á s  m i n d e n  m ó d o n  s i e t 

t e s s é k  ’s  a ’ g y ű j t e m é n y  t ő l e  v é g k é p e n  v é t e s s é k  á l t a l  

’s  b á t o r s á g o s  h e l y r e  t é t e s s é k  ,  ’s  ő  a z  e g y e z é s  ó i k  p o n t 

j á b a n  a ’ n e k i  e l ő r e  f i z e t e t t  1 6  e z e r  f t r a  k ö  ö ' t  k a m a t o k  

b e t u d á s á t ó l ,  a z o n  t e k i n t e t b ő l  m e n t e s s é k  fö l ,  m i v e l  e z e n  

m u n k a  v é g r e h a j t a t á s a  a z  e l ő s z ö r  g o n d o l t  i d ő n é l  s o k k a l  

h o s s z a b b r a  t e r j e d t  a z  ő  h i b á j a  n é l k ü l .  K i n y i l a t k o z t a t á  

v é g r e  a z t  i s  , h o g y  ő ,  a z  e g y e z é s  6 i k  f ö l t é t e l e  n e m  á l l -  

v á n  e l l e n  , m i n d e n  k é t  é s  h á r o m  p á r b a n  l é v ő  t á r g y a t  i s ,  

é r e t l ü k  k ü l ö n ö s e n  f i z e t e n d ő  2 5  e z e r  í r t é r t ,  a ’ n e m z .  

M u z e u m  s z á m á r a  á t e n g e d n i  k é s z .  T e k i n t v é n  a z  á l t a l a  

f ö l h o z o t t  i n d i t ó o k o k a t  ’s  a z "  , b o g y  a z  O r s z á g n a k  n e m  

k e v é s  t ö r v é n y h a t ó s á g a i  J a n k o v i c h  M i k l ó s  u r  g y ű j t e m é 

n y é n e k  a z  O r s z á g  s z á m á r a  l e e n d ő  m e g s z e r z é s e  s ü r g e 

t é s é t  o r s z á g g y ű l é s i  k ö v e t e i k n e k  u t a s í t á s u l  a d t á k ,  ’s  i g y  

a z  O r s z á g  R R e i n e k  a ' t á r g y  i r á n t i  m e g e g y e z é s ü k e t  m é l 

t á n  r e m é l h e t n i ; a z  i l l y  j ó v á h a g y á s  r e m é n y e  a l a t t  a r r a  

i s  m e g t ö r t é n t  a z  e g y e z é s : a )  h o g y  a ’ g y ű j t e m é n y ,  n e m  

v á r v á n  b e  a z  ö s s z e í r á s  v é g r e h a j t a t á s á t , t u l a j d o n o s á t ó l  

v a l ó s á g g a l  v é t e s s é k  á l t a l , l e p ö c s é t l e n d ő  l á d á k b a  r a k a s 

s á k  ’s  a l k a l m a s  é s  b á f o r s á g o s  h e l y r e  t é t e s s é k ; a ’ s z o b á k  

é s  s z e k r é n y e k n e k  m á r  a z  e l ő t t  t ö r t é n t  l e p ö c s é t e l t e l é s ö k  

a ’ g y ű j t e m é n y n e k  é p s é g b e n  l e e n d ő  á t a d a t á s a  f e l ő l  t ö k é 

l e t e s  b á t o r s á g o t  n y ú j t v á n  ;  b )  h o g y  a ’ 2  é s  3  p á r b a n  

m e g l e v ő  t á r g y a k  i s  v é t e s s e n e k  á l t a l ,  í r a s s a n a k  ö s s z e ,  

b e c s ű l t e s s e n e k  m e g .  ’s  h a  J a n k o v i c h  M i k l ó s  u r  a z o k a t  

a z  e g y e s s é g  5 i k  p o n t j a  s z e r i n t  t e r m é s z e t ü k b e n  i n k á b b  

v i s s z a v e n n i  n e m  k í v á n n á ,  b e c s ű - á r o k  a z  a j á n l ó n a k  u t ó b b  
f i z e t t e s s é k  k i ;  c )  h o g y  m i v e l  a J g y ű j t e m é n y  á t v é t e l e  

a z  a j á n l ó  h i b á j a  n é l k ü l  t e r j e d t  h o s s z a b b  i d ő r e ,  ő  n e k i ,  

a z  e g y e z é s i  l e v é l  a l á í r a t á s a k o r  i n á r  l e  f i z e t e t t  1 6  e z e r  

f r t o n  f e l ü l ,  m é g  2 1  e z e r  f r .  k é s z p é n z  f i z e t t e s s é k  a ’ n e m z .  

M u z e u m  p é n z t á r a k u l ,  h o g y  e ’ s z e r i n t  a z  e g y e z é s i  l e v é l  

6 i k  p o n t j á b a n  m e g h a t á r o z o t t  k é t  r e n d b e l i  s u m m a  e g é 

s z e n  k i f i z e t v e  l e g y e n .  í g y  t e h á t  j ö v e n d ő b e n  c s a k  a r r ó l  

k e l l  g o n d o s k o d n i , h o g y  m i u t á n  e d d i g  m á r  e g y e s  t á r *  

g y a k  v i s s z a v á l t á s á r a  1 8 , 5 6 6  f r .  ’s  21  k r .  a d a t o t t - k i ,  m i  

m á d o n  f i z e t t e s s e n e k - k i  a z  e g y e z é s i  l e v é l  9 i k  p o n t j á b a n  

e m l í t e t t  ’s  k ö t e l e z ő  l e v é l b e n  k i a d a n d ó  6 0  e z e r  f o r .  s u m 

m á b ó l  m é g  f e n n m a r a d a n d ó  4 1 , 4 3 3  f r .  ’s  3 9  k r . , m e l l y  

s u m m a ,  h a  a ’ k é t  p á r b a n  m e g l e v ő  t á r g y a k *  r . i e l l y e k -  

n e k  é r t é k é t  J a n k o v i c h  M .  ú r  a z  e g é s z  b e c s ü á r n a k  e g y -  

h a t o d  r é s z é r e  v a g y  i s  2 5  e z e r  í r t r a  t e s z i , m e g v é t e t n e k ,  
6 6 , 4 3 3  f t r a  é s  3 9  k r a  e m e l k e d i k .  E ’ s u m m a  v a l a m i n t  
a ’ t ö b b i ,  e z e n  g y ű j t e m é n y  m e g s z e r z é s é r e  e d d i g  k i a 

d o t t  n e v e z e t e s b  m e n n y i s é g ű  p é n z  i s ,  a ’ M u z e u m  p é n z *
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tára e s z t e n d ő n k é n t !  j ö v e d e l m e i b ő l  k i  n e m  t e l i k .  D e  

m i v e l  s z á z t ó l  ö t ö s  k a m a t r a  p é n z t  k a p n i  k ö n n y ű  ,  ’s  a ’ 

m o n d o t t  s u m m á n a k  s z á / . t ó l  ö t ö s  k a m a t j a  3 3 2 2  f r n á l  

t ö b b  n e m  l e n n e ,  m e l l y  m e n n y i s é g  a 1 M u z e u m  p é n z t á -  

r a b u l  e s z t e n d ő n k é n t  l e f i z e t t e !  h e t i k  t t e h á t  a z  o r s z á 

g o s  K K .  é s  R R n e k  e g y  s z á z t o l i  n y e r e s é g e t  a d ó  k a 

m a t  t e k i n t e t é b ő l  i s  j a v a s o l t a t i k , h o g y  a z  i t t  f e n f o r g ó  

e g y e z é s  m e g e r ő s i t e t é s e  u t á n  a ’ s z ü k s é g e s  p é n z  s z á z t ó  

ö t ö s  k a m a t r a  k ö l c s ö n  v é t e s s é k - f e l  ' s  J a n k o v i c h  M .  ú r  

e g é s z e n  f i / . e t t e s s é k - k i  , a ’ k ö l c s ö n v e t t  p é n z e k  p e d i g  

n p r ó d o n k é n t  a ’ M u z e u m  p é n z t a r a  e s z t e n d ő n k é n t i  f e n -  

m a r a d á s á b o l  t é r í t t e s s e n e k  v i s s z a  ,  — h a  c s a k  a z  O r s z á g  

H i t e i n e k  m á s  m ó d o n  n e m  t e t s z i k  e z e n  s z ü k s é g e n  s e 

g í t e n i .  M á s i k  n e v e z e t e s  g y a r a p o d á s a  a 1 n e m z .  M ú z e u m 

n a k  m o s t a n i  k í r .  f ő a s z t a l n o k  l l l é s h á z y  I s t v á n  g r .  ú r  

b ő k e z ű s é g é b ő l  s z á r m a z o t t ;  k i  f. é v i  J u l .  2 2 i k é n  í r o t t  

l e v e l é b e n  a ’ m a g a  j e l e s  k ö n y v t á r á t ,  t .  i .  a ’ d u b n i c z a i  

k a s t é l y b a n  l é v ő  m i n d e n  k ö n y v e i t ,  k é z i r a t i t ’s  f ö l d a b r o 

s z a i t  a z  o r s z á g n a k  a j á n d é k o z t a ,  a z o n  n y i l v á n  k i j e l e n 

t e t t  s z á n d é k k a l ,  h o g y  e z e k  a ’ n e m z .  M ú z e u m b a  t é 

t e s s e n e k .  ( K z e n  k ö n y v t á r  á t v é t e l é r e  H o r v á t  I s t v á n  ú r  

a* S z é c h e n y i  o r s z .  k ö n y v t á r  ő r j e  v o l t  h i v a t a l o s a n  k i -  

k i k ü l d v e . )  fVege következik.J
NAG Y B R I T A N N I  A.

Londoni Sept. 30diki tudósítások szerint a* 
Belgák királya ’s királynéja Sept. 29dikén Rams- 
gateba érkeztek , Kent herczegasszony látogatásá
ra , ki Ő Felségüket, Victoria leányával, ’s 
Nemours herczeggel az említett helyen szív-ömle- 
dezve fogadá. — Sebastiani gróf Sept. 30dikán 
Londonból elutazott Paris felé, ideigleni ügyvivőül 
Bourqueney urat hagyván, kivel együtt Rams- 
gateba ment a’ Belgák királyát s királynéját üd- 
vezleni.

A’ felső ház re for máj át már nem csak O’ 
Connell úr hirdeti, hanem Milde úr, Newark 
parlamenti követe is hasonlóan nyilatkozott arról 
egy vendégség alkalmával választói előtt tartott 
beszédében, midőn többek közt így szóla : „Meg
fontoltam az örökségi törvényhozás kérdését is ,
’s gondolkozásom sikere az, hogy, noha a’ tör
vényhozásnak e’ formája sok kifogásokat szen
ved , mindazáltal nem lehetne más formát talál
ni, melly elleti kevesebb kifogások tétethetnének. 
Ha a’ nép által választott tagokból akarnátok gyű
lést alkotni, ezzel csak egy második alsó házat 
nyernétek, ’s így két egyenlő házatok lenne, ha 
bár az egyiket felső háznak neveznétek is. Ellen- 
Ben ha ennek tagjait élethosszig választjátok,

semmi nyereségtök benne, mert a mostani lor
dok is csak éjtök hosszáig maiadnak tagjai a tör- 
\ én> hozásnak.“

London Cityjének lord-mayórává, Sept 29- 
dikén szótöbbséggel Copeland alderman választa
tott. (London cityje , János király tói l240ben 
kapott szabadlevélnél fogva, minden esztendőben 
új lord-mayort választhat 1475ben a’ volt lord- 
mayorra, aldermenekre, községi tanácsra, és a’ 
cityben fenálló társaságok, vagy czéhek, meste
reire ‘s liverymenire bízatott a’ lord-mayor és 
sheriffek választása. Ha a’ fejedelem meghal, ak
kor az országnak elsó tisztviselője a’ lord-mayor , 
’s részt vészén a’ titkos tanácsban, míg az új ki
rály kikiáltatik. A’ city polgári kormányában nem 
csak helyettese a’ királynak, hanem egyszers
mind első biztosa a’ helytartóságnak, állandó 
coroner (a’ főbenjáró ügyek bírája), a’ cityben 
felügyelője a’ koronára szállott adományi jósok
nak és London ’s Southwark szabadságainak, 
gondviselője a’ Themse és Medway folyóknak, 
állandó biztos a’ Lca folyót illető minden ügyek
ben , ’s koronázáskor főpohárnoka a’ királynak. 
Meghatalmazása nélkül a’ községi tanácskozások
nak semmi ereje sincs. A’ választás mindég Sept. 
29dikén történik, de az újonnan választott csak 
Nov. 9dikén lép hivatalába, midőn ünnepies 
körjárat tartatik. Hivatali öltözete igen fénylő , 
melly sarlak vagy bársony köntösből ’s nyakán 
csüggó arany lánczból áll. Midőn statuskocsiban 
nipgy-ki, pálcza-és kard-hordozóji külön ülése
ién ülnek; ha pedig hivatali dolgokban gyalog 
megyen, köntöse slepjét apród viszi utánna, a’ 
card- és pálcza-hordozók pedig előtte lépdelnek.) 
Mulgravc lord, lady Mulgravcva! északi Irland- 
jan utazik , a’ néptől mindenütt nagy örvendés- 
sel fogadtatva. Bcthune Henry sir , a’ persa had
sereg volt fővezére Angliába érkezett.

A’ Journal des Debats folyvást bosszúsan ír, 
mond a’ Globe, az új spanyol ministerium alko
tásáról. E’ hírlap minden ügyessége mellett is 
gyakran úgy összegázolja a’ franczia kormány 
cülső ügyek eránti nézeteit, hogy nehéz kitalál

n i, mennyire osztozhatnak véleményeiben azok, 
ciknek rendszabásait átaljában olly hathatósan 
igazolja.

O’ Connell úr Sept. 29dikén Dublinba érke
zett; 60 ezer ember vette körűi őt megérkezte- 
tor. Két beszédet tartott a’ néphez, s ismételd



( 251 )

itt az Anglia ’s Skoczia városiban mondottakat. 
Nemours lierczcg October lsőjén Ramsgateból 
Doverbe utazott, ’s innét Franeziaországba fog 
indulni. Leopold, belgák királya utazási czéljá- 
nak állítják némelly hírlapok: hogy a’ szász co- 
burgi lierczeg házasságát D. Mariával, vagy ha 
lehet Victoria angol herczegasszonnyal előmoz
dítsa.

F 1 1 A N C Z I  A OR S Z Á G.
Mayenne megye köz gyűlésében javaltatott, 

hogy a’ Juh 28diki eset miatt felírás intéztessék 
a’ királyhoz, de némelly tagok kívánták benne 
azt is kinyilatkoztatni, hogy a’ juryt és sajtót 
illető új törvények kellemetlen benyomást tettek 
a’ meg) ében , mire a’ többséget hajlandónak lát
ván az elölülő, szavazásra nem bocsátotta a’ ja
vallatot, s így a felírás elmaradt.

Armand Carrel, a’ National szerkeztctője, 
Grenade megyében elesett a’ parlamenti követség
től, mi után vágyakozott, ’s Malaret úr, al
kotván)! kandidátus, mint a’ Journal des Debats 
nevezi , lön győztes.

A’ Journal de Paris ellenmond némelly hír
lapok azon állításának , miként a’ statustisztható- 
ság kérésére, több munkák lefoglaltattak volna 
’s csak nehány erkölcstelen munkák lefoglalását 
engedi-meg. A’ Journal des Debats gáncsolódik 
a’ Journal de Paris e’ jelentésében , ’s azt hatá
rozatlannak mondja. E’ két hírlap czikkelyeiből 
némcllyek Thiers úr és a’ doctrinärek közt létező 
véleménykülönbséget húzzák-ki.

Brougham lord Canneshen , Var megyében , 
mezei jószágot vásárlott, ’s a’ Margareta szigettel 
átellenben Jakházat építtet magának.

Heine, az esmeretes író, a’Journal des De
bats frankfurti levelezőjének azon állítására, hogy 
ő zsidó volna , ’s a’ németországi szabadelmii 
párt főbbjei közé tartoznék, az említett hírlapban 
feleli: hogy ő nem zsidó, sinagogába soha egy 
lábával sem lépett, hanem az Augsburgi hitval
lást követő felekezet tagja; a’ szabadelmii párt
nak sem feje, ’s honjában politikai vétségért so
haseidéztetett perbe.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
KonstantinapolSept. ICdikán. Stürmer báró, 

mint inrernuntius és meghatalmazott minister, 
tegnapelőtt mutatá-be a’ nagyvezérnek megbízó 
levelét, másnap pedig a’ suhannak adá azt át, 
a’ követségi titoknok, Schwarzenberg Fridrik

herczeg ’s ezredes helytartó és Gagarin lierczeg 
orosz követségi tag kíséretében , ’s ugyan ekkor 
Hammer cs. k. tolmácsot is bemutató ö magossá
gának. Durham lord , nagybritanniai kö\et az 
orosz udvarnál, Sept. Ildikén audienczián volt 
a’ suhannál, ’s lóriikén Pluto gőzhajón elemezett 
Odessa felé. Fsad Efendi , a’ török újság főszer- 
keztetője, ’s ország történet-irója , mint követ 
Persiába küldetik a’ Schah thrónra léptéhez sze
rencsét kívánni.

OROS Z ORS ZÁG.
A’ bányászati journal júliusi kötete szerint 

Perm , Orenburg és Tomsk kerületek koronái 
bányáiból 1832ben, 153 púd, 18 font és 95 so- 
lotn. vagyis 7,970,917 rubel, 49^ kopek értékű 
tiszta arany,— 12 p ú d ,5 font, 75 sol. tiszta ezüst 
került-ki; magános személyek bányáiból pedig 
183 púd, 37 font, 50sol. vagyis 9,802,873 rubel 
10| kopek értékű tiszta arany, — cs 17 púd, 17 
font, 26 sol. tiszta ezüst. Perm és Orenburg ke
rületek koronái platina-hányái 12 fontot ’s 3 so- 
Jotn.; a’ magános birtokosakéi pedig 115 púd, 
19 font és 21 solotn. adtak. A’ Kolywanowskre- 
szenski és Nertschinski (Tomsk és Irkutsk kerü
letekben) koronái bányák jövedelme 25 púd, 21 
font, 89 solot. tiszta arany, és 1175 púd, 6 
font, 58 solot. tiszta ezüst volt , mellyeknek 
becse összesen 4,909,279 rubel 65j kopek. Perm 
és Tomsk kerületek koronái hámoraiból 45,059 
púd réz; Orenburg, Mjatka és Kasan kerületek 
privat bányáiból 176,034 púd ’s 38^ font jött-ki. 
Tomsk és Irkutsk kerületek koronái bányái 
42,177 púd és I2 | font ónt; a’ különféle kerü
letekben koronái bányák 975,957 púd, privat 
bányák pedig 8,874,276 pud 33£ font öntött va
sat adtak. 43,698 púd vas ágyúkra, 206,109púd 
ágyúkhoz való eszközökre, 13,913 púd vasmacs
kákra fordítatott, ’s 35,437 kard készítetett, ’s 
köz tárgyakra öszvesen 641,905 púd vas dolgoz- 
tatott-fel. Magános birtokosak gyáraiból 14,661 
púd gáliczkő’s 261,000 pud naphta (földbalzsam) 
jött-be. Perm kerület privat bányái 5,099,563 
púd főtt sót, a’ koronái bányák pedig átaljá- 
ban 16,799,912 és \  púd főtt, tengeri és kősót 
jövedelmeztek. St. Petersburgban veretett 1,762, 
652 darab, vagyis 6,529,108 rubel 24^ kopek 
értékű arany pénz, 305 medaille ; 2,772,
732 darab, vagyis 6,529,108 rubel 40 kopek 
értékű ezüst pénz, ’s 212,650 medaille; 68354
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darab, vagy 775,635 rubel 20 kopek értékű plati
na p én z ,'s 3000 rubelnyi emlékpénz; 5!00 da
rab réz pénz, C’i  darab bronz emlckpcnz; Tif- 
lisben 302,104 rubel 80 kopek értékű ezüst pénz; 
Jekaterinenburgban 2,080,000 rubel; Susunskban
396,000 rubel réz pénz. A’ fellendített esztendő
ben vert pénz becse öszvesen 33,555,105 rubelre 
46Í kopekre niegjen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur és Journal de Paris Jacabo 

Sept. 25dikén költ levél ulán írják, hogy a' Ca
talonia ba nyomult carlista serecsapatból, melly- 
nck csak egy harmada vergődhetik-vissza Navar- 
rába, ezer embernél több elfogatott. Figuerast 
(Cataloniában , közel a‘ franczia szélekhez) 4 ezer 
carlista fenyegeti, kik Lladót, Sistellát és Dar- 
nuist elfoglalták.

Bayonne , Sept. 28dikán. Tegnap Mena 
völgyben történt új csatáról, ’s Cordova véletlen 
megtámadásáról beszéltek, mi által a’ carlisták 
hátravonulni kénszerífettek. S. Sebastiani levelek 
szerint pedig két csata történt, Sept. 20dikán 
Orozco, ’s 21dikén Balmcsada mellett, mind a* 
kettő a carlisták veszteségével. Hiteles tudósítá
sok szerint a’ carlista főszállás Sept. 22dikén 
csakugyan Quincocesben, Orduna előtt volt. Espe- 
lata Bilbaót.odahagyván osztályával, Medina del 
Pomarban egy erős kaszárnyába vette magát, 
honnan D. Carlos serege hasztalan hívá őt csatá
ra , ’s a’ nélkül hogy megtámadta volna, ot ha- 
gyá. Guergue general Cataloniaból Sept. b ő ik é
ről küldött tudósítást a’ carlista főszáílásra, melly 
szerint ő Sept. 15dikén Pastors general osztályá
ból las trés Puentes mellett 600 legényt levágott 
részint elfogott, maga pedig csak 7 holtat ’s 16 
sebesültett vesztett volna. A’ carlisták, mint S. 
Sebastianból’sPortugaletéből hitelesen írják, sem- 
mit-se haladnak-elő, ’s Sept 21dike óta kerülik 
a’ csatát a’ christinosokkal. Közelebbi mozgásaik 
czélja volt, Spanyol és Francziaország közt a’ 
közösülést, mi csak némelly szoros utaknál fog\a 
eshetik-meg, elvágni; de Cataloniában ‘s Arra- 
goniában szerencsétlenek valának , azonban a’ 
Bidassoa partját folyvást birtokukban tartják, mi
vel Hernaniból el nem űzhették őket a’ S. Sebesti- 
anból jött angolok, ’s szakadatlan lövöldöznik 
a’ Bidassoa hídfejét őrző urbanosokra, sőt a’ 
franczia földre is , mi nekik innen viszonoztatik.

A’ Messager egy bayonnei hírt említ, melly

szerint Mendizabal úr lemondott volna a’ minis- 
térségről , ’s lemondását a' királyné Sept. 25dikéu 
el is fogadta. F’ hírt ug) an nem hiszi, mindaz- 
által Mendizabal úr csüggedését sejdíti a’ követ
kező mardridi Sept. 22diki levélből: „Don Ro
drigo Aranda, ki által Mendizabal úr felszólító 
de las Navas grófot, igyekeznék Andalusia hon
fijait arra bírni, hogy a’ mostani ministerium 
ig» rétinél fogva, csilapodjanak-Ie , ma reggel 
visszatért sikereden küldetéséből; mert de las 
Navas gróf azt válaszolá, hogy ők tetteket kíván
nak , ’s ígéretekre semmit-se hajtanak. E’ felelet 
Mendizabal urat igen elszomorító. A3 városi ka
tonaság egy küldötség által szerencsét kívánt neki 
ministeriumba léptéhez, de ő megindulva feleié, 
hogy n)íltsága, ’s a’ köz szabadság iránti buzgal
ma nem használ az országnak ; nem adnak hitelt 
ígéretinek, ‘s ha ez igy tart tovább is , kenteién 
leend lemondani.“

SaragossábúI Sept. 25dikén így írnak: „Rc- 
volutiói kormányunk erős léptekkel halad-elő. 
Mendizabal úr hihetőleg alkudozni fog a’ junták
kal , mert ezek sorsa nem függ ő tőle, sőt a’ 
junták fogják az ö\ét  elhatározni. Arragonia fő
kapitányává Palaox general neveztetett; de ő 
nekünk nem kell. Mina Catalonia főkapitánya; 
őt kívánjuk mi Arragonia koronája részére, melly 
Arragoniából, Cafaloniából és Valenciából áll. 
Ez mindnyájunk kívánsága. Fegyverinket egyéb
iránt le nem rakjuk addig, míg a’ közönséges 
cortesek össze nem hívattak.“ Montes marsai, 
Arragonia juntájának elölülője, azon okból, hogy 
a’ pártosok üldözése színe alatt a’ juntát és népet 
odahagyá , letetetett hivatalából, ’s D. Francisco 
Ocana general választatott helyére.

Azon lázadás okáról, melly Almodovar gró
fot Valenciából elfutni kénszeríté, Ceretből Sept. 
26dikán kőit levél illy felvilágosítást ad: „Cab
rera (carlista guerillero) Rebialsban egy christi- 
nos seregcsapatot megvert ’s 60 városi katonát 
meglövetett. E1 hírre Valenciában összegyűltek a’ 
descamisadosok, ’s a’ juntát szidták, árulással 
vádolták, mixel nekik nem adott fegyvereket. 
Almodovar gróf, népszerűségébe bízva, a’ junta 
palotájának erkélyére állott, *s a’ lázadókat csila- 
pítni igyekezett; de a’ fütyülések és repülő kö
vek kénszeríték őt eltakarodni; miután kevéssel, 
ugyanazon emberek, kik minap 150 carlistátcsak 
deportatióra kárhoztattak, halálos ítéletet mond
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tak rá. Ennek következésében egy angol briggen 
sietve elevezett, hihetőleg Cataloniába.“

Az Alig. Zeitung madridi levelezője Sept 
19dikén ezeket írja: , ,Spanyolország új regensse.—  
most ugyanis így nevezhetni Mendizabal urat, ki 
a’ közjövedelmi ’s tengeri ministeriumon kívül , 
a’ külső ügyeket is , Alava megérkeztéig, felvál
la lta ,’s más minister alig van mellette, a’ király
néhoz Sept. I4dikén intézett előterjesztését poli
tikája programmájának nyiiatkoztatá, ’s a’ Gaceta 
hivatali ezikkelyeiben világosabban kifejtegeti azt. 
.Mendizabal úr folyvást hallgat az estatuto reálról, 
’s innen azt gyaníthatni, hogy annak megtartására 
vagy változtatására magát kötelezni nem igen haj
landó. Megígérte a’ cortesek Összehívását és tar
tományi választotságok alkotását, ’s illyeneknek 
fogja talán tekinteni a’tartományokbanfelállott jun
tákat, mi a’ megbékülésnek legalkalmasabb módja 
lenne. E’ junták tetteit eddig lázadásnak nevezé 
a’ kormány, de most már csak szakadás név ada
tik nekik, ’s a’ mai Gaceta így szól róluk: ,, A’ tar
tományokból regens királyné 0  Felségéhez érke
zett különféle kérelmek mutatják, hogy a’ mos
tani szakadás nem lázadás volt Ezeket csak úgy 
tekinthetni, mint kifejezését a’ szabadság és Isa
bella törvényes thrónja eránti buzgalomnak. Illyés 
szakadásoknak könnyen elejét vehetni; a’ méhek 
munkás respublikájának zavargása egy maroknyi 
homokkal, azt jókor vetve közibe, lecsilapítatik.“ 
Dehogy a’ kormány alattvalói kívánságát teljesít
hesse, szükség megadni nekik a’ kérelem jusát; 
ezt miként gyakorolja az angol nép,leírja a’ Gaceta, 
illy nyomos hozzáadással: „Divatozni látjuk ezt egy 
nagy és hatalmas nemzetnél, ’s a’ mit egy ember 
vagy egy nép tehet, azt a’ másik is teheti “ Illy 
logika mellett minden ellenes okok elnémulnak. 
Majd meglátjuk, az új ministermit fog még ígér
ni; ő ugyan hajlani látszik a’ tapasztalt statusfér- 
linak, Alcala Galianónak, Revistájáhan közlött 
oktatásira, ki még sem hagyott-fel azon szemre
hányással , hogy az új ministerium nem egyenlő 
nemű; mert Alava, úgy mond, Martinez dela Ro
sa úr ministeriumát gyámolította; Mendizabal úr 
pedig senkitse gyámolított, senkivel nem ellen
kezett (ő ugyanis nem volt Spanyolországban.) 
Alava úr a’ múlt Júniusban lebukott ministerium 
nézeteivel tart; ha tehát Mendizabal úr vele egyet
ért nézeteit is el kell fogadnia, ’s így a’ ministe

rium hasonnciniisége nagy baj lenne. Tetszést ér* 
demel Mendizabal úrnak azon rendszabása, mi
ként az eloszlatott szerzetesek tartására rendelt 
pénz helyett, mindeniknek ollydarad föld adatik, 
mellynek jövedelme nyugpénzével (naponként 4- 
real) felérjen; így ezek munkás statuspolgárokká 
tétetnek ’s nyugpénzök elfogása ellen biztosítatnak. 
De legfontosabb tette volt az új ministernek a’ Sept.
15iki végzet, melJyben a* regensné nem csak 
felmenté Madridot az ostromállapottól, hanem 
meg is köszönte lakosainak húségöket és rendszc- 
retetoket. Az aug. 15diki esetek izgatói perében, 
a’ városi katonaság felfegy verzésében és a’ hivata
lokban hitetőleg változás fog következni. A’ kor
mánytól elszakadt tartományoknak aligha szükség 
nem leszen még tovább is engedni, minthogy már 
sérelmük, Toreno ministeriuma, elbárítatott. Lafre 
general után parancsolat küldetett, hogy minden 
erőszakos rendszabást elkerüljön, mi éppen ann)i, 
hogy az elszakadt seregekhez csatol ja magát Lopez 
general tegnap estve jött sietve Manchából Lafre 
general tiszti jelentéseiv e l , ’s Quesada generállal 
tüstént a’ ministeriumba ment; ebből azt gyaní- 
ták , hogy Latre general nagy szorongásban van. 
A’ szabadság igen sebesen halad-elő Andalusiában. 
Malaga juntája annyira kiterjeszti hatalmát, hogy 
postán a’ leveleket is felbontja, ’s a’ neki nem tetsző
ket visszatartóztatja, ’s már két tábori marsait is ne
vezett. Estremadurában Carratala főkapitány és 
Gonzalez Anleo general igazgat ják a’ juntát.Corunna 
Sept. Ildikén ismét egy csípős felírást küldött a’ 
királynéhoz mellyet Carthagcna gróf főkapitány és 
Galicia városainak követei írtak-alá. Santa Maria 
úr, Mexiko rendkívüli követe, Angliából Cadixba 
érkezett, ’s ide jövend, hogy a’ columbiai megha
talmazottal egyesülve, az itteni kormánnyal foly
tassa az alkudozást.“

Bayonne Sept 29 Különös hírek terjedtek- 
el itt tegnap óta; t. i. hogy a" regens-királyné 
Madridból megszökött 5s útban van Francziaor- 
szág felé; Mendizabal lemondott ministeri helyé
ről ’s e’ lemondást a’ királyné Sept. 25dikén el 
is fogadta; hogy Mendizabal úr Lissabonon ke
resztül Angliába szándékozik. Mindezen hírek 
azonban, a’ Messager állítása szerént épen olly 
kevéssé hitelesek, mint a’ Gazette által (1 31 
sz hírlapunkat) közlött ministeri név-lajstrom.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezteti G a l v á c s y  Zöldkertutcza (^o(>í&adifr;©afíc) 498. sz. 
Xyovtlatja Tr a t  I n er- K á r o l y i  Urak’ utczája 6 1 2  szám.



32. szám. HIRDETÉSEK October ‘I l ik e n  183-5.
A  H a z a i  's K ü l f ö l d i  T u  d ú s í t á s o k h o z .

A’ REGÉLŐ « H O W »ltT'VÉSZ
szépművészeti első magyar iker folyóiratnak 1836ki folyamatjára jövő November hónapban 
kezdődik az előfizetés. Vidékiek a Márton napi pesti vásárra jövendő alkalmak által egyene
sen a’ kiadóhivatalba (Pesten, halpiaca, 86 számú Dencs-ház 2dik emeletébe) küldhetik 
az előfizetési dijf, melly fél esztendőre, postán küldendő példányért képekkel, h a t  pengő 
forintot tesz. — A’ folyóiratból jövő esztendőben is hetenként k é t  iv finom velinre nyomtat
v a , mellette hetenként e g y  d i v a t k é p  (körülmény szerint k e t t ő  is) jelenend-meg. —  A’ 
rendkívül adandó mellék-műtárgyak, mint: arcz- és táj-képek, hangművek ’s a’ t. (vala
mint a’ most folyó évben történik) az előfizetők számához mérve kapcsoltatnak a’ folyóirathoz.

A* Regélő mellett eddig megjelent képekből (4ed vagy 8ad rétben) ’s hangművekből 
kisebb vagy nagyobb mennyiségben rendelhetni a’ kiadóhivatalban. Mind itt mind T o m a l a  
műáros urnái Pesten meg lehet venni gróf S z é c h e n y i  István, K á n t o r  n é ,  D é r i n é  ’s 
M e g y e r i  ur arczképeiket (4ed rétben), valamint fortepianóra irt következő hangműveket 
is: ,.pesti tárogató (magyar nóták) 2 füzet; nemzeti dalnok 2 füzet; varázshangok a’ Szerail- 
ból (török eredeti m űvek)“ egy-egy példányt 24 ezüst kron.

A’ Regélőnek mostani fél esztendei lapjaiból nehány teljes számú példányt még meg 
lehet rendelni. (3)

(I) Hirdetés. Egy középkorú, catholicus, nótelen ember, ki a’ tudományokban 
és muzsikában, úgymint: éneklésben, hegedűben ’s klavirban helyes tanítást adhat, és már 
néhány esztendő óta falusi Uraságoknál tanított is , kívánna ismét illy tulajdonságihoz alkal
maztatott foglalatosságot. Iránta bővebb tudósítást nyerhetni, bérmentes levelek útján , a1 
H a z a i  ’s K ü lfö ld i T u d ó sít ások  szerkezteid hivatalánál. (3)

Ifj.  K i l i á n  G y ö r g y ,
könyvkereskedőnél a’ váczi útezában, néhai Fesslházban Pesten,e’ következendő munkák eppen 

most Ijelentek-meg és minden hiteles könyvkereskedőnél kaphatni.
f  Magyar gazdasági gyakorlott

Á lta lán os-T an ácsad ó
minden polgár és mezei gazda számára, vagy a’ művészetnek akármelly ágában tett felfedezé
sek,  jovítások stb. gyűjteménye. Szükségben segítő könyv, magában foglalván : a legjobb, 
közönségesen jóváhagyott szereknek és tanácsiatoknak gyurmáját, a házi és mezei gazdaság s 
több más tárgyak tárából a’ legne vezetesb német és franczia munkákból: Dingier, Leuchs stb után

öszve szedegette
N é m e t h i /  J ó z s e f .

Egy kőre metszett táblával
Pesten 1835. Nagy 8rét csinos borítékba kötve 1 ft. 20 kr. pengőpénz.

Második Félesztendő 1835.
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Mezei* házi és kerti

K a l e n d á r
v a g y :  a z  é v n e k  1 2  h ó n a p j a i r a  i n t é z e t t  i r o m á n y ,

mellyból
mindenki csekély fáradsággal ált tekintheti minden hónapban mit kellessék a’ háznál, kert
ben,  szőlőben, pinczében, a’ mezeigazdaságban, réteken, komlósokban, ’stb. minden főtár
gyak munkáiban elővenni.— A’ mezei gazdák, gazdasszonyok, falusi oskolamesterek'stb.

közhasznokra sok hasznos oktatások czikkeivei 
szerkeszté

N é m e t h y  J ó z s e f .
Két kőre metszett több mint 5S ábrákból álló lappal.

Pesten 1835. Nagy 8ad rét, csinos borítékba kötve 1 for. 48 kr. pengőpénz.

(1) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik : 
bogy a’ megüresiilt Tapolczai Apátursághoz tartozó Miskolcz városában helyheztetett vágó, 
úgyszinte Miskolcztól egy fertály óra távolyságra lévő C s a b a  helységében fekvő F e l s ő ,  ne
vezetű vizi malmok azokhoz tartozó épületekkel, mellyek már most fundamentomból helj're 
alitattak, ’s mellynek elseje négy tisztelő kövekkel, másodika három tisztelő, két kásás kö
vekkel ,  és egy kender törővei bir, jövő 1836dik esztendei Januarius hónap első napjától 
kezdve| három egymást követő esztendőre a1 szokott árverés útján folyó észt. November l ld.  
haszonbérbe ki fognak adódni. A’ kiknek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon a’ 
fent irt napra, Mindszentre, a’ tiszttartói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei el
látva jelenjenek-meg. Költ Budán Mindszenthava 16kán 1835. (3)

(I) Nagy vendégfogadó bérlése. Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
?s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz. Fehérvárra vezető ország 
úi> közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-szinnel, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a'kortsma, mészárszék, és bolt, jövő I836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
"s e' végre árverési határ időül f. e. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10) * i i

(^2) J e l e n t é s .  Alólirtnak van szerencséje a’ főnemességnek és tisztelt Közönségnek 
h rul adni , hogy nála egészen új módi asszonyi v iliinek nagy mennyiségben találtatnak. Egy
szersmind alázatosan megköszönvén nagyérdemű vevőinek iránta eddig viseltetett bizodalmát,
i ;eri ezentúl is , hogy jó minémüségü portékái illendő árok által is tökéletes megelégedést fog
nak nyerni. Bobja van Pesten a’ váczi útezában, a’ kis híd úfczával általellcnben, melly ez- 
lőtt „Fekete kutyához“ czíméről vala ismeretes, jelenleg pedig czime:

DON PEDRO, Brasiíiai Császárhoz
 ̂ ________________________ E g e n sd o r fe r  M ih á ly  , asszonyszabó. (3 )
____ ^ í ' n n i f l  á l l a p o t  j a  a* b u d a i  v i z  in é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  \S2b-dikben_____

Oct. i5-dikén 5 Láb, 3 Hiiv. 6 Von.
— 17-dikén 6 Láb, 3 Hüv. 3 Von.
- -  91-dikén 7 Láb, 8 Hüv. 0 Von.
— 21-dikén S Láb, 2 IIüv. 6 Von.

— 16-dikán 6 Láb, 0 Hüv. 3 Von.
— 18-dikán 6 Láb, 10 Hüv. 6 Von.
— 20-dikán 8 Láb, x 2 Hüv. 0 Von.



Szerdán Mind- Szent hó* 21 dik napján. 1835,P E ST E N

MAGYAR-ÉS ERDÉLYORSZÁG.
P o z s o n y  Oct. lődikén. Az October 12di- 

kén megkezdett országos ülések mind a’ két táb
lánál naponként folytatnak. Az alsó táblai Ren
deknél a’ jobbágyi telkek birtokában lévő neme
sek adózását tárgyazó czikkely vétetett Oct. 13- 
dikán tanácskozás alá, ’s azon indítvány, hogy 
e’ czikkely, mint a9 nemesi kiváltságokat sértő 
fel se vétetnék, félrevettetett. Egy másik indít
vány , hogy a’ kik most az e’féle birtoktól sem
mi adót nem fizetnek, éltök hosszáig, vagy leg
alább bizonyos ideig attól menttek legyenek, 
szintén elmellőztetett; és így megmaradt a’ ke
rületi szerkeztetés, melly szerént minden nemes, 
ki jobbágyi telket veszen-meg, vagy már annak 
birtokában van, az úrbéri tartozásokon kívül a’ 
többi köz terheket is tartozik viselni. A’ mai or
szágos ülésben az e’ tárgyat illető 1 és 2dik czik- 
kelyek a’ kerületi szerkeztetés némi módosításá
val elfogadtattak. A’ főrendi táblánál az orszá
gos sérelmek ’s kívánatok hányogatása van napi 
renden.

Ő cs. kir. Felsége Sept. 17dikéről a’ főm. 
magyar kir. udv. Kanczelláriához bocsátott leg
felsőbb határozatában az oláh-illyri ezred őrna
gyát Millenkovich István urat magyar nemessé 
díjfizetés nélkül nevezni kegyelmesen méltóz- 
tatott.

A’ cs. kir. közönséges udv. Kamara a’ cs. k. 
fő udvari taxáló hivatalnál megüresült ötödik ellen
őri tisztségre ugyanezen hivatali tiszt Schmuck 
József urat nevezte.

A’ pesti magyar kir. fő oskolához Sept. 5di. 
legfelsőbb hátározat által az olasz nyelv tanítójává 
Fletzer János úr neveztetett.

S z e g e d r ő l .  Szüretünket már bevégeztük. 
A’ tavasz igen bőv terméssel kecsegtetett, ’s már 
már aggódni kezdénk, hogy elegendő hordókat 
nem fogunk szerezhetni az idei termésnek; azon-

Második Félesxtendő

ban az időnek mostoha járása, de leginkább a’ 
szőleinket virágjában megcsapta veszélyes köd an
nyira megsemmisítő reményünket, hogy némelly 
szőlős gazdáink tavalyi termésüknek alig felét, má
sok harmadát,némellyek pedig csak negyedét nyer
hetvén, a’ beveendő bor árból alig hiszik bevehe- 
tőnek a’ mívelésre tett nagy költségeket. A’ folyó 
hónap 12én tartatott országos vásárunkból sem ve
hettek az árúlok elegendő gyiimöltsöt; mi legin
kább onnan következett, mivel a* határunkban dü
hösködő dög miatt elveszett marhákban lakosaink 
annyira károsodtak, hogy jelenleg a’ fény űzési, 
vagy csinosodási czikkelyekre nem is gondolhat
tak ; mert jövedelmeiknek nagyobb részét szenve
dett károsodásoknak helyre pótlására kelletik meg- 
zsugorgatni. Marha vásárunk egy átaljában rósz 
volt; mert a’ helybelieknek eladni valójok nem 
igen volt, a’ vidékiek pedig félvén a’ nyavalya 
ragadőságától, arra marhákat hajtani nem igen 
merészkedtek.

N. S z e b e n Oct. 7. A’ tegnapi napra vir
radó éjjel érkezett ideBécsből török követ Ferik 
Basa Ahmed, ki is az nap délben tartományi 
vezér generál B. Wernhard O Excjánál ebédel
vén , a’ mai nap reggelén Konstantzinápoly felé 
való útját tovább folytatta. (Érd. Hír.)

Zágráb Oct. 13dikán. A’ két nap óta tartó 
sűrű esőzés Száva folyónkat annyira kiárasztá, 
hogy több helyeken elönté partjait. Minthogy az 
áradás hirtelen történt, több parti lakosokat, kik 
épen ekkor ásták burgonyáikat, répáikat ’s több 
eféle őszi gyümölcseiket, nem kevés károsodás ért; 
mert még a’ mezőn lévő terméseiket elsepré a’ 
kiöntött folyó.

Magyar nemzeti Muzeum, (folyt, az előbbi 
számhoz).

Altaltérve a’ tudósítás 2ik szakaszára vagy is a? 
nemz. Muzeum pénztára állapotjára: a’ Muzeum összes 
pénzalapja 1833. végével 117.502 fr. ’s 49| kr. vala 
pengőben, mellyból kivonván az 1830 Sept. 30kával inár

33. 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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megvolt 114,123 fr. 14| kr. pénzalapmennyiséget, ki
tetszik, hogy ezen 3 év folyta alatt a’ Muzeum pénz
alapja 3,374 fr. és 35 krral növekedett pengőben. (E’ 
növekedés közt van Kubinyi Péter alapítványa 1000 
pengő fr .; Muraközy József űré 1000 vtó fr. és Villax 
Ferdinand apáté 900 pengő fr.) A’ tőkepénzektől 1830. 
oct. lsőjétől l833l)ec. utoljáig hátralevő kamatok 13,763 
fr. és 35£ krra mennek pengőben. 1833 észt. végéig a 
rendkívüli kiadások1 £mint például a’ Jankovich gyűjte
mény megvétele) födezésére mis országos intézetek 
pénztáraiból a1 Muzeum számára tett előfizetések 29,000 
pengő fra mentek : ebből azonban f. 1835. Jun. végéig 
a* Muzeum pénztárába befolyó készpénzektől 19,100 fr. 
már visszafizettetett. A’ Muzeum esztendei rendszeres 
kiadásai» aJ szerint mint 1833 Dec. végével állottak , 
5699 fr. 20-J kr. p- ’S ez a’ magyar nemz. Muzeum 
pénztári állapotja, mire nézve nem kerülheti el az orsz. 
HR. figyelmét,] hogy a* nevezett pénztár tehetsége olly 
gyönge és szűk, hogy legkisebb rendkívüli kiadás, vagy 
a1 kamatoknak nem pontos fizettetése is , a1 kiadások 
pontos fizettetését veszélyezteti.

Következik a’ tudósítás 3ik része, vagyis a’ Muze
um jövendőbeli kifejlését 's teljes fönállását érdeklő 
javaslatok. Hogy a’ magyar nemzeti Muzeum a’ magyar 
nemzethez ’s nemzeti intézethöz illő díszben álljon főn, 
megkivántatik: a) hogy annak hasznára egy a’ mosta
ninál czélirányosb ’s a1 Nemzet méltóságának is inkább 
megfelelő épület emeltessék; b) hogy az intézet mosta
ni pénztára, továbbá az intézet személyeinek tisztes 
fizettetése ’s az inlézet fönmaradására ’s virágzására 
szükséges kiadások födeztetése tekintetéből, időrfil idő
re gazdagittassék ; végre c) oda is terjedjen a’ gondos
kodás, hogy a’ Muzeum tudományos gyűjteményei 
egyéb benne levő tárgyak a’ nemzeti miveltség terjesz
tésére szolgáljanak ’s a1 Hazának bő haszonnal gyümöl
csözzenek. Mi az elsőt illeti, kétségen túl van, hogy a’ 
Mnzeurn mostani szűk házában , melly nem illy végre 
épült, 's egyébként is Semmi külfény által nem ajánl- 
tutik, a’ már eddig ottan tartatni szokott tárgyak is 
alig férnek e l , ’s így az , sem a’ gr. Illésházy űrtől 
ajánlott könyvtárnak, sem'a’ Jankovich-gyüjteménynek 
illő befogadására ’s fölállítására helyet nem adhat. Nem 
is elég erős a’ nevezett épület, a’ honnan évenként mel- 
lőzhetlenül nem kevés igazításokat kivan , mellyek- 
re a’ költség szinte haszon nélkül fordít tátik. Ezen nagy 
alkalmatlanságok eltávoztathatása’s illy nemzeti intézet 
alkaliaasb elrendeltettése végeit, egyedül az tétethetik 
az országos KK. és RRnek javaslatul, hogy mihelyt a’

körülmények engedik, ez inte'zet rendelfetésének iga
zán megfelelő ’s ege'szen uj épület állittassék- Kívánja 
ezt az intézet hasznosléte, a’ nemz. disze, maga az 
épület czélszerü fölosztatása is , nieMyet sokkal kön
nyebben érhetni e l ,  ha egészen uj épület emeltetik, 
mintha a’ mostani ház igazittatnék e’ rendeltetés czél- 
jához, — ’s végre a’ mostani ház minemüsége, mellyet 
czélszertivé tenni szinte lehetetlen. A’ Muzeum tulajdo
nához tartozó háztelek elég bő, ’s alkalmas helyet ad
hat egy ujdon építendő nagyobb háznak, ’s még ezen
kívül azon hasznot is nyújtaná, hogy rajta ez uj házat 
részenként ’s úgy lehetne fel építeni, hogy a’ gyűjte
mények mindaddig, miglea a’ befogadásokra rendelt uj 
épület egészen elkészülne, mostani helyzeteikben marad
janak. A’ Muzeum ezen uj épületére már eddig is több 
rendű terv mutattaték be, 's többet is lehetne készíte
ni azon idő alatt, melly a’ szükséges építési szerek 
előlegesbeszerzésére kívántatik. Hanem mindenek előtt 
az e’ végre szükséges és 4 — 5 száz ezer pengő írtra föí- 
mehető költségek födüzéséről kellene gondoskodni. A’ 
Muzeum pénztárának mostani ereje az évenkénti kiadá
sokat ’s gyűjtemények gyarapitasát is alig győzi, úgy
hogy abbo'l építésre semmit sem fordíthatni. E’ szerint 
minden reménység csak a’ hazafiak bőkezűségében van, 
kik látván, a’ szükséget,! kétségkívül 'eszközölhetni 
fogják azt, hogy az e’ czélra kívántaié tőkepénz , vagy 
részvények által, vagy más alkalmas módon szeres
tessék még. f Ha egyszer az j e' végre szükséges < t 
száz ezer pengő fr. biztosítva leszen , az ház-építést 
abból elkezdeni ’s bevégezni lehetne, de talán még ma
radna is föl belőle valami mennyiség az inte'zet pénz
tára gyarapítására fordítandó. Az ujház fölépittetésekor 
lehetne arról is gondoskodni, hogy — épségben hagyat
ván az intézetek elkülönzött fönállása, — ugyanazon épü- 
letben a’ magyar tudo's Társaság számára is szükséges 
alkalmak készüljenek, ’s ez által a’ tud. Társaság azon 
kellemetlen helyzetből, melly szerint magányos házban 
kénytelen szállást fogadni, megszabaduljnn. — Második 
pontra ne'zve a’ nemz. Muzeum intézetéi közelebb ismé
rő ’s annak virágzását óhajtó hazafiaknak buzgó kíván
ságuk az, hogy a’ Múzeumhoz tartozó Síemélyek tisz- 
tesséaesebbben fizettessenek, ’s az intézetnek tökéle- 
tésedésére szükséges kiadások födöztethessenek. Az el
sőre néz\ e nem tagadhatni: hogy az intézet melletti 
hivatalok betöltésére szükséges tudományos készületek
kel ellátott ’s magokat folytatandó tű tataijukra egészen 
fölszentelni kész férfiakat, — hacsak egyszersmind tisz
tes fizetés nem ada’ik nekiek , — igen nehezen talál
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h a t n i ,  m e r t  a z o k t ó l ,  k i k  g o n d o k k a l  ( e r h e l v é k ,  s e m  k í 

v á n n i  s e m  V á rn i  n e m  l e h e t ,  h o g y  m i n d e n  i d e j ü k e t ,  —  

m i  m é g i s  a z  e ’ f é l e  h i v a t a l b a n  s z ü k s e 'g e s , — a ’ k ö z ö n s é g 

n e k  á l d o z z á k .  A z o n b a n  i n i g  a ’ M u z e u m  p é n z t á r á n a k  n a  

g y o b b  t e h e t s é g e  l e s z ,  a z o n  k e l l  i g y e k e z n i  h o g y  e z e n  

i n l é z e t  i g a z g a t ó j á n a k  , ő r j e i n e k  é s  s e g é d e i n e k  h i v a t a l 

l a l r m e n n y i r e  c s a k  l e h e t ,  o l l y a n  s z e m é l y e k n e k  a d a s s a 

n a k ,  k i k  m á r  v a l a m e l l y  t u d o m á n y o s  v a g y  k ö z  i n t é z e t e k  

v a g y  a ’ m a g y a r  t u d ó s  T á r s a s á g  m e l l e t t  e g y é b k é n t  i s  

h i v a t a l t  v i s e l v é n  , e t t ő l  m á r  f i z e t é s s e l  e l  v a n n a k  l á t v a ,  

~  ’ s  e ’ m i a t t  a ’ n e r . i z .  M u z e u m  p é n z t á r a b u l  a d a n d ó  k i 

s e b b  j u t a l o m m a l  is  m e g e l é g e l n é n e k .  D e  a z o n  t e k i n t e t 

b ő l  is  n e m  k e v é s b é  s z ü k s é g e s  a z  i n t é z e t  p é n z t á r á t  g y a 

r a p í t a n i ,  h o g y  a z  é v e n k é n t  n ö v e k e d ő  k i a d á s o k r a  é s  

g y ű j t e m é n y e i  g a z d a g í t á s á r a  s z ü k s é g e s  k ö l t s é g e k  f ö d ö z -  

t e t h e s s e n e k ;  m e r t  m i h e l y t  a ’M u z e u m n a k  c z é l i r á n y o s  é p ü 

l e t e  l e s z  ,  ’s  g y ű j t e m é n y e i  j o b b  r e n d b e  r a k a t v á n ,  a z o 

k a t  a ’ k ö z ö n s é g n e k  j o b b  m ó d d a l  l e h e t  m u t a t n i ,  m i n d  a ’ 

l á t o g a t ó k  n a g y o b b  s z á m a ,  m i n d  a ’ h a z a f i a k n a k  a z  i n 

t é z e t  g y a r a p í t á s á r a  k é s z  h a j l a n d ó s á g u k  a z  é v e n k é n t i  k i 

a d á s o k  m e n n y i s é g é t  n e v e l n i  f o g j a , ú g y  h o g y  a k k o r  

m a j d  a z  i n t é z e t  m e l l é  t ö b b  s z e m é l y t  a l k a l m a z n i  , e g y 

s z e r s m i n d  a ’ s z ü k s é g e s  s e g e d e l m e k r ő l ,  v é g r e  a ’ g y ű j t e 

m é n y e k  t o v á b b i  g a z d a g i t f a t á s á r ő l  i s  g o n d o s g o d n i  k e l l .  

D e  m i n d e z e k r ő l  c s a k  a k k o r  l e h e t  m a j d  s z ó  a z  o r s z á g -  

g y ű l é s e n ,  m i d ó n  a ’ M u z e u m  a j  é p ü l e t e  k é s z e n  f o g  á l l  a -  

n i .  —  M i  \ é g r e  a ’ 3 i k  p o n t o t  i l l e t i  ,  h o g y  a ’ M ú z e u m 

b a n  t a l á l t a t ó  t á r g y a k b ó l  a ’ h a z á r a  m i n é l  n a g y o b b  h a s z o n  

h á r a i o o l j é k ,  s z ü k s é g e s  v o l n a  g o n d o s k o d n i ,  h o g y  e z e n  

n e m z e t i  i n t é z e t  a ’ m a g y a r  t u d ó s  T á r s a s á g g a l  s z o r o s b  

k a p c s o l a t b a  j u s s o n  ;  t o v á b b á  h o g y  a ’ M ú z e u m b a n  l e v ő  

t u d o m á n y o s  g y ű j t e m é n y e k r ő l  ’s  e g y é b  t á r g y r ó l  v i l á g o 

s i t ő  é r t e k e z é s e k  k é s z ü l j e n e k ;  ’s  v é g r e  h o g y  a z ’ i n t é 

z e t b e n  t á r g y a k  h a s z n á l á s a  a ’ t u d o m á n y o k  e l ő m o z d i t á -  

fcára ’s  a* h a z a f i a k  i s m e r e t e i n e k  ö r e g b í t é s é r e  , t e r j e s z 

t e s s é k .

A U S T R I A .

A1 Gazzettadi Milano Sept. 29ikén hivatalos 
tudósitásképen közli névsorát, tettét ’s büntetését 
azon ausztriai olasz alattvalóknak, kik a’ majlan- 
di főbenjáró törvényszék ebbe fölségárulási vád
ban idéztetvén, általa közelebb el is Ítéltettek. — 
19re van mondva halál, ’s egyre 20 esztendei ke
mény fogság. Ezen elitéltek jobbára fiatal embe
rek , 22 —- 47 esztendős korúak, ’s polgári pá
lyára nézve ügyvédek, törvény-és orvosdoctorok, 
’s egy pap. Kegyelem utján az Ítélet ő fölségéhöz 
jutván, ő mindnyájának elengedé a halált, ’s a’

büntetést 1 — 20 éves fogságra változtatá. De 
ezen kívül mind ezen elítélteknek, valamint azok
nak is , kik ugyanezen vétek miatt nem halálra 
ugyan, hanem 5 esztendőnél kevésbre nem ter
jedő fogságra Ítéltettek, f. észt. 4ki legícnsőbb 
határozata következésében a’ büntetésre nézve még 
azon választást is méltóztatott kegyesen megenged
ni , hogykiszabott fogsági biiutetésök helyett, ha 
tetszik, Amerikába költözhetnek olly föltétel a- 
latt, hogy onnan soha többet vissza ne térjenek, 
különben visszatértükben európai földön elfogat
ván, a’ kiszabott büntetést szenvedendők.

Bécs. Oct. ICdikán Ő cs. kir. Felségük teg
nap délután 4 j órakor Teplitzi és Prágai utazá
sukból e’ fővárosba kívánt egészségben visszaér
keztek ’s a’ cs. kir. várba szálottak; hova kévés 
napokkal elébb már övegy császárné 0  Felsége, 
és Ferencz Károly főherczeg O cs. kir. Magossá
ga fenséges hitvesével Schönbrunnból visszatértek 

N A G Y B R I T A N N I A .
Anglia több vidékein készületek tétetnek 

azon reformatioi ünnepre, melly October 4dikén 
vala tartandó, mint azon napon, mellyen 300 
esztendővel ez előtt Miles Coverdale, cxeteri 
püspök a’ szent bibliának ángol fordítását bevég- 
zé. A’ belgák királya Octob. 2dikán Windsorba 
váratott királyi ebédre, üct. lsőjén Gravesend- 
ben 250en ültek hajóra Van-Diemensland felé; a’ 
kiköltöztek közt 220 fiatal asszonyszemély. Oct. 
lsőjéig a’ britt segítő seregből 7826 ember eve- 
zett-el Spanyolországba.

O’Connell úr, mint említők, Sept. 29dikón 
tartá diadalmas bemenetelét Dublinba. Knigstou li
bán barátai’s a’ művészeti és kézmíii egyesületek 
küldöttségei egész reggeli 9 órától fogva várták 
őt délutáni 4 |  óráig, midőn Holy Headból gőzhajón 
érkezett-meg. Ezalatt temérdek nép csődült-össze, 
úgy hogy midőn a’ hajó fedelén a’ küldötség közt 
megjelent ’s a’ kiszálló part felé közelgetett , leg
alább is 10 ezer embertől köszöntetett. A1 művé
szeti ’s kézműi egyesületek által ajánlott négy lo- 
vu kocsin lassan haladt Dublin felé, sok lovagok
tól és számtalan gyalogoktól kísértetve, az őt kö
vető kocsik pedig egy angol mértföldnél hosszab
ban nyúltak utánna. Lakhelyére érkezvén, csak
hamar megjelent az erkelyen, dörgő örömzajjal 
fogadtatva. Casfello úr a’ többször említett egyesü
leteknek egy felírását O’Connell úrhoz olvasta-fel, 
mit ő barátságosan fogadván , a’ néphez beszédet

x
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intézett, többek közt mondván: „Életein e lső ’s 
fő czélja volt és örökké leend Irland szerencséje. 
Ennek elérése miatt különféle ellenfelek ’s kor
mányokkal küzdöttem, olly kormányokkal, mel- 
lyek az orangista párttal összeszövetkezve valá- 
nak. Szerencsém van nektek mondhatni, hogy a’ 
király mostani kormányának és a’ népnek ugyan
azon érdekei ’s czéljai vannak. Életemben most 
látom előszóra’ kormányt igazán hajlandónak Ir
land jólétét megalapítani, ’s Irland népét a’ ki
rály több alattvalóival nem csak név, de tett sze
rint is egyenlővé tenni (dörgő tetszés.) Nem szük
ség titeket a’derék Mulgrave lord tetteire emlékez
tetnem. Az ő tiszteletére három tetszés-üdvezlést 
javallok (ezek nagy lelkesedés közt zendülnek- 
meg.) A’ mostani kormány akarja, hogy az irlan- 
di népnek egy része se nyomassék-el, bár mi po
litikai színű legyen is az; egyszersmind azt is akar
ja, hogy az orangisták eredeti semmiségükbe tér- 
jenek-vissza (nevetés.) A’ jelen ministeriumnak 
továbbá szándéka, tehetsége szerint javítani sze
gényeink sorsát; de a’ múlt ülésben javallott bili
jei a’ felső házban mind visszavettettek a’ vér- 
szomjúzó főbírónak (Lyndhurst lordnak) barátitól, 
az orangista banditáktól,[és pedig csupán azért, mi
vel azokat O’Connell Daniel jóváhagyta (kaczaj és 
tetszés.) Kérdem tőletek, váljon ez nem inkább 
elfogadásukra szolgáló ok lett volna-e? (tetszés.) 
De hát már most a’ lordok ellenében mit kell 
cselekednünk, (Itt több lordokat jól lepiszkolt) 
Anglia és Skóczia népéhez, folytató beszédét, bé
ke nyelvén szólottám; ezen szólok ma hozzátok is. 
Békés úton már kivívtuk a’ katholikusok emaii
éi páti óját, ’s a’ protestánsok uralkodását lerontot
tuk. Most is ugyanazon vezér, ’s hasonló csatára 
megy előttetek; ugyanazon nép békével de el
szántan fog engem gyámolítani, míg a’ felső ház 
reformját kieszközöljük, valamint az alsó házét 
megnyertük (harsogó tetszés,) Tudjátok, mindég 
ezt mondám nektek: „semmi titkos társaságok! 
semmi erőszakoskodás! semmi zavargások.“ (nem 
nem!) Reményiem azonban, hogy itt három, sőt 
szükség esetében öt millió aláírót is találok egy 
kérelemhez, mellyet a’ közelebbi parlament-ülés 
elején akarok előadni. Angliában szinte leend en
nyi aláíró. E’ kérelem a’ felső ház reformját, rö- 
videbb parlamenteket, a’ választási szabadság 
tágasbítását és az irlandi egyház reformját fog
ja kívánni Törvényes és békés cselekvésünknek

nem fognak ellenállhatni. Részünkön vannak a’ 
király ministerei; az angol whigekct és skott 
radicalisokat is képes valék egymáshoz közelíte
ni , ’s köztük egyesülést eszközleni.“ Végre meg
győződését jelenté O’Connell, hogy az irlandi nép 
a* ministereket gyámolítandja (igen , igen!) , ’s az 
orangistákat törvényes úton teljes erejéből üldö- 
zéndi; fogadtatását Angliában és Skócziában di
cséré, ’s reményét nyilvánító az iránt, hogy az ir
landi nép a’ két országgal egyesülten folytatandja 
az alkotványi nagy csatát, meHynek most kezdőd
nie kell. Beszéde élénk tetszéssel fogadtatott, ’s a’ 
sokaság csendesen oszlott-el.

A’ gőzhajozási kapcsolat Keletindiával Aegyp- 
tuson keresztül, a’ keletindiai társaság lassúsága 
és gyámolítás hijánya miatt, közel volt az elenyé- 
széshez, mint a’ Times írja. De most már a’ tár
saság két nagy gőzhajó építését rendelé, mellyek 
a’ keletindiai részen fognak használtatni, ’s az Ae- 
gyptuson keresztül szállítás akadálya is szinte el- 
hárítatott. Waghorn úr, ki sok esztendő óta fog
lalatoskodik e’ tárgyal ’s benne igen jártas, Ale
xandriában , Kahiróban és Suezben telepítvénye- 
ket alapít árúk, jószágok és utazók szállítása végett. 
Intézetei ezen esztendő végével készen lesznek. 
Ekkor majd Angliából postahajók mennek Alexan
driába, valamint Marseilleből, Toulonból ésLivor- 
nóból is. Alexanbriádól Suesbe vitetik az utazó, ’s e’ 
hat napi útért minden költségeket beszámítva, 60 
dollárt fog fizetni- Suezben, alkalmas szállásokról 
gondoskodnak a’ gőzhajók oda érkezteig; ha pedig 
ezek a’ monsun szelek miatt használhatók nem 
lennének, akkor benföldi hajókon küldetnek Mok
káig, honnan kereskedő hajók mindég fognak jár
ni Indiába. Az egész utazás Angliából Keletindiaig 
60 napba kerülend, a’ monsun szelekor 85be, 
a’ vasút elkészültével pedig még kevesebbe. E’ 
vállalatnak sürgető végrehajtását bizonyítja az 
erőmi veknek és a’ vasút készítésére szükséges sze
reknek szorgos küldözése. Ezen 80 angol mérföl
det majd 7 — 8 óra alatt lehet megfutni. Bom- 
bayban, Calcuttában és Madrasban iigyelőségek 
állítatnak-fel, hogy a’ kiutazás Keletindiából ép
pen úgy könyítessék, mint Angliából.

London és Middlesex újonnan választott she- 
riffjei, I. Lainson esquir és Dr. Salamons esquir, 
Oct. lsőjén erősítettek-meg a’ király által. Estve, 
miután a’ favágás és lópatkók ’s patkószögek ol
vasása , régi csudás szertartások, végbe mentek t
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szokott ünnepiességgel íinnepeítetett beiktatásuk. 
Az új sherifek egészségéért ürített áldomáskor, 
Salamons úr, az első izraelita, ki sberiífnek vá- 

Jasztatott, harsogó tetszés közt feladván, örven
detes tüneménynek vallá azt , hogy az oktatás el
terjedésének és abból eredő erkölcsi javulásnak 
következésében , két esztendő óta senkise végez
tetett ki Londonban és Middlesexben, ’s remény
ségét fejezé-ki az iránt, hogy az az ő hivatala 
alatt sem fog történni. Vallása tekinfetéből örömét 
nyilvánítá választatásán, mi a’ század eiőh dadását 
bizonyítja. Véleménye szerint kötelesége a1 status
nak egyes személyek vallási nézeteibe nem avat
kozni, hanem mindeneknek egyenlő just engedni, 
és mindent, ki teljes kezeséget adhat az iránt, 
hogy csak a’ köz jót akarja, az alkotvány egész 
jótéteményében részesítni. Sussex herczeg, a’ ki
rály öccse, ki a’ beiktatási ünnepélyre szinte hi
vatalos volt, szemfájásával menté meg nem je- 
lenhetését, de az al-sheriffhez küldött levelében 
Salamons úr elválasztatásán is örömét fejezé-ki. 
(Wiener Zeitung).

A’ radicalis egyesület Oct. Sdikén tartá első 
gyűlését Londonban Fergus O'Connor előlűlésc 
alatt. A’ sz. Pelagieből kiszökött francziák, kik 
Angliában kerestek menedéket, megjelentek e’ 
gyűlésben és harsogó tetszéssel fogadtattak. A’ 
franczia kormány nevezésekor nagy morgás hal
latszott. Wade úr radikális beszédet tartott, meíly- 
nek végén mint az Oest. Beobachter írja, illy 
vakmerőén nyilatkoztatá magát: Europa minden 
fejedelmi nemzetségei esze-veszcttek. Minden tag 
2 pencet fizetett. Egyébiránt a1 gyülekezet csen
desen oszlott-el. Lord Durham 78 óra alatt Sept. 
22dikén megérkezett Konstantinapolból Odessába. 
11 napi veszteglése után Petersburgba fog indulni.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Az October ödiki Moniteur hivatalos részé

ben közli az Anglia, Francziaország és Sardinia 
közt kötött azon egyezést, tnelly a’ rabszolgai 
kereskedés elnyomását tárgyazza. August. 31 dik- 
királyi rendelet által Hahnemann Sámuel, a’ ho- 
mojopathia alkotója, ki most Parisban tartózko
dik, felhatalmaztatott, hogy orvoslási módját 
Francziaországban gyakorolhassa Azon orvosok, 
kik Fieschivel bántak, Oct. 3dikán kinyilatkoz- 
taták, hogy ő tökéletesen helyre állott. A’ pápai 
nuntius, ki Madridot elhagyta, és Corunnában

hajóra ült, kíséretének nagyobb részével Paris
ba érkezett.

A’ homőopathák végre, mond a’ Temps, 
megnyerték perüket. Minthogy cngedelmet nem 
nyerhettek nyilvánosan orvosolhatni, ’s egy kü
lön klinikát nyitni, tehát öreg mesterüket Hah- 
nemantParisba hívni határozók, ’s e’ kívánságu
kat igen gyámolítá az ifjú franczia nő, kinek 
Hahneman nevét ’s vagyonát oda adta. Hahne- 
man asszony, született d’Hervilly, kész volt u- 
gyan egy 80 éves némettel összekelni, de csak 
olly feltétel alatt, hogy ez őt Parisba vigye. E- 
zen ifjú asszony, Ingres úrnak, egyik legna
gyobb festőnknek nevendéke ’s barátnéja, igen 
ügyesen választá-ki a’ pillanatot, midőn a’ Hah
neman név visszahangzott az akadémiában; ek
kor aztán így szollá a’ jeles orvoshoz: „Jőj Pa
risba ! Ez a’ nevezetesség országa ’s az én ho
nom ; csak ott jut a’ hír teljes megesinerésre ’s 
megalapulásra. Paris, mint a’ vendégszeretet és 
utánzás városa, minden érdem iránt lelkesedés
sel, ’s minden különös személyek iránt kíván
csi előszeretettel viseltetik. A’ párisi tudja meg
jutalmazni azt, mit csudái, ’s a’ mi őt gyönyör
ködteti ; te meg fogod nyerni aranyát szintúgy, 
mint hódolatát. Hahneman ráállt, ’s igaza volt. 
Paris már felülmúlja Lipcsét, ’s Madame utcza, a’ 
Luxembourg mellett, egészségesebb és szebb azon 
kis és görbe utczáknál, mellyekben lakott Né
metországban. Hahneman heves tanítványokat ta
lált Parisban ; a’ tartományokból és Angliából is 
tüstént buzgó tanítványok siettek üdvözleni mes- 
teröket, ki már elől is ült egy köz gyűlésben, 
melly zajgó volt, mint megyei gyűléseink lenni 
szoktak, ’s most ismét új ülés hirdettetik, hol 
az öreg patriarchát majd kényelmesen lehet lát
ni. Azonban Hahneman ú r , hogy Parisban or
vosolhasson, kéntelen volt a’ ministeriumtól en- 
gedelmet kérni, ’s Guizot úr e’ kerülhetetlen 
engedelmet tüstént és örömmel adta-m eg, a’ 
Moniteur jelentése szerint, Hahneman úr nem 
kételkedhetett ministereink segedelmén, mert hi
szen ő is doctrinär ; tanítmánya abban ál l , hogy 
az orvosságot kis adatokban rendeli. Hahneman 
úrhoz, mint mondják, nehezen juthatni, tanácsa 
igen drága, ’s 10 Iouisd’or nem elég egyszeri 
tanácslásaért. E’ már igazán az ellenkezőnek or
vossága. Azt is beszélik, hogy csak az szólhat 
vele, ki nője által vezettetik hozzá.
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BELGIUM.
A’ belga egyetemeket illető új törvény sze

rint statusintézeteknek csak a’ genti és lüttichi 
egyetemek fognak tartatni. A’ heirási díj 15 franc. 
A ’ törvény tanulók félévenkint 50 , évenkint 80 
francit, a’’ többiek 40 és 60 francot fizetnek. 
Mindenik tanító három negj od részét kapja a’ 
hallgatóitól bejövő fizetésnek, a’ negyedik rész 
pedig azon tanítók közt osztatik-el, kiknek hall- 
gatóji kevés számmal vannak. Ezen kívül a’ ren
des tanítók esztendei fizetése 6000 fr. a1 rendkí
vülieké 4000 fr. leend , az elsőbbekét 9000 francra 
emelheti a’ kormány ’s e’ czélhól 10,000 fr. pót
lék van neki kimutatva. Mindenik egyetemnek 
32 tanitója leszen, de a’ kormány szükség eseté
ben mindenik karhoz egy vagy kettővel többet 
adhat. A’ tudományoknak 4 kara van, u m phi- 
losophiai , literatúrai, orvosi és törvény kar. Az 
elsőhöz tartoznak, a’ mathematikai, physikai és 
természet-tudományok, bányászat és művészetek; 
a1 másodikhoz, statistika, geographia, archäolo- 
gia, történet, ó és új literatura, és a’ philoso- 
phiának különféle ágai.

A’ londoni püspök Sept. 30dikán érkezett 
Brüsselbe hogy az ott épült új cvang. templomot 
felszentelje.

P ORTUGAL LI A.
Lissabonban, Sept. 21dikén költ levél sze

rint, Sept. 22dike, melly napon Dona Maria ki
rályné I833ban Lissabonba érkezett, ágyúzások
kal, harangzúgásokkal, és udvarlással ünnepelte
tett, mellyet Ő Felsége Ajuda palotában tartott, 
de kevesen jelentek-meg rajta, nevezetesen el
maradtak, Braganza herczegasszony, Dona Isa
bella Maria infantin, Howard de Walden lord, 
és sir William Gage admiral, kik leginkább vá
rattak. Az angol követet, némellyek szerint, a' 
rósz idő tartóztató- vissza Cintrában , mások sze
rint pedig az esett neki nehezen, hogyr az neki 
különösen tudtára nemadalott, noha az udvari új- 
sígban ki volt hirdetve a’ lever. A’ királyné e- 
g/ébiránt nyilván kitüntető, hogy ez neki nem 
t ‘tszett. D. Pedro halotti pompája Sept. 24dikén 
fogott tartatni St Vicente de Fora egyházban, 
hol tetemei nyugszanak; a’ lakosok gyászba öl- 
tfz  ek. Lissabonban, ’s még inkább Portóban és 
más tartományi városokban elégedetlenség kez
dett mutatkozni, ámbár a’ lakosok kevés adót

fizetnek, ’s a’ földmivelés és kereskedés szépen 
virágzanak; de ez csak azon hírnek tulajdoníta- 
ték, hogy a’ királyné hozzá nem illő befolyás 
után cselekszik, ’s a’ nemzet jóléte iránt egyked
vű kezd lenni. A’ királyné ’s császárné, míg az 
utolsónak számára elkészítetik a Bemposta palo
ta, együtt laknak a5 Necessidades palotában.

Dona Maria és Braganza herczegasszony közt, 
mint Lissabonból Sept. 24dikén írják, sajnálni 
méltó meghasonlás uralkodik. Az utolsó Quinta 
Belem várat kívánta magának lakhely ü l, de a’ 
király né Alemtejóban Villa Viciosa palotát akar
ta neki adni, mi csaknem száműzetés lett volna. 
A’ ministerek közbeszóltak a’ királynénál, ’s I- 
sabella Maria infantinnai alkudozások kezdettek, 
ki Bemposta várat, az özvegy' császárnénak át
engedte. A’ királyné ministereitől megsértetve 
hívén magát, ezt meg akarta változtatni, de is
mét lemondott e’ szándékáról. A’ Globe oily hírt 
em lít, melly szerint Braganza herczegasszony e’ 
koczódás miatt Portugalliát oda hagyni ’s Bajor
országba menni készülne. E1 hírlap továbbá írja, 
hogy Saldanha marsai Dodgin ezredesnek portu
gál! szolgálatban volt angol ezredét Angliába szá- 
lítatni ’s zsoldját a’ hajón kifizetni parancsoló. 
Villareal gróf idősebb leánya Sept. 23dikán Rio- 
Major grófhoz, Saldanha marsai unoka-öecséhcz 
ment férjhez.

TÖRÖKORSZÁG.
Albániából legújabban érkezett hírek szerént 

e’ tartományi lázadás lecsilapodott. Rumeli Wa- 
lessi, Mahmud basa, miután Alessiot rárohanás- 
sal bevette, Sept. lSdikán 22 ezer emberrel ment
be Scutarflba.

SPANYOLORSZÁG.
A’ Moniteur jelenti Oct. 6dikán, hogy de 

las Navas nem csak gróf nem csak el nem fo
gadta az elébe tett ajánlatokat, sőt Quiroga és 
Chacon hozzá küldötteket elfogató. Sept. 25diki 
végzet Mendizabait ideiglen ministeri elölülőnek 
nevezé, minthogy Alava e’ helyet nem íogadá-el. 
Egy más végzet megsemmisíti a’ junták ellen 
kiadott Sept. 3diki határozatot ’s a’ tartományi 
junták alkotása és viselete iránt tökéletes amne- 
stiát hirdet Telcgraphi üzenet szerént a’ madridi 
urbanosok ismét teljesítik szolgálatukat. Az éj
szaki sereghez 10 ezer katona küldetik szaporí
tásul. Palafox general betegsége miatt még most
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Serano general vettc-által Arragonia hadi kor
mányát, mint másod-parancsnok, hol őt el is 
fogadták. September 2Sdiki madridi hírlapok je
lentik, hogy Almodovar gróf hadi, és Caneja 
igazság-ministerekké neveztettek. Barcelona, Va
lencia és Saragossa juntái megadtak magokat. D. 
Carlos Estella környékén van. A’ National írja: 
hogy Madridban Sept. 28dikán új végzet jelent- 
meg, melly szerént a’ cortesek Nov. lödikán 
Madridba egybehívatnak. A’ végzet többek közt 
így szó l: „Ő Felsége a’ királyné számol e’ nagy 
feladásnál a’ cortesek együtt-munkálására, mi
ként illő rendszabásokat fog elővenni, hogy a’ 
zavarok és nyomorúságok véget-érjenek. Valen
ciából Sept. 22dikén írák, hogy Almodovar gr. 
mint fő kapitány ismét elkezdte hivatalát, és 
hogy a’ gróf visszahúzódását okozott főbb szemé
lyek a1 tartományból Ceutaba és Havannábba u- 
tasítattak. A’ Gazette de France szerint D. Car
los Septemb. 26dikán Nancloresben volt; és így 
nem igaz, hogy ő seregei közül hirtelen eltűnt 
volna.

A’ Messager írja: hogy Octob. Odikán a* pá
risi börsén olly hír terjedt-el, mi szerént de las 
Navas gróf a 1 kormánynak megadta magát. A1 
Sept. 2Tdiki Vapor szerént Nebot brigadás és 
Cardero hadnagy, ki mint tudva van, feje volt 
a’ Januar I8dikán történt madridi lázadásnak, 
számkivetési helyökről Mayorcaból Sept. 25di- 
kén Barcelonába érkeztek, hogy a’ juntának a- 
jánlanák szolgálatukat.

Madrid, Sept. 2Sdikán. Mendizabal úr két 
nap beteg volt; de Sept. 25dike óta már jelen 
Volt a’ regensségi tanácsban; szüntelen jő ’s me
gyen a’ kir. mulafó várba, sokszor tart politikai 
tanakodásokat, ‘s e1 folyvásti fáradozás, ha azt 
társaival meg nem osztja, könnyen megrongál
hatja egészségét. Némelly jól értesített körökben 
mondják , hogy Almodovar gróf hadi, Martin de 
los Heros belső, Gomez Becerra igazsági minis
terek, ’s Mendizabal úr segédtarsai fognának 
lenni. Don Ulloa tengeri ministernek hírleltetikj 
de ez kétséges. Alava general sem a’ ministeri e- 
lólülőséget, sem a’ külső ministeriumot nem fo- 
gadta-el; e’ tagadó feleletet egy kurír tegnap 
hozta Mendizabal úrnak, ki még mind e’ mellett 
is reményli iíly nemes és közönségesen becsült 
procernek megnyerhetését. A' közönség nem egé
szen osztozik Mendizabal úrnak Alava general

eránti bizodalmában. Mint beszélik , az angol kö
vetség által akarja Alava urat az előliilőség elfo
gadására bírni. Alava úr m a, vagy reggel vára- 
tik a’ fővárosba, ’s így a’ kabinet összeállításá
nak kérdése mielébb el fog dőlni A’ Bevista A- 
lava generálnak leginkább Charaktere 's elvei 
mérsékletségét veti szemére. Mendizabal úr a’ 
ministerium összeállításáig sem mulasztja-el a' fő
város csendességét bizt< sítani, ’s a’ tartományo
két helyreállítni. Tegnap magához hívatá a’ jele
sebb kereskedőket, ’s egy aláírás megnyitását 
javasfá nekik 3000 katona kiállítására, oily cz< I- 
ból, hogy de las Navas grófnak ellenállni lehes
sen , ha a’ fővárost csakugyan fenyegetni fogna; 
ha pedig Madrid csendessége biztosítva leend, 
a’ carlisták ellen Navarrába küldethessék az em
lített seregcsapat. E’ javallat szívesen fogadtatott, 
’s a' minister maga ment^elő jó példával, 50 ezer 
raalt (12,500 francot) írván-alá. Madrid keres
kedő kara egyébiránt már e’ környülmény elölt 
elkiildé a’ királynéhoz öröme kifejezését, mi- 
heylt hallá a’ kabinet összeállításának Mendizabal 
úrra lett bízását. A1 városi katonaság hasonló fel
írás készítésével foglalatoskodik. Az urbanosok 
engedelmet kérnek arra, hogy jövendőben tiszt
jeiket önmagok választhassák. Ha ez nekik meg
adatnék, legelőször is alkalmasint Mendizabal l í 

rát neveznék főparancsnokukká, mi ellen sok a’ 
kifogás. E minister, kormányra lépte után mind
járt visszaadd fegyvereiket a’ Toreno áítal elosz
latott batalionoknak. A’ junták ellen Toreno által 
kibocsátott végzetnek visszavétele igen kedvező 
benyomást tőn a’ tartományokban. Valencia jun
tája eloszlatott; Galicia juntája pedig önként el
oszolván, még a’ kormány eránti vonszódását is 
ünnepiesen kijelenté. E’ tekintetben tegnap estve 
Cataloniából is kedvező tudósítások érkeztek Men
dizabal úrhoz, ki reményű, hogy a’ corteseket 
összehívó végzet, és a’ sajtószabadságot minden 
korlátoktól felmentő rendelet által a’ többiek el
lenállását is lecsilapitándja. Most Andalusia leg
inkább aggódtatja a’ kormányt. De las Navas 
gróf igyekezeteinek legyőzését reményű ugyan, 
mindazáltal több alkudozók, mint Quiroga, Cha
con, sőt Aguilar is ,  az ő meghitt barátja, sike
reden jöttek-viss«a a* nemes népszónoktól. Agui
lar lír, a’ gróffal tartott több heves tanakodások 
után, következő ultimátumot hozá Madridba: 
„1. Alkotványító cortes hívassék-össze, az 1812-
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diki rendszer megemlítése nélkül; 2. hasonnemü 
ministerium alkottassek , idegenseget szúlo ele* 
mek közbevegyítése nélkül; 3. a’ ministeriumtól 
távoztassanak-el azon férfiak, kik korábbi törté
neteik által bizodalmatlanságot ébresztettek; 4. 
Fogadtassék-el az, mit a’ junták cselekedtek, ’s 
tartassanak-meg ezek, mint felfegyverzés és vé- 
delmezés juntái, míg a’ pártosok kiirtatnak; e’ 
rendszabás, ha illően alkalmaztatik, igen sokat 
használhat; 5. az Espenaperrosban lévő hadi test 
tartassék-meg ott, az Andalusiában összeálló had
sereg oktatására és szabályzására. Az ország tisz- 
títassék-ki a’ pártosoktól, ’s addig egy hadi test 
se oszlassék-el, míg az alaptörvény ki nem hir- 
dettetik. E’ hadi test Mancha tartományiban és 
Toledo hegyeiben munkálódjék a’ pártosok ellen; 
6. Töröltessék-el a’ szerencsétlen végzet, melly 
a nemzetet tartományi juntáiban száműzi; 7.tar- 
tóztassék-le Toreno, míg kormányzásáról szá
mot ad az országnak, mert úgy hallatszik, hogy 
útlevél adatott neki, ’s hadi hajó rendeltetett, 
melly őt Olaszországba viendi. Valdepenas főszál
lás, Sept. 21dikén 1835 (aláírások következ
nek). Jegy: Válaszadásra 48 óra engedtetik.“ 
Ezen előterjesztések természetesen visszavettet
tek. Tegnap estve új biztos ment a’ gróf főszál
lására Valdepenasba, melly a’ fővárostól 33 legu- 
ára fekszik. A’ gróf a’ revolutiói zászlót tűzte- 
k i, ’s madridi barátjainak azt írá, hogy határo
zott szándéka kivívni azon hét tartomány jusai- 
nak elesmerését, mellyek őt bizodalmukkal meg- 
ajándékozák, ’s a’ mellyekbői áll Andalusia és 
Mancha. Bízva e’ tartományok megegyezésében, 
mellyeknek vezérlését inkább csak bitorolja, mint 
nyerte, menekvésre nem leszen a’ grófnak egyéb 
módja, mint nyilván a’ túlságos demagogusok 
karjaira támaszkodnia; ’s ezt ő már cselekedte 
is. Jelszava ez : „Mindent a’ nép által és a’ nép
ért !“ Minden hatalmat magáévá tőn, saját neve 
alatt útleveleket oszt, a’ városokra adót vet. Ha 
a’ gróf Mtdrid felé nyomul, ’s falai alá megyen, 
lázadás, rémítő zavarok, bosszuállások és rab
lások fognának a’ városban történni; már több 
házak vannak , mint mondják , a’ dulás jegyzé-

kibe írva. Az mégis némi nyugtást ad, hogy a’ 
gróf elébb nem nyomúl. Andalusia középponti 
juntája is , mint hirlelik, sürgető üzenetet kül
dött a’ grófnak, hogy Cordovába térjen-vissza, 
mivel jóvá nem hagyhatja a’ rendszabásokat', 
mellyeket ő saját hatalmából a’ juntával érteke
zés nélkül elővett. Mások pedig állítják, hogy 
ugyanazon junta Villapadierna úrnak, egy sereg
csapat vezéiének, megparancsoló, várja-be a’ 
hozzá mielébb küldendő erősítéseket; ezek meg
érkeztével indúljon Madrid felé, ’s addig meg ne 
állapodjék, míg Andalusia lakosinak kívánságát, 
t. i. az alkotványító kamarát és az 1812diki al- 
kotványt ki nem eszközlötte. Cadixba, mint ír
ják, 4 milliónyi angol áru vitetett Gibraltárból 
vám nélkül, mert a’ vámházak a’ szín alatt, 
hogy a’ vámosok Madridba küldettek, mind üre
sen hagyattak. E’ környület nagy sérelmet ejt a’ 
status kereskedési és szorgalmi érdekein. A’ por- 
tugaü avatkozás kérdése még sincs eldöntve. 
Mendizabal úr azt igen fontosnak tekinti, ’s meg- 
történendőnek hiszi.

Az idegen ezreddel egyesült christinosok 
Sept. 20dikán Organyanál fényes győzedclmet 
nyertek a’ cai listákon. De még fényesebb lehetett 
azon győzedelem, mellyet Oct. elején Cordova 
D. Carlos 16 hatalionán Villarcayonál nyert. D. Car
los Onnatebe huzta-vissza magát. Ez ütközetet az 
Indicateur sokkal gyilkosabbnak festi D. Carlosra 
nézve, mint volt a’ Mendigorriai.

A’ Gazette de France ezt írja: Sept. 28di- 
kán költ levelek nem csak a’ már tudva lévő hí
reket valósítják, hanem még hozzáteszik ezt i s : 
hogy Andalusia felköltjei megállották Madrid felé 
kezdett utjokban, és Caceres, Badajoz juntái meg
adták magokat. Mi Navas gróf fenyegető állását 
illeti; e’ csak egy Mendizabal úrral előre készí
tett tervnek következése, mellynek czélja: hogy a’ 
királyné és a’ regenségi tanács az engedmények 
fél útjában meg ne állapodjanak. Mendizabal úr 
sohase szünt-meg a’ lázadás fejeivel egyetérteni. 
Ő mint már mondtuk, vezére a’ revolutiónak. 
Egy September 28dikán kibocsátott ’s Mendizabal 
úr áltál aláírt végzet a’ városi katonaságnak „nem
zeti őrség“ nevet ad.

Kiadja Kultsár A. —-Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza f^o^í6ad^er/©affe) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  Urak’ utexája 612 szám.
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Előfizetési figyelmeztetés
m m M s f r H p J t e a

i r á n t .
Közelgetvén a’ pesti novemberi vásár, melly az előfizetési pénzek felküldésére biztos alkalmat 
nyújt, egész tisztelettel szólítjuk-fel t. ez. Pártfogóinkat 's a1 nagy érdemű magyar olvasó Kö
zönséget, hogy a’ jövő 1836ra nemzeti újságunk iránt, melly a’ jót ,  hasznost és szépet ter
jeszteni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest az alólirt hivatalhoz 
küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. A' Hazai s Külföldi Tudósítások
nak Hasznos Mulatságival ’s Hirdetésivel együtt a’ jövő 1836ban is előfizetési ára félévre—- 
Pesten és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , postán pedig 10 forint, egész évre 20 f. v.czé- 
dulában. A’ cs. k. postahivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt ezután is 
szíves örömmel küldjük-meg, e’ nemzeti újság terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes 
bizodalommal kérve-ki. Pesten 1835. October 24dikén.

A* Hazai ’s Külföldi Tudósítások s z e r .  ’s kiadó hivatala 
(Zöldkert ú t e z a  4 9 8 .  s z á m  alatti házban.)

E g g e n b e r g e r  J ó z s e f
könyvárosnál Pesten, a’ Barátok piaczán a’ királyi Egyetem könyvtárának általellenében, 

sok más új könyveken kívül kovetkezendők is jelentek-meg: (árok pengő pénzben.)
F e j é r  G y ö r g y ,  az ember kiformáltatása esmérő erejére nézve, vagyis a1 közhasznú Me- 

taphysika, nagy 8rét Budán 1835. csinosan kötve 1 fr 30 kr.
S e b e s t y é n  István. Messiologia, a’ vagy az ó Testamentomi sz. könyvekben kihirdettetett 

Messiásról szólló nevezetesebb jövendöléseknek, az eredeti zsidó nyelv szerint r ö \ id meg- 
világosítása ’s chronologiai előadása, egy értekezéssel a’ Messiásról, stb. 8rét Budán,  
1835. 1 for. 12 kr.

K a g y  K á r o l y .  Arithmetika. Számírás különös jegyekkel * nagy 8rét Bécs 1835. csinosan 
fűzve 1 for. 40 kr.

B a t s á n y i  János poétái munkáji, második megbővített kiadás, a’ szerzőnek képével (gyö
nyörű aczélmetszés) 8rét Budán 1835. csinos boritékú kemény táblába kötve 1 fr. 24 kr.

T o l d y  Kézikönyve a’ magyar költésről. 2 kötet, nagy 8rét, Pesten borítékba fűzve 4 fr.
N a g y  Bri t tanni a  polgári alkotmányainak rövid előadása. 8rét Budán 1835. borítékba 

fűzve 24 kr.
S r á n y i  I. Status-adóságok, és Status-papírosok különös tekintettel az Austriai financziára 

előadva, nagy 8rét Pest. borítékba fűzve 2 fr. 10 kr.
Novák D. Hajdan-közép- 's újabbkori híresb képírók, szobrászok ’s rézmetszők életrajza, 

8rét Budán 1835. fűzve 1 for. 20 kr.
A c h i l l e s  h a r a g j a ,  az az, összeveszése a’ legvitézebb és legerősebb görög vezérnek Achil- 

leusnak a’ Myrmidonok Fejedelmének, a’ fővezérrel Agamemnon királlyal a’ Trójai os
trom alatt, a’ görög Homerosból fordítva. i6rét 1835. fűzve 24 kr.

S c h o e p f  Aug.  Orvosi rendszerek, gyógymódok, ’s némclly rokon tárgyakról. 8rét Pesten 
1835. fűzve 48 kr.

Második Félesztendő 1835.



F l ó r  Ferencz Dr. a’ tetszholtak felélesztéseikről szóló tanítás. 8rét Pest 1835. kötve 1 fr. 
U z o v i c s  S. emberbaráti közlés éghetetlen új nemű házfedélről. 8rét Posony 1835 füzve45kr. 
K ö z h a s z n ú  száz esztendőre szólló kaíendáriom egy igen hasznos gazdaságbéli kalendári- 

ómmal , 8rét Pest 1834. fűzve 36 kr.
M a g y a r o r s z á g  történetei rövid előadásban a* hazai ifjúság számára. 8rét Pest 1834. 

fűzve 20 kr.
B r e d o v  G. G. Nevezetességek a’ világ köztörténet tudományából, alapoktatásul fordítva a' 

tizenkilenczedik megjobbitott kiadás szerint. 8rét Pest 1835. fűzve 36 kr-_
P a p p lg. Magyar Poésis a1 tanuló ifjúság közhasznára második kiadás. 8rét Pest 1835 fűzve 30 k. 
M á r t o n  I s t v á n  Prof. új deák Rudimenta, vagyis a1 deák nyelv első kezdete, kilenczedik 

kiadás. 8rét Pest kötve 40 kr. kötetlen 30 kr.
Se he d i u s  Ludovi. Principia Philocaliae, seu Doctrinae puleri- 8vo Pestini 1 fr. 30 kr.

Példátlan olcsóság.
Ezen következendő könyvnek nagyobb és könnyebb terjesztése okáért, a’ tulajdonosa el
szánta magát, ezen classicus munkának árát üly csekélységre meghatározni.
B a r k l á j u s  J á n o s  A r g e n i s s e .  Fordította néhai Fejér Antal. 2 kötet legnagyobb 8rét 

írópapiroson. 1150 lap, 40 rézre metszett képpel, kötve csak  2 for. (2 )

Angustin Károly orgona és klavir csináló
Pesten a’’ Királyútcza szegleti G y e r t y á n f y  házban tisztelettel ajánlja számos új fortepiá- 
nóit, valamint több fuvolás asztalait. Találtatik nála egy eladó, hét mutatióju orgona, ját
szó asztalból ’s pedáléból álló,  illendő áron. Ugyan ő felválal minden orgonaigazítást, úgy- 
szinte mindenféle formájú, ’s nagyságú új orgona készítést is; melly művészetben mutatott 
ügyességéről, bátorkodik egy nagy tekintetű, tőle nagyon tisztelt uraságnak, adott követke
ző bizonyságát ide mel lékelni:

Levelemet előmutató A u g u s t i n  K á r o l y ,  Pest városában tartózkodó orgonacsináló 
mester, ezelőtt négy esztendővel a’ Velenczei új templomban egy nagy tizenkét registerü 
orgonát készített; e' napokban megjelenvén, hogy ha valami hibáját találná, azt megigazíta
ná, örömmel tapasztalta annak minden hiba nélkül való állását, sőt a’ tónusának kellemesebb 
hangja a’ stimolás után megszereztetvén, az orgonát egész tökéletességben találtuk. Kívánván 
illy emberséges embernek fáradságát, igaz ép munkálódását, némünémüképpen jutalmazni, 
azt,  akárhová jövend, ajánlom, bizonyos lévén abban, hogy, ha felválalandó orgonában, 
iparkodását ’s pontosságát tiltani nem fogja, a’ szerző tellyes megelégedéssel czéljához jutni 
fog. Mellyrűl is megkérésére adtam ezen bizonyságtévő ajánlólevelemet. Velenczén September 
25kén 1835. Id ő sb  M e sz lé n y i F e r e n c z ,

Velenczei közbirtokos, és a’ fám. jussai’ fentartója. (_3)

„Rajzolatok“
A ’ tá r s a s  é le t- és d iv a tv ilá g b ó l.

Kik e czim alatti lapjainkat, egész tehetségünkkel a1 nemzeti haladás’ ügyére szentelendő- 
két, jövő 1836dik esztendőre járatni óhajtják, félévi díját 5 pengő fr., vagy az egész évit 10 
pengő frttal, a pesti közelgő novemberi vásárra legbiztosabban küldendik a’ szerkesztőséghöz, 
Djrottya-útezában 11 d. sz. a. Czigler házban, a* Wurm-udvar’ tőszomszédságában.

A R a j z o l a t o k  jövő 1836ban is az Egyetem’ uj ö n t e t ü  b e t ű i v e l ,  aV legfino
mabb angol velinen, heteukint, a’ legcsinosabb hazai ’s külföldi divatképekkel, kétszer fog
nak megjelenni. Lapjainkkal járó nemzeti-képtárunk jövendőre kirekesztőleg a c z é l -  és réz- 
in e t s z  e tü  lészen, tartalmát pedig annyira ügyekezendünk közérdekű ’s közhasznúvá tenni,
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hogy benne mindenki hasznos és tudományos lelki táplálékot, nemes szívéldeletet 's erkölcsi 
mulattatást találhasson. Helyben a* R a j z o l a t o k  félévi díja 4 p. fr. egész évi 8 p. forint.

Szerkezti ’s kiadja 
M u n k á c s y  J á n o s .  (3)

Nagy, és Főrakhelye a Templomi Ékességeknek.
(2 ) Pesten a’ váczi útczában az Ámornál 26dik szám alatt F r ie s  A n ta l  ’s társasága cs. kir. 

priv. Selyem-szövet gyárának rakhelyén készen találtatnak nagyobb mennyiségben több 
száz darab Templomi Ékességek’ fajai, ti. m. Plnvialék, Dalmatikák, és Kásulák, akár egész, 
akár fé l, vagy közönséges ékességekkel gazdagítva, ezen kívül,  minden lehető Reverenda 
matériák, u. m. Schvamilionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok , 3 Drátok, ’s a’ t. egész 
és fél gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igazfestékü, és közönséges Damaszt 
Zászlókra, finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, Quadrátok, Kapu- 
cziumok, Kamatirák, és Övék, mellyeket a’ Főtiszt. Papságnak a’ legillendőbb gyári áron 
alázatosan ajánlják F ries  A n ta l és tá r s a .  (3)

(2) Jelentés. A’ mi nélkül hazai literaturánk mind eddig szűkölködött,
A’ közhasznú Metaphysika

megjelent. Irta F e j é r  G y ö r g y .  A’ jelesebb írók’ megesmprtetése , és a’ bévezetes után két 
fő részre oszlik: A’ t i s z t a  Metaphy a’ fundamentomi és kritikai Metapbysikával, ’s Onto
lógiával (értelem-tudománnyal) foglalatoskodik. Az a l k a l m a s z t a t o t t  M e t a p h y s i k a ,  
a’ Lélek — Világ — és Isten — tudományt adja-elő a’ mostani állapotjok, és szükségük szerént 
közérthetőleg, 21 és  ̂ í vnyi ,  nagy nyolczad formában, csinos papiroson, és nyomtatásban. 
Ára kötve 1 fr. 30 kr. pengőpénz. Pesten, Oct. Llkén 1835. E g g en b erg er  ./őssé/könyváros. (2)

(2) Juhbélyeg ’s más egyébb vasszer készítmények jelentése.
Azon köztetszés; mellyet az alulirt, az általa föltalált juh-bélyegekre nézve nyert, azon ujabbi 
jelentésre ösztönzi ő t, hogy nála mindegyre találtatnak illy nemű kész, és tetszés szerint 
kiválaszthatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elégség tétetik azoknak tnegkészitése által. Ilasonlóképen ajánlkozik, ló- és szar- 
vasmarha-béylegek készítése tekintetéből is , pontos szolgalatjával. Találtatnak az alulirtnál 
végre még külön nemű vilanygébelyek (Electrisirmaschinen) is , a’ hozzájok való szükséges 
készületekkel együtt ’s a’ champegter butelliákhoz dugókészitő masinák. Költ Pesten 
Üctoberben 1835. í l e i s z  L ő r in c z ,

polgári vasszer-készitőjmester, úri utcza, báró Bruder ház*

Valero J. A.
gyámok és nagy kereskedő Pesten

jelenti alázatosan, hogy a’ jövő pesti Leopold-vásártól kezdve rakhelye az ój vásárpiaczon 
Almásy ő excja házában 237dik szám alatt leend, ’s tisztelt vásárlóinak becses bizodalmát 
ezentulra is kikéri. _____________________________________  (6 )

(2) Haszonbérbe adandó jószág. T. n. Heves vármegyében, a’ S z e l e -
v é n y i  pusztán 465 holdnyi birtok, kényelmes lakházzal, kerttel, őszi ’s tavaszi vetéssel, 
és tőszomszédságában (t. n* Csongrád vármegyében) fekvő T h é s i  87 holdnyi pusztabeli rész
szel , — továbbá t, n. Pest vármegyében T ö r t e  len^ 155 hold szinte lakházzal, őszi ’s ta
vaszi vetéssel jövő 1836dik esztendei Sz. György napjától kezdve, 3 vagy 6 évre — együtt,
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vagy részenként,—• haszonbérbe kiadandók. — Az árendális feltételeket, ’s a’ részjószágok’ kör- 
r»j iilménj es leíiásat [esten t. Szekrenyesy Endre ügyvéd úrnál (városház-piacz, zöld udvar, 
első emelet) akár személyesen, akár frankirozott levelek által megtudhatni. (2 )

Ifj . K i l i a n  G y ö r g y ,
hönj \  kereskedőnél a’ váczi útezában, néhai Fesslházban Pesten, e következendő munkák éppen 

most jelentek-meg és minden hiteles könyvkereskedőnél kaphatni.
f  Magyar gazdasági gyakorlott

Á ltalános-Tanácsadó
minden polgár és mezei gazda számára, vagy a'művészetnek akármelly ágában tett felfedező- 
sek , joMtasok stb. gyűjteménye. Szükségben segítő könyv, magában foglalván: a’ legjobb, 

ozonsegesen j va agjott szereknek és tanácsiatoknak gjurmáját, a’ házi és mezei gazdaságos 
több más tárgyak tárából a legnes ezetesb nemet és franczia munkákból: Dingier, Leuchs ’stb után

öszve szedegette
b  é  m  e t  h  y  J ó z s e f .

" T Egy kőre metszett táblával 
testen 1835. Nagy 8rét csinos borítékba kötve 1 ft. 20 kr. pengőpénz.

Mezei, házi és kerti

K a l e n d á r
v a g y :  a z  evnek  12 hónapjaira  i n t é z e t t  i r o m á n y ,

f f mellyből
min en i cse ély fáradsággal ált tekintheti minden hónapban mit kellessék a’ háznál, kert- 

en , szó o en , pinczeben, a mezeigazdaságban, réteken, komlósokban, ’stb. minden főtér- 
g>a mun at an e ovenni. A mezei gazdák, gazdasszonyok, falusi oskolamesterek ’stb.

közhasznokra sok hasznos oktatások czikkeivel 
szerkesztő

b  é  m  e  t  h  y  J ó z s e f  
D . kore ™etszett több mint 58 ábrákból álló lappal.
Pesten 183j . Nagy 8ad rét, csinos borítékba kötve 1 for. 48 kr. pengőpénz.

hoev a’^ p fr íh ? fm ? ^ e S *i m* k. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik:
úgy szinte Misholpyfni a^° rZa,'i^^atUrS^ koz tartozó Miskolcz városában helyheztetett vágó,

l M  C s a b a  hely*é*éhen f e k v ő F e , s ő ’ "e-
álitattak ’s mellvnpk pl °-Z ta,rtozí  épületekkel, meilyek már most fundamentomhól helyre 
vekkel, és egy kender í*?* ne.g^ .ilszt®.,ő k̂övekkel * másodika három lisztelő, két kásás? kö- 
kezdve három ef?vmá«e k- rovf  b ,r> jövő 1836dik esztendei Januarius hónap első napjától
Lszonbérbe ki C „ a k  S  ^  árVere'S eszt* Novem bereid,
fent irt naora Minden«» , . A kiknek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon a’

látva jelenjenek-meg. K n u b ű d i o | 8 S ®  .4nJCOr “ al“ *8M
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Budán, October 21dikén kijött számok: 65* 75. 57. 90* 45.



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 .
M A G Y A R - É S  E R DÉ L Y OR SZÁG.

P o z s o n y  Oct. 20dikán. A’ 368—370 or
szágos ülésekben a’ RRdeknél a’ T. czikkely több 
szakaszai vizsgáltatván, megállapítatott: hogy a 
jobbágyi Jegelőktől, tűzi, építési ’s kereskedési 
fáizástól, nádvágási haszonvételektől a’ nemesek 
is még pedig mind a’ hadi, mind a’ házi pénz
tárba adózzanak. A’ nevezett czikkely 6dik §ában 
a’ katona-tartás módja határoztatik-meg; a’ Tik
ben óvás tétetik, hogy az inkább személyesek
nek látszó köz terheket a’ nemesek ne hordoz
zák; a’ 8dik §ban megállapítatik, hogy a’ pusz
ta úrbéri telkek e’ törvény kihirdetése után me
gyei küldöttségek által írassanak öszve, és azok
nak népesítése bármi módon is eszközöltessék; 
a’fföldes úr pedig az azokat úrbéri és köz terhek 
mellett mívelni akaróktól semmi haszonvehetési 
fizetést ne vehessen. A’ megnépesítésig , mellyet 
ha a’ földes úr gátolna, tiszti ügyvédi kereset 
mellett 200 forintot fizet, a’ haszon vehetéssel 
járó köz terheket az fogja hordozni, ki egészen 
vagy részint használja az e’féle telkeket. A’ fő 
Rendek ez ülésekben az újabb és régibb országos 
sérelmek, a’ szólás szabadság, és a’ Békés-me
gyei kérdés ügyében készítettek üzeneteket. Ez 
utóbbi tárgyra nézve oda nyilatkoztatják mago
kat, hogy e’ részben semmi sérelemnek sincs 
helye; sőt a’ királyi Felség tisztei közé tartozik 
felvigyázni: hogy egyes törvényhatóságok az or
szágos határozatokkal ellenkező rendeléseik által 
az országgyűlés tekintetéből semmit le ne von
janak.

Ő cs. kir. Felsége Oct. Ildikén költ legfel
sőbb kabineti irata által Slavniczai Gróf Sándor 
Móricz úrnak, hogy a’ szász-weimári nagyher- 
czeg 0  kir. Magosságától ajándékozott sólyom
rend közép keresztjét elfogadhassa és viselhesse 
kegyelmesen megengedni méltóztatott.

ó  cs. *s apóst, kir Felsége Sept. 30iki leg- 
Második Feleselendő,

felsőbb határozata által a’ Pécsi káptalannál ka
nonok ’s eddig Tolnai főesperest, főtiszt. Jura- 
nics László urat székes egyházi főesperesté ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége magyar kir. udv. főkan- 
czellár gróf Reviczky Adám 0  Excjához Sept. 25- 
dikéről bocsátott legfelsőbb határozatában Piár- 
csek János hites ügyvédet a’ főméit, m. kir. udv. 
Kanczelláriánál számfeletti udv. ügyviselővé (a- 
genssé) nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  csász. kir Felsége Thurócz Rudnói posta
helytartó Malik Józsefet ugyanott valóságos pos
tamesterré nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Sept. 3diki legfelsőbb határozat által a’ tót 
országi és bánáti hadi kormányszékhez élelem
tárgyi referensekké ’s igazgatókká Clarus Károly 
és Saiífert Alajos urak neveztettek.

(Kir. kamarai híradás).
Ó cs. kir. Felsége kegyelmesen megengedni 

méltóztatott, hogy a’ Bécsi magyar-erdélyi har- 
minczad hivatalhoz még 2 áruvizsgáló 8 és 700 
for. évi fizetéssel két esztendőre adassék.

Az alsó magyarországi fő kamara-grófsági hi
vatalnál egy concipistai tisztség, mellyel évenként 
800 for rendes fizetésűi ’s a’ t. járul, mcgüresűlvén, 
érette hat hét alatt a’ nevezett főkamara grófsági 
hivatalhoz folyamodhatni.

Debreczenben a’ közelébb mult Dienes napi 
vásár becsét leginkább megítélhetni az árból, 
mellyen az eladott marhák, hazai termékek ’s 
a’ t. keltek. A’ hízott ökör párja 300; igásé 200; 
egy fejős tehené 80; igás lóé 100— 200; hízott 
sertésé 60; egy pár magyar juhé 16—20; ökör
bőr párja 24—28; nemesített gyapjú mázsája 
100— 112; magyar gyapjúé 45; kender mázsája 
25— 30; lené 50—70; mézé 35 - 40; viaszé 
200; hamuzsiré 20; tolié 175; ószilva pálinka 
akója 26 forint volt váltóban. Egy pozsonyi mé
rő búza 4 for. 30 kr.; kétszeres 3 for. 30 kr.; 
gabona 2 for. 15 kr.; árpa két for.; zab 2 for.;

34. Szám.

Szombaton Mind-Szent hó’ 24 dik napján.P E ST E N 1835.
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kukoricza, vagy tengeri 3 for. 45 k r .; köles 3 
for. 30 krön kelt.

Ungváron a’ múlt Mihály-napi vásár alkal
mával: a1 jobb fajú dohány mázsája 20—24 for.; 
közönségesé 15—20; hamuzsír mázsája 20 for.; 
középszerű pálinka akója 13— 15 for.; viasz má
zsája 175 for.; ökörbór párja 25—30 for. volt 
váltóban.

A’ boros/.Iói octoberi vásárról tudósít az 
Alig. Zeitung. Mintegy 8 ezer mázsát tett az el
adásra kitett gyapjú mennyiség. Az egy nyíretü 
finom gyapjút angol és szász kereskedők vásár- 
lották-meg. A’ kétnyírésü jobb gyapjú mázsája 
85—90 talléron, a’ csekélyebb minémüségü 50— 
70 talléron kelt. Sziléziából ez őszön Lengyel- és 
Erdélyországba sok juh vétetett. Az erdélyi ve
vő ezer darabnyi nyájával két ügyes sziléziai ju
hász is jött Erdélybe ; melly nyáj azonban , mint 
az Alig. Zeitung boroszlói levelezője írja, egy 
igen tapasztalt sziléziai júhtenyésztő felügyelése 
alatt marad még most, ’s jövő évben jó szám
mal fog szaporítatni.

Vas vmegye új fogházat ’s mellé dologházat 
építtet. Ezen új épület által elérni kívánt egyik 
főbb czél az, hogy fogságba kerülő olly szeren
csétlenek, kiket nem megromlott szív , hanem 
az indulat pillanatnyi hatalma ’s elragadása, és 
a’ körülmények mostoha összeütközése juttat fog
sági szomorú állapotra, egészséges és tiszta he
lyen a’ megrögzött gonosztevőktől elkülönözve ’s 
munkás élethez szoktatva őriztethessenek ’s így 
eltántorodtuk szomorú következésit ugyan érez
ve de nem végképen testi és erkölcsileg elront
va adassanak vissza a' polgári társaságnak. E’ 
vállalat előmozdítására jövő Nov. 24dikén a’ me
gyeház nagy teremében sorsjátékkal összekötött 
nagy táncz fog tartatni; megelőző est ve pedig 
egy műkedvelő társaság egy választott magyar 
színdarabot játszani.

Zágráb Oct. I7dikén. Folyó hónap 12dikeóta 
látjuk itt szabad szemmel Halley üstökösét. E’ vi
dék több helyein közelébbjég és hó is esett. Sző
lősgazdáink néhol károsodtak. A’ kiöntött Száva 
által okozott károk felől naponként érkeznek a’ 
panaszos tudósítások. Levegőnk változó, többnyi
re nedves, sőt a mi nálunk még illyenkor nagy 
ritkaság, hideg. — Nem csak Zágrábban, hanem 
Budapesten ’s vidékén is panaszkodhatni a’ ko
rán beállott nedves hideg felől; melly miatt már

kivált bentűlő ’s író emberek szobáinkat fiittetni 
kéntelenek vagyunk, ha ugyan különben kedvünk 
nincsen dideregni.

A U S T R I A
Orosz császár Ó Felsége a’ már említettük 

Bécsben létekor meglátogat* több ízben Metter
nich herczegnét; ki a’ felséges vendeget két leá
nyának Sándor grófnénak és Hermine herczeg- 
nének társaságában fogadá; meglepő látogatásával 
Czernitscheff grófnőt; meglátogató Becs egyik 
külvárosában volt orosz követ Rasumowsky her- 
czeget is. Töplitzben orosz császár O Felsége a’ 
nevét viselő ezrednek ezer darab aranyat és 25 
szent Anna rendi keresztet adatott, kiosztandó- 
kat olly közvitézek és altisztek között, kik el
lenség előtt vitézül harczoltak.

N A G Y B R I T A N N I A .
A’ Dublini hírlapok meghívást köziének Oct. 

Sdikén azon lakoma elintézése iránt tartandó gyű
lésre, melly O’Connell úr tiszteletére adatni fog, 
mire, a’ Globe szerint, Irland fővárosának ötven 
legjelesebb nemesei ’s kereskedői írták-alá mago
kat. O'Connell bemeneteléhez még ezeket adjuk: 
O’Connell úr Kellyből, Skóczia határáról, levelet 
írt egyik dublini barátjához, ’s bemenetelekor 
minden zászlókat, szalagokat, ’s tb. elmellőztet- 
ni kért. Ennél fogva Dublinban gyűlés tartatott, 
midőn Lawlesz úr O’Connell érdemeit ’s azon hasz
nokat előadá, mellyeket várhatni a’ mostani mi- 
nisterium és Mulgrave lord munkálatjától; egy
szersmind meghatároztatok, hogy O’Connell úr 
ünnepiesen fogadtassék ugyan /  de kívánsága is 
tekintetbe vétessék. Dublinből, a’ szörnyű zápor 
ellen nem állva, 60 nem pedig 10 ezer ember 
ment elibe Kingstownig; de a’ csendesség seholse 
háborítatott-meg; az orangisták csendesen valának 
s nyilván nem mutatkoztak. A’ Times véleménye 
szerint a’ körülmény, hogy a’ pártjelekct maga 
O’Connell, az izgató is eltiltá, megszégyeníti Mul
grave lordot, ki Dublinba mentiékor zöldi sza
lagokat és zászlókat lazító felírásokkal szenvedett- 
meg.

Leopold király Ramsgateból Octob. 2dikán 
Claremontba érkezett, Vandeweyer úr és Goblet 
generáltól kísértetve. Várának belső állapotját 
megszemlélte; estve ugyancsak Vandeweyer úr 
‘s Goblet general, és 30—40 bérlői kíséretében 
Windsor várba ment vacsoráim Nagybritannia ki
rályához ’s királynéjához. Oct. 3dikán visszatért
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Ramsgateba, midőn királyi hitvese és Kent her- 
czegasszony Victoria leányáv al Canterburyig men
tek elibe. Oct. Sdikén Wellington herczeg Wal- 
mer-Castleban vendéglé-meg a’ fenséges szemé
lyeket. Ezeknek ramsgatei fogadtatásukról a’ Spe
ctator többek közt így ír: „Figyelmünk Leopol- 
don függött: tíz esztendő kevés arczon múlik-le 
nyom nélkül, ’s az övén is barázdákat hagyott 
bátra. Ő egész életében kedvencze volt a’ sze
rencsének, mégis egy terhes földisujtolást einem  
kerülhetett. Meglehet ugyan, hogy a thrón gond
jai mélyítek arcz vonalait, ’s a’ korona terhe 
nyomott oily korán redőket királyi homlokára; 
de mi ezeket, szívünk szerető részvételében, a- 
zon emlékezetnek tulajdonítottuk, hogy ,,a’ sír
ban ott a’ szigetek szőke hajfürtü leánya alszik.“ 
(Charlotte, nagybritanniai herczegasszony,’s Leo- 
poldnak 1817. Nov. ödikán megholt első felesé
ge , kinek emlékezetére Byron lord a’ Child Ha
rold IV. 167— 170 szép stropháit szentelé). A" 
belgák királya nem olly szép ifjú lovag többé, 
mint a’ mi és sok ezerek emlékezetében é l, ki 
büszkén ’s kellemesen hajtá-meg magát ,,a’ kirá
lyok és uralkodók sarjadéka“ felett. Külseje, 
melancholiai valóságban mutatja a’ „magános u- 
rat,“ az „elhagyott férjet,“ mint őt a‘ költő ne
vező. Komollyá, gyengéddé, méltóságossá és 
gondolkozóvá lön. Mindazáltal arra emlékezésün
ket, mi ő hajdan volt, kellemesen idézé-vissza 
azon asszony, az ő ifjú királynéja, kit ő a’ so
kaságon keresztül, inkább egy atya gondos fi
gyelmével, mint forrón szerető férj gyengédségé
vel vezetett karján. Ez egyszerű, de csinos öltöze
tében nem tünt-ki sok jól öltözött angol leány 
közül; de minden szem részvéttel csüggött e’ 
csendes, bájoló alakon, ’s a’ nép szívből üdvez- 
lé őt Anglia földjén. Szegény lélek! szánakozó 
susogás kíséré őt, midőn a’ sokaság közt sze
mérmesen, de nem félénken, ellépdelt; mert ám
bár ifjú, mégi s ,  mint mondják, kiállotta már 
a’ próbakövet ’s érzette, hogy gyakran szívfáj
dalom a’ diadema bére.“

Négy hadi gőzhajónk van, mond a’ Mor
ning-Chronicle, nehéz ágyúkkal fegyverezve, ’s 
tíz nap alatt 15— 20, most parti kereskedéssel 
foglalato kodó gőzhajót fordíthatunk hadi hajók
ká. Véleményünk szerint még sem kellene ten
geri erőnknek mostani megszűkített állapotában 
maradni; 2—4000 emberrel szaporíthatnék a’

hadi hajók legénysége, ’s ezért az ország panasz
kodni nem fogna. Okunk Nan hinni, hogy egy
valaki, kit meg nem nevezhetünk, e’ tárgyat 
igen szívére veszi, mint illik egy derék angol 
tengeri férfihoz, ki érzi, hogy honjának legna
gyobb ereje a’ fa sánezokban ál l , mellyek ne
hány töltéssel lerontani tudják a’ diplomatái ra
vaszság régi boltozatait. A’ Courier különösen 
ajánl egy nagy úszó battériát, gőzhajókból, mel
ljek aránylag csekély költséggel tartáthatnak- 
fen, ’s azt kívánja, hogy a* tengeren olly angol 
hajósereg álljon folyvást, melly elég legyen nem 
csak a’ partokat védelmezni, hanem az angol lo
bogónak ’s földnek idegen hatalom által történ
hető megtámadását nyomban is megbosszulni.

London és Paris közt, mint a’ Courier írj*«, 
mielőbb telegraphi vonal jövend létre, a’ ezéibóf, 
hogy a’ pénzérték állása egyik börséről a* másik
ra gyorsan megjelentethessék. E’ vállalatot Ri
cardo pénzváltó és egy pénzes franezia igazgat
ják. Londontól a’ tengerpartig kilencz álláspont 
leend, a’ franezia részen pedig a’ parttól Parisig 
tizennégy. Később más tudósításokra is fog hasz
náltatni e’ telegraphi vonal. Londonból 1  ̂ óra a- 
latt fog a’ jelentés Párisba eljutni.

Jamaikának August. 4dikén megnyitott tör
vényhozó gyűlését ugyanazon hó’ lOdikén ismét 
eloszlatta a’ fő kormányzó, megnyitó beszédére 
a’ gyűlés által készített felírás miatt, mcllyben az 
a’ rabszolgák felmentése iránti rendszabását a’ 
kormánynak, ennek tulajdonítván a’ gyarmat sa- 
nyaruságit, csipős kritika alá v év é , egyszers
mind a’ kormányzótól eredt némelly törvényja
vallatokat, mint alkotvány ellenieket, féírevete. 
A’ képviselő ház felírására e’ rövid szavakkal 
felelt a’ kormányzó: „Uraim! Felírásuk szokat
lan stylusa ez alkalommal nem enged egyebet 
tennem, mint annak vételét tud túl adnom.“ En
nél fogva nagy pezsgés uralkodott Jamaikában, 
’s Sligo marquis gondolatlan viselefe ócsároltatott. 
A’ törvényhozás eloszlatása következésében tüs
tént új választásokhoz kelle fogni.

Most a’ ministerek nagy része a’ tartomá
nyokban utazik: a’ kincstár kanczellárja Liver
poolba váratott; Lansdown marquis Limerickbe 
ment Irlandba; Hobhouse J. sir Hertfordshire- 
ben Essex grófnál van látogatáson; Russell J. 
lord pedig Endsleighben tartózkodik, hol neki,,

) (
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parlamenti viseletéért, Plymouth városa köszö- 
netfelirást készül benyújtani.

A’ londoni hírlapok bélyegadójának jöve
delméről szóló parlamenti tudósítás szerint az Al- 
bionból 1833. Jun. 30dikától 1834. Jan. Isőjeig 
114 ezer példány, a’ következő félesztendőben 
98 ezer, az ez utánniban 103 ezer, az utolsó
ban pedig, t. i. 1835 Jan. Isőjétől Jun. 30ikaig, 
130 ezer kelt-el; a’ Courierból az említett négy 
félesztendőben illetőleg 308,000; 280,000; 273,000 
247,000; a’ Globeból, 537,000; 512,000; 504,000; 
483,000; a’ John Buliból, 124,500; 142,732; 
122,000; 128,090; a’ Morning-Advertiserből, 
610,000; 570,000; 594,000; 642,000; a’ Mor
ning - Postból, 318,500; 369,000; 358,000;
367,000; a’ Sunból, 289,000; 287,000; 293,000; 
395,000; a’ Times és Evening-Mailból együtt, 
1,779,494; 1,758,000; 1,607,000 és 1,406,997 
példány fogyott-el.

A’ Courier hivatalos névjegyzékét közié 
mindazon tiszteknek, kik Sept. 19dikén már 
Spanyolországban az angol segédseregnél valá- 
nak. De Lacy Evans general helytartó s fővezé
ren kívül még három brigadás general van, t. i. 
D L. Evans, amannak testvére, Ch. Chichester 
és W. Reid. Fő szállásmester J). Davies ezredes, 
gencralhelytartói rangal, generalsegéd pedig Le 
Marchant ezredes.

Shiei úrnak, az irlandi katholikus pártból 
O’Connell után legjelesebb alsó házi tagnak, vá
lasztói Tipperaryban Oct. 6dikán ünnepies lako
mát adtak, ki ez alkalommal tartott beszédében 
így nyilatkozók: „Figyelemmel szemléltem a’ 
mostani ministerek viseletét, ’s szeplőtelennek 
találtam azt; én részemről, O’Connell Dániellel 
együtt, igyekezni fogok őket gyámolítani ’s meg
tartani.“ Egyébiránt méltó megjegyezni, hogy 
Sheil ú r , noha a1 toryk és orangisták, Peel és 
az elpártolt whigek, mint Graham J. sir és Stan
ley lord ellen, „ki magát öngyilkosként tönkre 
tévé, ’s most elterülve fekszik O'Connell lábai
nál ,“ kemény nyilatkozásokat tőn, mégis egy 
szóval sem említé a’ felső ház reformját, melly 
fő czélja O’Connell újonnan kezdett izgatásának. 

F R A  N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Journal des Debats egy hosszú czikelyben 

így szól Spanyolország állapotáról: „Míg Spa
nyolország anarchiába süllyedez , ’s a’ szabadel- 
müek különféle árnyéklatai közt második polgár

háború készül kiütni, az alatt Navarrában folyvást 
tart a’ háború nyilvános hasznával a’ praeten- 
densnek. Madrid esetei és a’ junták fellázadása a’ 
köz figyelmet elvonták Navarra ügyeitől; pedig 
ezek semmitse vesztettek fontosságukból, sőt itt 
a’ helyezet naponként nehezebbé leszen, ’s nem 
láthatni, miként fogja Spanyolország D. Carlos 
seregét semmivé tehetni, rendkívüli erőlködés és 
sok pénz ’s ember feláldozása nélkül E1 bajos kül
detés teljesítése most már a’ revolutiói elveknek 
’s Mendizabal úrnak adatott-fel. D. Carlos serege 
’s kormánya több mint három hónap óta ellenzés 
nélkül uralkodik a’ négy baski tartományon. A’ 
királyné seregei csak Pamplonát, Vittoriát és Bil
baói őrzik , de a’ carlista bandák által ezen erős 
helyek is mindég zárva tartatnak, őrizeteik ágyú 
iövésnyirc alig tá\ ózhatnak a’ sánezoktóí, ’s csak 
néha mcntetnek-fel, midőn a' christinos sereg erős 
osztályai eleséget szálltnak hozzájok. A’ királyné 
hadserege már régóta csak Bilbao és Yittoria várai, 
sőt gyakran az Ebro megeit viszi-végbe mozgásait, 
’s egész Navarrát a’ carlistákra hagyja. Mi a’ car
lista seregnek Castilia ’s különösen Burgos felé 
nyomulását illeti, nehéz megítélni, váljon képes-e 
az illy fontos munkálatot sikerrel végre hajtani, 
vagy pedig D. Carlos inkább Navarrában várja-el 
következéseit a’ többi spanyol tartományokat dú
ló visszálkodásoknak, meílyek csak a’ közép
ponti kormány munkásságának bitorlása által se
gíthetik az ő ügyét. Azonban csak katonai tekin
tetből fontolván-meg e’ hihetőséget, a’ carlista se
reg Bilbao bírása nélkül nem igen merészlend Bur
gos felé indulni, mert különben Navarrától elzá
rathatnék. Átlátta ezt Zumalacarreguy, midőn D. 
Carlos tanácsában kivitte azon nézetet, hogy mi
előtt Castilia ellen expeditio indulna, Bilbao fog- 
laltassék-el. Három hónap óta ez a’ navarrai há
borúnak valódi állapotja; ’s ezek annak aggodal
mas következményei. Semmit-se nagyítottunk, 
semmit-se lágyítottunk. Azt mégis reményhetni, 
hogy a* Spanyolországban jelenleg pezsgő revolu
tiói mozgás nem gyümölcsléién, ’s a’ honfiaknak 
most zabolátlan enthusiasmusa végre képes leend 
egy valódi hadsereget kiállítani, ’s az ártatlan II. 
Isabella részére ügyes generálokat találni.“

Bon Sens. Sok különböző véleményű pairek 
megváljék már, hogy a’ kormány hasztalan igye
kezett a’ feleletet Fieschi merészletéért egy párt
ra tolni, ’s ezt az elővizsgálat nem igazolta, noha
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ők sok republikánusokat hallgattak-ki *s fogattak- 
el csupán ismert véleményük miatt. Egyébiránt 
még korántse mondhatni azt, hogy a’ Jul. 28diki 
merészletben egy párt sem részesült. A’ laistro- 
mok, mellyekbe írták nevüket az utazók, kik e’ 
nap Chamberyn keresztülmentek, ’s a’ Parisban 
történteket jelentették, a’ törvényszék levéltárába 
tétettek, ’s ezeknek szerzői nem republikánusok.

Parquin úr, ezelőtt Parisban az ügyészek 
elöljárója, és Chair d1 Estange, de la Rouvieres 
védelmezője, mint írja a’ Messager, nem válal- 
ták-el Fieschinek védelmezését; és így ő mellé 
ügyvéd kétség kívül hivatal utján fog adatni.

Az Impartial szerint Chantelauze ú r, egyike 
a’ Hamban ülő ministereknek, elméjében meg- 
báborodott, ’s a’ levegőben mindég halakat képzel 
látni. Parancsolat adatott Chantelauze úrnak Es- 
quirol úr kórházába vitele iránt. Egy ministeri 
hírlap ezt mondja: A’ kormánynak Chantelauze 
úr eránt tett rendszabásában némellyek előpostáját 
látják az amnestiának, melly adatni fogna minden 
Hamban ülő ministereknek. Mi nem tudjuk létez-e 
illy bocsánatterv; de a’ bizonyos, hogy ama fog
lyok nem sértik őrzőiket, ’s a’ tiszthatóság ellen bör
tönükben ki nem kelnek. Ha ők méltósággal vi
selik balsorsukat, miért ne részesülnének végre 
a’ nemzet kegyelmében, mellynek részesei mind 
azok, kik arra magokat méltókká teszik. E’ kíván
ság , meggyőződésünk szerint, minden jó gondol
kozásnak szívében él.

Bagatelle nevezetes vár, hajdan a’ Bordeauxi 
herczeg nyári lakja, Oct. 6dikán a’ tanácsháznál 
árverésre bocsátatott, ’s két kedvellő egy óra alatt 
180 ezer francról 313,100 francra véré árát, ’s így 
Molinneuf ügyésznek jutott, ki azt, mint gyanít
ják , Thiers úr rovására vette-meg.

L E N G Y E L O R S Z Á G .
A’Krakói újság Oct. 7dikén írja : hogy ausztri

ai császár Ő Felsége az igazgató tanácshoz Oct. 5- 
dikén intézett kéziratában jelenté Lorentz kormá
nyi tanácsnok ’s residens elhivatását, bizonyossá 
tevén egyszersmind az itteni kormányt jóakarat
járól, úgy arról i s , hogy az elhívottnak helye 
éppen olly tisztes férfii által fog betöltetni, ’s a’ 
mostani költsönös viszonyok fen fognak tartatni. 
A’ tanács ezen atyai gondoskodásért köszönetét 
kiddé Ő Felsége thrónjához, az eddigi residens 
urat pedig Krako lakosai tiszteletének bizonysá
gául , polgári jussal ajandékozta-meg. Liehmann

úr, követség! titoknok, ugyancsak Oct. 5dikén adá- 
át a tanács elölülőjének megbízó levelét, melly sze
rint ő az ausztriai császárság érdekeinek képvise
lőjévé neveztetett.

OLASZORSZÁG.
Roma Oct. ödikán. D Miguel, kit nem ha

mar reménylénk láthatni, Yelenczéből hirtelen itt 
termett ’s Strozzi mezei lakot választá maradásul. 
Útjában Paduanál Cattaglio várban meglátogató 
Modena herczegét ’s ez óta híre van, hogy Mo
denái herczegasszonnyal fogna egybekelni. Mások 
pénzbeli okot tulajdonúnak D.Miguel utjának, mert 
fináncziája nagyon rósz lábon áll; ismét mások ál
lítják, hogy ez infans Laibachba szándékozók Bei- 
ra herczegnéhez, de czéljában akadályra talált. 
Egy szóval e’ herczeg sürü ntazásinak igazi oka 
mindenki előtt csupa rejtvény

TÖRÖKORSZÁG.
Tekwimi Wekaji török újság Dschemasül-ew- 

wel 25dikén (Sept. ISdikán) jelenti Lisch (Lis- 
sus, Alessio) várnak, Albániában, a’ nagyúrise
regek által történt bevételét, azt adván hozzá, 
hogy a* seregek más nap Scurariba szándékoztak 
indulni. (Ez meg is történt, 1. közelebbi 33 sz. hír
lap.) A’ sultan Selimie újonnan épített kaszárnyát 
meglátogatta a’ fő tisztviselők és Mi losch fejedelem 
kíséretében, ’s az ott sátorok alatt tanyázó kato
naságtól ágyulövésekkel és „padschahiimüs tschok 
yascha \í( (sokáig éljen padischánk) örömkiáltás
sal fogadtatott. Megszemlélő a’ kaszárnya gőzké- 
szidetü konyháját, megkóstolta az ételeket ’s azo
kat dicsérte; majd az oskolába ment, a’ tanítók 
és tanulók szorgalmát megviszgálni; végre pedig 
a’ csizmagyárt tekinté-meg, ’s a’ kisérő személyek
nek , e’ látogatás emlékére, egy egy pár kész sa
rut ajándékoztata. A’ pokolerőmü elsütését (dsche- 
hennum dolabi) és a’ francziák királyának csudás 
megmenekvését hallván a’ sultan, hogy kifejezze, 
mennyire érdekli őt meghitt barátjának, Lajos 
Filepnek jóléte, ’s e’ történetről hivatalos tudó
sítást vehessen, Muschir basát a’ franczia követ
kéz kiildé, ki a’ nagy úrnak ezen barátságát ’s 
figyelmét fejedelme iránt nagy örömmel fogadá, 
kinyilatkoztatván, hogy erről a’ franczia udvart 
hírnök által tudosítándja

Schakir Bei, tunisi követnek fogadtatásáról 
a’ fenemlített újság ezeket írja: „Kevéssel ezelőtt 
Hussein basa, Tunis Deije, jobb életre költöz- 
vén-át, Schakir Bei kincs?árnok ide küldetett, hogy
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az elhunytnak helytartóságát Mustafa Bei részére 
kérné, ’s az illy kinevezésekkor szokásban levő 
ajándékokat ő magasságának nyujtaná-be. Scha- 
kir Bei, a’ kapudan közbejárásánál fogva, Muschir 
basa által Sept. I4dikén vezettettet a’ sultan elíbe, 
s a hozott ajándékokat annak lábaihoz tévé, mel- 

lyeket ő kegyelmesen fogadott-el, ’s Schakir Beit 
ezredesi rangal és ehez kapcsolt díszjelekkel mél- 
tóztatott megajándékozni. 0  magassága ezután így 
szólott a’ Kapudan basához : „Országom közel és 
távol eső minden tartományinak lakosait úgy te
kintvén , mint a’ föld teremtője által rám bizott 
zálogot, a’ hálánál fogva szükségesnek látom, hogy 
az ő jóléíökkel és szerencséjökkel enmagam fog
lalatoskodjam. Azért is szükséges vala afrikai tar
tományaim lakosinak minden ügyeit magas por
támnak bejelenteni, hogy az én nagyúri akaratom 
szerint kiadott parancsolatokhoz képest idéztes
senek a’ dolgok. Az afrikai tartomány-részek, 
felejtve az alázatosság kötelességét, idegen udva
rokkal magok kötöttek egyezéseket; saját név.etök 
szerint mertek cselekedni, ’s a’ közelebbi eszten
dőkben történt szerencsétlen esetekre nagy alkal
mat szolgáltattak. Nagyúri kívánságom tehát az, 
hogy a nevezett bei jóakaratomról tudósítassék “ 
A Kapudan basa feleletében ígéré, hogy e’ tarto
mányban a’ nagyúri akarattal ellenkezőleg nem 
fognak többé cselekedni, hanem elébb minden 
esetben a’ nagyúr parancsolatja ’s engedelme ké- 
retik-ki, és így ő magassága mindég kegyelem
mel fog e tartomány iránt viseltetni.44

B E L G I U M .
Leopold király és hitvese Calaisból, Octob. 

Sdikán estve Briisselbe érkezvén tüstént Laeken 
várba költöztek. A’ király angliai utazásának 
semmi politikai czélja nem volt, m inta’ Stan
dard és némelly franczia hírlapok gyaníták. Csu
pán fiatal nőjét akará ő a’ kenti herczegnével s 
az angol thrónorökös herczeg*asszonyai meges- 
mértelni. Hihető azonban, hogy a’ Burkusország- 
tól utoljára tett nyilatkozások szóba jöttek; mivel 
Goblet general, a’ londoni couferentianál volt bel
ga követ is követé a’ királyt. A’ brüsseli udvar
nál lévő portugáli követ Almeida Garret nem ide
gen azon munkálattól, hogy D.Maria Szász-ko- 
burg herczeggel keljen egybe. E* tárgyat is előhoz
ta hihetőleg, Leopold király kent-herczegnének. 

POHTUGALLI A.
A’ 3Iorning Herald levelezője ezt írja Lissa-

bonból Sept. 26dikáról: Ma reggel a’ királyné 
egy második ministeri tanácsban előlült, melly a’ 
Necessidades palotában tartatott, ’s benne azon 
határozásnak kellett tétetnie, hogya’ Szász-koburg 
herczeggel való házasági-kütést írja-alá.

A Times lissaboni levelezője Sept. ‘ild ikén  
ezeket írja azon alapokról, melly éknél fogva a’ 
portugáli kormány Angliával új kereskedési egye
zést kötni szándékozik: A’ kereskedés mind két 
részről szabad. Angol alattvalók Portugálba jö
hetnek, ott lakhatnak, kereskedést űzhetnek, ’s 
a’ portugálok is hasonló jusokkal élnek Nagy- 
britanniában. Angolok ’s portugálok kölcsönösen 
és mindenek felett védelme/.tetni fognak a’ tiszt- 
hatóságoktól, feltéve, hogy megtartják azon or
szág törvényeit, mellyben tartózkodnak. Az an
gol termékek ’s műkészítmények nagyobb bevi
teli vámot nem fizetnek, mint a’ legkedvczettebb 
nemzeteknek ugyanazon árúi; az Angliába szál
lítandó áruktól pedig nagyobb kiviteli vám nem 
vétethetik, mint a’ más országokba viendőkre 
róva van. Az Angliába vitt portugáli áruknak, s 
onnan Portugálba kihozott portékáknak egyenlő 
kedvezések engedtetnek. Angol és portugáli á- 
rúknak ki- ’s bevitele e’ két országban sohase 
tiitathatik-meg. A’ ki- ’s bevitel, akár angol vagy 
portugáli hajókon, akár angol vagy portugáli a- 
lattvalók által ’s részére történjen, a’ vámok u- 
gyanazok. A’ két nemzet hajóira nézve minden 
nemű rév-adók egyenlők. A’ consulok kinevezése 
az illető kormányok megerősítésétől függ. A’ 
parti kereskedésben a’ két nemzet hajói kizáró
lag részesülnek. Angol árúk csak akkor bocsá- 
tathatnak a' portugáli vámházakba, ha angol 
vagy portugáli hajókra vannak rakva. A’ portu- 
gali árúkra nézve hasonló korlátozás tétethetik 
Angliában. Hogy pedig ez iránt minden versen
gés kikerültessék, minden hajón portugáli lakos fog 
tartatni, mihelyt az portugálnak tulajdona, épí
tése vagy vásárlása helyét nem tekintve, azt ter
mészetesen feltévén, hogy a’ hajó tulajdonosá
nak levelei rendben vannak. Az angol hajókra 
is viszont ezen intézet alkalmaztatik. A’ keletin
diai hajózás ’s kereskedés mind két részről azon 
alapokon nyugodjék, mellyek az 18lOdiki egye
zés előtt erőben voltak, ’s oily lábra állítassák, 
miilyen a’ legbarátságosabb nemzetek közt lenni 
szokott. De a’ kötő felek közül egyikse adhat 
kedvezést vagy kiváltságot más nemzetnek, melly



(  2 7 1  )

azon vizeken kereskedést űz, kölcsönös egyetértés 
nélkül. A’ portugali ministerek e’ tervet legin
kább azon kereskedési ’s hajózási egyezés után 
készítették, mellyel Nagybritannia 1815. Jul. 3- 
dikán kötött az egyesült statusokkal.

A’ Morning-Herald lissaboni levelezője Sept. 
‘20dikán így ír : „Itt egy számos párt létez, 
melly, ha Dona Maria magzatok hélkül halna- 
m eg, VI. Jánosnak még életben lévő gyermekeit 
a1 thrónöröködésből kizárná, ’s a’ koronát új al- 
kotványi ágnak vagy dynastiának adná-át, mint 
ez Angliában Anna királyné halála után, Fran- 
cziaországban pedig X. Károly elűzése után tör
tént. E’ párt Amalia herczegasszonyt, D. Pedro 
kis leányát tartja szemei előtt, kinek kedvéért 
lakik még az özvegy császárné Portugálban. Ezt 
természetesen ellenzi a’ két infantin; de Dona 
Isabella Maria még hajadon, ’s férjhezmenetel- 
ről talán már nem is gondolkozik; Dona Anna 
Jesus pedig, ’s férje Loulé marquis, kiknek 
gyermekeik vannak, igen nagy akadályokba üt
köznének , ha jusokat követelni akarnák. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Temps ezeket írja: Ugyanakkor, midőn 

Bayonneból telegraphi üzenet jelenté a’ cortesek 
összehívását és a’ ministerium összeállítását, Mad
ridból hirnok érkezett Rayneval úrtól, a’ cortesek 
összehívását illető végzetnél két nappal elébb kőit 
tudósításokkal, meilyek az Összehívást kerülhe- 
tcflennek jelentették, ’s némelly jól értesített kö
rökben állítják, hogy e’ tudósítás által felingerlett 
harag következésében jelent-meg a’ Journal des 
Debats czikkelye, melly nem csak Mendizabal úr
nak, de a’ spanyol királynénak is ellensége. Ray
neval úr eddigi rendszere abban állott, hogy a’ . 
királynénak azt tanácsié , újabb engedményeket ( 
ne adjon , mert a’ kormány mostani rendszere is 
engedményeken épül. Most lehetetlennek vallja 
Rayneval úr, hogy többé Madridban befolyással 
bírhasson, ‘s barátjainak állítása szerint, tudósítá
sa e’ szavakon végződik : „Én itt semmit-se mun
kálhatok a’ király szolgálatára; a’ közelebbi va
sárnap volt kézcsokolás óta nem megyek az ud
varba, ’s rövid időn kéntelen leszek Mendizabal 
úr barátságával egészen felhagyni, ’s vele csupán 
hivatali közleményeket váltani.“

Madrid városi katonasága, mellynek soraiba 
Mendizabal úr is beíratta magát, mint a’ Messager 
tudósít, emlékiratot intézett a’ királynéhoz, ’s

ebben a’ tisztek olly nyilatkozást tőnek, hogy a' 
városi katonaság kész a’ szabadságot, rendet és 
thront mindaddig fentartani, míg a’ kormány 
őszinteség és egyenes lelküség eszközeit forditánd- 
ja Spanyolország szabadelmü intézményeinek ki- 
fejtegetésere Mina general, Pauból Oct. 3dikán 
kőit levele szerinte Oct. 7dikén vagy legfeljebb 
Sdikán fogott elutazni Barcelona felé. Pamploná- 
ból küldötségek mentek őt a’ seregek vezérlésének 
elvállalására felszólítani. Hasonló meghívást kül
dött hozzá Saragossa juntája is ; de ő sem az egyi
ket,  sem a’ másikat nem fogadta-el,  ’s csak a’ 
kormány hivatali parancsolatját követé, melly Ca
talonia fővezérségét bízta reá.

Bordeaux, Oct. Cdikán. Janin báró, general 
helytartó, ’s hadi osztályunk parancsnoka, éppen 
most hirdeté-ki napi rendeletben, hogy a’ főszál
lás Bayonneból Pauba tétetik-át. Nogues general 
e’ czélból utazott oda ez előtt nehány nappal. Ra- 
morino general, ki a’ lengyel táborozásról, ’s a’ 
Piemont ellen sikeretlcnül próbált vállalatról es- 
meretes, tegnap óta Bordeauxban tartózkodik, ’s 
mint mondják, Spaoylországban vezérséget fog át
venni.

October 2dikáig terjedő madridi hírlapok a’ 
királynénak fontos határozatait közük: A’ jelen 
cortesek egybehívatását, meilyek új v á l a s z t ó  
t ö r v é n y t  hozandnak, melly szerént hívatnak- 
egy be az új cortesek, ’s ezek a z e s t a t u t o  r e a l  
reformját fogják eszközleni. Továbbá a’ madridi és 
egész tartományi milícia urbana egy testté egy 
főparancsnok alatt egyesül, és minden milíciák 
a’ cortestől kívánt „nemzeti őr“ nevet veszik-fel. 
Sept. 27 és 2Sdiki két végzet Don Martin de los 
Herost belső, Don Alvaro Gomez Becerrat igaz- 
ság-ministerré írevezi. Végre az új választási tör
vény-javallat kidolgozására egy junta neveztetik; 
mellynek elölülője Don Calatrava, Spanyolország 
és India legfelsőbb törvényszékének ministere; 
többitagjai: Don Quintana, procer; AícM i Galiano, 
követ; Don J. de madrid de Avila, Spanyolország 
és India királyi tanácsának ministere, és Don J. 
Artigosa, Carmonai főesperest. D. A. Seoane tá
bori marsai, a’ madridi tartomány őrsége felügye
lőjévé neveZteték. Az estremadurai junta a’ kor
mány rendszerét elfogadta.

Maridban a’ cortesek egybehívatása és az es- 
tatuto real jelentett reformja rendkívüli kedvező 
benyomást tettek. A’ városi katonaság abbeli örö-
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niében, hogy neve nemzeti őrséggé változtatott, 
kiviJágosítá kaszárnyáját, muzsikai karaval pedig 
Mendizabal úrnak és Seoane brigadásnak esteli 
hangászatot adatott. Mendizabal mint köz katona 
íratta-be magát a** nemzeti őrség közé. Seoanén 
kívül a’ híres liberális követ Narcis Lopez is a’ 
nemzeti őrség fő-tisztjévé neveztetett. A’ madridi 
kereskedőséghez intézett felszólítás következésé
ben csupán 20 aláíró 600 ezer reált tett-öszve, melly 
3ezer önkénytes kiállítására fordítatik. Aggódás 
fogta volt el a’ kormányt a’ hadsereg indulatja 
felől, mivel az északi sereg két bataliona kikiáltó 
a’ constitution De a’ fővezér megérkezte, a’ madridi 
újság nehány számai felolvasások, és Cordova hat
hatós beszéde a lázadókat kötelességükre hajtá. 
Cadixból Mendizabal úr üzenetet kapott a’ juntá
tól , hogy Cadix és Andalusia elébb a’ kormány 
rendszeréhez nem állanak, míg alkotvány-hozó 
cortes nem hívatik-egybe. E’ nyilatkozáshoz ada
tott még, hogy Andalusia minden követeinek, 
különösen pedig Isturiz és Galiano uraknak felha
talmazásaik semmiknek tekintetnek, ha más mint 
alkotványíló kamarákhoz csatolják magokat. Ca
dix juntája itt egész Andalusia nevében szól; melly 
hét, ^úgymint Granada, Malaga, Almeria, Cordova 
Jaen és Cadix tartományokat foglalja-magában.

A* corteseket öszehívó végzet e’ következő: 
„II. Dona Isabella, Isten kegyelméből Castilia 
’stb. királynéja, és az ő nevében Bourbon Dona 
Maria Christina , fenséges leányom kiskorúsága 
alatt regens királyné, mindazoknak, kik ezt ol
vassák, köszöntésünket: Szorosabbra akarván köt
ni azon kapcsokat, mellyek e’ nemes, hű és nagy
lelkű nemzet szabadságait igen szeretett leányom 
thronjához kapcsolják, a’ regensség és ministeri 
tanács kihallgatása után elhatároztam, tanácsot kér
ni tőle legbiztosabb és törvényszerűbb orgánuma, 
t. i. a’ királyságnak cortesei által, ezeket oily 
választó rendszerrel híván-össze, melly az eddig 
megállapítottnál nagyobb kiterjedésben képezi-elő 
a’ társasági érdekeket. Ezen cortesek, mielébb 
összegyűlvén, a’ korona fensőségével egyetértőleg, 
meg fogják vizsgálni a’ k. statútumot, hogy a’ 
monarchia alaptörvényeinek teljes végrehajtása 
erős és állandó módon biztosítassék, ’s a’ kor
mányzás elvei kifejtegettessenek , mellyek minis
teri tanácsom elölülője ’s közjövedelmi minister, 
Alvarez Mendizabalnak Sept. 14diki előterjesztő- |

sében foglaltattak, mellyeket én elfogadtam, és a’ 
mellyekből fog a’ nagy spanyol statustársaság vég- 
képen összealkottatni. De a’ sürgető kornyületek 
a’ mostani cortesek összegyűlését kívánják, nem 
csak azért, hogy a’ választási rendszer meghatároz- 
tassék, melly szerint a’ közvetetten utánnok kö
vetkező cortcseknek összegy űlni kell, hanem azért 
is, hogy más nagy fontosságú tárgyak, különösen 
a1 statushitel megerősítését illetők, tanácskozásba 
vétessenek. Ennél fogva parancsolom, hogy f. e. 
Nov. 16dikán a’ procerek és procuradorok, mint 
cortesek, a’ királyság fővárosába gyűljenek. Pra- 
do, Sept. 28dikán, 1835. A’ királyné.“ 

E G Y V E L G E S H Í R .
A’ T im e s  h í r l e l i : h o g y  s ir  D is b r o w e  a ’ s to c k 

h o lm i u d v a r tó l r e n d k ív ü li  k ö v e t t é  ’s m e g h a ta l
m a z o tt  m in is te r r é  A n g lia  r é s z é r ő l  H a a g á b a  k ü l
d e t i k ,  h o l e z  o r sz á g  n e h á n y  é v e k tő l  fo g v a  c su 
p á n  ü g y v iv ő t  ta r to tt. M e g je g y z i  a zo n b a n  a’ T i 
m e s ,  h o g y  e ’ lé p é s t  é p p e n  n e m  k e l l  od a  m a g y a 
r á z n i ,  m in th a  az  a n g o l k o r m á n y  a ’ b e lg a  ü g y r e  
n é z v e  H o lla n d iá n a k  n é m e lly  e n g e d m é n y e k e t  a - 
k a r n a  e z u tá n  ju tta tn i. A’ S ta n d a r d  p e d ig  e ’ k ö 
v e t -n e v e z é s t  a ’ w h ig m in is te r iu m  H o lla n d ia  érán«  
t i  ig a z sá g o sa b b  é s  a z  e d d ig in é l  o k o sa b b  p o l i t ik á 
ja  k e z d e té n e k  te k in t i .

A’ portugali seregek Spanyolországba mene
telét illető egyezés, melly Castiliában íratott-alá, 
Madridba megérkezett. E’ szerént Sept. 30dikán 
kellett a’ portugáli seregeknek spanyol földre lép
ni. Oct. 4diki végzet által Alava general elbocsá
tási kérelme meghallgattatott, ’s helyét ideiglen 
mint külső minister Mendizabal úr foglalja-el; 
Alava pedig londoni követségét ismét folytatándja. 
A’ francziák királya élete ellen ismét öszveeskü- 
vést emleget a’ Bon Sens. A’ Quotidicnne kiadója 
Dicudé, és Kergorlay, hajdani pair ez utóbbitól 
a’ Quotidienneben a’ bevádlott vendeeiakról meg
jelent czikkely miatt Oct. lOdikén a’ seinei esküit- 
szék által 4 hónapi fogságra és 2000 franc bírság
ra ítéltettek. Kergorlay védő beszéde olly csípős 
volt, hogy az elölülő többször rendre vala kénte- 
len őt inteni.

Dublinban nem rég holt-meg sir P. Browne 
törvénytudó életének SSdikában; ki utóbbi 30 
éveiben csupán vizet ivott, és a1 legnagyobb hi
degben sem fütteté-be szobáját. Lábait gyapjú 
szövetbe szokta takargatni.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezteti G a l v á c s y .  Zöldkcrtutcza (^oí;í6flc^er?®aj[e) 498. sz. 
N yom ta tja  f  r a t l n  e r -  K á r o l y i  Urak' utexájn  612 szám.



34. szám. HIRDETÉSEK October 28ikon  1835.
Ä  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 h o z .

J e l e n t é s

A ’ Szent Biblia iránt.
Az első füzet elkészülvén a’ Pesti Leopold vásárra, felszóllítatnak ezennel a’ tini. Előfizető 
Urak, ne sajnálják azt elvitetni, és egyszersmind a* 2dik füzetre az előfizetést héküldeni. 
Mind a’ négy füzetnek előfizetési ára: nyomtató-papiroson 4 for.; velinen 8 fr. eziislpénzb. 
E’ Sz. könyvnek formátuma éppen ollyan, mint a' Hildburghausen és New-Yorkban JS31ben 
megjelent pompás Bibliáé. Pest, October 28. 1835.

T ra ttn e r  és K á r o ly i .

(I) Állandó bizományi (commissions) raktár,
hol , ,P ak fon g  Frank"' jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtatik: Pesten 
Jungk Keresztély polg. úrnál, Trescherházban a' serviták piaczán közel a’ fejérhajó fogadó
hoz; Erdélyországban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a’ 
veres 6asnál; Kanisán, Bosenfeld Jakab; Eperjesen, Handl S. E . ; Lőtsén, Ziegler Jakab; 
Losonczon, HIavats I. P.; Győrben, Heifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a’ 
nevezett helyeken mindennemű megbízások elfogadtatnak.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 ft. pp. megvétetik. F rank F e r e n c i  (4 )

(1 )  Fris Erdélyországi faggyú gyertyák,
a’ legjobb minőségűek, 25 fontnyi ládákban szerezhetők, a’ vásár’ ideje alatt, Sztribcmy 
János Ferencz* nagykereskedésében Pesten a’ Józsefpiaczon. (4)

(1) Híradás. Tekintetes nemes Békés vármegyében Szarvas mezővárosában mél- 
tóságos Gróf Eszterházyné ő nagysága rátájának következendő részei 1835. November Isőjétől 
hat egymásután következő esztendőre árverés útján haszonbérbe fognak kiadódni, akár mind 
együtt, akár kissebb részekben is a’ haszonbérlők kívánságához képest, nevezetesen: Szarva
son 51^ urbarialis sessio , 172 házas zsellér az illető adózásokkal, 145 hold allodialis föld — 
egy kétkerekű száraz malom — három uradalmi lakó ház. — Csabán 75 | urbarialis sessio — 
9 0 | házas zsellér az illető adózásokkal, 365 hold allodialis föld; — Kondoroson az aradi úton 
túl lévő allodialis földből egy darabban 2600 hold. Az árverés Szarvason lészen a' tiszttartói 
lakháznál f. e. November 24kén. A’ feltételeket megtudhatni Pesten ts felső Kubinyi idősb 
Kubinyi Miklós Causarutn Director úrnál, és Szarvason Léeb József uradalmi tiszttartónál. (4)

Valero J. A.
(2 )  gyámok és nagy kereskedő Pesten

jelenti alázatosan, hogy a’ jövő pesti Leopold-vásártól kezdve rakhelye az új vásárpiaczon 
Almásy ő excja házában 257dik szám alatt leend, ’s tisztelt vásárlóinak becses bizoflalm4
ezentulra is kikéri. (6

Második Félesztendő 1835.
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I f j .  K i l i a n  G y ö r g y ,
Könyvárosnál Pesten, váczi-útczában, hajdani FessI házban mindekkorig a’ következő kü- 

lömbféle munkák jelentek-meg: (árok pengő pénzben.)
Magyar és német

B e s z é l g e t é s e k .
A’ két nyelvet beszélni kezdők számára. A’ straszburgi kedvelt beszélgetések1 tizenötödik kia

dása szerint alkalmazta
C s a t  ó P  á l 3

a1 magyar nemzeti tudós társaság levelező tagja. Sadrét, Pesten 1834. 1 for. 12 kr.

Franczia Grammatica
új és könnyen megfogható tanításmód szerént franczia classicusokból választott tanúságos pél* 
dák által megvilágosítva, különös tekintettel az öntanításra Magyarok’ és Németek’ számára* 
— Irta L em  o u t ó n  K. János, a’ pesti kir. tudományok’ egyetemében a’ franczia nyelv’ és 
Literatura’ rendes Professora, és ó cs. kir. magasságának István főherczegnek a’ franczia nyelv
ben külön tanítója. — 8adrét. Pesten, 1833. Keményen kötve 3 fr.

S p t t l f í j l f í j r e ,  nach einem n e u e n ,  ieicbtfafUidjen Sefjrpíane bearbeitet, burdj íe$r* 
retdje 93etfpteíe aué ben franjöftfdjen G íaffifern erläu tert,  m it sorjügltcber Síűcfficbt a u f  ben © elbffc  
Unterridjt für ©eutfebe unb U n g a rn .)

Grammatica anglica
e recentioribus optimisque fontibus deducta; addita cujusvis vocis recta pronunciatione ex 
consimili vocum hungaricaruui sono condiscenda. In usum nobilis academicae juventutis hun- 
garae, eorum praccipue, qui nulla magistri acccdente opera, hanc linguam condiscere percu- 
piunt, ab J o a n n e  L e m o u t o n  in regia scientiarum universitate pestiensi gallicae linguae 
et literaturae ordinario, anglicae et italicae linguarum autem extraordinario Professore con- 
cinnata. 8vo Pestini , 1833. in compactura anglica 2 fl.

P R A X I S

J U R I  D I  CA C I V I L I S ,
e t

Stylare Juristarum latino Hungaricum, cum 
L e x i c o  T e r m i n o r m n  j u r i d i c o n i m  l a t i n o - h n n g a r i c o  ,  j u x t a  
S t y l u i n  h u n g a r i c u m  a n t i q u i o r e m  e t  r e c e n t i o r e m  c o n f e c t u m

második kiadása
K  a s s i  c s I  g' n á c z  3

magyar királyi, udvari ágens úrtól, nagy 8. 2 kötet,  angol kötésben, 5 for. 30 kr. pen. p.



a REGÉLŐ 's BŐRMŰVÉSZ
szépművészeti első magyar iker folyóiratnak 1836ki folyamatjára jövő November hónapban 
kezdődik az előfizetés. Vidékiek a’ Márton napi pesti vásárra jövendő alkalmak által egycne- 
sen a’ kiadó hivatalba (Pesten, balpiacz, 86 számú Dencs-ház 2dik emeletébe) küldhetik 
az előfizetési dijt, melly fél esztendőre, postán küldendő példányért képekkel , h a t  pengő 
forintot tesz.— A’ folyóiratból jövő esztendőben is hetenként k é t  iv finom velinre nyomtat
v a , mellette hetenként e g y  d i v a t k é p  (körülmény szerint k e t t ő  is) jelenend-meg. — A’ 
rendkívül adandó mellék-műtárgyak, mint: arcz* és táj-képek, hangművek ’s a’ r. (vala
mint a’ most folyó évben történik) az előfizetők számához mérve kapcsoltatnak a’ folyóirathoz.

A* Regélő mellett eddig megjelent képekből (4ed vagy 8ad rétben) ’s hangművekből 
kisebb vagy nagyobb mennyiségben rendelhetni a’ kiadó hivatalban. Mind itt mind T o  m a i a 
műáros urnái Pesten meg lehet venni gróf S z é c h e n y i  István, K á n t o r n é ,  D é r i n é  ’s 
M e g y e r i  ur arczképeiket (4ed rétben), valamint fortepinnóra irt következő hangműveket 
is: ,,pesti tárogató (magyar nóták) 2 füzet; nemzeti dalnok 2 füzet; varázshangok a’ Szerail- 
ból (török eredeti m űvek)“ egy-egy példányt 24 ezüst kron.

A’ Regélőnek mostani fél esztendei lapjaiból néhány teljes számú példányt még meg 
lehet rendelni. (3)

)( 0 X

(2) Hirdetés. Egy középkorú, catholicus, nőtelen em ber, ki a’ tudományokban
és muzsikában, úgymint: éneklésben, hegedűben ’s klavirban helyes tanítást adhat, és már 
néhány esztendő óta falusi Uraságoknál tanított is ,  kívánna ismét illy tulajdonságihoz alkal
maztatott foglalatosságot. Iránta bővebb tudósítást nyerhetni, bérmentes levelek útján , a’ 
H a z a i  K ü lfö ld i T u d ó sítá so k  szerkeztető hivatalánál. (3)

(4 )  Vogel S. A. bútorgyáros Pesten
ajánlja mindenféle szobabútorokkal rakott tárát, mellyek közt tükrök,  Iü3zterek es szoba- 
koczkázatok (partjuetok) is találtatnak. f , , ,

Ablak- és alcoven szőnyegek, továbbá ágyterítők rajzolat vagy kész mustrák után vá
laszthatók , és megrendeltethetők.

Nagyobb bútorozásokra leendő rendelések elfogadtatnak, ’s a mi készén nem talalta- 
t i k , az gyorsan meg fog szereztetni. , ,

Műveinek olcsó ’s a jelen idő’ körülményeihez szabott ara miatt rem enyli, hogy szá
mos vevőkhöz leend szerencséje.

B ú to r  r a k tá r a  van: P esten  » ’ D o r o t ty a  ú t e z a b a n  t u l a j d o n  16. s z á n  a l a t t i  h a z á b a n , 
D e b r e c ze n b e n  o' K é m e t  ű l c z á n  Ft. V a y  h á z b a n .  ( O

(3) Jelentés. Alólirtnak van szerencséje a főnemessegnek es tisztelt Közönségnek 
hírűi adni , hogy nála egészen új módi asszonyi viklerek nagy menny iségben találtatnak. Egy
szersmind alázatosan megköszönvén nagy érdemit vevőinek iránta eddig viseltetett bizodalmát, 
Ígéri ezentúl is , hogy jó minémiiségü portékái illendő árok által is tökéletes megelégedést fog
nak nyerni. Boltja van Pesten a’ váczi útezában, a’ kis híd úfczával általellenben, melly ez* 
lőtt ,,Fekete kutyához“ czíméről vala ismeretes, jelenleg pedig czim e:

DON PEDRO, Brasiliai Császárhoz
E g en sd o rfe r  M ih á ly ,  asszonyszabo. (3 )
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(2 ) Augustin Károly orgona és klavir csináló

Pesten a’ Királyútcza szegleti G y e r t y á n  f y  házban tisztelettel ajánlja számos új fortcpiá- 
nóit, valamint több fuvolás asztalait. Taláitatik nála egy eladó, bét mutatióju orgona, ját
szó asztalból ’s pedáléból ál ló,  illendő áron. Ugyan ő f Iválal minden orgonaigazítást, úgy- 
szinte mindenféle formájú, ’s nagyságú új orgona készítést is; melly művészeiben mutatott 
ügyességéről, bátorkodik egy nagy tekintetű, tőle nagyon tisztelt uraságnak, adott követke
ző bizonyságát ide m ellékelni:

Levelemet előmutató A u g u s t i n  K á r o l y ,  Pest városában tartózkodó orgonacsináló 
mester, ezelőtt négy esztendővel a’ Velenczei új templomban egy nagy tizenkét registerü 
orgonát készített; e’ napokban megjelenvén, hogy ha valami hibáját találná, azt megigazíta
ná, örömmel tapasztalta annak minden hiba nélkül való állását, sőt a’ tónusának kellemesebb 
hangja a’ stitnolás után megszereztetvén, az orgonát egész tökéletességben találtuk. Kívánván 
illy emberséges embernek fáradságát, igaz ép munkálódását, nénuinémüképpen jutalmazni, 
azt, akárhová jövend, ajánlom, bizonyos lévén abban, hogy, ha felválalandó orgonában, 
iparkodását ’s pontosságát tiltani nem fogja, a’ szerző tellyes megelégedéssel czéljához jutni 
fog. Mellyrúl is megkérésére adtam ezen bizonyságtévő ajánlólevelemet. Velenczén September 
25kén 1835. [Idősb M e sz lé n y i F e re n c z ,

Velenczei közbirtokos, és a’ fám. jussai' fentartója. (_3)

„Rajzolatok“
(2 j  tá r sa s  é le t- és d iva tvilágbó l*

Kik e’ czim alatti lapjainkat, egész tehetségünkkel a’ nemzeti haladás’ ügyére szentelendő- 
ket, jövő 1836dik esztendőre járatni óhajtják, félévi díját 5 pengő fr., vagy az egész évit 10 
p. írttal, a’ pesti közelgő novemberi vásárra legbiztosabban küldhetendik a’ szerkesztőséghöz, 
Dorettya-útczában l ld.  sz. a. Czigler házban, a' Wurm-udvar’ tőszomszédságában.

A’ R a j z o l a t o k  jövő 1836ban is az Egyetem’ uj ö n t e t ü  b e t ű i v e l ,  a* legfino
mabb angol velinen, hetenkint, a’ legcsinosabb hazai ’s külföldi divatképekkel, kétszer fog
nak megjelenni. Lapjainkkal járó nemzeti-képtárunk jövendőre kirekesztőleg a c z é l -  és réz- 
m e t s z e t ü  lészen, tartalmát pedig annyira ügyekezendünk közérdekű ’s közhasznúvá tenni, 
hogy benne mindenki hasznos és tudományos lelki táplálékot, nemes szívéldeletet 's erkölcsi 
mulattatást találhasson. Helyben a* R a j z o l a t o k  félévi díja 4 p. fr. egész évi 8 p. forint.

Szerkeszti ’s kiadja 
M u n k á c s  y  J á n ú s .  (3)

A ’ D una Vi z é ne k  á l l a p  o t j  a a' b u d a i  v i z m é r t é k  s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben
Oct. 22-dikén 8 Láb , 1 Hüv. 6 Von. — 23-dikán 7 Láb, 11 Hüv. 0 Von.

—- 24-dikén 7 Láb, 9 Hüv. 3 Von. — 25-dikén 7 Láb, 7 Hüv. 0 Von.
- -  26-dikán 7 Láb, 3 Hüv. 3 Von. — 27-dikén 7 Láb, 0 Hüv. 0 Von.
— 28-dikán 6 Láb, 9 Hüv. 6 Von. |

A *  Gabonának Pesti piaczi ára October 27-dikén 1835. P é n z f  o l y a m a t :
mé-

r( ráltá gar.
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35- 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 .
PESTEN S z e r d á n  .ti tu d -  S zen t h ó’ 2  tid ik  n a p já n . 1835.

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  Oct. 23dikán. A’ 371— 73 or

szágos ülésükben az alsó táblai Rendek a’ T, 
czikkely többi határozatait vizsgálták. így a Óik 
§ban az előbbi szakasz rendelései a’ pusztákra is 
kiterjesztetnek olly módon, hogy minden job
bágy-telkek, mellyek hajdan e’ pusztákon állot
tak, és az 1723diki országgyűlésnek ösz\eírva 
benyújtanak, akár úgy voltak azok feljegyezve, 
mint népesítettek, akár mint elhagyottak, népe- 
sítésük azonban ugyanazon évi 18dik czikkely 
által parancsoltatott, ha később az adózás alól 
kimaradtak is , a" Sülik szakasz értelmében né
pesítetnek ’s koz adó alá vettetnek. A’ lOdik 
§ban határoztatik: hogy ha a’ földesúr a megyei 
küldöttség előadásával nem volna megeléged\e, 
a1 megyei törvényszék által de csak azon esetben 
fog kihallgattatni, ha a’ kérdéses jobbágy-telek 
alkotó részei az úrbéri lajstromokból tökélete
sen nem tudatnának. Ha illy esetben a* földesúr 
perét veszti, minden a" jobbágy-telk» n fekvő 
terheket az idézés napjától hordozni köteles. 11 
§. Az e’féle és a’ Sdik §ban említett tiszti-ügy
védi perek a1 megyei törvényszéktől birtokon 
belől vitethetnek feljebb. 12 §. Hogy az elha
gyott telkek minél előbb lakosítassanak, az azo
kat mívelők hat évig minden köz adótul felmen
tetnek; míg népesítetnének azonban a’ haszonve- 
hetéssel egybekötött terheket a’ birtokos viseli. 
13 §. Az e’féle telkektől adót fizetni nem akaró 
nemesek minden törvényes orvoslatokat kizáró 
perbe idéztetnék ’s a’ tartozás rajtok rövid úton 
vétetik-meg. Birtokon kívül (extra dominium) 
inég is feljebbvihetik ügyöket, de csak a’ me- 
g) ei törvényszékig. Az így bevégzett T. czik
kely a’ Veszprémi káptalan követének szónok- 
sága mellett a" Főrendekhez vitetett; kik a’ szó
lás szabadság, és Békés-megyei kérdés ügyében 
készült Odik viszonüzenetet küldték az alsó táblá
hoz, hol az küzírásra adatott 

JMásodik Feleszi e/uh"t

0  cs. ’s apóst. kir. Felsége Tarczafői főespe
rest és Nagysárosi plebánus főtiszt. Károlyi János 
urat Sárosi Sz. Szaniszló czímzetes apátjává ; Sept. 
30diki legfelsőbb határozata által pedig győri ka
nonok főtiszt Tóth József urat kalocsai Sz. Ágos
ton czímzetes apátjává nevezni kegyelmesen mél- 
tóztatott.

Ő cs. kir. Felsége Oct. 2diki legfelsőbb ha
tározata által sopronyi kér. főtartomány-biztos Tar 
József urat m. kir. tanácsossá nevezni kegyelme
sen méltóztatott.

P e s t e n  az ideigleni magyar színház alapjai 
már a* földből kiemelteitek a’ szüntelen tartó esős 
idő daczára is. Ezen intézet, mellyet tiszta haza- 
íiság siet létesíteni, ismét egy előlépés nemzeti
ségünkben és első leend nemzeti művészetünk 
megalapítására honunk szivében. Csak részrehajló 
nem örvend tehát igazán szivéből e’ habár ideig
leni de még is óhajtott műemlék létesülésén leg
alább addig is , mig a’ nagyobb színház (ki tudja 
mikor) fel fog emelkedni magyar színész« tünk 
számára. — Mennyire azonban az alapokból khe- 
hető , ezen ideigleni színházunk belseje jóval té- 
resebb lesz a’ Budaiénál, ’s mint halljuk csinos 
külseje és belső elrendezése a’ köz várakozásnak 
meg fog felelni. (Hon-művész).

Septemb. 12diki fensőbb határozatnál fogva 
Sebeshely, Kudsier és Gredistye helységekben 
ideiglen egy k. seborvosi hivatal öszvesen 336 
for. fizetéssel és később szabad lakással állítatik.

Zi l á b o n  September lödikán. Mai napon 
tartá a’ közép szolnoki Casino hatodik közgy il
lését; melyben a’ szokott rendszabály szerénti 
tiszt újítás bevégzése után, alakulása ezélját e’ 
részben is bebizonyifandóJag, K ö l c s e y  Ferer- 
czet, polgári és írói érdemei méltánylása tanu- 
jeléül örökös tiszteletbeli tagjává választotta. (Er
délyi Hír.)

A’ folyó év September lőre viradó éjjel Ko- 
lozsváratt támadott tűz által megkárosítattak vesz
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tesé^e becsületeit 4116 rforintokra és 40 xrokra 
váltó becsben; a’ megkárosittattak fdsegéllésekre 
pedig segedelem gyűlt ily renddel: Felséges estei 
Ferdinánd ő királyi herczegsége részéről a1 mii- 
síkális akadémia és bál kassáknak adattatott 125 
f. v. ez; a’ mlgos dicasterialis urak adtak 422 fi 
30; a' mlgos uraságok 247 f. 30; a’ casinobéli 
adakozást Szábel úr beadta 145 f. 50; a' hely
béli kereskedők 166 f. 40; a1 új musikális társa
ság az akadémia jövedelmét béadta 137 f. 30 ; 
a' bál jövedelme lett 291 f. 54; ’s a’ t. öszvesen 
2020 f. 57 kr. vezban.

Rimaszombatban Nagy Mályási Mórász Ist
ván úr, több ns vármegyék érdemes táblabirája, 
Mind-szent hava 22dik napján kilencz óráig tartó 
betegeskedése után, attyafiainak fájdalmára, ’s 
tisztelő barátinak bánatára munkás életét 77dik 
esztendejében végzé. Béke a’ jó polgár, ’s em
ber-barát hamvaira! —

NÉ ME T ORS Z ÁG.
Burkus király Ö Felsége a’ kalischi táborlat 

után Baskewitsh herczeg, orosz cs. tábori marsai
hoz, franczia nyelven illy kabineti iratot intéze: 
„Varsói herczeg, tábori marsai ú r! A’ táborlat, 
mellyen itt jelen valék, élénken emlékeztete en
gem az orosz cs. sereg minden nagy tetteire. En
nek dicsősége azonban elválhatatlan az úrétól, ’s 
hogy katonai tehetséginek elesmerését megbizo- 
nyítsam , mellyeket fenséges fejedelme és a’ jó 
ügy mellett olly gyakran és kitünőleg fejtett-ki, e’ 
briliantokkal rakott kardot ajánlom az úrnak Ha 
még alkalom mutatkoznék ennek használására, 
kívánom, hogy különösen ezt válassza császárját 
és hazáját védelmezni; ellenkező esetben tartsa- 
meg azt, mint zálogát nagy tiszteletemnek és 
jóakaratomnak, mellyel vagyok marsai úr eránt 
Fridrik Wilhelm. Kalisch: Sept. 20dikán 1835. 

N A G Y  B R I T A N N I A .
A' Gazette de France ezt írá: Szász-coburg 

herczeget emlegetik a’ portugáli királyné hihető 
férjéül, vagy Afictoria herczegnét, Anglia thrónö- 
rökösét. Erre a’ Globe így felel: A1 mi Victoria 
herczegnét illeti, Angliában legalább a’ Gazette 
de Francétól hallunk legelőször eféle szándékról.

A’ Times szerint Irlandban a’ tizedfizetés 
miatt, durva erőszakkal ’s rémítő fenyegetéssel 
Összekapcsolt rendszeres ellenállás terve kezd fej- 
ledezni, kivált Limerickben, honnan egy sze
gény pap katonai segítségért folyamodott, de

Morpeth lordnak Mulgrave gróf határozatára költ 
feleletében vígasztalás nélkül hagyatott. E’ hatá
rozat (a’ Courier szerint) így szól: „Dublin vá
ra , Sept. 3üdikán. Uram! Folyó hó 23dikán 
költ levelére, mellyben tizedének behajtására 
katonai segítséget kér, ezennel jelentem, hogy, 
mivel az irlandi kormány tagjai, különféle kör- 
nyületek m ia tt, csak kevéssel ezelőtt gyültek- 
össze, az ur közleménye által felélesztett bajos 
kérdést hamarjában eldönteni lehetetlen. Azon
ban e’ kérdésre fordítjuk egész figyelmünket, ’s 
a’ határozat mielébb közöltetni fog az úrral. Mor
peth.“

A’ Globe OcL 9 ’s lOdiki számaiban a’ fran
czia kormányt védelmezi többi társainak, külö
nösen a’ Morning - Chroniclenak kemény vádjai 
ellen. Oct. 9diki lapjában igyekszik megmutatni, 
milly alaptalan, sőt nevetséges, Lajos Filep kor
mányának ezélzatát a’ restauratio vagy Polignac 
ministeriuma ezélzatához hasonlítani. Illy össze
hasonlításokat a’ tory lapok (ettek, hogy a’ jú 
liusi revolutiót kigúnyolhassák, ’s a’ szabadelmü 
hírlapok kukuk módra ismétlők azokat. Fran- 
cziaországban minden a’ törvény útján megyen, 
’s a’ legújabb törvények, noha kemények ugyan, 
mégis olly kevéssé bántják az alkotványi oppo- 
sitiót, hogy a’ hírlapok ezóta kettőzött bősziilt- 
séggel támadják-meg a’ ministereket. A’ Bourbo
nokat leginkább a’ papbefolyás buktatta-le, ’s 
méltó megjegyzeni, hogy túl a’ csatornán a’ mi- 
nisterium barátjai (a’ Journal des Debats) érde
mül tulajdonítják a’ kormánynak, hogy ez min
den vallási felekezetek iránt teljes politikai rész- 
rehajlatlansággal viseltetik, mi a’ csatornán in
nen Angliában, az ottani ministerium ellenségei 
által legnagyobb gonoszságnak tekintetik. Egyik 
czikkelyére a’ Morning-Chroniclenak, melly a’ 
Journal des Debats Oct. 7diki czikkelye miatt 
a’ négyes szövetség megszegésével vádlottá a’ 
franczia ministeriumot, hozzáadván, hogy Ang
liának nem a’ franczia ministerek, hanem a’ fran
czia nép szövetségese, így felel a’ Globe Octob. 
lOdikén: Azon szemreh ínyások, hogy a’ fran
czia kormány hitszegő vólna, ’s a’ négyes szö
vetséget Spanyolországra nézve teljesíteni nem 
akarná, egészen alaptalanok, és mivel a’ Jour
nal des Debats pártja Spanyolország ügyeibe a- 
vatkozni kívánna, hogy ott se carlismus se anar
chia ne győzedelmeskedjék, a’ spanyol környü-
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leteket természetesen csak ezért festi komor szí
nekkel. (Oest. Beob).

A’ ministeri hírlapoknak ezen versengései illy 
nyilatkozásra fakaszták az Albiont: „Vcgre csaku
gyan meg fogják vallani, hogy a’ szoros szövet
ség,, Francziaországgal többénein létez .Mi előre, 
mindjárt ezen üres szövetség kezdetekor, meg
mondtuk a’ most már elesmert következőién) t , 
egy hónappal ez előtt pedig határozottan állítot
tuk, hogy a’ franczia kormány hivatalosan lemon
dott minden to\ábbi részvételről a' négyes szö
vetség végrehajtásában. Most tehát, miután már 
a’ dolog olly közönségessé lön, hogy azt nem ta
gadhatják azok, kiknek arról elébb kellcttnálunk- 
nál értesítetniok, nem minden boszuság nélkül 
vallják-meg, hogy kabinetünk a' külső politikában 
egyedül áll. Azon barátság, mell) nek fentartásaért 
mi is segítségül valánk regi szövetségesinknek , 
a’ hollandiaknak megtámadásában, ’s ezzel nem 
csak égre kiáltó igaztalanságot követtünk - el , 
hanem kereskedésünknek is valódi kárt okoztunk; 
azon barátság , melly m iatt, Hollandiával hábo
rúságba keveredvén, Törökországnak meg nem 
adhattuk a’ tőlünk kért segítséget, ’s így a’ Levan- 
téban kereskedési érdekinket koczkára tettük, 
miért most szörnyen kiabálnak; ez a’ híres barát
ság ollyan, mintha sohase is létezett volna. A* 
szövetségnek, melly miatt elszakadtunk az északi 
hatalmaktól, mellyeknek seregeivel egyesülten 
vívtunk Europa ügyéért, most már nincs nagyobb 
becse, mint egy lapnak valamelly régi almanach- 
ból. A’ „szoros szövetség“ Francziaország és An
glia közt, melly egy fegyveres világnak vala el
lenállandó, nincs többé, ’s a’ conservativ elvgyő- 
zedelmét Melbourne lord ministeriumánál s Evans 
ezredes zsoldosainál egyéb nem korlátozza. Ko
molyan szólva: Meg van már mutatva, hogy egész 
európai politikánk csak képzelt barátságon épült, 
melly akkor bomlott-fel, midőn annak megbízón) í- 
tására vala szükség, s Anglia egyedül áll, Franczia- 
országtól kikaczagtatva, a’ többi nagy hatalmak
tól megvettetve, sőt még a’ parányi Portugáltól 
is gúnyoltatva. Illy helyezetbc tőn minket a’ vvhi- 
gek politikája, ’s azt egészen természetesnek ta
láljuk, hogy a’ ministeri hírlap, zaklattatva öntu
domásától azon csömörnek, mellyet ostobasággal 
vegyes roszassága okoz, mind a’ kettőt a hajdani 
nagylelkű szövetséges, az ő ura ’s mestere, a’ tuile-

riák kabinetje elleni heves tűz leple alá igyek
szik rejteni “

O'Connell úr Dublinban Ocf. 6dikán a’ po
litikai kézmives egyesületek előtt ismét beszédet 
tartván állítá, előbbi beszédeivel egészen ellenke
zőleg , hogy ő a’ felső házat nem akarja eltöröl
tetni , hanem csak a’ képviselőség elvét kívánná 
a’ statushatalomnak ezen részébe is bevitetni, azt 
is megjegyezvén, hogy ő a’ hol csak lehet, örö
mest a’ régi alapokra épit. A’ czélban, mondá, 
következetes, de az eszközökben a’ környületek- 
hez szabja magát. A’ lordhelytartót és a’ kormányt 
igen dicsérte ismét, sőt mindjárt beszéde kezdetén 
Mulgrave lord tiszteletére tetszéskiáltást javait, 
’s szándékát jelenté Anglia déli tartományiba utaz
ni , hogy ott is hirdesse a’ felső ház reformjának 
evangéliumát. O’Connell úrnak ez alkalommal mon
dott beszédét ígyrójja-meg a’ Times: „Reméljük, 
hogy ez alacsony viseletű férfi utoljára mindenek 
előtt utálatba jövend, a’ ministerek rabszolgái hír
lapjaik bár mint nevezzék őt „gentlemannek,’s ki
tűnő szeméi) nek.“ Ő már kizárta magát minden il
ledelmes társaságból, ’s nem csudálnók, ha Angliá
ban minden tisztességes körökből kirekesztetnék az 
is, ki ő vele társalkodik. Mit gondol az olvasó, mi
dőn O’Connellnek Dublin kézmíveseihez intézett 
beszédében ill) ekre ta lá l: „Az orangista párt so
kat fecsegett a’ törvén) szerűségről, ’s kérkedett 
v ele. Törvényszerűség , - igenis, ha a’ thronörö- 
ködést megváltoztathatnák. Igen szeretnék ők ezt 
Cumberland herczeg kedvéért.“  0  Felségének 
képviselője, Irland lordhel)tartója, hívhat-e illy 
embert asztalához? A’ jövő posta majd megfejti 
e’ kérdést. (Már megfejtette, mert O’Connell úr 
Oct. 7dikén Mulgrav e lordnál ebédelt.) Most csak 
azt kérdezzük, lehet-e illy ember Broke clubbjá- 
nak tagja?“ — A’ whig és radicalis hírlapok által 
a’ felső házra szórt mocskokról és rágalmakról, 
ismét így szól a’ Times Oct. lOdiki czikkelyében: 
„Hajdan köteleségöknek tárták a’ ministerek nem 
csak a’ koronát, hanem a’ parlamenti házakat is 
v édelmezni minden kissebbítés ellen. De a’ whig- 
moral uralkodása óta csudálatosán változtak-meg 
a’ dolgok, ’s naponként rút és gonosz megtáma
dásokat látunk nem csak a’ lordok háza, de még 
a’ tinón ellen is , ’s úgy látszik, hogy minél dü
hösebben űzik mív őket az újságírók, ezt annál 
inkább kcdvellik azok, kik őket fizetik. Szerencsé-

) (
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i o ni ég lakik igazságszeretet ’s józan ész a nép 1 
nagy részében, ’s ha majd a’ hazugságok felfe
deztetnek, a’ rágalmak a’ rágalmazókra fognak 
visszaesni.“

A’ Standard Brougham lordba azért aggató- 
zik , hogy hallgat. „Meg nem fejthetjük, úgy 
mond, a’ nemes és tudós lord hallgatását; bizo
nyosan fegyvernyngvást engedett Melbourne lord
nak a’ közelebb hozzá küldött ultimatum megfon
tolására. A1 hír szerint ugyanis Brougham lord 
javallatokat tőn, mellyeket Melbourne lord, ha 
akarná sem lehet képes elfogadni; ha pedig vis
szavettetnek a’ javallatok, úgy jaj a’ ministerium- 
nak.w A’ ministerium Brougham lordnak, a’ nagy 
pecsét elvesztését, a’ southwarki tudós társaság 
elnökségével akarja kipótolni, minta’ Times írja, 
melly ezen egyesületet külváros» urak clubbjának 
nevezi, kik a’ kalapkészítés, bőrcserzés és szap
panfőzés fárasztó munkájától a’ musák társaságá
ban kívánnak megpihenni, ’s abból nevetséget űz, 
hogy az O’Connell-kabinet a’ hajdani lordkanczel- 
lárt illy elnöki székkel kielégíthetni véli.

Az irlandi szegénység megvizsgálására ne
vezett biztosság jelentése igen szomorú képben 
festi-le ezen természettől áldott ország sanyaru- 
ságát. A’ nép nagy része koldulás és önkénti fog
lalatosság közt ingadoz, mint a’ jelentés szól. 
Tehetős bérlőt darab földön nem láthatni, vala
mennyire miveit birtokost ’s vagyonos kereske
dőt két-három mértföldön alig találhatni egyet. 
A’ kihallgatott személyek közül némellyek a’ 
szeszes italok Szerfeletti használásának tulajdoní- 
ták az ország nyomorúságát; mások a’ munká
sok egyesületének; mások megint a’ földbirto
kosok és bérlők közti viszonynak; ismét mások 
a’ nagy népességnek, pénzszűkinek. vallási 
czivódásoknak, politikai mozgásoknak, nevelés 
hijányának, rósz törvényszolgáltatásnak, kézi 
mesterségek és hajózás nem létezésének ’s a’ t. 
Js ezekhez képest különféle orvos szereket javas
iának E jelentés egyébiránt (noha 1100 folio- 
lapot tölt-be) csak a’ szegénység és koldulás ki
terjedését , és a' szegények gyámolításának esz
közeit írj a-le. Itt a’ koldulást átaljában nem szé
gyenük a' lakosok, ’s a’ koldust nem csak kuny
hóikba fogadják ’s asztalukhoz ültetik, de magok 
is , kiválta1 krumpli megérése előtt, mi éltök
nek egyetlen istápja, feleségestől v. gyermekestől 
mennek koldulni. A’ szegényebb hegyi vidékek

ben , mellyek kereskedés hijánya miatt pénzt so
hase látnak, csak eleség adatik a’ kéregetőknek, 
s noha ezek majdnem egymást érik, mégis a’ 
legszegényebb kunyhótól sem távoznak-el ví- 
gasztalatlan, ’s csak a’ munkára alkalmas férfi 
útasítatik-el. Mit a’ koldúsok szükségük felett 
kapnak, azt eladják, gyakran éppen azoknak, 
kiktől azt jótétemény gyanánt vették, miért 
ezek koránse neheztelnek. Az eladott alamizsnák 
árán thét, kávét, dohányt, szeszes italokat vesz
nek, mikhez egész életökben sem juthatnának, 
ha koldulni nem mennének. A’ koldúsok több
nyire részeges korhelyekké, csalfákká, Ss gyak
ran tolvajokká is válnak; ritkán házasodnak- 
meg, de annál több köztük a’ fattyú gyermek; 
takarékosságot nem esmernek; kézmívökhez rongy 
illik, azért mindent elpazérlanak. Azonban ta
lálkozott ollyan koldus is , kitől 40 font sterlin
get íoptak-el. Némelly vidékekben mégis idegen
gednek a’ koldulástól, ’s ott az öregeket gyer
mekeik vagy szomszédjaik táplálják, vagy pe
dig a* gyarmatokban lévő rokonaiktól ’s az egy
házakban összegyűlő adakozásokból gyámolítat- 
nak. De hol a’ nagyobb rész szegény, ott szűk 
terméskor éhség áll-elő, ’s a’ kormány vagy an
gol nép önkéntes adakozással kéntelen segítséget 
nyújtani.

F R A N C Z I  A O R S Z Á G .
Joinville herczeg Angliában tett utazásából 

Oct. Ildikén visszaérkezett a’ tuileriákba.
A ’ p a ir sz é k  e lö lü lő je  le v é lb e n  tu d tu l ad á  a‘ 

p a ir sé g  ta g ja in a k , h o g y  F ie s c h i  ü g y é n e k  e lő k é 
sz ü le te  v é g é h e z  k ö z e lg e t ,  ’s a’ p a ir s z é k  e l ib e  te r 
je s z te n d ő  je le n té s  N o v .  e ls ő  t íz  n ap ja ib an  h ih e tő 
leg  e lk é s z ü l ; m in é lfo g v a  fe ls z ó llít ja  ő k e t ,  h o g y  
a d d ig  P a r isb a  g y ű l j e n e k , h o l m ajd  az e ls ő  ü lé sr e  
sz a b o tt  n a p ró l é r te s íte tn i  fo g n a k .

A’ Journal des Debatsnak minapi czikkelyé- 
re, mellyen a1 párisi hírlapok igen versengenek, 
azt nyilatkoztatja a’ Journal de Paris: hogy a’ kül
ső ministernek semmi Összeköttetése azon személ
lyel , mellynek a’ hírlapok tulajdonítják a’ Jour
nal des Dcbats czikkelyét, ’s ennek készítésében 
legkisebb részt sem vett a’ külső ügyek ministere.

A’ Moniteur du Commerce szerint Morey éh
séggel akarja életét kioltani, ’s már közel van az 
elhaláshoz. Fieschi egészen meggyógyult, ’s még 
csak két sebe van; személyéről ’s gonosz tettéről 
igen fent vélekedik, ’s mély megvetést mutat pzón
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emberek iránt, kik a’ per előkészületében bűntár
saivá tétettek.

A’ Gazette de Tribunaux Írja, hogy Oct 7- 
dikén egy 22 esztendős ifjú, Normandiának egyik 
városából Parisba ment, innen pedig Oct. Ildikén 
esteli 9 órakor Neuillybe akart utazni, ’s ugyan
akkor meggyilkoltatott. Ezen ifjú, mint a’ Mes
sager mondja, ezelőtt a’ posta hivatalnál volt, hol 
gyanússá lön, hogy a‘ levelekből kivette a’ váltó 
papirosokat, ’s a’ pénzeket ál-név alatt egy har
madik számára beszedte, ki őt a’ Neuillybe vivő 
úton egy vendéglőhöz rendelő, ’s meggyilkolá. A 
gyilkos már elfogatott.

Paris, Oct. 13dikán. Nagyon szembetűnő, 
hogy a* hivatalos újságok ellen nem mondtak az 
itteni lapok által terjesztett azon hírnek, miként 
Orleans herczegDon Francisco de Paula leányával 
fogna házasságra lépni, mit a’ regens királyné ne
hezen engedne-meg a’ mostani viszonyokban. Egy 
részről talán ez a’ kulcsa a’ Journal des Debats 
különös nyilatkozásinak. Az angol ministeri hír
lapok egyenesen állítják , hogy D. Carlos csak 
Francziaország titkos segítségével tarthatá-fen ma
gát. Mendizabal urat teljes erejéből fogja gyámo- 
lítani az angol ministerium. A’ Fontaibleaui úton 
történt gyilkos merészletek, és a’ Neuillyben elkö
vetett rejtél)’es gyilkosság összefüggeni látszanak, 
’s a’ szünetleni gyilkos szándékok nagy szomorú
ságot okoznak a’ tuileriákban. A’ belga Felségek 
ide váratnak.

Algicrból, egy hajdani roueni lakos, Sept. 25- 
dikén írja: hogy őt Chlauzel marsai magához hí
vatván, rá bizá, írná meg külföldi barátjainak, 
kik Afrikában jószágot venni vágynának, hogy 
a’ Khraimisse és Chiffra folyók közt akármelly 
ponton telepednek-le, földmivelésöket bátorságos- 
sá teszi, sőt igen csekély bér mellett dolgozó ka
tonákat is ad nekik műnk áj ok elősegítésére.

Az északi partok megyéjének köz gyűlése 
Sept. 28diki határozatában azt nyilatkoztatá-ki: 
hogy az 1830diki chartát sértetlen fentartani, a 
nemzeti őrség és jury eránt bizodalommal visel
tetni, réinüés rendszere helyett lágysággal élni, 
a’ júliusi revolutiót következményivel, elveivel’s 
’s férfijaival elfogadni, és az első szükségeken fek
vő adókat eltörölni kellett volna, hogy az ország 
jóléte ’s csendessége biztosítassék; egyszersmind 
követeit megdicsérő, hogy a’ sajtótörvény ellen 
szavaztak. Ennek következésében Oct. 3dikán ki

rályi rendelet adatott-ki, melly által az említett 
határozat inegsemmítetik, ’s a’ rendelet a me
gye jegyző könyvébe iktattatni parancsoltatik. 

OROSZORSZÁG.
Petersburgban közelébb megjelent orosz nyel

ven azon régi keleti fegyverek jegyzéke, mellyek 
császár 0  Felségének fegyvertárában, Zarskojo- 
Ssleoban, találtatnak. Itt láthatni többek közt II. 
Katalin sétáló palczáját; II Fridrik tobáktartóját; 
két dobot, mellyekkel Sándor császár kis korá
ban játszott, ’s az auszterliczi ütközetben ugyan 
ő általa használt két mcszelátó csőt; Napoleon le- 
véltáskájár, mellyet az 1812iki orosz táborozás
kor hordott, Vaterloonál elzsákmányolt asztali 
ezüst készületét, és a’ becsület-rend kis kereszt
jét, mellyet ő viselt; Berthiernek levelét, melly- 
ben Eckműhl herczegnek jelenté a’ francziák el
menetelét Moskau alól; Álba herczeg hadi öltö
zetét; a’ merész Károlynak gyermekkori öltöze
tét; Bátori Istvánnak, a hajdan Oroszországot 
rettegtető királynak kardját; a’ Torkúi Schamchal 
kardját, melly ennek famíliájánál 400 esztendeig 
maradt, ’s a1 mellyel öccse, Schachbas, ellenségét 
váltói fogva lova hátáig hasítatta-el, és sok más 
nevezetes régiségeket.

Odessai Sept. 25iki tudósítások szerint, Pluto 
gőzhajó, mellyen Durham lord oda érkezett, 14 
napi veszteglés után, a’ fekete tenger jelesebb orosz 
kikötőit fogja meglátogatni. A’ gróf kíséretében 
vannak: Drinkwater, hajókapitány; Roos, ezre
des; és Kinnaird úr, követségi titoknok. 

OLASZORSZÁG.
Roma, Oct Sdikán Tivoliban tegnap ágyú 

durrogások közt, ’s a’ Pápa és ezernyi nézők je
lenlétében bocsátatott-át Anio folyam a’ Monte 
Catillo hegyen keresztül fúrt két új csatornán. A’ 
szent atya tegnapelőtt érkezett Tivoliba, a’ be- 
végzett munkát megszemlélni. Leírhatatlan volt 
a’ lakosok öröme fejedelmük megjelenésén, k ié ’ 
nagy mív által keriilliefetlen veszélytől mentette- 
meg városukat; diadalmi kapuk emeltettek foga
dására , ’s a’ házak és utczák itt mulatása alatt 
minden estve kivilágítanak. Folchit, a’ vállalat 
végrehajtóját, gazdagon megjutalmazá a* Pápa, 
’s minden dologhoz értők megváltják , hogy e’ 
mív állandó leend, ’s czéJjának tökéletesen meg
felel. XVI. Gergely uralkodásának és századunk
nak becsületére válik e’ munka, egyszersmind a 
természet szépsége barátainak olly kedvtölíést a-
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ja n i , millyet Európában alig találhatni, mert Ti
voliban sok egyesül, mit másutt egyenként kell 
keresni. A’ szent atya ma visszatér Castel Gon- 
dolfo mezei lakba, hol e’ hónap egy részét töl
teni fogja.

Turin, Sept. 28ikán. Az itteni udvar éspor- 
tugali kormány közt támadt visszálkodás követ
kezésében az egész hajósereget kikészíteni pa
rancsoló a’ király, hogy koronája becsületét, ’s 
alattvalói érdekeit védelmezze. A’ hajósereg áll 
hét fregátból, kettő 64 ágyús, három korvett- 
ből, három briggből, több gályából és három 
gőzhajóból.

P O R T U G A L L I  A.
Star hajó Lissabonból Oct. 9dikeig terjedő 

tudósításokat vitt Londonba, mellyek szerint a' 
portugali kormány elhatározta a1 Tras-os-Montes 
tartományban álló 6 ezernyi sereget Spanyolor
szágba küldeni, hova még Lissabonból is fognak 
menni nehány csapatok. A’ királynénak összeke- 
lése Szász-Koburg herczeggel végképen meghat á- 
roztatott, ’s ez iránt minden szükséges készüle
tek megtétettek. A’ Diario Oct. 3diki hivatalos czik- 
kellye szerint, a’ f. e. Apr. 23diki végzet, melly 
a’ 6 pcentes adósságokat 4 pcentre szállította-le, 
az 5 pcentesekre is kiterjesztetett, ’s a’ kiknek ez 
nem tetszenék, tőkepénzök, 1836 Máj. 2dikán 
kezdve, visszafizeiettik 0  Felsége, Senhor Do
mingos de Mello, Breynert Mozambique kormány
zójává nevezte, Bcmposta palotát pedig Braganza 
herczegasszonynak engedte-át lakásul. A’ Times le * 
velezője is írja, bogy a’ portugali kormány 6 ezer
nyi segéd sereget kühlend a’ spanyol királynénak, 
niihel) t neki minden tartományi junták meghó
dolnak. Ezt a’ Sun tagadja; mert a’ portugali 
kormánynak eszében sincs Francziaország és An
glia összehatása nélkül küldeni sereget Spanyol- 
országba. A’ királynénak Szász Kobnrg herczeg- 
hez menetele hasonlóan el fog még egy darabig 
maradni; mert némelly országok irigy szemmel 
nezik már is Anglia, Portugallia és Belgium szö
vetségét, ’s még kevésbé szeretnék, ha ezen orszá
guk thronjai familiai kapcsokkal köttetnének-össze. 
Nemours herczegre nézve hasonló kifogás tétet
nék,  s így alkalmasint egy harmadik szerencsés 
férfi leend a boldogult Leuchtenberg herczeg öz
vegyének, Portugallia királynéjának férje.

A’ Standard legújabban írja: bogy Lavradio 
gróf Lissabonból már el is útazott, hogy az ifjú

királynénak Szász-Koburg herczeggel leendő egy
bekelését tökéletes tisztába hozza.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ corteseket öszvehívó végzetet következő 

iromány előzte-meg, melly Mendizabal ministeriu- 
ma újabb nyilatkozásának tekintethetik: „Sen- 
nora ! Felséged ministeri tanácsának idcigleni elöl
ülője, hűségének ’s mély tiszteletének biztosítás 
mellett, a’ nemzet mostani he’yezetéről következő 
viszgálatokat teszi Felséged leánya, IS. Isabella 
királyné thrónjának zsámolyára Felségednek köze
lebbi jótevő határozatai, ’s jóváhagyása azon kor
mányi alapelveknek, mell) eket a’ September. 14- 
dikén hozzá intézett nyilatkozásban előterjeszteni 
szerencsém volt, lecsilapítak a’ felzúdulást, melly- 
től szerencsétlen honunk háborgattatott. A’ közön
séges megbékülés napja már nem messze van ; e’ 
nappal Felséged dicsősségének és a’ spanyol nép 
szerencséjének új időszakja fog kezdődni. Ak
kor majd fejledezni kezdenek az elvek is ,  
mellyek a’ köz szabadságokat örökre fensé
ges leányának thrónjához kapcsolandják. A1 ki
rályság közönséges corteseinek összehívása átal- 
jában kerülhetetlennek esmertetett, hogy a’ ki
rályi hatósággal egyetértőleg vizsgáltassék-meg a’ 
királyi statútum, és a’ monarchia régi alaptörvé
nyeinek végrehajtása állandó ’s tartós módon 
bíztosítassék, a’ század szellemével keresztülhat
ván rajtok, ’s a’ mostani miveltség szükségeihez 
illesztvén azokat. De ámbár e’ szükséget minden
ki elesmeri, m elly, ha egyszer kielégítetik, a’ 
politikai versengések örvényét örökre elzárand- 
ja, mégis különböző vélemények uralkodnak a’ 
mostani környületek közt előveendő rendszabá
sok iránt, hogy a’ cortesek törvényes és olly 
módon hívassanak-össze, melly további nehézsé
gekre semmi ürügyet ne adna- Ez igen óhajtott 
czél elérésére három eszköz mutatkozik: 1. Új 
cortesek összehívása Felséged által kihirdetendő 
új rendszernél fogva; 2. Új cortesek összehívása 
a’ fenálló választási törvény szerint; 3. A’ mos
tani cortesek összehívása, hogy új választó tör
vényről tanácskozzanak. Az első eszköz ellenke
zik Felséged elvével, elhatározott szándékával, 
miként minden fontos kérdésben a’ haza tanácsá
val akar élni, és a’ képviselő kormány termé
szetével, mellyben a’ választás törvénye élettör
vény, mert ez maga is egy egész alkotványt fog- 

i lal magába. Felséged nem fogja magát olly esz
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közre határozni, melly a’ probléma megfejtését 
kizárólag a kormány rendelkezésére bízta, mert 
azt tudja Felséged, hogy a’ nyilvános biztosítvá- 
nyok megtartása legjobb gyámola a1 thrónnak. 
A’ második eszköz más környöletekben könnyű 
’s alkalmazható volna, de a’ mostani viszonyok
ban nem. Hogy követek a’ választás fenálló rend
szere szerint választassanak, erre szükséges a’ 
városi hatóságok együttmunkálása, mellyek még 
az új végzetliezképest nem minden tartományban 
állítattak-fel. Ezen felállítást el kellene várni, ’s 
ez esetben a’ cortesek csak négy hónap múlva 
gyűlhetnének-össze, illy haladékot pedig az or
szág mostani helyezete, kivált a’ köz hitel miatt, 
meg nem enged. E felett a’ gyanakodó indula
tok úgy tekinthetnék az összehívás halogatását, 
mint a’ ministerektől ígéreteik teljesítésének ki
kerülésére származó eszközt, már pedig a’ köz 
véleményt és önmagát becsülő ministeriumnak 
őrizkednie kell a’ gyanúnak még árnyékától is. 
E’ szerint meg van mutatva a’ mostani cortesek 
összehívásának szüksége; c’ rendszabás legegye- 
nesebb, és legkönnyebb, ’s a’ köz akaratnak e- 
gyedül a’ fenálló cortesek azon törvényes orgánu
ma, melly tol Felséged a’ dolgok jelen helyzeté
ben tanácsot kérhet. E’ gyűlés, mellynek ülései 
másfél hónap múlva megnyittathatnának, az új 
választási törvényt, melly szerint a’ következő 
cortesek összehívatandók lennének, ’s az igazga
tás legsürgetőbb ügyeit tanácskozásba vehetnék. 
Parlamenti időszakunk azonnal elkezdődik, mi
helyt az új választási törvény megkészül ’s az új 
cortesek összegyűlnek. A’ nyilvános hatalmak el
osztása és súlyaránya, a1 thrón kiváltságai, a’ 
nemzet jusai, a’ miuisterek felelősége , az orga- 
nicus törvények, sőt a’ választás törvénye is, ha 
czélirányosnak fog találtatni, végképen megha- 
tároztathatnak. Ha e’ politikai kérdések megfejt
ve lesznek, akkor aztán a’ thrón és nemzet ki
zárólag az igazgatás tárgyaira, a’ nemzeti gaz
dagság és nép jólétének forrásira, mint minden 
kormány alapjára ’s czéljára, fordíthatják figyel- 
möket. Ezeknél fogva szerencsém van Felséged
nek javaslani a’ monarchia mostani corleseinek 
Összehívását, hogy a’ jelen előterjesztésben tisz
telettel kijelelt czél eléressék. A’ palotában Sept. 
28dikán 1835. J Alvarez Mendizabal.“

Statusministerium. „Uram! Miután regens 
királyné Ö Felsége az urat, belátása, törvényes

és politikai esmereteinél fogva, egy exceádból és 
más négy tagból, kiknek kinevezését fentartá 
magának Ő Felsége, álló junta elölülőjévé ne
vezni méltóztatott, hogy választási tör\ényter
vet javaljon Ő Felségének, ki ezt majd a kö
zelebbi cortesek jóváhagyása alá terjesztendi, 
nem kételkedik 0  Felsége, hogy exceád ’s tár
sai, mélyen érezve a’ monarchia jövendő erős 
fenállása és jóléte eránti fontosságát olly törvény
nek, melly politikai alkotványának csaknem 
minden elemeit magába foglalja, ezt azon szorga
lommal ’s ítélettel fontolják-meg ’s készítik-el, 
melly az urakat bélyegzi, ’s a’ miilyent kíván
nak a' köz érdekek és nagy veszélyek, mellyek- 
tői a’ hon fenyegettetik, de a’ mcliyeken 0  Fel
sége fel világosodott, ’s a’ thrón és nemzet jusait 
egyenlő rangba helyheztető személyek összehatá- 
sa által győzedelmet venni remél. ISept. 29ikén, 
1835. J. Alvarez Mendizabal. Don J. Maria Ca- 
latravához, Spanyolország és India legfőbb tör
vén} székének ministeréhez.“

A’ Gazette de France állítja, hogy las Navas 
gróf, mivel ő az andalusiai junták által nevezett 
vezér, ’s maga nevében a’ kormánnyal semmi egye
ségre nem léphet, a’ juntáknál jót-állott Mendizabal 
űrért A’ cortes egybehívó végzetet megelőzött 
nyilatkoztatást Arguelles készítő , ki ha a’ junták 
ezt elfogadják, a5 ministeri előíúlőséget általve- 
éndi. Ha elegendő követek éikezendnek Madrid
ba, Nov. lödika előtt is elkezdődnek az ülések. 
Quiros hadi alstatus-titoknok bel} éré Facundo In
fante 182‘iben cortes-küvct neveztetek. Mendiza
bal úr Quadalquivir folyónak Andujarig hajhóz- 
hatóvá tétele végett Londonban egy társaságot 
szándékozik alkotni. Ugyanott akar részvény-tár
saságot alapítói, az eladó spanyol nemzetijavak 
megvétele végett; mint tett már elébb Portugálra 
nézve is. A’ sevillai junta az ottani káptalanra 
majd két millió reált vetett a’ nép felfegyverzése 
tekintetéből

Ugyan a’ Gazette de France a’carlista fő szállás
ról, Estelidből, emez Oct. ődiki tudósítást közli: 
„V. Károly Ő Felsége még városunkban van; ma 
reggel megszemlélte az újonczokat, kik enthusias- 
mussal teL ék, ’s forrón vágynak a’ revolutiósok- 
kal megmérkőzni. C »rdova mint halljuk , Lerin- 
ben áll 20 ezer emberrel, ’s Gurrea, osztályának 
felével, tegnap Cataloniából Andosillába érkezett. 
Puebla de Argánzont, Vittoria és Miranda közt



-  < 280 ) -
fekvő kis erősséget, hat zászlóally és hét ágyú 
fogja ostronilani; ha e’ pontot elfoglaltuk, úgy 
Victoria el leszen szigetelve ’s nem sokáig állhat 
ellen. Pueblát 1100 ember őrzi. Villareal bará
tunk (ki Puebla ostromlását igazgatandja) Cordo
va távollctét, reméljük, használni fogja.

Almodovar gróf, Valencia főkapitánya, Sept. 
22dikén illy rendeletet bocsáfa-ki: I. Czikkely. 
A' pártosok által óitalom nélküli személyeken el
követett minden gyilkosság úgy bosszultatik-meg, 
hogy a’ peniscolai rakhelyen levő rebellisekből 
kétannyi lövetik agyon, ha t. i. senkise fogatott 
volna el a’ vétkesek bandájából. 2. czik. Minden 
személy, ki sein a’ nemzeti őrséghez, sem a’ 
hadsereghez nem tartozik, e’ rendelet kihirdetése 
után 21 óra alatt, vágó, szúró ’s lövő fegyvereit 
a’ helybeli tiszthatóságnak köteles átadni. E’ ha
táridő elmúltával az ellenkezőleg cselekvő agyon 
lövetik. 3. czik. A’ kiD.Carlosnak vivatot, vagy 
pedig a’ szabadság és a’ két királyné ellen mue- 
rát kiált meglövetik. 4. czik. Hasonló büntetés 
alá esik az is, ki lazító iratokat terjeszget, akár
mi nemű zendülésre alkalmat ad , a’ lázadókkal 
levelezik, fegyvert, eleséget vagy hadi szereket 
szolgáltat nekik. 5. czik. Lármakor, a’ general- 
mars után fél óra alatt, minden nemzeti őr tar
tozik csapatja soraiban tisztjei előtt megjelenni. 
A’ ki e’ kötelességet nem teljesíti, akármellyik ve
zér által iefegyverkeztetik ’s elfogatik 6. czik. 
Minden utczai összecsoportozás, a’ generalmars 
után fél órával, egyszeri felszólításra , fegyveres 
erővel veret ik-szét, felmaradván az clfogottak el
len teendő nyomozások. Három személy együtt 
léte összeeső dőlésnek fog tekintetni. 7. czik. A’ 
jelen rendeletben felhozott vétkek megítélésére 
biztosságot fogok nevezni, mellya’ nemzeti őrség 
és hadsereg egyenlő számú tisztjeiből álland. E’ 
rendelet végrehajtása a’ tiszthatóságokra bízatik 
legszorosabb felelet terhe alatt A perlekedésben 
’s büntetés megszabásában csak rövid utat köves
senek , ’s mihelyt elegendő bizonyítvány adatik 
elejökbe, azonnal mondják-ki az Ítéletet. Én az 
ítéletet minden jó polgárok megelégedésére gyor
san végrehajtatom; mert elszánt akaratom az el
lenséget példával rettenteni, ’s a’ köz csendessé
get, akármibe kerüljön is fentartani. A’ Journal 
des Debats e’ rendeletről így szól: ,,E’ rémítő ’s

utálatos irományt nem szükség magyarázgatni; ez 
legjobb felvilágosítást ad azon anarchia állapotjá
rói , meliybe Spanyolország süllyedt.“

A’ Memorial Bordelais írja: hogy a* corte- 
sek oppositiói tagjai Toreno grófot, mint Asturia 
követét, kizáratni szándékoznak, mivel ő , több 
junták által honárulónak nyilatkoztatván, nem 
méltó az estamentóban ülésre. Ez mássa lenne 
Burgos úr kizáratásának a’ procerkamarából, mi 
Alava general indítványára, Amarillas marquis 
segítségével történt. Mendizabal úr, de la Bosa 
úr nemes példáját követve, lemondott ministeri 
díjáról. A’ regens tanácsot eloszlatni akarja, ’s 
Amarillas marquisnak és Ofalia grófnak megüze
nő, kérnének külföldi utazásra engedelmet. így 
lecsilapítani reményű a’ túlságos liberalisták kö
veteléseit , kik azért zúgolódnak, hogy ezen két 
személy a' titkos tanács feje; ezek távollétével 
ugyanis egészen semmivé lenne a’ tanács.

Madrid Üct. 7dikén. Espronceda és Berna- 
bea urak, kik Navas grófhoz alkudozás végett 
valónak küldve, Oct. 4dikén jöltek-vissza Man- 
zanarezből. Beszélik, bogy Bernabeat Navas gróf 
még Manzanarezbe érkezte előtt megakará lövet
ni ; de Don Espronceda közbenveíése megmenté 
életét. E’ követek tudósítása szerént mintegy 2 
ezer katona van Navas gróf vezérlése alatt. Mi
dőn a’ követek elibe terjesztek, hogy minden e- 
rőt a’ köz ellenség ellen szükség fordítani, ezt 
feleié: Don Carlossal keveset gondolok; fő ezé- 
lom Andalusiat, szülő földemet megszabadítani. 
Ulloa cadixi követ az ottani junta azon nyilatko
zására, hogy cortes követi felhatalmazása meg- 
semmisítetett, azt feleié; hogy polgártársaitól 
szabadon választatott, ’s követségét mind addig 
le nem teszi, míg választói őt bizodalmukra mél
tatlannak nem nyilatkoztatják. Alcala Galiano 
kész visszalépni, de szabad akaratjából, ha a’ 
junta a’ cortes öszveüléscig határozatát vissza nem 
veéndi. Merino Palanzuelosnal, Burgostul 4 órá
nyira megveretett; ’s több tiszteket vesztvén-el 
maga nagy nehezen szabadúlhatott-meg az elfoga- 
tástól. Legújabb tudósítások szerént a’ portugáli 
seregeknek Spanyolországba menetele nem való- 
sult-meg; mert a’ lissaboni kormány csupán D. 
Carlos, nem pedig más pártok ellen is akar se
gítséget küldeni.

Kiadja Ku l t s  ár A .—Szerkezted G a l v á c s y -  Zöldkertutcza (\^o(dböcfjer?@af]e) 498. sz.
Nyomtatja V r u 11 n t r - K á r o l y i  Uruk' Miauja 612 fiám.
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A' 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 h o z .

Előfizetési figyelmeztetés

i r á n t .
Közelgetvén a’ pesti novemberi vásár, melly az előfizetési pénzek felküldésére biztos alkalmat 
nyújt, egész tisztelettel szólítjuk-fel t. ez. Pártfogóinkat 's a’ nagy érdemű magyar olvasó Kö
zönséget, bogy a’ jövő 1836ra nemzeti újságunk iránt, melly a’ j ó t , hasznost és szépet ter
jeszteni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest az alólirt hivatalhoz 
küldendő leveleikben minél eléhb megfenni méltóztassanak. A' Hazai ’s Külföldi Tudósítások
nak Hasznos Mulatságival ’s Hirdetésivel együtt a’ jövő 1836ban is előfizetési ára félévre —  
Pesten és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , postán pedig 10 forint, egész évre 20 f. v.czé- 
dulában. A’ cs. k. postahivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt ezután is 
szíves örömmel küldjük*meg,e’ nemzeti újság terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes 
bizodalommal kérve-ki. Pesten 1835. October 24dikén.

A* Hazai ’s Külföldi Tudósítások szer. ’s kiadó hivatala 
(Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)

W e i d i n g e r  A l o i z ,
pécsi könyvkötő- és árosnál, és minden pesti könyvárosnál, pesti Leopold vásárkor

, megszerezhető:
É s z r e v é t e l e k

Csorba András úrnak ezen czim alatt kiadott munkájára:

„ V e z é r “
a ’ t e r m é s z e t e s e n  m i v e i t  m e z e i  g a z d á l k o d á s r a .

I r t a
H  ö l  c z  e l J ó z s e f e  

i s p á n y.

A’ Szent Biblia iránt.
Az első füzet elkészülvén a’ Pesti Leopold vásárra, felszóllítatnak ezennel a’ lit ti. Előfízeíó 
Urak, ne sajnálják azt elvitetni, és egyszersmind a9 2dik füzetre az előfizefést beküldeni. 
Mind a’ négy füzetnek előfizetési ára: nyomtató-papiroson 4 for.; Velinen 8 fr. ezüstpénzb. 
E’ Sz. könyvnek formátuma éppen ollyan, mint a’ Hildburghausen és New-Yorkban 1831 ben 
megjelent pompás Bibliáé. Pest, October 28. 1835.

Trattner és K á r o ly i .
Második Félesztendő 1835.



H a l l a t l a n  m u n k a
ifjabb Kilian György könyvkereskedésében Leopoldvásárra okve*

teilen megjelenendő:

A’ tüdővész gyógyítható
Ramadge orvos tanártól,

angolból fordítva és jegyzetekkel kísérve D. Hohnbanm főorvosi tanácsnok által
magyarositá

N É  M E T H Y  J Ó Z S E F
4 k ő r e  m e t s z e t t  és s z í n e z e t t  l appa l .  (

Tapasztaltam, hogy egy nyavalyának gyógyithatósaga l e h e t s é g e s ,  melly mind ez ideig 
orvosolhallannak tartatott; még pedig a’ gyógyszer nem áll valami gyógyszertári A R C A 
IN UMból ,  hanem egyszerű múszerlegi minden esetben alkalmazható folyamatból (Processus). 
Az a’ mi mindezideig sötétségben volt, már most, reményiem, fölvilágosodott, és azon 
örvendetes meggyőződés vigasztal, hogy, ezen kis iromány által, minden eddigi, csupán 
csak véleményeken nyugvó s o r v  a d á s i  gyógymódok, mellyek gyakran a’ nyavalyát inkább 
nevelik , hogy sem gyógyítanák a’ régiségnek több hasonló hibás gyógymódjaival együtt —  
mellyekre csak sajnálkozva és pirulással emlékezhetünk vissza, érdem feledékenységökbe 
fognak süllyedni. ______________________ . __________________________  (2)

(I) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik,  hogy f. e. November 25kén szokott reggeli órákban az O - Budai kir. 
kam. praefectusi hivatal épületében tartandó nyilvános árverés útján a’ Budai császármalom, 
minden hozzátartozó épületekkel, vászon- fejérítővel és úgy nevezett Lukács-fördővel együtt 
1836dik esztendei Januarius Íjétól kezdve számítandó egymásutáni három esztendőre a’ leg
többet ígérőnek bérbe adatni fog.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei, cautióval, és megkiván- 
fatni szokott egyébnémüekkel ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. A’bérlet feltételeit, fenn- 
kijegyzett helyen a’ nyilvános árverés előtt is megtudhatni. Az árverés után semminemű aján
latok sem fogadtatnak el. Budán , October 23kán 1835. ( 3 )

(1) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. Helytartótanácsnak folyó esztendei Sep
tember hónap 22dik napján 29378. szám alatt költ kegyes rendeléséből, Tolna vármegyében 
fekvő s a’ Duna Földvári uradalomhoz tartozó Kömlöd helységben egy plébánia háznak épi- 
tése a’ helybenhagyott költségekből árverés útján legkevesebbet kérő értelmes mesteremberek
nek leend általadandó, ezennel felszóllittatnak mindazon mesteremberek, kik azon plébánia 
háznak építését a’ felyebbvaló helybenhagyás reménysége alatt és a’ köttendó szerződés mel
lett elfogadni szándékoznának hogy f. e. November hónap 26dik napján a’ Duna Földvári 
tiszttartói hivatalban a’ komi vés munkáért 105 fr. 51 kr. az ács 139 fr. 56 kr. asztalos 35 fr. 
12 kr. lakatos 45 fr. 16 kr. üveges 11 fr. és a’fazekas munkáért 10 ft pengő bánatpénzei meg
jelenni igjekezzenek, hol a* felsőbbség által helybenhagyott terveket, és építményi költségek 
jegyzékeit, valamint a’ köttendő szerződés feltételeit addigis megtudhatják. Költ Duna-Föld- 
váron, October 27dik napján 1835. (3 )
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(1) Haszonbérlési-hirdetmény. T. Fehérváry Miklós urnák, Tek. Pest 
vármegyében, Törteién lévő rész jószága, az l836ki újesztendő naptól kezdve, árendába 
adandó. A’ feltételeket meglehet tudni Pesten, tabuláris ügyvéd, Várady István urnái. (3 )

ifjabb Machó Vencze!
polgári férfi szabó mester,

tisztelettel je len ti, hogy az ő nem régiben újonnan felálitott r a k t á r a  (Pesten, úri utcza 
426. szám) mindenféle őszi és téli öltözetekkel elegendőképen bővelkedik; — mellyek a’ 
Jegillendőbb és jutalmasabb áron megszerezhetők. Továbbá minden érdemes kívánságnak 
teljesítésére, kész és pontos szolgálatját alázatosan ajánlja. £3)

(1 ) A’ Méltóságos Szexárdi uradalom részéről közhírről tétetik , hogy a’ f. e. No
vember hónap 23dik napján délelőtti órákban Szexárdon a* tiszti cancelláriában tartandó 
árverés útján:

lör A’ Palánkai puszta, melly Szexárd és Tolna mezővárosok közt fekszik 752* hold 
kiterjedésű, és a’ szükséges gazdasági épületekkel ellátva v a n , az 1836dik esztendei Április 
hónap 24dik napjától fogva 6 esztendőre,— 145 fr. 30 kr. pengő bánatpénznek előre való le
tétele mellett haszonbérbe fog adatni.

2or. Az egész Szexárdi uradalomban esendő méh dézma a’ három következendő 1836. 
1837. 1838. esztendőre, 12 pengő forint bánatpénz mellett, haszonbérbe fog adatni.

Mellyre nézve a’ bérleni szándékozók a' fent írt napra és helyre, a1 kitett bánatpénzei 
ellátva,^illendően meghivatnak. Költ Szexárdon October lökén. 1835.

H an au er K . Ján os t i s z t t a r tó .  (3 )

(2) Állandó bizományi (commissions) raktár,
hol „ P akfong F ran k14 jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtatik: Pesten 
Jungk Keresztély polg. úrnál, Trescherházban a’ serviták piaczán közel a’ fejérhajó fogadó
hoz; Erdélyországban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a’ 
veres sasnál; Kanisán, Rosenfeld Jakab; Eperjesen, Handl S. E. ; Lőtsén, Ziegler Jakab ; 
Losonczon, Hlavats I. P .; Győrben, Heifler Sám uel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a’ 
nevezett helyeken mindennemű megbízások elfogadtatnak.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 ft. pp. megvétetik. F rank F eren cz  o o

E g g e n b e r g e r  J ó z s e f
könyvárosnál Pesten, a’ Barátok piaczán a’ királyi Egyetem könyvtárának általellenében, 

sok más új könyveken kívül következendők is jelentek-meg: (árok pengő pénzben.) 
F e j é r  G y ö r g y ,  az ember kiformáltatása esmérő erejére nézve, vagyis a’ közhasznú Me- 

taphysika, nagy 8rét Budán 1835. csinosan kötve 1 fr. 30 kr.
S e b e s t y é n  István. Messiologia, a’ vagy az ó Testamentomi sz. könyvekben kihirdettetett 

Messiásról szólló nevezetesebb jövendöléseknek, az eredeti zsidó nyelv szerint rövid meg- 
világosítása ’s chronologiai előadása, egy értekezéssel a’ Messiásról, ’stb. 8rét Budán, 
1835. 1 for. 12 kr.

N a g y  Ká. roly.  Arithmetika. Számírás különös jegyekkel, nagy 8rét Bécs 1835. csinosan 
fűzve 1 for. 40 kr.
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B a t s á n y i  J á n o *  poétái munkaji, második megbővített kiadás, a’ szerzőnek képével (gyö
nyörű aczélmetszés) 8rét Budán 1835. csinos boritékú kemény táblába kötve 1 fr. 24 kr.

T o l d y  Kézikönyve a’ magyar költésről.2 kötet, nagy 8rét, Pesten borítékba fűzve 4 fr.
N a g y  B r i t t a n n i a  polgári alkotmányainak rövid előadása. 8rét Budán 1835. borítékba 

fűzve 24 kr.
S r á n y i 1. Status-adóságok, és Status-papírosok különös tekintettel az Austriai financziára 

előadva, nagy 8rét Pest. borítékba fűzve 2 fr. 10 kr.
N o v á k  D. Hajdan közép- *s újabbkori híresb képírók, szobrászok ’s rézmetszők életrajza, 

8rét Budán 1835. fűzve 1 for. 20 kr.
A c h i l l e s  h a r a g j a ,  az az, összeveszése a’ legvitézebb és legerősebb görög vezérnek Achil- 

leusnak a’ Myrmidonok Fejedelmének, a’ fővezérrel Agamemnon királlyal a’ Trójai os
trom alatt, a' görög Homerosból fordítva, lőrét 1835. fűzve 24 kr.

S c h o e p f  Aug.  Orvosi rendszerek, gyógymódok, ’s némclly rokon tárgyakról. 8rét Pesten
1835. fűzve 48 kr.

F l ó r  Ferencz Dr. a’ tetszholtak felélesztésökről szóló tanítás. 8rét Pest 1835. kötve 1 fr.
U z o v i c s  S. emberbaráti közlés éghetetlen új nemű házfedélről. 8rét Posony 1835 füzve4őkr.
K ö z h a s z n ú  száz esztendőre szólló kalendáriom egy igen hasznos gazdaságbéli kalendári- 

ómmal, 8rét Pest 1834. fűzve 36 kr.
M a g y a r o r s z á g  történetei rövid előadásban a* hazai ifjúság számára. 8rét Pest 1834. 

fűzve 20 kr.
B r e d o v  G. G. Nevezetességek a’ világ köztörténet tudományából, alapoktatásul fordítva a’ 

tizenkilenczedik megjobbitott kiadás szerint. 8rét Pest 1835. fűzve 36 kr.
P a p p  lg. Magyar Poésisa’ tanuló ifjúság közhasznára második kiadás. 8rét Pest 1835 fűzve 30 k.
M á r t o n  I s t v á n  Prof. új deák Budimenta, vagyis a1 deák nyelv első kezdete, kilenczedik 

kiadás. 8rét Pest kötve iO kr. kötetlen 30 kr.
S c h e d i u s  Ludovi. Principia Philocaliae, seu Doctrinae pulcri- 8vo Pestini 1 fr. 30 kr.

Példátlan olcsóság.
Ezen következendő könyvnek nagyobb és könnyebb terjesztése okáért, a’ tulajdonosa el
szánta magát, ezen classicus munkának árát iIly csekélységre meghatározni.
B a r k l á j u s  J á n o s  A r g e n i s s e .  Fordította néhai Fejér Antal. 2 kötet legnagyobb 8rét 

írópapiroson. 1150 lap, 40 rézre metszett képpel, kötve csak  2 for. (2 )

Valero J. A.
(3 ) gyámok és nagy kereskedő Pesten

jelenti alázatosan, hogy a” jövő pesti Leopold-vásártól kezdve rakhelye az új vásárpiaczon
Almásy ó excja házában 257dik szám alatt leend, ’s tisztelt vásárlóinak becses bizodalmát
ezentulra is kikéri. f6^

)( 0 )(

( 2 )  H i r d e t é s .  A’ nagym. m. k. udvari Kamara részéről közhírré tétetik, hogy a’ 
királyi fiscus részéről némelly régi görög, nevezetesen Ildik Fülep, és Nagy Sándor hajdani 
Mfiiidoniai-Lysimach Thraciai- és Seleucus Syriai-királyok idejéből való ezüst pénzek, f. észt. 
November Okén aJ szokott reggeli órákban a’ pesti királyi harminczad’ épületében tartandó 
árverés útján azonnali készpénzfizetés mellett, részenként, vagy darabonként i s , elfognak 
adattalak Budán Mindszent hava llk én  1835. (3 )



X o  X
(3) Árverési-hirdetés. Sz. k. Szeged városa polgár-mesteri hivatala előtt e’ f. 

észt. Szent* András hava’ 23kán reggeli 9 órakor tartandó közárverés útján 1836dik észt. Szent 
György hava* Isó napjától kezdve, 1839dik évi Bojt más hava' utolsó napjáig terjedő tiszai 
cs úgynevezett Szilléri halászat, — ’s szinte azon 1836dik észt. Pünkösd hava’ lső napjától 
kezdetét veendő, ’s I839d. észt. Szent György hava’ utolsó napjáig terjedő Tisza hídi vám- 
szedésnek jövedelm ei, három egymásután következő esztendőre kifognak héreltetni, — melly 
határidő a’ válalkozóknak a* kitett napon a’ halászatra 25, a1 hídra nézve pedig 1520f.bánat
pénzei felkészülve leendő megjelenések végett olly hozzátétellel, hogy a’ bérlési feltételek 
a’ polgár-mesteri ’s számvevői hivataloknál minden időben megtudhatók, közhírré tétetik. —  
Szegeden 1835dik észt. Szent-Mihály hava 7ről. Sz. k. Szeged városa tanácsa által. (3 )

( 2 )  N a g y  V e n d e g f o g a d o  b é r l é s e .  Feltér vármegyében kebelezett Baratska 
’s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz Fehérvárra vezető ország 
út* közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-sziunel, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
’s e végre árverési határ időül f. e. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)

(2) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamara részéről jelentetik : hogy egy 
válogaott 508 darabból ál ló,  néhai Zorkovics Anna halálával a’ kir. fiscusra háromlott ásvá
nyi gyűjtemény, mellyet a' hozzáértők 260 pengő forintra becsültek, keményfából készült 
szekrén>ével együtt Budán a’ kamarai épületben e’ folyó év November 9kén az oda fenn k i
tett becsli ár alatt is kész pénzért el fog adatni. A’ lajstromot gyűjteménnyel együtt reggeli 
nyolez ó itó l fogva délutáni két óráig ugyan itt Budán a’ kamarai épületben naponként meg 
lehet teknteni. A’ kik pedig a’ fenn kitett napra meg nem jelenhetnének, ebéli Ígéreteiket 
írásban is legfeljebb November elsőig a’ fenn tiszteltt nagymélt. Kamara elibe terjeszthetik. 
Budán Oa 3kán 1835. (3)

( ! )  Hirdetés. A* nagymélt m. k. udvari Kamara rendeléséből közhírré té tetik : 
hogy a’ negüresült Tapolczai Apátursághoz tartozó Miskolcz városában helyhe/tetett vágó, 
úgyszinte liskolcztól egy fertály óra távolyságra lévő C s a b a  helységében fekvő F e l s ő ,  ne
vezetű viz malmok azokhoz tartozó épületekkel, mellyek már most fundamentomhól helyre 
álitattak, i mellynek elseje négy lisztelő kövekkel, másodika három tisztelő, két kásás kö
vekkel, éi egy kender törővei bir, jövő lS36dik esztendei Januarius hónap első napjától 
kezdve há^m egymást követő esztendőre a’ szokott árverés útján folyó észt. November l ld.  
haszonbérb ki fognak adódni. A’ kiknek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon a’ 
fent irt napa, Mindszentre, a’ tiszttartói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei el
látva jelenjnek-meg. Költ Budán Mindszenthava 16kán 1835. (3)

(3, Hirdetés. Egy középkorú, catholicus, nőtelen ember, ki a’ tudományokban 
és muzsikáin, úgymint: éneklésben, hegedűben ’s klavirban helyes tanítást adhat, és már 
néhány esztndő óta falusi Uraságoknál tanított is ,  kívánna ismét illy tulajdonságihoz alkal
maztatott f^lalatosságot. Iránta bővebb tudósítást nyerhetni, bérmentes levelek útján, a’ 
H a z a i  ’« K ifö ld i T u d ó s í tá so k  szerkeztető hivatalánál. (3)
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I f f  K i l i a n  G y ö r g y ,
Könyvárosnál Pesten váczi-útczáhan, hajdani Fessl házban mindekkorig a’ következő kü- 

lombfele munkák jelentek m eg: (árok pengő pénzben.)
M a g y a r  é s  n e m e t

B e s z é l g e t é s e k .
A két nyelvet beszélni kezdők számára. A’ straszburgi kedvelt beszélgetések1 tizenötödik kia

dása szerint alkalmazta
, . C s a t  6 P á l  3

a magyar nemzeti tudós társaság levele/ő tagja. Sadret, Pesten 1834. 1 for. 12 kr.

Franczia Grammatica
fHLS x f n,n)en niPS^°^íaló tanításmód szerént franczia classicusokból választott tanúságos péf- 

í 't % m c ^Vl a80Slíva > különös tekintettel az öntanításra Magyarok’ és Németek1 számára. 
l i t  r ? e m ( > u t o n  K. János , a1 pesti kir. tudományok1 egyetemében a1 franczia nyelv1 és 
. T . \ \ ra r e n , f ?  ”r°fessora, és ő cs. kir. magasságának 1stván főherczegnek a1 franczia nyelv
ben külön tanítója. -  Sadrét. Pesten, 1833. Keményen kötve 3 fr.
( S v a t t m i M j c  S rpvatW tíjvc , nncb einem neuen , íeícbtfafjíicfjen Se^rpfane bearbeitet, Mrd) íe^r- 

1fC* e eirPteI^ ö u é  ben frangö(t)djen GíafftFern erläutert, mit »onügiicfjer SíűcFftdjt auf fen ©eíbfL  
llntem cbt fúr ©eutfcÍK unb U ngarn.)

Grammatica anglica
e recentioribus optimisque fontibus deducta; addita cujusvis vocis recta pronmciatione ex 
i msinai i 'ocum bungaricarum sono condiscenda. In usum nobilis academicae ju/entutis bun- 
gaiae,  eorum piaecipue, qui nulla magistri acccdente opera, banc linguam c(>ndscere percu- 
pnint, a o a n n e  L e m  out  on in regia scientiarum universitate pestiensi gelicae linguae 
* i era tirac ordinario, anglicae et italicae linguaruni autem extraordinario Pofessore con- 
cinnata. 8vo Peslim , 1833. in compacfura anglica 2 fi.

i u r s d i c a ' c i v i i i s .,
e t

.  . S t y i a r e  J n r i s t a r u m  l a t in o  I l n n g a r i c u m , c m n
I z e x i c o  l e r m i n o r n m  j u r i d i c o r u m  l a t i n o - I m n g a r i o  ,  j u x t a  
ö t y l u m  h u n g a r i c u m  a n t i q u i o r e m  e t  r e c e n t i o r e m  í o n f e c t u i n

második kiadása
, , . K  a s s t c s If f  n á c z  3

i. , 0}ar írj }i  ut \ari  ágens úrtól, nagy 8. 2 kötet, angol kötésben, 5 fo 30 kr. pen. p.



Nagy, és Főrakhelye a Templomi Ékességeknek.
(3 )  Pesten a’ váczi útczában az Ámornál 26dik szám alatt F r ie s  A n ta l  ’s társasága cs. kír. 

priv. Selyem-szövet gyárának rakhelyén készen találtatnak nagyobb mennyiségben több 
száz darab Templomi Ékességek1-fajai, u. m. Pluvialék, Dalmatikák, ésK ásulák, akár egész, 
akár fé l, vagy közönséges ékességekkel gazdagítva, ezen kívül, minden lehető Reverenda 
matériák, u. m. Schvamilionok , Gros de Naples, Brünelek, Scottok , 3 Órátok, ‘s a 3t. egész 
és fél gazdagon virágokkal hímezve Templomi matériák, igazfestékü, és közönséges Damazst 
Zászlókra, Unom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de Naples és Moir, Quadrátok, Kapu- 
tziumok, Kamaurák, és Övék, mellyeket a1 Főtiszt. Papságnak a1 legillendőbb gyári áron 
alázatosan ajánlják _______________________  F ries  A n ta l  és tá r s a .  (3)

(3) Juhbélyeg ’s más egyébb vasszer készítmények jelentése.
Azon köztetszés; mellyet az alulirt, az altala föltalált juh-bélyegekre nézve n>ért, azon ujabbi 
jelentésre ösztönzi őt, hogy nála mindegyre találtatnak illy nemű kész, és tetszés szerint 
kiválaszthatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket megrendelőknek , bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elégség tétetik azoknak megkészitése által. IJasonlóképen ajánlkozik, ló- és szar
vasmarha-bélyegek készítése tekintetéből i s ,  pontos szolgálatával. Találtatnak az alulirtnáí 
végre még külön nemű vilanygébelyek ^Electrisirmaschinen) i s , a1 hozzájok való szükséges 
készületekkel együtt ’s a’ champegner butelliákhoz dugókészitő masinák. Költ Pesten 
üctoberben 1835. U e is z  L ő r i n c z ,

p o lg á r i  v a s s z e r - k é s z í t ő ,  m e s t e r , ú r i  u t c z a ,  b á ró  B r u d e r  h á z .

(3 )  Augustin Károly orgona és klavir csináló
P e s t e n  a1 K ir á ly ú t c z a  s z e g le t i  G y e r t y á n f y  h á z b a n  t i s z t e l e t t e l  a já n lja  s z á m o s  új f o r te p iá -  
n ó i t ,  v a la m in t  tö b b  f u v o lá s  a s z ta la it .  T a lá lta t ik  n á la  e g y  e la d ó ,  h é t  m u ta t ió ju  o r g o n a ,  j á t 
s z ó  a s z t a lb ó l  ’s  p e d á lé b ó l  á l l ó ,  i l l e n d ő  á r o n . U g y a n  ő  f e lv á la l  m in d e n  o r g o n a ig a z í t á s t ,  ú g y -  
s z in t e  m in d e n f é l e  f o r m á j ú ,  ’s  n a g y s á g ú  ú j o r g o n a  k é s z í t é s t  i s ;  m e l ly  m ű v é s z e t b e n  m u ta to t t  
ü g y e s s é g é r ő l ,  b á to r k o d ik  e g y  n a g y  t e k i n t e t ű ,  t ő le  n a g y o n  t i s z t e l t  u r a s á g n a k ,  a d o t t  k ö v e t k e 
z ő  b iz o n y s á g á t  id e  m e l l é k e l n i :

Levelemet előmutató A u g u s t i n  K á r o l y ,  Pest városában tartózkodó orgonacsináló 
m ester, ezelőtt négy esztendővel a’ Velenczei új templomban egy nagy tizenkét registerü 
orgonát készített; e’ napokban megjelenvén, hogy ha valami hibáját találná, azt megigazíta
ná, örömmel tapasztalta annak minden hiba nélkül való állását, sőt a’ tónusának kellemesebb 
hangja a’ stimolás után megszereztetvén, az orgonát egész tökéletességben találtuk. Kívánván 
illy emberséges embernek fáradságát, igaz ép munkálódását, nénuinémüképpen jutalmazni, 
azt, akárhová jövend, ajánlom, bizonyos lévén abban, hogy, ha felválalandó orgonában, 
iparkodását ’s pontosságát tiltani nem fogja, a’ szerző tellyes megelégedéssel czéljához jutni 
fog. Mellyrűl is megkérésére adtam ezen bizonyságtévő ajánlólevelemet. Yelenczén September 
25kén 1835. Id ő sb  JMeszlényi F e r e n c z ,

Velenczei közbirtokos, és a’ fám, jussai’ fentartója. (3 )

„Rajzolatok“
(3 j A’ tá r s a s  é le t- és d iv a tv i lá g b ó l♦

Kik e ’ czim a la t t i  l a p j a i n k a t ,  egész tehetségünkkel a’ nemzeti h a la d á s ’ ügyére szentelendő* 
k é t ,  jövő 1836dik esztendőre járatni óhajtják, f é l é v i  díját 5 pengő fr., vagy az egész évit 10 
p . frttal, a’ p e s t i  közelgő n o v e m b e r i  v á sá r r a  legbiztosabban küldhetendik a’ szerkesztőséghöz, 
D o r o t ty a -ú tc z á b a n  l l d .  sz. a. C z ig le r  h á z b a n ,  a ’ W u r m -u d v a r ’ tőszomszédságában.
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A" R a j z o l a t o k  jövő 1836ban is az Egyetem’ uj ö n t e t ü  b e t ű i v e l ,  a* legfino- 
mabb angol velinen, hetenkint, a’ legcsinosabb hazai ’s külföldi divatképekkel, kétszer fog
n a k  megjelenni. Lapjainkkal járó nemzeti-képtárunk jövendőre kirekesztőleg a c z é l -  é s r é z -  
r n e t s z e t ü  lészen, tartalmát pedig annyira ügyekezendünk közérdekű ’s közhasznúvá tenni, 
hogy benne mindenki hasznos és tudományos lelki táplálékot, nemes szívéldeletet *s erkölcsi 
mulattatást találhasson. Helyben a* R a j z o l a t o k  félévi díja 4 p. fr. egész évi 8 p. forint.

Szerkeszti ’s kiadja
M u n k á c s y  J á n o s .  (3)

(2 )  Fris Erdélyországi faggyú gyertyák,
a’ legjobb minőségűek , 25 fontnyi ládákban szerezhetők, a' vásár’ ideje alatt, Sztriberny 
János Ferencz’ nagykereskedésében Pesten a’ Józsefpiaczon. (4)

(2) Híradás. Tekintetes nemes Békés vármegyében Szarvas mezővárosában mél- 
tóságos Gróf Eszterházyné ő nagysága rátájának következendő részei 1835. November lsőjétől 
hat egymásután következő esztendőre árverés útján haszonbérbe fognak kiadódni, akár mind 
együtt, akár kissebb részekben is a’ haszonbérlők kívánságához képest, nevezetesen: Szarva* 
son 51^ urbarialis sessio , 172 házas zsellér az illető adózásokkal, 145 hold allodialis föld — 
egy kétkerekű száraz malom — három uradalmi lakó ház. — Csabán 7 5 | urbarialis sessio — 
9 0 | házas zsellér az illető adózásokkal, 365 hold allodialis föld; — Kondoroson az aradi úton 
túl lévő allodialis földből egy darabban 2600 hold. Az árverés Szarvason lészen a’ tiszttartói 
lakháznál f. e. November 24kén. A’ feltételeket megtudhatni Pesten ts felső Kubinyi idősb 
Kubinyi Miklós Causarum Director úrnál, és Szarvason Léeb József uradalmi tiszttartónál. (4

) ( '  0  ) (

(5 )  Vogel S. A. bútorgyáros Pesten
ajánlja mindenféle szobabútorokkal rakott tárát, mellyek közt tükrök , lüszterek és szoba- 
koczkázatok fparquetok) is találtatnak.

Ablak- és alcoven szőnyegek, továbbá ágyterítők rajzolat vagy kész mustrák után vá
laszthatók , és megrendeltethetők.

Nagyobb bútorozásokra leendő rendelések elfogadtatnak, ’s a’ mi készen nem találta- 
t ik,  az|gyorsan meg fog szereztetni.

Műveinek olcsó ’s a’ jelen idő’ körülményeihez szabott ára miatt reményű, hogy szá
mos vevőkhöz leend szerencséje.

Bútor raktára van: Pesten  a’ D o r o t t y a  ú te zá b a n  tu la jdon  16. s zá m  a la t t i  h á z á b a n , 
D ebreczenben  a’ N ém et ú te zá n  B. Vay házban. 0 0

A' Duna Vi zének á l l a p o t  j a  a ’  b u d a i  v i z m é r t é k  ez er  i n t  a z  o f e l e t t  1 8 3 5 -dikben
Oct. 29-dikén 6 Láb, 7 Hüv. 6 Von.

— 31-dikén 6 Láb, 4 Hüv. 0 Von.
— 30-dikán 6 Láb, 6 Hüv. 3 Von.

A3 Gabonának Peeti piaczi ára October 30-dikán 1 8 3 5 .
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P E STE N

M A G Y A R - É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y  Oct. 27dikén. A’ 374-76 orszá

gos ülésekben az alsó táblai Rendek a’ koz ha- 
szon\ételek arányzafáról tanácskoztak. A1 ío Ren
dek jedig elkezdték a’ T. czikkely vizsgálatát, 
és a’ kezdő §-t szavak többségével, az alsó táb
lával egyezőleg elfogadták.

Császárné és királyné 0  Felsége Augustus 
17dikén következő főasszon} Ságokat méltóztatott 
palota-dámáivá nevezni: Eszterliázy Karolina 
(szül. Praschma) grófnét; Wallis Mária (szül. 
Hoyos) grófnét; Bellegarde Julie (szül. Gudenus) 
grófnét; Pálffy Sidonia (szül. Lobkovicz) gróf
nét; Sándor Leontina (szül. Metternich) grófnét. 
Ő cs. kir. Felségének Oct. 12diki legfelsőbb ha
tározatánál fogvást pedig következő fő asszony
ságok neveztettek palota - dámákká: Lobkovitz 
Karolina (szül. Wrbna) herczegné; Nostitz Ka
rolina (szül. Clam-Gallas) grófné; Waldstein Ka- 
jetana (szül. Fünfkirchen) grófné; Thun Fran
ciska (szül. Thun) grófné; Kinsky Mária (szül. 
Czernin) grófné; Chotek Sarlotta (szül. Eltz) 
grófné.

Ő cs. kir. Felsége Junius 15diki legfelsőbb 
határozata szerént Dubnitzai Brany János urat a’ 
magyarországi fő hadi kormányszékhez élelem- 
tárgyakbeli referensé; Oct. 2diki legfelsőbb ha
tározatában pedig Aradon katona-őrizeti főorvos 
Wolff Károly urat sok évi ügyes szolgálatiért cs. 
kir. staborvosi czímmel felruházni kegyelmesen 
méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége Junius 28diki legfelsőbb 
határozata szerént Fiumei orvos-doctor Rinaldi 
Péter úrnak a’ cataneai (Siciliában) természettu- 
dományok-akademiájától küldött levelezőtagi ok
levél elfogadhatását kegyelmesen megengedni mél
tóztatott.

A’ magyar Haza szeretve-tisztelt Nádorispá- 
nya, cs. kir. Főherczeg Ő Fensége, néhai Ta-

Második Feleszi emlő*

183 5.
nárky József úr halála által az országos pénztá
roknál megüresiilt pénztárnoki tisztségre tekinte
tes P a j t h é n y i  S á n d o r  urat, több nemes vár
megyék táblabíráját ’s a' nevezett országos pénz
tári hivatal eddigi rendes ellenőrjét 15 évi pon
tos, fáradhatatlan szorgalmú ’s hív szolgálatinak 
tekintetéből, kinevezni kegyesen méltóztatott. 
Az így megüresült ellenőrséget ugyan csak Ná- 
dorispány Ő Fenségének kegyes kinevezése által 
Vezerle János úr nyeré.

(Kir. kamarai híradás).
0  cs. kir. Felsége a’ bánáti kir. bánya-igaz

gatáshoz bánya-törvényszéki referensé ’s közbí
róvá az alsó magyarországi főkamaragrófsági hi
vatalnál concipistaságot viselt Jendrassik Miksát; 
’s ugyanazon bánya-igazgatáshoz egy üres köz
bírói és főkoh-igazgatói tisztségre Felsőbányái k. 
kohmester Scharsmidt Ferenczet méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

Szenesi kir. kam. erdős Fluck József, és 
sóvári sóperceptor Kapcller Ferencz meghalá- 
1 óztak.

Sáros vármegyében Eperjesen folyó hónap 
20dikán tartatott tisztújitás szerént első-alispán: 
Péchy Imre; második: DesseőffyJózsef; főjegy
ző Kapy István; aljegyzők: Bornemisza Sándor, 
Márjássy Ágoston; főügyvéd: Vinkler János; 
aliigyvéd: Berzeviczy Emmánuel; számvevő: 
Desseőffy Kristóf; főadószedő Péchy Benjámin; 
ellenőr: Kádas Gábor. A’ Tárczai felső járásban 
főbíró Péchy András, albíró Tahy Albert; adó
szedő: Péchy Mihály. A’ Tárczai alsó járásban : 
főbíró Sárossy Imre, albíró Fűzy Ignárz; es
küitek Dubovay Mihály, Duka Péter. A’ Siro- 
kai járásban főbíró: Bertóthy András; albiró: 
Hedry Péter; adószedő Podhorányi; eskiittek: 
Munkácsy; Bertóthy. A’ Szekcsői járásban főbí
ró Raszlaviczy József; albíró Semsey Albert; 
adószedő: Desseőffy János; esküttek : Szinyey 
Miksa, Kohányi Antal. A’ Makoviczai járásban

S z o m b a to n  M in d -^  u n t  hó' 31 d ik  n a p já n .

36. Szám.
HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
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főbíró Semsey Pál; albíró: Péchy Ambrus; adó-j 
szedő : Zombory István ; esküitek: Kohányi Ist
ván, Fej ér vary István. A1 Taplyai járásban: fő
bíró Bideskúthy József; albíró Fejérváry Pál; 
adószedő ísemsey István; eskiittek: Tivador Jó
zsef; Bertótliy Ödön. A’ tisztválasztás szép ren
del, felkiáltás által ment-végbe.

A’ Tudom. Gyűjtemény Septemberi köteté
ben „a1 magyar nemzeti Museum gyarapodásai“ 
czím alatt ez íratik: ,,Tek. Bilinek József úr, t. 
ns Csanád és Csongrád vármegyei táblabíró, ’s 
a’ mélt. Nagykárolyi Károlyi István gróf jószá
gainak gazdasági kormányozójuk, mint a’ tudo
mánynak buzgó kedvelője, a’ Füzéri uradalom
hoz tartozó ’s Abaúj-vmegyében fekvő kápolnai 
pusztának krumpli földén 1834ben találtatott ’s 
kerékded fehér márványba metszetett némelly 
igen régi emleképet íme köriilírattal: „MO: HE- 
RIAM. di PESCEIORUM FENI ATI“ a’ magyar 
nemzeti Múzeumba küldött.“ Ugyan e’ kötetben 
tek. Horvát István szerkeztető úr a’ szvederniki 
paraszt deák költőről ezt írja: „Wanoch Adám, 
Trencsin vármegyei szvedernik falunak sírásója, 
mind a’ mellett is , hogy csak az alsóbb oskolá
kat végezte, ’s azóta folyvást paraszti munkákat 
gyakorol, a’ legnagyobb könnyűséggel írja a’ va
lóban figyelemre méltó deák verseket. A’ Vág 
vize nagy kiáradásának káros következéseit egy 
hosszú költeményben oily szerencsésen előadta, 
hogy azt a’ mívelt munkákat kedvelő finnyás 
olvasó is gyönyörködve hallhatja.“ Itt közölvén 
tek. Horvát István úr a’ nevezett költőnek egy 
alkalmi deák versét, közleményét e’ szavakkal 
zárja: ,,IIa, a’ mit sok együgyü cselekszik, ke
veset fogunk gondolni Cicero, Horatius és Vir- 
gilius hatalmas nyelvével, majd a’ falusi sírások 
nálunk a’ míveltségnek nagyobb fokán fognak ál
lam. Szeressük lángoló hévvel nemzeti nyelvün
ket, mert ez legszentebb kötelességünk: de gya
koroljuk illő és szükséges gondal azon tudós nyel
veket is, mellyeknek örökké becsben maradandó 
remek íróik vágynak! Költőink Schiller, Wie
land és Göthe szerepét szeretik játszani, feledvén: 
hogy e‘ nagy német költők előbb lábaik alá szeg
ték a’ görög és rómaiclassica literatura temérdek 
kincseit ’s úgy kezdették a’ német nyelvet dicsői- 
teni.

Esztergomból ’s több szőlőtermő helyekről

érkezett levelek szerént az idei szüret kevés, de 
meg savanyú borral fizetett.

Zá g r á b ,  Oct. 2 tikén. Az Ogulini őrvonalnál 
közelebb mult Junius hóban történt csata óta a’ le
folyt négy hónap alatt eddig hallatlan csendességben 
voltak a’ Bosnyákok, ’s lehete gondolni, hogy 
illy megfenyítés után végre békés szomszédokká 
válnak, ’s birtokunk iránt tekintettel fognak vi
seltetni. Azonban Oct. 12dikén a’ Nagy Kladus- 
sai törököknek mintegy 120 főből álló csoportja 
(a’ nagyobb részt tartalékul hátra hagyva,) a’ 
Szluini ezred kerületében Malyevacz és Wallis- 
szeílo közt korán reggel földünkre ütött, ’s a’ 
határszélen fekvő házaktól, erőszakkal s fegyve
res kézzel, nagy számú szarvas marhát elhajtott 
Nagy Kladussba. Ennek visszaadása iránt tüstént 
felszóllítattak az illető bosnyák elöljárók és kapi
tányok, de sikereden; minélfogva Rukavina ge
neral fenyegető állást vön Kiad üss ellen, a’ Szlui
ni, szomszéd Ogulini és Iső bánáti ezredekből 
több csapatokat indítván a1 határvonal felé. De 
a’ bosnyákok, semmit-se hallgatva az ismételt 
békés felszólításra, minden felőirül összecsődül
tek , feleségeiket és gyermekeiket visszaküldték , 
’s megtámadásra mutató mozgásokat tőnek. Ru
kavina general, hogy ezt meggátolja , Oct. 17di- 
kén délelőtti 10 órakor, három megtámadó csa
pattal Nagy Kladuss felé nyomult. A’ bosnyá
kok , Bessirevich kapitány vezérlése alatt elfog
lalván a’ fontosabb álláspontokat, vitézül har- 
czoltak ugyan , de bátor seregeink által vissza
verettek, ’s megerősített faházaikba vették ma
gokat, honnan keményen tüzeltek szabad téren 
álló határőreinkre. Itt azonban jó szolgálatot te
vének a’ rakéták, mellyek által száznál több ház 
gyujtatott-fel ’s döntetett hamuba számos védel
mezőikkel együtt. Egyszersmind Kladussnak e- 
rős vára ágyúkkal ostrom alá vétetett, honnan 
a’ megszorult őrsereg a’ harcz folytában kitaka
rodott, ’s lassanként az egész csatamezőről elű
zettek a’ futamló bosnyákok. Rabló szomszédink 
e’ szerint megdorgál tat ván , estve legnagyobb rend
del visszatértek seregcsapatjaink. A’ csatázás köz
ben elfogott szarvas marhákból annyi tartózta- 
tott-le kárpótlásul , mennyi Oct 12dikén a’ ha
társzéli lakosoktól elhajtatott, a’ többi pedig visz- 
szaadatott az illető bosnyák tulajdonosoknak. 
Mennyi ember esett-el a’ törökök közűi, még
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nem tudhatni, de veszteségeik bizonyosan nagy 
leend; a1 mieink közűi 10 meghalt, 32 se
bet kapott. Rukavina general , kinek belátó 
kormányzása alatt hajtaték végre e’ dorgáló 
vállalat, dicsérve esmeré-meg az e’ csatában 
parancsolat! alatt volt őrcsapatoknak, a’ Ben
theim herczeg gyalog ezrede ágyúkat védett osz
tályának, pattantyúsoknak, rakétázóknak ’s ko
csisoknak vitéz viseletét; különösen magasztalá 
Köster ezredest, Poppovich ezredes helytartót, 
Betting és Kuncz őrnag)okat, Jellachich József 
báró kapitányt, mint a’ kiknek igen kemény csa
tát kellett kiáliniok; továbbá Bossanacz al-kapi- 
tány t , Jellencsics főhadnagyot’s ezredi segédet, 
és átaljában a’ csatában volt minden osztályok 
tisztjeit.

A U S T R I A .
Bécsből Oct. 13ikáról az Allgemeine Zeitung 

e’ következőket közli: Mióta az orosz császár 
itt véletlen megjelent, az egész város beszélge
tésének köz tárgyává lón. Mindenütt tudnak róla 
olly vonatokat beszélni, mellyek őt mint nagy 
monarchát, de egyszersmind egyszerű , jó indu- 
latu férfit bélyegzik. Ferencz Károly főherczeg 
5 éves fijával katonai gyakorlatokat tétetett ma
ga előtt, ’s a’ hibáit gyengéd komolysággal iga- 
zítá-meg, hogy indulatját kitapogassa. Az ifjú 
herczegnek ekkor szemébe tűnt, hogy őt az ide
gen csak „te-nek“ szóllítja, ’s tanító mesterétől 
ennek okát tudakozó. A’ meglepetett császár fe
leié, hogy erre neki just ad a’ szoros barátság, 
melly őt a’ herczeg attyához kapcsolja, és a’ 
melly közte ’s nagybánya közt létez. A’ császár, 
hol csak lehetett, örömest incognitóban maradt, 
mit igen segíte az orosz szokás, melly a’ tiszte
lethelyet bal oldali a teszi, a’ koz figyelem pe
dig rendesen a’ jobb felől ülőre fordúlt, ’s így 
Lichtenstein herczeg tartatott fő személynek. E- 
gyik postán a’postamester látván a’ lovakat izzad
ságba fördeni, mondá az előtte esmeretes herczeg
nek, hogy most igen sebesen hajtatott, mire a’ csá
szár hirtelen közbeszólt: Igenis, mióta én va
gyok ő hcrczegségének segédje, mindég sebesen kell 
előrehaladnunk. Németül folyvást beszél a’ császár. 
Prágai tudósítások szerint Miklós császár Oct. l ld,  
délutánni 5 órakor, tehát 24 óránál rovidebb idő 
alatt, érkezett Prágába, ’s tüstént császárunkat 
ment üdvczlcni, egyszersmind tőle búcsút ven
ni; egy kis ideig még a’ játékszínben is megje

lent, ’s 9 órakor útnak indúlt Kiew felé, biro
dalmának déli tartományiba.

N A G Y B R I T A N N I A .
Az első Chatam gróf 1778ban meghalván, 

fijának, a’ közelébb (Sept. 24dikén Londonban) 
megholt grófnak, a’ koronához intézett alsó házi 
felírás következésében 4000font síig. rendeltetett 
évenként, ’s e’ díjt 57 esztendeig húzta, mi
228,000 fontra megyen. E kívül még mint az 
admiralság lordja, Gibraltar kormányzója, ge
neral, és ezred tulajdonosa is kapott fizetést.

Mendizabalt a’ ministeri hírlapokkal együtt 
a’ Times is magasztalja. Mendizabal, úgy mond, 
olly lépést tőn, melly a’ spanyol nemzet igazi 
érzelméről egyszerre bizonyosságot szerezhet. Il
lő tekintetet mutat a’ nemzeti büszkeség iránt, 
egyszersmind szorosan követ egy valódi alkotvá- 
nyi elvet. Chartát nem ad, mint XVIII. Lajos, 
liánéin királynéjának azt tanácsolja , hogy néze
teit az egész népnek nyilatkoztassa-ki, ’s azt ré
szessé ’s együttmunkálóvá tegye azon nagy mív- 
ben, melly szabadelmü ’s igazságos kormány
zásnak új ösvényt nyitand, ’s a’ korona és alatt
valók jusait világosan megalapítói ’s biztosítni 
fogja. A’ Morning-Chronicle Mendizabal rend
szabását, miként új választástörvényt nem al- 
kotványhozó cortes vagy convent, hanem a’ fen- 
álló cortes által készíttet, az angol parlamenti 
reformhoz hasonlítja, melly szinte a fenállópar
lament által eszközöltetett-ki, noha azt az egyik 
ház ellenzetté. ,,Az új választástörvény, így szól 
tovább, a’ régi spanyol monarchia gyakorlata 
szerint, a’ koronától eredhetett volna ; de Men
dizabal úr a’ királyi hatalomnak illy gyakorlását 
a’ képviselői rendszer valódi elveivel meg nem 
egyezhetőnek tekintő. Végre a’ franczia kormány
nak ismét szemére veti e’ hírlap, hogy a’ car- 
lismus gyámolítása által megszegi a’ négyes szö
vetséget.

Lord Mulgrave, mint már említettük, O’
Connell Dánielt Oct. 7dikén ebédre hívató; mi 
a’ tory-hírlapok ’s Times előtt annyival különö
sebbnek ’s Irland vicekirályára nézve annyival 
helybenemhag) hatóbbnak látszik, mivel az iIly 
vendéglés Irlandban nem csupán szokott udvari- 
ságul, hanem egyszersmind győzedelméül tekin
tetik azon okfőknek, mellyeket O’Connell vall 
és hirdet. A’ ministeri hírlapok ellenben Mnl* 
grave lordnak e’ tettét dicsérik, ki semmi pár- 

)(
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toskodást nem mutató magaviseleté által napon
ként nagyobb népszerűségre teszen szert, 's Ir
land í % kedvességét bírja. Más nap, midőn 0 -  
Conneli a' lordnál ebédelt, az orangista párt fe
jeit Wicklow grófot, Schaw urat s Perceval ez
redest vendéglé-meg a' lord helytartó.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Mustapha Reschid bei Efendi ő Exeja, elébb 

rendkívüli török követ a’ franczia udvarnál, Oct. 
Lidikén Lajos Filep Ő Felségének által-adta új 
megbízó levelét, mellyben ő követnek nevezte
tik , ugyan csak a’ párisi udvarhoz.

Fieschi, mond a’ Journal des Debats, csak
nem valódi nyugodtságot 's bizakodást színlel; 
komoly helyzetét ugyan elesmeri, de a’ pairszék 
előtti védelmének rendszerétől sokat látszik re
ményleni. Elhatározott szándéka nem kímélni azo
kat , kik a’ perkészítésben bűntársaivá tétettek, 
’s a’ nyilvános kihallgatáskorra olly felfedezése
ket ígér, mellyeken, mint mondja, Francziaor- 
szág ’s az egész világ bámulni fog. Nyilatkozásai 
már eddig is sok világot derítettek a' 28diki go
noszságra , ’s meggyőződve lenni látszik arról, 
hogy reá nézve semmise jobb, mint az igazságot 
egészen felfedezni. Ezelőtt nehány nappal a' k. 
ügyvédnek írá, hogy vele magánosait kívánna 
beszélni, ’s kéré, látogatná-megőt fogházában; e’ 
léteiét illy tréfásan végaé: „Az úr egész nap 
itthon fog engem találni.44 Pepinnel szembe állí
t v á n ,  rendkívüli bizakodást mutatott, mellyben 
koránse osztozott bűntársa. Pepin rendesen beteg 
és igen elcsüggedt. A’ nyomozó bírák előtt heves 
szóváltásokat tőn Fieschivel, de ezek titokban 
maradnak addig, míg a’ vitatás majd egész Fran- 
cziaország előtt elkezdődik. Most annyit mond
hatunk, hogy Fieschi örülni látszik elhatározott
ságának , miként semmit-se fog eltagadni, ’s hi
hetőleg innen származik a’ fent hang, mellyen 
szól azokhoz, kiket társainak nevez. A’ nyomozó bí
ráknál lévő zsebkönyvében nagy mennyiségű, ‘s 
30 ezer francot haladó bevételek vannak felje
gyezve, mellyeknek forrását és elköltését még 
ki nem vallotta. Ez eddig legnagyobb titka e’ 
szörnyű ’s homályos ügynek, 's talán egyike azon 
titkoknak, mellyeket Fieschi csak a’ nyilvános 
ülésben fog felfedezni. Mostanig csak 500 franc
ról tőn pontos felvilágítást, mellyet neki, a’ nyo
mozás szerint, egyik bűntársa adott-át. E’ sum
ma elköltését francról francra, centiméről centime-

re rendíthetetlen hidegvérüséggel ’s hihetetlen bi
zakodó emlékezéssel előszámítá; de a’ számadás 
szerint még 10 franc fenmaradt, ’s kész azt i9 
előadni. Arra igen ügyel, hogy számadása rend
ben legyen, ’s az ellen bűntársaitól semmiféle 
kifogást nem szenved. Morey nem hólt-meg, mint 
némelly hírlapok állíták, sőt már eledelt is 
vett-be.

N É M E T O R S Z Á G .
Schwarzburg-Sondershausen herczege Sept. 

23dikán nehány új, ’s alattvalóinak jólétére czél- 
zó rendeleteket bocsáta-ki, ’s köztük leginkább 
figyelemre méltónak látszik e’ következő: „Óhaj
tom, hogy tiszthatóságim és statusszolgáim min
den tekintetben méltókká tegyék magokat alatt
valóim bizodalmára. Illy viszony leginkább gá- 
toltatik durva és barátságtalan viselet által. Ö- 
römmel esmerem*meg, hogy a' nyilvános, kivált 
fensőbb tisztviselők nagy többsége osztozik e’ 
meggyőződésben, ’s minden iránt, kivel foglala- 
tossági érintésbe jő , úgy viseltetik, mint ko
runk előlépteihez és a’ valódi miveltséghez illik. 
Ennélfogva igen lehetne sajnálni, ha egyes sze
mélyek nem így viselnék magokat, ’s engem 
kénszerítnének illő módon értésükre adni, hogy 
én fent jelentett kívánságomat személy és eset 
különbsége nélkül teljesítetni akarom, ’s a’ leg
nagyobb emberséget múlhatatlan kötelességnek 
tekintem. Attól azonban nem tartok, hogy illy he- 
lyezetbe essem ama kötelesség eránti figyelmezte
téssel. De egyszersmind kedves alattvalóimtól 
is reményiem, hogy az Hiedelmet, csendességet, 
szerénységet és engedelmességet elöljáróik eránt 
sohase fogják eltéveszteni szemeik elő l/4 Egy 
másik rendelet szerint, „hogy a’ mezei gazdák 
oltalmaztassanak as földtől sanyarú izzadtsággal 
nyert termékek megkárosítása ellen,44 mind a- 
zon kárt, melly a’ juhlegeltetés által okoztatik, 
közösen fogják szenvedni azok, kik a’ kártétel
kor a’ mezőt őrzötték, felmaradván követelésök 
az igazi kártevő ellen. Egy szegényeket tápláló 
intézetnek Sondershausenben alapítására évenként 
jOOO tallért ajánlott a’ hercze?.

P O R T Ü G A L L I A .
Lissaboni levelek után írja a’ Morning-He- 

rald, hogy Saldanha marquist ismét pairré nevez
te Ő Felsége. A’ miguelísta nemesség még is 
el van zárva az udvartól, pedig ha oda bebocsá- 
tatnék, ezzel igen megcsökkenne hitele az usur-
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pator előtt. Illy esetben van többek közt Pombal 
marquisné, Saldanha marquisnak egyik testvé
re, ámbár őt D. Miguel Sanfaremban zárva tár
té , mivel azt gyanítá róla, hogy vissza akar 
menni Lissabonba.

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Varsói újságok em lítik: hogy orosz császár 

Ő Felsége Oct. 15dikén a’ nép nagy szívbeli örö
mére e’ városba érkezett.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A* török status újság Dschemasiil-achir 5ikén 

(Sept. 26dikán) hosszasan ’s környületesen leírja 
Scutarinak a’ nagyúri seregek által Sept. ISdikán 
történt bevételét, a’ rebelliseknek egészen semmi
vé tételét, mi a1 lázadásnak véget vetett Albáni
ában, ’s a’ rendet ismét helyreállítá. A Reis-Efen- 
di Balta-liman nevű nyári lakjában Oct. 2dikán 
ebédet, estve pedig tűzi játékot adott a* sultan 
tiszteletére, ki ebben nagy megelégedését találta, 
’s a’ Reis-Efendit arczképével ajándékozta-meg. 
Strogonoff Sándor gróf, orosz cs. general, ki Gö
rögországba Otto király thrónra léptéhez szeren
csét kívánni küldetett, Oct. 3dikán orosz gőzha
jón , visszaérkezett Konstantinapolba, ’s nehány 
nap múlva tovább szándékozott menni Odessa felé. 
Görögország királya a’ megváltó rendjének nagy
keresztjével díszesíté a’ generált, ’s ugyanazt 
küldé az ő atlyának is, hajdan a’ magas portánál 
volt orosz cs. követnek.

Konstantinápol, Sept. lödikán. Durham lord 
Sept. Ilikén udvarion a’ suhannál. Stavros palo
tánál a’ császári őrség ezredese által fogadtatott’s 
vezettetett, számos kíséretével együtt, Muschir 
Achmet basa, az őrség fő parancsnoka és a’ pa
lota főfelügyelője szobáiba. Közeledvén a’ szeren
csés óra, a’ csillagász mondása szerint, meghívá 
a’ basa a’ követet, keljen-fel, ’s engedje őt a’ sül- 
tan elibe vezetnie. A’ törökök részéről semmise 
mulasztatott-el, mi ezen udvarlás fényét, s az 
elfogadás szívességét nevelhető. A’ porta minis
terei, basák, a’ Scheik Islam, ’s az ország egyéb fő 
tisztviselői, két sorban állottaka’ thrón mellett. 
Durham lord hosszasabb beszédet intézett ő ma
gasságához , mellyben, a’ szokott ceremóniái ki
fejezések helyett, világosan nyilatkoztatá-ki gon
dolatait. Szavai, ’s ható és komoly hangja, szem
betűnő mély benyomást tettek a’ sultanban. Ez 
feleletében örömét jelenté azon biztosítás hallásán, 
hogy a’ britt kormány élénken érzi, milly szoro

san vannak összefűzve Nagybritannia és az os- 
man birodalom érdekei; régen óhajtá e’ két nem
zetet természetileg összekötő kapcsokat azon bel
ső fokra emelkedve látni, mellyet a’ kölcsönös 
hasznok sürgetve kívántak, s biztosan reméül, 
hogy már nem messze a’ nap, melly e’ legelső 
kívánságát tökéletes teljesedésbe hozándja. A’ sül- 
tan igen nyájasan és leereszkedve beszélt Durham 
lordal, ’s sajnálkozását jelenté , hogy Konstanti- 
napolban, mint hallja, csak rövid ideig marad
ván , Örömét nem lelheti a1 nemes lord ujságvágyá 
nak teljes kielégítésében.MireDurham lord ügyesen 
válaszolá, hogy a’ nevezetes változások , mellyc- 
ket ő magassága népének hadi intézeteiben tőn, 
a’ fontos újítások, mellyeket annak szokásiban, 
öltözetében ’s véleményben létre hozott, és az 
intézetek, mellyeket az oktatás terjesztésére ala
pított, annyira elfogák figyelmét, hogy szinte 
elfelejtő azt, hogy egy idegen még egyéb látni mél
tó tárgyakat is találna Konstantinápolban. Mah
mud sultan, kinek characterében fő vonal a’ hiúság, 
örömét e’ megjegyzésen alig titkolhatá. Achmet 
és a’ Kapudan basáknak megparancsolá, hogy 
más nap a' nemes lordot mindenüvé kísérjék-el., 
hova csak menni kíván. Durham lord megláto
gatta Namik basát az admiralságban, ’s bev ezet
tetett Tahir basához, ki őt Mahmudieh hajóra hí- 
vá. A’ lord megszemlélte e’ valóban pompás ha
jói, örömét jelenté a’ gyors előhaladáson, mellyet 
a' török hajózás a’ mostani admiral ügyelete alatt 
tőn, ’s megemlítő, milly fontos a’ tengeri erő olly 
országra nézve, melly annyi tengerpartal bír, 
mint Törökország. Reggelizés közben Tahir basa 
egészségéért áldomást üríte a’ nemes lord, ’s hosz- 
szu beszédében megérintő a’ Navarini kellemetlen 
esetet, a’ mostani török flottát phoenixhez hason
lító, ’s meggyőződését nyilatkoztató az iránt, hogy 
jövendőben Anglia és Törökország flottái nem 
mint ellenségek, hanem mint szövetségesek együtt 
vetélkedve fogják erejöket ’s ügyességüket közös 
ellenségök ellen kifejteni; erre a’ Kapudan basa 
dörgő „áment“ kiáltott. Megtekintő Durham lord 
Dalmabakschahban a’ sokműi oskolát i s , hol ha
di tisztek neveltetnek ; a’ ne vendékek több rajzo
latokat mutatának a’ lord elibe. Achmet basa, e’ 
jeles intézet alapítója, ismét Scutariba Selimhieh 
kaszárnyába hívá a’ grófot. Ezen épületben dicsé
retes rend és tisztaság uralkodik; Haydar basa 
síkon egy gyalog és három lovag ezred tábori
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gyakorlatokat tőn előtte, *s már setet volt, midőn 
Durham lord Scutariból visszatért Therapiába, a’ 
basától Emir-Ghianig kísértetve, honnan ezek esti 
mulatságra mentek, mellyet a’ Seraskier adott 
Milos fejedelem tiszteletére. Sept. 13dikán mind a’ 
két basa udvarlását tévé a’ lordnál Barham hajón, 
’s megérkeztükkor, valamint eltávoztukkor is 
ágyulövésekkel köszöntettek. Este az orosz követ 
Bujukderében bállal tiszteié a’ lordot, mellyen 
húsz hivatalos basa közül csak az egy Namik 
basa jelent-meg; a’ törököknek e’ sértő szerény
telensége megboszontá Butenieff urat. Durham 
lordnak elutaztakor, Sept. lődikén, egy Bujukde- 
re előtt horgonyzó fregát ágyulövésekkel köszön- 
té a’ melletfe elsuhanó Plútót, mellyeket a’ Bar
ham viszonozott, mivel a’ Plútónak ágyúi nincse
nek. A’ Barham holnap Máltába fog evezni. An
glia királya által a’ sultánnak küldött ajándék lo
vak megérkeztek.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athene, Sept. 20dikán. A’ Sotir czímü hír

lap következőket írja: „Negroponteból jelentik , 
hogy Samos sziget, ismét egészen fellázadt a’ por
ta ellen. A’ kormányzó kéntelen volt egy várba 
rejtezni. A’ nép közönséges gyűlést tartott ’s biz
tosságot határoza Londonba küldeni, melly ott 
a3 török kormánynak ellenmondjon, ha ez erő
szakkal akarná a’ sziget lakosait meghódítani/4 
Samos sziget lakosai, mint tudva van, a’ függet
lenségi háború alatt sohase bocsáták szigetjökbe 
a’ törököket, ’s mult esztendőben csak kénte- 
lenségből, parancsolatjára a" három hatalomnak, 
melly őket a’ török uralkodás alá visszarendelte, 
hódoltak-meg, de még így is csak számos had
sereg által kénszerítetve.

A M E R I K A .
Lj-yorki legújabb hírlapok szerint Párát (Bra- 

siliában) Aug. 23dikán megrohanással bevették 
az indusok, ’s benne a1 fejéreket, kiket utolér
hettek , mind felmészárlották; de a3 nagy rész 
mindjárt az első lármakor hajókra szaladt. Az 
északamerikai consul, minden vagyonát odaveszt
v e , Mercator briggen keresett menedéket. Mor
ris, brasili commodore hat hajója, egy portugali ha
di hajó és egy angol schalnp által hasztalan segít- 
teték az elölülő a’ benszül ttek visszaverésében, 
Aug. 24kén kéntelen volt Cabo Antóniáig leevezni, 
3000 megszabadult lakost víve magával, kik közül 
az asszon} okát és g} crmekeketMorajo szigeten ha

gyd, a’ férfiakból pedig hadi testet alkotott Párának 
visszafoglalására. Taylor commodore ostromál
lapotba tévé a’ várost. Az előlülő semmi intézeteket 
nem tőn a’ megtámadás ellen, noha azt az átszököt- 
tek intése, és a’ lázadók vezérének, Antonio Vi- 
nagrának levelei után várhatá, ki megrohanással 
fenyegeté a’ várost, ha öccse, Pedro, a’ mexicoi 
hajóról, hol fogva tartatott, szabadon nem bocsá- 
tatik; a’ lakosok a’ tartományi kormányra támasz
kodva, sem ellenállásról sem futásról nem gon
doskodtak, ’s csak a’ város bekerítetésekor kezd
tek hajókra futni, ’s így némellyek puszta éle
tüknél egyebet meg nem menthettek. Az indu
suk az angol tengeri katonákra is lövöldöztek, ’s 
az egyesült statusok lobogóját letépték a’ consuli 
épületről; jelszavuk ,,a’ fejérek kiirtása“ volt, ’s 
innen gondolhatni, milly szörnyű öldöklést vit 
tek-végbe. Iszonyúbb dúlást kevés város szenve
dett. Fegyveres indus csak 150-200 lehetett; az 
elölülőnek pedig 300 kész katonája volt, nehány 
ágyúval, mellyeket szögezetlen odahagyott, ’s a’ 
benszüiöttek ezekkel is tüzeltek a’ szaladó fejé
rekre. Az angol és portugali hadi hajók 90-100 
legényt szálítottak-ki a’ tiszthatóság segítségére, de 
gyávaságát látván, visszahúzták embereiket. Race
horse britt hadi schalup az angol kereskedőket mind 
felszedte, ’s Maranhamba szándékozott evezni. 

S CHWEI Z.
Basel megye és Francziaország közt vita tí- 

madt azon, hogy Francziaország Wahl pénzvál
tónak , Sundgauból, a’ fél cantonban vett jószá
gában megtelepedési just azért nem akar adni, 
mivel ő izraelita. Erre nézve schweizi hírlapok 
jelentik, hogy a’ franczia kormány a’ főhelyhez 
küldött jegyzéke szerint, megparancsolá követ- 
jének, hogy Basel megyével minden közlekedést 
szakasszon felbe, ha az tüstént vissza nem ve
szi tanácsának a’ Wahl ügyében tett határozatát, 
melly a’ Francziaország és szövetség közt fen- 
álló egyezési îszonyokkal ellenkezik.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Párisi levél, a’ Timesben, így festi az új 

választási törvény készítésével megbízott juntát: 
,,A’ junta olly szerkezetű, hogy annak munká
latit kedvezőleg fontolándja-mrg a’ mostani cortes 
többsége. Elnöke CaLtrava, ’s Icgjelesb tagja, 
Galiano, az 1823diki törvényhozás ut Isó ülései
ben mind ketten kitüntetek magokat. Angouléme 
l,orcz< g közeledtekor, C’alatrava, akkor belső iiíf-
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nister, javasló, ha nem hibázunk, a’ cortes el
oszlatását , mostani társa nyomos előadásinak el
lenére. De ezóta Galiano, Angliában sokáig tar
tózkodván, annyira megváltoztató nézeteit, hogy 
most a’ biztosság elnökével könnyen meg fog 
egyezni az új választástörvény alapelve iránt. A’ 
papi tag, Ortigosa, Carmonai főesperes, talán 
szintolly szabadelmüleg gondolkozik, mint Calat- 
rava vagy Galiano ; de a’ többi tagok, Quintana 
és Avila, mérseklettebb nézetüek, mégpedig a’ 
szó angol jelentésében ; mert ők koránse tartoz
nak a’ heves „moderadosokhoz,“ kiknek igen 
sok példáit látá Spanyolország a’ közelebbi esz
tendőkben. Quintana egyike a’ mostani legjele
sebb spanyol tudósoknak, ’s procerré inkább tu
dományos híre, mint politikai érdemei által e- 
meltetett. Martinez de la Rosa, az ő akadémiai 
társa, a’ spanyol akadémiában volt magas hely
zeténél fogva adott neki ülést a1 procerkamará- 
ban. Ő és Avila kétség kívül nagy befolyással 
leendenek a’ többi tagokra, ’s nem fogják enged
ni a1 választás jusát olly szélesen kiterjeszteni, 
mint volt a’ Cadixi alkotványban.

A1 spanyol határszélekről Oct. I4dikén eze
ket írják: A’ spanyol kormány ’s junták ügyetlen
ségét és gondatlanságát semmise bizonyítja világo
sabban, mint az, hogy a’ közösülést Europa miveit 
részeivel kevéssé becsülik. Ide járul még az is, hogy 
a’ hadsereget most is ugyanaz vezérli, ki számos 
vesztesége, szűk gondolkozása, különösen pedig 
az idegen avatkozás melletti becstelen munkálatja 
által minden tekintetet s befolyást elvesztett. Nem 
csuda tehát, hogy Gurrea osztályát épen a’ kétes 
pillanatban hívta-vissza Cataloniából, ezzel egy
szersmind bosszúját állván e’ tartományon. Rebes
getik ugyan ez osztály visszatérését, de e’ hír 
csak azon épült, kogy Mina, Barcelonába érkez
vén , barátját, Gurreát, természetesen segítségül 
fogja kívánni. A’ moderantista párt győztes Ion 
az említett városban. Castellar, a’ junta elnöke, 
igen tisztes és jó gondolkozásu férfi, de durva 
cataloniai külsejében csak gyáva fejű, elkopott, mint 
nagy része a’ régi constitutionalisoknak ’s a’ szen
vedésekben kifáradt. Pedro Mendez de Vigo, ki
nek, Barcelonába érkeztekor, a’ kormányzói hiva
tal ajánltafott, Mina alatt szolgálni teljességgel nem 
akart,’s Valenciába ment, hol a’ seregek parancs
noksága hihetőleg rábizatik, ha a’ moderantisták és 
Almodovar general ellenfortélyaik ott is nem di

adalmaskodnak. A’ juntákban uralkodó szellem 
is , valamint a’ középponti kormányé, meg fog 
törni a1 kikerülhetetlen próbakövön, melly min
den eddigi rendszerek hamisságát felfedezé. E ’ 
próbakő pedig nem egyébb, mint a’ carlismus 
kiirtása. Cadix kormányzója Hőre, ki Santonát 
1823ban vitézül oltalmazta, mellette titoknok 
Villalta, egy nagy eszü ifjú, ki száműzetése alatt 
Schweizban, a’ Fellenbergi nevelő intézetben da
rab ideig mint professor foglalatoskodott, visz- 
szatérte után Madridban a' Jul. 24iki összeeskü
vésbe keveredett ’s elfogatott. Fájdalom, ő is sok
kal telvébb metaphysikai szemléletekkel, mint 
azon tetlegi szükséget elesmerte volna, hogy a’ 
spanyoloknak ideiglen 1812 által kellene adni egye
sülési pontot.Mendizabal bír annyi okossággal, hogy 
a’ sok taníthatóságot mutató juntákkal igazgatási 
eszköz gyanánt é l , de Spanyolország bajos hely
zetében a’ tartományoknak szilárd munkássága nél
kül , mindég tovább terjedend a’ carlismus, ’s a’ 
hadsereg semmit-se fog segíteni. Andalusia juntája 
e’ néző pontból indul-ki, úgy látszik, és mivel 
Andalusiában személyesen esmerik Mendizabált, 
ott igen keveset hisznek neki is. A* junta ugyan el
lenségesen nem áll szembe a’ kormánnyal, autonó
miáját mégis meg akarja tartani. Jelenleg a’ minister 
és Navas gróf ezen versengnek. Mi az alkotványho- 
zó cortes előkészületeit illeti, a’ moderantista Ca- 
Iatrava illy munkára igen alkalmas, ha csak egy 
békekori szabályzat forogna-fen, de temérdek ka
tegóriák kiokoskodása helyett, jobb lett volna az 
alkotvány választó rendszerét, a’ harmadik rend el
törlésével, kikiáltani. Azt mondják, hogy közön
séges választás esetében carlista többségtől félhet
n i; de ha ez igaz, váljon mire támaszkodik a’ 
liberalismus \

Narbonneból Oct. lődikén telegraph által je
lentetett, hogy Coustongesba Octub 13dikánI30 
carlista szaladt, köztük Espana gróf 15 tiszttel; a’ 
15dik sorezred egyik osztálya fegyvereiket le
rakatván , a’ főispány rendelkezése alá adta őket. 
Bayonneból Oct. 12dikén szinte hivatalosan írák, 
hogy egy navarrai osztály Losába próbált nyo
mulni, de Castada ezredes által 200 legényt veszt
ve vereték - vissza. Oct. 8dikán 400 skócziai fi 
érkezett Portugaletébe. Jaureguy chapelgorrjsaival 
S. Sebastianból Bilbaóba megyen. Nogueras ge
neral, saragossai levél szerint, a’ Cabrera bandá
jával Oct. 4dikén volt csatában sebet kapott, ’s
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Saragossába visszatért© annyira felboszite a népét 
a’carl isták ellen, hogy az a politikai foglyokat meg 
akarta gyilkolni; tizenkét személy, kik carlis- 
mus gyanújában valának, késsel, gyilokkal ’s 
puskaaggyal megsebesítetett, ’s a’ zajgás csak úgy 
csilapítathatott-le, hogy más nap három bűnös 
agyon lövetett. Serano general e’ zavar követke
zésében beadta lemondását; az urbanosok pedig 
kérelmet intéztek a’ kormányhoz az ő megmarasz- 
tásáért, ígérvén, hogy mind azt, ki az említett ren
detlenségben részes volt, kirekesztik magok kö
zül. Barcelonában, mint hírlelik, egy Genuából 
jött hajó elfogatott, melly a’ carlisták számára 
4 ezer puskával, hadi szerekkel és pénzel volt 
terhelve. Az idegen sereg Arragoniából vissza
küldetik Cataloniába. Figueras eleséggel ellátva ’s 
jól megerősítve van

Az October 17diki Moniteur ezeket írja: Sa- 
ragossából Ildikig terjedő tudósítások érkeztek. 
E’ város csendessége helyreállítatott. A’ portugá
lok bejövetelét tárgyazó egyezés Lissabonban 
Sept. 24dikén íratott-alá. 10 ezer portugali kato
na fog Spanyolországba jőni. Navas gróf és a' 
junták magokviselete aggodalommal tölti-el a” 
kormányt. Arguelles pártja azt kívánja, hogy 1823- 
tól fogva a’ constitutiós kormány félbeszakadása 
ne esmertessék-el; ez az akkori kiköltözésre tá
maszkodik, és követőit legfelsőbb hivatalokba kí
vánja iktatni.

October 18diki Moniteur: Cadix és Sevilla 
juntái megadták magokat. Navas gróf maga sze
mélyesen és Almodovar gróf, az új hadminister 
Madridba érkeztek. Oct. lOdiki végzet 3 vadász- 
bataliont alkot, mellyeka’ polgárháború ideje alatt 
a1 regens-k irály né költségein tartatnak. Egy má
sik végzet parancsolja a’ püspököknek: hogy a’fen- 
sőbb papi felszenteléseket mind addig fiiggesszék- 
fe l, míg a’ papok szerfeletti számának keves- 
bítése iránt rendszabások nem tétetnek. Espanna 
gróf és Mina Perpignanban vannak. D. Carlos 
Maneruba húzta-vissza magát. Inturralde helyett 
Eguiat nevezte vezérré.

Kávás grófról ezt írja a’ National madridi 
October lOdikén költ levél után: las Navas gróf 
48 órát töltött Madridban, holnap Manzanaresbe 
tér-vissza, a’ nélkül hogy Mendizabalt látta-volna. 
Confer^.rtiák tartattak e1 gróf és Mendizabal meg
bízott emberei között; de siker nélkül. Mendiza- !

bal az estatuto real, Izabella, és Christinahoz ra
gaszkodik ; Navas gróf n é p f e n s ő s é g e t  kíván, 
és siket marad minden javallatra, mellynek nem 
e tanítmány alapja. Granada város, Cadix példá
ját követve, követeinek felhatalmazását megsem- 
misíté.

Isabella királyné Oct. lOdikén tölté-be 5dik 
esztendejét; ez nap Madridban fényesen iinepel- 
tetett. Az egész város ki világosítva volt; a’ szín
házak tömve ’s itt hazafi dalok zengtek. Az új 
hadminister Almodovar grófot a* nemzeti őrség 
éjjeli hangászattal tiszteié. A’ gróf örülvén e’ fo
gadtatásnak, megjelent az erkélyen, és Mendiza
bal előnyilatkozványával tökéletes egyetértését 
mondá-ki. Cordova juntája, melly tartománynak 
Navas gróf követe, közelgeta’ kormányhoz, vala
mint Andujar tartományé is. Mihez képest a’ 
kormány nem igen retteg többé las Navas gróf
tól. Sőt egy párisi levél Oct. 17dikéről azt hírle
li , hogy e’ revolutiós gróf, seregével már D. Car
los ellen Navarrába el is indult.

E G Y V E L G E S H Í R .
Reichard dresdai professor Münchenben Oct. 

9dikén délutáni 2 órakor ’s 50 minutakor hajó
jával levegőbe szálván, Passaunál 4 órakor ’s 15 
minutakor szálott-Ie; és így a’ 32 óra távolsági 
útat 1 óra és 25 minuta alatt végezte-be Rei
chard úr még sohase volt szerencsétlen levegői 
hajójával, holott ő maga 19szer, hitvesepedig 
18szor tett már séta-útazást a" levegőben.

Lipcsében két gőzmalmot kezdenek építeni, 
Amerika példája szerint, hol egy illy malom ké
pes egy egész várost liszttel ellátni. — Struve 
professor (Dorpatban Oroszországban) állítja, hogy 
Halley üstökösének nagyobb átmérőjű kemény 
magva nincs; mert ő Septemb. 29dikén csak 
egy gyenge fényű farkat látott, ’s ennek ép
pen közepén egy 9dik nagyságú csillag fénylett 
keresztül.

Németország, Belgium ’s Hollandia több vi
dékeiről iszonyú menydörgéssel vegyült szélvészt 
írnak a’ külföldi hírlapok. Oct. 10 ’s 11 d. közti 
éjjel dúlt a’ zivatar; tornyokat, házakat ’s más
féle számtalan épületeket ledöntött; a’ gyöke
restül kiszaggatott fákat levegőbe repíté, Uilbecki* 
ben egy házat helyéből két lábnyira kiszorított, 
a’ nélkül, hogy szétzúzta-volna.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza f^o^í6ad)er?©ajff) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t  n e r - K á r o l y i  Urak* útczája 612 szám*
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Ú j  e g y h á z i  b e s z é d e k .
Eggenberger József köny városnál Pesten, a’ Párátok piaczán, a’
királyi Egyetem könyvtárának általellenében , megjelent, és azonkívül C s á t h y  G. D e b r e -  
c z e n i ,  T i l s c h  és  f i a  K o l o s v á r i ,  és minden hiteles könyvárosoknál a’ két magyar

Hazában megszerezhetni:
Különös halotti Predikácziók különféle alkalmaztatási formulák- 
kai halotti textusokkal ’s matériákkal és imádságokkal, készítette

P a p  I s t v á n
Vámosi ref. Prédikátor, ára csinosan fiizve 1 fr. 30 kr. pengő pénzben.

Ezen czimii munka sajió alól kikerülvén, a’ fentebb jegyzett kiadó, mint egyszersmind a'mun
ka tulajdonosa annál nagyobb bizodalommal ajánlja az olvasó közönségnek, ’s különösen a1 
tisztelendő lelki atyáknak, mennél inkább meg va » mind maga, mind mások tapasztalása után 
gyózettetve arról, hogy a Szerzőnek munkái mindenektől, a’ kik csak az igaznak ’s jónak 
baráti minden vallás különbség nélkül,  a’ kathedrában Predikácziókul szintúgy mi nta’ ka- 
thedrán kívül , olvasó könyvül használtathatnak. — A’ szerzőtől már kiadott ’s a’ kiadásra 
czélba vett egyházi beszédeknek becsét neveli az is , hogy ezekben (V mire az eddig kiadott 
egyházi Beszédeknek szerzői nem eléggé fordították figyelmetességöket) minden a’ Prédikátori 
hivatalban előfordulható esetek,  ’s ezek is egyenlő mennyiségben ’s rendel felvétetnek, úgy 
hogy a’ ki ezeket időről időre megszerzi, az egy egész Prédikátori könyvtárral fog bírni.

H a l l a t l a n  m u n k a
ifjabb Kilian György könyvkereskedésében Leopold-vásárra okve-

teilen megjelenendő:

A’ tüdővész gyógyítható
R a m a d g e  orvos tanártól,

angolból fordilva és jegyzetekkel kisérve D. Hohnbaum főorvosi tanácsnok által
mag} arositá

N É M E T H Y  " J Ó Z S E F
4 k ő r e  m e t s z e t t  és s z í n e z e t t  l appa l .

Tapasztaltam, bogy egy nyavalyának gyógyithatósaga l e h e t s é g e s ,  melly minn ez ideig 
orvosolhallannak tartatott; még pedig a’ gyógyszer nem áll valami gyóg}szertári ARC A 
IN1 U Mból, hanem egyszerű műszerlegi minden esetben alkalmazható folyamaiból f Processus). 
Az a’ mi mindezideig sötétségben volt, már most, reményiem, fölviiágosodotl, és azon 
örvendetes meggyőződés vigasztal, hogy, ezen kis iromány által, minden eddigi,  csupán 
csak véleményeken nyugvó s o r v a d á s i  gyógymódok, mcllyck gyakran a’ nyavalyát inkább

Második Félesztendo 1835.
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nevelik,  hogy sem  gyogj ítanák a’ régiségnek több hasonló hibás gyógymódjaival együtt — 
inellyekrc csak sajnálkozva és pirulással emlékezhetünk vissza, érdem feledékenységökbe 
fognak süllyedni. (2)

U j a n  f e l á l l í t o t t
virág- gyümölcsfa- és niagkereskedés Pesten.

Aiábbirtt tudósítja a’ tisztelt kertbirtokosokat, ’s kcrikedvelőket, hogy Pesten (nagyhid út- 
czában, báró Sina házában, 196. szám alatt) „bőség szarva“ czimer alatti virág és mag-áros 
boltját megnyitotta, hol minden nemű vélem ény, v i r á g ,  m e z e i  és f a m a g o t ,  teljes 
g e o r g i n i á t ,  h o l l a n d i  v i r á g - h a g y m á t ,  mintegy százféle semper f l ó r é n « ,  c s i p-  
k e - r ó z s á r a  s z e m z e t t ,  r ó z s á t ,  c a m e l i á t ,  é l ő  v i r á g o k a t  cserépben vagy bok
rétában innepi és mulatsági alkalmakra, egész éven által minden órában venni lehet.

Győri fa-iíkolamból, mellyben több ezerre menő legnemesebb gyümölcs-fa nemek te
nyésznek , kicsiii)ben és nag)ban gyümölcs-fákat is lehet megrendelni. — Felvállalok külön
féle ék-növényekre , külföldi bokrokra és fákra tett rendelményekcl is.

Következő napok közben egyszersmind nevezett boltomban a’ tisztelt közönség meg
tekintésére gyümölcseim nemeiből több példányokat fogok kirakni.

Pestnek Terézia külvárosa 3 rózsa-útezájában (707. szám alatt) nagy terjedtségü kert
nek birtokában , és egybekötésben lévén a’ bel- és külföldnek több mű- és gazdasági kerté
szeivel, reményiem, hogy a’ tisztelt közönség kivánatait igen pontosan és gyorsan teljesíthe
tem,  annyival inkább, minthogy az óhajtott tárgyakat csak szoros önvizsgálatom után adom 
a1 rendelkezőknek kezeikre , ’s azoknak valódisága felől kezeskedni fogok.

Alázattal hivom-meg tehát a’ tisztelt közönséget, méltóztassanak e’ terjedelmes és bo
nunkban a’ maga nemében első vállalatot kegyes figyelműkre méltatni, ’s engemet szives lá
togatásukkal ’s megbízásukkal megtisztelni. Pesten October 30kán 1835.

Muszály K ároly,
gazdasági és mű kertész Pesten. (O

(1) Mészárszékek kibérlésé* Püspöki Vácz városa Tanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy a’ fenn említett város kebelében találtató hét mészárszékben a’ kö
zönségnek jó , egészséges, és elegendő mennyiségű marhahússal a’ jövő 1830dik esztendei 
Ifúsvét napjától kezdve három egymásután következő esztendőben leendő provideáltatásának 
kötelessége ezen észt. October 20kan a’ városháznál reggeli 10 órakor tartandó árverés utján 
bérbe fog bocsáttatni. — Minden mészárszék után egy fél sessio szántóföld dézma nélkül 
's bizonyos mennyiségű öl fán kívül , semmi egyéb haszonvétel nem lévén összekötve. A-1 
kiknek ezen székeket bérbe venni kedvök vagyon a’ mondott árverésre ezennel mindazok meg- 
hivattatnak, a' kik elegendő bizonysággal felruházva vágynak 's keresztény vallásbéliek. (3)

(1) Vendégfogadó-haszonbérlés. Tettes Békés vármegyében Gyula mező-
városában a’ hol a’ megyei közgyűlések, 's azon kívül négy nevezetes országos vásár tartat
nak; az úgynevezett Arany-Korona cziin alatti vendégfogadó, melly biliárd *s vendéglő-te
remmel ellátva vagyon, ’s melly áll 8 szálló csinos szobából, egy tágas tánczteremből , 2 
mellék vendéglő-szobával, egy külön bejárással elkészült ivóházból, 2 konyhával, nagy ka
marával ellátott haszonbérlő lakául szolgáló két külön szobából, azonkívül el van látva nagy 
pinczevel, 24 lóra istállóval, nagy kocsiszínnel, külön zár alatt lévő másik színnel,  kúttal,  
kis kerttel, tágas udvarral (^megjegyezíetik : hogy ezen fogadóban vásári s farsangi alkalmak-



kor t rtatnak a’ jelesebb táncz mulatságok ) — 1836dik esztendő Sz. György napjától bárom 
egymást követő esztendőre haszonbérbe adandó« —

Hasonlón Gyulán az Arany-sas czimii bormérőház, melly áll egy nagy ivószobából , 
egy mulató teremből, egy nagy konyhából, kamarából, a' vendéglő 2 szobából álló lakából,  
nagy pinczéből, tágos udvarból, mellyben kút is vagyon, — Sz. György napjától 1836dik év
nek három egymást követő esztendőre árendába adandó.— Bort, sert,  ’s égett italokat maga 
az uraság ád. — A’ haszonbérbe venni szándékozók e1 f. észt. November 20kán Gyulán a’ vár
ban 10 órakor reggel tartandó árverésre elegendő bánatpénzzel ellátva meghivatnak, a’ fölté
telek az uradalmi számtartóságnál akármikor megláthatok. £3)
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(2) Hirdetmény. A’ nagy mélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik,  hogy f. e. November 25kén szokott reggeli órákban az ü - Budai kir* 
kam. pracfectusi hivatal épületében tartandó nyilvános árverés útján a’ Budai császármalom, 
minden hozzátartozó épületekkel, vászon - fejérítúvel és úgynevezett  Lukács-fördővel együtt 
1836dik esztendei Januarius Íjétól kezdve számítandó egy másutáni három esztendőre a’ leg
többet Ígérőnek bérbe adatni fog.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei, cautióv.al, és megkiván- 
tatni szokott egy^ébnémüekkel ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. A' bérlet feltételeit, fenn- 
kijegyzett helyen a’ nyilvános árverés előtt is megtudhatni Az árverés után semminemű aján
latok sem fogadtatnak el. Budán , October 23kán 18.35. t_3)

(l) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. u. Kamara részéről jelentetik , bogy egynéhány 
száz darabból álló válogatott könyvek, ir.ellyek néhai Nitray Gábor halálával a’ királyi fis- 
kusnak jutottak, a1 Budai kir. Kam. épületben a szokott reggeli órákon, folyó November hó
nap 9kén a legtöbbet ígérőnek kész pénzért el fognak adatni.

A’ könyvek lajstromába mindenkor a* kam. számvevői hivatalnál betekinthetni. Bu
dán Mindszent hava 29kén 1835. (2)

(2) polgári férfi szabó mester,
tisztelettel jelenti, hogy az ő nem régiben újonnan felálitott r a k t á r a  (Pesten, úri nfcza 
426. számj mindenféle őszi és téli öltözetekkel elegendőképen bővelkedik; ■— mellyek a’ 
legillendőbb és jutalmasabb áron megszerezhetők. Továbbá minden érdemes kívánságnak 
teljesítésére, készés pontos szolgálatát alázatosan ajánlja. (3 )

t.2) A1 Méltóságos Szexárdi uradalom részéről közhírről tétetik , hogy a’ f. e. No
vember hónap 23dik napján délelőtti órákban Szexárdon a* tiszti cancelláriában tartandó 
árverés útján:

lör A’ Palánkai puszta, melly Szexárd és Tolna mezővárosok közt fekszik 752£ hold 
kiterjedésű, és a’ szükséges gazdasági épületekkel ellátva v a n , az 1836dik esztendei Április 
hónap 24dik napjától fogva 6 esztendőre,— 145 fr. 30 kr. pengő bánatpénznek előre való le
tétele mellett haszonbérbe fog adatni.

2or. Az egész Szexárdi uradalomban esendő méh dézma a’ három következendő 1836» 
1837. 1838. esztendőre, 12 pengő forint bánatpénz mellett, haszonbérbe fog adatni.

Mellyre nézve a’ bérleni szándékozók a fent írt napra és helyre, a’ kitett bánatpénzei 
ellátva, illendően meghivatnak. Költ Ssexárdon October lökén. 1835.

H anauer K , Ján os t i s z t t a r tó .  (S )
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( 4 )  g y á m o k  é s  n a g y  k e r e s k e d ő  P e s t e n
jelenti alázatosan, liogy a' jövő pesti Leopold-vásáriól kezdve rakhelye az új vásárpiaczon 
Almá?y ő excja házában 257dik szám alatt leend, s tisztelt vásárlóinak becses bizodalmát 
ezentulra is kikéri. __________________________________________ ________ (6 )

( 3 )  H ir d e té s .  A’ nagym. ni. k. udvari Kamara részéről közhírré tétetik, hogy a’ 
királyi fiscus részéről némelly régi görög, nevezetesen Ildik Fülep, és Nagy Sándor hajdani 
Maudoniai'Lysimach Thraciai- és Seleucus Syriai-királyok idejéből való ezüst pénzek, f. észt. 
November 9kén a* szokott reggeli órákban a’ pesti királyi harminczad’ épületében tartandó 
árverés útján azonnali készpénzfizetés mellett, részenként, vagy darabonként i s , elfognak 
adattatni. Budán Mindszent hava 11 kén 1835. (3 )

( 3 )  N a g y  v e i ld e g f o g c ld o  b é r l é s é .  Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
’s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz. Fehérvárra vezető ország 
út’ közép pontján épült nagy vendégfogadó, inelly több vendég, más la k ó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-szitinel , pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a'kortsma, mészárszék, és bolt, jövő J836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
’s e' végre árverési határ időül f. e. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)

( 3 )  H i r d e t é s .  A’ nagymélf. m. k. udvari Kamara részéről jelentetik : hogy egy 
válogatott 508 darabból álló , néhai Zorkovics Anna halálával a’ kir. fisctisra háromlott ásvá
nyi gyűjtemény, mellyet a’ hozzáértők 260 pengő forintra becsültek, kemény fából készült 
szekrényével együtt Budán a’ kamarai épületben c’ folyó év November 9kén az oda fenn ki
tett becsű ár alatt is kész pénzért el fog adatni. A’ lajstromot gj űjteménnyel egy ütt reggeli 
nyolcz órától fogva délutáni két óráig ugyan itt Budán a’ kamarai épületben naponként meg 
lehet tekinteni. A’ kik pedig a’ fenn kitett napra meg nem jelenhetnének, ebéli ígéreteiket 
írásban is legfeljebb November elsőig a’ fenn tiszteltt nagyidéit. Kamara elibe terjeszthetik. 
Budán Oct. 3kán 1835. (3)

(1) Juhbélyeg ’s más egyébb vasszer készítmények jelentése.
Azon köztetszés; mellyet az alulirt, az altala föltalált juh-bélyegekre nézve nyert, azon ujabbi 
jelentésre ösztönzi ő t, hogy nála mindegyre találtatnak illy nemű kész, és tetszés szerint 
kiválaszlhatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elégség tétetik azoknak megkészi ése által. Hasonlóképen ajánlkozik, ló- és szar
vasmarha-bélyegek készítése tekintetéből i s ,  pontos szolgalatjával. Találtatnak az alnürtnál 
végre még külön nemű vilanygébelyek (Electrisirmascl.inen) is , a' hozzájuk való szükséges 
készületekkel együtt ’s a’ cbampegner butelliákhoz masina. Költ Pesten Octobeiben 1835.

H eisz L ö rin cz ,
polgári vasszer-készítő mester, úri utcza, báró Bruder híz.

( 3 )  F r i s  E r d é l y  o r s z á g i  f a g g y ú  g y e r t y á k ,
a’ legjobb minőségűek, 25 fontny i ládákban szerezhetők, a’ vásár’ ideje alatt, Sztribcm y  
JällO S F e r e ilC Z  nagy kereskedésében Pesten a’ Józsefpiaczon. (4)



M A G Y A R - É S  E R D É L  YOR SZÁG.
P o z s o n y  Oct. 29dikén. A1 mai 379dik or

szágos ülésben az alsó táblai Rendek az arányzati 
haszonvételeket tárgyazó czikkely felett bevégez
vén tanácskozásokat, a’ felső táblához küldték 
azt, inelly viszont a’ nemesek adózását illető 
czikkely feletti észrevételeit küldte az alsó táb
lához; hol azok közírásra adattak. Ezután elegyes 
ülés tartaték; mellyben a1 közelébb érkezett két 
kir. válasz olvastatott fe l; egyik közűlök tár- 
gyazza a1 magyar nyelvet; másik az úrbéri tör
vényt, ’s ugyan ebben O Felsége az országos ta
nácskozás alatt lévő tárgyak teljes bevégzésére 
két hónapi időt enged Oct. 2Sdikától számít
ván azt.

A’ magyar nyelv ügyében érkezett kegyes 
királyi válasz: „Miket a1 Karok és Rendek 1833. 
Martzius 30dikáról a’ magyar nyelv ügyében fel
írtak, 0  Felsége elébe terjesztetvén: nagyöröm
mel értette Ő Felsége, hogy a3 Karok és Ren
dek hálás szív-érzctivel emlegetik O Felsége üd
vözölt attyának atyai kegyelmét, melly által fel
séges kormányának ideje alatt a magyar nyelv 
előmozdítására leggazdagabb védeszközök jutot
tak. Valamint mindazáltal a" magyar nyelv vi
rágzásának eddig hathatósabb eszköze nem vala, 
mint hogy c’ czél elérésére az 1792 Junius 22- 
dikén költ kegyes válasz által világosan megha
tározott, és az 1792: 7 , úgy szintén az 1805: 
4. 1 és 2 §§. által megerősített elvekkel egye
ző segédeszközök választattak ; úgy kegyelmesen 
akarja Ő Felsége, bogy a’ Karok és Rendek a’ 
magyar nyelv iránti e’ buzgóságot az azon elvek
ben foglalt, nem csak idézett törvények, hanem 
az előre látásnak is , melly nélkül ez ügy kívánt 
sikerrel nem folytathatik, szabályához alkalmaz
tassák; kegyelmesen helybenhagyja mégis ŐFel
sége, hogy a’ törvény-czikkelyek deák és ma
gyar nyelven készíttessenek; kétes kérdés tá- 

Második Feleselendő.

madtakor azonban a’ deák textus tartassák eliga- 
zítóul. Egyébiránt ’s a’ t. Bécs 1835. Oct. 5ikén. 
Bartal György s. k.4<

A’ folyó évi Sept. 21 diki felírásra (I. 27 ’s 
28d. számú Hazai ’s K. Tud.) az úrbéri tárgyban 
költ kegyes királyi válasz itt következik:

Sacrae Caesareae et Regio Apustolicae Majestatis 
Domini, Domini Clementissimi nomine., Serenissimo 
Archi-Duci, Reverendissimis, et c. benigne intimandum: 
In online ad ea, quae Domini SS. et 0 0 . ope demissae 
Repraesentationis suae de 21. Septembris a. c. in re 
urbariali substernenda duxerunt, altefatam Suam Ma- 
jestatem Sacratissimam lisdem benignam mentem suam 
sequentibus declarandam dementer jussisse, quippe: 
merítő postulati per Dominos SS. et 0 0 . circa Lingvam 
Hungaricam jam antea propositi, quod in ingressu prae- 
attactae Repraesentationis suae memoratur, per edi- 
tam medio tempore benignam Resolutionem Regiam 
ddo. 5ae Octobris a. c. superato; quantum ad art. 2. 
§um 2dum, ac in specie, porro etiam sollicitatam, per 
Dominos SS. et 0 0 . nomenclationis , ,Slavonia inferi- 
ror“ in banc „Comitatus Posega , Verőcze et Szere'm“ 
immutationem, et hunc in scopum reiterative allata, 
medio praeprovocatae Repraesentationis sub obtentu 
reservatae regressus facultatis , et praetensive reserati 
pep alterationem in coinpellatione Comitatuum banati- 
corum altissime susceptam, in respectu quoque nomen
clationis „Comitatuum Slavoniae inferioris4i delibera- 
tionum coinitialium cursus argumenta attinet; immuta- 
tioni huic principia in altissima Resolutione ddo. 3-aeJa- 
nuarii 1834* praeassumta, quibus Sua etiam Majestas 
Sacratissima ita insistit, ut, tractatibus, conclusisque 
diaetalibus constet sanctimonia, regressui non alias 
quam in adjunctis inibi declaratis, quae in praesenti 
casu prnrsus non subversantur, locum datura unquarn 
sit, niserfe refragari J id autem , quod relate ad com- 
pellationem ,,Districtus banatici“ tractatibus eatenus 
adhuc pendentibus, evenit, prout hoc ipsuni, jam alias 
observatum est, justum, nomenclationem „Slavoniae

Szerdán Szent-An dr ás hó’ idik napján.

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

T Ü D Ö S Í T Á S O L
P E ST E N 1835.
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inferioris“ cujus in'uilu formale jam conclusuni coa- 
luir. alterandi motivum perinde non suppeditare ; ideo- 
(jue Suarn Majestatem Sacratissimam , quoad retinen- 
dam nomenclationem hanc, editae prior; benignae Re
solution! Suae porro etiam insistere; ab eo tarnen alie- 
nani non esse: ut retenta ealein ,,S!avoniae inferio
ris“ expressione, singillativi ejusdem Comitatus nomi- 
netenus etiam adferri possint. Articuli III. §-i 4-ti Se- 
ctionem 2-am, quae de lignatione aedi i ag it, altefatae 
Suae Majestati Sacratissimae benigne probari; ad §-um 
tarnen 7-urn hujus articuli Rändern benigne cupere: ut, 
»iquidem jus fornicis ad jura Oominii terrestralis per- 
linere §-o hoc diserte recognoscatur , cum declarati
v e  autetn hac cotnponi nequeat, ut jus Dominii in 
non admittendis advenis, tarn arctis, uti per Dominos 
SS. et 0 0 . proponitur, limitibus circumscribatur , id- 
que jam eo etiam ex obtutu consultum non esset, quod 
existimatio etfides publica basim cotntnercii constituat, 
et homines his qualitatibus destiIuti eidcm duntaxat 
detrimento sint, in sectione 1-a §-i hujus reliquis ejus 
tenoribus perSuam Majestatem Sacratissimam demen
ter ratihabitis, pars ca, quae se ad extraneos refert, 
inhuncsensum redigatur: ,,eo duntaxat casu excepto, 
dum fornix incolatu loci haud praedito, extraneo ex- 
censuaretur ; boc enim in casu excensuantem ex Just is 
et fundati8 rationibus, praesertim si a gravibus. et 
publico perniciosis excessibus notaretur, a conducendo 
in cetisum fornice arcere, Domino t<rrestri liberum 
erit. In quibusvis aliis“ etc. Ita etiam ad articuli VI. 
§-nin, ubi vigens hactenus consvetudo , tantum quoad 
Inca, in quibus tota populatio in electionem Primorum 
ii.fluxit, retinenda innuitu , eam esse Suae Majestatis 

Sacratissimae benignissimam mentem, ut provisio de 
integre servando vigente usu, ad illas etiam Commu- 
nitates, quae hac in parte privilegiis provisae essent, 
extendatur; redactio itaque praecitati §-i altissimae 
huicEjus menti in haec verba attemperetur: Judex lo
ci e candidandis per Dominium etc. in locis quidem il- 
l i s , ubi juxta vigentem hactenui consvetudinem tota 
loci populatio absque ullo discrimine in electionem 
Primorum influxit, cum ulteriori ejusdem modalitatis 
retentione, usu item in privilegiis inndato, porro quo- 
que salvo; in locis, in quibus alia qualiscunque elec- 
tionis modalitás hucdum obtinuit“ etc. Ad Articuli 
porro VII. §. 3. Suam Majestatem Sacratissimam be
nigne annuere, ne viae Recursus per expressuni mentio 
f ia t; nulla secus,  neque relate ad art. ejusdem §. 5. 
sectionis 3. punctum ad a), neque intuitu sectionis 4.

cujus tarnen finalia uberioris claritatis causa, sic crunt 
texenda: „graviorum per subditos, aut servitorcs pa- 
tratorum , et crimen involventium excessuum vindica- 
tione, ad ordinaria fora criminalia spectante“ reflexio- 
ne occuirente. Ad ea ilenium , que Domini SS. et 0 0 . 
quoad aliissimam Suae Majestaiis Sacratissimae, circa 
Coinitia haec poximius concludenda declaratam , medio 
benignae Resolutionis de 23. Augusti a. c. mentem , 
facta ad articulum 13: 1790 provocatione, ad calcem 
Repraesentationis suae adducunt: Suam Majestatem 
Sacratissimam Dominis SS. et 0 0 . signifieandum be
nigne jussisse: Eandem altissimis suis juribus insisten- 
do, pro ilia, qua Constitutionen! Regni hujus inaugu- 
rali suo Juramento fumatam, tuen lam et conservandara 
habeat, cura, prout caetera«, ita etiat« de Comitiis 
stato tempore, aut publica Regni utilitate et necsrs - 
täte exigente etiam citius celebrandis, condilas funda
mentales leges ac signanter art. 13: 179* et 5: 1827, 
constanter observaturam, huicque altissimae Suae men
ti cohaerenter affutura Comitia scopo etiam continu- 
andorum, circa operata systematica tractatuum diaefa- 
lium, benigne convocaturam* Eandem porro in nexu 
praeprovocataium legum super gravaminibus , et po- 
siulatis , quae sibi jam substrata sunt, benignas Reso- 
lutiones Suas propediem itnpertiiuram ; et quoad illa 
etiam, quae de hinc Ejus just it iae legumque observan- 
darum studio, ac providentiae, quam maximé congru- 
unt, acturam esse; atque relate ad haec id , ut articu
li , quorum unus in projecto legum urbarialiuni ac si- 
gnantcr §. 6. art. I. veluti jam conditus innuitur, alter 
vero de Proportione, necessitate medii ad finem in le
gibus illis, praestitutum requiri dignoscitur, quo otius 
elaborentur , altissimaeque ratification!, submittantur , 
benigno huic Ejus animo, prorsus cobaerere; hocque 
fine, utve opus, quod relate ad objecta quibusvis Co- 
mitiis definienda peragendum superest, Suam Majesta- 
teni Sacratissimam Dominis SS. et 0 0 . legalem ad- 
huc duorum mensium terminum largirí. In reliquo sum- 
mefata Sua Majestas Caesareo Regia Apostolica lis- 
dem Dominis SS. et 0 0 . Regni Gratia Sua Caesareo 
Regia clementissime , ac jugiter propensa manet. Per 
Sacram Caesaream etj Regio Apostolicam Majestatem. 
Viennae 28. Octobris 1835. Georgius B a rta l, m. p.

Ő cs. kir. Felsége Vásonkeői gróf Zichy Pál 
urat cs. kir. kamarássá nevezni kegyelmesen mél- 
tóztatott.

Pesten a’ kerepési úton épülő magyar szín
háznak falai körösleg már több mint egy ölnyire
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állnak a1 föld felen. A’ munka serényen föl) fa
tik , ’s az időjárás kcdveztével a' hazafi szándék 
minél clebb teljesül. Hiteles kútfőből halljuk: 
hogy e’ nemzeti intézet felsegélésére sz. kir. Pest 
Városa tiszta hazafi nemes indulatból 15 ezer 
váltó forintot ajánlott.

Veszprémből October 19dikén. Balatoni vi
dékünkön, Badacsont és Somlót k iv é \e , a’ szü
ret elvégeztetett. Borunk néma' tavalyi, de azért 
jó. A’ tavaly; termésnek harmadát, némelly sző
lős-gazdák felét szüretelék. 18 zsák krumpliból 
150 zsák lett. A’ káposztának ára e’ vidéken legfel
jebb 1 váltó forint; egy zsák krumpli pedig 12 
garas. A’ hideg miatt mindenütt elkezdették a’ 
iütést. Esőnk folyvást tart; ma havazni is kez
dett.

Pozsonyba October hónap végén vitetett sz. 
Neitus martyr egész teste, mellyel XVI Gergely 
1 ápa Ő Szentsége Rosnyói püspök méltós. Sci- 
to\szky János úrnak a’ rosnyói székes-egyház 
számára ajándékba küldött.

(Kir. kamarai híradás).
A’ most elenyészett 183| oskolai esztendő

nek végével a1 nagym. m. k. udv. Kincstár bému- 
tatása alá tartozó ’s 160 váltó frból álló két rend
béli oskolai díjak vagy is stipendiumok megüre- 
sülvén, ezeknek elnyerése végett az illető ese- 
dezőknek útmutatásul következő feltételek tüzet- 
nekki: a) Ezen dijak csak a’ valóságos magyar 
Kincstár szolgálatjában volt, vagy jelenleg lévő 
sóházi, harminczadi gazdasági bányászi vagy 
posta tisztek fiai, vagy árvái részére megn) ér
hetők. b) Ezen dijakban csak olly ifjak ré
szesülhetnek , kik a’ nemzeti oskolákat már elvé
gezték, ’s a’ múlt 1S3| oskolai évben jó erkölcsi 
viseletek mellett, a’ tudományokban jeles (emi
nens) előmenetelt tettek c) Elkerülhetlenül szük
séges, hogy az esedezők ebbéli folyamodásokat 
legfeljebb folyó esztendő utolsó napjáig a' Budai 
királyi magyar Kincstár jegyzőkönyv-iktatói hi
vatalának beadják, és az illető ifjak jeles előme
neteléről eredeti iskolai bizonyítványokat mutas
sák elő. d) Végtére az is kívántatik: hogy a’ 
könyörgő levelekben az illető apák szolgáltuk 
idejét, és magzatjaik számát hitelesen bébizo- 
nyitsák. e) Ezekből magátul következik: hogy 
ezen segedelem pénz részesüléséhez az ollyanok, 
kik nem valóságos Kincstári tisztek magzati, kik 
még esak a’ nemzeti iskolákba járnak, kik a' tu

dományokban jeles előmenetelt nem tettek, kik
nek esedezésük a’ kitűzött határ ideig, s a’ kí
vánt iskolai bizonyítványok eredeti formában bé 
nem nyújtatnak, számot egyáltaljában nem tart
hatnak,

AUSTRIA.
Bécs, Oct. 28dikán: Ő cs. Magossága Sófia 

főherczegasszony, Ferencz Károly főherczeg Ö 
cs. Magosságának hitvese Oct. 27dikén szerencsé
sen egy főherczegnét szült; kinek nyilvános meg
kereszteltet ése a’ cs. kir. udv. egyházban Octob. 
29dikén délben 12 órakor 0  cs. kir. Felségük
nek és a’ felséges Ház itt lévő tagjainak inegje- 
lentökben szokott fénnyel ment-végbe. Az ünne- 
pies megkeeresz elést a* Bécsi herczegi érsek, püs
pöki segéd-szolgálattal teljesítő. Keresztanya ural
kodó császárné ö  Felsége. Az új szülött főher
czegasszony Maria Anna Carolina Pia nevet ka
pott a’ szent keresztségbcn. Sófia főherczegasz- 
szony 0  cs. Magosságának fő udvar-mcsternéje 
Kinsky herczegné vitte az új szülött főherczeg- 
asszonyt egy gazdag párnán, mellynek takaió- 
ját két cs. kir. kamarás t a iá ,  a’ föhciczegi uu- 
vari kar kíséretében, keresztségre ; ennek veg- 
bementével ismét ekép a’ főherczegi lakba visz- 
sza. A’ diplomátai test és a’ cs. kir. udvari kain. 
ez ünnepiségen pompa-öltözetben jelentek-meg. 
A’ csász. kir. testőrök szintén pompa öltözetben 
teljesítők illy alkalommal szokott szolgálatukat. 
Mindjárt a’ keresztelés után 0  cs. kir. Felségük 
a’ titkos tanácsi szobában udvarlást tartottak; 
mellynél O cs. Magossága Ferencz Károly főher
czeg a’ diplomátai kar és a‘ cs. kir. udv. tisztség 
szerencse-kívánásait fogadá-el. Az orvosi jelen
tés szerént Sófia főherczegasszony O cs. Magos
sága az új szülött főherczegnével együtt a* kör- 
nyülményckhez képest nyugtató állapotban van.

Becsből Oct. 3dikáról az Alig. Zeitung leve
lezője következőket ír: Bizonyosnak halla'szik, 
hogy Szász-Coburg-Kcháry herczeg elfogadta az 
ajánlatot fijának Ferdinandherczegnek, a’ portu- 
gali királynéval, leendő összekelése iránt, ’s az el
fogadott házassági kötésekkel hírnök indult Lissa- 
bonba. A’ herczeg Aprilisben fog indulni Portugál
ba, Brüssel és London felé, hogy az ottani rokon 
udvarokat meglátogassa, e’ télen pedig a’ portu
gált nyelvet tamilja. Nev elője, a’ derék Dietz pro
fessor vezérlése alatt már tanúlta, anyai nyel
vén kívül, a’ latin, franczia, angol, olasz ésx
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magyar nyelveket, ’s mindezeken folyvást és 
csinosan beszél. A’ Szász-Coburgi ház e’ kapcso
lat által közelebbi vérrokonságba jő császári há
zunkkal , mint a’ Belgák királyáé által, kinek 
nője kishúga a’ császárnak.

NAGYBRITANNIA.
A’ ministerium orgánumai, mond a’ Stan

dard , fájdalommal látszanak megvallani, hogy 
a’ nép gondolkozása a’ felső ház eltörlése, vagy, 
a’ mi mindegy, Icalázása iránt még nincs meg
érve. Az Examiner és Spectator radicalis héti 
lapok, gyenge hangon erőködnek még fújni a’ 
melódiát, mellyet a’ Globe és Chronicle nagy 
diadalommal elkezdett; de eléggé világos, hogy 
a’ lordház megtámadásival, mint igen kétséges 
vállalattal, már felhagytak — Az utolsó évnegyedi 
statusjövedelmekről szóló jelentés megjelent. A’ 
folyó esztendei jövedelem 1,084,600 font sterlin
géi kevesebb a’ tavalyinál, az utolsó negyedi 
pedig 344,222 fonttal több , mint volt 1834nek 
ugyanazon negyedében. E’ két esztendő jövedel
meinek különbözése némelly adók eltörléséből ’s 
leszállításából származik; ha az innen eredt hí- 
jány, melly az egész esztendőre 1,145,792 font 
sterlinget teszen, Ierovatik, a’ statusjövedelmek
ben tetemes szaporodás fog mutatkozni. Mint
hogy az accisától a’ vámhoz, és viszont, sok 
czikkek áttétettek, ez úgy látszik különbséget 
okoz; de az adó egyik nemének szaporodott jö
vedelme közel kipótolja a’ másiknak megfogy- 
tát. így a’ vámból egész esztendőben 2,182,951 , 
az utolsó negyedben pedig 403,487 fonttal több 
jött-be, ellenben az accisából egész esztendőben 
2,182,951 , az évnegyedben pedig 82,590 fonttal 
kevesebb, mi a’ súlyarányt helyrehozza A’ bé
lyegadó egész esztendőben 96,660 fonttal keve
sebbet, az utolsó negyedben pedig 12,196 font
tal többet jövedelmezett. A’ posta egész esztendei 
bevétele 34,000, utólsó negyedi bevétele pedig 
6000 fonttal haladta a’ tavalyit. A’ folyó évne
gyedi szolgálatra szükséges kincstári kiadások 
4,016,189 fontra számítatnak.

Dr. Murray, dublini cath. érsek, a1 dublini, 
hírlapokban egy Nagybritannia protestánsaihoz 
intézett kerülő íratott tett közzé; mellyben hatá
rozottan ellenmond azon állításnak, mintha a’ 
rom. catholika egyház a* más hitfelekezetüek ül
dözését tanítaná és jóváhagyná. Oest. B.

A’ franczia ministeri hírlapok, mond a’ Glo

be, egészen magukon kívül vannak a’ nyilvános 
rend eránti túlságos szeretet, és a’ revolutiói 
szellem félelme miatt, mellyek a’ kormánnyal 
mind a’ sajtó közelebbi korlátozásában, mind 
általános politikájában, áthágaták a’ mérséklet 
és okosság minden határait. Broglie úr szenw- 
delmes, és becsületes charakteréhezképest őszin
te beszédében azt nyilatkoztató a' Fieschi-törveny 
mellett; hogy ő ugyan társaival együtt előrelát
ja az időt, mellyben mostani rendszabásuk szük
ségtelen leend, ’s annak megszüntetése által kö
vetkezőik majd csendesebb környületek közt ol
csón arathatnak népszerűséget. Itt Broglie úr 
csak egyben, az időben hibázott, midőn a' köz 
véleménynek a’ rendszabás elleni visszanyomása 
előlállani fog. Ezen idő már jelen van. De hogy 
ez veszélyhozó nem leszen, legjobban kezeske
dik érte a’ ministeri szigorúságnak sikeretlensé- 
ge. Ártani csak a’ ministeriumnak fog, melly a’ 
rendszabást fentartani akarná; a’ köz véleménj t 
le nem nyomhatja, ’s társasági rendülést nem o- 
kozhat. A’ júliusi rendeletek következményeit 
nem várhatni tőle. A’ kormánynak ál-helyzete, 
mellybe a’ mostani ministeri rendszer által téte
tett, legjobban kitetszik a’ franczia ministeri saj
tónak Spanyolországot illető nyilatkozásiból. A’ 
Journal des Debats unalmas szózatja; hasztalan 
panaszai azért, hogy Francziaország elébb be 
nem avatkozott; a’ carlisták navarrai nagy tet
tein mulatni szeretése, ’s az ő cataloniabeli elő- 
lépteinek kézzel fogható nagyítása; különösen 
pedig illetlen gyanításai Mendizabal ministeriu- 
máról, hogy ez aJ félszigetet egy hónapnál elébb 
megnyugtatná, azt mutatják, hogy a’ dolgok 
fekvését teljességgel nem esmeri.

Yittoria herczegasszony, a’ Kent Herald sze
rint, Doverből Ramsgateba visszatérte után ne
hány napig gyengélkedett, miből a’ hír veszé
lyes nyavalyát költött, pedig csak meghűlésből 
származott a’ baj, hozzá járulván az is , hogy a’ 
belga Felségek búcsuvétele igen meghatá 0  kir. 
Magassága keblét; de már felgyógyult a’ her- 
czegné, ’s tanulmányait ismét elkezdheti.

Pozzo di Borgo gróf ’s orosz követ a’ kösz- 
vény által darab ideig szobában tartaték, ha
nem Oct. »6dikán már annyira javult állapotja, 
mint a' Courier jelenti, hogy egy válogatott tár
saságot magánál megvendégelheíe.

Dublin Register: A’ tized beszedése iránt
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oily határozatot tőn a’ kormány, millyet az o-
kosság és józan politika kívánt: az angol papság
nak ugyanis egy körlevélben válaszold , hogy a’ 
kért katonai segítség meg nem adathatik; mert 
a’ kormány nem tartja czélszerűnek a’ katonasá
got s politiát kénszeríteni a1 polgári jusok erőbe 
tételére, kivé ven a’ valódi lázadás és békehábo- 
rítás eseteit, a’ mikor katonaság és politia fog 
rendeltetni a’ helybeli tiszthatóság vezérlése alatt 
oda, hol a1 tized beszedetik, s átaljában min
den, a’ mi csak lehető, meg fog történni, hogy 
a’ köz béke háborítása meggátoltassék, ’s meg- 
fenyítessék.

Suchosanet generál Teplitzből Nesselrode ü- 
zenetivel Londonba érkezett; ugyanidejött Lic- 
ven Sándor herczeg is , Madridban orosz követ
ség! titoknok, ki Pozzo di Borgo grófuoz a’ spa
nyol fővárosból hivatalos tudósításokat hozott. 
Heidelbergai professor Tiedemann most Edinburg- 
ban mulat, hol ő ,,az agy velő öszvehasonlító a- 
natomiája44 czírnü munkájához gyűjtöget materialé- 
kat. Meglátogatá már Londont, Glasgowot és 
Dublint is. Edinburgban meglátogatá névszerént 
a’ phrenologiai társaság múzeumát, hogy külön
böző nemzetek’ kaponyájit méregesse. A’ minap 
Havreben és Calaisben „the satirist44 ángol jour- 
nálnak egy száma lefoglaltatott, a’ Lajos Filep 
és politikája ellen benne foglalt czikkely miatt. 
A’ lefoglalást egy ministeri hírlap azzal menté: 
hogy a’ franczia kormány külső országi sajtónak 
nem engedheti-meg azt, mit beníoldön megtilt. 
A ’ Globe hevesen kikéi a’ franczia politia e’ lcfog- 
lalási tette ellen. Királyné Ő Felsége Octob. 19- 
dikén meglátogatá Oxford városát Szász-Weimári 
herczegné és Cambridge György herczeg kísére
tében, ’s elébb a’ fő oskola, majd a’ városi tiszt
hatóság üdvözlését fogadá-el.

F R A N C Z I A O R SZ Á G .
Barthélemy költő, ki már régen a’ kor

mány részére állott, közelébb egy versezetet 
nyújta-be Ő Felségének a’ Jul. 28diki merészlet- 
ről alexandrin versekben

A’ Moniteur hivatalosan jelenti, hogy Pali- 
len gróf, mint orosz követ, megbízó levelét Oct. 
19dikén adá-át Ő Felségének. — Orleans her
czeg, a’ Messager szerint, mint tábori marsai 
részt veend az Abdel-Kader elleni expeditióban, 
’s Octob 23dikán vagy 21dikén indul Toulonba, 
egy segédje pedig már előre ment.

A’ spanyol avatkozás, mond a* Temps, még 
most is fenforog, ’s iránta Thiers úr, Parisba 
visszatérte után, így nyilatkozik: „ lia  beavat
koznunk megengedteték vala, m űd abból, a’ 
mi Spanyolországban történt, semmise történt, 
’s D. Carlos nem boldogult volna; a spanyol 
juntákat egyedül D .Carlos előléptei Lgatták-fel44 
A’ ministeri tanács tehát Spanyolország iránt te
endő határozattal fog foglalatoskodni. Az angol 
ministerium kívánja, hogy a’ franczia kormány 
a’ négyes szövetséghezképest valami határozatot 
tegyen, de ez koránse fegyveres avatkozásban 
fog állani. — A’ portával, mondja továbbá a’ 
Temps, most majd minden európai statusok 
foglalatoskodnak, ’s annak követei illy keggyel 
sohase fogadtattak. Durham lord komolyan vévé 
küldetését, s Francziaország sem igen marad-el. 
A’ török követ gyakran megjeien a’ külső minis- 
teriumban. Francziaország és Anglia mint beszé
lik , a’ portát és Aegyptust összebékéltctni szán
dékoznak olly módon , hogy a’ mostani basa ha
lála után a’ régi viszonyok állítassanak vissza, 
így az ottoman hadsereg, ha az oroszok beütni 
találnának, az egész aegyptusi haderővel újítat- 
nék-meg. De e’ terv nagy akadályokba ütköz
nék, ’s mi csak úgy említjük ezt, mint egyikét 
a’ Reschid-Bey-Efendi jelenléte által elterjesztett 
ezerféle híreknek.

Dr. Barras a’ Journal des Debatshoz intézett 
levelében írja, hogy Morey ezelőtt 15 esztendő
vel rosszúl czínzett réz edényben főtt mérges 
étellel étetett-meg, ’s ez óta nem kívánja az é- 
telt; a’ fogság pedig annyira neveié gyomra ba
ját, hogy minden tápláléktól undorodik, ’s a’ 
leggyengébbet sem veheti-be hideglelés nélkül; 
és ez, nem pedig az éhei halni akarás, oka an
nak, hogy ő igen keveset eszik. A’ fogoly álla- 
potja igen kétes, noha még egyenesen nem ve
szélyes.

Caradja herczeg, a’ görög királynak rend
kívüli követe ’s meghatalmazott ministere, Oct. 
19dikén mutatá-be O Felségének elhívó levelét; 
utánna pedig Koletti general, ki a’ herczeget 
hivatalában felváltja, nyújtá-át megbízó iromá
nyát, ’s ezután bevezettetett a’ királynéhoz és a' 
kir. herczegek ’s herczegasszonyokhoz.

A’ tiszthatóság, mint a’ Moniteur írja, rég 
sejdíti, hogy némelly menekvők idegen társasá
gokat terjesztgetnek, ’s rájok szemesen vigyá
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zott; Oct. 18dikán pedig estve egy házat körül
vétetett, ’s az ott összegyülteket eifogatá, e'tár
saságnak minden leveleivel ’s papirosaival együtt.

Torigny mairejét, mivel az Odilon Barrot 
úrnak adott vendégségben megjelent, Thiers úr 
hivatali foglalatosságitól felfüggeszté. Erre az egész 
városi tanács beküldte elbocsátási kérelmét. A’ 
Messager szerént visszálkodós uralkodik a1 cabi- 
netben. Jackson amérikai praesidens fenyegető 
hangon beszél a’ franczia kabinet ellen; és az 
egyesült statusok kormánya a’ 25 millió kifizetése 
feltételét nem teljesíti; sőt ha a’ congressus isméti 
öszveűléséig, December lsőjéig a’ fizetés meg 
nem történnék, a’ congressus elébe azon javallat 
fog terjesztetni, hogy Francziaországgal a’ közö
sülés szakasztassék-félbe. (non-intercourse-bill). 
Most már, mint a' Gazette hírleli vagy Broglie és 
Guizot, vagy Thiers lépnek-ki a’ ministeriumból.

A’ Temps írja: hogy a’ ministerium Iiam- 
várát megnyitja a’ X. Károly volt ministerei e- 
lőtt, és őket egyenként választásuk szerént bizo
nyos nemzetiségi várba vagy házba útasítandja, 
mellyet a’ hami foglyok becsület-szavuknál fog
va nem hagynak-el. Később még nagyobb enyhí
tés fogja érni e’ politikai foglyokat. A’ Temps kí
vánja , hogy e’ rendszabás tiszta emberiség tette 
volna. Orleans herczeg Oct. 22dikén indúlt-el Pa
risból, hogy Castor gőzhajón Corsicába, innét 
pedig Algierba evezzen, az Abdel-Kader elleni 
táborozásban részt-veendő.

PO R TU G  A L L IA .
A’ Times levelezőjének Oct. 3diki tudósítá

sa szerint, azon hét folytában négy ministeri és 
a’ királyné előlülése alatt egy statustanács tarta
tott különféle tárgyakról. A’ királynénak Össze
kötése Szász-Coburg herczeggel végképen elha
tározómnak mondatik, mit a1 levelező nem hi
szen. Mendizahal ismételt sürgetésére a’ 6 ezer
nyi sereg Spanyolországba küldetése is meghatá- 
roztatott, de azért ebből aligha leszen valami, 
mert e’ kérdésben igen különböző volt a1 minis
terium véleménye. Ugyanakkor pairekké nevez
tettek : Saldanha marquis; Agosthino Jose Frei- 
re, volt minister 's követ; Sohral báró; Viscon- 
de de Bruges; George de Aviles general; Ma
nóéi Gonsalves de Miranda, követ; Duarte Bor
ges; Jose Teixeira Aguillar; Luis de Arasconcel- 
los; Yisconde Fonté Arcada, követ; Renduff 
báró, követ; Mello gróf; Sebastiao Xavier Bo-

thelho, a’ Taipa gróf neve alatt 1833 végén köz
re bocsátott nevezetes levelek szerzője; D. Lou- 
ren^o de Lima, a' királyné kamarása; Lavradio 
gróf, Ficalho marquisné testvére ; Visconde Por
to Cabo Bandeira. Továbbá 13nak különféle czím- 
zetek adattak pairség nélkül, u. m. Pizarro ge
neral ’s követnek, Visconde de Bobeda; Abides 
generálnák, Bőm Fim báró; Rodrigo Pinto Pi
zarro ezredesnek, ki D. Pedro alatt republiká
nus érzelmeiről lön esmeretessé, da Ribeira de 
Sabroso báró; és Schwalbach generálnák, Setu- 
bal báró czímzet. E’ nevek Közt sok tiszteletre 
méltók találtatnak, de némellyeknek illy meg
tiszteltetését nem örömest látja a’ köz vélemény; 
különösen egy híres báróval igen kíméletlen 
bánnak , ’s maga a’ királyné sem akarta kinevez- 
tetését aláírni, míg egy vitéz marsai lemondá
sát nem jelenté, ha barátja pairré nem tétetik. 
A’ közönség nézete szerint sok is volt egyszerre 
ennyi pairt nevezni; mert így az első kamará
ba 4— 5 követ megyen-át, ’s a’ második kama
rában 33 üres hely marad. A’ lissaboni Revista 
igyekszik elhitetni olvasóival, hogy Portugálban 
az lS20diki alkotvány visszaállításáért komoly 
merészletre senkise vetemednék. Az ország u- 
gyan most egészen csendes; de az említett hír
lapnak , melly a’ belső minister ellenőrsége alatt 
áll, éppen nem kellett volna e’ dolgot megpen
díteni, mert ebből azt következtethetni, hogy a’ 
kormány talán illy valamitől fél. Marjiochi úr, 
pair ’s a’ múlt esztendőben tengeri minister, c- 
lőlülővé neveztetett a’ népoktatási biztossághoz, 
melly most igen nagy szorgalommal dolgozik.

A’ lissaboni Diario October fidikán Acedo 
főszálásmesternek egy napi parancsolatát közli; 
mellyben Terceira herczeg fővezér parancsolatára 
brigadás general Alonzo de Serrao parancsnoksá
ga alatt egy portugáli segítő seregnek Spanyol- 
országba indulása jelentetik, és egyszersmind köz 
hírül adatik, hogy e’ sereg-osztály egyedül és csu
pán arra van szánva, hogy a’ Spanyol kormányt 
a’ praetendens pártja ellen folyó háborúban se
gítse; de a’ liberális ügy védelmezői között tá
madható czivakodások és véleménykülönbségek
be teljeséggel ne vegyítse magát.

A’ Times lissaboni levelezője Oct. lOdikéről 
írja: hogyr megtudván a’ portugáli kormány a’ 
eorunnai, barcelonai es-- saragossai junták meg
hódolását, tüstént parancsold, miként a’Traz-os-



Montesben álló 1300 legény Xavier ezredes ve
zérlése alatt nienjen-által a határon, és Ó-Casti- 
1 iában Zamora városig nyomuljon. Később még 
5500nyi sereg-osztály fogja e brigadát követni; 
az egész segítő-hadnak vezére Victorino Jose d’ 
Alonzo da Serrao leszen. (1. feljebb). Oct. 9ikén 
Lissabonhoz érkezett egy portugali hadi hajó Bra
zíliából valósítását hozta a’ párái szomorú törté
neteknek; egyszersmind 130 szerencsétlen me- 
nekvőt hozott magával, kik alig tarthaták-meg 
életöket ’s mindenöktől megfosztva vannak. 

B E L G IU M .
Brüssel, October 9dikén. Királyunk becsé

nek, Szász - Coburgi Ferdinand herczegnek há
zassága Portugal királynéjával, kétséget többé 
nem szenved. Az előleges alkudozások véget 
értek, ’s csak a’ megerősítés formasága ’s né- 
melly famíliái kötelezések elintézése hibázik, mi
vel az ijfii herczeg Szász - Coburg-Gotha fejede
lemségének öröködésében harmadik. Az összc- 
kelés ideje még nincs meghatároz\a, de so
káig nem fog haladni* A’ mostani vőlegény is 
mint az első, Lissabon felé Anglián menend ke
resztül, hogy ott Kent herczegnét, ’s Victoria 
herczegasszonyt meglátogassa. Nem lehet e’ há
zasságot annak megjegyzése nélkül említeni, hogy 
a’ rendkívüli szerencse húsz év alatt milly ma
gasra emelé a’ Coburg házat; némelly tagjai fe
jére koronát tőn , az egészet pedig szorosan ösí- 
szekapcsolá Európa nagy hatalmaival. Coburg- 
nak még virágjában élő uralkodó herczeg'’, Ang
lia ’s Portugal királynéinak majd nagy báttyuk, 
Belgium királyának báttya, ’s így Francziaor- 
szág, ’s Anglia uralkodóikkal és a’ Braganz- 
házzal rokonságban á ll, saját házassága által pe
dig Würtemberg királyi házával van összefűzve 
E’ következményekre a’ szerencse és környiiletek 
s >kat tettek ugyan, de más részről azt sem ta
gadhatni, hogy e’ fenséges személyek okossága 
’s érdemei is nagyon elősegíték azokat. Kent 
herczegasszony erényii ’s szeretetre méltó tulaj
donságai oily kapcsolatot eszközlének, mellynek 
következményeit az egész britt birodalom, talán 
némelly orangistákat kivéve, méltó bizodalom- 
mal várja. Hasonló okosság és nemes charakter 
teve Leopold fejére koronát, mellyet más euró
pai fejedelem nehezen tarthatott volna meg olly 
veszélyek ’s akadályok közt, mellyek a’ Bel-

-  (  :

gák királyát kormányzása első hónapjaiban fe
nyegették.

H O L L A N D I A .
A’ hollandi generalstatusok 183| üléseit ki

rály 0  Felsége Oct. 19dikén személyesen nyitá- 
meg. Beszédében bizonytalannak mondja az időt, 
midőn a’ belga-hollandi kérdés tökéletes véget- 
érhet.

NÉMETORSZÁG.
A’ Müncheni kormányi lapban Oct. 21dikén 

megjelent kir. rendelet szerint bajor király Ő 
Felsége czímerét megváltoztató, ’s az új czímer 
áll: egy négyszegű paizsból , közepében ismét 
egy szívpaissal, mellyen vágynak a’ bajor ezüst 
és lazúr rézsútnégyszegek balról jobb felé diago- 
nalis vonalban emelkedve fel; a* főpaizs felső 
jobbján fekete mezőn jobb oldalra szökő arany 
oroszlán, veres koronával, kinyújtott nyelvvel 
’s felkuncsorított farkkal; alsó részén ezüstéi ’s 
piros színnel hatszorosan csíkozott mezőn egy[a- 
rany karó; a’ bal oldalon pedig ezüst mezőn fen- 
álló kék oroszlán army koronával, kinyújtott 
nyelvvel, ’s felkuncsorított farkai, a’ czímer te
tején pedig a’ korona, körülte a’ kir. ház rend
jelei ’s a’ t. láthatók. Körülírása e z : Ludovicus 
Dei Gratia Rex Bojoariae etc. etc.

Stuttgarti hírlapok Octob. 24dikéről írják: 
hogy ugyan azon hónap 22dikén estve érkezett 
királyné Ő Felségének testvére, Maria Dorothea 
főherczcgasszony Ó cs. Magossága, ausztriai fő- 
herczeg József, magyarországi Nádorispány O 
Fenségének hitvese Stuttgartba Ő kir. Felségük
nek látogatásukra. Carlsruheben, Sziléziában Eu
gen wiirlembergi herczeg Ő Magosságának hitve
se Octob. 13dikán szerencsésen egy főherczegnét 
szült; ki a’ szent keresztségben Paulina Luiza 
Ágnes nevet kapott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrid Oct. 12dikén. Minden városok, niel- 

lyek Toreno ministeriunn ellen nyilatkoztak, las
sanként Mendizabal progrmmáját elfogadják ’s a’ 
kormánynak önként meghódolnak. E’ módon esz
közöltetik legszerencsésben a’ tartományok’ ösz- 
veköttetése; megengesztelésük volt Mendizabal 
első munkája ’s ez legszebb győzedelme is. Most 
egészen a’cai lista párt semmivé-tételével fog bajlód
ni; ügyessége és csudálatra méltó munkássága 
nagy reményt nyújtanak. 30 ezer puskát kért és

9 5  )  —
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kapott már e’ minister az ángol kormánytól, mel- 
lyek gőzhajókon fognak minél elébb Spanyolor
szágba szálítatni. Mihelyt a nemzeti erő legyőzte 
a’ carlista pártot, Mendizabal úr egy okos finán- 
cziai rendszernek alapját akarja letenni, mire 
Spanyolországnak nagyobb szüksége van, mint 
más akármelly statusnak. A’ királyi palota tisz
tek , követve a’ regens-királyné példáját, fizető
söknek negyedrészét a’ had költségeire ajánlák. 
Espeja marquis, procer 1836 végéig kétszeres 
adót fizet jószágaitól. Don Jose Ruiz de Arana, 
a' követek bevezetője, és a’ külső ügyeknél öt 
tiszt a’ polgárháború szükségeire szintén elenge
dik fizetősök egy részét. Mendizabal úrnak ha
zafi áldozati által (ki t. i. fizetés nélkül szolgál) 
okozott e’ haszon nem keresés nyilván több köve
tőkre fog találni, és Spanyolország terhes költsé
geit könnyiténdi. Oct. lOdiki végzet Don Pedro 
Gonzales Yallejo hajdani majorcai püspököt a’ kö
zelebbi cortes ülésre procer-kamarai elölülőnek 
nevezi. Vallejo úr 1823 óta mint cortes-követ 
kivándorlóit, és a’ constitutes rendszernek nagy 
barátja. A’ kormány folyvást tudósítások nélkül 
van Manzanarezből. Villapadierna nem akar en
gedni , mint hírlclék, a’ kormány parancsolati
nak. Azonban a’ revolutio fő emberével tartanak 
az alkudozások Gróf Navas még mindég itt van; 
minthogy tegnap kellett volna elutaznia, maradá
sának talán jó kimenetele reménylhető Spanyol- 
ország több herczegei Ön költségüken lovas és 
gyalog katonákat állítnak-ki a’ polgár háború be
végzésére. E1 részben a’ regens-királyné példá
ját követik ók, és a1 status majd minden osztályú 
tehetős polgárai. Andujar középponti juntájától 
két elküldött biztos váratik annyival nagyobb bé
kétlenséggel , mivel e’ juntától már nehány na
pok óta semmi tudósítás nem érkezett Catalonia 
némi nyugtalanságot okoz. Barcelona juntája két 
követet küldött ide a’ kormánytól egy generált 
k rn i, ki képes legyen a’ cataloniai hazafiakat 
gyózedetemre vezetni.

October I4dikén Esteiiában D. Carlos elől- 
íílése alatt a’ carlista hadsereg vezérinek gyűlése 
tartatott ; me lyben elvégezteték, hogy a’ hadse
reg Madrid felé induljon, a’ 4= tartományban pe
dig, hol most folytatik a’ polgárháború, lturalde 
tartsa-fen a’ rendet. D. Carlos maga fogja 25 ezer
nyi seregét Madrid felé vezérleni; minek ellenébe

Cordova csupán 16 ezeret állíthat a’ Memorial 
de Pyreneés levelezője szerént. Borgetteből írják: 
hogy Eraso general özvegye gyiiokkal ölte-meg 
magát. October lödikán Espanna gróf Perpignan- 
ba érkezett; ugyan itt volt ekkor Mina generál 
is; ki I9dikben Figuerasba jött. Sancho briga- 
dás, Mina egykori hadsegéde a’ ministeri tanács 
titoknoka. Mendizabal úr határozottan ministeri 
elölülőnek neveztetett. October 12diki végzet ke
vés kivétellel, minden klastromokat eltöröl. A’ 
megmaradtakat a’ cortes határozatára hagyja. A’ 
Revista-hírlap pártolást Ígér a’ ministeriumnak; 
az Eco del Comercio pedig, melly Caballero cor- 
tes-követ befolyása alatt szerkezteik, így nyilat- 
koztatja-magát: rendszerünk a’ régibb időktől 
követett, sem  f e l t é t e l e t l e n  h ó d o lá s , sem  
m a k a cs  o p p o s i t i o .  Világosabban szólván: 
mi a’ ministerium lépteit szemmeltartjuk; gyá- 
molítjuk azt, míg csak a’ pártok legyőzésére és 
ígéreteinek teljesítésére fordítandja figyelmét; ki
jeleljük a’ rendszabásokat, mellyeket fontolatra 
venni méltóknak vélünk; kívánjuk a’ közönsé
gesen elismért visszaélések eltörlését. Ila remé
ny inkben szemtelenül megcsalatnánk; tulajdon sza
vaival támadjuk-meg a’ ministereket, a’ nélkül, 
hogy szitkozódáshoz folyamodnánk. Ha cselek
vése módját még így se változtatná; makacs op- 
positioba tesszük magunkat, s mind addig küz
dünk teljes erőbiil, míg mindnyájunknak kívá- 
natai nem teljesülnek. Oest. B.

A’ cadixi junta bizonyosan feloszlott. Cadix 
kikötőjébe három ángol hadi hajó érkezett Mál
tából; Lissabonbó! még több váratik. Czélját e’ 
tengeri erő idejövetelének nem tudni; annyi bizo
nyos, hogy a’ junta eloszlása után érkezett az 
Cadix kikötőjébe. A’ leoni püspök Oct lOdikén 
D. Carlostól több főrangú személyekhez küldet
ve , Londonba érkezett. A’ Globe fájdalommal 
jelenti, hogy Londonban D. Carlos számára újon- 
czok fogadtatnak.

AM ER IK A.
Philadelphia, Sept. 23dikán. A’ viszonyok 

Francziaország és az egyesült statusok közt most is 
úgy vannak, mint Martziusban a’ congressus ál
tal hagyattak. Belső nyugodtságot 1837 Martziu- 
sa előtt, mikor Jackson praesidens hivatalának 
ideje kitelik, sőt azután sem várhatni.

Kiadja Kultsár A. —Szerkezteti Ga lvác sy .  Zöldkertutcza f^'o^í6öc^fr?©ajfe) 498 . sz. 
Nyomtatja T r a i t  n er  - K á r o l y i  XJrak* útczája 61 2  szám.
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Előfizetési figyelmeztetés
89A *  l & f e r t l L I M  f fU W D d t o i? P Ä 8 (D K < »

i r á n t .
Közelgetvén a1 pesti novemberi vásár, melly az előfizetési pénzek felküldésére biztos alkalmat 
nyújt, egész tisztelettel szólítjuk-fel t. ez. Pártfogóinkat *s a’ nagy érdemű magyar olvasó Kö
zönséget, bogy a’ jövő 1836ra nemzeti újságunk iránt, melly a1 j ó t , hasznost és szépet ter
jeszteni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest az alólirt hivatalhoz 
küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. -A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások
nak Hasznos Mulatságival ’s Hirdetésivel együtt a’ jövő J836ban is előfizetési ára félévre — 
Pesten és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , postán pedig 10 forint, egész évre 20 f. v.czé- 
dulában. A1 cs. k. postahivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt ezután is 
szíves örömmel küldjük-meg, e’ nemzeti újság terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes 
bizodalommal kérve-ki. Pesten 1835. October 24dikén.

A* Hazai ’s Külföldi Tudósítások szer. ’s kiadó hivatala 
______________________________________________ (Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)

MAGYAR JÁTÉKSZÍN.
Minden hiteles könyvárosoknál az országban találtatik:

M a g y a r  j á t é k s z í n i  j u t a l m a z o t t  f e l e l e t e k ,
a’ m. tudós társaságnak e’J kérdésére :

„ M i k é p e n  l e h e t n e  a ’ m a g y a r  j á t é k s z í n t  B u d a p e s t e n  á l l a n d ó a n
m e g á l l a p í t a n i .

Fáy András*, K á lla i/ és Jakab' fele leteik .
Öszvesen 112 lap. Budán, 1834. Posta-pap. kötve 48 kr. köz. 36 kr.

E g g e n b e r g e r  J ó z s e f
könyvárosnál Pesten a’ Barátok piaczán, a’ királyi Egyetem könyvtárának [általellenében, 

sok más új könyveken kívül,  következendők is jelentek-meg: ( á̂rok pengő pénzben.)
A’ magyar tudós társaság Évkönyvei. 2dik kötet, nagy 4rét csinosan kötve 5 fr.

finom kiadás, színezett képű, zöldvászon kötésű 7 fr.
F e j é r  G. Az Ember ki for méltatása esmérő erejére nézve, vagy is a’ közhasznú Melaphysika.

8rét Budán, 1835. csinosan kötve 1 fr. 30 kr.
P a p  I s t v á n  Közönséges halotti Prédikácziók, 8rét Veszprémben 1833.1 fr.
J ó s i k a  M. Vázolatok. 8rét Kolosvárt, 1835. csinosan fűzve 1 fr. 15 kr.
N a g y  K. Arithmelika, számirás különös jegyekkel, nagy 8rét Bécs, 1835. csinosan fűzve 1 f. 40 k. 
L e B o y  Dr. A’ gyógyszernek csudatévő ereje gyógyász segéd nélkül, vagy tettlegesen bébizo- 

nyitott kiürítő gyógymód, a’ tizennegyedik kiadás után af szenvedő emberiség hasznára, 
francziából magyar nyelvre tette H. F. 8ret Kolozsvárt , 1836. fűzve 1 fr. 12. kr.

Második Féleszt endó 1835.



S c h r a d e r  és Srnal z  gondos és tapasztalt juh-orvos, vagy is leirása a’ juhok nyavalyáinak 
és azok gyógyitásmódjának, tekintettel a* merino- és nemesitett juhokra. 8rét Kassán 
1835. fűzve 36 kr.

K i i r t ó  m ó d j a  és szerei az ártalmas férgeknek minden méreg nélkül, vagy is megérthető 
tanítás mint kelljen az egereket, patkányokat, legyeket, vakondakokat, hernyókat, 
svábbogarakat, molyt ’stb. ’stb. ollyan szerek által kiveszteni, mellyekaz ember életének, 
és egészségének nem ártanak, harmadik megjobbitott ’s megbővitett kiadás. 8rét Pest 
fűzve 74 kr.

Ü g y v é d e k ,  ’s perlekedő felek kézikönyve (Manuale Procuratorum) 8rét Pest 1835. 1. for. 
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  munkái, 3 kötet, csinos boritéku, kemény kötésű, gyönyörű aczél- 

metszésekkel, minden kötetnek az ára csak  2 fr.
B u d a y  É. Magyarország históriája, a’ Mohácsi veszedelemig374— 1527.3 kötet*Pest 1833.2 f. 
E z e r e g y Éjszaka. Arab regék, 18 füzet. 8rél Pest minden kötetnek az ára csinosan fűzve 30 k. 
M u s a e u s  travestált Regéi honositá Staut József, 5 kötet. 8rét Pest, 1835. minden kötet fűzve 30 k. 
K l abe r  a’ könnyű és gyors számvető vagy útmutatás a’ számvetésnek négy elsőbb nemeire 

és a’ fejbéli és más gyakorlási könnyű számvetésre. 8rét Pest, 1835. 24 kr. (2)

I f j j .  K i l i a n  G y ö r g y ,
Könyvárosnál Pesten, váczi-útczában, hajdani Fesslházban, épen most jelentek-meg:

és megszerezhető;

B A J Z A  V E R S E L
Velinen, lágy borítékban 1 ft 15 kr. pengő; finom velínen kemény borítékban 1 ft 48 kr. p.

A z  e g é s z  v i l á g
300 legszebb és legjelesb nézetei.

L e i r  á s ski l.

M E Y E R

U N I V E R S  U M A.
Első évfolyamat, 1— 12 füzet, 48 aczélmetszéssel, angol kötésben, 5 pengő forint.*

Ezen 12 füzet1 tartalma:
Szent Márk piacza Velenczében.— A’ nagy csatorna (Canale grande) Velenczében. Ems fordo. 
— Róma nézete. — Szent Angelo kastélya és hídja, a’ Vatikán, és Péteregyház Rómában.— 
Mária fördő. — Andernach. — Stores a’ Windermere - Tó mellett. Fountain— Apátság Yorks- 
hireben. — Coblenz és Ehrenbreitstein. — Oxford. — A‘ szent háromság híd Florenczben.— 
Brightoni pavilion Angliában. — Bingen. — Cootub. — Minar, Delhi omladékai.— Rajnazugatag 
Schaffhausennél. — Táj Philadelphiánál.—* Mahal Agraban. — A’ sybilla templom Tivoliban. — 
Florencz. — Eaton Hall Cheshírehan. — Athéné.— A’ Brightoni nagy terrasse Angliában. 
Clitumnus völgye Spoletonál Olaszhonban.— Washington, a*'Capitolium.— Név. — Haven Con- 
nectikut. — Bamborougli. — Castle.— Amsterdam. — Amsterdam, a’ czingel. — Constantinapo- 
lis. — Kiumm Tirolban. — Como. — Edinburg. — A1 Dogana és Santa Maria Della salute \e len -  
ezében. — A' megszálónak butzkóháza Éjszak Amerikában. —- A’ sziklahíd Virginiában. —  
Corfu. — Cintra, Lissabon mellett Portugáliában. — Albany, Éj-York tartományban. — Az
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Ldinbiirgi vár. — Cadix. — Dieppe. — A1 nagy bid Schuylkillon és Fair-Moant- Water- Work- 
son által. — Malta. — La Valetta.— M ainz.— Tempe, Göröghonban. — Briegg a1 Szimplonut- 
nál, Schvveitzban._____________ ________________________________________ _____________ (2 )_

( 1) Figyelmeztetés- Alol/rt tisztelettel jelenti ’s közhírül adja, hogy megnagyobbitolt 
gyára felépítését végrehajtván ’s az a’ körül foglalatoskodó személyeket megszaporitván , ez 
által olly állapotba helyezte magát, hogy nagyérdemű vevőinek, tulajdon készitményü por- 
czellán-cserép edényeivel, mellyek minden más hasonló müvek felett fejérségük ’s tartóssá
guk által kitűnnek, a* leggyorsabban ’s megelégedésük szerint szolgálhat. Azon porczellán- 
cserép kereskedő uraknak pedig, kik portékáikat egyenesen az ó gyárából vagy Pesten a 
Dorottya útezában 9. szám alatt lévő raktárából kívánnák szerezni, ’s kik előtt müveinek 
minémüsége még eddig ismeretlen volna, ezennel ajánlja, hogy rendeléseik következésében 
mustra-tányérokat ’s a’ folyó árokat, bérmentesen el fogja küldeni. Altrohlauban Carlsbad 
mellett Csehországban , 1835ki November hónapban. Nowotny Ágoston  ,

a’ cs. kir. szabad, porczellán- cserépgyár tulajdonosa. /

(1^ Biliard-jelentes. Wcinmann György? Budán polgári asztalos mes
ter Tabánban 570. szám alatt ajánlja mindenféle mostani módi , a’ legjobb ízléssel készült új, 
valamint régi behúzott biliárdjait is legillendőbb áron. (2} ,

(2) Mészárszékek kibérlése^ Püspöki Vácz városa Tanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy a’ fenn említett város kebelében találtató hét mészárszékben a’ kö
zönségnek jó , egészséges, és elegendő mennyiségű marhahussal a’ jövő 183ödik esztendei 
Iíúsvét napjától kezdve három egymásután következő esztendőben leendő provideáltatásának 
kötelessége ezen észt. December 20kán a’ városháznál reggeli 10 órakor tartandó árverés útján 
bérbe fog bocsáttatni. — Minden mészárszék után egy fél sessio szántóföld dézma nélkül 
’s bizonyos mennyiségű ölfán kívül, semmi egyéb haszonvétel nem lévén összekötve. A’ 
kiknek ezen székeket bérbe venni kedvök vagyon a’ mondott árverésre ezennel mindazok meg- 
hivattatnak , a’ kik elegendő bizonysággal felruházva vágynak 's keresztény vallásbelick. (3)

(2) Vendégfogadó-haszonbérlés. Tettes Békés vármegyében Gyula mező
városában a’ hol a’ megyei közgyűlések, ’s azon kivül négy nevezetes országos vásár tartat
nak; az úgynevezett Arany-Korona czim alatti vendégfogadó, melly biliárd *s vendéglő-te
remmel ellátva vagyon, ’s melly áll 8 szálló csinos szobából, egy tágas tánczteremből, 2 
mellék vendéglő-szobával, egy külön bejárással elkészült ivóházból, 2 konyhával, nagy ka
marával ellátott haszonbérlő lakául szolgáló két külön szobából, azonkhül el van látva nagy 
pinczével, 24 lóra istállóval, nagy kocsiszínnel, külön zár alatt lévő másik színnel, kúttá!, 
kis kerttel, tágas udvarral fmegjegyeztetik : hogy ezen fogadóban vásári’s farsangi alkalmak
kor tartatnak a’ jelesebb táncz mulatságok.) — 1836dik esztendő Sz. György napjától három 
egymást követő esztendőre haszonbérbe adandó.—

Hasonlón Gyulán a/. Arany-sas czimii bormérőház, melly áll egy nagy ivószobából . 
egy mulató teremből, egy nagy konyhából, kamarából, a’ vendéglő 2 szobából álló lakából, 
nagy pinczéből, tágos udvarból, mellyben kút is vagyon, — Sz. György napjától 183Cdik év
nek három egymást követő esztendőre árendába adandó.— Bort, sert, ’s égett italokat maga 
az uraság ád. — A’ haszonbérbe venni szándékozók e’ f. es*t. November 20kán Gyulán a' vár
ban 10 órakor reggel tartandó árverésre elegendő bánatpénzzel ellátva meghivatnak, a’ fölté
telek az uradalmi számtartóságnál akármikor megláthatok. (3 )



( 4 )  F r i s  E r d é l y  o r s z á g i  f a g g y ú  g y e r t y á k ,
a’ legjobb minőségitek, 25 funtnyi ládákban szerezhetők, a’ vásár1 ideje alatt, Sztribcrny 
János Ferencz nagykereskedésében Pesten a’ Józsefpiaczon. (4)

) (  0 ) (

Ifjabb Macho Venczel
(3) polgári férfi szabó mester,

tisztelettel^ je len li, hogy az ő nem régiben újonnan felállton r a k t á r a  (Pesten, nri utcza 
42ö. szánig mindenféle őszi és téli öltözetekkel elegendőképen bővelkedik; — mellyek a’ 
legillendőbb és jntalmasabb áron megszerezhetők. Továbbá minden érdemes kívánságnak 
teljesítésére, készés pontos szolgálatát alázatosan ajánlja. £3)

— ■■■■■■-  ■ 1 ■'■■ ■ ■ ■ ■ ' 1 S —■ ■ ................ .. i ■■■ rnmmmmmmmrn , „

(2) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k.u. Kamara részéről jelentetik , hogy egynéhány 
száz darabból álló válogatott könyvek, mellyek néhai Nitray Gábor halálával a’ királyi fis- 
kosnak jutottak, a1 Budai kir. Kam. épületben a’ szokott reggeli órákon, folyó November hó
nap’ 9kén a’ legtöbbet Ígérőnek kész pénzért el fognak adatni.

A’ könyvek lajstromába mindenkor a* kam. számvevői hivatalnál betekinthetni. Bit- 
dán Mindszent hava 29kén 1S35. (2)

(2) Hirdetmény. A1 nagymélt. m. k. Helytartótanácsnak folyó esztendei Sep
tember hónap 22dik napján 29378. szám alatt költ kegyes rendeléséből, Tolna vármegyében 
fekvő ’s a1 Duna Földvári uradalomhoz tartozó Kömlöd helységben egy plébánia háznak épí
tése a’ helybenhagyott költségekből árverés útján legkevesebbet kérő értelmes mesteremberek
nek leend általadandó , ezennel feiszóllittatnak mindazon mesteremberek, kik azon plébánia 
háznak építését a1 felyebbvaló helybenhagyás reménysége alatt és a1 kottendő szerződés mel
lett elfogadni szándékoznának , hogy f. e. November hónap1 26dik napján a’ Duna Földvári 
tiszttartói hivatalban a1 kőmi vés munkáért 105 fr. 51 kr. az ács 139 fr. 56 kr. asztalos 35 ír. 
12 kr. lakatos 45 fr. 16 kr. üveges l l f r .  és a’ fazekas munkáért 10 ft pengő bánatpénzei meg
jelenni igyekezzenek, hol a* felsőbbség által helybenhagyott terveket, és építményi költségek 
jegyzékeit, valamint a1 kottendő szerződés feltételeit addigis megtudhatják. Költ Duna-Föld- 
váron, October 27dik napján 1835. (3 )

(3) Állandó bizományi (commissions) raktár,
hol , ,P akfong F ran k%í jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtatik: Pesten 
Jungk Keresztcly polg. úrnál, Trescherházhan a serviták piaczán közel a’ fejérhajó fogadó
hoz; Erdélyországban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a1 
veres sasnál; Kanisán, Rosenfeld Jakab; Eperjesen, Handl S. E. ; Lőtsén, Ziegler Jakab; 
Losonczori, Hlavats 1. P.; Győrben, Heifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; a1 
nevezett helyeken mindennemű megbízások elfogadtatnak.
______ Q» eltört pakfongnak fontja 2 ft. pp. megvétetik. F rank F eren cz  (4 )

A D u n a  V i z é n *  k á l l  a p ó t  j  a a* b u d a i  v i z  m é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1835-dikben
Nov. l-sójén 6 Láb, 8 Hüv. 6 Von. 2-dikán 7 Láb, 2 Hüv. 0 Von.

— 3-dikán 7 Láb, 0 Hüv. 6 Von. 4-dikén 6 Láb, 9 Hüv. 3 Von.
— 5-dikén
— 7-dikén

6 Láb, 
6 Láb,

9 Hüv. 
6 Hüv.

0 Von. 
6 Von.

— 6-dikán 6 Láb, 9 Hüv. 3 Von.

Budán, November 4dikén kijött számok: 81. 28. 77. 15. 40.



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 .
PESTEN

M A G Y A R -É S  E R  D É L Y O R  SZÁG.
P o z s o n y  Nov. 3dikán. Oct. 30dikán csu

pán a’ fő Rendeknél tartatott a’ 380dik országos 
ülés, mellyben az alsó tábla által javallott arány- 
zati czikkely vétetett-eló ’s vitatása bevégezte
tett. A' Rendek pedig Oct. 30dika óta az orszá
gos sérelmek ügyében küldött főrendi észrevéte
lek és a’ legújabb kegyes kir. válaszok felett 
tartanak kerületi tanácskozásokat.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége Septemb. 30diki 
legfelsőbb határozata által Fogarasi görög cath. 
püspök m. Lemény János úrnak javaslatára Er
délyben a’ Balázs falvai káptalannál főtiszt. Sztvj- 
ka Gábor úrnak káptalani préposté; Krajnik Si
mon úrnak olvasó kanonokká; Rácz Bazil úrnak 
éneklő kanonokká; Nemes János úrnak őrkano
nokká ; Mutau Konstantin úrnak oskolai-kano
nokká; Boér István úrnak pedig levéltárnokká 
lett lépcsőnkénti előmozdításokat helybenhagyni; 
a’ nevezett püspök úr által továbbá a’ mondott 
káptalanhoz az alapító - oklevélnél fogva utolsó 
kanonokká nevezett Alpini Izidort kegyelmesen 
megerősíteni méltóztatott.

Ó cs. ’s apóst. kir. Felsége a’ magyar kir. 
udv. főkanczellár gróf Reviczky Adám O Excjá- 
hoz Oct. 20dikáról bocsátott legfelsőbb kabineti 
iratánál fogvást a’ görög nem egyes, püspök Joan- 
novies Justin úrnak halála által megüresiilt Bu
dai püspökségre eddig dalmati püspök m. Zivko- 
vics Pantaleimon urat méltóztatott kegyelmesen 
kinevezni.

Bőiteken (Szabolcs-vármegyében) múlt Oct. 
3dikán estveli 7 és 8 óra között, nagy villám
lás és menydörgés közben mint egy fél óráig olly 
nagy zápor Ömlött, mint egyébkor nyáron szo
kott lenni; holott egy óra - negyeddel az előtt 
legszebb holdvilág fénylett. Ugocsában és Mára- 
marosban a’ kukoricza-termés minden várakozást 

Második Felesztendő.

1835.
meghaladott; Szathmárban pedig felette silány; 
takarmány van elég; de a’ marhadög pusztítása 
miatt, nehezen lesz mi elfogyassza. Tokaj-vidé- 
kéről a’ szőlőket tökéletes éretteknek írják. Asz- 
szu talán még jobb leszen a’ tavalyinál. A’ múlt 
Octoberben tartatott Lipcsei vásáron a’ gyapjút 
magos áron vásárolták; az ausztriai birodalom
beli finom hosszú gyapjú kivált sűrűén keres- 
teték.

A’ bécsi cs. kir. fő oskolánál a’ közelebb le
folyt 183| oskolai évben orvos-doctori rangra 
emeltettek 92en; köztök Borsos József Nagy- 
enyedről; Capesius Vilmos Nagyscnkrői; Dti- 
bravecz Sándor Millasaveczből; Gnádinger Fer- 
dinánd Temesvárról; IJyrtI József Kismarton
ból ; Lang Ágoston Rokusból; Lippay Gáspár 
Keszthelyből; Sárosy József Pestről; Streibig 
Lajos Győrből; Szász Lőrincz Kolozsvárról; Sil
ler Lajos Sopronból; Wagner János Komárom
ból való hazánkfiai. Az említett 92 graduált or- 
vos-doctorok közt olvasható Oculli Ferencz is 
Konstantinápoli-fi. A’ többiek Austria különböző 
tartományiból valók.

Kol oz s vár t t  Oct. 22dikén. Ámbár újság
levelünkből is esméretes azon valóban meglepő 
és szívreható tette Miklós császárnak, melly sze
rént néhai áldott emlékezetű I. Ferencz császár 
hamvai tiszteletére Prágából Bécsbe jött, csak
ugyan nem lesz szükség felett, két ezen tárgy
ban ide érkezett levél töredékét is közölni. Úgy 
tetszik mintha egy nemes emberi cselekedet ma
gosabb színben jelennék-meg, több érdekkel bír
na, midőn annak egy milliók felett álló hatal
mas monárcha a’ szerzője.

A z e l s ő  le v é l .  Oct. 9dikén. Midőn ma 
reggel a’ herczeg Liechtenstein hátulsó kapujánál 
m ennék-el, a’ melly háznál szállásol az orosz 
nagy követ, megnyílók a’ kapu, ’s onnan egy 
civil köntösben , de igen csinosan öltözött colos- 
salis termetű szép férjfiat láték egyedül kilépni.

3S. Szám.

Szombaton S z e n t-András hó’ Idik napján.
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Felém jővén, egy a’ múlt héten h .xxxnál lá
tott képről mindgyárt rá is viertem Miklós csá- 
szárra, ki hogy az első kapunál egybegyült so
kaságot kikerülje, erre vette útját Messziről ki
sérvén láttam a’ t. P. Capucinusokhoz betérni, 
hol a’ császári kripta kapuját megnyittatván, be
ment, ’s elfelejthetetlen jó urunk koporsójánál 
térdre esvén, hosszason ’s igen buzgón imádko
zott. Innen kijővén szekérre ült, minden utczá- 
kon keresztül a legérzékenyebb éljen kiállások 
közt kíséré a’ nép, mellyet most valóban nem 
az újság kívánás, hanem azon szép jelenés érde
mének belső érzése gyüjte egyben, hogy egy 
nagy uralkodó idvezült barátjának áldott hamvai
hoz is viseltető tiszteletét, Isten ’s világ előtt 
szívreható nyilvánossággal bébizonyítá.

A’ m á s o d ik  l e v é l .  Bajos képzelni, mii
lyen nagy benyomást tett az egész bécsi közön
ségre az orosz császár véletlen megérkezése, mi
dőn annak czélja köztudattá vált Minden készü
letek megvoltak inár téve az orosz császárnak 
Teplitzből Kalishba visszatérésére, már szekere 
is előállott, midőn császárunk felé fordulván így 
szóllott Ő Felségéhez: ,,Én a’ Felséged atyját 
nagyon szerettem, ’s emlékezetét éppen úgy 
tisztelem, azért kötelességemnek ismerem néki 
a’ sírjában is hódolni, ’s ez okból Bécsbe me
gyek , hogy özvegyének is tiszteletemet bému- 
tassam. I. Ferdinánd császár erre nagy megindu
lással felelni akart, nyakába borult kedves ven
dégének, de zokogva szót nem találhatott érzé
se kiöntésére, ’s annál hathatósabban szóllottak 
könnyei. Az orosz császárt Bécsbe minden felé 
a’ legelevenebb éljen kiáltásokkal kisérték, nem 
a’ bizelkedés, de a’ legtisztább kútfőből, a’ szív 
belsejéből kifakadó tisztelet vala e z ! (Érd. Hír )

Kolozsvárit: Halley üstököse Oct ladiké
tó l, midőn éjszaki Korona, és Herkules csillag
zatok közt, talán addig legnagyobb fénnyel ra
gyogni látszott, a’ felleges, és esős idők miatt 
csak tegnap, azaz ugyan ezen hónapnak 25dik 
napján est véli 8 óra után látható volt, a’ kígyót 
tartó (Ophiuchus) csillagzatnak derekán, az ae- 
quatorhoz és a‘ téj út nyúgoti ágának jobb széléhez 
közel. De mivel már a’ naphoz közel jár és en
nek lemente után a’ horizontúi nem messzire e- 
sik , a’ földnek kigőzölgése miatt sokkal homá
lyosabban látszik, mint az előtt. A’ ki tehát őtet 
szabad szemmel látni kívánja, tiszta estve nap-

nyúgot után keresse a’ téj út nyúgoti ágának jobb 
szélin azon lineán, melly Yegátúl (első nagysá
gú csillag, melly estve majd fejünk felett ra- 
gy°g) Ophiuchus fején alpha nevezetű csillagon 
keresztül a’ téj út mellett nyúgot felé nyúlik. 
(Érd. Hír).

AUSTRI A.
Nov. lsőjén Ő Felsége a" főherczegekkel s 

a’ t. együtt az udvari kar kíséretében megjelent 
az udv. vár-egyházban a’ minden szentek ünne
pi szertartásokon. Sophie főherczegasszony 0  cs. 
Fensége az új szülött főherczegnével együtt kí
vánt egészségben van. 0  cs. kir. Felsége a1 Pries
tern emlék-állítás örökítésére veretett emlék
pénzzel méltóztatott Teplitzben Oct. 2dikán költ 
kéziratánál fogva Schwarzenberg herczegnét, az 
elhunyt cs. kir. feldmarsal özvegyét megajándé
kozni.

NAGYBRI T ANNI A.
O'Connell úr Cloncurry lordhoz intézett le

velében azt nyilatkoztatja: hogy Irland nézete 
szerint csak a’ mostani ministerium fenállásáva! 
uralkodhatik az igazság, melly az orangisták vér
szomjas, szemtelen és csalárd uralkodásának nya
kát szegi, ’s Irlandot az ország többi részeivel 
egyenlővé teszi; egyszersmind óhajtja, hogy a’ 
lord első vezére lenne a’ népszerű mozgásnak, 
melly a’ lordhelytartót ’s kormányt állhatatosan 
fogja gyámolítani a’ rendszerben, melly a’ toryk 
és orangisták százados uralkodását bélyegző visz- 
szaéléseknek véget vetvén, Irland sanyargását 
megszünteti. —- Lavradio gróf, a’ portugali ki
rályné és Szász-Coburg bérezi közt kötendő há
zasság ügyében fáradozó követ, Londonból el
utazott Parison keresztül Németországba. — A’ 
közelebb Petersburgból érkezett orosz general, 
miután Palmerston lord által király 0  Felségénél 
bemutattatott, különös audienczián adá-át meg
bízó levelét.

FRA NCZI AORSZÁG.
A’ kereskedési minister , a’ földmivelők a- 

zon előítéletének eloszlatására, mintha a’ gabo
na csekély árát a' külföldről bevitt gabona okoz
ná, megküldé a’ főispányoknak kihirdetés vé
gett a’ f. esztendő első 8 hónapjaiban ki- ’s be
vitt gabona jegyzékét, melly szerint 13,081 má
zsa búza, 29,355 mázsa egyéb nemű gabona és 
32,024 mázsa liszt vitetett-ki, ’s csak 161 má
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zsa búza, 5980 mázsa egyébféle gabona, és 410 
mázsa liszt hozatolt-be.

Némelly párisi hírlapok beszélek, hogy ez
előtt három héttel Grand-Vauxban Yigier gróf 
lakomát adott Thiers, Duchatel, Persil, Rambu- 
teau, Jaqueminot ’s tb. uraknak, mi közben rút 
és erkölcstelen jelenetek történtek, nevezetesen 
a’ Jul. 28diki merészlet parodiáztatott. Ez egész 
Paris figyelmét magára vonta ’s közbeszéd tár
gya Ion; miért Jaqueminot úr Ocfob. 20dikán a’ 
hírlapokban ellenmond ama jonrnalok állításai
nak, ’s méltatlan rágalmaknak vallja azokat. Per
sil úr a’ Bon Sensban hasonlóan azt n) ilat k oztatja , 
hogy ő az említett lakomára se nem hívatott, se 
ott jelen nem volt — Sebastiani general ismét 
londoni követ akar lenni, mi a* kabinetben né
mi változást okozott; a’ tengeri ministeriurn t. i. 
Rigny úrra, a’ becsület-rend kanczellarsága pe
dig Duperré admiralra bízatott. — Burton úr ki
jelenté Broglie úrnak, hogy az eg) esiilt statusok 
semmi felvilágosítást nem adhatnak az adósság 
dolgában ; ’s ez ügy marad mostani állapotában, 
míg új praesidens nem ül a’ kormányra. — Fies- 
chi a’ pair'kamarának egyik tagjától, kit magá
nos beszélgetésre kért magához, tudakozá: mit 
gondol ő róla, micsoda benyomást fog tenni a’ 
törvényszékre, elég hangos ’s az egész terem
ben hallható leszen-e szava, ’s rendel és tisztán 
adja-e elő gondolatit, hogy a’ hallgatók rá figyel- 
mezzenek. A’ pair igennel felelt neki, arra int 
vén, hogy előadásában rövid legyen, nehogy 
bíráit kifárassza. Mire ő válaszolá, hogy a’ per 
nem fog sokáig tartani; azonban ő első szerepet 
játszik, s annyit beszélhet, mennyit szükséges
nek vél; bűntársaival sem sok baja leszen a’ fő
ügyvédnek. Utolsó szavait pokolbeli mosolygás
sal ejté-ki. — Audry de Puyraveau úr, egy hó
napi fogságát kiáltván, Oct. 26dikán szabadon 
bocsátatott.

Nov. lOdikén fogja a’ pairszék meghallani 
Portalis úrnak tudósítását Fieschi és bűntársai 
felett. Ekkor a’ vádlottaknak védelmük készíté
sére egy hónap engedtetik; ez alatt a’ pairszék 
Luneville, Arbois és St. Etienne áprilisi vádlot
tak pereit veszi-elő. December közepe táján vé
telnek hát fel Fieschi pere, mellyben ő mind 
egyik bűntársának kiméri a’ maga részit. Állítá
sa szerént t. i. fepin fizette a’ pénzt a" pokolmi- 
v ért és a’ lakásért; ó maga Fieschi sütötte-el a’

pokol-mívet Morey segítségével; Boireau a’ bou- 
levardon a’ pokolmív hatásán kívül állott, hogy 
az elsütésre jelt adjon. Fieschi pere után a’ pá
risi zendülők perét veszi-fel a’ pairszék.

NÉM  E T O R SZ Á G .
Silesia határszéléről, Oct. l/dikén. A’ nagy 

színjáték, mellyen a’ közelebbi két hónapban 
egész Europa szemei csügtek, már egészen elvég
ződött. Ila a’ silesiai táborlátást úgy tekintjük, 
mint ennek előjátékát, a’ kalischi táborlatot ’s 
ünnepélyeket, mint első, a’ töpliczi összejöve
telt és a’ Kulin melletti emlék felszenteléset pe
dig. mint második felvonását, úgy az ausztriai csá
szárnak meghívott vendégeivel Prágában volt je
lenléte, utójáíéka leend, minek fénypontjául tart
hatni Miklós császárnak lovagszerü látogatását az 
özv egy császárnénál ’s hű barátjának , Fercncz- 
nek sírjánál. A’ monarchák mind visszatértek 
lakvárosaikba vagy tartományaikba. Az orosz őr
sereg , miután Varsóban és Danzigban pompásan 
megvendégeltetett, siet a’ Newa mellé, ’s csak a’ 
rendes hadsereg marad Lengyelországban. Azon 
levél, mellyel a’ burkus király Paskevvitsch her- 
czegnek brilliantos (8000 tallér értékű) kardot 
kiilde, azt fejezi-ki, hogy ő e’ kardot nem igen 
fogja csatamezőn használhatni. Miklós császár, 
Benkendorf generalsegédje kíséretében, repülő 
gyorsasággal j sietett Varsón keresztül déli tarto
mányiba, a’ kiewi tábort és katonai gyarmatokat 
megszemlélni. Majd elválik össze fog-e ott talál
kozni Durham lordal, ki Odessából már elindult 
követségi helyére. A’ császár, Zieten burkus ge
nerált, a’ sileziai hadosztály kormányzóját is el- 
hívámagá\al Araktschejevv teremtményét (a* 14 
katonai gyarmatot) megvizsgálni. Fischbach, A íl- 
mos herczegnek , a’ király testvérének szép bir
toka, még egyszer fogadá Alexandra császárnét 
gyermekei körében ’s ezeknek Töpliczből rövid 
úton érkezett atty át. A’ császárné gyengélkedő 
egészsége miatt nem ment Berlinbe, hanem egye
nesen a’ Newa melletti paloták fele vette útját. 
Fridrik Vilmos király visszatért Berlinbe,’s nehány 
hét g Charlottcnburgban fog mulatni. A’ kir. hercze- 
gek Prágából Potsdamba mentek. Ferdinand csá
szár, szerető párjával a’ császárnév al v isszaérkezett 
Bécsbe. És váljon mi czéljai voltak e’ nagy mo
narchák egyesületének Kalischban Töpliczben, és 
Prágában , a’ három uralkodó legjelesebb status- 
ministerei jelenlétének , és az észak európai fők 

V
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gyakori közlekedésének? Ezt a’ franczhi mozgás 
hírlapjai legparányibb részenként elő tudják adni; 
hanem ugyan nyersen is ellenmond nekik a’ 
frankfurti journal. Az angol hírlapok szcnvedő- 
leg viselték magokat, miből azt következtethetni, 
hogy csatornán innenni szomszédjaiknál jobban 
valának értesítve Valóban felettéb mély politikát 
adtak ürügyül e’ barátságos Összejöveteleknek. 
De állapodjunk-meg csak először is Kalischnál, 
mindez milly szépen fejlik-ki a’ dolgok szokott 
folyamatából. A’ király rendszerint minden ötö
dik esztendőben főszemlét tart most Berlinben, 
majd a’ Rhenus mellett, majd Kőnigsbergben 
vagy Silesiában. Ez őszön a’ siíesiai hadosztályra 
került a’ sor. Az orosz császárnak ’s császárné
nak minapi Berlinben létekor természetesen be
széltek erről, ’s az utazást és hadi gyakorlatokat 
kedvellő császár engedelmet kért megjelenhetni 
a’ siíesiai táborozáson, ’s egyszersmind a’ gon
dolat ébredt-fel benne, hogy Kalisch mellett, a’ 
Petersburgban csillogó cs. testőrségből ’s a’ len
gyel hadseregből ő is tábort gyűjtene-össze. So
kat beszéltek a’ tatár nép hihetetlen ügyességéről 
a’ lovaglásban és fegvverforgatásban; ennek te
hát próbáját is kelle adni. Mi lehet egyszerűbb 
c’ régi rendből kifejlett néző vágynál? Az orosz 
pompa-szeretet mindent elkövetett, hogy Kalisch 
mellett gazdag vendéglés, gyorsan épített pavil- 
lonok ’s teremek és jól intézett hadi forgások ál
tal olly hét napi ünnepélyt készíthessen, melly- 
ben a’ határszélnél táborozó válogatott burkus 
hadosztályok az orosz seregcsapatokkal napon
ként egyesülhessenek, ’s ritka ügyességöket a’ 
hadi gyakorlatokban kimutathassák. Midőn azt 
állíták, hogy az oroszok és burkusok közös tá
borozásának főczélja a’ két sereg érzelmeinek Ösz- 
szeolvasztása ’s erejök egyesítésének előkészüle-, 
te lett volna, innen kitetszik, hogy nagyon is 
éles ésszel tárták főczélnak azt, mi csak történeti 
eset lehetett ’s miben a* monarchák örömüket 
lelték volna. Azonban az altisztek ’s közlegények 
összebarátkozását, szemtanúk hiteles tudósítá
sa szerint, legkevésbé sem lehete észre venni. 
Gátolá ezt a’ nyelv különbsége; de a’ két nemzet 
tisztjei a’ miveltségnek ’s fensőbb politikai néze
teknek is egészen különböző fokán állottak. Sile- 
ziánkban és Lengyelországban nagy summa kész 
pénz jött forgásba, *s felélesztő a’ földmivclést, 
íó-’s juhtenyésztést és az eddig akadozó gyár

ipart. Hasonló következése lön a’ töplftzi ösz- 
zcjövctelnck is, a’ szűk termés és szárazság 
ii alt sokat szenvedett felső Csehországra néz

ve. A’ töpíitzi összejövetelből aligha lett vol
na valami a’ München-Grätzi nélkül. Ennek, az 
elébb Töplitzben tartott ministen tanakodásnál 
fogva, politikai czélja is volt; de a’ töpíitzi sep- 
temberi napoktól távolabb volt a’ politika. Most 
már senkise hiszi némely kétségbeesett dühösök
nek Miklós czászár élete elleni merészleteit. Fer
dinand császár kinyitotta a’ börtönöket, ’s a’ 
Giovane Italia nevendékinek megengedte, hogy 
felügyelés alatt Amerikába mehessenek. Fridrik 
Vilmos a’ még fogva lévő vádlottakat kibocsá- 
tandja fogságukból. Csak megnyugtatást és csen
dességet akarnak. Valóban elfogó volt, ’s a’ 
császárnak nem alattvalói is megindulva látha
tók , miként a’ környékről ezerenként összecső
dült, sőt a’ szomszéd Szászországból és Siiezi- 
ából is átszálongott nép legszebb renddel fejezé- 
ki mély hódolatát. Kalischban az idegenek ne
hezen juthattak a1 városhoz és táborhoz; sőt né- 
mellyek, kétes útleveleik miatt, a határszélekről 
vissza is utasítanak. Ez Miklós császár féltésének 
tulajdonífatott; repkedtek is sokféle hírek, ami
lyeket talán a’ Rhenuson túli propagandának biz
tosai szánt szándékkal hintegettek-el. Illy mesé
ken azonban nem csudálkozhatnak eléggé az el 
nem fogúit szemtanúk. A’ zabol ítlan ujságvágy 
és tolongás csak azért gátoltatott, mivel különbeii 
a’ nagy hadi gyakorlatokat ’s vendégségeket a’ 
megtömött városban zavar nélkül végrehajtani 
nem lehetett volna. Töplitzben Clary várában, 
hol a’ két császár lakott, nehány gránátoson és a’ 
rendet tartó várőrségen kívül semmi hadierő vagy 
politia nem vala látható. Ez csak fördői mulatós 
volt; a’ fördői lajstromok, szintúgy mint az előb
bi hónapokban, kiadattak. A’ monarchák, her- 
czegek ’s herczegnék határtalan bizodalommal jár
tak a’ nép közt. A’ várban ’s egyesületi teremek- 
ben csillagos, szalagos formaruhák csak az orosz 
császárné megérkeztekor tüntek-elő. Ugyanakkor 
megjött a’ tisztes Fridrik Vilmos is, mint igazán 
fördői vendég, mertő naponként föidött, a’ burkus 
herczegekkel együtt egyszerű kék frakban, mil- 
lyetaz ausztriai főherczegek is , mind itt mind Ka
lischban, viseltek. Miklós császár kül inböző órák
ban látogatásokat tőn gyalog , ’s sz mélyét leg
kevésbé sem félté, noha őt ferdíti szépsége -és
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külleme ezerck közül is kitünteti. Ha kikocsiztak 
a’ monarchák, kíséretre sohase volt szükségük. 
A’ legfényesebb pompakor, a’ Kulm melletti em
lék felszentelésekor, elláthatatlan sort képeztek 
a’ díszes császári kocsik; a’ 60 ezernyi bámuló 
sokaság másfél órányi hoszu rendsorba állott 
önként; ’s midőn a1 fejedelmekieszálván, a’ négy
szeg egyik óldalán emelt terembe akartak men
ni , egy udvarias kérés utat nyitott a’ tolongok 
közt. Ferdinand császár gyakran sétált e^y kama
rással , vagy hitvesét karján vezetve. Örökségül 
vette ő a’ császári háznak a’ kérelmek elfogadásá
ban kitűnő saját népszerűségét is , valamint a’ 
monarchák iránti viseletében is kimutatá, hogy 
felejthetetlen attya példáját követi, ’s ezzel az 
összejövetel czélját is nyilván kifejezé, melly 
nem egyébb, minta’ régi rokon barátság megerő
sítése. Ha majd jövő tavaszkor az orosz diadalmat 
hirdető érez emlék is elkészül, akkor a’ császá
rok ’s fejedelmek töplitzi összejöveteléről min
den kétség el fog oszlani. De mivel az egysze
rű mindég nehezebben ertetik-meg, ezen ősz 
ízejöN etelnek is különös czélok tulajdonítanak , 
p. o. előre összefűzött házasságok. De még a’ ben
sőbb politikát is tárgyává tevék az itteni tanács
kozásnak. A’ hír a9 német szövetségi gyűlés elöl
ülőjét is e’ congressusra útaztatá; pedig itt sem
mi azzal érintésben lévő dolog elő nem fordult 
Némellyek hihetőbben, de nem bizonyosan, gya
nítják, hogy a’ jelenvolt statusministerek meg
fejteni próbálták a’ Londonban mindeddig el nem 
dönthetett belga kérdést. A’ Petersburg és Becs közt 
sokszor utazott nassaui hcrczeg, mondják, hit
vesével megjelent itt. Orania herczegné a’ Fe- 
rencz fürdőből Duxba Töplitz szomszédságába 
jött, ’s testvérétől, Miklós császártól többször 
meglátogattatott. Az állhatatos hollandi király ér
dekeinek képét Fridrik hollandi herczeg felesé
gével , a’ burkus király leányával együtt viselé. 
Ugyanekkor a belgák királya, Leopold, testvé
réhez, Kent herczegasszonyhoz utazott, Angliába’s 
nehezen csupa látogatásból. Koburg-Gotha uralko
dó herczegének, ki itt igen czélszerüleg nevelt fijai- 
val jelen volt, értesítve kellett lennie öccsének 
igaz érzelmeiről. így Töplitzben igenis lettek 
volna némi elemei a’ kiegyenlítésnek. De mind 
ezt a’ jövendő fogja felfedezni; illy készületek 
’s ünnepélyek legalább nem valának erre szük
ségesek. Egyébiránt az orosz császár által Töp

litzben kiosztott ajándtkokról sokáig fognak be
szélni. Clary herczegné a’ császár kezéből drá
ga kövekkel kirakott nagy becsű diademát ka
pott, az ifjú herczegnét pedig Alexandra császár
né ajándékozta-meg. Brilliantos gyűrűk sok újra 
húzaitak. Schmelkels, fürdői orvos is kapott e- 
gyet ,,a’ Sas és Biela völgy forrásai,“ és ,,a’ ha
lottak szózatjai“ czímü versezetiért. Miklós csá
szár ajándékai nem csak egy huszár ezrednek a- 
dott rendjelekben ’s 1000 aranyban áll, hanem 
egész lajstromokat töltenek-be. De mindezeknél 
sokkal fontosabb a’ fejedelmeknek itt gránitra 
alapított ügyessége, az alattok lévő népek köl
csönös megnyugtatása, és közép Európának ú- 
jabban biztosított csendessége.

Fenséges Nádornénk ő cs. Magossága octob. 
25dikén délután Stuttgartból Carlsruhebe érke
zett és fenséges sógorához Vilmos bádeni mark- 
grófhoz szállott. 0  cs. Magossága néhány napot 
Carlsruheban mulat; Oct. 27dikén 0  Fensége je
lenlétének okoztából nagy ebéd volt az udvarnál. 

AMERIKA.
Uj-york, Sept. Isőjén. A’ rabszolgakérdés 

miatti zajgás foly vást tart, ’s még a’ közeledő 
congressusi választásoktól is elvonja a’ figyelmet. 
A’ rabszolgák birtokosai azt nyilatkoztaták, hogy 
tulajdonukat sérteni nem engedik, készek az uniót 
is felbontani ’s a’ rabszolgákat nem tartó statu
soktól elszakadni, hogy a’ rabszolgáknak azokból 
eredő fellázítását meggátolják.

G Ö R Ö G O R SZ Á G .
Armansperg gróf főkanczellár, közelébb na

gyon megiJletődött házi gyásza által. Tudva van, 
hogy a’ gróf leányait nem rég Kantakuzeno gö
rög herczegekhöz adá nőkül, kik egybekelésük 
után mindjárt, részint hogy a’ Görögországban 
most uralkodó influenzát kikerülnék, részint pe
dig fiatal férjeikkel a’ bosporust meglátnák, Kon- 
stantinapolba utaztak. Yisszajövet az idősebb gróf
né megbetegedett ’s ugyanaz napon, mellyen a' 
hajó Piräus kikötőbe érkezők, megholt. Azon hír 
is röpkédéit hogy a' fiatal (19 esztendős) her
czegné pestisben hólt-volna meg. E’ szomorú e- 
set artnyira érdekli Armansperg grófot, hogy sür
getően kívánja Bajorországba visszahívatásáf. 

T Ö R Ö K O R SZ Á G .
Konstantinápol, Octob. 14dil:én. Strogonoff 

Sándor, Orosz general, Oct. I4dikén udvarlott a 
suhannál, kitől brilliantos tobáktartót nyert aján
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dékba, ’s más nap útnak indult Odessa felé. Ha
fis basa helyett Scutari helytartójává Osman ba
sa neveztetett. A’ fegyvertárban nyólcz hajóból 
álló flotta készül, inclly, mint hirlelik, Tahir basa 
nagy admiral vezérlése alatt Tunisba fog menni. 
Stürmer báró cs. kir internuntius, Oct. 7dikén 
Mária Dorottya gőzhajón Smyrnába utazott ’s a’ 
város tiszthatósága által nagy tisztelettel fogadta
tott, más nap pedig a' consuloktúl, ausztriai ka- 
pitányoklól’s kereskedőktől meglátogattatott. Ga- 
latában és Perában folyvást uralkodik a1 pestis, sőt 
Konstantinapolban a’ törökök közt is kezd dúlni. 

P ü R T U G A L L IA .
Beresford lord, mint a’ portugali sereg mar

salja, 4000 ft. stlg. évi nyugpénzén kívül még 
hónaponként 220 ftot húzott a’ portugali kincs
tárból, minek kifizetését a’ királyné Oct. 7diki 
rendeletében, további határozatig felfüggesztő; 
mivel a’ portugali marsalok csak 48 ftot kapnak 
hónaponként, Beresford marsai pedig már 15 
esztendő óta nem szolgál a’ portugali seregnél, 
’s ott többé nem is szolgálhat.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Martin de los Heros, belső minister, a’ saj

tószabadság iránt, Oct. 9dikén e’ körlevelet bo- 
csátá-ki: „Midőn regens királyné 0  Felsége szo
kott jóakaratja szerint elfogadó az előterjesztése
ket, mellyeket hozzá némelly tartományi testü
letek intéztek, ’s tőle képviselői rendszerünk re
formját kérték, különbséget tőn a’ kormánytól 
függő javítások, és azok közt, mellyeket a’ cor- 
tes elibe kell terjeszteni. így a’ sajtószabadság, 
vagy a’ spanyoloknak azon jusa iránt, miként 
gondolataikat előleges censura nélkül közre bo
csáthatják, a’ ministerium magától nem határoz- 
hata-meg olly elvet, mellyet illy kormányra néz
ve , minta’ mienk, szükségesnek tart. Rósz pél
dát adna a’ kormány, ha a’ törvényhozó hata
lom tanácsa nélkül adna törvényeket, ’s így Ön
kényre nyitna útat. Mivel pedig a’ kormány 
tiszteli a’ fenálló intézvényeket, nem akarja ma
gára vállalni e’ kényes és bajos kérdés megfejté
sét. Innen láthatja az úr, hogy a’ ministereket 
fel nem tartóztathatják a’ visszaélések, mellyek 
az ő tetteik megvizsgálását következtethetnék ; 
honszeretetök s tapasztalásuk által erősífetve, 
•emmit-se félnek a’ sajtószabadság kellemetlensé- 
gitől , meg lévén győződve arról, hogy e’ sza 
badság hasznai sokkal felülmúlják amí.k ártal

mait. A’ sajtó , ha megtévednek, figyelmeztetni, 
ha kötelességeket felejtik, vádolni fogja őket. 
A’ ministerek eljártak tiszlökben, sajtótörvény
javallatot készítvén, melly a’ közelebbi cortes e- 
libe terjesztetik, s ha elfogadtatik, mindennek 
just adand gondolatait a’ törvény határozatin kí
vül minden más korlátozás nélkül nyihán kije
lenteni. Ezt megfontolván 0  Felsége, ki|a’ saj
tószabadság elveit tiszteli, ’s azokat lehetőleg ki
terjeszteni kívánja, a’ censoroknak parancsoló, 
hogy csak olly munkák ’s iratok iránt legyenek 
szigorúk, mellyek szent vallásunkat és a’ nyil
vános erkölcsiséget sértik; továbbá a’ mellyek 
engesztelhetetlen ellenségeink gyámolítására *s \é- 
deimezésére czélzanak, személyes megtámadást 
és sértő rágalmat foglalnak magokba, II. Isabel
la thrónjának óltalmazói közt egyenetlenséget 
hintegetnek, vagy pedig regens királyné 0  Fel
sége magos charakterét, jóságát ’s nemes lelkű 
érzelmeit ócsárolják. E’ tudósítást közlöm az úr
ral , hogy a’ kormányzására bízott tartomán) ban 
ill) es rendetlenségeket meg ne szenvedjen. Más 
részről kívánom, hogy szabadon engedje nyo
mozni a’ politikai sőt más tárgyakat is , mellyek 
a’ miénkhez hasonló mérsékleti képviselő mo
narchia helyreállítására kerülhetetlenek. Ugyan 
ezt tartsa szeme előtt a’ kormány tetteinek meg- 
itélése ’s gáncsolása körül, csakhogy az illő ki
fejezésekkel mondassék-ki A1 kormány elfogad
ván ez elveket, reményű, hogy az úr sietni fog 
e’ jótevő ’s szabadelmü nézeteket mielébb közre 
bocsátani.“

Madrid, Oct. Gikán. A hadminister, hadi tör
vényt hirdetvén-ki Valenciában, a’ megbukott mi
nisterium példáját látszék követni, az új igazság- 
minister pedig, ki itt ,,a’ szabadság klasikai hon
jában“ politikai inquisitiószékct állíta-fei, úgy tet
szik mintha Calomarde úrhoz járt volna oskolá
ba. A’ törvényszékek elnökeihez ugyanis Ocf. 2- 
dikán intézett végzetben azt hagyá-meg, hogy 
az alsó ’s felső törvényszékek tanácsosinak, a’ 
kerületek alcaldjainak véleményéről s politikai 
viseletéről jelentést tegyenek; továbbá hogy az 
említett személyek nevének, korának, hivatalra 
lépésük idejének, ’s szolgálataiknak jegyzékét 
mielőbb küldjék-meg, pontosan feljegyezvén ko
rábbi életpál) ájokat , erkölcsiségöket, megvesz
tegethetetlenségüket, ügyességüket, szorgalmukat, 
s/olgálaíi serén) ségöket, crkö <si ’s politikai vi-



{ 303 )

selctöket és a’ hírt is, mellyben a’ közönség előtt 
állanak. Ez ugyan kellemes bízom my oily tör 
^vény széki fiszmek, ki társaivai jó egyetértésben 
akar maradni, s attól is lelhet, hogy a' ma erő
ben lévő rendszer holnap felforgattatik Az új 
belső minister parancsolatja levetteté a’ tanulók
kal eddigi ruházatokat (a’ fekete köpönyeget s 
három-szögű kalapot), ’s a’ jó társaságokban vi
selt csinos öltözeteket megengedő nekik; ez 
czélirányos rendszabás; mert az estudiantes 
név alatt rongyos köpönyegben ’s mezítláb ká
véházak aj tain kolduló ocsmány alakokat inkább 
lehete útonállóknak, mint tanulóknak gondolni. 
Alava general hű maradt ingadozó Charaktere 
mellett. Mull télen gyakran haliám mondani, 
hogy az estatuto igen is szabadelmü Spanyolor
szágnak ; miután londoni követté neveztetett 
már azt ny ilatkoztatá, hogy az estatuto semmit-se 
ér, s tovább kell menni. Most pedig Santander- 
ből a’ külső ministerium elfogadását üzené, ’s 
ide jő e1 hivatalt ismét letenni; mert, mint mond
ja , Mendizabal úr programmájában ugy an meg
egyezik , de annak végrehajtására tett lépéseiben 
nem. Mindazáltal nem átallotta a’ regensnétől 
visszakérni a’ londoni követséget, Mendizabal 
pedig nem tartá következetlenségnek e’ fontos 
hivatalt oily férfira bízni, ki ellene nyilatkozék. 
Oct. 4diki végzet által Alava londoni rendkívüli 
követté, Mendizabal ideigleni külső ministerré 
neveztetik. Az utolsó tegnap azt hirdeté a’ Ga- 
cetában, hogy ő két hónapi táborozással véget 
vet az éjszaki tartományok háborújának; de erre 
100 ezernyi Összesített sereg szükséges, mert az 
eddigi rósz sikernek is a’ volt az oka, hogy 
a’ haderő elszaggatott, ’s nem összesített egészben 
munkálódott. Ugyan de hát kinek terve vólt, 
egyes segédcsapatokat fogadni, ’s a’ félsziget kü
lönböző pontjaira küldeni ? Egész világ tudja, 
hogy ezt legelőször Mendizabal úr javallottá Pal
merston lordnak; a’ Gaceta Oct. 3diki számából 
pedig azt olvassuk, hogy a’ spany ol követ és 
portugali kormány Sept. 24dikén egyezést írtak- 
alá, melly szerint II. D. Maria a’ praetendens ál
tal támasztott polgárháború elnyomására 6 ezer
nyi, szükség esetében pedig 10 ezernyi portugali 
segédsereget kühlend Spanyolországba. Andalu
sia történeteiről ellenkezők a’ tudósítások. Sept. 
29dike éjjelén a’ követek, kikből a’ középponti 
junta állani fog, Espinosa generállal Ecijába, Sept.

30dika éjjelén pedig la Carolinába, hol a’ főszál
lás leeud, mentek azért, hogy az előre nyo
mult sei élcsapatokhoz közel legyenek, ’s meggá
tol hassak őket, ha a’ kormánnyal öneszöktől al
kudozni akarnának. A’ junta tagjai, D. Manuel 
Parejo procuradoion kívül, többnyire esueret- 
lenek A' Cadixból Osorióval jött 1400 ui bános 
Utretából visszafordult; a’ malagaiak is Anteque- 
raból haza mentek. A’ Manchában álló hadsereg 
3 ezerre megy en. Espronceda és Barnabea urak, 
kiknek szabadeimüsége kétséget nem szenved , a’ 
kormánya által Navas grófhoz küldetvén, ennek 
előcsapatjaitól agy onlovéssel fenyegettelek, s ezt 
csak a’ gróf személyes közbejötté, ki a’ kor
mánynak minden küldöíjét halálra ítéli, ’s gyors 
visszatérésük által kertiIheték-el. A’ mostani ha
talombírók ellenségüktől tanúinak; Navas gróf 
a1 szabadelmüek Zumalacarreguyja akar lenni! 
Cadixból Sept. 29dikén írják, hogy az ottani 
öbölbe evezett ángol hajósereg elmulasztó a’ szo
kott köszöntő lövéseket, ’s Hőre general nehez
telésére azt válaszoló, hogy angol hadi hajók 
nem köszöntetlek olly várost, melly saját kor
mánya ellen fellázadt. Saragossai és Badajoz jun
tái Oct. 2dikán eloszlottak, ’s a’ kormányhoz bé- 
külő levelet küldtek ; a’ barcelonai ellenben azt 
ny ilatkoztatá , hogy a’ mostani környöletek közt 
még kéntelen együtt maradni; Catalonia ugy anis el 
van borítv a carlista bandákkal s rendes seregekkel. 
Quilez és Servador bandája 5 ezer embert számlál.

Franczia hírlapok következő híreket közlik 
Spanyolországból: Osorio ezredes, kit Andujar 
középponti juntája egy' seregcsapattal küldött a’ 
kormány nak meghódolt Sev llai junta tagjait el
fogni, az ottani nemzeti őrség kívánságára fogva 
’s őrizet alatt Badajozba küldetett, ’s ennek hí
rére Sevilla önkéntes seregei elpártoltak a’ rebel
lis juntától A’ Memorial bordelais szerint Ar.du- 
jar középponti juntája, melly Sevilla s más vá
rosok követeiből alkottatott a’ túlságos és fen- 
buzgó szabadelmü Douadio gróf elölülése alatt,
‘s a’ meghódolt egyes juntákat úgy is haszonta
lanoknak tartja, folyvást fenáll, ’s szándéka fen- 
állani mindaddig, míg Mendizabal úr ígéretei 
valódi tettekké nem válnak; Andalusiát tehát, 
míg e’ junta el nem oszlik, úgy' tekinthetni, 
mint a’ királyi kormány ellen felzendiilt tarto
mányt. A’ carlista főszálláson közelébb merész 
tervek felett tanakodtak. Casa-Eguia gróf a’ na-
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varrai sereg fővezérévé neveztetett Iturralde he
lyébe, ki a’ főtiszti karnál leend D. Carlos mel
lett. Ujonczok szedettek a’ hadsereg erősítésére. 
D. Carlos sok pénzt ’s hadszereket kapott külföld
ről; a’ seregcsapatok Esteiiához gyűlnek ’s az 
Ebro felé közelednek; mint gyanítják, Yittoriát 
szándékoznak megtámadni, ’s ennek bevétele u- 
tán Burgos ellen nyomulni. D. Carlos használni 
akarja a’ szabadelmüek egyenetlenségét, sőt azt is 
mondják, hogy Eliot ezredes fénylő Ígéretekkel 
kísértette-meg Cordova generált, ’s igyekezett 
D. Carlos pártjára vonni. Narbonneból Oct. 24di 
kén telegraph által jelentetet Minának Barceloná
ba megérkezése. — Bordeauxból Oct. 20dikán 
írják: hogy Bamorino general már Spanyolor
szágban van, mintegy 10 ezer spanyolból és fran- 
cziából álló osztályt vezérlendő, melly csak a’ 
spanyol földön fog összeszerkeztetni, ’s Bordeaux
ból egy pénzváltóval ment-el, ki e’ sereg zsóld- 
jának kifizetését magára vállalta. A’ diplomátia 
kifogást tőn a’ Piemontba ütésről esmeretes len
gyel generálnák szolgálatba fogadása ellen, ’s 
Parisból elfogató parancsolat küldetett utánna, de 
késő. Espana gróf, fijával ’s több carlista főtisz
tekkel Perpignanba kísértetett Oct lödikán, ’s az 
ottani főispány által kérdőre vétetett. Az angolok 
Bilbaonál gyülnek-össze ’s onnan elébb szándékoz
nak nyomulni.

Az Oct. 14diki Gaceta közli a’ királyné vég
zetét, melly a’ klastromok eltörléséről szól. A’ 
külső ügyek ministersége lissaboni követ D. Cas- 
tro-nak van ajánlva, kinek felelete váratik. Az 
Oct. lödiki Gaceta Cordova generálnak egy be
szédét közli, mellyel ő a’ sereghez Logronnoban 
Oct. Cdikán tartott. A’ beszéd telve a’ sereg di
cséretével , valamint a’ jövendőbe vetett bizako
dással is. Cordova general a1 jelen polgárháború
ban fizetésének feléről lemondott. Oct. lődikén 
Farraguban Cordova generál és Eguia carlista 
\ezér közt, mind a’ bayonnei Phare írja, hat 
órai confercntia tartatott. Czéljáról semmit sem 
tudni. Némelly hírek szerént D. Carlos Cordovát 
maga részére igyekszik hódítani. A’ Gazette de 
France hiszi már, hogy O’Donnell a’ christino-

soktól elfogatván, Figuerasba vitetett. Hitvese 
ki most Parisban tartózkodik, készül őt meglá
togatni. Már annyi követ van Madridban, hogy 
talán Nov. 2dikán elkezdődhettek az ülések.

Calatrava és Ortigosa sokkal messzibb akar
ják kiterjeszteni a’ választási just, mint a’ biz
tosság többi tagjai, Galiano, Quintana és Mad
rid d’ Avila. Galiano nézeteit a’ Revistában vé
delmezi ; az Eco pedig a’ két elsőbb nevezett tag 
véleménye mellett áll. E’ hírlap szerént minden 
nemzetségi fő részesülne az eredeti választásban , 
midőn t. i. a’ választók az adózók bizonyos osz- 
tályiból kiválasztatnak ; ezek által kellene aztán 
történni a’ követválasztásnak az adómennyiségre 
semmit-se tekintvén. D. Francisco de Paula 500 
ezer reált ajánlott egy batalion fizetésére, melly 
a’ carlisták ellen harczoljon. Octob. 13dikán az 
andujari középponti juntától két tag érkezett Mad
ridba. Az Eco reményű, hogy ezeknek eszköz
lése eligazítja a’ még fenlévő zavarokat. Navas 
gróf mégis Madridban; mint az Eco írja, innét 
Arragoniába m egy, hogy a’ carlisták ellen har
czoljon. Az andujari junta D. Carlos Espinosát 
kit már elébb a’ kormány Andalusia főkapitányá
vá tett, az andalusiai sereg íőgeneráljává, Villa- 
padiernát pedig az elő-csapat vezérévé nevezte. 
Az ángol segítő sereg Bilbaoban 3 brigadára van 
osztva, Evans, Chichester és Reid generálok alatt. 
A’ Gazette de France szerént Bilbao faláról le
vették az ángolok a’ spanyol zászlót, ’s az ángolt 
tűzték helyére; miből a’ nevezett hírlap követ
kezteti: hogy Anglia egyenesen akar a’ spanyol 
ügyekbe avatkozni.

LENGYELORSZÁG.
Varsói tudósítások szerint orosz császár Ó 

Felsége Módiin várban két nap mulatván, Oct. 
18dikán Paskewitsch herczeggel Brzcsc Litews- 
kibe ment. Ugyan e’ napon Paskewitsch herczeg- 
né Lowiczba utazott a5 császárné elibe, ki Olga 
nagy herczegnével Oct. 19dikén ment keresztül 
Varsón és Prágán Jablonna és Ostrolenkafelé, a’ 
lengyel határszélig Golowin general helytartó ál
tal kisértetve.

Kiadja K u lts  ár A .—Szerkezted Galvácsy.  Zöldkertutcza f^o^í6ac^er?©ajfe) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t  ti e r  - K á r o l y i  Urak* útezája  612 szám.
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A  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 h o z .

Jelentés az olvasást kedvello Hazafiakhoz, és Könyváros Urakhoz.
Alólirtnak boldogult férje a’ Literatura kedviért részint némelly munkákat kinyomta- 

tatott, részint számosabb példányokat megszerzett, m elljek minthogy könyvtárában felesleg
valók , azokkal igen jutalmas áron a’ tisztelt olvasó, vagy könyvkereskedő uraknak szolgálni 
kész. (Árok ezüst pénzben.)
Virgilius Eneisse, írópapiroson. 2dik dar. for. Baróti Szabó Dávid. Pest. 1813. 48 kr.
A’ Tokaji, vagy is Hegyallyai Szőllők* ültetéséről ’stb. Szirmay Antal. Pest. 1810. 6 kr* j  
Nemzetek, és nemzeti viseletek ismértetése, réztábla nélk. Pest. 1804. 10 kr.
A’ Teremtő Esmérete a’ Teremtmények szemléléséből. Irta Mutsehelle. ford. Puez Antal, 

Pest. 1807 24 kr.
Bion és Moschus Idylfiumai. S. Patak. 1817. 10 kr.
Ungvár-Németi Tót László Görög versei, Magyar előadással. Pest. 1818. 20 kr.
A’ tétényi leány Mátyás Királynál. A’ régi kis világbeli magyar erkölcsnek és észnek példája, 

Vigjáték formában. Horváth Ádám által 8adrét, Pesten 1816. 30 kr.
A* Magyar nyelv állapot járói. Pánczc* 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 Magyarica seri- 

psit Paulus Nagy de Beregszász etc. Pest. 1815. 24 kr.
Értekezés a1 gyajunak hasznos , és káros tulajdonságairól ’stb. egy réztáblával Dr. Sturm sze* 

rént, szerkeztette Lencsés Antal. Pest. 1830. 20 kr.
Krónika. A’ Mohácsi veszedelemtől a’ Bécsi békülés Magyarországban, Erdélyben, Havas 

Alföldön, és Moldvában történt dolgokról. Kiadta Kultsár István. Pest. 1805. 36 kr. 
Gebhardi Lajos Magyarország históriája, ford. Hegyi József, igazította ’s folytatta Kultsár Ist  ̂

van (nincs béfejezve.) Pesten 1818. Négy kötetben. Együtt 1 fr. 20 kr.
Az eddig kijött Mappákkal az Európai Atlásból akárkinek szolgálhatunk 20 ezüst krajezárért 

darabjával, mellyek a’ következők: I. Európai Törökbirodalom ; II. Déli Olaszország, 
vagyis Nápoly és Sziczilia királyság; III. Közép és Felső Olaszország; IV. Piemont Kor
zika és Szárdinia; V. Francziaország; VI. Spanyolország és Portugália ; VII. Nagy Bri
tannia; VIII. Német Alföld; IX. Dánia, Svéczia és Norvégia; X. Burkusország. XI. A’ 
Német szövetséges Státusok. XII. Lengy elország. XIII. Helvéczia. XIV. Magyar'és Bordély- 
ország. Varsó és környéke, mellynek ára 10 ezüst kr. K u lts á r  l s t v á t i  Ö z v e g y e ,

cs. k. priv. Hazai ’s Külföldi Tudósítások’ tulajdonosa, 
Zöldkert úteza 498. szám alatti saját házában*

.  i . l   . . i i . i i  .1 —  «    ■ ■  .....................-  I I -  ■ ............... ...................  -  ■ ■ ■ - I I " I .1  Ii.it I   

P e s t h e r  u n d  O f n e r  W e g w e i s e r .
Kalender für das Schaltjahr 1836. Bearbeitet und lierausgegeben von A. B la s h o v i t s , G. G« 
Advocat. Pesth, mit BeimePschen Schriften. 4to. — A’ testvérkét fővárosban kebelezett dicaste- 
riumokat, törvényszékeket, városi tisztségeket ’s hivatalokat, kereskedőket, művészeket 
’s nevezetesebb mesterembereket pontosan adja-elő ezen új kalendáriom, melly közhasznúsága 
miau méltán ajánltatható, ’s megszerezhető. 30 kr. pp. Pesten a’ Szerzőnél Zöldkert útezában 
505. sz. a. (2 )

Második Félesztendő 1835.



J e l e n t é s
e g y  p o m p á s  m u n k a  f e l ő l ,

mellyet illy czim alatt:

Oesterreich’s Ehrenspiegel
k i a d n a k

H ö fe l  B a lá z s , Bohr B i t té r ,  és R e itze  A lajos.
A’ kiadóknak czéJja e’ munka' közrebocsátásában az, hogy a* honbarátok’ kezébe az 

ausztriai birodalom’ nevezetes férfiai* jól eltalált képeinek válogatott gyűjteményét adják, 
n legbizonyosabb forrásokból merített életleirásaikkal együtt, mintegy tükörét kedves hazá- 
jok’ dicsőségének.

A* munka, hónaponként, négy képből’s ezekhez tartozó életrajzokból álló füzetek* 
ben, a' tárgyhoz méltó borítékban, nagy nyolczadréten, velinpapiroson , I836dik esztendő* 
kezdetével fog megjelenni.

A" képek mindnyáján egy erőmű által aczéltáblákon készítetnek, a' mire a’ kiadók ő 
Felségétől kizáró cs. k. privilégiumot nyertek; ’s e’ végett minden mellképek a1 cs. k. udva
ri kamarai mcdaiiieurnek, B ö h m  D á n ie l űrnak igazgatása alatt mintáztatnak.

Az életleirásokra ügyel a’ jeles hírű iró T sc h isc h k a  F e re n cz  levéllárnok.
Mind a’ nyomtatás’, mind a’ papiros’ ékessége teljesen ki fogja elégíteni a’ várakozási 
Minden cs. k. postahivatalok mai naptól fogva elfogadják e1 munkára a’ félesztendei 

előfizetést 8 for. pengő pénzel. Az első füzet 1836ki Januar Jsójén, ’s így tovább minden 
hónapban egy új füzet, fog ezen alkalmatosság’ útján az előfizetőknek bérmentesen megkül
detni. Egyébiránt azt is meg kell jegyezni, hogy e' munkát kizárólag csak a’ cs. k. posta útján 
lehet megkapni, és hogy a’ bécsi cs. k. udvari postahivatalt k ell, mint főrakhely ét, tekinteni.

Wr. Neustadt, September 23kán 1835. A' k ia d ó k .
.  ■  ...........* .  ............. . ■ ■ ■ ...........—— " " -...................... - -  r ~

E g g e n b e r g e r  J ó z s e f
kttoyvárosnál Pesten a’ Barátok piaczán, a’ királyi Egyetem könyvtárának általellenébeji, 

sok más új könyveken kívül, következendők is jelentek-meg: (árok pengő pénzben.)
A magyar tudós társaság Évkönyvei. 2dik kötet, nagy 4rét csinosan kötve 5 fr.

finom kiadás, színezett képii, zöldvászon kötésű 7 fr.
F ej ér G. Az Ember kiformáltatása esmérő erejére nézve, vagy is a’ közhasznú Metaphy&ika.

8rét Budán, 1835. csinosan kötve 1 fr. 30 kr.
P a p  I s t v á n .  Közönséges halotti Prédikácziók , 8rét Veszprémben 1833. 1 fr.
J ó s i k a  M. Vázolatok. Srét Kolosvárt, 1835. csinosan fűzve 1 fr. 15 kr.
N a g y  K. Arithmetika, számirás különös jegyekkel, nagy' 8rét Becs, 1835. csinosan fűzve 1 f. 40 k. 
L e B o y  Dr. A’ gyógyszernek csudalévő ereje gyógyász segéd nélkül, vagy tettlegesen bébizo- 

nyitott kiürítő gyógymód , a’ tizennegy edik kiadás uián a* szenvedő emberiség hasznára, 
francziából magyar nyelvre tette U. F. 8rét Kolozsvárt, 1836. fűzve 1 fr. 12. ki\ 

S c h r a d e r  és S m a l z  gondos és tapasztalt juh-orvos, vagy7 is leírása a1 juhok nyavalyáinak 
és azok gyógyitásmódjának, tekintettel a’ merino- és nemesitett juhokra. Srét Kassán 
1835. fűzve 36 kr.

Í C i i r t ó  m ó d j a  és szerei az ártalmas férgeknek minden méreg nélkül, vagy is megérthető 
tanítás mint kelljen az egereket, patkányokat, legyeket, vakondakokat. h< rnvókar.
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svábbogarakat, m olyt’stb. ’stb. ollyan szerek által kiveszteni, mellyekaz ember életinek, 
és egészségének nem ártanak, harmadik megjobbitott ’s megbővitett kiadás. 8rét Pest 
fűzve 24 kr.

Ü g y v é d e k ,  ’s perlekedő felek kézikönyve (Manuale Procuratorum) 8rét Pest 1835. 1. for. 
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y  munkái, 3 kötet,  csinos boritéku, kemény kötésű, gyönyörű aczél- 

metszésekkel, minden kötetnek az ára csak  2 fr.
B u d a y  É. Magyarország históriája, a’ Mohácsi veszedelemig 374— 1527.3 kötet,Pest 1833. 2 f. 
E z e r e g y Éjszaka. Arab regék, 18 füzet. 8rét Pest minden kötetnek az ára csinosan fűzve 30 k. 
M us ae us travestált Regéi honositá Staut József, 5 kötet. 8rét Pest, 1835. minden kötet fűzve 30 k. 
K l a b e r  a’ könnyű és gyors számvető vagy útmutatás a’ számvetésnek négy elsőbb nemeire 

és a* fejbéli és más gyakorlási könnyű számvetésre. 8rét Pest, 1835. 24 kr. (2)

I f j .  K i l i a n  G y ö r g y ,
Kőnyvárosnál Pesten, váczi-útczáhan, hajdani Fesslházban, épen most jelentek-meg,

és megszerezhető:

A R I T H M E T I C S
S z á m i r á s  k ü l ö n ö s  j e g y e k k e l .

I r t a
N a g y  K á r o l y .

Nagy 8rét. Becs. Csinos borítékba. Kötve 1 forint 40 kr- pengő pénzben.

B A J Z A ’ V E R S E I .
Velinen, lágy borítékban 1 ft 15 kr. pengő; finom velínen kemény borítékban 1 ft 48 kr. p.

A z  e g é s z  v i l á g
300 legszebb és legjelesb nézetei.

L e í r á s s a l .

M E Y E R

U N I V E R S U M  A.
Első évfolyamat, 1— 12 füzet, 48 aczélmetszéssel, angol kötésben, 5 pengő forint.

E z e n  12 f ü z e t ’ t a r t a l m a :
Szent Márk piacza Velenczében. — A’ nagy csatorna (Canale grande) Velenczében. Ems fördő. 
— Róma nézete. — Szent Angelo kastélya és hídja, a’ Vatikán, és Péteregyház Rómában.— 
Mária fördő. — Andernach. — Stores a’ Windermere-Tó mellett. Fountain— Apátság Yorks- 
hireben. — Coblenz és Ehrenbreitstein. — Oxford. — A" szent háromság híd Florenczben.— 
Brighton! pavilion Angliában. — Bingen. — Cootub. — Minar, Delhi omladékai.— Rajnazugatag 
Schaffhausennél. — Táj Philadelphiánál. — Mahal Agraban — A’ sybilla templom Tivoliban. —* 
Flortncz. — Eaton Hall Cheshíreban. — Athéné — A’ Brightoni nagy terrasse Angliában.— 
Clitumnus völgye Spoletonál Olaszhonban. — Washington, a’ Capitolium. — Név. — Haven Con-



mectikut. — Bamboroiigh. — Castle. — Amsterdam. — Amsterdam, a' ezingel. — Constantinapo- 
lis. — Klumm Tirolban. — Como. — Edinburg. — A’ Dogana és Santa Maria Della salute Velen
céében. — A' inegszálónak butzkóháza Éjszak Amerikában. — A’ sziklahíd Virginiában. — 

,Corfu.— Cintra, Lissabon mellett Portugáliában.— Albany, Új-York tartományban.— Az 
Edinburgi vár. — Cadix. — Dieppe. — A’ nagy híd Schuylkillon és Fair-Moant- Water- Work- 
son által, — Malta. — La Valetta.— Mainz.— Tempe, Göröghonban. — Briegg a’ Szimplonut- 
aal, Schweitzban. £2)

m a g y a r  j á t é k s z í n !

X 0 X

Minden hiteles könyvárosoknál az országban találtatik:

M a g y a r  j á t é k s z í n i  j u t a l m a z o t t  f e l e l e t e k ,
a’ m. tudós társaságnak e’ kérdésére:

Miképen lehetne a’ magyar játékszínt Budapesten állandóan
megállapítani.

Fáy András', Kállai/ és Jakab’ feleleteik.
Öszvesen 112 lap. Budán, 1834. Posta-pap. kötve .48 kr. köz. 36 kr.

Ú j  e g y h á z i  b e s z é d e k .
Eggenberger József könyvárosnál Pesten, a’ Barátok piaczán, a’
királyi Egyetem könyvtárának általellenében, megjelent, és azonkívül C s á t h y  G. D e b r e -  
c z e n i ,  T i l s c h  és  f i a  K o l o s v á r i ,  és minden hiteles könyvárosoknál a’ két magyar

Hazában megszerezhetni:
Különös halotti Predikácziók különféle alkalmaztatási formulák
kal halotti textusokkal 's matériákkal és imádságokkal, készítette

P a p  I s t v á n
1 Vámosi ref. Prédikátor, ára csinosan fűzve 1 fr. 30 kr. pengő pénzben.

Ezen czimii munka sajtó alól kikerülvén, a’ fentebb jegyzett kiadó, mint egyszersmind a* mun
ka tulajdonosa annál nagyobb bizodalommal ajánlja az olvasó közönségnek, ’s különösen a’ 
tisztelendő lelki atyáknak, mennél inkább megvan mind maga, mind mások tapasztalása után 
győzettetve arról, hogy a’ Szerzőnek munkái mindenektől, a' kik csak az igaznak’s jónak 
baráti minden vallás különbség nélkül, a’ kathedrában Predikácziókul szintúgy mint a’ ka- 
thedrán kívül,  olvasó könyvül használtathatnak. —  A’ szerzőtől már k iadott’s a’ kiadásra 
czélba vett egyházi beszédeknek becsét neveli az is , hogy ezekben (a ’ mire az eddig kiadott 
egyházi Beszédeknek szerzői nem eléggé fordították figyelmetességöket) minden a’ Prédikátori 
hivatalban előfordulható esetek, ’s ezek is egyenlő mennyiségben ’s rendel felvétetnek, úgy 
hogy a’ ki ezeket időről időre megszerzi, az egy egész Prédikátori könyvtárral fog bírni.

(1) Haszonbérbe adandó jószág* Pesttől öt, és a’ Dunától egy órányira 
fekvő jószág, tnellynek térsége öszveséggel 3300 holdnál több, jól elkészült gazdaságos épüle
teivel, szükséges teli takarmánnyal, de egyébként minden instructio nélkül,  jövő 1836. Sz. 
Mihály naptól több esztendőre haszonbérbe kiadandó ; melly iránt bővebben értekezni lehet 
Kutsera Lőrincz tabularis ügyvédnél Pesten a’ Zöldkert útezában t. Kultsárné asszonyság házában 
jövő Martius Isó napjáig. ( 3)



(1) Eladó-ház. Sz. kir. Arad városában a' főútczán és legszebb helyen egy jó, ha*
szonvehető újonnan épült kétemeletü ház eladó, melly magában foglal két boltot, egy korcs
m át, 21 lakó szobát, 8 főző és egy mosó konyhát, ? élés- és 6 fatartó kamarát, két kü
lönös kocsi-színt, 8 lóra való istállót, 3borpinczét, és külön elrekesztett padlásokat.— A’ ven
ni szándékozók bővebb tudósítást a feltételekről vehetnek ugyan a’ házban lakó tulajdonosnál 
nemes Vranovits J ó zse f  úr város seborvosánál. (3)

(2) Figyelmeztetés. Alolírt tisztelettel jelenti ’s közhírül adja, hogy megnagyobbított 
gyára felépítését végrehajtván ’s az a’ körül foglalatoskodó személyeket megszaporitván , ez 
által olly állapotba helyezte magát, hogy nagyérdemű vevőinek, tulajdon készitményü por- 
czellán-cserép edényeivel, mellyek minden más hasonló müvek felett fejérségük s tartóssá
guk által kitűnnek, a’ leggyorsabban ’s megelégedésük szerint szolgálhat. Azon porczellán- 
cserép kereskedő uraknak pedig, kik portékáikat egyenesen az ó gyárából vagy Festen a' 
Dorottya útczában 9. szám alatt lévő raktárából kívánnák szerezni, ’s kik előtt müveinek 
minénuisége még eddig ismeretlen volna, ezennel ajánlja, hogy rendeléseik következésében 
mustra-tányérokat ’s a’ folyó árokat, bérmentesen el fogja küldeni. Altrohlauban Carlsbad 
mellett Csehországban , 1835ki November hónapban. Nowotny Ágoston  ,

a’ cs. kir. szabad, porczellán-cserépgyár tulajdonosa.

( 2 )  Biliard-jelentés. Weinmann Gj'örgy, Budán polgári asztalos mes
tér Tabánban 570. szám alatt ajánlja mindenféle mostani módi , a’ legjobb ízléssel készült új, 
valamint régi behúzott biliárdjait is legillendőbb áron. (2)

(3) Mészárszékek kibérlése* Püspöki Vácz városa Tanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik , hogy a’ fenn említett város kebelében találtató hét mészárszékben a’ kö
zönségnek jó , egészséges, és elegendő mennyiségű marhahússal a’ jövő 183tídik esztendei 
Húsvét napjától kezdve három egymásután következő esztendőben leendő provideáltatásának 
kötelessége ezen észt. December 20kán a’ városháznál reggeli 10 órakor tartandó árverés útján 
bérbe fog bocsáttatni. — Minden mészárszék után egy fél sessio szántóföld dézma nélkül 
’s bizonyos mennyiségű ölfán kívül , semmi egyéb haszonvétel nem lévén összekötve. A’ 
kiknek ezen székeket bérbe venni kedvök vagyon a’ mondott árverésre ezennel mindazok meg- 
hivattatnak, a’ kik elegendő bizonysággal felruházva vágynak 's keresztény vallásbeliek. (3)

(3) Vendégfogadó-haszonbérlés. Tettes Békés vármegyében Gyula mező- 
városában a’ hol a’ megyei közgyűlések, 's azon kívül négy nevezetes országos vásár tartat
nak; az úgynevezett Arany-Korona czim alatti vendégfogadó, melly biliárd *s vendéglő-te
remmel ellátva vagyon, ’s melly áll 8 szálló csinos szobából, egy tágas tánczteremből, 2 
mellék vendéglő-szobával, egy külön bejárással elkészült ivóházból, 2 konyhával, nagy ka
marával ellátott haszonbérlő lakául szolgáló két külön szobából, azonkívül el van látva nagy 
pinczével, 24 lóra istállóval, nagy kocsiszínnel, külön zár alatt lévő másik színnel, kúttal, 
kis kerttel, tágas udvarral (megjegyeztetik: hogy ezen fogadóban vásári "s farsangi alkalmak
kor tartatnak a’ jelesebb táncz mulatságok ) — 1836dik esztendő Sz. György napjától három 
egymást követő esztendőre haszonbérbe adandó. —

Hasonlón Gyulán az "Arany-sas czimü bormérőház, melly áll egy nagy ivószobából ,  
egy mulató teremből, egy nagy konyhából, kamarából, a1 vendéglő 2 szobából álló lakából, 
nagy pinczéből, tágos udvarból, mellyben kút is vagyon. — Sz. György napjától I836dik év-
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nck három egymást követő esztendőre árendába adandó.— Bort, sert, ’s égett italokat maga 
az u r a s á g  ád.— A’ haszonbérbe venni szándékozók e’ f. észt. November 20kán Gyulán a' vár
ban 10 órakor reggel tartandó árverésre elegendő bánatpénzzel ellátva meghivatnak, a’ fölté
telek az uradalmi számtartóságnál akármikor megláihatók. (a )

(3) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. Helytartótanácsnak folyó esztendei Sep
tember hónap 22dik napján 29378 szám alatt költ kegyes rendeléséből, Tolna vármegyében 
fek vő 's a’ Duna Földvári uradalomhoz tartozó Kömlöd helységben egy plébánia háznak épí
tése a’ helybenhagyott költségekből árverés útján legkevesebbet kérő értelmes mesteremberek
nek Ieend általadandó, ezennel felszóllittatnak mindazon mesteremberek, kik azon plébánia 
háznak építését a* felyebbvaló helybenhagyás reménysége alatt és a’ köttendő szerződés mel
lett elfogadni szándékoznának, hogy f. e. November hónap’ 26dik napján a’ Duna Földvári 
tiszttartói hivatalban a’ kőmives munkáért 105 fr. 51 kr. az ács 139 fr. 56 kr. asztalos 35 fr. 
12 kr. lakatos 45 fr. 16 kr. üveges l l f r . é s  a’ fazekas munkáért 1 0 ftpengő bánatpénzei meg
jelenni igyekezzenek, hol a* felsőbbség által helybenhagyott terveket, és építményi költségek 
jegyzékeit, valamint a’ köttendő szerződés feltételeit addigis megtudhatják. Költ Duna-Föld- 
\áron,  October 27dik napján 1835. (3 )

(4) Állandó bizományi (commissions) raktár,
hol „ Pnkfong Frank'* jellel bélyegzett valódi pakfongért kezeskednek, találtatik: Pesten 
Jungk Keresztély polg. úrnál,  Trescherházban a’ serviták piaczán közel a’ fejérhajó fogadó
hoz; Érdél) országban Nagy-Szebenben, Thiering Lajos úrnál; Brassóban, Simonis úrnál a1 
veres sasnál; Kanisán, Rosenfeld Jakab; Eperjesen, Hand! S. E ; Lőtsén, Ziegler Jakab 
Losonczon, Hlavats I P.; Győrben, Heifler Sámuel; Posonyban, Szeleczky L. uraknál; 
nevezett helyeken mindennemű megbízások elfogadtatnak.

Ó. eltört pakfongnak fontja 2 ft. pp. megvétetik. Frank Ferencz £4)

(3) Hirdetmény A1 nagymélt m. k. udvari Kamarának rendelése következésé
ben közhírré tétetik,  hogy f  e. November 25kén szokott reggeli órákban az ü-Budai  kír. 
kam. praefectusi hivatal épületében tartandó nyilvános árverés útján a1 Budai császármalom , 
minden hozzátartozó épületekkel, vászon * fejérítővel és úgynevezett Lukács-fördővel együtt 
I836dik esztendei Januarius Íjétól kezdve számítandó egytná9U(áni három esztendőre a’ leg
többet ígérőnek bérbe adatni fog.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók elegendő bánatpénzei, catiiióval, és megkiván- 
tatni szokott egyébnémüekke! ellátva megjelenni ezennel hivatalosak. A* bérlet feltételeit, fenn- 
kijegyzett helyen a1 nyilvános árverés előtt is megtudhatni Az árverés után semminemű aján
latok sem fogadtatnak el. Budán,  October 23kán 1835. ( 3 )

(2) Haszoilberlesi - hirdetmény. T. Fehérváry Miklós urnák, Tek. Pest 
vármegyében, Törteién levő rész jószága, az l836ki újesztendő naptól kezdve,  árendába 
adandó. A1 feltételeket meglehet tudni Pesten, talmláris ügyvéd, Várady István urnái. (3)

1.3) A Méltóságom Szexárdi uradalom részérói közhírrúl tétetik , bogy a’ f. e. No
vember hónap 23dik napján délelőtti órákban Szexárdon a* tiszti caucelláriában tartandó 
árverés útján :

, lör A Pa'ánkai puszta, melly Szexárd és Tolna mezővárosok közt f«kszik 75‘J£ hold 
kiterjedésű, és a szükséges gazdasági épületekkel ellátva van,  az 183Gdik esztendei Április
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hónap 24dik napjától fogva 6 esztendőre,— 145 fr. 30 kr. pengő bánatpénznek előre való le
tétele mellett haszonbérbe fog adatni.

2or. Az egész Szexárdi uradalomban esendő méh dézma a’’ három következendő 1836. 
1837. 1838. esztendőre, 12 pengő forint bánatpénz mellett, haszonbérbe fog adatni.

Mellyre nézve a’ bérleni szándékozók a’ fent írt napra és helyre, a’ kitett bánatpénzei 
ellátva, illendően meghivatnak. Költ Szexárdon October lökén. 1835.

Hu/tuner K. János tis z t ta r tó . (3 )

(4) Nagy vendégfogadó bérlése. Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
’s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a Budáról Sz Fehérvárra vezető ország 
út’ közép pontján épült nagy vendégfogadó, inelly több vendég, más l a k ó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-szinnel , pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a kortsma, mészárszék, és bolt, jövő !836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
’« e’ végre árverési határ időül f. e December lOdik napja határozta!ván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)

Valero J. A.
( 5 )  gyám ok és nagy kereskedő Pesten

jelenti alázatosan, hogy a’ jövő pesti Leopold-vásártól kezdve raklielyo az új vásárpiaczon 
Almásy ó excja házában 257dik szám alatt leend, 's tisztelt vásárlóinak becses bizodalmát 
$zentulra is kikéri. (6 )

(2) Juhbélyeg ’s más egyébb vasszer készítmények jelentése.
Azon köztetszés; mellyet az alulirt, az altala föltalált jub-bélyegekre nézve ny ért, azon ujabbi 
jelentésre ösztönzi ő t, hogy nála mindegyre találtatnak illy nemű kész, és tetszés szerint 
kiválaszthatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elégség tétetik azoknak megkészitése által. Hasonlóképen ajánlkozik, ló- és szar
vasmarha-bélyegek készítése tekintetéből i s ,  pontos szolgálatával. Találtatnak az aluliitnái 
végre még külön nemű vilanygébelyek (Electrisirmaschinen) is , a’ hozzájuk való szükséges 
készületekkel együtt ’s a’ champegner butelliákhoz masina. Költ Pesten Üctobeiben 1835.

IJeisz L ó rin cz ,
polgári vasszer-készítő mestér, úri titeza, báró Brudeí líáfc.

(3) Híradás. Tekintetes nemes Békés vármegyében Szarvas mezővárosában mél- 
tóságos Gróf Eszterházyné ó nagysága rátájának következendő részei 1835. November isőjétől 
hat egymásután következő esztendőre árverés útján haszonbérbe fognak kiadódni, akár mind 
együtt,  akár kissebb részekben is a’ haszonbérlők kívánságához képest, nevezetesen: Szarva
son 51i| urbarialis sessio , 172 házas zsellér az illető adózásokkal, 145 hold allodialis fold «r— 
egy kétkerekű száraz malom — három uradalmi lakó ház. — Csabán 7 5 | urbarialis sessio —  
9 0 | házas zsellér az illető adózásokkal, 365 hold allodialis föld; — Kondoroson az aradi úton 
túl lévő allodialis földből egy darabban 2600 hold. Az árverés Szarvason lészén a’ tiszttartó- 
lakháznál f. e* November 24kén. A’ feltételeket megtudhatni Pesten ts felső Kubinyi idősb 
Kubinyi Miklós Causarum Director úrnál, és Szarvason Léeb József uradalmi tiszttartónál. (4 )



Előfizetési figyelmeztetés
9 Ö Ü ' T O I D é ^ l i t ó © ® ! ^ 66

i r á n t .
Közelgetvén a’ pesti novemberi vásár, melly az előfizetési pénzek felküldésére biztos alkalmat 
nyújt, egész tisztelettel szólítjuk-fel t. ez. Pari fogóinkat ’s a1 nagy érdemű magyar olvasó Kö
zönséget, bogy a’ jövő lS36ra nemzeti újságunk iránt, melly a’ jó t, hasznost és szépet ter
jeszteni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest az alólirt hivatalhoz 
küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások
nak Hasznos Mulatságival ’s Hirdetésivel együtt a’ jövő J836ban is előfizetési ára félévre — 
Pesten és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , postán pedig 10 forint, egész évre 20 f. v.czé- 
dulában. A’ cs. k. postahivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt ezután is 
szíves örömmel küldjük-meg, e’ nemzeti újság terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes 
bizodalommal kérve-ki. Pesten 1835. October 24dikén.

A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások szer. ’s kiadó hivatala 
(Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)
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T r a t t n e r  é s  K á r o l y i
Könyvnyomtató-Intézetében Pesten, úri útsza 612. szám alatt (vagyis a’ párisi ház irányában) 

|  éppen most hagyták-el a’sajtót: (árok ezüstpénzben.)

A z  É j s z a k  A m e r i k a i
S z ö v e t s é g e s ’ S t a t u s o k  T ö r t é n e t e i .

F o r d í t o t t a
S a s k u K á r o l y . Első kötet 1 for.

HAZAI VÁNDOR 1 8 3 6 .
Képek: 1. Néhai Székhelyi Majláth György Personalis képe. 2. 

Bécs városának prospectusa, kötve 1 forint.
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 ix m e r t  ek s z e r i n t  a z  o f e  l e t t  1835-dikben

Nov. 8-dikán 6 Láb, 4 Hüv. 9 Von. —  9-dikén 6 Láb, 2 Hüv. 0 Von.
— 10-dikén 5 L&b j 11 Hüv. 0 Von. —  11-dikén 5 Láb, 7 Hüv. 3 Von.

A* Gabonának Pesti piaczi ára N o v e mb. 10-d ifien i 835. P e n z f  o I p á m  a t s

»6 válté gar. ti.z ta kSxlp
ixtrü

alább
való

pozsonyi mé
rő válté gar. tiizta közép 

• ZCIÜ alább
valé Bécs November 7-dikén I8J5 , koaépár.

Tisztabúza 1 1 6 | 1061 100 Zab 3 4 1 331 3 2 I Status 5 pC. kötél. 10111 1834ki Status köles 5 8 3 1
Kétszer«» 8 3 7 3 1 6 6 1 Kukoritza 4 2 1 4 0 3 6 f „  4 pC. 100 Kain. —  pC. kötél. —-
Rozs 5 6 } 531 4 6 1 Kölc&kása „  1820ki köles. — Bank Actiákó 13Sz
Árp* 461 431] 40 IKÖlea 501 -  , — [ t* I M I  ki »> Cs* arany pC. agio • •



39. Szain.
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 .
PE ST E N  Szerdán Szent-Andráshó* 1 \dik napján.

M A G Y A H - É S  E R DÉ L Y OR SZ ÁG.
P o z s o n y  Novemb. 5dikén A’ már emlí

tett kegyes kir válaszok és az országos régibb ’s 
közelebb javallatba hozott sérelmeket tárgyazó 
főrendi üzenetek felett tegnap végeztettek-be a’ 
kerületi tanácskozások. Most az országos munká
latokból azon kiválasztott tárgyak felett folynak 
szakadatlanul kerületi vitatások, mellyeket a' 
Rendek még ez országgyűlés folytával kívánnak 
bevégezni.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége Oct 22diki leg
felsőbb határozata által a’ keleti nyelvek akadé
miájának igazgatóját Rauscher József urat de 
Monostra supra Comaromium nevezett Boldogsá- 
gos Szűz czímzetes apátjává méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

A’ magyar kir. udv. Kanczellária Kim János 
úrnak nyugalmazása után Pöschl Jakab udv laj
stromozót, jegyzőkönyv-igazgatói-segéddé; Sko
da Ferencz udv. accessistát udv. lajstromozóvá; 
és Heuisch Antal practikánst udvari accessistává 
méltóztatott nevezni.

(Kir. kamarai híradást
O cs. kir. Felsége a' Diósgyőri s tokaji egye

sült uradalmakban, továbbá a’ Cserépi ’s edelé- 
nyi fiscusi jószágokban a’ megüresült praefectusi 
tisztségre lippai kam. uradalmi fiscus Gosztonyi 
Aloiz urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni 
A’ nagym. magyar kir udv. Kamara Rézy Vil
mos soborsini sókerűlőt Halmág)i sómázsássá ne
vezte. Dunavecsén a’ sópajtaőri tisztség megü
resült.

A’ nagyszombati gyermekóvó intézet számá
ra gróf Illésházy István úr O Excja 50 fr. ; gróf 
Zay Károly úr 80 fr.; gróf Eszterházy Károly 
100 fr (mind pengőben) ajándékoztak. — Gyu
lán (Békés vármegyében) gróf Wenkheim Fe
rencz úr ottani azon jobbágyainak, kik e’ nyá
ron jégeső által károsúltak, a’ bor és gabonátúl 

Második Feleselendő.

különben járó tartozást elengedte; a' görög nem 
egyes, nagy egyház befedésére pedig 100 pengő 
forintot adakozott. — Párkányon (Esztergom- 
vármegyében) a’ közelébb múlt Simon-judai vá
sár elég népes volt. Hajón és kocsikon gabona, 
krumpli, gyümölcs, kender és dohány bőven 
hozattak ez őszi vásárra ; csak barom volt ke
vés az itt is uralkodó marha-dög miatt. — Pesti 
vásárunk az eddigiekből ítélve elég népes , ’s ta
lán elég jó leend; elég rósz pedig azon kereske
dőknek, kik egy Bécsből rakodva indúlt hajó
nak Pozsony és Moson közt a1 dunába lett sülje- 
dése által 80 ezer forintig károsultak. Még na
gyobb kárt vallott ama zágrábi kereskedő, ki
nél volt eladás végett a’ Kuntschützi lotteria u- 
tólsó ( Scpt. 22diki) húzásának fónyertes sor
sa; mellyet azonban ő 26 más el nem kelt sorsai 
együtt a' bécsi kijátszó kereskedő-háznak vissza
küldött. — Bars-vármegyében a’ marha-dög sok 
helyen pusztít; van o ll)an falu, mellyben né- 
mclly gazdáknak minden marháik eldöglottek. 
Egy 40 házas faluban már eddig (a’ dög köze
pette) 40 darab marhakárvallás számítható. E- 
gyik gazdának minden marhája kidöglik; mási
ké meg se betegszik. A’ kipusztult gazdák téli 
takarmányukat felében kért marhákkal szeret
nék felétetni; de, mint a' próba mutatja, a1 szé- 
nátlan Vág-mellekén sem adnak teleltetésbe har
madánál alább marhát, az az három teleltetésért 
egyet

Torna tek. RRei Üct. 8dikán tartott közgyű- 
lésökben Bárczay József 2dik alispán úr helyé
be, ki országgyűlési követségéről önként lemon
dott , ’s azt a’ megyének ismételt felszólítására 
sem vállalá tovább folytatni, Jakabfalvy András 
2dik főjegyző urat választották köz felkiáltással 
új követjekül.

K. Sáró.  Nincs többé az élők között Nagy- 
tiszteletü tudós ’s tek. Deáky Gedeon úr, a1 
Nagysallói ref. keresztyén gyülekezet papja, V

1835.



Barsi ref. papi-megye Esperestje, a’ túl a1 dunai 
ref. Superintendentia , és tekint. Bars, Torna, 
Zemplén, Komárom vármegyék’ tanács - bírája; 
ki f. észt. Oct. 3 Idikén általszenderült az örök 
dicsősség országába, életének 55dik évében. A’ 
boldogult, Komárom vármegyében Komlódon, 
bol attya prédikátor volt, született 1780ban , és 
minekutánna tudományos pályafutását a’ Pápai 
ref. collégiumban dicsérettel elvégezte volna, 8 
esztendei informatorsága után, Nagysallói papsá
gában töltött 18 éveket. A’ hosszabb életre mél
tó kitüntette magát a’ többek közt a’ szenyvedők 
eránt való szánakozás, leereszkedő szíves barát
ság , és a’ tudományok’ tettleges pártfogása által. 
Nőtelenségbeu töltvén idejét, valamint életében 
szerette a1 tudományokat ’s tudósokat; úgy ha
lálakor is megemlékezett nevelő édes annyáról, a’ 
Pápai ref. collégiumró!, a’ mellynek végrendele
tében , a’ több más el nem számlálható hagyo
mányok mellett, hat ezer forintot, és ezerre be
csült könyvtárát ’s kép gyűjteményét hagyta- 
szeretetének jeléül.

Mindszent népes közönsége Sept. 23dikán 
veszté-el a’ halál által felejthetetlen lelki-attyát 
nagyon tisztelendő Hajnik János úrban, ki he
lyettes esperesti hivatalát ügyes pontossággal, 
lelki pásztorságat pedig 27 évek lefolyta alatt 
igaz papi buzgósággal viselé. — Morva Eisgrub 
nevű helységében Oct lOdikén mell vízibetegség
ben húnyt el gróf Esterházy Vincze, Liechten
stein herczeg veje életének 49dikéhen Benne a’ 
status, derék generáljainak egyikét veszté-el. (Alig. 
Zeitung).

Kalocsán Nov. Sdikén. O cs. és apóst. kir. 
Felsége által a’ Kalocsai érseki egyház mellett 
tiszteletbeli kanonokoknak kegyelmesen kineve
zett főtiszt. Francsics János, Körmöczy Miklós, 
Vertolics Mihály, és Markovics Antal urak tör
vényes beiktatását tiszteletbeli székjeikbe, fő
tiszt. Girk György bácsi főesperest és kanonok 
úr lelkes szónoksággal teljesítette, 0  érseki Exja, 
és a’ fő-káptalan jelenlétében. Ezen beiktatási 
szertartás alkalmakor főtiszt. Markovics Antal új 
tiszt, kanonok úr, mint jelenté erkölcsöt tisztelő 
indulatjától vezéreltetve, a’ Kalocsai nevendék 
papság intézetének 800 vftot oily czéllal ajánlott, 
hogy nyólez egymásután következő években , é- 
yenkint 100 ft. meghatározott idomzatban négy 
nevendék között, kik erkölcseik ártatlanságával,

szelídségükkel, engedelmességükkel, alázatossá
gukkal , és kitűnő tanulásokkal megkülönbözte
tik magukat, elöljáróik szavazása utján osztas- 
sék-el.

AUSTRIA.
Sophie főherczegasszony ő cs. Magossága 's 

az újszülött főherczegné állapotjok olly megnyug
tató , hogy a’ felől Nov. 6dikától kezdve semmi 
orvosi jelentések nem adatnak-ki.

A’ cs. kir. hadseregnél történt változások; Ertmann 
üres gyalogezrede tulajdonosává Fridi ik főherczeg, 
Károly főherczeg ő cs. Fenségének harmadik fia; ugyan 
azon ezred 2dik tulajdonosává de Lort altábornagy; 
a' második pattantyu-ezred tulajdonosává Manndl Fe- 
rencz general-őrnagy és pattantyu-brigadás, a’ 4dik 
pattantyu-ezred tulajdonosává pedig Siiiini József gene
rál őrnagy ’sat. neveztettek. Altábornagy lett Milanes 
Farkas general őrnagy, ’s egyszersmind Péterváradi 
vár-parancsnok. Ezredességre lépett Gróf Feuerstein 
Antal alezredes. Alezredesekké lettek: Ther Peter, 
herczeg Lokovicz József, herczeg Thurn és Taxis Vil
mos és Mengewein György őrnagyok. Őrnagyokká ne
veztettek: Rizzardi Gyögy, Marerk Ferencz, gróf Saint 
Julen József, U e g e d ü s Mih dy, Rogéczi herczeg B r e 
t z e n h e i m  Alfonz és Korzybsky János lovas és gya
log-kapitányok. Cointrelle József őrnagy, és a’ bádeni 
katonai fördőház parancsnoka lett Bécsi hely-őrnagy 
Nyugalmaztalak: Gemperly Antal general-őrnagy; Pnn- 
grácz János és Takács Gábor alezredesek; Sztankovics 
András, Clesius Jakab, és Szlávy Antal őrnagyok; 
Schneider Antal és Neuritter Lajos kapitányok. Auen- 
felsi August István nyugalmazott generál-őrnagy szo
kott nyugpénzéhez utói ig mellék-díjt nyert. Külföldi 
rendeket ’s azoknak viselhetésére legfelsőbb engedel- 
met nyertek: Gróf Klebehberg János, lovasság-gene- 
rátja ; gr. MensdorfF-Poui'ly, gr. Nugent és gr. Salis 
altábornagyok a’ lengyel kir. fejér-sas-rendet; herczeg 
Windisch Grätz Alfréd altábornagy Newsky Sándor 
rendét briliántokban ; Gorczkowsky Károly, báró Flei
scher és báró Mengen altábornagyok az orosz cs. sz. 
Anna-rend első osztályát koronával, gr. Clam Martí- 
nitz, Ő Felségének generáladjutánsa, és herczeg Liech
tenstein Károly generál-őrnagyok az orosz cs. sz. Anna- 
rend első osztályát briliántokban ; herczeg Reusz-Kö- 
stritz gén. őrnagy az orosz cs. első osztályú Sz. Anna 
rendet koronával, gr. CoudenHoven, Ferencz Károly cs. 
kir. főherczeg ő Fenségénél kamarás, gr. Lamberg, her
czeg Auersperg, gr. Wrbna , báró Haugvitz és báró
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Hauer Antal generál-őrnagyok a’ lengyel kir. első osz
tályú Sz. Szaniszló rendet; gi of Dandolo contre-adini- 
rál a* görög megváltó-vend nagy köze'pkeresztjet; báró 
Accurti contre-admiról a’ sz. nagy Gergely pápai rend 
köze'pkeresztjet. Mahlener Henrik e's Csőriek Antal 
ezredesek az orosz cs. 2dik osztályú sz. Anna-rendet 
brillantokban ; Kukleta Mátyás a’ Miklós császár nevét 
viselő huszár-ezred ezredese az orosz. cs. 3dik oszt. sz. 
Wladimir-rendet; báró Rueber Henrik, Bienefeld b e- 
rencz, báró Esch b. Wuesthoff, gr. Bellegarde, b. 
Dunkelmann, Wolfsbergi báró Lenk Jakab és Vaccani 
Kamill ezredesek az orosz cs. 2d. oszt. sz. Anna ren
det ; Osteni Prokecsh Antal, a’ görög kir. udvarnál 
meghatalmazott minister a’ görög kir. megváltó-rend 
középkeresztjét ; Corner József hajókapitány ugyan
azon rend kiskeresztjél J Gróf Segur Ágoston alezredes 
nJ lengyel kir. első oszt. sz. Szaniszló rendet; Manz 
Károly és Heiehe Vilmos alezredesek az orosz cs. 2d. oszt. 
Sz. Anna-rendet, koronával; MaMauschek és herczeg 
Lobkovitz József Mai ia alezredesek az orosz cs. 2d. oszt. 
sz. Anna-rendet; de la CerdaOdön alezredes a’ lengyel kir. 
3d. oszt. sz. Szaniszló rendet; Maurer József alezredes a' 
görög kir. megváltó-rend kiskeresztjét; Dewary János 
őrnagy az orosz cs. 2d. oszt. sz. Anna-rendet, koroná
val ; báró Moll O Felségének szárny-adjutánsa, és b. 
Schweiger őrnagyok az orosz cs. 2d. oszt. sz. Anna- 
rendet ; gr. Merveldt, Borosini , gr. Colloredo-Manns- 
feld , Eöibey Ferencz, herczeg Bretzenheim Alfonz. 
Hutsenreiter Ferencz és Rueber Ignáoz őrnagyok a1 
lengyel kir. sz. Szaniszló rend 3dik osztályát; Lngotetti 
Péter corvet-kapitány a’ görög k. megváltó-rend kis
keresztjét ; Wallernare Ferencz, Befozzi , és Szlávi 
Eduard alkapitányok az orosz cs. 3d. oszt. sz. Anna 
rendet; gróf Morzin Péter alkapitány az orosz cs. sz. 
Wladimir-rend 4dik osztályát; Sebük neolit Antal, Uau- 
tuánn Károly. Sunstenau Fridiik . gr. Keipperg Alfred . 
lsakovics György és báró Bianehi Ferdinand főkapi
tányok az orosz cs. 4d. oszt. sz. Wladimir-rendet; b, 
Fynatten, Beinátfalvai F ö l d v á r y  István, gr. Paar, 
gr. Castiglione és P á n d y  Sámuel főkapitányok 
lengyel kir. 3dik oszt. sz. Szaniszló rendet ; Kudriaífs- 
ky Lajos kapitány a’ görög kir. megváltó-rend kiske
resztjét; gr. Bubna Vincze főhadnagy az orosz cs. sz. 
Anna-rend 3dik osztályát; Posselt Adolf és Járos s } *  
Károly főhadnagyok az orosz cs. 4d. oszt. sz. Wladi
mir-rendet ; báró Bourguignon, hnjóórmester, a’ görög 
kir. megváltó rend kis keresztjét ; báró Mladota Já
nos, Castel Ceriolo főhadnagyok ; báró Koller, Schram

János, gr, Gallenberg, Skorzepa Mátyás ésLepkowsky 
Adolf alhadnagyok a’ lengyel kir. 4d. oszt. sz. Szanisz- 
ló-rendet; Andreoli Ferencz alhadnagy a’ sz. nagy Ger
gely pápai rend kiskeresztjét; Rosner Jakab, cs. k. udv. 
tanácsos és az udvari hadi tanácsnál előadó az orosz 
császári 2dik osztályú szent Anna-rendet.

Bécsi hírlapok szerént, ott mostanában a’ 
magosabb fekvésű külvárosokban kivált a’ két 
utóbbi száraz év lefoly iával leginkább érzett víz- 
hijány elhárítására legfelsőbb helyen elfogadott 
terv szerént vízcsatorna fog készítetni. A ’ Kah
len begyen t. i. nagy vízmedencze fog csináltatni, 
mell) be gőzerőmű által a’ begy tövében elfolyó 
Dunából fog a’ víz felszívatni, ’s onnan Bécs 
különböző részeibe vezettetni. A’ költségek ön
kéntes adakozásokból kerűlnek-ki; az aláíiások 
már megindítalak. Császár Ö Felsége megenge
dő*, hogy ez új csatorna Fi rdinánd-csatorna nc- 
\et viseljen.

N A G Y B R I T  A N N I  A.
Sebastian! generál Oct. 25dikén Parisból Lon

donba visszajött ’s követség! fogla'atosságit el
kezdette. A’ spanyol király né Caradock ezredest, 
az éjszaki tartományi háborúban kitüntetett szol
gálatiért III. Károly rendjének csillagával jutal
mazó. Wellington herczeg közelébb betegeskedők.

O'Connell pártjának irlandi hírlapjai e’ fel
szólítást közük: „Az irlandi néphez. Polgártár
sak! Az 1835diki O’Connell-adó lefizetésére va
sárnap, Dec. I5dikc,  van kiszabva. Ennek hí
rül adása mellett azt is jelenthetjük, hogy a’ bon 
barátai e’ hazafiúi rendszabást egy szent köteles
ség teljesítésére, most készebben ’s adakozóbban 
fogják gyámolífani, mint máskor. O'Connell lí
rát, politikai életének kitűnő ’s rendkívüli hely
zete tárgyává teszi a’ reform és népszabadság el
lenségei megtámadásinak. Irlandnak e' barátja, 
hogy szerfelctti kiadásokkal terhehessék, ismét; 
sok választási vitákba kevertetett, ’s többféle 
kérelmekben támadtatott-meg a’ czélból, hogy az 
ő ’s famíliája tagjainak parlamentim küldése meg-- 
gátoltassék. Mindezen áskálódások csak az ő győ
zedelmesek számát nevelték; de mivel ellen
ségeitől makacsul, noha remény nélkül, iildöz- 
tetik, ezen üldözések ’s önmaga védelmezése an
nyi költséget halmaztak rá, melly a’ nép által 
neki szánt eszközöket nem csak egészen kifo-

x
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gyasztá, hanem ót a nép erdekeert sajat vagyo
nából is tetemes kiadásokra kénszeríté. Igazság, 
hála és saját érdeketök az orszjgéval együtt ki- 
>ánják, hogy az értetek küzdő kárát megtérítsé
tek ’s őt képessé tegyétek váratlan kölcségek 
elkerülhetésére. Mindazon grófságok , városok , 
papságok, személyek, kik O’Connellnek ’s a’ 
reformnak barátjai, meghívatnak olly summa 
összegyűjtésének erejök szerinti eszközlésére, 
melly a’ szabadító érdemeihez és az országnak ő 
erántai jóakaratjához illő legyen. John Power, 
Cornelius Macloghie, David Lynch, pénztárno
kok. Patrick Fitzpatrick titoknok.^

Az angol sajtónak kemény kifakadásit a’ 
franczia kormány ellen Broglie ministeriumának 
orgánumai annyival inkább rósz névén vették, 
mivel a’ Morning-Chronicle, meilynek felszóla
lási legvastagabbak valának, közönségesen Pal
merston lord orgánumának tartatik. E’ dolog vég
re annyira ment, hogy a’ Courier jónak látá köz
beszólni, ’s békességet javaliani. A’ legújabb ver
sengés czikkelyeit rövid kivonatban itt közöl
jük. Morning-Chronicle: „Miként lehetne azon 
csudálkozui, hogy mi a’ négyes szövetségnek a’ 
franczia minister »um által történt megsértéséről 
panaszkodunk, midőn a’ kabinet esmert és bé
res orgánumaitól naponként olly czikkelyeket lá
tunk, mellyek c’ szövetség leikével meg nem e- 
gyezhetnek ? Mi a’ júliusi Francziaországgal lép
tünk szövetségre, azon Francziaországgal, melly 
revolutiójában *s ez által nyert chartájában mél
tán büszkélkedett, a* három szinti zászlójuFran
cziaországgal, melly új dynastiut emelt azon 
thrónra, mellyet respublikái mtézvényeknek kell 
vala körülvenni. A’ nég>es szövetség oda czél- 
zott, hogy Francziaországban a’ revolutiói ko
rona fentartassék, ’s a’ félsziget törvényes koro
nái biztosítassanak. E’ szövetséget a’ négy or
szág népei kívánták, kik általa egyesültek, hogy 
szabadságukat’s függetlenségüket az északi trium
virátus fegyverei ellen védelmezzek. És mégis 
mit hallunk most a’ szövetség egyik tagjától? 
Spanyolország revolutiói szelleme legyaláztatik, 
’s veszélyesnek festetik. De hát az Orleansokat 
nem éppen e’ revolutiói szellem ültette-e a’ Bour
bonok thrónjára? A’ revolutiói fenbuzgás, melly 
Francziaországban olly nagyot cszközle, miért 
nem volna képes szabadságot adni a’ spanyol 
nemzetnek? A’ négyes szövetség fenállása össze

nem férhet a’ Debatsban kifejtett politikai elvek
kel. Francziaország kétes pillanatban hagyja-el 
Spanyolországot, s az ellenséges táborba me- 
gyen-át.u Előadja továbbá e’ hírlap, miként in- 
gadoz a’ szövetség Angliával is , mert a’ tuileriák 
kabinetje a’ lordokat fenyegető O’Connell által meg- 
ijesztetve, csak a’ Peel tory kormányának visz- 
szaáliítását kívánja; de a’ franczia nép nem osz
tozik ezen érzelemben; az angol toryk ugyan e- 
gyetértenek a’ franczia doctrinärekkel, de az an
gol nép a’ franczia néppel tart, melly ha önja- 
vát megesmeri, majd lerázza nyakáról a rósz 
ministereket. Erre a’ tory Morning-Post így fe
lel: „Társunk, a’ Chronicle, még is haragszik 
a’ barricade-kormányra, mivel ez okosan ’s nyu
godtan éldeli a’ revolutiói szellem gyümölcseit, 
de elvének tágasabb kifejtését nem gyarapítja. 
Társunk illetlenül kívánja, hogy Lajos Filep a’ 
spanyol revolutió eránt hajlandónak mutatkoz
zék, ’s nem gondolja-meg, hogy Palmerston lord 
forma üres fejek a* felforgatás szellemét csak ön
magokért ápolják, de az okos emberek elébb 
megnézik, mi hasznot várhatnak tőle. Mi a’ né
gyes szövetséget illeti, társunk már rég tudha- 
tá , hogy azt Francziaország legelső alkalommal 
eldobándja, mint ezt kiki előre megmondta. Ez, 
úgy hisszük, már megtörtént, ’s ennél jobb nem 
is történhetett volna. Társunk a’ gondolattal vi
gasztalja magát, hogy ha a’ franczia kormány e’ 
szövetséggel felhagy, a’ franczia nép annál erő
sebben fog hozzá ragaszkodni. M i, az ő véle
ménye szerint, valódi szövetséget kötöttünk a* 
franczia néppel, meilynek oklevele nem Talley
rand úr által íratott-alá, hanem szíveinkbe va
gyon írva. Az ízlés különböző, ’s nem kell raj
ta versengeni. Egyébiránt mi azt véljük , hogy 
illy szövetségben, ha szinte létezne is az, 
Francziaország közelebbi eseteinél fogva, éppen 
nem büszkélkedhetnénk.“ A’ Courier October 
20dikán egy párisi levelet közöl, melly jajos 
panasszal telve a’ londoni ’s párisi udvarok vi
szonyainak megbonthatásáról. Az Isten szerel
méért , úgy mond, legyen az angol sajtó óva- 
kodóbb ’s gyengédebb kézzel illesse a’ franczia 
dolgokat. Úgy divattá lett egy szövetséges társat 
rágalmazni ? Ennek jó vége nem lehet. E’ sopán
kodó levél felett nagy betűkkel e’ szavak álla
nak : „Nagybritannia és Francziaország kormá
nyai közt szakadás nem történhet,“ A’ Courier
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fejtegeti levelezőjének okos tanítmányait, ’s igyek
szik okokkal igazolni Broglie ministeriumának 

‘a1 sajtó és jury eránti viseletét. „Nekünk itt An
gliában, mondja, könyü beszélni; mert személyes 
szabadságunk s vagyoni jusunk biztosítva van a’ 
rég fenálló kormány védelme alatt. De Franczia 
országban ötven év óta tart a’ revolutio. A’ mos
tani dynastia nem rég ül a’ thrónon; Fieschi me- 
részletének csak három hónapja; szomszédban 
egy piaetendens van ; a’ nép pihenni akar. A’ 
közelebbi rendszabások által kedvet talált a' kor
mány a’ vagyonos emberek előtt, ’s csak az el
nyomott pártok panaszkodnak, mellyek zavart 
és rendetlenséget támasztani szeretnének. Illy 
bajos környületek közt néinelly dolgokat meg 
kell engednünk a’ kormánynak, ‘s a’ két ország 
közti szövetséget, melly az ő közös erejök, sem 
szóval sem tettel ne gyengítsük.“ E’ czivódásnak 
következménye az: hogy az angol sajtó kigúnyo- 
lá Francziaország politikai jusainak korlátozását: 
most pedig béküini igyekszik, s ügyetlen kézzel 
kötözi az ejtett sebeket; a' megbékülés azonban, 
ha megtörténne is , nehezen leend őszinte.

Limerick Oct. 19ikén vendégséggel tisztelte- 
meg O’Connell urat, ki itt i s , szokása szerint, az 
orangistákat és lordházat szólta szapulta, melly- 
nek reformját, ámbár a’ ministeri, hírlapok ezzel 
felhagyni látszanak, ismét elkerülhetetlennek nyi
latkoztató; de egyszersmind itt is , mint Dublin- 
ban, a1 csendes és törvényszerű viseletét ’s kor
mány eránti bizodalmát ajánlá. 0  Connell úr más 
nap elnökséget vitt egy gyűlésben, hol meghatá
roztatok, hogy Irlandnak szegény törvény kéres
sék a’ parlamenttől, mellynek szükségét ő nyo
mosán megmutató •

A’ Times Oct. ‘J3dikán e’ börsei czikkelyt 
írja: ,,A’ cityben nem helyesen fogák-fel a’ hol
landi thrónbeszédet. Megengedők ugyan, hogy az 
átaljában kedvező értelmű, még is ma kétséget 
találnak a’ belgiumi ügyet említő helyekben; 
mintha ezek a’ beszéd többi részeivel ellenkez
nének ’s amaz ügy vég-elintézését bizonytalan 
időkre halasztanák ; pedig ez igpn tévelygő nézet. 
A’ kérdéses hely, mennyiben Belgiumot úgy emlí
ti mint külön statist, első ny ilatkozás a’ generál- 
státusokhoz intézet beszédben, melly a’ szomszéd 
ország függetlenségét elesmeri. Ez, mint halljuk, 
a’ fejedelmek töplitzi összejövetélének következ- 
ménye, A’ mód, miként ez így történt ? valóban

figyelmet érdemel. Hollandia királya ez alka
lommal nem mulasztó-el régi szövetségeseit ü- 
gyének felfogására szólítani, de Anglia és Franczia
ország iránt fenálló köteleztetéseiket annyira el- 
lelejté, hogy tőlük az egész kérdésnek megvizs
gálását kére, melly szerint Belgiumnak Hollandi
ával még lehető összekapcsolása feltartatott vol
na. így tehát a’ congressushoz intézett emlékirata 
félretétetett, ’s a’ fejedelmek azt válaszolók ne
ki, hogy' miután Belgium külön statusnak eles- 
mertetett, ők csak kisebb pénzbeli ’s földbirtoki 
különbözésekre nézve, de csak békés eszközök, 
koránse keményebb rendszabások által, vethetik 
közbe magokat. Leopold király pedig eme javal
latokat küldé a’ congressushoz: engedtessék két 
évnyi határidő, melly alatt a’ két fél minden el
lenséges rendszabásokat elkerülni tartozzék; leg
először is a’ két status közti pénzkérdés vétes
sék tanácskozásba, ’s e’ végre Belgium kész maga 
részét a’ köz adósságokból átvenni; tüstént biztosok 
neveztessenek, kik az illető részeket elkiilönöz- 
zék, s más rendeleteket tegyenek, a’ többi pe
res pontok eb gyenlítése pedig várassék az időtől 
és az egyesült hatalmak jótevő befoly ásától. E’ 
javallatok kedvezőleg fogadtattak, ’s az ügy hi
hetőleg e’ kimutatott ösvényen menni hagyatik, 
bár milly' ellenállást mutasson is a’ hollandi király .

F B A N C Z IA O R S Z Á G .
Azzal vádoitatunk, mond a’ Journal des De

bets, hogy' a’ reformok és előhaladás ügyének 
ellenségei vagyunk; Spanyolországban a’ despo- 
tismust ’s D. Carlost gyámolítjuk, és ha tőlünk 
függene D. Carlos már Madridban volna; Angliá
ban a’ toryk után kívánkozunk; az aristokrafa 
párthoz szítunk; O’Connellnek a’ pairség elleni 
beszédeiből tréfát űztünk, s együgyiiségünkben 
Montesquieuvel és a’ közelebbi ötven esztendő 
okosabb publicistáival még most is csudáljuk a’ 
régi angol alkotványt. Ezek a’ mi rósz tetteink, 
’s a’ felelet rájok igen egyszerű leszen. Spanyol- 
országban, ha a’ dolog tőlünk függ vala, nem D. 
Carlos volna Madridban, hanem a’ franczia se
regek, vagy inkább a’ franczia avatkozás D. Car
lost ’s bandáit már rég megtanította volna: mert 
mi folyvást hisszük, hogy a’ franczia zászlónak 
puszta megjelenése is véget vetett volna a’ navar- 
rai lázadásnak. Anglia parlamenti reformjának 
tetszéssel adóztunk, de azon aggodalmakat sem 
titkoltuk, mellyeket a’ radicalis párt kicsapongó
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heve támaszthat] az okos szabadság barátaiban. 
Mi ugyan ábrándos örömkiáltásra nem fakadunk 
midőn a’ régi világnak valamelly darabja össze
omlik; ’s ha Spanyolországban némelly reformo
kat helybenhagytunk, azért még teljességgel nem 
vagyunk hajlandók innen azt következtetni, hogy 
a’ lordházat reformálni, az az bezárni, jó volna. 
Spanyolország a1 szabadságnak minden elemeit 
bírja. A’ regensné kormánya jelt adott a’ refor
mokra. Mit kell tehát cselekedni? Spanyolország 
nem alkotvány-czikkelyekkel, öldöklésekkel, ’s 
rablásokkal gátolhatja-meg D. Carlost. A’ szabad
ság megfer.tőztetve nem leszen becsesebbé a’ nép 
előtt. Mi ezt gondoljuk és mondjuk. Spanyolor
szágnak reformokat nem rombolásokat, szabadsá
got nem anarchiát kívánunk, ’s ezt örömest re
méljük Mendizabal úr rendszerétől. Váljon pár
tolása-e ez a’ despotismus és D. Carlos ügyének ?

Az amerikai viszonyokról így nyilatkozik a’ 
fent említett hírlap: „Némelly hírlapok az egye
sült statusokból jött híreket úgy adták-elő, hogy 
szinte azt lehetne gondolni, mintha a’ két hatal
mak viszonyai már bomló félben volnának, ’s 
Jackson general, ki üzenetének kifejezésiről vi- 
lágosítást adni nem akar, ellenséges rendszabá
sokhoz készülne. Mi erős oknál fogva hisszük, 
hogy \ iszonyaink az eg) esült statusokkal változ
ni nem fognak ; szóval, az egész ügy most is 
olly bizonytalanul áll, mint azt Livingston úr 
Francziaországból elutaztakor hagyá. Akármi Je- 
gyenis Jackson generálnak személyes nézete, ki 
a’ congressusi oppositio miatt egyszer már felha
gyott az ellensegeskedéssel, önfejétől nehezen 
nyúl olly rendszabáshoz, melíy összeütközést o- 
kozhatna, ’s legalább a’ congressus összegyűlé
sét elvárja , hogy illy fontos határozatot azzal ál- 
lapítasson meg. Egyébiránt Jackson general nem 
nyilvánítja nézeteit, ‘s csak annyit tudni, hogy 
a' legalsóbb néposztályokat Francziaország ellen 
ingeili, talán azért, hogy ezek által mintegy 
kénszerítetve, a’ congressustól majd meghatal
mazást kérhessen a’ békének felbontására. De a’ 
birtokos osztályok minden ellenséges ezélzatu 
rendszabásiól idegenek. Van Buren úr, most vi- 
cepraesidens , kinek praesidenssé választatása na
ponként hihetőbb leszen, nyilván ellenzi a’ meg- 
hasonlást, ’s ha Jackson következője lenne, az 
egyesült statusok érdekeivel ’s Francziaország 
méltóságával egyező kiegyenlítésen fogna műn-

k á ló d n i. A ’ p r a e s id e n s i v á la s z tá s  j ö v ő  M a rtiu s-  
ban k e z d ő d ik ,  ’s e n n é l e lé b b  n e m  ig e n  n y ila t -  
k o z ta tja -k i m agát az a m e r ik a i k o r m á n y . H a J a c k 
so n  g e n e ra l e lh iA n á  az ü g y v i v ő t ,  ú g y  F r a n c z ia 
o r sz á g  is  v is s z a h ív n á  a ’ m a g á é t ’s v á r n i fo g n a . 
E ’ h e ly e z e tb e  t é v é  a z t a ’ k a m a r á k  sz a v a z a tja .

Orleans herczeget Bautrand és Marbot gene
rálok, Gérard ezredes, továbbá Montguyon, 
Chabaud - Latour, Bertin de Vaux, Elchingen 
herczeg (Ney marsai ifjabb fija) parancsolati tisz
tek , Boismilon titoknok , és Julius l’asquier seb
orvos kísérik Algierba. Desmichels general, mint 
a’ lovasság főfelügyelője , Afrikába útazott.

A’ Bon Sens nem hiszi, hogy Fieschi pere 
egy hamar elkezdődnék, ’s gáncsolja e’ gonosz
tévővel bánás-módját. „Gondolni sem lehet, ugv 
mond, milly kedvezően bánnak Fieschivel. Juí. 
28dika óta csak egyszer sem mondatott nyomo
rultnak ; sőt a’ körülte lévő személyeknek meg 
van hagyva, hogy elkövetett gonosz tettéhez meg- 
kívántatott szellemét, elszántságát és merészsé
gét megesmerjék; szinte hőst csinálnak belőle.“ 

N É M E T O R S Z Á G .
Berlin, Oct. 25dikén. E’ napokban hírlelék, 

hogy sir R. Adair angol követnek meghagyatott 
volna a’ német vámegyesület iránt kérdést tenni, 
de ez éppen nem vala igaz. Jól tudják az angol 
w higek, hogy e’ dolgot érinteni nincs jusok. 
Azonban itt bizonyosan hiszik, hogy a’ vámegye- 
sületnek jó következése is leend, ’s az angol 
vámjegyzékből némelly tiltottczikkeket elcnyész- 
letvén, a’ közlekedést Nagybritanniával inkább 
gyarapítani mint csökkenteni fogja. Durham lord 
Petersburgba utaztának igaz czélja iránt igen nagy 
a’ kíváncsiság, mert hogy az a’ Chunkiar Iskc- 
lessyi kötés volna, nem hihető Némellyek gya- 
nítása szerint Durham lord azért küldetett Peters
burgba, hogy tapogassa k i, Francziaország, az 
alatt míg a’ négyes szövetséggel tart, nem alku- 
dozik-e az északi szövetséggel. Ila ez igaz, úgy 
a’ lordnak éles esze mellett is nehezebb lenne 
ezt kifürkészni, mint volt a’ tunisi consulnak a’ 
franczia consul és Mustapha bey szövevényeit 
megtudni.

S V É C Z I A .
S t o c k h o lm , O ct. 2 0 d ik á n . A* k ir á ly  ’s  k i 

r á ly n é  te g n a p  e s t v e  N o r v é g iá b ó l  v i s s z a é r k e z v é n , 
d ís z e s  m e n e te l le l  j ö t t  a ’ v á r o s b a ,  a ’ k o r o n a h er -  
c z e g tő l ’s  h i t v e s é t ő l  é s  lo v a s  p o lg á r o k tó l  k ís é r 
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tetve. A’ kapunál a' város kormányzója üdvczlő 
beszéddel fogadá Ő Felségüket, mire a’ király 
így válaszolt; „Uraim! Egyszizad negyede midi
éi azon idő óta, midőn az akkori kormányzó legelő
ször fejezé-ki erántam c’ főváros tiszthatóságának ’s 
lakosainak ugyanazon kívánságait, mellyeket az 
úr ismétle. Lesznek az urak közt, kik még ak
kori feleletemre emlékeznek, melly egészen svéd- 
szerű volt. A’ gondviselés megadta azt, miért 
osdeklettem. Huszonöt év Iefolyta után is szint- 
olly buzgalmat s hódolást találok e’ népnél, 
melly állhatatos érzelmeiben, mivel ígéretinek 
teljesítésében ’s törvényeinek tisztelésében is áll
hatatos. Midőn a’ svédek felszólítását elfogadtam, 
ezzel egész jövendőmet nekik szenteltem. A’ nem
zet, melly akkor rongált állapotban volt, most 
nyugodtan ’s bátorságban él. Erre én mindég 
emlékezni fogok, ’s a’ kötelesség, mellyet c’ 
megemlékezés előmbe szab, vczérlendi továb
bá is a’ skandinavi két királyság szerencséjére, 
jólétére, dicsőségére és függetlenségére czélzó 
igyckezetimct. A’ királyné ’s én élénk megindu
lással fogadjuk Stockholm tiszthatóságának és 
polgárságának hódolását;ez kétszeres becsű előt
tünk, mert önként ’s tiszta szívből ered; meg- 
nj êrte szeretetünket, melly ezután is fenmarad.“ 
A’ lakosok nagy része Örömkiáltásokkal csődült 
Ő Felségük elibe, ’s a’ buzgalom leírhatatlan volt. 
Az egész város kivilágítatott. A' király három 
óra alatt lovaglá keresztül a’ várost ’s külváro
sokat. Közel a’ várhoz pompás diadalmi kapu 
emeltetett, melly felett hangász kar és ötven if
jú dalnok nemzeti dalokat zengett. A’ várnál az 
ország fő méltóságai, a’ státustanács, polgári’s 
hadi tisztviselők fogadák O Felségüket. A’ király 
elbocsátá a’ távollétéig nevezet igazgató tanácsot, 
’s kezéhez vévé ismét a’ kormányt. Itt 1814 óta, 
mikor Norvégiának visszakapcsol sa ünnepeltetett, 
nem volt közönséges kivilágítás Ma estve, mint 
beszélik, újabb kivilágítás készül, emlékezetére 
azon évnapnak, mellyen a’ király 1810 Oct. 20- 
dikán legelőször lépett a’ svéd földre. Tegnap 
egyszersmind az ő evangelica vallásra tértének és 
a lipcsei nevezetes csatának napja is ünnepel
tetett.

A M E R IK A .
Új-yorki hírlapok Sept. 3dikán írják, hogy 

a’ Mexicói senatus többsége ellenszegült azon 
tervnek, miként Santanna generált hét eszten

dőre akarták a’ respublica fi jé vé, nevezni. San- 
tanna folyvást Manga de Clevo mezei lakában 
tartózkodik. Barragan al - praesidens lemondott 
hivataláról, de a’ congressus nem fogadta-el le
mondását.

Angol hírlapok Fcrnambucoból Sept. Sdiká- 
ról jelentik: hogy Fara tartományban a’ kormány 
tekintete ismét helyreállítatott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Mendizabal úr, mint a’ bordeauxi Indicateur 

írja, Oct. 8ikán a’ grandezza és nemesség jelesebb 
tagjait magához gyújtvén, emlékezeteté őket, 
milly nagy pénzáldozatokat kíván tőlük az ifjú 
királyné győzedelme, mellyhez van kapcsolva 
az ő társasági létezésük; mire ők azt felelték, 
hogy nincs pénzok, ’s Mendizabal úr kötelező 
magát, hogy jószágaikra 100 milliót szerez. E’ 
javallatot az egész nemeség elfogadta, ’s a’ 100 
milliót rövid időn kezéhez veszi a’ kormány. 
Mendizabal úr ez iránt előre értekezett egy angol 
pénzváltó társasággal.

Madrid, Oct. Ildikén. A’ királyné tegnap 
Madridba jött, ’s nyílt kocsin bejárván a’ főutzá- 
kat, estve egyedül maga visszatért Pradóba. A’ 
cortes összegyűlésének idejét még nem tudni, de 
Mendizabal úr már régen megírá a’ procereknek 
’s követeknek, hogy Nov. Isőjén Madridban le
gyenek, ’s így az ülések mielőbb el fognak kez
dődni. Las Navas gróf Madridból azért utazott- 
el, mert Yillapadierna ezredes, a’ Manzaresben 
álló hadosztály parancsnoka, megszegte szavát, 
miként a’ lázadók ellen menni ígérkezett, vissza
tért 2500nyi csapatjához, ’s a’ kormánnyal tar
tani nem akar. Las Navas gróf e’ gondolatlan lé
pést ment gátolni, azonban azt nyilatkozíatá, 
hogy a’ ministereket gyámolítani nem szándéka, 
’s a’ cortes megnyitásakor az oppositio padján 
fog ülni.

Madridból Oct. lTdikén költ levelek, a’ 
Journal des Debatsban, valósítják a’ sevillai moz
gást és Osorio ezredesnek az ottani nép által 
történt elfogatását, ’s Badajozba a’ főkapitányhoz 
küldetését. A’ madridi Gaceta Oct. 17dikén így 
ír. „D M. Cantero ezredes, Andalusia önkéntes 
batalionának parancsnoka, és D. M. Apolinaro 
ezredes helytartó, Espinosa főkapitányt felszólí- 
ták a’ királyné kormányának elesmerésére és 
Andalusia középponti juntájának eloszlatására; 
de Espinosa general azt felelvén, hogy ő csak a*
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A' képek mindnyáján egy erőmű által aczéltáblákon készítetnek, a* mire a’ kiadók ő 

Felségétől kizáró cs. k. privilégiumot nyertek; ’s e’ végett minden mell képek a’ cs. k. udva
ri kamarai mcdailleurnek, B ö h m  D á n ie l  úrnak igazgatása alatt mintáztatnak.

Az életleirásokra ügyel a’ jeles hírű iró T s c h is c h k a  F e r e n c z  levéltárnok.
Mind a’ nyomtatás’, mind a’ papiros’ ékessége teljesen ki fogja elégíteni a’ várakozást. 
Minden cs. k. postahivatalok mai naptól fogva elfogadják e’ munkára a’ félesztendei 

előfizetést 8 for. pengő pénzel. Az első füzet I836ki Januar lsőjén, ’s így tovább minden 
hónapban egy új füzet, fog ezen alkalmatosság’ útján az előfizetőknek bérmentesen megkül- 
detni. Egyébiránt azt is meg kell jegyezni, hogy e’ munkát kizárólag csak a’ cs. k. posta útján 
lehet megkapni, és hogy a’ bécsi cs. k. udvari postahivatalt k e ll, mint főrakhelyét, tekinteni.

Wr. Neustadt, September 23kán 1835. A’ kiadók.

MAGYAR J Á T É K S Z Í N .
Minden hiteles könyvárosoknál az országban találtatik :

M a g y a r  j á t é k s z í n i  j u t a l ma z o t t  f e l e l e t e k ,
a’ m. tudós [társaságnak e’ kérdésére:

Miképen lehetne a’ magyar játékszínt Budapesten állandóan
megállapítani.

Fáy András', Kállay’ és Jakab’ feleleteik.
Öszvesen 112 lap. Budán, 1834. Posta-pap. kötve 48 kr. köz. 36 kr.

(2) Haszonbérbe adandó jószág. Pesttől öt, és a’ Dunától egy órányira 
fekvő jószág, mellynek térsége öszveséggel 3300 holdnál több,jól elkészült gazdaságos épüle
teivel, szükséges téli takarmánnyal, de egyébként minden instructio nélkül, jövő 1836 Sz. 
Mihály naptól több esztendőre haszonbérbe kiadandó ; melly iránt bővebben értekezni lehet 
Kutsera Lőrincz tabularis ügyvédnél Pesten a’ Zöldkert útczában t. Kultsárné asszonyság házában 
jövő Martius Iső napjáig. (33

(2) Elado-ház« Sz. kir. Arad városában a' fóútczán és legszebb helyen egy jó, ha
szonvehető újonnan épült kétemeletü ház eladó, melly magában foglal két boltot, egy korcs
mát, 21 lakó szobát, 8 főzó és egy mosó konyhát, 7 élés- és 6 fatartó kamarát, két kü
lönös kocsi-színt, 8 lóra való istállót, 3borpinczét, és külön elrekesztett padlásokat.— A’ ven
ni szándékozók bővebb tudósítást a’ feltételekről ^vehetnek ugyan a1 házban lakó tulajdonosnál 
nemes V r a n o v its  J ó z s e f  úr város seborvosánál. (33

Valero J. A.
(6 ) gyámok és nagy kereskedő Pesten

jelenti alázatosan, hogy a jövő pesti Leopold-vásártól kezdve rakhelye az új vásárpiaczon 
Almasy ő excja házában 257dik szám alatt leend, ’s tisztelt vásárlóinak becses bizodalmát 
ezentulra is kikéri. _____  (6 )  i *

i J  D u n a  V tx et tek u l l a p  o tja  a 3 b u d a i  v i x  tn é r i  ék t  s  # r i n /  a % o f t  11 11 1 8 3 5 - d i í í # w

Nov. 12-dikén 5 Láb, 
— 14-dikén 5 Láb,

13-dikán 5 Láb, 1 Hüv. 0 Von5 Hüv. 0 Von. 
0 Hüv. 0 Von.



40. 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 .
PE ST E N  Szombaton S z e n t-András hó" 1 ídtk napján. 1835.

M A G Y A R -  É S  E R D É L Y O R  SZÁG.
P o z s o n y  Nov. 1 Óikén.  A’ Nov. 4ikén 

mind a két táblánál tartott országos ülésben a’ 
Főrendek az arán)zati czikkely viszonüzenctét 
olvastaták ’s helybehagyván Győri püspök Ő 
Méltgának szónoksága mellett az alsó táblához 
küldték. A’ Rendek kerületi ülésekben az orszá
gos munkálatok közül 13 tárgyat választottak
k á  mellyek még ez országgyűlés folyta alatt 
lennének bevégzendők. E’ tárgyak felett folynak 
most tanácskozások.

(Kir. kamarai híradás).
A’ nagym. magyar kir. udv. Kamara Schra- 

tzenthaler Ferencz úrnak 2dik fő kam. fizetés
hivatali liquidátorrá lett nevezése által ürességbe 
jött utolsó pénztári-tisztségre Krőtzer József ed
digi accessistát, ennek helyébe pedig accessistá- 
vá eddigi fizetéses practikáns Horváth Károlyt 
nevezte.

Pozsonyban közelébb a’ koldulás megszünte
tése végett szegény-intézet állitatott. Az újonnan 
épült polgári kórház javára Oct. 27dikén tartott 
játékszíni előadás 1859 vfor. 10 krral gyümöl
csözött. — Gácson Oct. 18dikán szenteltetett-fel 
mélt. Scitovszky János rozsnyói megyés püspök 
úr által, az ez előtt mintegy 60 esztendővel kez
dett, de csak az idén bevégzett kettős tornyu 
díszes templom. — Méltós. Gróf Széchenyi Ist
ván úr a’ Pesti duna-parton javaslatba hozott ö- 
rök-idejű nemzeti színház építtetésére 10 ezer 
pengőt; báró Sina György bécsi pénzváltó ’s 
magyar birtokos a’ közelébbi hírlapunkban em
lített bécsi vízcsatorna létesítésére 30 ezer pengő 
forintot ajánlott. — A’ két magyar hazabeli Mi
norita-rend tagjainak száma 197. E’ szerzetes 
Rend látja-el lelki atyákkal a’ magyar havas-al
földi (moldvai és bukovinai) magyar helysége
ket. Romában is két tagja van mint gyóntató, 
a’ magyar hazabeliekre nézve.

Második Félesztendő.

Pesti vásárunk eleven, zsibongó ’s népes. 
A' kedvező száraz bár hideg-idő és jó út sok vi
déki adót s vevőt hozott fő\ árosunkba. A’ fi
nom gyapjú különösen kerestetik; átaljában a’ 
gyapjú ára, a' múlt vásárhoz képest J5 petéi 
hágóit-feljebb. — Zágrábból írják: hogy azon 
vidéki szüret, nielly az idén későbben kezdő
dött, mint máskor, már vége felé jár. Némelly 
szőlős-gazdák több bort nyertek, mint a’ múlt 
esztendőben. Az idei bor jóval hátrább van az 
lS34dikinél; de azért a1 jobb bor-nemek közé 
számítható. A’ hosszason tartott esős, és nedves
hideg idő sok fiirtöket megrothasztott, mi az idei 
termés jóságából nem keveset rontott-le. Ugyan 
e’ vidéken még mindég panaszkodnak a’ vízára
dások által okozott szerencsétlen ’s káros esete
ken. Petriniánál nem rég 12 ló veszett a’ vízbe; 
Sissegi tudósítás szerént 5 hét alatt 4 hajó-szol
ga lelte a1 habokban halálát. A’ Zágráb városát 
vágó Medvedchak nevű patak a’ hegyi vizeknek 
bőv lefolyása által közclébb annyira megáradt ’s 
oily sebes folyamatuvá lett, hogy egy eszten
dős gyermek, midőn épen vizet merítene, egy 
hab által a’ patakba rántatván, itt lelte szomorú 
halálát. Mint figyelemre méltó tüneményt írja 
még a’ Zágrábi újság: hogy ott October utolján, 
sőt November elején is fecskék (30— 40) láttat
tak ; holott már ekkor a’ magasabb házak abla
kai befagytak. A’ bekövetkezett száraz hideg a’ 
jó egészségi állapotot különösen előmozdítja. *— 
Varsói hírlapok közlenek Oct. ICdikáról egy csá
szári végzetet; melly szerént az ausztriai és ma
gyar borok Lengyelországba vitel! várna is, mint 
történt már elébb Oroszországra n ézve, Jeszálí- 
tatik; ’s ehezkepest egy lengyel garniecért 2 for. 
8 k r .; egy butelliáért 1 for. 20 kr. fizettetik 
vámul.

Az Alig. Zeit. bécsi levelezője ezt írja: A’ 
Morning-Chronicle Brüsselből Octob. 9dikérőJ a’ 
szász • coburgi herczeg házassága felől egy czik-



-  (  3 U  ) -

kelyt közöl, mellyben a’ szász-Coburg herceg
séghez való jusokról van szó. A* Chronicle téve- 
lyeg. Szász-Coburg herczeg Ferdinand, cs. kir 
altábornagy Koháry grófnéval történt egybekelé
sekor, mint cathoiika nemzetségi ág alkotója le
mondott a’ nevezett herczegséghez való jusairól; 
’s házának legidősb herczege, kire olly magos 
szerencse várakozik, örököse a’ Magyarország
ban és Ausztriában lévő nagy kiterjedésű Ko- 
háry-jószágoknak és uradalmoknak, mellyekből 
a1 jövedelmet attya halála után törvényszeresen 
fogja húzni; legalább még eddig nem tudatik, 
hogy ifjabb testvére kedvéért jusairól lemondott- 
volna. — A’ Honművész hosszason írja-le Nog- 
rád Balassa-gyarmati Oct. 18dikán tartott öröm 
ünnepét, midőn e’ tek. megyében lévő nemes
ség nagylelkű adakozásiból állított vármegye-ház 
megnyittatott. Az ünnepet magyar versekkel je- 
lesíték Jallosics András úr, Pesten az ájtatos os
kolák rendén költészet-tanító, kinek bájló han
gú magyar és latin múzsája eléggé isméretes; to
vábbá Cseh Miklós losonczi ref. professor, és 
Homonnay Imre urak.

Új-Légrádbul, Mura mellől: Octob. 23 ’s 
24dik napjai voltak Somogy vármegyének azon 
küldöttsége által, melly Új-Légrád városának é- 
pítésére leszen fel vigyázandó, megállapítva arra, 
hogy a’ Mura mellett fekvő ’s eddig úgyneve
zett kákonyai és sz. háromsígi mezőn U j-L e g -  
rád  városnak talpköve megvettessék ’s a’ ház
helyek kiosztassanak. A’ mondott időben és he
lyen a* küldöttségen, t. i. Péry Ignácz táblabíró, 
Hochreiter Ambrus főbíró és Török Miklós tiszti 
földmérő urakon kívül, Festetics László gr. föl- 
desuraság részéről a’ csurgói urodalmi tisztség , 
Ő-Légrád városnak pedig majd minden lakos gaz- 
dáji, és egyéb vidéki urak és lakosak számosán 
jelenvén-meg, miután a’ küldöttség nevében Pé
ry Ignácz úr a’ tárgyat rövid beszédben ’s fel
szólításban előterjeszté , megkezdők a’ felosztási 
munkát. Először is a’ 10 holdbul álló szép 
piacz, azután a’ róm. katholikusok, ágostai’s 
helv. vallásuak egyházai, papok ’s iskolatanítók 
lakhelyei ’s az urasági házhelyek, városház he
lye , végre pedig utczák szerint a’ többi lakosok 
házhelyei osztattak-ki. Uj-Légrád város fekvése 
a’ Mura és Kanizsa vizek összefolyása közt, e- 
melt helyen, egy részről szőlőhegyektől ’s erdők

tő l  k ö r n y e z v e  ig e n  k ie s  tá jon  v a n  h e l y e z v e , —  
m ás fe lü l  p e d ig  in n e n  m ajd  fé l-M u r a k ü z ö n  v é g ig  
lá th a tn i ’s  a /.on  az új város f e k v é s e  m in te g y  u -  
r a lk o d n i lá tsz ik . K ü lö n ö s e n  b ájo ió  a z o n  h e l y ,  
h o l v a la h a  g r ó f  Z r ín y ie k n e k  e g y  k is  v á r o k  v a g y  
e r ő s é g ü k  v o lt ,  ’s  m e lly  m o st s z ő lő k k e l  v a n  b e ü l
t e tv e  s c sd k  sá n c z a ir ó l ism é r te th e t ik -m e g . E ’ v á r ,  
é s  a' M u rá n  tú l v o l t ,  d e  m á r  e lm o so tt  e r ő s é g  
k ö z t ,  a ’ s z ig e t i  h ő s  gr . Z r ín y i M ik ló s  16 e sz te n 
d ő s  if jú  k o r á b a n  e lő s z ö r  é s  p e d ig  a ’ M u ráb a  ló 
h á to n  u g r a tv a  v ia s k o d o tt  e g y  t ö r ö k k e l , k it  m eg  
is g y ő z ö t t .  E z e n  új v á r o s  e g y ik  fe lé n  e g y  d o m b  
tö v é b e n  a ’ m a i n ap  is  ú g y n e v e z e t t  Z r ín y ik u tb ó l  
g y ö n y ö r ű e n  b u z o g  fe l a ’ k r is tá ly  forrás. Új L é g  
rád k e v é s  id ő  m ú lv a  a ’ s tá jer  é s  o la sz o r sz á g i k e 
r e s k e d é s n e k  k u lc sa  le h e t . A ’ v á r o s  a la tt f o ly ó  
M u rá n a k  a ’ D r á v á b a  sz a k a d á sa  e ’ h e ly tő l  c sa k  
e g y  ó r á n y ir a  e s ik .  K a n izsa  v iz e  a lk a lm a s  h a jó z -  
h a tá su  c sa to rn á t a d h a t ’s  a ’ v á r o s t  N a g y - K a n i 
z sá v a l e g y e s í t h e t i ,  ső t  id ő já r tá v a l a ’ P ö lö s k e  v i 
z e  s e g í t s é g é v e l  a ’ Z a la  v i z é v e l  ’s B a la to n n a l is  
ö s s z e k ö t te th e t ik . A ’ fe lo s z tá s  v é g b e m e n té v e l  L é g -  
rád  v á r o s  a ’ k ü ld ö t t s é g e t  ’s tö b b  j e le n lé v ő  u ra t  
is  m e g v e n d é g e l t ,  m e lly  a lk a lo m m a l a ’ b o ld , f e l 
s é g ,  m in t  a ’ k i  a z  új v á r o s  é p í t é s é h e z  k e g y e s  
jó v á h a g y á s á t  a d t a , t is z te le t t e l  ’s h á lá v a l m e g e m -  
l í t t e t v é n ,  Ő cs. k ir . F e l s é g é é r t ,  n s  Z a la  é s  S o 
m o g y  s z o m s z é d  v á r m e g y é k é r t ,  a ’ fö ld e su r a sá -  
g é r t  é s  g r ó f  S z é c h e n y i  I s tv á n  ű r é r t  a z o n  ó h a j
tá ssa l : „ h o g y  v a la m in t  m á r  e g y ik  g ő z ö sü n k ö n  
S z e g e d ig  e l j u t o t t ,  ú g y  e z e n  v á r o sh o z  is  v a la h a  
el v e z é r e l t e s s é k ,44 ’s  m é g  tö b b e k é r t  i s ,  á ld o m á 
so k  ü r ít te t te k . J . . . r .

Prágában, holott annyi császári királyi her- 
czegi fő személyeknek jelenléte (kiknek száma 
50et felül haladott) mindenféle innepléseket, é s  
mulatságokat szerzett az orosz császár többnyire, 
mint magyar huszár ezerednek tulajdonosa, ma
gyar hadi öltözetben járt, és  ekképpen igen fé
nyesen felruházva szép ezeredét maga a’ fegyver 
piaczra ki-vezette , és vele sokféle hadi gyakor
lásokat végbe-\itt; azután minden tisztet orosi 
rendel, a' sereget pedig 1000 aranynyal meg 
jutalmazta.

P e s t .  M iu tán  darab  id ő  óta  D e c e m b e r h e z  
i l l ő k e m é n y  h id e g -n a p o k  já r ta k  , a n n y ir a  m e g to 
l ul t  d u n á n k o n  a’ j é g z a j ,  h o g y  a ‘ k é t  fő v á r o s t
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kapcsoló híd November 13 és lid ik  közti éjen 

-hirtelen kiszedetnék. 1829 óta a’ télnek illy ha- 
mari beállására nem emlékezünk.

A U S T R I A .
A’ Gazette di Milano a’ múlt hónap 29ikén 

közjött hivatalos hirdetményt következő észre
vételekkel kiséri. E’ nagy szelídség és kegyelem 
dicsérő szavakra nem szorult, itt maga a’ tett 
elég hangosan beszéli, e’ ritka kegyelem, dicső 
teljesítése annak, mit hallhatatlan emlékű lsó 
F e r e n c z hasonló ese ekben cselekedett. Az 
ISI 5dik év erős rázkodási a’ lombárdvelenczei 
királyságra is áthaiottak. Azon nyugtalan indulat, 
melly jót eszközlés színe alatt \eszedelmes ellen
sége minden jónak, csábítása által itt is talált né- 
melly áldozatokat, de a1 kormány figyelme csak 
hamar felfedezte a’ szövevényeket ’s az igazság 
karja utói érte a’ vétkeseket Nehán) an halálra 
Ítéltetek, de F e r e n c z  császár megengedett ne. 
kik ’s rövid rabsággal váltotta-fel halálos bünte
téseket. Az ] S 17dik évben a’ Pápa státusiban 
öszveszövetkezett carbonari társaság, és az 1821- 
ben Piemontban kiütött nép zendülés új csábitó 
erővel hatottak az ausztriai hív alattvalók közé. 
Ismét találkoztak némellyek, kik vagy tévely
gésből vagy alap elveik romlottsága miatt figye
lemmel hallgattak a’ vétek sugallásira Ezeket is 
utói érte az igazság, ezeknek is halált mondott 
a’ törvény fejeikre, de itt is közbe jött a’ császár 
kegyelme, és a’ nagy és terhes vétkekért vér nem 
omlott-ki. Még az 1831 dik évben is midőn né
mely olasz tartományok lázzadásaiban sokan részt 
vettek ’s ez által a’ büntető igazság szoros fen)i- 
tékét fejeikre vonták, nem fáradt-el F ere n c z 
császár a’ kegyelem gyakorlásában és akkor is 
kegyelmet adott a’ vétkeseknek. A’ nagy lelkű- 
ség és kegy elem e’ nagy példáit Félj ül múlta még 
mostani uralkodónk , mert bizonyos hogy a’ Gio- 
vane Italia (ifjú Olaszország) czímü társaság tag
jai, kiknek ő Felsége megkegyelmezett, olly ter
hes véteknek voltak részesei, hogy csak rendkí
vüli keg} elem bánhatott velek ily szelídséggel. 
A’ mint tudva van a1 Giovane Itaíia társaság a' 
legveszél) esebb elveken alapúi. Ez ugyanis azt 
hirdeti, hogy a’ catholicismus már semmivé van 
téve, és az óltár omladékiról a’ királyi szék fel
forgatására kívánt lépni. Ezen társaság elcsábított 
tagjai titkon hintegetik veszedelmes elveiket,

mell) bői a’ közcsendesség megzavarására anhál 
nagyobb veszély háromlik, minél bizonyosabb 
az, hogy csábításaikat főként az ifiuság ellen 
használjak, melly a’ tapasztalás hijjával könnyen 
hiszen a' szép szavaknak, ’s enged a’ csalatásnak. 
Ez a’ társaság, melly minden nemzetek lázzasz- 
tóival öszvekötletésben van, közelebbről az olasz- 
országi igazgatások felforgatását vévén czélba, 
a’ lombárdvelenczei királyságba is elküldte csá
bító kibocsátottjait, hanem dicséretére legyen 
mondva a’ hív austriai alattvalóknak, ámbár a’ 
re> olulziós ragadó betegség ide is nem ugyan oly 
nagy mértékben mint más hová elhatott, de a’ 
rosznak magva nem ezen földben termett; ’s ám- 
bá or idegen kéz áltál ide hozatott is, de itt soha 
gyökeret nem verhetett. Ezen nagy vétkeseknek 
érden lett halálos büntetéseket a’ Felség elenged
te es azt ideigleni fogságra vagy Amérikába való 
szállításra változtatta, még pedig úgy, hogy nem 
kenteiének elhag)ni hazájukat, hanem a’ fogság 
és általszállitás közt szabadon választhatnak, 
erre elegendő idő engedtetik ’s ez iránt rokona
ikkal és barátjaikkal is tanácskozhatnak. Továb
bá, hogy a’ házi szövetségek is tiszteletben tar
tassanak , az Amérikába szállitandókat házas tár
saik és gyermekeik is követhetik, ’s az illető 
árvái tisztségeknek köteleségekké tétetett ezek
nek vagyonaikra úgy gondoskodni, hogy a’ gyer
mekek az általszállitás által semmi kárt ne szen
vedjenek , s szüléik hibaja miatt ne lakóijának. 
E* felett a’ vagyonosabbak magok hordozzák az 
átszállítás költségeit, a’ szegényebbek helyett pe
dig a’ köz pénztár fizeti-hi azokat. A’ kiköltözési 
engedelmet Oct. Időikéig hárman használták; ne
veik : Benzoni, Tinelli, és Bargnani.

N A G Y B R IT A N N IA .
Sir John Campbell, főügyvéd ’s kormányi 

tag, Edinburg választóinak Oct. 19diki gyűlésé
ben bővebben kifejté Russell lordnak az O'Con
nell által megpendített felső házi reformról, vagy 
inkább ellene tett nyilatkozását. Edinburg parla
menti követei Campbell és Abercromby, a’ szó
nok. Edinburg a’ politikai bölcsesség és mérsék
let lakhelyének tartatik , miért O’Connellnek ot
tani beszédét legnagyobb figyelmet gerjesztett. A’ 
kabinet tehát nézeteit azon kérdésről, mellyet 
O’Connell nagy néptömegek előtt éleszte-fel ’s 
vititott-meg, szánt szándékkal nyilatkoztatá-ki

)(
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egyenesen Edinburgban, a' legjelesebb *s vagyo
nosabb polgárok előtt és törvénytudó által. Camp
bell beszédét inkább nyugodt vizsgálat ’s gondolá
i k  logikai sorozatja, mint szónoki mestermív vagy 
szenvedelmek zajgatása bélyegzi. Peelről ’s Weling- 
tonról ezeket mondja: „Sir Robert Peelről mély 
tisztelettel szólottám mindég; ő sok jeles tulaj
donságokkal bír; de mint minister, ha valami 
csudálatos változás történne, mindég ellenfelére 
fog bennem találni; ó mint becsületes férfi elvei
hez hű maradni tartozik, és így igen csekély 
mértékkel engedhet reformokat, hogy szabadel- 
mli kormány behozását kikerülje, mit bajnak 
néz. Ezért nem maradhata ő meg, noha társa 
Wellington volt. Wellington herczegrő! senkise 
beszélhet csudálat és hála nélkül. Mint hadvezér 
méltó jussal híres ő a’ nemzet közt, mert hon
jának fénylő szolgálatokat tőn. De sohase muta
tott nagyobb észt, mint mikor magát minister- 
ségre alkalmatlannak nyilatkoztatá Valóban nincs 
is neki azon tulajdonsága, melly ministerben 
legszükségesebb: nem esmeri a’ nemzet vélemé
nyét, ’s polgártársai érzelmében csalatkozik. Az 
elpusztult várhelyek rendszerét egész őszinteség
gel nyilatkoztatá az emberi ész legtökéletesebb 
mív ének; sőt azt gondolá, hogy a’ köz szózat 
is egyetért vele. Katonai szokásival és fogalmi
val, elveivel ’s előítéletivel, hazánkban sohase 
volt képes ministerséget v iselni; ennélfogva az 
ő kormányra emelését mindég ellenzeni fogom.“ 
Av múlt parlamenti vitatások tárgyait egyenként 
felhordván a’ szónok, így folytató beszédét: „Most 
már új ülés közelgőt. A’ kormány által javallan- 
dó rendszabásokat előadni, nem engem illet; de 
hiszem, hogy azok reformra czélozándanak, ’s 
az ország intézvényeit megerősítendik. De azt 
mondják, hogy a’ lordok minden javítást ellen
zeni fognak. Én pedig reményiem, jobb időket 
fogunk érni. A’ köz vélemény majd kimutatja az 
utat, mellyen járniok kell a’ lordoknak. A’ lor
dok reformja iránt több tervek említettek. Az én 
tervem e z : igyekezzék a1 nép szabadelmii férfia
kat küldeni az alsó házba, így a’ lordok ön
magoktól fognak reformálódni. Ha a’ nemzet az 
alkotványi korlátok közt érzelmét kimondja az új 
reformszabályokról, úgy ezek bizonyosan meg- 
erősítetnek.“

O'Connell folyvást sokat beszél, ’s beszéltet 
magáról. A’ tory sajtó naponként csipkedi őt,

különösen a’ Times özön rágalmakat halmoz cha* 
rakterére, hitére és politikájára. „A* tory hírla
pok, monda’ Morning-Chronicle, O’Connell ne
vével keresik napi kenyerüket; a’ tory anyák 
„wauwau O'Connellel“ csilapítják-le síró kis to
ry csecsemőiket/4 O’Connell viszont gorombaság
gal tetézi a’ gorombaságot; szünetlen munkáló- 
dik, barátot szerez, a’ jövő parlamenti ülésre 
kérelmeket készít, nyilvános beszédeket tart, ’s 
leveleket ír a’ hírlapokba. Közelebb Edinburg- 
ba is , bizonyos Buchan Kelloe úrhoz, ki őt pa
pista hitetlennek mondá, a’ keresztényi türede- 
lemről hosszú levelet intézett, mellyben többek 
közt így szól: „Az egyesült királyságban számo
sabbak a’ katholikusok, mint akármelly más hit
vallás követői. Nagyon kételkedem, hogy az an
gol egyház nyólczadfél millió hitsorsost számol
na, ’s többet bizonyosan nem. Az úr vallását 
(Kelloe úr a’ skócziai egyház tagja) harmadfél 
milliónál több nem követi. De Irlandban heted
fél millió, Angliában, Wallisban és Skócziában 
másfél millió katholikus él. Lehet-e hát minket 
hitetlenséggel vádolni? Mi katholikusok titeket 
presbyterianusokat nem vádolunk hitetlenséggel, 
pedig három annyin vagyunk. Az úr gúnyol
ja vallásunkat; én sohase gyalázom az úrét, no
ha vallási tévelygéséről éppen úgy meg vagyok 
győződve, mint uraságod az enyímről. De e’ 
meggyőződésem által csak az úron sajnálkozni ’s 
érte könyörögni, nem pedig vallását vagy ön
magát rágalmazni indítatom. Véleményem sze
rint azonban eljött már az idő , mellyben a’ val
lásüldözések szóval ’s tettel megszűnni fognak, 
a’ gúnybeszédeket bizonyító okok váltják-fel 
a’ vallási kérdésekben, ’s jó akarat és keresztyé
ni szeretet fog uralkodni a’ keresztyének hitá
gazatok feletti tanakodásában.44 — Limerickben 
tartott beszédét így végzé O’Connell úr: „Az esz
közökön nem sokat aggódom, csak a’ czélt, Ir
land békességét, szerencséjét’s jólétét, elérhes
sem. A’ dublini várban néha látogatást teszek, 
de hát ezzel kegyet vadászok-e magamnak ? Sa
ját személyemre nézve semmi kegyet, semmi 
kedvezést nem kívánok; czélom egyedül Irland. 
Mennyire tőlem telik segítem a’ kormányt, mert 
ez Irlandal igazságosan bánni szándékozik. Nem
zetemet ugyan függetlennek szeretném látni; de 
ha valódi igazságot nyerünk, minden büszkesé
get ’s élői téletet félreteszek. Igaz lelkű sheri fékét
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é s  ju r ik e t  k e l l  k a p n u n k . A ’ p o lit iá b a n  á lta lá n o s  
r e fo r m n a k  k e ll  t ö r t é n n i ; a1 t ö r v é n y s z é k n e k  r é s z 
r e h a jló  t is z tv is e lő k tő l  m e g t is z t í t t a t n i ,  ’s  b e c sü le 
te s  fé r fia k k a l k e l l  b e tö lte tn i. H a  ig a z s á g o t  n e m  
n y e r ü n k ,  a ’ r é g i  f e g y v e r  m é g  k e z ü n k b e n  le e n d .  
A z o n b a n  é n  a ’ n é p e t  ö s s z e o lv a s z ta n i  k ív á n n á m  a ’ 
k o r m á n n y a l. Ir la n d  so h a se  v o l t  o i ly  c se n d e se n  
m in t  m o s t ; d e  n e m  a’ v e t t  j ó t é t e m é n y e k é r t  h á 
lá b ó l v a n  c s e n d e s e n ,  h a n em  a z é r t ,  m iv e l  a’ k o r 
m á n y t  ig a zsá g ra  h a jla n d ó n a k  lá tja . M o st az ig a z  
sá g  k ö v e te lé s é b e n  a z o k  is  h o z z á n k  k a p c s o ló d 
n a k ,  k ik  e d d i g ,  az u n ió  fe lb o n tá sá b a n  m e g  n em  
e g y e z h e t v é n ,  tő lü n k  e lv o n u lta k . Y a jh a  az  ir la n -  
d i a k , m in d e n  p á r t -n e v e t  ’s k ü lö n b s é g e t  f e le j t v e ,  
f o ly v á s t  e g y e t é r t e n é n e k ! M iért h iv a tk o z o m  é n  a ’ 
b r itt  p a r la m e n tr e ?  M ert a ’ tá r sa sá g i á lla p o to t b o ly 
g a tn i n e m  s z á n d é k o m  ; d e  h a  m o st  is  m c g ta g a d -  
ta tn é k  tő lü n k  a z , m ih e z  I s te n  s  e m b e r e k  e lő t t  
ju s u n k  v a n , a k k o r  a ’ tá r sa sá g i r e n d e t  r o n to m - le ,  
m e r t v a la m i n a g y , k o m o ly  m e r é s z le t  n é lk ü l  m é g  
so h a se  v o lt  m e g n y e r h e tő  ( t e t s z é s ) ,  I g e n i s ,  ha  
m o st n e m  b o ld o g ó lu n k , ú g y  a ’ h á ro m  o r sz á g  r e 
fo r m e r e i s e g ít s é g é v e l  az  u n ió t  fe lb o n tju k .“

A ’ fr a n c z ia  é s  n a p o li  u d v a r  k ö z t  S y r a k u s  
g r ó f  é s  M aria  h e r c z e g a s sz o n y  h á z a ss á g a  irá n t fo ly t  
a lk u d o z á so k r ó l íg y  ír  a ’ M o r n in g -C h r o n ic le  : » S y 
r a k u s  g r ó f  od a  h a g y á  S i c i l i á t ,  m iv e l  b á t t y a ,  a ’ 
k i r á l y ,  e g y  if jú  a s s z o n y t ,  k iv e l  ő k a p c so la tb a n  
á llt ,  k la s tr o m b a  zára ta . P a r isb a  é r k e z v é n ,  s z e r e l 
m e ssé  Ion M aria  h e r c z e g a s s z o n y b a , ’s  e z t  L a jo s  
F ile p n e k  k ije le n té .  A ’ g r ó f  é s  h e r c z e g a s sz o n y  
ö s s z e k ö té s e  ir á n t  m á r  e z e lő t t  i s  fo ly t  a lk u d o z á s , 
d e  a ’ m e n y a s s z o n y i  j ó s z á g  m e n n y is é g e  m ia tt  f é l 
b e sz a k a d t. M ost a z o n b a n  ú jra  e lk e z d ő d ö tt  a z ;  
R ig n y  g r ó f  N a p o lb a  k ís é r te  S y r a k u s  g r ó f o t ,  bát- 
ty á v a l  ö s s z e b é k é l t e t t e ,  é s ,  m iv e l  L a jo s F ile p  a ’ 
n a p o li k ir á ly  k ív á n a t ih o z  k ö z e le d e t t ,  m á r  n e m  
so k  h íja  v o lt  a’ h á z a ssá g i k ö té s  a lá ír á s á n a k , m i
d ő n  R ig n y  úr a’ k ív á n s á g o t  is  e ’ d o lo g b a  s z ö v é , 
h o g y  k é t  S ic il ia  k ir á ly a  e s m e r je -e l  L a jo s F i l ip e t  
a ’ B o u rb o n  h á z  f e j é n e k ,  ’s  e z z e l  is m é t  s e m m i
v é  té te te tt  a z  a lk u d o z á s .“

E g y  sh e ff ie ld i h ír la p  j e l e n t i : h o g y  C u m b er-  
la n d h e r c z e g n e k  a z  e g y e s ü lt  o r sz á g o k  o r a n g is ta -  
e g y e s ű le t i  n a g y m e s te r é n e k , v a la m in t  G o rd o n  h e r -  
c ze g  é s  R o d e n  lo r d  s k ó c z ia i  é s  ir la n d i v ic e  n a g y 
m e s te r e k n e k  tá v o l lé tü k b e n  az ig a z g a tá s  K e n y o n  
lo r d r a  A n g lia  é s  W a le s  a ln a g y m e s te r é r e  b íz a to tt.  
T o v á b b á  a ’ n a g y m e s te r tő l k ia d o tt  é s  F a ir m a n  e z 

redes által aláírt kerűlőlevélben jelentetik, hogy 
York és Derby grófságokban 32 egyesületi mes
terek zárattak-ki a1 nagy egyesületből, mert 
Augustus hónapban tartott gyűlésükben olly ha
tározatokat tettek, mellyek által a’ fenséges nagy 
mesternek viselete gyaláztatik ’s oily nyilatkozá
sokat, mellyek egy hív orangista kötelességével 
ösz\e nem egyeztethetők. Egy a’ kizárottak kö
zül levélben emlékezteti Kenyon lordot; hogy 1833- 
ban Fairman ezredes a' fő logenak parancsolatá
ból és költségin Angol és skot-országban az oran- 
gismns terjesztése végett utazván, a’ különbféle 
orangista logekat a’ felől tudakozta-ki: valyon 
ha a’ mostani király Cumberland-herczeg kedvé
ért letetetnék , gyámolítnák-e a’ fő löget í

F a ir m a n  e z r e d e s  to r y -h ír lá p o k b a n  e l le n t 
m o n d  a' r ó la  m o s t  e m lít e t t  fe ls é g á r u lá s t  je le n tő  
te t te k n e k . G ib ra lta r b a n  e g y  á n g o l k e r e s k e d ő  a ’ 
sz e r e c s e n  k e r e s k e d é s b e l i  r é s z v é te lé é r t  1 0  e z e r  
fo n t s te r l in g r e  b ü n te tte te tt . A z  A m é r ik a  é s  F r a n -  
c z ia o r sz á g  k ö z t i  e g y e n e t le n s é g e k  az  á n g o l s e ly e m 
á r u k n a k  A m e r ik á b a  sz á l ítá s á t  a n n y ir a  s z a p o r itá ,  
h o g y  A b e r d e e n b e n  a ’ m u n k á s o k  f iz e té s e  k é t  a n 
n y ir a  h á g o tt .

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Halley üstökösének physikai alkotásáról A- 

rago úr, a’ Moniteur szerint, vizsgálatokat közlött 
a’ franczia akadémiával. Eddig az üstökösek fény
körében semmi rendetlenség nem vétetett-észre, 
’s a’ fény-zona mindenik ponton egyenlő vala , 
mi a’ jelen üstökösben máskép tapasztaltatok. 
Arago úr Oct. lődikén nagy ’s szembetűnő rend
szabálytalanságot vön észre; a farkai átelenben 
lévő részen t. i. egy egészen elmetszett fény-vo
ltait látott. Ez fontos körülmény ’s megfejtésére 
szolgálhat egy nagy kérdésnek, t. i. az üstökösek 
tengely körüli forgásának A’ planéták ezen for
gásáról csak akkor győződtek-meg, miután ka- 
rikájok különböző helyein foltok fedeztettek-feí. 
I)e az üstököseken még eddig illyes rendszabály
talanság nem mutatkozott, *s e’ tekintetben vala
mi következtetésre jutni nem lehetett. Oct. 16- 
dikán nem vala látható a’ fénylő szelet (segmen- 
tum). Oct. 17dikén az elsőnél sokkal nagyobb fény
lő szelet vétetett-észre, ’s egészen más he'yen’, 
melly mintegy 110-112 gradusnyi volt, ’s Oct. 
18dikán már jóval megfogyott. Arago úr felszól- 
lítja a’ csillagászokat, figyelmezzenek e’ rendkí
vüli változásokra, mellyek különböző helyeken
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tű n n e k -e lő  ’s  a ’ tu d o m á n y i e s m e r e t ie k e t  sz a p o 
r íth a tjá k .

Broglie úrnak Latapie general es a Nouvel- 
Je Minerve szerkeztetője, Sarrans e len indított 
perét Oct. 2Gdikán ítélte-cla’ seinei assisek széke. 
Latapie general hazugságát tökéletesen fényre ho- 
zá a1 perbeli vitatkozás. E’ general a’ császárság 
alatt batalionvezér volt, a’ száz nap után külföl
dön bujdosott , majd X. Károly engedelmével 
spanyol szolgálatba lépett, közelebb D. Carlos 
főtiszti karánál szolgált, honnan visszatérvén, 
nyilván beszélé: hogy őt Broglie és Guizot mi- 
nisterek szívesen fogadták, D. Carlos eránt von- 
ezódásukat jelenték, sőt Guizot úr panaszkodott, 
hogy kezök a’ négyes szövetség által kötve van; 
Broglie úrnak környületes emlékiratot ada-át, s 
a’ Journal des Debats nevezetes czikkelye abból 
vonatott-ki. Sarrans úr ezen állításnál fogva pen- 
díté-meg e dolgot a’ Nouvelle Minerveben; mi
nek a’ Journal de Paris ellenmondott. A’ Nou
velle Minerve megnevező Latapiet; ezt a1 Jour
nal de Paris ismét tagadta. Ekkor Sarrans úr 
becsületszaván fogta a’ generált, ki a’ ministeri- 
umtól függő helyzetét előadni vonakodott; de 
Sarrans csak igazság vagy hazugság közt enge
dett neki választást. Latapie e’ zaklatásra a’ Jour
nal de Paris ellen r»y ilatkozást írt-alá több tanúk 
előtt, s a' dolgot igaznak állítá. Két nappal ké
sőbb készített nyilatkozásában pedig ismét azt 
vallotta, hogy Broglie és Guizot urakkal sohase 
volt érintésben , 's fentebbi állításival csak tréfát 
űzött. Latapiet valamenyi tanúvallomás hazug
nak, kérkedőnek és rágalmazónak feste. Sarrans 
maga is megvallotta, hogy őt a’ két utolsó napon 
szinte illyennek esmeré, ’s ajtaját bezárta előtte, 
de nyakáról még sem rázhatta-le. Egyébiránt 
Sarrans a’ ministernek ki nem nyilatkoztatá azt, 
miért tette magáévá Latapie állítását, ’s vádakat 
miért koholt belőle a’ ministerium ellen. Lata
piet , ki ismételt idézés után is csak ügyvéde ál
tal jelent-meg, két hónapi fogságra és 2000 fr .; 
Sarranst pedig 15 napi fogságra és 2000 fr. bir
ságra itélé az assisek széke. A’ Guienne czímü 
carlista hírlap tagad ja, hogy Latapie general D. 
Carlosnál szolgált, ’s Zumal acarregiiynak segédje, 
meghittje, vagy valami küldetéssel megbizotja 
lett volna. A’ ministeri hírlapok pedig azt állít
ják , hogy a’ kir. ügyvéd Latapiet elfogatni pa- 
rancsolá, mi a’ Journal des Debats szerint, nem

a z  a s s is e k  e lő t t  m e g fo r d u lt  ü g y  m ia t t ,  h a n e m  
m á s  o k b ó l tö r té n t.

A’ J o u r n a l d e s  D e b a ts  a ’ M o r n in g  C h ro n ic le  
és m á s  h ír la p o k  o tt  i l le tő  c z ik k e l j e i r e  N o v .  l s ő -  
j é n  f e le l i :  h o g y  B r o g lie  h e r cz eg  s e n k in e k  s e m  
a d á  a z o n  n y i la tk o z á s t ,  m ik é p  a’ jo u rn a l d . D e b a ts  
tö b b é  n e m  o r g á n u m a  a ’ ír a n c z ia  k o r m á n y n a k ;  
m ert e ’ jo u r n a l s o h i  se m  v o lt  k o r m á n y i o rg á n u m  
’s  tb .

NÉME T ORS Z ÁG.
Berlin Oct. 29dikén. Varsóból jött legújabb 

hírek szerént az orosz császár Oct. 23 vagy 24- 
dikén Kiewbe váratott, hol néhány napig mulat
ni, majd Biala-Czerkiewnál 40 ezernyi sereg-osz
tályon szemlét tartani szándékozik. Durham lord, 
ángol követ, ki előbb késedelem nélkül Peters- 
burgba menni akart, azon hírre, hogy a’ császár 
Kiewben felé van útban, e' városban maradt. 
Most már Kitavben teszi udvarlását a’ császár
nak, ’s talán a sereg-mustrakor is kíséretében 
leend.

B a d e n b e n  a ’ n y u g a lm a z o t t  báró T ü r c k h e im  
h e ly é b e  b áró  B l i t t e r s d o r f f  n e v e z te te t t  a’’ 
n a g y h e r c z e g i-h á z  s ta tu s -  é s  k ü lső  ü g y e k -m in is te -  
r é v é ; J o l l y  s ta tu s ta n á c so s  p e d ig  az  ig a z s á g -m i-  
n is te r iu m  e lö lü lő jé v é .

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Alcala Galiano, Spanyolországnak egyik kö

vete , a’ Revistában írja: hogy a’ négyes szö
vetség, ha még fenáll, a’ leggyengébb lábon 
van. Az ángol kormány a’ néppárt érdekeit gyá- 
molítja; Francziaország pedig visszaíjed a’ libe
rális lépésektől. Az ángol befolyás Spanyolor
szágban idegenséget szül a’ londoni és párisi ka
binétek között. Á’ franczia avatkozás most nem 
lehető; a’ spanyol mostani kormány minden avat
kozást meg\et. Galiano úr ’s így a’ Revista hír
lap osztozik a’ ministerium e’ nézetében. — An
dalusia és Estremadura tartományok önkéntesen 
13 ezer főre menő sereget küldenek a’ carlisták 
ellen. D. Carlos nevezetesb hademberei: Egűid 
gróf, Ituralde, Villareal, Gomez, Mazanasa, 
Zarateguy, Gonni, Saiez, Tarragual, Guibelal- 
de, Simon de la Torre, Prudencio Sopelana, 
Perez de las Bacal, Bearmurguia, Jose Maria 
Arroyo, Sagastibelza és Moreno. — Don Juan 
Bautista Erro, 1823 után spanyol fináncz-minis- 
ter, Londonba útazott, hogy D. Carlos ügyét gyá- 
molítsa. Vittoria Oct. l9dikétől fogva ostromol
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t tik , 22dikén újólag tüzesen támadtaték-meg. 
L). Carlos táborában a’ Moniteur tudósítása sze
rein egyenetlenség uralkodik. A’Gazette de Fran
ce pedig nem hiszi, hogy Eguia generál kiesett 
válna a praetendens kegyelméből, sem lturralde 
elpártolását, mit némelly levelek hírlelnek. A’ 
Y.ilapadiei na e/ redes parancsolati alatt lévő se- 
regcsip;vok, midinek Navas gróf hadához tartoz- 
t tk , alsó Arragoniába indultak. Az Indicateur 
ma ridi U■velezóje szerént az andalusiai sereget, 
melly 1). Carlos ellen küldetik, vezérleni fogja 
Espinosa generál, ki egyszersmind az andalu- 
siai főkapitányságot is megtartja. Evans generál 
közelebb Bilbaoból több ízben kicsapott a’ car- 
Jistákra 10 ezerre menő seregével (4 ezer ángol,
6 ezf-r cliri.-tinos); de minden szerencse nélkül. 
A’ carlista haderő Bilbao környékén 12 ezerre 
megyen. A’ Times santanderi levelezője panasz
kodik , hogy a’ franczia kormány pénzel és ha
di szerekkel segítő elő a’ cataloniai lázadást; s 
átaljában az ángol ministeri lapok vádolják a’ 
párisi kabinetet, hogy a négyes szövetséget 
megszegi, a’ határokat tunyául őrizteti, sőt a’ 
praetendensnek minden szükséges hadi eszkö
zöket szolgáltat. A’ „Memorial des Pyrénées“ 
erre megjegyzi: hogy midőn közelébb a’ Mor
ning-Chronicle írá vádoló czikkelyét, mellyet 
mi is közlöttünk közelebbi számunkban, 14 án
gol hajó állott Bilbao vizén, mellyek Don Car
los számára ruhát, ’s hadi szereket hoztak. 
A’ franczia halárakon ugyan ekkor több elfoga- 
tások történtek; ’s minden hadi szerekhez tar
tozó árunak Spanyolországba vitele megtiltatik. 
„Még is Anglia panaszkodik ! mond a’ franczia 
újságlevél; Anglia, melly a’ négyes szövetségért 
semmi áldozatot nem tett; sőt azon hasznot húz
za belőle, hogy minket lassanként minden spa
nyol révekből ’s vásárokból kiszorít. A jövendő 
megmutatja, jól vagyunk é értesítve, midőn azt 
állítjuk: hogy az ángolok Santonát igyekeznek 
elfoglalni, mikép az éjszaki félszigetnek uraivá 
legyenek, mint uraivá lettek már déli spanyol or
szágnak Gibraltár birtoka, és azon kiváltságok 
által, mellyckkel bír kereskedésük Cadixban.“ — 
A’ Morning Chronicle később Oct. 27diki számá
ban meggyőződik Broglie herczeg egyenessége fe
lő l; ki Granville lordnak kinyilatkoztató, hogy 
a’ journal d. Debats többé nem orgánuma a’ fran
czia minisleriumnak. Még inkább biztosító az án
gol ministeri hírlapot a’ Latapie general ellen!

folytatott per (I. Francziaorsz.) Most már azt ja
vasolja a’ Morn. Chronicle a’ franczia kormány
nak, hogy Bayneval grófot Madridból hívná 
vissza, vagy adná neki azon tanácsot, hogy a' 
madridi új kabinet elleni bosszúságát franczia ud- 
varisággal titkolná-el; mert egy franczia képvi
selő sem lehet tovább a’ spanyol udvarra befo
lyással, ha nem őszinte liberális.

A’ madridi Abeja szerint Oct. 2diki végzet 
megszüntető a’ papság bíróskodását főbenjáró ü- 
gyekben, ’s ezeket a’ rendes törvényszékek elibe 
utasító. Főbenjáró bűnökké jeleltetnek azok, mel
lyek halált, száműzést, vagy kénszerített munkát 
vonnak magok után. A’ halálra ítélt bűnöst pol
gári öltözetben ’s fején fekete sapkával kell az 
akasztófához vezetni. — Az amerikai statusok 
eránt következő végzet bocsátatott-ki: „Regens 
királyné 0  Felsége, mindenkor arra ügyelvén, 
hogy az ő anyai gondosságára bízatott népeknek 
jólétre legsikeresebb eszközöket nyújtson, mi
helyt e’ királyság kormányát fenséges leányának, 
II. Isabellának nevében átvette , mindjárt igye
kezett véget vetni a’ szakadásnak, melly némelly 
Spanyolországhoz tartozott amerikai statusok fel- 
zendiilése ’s elválása miatt támadt. E’ rendsza
bást , mellyet a’ század előléptei és az emberiség 
jóléte eránti nemes érzelem kívántak, szükséges
nek tartá 0  Felsége azon politikai elvnek, melly- 
re egykedvüleg sohase tekinthetnek a’ statusha
talmat viselő személyek, t i. a’ hajdan testvér, de 
a’ nemzetek történeteiben sokszor előforduló okok 
miatt később elvált két nép költsönös Hiedelmé
nek, utánna helyezni. 0  Felségének kormánya 
mindég nyíltan, törvényszerűleg s az alattvalók 
érdekeit el nem felejtve munkálódott azon, hogy 
e’ nemes gondolat a1 thrónhoz ’s fenséges nem
zethez illő módon valósítassék. A’ történt tana
kodások , vett utasítások és más gondosan gyűj
tött fontos oklevelek képessé teszik a’ kormányt 
az ügynek vég eldöntésére. De határozatot tenni 
igen bajos, mert egy részről, diplomatái alkudo
zásokkor, ha a’ körülmények nem kedvezők, 
egyik ’s másik fél is mindent, mit csak lehet, 
kivinni akarna, más részről pedig, mivel nem 
mindenki számíthatja-fel a’ kárt, mellyet tétová
zásból eredő tehetetlenség okozhat. Ennél fogva 
azt rendelő Ő Felsége, hogy igaz lelkű, hont 
szerető 's értelmes férfiakból álló biztosság adjon 
véleményt azon módról, mellyet legczélszerűbb- 
nek lát ez ügy mielőbbi elvégzésére. E’ biztosság
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tagjaivá neveztettek: Don R. Gil de la Cuadra 
pincér, mint elnök; R. de Alava general procer; 
Don J. Canga Arguelles, Spanyolország és India 
tanácsának ministere; D. Yincente Sancho, bri
gades, a’ misteri tanács titoknoka; D. Valentin 
Ortigosa, carmonai alesperes ’stb.“

Madrid, Oct. 22dikén. Cadix kormányi jun
tája regens királyné Ő Felségéhez intézett felírá
sának tartalma ez : „Az egész nemzet lelkesedve 
említi Felséged nevét, ’s a’ Sept. 28diki vég
zetért töbszörösen bizonyít hálát a* thrón eránt, 
legyen hát szabad a’ hű Cadixnak is részt ven 
ni e’ honi örvendésben, ’s azt reményleni, hogy 
a’ cortesek a’ társasági érdekeket nem korlátozó 
választásrend szerint mielébb összehívatnak, és 
hogy ezen cortesek a’ nyilvános hatalmak felosz 
tását, súlyarányát, a’ thrón és nemzet jusait, a’ 
ministerek felelőségét, a’ többi sarktörvényeket, 
sőt ha szükség a’ választástörvényeket i s , meg
állapítják. Ez önkénti ’s ünnepies Ígéret teljesíté
se visszaállítandja a’ thrón és nép közti szoros 
összeköttetést, melly nélkül sem egyik sem másik 
nem lehet békében ’s bátorságban; az Ígéretet 
pedig addig i s , míg a’ teljesedés napja felvirad, 
Felséged leányától vett legdrágább jóként tartják 
szivükben Cadix lakosai. Illy örvendetes időpont 
siettetése végett az alattvalók nyilt és összeható 
munkálatára van szüksége Felségednek, ’s Cadix 
tartomány erős igyekezetét ajánlja Felséged thrón- 
jának e’ szent czélra és az északi bandák ábrán
dos feje ellen. Hogy pedig Cadix tartomány ön
kéntes áldozatai hasznos végre fordítassanak, 
igazgató junta alkottatott henne, mellynek ma 
szerencséje van Felséged thrónjához felszólní a’ 
biztosítással, miként ez a’ Felséged által kegyel
mesen kitűzendő irányt követni kész, hogy szol
gálatai jóváhagyást, és olly hasznos sikert nyer
jenek , mill) et a’ kormány és nemzet kíván; a’ 
tartomány koránse langyosan fog megfelelni ma
gas tisztének; az igazgató junta pedig Felséged 
kormányának híven teljesítendő parancsolaté vár
va , reményű, hogy kedvesek lesznek Felsé
ged előtt az andalusiai hadsereg tisztjeinek és 
katonáinak szolgálatai, kiknek vitézsége, fényi 
teke, és II. Isabella fenséges thrónja ’s az ország 
szabadsága eránti szeretete ezer dicső győzedel- 
met ígérnek a’ jó ügy részére. Ezen kívül bátor
kodik a’ junta Felséged szelíd és nemes szívétől

jóváhagyását kérni azon rendszabásoknak, mel- 
lyeket a’ köz jó tekintetéből tőn, jövendőre alá
vetvén magát a’ hozandó törvényeknek. Végre 
reményű azt is , hogy Felséged szokott jóságá
nál lógva meghallgatándja a’ felírást, mellyet c’ 
hely kereskedői juntája benyújtani fog. Örömmel 
ismétli a’ junta azon szeretet ’s mély tisztelet 
nyilvánítását, mellyel Cadix tartomány Felséged
nek hódol, ’s kéri az eget, hogy fontos életét 
sok évekik tartsa-fen. Cadix Oct. ladikén 1835. 
Rafael Hőre, elnök. Jose Manuel de Vadillo, al- 
elnök. Antonio Pece. Pablo Matheu. Jose Garcia 
de Villalta, titoknok ’stb.*4

P O R T U G  A L L I  A.
Portugal és Spanyolország közt, a’ portuga- 

li segédsereg elküldése iránt kötött egyezés így 
szóll: „1. Czikkely. A’praetendens ellen 6 ezer
nyi portugali segédsereg állítatik-ki, melly szük
ség esetében, és ha lehet, 10 ezerre szaporíta- 
tik. 2. czik. A’ 6 ezernyi csapat Portugal északi 
határán álljon készen, hogy Sept. 30dikán Spa
nyolországba léphessen. 3 czik. A’ belépés nap
ját a’ két kormány szabja-meg. 4 czik. Ha e’ 
csapat Spanyolországba megyen, Salamancában 
’s vidékén állapodik - meg, ha a’ két kormány 
más pontot nem választ. Innen a’ környületek- 
hez képest fog elébb nyomulni, ’s a’ spanyol se
regekkel, saját kormánya és Ő kath. Felsége u- 
tasítási szerint egyetértőleg munkálódni. 5 czik. 
Ő leghívebb Felségének seregeivel a’ táborban 
úgy fognak bánni, mint segédcsapatokhoz illik. 
6 czik. E’ seregeknek Spanyolország régens ki
rálynéja szolgáltat élelemszereket, ’s a’ költsége
ket, mennyiben a’ békekori kiadásoknál többre 
rúgnak, fizetni fogja. Ezek mennyisége ’s fize- 
tésök módja egyezés által leszen szabályzandó. 

E G Y V E L G E S H Í R .
A’ régi történetekre nézve igen fontos felfe

dezés történt Oporto tartományban. Santa Maria 
de Merinhao klastrombán a’ biblosi Philo feni- 
cziai történeteinek 9 könyvei, mellyeket ő San- 
chuniathon fenicziai eredetijéből görög nyelvre 
fordított, most tökéletes egészben feltaláltattak; 
holott eddig Eusebius praeparatio evangelicájá- 
ban e’ munkának csupán első könyve, az is igen 
megvesztegetve, volt esméretes Pereira ezredes, 
kinek köszönhetni e’ híradást, rövid idő múlva 
Németországban fogja e’ munkát nyomtattatni.

Kiadja K u l t s  ár A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (^^o|rí6ac êr^©ttffe) 498. sz.
Nyomtatja T r a t t n e r  - K á r o l y i  XJrak3 útezája 612 szám.
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( l)  Örök áron eladandó jószág. Pesttől 3 órányi távolságra a’ szigetségben 
helyezett szabadalmas Ráczkevi városában néhai Búkor M átyás’ árváira maradott jószág, 
melly egy szép, 6 nagy szobát, két konyhát, pinczét, tágas ámbitust magába foglaló, ’sindel- 
lel fedett házból, — különösen épült, náddal fedett cseléd házból, kamarából, 8 marhára 
való istálóból, nagy udvarból, veteményes kertből, — ezeken kívül 1610 0  ölnyi szőllőből, 
több fás és gyümölcsös szigetből, szántóföldekből, kaszálókból, 2 szérüs kertből áll, szabad 
kézből örökösen eladandó, — Bővebb leírása és az ára iránt értekezhetni Pesten t. K utsera  
Lórtncz  tabularis ügyvéd úrnál, Zöldkert útczában 498. sz. a. t. Kultsárné asszonyság házában 
a’ körösi udvar tőszomszédságában. (3 )

(1) Eladó anyabirkák kerestetnek, és juhteleltetés ajánltatik.
Mintegy 300 vagy 400 darab egynyiratú, középszerű, tartani való eladó anyabirkák kerestet
nek, egy vagy több helyről megszerzendők, ha mindjárt tőkéstül meddejével együtt lenné
nek is eladók; és párjáért 10 váltó forinttól kezdve 15 váltó forintig, a’ minémüséghez képest, 
ajánltatik. Továbbá felében teleltetésre is felvállal tátik egész ezer darabig való birka. A’ kik
nek ezen ajánlatokat elfogadni kedvük volna, szándékjokat bérmentes levél útján a’ Debre- 
czeni Posta-Hivatalhoz megküldeni legelső postával ne terheltessenek, megírván, meliyik 
megyében, melly helyen, és meliyik városhoz mennyire találtatnak az eladó birkák, ’s men
nyi legyen számuk. (3 )

( 0  Hirdetmény. A’ főméit, m. k. udvari Kamarának kegyes elrendelése kö
vetkezésében közhírré bocsáttatik : hogy ts nemes Baranya vármegyében kebelezett, a’ kir. 
íiscust illető Mindszenti uradalomnak Szent-Mártoni pusztájában mintegy 4700 mázsa jó szé
na és 600 mázsa'sarju folyó észt. November 30kán a’ legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mel
let árverés útján el fog adatni. Budán Szent-András hava 11 kén 1835. (3 )

J e l e n t é s
e g y  p o m p á s  m u n k a  f e l ő l ,

mellyet illy czim alatt:

Oesterreich’» Ehrenspiegel
k i a d n a k

Höfel Balázs, Bohr ritter 3 és Reitze Alajos.
A1 kiadóknak czélja e’ munka’ közrebocsátásában az, hogy a honbaratok’ kezebe az 

ausztriai birodalom’ nevezetes férfiai3 jól eltalált képeinek válogatott gyűjteményét adják , 
a’ legbizonyosabb forrásokból merített életleirásaikkal együtt, mintegy tükörét kedves hazá- 
jok’ dicsőségének.

A' munka, hónaponként, négy képből ’s ezekhez tartozó életrajzokból álló füzetek
ben, a’ tárgyhoz méltó borítékban, nagy nyolczadréten, velinpapiroson , 1836dik esztendő 
kezdetével fog megjelenni.

M ásodik  F é lesz ten d ő  1835.
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Ä' képek mindnyáján egy erőmű által acéltáblákon készítetnek, a' mire a’ kiadók 6 
Felségétől kizáró cs. k. privilégiumot nyertek; ’s e’ végett minden mellképek a cs. k. udva
ri kamarai mcdailleurnek, Böhm Dániel úrnak igazgatása alatt mintáztatnak.

Az életleirásokra ügyel a’ jeles hírű iró Tschischka Ferencz levéltárnok.
Mind a’ nyomtatás’, mind a’ papiros’ ékessége teljesen ki fogja elégíteni a’ várakozást.
Minden cs. k. postahivatalok mai naptól fogva elfogadják e’ munkára a’ félesztendei 

előfizetést 8 for. pengő pénzel. Az első füzet 1836ki Januar Isőjén, ’s így tovább minden 
hónapban egy új füzet, fog ezen alkalmatosság’ útján az előfizetőknek bérmentesen megköt- 
detni. Egyébiránt azt is meg kell jegyezni, hogy e’ munkát kizárólag csak a’ cs. k. posta útján 
lehet megkapni, és hogy a’ bécsi cs. k. udvari postahivatalt k e ll, mint főrakhelyét, tekinteni.

Wr. Neustadt, September 23kán 1835. yl’ kiadók.

(3) Haszonbérbe adandó jószág. Pesttől öt, és a’ Dunától egy órányira 
fekvő jószág, mellynek térsége öszveséggel 3300 holdnál több, jól elkészült gazdaságos épüle
teivel, szükséges téli takarmánnyal , de egyébként minden instructio nélkül, jövő 1836. Sz. 
Mihály naptól több esztendőre haszonbérbe kiadandó ; melly iránt bővebben értekezni lehet 
Kutsera Lőrincz tabularis ügyvédnél Pesten a’ Zöldkert útczában t. Kultsárné asszonyság házában 
jövőjMartius lső napjáig.________________ __ ______________________________________(3>

(3) Elado-haz* Sz. kir. Arad városában a’ fóútczán és legszebb helyen egy jó, ha
szonvehető újonnan épült kétemeletü ház eladó, melly magában foglal két boltot, egy korcs
m át, 21 lakó szobát, 8 főző és egy mosó konyhát, 7 élés- és 6 fatartó kamarát, két kü
lönös kocsi-színt, 8 lóra való istállót, 3borpinczét, és külön elrekesztett padlásokat.— A’ ven
ni szándékozók bővebb tudósítást a’ feltételekről vehetnek ugyan a’ házban lakó tulajdonosnál 
nemes Vranovits J ó zse f  úr város seborvosánál. (3)

(3) Figyelmeztetes. Alolírt tisztelettel jelenti’s közhírül adja, hogy megnagyobbitot 
gyára felépítését végrehajtván’s az a’ körül foglalatoskodó személyeket megszaporitván , ez  
által olly állapotba helyezte magát, hogy nagyérdemű vevőinek, tulajdon készitményü por- 
czellán-cserép edényeivel, mellyek minden más hasonló müvek felett fejérségiik’s tartóssá
guk által kitűnnek, a’ leggyorsabban ’s megelégedésük szerint szolgálhat. Azon porczellán- 
cserép kereskedő uraknak pedig, kik portékáikat egyenesen az ő gyárából vagy Pesten a’ 
Dorottya útczában 9. szám alatt lévő raktárából kivánnák szerezni, ’s kik előtt müveinek 
minémiisége még eddig ismeretlen volna, ezennel ajánlja, hogy rendeléseik következésében 
mustra-tányérokat ’s a’ folyó árokat, bérmentesen el fogja küldeni. Altrohlauban Carlsbad 
mellett Csehországban , 1835ki November hónapban. Nowotny Á goston ,

a’ cs. kir. szabad, porczellán- cserépgyár tulajdonosa.

(3) Haszoilbérlési-hirdetmény. T. Feliérváry Miklós urnák, Tek. Pest
vármegyében, Törteién lévő rész jószága, az lS36ki újesztendő naptól kezdve, árendába 
adandó. A’ feltételeket meglehet tudni Pesten, tabuláris ügyvéd, Várady István urnái. (3)
AJ Gabonának Pesti piaexi ára Nov. 16 és 1 7-kén 1 8 3 5 .
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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 E S T E N S zerd á n  Szent-A ndráshó’ 18 dik  napján. 1835.

M A G Y A R -  É S  E R D É L Y O R  SZÁG.
P o z s o n y  Nov. J3dikán. Tegnap cleg) es 

országos ülés tartatott, mellyben Temes várme
gyének követe küldőinek nevében javallá: ké
retnék meg Ő Felsége, hogy m. Gróf Széchényi 
István urat, tekintve polgári ’s hadi érdemeit, 
a1 korona őrségi méltóságra kijclelendók közé 
iktatni méltóztatnék. Erre a’ gróf úr feláliván kö
szönetét mondott a' nevezett megye megemléke
zéséért ’s miden hivatal-kereséstől idegenségét 
nyilatkoztatva kiváná, hogy ez esetben, hol a’ 
királyi jusok gyakorlata világos, a’ javallat mel- 
lőztetnék-el. Ezután az Oct. 26dikán költ kegyes 
kir. leírás olvastatott-fel, mellyben 0  Felsége 
törvényes szokás szerént az elhunyt koronaőr 
Végh István ő Excjának halála által megüresült 
koronaőri hivatalra három nagyérdemű férfiakat, 
úgymint Sklabinai és Blatniczai báró Révay Já
nos, cs. kir. kamarás, belső titkos tanácsos ’s 
Turócz-vármegyei főispány ; Szilasi és Pilisi Szi- 
lassy József, Szent István apóst. kir. jeles rend
jének vitéze, cs. k. tanácsos, Hétszemélyes-táb
lai közbiró, dunántúli ev. reform, superintendent!- 
ális főcurator és Torna-vármegyei főispány; végr* 
Németújvári gróf Batthyán Imre, belső titkos ta 
nácsos, hétszemélyes táblai közbíró ’s Zala-vár- 
megyei főispány Ő Excjokat candidálá. Kik kö
zül, miután Personalis ő Méltósága a’ Rendeknek 
azon kívánságát nyilatkoztatá, melly szerént sza
vazatukat egészen szeretve-tisztelt Nádorispán) 
ő Fensége ki jelentésére bízzák , főherczeg Nádor 
ő Fensége a’ koz szavazatot mindenek megelé
gedésére S z i l a s s y  J ó z s e f  ő Excjáhan egye
sítő; ki is ekép sokszoros éljen ’s örömkiáltá
sokkal Koronaőrnek választatott.

Ó cs. kir. Felsége Knorr báró status és con- 
ferentialis ministert tulajdon kérésére nyugalom
ra bocsátani, és kitüntetett hív szolgálatinak ju
talmául m. kir. Sz. István rend kis-keresztjével 

Második Ftteszlemtő.

díj fizetés nélkül díszesíteni kegyelmesen mél- 
tóztatott.

Tek. Pest-vármegyének Nov. Ildikén tartott 
közgyűlésében az országgyűlési követ urak tudó
sításaik* következésében határoztatott: hogy a’ 
duna-parton épülendő nagy nemzeti színház köl
tségeire szükséges 400-vagy több száz ezer forint
hoz e’ nemes megye részéről is szavazatukat adják* 
Addig is pedig, míg ama Nemzet díszéhez illő 
pompás nagy színház létesűlésre jutna, minthogy 
játékszínre a’ jelennek is szüksége van, ’s mint
hogy minden esetre jobb a’ kicsiny jó a’ sok sem
minél, a’ kerepesi utón tek. Pest vármegyének 
nagy lelkű hazafiságából épülő színház, mellynek 
falai már 2 ölnyire felvitettek, továbbra is hazafi 
tűzzel fog építetni ’s jövő tavaszkor kétség kívül 
fedél alatt lészen. E’ czélból küldöttség is jelelte- 
tett-ki, melly az építés siettetésére ’s egyébb 
szükségesekre felügyeljen ’s időről időre a’ nemes 
megyének tudósításait beadja.

A’ Pesti vakok intézetének most van 17 
növendéke; kik közül 8 az intézeti alapítványok
ból tartatik, a’ többi 9ből egyért fizet 0  cs. kir. 
Fensége az ország Nádorispánya, egyért Ő cs. 
kir. Magossága a’ Nádorné; kettőért Wenckheim 
grófné, szül. PálfFy Borbála, egyért gróf Zichy 
Károly úr, egyért gr. Eszterházy Miklós úr és 
kettőért szüléik. Az intézetbe minden szegény 
vak gyermek felvétetik neveltetésre, ha érette 
valamelly nagylelkű jóítévő alapítván) ul 2400 
pengő frot letenni, vagy évenként 144 ezüst fo
rintot fizetni kész — Gafsán Zala vmegyében 
Oct Isőjén tűz támadván, 38 lakház, az evang. 
templom, pap és mester-ház, sok pajta és takar
mány hamvadtak-el. Kubinyi Péter kir. tanácsos 
’s a’ kishont! evang. községek senior, inspector» 
Sept. 2í»dikén temettetett el Nyustban, Gömör- 
vármegyében. — Gróf Zichy Fcrencz főlovász- 
rnester ő Exeja Pozsonyban az utczai koldulást

t
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megszüntető intézet költségeinek előleges fedező 
sire 600 pengő frot ajándékozott.

Zágrábba Nov, 7dikén érkezett az 1831 tői 
fogva Riininibcn (pápai status) feküdt Sz. György 
határőr-gyalogezred első bataliona Tanárky Sándor 
őrnagy parancsnoksága alatt, innét Bellovarba 
szokott állási helyére utazándó. A’ zágrábi újság 
erre is valamint minden határ-ezredekre érdem
iéit dicséreteket halmaz. — Főtiszt. Szeberinyi 
János bánya*kerületi evang. superintendens úr 
közelébb a’ Bács-szeremi esperestségben teszi egy
házi hivatalos látogatásit. Ez esperestségben van 
20 evang. anya-ekklézsia mintegy 45 ezer lé
lekkel.

Ko I o z s v á  r11 Nov. 7. Itten a" szüret csak 
most végződik, az ország némely részeiben még 
most is foly. Augustus és September három el
sőbb heteiben tartott hideg esőzések a1 szőllőt 
úgy elkéslelteték, hogy még Sept. 20dikán nem 
lehete édes szőllőt találni, ’s alig lehete remény 
hogy egresiénél egyebet szűrni lehessen. Septem
ber utolsó ’s Oct. két első heteiben járt meglehe
tős időjárás a’ szőllőn majd csak nem csudát tett, 
’s ámbátor azon innen is nagyobbára esős időnk 
járt, csak ugyan az egész országban az 1832ki 
bornál jóval jobb ’s közepesnek nevezhető bort 
szűrnek, a’ bor jóságát bővsége pótolja. A’ ga
bona gazdag aratás, ’s törökbúza igen bőv termé
se nagy áldás vala Erdély tavalyi szűk termés 
miatt majd nem éhei hálásra kénszeredett szegény 
lakosinak; innen a’ törökbuza árra negyedrészre: 
16kupás vékától 2 f. 24 xról 30 — 42 krajczárra 
szállott váltóban.

Szeben Oct 26. Mai nap iktatá-bé főkor- 
mányszéki tanácsos ’s a’száz nemz. grófja Va c h s- 
man n János úr, ő Felsége által a’ választás sze
rént megerősített hivatalokba idősb S c h r e i b e r  
Simont polgámester s Szebenszék főtisztjének, 
\  a l l e r  G o t t l i e  b-et város és szék bírájának, 
V a j d a  Józse f - e t  királybíró ’s poiitziai direc- 
tornak, B a y e r  Györgyöt pedig oratornak, in- 
nepélj'es szertartással.

Kolozsvárit Halley üstököse Novemb. 6ikán 
estvéli 7 óra után 3 fertály hétig még szabad 
szemmel, ámbár gyengén látható volt déltől nyú- 
gotfelé, az Ophiuchus jobb lábán íl, az F ĉcliptiká* 
hoz, és igya'naphoz már közel. Csővel üstöké is 
jól látszott.

V e s z p r é m b ő l .  A’ hosszas esős-idő fagy- 
ra fordult ‘s kemény télre. A’ badacsonyi szüret 
is bevégződött s következése az lett, mit a’ töb* 
bi balaton-vidéki szőlőkről nem rég jelentettünk 

Döbrentei Gábor k. tarto;nánybi/.tos urat, kiszabad* 
sága idejét mint a’ magyar tudós társaság küldöttje, 
régi magyar nyelvi emlékek felkeresésére fordítja , Já- 
szón Richter Aloiz prépost nr különös figyelemmel fo
gadó 's a' társaság czéljai elősegítésére ottan az emlí
tett utazó által kijegyzett minden régibb magyar írat 
hír másolatait, a’ társaságnak kedveskedésül adandja. 
A’ legszívesebb gonddal segité a1 keresések körül 
búré Fiseher Norbert snbprior és couventualis, va
lamint Fedák Pál, főjegyző. A’ tisztelt praclatus nr 
elintézésére továbbá, a’ kassai kir. convictus regense 
Kruppay János ur előreineghítta Döbrenteit kassai prae- 
monstróti társival, ’s a’ főtiszt. Regens ur mindent buz
gón elkövet a’ keresések kényehnesítésében. Teljes 
készséggel nyittatott meg Kassa ns városának levél
tára is Döbrenteinek a* város bírája Fedák , és főjegy
zője Styller urak által, valamint Klestinszky t. Abauj 
vármegyei levéltárnok által. Megengedtetett neki eddig 
részben, ugyan Kassán, Sztáray grófok levéltárának 
megtekintése is, mert hiszen a’ m. t. Társaság semmi 
nemzetségi jogot illető leveleket nem kivan, hanem 
csak olly régi iratokat kerestet magyar nyelven, mel- 
lyek könnyen közre adathatok ’s a’ nyelvnek elavult 
szavaikra, ’s szószerkezeteikre nézve vagy régibb alak
ját vagy keleti históriáját világosítják fel A’ Sztáray 
grófok levéltárában Döbrentei, eddigi útjában, a’ más 
három levéltárhoz képest a’ legrégibb magyar iratot 
találta. Fzen utazás sikere bővebben majd az utazótól 
a’ m. t. Társaságnak beadandó tudósitásából fog ki
tetszeni.

N A G Y B R I T A N N I A .
Wellington herczeg közelebbi gyenkélkedé- 

séből felgyógyult. A’ John Bull kéri a’ nemes 
herczeget, hogy e’ mostani durva időben mégis 
csak zárt határban kocsizzék inkább, mint nyilt 
bricskában; mert az ő drága élete az ángol nem
zet reményének vas macskája.

Raphael és O'Connell urak közre bocsátott 
levelezéséből megvalósult, hogy O’Connell par
lamenti követségét pénzen vette-meg, ’s most már 
közönségesen hinni kezdik, mind azt, hogy az 
ő viselete nem olly tiszta, mint elhitetni akarná, 
hanem pénzel van összekapcsolva; mind pedig 
azt, hogy ó maga sem hiszi azon dolgokat, mcl-
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lyeket lazító beszédiben hirdet, hcnem csak né- 
meliy irlandi fő katholikusoktól liasználtatik 
úgy, mint Belgiumban a' revolutio élőit és után 
Dr. Potter, ki a1 gesztenye megsültével félre to 
látott 's elfelejtetett. Egyébiránt a’ dublini assi- 
sek széke két hónapi fogságra ítélte O’Comtellt, 
mint részesét az Aug. 3dikán Dublin utczáin tör
tént csoportozásnak , mellyben az ottani recorder 
gorombasággal illettetett.

A Courier ellenmond a’ parlament eloszlatá
sáról repkedő hírnek, de a’ conservativ párt hír
lapjai erősen állítják azt; mert a’ whig ministe- 
rium, ha mielébb lebukni nem akar, elhatározó 
lépést tenni kéntelen; hogy pedig eloszlatás áltál 
erősbülést nyerne, igen kétséges, és ha e’ rend
szabást halasztja, bizonyos jele annak, hogy 
tart tőle.

Charleville grófnak, kit Sir R. Peel tőn ka
marássá, Nov. Isőjén történt halálával egy ir
landi pair helye üresült-meg, ’s a1 Courier re
ményű, hogy ezt alkotványi elvek barátja, mint 
Lismore vagy Rosztnore lord, fogja betölteni. Az 
elhunynak czímzete ’s jószága Tullamore lord
ra száll.

Az udvari újság jelentése szerint, Sir Ed. 
Cromwell Disbrow, eddig a’ svéd udvarnál rend
kívüli követ ’s meghatalmazott minister, ugyan 
illy tulajdonsággal Hollandiába küldetett. John 
Duncan Bligh, Petersburgban követségi titoknok, 
Svéczia és Norvégia királyához rendkívüli kö
vetté ’s meghatalmazott ministerré; John Ralf 
Mibanke, Frankfurtban követségi titoknok, Pe- 
tersburgba követségi titoknokká; Francis George 
Molynens pedig a’ frankfurti követség titokno- 
kává, neveztettek.

Minap a’ gazdasági egyesület évenként tör
ténni szokott ebédjekor, „Stanley lordért és az 
egyesült ország aristokratiájaért,“ nagy tetszés 
közt áldomás üríttetvén, Stanley lord, mint el
nök , köz felszólításra e’ beszédet mondá: „U- 
raim! A kifejezést, miként az aristokratiát ne
vemmel kapcsolák-össze, reményiem, egész Ang
lia úgy fogja érteni, hogy ez nem egy külön 
vált, ’s a’ nemzet többi részétől átléphetetlen 
korlátokkal elrekesztett testületet jelent, hanem 
mindazokat magába foglalja, kik születésük, kül
ső viszonyaik ’s vagyonuknál fogva a” népnek 
fejei, és e’ miatt kétszeresen nehéz ’s feleletes 
állapotba vannak helyezve; reményiem, hogy'

az aristokratia szó, azon további vizsgálatra ve
zetem! , hogy ezen aristokratia a’ legcsekélyebb 
s alacsonyabb néposztály előtt sincs elzárva (tet

szés). Maga e’ grófság is számtalan példáit adhat
ná ennek , de talán egy sincs olly kitűnő, mint 
az , mellyel egy férfi történetében látunk, ki a’ 
társaság legalsóbb osztályából, attya és saját ér
demei által, az ország aristokratiájának sorába 
emelkedett (t. i. Peel). Adja isten, uraim, hogy 
ez sokáig legyen az országnak büszkesége ?s di- 
csőssége, hogy létezzen olly férfiak egyesülete, 
kik magas helyzetük mellett is felelni tartoznak 
minden tetteikről a’ köz véleménynek, és a’ kik 
magas állásukról sejdíthetetlen fokokon közeled
nek az alsóbb osztályokhoz, úgy hogy társasá
gukba mindaz eljuthat, ki jó észtehetséggel va
lódi szorgalmat párosít (tetszés). Megbecsülhe
tetlen jótéteménynek tartom olly cselekvésre in
dító ok , és olly czél létezését, melly némellyek 
elibe azért tűzetett, hogy arra törekedjenek, má
sok elibe pedig azért, hogy azt bírószék elibe 
állítsák, és ha tetszik, rostálgassák; és ezért 
büszke vagyok nevemet az angol aristokratiaéval 
egy ütt hallani. De ha valaha olly nap is viradna- 
fe l, mellyen az aristokratia feledné azt, hogy 
nem csak előjusok, de kötelességek is vannak 
elibe szabva, úgy jobb volna ezen aristokratia 
létezésének megszűnni. Én azonban hiszem, hogy' 
illy nap sohase fog feltűnni. Bízom abban, 
hogy minden osztály ok érzeni fogják a’ kölcsö
nös függést, mellyben egymástól állanak; hogy 
sem a’ földesúr a’ bérlőtől, sem a’ bérlő a’ föl
desúrtól magát függetlennek nem tartja, és hogy 
minden osztályaik meg vannak győződve a* nagy' 
igazságról, miként az egésznek szerencséje, di- 
csőssége és jóléte az egyesek jólétében ’s egy et
ért ésében ál l “

Wharncliffe, tory lord, nem rég Yorkban 
tartott beszéde alkalmával azt állttá: hogy az al
só házban sem London, sem az ország fensőbb 
köreinek jóléte ’s értelmessége nincs előképez
ve. A’ nép vezérei, ’s hizelkedői viszik a’ 
szót minden rendszabásban, ’s tulajdonképen ők 
az igazgatók mind az alsó házban, mind a’ ka
binetben. Hasonlóan nyilatkozott Josua King ne
vű pap is egy chesteri lakoma közben: „Annyi
ra irtózom, mondá, mindazoktól, kik az irlan- 
di egyház kirablása mellett szavaztak, hogy szé- 
gyenlenék valamelyikükkel egy szobában lenni,
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hanemha e” t ó  feltétéi alatt: t. i. kalapomat 
szabad legyen fejemen tartani, nehogy azt vala- 
mellyik ellopja, és pénz nélkül mehessek oda, 
nehogy azt zsebemből kivegye.“ A.1 Standard pe
dig legújabb számaiban azt mondja, hogy az al
só ház szabadelmü többsége koldusokból áll, kik 
helyeiken ülnek rendesen, hogy hideg időben 
meleg szobát találjanak. Ellenben a' Spectator 
felszámítja a' szabadelmü többség valamennyi tag
jait, ’s vagyonukliozképest bizonyos osztályokra 
különzi, mi szerént a’ többség 320 tagja közül 
207 tag a’ pénzes és földbirtokos aristokratiához 
tartozik, ’s köztük 68 olly lord-íiju, kik attyok 
utóbb szülött gyermekei,’s nagy földesurak; a’töb
bi J13 tag közül 53 gazdag kereskedő, pénzvál
tó és kézmű birtokos, 25 ügyész, 12 katonatiszt, 
és csak 23 (mint Dr. Bowring, Roebuck, a’ két 
Ruthven, a’ két Bulwer ’stb ) nem szállíttathat
nak ezen osztályok közé, ’s nem mondathatnak 
vagyonos férfiaknak, de azért jelesek értelines- 
ségöknél fogva, ’s részint kisebb jószágokat is 
bírnak.

F R A N C Z I  A O R S Z Á G .
Orleans kir. herczeg Castor gőzhajón Oct. 

31dikén indúlt-el Toulonból Corsicába, innen az 
afrikai partokra menendő.

Fieschi, a’ Bon Sens szerint, sebjei miatt 
elméjében megháborodott« Egy hónappal ezelőtt 
egy pairné hozzá menvén, olly udvarisággal 
beszélt vele, millyet csak Pasquier úr mutatott 
eránta, ’s Fieschi annyira belé szeretett, hogy 
egész nap róla beszél, egész éjjel róla álmodo
zik,  ’s a’ melancholia, melly őt elfogá, majd
nem romanhőst csinálhatna belőle. Ez a’ pair- 
szék előtti vitatást szövevényessé teheti. Morey 
valamivel jobban van, de igen gyenge, ’s az 
orvosok nem reményük megtarthatását.

A’ belga hírlapok szerint Gérard marsai azt 
nyilatkoztató, hogy a’ belga kamarák által neki 
szavazott kardot el nem fogadhatja; vont kodásá
nak okai azonban nem említetnek.

Schnitzler úr, ki ezelőtt hat évvel, az orosz 
birodalomnak, hol darab ideig lakott, közönsé
ges statistikáját kiadta , közelebb ism ét: „La 
Rujsie, la Pologne et la Finlande“ czím alatt, 
az említett birodalom környületesebb statistiká
ját botsátá-ki, mellyre a’ Journal des Debats- 
illy észrevételeket teszen: „Ezen adatokból mit 
fogunk Oroszországról ítélni L  Azt , hogy Ü-

roszorszig gyenge, hogy hatalmának épülete 
rosszul van összerakva, ’s könnyen mcgtvndít- 
hetől Koránse! mert ez elbizotság volna, pedig 
nekünk semmise veszélyesebb, mini Oroszországra 
nézve nagy bátorságban lennünk Mi azt ítéljük, 
hogy Oroszországnak egész ereje még ki nem fej
lett , de már fcjledezni elkezdett; hogy annak 
különféle részei rendiihctetienül talán még nin
csenek egymással összekötve. Továbbá azt is szük
ség meggondolni, hogy az európai társaságok
tól különböző orosz tái saság önmagával nem baj
lódik , ’s benne társasági viszálkodás nem pe
zseg. Történtek ugyan ott nemzeti felzendülések, 
sjövendőben is történhetnek. Lengyelország fegy
vert foghat Oroszország ellen; Lithvania ismét 
követelheti függetlenségét; az ukrainci kozákok 
végre békétlenekké lehetnek a’ miatt, hogy het- 
manjok a’ császár fija, ’s természeti hetmanjok 
nincs; de társasági lázadásnak, ’s a’ néposztá
lyok egymás ellen támadásának eddig még ár
nyéka sem volt köztük. Oroszországban különbö
ző hazájok van a’ kozákoknak, lithvániaknak, 
linlandiaknak, Nagy és Kis Russia lakosinak; 
de háborúban mindezek csak oroszok, ’s a’ tá
bor közös honjok. Tudjuk ugyan, hogy egy 
miveit ’s minden részeiben egyenlően virágzó 
status, mi legfensőbb csúcs a’ miveltségnek, e’ 
ponton sokáig megállapodva é l , csupán jólétének 
fentartásával 's éldeletével foglalatoskodva. De 
hogy egy még míveletlen, rósz állapotban lévő, 
tökéletlen nép nyugodtan ’s mozdulatlan marad
jon, ez még sohase jött-elő a’ történetekben. 0 -  
roszország, melly Nagy Péter óta saját kimive- 
lésére, gazdagítására ’s termékenyítésére fordít
hatta volna munkásságát, eljutott-e már a’ pont
ra , hol nagyobbodásának megállapodnia kell ? 
Lemond-e a’ hódításokról, ’s inkább a’ vasuta
kat, gőzerőmi veket’s tb. használandja? A’ hábo
rú helyett, melly csak szegény ’s durva képzele
tű népeket ingerel, a’ szorgalom békés munkáit, 
mellyek csak már gazdaggá lett nemzetek előtt 
kedvesek, túzendi-e-ki sokféle népeinek közös 
ezé Ijaul ?

A’ cassatioszék főügyvéde, Dupin úr, Nov. 
3dikán a’ törvénykezések megnyitásakor tartott 
beszédében többek közt azon időszakot rovogat- 
ván , „midőn Meaupeon kanczellár, a’ } a lamen- 
tek ierontója, méltóságát annyira lealázá, hogy 
hivatali köntösében Dubarryval szembe kötősdit
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játszók, minél fogva éppen nen csudálhatni, 
hogy a" korona első tanácsnokinak illy lealázása 
olly revolutiőt készíte, mellében a’ szuvas par
kig lesüllyedt thrón elenyészett — a’ hallgatók 
ebben a' Grand-Vauxi esetre czólzást sejdíték, ’s 
nevetésre fakad ak.

A' Journal des Debats Oct. 3ldikén ezt írja: 
Jelenleg a’ külső vagy belső politikának egy 
pontja sincs, iiieiiybeii teljes egyetértéssel nem 
volna a1 ministeriuin, ’s ezt, valamint a’ spanyol 
kérdés, úgy a’ kamatok átváltoztatása sem hoz
hatja meghasonlásba; minthogy az oppositio már 
e’ kérdést feszegeti. A’ kabinetben senkise szán- 
dékozik c’ kérdés megfejtését a kamarakra bíz
ni ; mert elsőbb kérdések is vannak eldöntendők, 
's oktalanság volna a’ sok politikai döféseket még 
íinancziai döféssel is tetézni. Az ország átaljában 
••gy kis nyugalmat, jövendőt és állandóságot ki
van. F kétség közti élet végre minden erőt, ked
vet ki fogyasztani, ’s bizodalom helyett csak elé
gedetlenséget szülne mindenütt. A’ közjövedelmi 
minister nem csak a’ közjövedelmekben, hanem 
az egész politikában jártas minister; tudja ő szint
úgy , mint a’ többi ministerek, mi illik az idő-1 
höz. Az oppositio mindent, még Francziaorszá- 
got is össze akarja háboritni Angliával; a* két 
hatalom elégedetlenségének komoly tárgyait hord- 
ja-elő, ’s majd hogy szakadást is nem rebesget; 
nem igen látszik tudni, hogy valamint magános 
emberek, úgy népek közt is az a’ jó és erős ba
rátság, melly belső sympathián, elveken, közös 
érdekeken és költsönös engedményeken nyug
szik. Francziaország nem vágy Anglia belső ü- 
gyeit igazgatni; az angol kabinet sokkal okosabb 
mintsem Francziaország belső dolgait igazgatni 
akarná. Maga házánál mindenik úr, ’s legjobb 
bírája saját helyzetének. Angol minister nem 
vonja számadásra a’ franczia kormányt azon törvé
nyekért, mellyekkel nem az ángol, hanem a’ fran
czia sajtó tévelygéseit korlátozá; franczia minister 
viszont bár milly rossznak ’s veszélyesnek találná 
is 0  Connell úr szavalásit az alkotvány és pairség 
ellen, nem fogja kívánni hogy az ángol kormány, 
O’Connell úrnak száját dugja-be, vagy ne közle
kedjék vele. Mindenik saját nézete szerint gondos
kodik ügyeiről; azért hogy valaki szövetséges, ab
ban, mi a’ közös érdeket néni érinti, szabad marad 
Tehát mi támaszthatna viszálkodást Francziaor
szág és Anglia közt? Talán a’ spanyol ügyek?

Hiszen a’ két hatalomnak itt is egyenlő érdek»* 
’s elvei vannak; mindketten a’ spanyol királyné 
ügyének és alkotványi monarchiának győzedei- 
mét óhajtják. D. Carlos despolisuiusa mint An
gliának úgy Francziaországnak sem tetszenék, 
az anarchia pedig egyiknek sem volna kedves. Ha 
Mendizabal úr politikája eleinte a’ párt felekhez 
szítani látszék, úgy helytelen volna őt első tettei
ből itélni-meg, fontolóra nein véve a’ terhes kör- 
nyületeket, mellyek közt a’ statushatalom rábi- 
zatott. Az oppositio leginkább a’ Pyrenäus hatá
rain divatozó dugasz áruskodást lobbangatja a’ 
franczia kormány szemére. De az angol kormány 
saját tapasztalásából,tudja, milly elmések és me
részek az áru-belopók minden akadály legyőzé
sében, ’s őket egészen meggátolni a’ legjobb aka
rat mellett is lehetetlen. Tehetne-e többet a’ fran
czia kormány? Nem tart-e 20 ezer embert a’ ha
társzéleken ? Nem küldött-e különös biztosokat 
az ottani tisztviselőket serkenteni ’s rajok felü
gyelni? Azon határszélek hírlapjai nem panasz- 
kodnak-e a’ kormány szigorúságáról, hogy a’ két 
ország közti kereskedést eltiltja, midőn itt lágy
sággal vádolják azt? Ha a’ Pyrenäus szorosain 
elzárni akarnák az áru-belopást, 100 ezer ember 
volna szükséges. Továbbá arról is beszélnek, hogy 
a’ franczia kormány elvesztő Madridban befolyá
sát. A’ franczia kormány sohase vágyakozott 
Spanyolországot és Madridot Parisból kormányoz
ni; rendszert sohase akart tolni a spanyol kor
mányra , ’s nem ő nevezte vagy bocsátá-el a’ rr- 
gensné ministereit. Tiszteli ez mások független
ségét, kívánván, hogy az övét is tiszteljék. Mad
ridban kell annak lenni, ki Spanyolországot kor
mányozza. Nincs olly erős váll, melly idegen 
kabinetet távolról igazgathatna; ez XIV. Lajos
nak sem sikerült. Francziaországot a’ közös ér
dek, alkotványi ügy és egyenlő elvek kapcsolják 
Spanyolországhoz. Ha az oppositio a’ kormány 
befolyásáról beszél, úgy azt nem vesztette-el a’ 
kabinet, mert ezt nem is akarta. Francziaország 
és Anglia a’ madridi hitel-verseny miatt össze 
nem háborodhatnak. Váljon, mikor hitelünk az 
oppositio nézete szerint olly nagy volt, látta-e 
valaki, hogy Anglia ránk irigykedett volna ? 
Miért irigylenők mi az ő hitelét ? Madridban u- 
gyanazon helye van mind a’ két hatalomnak, 
mint a’ királyné barátinak, ’s aző ügyének sikere 
mind a’ kettőt érdekli. Talán a’ keleti kérdés
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miatt hasonlanak-megf Igen de jól tudják ám ók, 
hogy Europa súlyarányát csak az ő egyességök 
tartja-fen, és ha Francziaországnak szükséges Ang
lia, ennek is szüksége van Francziaországra. 

OROSZORSZÁG.
Odessa, Oct. lödikán. Woronzoff gróf fő- 

kormányzó tegnap Bielaja-Tserkieffbe utazott. 
Strogonoff gróf Oct. 13dikán érkezeit-vissza atlie- 
uei utjából. Pluto angol gőzhajó Nikolajeffből ide 
visszajött, kapitánya, Duffill úr, Durham lordot 
Bielaja-Tserkieífbe kísérendi. Nikolajeffbe Oct. 
lOdikén érkezett a1 lord; más nap Lasareff ad- 
mirálnál ebédelt, ki az angol király egészségéért, 
Durham lord viszont császárunkéért ivott áldo
mást, 's az elsőre angol, a' másikra pedig orosz 
dalok zendültek-meg. Ezután a követ ismét fel
emelvén egy pohár champagneit: „E1 poharat, 
úgy mond, az orosz hajósereg becsületéért ürí- 
tem-ki; kívánom, hogy ez legfensőbfc csúcsára 
emelkedjék a' hatalomnak, hogy közte és Nagy- 
britannia flottája közt mindég jó egyetértés ural

kodjék, 's ezek mindég csak olly czélból talái- 
kozzanak-össze, hogy egyesülten a' közönséges 
haszonért 's a' két status dicsősségeért munkálja
nak. E’ kívánságomhoz kapcsolom Lasareff ad- 
iniral egészségét.44 Durham lord Oct. I2dikén 
folytató útját Kiew fe é

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinapol, Oct. 18dikán Milos feje

delem tegnap fényes pompával vön búcsút a' sul- 
tántól, ki őt ismét czifra szerszámú arab lóval aján- 
dékoztameg; hit\ese számára pedig gyémántokból 
készült drága virágot ada-át. A’ fejedelem kísérői 
közül German M. 's Petronievich Abrahám taná
csosok, Givanovics kabineti titoknok, és némelly 
Serbiában maradt tisztviselők, a' török [ftichont 
nyerék a' sultántól. Serbia kormány formájáról 
bizonyosnak hallatszik , hogy az egészen monar
chiái leend, ‘s az új alkotvány eltöröltetik. 

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Orosz császár 0  Felsége 16 rendű jószágról 

oszta-ki közelebb adománylevelet Lengyelország
ban. Örökösödés alkalmával az adoinányjószágo- 
kát feldarabolni nem szabad,sem elidegeníteni,vagy 
újkötele/ésekkel terhelni. A jószág csak törvé
nyes és görög vallásu legidősb gyermekre szál; 
fi magzat megelőzi a' leányt. Ha egyenes ágban 
örökös nincsen, a' mellék ágra száll; ha pedig az 
egész nemzetség kihal,  a’ kincstárra; mint szin

té n  a k k o r  i s ,  h a  a z  ö r ö k ö s  n e m  o r o sz  n e m e s  v a g y  
n e m  g ö r ö g  v a llá su .

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
G ö r ö g o r sz á g  á lla p o tjá t ig e n  sz o m o r ú  s z ín e k 

k e l  fe s t i  a ’ J o u r n a l d e s  D e b a t s ,  as e z t  A r m a n s -  
p erg  g r ó f  p o lit ik á já n a k  tu la jd o n ítja . , ,A ’ k ir á ly  
n a g y k o r ú sá g a  u t á n ,  ú g y m o n d , m in d é g  r e m é n y 
b en  v o lt  a ’ r e n d sz e r  v á lto z ta tá s a , 's ez  e s z te n d ő 
n é l t o \á b b  fo jtá  e l a' k ö z  z ú g o ló d á s  k itö r é s é t .  
D e  m á r  m o s t ,  m iu tá n  e ’ r e m é n y  e le n y é s z e t t ,  's  
a' r e g e n s s é g  e lő b b i e ln ö k e ,  A r m a n sp e r g  g r ó f, a ’ fő-  
k a n c z e liá r i  k ü lö n ö s  c z ím z e t  á lta l h a ta lm á b a n  m e g -  
e r ő s ít e t e t t ,o l ly  f e n y e g e tő  za jg á s  m u ta tk o z ik ,m e l ly  - 
n e k  m in d  G ö r ö g o r s z á g r a , m in d  E u r ó p á r a  n é z v e  
sz o m o r ú  k ö v e tk e z é s e i  le h e tn e k . A ' p o l i t ik a i  in t é 
z e te k e t  t e k in t v e ,  n e m  k e l le n e  sz e m  e lő l  e l t é v e s z 
te n i , h o g y  a ’ g ö r ö g  n é p n e k , a' p á r tfe le k  é s  p o l
g á rh á b o rú  m e lle t t  i s ,  tö b b  é v e k  ó ta  ju s a  v o lt  
m a g á t k é p v is e lő i  á lta l k o r m á n y o z n i , é s  h o g y  a' 
lo n d o n i e g y e z é s t  a lá ír t  h a ta lm a k  a' k iv ív o t t  t e -  
v o lu t io  t e r m é s z e té b ő l  m a g á b a n  fo ly ó  r e n d jé t  
a' d o lg o k n a k  v á lto z ta tn i n e m  a k a r tá k  's n e m  is  
v á lto z ta th a ttá k . V é g r e  ta r to z o tt  v o ln a  a’ r e g e n s 
s é g  m in d e n  te k in te tb e n  n e m z e t i  h a ta lm a t m u ta t
n i ,  k ü lö n ö se n  fjed ig  k e le t  ü g y e in e k  ú jab b  s z ö 
v e v é n y e  m ia t t ,  s e m m i k iz á r ó  b e fo ly á s h o z  n e m  
k e l le t t  ^ ó ln a  h a j ta n ia , m e lly  G ö r ö g o r s z á g o t , ha  
v é d h a ta lm a in a k  é r d e k e it  a' k ö r n y ö le te k  Ö sszeüt
k ö z é sb e  h o z n á k , k ö n n y e n  k o c z k á r a  v e th e t i .  1- 
g a z , h o g y  e' v is e le t é t ,  m e lly  c sa k  az  o r sz á g  f e k 
v é s e  á lta l j e le i t e t e t t - k i ,  t is z ta  lá tá sú  férfia k  n y i l 
vá n  a já n lo t tá k , k ik  G ö r ö g o r s z á g ir á n t  n a g y  r é s z 
v é t te l  v i s e l t e t t e k ,  é s  h o g y  e z  a ’ s z ö v e ts é g e s  h a
ta lm a k  e r e d e t i  é r z e lm é v e l  's  töb b  r e g e n s s é g i  ta 
g o k  v é le m é n y é v e l  m e g e g y e z e t t . D e  c sa k  h am ar  k i 
tű n t , h o g y  A r m a n sp e rg  g r ó f  k ö te le s s é g e it  é s  fe je 
d e lm e  é r d e k e it  m á sk é p e n  é r ti. A d jo n  c sa k  sz á m o t  
a ’ k ö lc s ö n r ő l ,  m e lly e t  h a sz n o ssá  te n n i n e m  tu 
d o t t ,  a ’ n e m z e t i  s e r e g r ő l ,  m e lly  n in c s  ö s s z e sz e r -  
k e z te tv e ,  a' te n g e r i e r ő r ő l ,  m e lly  n y o m o r ú  á l la 
p o tb a n  v a n , a' k ö z  o k ta tá s r ó l , m i erá u t se m m i  
r e n d e lk e z é s ,  é s  a ’ b e lső  ig a z g a tá s r ó l ,  m e lly b e n  
k ö lt s é g e s  d e  e g é s z e n  s ik e r e d e n  v á lla la to k h o z  k e z 
d ett. K é r d jé k  t ő l e , h o l v a n n a k  a ’ n e m z e tn e k  o l ly  
so k sz o r  é s  r é g ó ta  íg é r t  a lk o tv á n y i  b i s t o s í f v á n y o k ,  
m e lly e k n e k  m e g  n e m  ad ása  so k  v is s z a é lé s e k n e k  
a jtó t n y ito t t .  A ’ g r ó fo t k ö r n y e z ő  fé r fia k r ó l íté l
v e ,  a z t h ih e tn é  az  e m b e r , h o g y  ő  az  o ro sz  b e 
fo ly á s t  e n g e d i m a g á n  u r a lk o d n i ,  a' töb b i h a la i-
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mák kárával, mellyeknek Görögországban szin
te jusok van a1 befolyáshoz. A’ többi hatalmak 
képviselőit e körülmény indítá az orosz befolyás
ra mutató kinevezéseknek ellenmondani. E’ hely
zetet mielébb komoly figyelemre keli venni az 
északi hatalmaknak, mert Európa súlyarányát 
innen is veszély fenyegeti, mellyct szükséges el
hárítani. Ha a1 béke fentartása közös érdeke 
Európának, úgy Angliának, és Francziaország- 
nak különös érdekében áll egész kelet, de ki
vált Görögország függetlenségét megőrzeni. Sőt 
Görögországnak nagyobbulását ’s erősbiilését is 
óhajtani kellene, hogy az európai rendszerbe tö
kéletesebben léphessen, ’s az őt fenyegető gőg 
ellen új elemeket nyerhessen. Anglia és Fran- 
cziaország ugyan egyezési köteleztetés nélkül is 
vigyázna a’ görög kormányra, ’s meggátolná azt, 
hogy kizárólag Oroszországhoz ne hajoljon, vagy 
az alattvalók szükségeivel ’s kívánatival ellenke
ző politikai rendszer által saját létezését, ’s egy
szersmind kelet csendességét is ne koczkáztassa.“ 
Végre D aw kin, görögországi volt ángol követ
ről, ki Lyon úr által váltatott-fel, megjegyzi a’ 
Journal des Debats, hogy a’ dolgok mostani ál
lapotát ő is nem kevéssé eszközlötte, udvara 
érdekével 's utasításával ellenkezőleg.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrid Oct. 26dikán. A’ tegnapi udvari új

ság egy fontos végzetet közle, mellynek főbb 
pontjai ezek : „Minden 18-40 esztendős nőtelen 
vagy gyermektelen özvegy spanyol fegyverre szó- 
lítatik, ’s e’ pillanattól fogva katonának tekinte
tik. E’ felszólítás által összegyűlendő népmennyi
ségből százezer legény tüstént felfegyverkeztetik 
hadi szolgálatra, a’ tartományok népességéhezké- 
pést osztva-fel őket A’ ki 4 ezer reált fizet, 
ment leszen a’ szolgálattól. Az illy módon gyű
lendő pénz egyedül a’ hadsereg kikészítésére for- 
dítatik. E’ felszólításban foglalt személyek a’ mos
tani háborít elvégeztével négy hónap alatt mind 
clbocsátatnak. A’ ki jó viseletéről bizony ítványt 
mutat ’s a’ nemzeti őrségnél hat esztendei szolgá
latra kötelezi magát, hónaponként 20 reált fog 
kapni ráadásul. Jövő Dec. Isőjeig véghez kell 
menni a’ fel fegyverzésnek. “ — Ezt k. parancso
lat követi, melly a’ tartományok illetőségeit ki
osztja. Hasonlíthatatlan volt a’ lelkesedés, midőn 
de la Cruz színházban e’ százezer legény felfegy
verzésére nyitott aláírásnak szaporítása végett

színdarab adatott-elő. Csoportosan jelentek-meg 
a’ legbu/góbb hazafiak. Mendizabal úr a’ király
né páholyában volt; az e’ melleti páholyban pe
dig a’ három minister, és az angol *s franczia kö
vetek ültek. A’ királyné örömkiáltással köszön
tetett , ’s az ő , a’ szabadság és a’ haza tisztele
tére a’ felvonások közt dalok zengtek, ’s a’ car- 
listákon Lerinnél vett csekély gyözedelem heve- 
nyi versekben hirdettetett. A’ királyné játék u- 
tan Pradóba ment. A’ jövedelmet jó nagynak 
mondják. A’ százezer legény felfegyverzésének 
költségei naponként szaporodnak önkénti adako
zásokból. Mendizabal úr reményű, hogy a’ szol
gálat megváltásából is tetemes summa jövend-be 
e’ rémítő sereg kikészítésére. E’ rendkívüli szol
gálat alapjat ’s feltételeit kitűző végzet köz meg
elégedéssel fogadtatott. A’ százezer formaruha 
niegkészítése iránt is ugyanazon nap egyezés 
íratott-aiá 40,000 formaruhának Nov. ladikéig 
készen kell lenni, azután pedig minden két hét 
alatt 20 ezernek. Minden oda mutat, hogy a’ 
százezer ember 1836 Jan. lsőjén már formaruhá
ban álland. Ez aztán igazi nemzeti sereg leend; 
mert maga Spanyolország ad hozzá mindent, csak 
a’ puskák jőnek Angliából, mellyeknek készíté
sére fegyvertárainkban sok idő kívántatnék. Az 
alatt i s , míg e’ nagy expeditio készül, különféle 
pontokról seregcsapatok nyomulnak az ellenség 
ellen A’ Manzanaresben állott sereg útban van 
Alsó Arragonia felé; Espinosa 7-8000 embert ve
zet északra. A’ kormánynak meghódolt tartomá
nyokban mindenütt „északra, északraI“ kiáltás 
hallatszik, melly rö\ id időn egész Spanyolország
ban hangzani fog. Mendizabal úr minden párto
kat magához tud vonni , mit legvilágosabban bi
zonyít a’ felfegyverzésre ügyelő biztosságok ki
nevezése; ezeknek tagjai közt láthatni Falces, 
Isturíz, Ahumada és Miraflores neveiket. Leg- 
meghittebb kapcsolatban áll Mendizabal úr az 
előbbi cortes legtulsígosabb oppositiójának kép
viselőivel, Galiano és Isturiz urakkal A cortest 
megnyitó ülés a’ procerkamarától a’ procuradoro- 
kééra fog bízatni. Az Eco del Comercio így ír: 
„Párisi levelekből értjük, hogy a’ franczia ud
var egészen helybehagyja Mendizabal úr rend
szerét , és hogy c’ minister iránt minden igaz li
berálisok bizodalommal viseltetnek; csak a’ nya
kas doctrinärek boszankodnak, hogy mi határo
zottan az előhaladás útjára tértünk.u A Re vista
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oppositiói lap, »'gy szól a* közönséges felfegy vér
zés eránd végzetről: „E vegzeinek magyarazga- 
tásra semmi szüksége. A’ nemzet ajánlkozott, a’ 
kormány megegyezik benne, a" nemzet cseleked
ni fog. Csak egy pillanatnyi, de hatalmas erő- 
ködés kívántatik, 's bizonyos a’ győzedelem.“ 
E’ két oppositiói hírlap szava eléggé mutatja a' 
köz vélemény fordultát.

A’ Moniteur Nov. ődikén írja, hogy Cordo
va general Oct 24dikén Yittoriába érkezett, s a’ 
carlista sereg egyik része Salvatierrába, másik 
része pedig D. Carlossal Segurába vonult. Octob. 
27dikén az első részt megverte, ’s Salvatierrát 
elfoglalta; de Octob. 28ikán az egyesült carlista 
sereg előtt kéntcien volt Yittoriába húzódni, még 
pedig, mint a’ párisi börsen hírlelék, tetemes 
veszteséggel. Don Sebastian infant (ßeira herczeg- 
asszony fija) D. Carlos főszaJlasán van.

D. Carlos és Cordova közt a’ foglyok kicse
rélése iránt folyt értekezés többek közt oily hírre 
is alkalmat adott, mintha Cordova D. Carloshoz 
akarna pártolni, mire egy St. Jean de Luzből 
Oct. 20dikán költ magános levél , a’ boroszlói 
újságban, azt mondja, hogy ez ugyan még nem 
valósult-meg , de könnyen hihető Cordova kétes 
charakterénél fogva, mellyet így ír-le: Cordova 
nem a’ katholikus Ferdinand, I. Károly és II. 
Filep korában élt nagy kapitánytól származik, 
hanem egy szegény csméretlen famíliából, ’s még 
1820ban csak hadnagy volt. Az alkotványi zavar 
kiütésekor személyes esmeretségébe jutott Fer- 
dinándnak , ’s kellemes erkölcse, nagy elméje, 
és a’ constitutionálisok ellen támadása által ma
gát kitüntetvén, csakhamar ezredessé nevezte
tett a’ király kegyéből, mellyet gyakran, de 
csak mulólag, elvesztett. 1826ban a’ párisi kö
vetséghez adatván, San Carlos, akkori spanyol 
követnek szoros barátjává Ion, ’s csekély jö
vedelméhez képest szerfelett sokat költött, mi
ért őt Ferdinand visszahívni akará; de erről 
kéz alatt tudósítatván, Jóra ült ’s nehány nap 
alatt Madritba termett, egyenesen a’ királyhoz 
ment, ’s ártatlanságát és hőségét bebizonyítot
ta. Ezután generállá neveztetett, ’s követül 
Koppenhágába küldetett olly meghagyással, hogy 
különös parancsolat nélkül, a’ kir. kegyelem 
eh esztése alatt,  Madridba vissza ne merjen tér
ni; de Cordova érezvén személyes befolyását, 
engedetem nélkül ismét Madridba indul, ott elé*

adja,, miként Koppenhága nem neki való h ely , 
mert ellenségei, kik a’ királyéi is , mindég ás
kálódnak utálnia, 's berlini követté neveztetik. 
Ez alatt kiütött a’ júliusi revolutio, melly a’ íél- 
szigetet is izgatni kezdé, ’s miurán sok férfiak 
érzelme kétségessé lón, Cordova Lissabonba kül
detik követnek, mert D. Miguel lel Parisban 
1827ben személyes esmeretséget kötött Lissa- 
bonban, kormánya nézetéhez képest, nem csak 
D. Miguel mellé nyilatkozik, de még a hadsereg 
mozgásaiban is részt ve*zen. Alig hogy Ferdi- 
nánd meghal, ’s D. Pedro Lissabonba jő , Cordo
va azonnal színt változtat, ’s hogy megváltozott 
érzelmeit bebizonyítsa, a’ rebellis Don Carlos 
ellen vezérséget kér. Itt a’ kévéssé tapasztalt ifjú 
generál mindég szerencsétlen, miudég veszt, ’s 
a’ mint elhivatásat megpendulni hallja, ismét 
Madritba repül, honnan visszatér a' hadsereghez 
mint annak kormányzó generálja. III) en charak- 
terü Cordova, kitől a’ nagy észt, ügyességet és 
az időpont helyes hasznáiatatát megtagadni ugyan 
nem lehet, ’s a’ kinek most kezében v an a’ hadse
reg, Izabella koronája, sőt talán az egész spa
nyol nemzet sorsa.

A’ portugáli hadsereg küldést illető egyezés 
vége az előbbi számhoz: 7. czik. Spanyolország 
regens királynéja ígéri, hogy Ó leghívebb Felsé
ge seregei Spanyolországban az ő saját seregei 
gyanánt fogadtatnak, ’s bánnak velők. Ő leghí
vebb Felsége viszont ígéri, hogy seregeit azonnal 
visszahívja a’ spanyol földről, mihelyt a* praeten- 
dens ellen folyó háború elvégződik. 8 czik. E’ 
jelen egyezés 14 nap alatt, vagy ha lehet elébb 
is megerősítessék. Minek bizonyságául az illető 
meghatalmazottak nevöket aláírták. Költ Lissa- 
bonban Sept. 24dikén 1835. Palmella herczeg. 
E var ist a Perez de Castro.“

E G Y V E L G E S I I Í R .
Zürich szomszédságában közelébb egy tanuló 

(Lessing Lajos, 22 esztendős, Burkusországból 
való) meggyilkolva, testén 48 szúrással találta
tott. Esteli hat órakor (Nov. 3dikán) hagyá-el a’ 
tanulást, ’s egy fogadóba indult, hol barátainak 
születési napjára vendégséget akara adni. Bará
tai Öszvegyüllek ugyan; de neki a’születési nap 
halálnapja is leve. Hogy Lessing spion lett volna, 
mint gyaníták, levelezésiből nem valósult-meg. 
Orosz császár O Felsége Kiewben Oct. 21dikén 
fogadá Durham lordot.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza 498. sz.
Nyomtatja T r a t  l a e r • K á r  e 1 •/« Urak útezája 612 szám.



41. szám. HIRDETÉSEK November I l ik é n  1835*
A' - H a z a *  's K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

(1) Nevelő kerestetik. Tek. ns Pest vármegyében helyezett Nagy-Karos vá
rosában egy előkelő földes urasághoz házi n e v e l ő  kívántatik, kinek tudományokban és 
ném i‘muzsikában alapos esmérete lenne. — Bővebb értesítést a' feltételekről nyerhetni a  H a z a i  
's  K ü l f ö ld i  T u d ó s í tá s o k  I n té z e té b e n  Pesten a’ Zöldkert utczában 498dik szám alatt. (3)

(3) Juhbélyeg ’s más egyébb vasszer készítmények jelentése.
Azon köztetszés; mellyet az alulirt, az általa föltalált juh-bélyegekre nézve nyert, azon ujabbi 
jelentésre ösztönzi őt, hogy nála mindegyre találtatnak illy nemű kész, és tetszés szerint 
kiválaszthatandő bélyegek, 's hogy az illyeseket megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elégség tétetik azoknak megkészitése által. Hasonlóképen ajánlkozik, ló- és szar
vasmarha-bélyegek készítése tekintetéből i s , pontos szolgálatával. Találtatnak az alulirtnál 
végre még külön nemű vilanygébelyek ([Electrisirmaschinen) i s , a' hozzájok való szükséges 
liészülétekkel együtt ’s a' champegner butel(iákhoz masina. Költ Pesten Octoberben 1835.

U e is z  L ó r i n c z ,
polgári vasszer-készítő mester, úri utcza, báró Bruder ház.

(2) Hirdetmény* A' főméit, m. k. udvari Kamarának kegyes elrendelése kö
vetkezésében közhírré bocsáttatik : hogy ts nemes Baranya vármegyében kebelezett, a’ kir. 
fiscust illető Mindszenti uradalomnak Szent-Mártoni pusztájában mintegy 4700 mázsa jó szé
na és 600 mázsa sarju folyó észt. November 30kán a’ legtöbbet ígérőnek kész pénfc fizetés mel
let árverés útján el fog adatni. Budán Szent-András hava ü k én  1835. (3 )  2

(2) Örök áron clodondo jószág. Pesttől 3 órányi távolyságra a' szigetséghen 
helyezett szabadalmas Ráczkevi városában néhai B ú k o r  M á ty á s '  árváira maradott jószág, 
metly egy szép, 6 nagy szobát, két konyhát, pinezét, tágas ámbitust magába foglaló, ’sindel- 
lel fedett házból, — különösen épült, náddal fedett cseléd házból, kamarából, 8 marhára 
való istálóból, nagy udvarból, veteményes kertből, — ezeken kívül 1610 0  ölnyi szőllóből, 
több fás és gyümölcsös szigetből, szántóföldekből, kaszálókból, 2 szérüs kertből áll, szabad 
kézből örökösen eladandó. — Bővebb leírása és az ára iránt értekezhetni Pesten t. K u ts e r a  
L ó r in c z  tabularis ügyvéd úrnál, Zöldkert útezában 498. sz. a. t. Kultsárné asszonyság házában 
a* körösi udvar tőszomszédságában. (3 )

A* D u n a  V i z é n e k

Nov. 15-dikén 5 Láb,
— 17-dikén 4 Láb,
—  19-dikén 4 Láb,
— 21-dikén 4 Láb ,

i l l  a p ó t  j a  a ’ b u d a i

1 Hüv. 0 Von.
11 Hüv. 3 Von.
4 IIüv. 9 Von.
2 Hüv. 0 Von.

v i z m é r t  ék s z e r i n t  a

—  16-dikán 5
—  18-dikán 4
—  20-dikán 4

o f  s l e t t  183b-dikben

Láb, 1 Hüv. 6 Von.
Láb, 8 Hüv. 0 Von.
Láb, 4 Hüv. 0 Von.

A* Gabonának Pesti piaczi ára Nov. 20-bán 1835.
• í  váltó  gar.

Tisztabúza
Kétszer«!
Rozs 
Árpa

tinta k t x é p
iitrü alább▼alá pozsonyi m é 

rő váltó par. tiszta V5x̂ pszerű
103£ 96| 90 í Zab 33; 32
80 73 j — Kukoritza 40 38|
54* 531 48 Köleskása U6Í
43 40 ÍKöles _ _ _

Második Féleszt e1835.

P é n z f o l y a m a t :
B é c n  Norember 17-dikén 1835, középár.

(Status 5 pC. kötél. 
4 pC.
1830k i köles. 
1821 ki „

99H
217]

1834ki Status köles 
Kam. — pC. kötél. 
Bank Actiáké

140?],Cs. arany pC. agio
13$Sj7o 

l "



A’ m a g y a r o r s z á g i  t e r m é k e k n e k  f o l y ó  ára
e z ü s t  p é n z b e n ,

a ’ L e o p o l d i  p e s t i  v á s á r b a n  N o v e m b e r  1 9 - d i k é n  1 8 3 5 .
frt.tól frt.ig.

. _ 15.12 16. . — 17 19
— 78 —

72 75• — 23.12 2)
— .—
17 19
24 25. — 21 22.24
21 21.48

(i n —
18 18.24

mázsája 20 24
3.42 4
4.36 4.48

. párja 1.12 2. — 1.45 3

. száza 16 32. . párja 12 18
7 9
3 4

mázsája 35 36— 26 27— 30 34
100 darab 35 45— — — —— — 12 20— — 5 10

5.24 6— 4 4.48
mázsája 24 30. . — 12 14

• ~ 100
15

160
7°• 70 100

# 1000 darab 1.30 2egy font. — —. mázsája — —
• . — 9.30 10

8 9.15. . — 18.30 2()l
21.30 22

• • . — 24 25!• • . — 21 23.301
• . . — 14 16* • — — —J

pos mérője 3 3.12|
♦ . — 1.30 1.52

. . — 3.30 —• . — 3 45 4
. • • mázsája 27 30 J

R o b itse h  J ó z s e f  t .  k. 2 . E lö ljá r ó .

Gyapjú', egy nyirésü egész 
„ ...................... finom

• «
mázsája

frt.tól

144

| frt.ig.

,, nemesített finom . . . — 110 132
egy nyirésü középszerű — 90 106

j, közönséges . . . . — 53 87
55 két nyirésü finom té li . — 68 76
}) középszerű . . . . . — 52 64
,5 közönséges . . . . . — 40 49
55 finom nyári . . . . . — 66 75
,5 középszerű . . . . . — 50 62
5, közönséges . . . . . — 36 49
5, bánáti Zígara kézmos . — 33.30 37
,5 • • • — úsztatott . — — —
,, magy. juhgyap. kézmos . — 26 29
5) . . . .  úsztatott . — 23 • 27

Dohány: debrői lső faj mázsája 22 28
,5 . • — 2 ik — . — 16 18
55 • . — 3ik — . . . — — —
„  debreczeni lső faj . . . — — —
5 5  . . 2 ik ' • . . — — —
5 5  • —  • 3ik —  . . . — — —
, 5  pécsi . lső  íaj . — — —
5 5  *** . • 2 ik —  * . — — —
„  —  . . 3 ik —  . . — — —
, 5  szegedi lső faj . . . — 12
„  -  - 2 ik —  . . . — 8 9
5 i . 3ik —  . . . — 430 5.12

B or:  tokaji aszú . . . egy álalag 2 0 75
,, menesi — . . .  — akója 30 80
„  budai veres ó . . — — 4 12
„ —  új . . —• — 2.30 3
,5 —  fejér ó . . — — 4 1 0
„  —  új . . — — 2.24 a
„  pesti kőbányai ó . — — 4 1 0
„  —  . . .  új . — — 3 3.12
„  hegyi tejérfiés veres ó . — 3 15
„  —  —  • —  uj . • "" 2 4
„ honi fejér és veres 1.24 1.42

Borkő: veres . . . . • mázsája 9 11
5 5  • f e j é r ........................ . — 12 13

Bor szesz: 3 2  grád . . . . akója 12 12.30
Pálinka: gabona . . . . . — 6 7

5 , . . seprű és törköly . — 7 8
5, . . bánáti szilva . — 6 8.48
53 . . szerémi . . . _ 8.30 10

• Piskolcz: rozsnyói . . . mázsája — —
,5 • . liptói . . . . , — 10 1 0 .4 5

M éz: bánáti fejér . . . mázsája 16 30 20
55 — sárga. . . . . — 16 17.36,, — barna . . . — - , -

D u m tsa  D e m e te r  s. k . 1 . E ló ljá ró.
l



42. Szánt.

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 E ST E N  Szombaton Szent-András hó 2 \dik napján. 1835.

M A G Y A R -  É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y .  A’ kiválasztott tárgyak felett ke

rületi tanácskozások tartatnak. — A’ tartós hi
deg miatt dunai hajóhídunk nov. I4dikén szede- 
lett-fefl

Ő cs. kir. Felsége mint az ausztriai cs. Leo- 
poldrcnd nagymestere, ezen rend főkanczellár- 
jához Mittrowsky grófhoz nov. 14dikén intézett 
legfelsőbb kabineti iratában cs. kir. kamarás, tit
kos tanácsos, magyarországi fólovászmester és 
Bihar-megyei főispány gróf Zichy Ferencz ő Excját 
minden alkalommal kitüntetett érdemeinek elis
meréséül a’ nevezett rend nagy keresztjével ke
gyelemből megajándékozni méltóztatotL

A’ cs k. közöns.. udv. Kamara a' maga ke
belében megüresült egy concipistai hivatalra m. 
k. udv. kam. coricipista Igyártó Pál urat nevezte.

(K iiv  kamarai híradás).
A’ nagym. m. k. udv. Kamara a' k. kama

rai főfizető-hívatalnál megüresült fizetéses practi- 
kánságra eddig fizetéstelen practikáns Somossy 
Ferenczet nevezte.

Tek. Pest-vármegyének nagy számú fényes 
küldöttsége üdvözlé nov. 20ikán m. Szilassy Jó
zsef új Koronaőr Urat. A’ küldöttség szónoka 
e’ nemes megyének szeretett alispánya tek. Föld- 
váry Gábor úr vala; kinek lelkes tisztelkedő 
beszédére a’ m. Koronaőr Úr érzékeny hála- 3s 
öröm-elfogódással válaszolt; más nap pedig az 
egész küldöttséget gazdag és szíves magyar ebéd
del fogadá.

Tepliczen, Trenesén vármegyében Hodosi 
báró Sina György úr adakozásából oskola állott
fel , mellyben vallás, írás, szám, nyelv és ter- 
mészet-történeti-tudományon kívül technológia is 
fog tanítatni, hogy így a’ városi lakosok a’ kéz
müvek ’s mesterségek gyakorlásában annál na
gyobb előmenetelt tehessenek. —• A’ mezei szor
galom örömére említhetjük, hogy főhérczeg Ká- 

Második Felesziend(h.

roly Ő cs. kir. Fensége és főm. herczeg Eszter- 
házy úr hazafi áldozataik által a’ 100 ezer hol
dat haladó ’s több századok óta mivelctlenül 
állott Hanság lassanként ki fog szárítatni ’s a’ 
legtermékenyebb mezővé tétetik. Az e’ végett 
készült 16 ezer ölnyi csatornának megnyitása fo
lyó nov. lOdikén ünnepiséggel történt-meg, mit 
a’ pozsonyi német újság környületesen leír.

Novemberünk 2dik hetében Zimon és Péter- 
várad között olly nagy hó esett, hogy a’ posták 
eltévesztvén az útat, a’ szokottnál később érkez
hettek rendeltetésök helyére. Nem csak Hazánk 
panaszkodhatik azonban a’ tél jókori beállásán ; 
külföldi hírlapok nov. elejerol szintén hideg telet 
írnak; igya’ stuttgarti újságEllwangenből nov. 7- 
dikéről jelenti: hogy ott azon éjjel másfél lábnyi 
hó esett. Ulmban hasonlókép nov. ödikán már 
szánon lehete járni, ’s az idei bortermést szán
kán hordták-be. Hazánk több vidékein a’ beállott 
hideg sem ritkítá a’ marhadögöt; melly 3— 4 év 
óta Magyarországban váltogatva állandóan dühös- 
ködik^ Egyébiránt nov. lödikán időnk egészen 
meglágyult ’s esősre változott. Ujlielyből írják: 
hogy a’ szüret elég bőven adakozott; asszu ha 
nem sok , de jó vala. Lengyelországból az idén 
minél kevesebb borkereskedő jelent-meg. Sza
bolcsból a’ folyvásti marhadögről panaszkodnak ; 
melly azonban a’ tudósítás keltekor enyhülni 

i kezdeti?.
A’ közelébb múlt pesti Leopold-vásáron a’ 

hazai termékek, kivált a’ gyapjú igen kapósán 
keltek. A’ kézmü-vásár ellenben középszerű volt. 
A’ kiskereskedés nem feielt-meg a’ várakozásnak 
(1. bővebben mai Hirdetésinket) Tek. Pest vár
megye folyó nov. ISdikán a’ marhahús fontjának 
árát az eddiginél egy krajczárral feljebb, 14 kraj- 
czárra határozta.

B r a s s ó  nov. 2dikán. A’ múlt oct. 19. nap
ja egy igen nevezetes nap vala városunkra nézve; 
mellyen minden valláson lévő templomban, hár



( 330 )
Jádatos buzgó könyörgések bocsáttattak felséges, 
kegyesen uralkodó hazánk édes atyja F é r d  i -  
ii á n d ő Felsége boldog és szerencsés életéért, ’s 
uralkodásáért az egek Urához, a’ mikor is az is
teni tisztelet után délben egy pompás és gadag 
asztalt adott a’ brassai priv. görög compagnia ér
demes bírája t. Czervevondaly D. István úr, hol 
öröm poharak ürítettek F e r d i n a n d  ő Felsé
ge egésségéért, az egész fels. császári és kir. ház
ért. Ugyan a’ fennirt napon íentisztelt úr ismere
tes jóságát, adakozását sok nyo oorult szegények
kel minden vallás és nemzetre való tekintet nél 
kid közlötte. Az Oláhországba járó kereskedő 
útata’sok essőzés annyira elrontotta, hogy minden 
nap 5 — GOOan dolgoznak rajta, ’s még sem tehe
tek még eddig elő járhatóvá.

K ö r ö s  b á n y a  octob. 30dik 1835. Nemes 
megyénk kebelében T r e s z t i a  nevű oláh falu
ban, minden előleges tervezés nélkül egy falusi 
oskola állott-fel. Szomorú tapasztalás szerént, 
illy intézetek nevekedése, hol oskolaház, hol ta
nító híjánya miatt lassan eszközöltetik, sok
szor csak azon okból is , hogy annál tökéletes
bek lehessenek, megindítások elhalad; pedig az 
órák komoly intésekkel telnek, ezt perczegtet- 
ve: „akarjátok, mert mi emberi erőn feljíil 
nincs, az mind megtörténhetik.“ Jeles példa e- 
lőttünk az említett falu földes asszonya, ki vá
rosi lakását falusival cserélvén fe l, ott leányai 
nevelését szorgalmazta, itt reájok a’ tanítást bíz
ta, ’s így felügyeletek alatt, három leányai, kik
nek legidősbike 14 esztendős, kevés hónapok a- 
latt minden tanító és tanuló ház nélkül, (mert 
tulajdon szűk házokban foly a’ tanítás) annyira 
vitték a’ mind két nemen való oláh gyermeke
ket , hogy a’ nagyobbak és jelesebbek magyarúl 
jócskán olvasnak, írnak, csacsognak és tanítják 
a’ kissebbeket; annyira hogy piszkost, és bá
tortalant közöttök látni nem lehet. Egy reggeli 
oda érkezésemkor, a’ gyermekek vidám csoport
ja hangos „jó reggelt“ kívánt nékem. Szép reg
gel volt! Tresztiának gondoltam magamban, a- 
rany bányája van , de oskolája többet ér arany
nál. (Érd. Hír.)

A U S T R I A .
Bécs, Nov. I5dikén. Zürichi hírlapok egy 

gyilkosságot jelentenek, (I. 41 szám hírl.), melly, 
úgy látszik, egy politikai párt bosszúvágya által

határoztatott-meg, s ugyanannak ábrándos ava
tottjai által hajtatott végre. Lessing Lajos, né
met tanuló, kit a"1 Zürichi lapok szökevénynek 
mondanak, Nov. 3dika éjjelén, különös módon, 
egy távol eső helyre csalatott, hol más nap 48 
szúrással meggyiikolva találtatott. Az iszonyú 
tett maga mond magára ítéletet, ’s azt erkölcsi
leg méitánylani felesleg volna. De a’ miveltség 
érdekében mindenki gondolóra veheti e’ fontos 
kérdést: illy nemű tettek, nem szomorúan bizo
nyítják-e , hogy Európa legsötétebb ’s veszélye
sebb durvaságba esnék, ha azon elvek, mellyek 
miatt illy gyilkosságok követtetnek-el, csak egy 
pillanatig is uralkodásra jutnának. Méltán hihet
ni, hogy ez a’ szövetség valamennyi cantonai- 
nak is igaz nemzeti meggyőződése; illy jelene
tek mellett a’ monarchiái és respublikái status
forma különbözése tűnik-elő, ’s oily tettről, 
melly az emberi kebelben minden erkölcsi érze
tet fellázít, ’s a’ polgári just és rendet lehetet
lenné teszi, a törvényes és történeti alapokon 
nyugvó respublikákban sem ítélhetni másként, 
mint akármelly fejedelmi uralkodás alatt. De 
bár közönségessé lenne a’ nézet is, hogy azon 
kormányok, mellyek eddig szent kötelességök- 
nek tartották ama tanítmányok valósultát gátol
n i, ezt nem valamelly politikai rendszer, vagy 
egyes diplomatái czélok érdekében, hanem az 
emberiség és mindannak nevében cselekedték, 
mi jusnak, erkölcsnek és lélekismeretnek mon
datik; vajha mindenek átlátnák, hogy kerülhe- 
tetlenek a’ rút tettek, ha ollyanoknak, kik szó
val és cselekvéssel képeseknek mutaták mago
kat azoknak elkövetésére, hajlék és szabad me
nedék engedtetik. „Ha a’ schweiziaknak szívü
kön fekszik, mint egy Zürichi újság szól, Eu
rópa előtt megbizonyítani, hogy az erkölcsi vad
ság, melly a’ személyes önkényt istenségig e- 
meli, vagy a’ just csak pártczélok műszerévé a- 
lacsonyítja, erkölcseikhez még nem férkezett, és 
hogy a’ republikánus mindenek felett igazságos 
ember, ki mellett az alvó vagy fegyvertelen el
lenség is bátorságban lehet,“ úgy ők igyekezni 
fognak azon kormányok rendszabásival együtt 
tartani, mellyek éppen illy érzelemmel vannak 
’s kötelességüknek esmerik komoly intézeteket 
tenni, hogy amaz erkölcsi vadság jövendőben se 
férkezhessék Európa erkölcseihez. (Oest. Beob.).
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N A G Y B R I T A N N I A .

Az elhunyt Ashburton lord, mint a’ Mor
ning Post írja, egy különös oklevelet hagya hátra 
mellyet önmaga készített t. i. a9 szerencsétlen 
Maria Stuart szármadékinak törzsökfáját, miből 
az tetszik-ki, hogy a1 törszökfa készítésekor, Eu 
ropának valamennyi koronás fejei, Portugal s 
Bavaria királyait és Bernadottét, Svéczia kirá
lyát, kivéve, Skóczia szép királynéjának ivadéki 
valának. Az akkor élt utódoknak öszves száma 
316 volt, kik mindnyájan , még a’ Reichstadti 
herczeget, Napoleon fiját is ide értve, a’ britt 
tlirónöröködés sorában állottak.

Nelson lord, a’ nevezetes tengeri hősnek 
unoka öccse, kinek sokáig per alatt ^olt grófi 
czimzetét ezelőtt csak nehány hónappal nyerte- 
m eg, Oct. 2dikán, Brukworth-House nevű jó
szágában, Salisbury mellett, 49dik esztendejében 
maghalálozott. Trafalgar viscount czimzete, ’s jó
szágai , legidősb ’s még csak tíz éves fijára szál
lanák.

Az irlandi földbirtokosok aláírást nyitottak 
a’ végett, hogy a’ tized tulajdonosai pénzel segí- 
tessenek jusaik törvényes követelésében, mire a 
Courier megjegy z i : „Ez igen dicséretre méltó 
rendszabás, mert az erőszakoskodást és véron
tást meggátolandja. De azt is várhatni, hogy azok, 
kik azt hiszik, hogy a’ földmivelő népnek jussa 
van a’ tizedet megtagadni, szinte aláírást nyit
nak, hogy azt törvényes úton védelmezzék a’ kö
zös pénztárból fizetett perlekedések ellen; ’s így 
e’ rendszabás minden esetre csak az ügyészekre 
hoz bő aratást.“ A’ ministeri hírlapok állítását, 
miként Irland most sokkal csendesebben' volna, 
mint máskor, tagadják az orangista hírlapok: a’ 
Dublin Evening-Mail szerint nevezetesen, oil) 
lázongás uralkodik a’ nagy csatorna egész hosszá
ban , hogy a hajók kéntelenek valának, megsza
bott órában, ’s politia védelme alatt, mind egy 
helyre szorulni-össze.Illy állapotban vannak Cast- 
és West-Meath grófságok, délszakon pedig Cork 
grófság egészen feltámadt a’ tizedfizetés ellen.

Ir la n d b a n  a z  O ’C o n n e ll-a d ó  s z e d é s é n e k  m ó d 
já t  í g y ír j a - I e  a ’ to r y  A lb io n :  „ M in d e n ik  k ö z s é g 
b en  m in te g y  1 2  s z e m é ly  já r  b á z r u l h á z r a , ‘s  e lő t 
tü k  e g y  k is  g y e r m e k  g a b o n á v a l fe li  e d é n n y e l ,  
u tá n n o k  p e d ig  s e g é d e k  m e n n e k . A ’ h o l  j ó l  fo g a d 
ta tn a k  ,  b r a v ó t k iá lta n a k  , m i a z t j e l e n t i , h o g y  a ’ 
h á z b ir to k o s  Ir la n d n a k  b a r á t ja ; h a  p e d ig  s e m m it-

se  ad  a ’ h á z n a k  tu la jd o n o s a ,  e g y  m a r o k  g a b o n a  
h in te t ik  k ü s z ö b é r e ,  m i á lta l ő  m in te g y  á to k  a lá  
v e t t e t i k ; n é h a  a ’ p a p  i s  o d a  m e g y e n  o k ta tn i a ’ 
m a k a c s o t ,  k i  h a  e n n e k  sz a v á r a  e n g e d ,  fe lo ld a t ik  
a z  á to k  a ló ] ,  k ü lö n b e n  a ’ g y ü le k e z e tb ő l  k iz á r v a  
m a r a d .“

A’ spanyol expeditiófól mindég idegenkedett 
Morning-Post így ír: „James Matt gőzhajó Spa- 
ii) olországból a' britt zsoldosok közül mintegy 
hatvan legén)t, részint bénát, iészint makacsot, 
visszahozott, s köztük 32 külföldi, lengyel, né
met,  orosz, belga, laláltafik, kik Angliából és 
Ostendeből mentek Span) oloi szagba. E sanyarú 
állapotban lé\ő emberekkel, önállításuk szerint, 
igen rútul bántak. Evans generál, mi\el az első 
ezredtől hat legény D. Carhuhoz szökött által, 
valamennyi idegent elbocsáta seregéből. Spanyol- 
országból kiindultakor mindenik legény 6 shil
linget (3. for. 36 xr ) kapott, ’s a’ mint az ez
red könyvéből kitetszik, négy hónapi szolgálatá
nak ez az egész díja. E’ szerencsétlenek bizonyít- 
ványiban elbocsátatásuk oka nem említetik, de 
jó és rendszerű viseletök igazoltatik. Angolul a’ 
nagyobb rész egy szót sem tud, mégis csak Ang
liába engedtetett nekik a’ visszatérés Hogy e’ 
szolgálatba szegődött honosaink szegén) ül ’s ru- 
házatlan fognak visszajőni, előre gondoltuk; de 
hogy még az idegen zsoldosok is, mint koldusok, 
partjainkra küldessenek, ezt éppen nem vártuk. 
Tegnap kihirdettetett, hogy spanyol szolgálatba 
még 4000 ember fogadtatik ’s a’ hadfogadó helyek 
igen munkásak. Stewart őrnagy e’ czélból tegnap 
Irlandba utazott.“

A ’ to r y  h ír la p o k  á lta l a ’ p a r la m e n t e lo s z la 
tá sá r ó l te r je s z te t t  h ír re  íg y  sz ó l az O x fo r d -H e -  
r a l d : „ M ié r t  k e l le n e  a ’ m in is te r e k n e k  e lo s z la tn i  
a ’ p a r la m e n te t?  H a  ó k  m é r s é k h  tt  u ta t k ö v e t n e k ,  
m in d  a ’ k é t  h á z  c o n s e r v a t iv  p ártja  k é n te le n  ő k e t  
g y á m o líta n i;  h a  p e d ig  O ’C o n n e ll t e k in te té t  m e g  
n e m  v e t i k ,  V  m é r s é k le t i  ú to n  n e m  j á r n a k ,  ú g y  
a ’ n é p r e  h iv a tk o z á s  c sa k  s ie t te tn i  ’s  t ö k é le t e s s é g 
r e  v in n i  fo g ja  m e g b u k á su k a t . N e k ik  a k á r k in é l  
i s  jo b b a n  k e l l  arra  ü g y e l n i ,  h o g y  a ’ p a r la m e n ti  
ta n á c sk o z á s o k  s z e líd e b b  c h a r a k te r t  ö lt s e n e k  m a 
g o k r a ,  ’s  m e g g o n d o ltsá g g a l é s  m é r s é k le t te l  ig a z -  
g a t ta s s a n a k ; d e  e z  a d d ig  l e h e t e t l e n , m íg  O’C on -  
n e l ln e k  ‘s  p á r tjá n a k  ig a z g a tó  s z ó  e n g e d te t ik . M i
é r t  n e m  r á z h a tn á k - le  a ’ m in is t e r e k  n y a k u k r ó l  
a z o n  p á r to t ,  m e lly r e  p á r th ív e ik n e k  k i le n c z  t iz e d

) (
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része mir régen ráunt? A’ ministerek meghitt 
hírlapjainak buzgalmából, miként közelebb ta
gadtak a’ ministerium és O’Connell közti kapcso
latot , talán yalamglly okos és népszerű viselet 
előkészületét lehfitne következtetni. Melbourne 
ministeriumának és az országnak legjobb barátai 
örvendenének, ha azt Grey kormányának nyom
dokaiba visszatérni látnák.“ E’ czikkelyre a’ Stan
dard illy megjegyzést teszen: „Hogy az Oxfordi 
hírlap által kijelelt sinórmérték Melbourne kabi
netjét megmentené, határozottan állítani nem akar
juk, de azt világosan látjuk, hogy az csupán illy 
módon menekedhetik-meg; ha pedig ez utat nem 
választják a’ whigek, annak okául mást nem gon
dolhatni, mint hogy lazító szövetségesöknek go
nosz ígéreteket tettek, ’s inkább politikailag ele
nyésznek, mint ígéreteik személyes küvetkezésit 
napvilágra jőni engedjék.

A’ Times közlése szerént a' conservativ 
hírlapok sokkal több olvasókat számolnak, mint 
a’ liberális újságlevelek. A’ „Spectator“, ellenben 
azt írja: hogy 1835 Január elsőjétől fogva a1 to- 
ryjournálok olvasóinak száma 192365c! kcvese- 
dett; a’ reform hirlapok-é pedig 691450el szapo
rodott. És* így a’ liberális hírlapok nyeresége 
883815. Cicero pro domp sua.

A’ király Brougham lord elnöksége alatt biz
tosságot neveze, melly Anglia és Wales jótevő 
intézeteinek állapotját megvizsgálja. Az alsó és 
felső ház pártjainak viszonyáról az Edinburgh Re- 
wiew egy czikkelyt közöl, melly közönségesen 
Brougham lordnak tulajdonítatik, ’s benne a1 lord 
ház reformja ellen éppen olly értelem fejeztetik- 
k i, millyet közelébb John Russell lord és Sir J. 
Campbell nyilvánítottak; t. i. hogy ha a’ nép az 
alsó házi tagok választásában jobban teljesítendi 
kötelességét, mint az utóbbi alkalomkor., úgy a’ 
lordok engedni fognak önmagoktól;

Agrából, Keletindiából, Jun. 8dikán írják: 
hogy Jeyporeban, hol még félig független feje
delemuralkodik, Dschutu Ram miatt, mellyet a’ 
mostani fejedelem, Bércé Sál, visszakivánt a’ 
britt residenstől, öklös per támadt. A1 residens 
megtagadván az átadást, az uralkodó szolgái és 
radschputek ellene rohantak, ’s kísérői kozni Al
ves őrnagy megsebesítetett, Blake úr megöletett, 
a* resi/lensi őrség felkonczoltatott; szerencsére az 
angol lpyasság. Nussirabadból hirtelen ott termett, 
’s a’ fcúnijsök nagyobb része elfogatott. Runjlschit

Singh és Dost Mahomed khán seregei mégis tá
borban vannak; az utóbbinak hadai ugyan hátra
vonultak, s jelesebb vezérei elpártoltak, minél 
fogva Ilundschit Singh birtokait nehezen fogja 
többé háborgatni.

A’ Morning Herald szerént Orleans herczeg 
utazásának czélja nem épen Corsica és Afrika 
partjai , hanem sokkal inkább a1 nápoli k. her- 
czegnék látogatása, kiket incognito ’s mintegy 
történetből akar meglepni, és közűlök majd 
egyet hitvesül venni. A’ Courier írja: hogy Men- 
dizabal többé Angliából semmi hadsegítséget, 
legényekben és lovakban nem kíván; minthogy 
a’ polgárháború minél elébbi bevégzését bizo
nyosnak tartja. Nagybrittannia gőzhajóinak szá
ma, Irlandot kizárva, 397. A* londoni rév maga 
98 gőzhajóval bír. Legnagyobb gőzhajó a’ „lon
doni monarchal, 587 tonnás- Angol hírlapok 
különös charakterisiikájául hozzák-fel a*' portugáli 
királyné fiatalságának : hogy azon országi pénze
ken még mind ez ideig sincsen az ő képe; mert 
a’ ministerek ’s udvar kérése mellett sincs annyi 
béketűrése, hogy egyszerre annyi ideig üljön, 
a’ mennyi szükséges volna a’ pénz-készítőre néz
ve. Kétszer próbálta már képét levétetni ’s mind
annyiszor félbeszakasztotta a’ munkát békétlen
sége. Egyébiránt e’ fiatal kir. özvegy úgy rendel** 
tété már el királyi palotáját, hogy Szász-Coburg 
herczeggel minden órán egybekelhessen. 

F R A N C Z I  A OR S Z Á G .
Rigny gróf admiral ’s a’ ministeri tanács 

tagja, Nov. 7dike éjjelén, három héti fájdalmas 
betegeskedés után meghalálozott.

A’ belgák királya ’s királynéja Nov. Odikén 
fogott Parisból elutazni. Ramier, és Orleans her- 
czeget Corsicába vivő Castor hajók, Oct. 31 dike 
éjjelén olJy erősen ütköztek össze, hogy Ramier, 
tetemes kár esvén benne, kéntelen volt Toulon- 
ba visszatérni, de Castor sérületlen folytatá út
ját. Egy hírlap állítása szerint Orleans herczeg a’ 
Mascara efieni táborozás után még darab ideig 
Algierban fog maradni, hogy az elkezdendő gyar
matosítást biztosítsa ’s élessze.

Portalis úr. Fieschi ügyében , mint â’ Temps 
írja , zárt ajtók közt* fog jelentést tenni, mert a’ 
törvényszéknek, mint vádló kamarának, ülései 
nem nyilvánosak. A’ jelentés ezután nyomtatva 
kiosztatik, ’s csak a’ főügyvéd vádlevele fog 
nyilvános ülésben.felolvastaUti. Nov* Stliki párisi
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Japok ismét titkos társaságokban részes katonák 
elíogatását jelentik. A’ hajdani sereg egyik ezre
desének háza, Parishoz közel, megmotoztatok, 
’s papirosai lefoglaltattak.

A’ tudományok akadémiájának Oct. 26diki 
ülésében Arago úr újabb vizsgálatokat közlött 
Halley üstököséről. Ezek szerint egészen meg
változott az üstökös; magva kétszerié nagyobbá 
l ón, fénybe eloszlott, testén új fénypontok tün- 
tek-elő, ’s így az üstökösnek tengely körüli for
gása még fejtetlen. Eddig még nem határoztatolt- 
meg bizonyossággal, saját fényük van-e az üstö
köseknek, vagy csak naptól kölcsönzött. Ha egy 
fénysugár prismán ejtetik-Je ’s polarisaltatik, 
két, egyenlő erejű színképet ad, hogy ha vilá
gító testtől jő; ellenben ha csak világított test 
lövelli a’ sugárt, a’ két színkép különböző erejii 
leszen. Ezen eszközzel próbálták eddig kitapo
gatni az üstökösek saját fényét; de még tökéle
tes bizonyosságra nem lehetett jutni általa, mert 
gyakran igen csekély a’ két színkép fényerejének 
különbözése. Arago úr azonban olly előkészüle
tet tőn, hogy a’ világító vagy világított testtől 
jövő ’s prisma által polárisait fénysugárnak ve
res vagy zöld szint kelle vetni, ’s így kielégítő- 
lég megmutatta, hogy az üstökösnek nincs saját 
fény e , hanem csak naptól kölcsönzött.

N É M E T O R S Z Á G .
Schwarzburg - Sondershausen herczegségben 

ismét három nevezetes rendelet bocsátatott-ki 
Az első a’ vasárnap és egyébb ünnepek megölé
sét illető törvény eket paranosolja megtartani; a’ 
második a’ házalást tiltja; a’ harmadik pedig 
így szól: „Günther Fridiik Károly, Isten ke
gyelméből ’s a’ t. Sajnálva haliám , hogy a’ ha
mar és fáradság nélküli meggazdagodás vágya , 
kedves alattvalóim kömíl is némelly eket a’ lotte- 
ria-játékban részesülni csábított. Midőn illy csal
fa remény után esengnek, nem csak nyugalmuk 
's elégültségök nagy részét, de gyakran olly 
summákat is feláldoznak, mellyek vagyonukkal 
arány ban nincsenek, ’s azokat minden esetre 
jobb, hasznosabb és bizonyosabb czelra fordít
hatták, vagy megkímélhették volna. Minthogy 
a’ játék iránti vonszódás a’ szegényebb és alsóbb 
osztályok, sőt a’ mezei nép közt is terjedni kezd, 
szükségesnek latéin e’ következőt rendelni: 1 §. 
Minden nemii lotterte, kivévén a’ statuskölesönt, 
eltiitatik. 2 §. Minden* illyes egy ezések egészen

megsemmítetnek, ’s a’ betett pénz mindenkor 
visszakérethetik, de megfizetése iránt panaszt ten
ni nem lehet 3 §. E ’ szerencsejátékok sorsainak 
eladására kiadott engedmény ek megszüntetnek. 
4 §. De a1 jelen törv ény kihirdetéséig elkelt sor
sok, az eddigi törvény szerinti hatásukkal,, ki- 
játszhatandók lesznek. 5 §. Ki az említett időn 
túl illy sorsokat eladni próbál, 20 tallér, a’ ki 
pedig venni merészei, 5 tallér bírságot fizet a’ 
helybeli szegények pénztárába. Sondershausen 
Oct. 28dikán 1835. Günther Fridrik Károly ’stb. 

A M E R I K A .
P e r u  k o r m á n y a ,  k ö z e lé b b  k ib o c sá to tt  v é g 

z e te  s z e r in t ,  az  a m e r ik a i s ta tu so k b ó l v á m  n é lk ü l  
e n g e d i a 1 r a b sz o lg á k a t  b ir to k a ib a  v i n n i ; m e r t  a ’ 
fö ld m iv e lé s  e lh a g y a to t t  á l la p o tá n a k  ( í g y  s z ó l  a’ 
v é g z e t )  fő  o k a  a z , h o g y  e le g e n d ő  m u n k á s o k  n in 
c s e n e k  , a’ m o s ta n i n é p e s s é g  é s  s z o k á s  k e m é n y  
h a ta lm a  m e lle t t  p e d ig  sz a b a d  m u n k á s o k a t  s ik e r r e l  
n e m  h a s z n á lh a tn i;  a ’ f ö ld m iv e lé s t ,  ’s v e le  az  o r 
sz á g  le g b iz to sa b b  é le le m fo r r á sá t , c su p á n  n é m e lly  
tú lsá g o s  p h ila n th r o p ia i e lv e k  m ia tt tö n k r e  ju tn i  
e n g e d n i ig a z s á g ta la n sá g  v o ln a , ’s  a ’ r a b sz o lg á k n a k  
b e v i t e le  m á s  a m e r ik a i s ta tu so k b ó l , se m  a’ n é g e r 
k e r e s k e d é s t  n e m  n e v e l i ,  s e m  a ’ r a b sz o lg á k  h e ly 
z e té t  n e m  n e h e z ít i .

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bayonnék Nov. 2dikán. Éppen most kapánk 

környületes tudósításokat az oct. 27 és 28diki 
csatáról. Cordova generál oct. 27dikén megtá
madta a’ Salvatierrai házakba fészkelődött carlis- 
tákat, ’s itt is olly bátorságot fejtett-ki, mint 
Mendigorriánál; seregei minden akadályokat le
győzve, berohantak a’ városba, ’s két ezer car- 
listát részint elfogtak, részint leszabdaltak. Más 
nap a’ megmenekedett carlista maradványok több 
batalion által erósitettek-meg; Cordova pedig nem 
kapott új legénységet, ’s fáradt seregét csatába 
vinni nem akarván r parancsolatot adott a’ Yitto- 
ria felé hátrálásra, mi közben utócsapatja meg- 
támadtatott ’s veszély ben forgott. Yittoriába egy' 
ágyú és nehány száz legény veszteséggel jutott 
a’ general. E’ szerint sokkal többet vesztettek a’ 
carlisták, kiket Eguia vezérlett; a’ christinosok 
vesztesége 500 emberre számítatik. A’ legitimis
ták állítják, hogy Bilbao vízen és szárazon ostro- 
moltatik; de e ’ nem lehet igaz; mert egy hajókapi- 
tánytóf, ki Biibaót Oct. 30dikán hagyá-el, hall
juk, hogy a’ britt sereg hajókon, a’ lovasság és
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pattantyúság pedig szárazon, az említett napon 
indult Santander felé; hol sz imos hadosztály gyűj- 
tetik-össze.

Egymásik bayonnei levél az octob. 27 és 28- 
diki esetekről azt írja, hogy Cordova, kinek sere
ge 14 ezer főből állott, a* carlistáktól keményen 
zaklattatva ’s négy órányira üldöztetve, nagy 
rendetlenségben tért Yittoriába 29 batalionának 
maradványival. A’ tüzelést Villareal general kezd
te fkx 27dikén s 28ikán föl) tatta az egész mun
kálati sereg , mell)' nehány nap óta Yittoria előtt 
az Ordunai ’s Bilbai úton állott A’ csatát Eguia 
és Cordova generálok személyesen kormányoz
ták. Lli\iából Oct. 27dikcről írják: hogy Guer- 
gue Oct. 23dikán Manresa falai alatt két christi- 
nos csapatot vert-meg, 's három ág) út fogott-el. 
Az angoloknak Bilbaóból Santanterbe leendő köl
tözése még csak puszta hír. Saragossából Oct. 28- 
dikán kőit levél szerint, az egész városi katona
ság, a’ Monte Torreróig nyomult carlista lovasság
tól üldöztetve, visszatért Saragossába Quilez 3 
ezer gyaloggal és 200 lovassal Calafayudba ment; 
Senader 3400 emberrel Muelben áll, Cabrera pap 
pedig 000 legénnyel Lavinina vidékét tartja el
foglalva. Verdugo Calatayudkormányzója, letéte
tett, mert a’ kormány várakozásának meg nem 
felelt, ’s Trillára bízatott hivatala. Madridban a’ 
városi katonaságból négy csapat választatott-ki 
sors által azon zászlónak Bilbaóba vitelére, mel- 
lyet az ottani városi katonaság számára a’ király
né hímezett ; de nagyon kétes, teljesítendik-e 
a’ kiválasztottak e’ veszélyes küldetést.

A’ Bayonnei Sentinelle des Pyrénées Nov. 
3dikán következőket írja: ,,A’ határszélek külön
böző pontjairól jött tudósítások egyezőleg való
sítják , hogy Don Sebastian infant Oct. 30dika 
estéjén Zugarramurdinál a’ spanyol földre lépett, 
’s keresztül utazván St. Pée és Sare vidékét, Oct. 
3 dikén a’ főszálásra érkezett. Ez úton nehány nap 
óta sok idegenek ’s tetemes summa pénzek mentek
át a határon. Különös, hogy a’ kormány, miután 
St. Péehe politiabiztost küldött, ’s a’ határőrséget 
megszaporította, egyet sem ejthet kézre a hatá
roknál zsibongó ügyvivők közűi. Eddig csak azon 
emberek fogattak-el, kiket a’ vak eset a’ határ
széleken álló vámtisztek cseleibe kerített.“

Bayonneba megérkezett már a’ carlista főszál
láson kijövő „Gaceta official“ czímü hírlapnak 
Oct. 27diki első száma, melly többek közt

írja, hogy Mendizabal az angol kormánnyal al
kudozni kezdett a’ baleari szigetek átengedése 
iránt, hogy érettök pénzt kapjon, mire a’ mostani 
körn) ületekben nagy szüksége van.

A’ Madridi udvari újság Oct. 30dikán felel 
a’ Journal des Debatsnak Spanyolország ügyei fe
lől közlött czikkelyeire. ,,E’ czikkelyek könny en 
olly aggodalomba ejtheték, úgy mond, azokat, 
kik értesítve nem valának , hogy Spanyolország 
tab n semmit-se bízhatik Francziaország barátsá
gához ’s szövetségéhez. Azonban könnyű átlát
n i, hogy ama czikkelyeket a’ franczia avatkozás 
kívánása sugallta, mi a’ Journal des Debatsnál 
önszeretet kérdésévé Ion. Az Oct. 7diki czikkely 
a’ baski tartományok hadi történetit írja-Ie, es 
mi a’ fő lettdolgokat illeti, nem nagyítva nem 
helytelenül adja-elő azokat, de a’ praetendens 
haderejét igen fentszámítja. A’ Journal des De
batsnak minden észrevételei sem czáfolhatják- 
meg azt, hogy a’ carlista haderő Bilbao alatt két
szer szégyenült-meg. A’ pártosok egész tömegét, 
a’ Journal des Debats jövendölésinek daczára i s , 
nem kétszer láttuk-e Yittoria síkjáról szaladni, 
mihelyt Ö Felségének vitéz seregei közeledtek í 
Ezzel ugyan nem akarjuk állítani, hogy e* há
ború nem méltó a’ kormány figyelmére. A’ csa- 
tapiaczul szolgáló tartomány ok különös természe
te , és Francziaország szomszédsága, honnan az 
áru-belopás nyújt a’ pártosoknak segédeszközö
ket,  meilyeket másutt nem kapnának, nevelték 
a’ nemzetet emésztő bajt. A’ kormány súlyos 
rendszabási mutatják, hogy a’ polgárháborúnak 
mielébb véget vetni, legfontosabb kötelességé
nek tartja. A’ pártosok számtalan szenvedést hoz
tak az országra, de ettől még a’ diadalomig 
nagy a köz, mellyen keresztül sohase léphetnek 
az usurpatio hívei. A’ franczia kormány sohase 
tartá szükségesnek az avatkozást; tudja az, hogy 
a’ praetendens legyőzésére elég az ország ereje, 
ha jól használtatik. Ez a’ Madridi kabinet né- 
ztte.“

Madrid, Oct. 31 dikén. A’ jelenlévő procu- 
radorok már előkészületi gyűléseket tartanak. Az 
utóbbi ministeriumhoz szítók Riva Herrera urat, 
volt belső ministert, akarják elnöknek javallani. 
A’ mostani kabinet ellen átaljában visszaható op- 
positió készül, mellynek fő szónoka leend Mar
tinez de la Rosa úr. Micsoda szerepet fog Toreno 
gróf játszani, még nem bizonyos , sőt kérdés az
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ellene bőszült nép Iecsilapu!t-e már annyira, hogy 
nyilván felléphessen; a’ közjövedelem igazgatá
sáról minden esetre szoros számadásra vonatnék, 
mert gazdagon hagyá-el a’ hivatalt, mellybe sze
gényen, sőt adósságokkal lépett. Az Abeja így 
vizsgálódik a’ pártfelek állásáról a’ közelebbi cor- 
tes-űlésben: „Az utóbbi ministerium elleni op- 
positióhoz tartozott férfiak gyámolítani fogják a’ 
mostani kabinetet, míg az előhaladás útjában jár. 
Az ingadozók késedelem nélkül a’ mozgás párt
jához állanak, valamint Martinez de la Rosa ba- 
rátjai is , mihelyt mcgsejdítik az örvényt, melly- 
nek szélire e’ minister politikája által vezettet
tünk. így tehát Mendizabal úr ellenállást csak 
némeJly eddig ministeri tagoktól várhat, kik ma
kacsul ragaszkodnak ahoz, mit a’ nemzet elve
tett, és a’ kiknek érdekükben áll olly hibákat 's 
férfiakat védelmezni, kikre már régen átok mon
datott/4 E’ hírlap szerint tehát még eddig közön
séges a’ bizodalom Mendizabal úrhoz, ’s a’ moz
gás részéről semmi oppositio nem volna váran
dó. Azonban meggondolva azt, mit ugyan e’ hír
lap a’ választástörvény biztosságának munkálati
ról mond, egészen mást lehetne gyanítani. ,,A’ 
választástörvény biztosságának jelentése, úgy 
mond, már készen van, de a’ biztosok nézetei, 
csekélyebb s fontosabb pontokban, különbözők, 
miért a’ kevesbség is fogna tenni jelentést. A’ 
többség tagjai, Quintana, Galiano, és Madrid 
d’Avila urak, Galiano úrnak a’ Revistában köz- 
lött nézeteihezképest, korlátozott választási end- 
szerhez és közvetetlen választásokhoz látszanak 
hajlani; Calatrava és Ortigosa pedig a’ válasz
tásban több lépcsőket ’s talán szabadabb válasz
tást akarnak. Egyezőleg javalja a’biztosság, hogy 
minden 50 ezer lélek egy procuradort válasszon, 
mi szerint 270 procurator lenne. Mindenik tar
tomány határain kívül lakó férfiút is választhas
son. A’ választatható« alapjául tudományos mi- 
veltség és földbirtok szolgáljon.“ Könnyen meg- 
eshetik, hogy a’ biztosság vélemény-különbözé
sét a’ cortesbe is beviszi, ’s így a’ mozgás értel
mében oppositio állhat* elő. Madridban a’ hazafi 
aláírások elfogadására nevezett biztosság, a’ 100 
ezer ember kiállítása eránti végzet megjelenvén , 
ajánlást tőn, hogy Madrid tartomány 2652 le
gényből álló illetőségét felruházza, felfegyverzi 
’s egészen kikészíti, melly honszerelmét a’ biz
tosságnak Mendizabal úr Ő Felsége nevében meg

köszönte. A’ főváros példáját a’ tartományok is 
követik.

A’ National az Oct. 28diki ütközetre illy 
megjegyzést leszen: Cordova megtudván, hogy 
a’ carlista haderő Elgua és Aratar hegyeken túl
ment, a’ St. Jean-Pied-de-Porti nagy országutat, 
Yittoria és Salvatierra közt, elfoglalni, kétség 
kívül az utóbbi várossal akarta közösülését vissza
állítani ; e1 czélból tehát megindult J 4 ezer ember
rel, mint mondják, Yittoria előtt hagyván egy 
erős csapatot, melly szerencsétlen esetben hátrá
lását fedezné. De éppen e’ csapat leveretett addig, 
míg Cordo\a Salvatierra felé nyomult, hol a’ car
lista seregnek csak kis része volt Yillareállal. 
A’ főparancsnok, Eguia, Salvatierrával átellenben 
a1 Rilbao és Orduna felé nyúló országúton állott 
birtokában a’ közösülésnek, mellyet Cordova ne
hány hátrahagyott batalion által biztosítva vélt. 
Ekkor ő kéntelen volt hirtelen visszatérni, ha Yit- 
toriától egészen elzáratni nem akart; de visszatér
tében Eguia general seregein kellett áttörnie, há
tulról pedig Yillareal csapatja által, melly ellen 
indult Salvaticrrába, olly keményen űzetett, a’ 
mint csak várni lehete ellenségtől, mellynek vak
tában kelepczéjébe esett. Tehát nem csuda, hogy 
Cordova hátrálása szerencsétlenül ütött-ki, ’s had
szereinek nagyr részét elvesztette; hanem azon 
bámulni lehet, hogy e’ general, ki tapasztaltnak 
mondatik, éppen a’ hibába esek, mellyet elődje 
Yaldes, ugyan e’ helyen követett-el.

Mendizabal, madridi levelek szerént, rend
kívüli munkássággal folytatja terhes hivatalát, ’s 
kabinetjéből egész Spanyolországot igazgatja. Fog- 
lalatosságiban osztoznak az Angliából vele jött 
megbízott titoknokai; kik között van egy ángol 
is, és Don Valentin Llanos, híres román-író. 
Barcelona játékszínén nem rég ,,a’ thermopylei 
szoros, vagy a’ 300 szabad spártai“ hazafi tra- 
goedia adatotteíő. Catalonia állapotját szomorú 
színekkel festi a’ Vapor; ezer meg ezer pártosok 
foglalják el a’ hegyeket, ’s kiütéseikkel ijedést 
és pusztítást hoznak a’ jó lelkű lakosokra. A 
Gazette d’ France szerént Evans ezredes oct. 31- 
dikén egész osztályával kijött Bilbaohól ’s Bal- 
maseda felé vette útját. Két carlista batalio* 
Trempnél elfogatott. Besalunál nehány csavargó 
carlista levágatott.

Azon hírre, miként a’ baleari szigetek áten
gedése iránt Anglia és Spanyolország közt alku-
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dozás folyna, kővetkező czikkel^t írja a INatio- 
nal: .,Az angol kormány élénk részvételét Spa
nyolország ügyeiben, nagy részint a’ londoni tő
kepénzesek ’s birminghámi áru-szolgáltatók és 
Mendizabal úr közt fenforgó pénz és kereskedés
érdekeknek kell tulajdonítani. De a’ whigminis- 
tereket nem egyedül csak ezek indítják az uj spa
nyol ministerium pártfogására ,,A’ kölcsön öszve- 
sítése és az angol kereskedésnek hasznos kinéze
tén kívül, még földátengedésekről is van szó, 
nevezetesen hogy a’ baleari szigetek Angliának 
valami új kölcsönért zálogba adatnának. A’ Ba- 
learok csoportja, Valencia királyság St. Martin 
hegyfokától 54 angol mérfoldnyire feszik, ’s Ivica 
Majorca, Minorca, Formentera és még nehány 
apró szigetekből állanak. A’ közép tenger e’ szi
getek és Valencia partjai közt Balearok csator
nájának neveztetik. Majorca főkapitányának lak
helye Palma, melly Majorca sziget egyik öble 
megett*fekvő, elég nagy és erős város, jó kikö
tővel ; középkorban itt Europa keleti kereskedé
sének nagy piacza volt; a’ lakosok száma 34 e- 
zerre tétetik. Minorca szigeten legjelesebb hely 
Mahon, csinos, megerősített kereskedő város. Ivica 
sziget jeles sóaknákkal bír. Angliára nézve való
ban fontos volna a’ baleari szigetek birtoka, mel- 
lyek Francziaországnak összeköttetését afrikai 
birtokival némileg elvágják. Mi várjuk, hogy az 
angol hírlapok ez átengedés gondolatját, mint 
Mendizabal úr honfiságának és az angol szövetség 
érzelmének sértését, káihoztatni fogják; de Pal
merston lordnak az alkalommal nyilatkozást kell 
majd tenni az illetlenségről, mellyet Sáráivá úr, 
D. Miguelnek hajdan londoni ügyvivője, elköve
tett , ki az angol ministeriumnak hasonló szándé
káról kormányához intézet több hivatalos jelenté
seket közle a’ Journal de la Hayevel. Két nap
pal a’ Times egy czikkelyének megjelenése után, 
melly D. Pedro ügyét elveszettnek festé, a’ lon
doni kabinet két ízben tanácskozott Portugal ü- 
gyeiről ’s oily módról miként Nagybritanniának 
összeköttetését D. Miguellel ismét helyreállítsa; 
ekkor abban állapodott-meg, hogy D. Miguel tüs
tént clesmertethetik illyfeltélek alatt; 1. D. Ped
ro ’s Mária híveinek közönséges bocsánat enged
tessék, ’s elfoglalt jószágaik visszaadassanak. 2. 
D Pedrónak ’s D. Mariának nyugpénz rendel

tessék. 3. A* azori szigetek Nagybritanniának 
engedtessenek által.

PORTUGÁLIA.
Ojportóból Sept. 29dikén írják : hogy a’ byb- 

losi Philo fcnicziai történeteinek 9 könyvét, mel- 
lyeket ő a’ fenicziai Sanchuniathon eredetijéből 
fordított görögre, egy ifjú német hadi orvos egé
szen feltalálta. (1. 40 szám hírl.). Ez ugyan csak 
Byblos chronikája; de mivel e’ város Sidonnal 
szövetségben volt, később pedig Tyrustól füg
gött , e’ két város története is környületesen elő- 
adatik; sőt a’ szomszéd városok, népek, dynas- 
tiák, és a’ fenicziai gyarmatok által elfoglalt szi
getek sincsenek elmellőzve. Különösen fontos a’ 
nyólezadik könyv, mellyben mindenik város és 
a’ tőle függő gyarmatok fegyveres népének, ha
di szekereinek ’s hajóinak öszves száma felje
gyezve van. Függetlenek csak a’ spanyol gyar
matok valának, mellyek egyedül a’ tyrusi ke
reskedőket bocsáták réveikbe.

Lissabon Oct. 24dikén. (Times). A’ tegnapi 
hivatalos hírlap egyik czikkelye igen hihetővé te
szi a’ Sardiniávali közlekedésnek helyreállítását. 
A’ királyné és Szász-Koburg herczeg egybekelé
sének valósultát az udvarnál azon körülményből 
következtetik, hogyLavradio gróf Parisból Bécs- 
be útazott, mi e’ Madridba küldött úrra nézve 
csakugyan szembetűnő kerülés. Azonban sok azt 
hiszi, hogy a gróf alkudozási kívánt czélt nem 
érnek. Rodrigo Fonseca Magalhaes úr Portugal 
egész népességét felszámolni rendelé, ’s ez igen 
kívánatos rendszabás végrehajtásának világos és 
egyszerű módja, mint minden, mi c’ minister 
osztályából kijő, nagy becsületére válik az ő ta- 
lentominak. A’ portugali segédsereg még sem 
ment Spanyolországba; némelly hozzá tartozó 
ezredek most is Lissabonban ’s vidékén állanak, 
sőt egy láncsás ezred új parancsolatot kapott, 
hogy Nov. lOdike előtt meg ne indúljon. A’ spa
nyol szolgálatba állott brittek és francziák, mind
össze 1150, közelébb gőzhajón fognak elküldet- 
ni; addig még Dodgin ezredes a’ portugali kor
mány által hihetőleg generállá neveztetik, ’s e’ 
ranggal lépend a’ spanyol seregek sorába. Sarto
rius admirál tegnap valahára megkapta a’ kor
mánytól követelt 10 ezer font sterlingjét. E’ na
pokban ismét papirospénz autó da fé-t várunk;'
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A H a z a *  's K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

Előfizetési figyelmeztetés a’

i r á n t .
A* folyó 1835. végével minden tisztelettel szólítjuk-fel t. ez. Pártfogóinkat 's a' nagyérdemű 
magyar olvasó Közönséget, hogy a'jövő 1836ra nemzeti újságunk iránt, melly a' jó t , hasz
nost és szépet terjeszteni, 's az idő és olvasók kivánatinak a’ környülniényekhez képest meg
felelni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk küldendő 
leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. P o l i t i k a i  l a p j a i n k a t  és H a s z n o s  
M u l a t s á g i n k a t  a' j ö v ő  é v b e n  i s m é t  n a g y o b b í t a n i  f o g j u k ,  *s ezeknek a' Hir
detésekkel együtt előfizetési ára félévre Pesten és Budán borítékban 9 , boríték nélkül 8 , pos
tán pedig 10 forint v.czédulában; egész évi előfizetés két annyi. Mind ez előfizetés csekély 
volta félévenként száz ívnél többre menő hírlapjainkért, mind a' napi renden lévő világ-tör
ténetek fontossága reménylteti velünk, hogy e'nemzeti újság-intézet sűrű pártolókra találand. 
A' cs» k. posta-hivataloknak 's levelezőinknek a' szokott ajándék-példányt ezután is szíves 
örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság' terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes bi- 
zodalommal kérve-ki. Pesten 1835 Novembere végén.

A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások szerk. ’s kiadó hivatala 
(Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)rntm— — —— — — — — — — — ■ ii ■■ ■■ .!—■■■■ ■ ■■■ ■■ . 1  ■— ■■ ■■ ^

Heckenast Gusztáv,
pesti könyvkereskedőnél éppen most jelent-meg és találtatik:

Monographía Fiséi Mcgii
Auctore Emer. Ant. Svaiger•

Veszprémben, 1835. 8rét fűzve 36 krajezár pengő pénzben. ( I )

( 1 )  Hirdetés. Liedemann B* Ferencznél ( a' szép Magiaméhoz) kü
lönös olcsó áron v. ez. portékák is találtatnak: Croisé rnhák 5 | — 6 — — 7 — 7 | forinton. 
Nyomtatott perkálok 21—27 krajzáron, ugyanazok, igazi színűek *s különös jóságúak 33 — 
36—*40—45 kr. — igaz színű  ̂ perkalinok 42 kr. — nyomtatott mousselinek 1 for. 15 kr. *s 
ajánlja egyszersmind a' legújabb divatportékákkal újonnan megrakott boltját. (3 )

Iíj. Kilian György
könyvárosnál Pesten váczi-útczában hajdani Feslházban épen most jelent-meg:

A’ M A G Y A R  L I T E R A T U R A
remek darabokban

kézi könyvül a’ tanító intézetek számára 
öszveszedte 

K i s  P á l
Csinos borítékba kötve 36 krajezár pengő pénzben.

Második Félesztendd  1835.
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ßebcftucfe na* bee Snfetlinear^ei&obe für alle fiiebfcaber biefeé 3 f  iom$ sunacfcjl aber als 7in§ang 
2 füc jene bie be& 23etfa(Teré ©cammattf gebrauten, verfaßt üon

Paul  Ki s .  S5cof*űrC 20. fr. (£.9)?. (2 )

(1) Hirdetés. Szabót^ gyári árú Rumburgi gyoles-raktárát, az anodyne neclace 
neyü h i r e s  fogport, gelatinet (igazi franczia bortisztító), 's minden nemű divatportékákkal
újonnan felkészített rakhelyét ajánlja a’ nagyon tisztelt vevő urak* figyelmébe, Liedemailli
B. Ferencz a* szép Magyarnéhoz.

(1) Hirdetmény. Ts Pest vármegyében helyheztetett Nagy Bótsai pusztának a* 
ns Hajós família birtokában lévő része, mellynck szántóföldje, kaszálló rétje, és legelője e- 
gyütt véve, 1600 négyszeg öllel mérve — 3178 jugerumot vagy holdat tészen, (V nyárjas er
deit ide nem számítva) hat egymásután következő esztendőre, azaz 1836dik észt. Szent-György 
naptól 1842dik esztendei Szent György napig, szabad kéztől árendába fog adatni« A’ bérleni 
szándékozók jelentsék magokat Ketskeméti fő-bíró ns S z e le s  J ó z s e f  úrnál. (3 )

(3) Hirdetmény. A* főméit, m. k. udvari Kamarának kegyes elrendelése kö
vetkezésében közhírré bocsáttatik: hogy ts nemes Baranya vármegyében kebelezett, a* kir. 
fiscust illető Mindszenti uradalomnak Szent-Mártoni pusztájában mintegy 4700 mázsa jó szé
na és 600 mázsa sarju folyó észt. November 30kán a’ legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mel
let árverés útján el fog adatni. Budán Szent-András hava llk én  1835. (3 )
 ̂ " " "

(5) Nagy vendégfogadé bérlése. Fehér vármegyében kebelezett BaraMka 
’sjlvantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz Fehérvárra vezető ország 
út* közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó *s ivó szobákkal, 
kocsi-színnel, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt* 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
’s e’ végre árverési ha*ár időül f. e. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)

X 0 )(

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 i z  mé r t  ék s z e r i n t  a z  o f e l e t t  1 8 3 5 -dikben

Nov. 22-dikén 4 Láb, u Hüv. 9 Von. I — 23-dikán 4 Láb, 6 Hüv. 6 Von. 
— 24-dikén 4 Láb, 8 Hüv. 6 Von. | — 25-dikén 4 Láb, 8 Hüv. 9 Von.
A '  Gabonának Pesti piaexi ára N ov. 24-ke’n 1 8 3 5 .
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*6 válté ger. tűzte kSzép

•xerü
alább
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pox.onyi «tá
ró T á l tó  gar. tíizta közép

•zerü alább
▼aló 1 Béca November 21-dikén 18J5, kősépár.
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43. Szám.
hazai s külföldi

T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S T E N  S zerd á n  S zen t-A ndrásU ó’ 25dik  napján. 1835,

M A G Y A R -  É S  E R D É L Y  ORSZÁG.
Rozson} ban az országos munkálatokból ki

szedett tárgyak felett bevégeztettek a’ kerületi ta
nácskozások; a’ főrendi viszonüzenetckre feleletek 
is készültek. Most mind ezen tárgyak szerkezte- 
tése van vizsgálat alatt. — Fozsonynál a’ hajó-híd 
nov. 19dikén ismét berakatott.

A’ pesti magyar kir. fő oskolában a’ beállott 
183| évben az egész tanulóság száma 1534; köz
tök I030rcath; 7 görög catli; 87 görög nem egye
sült; 101 ágostai; 117 helvet, vallásit; 192zsidó. 
Theologiát tanuló van 75; első évi theol 28; 2d 
évi 15; 3dik évi 15; 4d évi 17. Az egész szám
ból világi 8; szerzetes rendű 6. Törvény tanuló 
192; első évben 100; 2dban 44; 3dban 42. ront 
cath 156; görög cath 2; görög nem egyes, 24; á- 
gostai vallásu 3 ; ev. reform. 7. Orvostudomány 
tanuló 398 ; első évben 120; 2dban 91; 3dban 
72; 4dben 49; 5dben 66; romcath 227; görög 
nem egyes. 21; ágostai vallásu 54; evang. re
form. 38; zsidó 58; Seborvos tudományhallgató 
308; magyar 153; német 155; patikásságot ta
nuló 58; németbába 48; baromorvoslástanuló 42 
Philosophiáttanul 413; első évben 227 ; 2dban 
142; földmérő 44; köztök 274 rom. cath; 5 gö
rög cath; 35 görög nem egyes; 15 ágostai vallá
su ; 33 evang. reform; 51 zsidó.

Zágrábban October végén gazdagon vendége- 
lék-meg az Olaszországból öt évi távoliét után 
visszaérkezett varasd-kőrösi határőrezred első ba- 
talionának minden tisztjeit Ylasics báró, és Alá- 
govicli Sándor püspök ő Excjok. Ezenkívül püs
pök ő excja minden közlegénynek ingyen-díjt 
osztatot. —  Közelébb múlt pesti vásárunk alkal
mával egy kereskedő 3010 pengő forintot vesz- 
tett-el; egy fiatal órásnétól 3 zsidó vevés közben el
lopott 700 pengő forintot; egy földes úrtól, ki 
Mátyás királynál-vala szálva, egy, kit e’ földesúr 
végtől fogva magánál gyámot, éjjel 15 ezer for.

Mátodik F eletti endő.

lopott-el, ’s 100 pengő forinton lovat véve, a’ 
ii} omozás szerint Gödöllő felé szökött-meg.

N. E n y e d  nov. Ilikén. Minálunk valósá
gos tél vagyon, a’ szőllő pedig még felényire 
sincsen megszedve. Augustus vége, és csaknem 
egész September essős lévén, nem elég készül
ten mentenek által szőllőink octoberbe. E’hiány
nak pótoltatását reméllvén gazdáink octobertől, 
ennek végére ’s november elsőjére halasztották 
szüretjeket; de az octoberi idő is mind csak ol- 
Jyan volt, mint a’ septemberi, november pedig 
hóval ’s téllel borítá-el vidékünket. E’ folyó hó
nap 4dikén kezdett havazni, ’s 5ikben már olly 
hideg lett, hogy estvefelé fagyni kezdett a’ sár* 
’s 6dik reggel a’ szekeret is elbírta a’ kemény 
fagy sok helyeken. Azóta hó és hideg neveke- 
dett, úgy hogy már mélyebb a’ hó fél talpnyi- 
nál , ’s a’ hideg napfeljötte tájat 6° Reaumur va- 
la. A’ szüretet sok helyeken félbe hagyták, más 
helyeken szürdögelnek ugyan, de nagy bajjal, 
mert a’ leszedett fagyos havas gerezdeket (mint 
1805ben) felforralt musttal, vagy pinezékben 
engesztelgetik, ’s csizmás lábbal tapossák-ki. A’ 
must jobb az 1832belinél, de az 1831 belinél a- 
lábbacskavaló, majd mindenütt, jobb scholt sem. 
Aligha nem éppen 1835 kezdette-meg ama’ ná
lunk gyakori gyengébb boros esztendők sora e- 
gyikét, ’s ez által az 1834beli bornak, 1811 és 
1827ben szüretett testvérei hírére’s becsére leen
dő méltattatását.

Topánfalva: Örömmel szerencsélteték róni. 
cathol. nemes kis megyénk az évi October 7dik 
napján, midőn dicsőült felséges atyja apostoli 
buzgóságát, dicsőén követve felséges uralkodó 
F e j e d e l m ü n k  legkegyelmesebb parancsolatja 
nyomán, a’ hel}cttes kamarai ispánság, királ} j 
arany váltói hivatal, íiscalis erdő felvigyázói tiszt, 
ség tisztelt tagjai, úgy a’ nemes vármegye részé, 
ről tek. szolgabíró, kerületi főjegyzők, és több 
különböző vallásu hív ek ájtatos jelenlétekben9
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erdélyi püspök esik tusnádi Kovács Miklós úr ó 
excellencziája kegyes engedelméből, abrudbányai 
plebánus, és esperesti megye főjegyzője nagyon 
tiszt. Kovács József úr, helybeli, és két környé
ki plebámis urak segedelmével, az újjonnan fel
építendő templom talpkövét és alapját, fényes 
szertartással beszentelé és a1 szeglet kő ájtatos 
ösztönből a’ cameralis ispán és ellenőr urak által 
letétetek. Miután az egynéhány lépésnyi, e- 
gyesült hitü atyánkfiái templomában számosán 
öszve sereglett hallgatókat, tisztelt abrudbányai 
plebánus úr az ünnepies szertartáshoz igen czél- 
arányos, fontos és buzdító magyar beszéddel ör- 
vendezteté. Béfejezte ezen díszes ájtatosságot a’ 
három segéd plebánus urak kísérete mellett a’ 
Mindenhatóhoz bemutatott énekes szent mise ál
dozatja. Melly végével vendég szerető helybeli 
cameralis ispány tek. Lá/ár György úr tisztes e- 
bédje felett, a*1 házi gazda felszóllító köszöntésé
re elébb legkegyelmesebb uralkodó Fejedelmünk, 
a’ felséges ausztriai ház, a’ felséges királyi kincs
tári tanács méltóságos tagjai, erdélyi püspök 
úr Ő Excja, a’ mélt. kir. zalathnai administra
t e  tisztelt urak, és más az e’ szentegyház fel- 
építhetésében fáradozók hosszas, szerencsés, és 
boldog életükért több poharak kiiiríttettek.

K o l o z s v á r i t  novemb. ladikén. Az érd. 
nagym. kir. főkormányszék méltóztatott n. ajtai 
D o n  át Lajos úr előléptetésével ürességbe jött 
kormányszéki aligtatói (v. protocollistai) hivatal
ra, eddig volt jegyzőkönyvi segéd B e r i n g e r  
János urat; az erdélyi kir. tart. számvevői hi
vatalnál I s t v á n f f i  J á n o s  ’s K o l l e r f f i  V i l 
mos  urak előléptek kel , S z ő c s  Mihál)’ és lm - 
reh  Ferencz urak halálokkal ürességbe jött 
számtiszti hivatalokra L u g o s i  I s t v á n ,  l l ren-  
c s á n  J ó z s e f ,  Só  f a l v i  J á n o s  és G y u l a i  
A n t a l  urakat kinevezni.

A U S T R I A .
0  Felsége fő udvarmester Colloredo Manns- 

field herczeghez oct. 2ikról intézett legfelsőbb ha
tározatánál fogva a’ csász. kir. tábornagy Latter- 
mann báró halálával a’ cs. kir. német testőrsereg
nél ürességbe jött kapitány helytartói hivatalra 
méltóztatott ezen testőrsereg eddigi főhadnagyát 
és lovasság generálisát Cr e n c  v i l i é  grófot ke
gyelmesen kinevezni. Az ezen előlépés által a’ 
cs. kir. német testőrseregnél ürességbe jövő fő

hadnagyi hivatalra pedig ez említett legfelsőbb 
kir. határozatnál fogva, a’ nevezett testőrsereg 
eddigi al had nagyja, altábornagy Rothkirch Leó- 
pold gróf neveztetett-ki.

Galiczia és Bukovina résziről a' felségi ki- 
vánatok iránt oct. )5dikén nyittaiott-mcg Lem- 
bergben az országgyűlés (Postulate)»- Landtag). 
Megnyitó beszéd után a’ legfensőbb leírások és 
kívánatok német és lengyel nyelven olvastattak- 
fel. A' tanácskozások négy napig tartottak, mert 
20dikán a’ hozott végzések már felolvastattak is
mét német és lengyel nyelven, — ’s ezzel a’ gyű
lésnek vége lett.

A’ Gazetta di Venezia nov. I ldikéről írja: 
hogy e’ városban még ekkor is folyvást dühös- 
ködött a’ cholera; Livornoban October közepe tá
ján szünt-meg; minekutánna a’ ragadósság félel
me miatt sok, magokra minden segítség nélkül 
hagyott háznépeket elsodrott. Lucca herczegség 
még most is szoros őrvonalt tart.

N A G Y B R I T A N N I A .
Anglia miután számos gőzhajókkal dicseked

hetik , mellyek által közlekedését más országok
kal , ’s kereskedését oily szembetünőleg mozdít- 
ja-elő, most belső kereskedésének minél virág
zóbbá ’s könyebbé tételére majd minden nap 
újabb vasúti tervekkel foglalatos. Közelébb nem 
kevesebb mint 23 vas-ut-terv jelent meg, mel- 
Iyeknek részvényei már a’ börzén áruitatnak. A’ 
legszebb vidékeket vas utak fogják hasítni, hogy 
Londonnal minden nevezetesb kereskedő városok 
öszveköttessenek. A’ kereskedés és művészet kö
rében olly óriási lépések tétetnek, mellyekkel az 
Anglia belső virágzásáról volt eddigi megfogat 
fel nem ér.

A’ parlament nov. lOdikén proforma dec. 
17dikéig halasztatott; egyébiránt 1836 februárjáig 
nem nyitatnak-meg a’ parlamenti ülések. A’ mi
nisterek, mint hírlelik, Brougham lordnak akar
jak adni ismét a’ felsőházi elnökséget, és pedig 
fizetéssel. Egy gőzhajó közelébb 20 ezer fegyvert 
s katonai Öltözetet vitt Londonból Santanderbe. 
A’ journal de la Haye ezt álítá: hogy Anglia 1833 
ban D. Miguelnek elismerését ajánlá, haő egyébb 
feltételek mellett az azori szigeteket Angliának 
általengedi. A’ Globe ellentmond e’ hírnek s azt 
állítja: hogyD. Miguel tett illy ajánlatokat a’ lon
doni kormánynak. — Hügel báró ausztriai utas,
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junitis 30dikán Agrából, (kelet-Indiában) Mutra 
Meerut felé indult. Innét Punschabba niegyen; 
meglátogatja Caschmirt, és Delhin keresztül Bom
bay ba fog utazni. Rotschild úr a' bajor kormány
tól azon tudósítást vette, hogy ez a’ Duna és 
Majna közt építendő csatornára nézve minden ő 
feltételeit elfogadja. A' Londonban lévő spanyol 
kereskedők aláírást nyitottak a’ spanyol polgár
háború költségeire; ugyan ezt tették a’ Parisban 
tartózkodó spanyol kereskedők is.

Londontól Brightonig vasút volna készülő
ben , de Surrey grófság földesurai ellene szóltak. 
Goulbum úr, Peel alatt közjövedelmi minister, 
nevezetesen azt mondta egyik gy űlés alkalmával, 
hogy a’ vasutak semmi nemzeti jótétemén) t nem 
adnak, csak a’ szép szántóföldeket rontják-el egy
másután, ’s még a kézműi kerületektől messze 
eső helyeken is háborítják azokat, kik foglala
tosságaiktól nyugalmas elvonultságban megpihen
ni kí\ánnának (!) Goulburn urat ezért jól meg- 
leczkézteti a’ Morning-Herald, de egyszersmind 
inti a’ közönséget a’ vasutrészvények fortélyaitól, 
mik Angliában most igen divatba jöttek.

A1 madridi kormány szolgálatába fogadott 
második irlandi láncsás ezred első osztálya (Jóik
ból nov. 3dikán iudult-el gőzhajón, ’s ezt a’ töb
bi osztály is mielőbb követni fogja.

F R A N C Z 1 A O R S Z Á G  
A1 ministerium hírt-vett a’ koronaherczeg- 

nek Bastiába lett szerencsés érkeztéről. Barton úr 
az éjszak amerikai statusok ügyvivője nov. Ildi 
kén Parisból hazájába vala indúlandó. A1 fran- 
czia kormány is visszahívja washingtoni ügyvi
vőjét. A1 Moniteur állítása szerént dón Sebastian 
infans tengeren ángol hajón ment Spanyolország
ba; a’ Messager és Temps ezt tagadják; a' Temps 
nevezetesen e’ herczegnek Navarrába érkeztét a’ 
franczia politia ügyetlenségének tulajdonítja. A’ 
kamarák megnyitása december !28dikára határoz
tatok. Rossi úr az alkotván) i status-jog feletti ta
nításait, meJlyekben tavaly a tanulók lármája 
miatt nem boldogulhatott, nov. 9dik<n háborí
tatlanul kevés hallgatók előtt elkezdé. Több tu
dósok is jeleníek-mcg az első órán. Berryer úr 
németországi írtjából visszatért; ’s mint mondják 
kinyilatkoztató a’ királynak, hogy X. Károly Lajos 
Füleptól semmi gyámolítást el nem fogad

Clauzel marsai oct. 26dikán Styx gőzhajón, 
Algierból Budgiaba fordult-el, honnan oct. 28di-

kán tért-vissza, mell) kifutásról a’ Moniteur al« 
gérien oct. 30dikán ezeket közli: Midőn a’ hajó 
Budgia révtorkaban horgon) t vetett, Llid-u-Ra- 
bah arab lovasai éppen akkor támadták-meg a’ 
síkon épült favárat, s puskaropogásik össze
gyűltek a kormányzót köszöntő agyudurrogások- 
kal. Miután a hegycsúcsi erősséget megvizsgál
ta a' marsai, egy ideig a’ síkon folyó csatát néz
te. A’ lovagok, lovaikról leszólva, bokrok vagy 
sziklák közé rejteztek , időről időre onnan lövöh 
döztek, ’s ismét a’ fűbe huzódtak-le közeliben 
legelő lovaik mellé. Illy ellenharcznak nem igen 
lehettek káros következései, ki\ált a’ favárban 
lévő seregeinkre nézve; mégis Babah emberei 
ünnepiesen fogadták-íel, hogy a’ varost megtá
madják, s élet halálra fognak ellenünk viaskodni. 
De egy záporcső, melly Afrikában az évnek e’ 
szakaszában igen gyakori, hirtelen véget vete az 
ellenséges demonstrationak, ’s félóra alatt úgy 
eltűntek az arabok, hogy ágyúk nem lettek volna 
képesek őket illy hamar ciszelcszteni. A’ Had- 
schutok elleni expeditio szépen gyümölcsözik. 
Elrémülve a’ Hadschi el Segiernek adott leczkén, 
békességet kértek, *s a* rablással fel hagyni ígér
keztek ; minthogy a vetés ideje némileg előse
gíti békében maradásukat, rendszabások készí
tetnek, hogy olly sokszor adott ’s ismét megsze
gett ígéreteikkel többé ne csalhassanak. Titteri* 
nek a’ kormányzó által nevezett be)je , hűsége ’s 
bátorsága jeleid, Riga néptörzsököt, Madéahn in
nen, melly Francziaországg il mindég ellenkedék, 
’s Abdel Kádernek hódolt, tüstént megtámadta, 
megverte,gabonáját elfoglalta ‘s malmait felégette.“

Straszburgban jelenleg nagy szorgalommal 
tétetnek az előkészületek Ntraszburg és Saarbrü- 
ken közt építendő vasúthoz, melly 30 órányi 
hosszú lecnd, ’s a’ Saarbrükenben talált kőszén 
szállítását akarjak általa könnyíteni. Straszburg 
és Havre közt is emlegetnek vasutat.

Paris assisei előtt nov. Gdikán egy eset for- 
dült-meg, mellyben a’ fővádlottat felmenték az 
esküitek, a’ bűntársakat pedig 7 szóval 5 ellen 
bűnösöknek nyilatkoztatták. De a’ törvényszék 
hamisnak állító az esküitek Ítéletét, ’s az ügy 
eldöntését más ülésre és más jury ítéletére ha
lasztó. A’ hallgatók örömkiáltásit alig lehetett el
fojtani.

A’ Journal des Debats tagadja, hogy Allard 
generál Indiából hozott régi pénzei Nagy Sán-

)(
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dor korából volnának. Köztük a’ legrégiebbek 
azon országból valók, mellyet Nagy Sándor utód- 
jai Baktrianában és Sogdianában 270 és 200 közt 
K-sz.előtt alkottak.

A’ Paris Advertiser szerint Londonba nem 
Cleopatra tűje, melly mellett az aegyptusi tábo
rozáskor, az angolok és francziák közti nevezetes 
csata történt, hanem csak egy luxori obelisk vi
tetik, hasonló ahoz, melly Parisban felállitatni fog.

Oran, oct. 28dikán. Örömmel látjuk, mi
ként foglalatoskodnak a’ francziaországi hírlapok 
az Abdel-Kader ellen javallott expeditióval, mit 
Mascarai táborozásnak neveznek, mintha az emir 
semmivé tételére elég volna egy csaknem védet- 
len várost bevenni. Abdel-Kader sánczai megett 
nem vár-be minket, 's Mascara csak az ő szőve- 
vényinek középpontja, ’s eleségének rakhelye. 
Esztendő óta mindent oda gyűjt, mit adóként 
fizettet, erővel kicsikar, vagy csekély áron meg
vásárol ; hadi szerei is ott vannak; de ő mindeze
ket elszállítana, ha seregeink közelednek, mel- 
lyek ha minden szükséges dologgal ellátva nem 
lesznek, egy napi utat téve, nagy szorultságba 
fognak jutni. A’ táborozás tervéről illy hírek 
szálongnak a’ tisztek közt: Az egész expeditio 
innen fog kiindulni; egyszersmind Algierból is 
megyen egy erős csapat a’ Hadschutok, Me- 
savák ellen, hogy az emir ereje oszoljék. Mosta- 
genem őrizete megerősítetik, ’s ez leend az Al
gierból és Oranból indult expeditio közös cen
truma. Oran részéről nagy tömegekben készül
nek munkálni; különben az Algieri és Arzewi 
brigadák megindítattak, ’s az egyesületi pont 
Mascara lett volna; de attól félnek, hogy Abdel Ka
der valamelly különvált csapatra rohan, ’s azt fel- 
konczolja, míg segítsége érkeznék. A’ három bri- 
gada tehát egyszerre indul-meg; mindenik áll 
3 batalion gyalogságból, egy század lovasságból, 
pattantyússágból, összesen 3000 legényből. A’ 
spahik, törökök és arabok elő őrökként fognak 
szolgálni. Melly generálok vezérlendik a’ sereget, 
még nem tudni. A’ hadszálító hajók itt és Ar- 
zewben maradnak. A’ barátságos törzsökök fel
bátorodtak, *s mintegy ezer benföldi lovasból álló 
őícsapatra számolhatunk.

Thilorier úr közelébb valami új mozgató 
erőt talált-fel, miről a’ franczia hírlapok ezt ír
ják: A’ tudományok párisi akadémiája utóbbi 
ülése Alatt á’ tudományok mezején felfedezhető

egyik legrendkívülibh tüneménnyel foglalatosko
dna. Egy új mozgató erő, melly a’ gőznél hatal
masabb , ’s majd olly nagy erejű, mint a’ puska
por, adatott az ember kezébe használás végett, ’s 
annak hatását kiszámítani, alkalmazását előre 
látni, még lehetetlen. Thilorier úr több iccze kó- 
szénsavany gast folyó híggá változtatott, 's az in» 
tézet tudósait felszólító, vizsgálnák-meg tapasz
talása szüleményét. Ez valóban pokolbeli mivhez 
való iszonyú erő, melly önmagában elég vólna 
Paris negyed részét levegőbe vettetni. Az akadé
miai biztosság nem csak a’ Thilorier úr által jelen
tett dolgot igaznak találta, hanem még azt is 
tapasztaló, hogy a’ folyó gas egy része megke
ményedett, ’s jéggé vált, miből a' biztos urak 
egy darabkát tenyerökre eresztvén, az ott ere
deti gasformáját vette-fel ismét, *s elenyészett.

Nov. ődikén az izraeliták középponti és Pa
ris megyei consistoriuma udvarlott a’ királynál, 
a1 midőn Cremieux úr (nevezetes ügyvéd) köszö
netét tőn a’ királynak védelmeért, mellyet az 
izraeliták iránt Wahl ügyében Basel ellen nyilvá
nított , mire a’ király így válaszolt: „Helytelen
nek’s politika elleninek tartottam mindég a’ rend
szabást , melly ugyanazon nemzet polgárai közt 
a’ hitvallás miatt különbséget teszen. Mint király 
megtartottam ez elvet, ’s több ízben kimutattam 
azon való örömemet, hogy ezt az urakra én al
kalmazhattam Reményiem, ’s kívánom, hogy ezen 
alkalmazás közönségessé legyen. Ez úgy hiszem 
minden népnek érdekében áll , ’s az okosság vég
re győzedelmeskedik az előítéleteken, mint a’ víz 
cseppenként a’ legkeményebb szirtet is ki vájja. 
Legalább ezt reményiem ’s kívánom; de más sta
tusok dolgaiba nem avatkozliatom, éppen ha a’ 
franczia érdekek sertetnek, mint Basel cantonban 
történt. Örültem, megvallom, hogy alkalmat ta- 
lálhaték annak bizonyítására, hogy kormányom 
alatt minden francziák egyenlő jussal élnek, ’s 
egyenlően védelmeztetnek. Iparkodásim, remény
iem , sikerülni fognak, ’s az említett ügyben Ba
sel canton megváltoztatja határozatát, melly kö
tött egyezésünkéi és századunk szellemével ellen
kezik. Szerencsésnek érzem magamat, hogy az 
urak emancipatiójára én adhaték példát, ’s kö
szönöm, hogy tettemet ’s nézetimet igazságosnak 
es merik.“

A’ Moniteur szerint Orleans herczeg nov. 4- 
dikén Cortéban hált, nov. ődikén Ajaceioba ér-
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kőzett, 6 cs 7dikén ott mulatott, 's délelőtti 11 
órakor elevezett Afrika felé.

Rigny admiral tetemeinek ünnepies eltakarí
tása Parisban nov. Ildikén ment végbe. Az el
inni) fnak sírja felett Broglie herczeg, Martin du 
Nord, Gallois hajókapitány és Coletti general, 
gorög követ, tartottak beszédeket.

NÉ ME T OR S Z Á G.
Coburg nov. 8ikán. A' Ferdinánd herczeghez 

küldött portugáli ügyvivő ide érkezett; mert az 
egybekelést illető előleges dolgok, itt a' Coburg- 
ház törzsük-helyén fognak cligazítatni: ennélfog
va a herczeg attyával együtt Bécsből ide varatik. 

B E L G I U M .
Brüssel nov. 6dikán. A’ Paris és Brüssel 

közt építendő vasút miatt Parisban volt biztosok 
tegnap tértek-vissza, 's állítják, hogy e' munka 
elébb mint két év lefolyna, hihetőleg véget érend.

H O L L A N D I A .
Haaga, nov. 7dikén. Király Ő Felsége Bra- 

de földmérőnek engedelmet adott az Amsterdam 
és Rotterdam közt czélba vett vasút első szaka
szának felépítésére, melly Rotterdamtól Harle
mig nyúlik. Majd megválik, e' nálunk nem igen 
népszerű munka, egyhamar elkezdődik-e; az 
aláírások ugyan már ezelőtt jóval megtörténtek. 
Hírlapjaink még most is versengenek a' k. thrón- 
beszéd és a’ közjövedelmi minister beszéde fe
lett ; némellyek meg vannak nyugtatva, mások 
nincsenek, 's ezeknek elvök az, hogy a1 Bel
gium visszakapcsolásának gondolatját teljességgel 
ne engedjék feléledni.

OROSZORSZÁG.
Durham lord, ángol rendkívüli követ Kiew- 

ből Petersburgba érkezett. Lengyelország mos
tani népessége 4 millió 59 ezer 517; e' számból 
3,211,357 catholika vallása; 216 ezer 983 görög 
egyesült; 212,698 lutheránus; 2201 református; 
410 ezer zsidó; 259 czigány ’stb.

P O R T U G A L L I  A.
Anglia részéről javallatok terjesztettek a' por- 

tugali kormány elibe ásiai birtokainak átengedé
se iránt, ’s a' minister! tanács már foglalatosko
dott is e' tárgyal, de még eddig nem igen haj
landó a’ régi nemzeti dicsősség maradványiról 
lemondani; sőt az atlanti tengeren lévő birto
kait, illő kárpótlás mellett, aligha készebb nem 
volna Angliának által engedni.

Ángol hírlapok nov. 7dikéről jelentik: hogy 
a' lissaboni ministerium populáritása naponként 
fogy; több kerületekben, mint hiszik, a' ministe
rek a' választásoknál nehézségekre találnak. A’ 
fővárosban is szembetűnő az opposiiio szelleme; 
egy gentleman csupán azért nem vétetett-fel a' 
lissaboni clubba, mert a’ ministerek barátja. 

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ müncheni politikai újság Athénéből oct. 

19dikéről ezeket írja: , ,A ’ statustanácsnokok még 
sincsenek kinevezve, ámbár kinevezésük minden 
órán váratik. Ismét új rablások hallatszanak, 's 
közelebb valami 15 rabló Eubőának egyik váro
sára rohant, 's két polgárt megsebesített. Az Athi- 
na állítja, hogy csak görögök irthatják ki a’ rab
lókat, kik nem a' szabad Görögország, hanem a’ 
Capodistriasi kormány által hívattak-elő, 's az új 
kormány hibái által ncveltettek-fel. Továbbá pa
naszkodik a’ bajor architektusok ellen, hogyChal- 
cis tervét három év alatt sem tudták elvégezni. 
A’ nemzeti bank iránt pedig azon figyelmeztetést 
teszi, hogy a’ kik attól kölcsönözni akarnak, 
birtokukat, 's azokon fekvő adósságikat korán 
bevallják 's a zálogkönyvbe írassák, különben 
nem kapnak kölcsönt. — A' kormányi hírlap 
tegnap megjelent 10 száma szerint Mexis és Bota- 
sis urak statustanácsnokokká neveztettek rendkí
vüli szolgálatban, Kork úr pedig, az oskola-taní
tók nevelő intézetének igazgatója, 's az oskolai 
ügyekben ministeri előadó, elbocsátatott; mi leg
inkább a' synodus szövevénye és a' papság által 
ellene izgatott nevelő intézet nevendékei miatt 
történt. Kork urat igen sajnálják az oskolák mi- 
velődésének baráti; mert ő lelkiesmeretes, rend
szerető férfi volt, 's a' néposkolák eddigi sikerét 
csak neki köszönhetni. Helyére Kokonis úr, Ca- 
podistrias alatt a' néposkolák ephorossa, nevez
tetett, de ez Kork urat ki nem pótolja. Rosen 
gróf, a' tengeri fegyvertár igazgatója, e' napok
ban lépett házasságra Rizzo minister egyik roko
nával. A' statustanács alkotását illető rendelet 
nem igen jó színekkel festetik a' hírlapok által, 
pedig ez népben kedvező benyomást tőn, 's a’ 
nagyobb rész tökéletesen elesmeri a' kormány 
előhaladását. Helybeli hibák 's igazságtalanságok 
miatt ugyan még néha szenved a’ nép, de azt bi
zonyosan tudja, hogy ha erről értesítetik a’ fő 
tiszthatóság, meggátolja a' visszaélést, minél fog
va ritkán panaszkodik a’ kormány ellen. A’ rép-
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nek e* bizodalmában oily erős támaszra talált a’ 
kormány, bogy a' pártok szövevényivei bátran 
szembe szálkát. Görögországnak jobb jövendő e- 
ránti reménye megzavartatik ugyan némelly he
lyeken elkövetett rablások által; de más részről 
megnyugtatnak a’ kormány újabb rendszabásai, 
mellyek bizonyosan meg fogják szüntetni a' fosz
togatásokat. Egyébiránt a* rablók nincsenek va
lami nagy számmal; csak nehány vakmerők üt
nek egyes épületekre, ’s mihelyt ba)onnetet lat
nak, azonnal futnak, titkos rejt ekeikbe Ezek ellen 
a’ kormán) rendszabásinúi többet tehetne a’ lakosok 
köz értelme, de ők már megszokták ‘s eg) ked\ideg 
nézik a’ rablást, mint Istentől rajok mért ostort.“ 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A1 török status újság szerint a’ matschkai 

kaszárnyában 400 tanulóra, fürdővel ’s kórházzal 
épült katonaoskola nyólez osztályra van osztva. 
Az első osztál) beli kezdők homokban tamilnak 
újokkal betűket ’s köröket írni, betűzni: a’ többi 
osztálybeliek az ötödikig írásban, olvasásban s az 
isíam hitágazatiban oktattatnak; a’ hatodik osz
tályban a’ hadi gyakorlatok és szabályok tanítat- 
nak; a1 hetedikben és nyolezadikban grammatika, 
syntaxis, geometria. E’ nyólez osztály megíutása 
után a’ 400 tanuló közül 100 legügyesebb válasz- 
tatik-ki a’ fensőbb oskolába, hol trigonometria, 
geometria, algebra, chemia, mechanika, astro- 
nomia , optika, geographia, arab , persa, fran- 
czia n) elv , hydraulika, várerősítés tudománya , 
minden nemű fegyvergyakorlat, ’s úszás tanítat- 
nak. A’ tanulók szoros felvigyázás alatt vannak, 
naponként tartoznak ötször imádkozni, és mago
kat erkölcsileg s csinosan viselni. A’ sultan Sei- 
nul Aabidin első imam, Pertew belső minister, 
Namik és Sherif basa generálok ’s több hadi tisz
tek kíséretében meglátogatta az oskolát, a’ tanu
lók különféle gyakorlatit, írásit, rajzolatit meg
szemlélte ; a’ belső minister pedig az akadémia 
építésének emlékére készített chronogrammát 
nyujtaneki át, mellynek utolsó verséből 1250, az, 
alapítás évszáma jő-ki.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ National czikkelyének vége az előbbi 

számhoz: A’ portugálok által 14l8ban felfe
dezett Azórok két különböző részre oszlanak. 
Egyik részt Terceira sziget teszi, hol Angra, 
nem rég még az egész Szigetségnek fővárosa, 
jeles kereskedő hely, több új erősséggel ellát

va; népessége 16 ezer lélek. A’ másikrész
nek legnagyobb múipart űző városa Pontesal. 
Delgado, San Miguel szigeten, 16 ezer lakossal. 
A’ többi szigetek nevei: .San Jorge, Gracio- 
sa, Fayal, Pico, Flores, Corvo és Santa 
Maria. E’ szigetek az Ocean közepén fekszenek, 
Portugáltól 800 (angol) mértföldnyire, ’s terüle
tűk 800 négyszeg mértföldre szamítatik. Miután 
Sáráivá úr, portugali ügy vivő , az angol mini
st erium tanácskozásáról kormányához írt jelenté
siben a’ két első feltételt megvitató, így szólt: 
„Mi a’ harmadik feltételt illeti, ez olly botrán- 
koztató, izetlen és sértő, hogy semmi esetre se 
fogadtathatik el. Azonban koránse kell megfelejt
keznünk arról, hogy, mivel az angol kormány 
hatalmas, és mint a’ tapasztalás bizonyítja, a’ 
hatalommali visszaélést nem igen veszi lélekis- 
meretre, ha korán óvó rendszabásokhoz nem 
n) ólunk, talán kéntelenek leszünk e’ gyalázat
nak engedni, ’s a’ portugali korona legszebb vi
rágát, dicső felfedezésink legbecsesebb emlékét, 
s a’ világnak egyik legszebb ’s legjobb fekvésű 

tartományát, idegen kezek közé bocsátani.“ E’ 
komolyan megrostált javallatok, Oportónak be- 
v étele meg nem valósulván, felre tétettek, de 
úgy, hogy ha D. Pedro még is megbuknék, is
mét elővétetnek. Sáráivá úr egyszersmind azt ta
nácsié D. Miguelnek, hogy flottáját indítsa-ki a’ 
Tajóról olly titkos utasításokkal, hogy az, a’ 
tenger magossára jutván, az Azorok felé fordítsa 
vitorláit, Js San Miguel és Terceira szigeteket 
elfoglalni igyekezzék; de az expeditióra nézve 
legnagyobb titkot ajánla, nehogy azt az angol 
üg) vivők vagy haderő meggátolják. E’ felett meg
hatalmazást kért, hogy erről az egyesült statusok 
londoni ministerével alkudozhassék. Egyébiránt 
D. Miguel ministerének Washingtonban is meg
hagyatott, hogy Angliának e’ tervére az egye
sült statusok kormányát figyelmeztesse , és szó- 
lítsa-fel annak meggátlására. D Pedro ügyének 
sikerülte ugyan lemondani kénszeríté Angliát az 
Azorokat illető tervről, de éppen azon okok, 
mellyek őt ama szövetségesének megbukásábói 
hasznot húzni indíték, hihetőleg most is alkal
mat nyújtanak neki arra, hogy Span)olország 
szorúlt állapotját hasznára fordítsa. — Toulonból 
NovJ3dikánezt írják: „Közelebb hét lineahajónk 
Ieend a’ közép tengeren; Suffren 100, Duquesne 
80 ágyúval, Nestor, Scipion, Vilié de Marseille
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ós Trident; a1 120 ágyús Montebello pedig most 
készül.“ E1 valóban nagy haderő, ’s komoly tör
téneteket gyaiiítat. Némellyek azt hiszik, hogy 
a’ baleári szigeteket akarjuk elfoglalni, hogy az 
egyesült statusok hajóit a’ közép tengeren min
den menedékhelyből kiszorítsuk Ez igen is jó 
rendszabás volna, más rainisteriumtól, Jackson 
praesideus ellen kedése és Anglia szövevényei 
ellen.“

Barcelonai hírlapok szerint Mina Oct. 25di- 
kén vctte-át a’ kormányzást, következő felszó
lítást bocsátván a’ lakosokhoz: „Cataloniak! Be- 
csületetökre ’sesküvéssel köteleztétek magatokat, 
hogy a’ békességet, rendet, a' mi és unokáink 
szabadságit Isabella kir. palczája alatt Örökre biz- 
tosítandjátok; a’ hazánk belsejét dúló ’s ezt igá
ba hajtani akaró nyomorultak ellen felemelt sza
vatok visszhangra talált a’ királyság minden ré
szeiben, ’s ezernyi szabad seregek készülnek 
mindenütt e’ hős mívben együtt munkálni Fegy
verre tehát Cataloniak, hogy szavaitok hiú mó
don el ne hangozzanak; egy fegyverfogható spa
nyol se legyen mentt a’ szolgálattól, míg a’ test
vérgyilkoló pártok el nem enyésznek ! Vitéz ka
tonák, nemzeti őrök, legyetek állhatatosak! A' 
jóknak egyszerrei felbuzdulása rövid nap alatt 
kiirtja a’ rosszakat. Szünet nélküli háború a’ 
meghódolni nem akaró fellázadtaknak; a’ kik 
fegyvereiket lerakják, ’s a’ rebellis csordáktól 
idejekorán \ isszahúzódnak, szabad férfiak közé 
felfogadtatnak Catalonia községei, cselekedjétek, 
hogy fijaitok hagyják oda azokat, ne nyújtsatok 
nekik semmiféle segítséget, különben el fogtok 
múlhatatlan enyészni; gondoljátok-meg mi történt 
máskor, ’s gátoljátok azon jelenetek megújulását. 
Mikor tünhetne-fel kedvezőbb pillanat ennél , 
mell) ben a’ nemzeti képviselőség 0  Felsége kor
mányával egyetértve fog munkálni a’ talpkő 
megvetésén, mellyre a’ monarchia alaptörvénye 
épülendő leszen, hogy abban a’ haza valódi sza
badságai és a’ koronát törvény szerint illető ha
talmak környiiletesen kijeleltessenek, és benne 
semmi hézag ne maradjon?“ Mina general tüs
tént új fegyverzó juntát alkottattott, mellvhez 
Cataloniának négy tartománya két-két követet 
küld, kik a’ főhelyen a’ községi tanácsosok meg 
bízottjai által \ álasztatnak. Alvarez general, Ca
taloniának másod kormányozója, octob. 25dikén 
érkezett Barcelonába.

t A’ százezer katona kiállítása, mit a’ Na-
• tional csupán pénz-speculatiónak nevez, jó for- 
r mán halad-eló. 400 ezer font sterlinget kapott 
í már a’ kormány váltságpénzúl. A’ következő cor-
• tes-űlésben két oppositiotul tarthat a* ministeri- 
' um , egyik a’ Navas gróf vezérlése alatt az exal-

tadoké; másik Rosa és Toreno exministereké. 
A’ kormány a bikaviadalt el akarja törleni; oct. 
27dikén volt az utolsó, mint írják, Puerta ds 
Alcala mellett. A’ hadi költségek elősegítése vé
gett nyitott aláíráshoz járultak india patriarchája, 
az escuriali convent és prior is. A’ de la Cruz já
tékszínben oct. 22dikén ugyan e’ végett adott e- 
lőadáskor nem volt hossza vége a’ viva Christina! 
viva Mendizabalnak !

A’ Gaceta következő végzetet közl i , mel- 
lyet a’ regens királyné oct. 3ldikén Biego ’s ma- 
radéki eránt adott-ki: „Szívemnek mindég ked
ves foglalatossága ugyan szeretett leányom alatt
valóinak könnyeit letörleni, de még nagyobb ez 
örömem, ha az emberiségnek ezen adója a múlt 
hibák jóvátételének szent kötelességével kapcso- 
lódik-össze. Don Rafael Riego general, ki egy 
rendelet által, melly az ó reá kent bűnnél ké
sőbb jelent-meg , azért ítéltetett halálra, mivel 
mint nemzet követe, a’ sérthetetlenség paizsa a- 
latt, az akkor fenálló törvények és minden kép
viselői kormányok nyilvános jusa szerint szava
zott, áldozatjává lön a’ fanatismusnak. Minthogy 
azon férfiak, kik Riegova! együtt szavaztak, ré
szint a’ parlamenti testületben, részint fenséges 
leányom tanácsában kitűnő rangot viselnek, e’ 
generál emlékezetének gonoszsággal bemocskol
va, famíliájának pedig szerencsétlenségben ma
radni lehetetlen. Most a’ béke s megbéküles 
napjaiban, a’ törvényes thrón és szabadság vé
delmezőihez semmise illik úgy, mint minden fa
nyar emlékezeteket lehetségig eltörleni. Kívá
nom, hogy akaratom e‘ tekintetben, leányom és 
az ő utódjai részéről pecsétje legyen annak, hogy 
a’ vélemények, javallatok és szavazatok sérthe
tetlensége az ország közönséges eortesében biz
tosítva leend. (Riego azért ítéltetett halálra, mi
vel a’ V íl. Ferdinand ideigleni letétele iránt tett 
javallatot jóvá hagyta). Fenséges leányom nevé
ben t hát rendelem: 1. D. Rafael de Riego ge
nerál hírébe ’s becsületébe visszahelyeztetik 2. 
Famíliája a’ nyugpénzben ’s özvegység jogaiban, 
mellyek azt a’ törvények szerént illetik, része-
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sülni fog. 3. ti família fciisc^cs leányom , az o 
kiskorában pedig az én különös védelmem alatt 
leénd.“ ’s'b.

A’ Re vista nov. 3diki számában ezt olvas* 
hatni: „Sevillából írják, hogy királyné Ő Fel
sége Osuna brigadásnak Osorio brigadás esetében 
kimutatott viseletét megköszönte, de Espinosa 
generálnak lemondását Andalusia főkapitánysá
gáról nem fogadta-el, hanem parancsoló a’ gene
rálnak, hogy azt tartsa-meg, ’s a’ praetendens 
ellen sereget készítsen. Osorio pedig, ki Osuna 
által elfogatott, de Rodil generál által szabadon 
bocsátatott, itt a’ kormány rendelkezésére bízta 
magát, ’s éjszakra fog menni a’ seregcsapa
tokkal.“

A’ madridi újság Cordova generál tudósítá
sát közli az oct. 2Sdiki csatáról, mellynek ez 
rövid kivonatja: A* generál Salvatierra felé nyo
mukéban ellenségre bukkant, ’s azt seregeivel 
megtámadtatá, minek kívánt sikere Ion; az el
lenség terveit megsemmítette, ’s nagy rendet
lenségben szalasztó azt Baraundia völgybe, hol 
a’ rebellisek egész tömege állott. Útját tovább 
folytatván, új erővel igyekeztek a’ rebellisek őt 
meggátolni; de a’ királyné seregei ismét vitézül 
viselték magokat, ’s a’ város körül valamennyi 
míveit leronták az ellenségnek. A’ generál jelen
ti a’ ministernek, hogy ez újabb dicső harcza 
volt a’ királyné seregeinek, ámbár a’ rebellisek 
oct. 27dike éjjelén 5 batalionnal erősítettek-meg. 
Az ellenség egész diadalma Almansa ezred há
rom legényében, és Alava ezredtől egy vadász
ban áll. Vesztesége 80 holtra és 400 sebesültre 
megyen, a’ száznál több foglyot nem számítva.

A’ France nov. lOdikén Eguia general éle
téről következő adatokat közli: „Nazario Eguia 
generál, Navarrában a’ kir. seregek mostani fő- 
parancsnoka, unokaöccse D. Francisco Eguia ge
nerálnak, ki VII Ferdinánd alatt hadminister 
volt, később pedig mint a’ hitsereg egyik vezé
re, ’s 1820han mint a bayonneí juntának tagja 
tüntette-ki magát annyira, hogy nagy hőségéért 
Castilia grandjáva neveztetett, ’s de la Lealtad 
marquis czímzettel díszesítetett; megholt 1826-

ban. A’ most szolgáló Eguia 1824ben Gallicia fő
kapitányává neveztetett, ’s I826ban ő is egjet 
kapott azon durranó puskaporos levelekből, mel- 
lyeket a’ szabadelmüek küldöztek ellenségeikhez 
megölésök végeit. A’ levél kinyitásakor a’ ször
nyű durranás több úját elszakító a’ generálnak, 
de azért Galicia kormánya nála hagyatott, míg 
VII. Ferdinand betegségbe nem esett. Christina 
királyné esmervén az ő erős és állhatatos elveit, 
Casa Eguia gróf czímzetet adata neki; de ez csak 
ürügy volt Galliczia kormányának elvételére és 
Móniiénak adhatására, kihez inkább lehető bíz
ni. Eguia parancsot von, hogy Vittoriában szoros 
felvigyázat alatt maradjon. VII. Ferdinand halála 
után Lorenzo generál miatt sohase csatolhatta- 
magát a’ royalistákhoz; ’s kéntelen volt elébb 
Francziaországba menni. Az ő navarrai kormány
zóvá neveztetésében valami titkot kerestek , pe
dig ez igen is természetes volt. Északon ugyanis 
Eraso, Iturralde és Santos -Ladron emelték-fel 
legelőször V. Károly zászlóját. Nem sokára egye
sült velők Zumalacarreguy, ki akkor mint ezre
des, ezredétől elküldetett, ’s Eraso és Iturralde 
neki , mint nagyobb rangúnak engedték az el
sőbbséget. Iturralde éppen ez okból engedé E- 
guiának a’ munkálati sereg vezérlését. Eguia On- 
nateban született, baski n) elven beszél, ’s Don 
Carloshoz csak azért nem ment hamarébb, mert 
lehetetlen volt.“

A’ Journal des Debats szerént valami Lopez 
nevűnek pártos bandája által oct. 24dikén Co- 
rtinnához közel megtámadtatott a’ Madridba in
dúlt posta ’s a’ conductor megöletett, min Co
runna lakosai annyira felbőszültek, hogy Lopez 
testvérét a’ tömlöczből kivezették a’ gyilkosság 
helyére *s ott agyon lőt'ék. A’ Messager szerént 
Alava generál különös küldetéssel Párisba menénd.

Az Abeja szerint oclob. 26 és27ikén a’ por- 
tugali seregnek egy osztása spanyol földre lé
pett, oct. 30 és .Ildikén pedig más váratik, 's 
az egyesült sereg majd Zamoráha menend. Infan- 
tado herczeg, ki tavaly a’ proceri czímzetet el 
nem fogadta, most jószága nagy részét a’ spa
nyol grandok biztosságának rendelkezésére bízta, 
hogy a’ carlisták legyőzésére használják.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (fic\jtbad)erí®aflc') 498. sz. 
Nyomtatja T r  a t t n e r - K á r o l y i  Urak’ űlczája 612 szám.
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E lő f iz e té s i  f ig y e lm e z te té s  a ’
mIUÜBM  I&llklS'flLIM WawtetaÄSKTOK«6

i r á n t .
A’ folyó 1835. végével minden tisztelettel szól/tjuk-fel t. ez. Pártfogóinkat ’s a' nagyérdemű 
magyar olvasó Közönséget, hogy a’ jövő I836ra nemzeti újságunk iránt, mel l ya’ jót ,  hasz
nost és szépet terjeszteni, ’s az idő és olvasók kivánatinak a* környülményekhez képest meg
felelni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk küldendő 
leveleikben minél elébb megtenni méhóztassanak. P o l i t i k a i  l a p j a i n k a t  és H a s z n o s  
M u l a t s á g i n k a t  a’ j ö v ő  é v b e n  i s m é t  n a g y o b b í t a n i  f o g j u k ,  *s ezeknek a’ Hir- 
dctésekkel együtt előfizetési ára félévre Pesten és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , pos
tán pedig 10 forint v.czédulában; egész évi előfizetés két annyi. Mind ez előfizetés csekély 
volta félévenként száz ívnél többre menő hírlapjainkért, mind a’ napi renden lévő világ-tör
ténetek fontossága reménylteti velünk, hogy e’ nemzeti újság-intézet sűrű pártolókra találand. 
A’ cs. k. posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt ezután is szíves 
örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság’ terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes bi- 
zodalommal kérve-ki. Pesten 1835 Novembere végén.

A ’ 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  s z e r k .  ’s  k i a d ó  h i v a t a l a  
( Z ö l d k e r t  ú l c z a  498. s z á m  a l a t t i  h á z b a n . ) ___________

( I )  H i r d e tm é n y .  Szabad k. Bartfa városa részére egy 100 pengő forintos esz
tendei fizetéssel, 1 lótartásra szükséges 24 mérő zabbal, és 3G mázsa szénával, valamint 6 
öl tűzi fával járó új al-crdészi (subindagator) hivatal állittatott-fcl. Az ezen új hivatalra vá
gyók arra való alkalmatos voltukat, vagy talán már másut is tett szolgálatokat, az alól kijelelt 
naptól számlálva hat hét alatt az említett sz. k. város tanácsának bébizonyilhatják. Budán 
November 22kén 1835. (3 )

(6 )  N a g y  v e n d é g fo g a d ó  b é r lé s e .  Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
’s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz. Fehérvárra vezető ország 
út’ közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-szinnel, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a'kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt* 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
’s^e’ végre árverési határ időül f. c. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)

(1 )  N ö v é n y - é s  v irá g in a g  h i r d e té s ,  úgy gondolom , hogy több, még ed
dig velem öszveköttetésben nem levő növénymagkercskedők’ ’s árulókertészek’ kívánságát 
teljesítem, kik magokat nagyobb mennyiségben szoktak venni, ha ezennel bátorkodom őket 
figyelmeztetni növény’s virágmagvaim’ ez idén i , 1835ki őszről szólló árjegyzékére, valamint 
azon kívánatos hasznokra, mellyeket igér portékáim’ minéműsége és olcsósága velem teendő 
egybeköttetésükből, a’ mit is , helybéli kedvező viszonyaim által is (tulajdon nagy kiterjedé
sű magtenyésztésem által, mellyel több esztendők óta eléggé tökéletesítettem} segítőivé, e- 
zcnnel a’ legnagyobb készséggel ajánlok.

Második Féleszt mád 183ő.
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A* kert- és virágkedvelők növénymagvaimat a’ legőszintébb s olcsó árú portékának 

fogják megismerni, ’s a’ 400 fajtánál számosabb nyári virágok közt némi újat és szépet találni 
virágkerteik’ felékesítésére. A’ földbirtokos urak és gazdák a’ gazdasághoz kívántató minden
nemű abrak magvakat, mint a’ mostanában használt hosszú, veres czékla’ magvát ’stb. a’ 
legbiztosabban ’s illendő áron nálam megszerezhetik.

A’ fejér czúkor- czékla, ’s a’ legjobb rövid és hosszú czikória magvakra nézve az il
lető gyáros és tenyésztő uraknak valóban a’ legelfogadhatóbb ajánlatokat tehetem, igazi, fris, 
biztos ’s magamtól ültetett portékáimból, minthogy ezen,  ’s némelly más czikkelyekre nézve 
js _  ámbár az aszály jelen esztendőben e’ magvakra igen kedvetlenül hatott, — némileg di- 
csekedhetem, ’s e’ miatt a’ legillendőbb ’s a’ viszonyokhoz alkalmazott árokat szabhatom.

Minden vevő urakra nézve igen helyes leénd, ha becses megbízásaikat jókor rnegkül- 
dendik; e’ végett árjegyzékeim bérmentcs kívánságra ingyen fognak kiosztatni. Ki magamat 
ezennel egész tisztelettel ajánlom.Quedlinburgban, a’ magdeburgi kerületben, 1835ki Novemberben

G r a s h o f f  M á r t o n ’
művész* és kereskedőkertész’ magkereskedése. f3 )

Ifj. Kilian György
könyvárosnál Pesten vácZi-útczában hajdani Feslházban épen most jelent-meg:

A’ M A G Y A R  L I T E R A T U R A
remek darabokban

kézi könyvül a’ tanító intézetek számára 
öszveszedte

K i s  P á l
Csinos borítékba kötve 36 krajezár pengő pénzben.

Slufgaben jut Uebuitg

uiiöanf$en 6prac§e
u n b e i n i g e

firJrjHicfe na# bér 3níeríinear*!9?e#obc für oííe fiieb âber biefeő 3biom$ $una#fl aber ate 2ín£ang 
für jene bie béé 33etfaner£ ©tammaíib gebrauchen, verfaßt von

Pa u l  Ki s .  S3rofd;űrü 20. h. (E. S9í. (2 )

( % )  Nevelő kerestetik. Tek. ns Pest vármegyében helyezett Nagy-Kőrös vá
rosában egy előkelő földes urasághoz házi n e v e l ő  kívántatik,  kinek tudományokban és 
némi muzsikában alapos esmérete lenne. — Bővebb értesítést a’ feltételekről nyerhetni a’ H a z a i  
's K ü l f ö ld i  Tudós í tások  In té ze té ben  Pesten a’ Zöldkert útezában 49Sdik szám alatt. (3)

A" Gabonának Patti piaexi ára Nov. 27-kén 1835. P é n z f o l y a m a t :
p.iiMji mérő r é t t é  gtr.
Tisztabűza
Kétszeres
Rozs
Árpa

tiszta kilépsseru
96Í 
73 \ 
50
4 3 |
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poz.onyi mérő válté gar. tiizta közép•ztiu alább
▼aló Bécz November 24-dikén 1835, középár.
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Budán, November 25dikéu kijött számok.* 24. 59. 57. 49. 79.
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MA G Y A R -  É S  E R D É L Y O R S Z Á G .
Pozsony nov. 24dikén. E' napokban foly

tattak a’ kerületi tanácskozások, és az azokban 
készült üzenet- és felírás-javallatok tegnap a’ 
384dik országos ülésben ez idő szerént kerületi 
előlülő Krassó-megyei követ úr álfal a’ méltós. 
Personális úrnak últaladattak, úgymint: 3dik ü- 
zenet a’ fő Rendekhez az ezen országgyűlésből 
felterjesztendő sérelmekről; továbbá a’ függclég- 
képen azokhoz adottakról; az ugyan e’ tárgyi 
felírásjavallat; 2dik üzenet a’ múlt országgyűlés 
némelly sérelmeiről, mellyekre már folyó évi 
augiistus 24dikéről k. kir. válasz érkezett; lOdik 
üzenet a’ szólás-szabadságról; 2dik a’ békési sé
relemről ; a’ Bácsi kívánatról Zsiva szigetre néz
v e ; Szerem, Komárom, Szathmár vármegyék, 
és Sopron városa sérelmiről; a’ magyar nyelvet 
’s úrbéri tárgyat illető üzenet és felírás-javalla
tok; 2dik üzenet a’ T. czikkelyről; a’ köz ha
szonvételek arán) zatáról; a’ szóbeli per rende
zéséről; üzenet a1 vásári törvényszékekről; 2dik 
üzenet az úrbéri per folytatásának módjáról a’ 
nagyméltóságu Helytartótanács előtt; a’ tizedek
ről ; a’ nemtelenek személyes keresetéről; a’ nem 
nemesek büntető pereik feljebbvihetésekről; a 
törvényhatóságok büntetést szabható hatalmáról; 
a' bírói ítéletek okokkal való támogatásáról; a’ 
polgári pereknek a’ főbb törvényszékek előtt or
szággyűlés alatt is folyhatásáról; gróf Butler lu- 
doviceai ajánlatának törvénybe iktatásáról, ’s á  t. 
A’ sérelmeket tárgyazó üzenet vizsgálat alá vé
tetett.

Ő cs. kir. Felsége a’ főméit, magyar királyi 
udvari Kanczelláriához octob. 27dikéről bocsátott 
legfelsőbb határozatában Staniszavlievich Filep 
ogulini határ-őr-ezredbeli kapitány, és Suhay Pál 
körösi határ-őr ezredbeli alkapitány urakat díjfi. 
zetés elengedése mellett magyar nemességgel meg
ajándékozni kegyelmesen méltóztatott.

Második Feleszi endő.

____________________1835.
0  cs kir. Felsége sepfemb. 2diki legfelsőbb 

határozatában a" Zárában megüresült politia-kor- 
mány-tisztségre csász. kir. kormányszéki tanácsos 
czímmel ’s szokott fizetéssel Martinez Ágostont, 
eddig Majlandban a’ fő politia-igazgatás első se
gédét méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

0  cs. kir. Felsége horvátországi protomedi- 
cus Daubach János urat királyi adományban ré
szesíteni , ’s őt maradékival együtt Doljei Dau- 
bachy praedicatummal magyar nemességre emel
ni kegyelmesen méltóztatott. A’ kir. adomány
levél Zágráb vármegyének nov. lödikán tartott 
közgyűlésében olvastatott-fel.

(Kir. kamarai hira'ás).
A’ nagyin, m. kir. udv. Kamara cs. k. nyu

galmazott kapitány és Komáromban sóhívatali 
practikáns Schönholz Józsefet Szucsánba ellenőr
ködő mázsamesterré ; Szereden fizetés nélkül só- 
hivatali practikáns Balázsy Farkast pedig ugyan
itt sómázsássá nevezte.-

Tek. Nógrád RRei folyó nov 19dikén tar
tott közgyűlésükben az új megyeház tereme dí- 
szesítésére gróf Széchenyi István úr képmását 
meghozatni köz felkiáltással elhatározák. — Bé
késben Vajnócz orvos dr. és Békés városának 
physikusa egyike a’ legjelesb fiatal orvosoknak 
megholt élete 3ldikében. Mint író érdemeket 
szerzett ,,a’ szemápolásról“ készített ’s egyébb 
értekezései által. — Karloviczból ’s vidékéről az 
esztendő e’ részében ha Katlan hideget írnak. Sze
remben , a’ szomszéd bánátban és az egész Bács- 
vármegyében szánon lehet járni e’ levél szerént. 
A’ fának öle 12— 13 forint.

Tek. Zágráb-vármegyének nov. iGdikán tar
tott közgyűlésében Pissachich Fridrik főszolgabí
róvá; Buzini Jellachich Eduárd első aljegyzővé; 
Bunyevácz János 2dik aljegyzővé választattak; 
Főispány 0  excja által pedig Yanczass Elek és 
Rinaldy orvos-doctorok tiszteletbeli physicusok-

Sznmbaton Szent-Andrásba 2Sdik napján.
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ká; Koosz János és Francisky János tisztlb. es
küitekké neveztettek.

Esztergom nov. Ildikén. A’ beállott fagy 
miatt tovább a repülő híd nem járhat. Annak 
haszonbérlője, minthogy Pesten épen vásár van, 
nagy kárt-vall ez által. A’ pesti vásárról vissza
térő szekereseknek egész nap kell várakozniok, 
míg dereglyéken a’ túlsó partra tétethetnek-által. 
Többen nem találhatnak szálast lovaiknak a’ sű
rűén megrakott fogadókban.

Sajó vidékéről, és a’ Számos mentéről. — 
Ezen esztendőnek keserveit az év véghónapjai
ban az idő mostohasága mennyire neveli a’ gaz
dákra való nézve, példáját szemmel lehet itt most 
is látni, pedig már Ildik napját számláljuk ezen 
hónapnak; a’ sok eső , az edények szűke, a1 pa
rasztoknak engedett elsőség a’ szűretezésre ezek
re 3a napokra halasztotta a’ boros gazdák szűretje
it , már most minden szőlő hegy az északi sark 
tengerei jéggé vált hullámaihoz hasonlóvá vált, 
a1 gerezdekkel megáldott szollá tőken a’ sok eső
től kihasadot szemeknek lefoly mustja jég csa
pokká válva, a’ még zölden elfagyott levelein a" 
szőllőtőnek, felhalmozott hó pilik halmokat for
málva , a’ szőllő karóknak egyenetlen, hóval ra
kodott tetejek, a’ szőllő hegyeknek képzelhe
tőben formálást adtak, aggódva nézik a” mive
lők,  szomorodva a’ birtokosok, egész esztendei 
munkálatjok vesztét, minden szőllő hegynek al
jában a’ mustot forraló üstek párája a’ vidék völ
gyeit ködbe borítja. Csizmában dómból nyomó 
kádjában, forró musttal melegített gerezdjeiben 
xT pálinkától, bortól, felhevült munkása a’ bir
tokosnak, de csak zajt és jeges mustot csepegtet 
kádja, nem csikorog sajtója, nem, mert az is 
nem elégséges áldást facsarni ott k i , a’ hol a’ 
végzés azt megtagadta. Sok ezer vederre való 
szőllők vesztire hagyatnak, mert kiküszködhet, 
győzedelmi reménnyel ott, a’ hol a1 természet mint 
ellenség úgy áll ellent. így áll a’ szüret a' Sajó 
mentin, nov. 14kén Illy kedvetlen szüretet gát
ló időjárásáról tudósít a1 Sieb. Bothe is nov. 17- 
ről Szeben vidékről, az új borsok, de nagyob- 
bára csekély *s Szebenben 8 kupás vedre 15 váltó 
kron árultatolt. — így írják T o k aj r ó I novem
ber I l l ői ,  hogy a’ Hegyalján is nov. 3kán beál
lott a’ nagy fagy, a’ szőllőknek fele is szedet- 
len , asszu nincs, e’ miatt a* tavali asszu szőllő

borok ára feíhágott. Az idei bor, ha a’ szőllőt 
meglehetne szedni sok, és jó lesz.

N A G Y B R I T A N N I A .
A’ Morning-Chronicle még sem hagyott-fel 

azon állítással, hogy a* franczia kormány D. Car- 
lost a’ szövetség ellenére, segíteni engedte. „Meg
engedjük , úgy mond, hogy Broglie herczeg Sar- 
rans é i  Latapie pere által megbizonyitotta, hogy 
ő a’ Journal des Debats carlista érzelmivel tar
tani nem akar; nem is kételkedünk mi ez érde
mes statusférfinak a’ négyes szövetség eránti ő- 
szinte vonszalmáról. Mindazáltal kéntelenek va
gyunk megvallani, hogy ama pert megelőző kör- 
nyületekben valahol valami kétértelműség lap
pangott. Intjük érdemes társunkat, a’ Couriert, 
őrizkedjék némelly gyártóitól a’ párisi tudósítá
soknak, mellyek minap mind az említett hírlap
ba, mind a’ Globeba felvétettek, és a’ mellyek 
azt állíták nagy merészen, hogy a' Fieschi-tÖr- 
vény nem sokára visszavétetik. Credat Judaeus A- 
pella !“ Erre a’ Courier így felel: „A1 Chronic
le nem igen esmeri párisi tudósítóinkat, kiknek 
hitelességéről gyanakodik; pedig azok ollyanok, 
hogy nekik hihetünk. Egyébiránt örvendünk, 
hogy a’ Chronicle Broglie herczeg tisztes charak- 
terét végre megesmeri.“ A’ Globe tagadja, hogy 
czikkely gyártók tudósításit valaha felvette volna 
lapjaiba: „Sőt, úgym ond, éppen azért, mivel 
a’ párisi levelezés-kézmívet mindég hímezetlen 
adtuk-elő, megnehezteltek ránk azon érdemes 
kézmívesek, ’s több londoni hírlapokkal együtt 
azzal vádoltattunk, hogy a’ franczia követségnek 
szoros barátjai vagyunk, a’ dostrinürektől fizette
tünk, ’s meghitt levelezésben állunk, mint köze- 
lébb ’a Charivari szemünkre veté, Jollivet úrral, 
egy franczia ministeri követtel, kire bízta a’ kor
mány az angol sajtó megvesztegetését.“ E’ mesé
nek Jollivet úr, Galignani Messengere szerint, 
mindjárt ellenmondott, mihelyt az a’ Nouvelle 
Minervében közöltetett.

Copeland alderman, új lordmayor, nov. 9- 
dikén Guildhaliban tette-le az esküvést ’s fogadta- 
el a* szokott szerencse kívánásokat. Ez után ősi 
szertartással megindult az ünnepies járadalom. 
Gog és Magog, a’ Guildhall óriásképei is kivitet
tek,  ’s mindeniket egy egy törpe kíséré; ezeket 
követé egy kerekeken álló 30 láb hosszú brigg 

‘ minta, melly hat ló által húzatott, ’s rajta me«
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nyezet alatt számos és díszes társaság ült. Miután 
a’ sokaság több főutczákon keresztül a’ London 
hídnál lévő új gőzhajó-műhelyig jutott, itt a’ 
lordmayor kíséretével együtt ékes sajkákra ült 
s Westminster hídhoz evezett. A’ lordmayor ál
tal Guildhallban adott vendégségen Melbourne 
lord, ’s több ministerek és számos követek, még 
a’ török is , jelen voltak. A’ király, királyné ’s 
Victoria herczegasszony egészségéért nagy lelke
sedéssel ürítettek a’ szokott poharak, de a’ kilé
pett lordmayor pohara vegyes volt tetszéssel és 
nem tetszéssel. Ezután az új lordmayor, ki mér
sékleti conservativ, Melbourne lord ’s a’ többi 
ministerek egészségéért ivott áldomást, mond
ván. „Szívemből örvendve látom itt a’ nemes 
lordot, ’s neki társaival együtt szerencsét óhaj
tok intézvényeink azon nagy és becses reform
jainak kieszközléséhez, mcliyeket az ország al- 
lapotja kíván. Szerencsét óhajtok nekik, hogy 
ők ezt éppen akkor tehetik, midőn az ország 
állapotja sokkal virágzóbb, mint valaha ez elölt 
(tetszés.) A’ foldmivelés érdekei ugyan egy kissé 
szórhatnak, de a’ bérlők és földbirtokosok ipar- 
kodási a’ mezei gazdaságot is olly virágzásba ho- 
zándják bizonyosan, millyenben kézmiveink van
nak. Biztosan reményiem, hogy a' nemes visco
unt és társai keresztül visznek minden reformo
kat, mellyek alkotványunk, a’ király és a’ felső 
’s alsó ház fentartását sikerrel eszközölhetik.“ E’ 
pohár nagy lelkesedéssel fogadtatott. A’ Globe 
szerint ugyan hallatszottak némelly piszegések, 
de ezek éppen azok szájából jöttek, kik a’ ki
rályné áldomásakor is piszegtek. Melbourne lord 
köszönő feleletében elmellózte a’ politikát, ’s csak 
Londont, annak virágzó kereskedését, és polgá
rainak vállalati szellemét dicsérte, ’s beszédét a’ 
iordmayorra köszöntött pohárral végzé.

Bristolban J. Russell lord tiszteletére igen 
nagy vendégség adatott nov. lOdikén. Az ebédlő 
terembe léptekor hosszan tartó örömkiáltással fo
gadtatott a lord, ’s az elnök jobbja felől ült Az 
asztal mellett valának Ebrington, Seograve és 
Andover lordok, Kerry gróf ’s Moore Tamás 
költő. Miután a’ király ’s király i ház egészségé
ért szokott áldomások ürítettek, a* terembe ho
zatott a’ nemes lord számára aláírás utján készí
tetett pompás ezüst edény, ’s az aláírási biztos
ság választottinak elnöke átadá azt egy felírás
sal együtt, mellyet Russell lord a’gyülekezet ör-

vendése köztfelolvastatott. Az elnök kinyilatkoztat
ván, hogya’ gyülekezet osztozik az elolvasott fel
írás kifejezésiben, Russell lordra nagy lelkese
déssel fogadott áldomást köszönte. Az örvendő zaj 
lecsilapodtával megszólalt a’ nemes lord ’s elő
ször is megköszönte a’ tiszteletet, mellyet éránta 
Bristol polgárai bizonyítottak ; majd a’ politika 
mezejére térvén, hosszas apológiát tartott Grey 
lord ministeriumáról, Melbourne lord két ízbeli 
ministeriumának fő tetteit előadta, Jrlandra néz
ve pedig illy nyilatkozást tőn: „Nagy a’ köteles
ség, mellyet Irland iránt teljesítenünk keli. Ezen 
ország régóta uralkodásunk alatt van, ’s iránta 
némelly tekintetben azt cselekedtük , a’ mit cse
lekednünk kellett, más tekintetekben pedig elmu
lasztottuk azt cselekedni. Tudják az urak, miily 
gyakran követtek-el az irlandi parasztok olly go
noszságokat, mellyek nem egyes bosszúálló vagy 
ragadozó emberek gonoszságai, hanem a’ tömegek 
érzelméből eredt ’s azok által jóváhagyott gonosz
ságok valának. Mint fogunk ezeken segíteni í Ir
land physikai baja ellen javallunk ugyan eszközt; 
de az erkölcsi bajt, az igazság és igaztalanság felő
li tévelygő nézetet oktatás által javaljuk kiirtani. 
Erősen meg vagyunk győződve, hogy a’ status 
köteles a’ népnek erkölcsi ’s vallási oktatást ad
ni. De az angol protestáns egyház a’ népnek olly 
csekély része közt terjeszti az oktatást, mellyaz 
egész népesség harminczad részét túl nem halad
ja. Mi új, közönséges oktató rendszert akarunk 
behozni, meilyben minden vallásbeli gyermekek 
részesülhessenek, és a’ melly szerint a’ hétnek 
bizonyos napjain a’ keresztyén moral elveiben, 
a’ többi napokon pedig saját vallásuk tanítmá- 
nyiban oktattatnának. E’ rendszert már Stanley 
lord is javallottá, de a’ végrehajtás eszközeiben 
nem egyeztünk-meg Én úgy vélekedtem, hogy 
azon protestáns papoknak, kiknek nyájuk van,  
elegendő jövedelmet adván, a’ nyáj nélküli pász
torok által húzott jö\edelmek a’ nép közönsé
ges nevelésére fordítathatnának. Nézeteim a’ je
len ministeriumnak is nézetei, ’s rajtok alapul a’ 
bili, mellyet az irlandi egyház reformja eránt 
behoztunk. E’ miatt nehéz vádakat vontunk ma
gunkra. Én nevezetesen vádoltattam, hogy O Con
nell úrral egyezésre léptem, melly szerint Ir- 
landban az ő kényére hagytam a’ protestáns egy
házat, ’s azt is állíták, hogy az egyházi reform 
felőli nézeteim egészen újak volnának; pedig a’

X
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parlamentben 1824 óta mindég ezeket nyilatkoz
tattam. 1832ben ismét alkalmat találtam kijelen
tésökre, akkor O’Connell úr nagy ellensége volt 
a’ ministeriumnak, 's én nem gondolkoztam ar
ról, bogy őt részünkre megnyerjem. 1833 és 
I834ben, mikor e’ kérdés fenforgott, nem ki
sebb ellenkezésben volt O’Connell úr a’ kormán
nyal. Nem az ő megnyeréséért vallottam tehát 
lS3őben oily nézeteket, mellycket már tíz év
nél régebben állítottam, ’s kimondtam. Én nem 
látom miért érdemlenénk mi ócsárlást olly elvek 
állításáért, mellyek O’Connell úr tetszését meg
nyerték. Megbizonyítám az uraknak, úgy hi
szem, hogy politikai elveimben mindég erősen 
’s állhatatosan maradtam. Mi az urakat illeti, meg 
vagyok győződve, hogy ha uraságtok az elolva
sott felírás értelmével egyezőleg cselekesznek, a’ 
reform főpontjaitól el nem távoznak, de okosan 
’s mérséklettel igyekeznek azokat létesíteni, ju- 
sok leend azt mondani, hogy valamint az ország 
kereskedési jóléte fokonkínt növekszik , úgy an
nak intézvényei is csendesen ’s okossággal annyi
ra megjavítathatnak, hogy a’ szabadságnak ő- 
seinktől örökségben nyert szellemét mindazzal e- 
gyesítendik, mit a’ felvilágosodás és miveltség 
előhaladási még hozzájok adni parancsolnak.44 

F R A N C Z I  A O R S Z Á G ,
Touloni levél hírleli, hogy Gcnuában nagy 

tengeri erő készül, meily majd egy orosz hajó
sereggel Palamánál lenne öszvekapcsolandó, 's 
így egyesülve D. Carlost pártolná. Miklós csá
szár közelebbi Varsóba mutatásakor clfogadá töb
bek közt a’ városi tiszthatóságot is , de üdvözlő 
beszédet mondani annak nem engedett; tudtára 
adá egyszersmind, hogy legkisebb zendülés for
ma mozgásra a’ fellegvárban tanyázó katonaság
nak parancsolata van a’ város hamuvá-tételére. 
Miklós császár e’ viseletét keményen támadja- 
meg a’ Journal des Debats egy párisi levél sze
rént azért, hogy a’ franczia ministerium megmu
tassa az orosz kabinettől való függetlenségét.

A’ Moniteur nov. ladikén közli a’ követ
kező diplomátai kinevezéseket: Barante báró pc- 
tersburgi; Rumigny sardiniai és parmai; Monte
bello herczeg schwcizi; Mortier báró hágai; Saint 
Priest gróf portugáli; Mornay gróf stockholmi kö
vetek ; Langrené úr görögországi; Bacourt úr 
badeni minister-residcnsek Francziaország részé
ről. La Rochefoucauld gróf hessen-darmstadti ügy

vivő. Ugyan a’ Moniteur jelenti, hogy mivel az 
egyesült statusok párisi ügyvivője Barton úr út
leveleit kérte: a’ kormány washingtoni ügyvivő
jének Pageot úrnak parancsolá, hogy elhivatását 
jelentse. Portalis tír nov. 12dikén kezdte-el tudó
sításának olvasását a’ Fieschi ügyében. Öt sze
mélyt vet e’ tudósítás vád alá; más több mint 
200 szabadon bocsátatik. A’ tudósítás, mint be
szélik, olly tetteket fog felfedezni, mellyek a’ kö
zönséget bámulásra ragadják. A’ Moniteur du 
Commerce írja: hogy julius 27dikén a’ vádlottak 
próbáját adták a’ 28diki véres jelenetnek. Pepin 
t. i. a’ boulevardon lovaglóit, ő Felségét ábrá
zolva , Fieschi pedig pokolmívével reá ezélo- 
zott. Mondják azt is , hogy julius 27dikén egy 
St. Pelagieből megszökött republicans Fieschi- 
nél volt.

Broglie herczcg Rigny gróf sírja felett tar 
tott beszédében többek közt így nyilatkozék: 
„Senkise érezheti mélyebben a’ veszteséget, mint 
azok, kik az elhunytban munkatársukat, barát- 
jókat siratják, ki öt év óta méitóiag viselő a’ 
szörnyű feladás súlyát, mellyel korunk az erőt 
terheli.44 A’ minister után Martin du Nord fő- 
ügyvéd rajzolá a’ boldogúltnak, mint parlamenti 
követnek hatását. Majd Gallois hajókapitány, ki 
az anconai expeditiókor erősen munkált, ’s a’ 
római kormány kedvéért visszahívatott, röviden 
lefesté az admiral életét. Rigny gróf Tóidban szü
letett , ’s öt testvér közt legidősb fija volt a 
Penthiévre dragonyos ezred egyik kapitányának. 
Özvegy annya, famíliájának egy részével, a’ ki- 
költözöttek lajstromába íratott. Az ifjú Rignyt, 
kinek Charaktere a’ szerencsétlenségben elfásult, 
egyik nénje fogá-fel. Attya kívánsága szerint ten
geri szolgalatba lépett, ’s mint 16 éves ifjú 
Ercsibe küldetett tanulását folytatni, nehány hó
nap lefolytéval pedig a’ St. Domingói expeditió- 
ban részesülni vágyakodott, ’s ez neki megen
gedtetett. „Én is ugyanazon fregáton valék (mon- 
dá Gallois), együtt láttuk az Algesirasi neveze
tes csatát, együtt valánk a* gyászos emlékű ex- 
peditióban, mclly Francziaországot örökre meg- 
fosztá St. Domingo gyarmatjatól.44 Mikor az első 
consul Angliába készült kiszálld, Rigny akkor 
Boulogneban Triomphante korvettet kormányoz
ta, ’s Bonapartét több ízben vitte tengeri szemléle
tekre. A’ szárazi szolgálat fénylőid) pály áját állhata
tosan megvetette Rigny. I8i3ban Vlicssingen e-
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lőtt Erigone korvette parancsnoka volt. Életének 
legdicsőbb szakaszát tévé görögországi parancs
noksága, dicső részvétele a’ Navarini ütközet
ben , emberi viseleté a’ meggyőzőitek ’s inenek- 
vók eránt, kiket védelmezett ’s megszabadított. 
Coietti general különösen ez időpontról akart 
szőlani, de valami történet által meggátoltatott; 
a’ Journal des Debats szerint következő szava
kat lett volna mondandó: „Fogadd könnyeimet 
’s íóhászimat te, ki a’ liarcz órájában olly gyak
ran fentartád ingadozó bátorságomat; te , ki ne 
keni a szabadságot inutatád, mikor szerencsétlen 
bonomat rabszolgaság tartotta bilincsekben; te, 
ki az éhező helléneknek kenyerei adtál, s két
ségbe esett szüzeink ártatlanságát védelmezted; 
te , ki bátorságod által megpecsételted Görögor
szág Függetlenségét. Fogadd kezeimből a’ koro
nát, mellyet Görögország teszen sírodra E’ nap 
valamint honomnak úgy Francziaországnak is 
gyásznapja leend. Ma csak könn)ekct adhat ne
ked hazám, de majd eljő a’ nap, mellyen a’ te 
neved, ó Rigny, Athene pantheonának érez 
tábláin fog ragyogni.“

A’ National közre bocsátá Livingston úrnak 
Broglie herczeglicz 1835 api il. 25dikén intézett 
levelét, mi még egy miuisteri hírlapba sem vé- 
tetett-fel. „Az amerikai kormány okai, mellyek- 
kel a’ felvilágítás megtagadása támogattatik , rö
vidbe foglalva e’ következők: Jackson praesidens 
nem az amerikai kormány, ’s midőn ő a’ con- 
gressussal esztendei üzenetet közli , jusa van ne
ki sőt kötelessége mindent megmondani az or
szágnak, mit ügyeiről gondol, ’s minden rend
szabályt javasolni, mellyet az egyesület érdekc- 
hezképest jónak lát. A’ praesidens véleménye 
csak akkor leszen a’ nemzetévé, ha a’ congres- 
sus annak értelmében határoz rendszabályt; csak 
ez esetben lehet az amerikai kormán) tói felvilá
gítást kívánni, melly csak ekkor illetné a’ kor
mány végzetét, és nem az ezt javalló üzenetben 
kijelentett magános v élemén) t. Az egyesült sta
tusok kormánya tehát semmi felvilágítást sem ad 
Jackson praesidens üzenetéről, mert ez lehetet
len, minthogy az alkotvány egyátaljában nem 
mutat formát, mell) ben illy felvilágítások adat
hatnának. Csudálni lehet, hogy Broglie úrnak , 
ki az országok alkotván) it olly pontosan rnegta- 
núlta, Valazé javallatának elfogadásakor eszébe 
nem jutott a‘ kamarát figyelmeztetni arra, mit

kellessék a’ kárpótlás fizetésének feltételéül kí
vánt elégtétel alatt értenie. Broglie úrnak azt kel
lett volna a’ kamara előtt kinyilatkoztatni, hogy 
az amerikai kormánytól forma szerinti Fel világí
tás nem fog kívántaim, sem egyenes mentség 
váratni, hanem hogy azon elvnél fogva, miként 
a’ sérelemnek ugyanazon úton kell jóvá tétetni, 
mellyen az elkövettetett, a’ kárpótlás első negye
de csak akkor fizettetik-ki, ha a’ praesidens kö
zelebbi üzenetében kielégítő fel világítást adand, 
's visszaveszi a sértő módosítást, mellyet utóbbi 
üzenetében a’ kamarák által megtagadott egyezé- 
si tartozás miatt közlött; ekkor lenne a’ franczia 
kormány kielégítve, ’s ekkor kezdené-el a’ fize
tést. Elégtétel egyedül illy úton eszközöltethetik 
a’ két kormány közt. Jackson praesidensnek ju
sa volt éppen úgy fejezni-ki magát , a’ mint ki
fejezte; de a franczia kamaráknak is tagadhatat
lan jusok volt a’ kárpótlás lefizetését csak úgy 
engedni meg, ha Jackson general nyilatkozatai 
felvilágítatnak, vagy visszavétetnek. Váljon ki 
mag)arázhatja-meg Jackson generál gondolatit, 
hanemha önmaga Jackson generál ? Hol az al
kotván) i út, mellyen Jackson generál utóbbi ü- 
zcnelének nyilatkozatit felvilágosíthatja? Ezt ő 
csak a’ közelebbi congressus megnyitásakor tehe
ti ; csak közelebbi üzenetében térhet ismét, ha 
nekitetszik,  azon nyilatkozásokra, mell) ek a’ 
franczia kormányt megsértették, ’s ha ezt cse- 
lekszi, úgy a’ franczia kormány a’ sérelmet töb
bé nem létezőnek tekintheti, ’s a’ fizetést telje
sítetheti. De ha Jackson praesidens új üzeneté
ben csak személyes nézetének fentartása végett 
érinti-ineg utóbbi nyilatkozást, ’s azt állítja, 
hogy ezek a’ későbbi történetek által megvalósí
tanak, úgy a’ franczia kormány elégtételt nem 
kap, fizetni nem fog, ’s az amerikai kormány 
kéntclen leend olly teltlegi rendszabályokhoz 
nyúlni, mellyek által az egyezés teljesítését kö
vetelheti. így áll most az amerikai kérdés. Elkel i  
várni Jackson generál közelebbi üzenetét. De a’ 
ki reményű, hogy Jackson generál a’ két kor
mány közti jó egyetértés helyreállítása miatt sa
ját büszkeségét feláldozza, az sem az embere
ket,  sem Jackson generált nem esmeri.

BOB TU G A L L I A .
A’ Morning-Chronicle lissaboni nov. 5diki 

tudósítása szerint, egy kereskedő társaság az an
gol kereskedési egyezés megújítását ellenző feli-
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rást nyujta a’ királynéhoz, mellynek érdekesebb 
kifejezési ezek : „Felséged kormánya, úgy hiszik 
az alóiírtak, meg van győződve a’ felől, hogy 
Angliával kötendő egyezés nem lenne kedvező 
Portugál kereskedésének, sőt csak a' különben 
is kialudt ipar romlását siettetné, ’s nem hihetik, 
hogy az ország függetlenségét és jólétét biztosí
tani kívánó kormány, ismét új kereskedési egye
zésekkel akarná azt gátolni Reményük, hogy 
Felséged fontolóra veendia független portugali pol
gárok kérelmét, kik nagy részvéttel vannak a’ 
nemzeti kereskedés jóléte iránt. Azért nyíltan 
terjesztik Felséged elibe aggodalmukat, ’s ellen
mondanak minden egyezésnek, bár milly hasz
nosnak látszanék is az; és kérik Felségedet, meg 
ne egyezzék benne, hogy Portugallia élhessen a’ 
szabad kereskedés hasznaival minden kölcsönös
ség nélkül, ttielly mindég káros gyengébb nem
zetnek, nem kénszeríthetvén az erősebbet a’ kö
telezések szoros teljesítésére.“ Az aláírók száma 
270. E’ párt nagy befolyással bír a’ kereskedés
ben, ’s hatással leénd a’ kormányra i s , melly 
bizonyosan megújítaná az egyezést, ha más fon
tos okok által nem fogna gátoltatni. Eddig ugyan 
még e’ dologban semmi lépés nem tétetett, sőt 
Palmella herczeg a’ kérelmet átadó biztosságnak 
azt felelte, hogy a’ nagybritanniai kormány nem 
tett ajánlatot kereskedési egyezés eránt, ’s a’por
tugali kormánynak sincs szándéka egyezni; to
vábbá, hogy a’ minister egy ességkötés előtt a’ 
kereskedők és kézmívesek biztosságától kérne ta
nácsot. Mindazáltal meg fog újítatni az egyesség; 
de ez nem Jeszen olly kedvező Nagybritannia 
kereskedésének, mint volt az első. E’ dologban 
csak az angol kereskedés kiváltságinak arányzá
sa ad nehézséget, ’s nem egy könnyen fognak a’ 
különböző nézetek és érdekek elintéztethetni.

Oportóból oct. 22dikén jelenték, hogy észa
ki Portugálnak több helyein migueüsta guerillák 
mutatkoztak.

Braganza hgné és a’ királyné közt folyvást 
tart a’ harag; mi a’ camarilla befolyásának tulaj- 
donítatik. Mint beszélik,  Saldanha marsait és 
Jervis kapitányt kivéve, minden minister elbo- 
esátatnék, ’s- Palmella helyét Lavradio gróf, ki most 
a’ házassági ügyben fáradozik, Magalhaesét pedig 
Trigozo foglaJnák-el. A’ portugáli seregek Spa
nyolországba menetele még sem jelentetik a’ üs- 
aaboni hírlapokban ,  ’s olly ellenkezők e’ részben

a’ külföldi tudósítások, hogy felőle tökéletes bi
zonyossággal írni nem lehet.

C H I N A .
A’ chinai császárságban hol több pogány la

kos van, mint keresztény az egész földön (Chi- 
nában‘i35 mill lakos, az egész föld kerekségén 200 
mill, keresztény számoltatik) , mostanában nagy 
keresztény- üldözés támadt. A’ keresztények iránt 
igen ellenséges indúlatu Minh-Menh császár 1835 
január 6dikán egy rendeletet bocsátott-ki, melly- 
ben parancsolja, hogy a’ keresztény vallás biro
dalmában egészen kiírtassék. Minden keresztény 
templomok, papházak, könyvek hamuvá tétet
nek,  minden keresztény tanítók lenyakaltatnak. 
A’ parancsolat végrehajtó Mandarinok ugyan pénz
ért könnyen elállnak a’ rendeléstől, de zsarolá- 
sikkal a’ keresztényeket egészen elszegényítik. 
Sok keresztények kiállnak vallásukból, sokan pe
dig bitókért kínos halált szenvednek. Cochinchi- 
nában, a’ hol tartózkodik legtöbbet Minh-Menh, 
legkegyetlenebb az üldözés. A’ keresztények fárad
ságos munkáival és adakozásai által épített 400 
templom rontatott-Ie mindjárt a’ rendelet megje
lentével ; ki a’ kereszteket lábaival nem tapodá, 
botozást kapott. Legtöbb keresztények hegyekbe 
és erdőkbe futottak, vagy töredezett csónakokon 
a tengerre bízták életöket. Mintegy 80 ezer ke
resztény tévelyeg széljel az országban rémítő Ín
séggel küszködve.

PERSI A.
Odessa, Oct. 24dikén. Taurisból sept, végéig 

terjedő tudósítások érkeztek, mellyek szerint az 
aug. hóban nyert zyőzedelmek reményt nyújta
nak Persiának mielébbi lecsendesítése iránt. Kü
lönös dolog, hogy Anglia és Russia ellenkező ér
dekei , a’ mostani környületek közt azon egy 
pontban, noha különböző okokból, megegyeztek, 
hogy Persia uralkodó schahját a’ thrónon meg
tartsák ’s megerősítsék.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur nov. 12dikén következő tudó

sításokat írja Spanyolországból: „Különböző pon
tokról érkezett hivatalos tudósítások nem csak 
egyezőleg kétségbe hozzák a’ carüsták octob. 29 
vagy inkább 28diki győzedelmét, sőt azt bizo
nyítják, hogy e’ napon is a’ királyné seregei 
voltak győztesek. Cordova ugyanis csak azért 
tőn egy kifordulást, mivel a’ Bilbaóból kiindult 
seregek vele egyesülni akartak: ebből világos,
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miért tért ő vissza Yittoriába, ’s a’ szép rend, 
mellyel hátrálását végrehajtá, és nehány elfogott 
carlista, mutatják, hogy szándéka sikerült. Bayon- 
neból novemb. 8dikán hivatalosan jelentik, hogy 
Cordova oct. 31dikén ismét Ochandiano felé in
dúlt, a’ kerengős utakon hozzá nyomuló ango
lok elibe, ’s nov. Isőjén minden akadály nélkül 
visszafordult Vittoriába. D. Carlos oct. 3idikén 
Etcharri Arranazban volt, serege pedig a’ Pam
plona és Yittoria közti úton. Bilbaói nov. Jdiki 
levél szerint Evans general oct. 30dikán 8000 
angollal indúlt-meg Yittoria felé, Espartero és 
Jaureguy generálok pedig 3000 emberrel men
tek utánna. Bilbaóban 1 ezer ember és a’ városi 
katonaság maradt őrizetül. Madridban az octob. 
27diki csata, mint Bayonneból írják, oct. 30ikán 
győzedelmileg ünnepeltetett-meg. Madrid keres- 
kedősége az e’ tartományra eső 2600 legény fel
ruházását ’s kikészítését magára vállalta. D. Car
los nov. 7dikén , unokaöccsével ’s tíz batalion- 
nal, Oyarzunban állott; nov. Sdikán három ba- 
taliona ’s egy lovas századja Arragoniának vette 
útját. A’ portugali osztály oct. 25dikén érkezett 
Zamorába. Mina nov. ődikén határozatot ada-ki, 
melly szerint Barcelona nemzeti őrsége ezután 
fizetés nélkül tartozik a1 szolgálatot teljesíteni, Js 
egy önkéntes lovas század állítatik-fel. A’ car- 
listák Gerona és Campredon vidékén tanyáznak.

A’ Journal de Paris nov. 12dikén írja, hogy 
Cordova generálnak a’ Gaceta de Madridban köz- 
lött jelentése az oct. 27 és 28diki csaták felől, 
megczáfolja a’ királyné seregeinek veszteségéről 
a’ carlisták által terjesztett alaptalan hírt. Grana
da juntája eloszlása előtt kiadott nyilatkozásában 
állítja, hogy a’ királyi hatalmat korlátozni tá
volról sem akarta, sőt tágasbítani szándékozott, 
kívánván, hogy a’ cortes elibe terjesztendő vá
lasztástörvény ideiglen a' királyi hatalom által 
tétessék erőbe. Alicante tartomány két millió 
réalt ajánlott önként a’ hadsereg kikészítésére. A’ 
Journal des Debats oct. 30diki czikkelyében an
nak bizonyságát találja a’ Gaceta, hogy Anglia, 
Franczia-és Spanyolországok közt egyetértés u- 
ralkodik, ’s ez nem is bomlott-fel köztük. A’Re- 
vista Espanola pedig azt mutogatja, hogy Spa
nyolország, belső ügyeinek elintézésében a’ füg
getlenség megőrzése mellett is , gondosan kerül
ni tartozik mindent, mi valamellyik szövetsége
sének nem tetszenék, ’s Spanyolországot annak

segítségétől megfosztaná, vagy talán egyenes a- 
vatkozására adna okot.

A' Journal de Paris nov. I Jdikén ezeket ír
ja Spanyolországból: „D. Carlos nov. Sdikán be
jelentette magát Irunba, de alkalmasint vissza
tért Tolosába, ’s a’ Bastan völgybe akar menni. Se
regének naponként csüggedezőljb bátorságát jelen
létével akarja éleszteni. Eguia general Salinasban 
vigyáz a’ christinosokra. IturraldeEstellábanvan.“

A’ whig és radikális hírlapoknak azon nyi
latkozására, hogy a* carlisták győzedelme Ale- 
gria síkján nem \alami nagy lehetett, különben 
D. Carlos nem mulatta volna el Yittoria bevéte
lét is megpróbálni ’s azután Madrid felé nyomul
ni, ezeket jegyzi-meg a’ Standard: „D. Carlos 
jobb és bizonyosabb sikerű utat nem választhat 
a’ lassan haladás utjánál; mert ez ugyan lassú, 
de czélra vezet. Ez alatt az ó hívei seregeket 
gyűjtenek a’ két Castiliában, sőt kétség kívül 
Madridban is számos párt áll készen az ő fogadá
sára, mihelyt elég erős Ieend ott megjelenni ’s 
követelését kivívni. Az angol seregek Evans alatt 
már többször kifutottak Bilbao vidékére, de va
lami komoly dolgot kezdeni nem mertek. Vezc- 
rök igen óvakodó ’s katonáinak életéről különö-^ 
sen gondoskodik. De nem illy gyöngéd bezzeg a 
szolgálat csekély dolgaiban, mit szemtanúk szen- 
vedhetetlennek ’s czél elleinek mondanak. A’ 
közlegényeknek gyermekek parancsolnak, kik 
tiszti formaruhába bujtatva nem csinálnak egye
bet czigaro füstölésnél, bajusz növesztésnél, mel- 
lyet jobbra, balra, le ’s fel pedergetnek, ’s e’ köz
ben olly durczás képet csinálnak, mintha tekin- 
tetökkel a’ carlistákat akarnák földre gyűrni, a’ 
szegény katonáknak pedig, kik nem hogy ígért 
zsoldjokat, de még egy darab kenj eret is alig 
kapnak, három négy tuczet korbácsnál egyebet 
nem osztogatnak. A’ fő parancsnok semmit-se 
ügyel az elibe adott panaszokra, pedig ő éppen 
a’ hadseregnél divatozó korbács-biintésre hivatko
zott, midőn választáskor Westminsterben kandi
dátusnak fellépett, hogy versenytársát sir J. C. 
Hobhousét, ama büntetés védelmezőjét, kiszorítsa. 
Egyébiránt a’ részrehajlatlan tudósításokból is ki
tetszik, hogy a’ spanyol christinosok angol hadi 
pajtásaikat szívükből megunták.“

A’ Standardhoz Madridból oct. 28dikáról ér
kezett levélben ezt olvashatni : „Akármint igye
kezzék Mendizabal 100 ezer embert kiállítani,
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ennek lehetetlenségét minden latja , ki Spanyol- 
ország mostani allapotjat "valamenyire esm eii, & 
ürülhet a’ minister, ha 10 ezer embert összeszed
het. Fő akadály az, hogy a’ nép átaljában nincs 
megelégedve a’ kormány által felállított rendel, 
nevezetesen pedig Andalusia, ámbár az ottani 
junták eloszlottak, legnagyobb ellenkezésben van 
a’ kormánnyal. Egész bizonyossággal állíthatom, 
hogy a’ kormányt a’ carlismusnak majd minden 
tartományokban elterjedéséről és a’ carlista sere
gek szaporodásáról vett tudósítások igen nagy ag
godalomba ejtették. Cabrera 4 ezer carlistával 
csak nem egész Cuenca tartományt elfoglalta, egy 
más valenciai osztály pedig Yinnarozt bevette s 
400 urbanost elfogott. Galíciában oct. 2‘2dikén 
egy sor ezredből ’s városi katonaságból álló csa
patot * érték ’s szalasztottak-meg a’ carlisták. Man- 
chában is igen megszaporodott a’ carlista haderő, 
mellyet rendes katonaságtól való tisztek vezérle
nek. Mihelyt Don Carlos ü Castiliába nyomul, 
Spanyolország lakosinak nagy része mindjárt hoz
zá fog állani.“

A’ Scntinelle des Pyrenées közelébb azt állí
totta, hogy a’ carlisták pénzszűkiben volnának. 
Ellenben a’ Memorial bordelais illy nov. 9diki 
levelet közöl a’ határszélekről: ,,A’ rósz évsza
kaszra újonnan fog ruháztatni a’ praetendens se
rege, ’s Zugarramurdi őrcsapatja már meg is kap
ta a’ szükséges posztót, mellyből minden legén) re 
egész öltözet készítetik. Pénzük, úgy látszik, bőség
gel van a’ carlistáknak; a’ lócsiszárok előre kifizet
tettek a’ r áj ok bízott megrendelésekéit; D. Carlos 
erszénye sohase volt jobb állapotban. A’christinosok 
egy ideig nem igen reményük Navarra Franczia- 
ország mellett fekvő részének elfoglalhatását, mert 
a’ nagy kölcséggel Ainhoába szállított eleség is
mét visszavitetett Bayonneba.“ — A’ Memorial 
des Pyrenées így szól: „Közelébb jelentettük, 
hogy Reyna Gohernadora gőzhajó S. Sebastian 
vizein egy angol hajót elfogott, de az alatt más 
angol hajók partra szálították a1 carlisták számá
ra hozott fegyvereket. A’ spanyol tiszihatóság zár 
alá vetette az elfogott hajót; noha az igazán in 
flagranti kapatott, még is a' S. Sebastiani angol 
consul, mint írják  ̂ nem átallotta azt visszakí
vánni. Az angol politikának, úgy látszik, elve 
ez: Teljes szabadság Nagybritannia kereskedésé
nek,  minden nemű gát ’s akadály Francziaor- 
szágénak. így kell érteni a* négyes szövetséget!“

A’ Gazette de France következő anekdotát 
beszéli: ,,S. Sebastian őrsége nov. 5dikén musi- 
kát csinált a sánczokon, ’s húsz carlista, kik ott 
kalandoztak, puskáját lerakván tánczra kereke
dett. A’ városból 8— 10 ágyulövést tettek rájok, 
mire ők mind lefeküdtek, ’s a’sánczon lévők meg
holtaknak tartván őket, ismét musikálni kezdtek, 
de a’ carlisták hirtelen felállottak ’s tánczoltak. 
Az ágyúzás többször megújítatott, ’s a’ carlisták 
mindannyiszor lebuktak; utoljára a’ pattantyus- 
ság elcsilapodott, a’ musika folyvást zengett, a’ 
carlisták pedig folyvást tánczoltak.“

A’ madridi nov. 4diki hírlapokból ezeket 
közli a’ Messager: A’ ministerium foly vást tisz- 
tíija az igazgatás ágait eddigi tisztviselőitől, ’s az 
alkotvány időszakából való férfiakat rak helyök
re. Riego sógora és védelmezője kitűnő hivatalt 
kaptak az igazsági osztál) ban ; Osorio ezredes, 
ki az andujari junta által Sevilla ellen küldetett , 
de ott elfogatott, ismét a’ seregnél nyert hiva
talt. Aharez Guerra úrnak (Toreno alatt belső 
minister) postaigazgatóvá nevezését igen gáncsol
ja a’ rnozgáspárt; de azért is panaszkodik, hogy 
ámbár a’ regensné bocsánatot hirdcttete, még is az 
utóbbi fellázadásban részes személyek pere né- 
melly helyeken folytattatik. A’ választástörvény 
biztosságának alapelvei már tudva vannak. A’ 
többség egyenes választás rendszerét javalja, és 
hogy 50,000 lelek közt száz választó legyen, kik 
a’ legértelmesebbek és legtöbbet adózók közül vá
lasztassanak ; a’ szavazás a’ kerületek főhelyein 
történjék, a szavazatok a’ tartománya főhelyére 
küldessenek, és a’ követek tartományok szerint 
neveztessenek-ki. A" kevesbség a’ választás alap
ját tágasbitani, ’s igen nagy' számú polgárokat a- 
kar a' választásban részesíteni.

Némelly délfrancziaországi hírlapok Vittoria 
mellett nov. 3dikán történt új csatát emlegettek, 
miről a’ Quotidienne így szól; „A1 nov. 3diki 
ütközet, meílynek következésében Y. Károly se
regei a’ Py renäus felé visszanyomattak volna, 
csak egy kis csatácska volt, ’s nem a’ carlisták 
visszaverésével, hanem a’ christinosok Vittoriába 
vonulásával végződött. Bayonneban nov. 9dikén 
hirlelték, hogy Cordova Yittoriából kiindult Mi
randa felé, és hogy 11 carlista batalion Iluarte 
A ragudba ment Navarrába, hol most Casa-Eguia 
gróf főszálása van.“ Mina generál a’ híres Carde- 
ro hadnagyot nevezte adjutánsává.

Kiadja K u l t s á r  A .—Szerkezteti G a l v á c s y  Zöldkertutcza (\^ol;16űd'fr?®aj]e) 4S8. sz.
Nyomtatja T r a i l  n e r - K á r o l y i  Urak* úlczáju  612 szám.



44. szám. HIRDETÉSEK December 2kan  1835.
Ä  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 h o z .

A’ REGÉLŐ : ’8 HOKMWÉSZ
szépművészeti első magyar folyóirat ’s divatujeágnak t. pártfogóji kérettetnek, hogy annak 
jövő 1836dik esztendei folyamatja iránt minél előbb méltóztassanak megtenni rendelésüket 
akár a' cs. k. postahivataloknál, akár Pesten a’ kiadó hivatalban (halpiacz , 86. szám alatti 
Dencs-ház 2dik emeletében). Finom velinen pompás nyomtatású lapjaiból hetenként k é t  i v ,  
e g y  vagy k é t  divatkép, 's időnként arcz- táj-kép, vagy más műtárgy rézre és aczélra 
metszve jelenik-meg. Fél évi dijja képekkel postán 6 , helyben 5 ezüst forint.— B é c s b e n  
a’ cs. k. posta-hivatal, ’s Mechetti műáros úr is elfogadja az előfizetést. (3 }

R A J Z 0 ^ A T 0 K

A’ T á r s a s é l e t  és D i v a t v i l á g b ó l .
D i v a t ú j s á g ; ,

hetenkint
E g y  D i v  a t k e p p e l  es N e m z e t i - k e p t á r r a L

Megjelen negyedrétben, a’ legszebb kiadásban, hetenkint kétszer, postán küldve félévi dija 
5 forint pen., egész évi 10 pengő forint: P e s t , D ecem ber  2d. 1835.

Szerkeszti ’s kiadja 
M u n k á c s y  J á n o s .

§3“ Bővebb jelentése a’ mai „Hirdetések“ mellett. ( I )

(1) Hirdetés. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik, 
hogy a’ megüresült Tapolczai Apátursághoz tartozó Miskolcz városában helyeztetett vágó , 
úgy szinte Miskolcztól egy fertály óra távolságra lévő Csaba helységben fekvő Felső nevezeti! 
vizi malmok, azokhoz tartozó épületekkel, mellyek már most fundamentomból helyre állítat
tak, ’s mellyeknek elseje négy tisztelő kövekkel ,  másodika három tisztelő, két kásás kövek
kel és egy kendertöruvel bir,  jövő 1836. esztendei Januarius lső napjától kezdve három egy
mást követő esztendőre a1 szokott árverés útján föl} ó esztendei December 14dikén haszon
bérbe kifognak adatni. A’ kiknek ezen haszonvételek kibérlésére kedvük vagvon, a’ fent irt 
napra Mindszentre a’ tiszttartói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei ellátva je- 
lenjenek-meg. Költ Budán, Szent András hava 27kén 1835. (3 )

(1) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következé
sében közhírré tétetik, hogy az Ó-Budai korona - uradalomnak Budakeszi helységeben lévő 
gyümölcsfa-oskolájából 1500 darab legjobb fajra oltott, ’s elültetésre tökéletesen alkalmatos 
alma- és- körtvélyfa darab számra *sazonnal való készpénz fizetéséit eladatik, nevezetesen a’ 
legjobb fajú fécskák darabja 20 krajezárért, az alábbvalóké 16 krajezárért, a’ törpéké pedig 
12 krajezárért, pengő pénzben. A’ venni szándékozók a’ Budakeszin lakó k. kam. erdő tis-zi- 
hez útasitatnak. Budán November 25kén 1835. ______ (3)

C O  H i r d e t é s .  T. Tahy Gáspár úr részéről közhírré tétetik: hogy folyó eszten
dei Karácson hava 21dik napján délelőtti 9 órakor Heves megyében kebelezett P. Monosto
ron, a’ hely színén, Nagy lábas nevezetű erdejében lévő fák, akár átaljában, akár részenként,
u. m. szil ,  mocsár, és tölgyfák, árverés útján el fognak adatni. ÍA)

Második Félesztendö 1835.



X  o X
(2) Hirdetmény. Szabad k. Bartfa városa részére egy 100 pengő forintos esz* 

tendei fizetéssel, 1 lótartásra szükséges 24 mérő zabbal, és 36 mázsa szénával, valamint 6 
öl tűzi fával járó új al-erdészi (subindagator) hivatal állittatott-fel. Az ezen új hivatalra vá
gyók arra való alkalmatos voltukat, vagy talán már másut is tett szolgálatokat, az alól kijelelt 
naptól számlálva hat hét alatt az említett sz. k. város tanácsának bébizonyithatják. Budán 
November 22kén 1835. (3 )

(7) Nagy vendegfogado bcrlese* Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
’s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz. Fehérvárra vezető ország 
út’ közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-színnel, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a'kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
’s e’ végre árverési határ időül f. e. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árevidálui kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. 0 ° )

(2) Növény- es viragmag hirdetés. Úgy gondolom, hogy több, még ed
dig velem öszveköttetésben nem lévő növénymagkereskedők’ ’s árulókertészek’ kívánságát 
teljesítem, kik magokat nagyobb mennyiségben szoktak venni, ha ezennel bátorkodom őket 
figyelmeztetni növény’s virágmagvaim’ ez idéni, lS35ki őszről szólló árjegyzékére, valamint 
azon kívánatos hasznokra, mellyeket ígér portékáim’ minéműsége és olcsósága velem teendő 
egybeköttetésükből, a’ mit i s , helybéli kedvező viszonyaim által is (tulajdon nagy kiterjedé
sű magtenyésztésem által, mellyel több esztendők óta eléggé tökéletesítettem} segítetve, e- 
zennel a’ legnagyobb készséggel ajánlok.

A’ kert- és virágkedvelők növénymagvaimat a’ legőszintébb ’s olcsó árú portékának 
fogják megismerni, ’s a’ 400 fajtánál számosabb nyári virágok közt némi újat és szépet találni 
virágkerteik’ felékesítésére. A’ földbirtokos urak és gazdák a’ gazdasághoz kívántató minden
nemű abrak magvakat, mint a’ mostanában használt hosszú, veres czékla* magvát ’stb. a’ 
legbiztosabban ’s illendő áron nálam megszerezhetik.

A’ fejér czúkor- czékla, ’s a’ legjobb rövid és hosszú czikória magvakra nézve az il
lető gyáros és tenyésztő uraknak valóban a’ legelfogadhatóbb ajánlatokat tehetem, igazi, fris, 
biztos ’s magamtól ültetett portékáimból, minthogy ezen, ’s némelly más czikkelyekre nézve 
is ,  — ámbár az aszály jelen esztendőben e’ magvakra igen kedvetlenül hatott, — némileg di- 
csekedhetem, ’s e’ miatt a’ legillendőbb ’s a’ viszonyokhoz alkalmazott árokat szabhatom.

Minden vevő urakra né/.ve igen helyes leérni, ha becses megbízásaikat jókor megkül- 
dendik; e’ végett árjegyzékeim bérmentcs kívánságra ingyen fognak kiosztatni. Ki magamat 
ezennel egész tisztelettel ajánlom.Quedlinburgban, a’ magdeburgi kerületben, 1835ki Novemberben

G r a s h o f f  M á r t o n
______________________  művész* és kereskedőkertész’ magkereskedése. (3}

(3) Növelő korestetik. Tek. ns Pest vármegyében helyezett Nagy-Kőrös vá
rosában egy előkelő földes urasághoz házi n e v e l ő  kívántatik,  k in ek  tudományokban és 
némi muzsikában alapos esmerete lenne.— Bővebb értesítést a’ feltételekről nyerhetni a ’ H a z a i  
s  K ü l fö ld i  7 udóst tások In té ze té ben  Pesten a’ Zöldkert útezában 498dik szám alatt. (3}

A  D u n a  t i z é n e k  á l l a  p o t j  a «' b u d a i  v i z m é r t  ék s z e r i n t  a z  o f e  l e t t  1835-dikben
Nov. 26-dikán 4 Láb , 8 Hüv. 3 Von. 1 — 27-dikén 4 Láb, 8 Hüv. 0 Von.

— 28-dikán 4 Láb, 6 Hüv. 9 Von. 1 — 29-dikén 4 Láb, 6 Hüv. 6 Von.
— 30-dikán 

Dec. Pelikán
4 Láb,  
4 Láb,

5 Hüv. 3 Von. 
I Hüv. 3 Von.

! .Dec. 1-sőjén 4 Láb, 2 Hüv. 0 Von.



P E ST E N Szerdán Kara csonki? 2 dtk napján. 1835.

M A G Y A R -  É S  E R D É L  YOR SZAG.

P o z s o n y  nov. 26dikán. A’ 23ikban ismét 
elkezdett országos íílések ma már a’ 386dikig 
föl) tak-le. Nov. 21dikén érkeztek a’ fő táblá- 
hoz a’ Rendeknél folyó hónap 23dikán bevégzett 
tárgyak. Az alsó tábla ugyanekkor a1 magyar
nyelv és úrbéri tárgyban legutóbb érkezett kegy. 
kir. válaszra készített üzeneteket vítatá, ’s mind 
a’ kettőt a’ kerületi szerkeztetés szerént hagyá- 
helybe. Nov. 25dikén a’ jobbágy-telket bíró ne
mesek adózását és az arányzati czikkelyt illető 
üzenetek vizsgáltattak. Ma a1 szóbeli per van vi
tatás alatt. Mind ezen tárgyak bevégeztetésök ti
tán a’ fő táblához küldetnek, melly tüstént ta
nácskozás alá veszi azokat.

Az országos sérelmekre és kívánatokra nov. 
20dikáról érkezett kegyes királyi válasz:

S a c r a e  C a e s a r e a e  e t  R e g i o  A p o s t o l i c a e  M a j e s t a t i s  

D o m i n i  D o m i n i  c l e m e n t i s s i m i  N o m i n e ,  S e r e n i s s i m o  

A r c h i d u c i ,  R e v e r e n d i s s i m i s ,  e t c .  b e n i g n e  i n t i m a n d u m :  

Q u a e  D o m i n i  S S .  e t  0 0 . i n  R e p r a e s e n t a t i o n e  d d o  

3 0 - a e  M á r t i i  1 8 3 3  D i v o  E j u s  G e n i t o r i  s u b  t r a v e r u n t ,  

g r a v a m i n a  e t  p o s t u l a t a :  a l t e f a t a m  S u a m  M a j e s t a t e m  

S a c r a t i s s i m a m , h a b i t a  e t i a m  e o r u m  , q u a e  o p e  d e m i s -  

s a r u m  d d o .  2 3 - a e  J u l i i  1 8 3 3 .  2 $ - a e  M a j i  a c  1 0  a e  J u l i i  

1 8 3 4 ,  1 9 - a e  i t e m  A u g u s t i  1 8 3 5 .  R e p r a e s e n t a t i o n u m , 

p e r  E o s d e t n  a l l a t a  h a b e n t u r ,  c o n s i d e r a t i o n e  , a l t i u s  e x -  

p e n d i s s e ,  e t  p r o  f i r m i s s i m o  i l l o  a n i m i  S u i  p r o p o s i t o ,  

i n  q u i b u s q u e  b e n i g n a r u m  R r o l u t  i o n u m  S u a r u m  o b j c -  

c t i s , l e g e s ,  s p ' i i t u m q u e  a \ i  n e ,  e t  s a e r u l o r u m  u s u  

c o n s e c r a t a e  C o n s t i l u t i o n i s  s e q u e n d i ,  n e q u e  n i s i ,  q u a e  

a d  a m u s s i m  b u j u s ,  e t  in  r e  i p s a ,  e t  in  m o d o  p e r t r a c t a -  

t i o n i s  r e c t a  s u n t , t u e n d i ,  a c  p r o m o v e n d i ,  id  i m p r i 

m i s  D o m i n i s  S S ,  e t  O O .  s i g n i f i c a n d u m  p r a e c e p i s s e :  

E a n d e n i , q u a n t u m  q t i i d e a i  a d  o r d i n e m  p e r t r a c t a n d o r u m  

i n  C o m i t i i f i  n e g o t i o r u m  a t t i n e t ,  q u i d  m u n e r i s  S u i  R e -  

g i i  r a t i o ,  l e g u m q u e  s a n c t i m o n i a  e x p o s c a t ;  a p p i i m e  

c o n s c i a m  , r e c t e  i d e o ,  q u o d  l e g u m  s a n c t i m o n i a m  i n c o -  
Második Feleszlendő.

l u i i i e m , e t  S e  p r a e c i p u u m  e a r u r n  C u s t o d e m  e s s e  o p o r -  

t e a t , n i h i l  q u i d q u a m  ,  q u o d  p e r  e a s ,  a e  s i g n a n t e r  a r -  

t i c .  2 5 :  1 4 9 5 .  7 :  1 7 2 3 .  e t  1 3 :  1 7 9 0 / 1  s t a b i l i t u m  i n  p e r -  

t r a c t a n d i s  n e g o t i i s  i l l  i s  o r d i n e r n  ,  s a p i e n t i a  M a j o r u r a  

t o t  l e g i b u s  a d s t r i c t u m , l a b e f a c t a r e  q u i r e t ,  a d m i t t e r e  

p o s s e ,  i n  r e l i q u o  a l t e f a t a m  S u a m  M a j e s t a t e m  S a c r a -  

t i s s i m a m ,  d u m  s i c  p r i n c i p i i s  t e n o r e  b e n i g n o r u m  R e -  

s c r i p t o r u m  R e g i o r u m  d d o  1 6 - a e  Á p r i l i s  1 8 3 3 .  a c  3 - a e  

J a u u a r i i  a .  p .  u b e r i u s  m a n i f e s t a t i s  b e n i g n e  i n s i s t i t ,  

s i n g u l i s  e o r u m d e m i g r a v a m i n u m  e t  p o s t u l a t o r u m  p u n c t i s  

e o ,  q u o d  i l l i s  i n e s s e t ,  p o n d e r e  I i b r a t  i s  ,  r e l a t e  a d  e a  

s e q u e n t i a  b e n i g n e  r e s o l v i s s e :  a d  I .  e t  I V .  e x  a c e e p t a  

s u p e r  p r o g r e s s u  o p e r i s ,  q u o d  C o m m i s s i o n !  a r t .  5 :  1 8 3 0 .  

a t t a c t a e  c r e d i t u m  e s t ,  i n f o r m a t i o n e ,  c o m p e r t u m  e s s e ,  

q u o d  c u m  i n a n t i q u a t u m  e t  m o m e n t o s u m  o b j e c t u m  h o c  

o p e r o s a m  e l u c u b r a t i o n e m , h a e c  v e r o  m a j o r i  t e m p o r i g  

i m p e n d i o  v e u i e n t e m  a d m i n i c u l o r u m  c o l l e c t i o n e m  p r a e -  

r e q u i r a t , r e s  a c t u  i n  h o c  e l u c u b r a t i o n u m  s t a d i o  c o n -  

s t i t u a t u r ;  a d  e a r n  p r o i n d e  a c c e l e r a n d a m  S u a m  M a j e 

s t a t e m  S a c r a t i s s i m a m  ,  e t  c i r c a  l i t e r a r i a  C o m m i s s i o n !  i f -  

l i  s u p p e d i t a n d a  a d m i n i c u l a ,  e t  q u o a d  i n d i v i d u a ,  q u a e  

v i c e s  s u a s  C o m m i s s i o n !  i l l i c o m n i o d a r e  a m p l i u s  n e q u e u n t ,  

s u p p l e n d a  , b e n i g n e  p r o v i d i s s e .  (F olyt. köv.J.
M A G Y A R  T U D Ó S  T Á R S A S Á G .

A ’ m .  t u d .  t á r s a s á g  f ő  f e l ü g y e l é s e  a l a t t  k é s z ü l ő  

T u d o m á n y t á r  c z í m ü  f o l y ó í r á s  V l l d i k  k ö t e t é n e k ,  m e l l y  

a ’ m o s t  m ú l t  n o v .  v á s á r r a  j e l e n t - m e g ,  f o g l a l a t j a ;  I -  

É r t e k e z é s e k .  N y e l v ü n k ’ ú j a b b  f o r d u l a t i r ő l  Gux- 
inics. G ö r ö g o r s z á g ’ j e l e n á l l a p o t j a  T h i e r s c h  u t á n  Jakab. 
E g y  p i l l a n a t  a ’ k ö z  g a z d a s á g *  t u d o m á n y á r a  F i x  T i v a -  

d o r  u t á n  Csató. A z  o l a s z  é s  s p a n y o l  k ö l t é s  a z  u t o l s ó  

ö t  é v t i z e d b e n ,  A n c i l l o n  u t á n  Toldy. A z  e m b e r f a j  e l ő t t i  

f ö l d r ő l  C u v i e r ’ f ö l f e d e z é s e i  Sebedéitől. A ’ s z á r a z  f ö l 

d e k ’ ú j s á g á r ó l  C u v i e r ’ n y o m o z á s a i .  Ugyanattól. A* 

n y i l v á n o s  é s z j o g ’ a l a p v o n a l j a i  Varga Jánostól. N a p o l e 

o n  a z  i r ó  ’s  a n n a k  e m l é k i r a t a i b ó l  t ö r e d é k e k  Szontagk. 
A z  o r s z á g u t a k n a k  t a r t ó s  é s  s z i l á r d  k e r é k v á g á s o k ’ a l 
k a l m a z á s a  á l t a l i  j a v í t á s á r ó l ,  v a s u t a k  h e l y e t t .  G o n d o 

l a t a i  e g y  b a a d e n i  Í r ó n a k .  A z  ö s s z e t e t t  m á s s a l h a n g z ó k '  

e g y s z e r i t é s é r ó l .  Vörösmarty.  I I .  L i t  e r  a  t ú r  a* Olasz

45 . S z á m .
h a z a i  s külföldi

T U D Ó S Í T Á S O K .
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literatúrai 64—67. Silvio Y>e\\\co.Franczia lite ra lu ra : 
68. Ennek legújabb phasisai. Magyar literutura  : 69. 
Magyar Bibliographia 1834ről. 111. Y e g y e a  k ö z l é 
sek.  Síatistikai újságok. Garay. Természettudományi 
dolgok Bercsényi. Levelezések. Petrovics Magyar tu
dós társaság* — A u t i c r i t i c a i  f ü g g e l é k .  I. Né
hány szó a’ Tudománytól lső kötetének bírálatára a’ 
Tud. Gyűjt-ben. Sebedéitől 2. Észrevételek ugyan a’ 
Tud. Gyűjteménybeli bírálat* egy helyére Györy Sán
dor. — Ismételjük itt , hogy e’ folyóírásból évenként 
négy 15—18 ívnyi, sűrűén nyomtatott kötet jelenik 
meg; 's az évfolyamat* ára postapapiroson 6 for. nyoin- 
tatópap. 4 for. Járathatni azt postán is ,  1 for. 36 kr. 
ráfizetése mellett , ’s elfogadja reá az előfizetést min
den kir. postahivatal a’ két hazában.

Szinte a* társaság* költségével ment sajtó alá a’ 
K ü lf. Játékszín Xdik kö tele , melly Ifiland’ Végrende
letet foglalja magában Külkey Henrik által fordítva. 
Pesten ,a’ héti ülésből, nov. 3()i 1835.

D . Sebedet Ferencz. 
titoknok.

Jettin József, ki ázsiai fő nemzetségből szár
mazott, Tisza-Sz. Miklós-urarlalinat 1809ben kir. 
adomány levél által nyerte; i s i i ben gyermek
telen halván-meg, egész vagyonát kegyes ezé- 
lokra hagyta végrendeletében. A’ hagyományok
tól elmaradt vagyonának Jét deák oskolákba já
ró ifjak; Jét szegény árvák, ^ét pedig a’ Bu
dán, Pesten és Szegeden tartózkodó, korosabb 
házi szegények számára rendelé, minden vallásra 
való tekintet nélkül. Az alapítványitőkepénz 
most 213,000 forint váltóban. Ez alapítványra a’ 
nagymélt. m. kir. Helytartótanács felvigyázása 
alatt üggyel egy főigazgató, (most Szigethi Sze- 
rencsy István, personálisi ítélőmester úr), 3 se
gédigazgató, választott polgárokból (most Sze
geden Kolb József tanácsbeli, Pesten Staud Ig- 
nácz asztalosmester, Budán Rodiczky Ferencz 
kefekötőmester). Ezeken kivid van még ez ala
pítványnál pénztárnok; levéltárnok (most Czi- 
nege Ferencz kir. fiskális); ügyvéd (most Kléh 
Pál). A’ főigazgatónak esztendei tisztelet-díja 300 
Pt; a’ segédigazgatóké egyenként 100 forint; a’ 
pénztárnoké 300 forint; a’ levéltárnoké 200 fo
rint; az ügyvédé 100 fov. mind váltóban. Az os
kolai díjpénzekből részesülnek évenként tizen 
ISO ftjával; ezek közűi egynek az alapító aka

ratja szerént tiszaszentmiklósi születésűnek kell 
lenni; tizen 150 - frtjával; heten 100 ftjával. 18 
arva kap évenként száz száz forintot; tíz pedig 
külön külön 80 frtot. Tiszaszentmiklós városa 
szegény zsellérjei közt évenként 100 for. váltó
ban; Pest városában tartózkodó 51 házi szegény 
közt évenként 1235 for; Buda városbeli 25 házi 
szegény közt 820 forint; Szeged városában lakó 
38 házi szegény közt 820 forint osztatik ki. A’ 
Bécs városában lévő köz kórháznak, az alapító 
rendelése szerént évenként 300 váltó forint kül
detik ; József napkor Pesten és Szegeden az ala
pítóért tartatni szokott halottas miséért 60 váltó 
forint fizettetik.

A’ Samokleski lotteriának Bécsben nov. 26 
dikán végbement húzásakor a* 636 számú sors 
nyerte az uradalmat, vagy helyette váltságul 
250 ezer váltó forintot; 63,819 nyert 15 ezer 
forintot; 95,812 nyert 12 ezer forintot; 38,738 
nyert 10 ezer forintot; 10,798 nyert 5 ezer fo
rintot; 5574 nyert 4 ezer forintot; 128,303 nyert 
3500 forintot; 153,106 nyert 3 ezer forintot; 
64,808 nyert 2 ezer forintot; 26,711 nyert 1500 
forintot; 82,417 nyert 1300 forintot; 18,437 
nyert 1200 forintot. A’ kék ingyen-sorsok közül 
18,989 nyert 20 ezer forintot; 104,598 nyert 
6 ezer forintot; 43,663 nyert 3250 forintot; 
18,965 nyert 2250 forintot mind váltóban.

Révkomáromban novemb. 21—25 közti éjen 
megholt nagytiszt. Kolmár József úr, ugyanott 
ev. reform, prédikátor, esperest ’s egyszersmind 
a’ dunántúli ev. reform, superintendentiának pénz
tárnoka. Vidám ’s nyájas lelke, haszonnal gyö
nyörködtető ’s kellemes társalkodása által köz 
szeretetet nyert a’ széles tudományáról esmért ’s 
hosszabb életre méltó férfi Egyházi ’s más tár
gyú jeles munkái örökítik nevét.

Méltóságos özvegy báró Podmaniczky Ká- 
rolyné asszonyság a’ Kerepesi úton elkezdett já
tékszín építésének némi nemű elősegéllésére 25 
öl hasítatian cserfát ajánlott téglaégetés vagy e- 
gyébb használat végett. Hogy a’ budai magyar 
színész társaság a’ híd berakatása idejéig mostani 
jövedelmével fenmaradhasson, tek. Pest-várme
gye 4 ezer forintal segíti költsönkép e’ társasá
got. Pesten a’ két főváros jeles ifjaiból drámai 
társaság keletkezett, mellynek magyar történeti
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dráma-írás fő czélja. Azon szökevény, ki Mátyás 
királynál jóltévőjét meglopta, Miskolczig nyo
moztatott , de innét merre vette útját, még ed
dig nem tudatik.

Nov. 30dikán Pesten a’ magyar kir. főosko
la templomában dicső Maria Therézia királynéért 
anniversarium tartatott.

K o l o z s v á r i t  nov. 23. Cs. kir. kamarás 
kis rhédey gróf R h é d e y  L á s z l ó  úr, midőn e 
városon keresztül való útjában szeretett hitvese 
társaságában az egyetlen egy forrón szeretett leá
nya gróf Rhédey Claudia, würtembergi hg. Sán
dor Ő kir. Fensége hitvese látogatására Stájeror
szágba sietne, a’ tegnapi nap estvéjén élete 60- 
dik esztendejében, inszélütésben megholt. — U- 
gyan e’ hónap 17dikén hólt-meg Sz. Godhárdon 
(Doboka vmegye) czegei gróf W a s s  G y ö r g y  
úr sorvasztó nyavalyában.

N AGYBRI TANNI A.
Raphael úr, Carlow grófság parlamenti kö

vete, azzal vádolá O’Connell urat, hogy azon 2000 
ft. jstlg. egy részét, mellyet ő (Raphael) választá
si költségekre adott, magának tartotta*meg, mire 
O’Connell úr így felelt: „Carlow választóihoz, 
Derrynane-Abbey, nov. 6dikán. Hontársak! A- 
lázatosan bocsánatot kérek, hogy nektek Ra
phael Sándort, e’ minden csapongók közt leg- 
mcgfoghatatlanabbat, ajánlottam követté válasz
tásul. 0  engem igen ’s egészen megcsalt. De még 
is az az egy vígasztalásom, hogy neki mo t már 
lehetetlen más valakit megcsalni. Mondták ugyan 
nekem, megvallom, hogy ő hitszegő ember, ki 
az egyezést sohase tartja, és még minden meg
bánta, hogy vele dolga volt. Miért nem ügyel
tem én ez intésre? Két ok miatt: először szoká
som a' rágalmat talán igenis kevésre becsülni, 
’s hosszas tapasztalásból tudom, hogy azt a’ leg
jobb ’s legtisztább indító okból származott csele
kedet sem kerülheti-el; azért kevésbé hallgat
tam azokra, kik őt kárhoztatták, mint hallgat
nom kellett volna. Másodszor, ő már engem ré
gen sürgetett, segíteném őt valami parlamenti 
ülés megnyerésében, ’s ezért becsület és honsze
retet szavaival zaklatott, saját kifejezésim kö 
zűl némellyeket felkapkodott, ’s hozzám intézett 
leveleiben szerencsétlen honunk forró barátjának 
nyilatkoztatta magát. Ebből áll mentségem az el
len , hogy magamat megcsalni engedém azon fér
fi által, ki minapi gonosz és érthetetlen rám tá

madásával alávalóságát mutatta-ki.“ Ezután ta
gadja O’Connell úr Raphael úrnak állításait, ’s 
levelét így végzi: „Nem mondok sokat, ha egy 
irlandi szokott szólásforma szerint így szólok: 
Kend, Raphael Sándor, szörnyű hazug. De már 
sok szót is vesztegetek e’ dologra, azonban nem 
hallgathatok-cl, míg ezt ki nem nyilatkoztatom: 
Raphael tudta, hogy a’ 2000 ft. stlgből nekem 
egy shilling sem volt hasznomra. Én c’ pénzt 
csak úgy vettem át, mint mandatariusa Vigors 
úrnak (O’Connell másik kandidátusa), ki a’ kia
dásokról felelni tartozott. Ennek fizettem-Ie a* 
2000 ft. utolsó fillérig, és pedig törvényes, nem 
gáncsolható czélokra. Van szerencsém ’stb. O’ 
Connell Daniel.“ — E’ levélhez csatoltatott Vi
gors úr levele, m ellben ő megesmeri, hogy 0 ’ 
Connell úr ő általa küldte Carlow grófságba az 
egész summát, mellyet Raphael úr adott neki a’ 
választási költségek fedezésére.

Ez esetről Londonból nov. 13dikán így ír
nak : „O’Connell végre felelt Raphael úrnak a’ 
hírlapokban ellene támasztott vádjára; de olly 
gyenge okokkal mentegeti magát, hogy azokat 
a’ Times ellene használta fegyver gyanánt. Azt 
mondja ugyanis, sajnálja, hogy Carlow válasz
tóinak Raphaelben egy megfoghatatlan csavargót 
ajánlott, annyival inkább sajnálja pedig ezt, mi
vel ő megintetett, őrizkednék Raphaeltől, ki ré
szeges, szavát sohase tartja-meg, ’s átaljában 
ros/. charakterü. De e’ kellemetlen ítéletek elle
nére i s , heves kifejezésekkel ajánlá Raphaelt 
CarloAV választóinak, mert azon ítéleteknek hi
telt nem adott. Ezután a’ legalacsonyabb ’s dü
hösebb szitkokat szórja Raphaelre, hanem a’ fő
pontot, a’ 2000 ft. st. részint elmellőzi, részint 
holmi kifogásokkal elcsavarni akarja, mert Ra- 
phaelhez írt leveleit mind eltagadni nem meri. A’ 
2000 ft. átvételét azon állítással igazolja, hogy 
azt nem tartotta-meg, hanem kifizette Vigors 
úrnak választási költségekre.

A’ Francziaország és egyesült statusok közti 
mcghasonlást nem tartják veszélyesnek a’ londoni 
hírlapok , nevezetesen a’ Morning-Herald így szól 
felőle: „Biztosan remélhetni, hogy Európa po
litikai csendessége fentartatik, a’ franczia kár
pótlás hadi fenyegetés nélkül kifizettetik az egye
sült statusoknak, s a’ rendszabások, mellyek- 
hez nyult Francziaország nyugotindiai nehány 
gyarmatinak, ’s a* baleari szigetek körűid ér

x
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dekeinek biztosítása végett, nem aggódtatnak az
zal , hogy a’ két status valóban össze fogna há
borodni.“ A’ Times így íté l: „Parisban minden
féle színű hírlapok nagy figyelmet fordítnak a/, 
amerikai ügyekre. E’ pillanat szerencsétlenül vá
lasztatott a’ rabszolgakérdés visítására. Az illy es 
czikkelyek szerzői, felingerlódve a’ minapi ese
tek által, barátságtalan érzelmet árulnak-el az 
egyesült statusok eránt. Mindazáltal remélhetni, 
hogy a’ franczia hírlapok észrevételei az atlanti 
tengeren túl nem igen fogják nevelni a1 két or 
szág közt támadt viszálkodást. Beküld igyekezet 
ugyan nem mutatkozik, ’s a’ franczia sajtó el
lenzeni látszik a’ békülést, mégis Parisban kö- 
zönségesen hiszik, hogy új praesidens választá
sa után szép móddal fog az ügy eligazítatni.“ A’ 
Morning-Chronicle ezt jegyzi-meg: „Az amerikai 
ügyvivő eltávozása nagy alkalmatlanságot okoz 
a’ franczia kabinetnek, nem éppen a’ háború fé
lelme miatt, hanem inkább azért, hogy kikötői
ben költséges készületeket kell tétetnie; pedig 
a’ gazdálkodó követkamara elibe pótolt budget- 
tel lépni, nem igen örvendetes dolog a’ kor
mányra nézve.“ Hasonló értelemben nyilatkozik 
a’ Courier is ; „Barton úrnak Parisból elútazása 
és a’ franczia ügyvivőnek Washingtonból vissza
hívása sok beszédre ad ugyan alkalmat, de a’ 
közönséges nézet szerint, a’ fenforgó puszta eti
ketté nem fogja a* két status barátságos viszo
nyít megzavarhatni. A1 kereskedés fontossága ha
talmasabb békítő, mint a’ legbékésebb érzelmű 
statusférfiak. Francziaország és az egyesült statu
sok közt igen szövevényes és sokféle érdekeket 
főzött a’ kereskedés, mellyek mindenek előtt 
tekintetbe jőnek, ’s a’ királyi méltóság és nem
zeti becsület ódivatú sugalmait lefontolják/1

A’ portsmouthi Hampshire - Telegraph így 
ír: „A’ francziák Toulonban hét liniahajót ké- 
szítenek-ki, ’s ennek következésében Pantaleon 
hajó nov. 13dikán parancsolattal induland innen 
Russell, Malabar és Hastings, 74 ágyús liniaha- 
jókhoz, hogy tüstént sir Jósias Rowley hajósere
géhez menjenek Máltába; a’ 90 ágyús Rodney 
is mielébb felvitorláztatik ’s a’ közép tengerre 
küldetik. Spanyolország déli partjainál most kö
vetkező hadi hajók állanak: Malabar, Endy- 
mion. Tribune, Childers, Jaseur és Clio.

Irland több vidékeiről ismét vérengzések 
hallatszanak, mellyeket az orangisták katholiku-

sokon ’s ezek viszont amazokon kövcttek-el. A’ 
katholikusok igen buzgón fizetik az O'Connell- 
adót, ’s némcllyek már a’ szabott nap előtt le
rótták tartozási kát. Az adó rendesen a’ kápol
nákban szedetik istentisztelet után. Dr. [Murray, 
dublini katholikus érsek, eleinte ellenzetté az a- 
dózást, most pedig 10 ft. stlgt fizetett. Az idei 
jövedelem rá fog menni 20 ezer ft. sterlingre.

Bath város demokratiai érzelmű választói 
képviselőiket, Palmer generált és Roebuck urat 
nov. 1 Idikén megvendégelték, mclly alkalommal 
az említetteken kívül Napier ezredes és Llume úr 
hosszú beszédeket tartottak, mikre nézve a Ti
mes így nyilatkozik: „Biistolban a* Russell lord 
tiszteletére adott lakomakori beszédek a’ quasi- 
Melbourne kabinétet védelmezték ’s dicsérték, 
de már a’ bathi ünnepély szónokai után ezt nem 
mondhatni, mert igen bajos volna kiokoskodni, 
ezen urak közül némellyeket, értjük Napier és 
Hume urat, miként számolhat a' Whigministerium 
politikai rendszerének baráti közé, vagy oliy 
kormánytól, mellyel a’ parlamenti vagy néppárt 
a’ fő elvekre nézve világos ellenkezésben áll, mi
ként lehetne tartós rendszabásokat vagy állandó
ságot reményleni. Napier erzedes parlamenten 
kívül nem csekély orgánuma a’ túlságos szabad- 
elmüségnek, ’s a’ ministerium és ország helyze
tének meghatározásakor őt szintúgy tekintetbe 
kell vennünk, mintha neki valamellyik parla
menti hizban ülése volna. Russell lord ezelőtt 
két három héttel az organikus változások elleni 
érzelmét kijelentette, ’s egyenesen azokra czél- 
zott, mellyckkel a’ felső ház fenyegettetik; most 
pedig Napier ezredestől e’ szavakat halljuk : „egy
kor Anglia felső ház nélkül is tudott magán se
gíteni, s a’ nélkül most is ellehet,“ Hume úr 
pedig illy nyilatkozást teszen: felső háznak
felelet terhe alatt kell lenni,“ vagy más szóval 
választatnia kel l , ezekből láthatni az összeférhe
tetlen tanitmányok különös egyesületét, melly 
az alsó ház tarka többségében mutatkozik. A’ la
komái elnök azt mondá, hogy Russell lord és 
sir J. Hobhouse is várattak. Gondolhatni, mi
ként hült volna el a’ nemes lord és érdemes ba
ronet, Hume úr szájából azt hallván, hogy a1 
felső háznak szüksége van az organikus válto
zásokra, mellyeknek Russell lord személyesen ’s 
nyomosán ellenmondott. Azonban a’ tervre, mcl- 
lyet a’ ministereknek legalább egy része fejében
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főzött, néni fényt fog vetni a’ történet, hogy 
O’Connell az előtt már régen felemelte bárdját a’ 
pairségre, midőn a’ ministerek vagy barátjaik 
ezen utazó zendítőnek tervei ellen felszólalni pró
báltak. Ellenben trombitásaik a’ sajtó alatt gyű
lölettel teli czikkelyekct szórtak a’ felső házra. 
És így minden úgy véli, hogy O'Connell azért 
küldetett-el, tapintaná-meg az ország érverését, 
’s kémlené-ki, miként fogadná az ország legré
gibb ’s legtisztesebb intézvényének megtámadá
sát. De az ő Newcastleban tartott beszéde min
den reményt semmivé tőn E naptól fogva csak 
alávaló kétségbeesett radikálisok kísérték őt Iá- 
zító utazásában. A’ közönség boszankodott, az 
időszaki sajtó pedig, ’s ennek még azon része is, 
melly a’ whigpártnak hódolt, pártját fogta a’ 
pairség, mint az alkotványi monárchia alaprésze, 
törvényhozó hatalmának’s függetlenségének; Rus
sell lord csak akkor állott-elő az organikus vál
tozások feletti Jeremiássával, midőn a’ próba egé
szen füstbe ment. Ha ebben valami erény vagy 
férfiasság van, egy kis okosság is lappang alatta. 
A’ hal nem pedzette a’ horgot, 's üresen tértek- 
vissza horgászink.

Raphael úr nov. 13dikán költ levelében rö
viden azt írá Carlow választóinak, hogy az ő és 
O’Connell közti ügy jövő parlamenti üléskor kétség 
kívül szóba jövend, ’s akkor majd meg válik ő 
rá vagy O’Connellre illenek-e ,,a’ kóborló, szó
szegő kölyök, nagy hazug“ kifejezések, mellye- 
ket O’Connell a’ választókhoz intézett közelebbi 
levelében használt. Egyébiránt ismét nagy Jélek- 
ismerettel előadott levelezésére utal, mellynek 
közre bocsátását O'Connell neki nem vetheti sze
mére, mivel ez iránt legkisebb ígéretet sem tőn, 
’s felőle együtt nem értekeztek. O’Connell nov. 
lOdikén Carlow választóihoz újra irt levelet, de 
ez csak az elsőnek ismétlése, ’s benne semmi 
sincs, mivel Raphael eránti viseletét igazolná.

Santa Maria, Mexico londoni követének 
munkálatiról, ki most Madridban a’ délamerikai 
respublikák és Mexico elesmerése iránt alkudo
zik a’ spanyol ministeriummal, azt beszélik a’ 
londoni börsén, hogy a’ spanyol kormány magá
nak Mexicónak elesmeréseért 60 millió piaster 
kárpótlást kíván, de a’ congressus pénzt nem 
akar adni, ’s így az alkudozások sokáig fognának 
húzódni, ha mind a' két résznek különös érde
kében nem állana egyezést kötni; mert Mexico,

míg el nem esmertetík, Cuba szomszédsága mi
att, kéntelen leszen mindég hadsereget tartani, 
mi az ország jövedelmét kifogyasztja, sőt katonai 
zendüléseket is okoz; Spanyolországnak hason
lóan érdekében fekszik kereskedési egyezésre 
lépni Mexicóval, mert belső segédeszközeinek 
kifejtése igen nagy fontosságú, most pedig az 
angol árúk a’ spanyol árúkat Mexicóból ’s egész 
Délamerikából kiszorították, mellyeknek ott ké
sőbb is elsőbbségök lenne ugyan, de némi Ily spa
nyol termékek, mint bor és olaj, nem félhetné
nek az angol concurrentiától.

A’ lordmayor ebédjekor feladatott az aztal- 
ra: 250 tál (mindenik öt pintes) teknősbékale
ves ; 200 palaczk sorbet; hat iszonyú tál hal ; sült 
pulykák; osztréák ; 60 tál csirke ; 46 tál kappan; 
50 franczia pástétom; 60 galambpastétom; 53 
sódar czifrán; 43 nyelv; 2 pár ökör felsárpecse- 
n y e; 2 iirü-czímer; 2 tál fojtott marhahús; 13 tál 
ökör vesepecsenye ’s hátszín ; 60 tál különféle 
krompli étel; 48 tengeri rák; 140 kocsonya; 
50 blancmanger; 40 tál tejfeltorta; 30 tál narancs 
és másféle torta; 40 tál mandolatorta; 60 tál hús- 
pastétom; 56 saláta; 80 rántott pulyka; 6 0 nyúl; 
80 fáczán; 24 lúd; 40 tál fogoly; 15 tál vad 
madár; 2 tál páva; 100 ananász, egy egy 2— 3 
font; 200 tál szőlő; 250 karaíina fagylalt; 75 
tál alma; 70 tál körtvély; 60 czifra mézeska
lácstorta; 75 tál dió; 80 tál asszu gyümölcs és 
csemege; 50 tál gyömbércsemege; 60 tál külön
féle sütemény ; és champagnei, rhenusi, borde- 
auxi, madeirái, portói, xeresi borok.

F R A N C Z I  A O R S Z Á G
A’ Moniteur szerint Orleans herczegnek A- 

jaccioban mutatásáról, ’s ott az ő tiszteletére a- 
dott ünnepélyekről, nov. 6dikán írják, hogy a’ 
herczeg megnézte a’ házat, mellyben Napoleon 
született; megtekinte egy nevezetes faoskolát is ,  
hol a’ ezukornád szabad ég alatt termesztetik; 
este pedig jelen volt egy bálban, ’s ott Sebastia- 
ni vicomtessei tánczolt. A’ herczeg egészséges, ’s 
az utazás miatt semmi változást nem érzett; Al
gier felé nov. 7dikén szándékozott indúlni.

A’ Moniteur nov. 18diki száma szerint a’ 
belgák királya a’ tuileriák lépcsőjén felmentekor 
elesett ’s bal térdét megsértette. Sebastiani gene
rál nov. 1 Cdikán utazott-el Londonba. A’ pair- 
szék nov. lödikán ismét elővette az áprilisi pert. 
Még clitéletlcn vannak Lunetille, Epinal, L) on
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(két elillant személy, kik a’ per kezdete után 
fogattak-elj, St. Etienne, Grenoble, Chalons, Ar- 
bois, Besan^on és Paris vádlottak Ezek közül 
40 az igazság keze közt van, 38 a' per folyta 
alatt elszökött, 23 pedig jul. lidikén illant-el. 
Az ülés 2 |  órakor kezdődött 110 pair jelenlété
ben. Offroy, egyik lyoni vádlott, nem felelt né
ven szólítatására. A* fő ügyvéd elkülönözni javai- 
Iá e’ vétkeseket, úgy hogy elébb Luncville és 
Epinal, ezután St. Etienne, Grenoble, Arbois , 
Bisanzon, Marseille és Lyon, utoljára pedig Pa
ris vádlottinak ügye vétetnék-fel. Az elnök kér
dő a' lyoniakat, kit választottak védlőkjöknek. 
Olfroy ismét nem felelt, s Tonnet úr rendelte
tett mellé ; Pominier Ploque urat választotta; de 
mivel az ügyészek ’s némelly vádlottak kifogást 
tőnek a’ per elválasztását illető füügyvédi javal
lat ellen, mit nem vártak, ’s ellenvetésekre nem 
készültek, annak eldöntése máskorra halaszta- 
tott; mi után a’ pairszék titkos biztossággá vál
tozott, s Portalis úr tudósításának, Fieschi me
részletérői, első szakaszát hallgattaki, melly- 
nek olvasása harmadfél óráig tartott.

Említettük már, hogy a’ journal des I>ebats 
melly egész kiterjedésében közié Miklós császár
nak a’ varsói tiszthatóság küldötségéhez intézett 
beszédét mint támadá-meg a’ császárt e’ mondott 
beszédért, mellynek hitelessége azonban mind 
eddig bizonytalan. Kikelése a’ nevezett journál- 
nak heves ’s sértő; egy párisi levél háromféle o- 
kát gyanítja e’ nevezetes czikkelynek. Az első 
szercnt Lajos Filep és a’ doctrinairek otthon meg 
erősítvén a" csendességet, elhallgattatván a* respub 
likát, most már a’ külső politikát igyekszenek 
mozgásba hozni Mások úgy vélik, hogy Russzia 
ellen szövetkezés készülne Anglia ’s Francziaor 
szág részéről. Egy harmadik nézet ministeri szö
vevényt lat a’ journal des Debats revolutiós 
szaval isiban Az ángol hírlapok épen úgy mint 
a’ journal des Debats, vagy még tüzesebben kel- 
nek-ki Miklós császár ellen. Csupán az Albion, 
az ultratory - hírlapok egy ike fogja Russziának 
pártját. A’ Times nagyobb fontosságúnak tartja a’ 
varsói beszédnél az oct. lGdiki ukázt, melly ál
tal a’ lengy el számüzöttek temérdek jószágai több 
orosz generáloknak ajándékoztattak.

Mostanában köz figyelmet vont magára egy, 
a’ Seinei assisek előtt folyó per, mellynek tár

gya, egy özvegy asszonyon és fiján elkövetett 
gyilkosság, ’s egy kereskedő legény ellen gyil
kos merészlet. A’ fő bűnös neve Lacenaire, ki 
becsületes házból származott, kedvező környüle- 
tek közt lépett a’ világba, de csak hamar elfajult. 
Valami csekély összekoezódás miatt Constant Ben
jamin unokaöccsét párviadalra hívta ’s megölte; 
így minden pálya elzáratott előtte. Egyszer csa
lárdságért ítéltet* tt meg, ’s büntetését kiáltván, lo
pással kereste kenyerét. Lacenaire könyv nélkül 
tudja a’ latin és franczia költőket, sőt a’ hírla
pokba is írogat. „Egy tolvaj kérelmét a’ király- 
hoz“ is ó írta, mellyet Pagnerre könyváros a’ 
republikánus dalok gyűjteményében kiadott, ’s 
érle megítéltetett. A’ Tribuneben , Prolétaireben , 
Bon Sensban több munkák jelentek-meg tőle, ’s 
e’ czímü czikkely: „Francziaország börtöneiről 
’s büntető rendszeréről.“ 0  a’ mostani társasági 
állapot áldozatának hiszi magát, ’s rajta bosszút 
akar állani. Ártatlanok haltak-meg keze alatt; hi
deg vérrel leskelődött áldozati után. A’ világban 
miveit csinos férfiként tünt-elő. Hidegvériiségét 
az igazság keze közt is megtartja, bűntársainak 
csak azokat választja, kik eránta hűtelenek va- 
lának. Saját elvetemedetségét úgy beszéli-elő, 
mintha valami idegenről szólana. A* jury har
madfél órai tanakodás után Lacenairet és bűntár
sát Avrilt (ki ugyan mindent tagadott , de nyo
mós vallomások tétettek-ellene) gyilkosságban ’s 
lopásban, a’ harmadik bűntársat pedig, Fran- 
$oist, gyilkos merészietben, de enyhítő környüle- 
tek közt, bűnösöknek nyilatkoztatá. A’ törvény
szék Lacenairet és Avrilt halálra, Francoist élet- 
hoszi fenyítő munkára ítélte.

Nov. ladikén a’ politia minden bérlakos 
házakat véletlen megmotozott Parisban, ’s 120 
személyt fogott e l, kik közt több elillant meg
ítélitek valának.

Midőn Lacenaire és bűntársainak Paris assi- 
sei előtt folyt pere a* köz figyelmet magára von
ta, ugyanakkor Calvados megye assisei előtt 
egy nem kevésbé érdekes, különösen psycholo- 
giai tekintetben fontos per forgott-fen. Bizonyos 
La Riviere nevű ugyanis annyát, 18 évii húgát 
és 8 esztendős öccsét meggyilkolta. E‘ tét’ indító 
oka igen különös ’s lelki betegségre mutat. La 
Rivierenek az atlya rósz életű feleségétől elvált, 
's külön házban, de vele egy faluban lakott, ’s
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volt felesége gonosz charakterétől sok bosszusá- 
got kellett szenvednie. 21 éxes fija, a1 gyilkos, 
látván hogy attya élete annya által keserítetik, 
a’ bal véleményt forgatta fejében, hogy ő jó tet
tet követne-el, ha annyát leányával ’s fijaval e- 
gyütt megölné, azután önként a’ törvényszék 
kezébe adná magát, ’s így éltét attya nyugal
máért feláldozná. Minthogy az ifjú valami keve
set olvasott, a* régi és újabb történet példáit a’ 
hős feláldozásokról szeme előtt tartá, ’s azokat 
utánozni vágyott; de természeti érzete visszatar- 
tóztatá e1 tettől, mit ő azonban csak félénkség
nek tulajdonított. Több ízben elkészült a’ tetre, 
vasárnapi köntösét felöltötte, hogy azután majd 
Yireben a’ törvényszék előtt ünnepéi) esen jelen- 
hessék-meg; de mindég meggátoltatott tétovázá
sa, vagy pedig az által, hogy a’ három áldoza
tot nem találta együtt. Végre csakugyan elkövet
te a’ rút gyilkosságot, még pedig fejszével, 's 
egyenesen Virebe akart menni, és hogy ez alatt 
el ne fogathassék, az erdőn keresztül vette útját. 
De itt utói érte őt az igazság maga egész hatal
mával; tette legundokabb gonoszságként állott 
előtte, ’s bátorsága többé nem volt arra, hogy 
magát hősi büszkeséggel bcvádolja. Egészen két
ségbe esve, sírva, jajgatva hex ért a’ földön, ’s 
tovább nem mehetett; az erdőbe rejtezett, ’s még 
más nap sem mert kijőni; éhségét gyökerekkel 
és vad gyümölcsökkel enyhítette. Egy hónapig 
bolyongott kétségbeesés közt, míg végre a’ ten
gerparton, hova éhsége csilapítására csigákat ’s 
más tengeri állatokat keresni ment, elfogatott. 
Kihallgatáskor azon kérdésre, miért ölte-meg 
testvéreit is, azt feleié, hogy 18 éves húga egyet
értett az annyával, ’s ő is csak attya életét ke
serítette volna; a’ fijút pedig részint azért gyil- 
kolta-meg, mivel az is igen ragaszkodott annyá- 
hoz, ’s jöxendőben még attya szerencsétlenségét 
nevelhette volna, részint pedig azért, mivel at
tya igen szerette a* fijút, ’s ennek megölésével 
az ő gyüiölségét akarta magára vonni, hogy ha
lálán majd ne szomorkodjék • ’s tette annál tisz
tább legyen. E’nyilatkozás közben az egész gyű 
lekezet elbámult a’ tévelygéseken, melJyekbe a’ 
jó és rósz ál-fogalmai, a’ vallás, az egyetlen ve
zércsillag nélkül, vihetik az embert. Ä* vádlott, 
mind a’ mellett is hogy őt ügyésze ékes beszéd
del védelmező, halálra ítéltetett.

NÉJVllVA UiiJSAAü.
Bajor király Ő Felsége nov. 2!dikén regge

li 6 órakor indult-el Münchenből Görögország fe
lé , Gumppenberg báró udvari marsai, Paumgar- 
ten gróf ezredes, és Wenzel titkos tanácsnok s 
udvari orvos kíséretében.

A M E R I K A .
Minap az angol Globe jelenté, hogy Párá

ban , Brasiliában , a’ cs kormány tekintete hely
reállítatott, ellenben a’ Times párái sept. lOdiki 
tudósításokat közöl ,  mellyek e’ tartomány álla
potát igen szomorúnak festik. A* felzendúltek 
megfészkeíték magokat a’ városban, honnan az 
idegenek mind kitakarodtak. Az angolok Maran- 
liamba készültek menni, ott várandók a’ brasili 
hadi hajók által kezdett ostrom kimen> telét. Az 
angol kormánynak ’s közönségnek , úgy mond a’ 
Times, szemügyre kellene venni a’.temérdek kárt, 
mellyel a’ dolgok illy áilapotja fenyegeti a’ ke
reskedést. Kereskedőink nem csak áruikat vesz- 
tik-el , hanem nagy költségbe került kereskedési 
készületeiket is kéntelenek oda hág) ni. Ok ugyan 
segítséget kértek a’ külső ministertől; de Pal
merston lord különös emlékiratott kíván, mel- 
lyet, észrevételekkel kísérve, követe által a’bra
sili kormánynak bemutathasson. Ez kétség kívül 
dicséretes mód, de nem elég, mert míg az érte
kezések folynak, az alatt egészen tönkre juthat
nak a’ kereskedők. A’ mostani körn) illetek közt 
két három angol hadi hajó többet használna Pá
rában, mint az emlékirat; mert a’ rioi kormány
nak tengeri ereje sokkal gyengébb, mint sem a’ 
várost haladék nélkül visszafoglalhatná ; de az 
angol hajósereg puszta megjelenése is bátorságot 
öntene a’ brasiliakba, a’ lázadókat pedig eli
jesztené.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinapel nov. 4dikén. Miután a’ hat 

hadi hajóból álló török hajósereg nehány napig 
a’ hét torony előtt horgonyzott, oct. 26dikán, 
Tahir basa nagyadmiral vezérlése alatt, a’ dar- 
dancllák felé vitorlázott, de utjának czéljárói 
semmi bizonyost nem hallani. A’ kapudan basa 
távolléteig, Namik basára bízatott a’ tengeri ü- 
gyek kormányzása. — Obrenoviis Milos fejede
lem is a’ mondott napon indult-ki a’ fővárosból, 
útját szárazon folytatandó Serbia felé. — Ez idei
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Sure-Eminivé, a’ zarándok karavan vezérévé,!
Said Efendi neveztetett, ki inekkai útját mielőbb 
folytatni szándékozik. A’ dögvész most is ural
kodik ’s terjed a’ fővárosban. A1 török status- 
újság oct. Üdikéri írja: hogy a’ sultan, Albania 
zavargásit lecsilapitván, rendszabásokat is tőn ez 
ország jólétének ’s csendességének biztosítására. 
Hafiz basát, Scutari, Dukagin, Elbassan és Och- 
ri kerületek helytartóját, kitüntetett hasznos szol
gálatiért megjutalmazta; de mivel a’ közelebbi 
környületek közt az albaniak kedvét elvesztette, 
a1 nevezett helytartóságot elvette tőle, Scutari és 
Dukagin helytartójává Osman Nuri basát nevez
te , Elbassan és Ochri kerületeket pedig Rumelia 
helytartójára bízta, minthogy közelebb esnek 
Monastirhoz, Rumelia fővárosához.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ Gazetta Piemonteseben ezt olvashatni: 

„Utazók tudósítása szerint a’ hellen seregek, Gor
don ezredes és generál vezérlése alatt, három hó
napi megfoghatatlan késedelmezés után, végre Cra* 
vari mellett csatára keltek, mellyben a’ zendülők 
tetemes győzedelmet nyertek. Gordon kéntelen 
volt Zeituniba vonulni. A’ nyugoti Görögország
ban csapongó bandák igen szaporodnak ’s erő
södnek. Most egy ugrásnyira állnak a’ határszé
lektől, hogy ha veszély fenyegeti őket, azo
kon túl szaladhassanak; majd, ha jó módját ejt
hetik , egy falura, vagy seregcsapatra rohannak. 
A’ kormány seregei rendesen akkor jelennek-mcg 
mikor a’ csapás már megtörtént; de a’ rablók ál
tal megfosztott szegény lakosok ekkor is kénte- 
lenek tartani a’ seregeket, mellyek az ő védel- 
mezésökre volnának rendeltetve. Peloponnesus 
különféle pártjai ismét mozgolódnak. A’ Zaimik, 
Londok, Petimazanik, Sessinik, Kolokotronik 
magokhoz gyűjtik pártosaikat, pedig ezek lépé
sei új zavaroknak előpostái. Attól igen félnek, 
hogy Peloponnesus lakosai megtagadják a tized- 
fizetést, miből annyival sajnosabb akadály követ 
keznék, mivel a’ harmadik költsön felvételéről 
többé szó sincs.“

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ journal des Debats minekutánna hossza

son leírná D. Carlos és Izabella seregeinek köze
lebbi helyheztetését, azt mondja: hogy most a’ 
polgárháború ügye épen ott van, hol volt Septem

ber végén; kivéve, hogy azóta a’ carlista haderő 
sokat erősödött.

OLASZORSZÁG.
Nápol October 20dikán. Nehány napok óta 

itt tél kezd lenni. Minden panaszkodik, annak 
kora beálltán. A’ Somma, Vezúv és St. Angelo 
hóval fedettek. Vigasztalásul csupán a’ szolgál, 
hogy talán még melegre fordul időnk. Nápol ég
hajlata 30— 40 esztendő óta nagyot változott; ko
rábban érkezik-be a’ hideg; későn jő-el a’ meleg. 
Még illy korán azonban, mint az idén nem ál
lott-be telünk.

S CHWE I Z.
Luzern. Monsignore Filippo) de Angelis, cart- 

hagói érsek, ő exceája nov. I ldiké reggelén eh 
hagyta Luzern városát ’s Schwyz cantonba köl- 
tözött-át, mire őt Steiger Robert úrnak a’ kis ta
nács elibe terjesztett javallata indítá, melly már 
oct. 23dikán a’ statustanácshoz küldetett. 

E G Y V E L G E S H Í R .
Halley üstököse már puszta szemmel sőt 

erős messzecsőkön sem látható; eddig nagy se
bességgel közeledett periheliumához, vagy azon 
ponthoz, mellyen legközelebb áll a’ naphoz, ’s 
ezt nov. lödikán esti 7 órakor érte-el. Napköze
iének pontja Merkúr és Venus útja közt esik, 
13 millió mértfoldnyire a’ naptól. A’ földtől oct. 
12dikén, mikor hozzá legközelebb ért, 3,850,000 
mértföld, a’ naphoz közellétének napján pedig 
31 \  millió mértföld távolságra volt. Ha majd a’ 
naptól visszatér, december utolsó felében, ’s jö
vő évi januar, február, és martius havakban 
reggel, délszakon a’ scorpio, farkas, centaurus, 
holló csillagzatokban tűnik-fel, ’s tiszta időben 
talán szabad szemmel is látható leszen. Ezután to
vább folytatja nagy útját, melly az Uranusnak 
tőlünki távolságánál kétszerte is hosszabb, míg 
nem e’ század nyolezadik évtizedében naptóli 
messzeségét, melly mintegy 744 mii. mértföl
det teszen, elérvén, ismét visszafordul a’ nap felé 
’s őt maradékink 76£ esztendő múlva 1911 vagy 
1912ben ismét meglátják és szemlélhetik.

Legidősb emberek nem emlékeznek reá, 
hogy a’ Visztula vize Varsónál olly hamar mint 
az idén befagyott volna. Nov. 9dikén már jég
gel volt borítva.

Kiadja K u l t s  ár A. — Szerkeztet! G a l v á c s y .  Zöldkertutcza U-̂ *>|fí6aĉ er̂ ©ajfe) 498. sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  Urak3 útexája 612 szám*
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E lő f iz e té s i  f ig y e lm e z te té s  a ’
™ ax6s8toÄ sM D at«

* i r á n t .
A’ folyó 1835. végével minden tisztelettel szólítjuk-fel t. ez. Pártfogóinkat ’s a’ nagyérdemű 
magyar olvasó Közönséget, hogy a’ jövő 1836ra nemzeti újságunk iránt, mel l ya’ jót ,  hasz
nost és szépet terjeszteni, ’s az idő és olvasók kivánatinak a’ környülményekhez képest meg
felelni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk küldendő 
leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. P o l i t i k a i  l a p j a i n k a t  és H a s z n o s  
Í VJul at s ág i nkat  a’ j ö v ő  é v b e n  i s m é t  n a g y o b b  í t a n i  f o g j u k ,  *s ezeknek a’ Hir
detésekkel együtt előfizetési ára félévre Pesten és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , pos
tán pofiig 10 forint v.czédulában; egész évi előfizetés két annyi. Mind ez előfizetés csekély 
volta félévenként száz ívnél többre menő hírlapjainkért, mind a’ napi renden lévő világ-tör
ténetek fontossága reménylteti velünk, hogy e’ nemzeti újság-intézet sűrít pártolókra találand. 
A’ cs. k. posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék példányt ezután is szíves 
örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság’ terjesztésében hazafi, fáradozásukat viszont teljes bi* 
zodalommal kérve-ki. Pesten 1835 Novembere végén.

A* Hazai ’s Külföldi Tudósítások szerk- ’s kiadó hivatala 
(Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)
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a ; R E G E L O  'S h o n i h i j v e s z
szépművészeti első magyar folyóirat ’s divatujságnak t. pártfogóji kérettetnek, hogy annak 
jövő 1836dik esztendei folyamatja iránt minél előbb méltóztassanak megtenni rendelésüket 
akár a’ cs. k. postahivataloknál, akár Pesten a’ kiadó hivatalban (halpiacz , 86. szám alatti 
Dencs-ház 2dik emeletében). Finom veiinen pompás nyomtatású lapjaiból hetenként k é t  i v , 
e g y  vagy k é t  divatkép, *s időnként arcz- táj-kép, vagy más műtárgy rézre és aczélra 
metszve jelenik-meg. Fél évi díjjá képekkel postán 6 , helyben 5 ezüst forint, — B é c s b e n  
a’ cs. k. posta-hivatal, ’s Mechetti műáros úr is elfogadja az előfizetést. _____________

(1 )  F ig y e lm e z te té s  k ő m iv e s -  é s  á c s m e s t e r e k r e  n é z v e . Szabados
Nagy-Kőrös városa egy egész h u s z á r  s z á z a d  beszállítására alkalmatos k a s z á r n y á t  
szándékozván építeni : e’ végre concursust fog tartani a’ jövő 1836dik észt. Jannar 25d. nap
ján , — midőn is az építés azon kőmives- és ács-mestereknek fog általadatni, kik azt legke
vesebbért felvállalják , az építésre való materiálékat a’ város adván ; mire nézve a’ kitett nap
ra az illető kőmives és ács-mesterek Kőrös városa közházánál tartandó árverésre meg- 
hivattatnak. Költ N. Kőrösön Dec. lsőjén 1 8 3 5 . ___________________ (2 )

( 2 )  H i r d e t é s .  A’ nagymélt. m. k. udvari Kamara rendeléséből közhírré tétetik, 
bogy a’ megüresült Tapolczai Apátursághoz tartozó Miskolcz városában helyheztetett vágó, 
úgy szinte Miskolcztól egy fertály óra távolságra lévő Csaba helységben fekvő Felső n ev ezetű  
vízi malmok, azokhoz tartozó épületekkel, mellyek már most fundamentomból helyre állitat
tak, s mellyeknek elseje négy lisztelő kövekkel ,  másodika bárom lisztéi«) , két kásás kövek-

Második Félesztendő 183J.
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kei és egy kendertörővei bír, jövő 1836. esztendei Januarius Iső napjától kezdve három egy
mást követő esztendőre a’ szokott árverés útján folyó esztendei December Ildikén haszon
bérbe kifognak adatni. A1 kiknek ezen haszonvételek kibérlésére kedvök vagyon, a’ fent irt 
napra Mindszentre a’ tiszttartói lakhelyre reggeli 9 órakor szükséges bánatpénzei ellátva je- 
lenjenek-meg. Költ Budán, Szent András hava 27kén 1835.________________________ (3)

(2) Hirdetmény. A’ nagymélí. m. k. udvari Kamarának rendelése következé
sében közhírré tétetik, hogy az Ó-Budai korona - uradalomnak Budakeszi helységében lévő 
gyümölcsfa-oskolájából 1500 darab legjobb fajra oltott, ’s elültetésre tökéletesen alkalmatos 
alma- és- körtvélyfa darab számra ’s azonnal való készpénz fizetéséi t eladatik, nevezetesen a' 
legjobb fajú fácskák darabja 2 0  krajczárért, az alábbvalóké 16 krajczárért, a’ törpéké pedig 
12  krajczárért, pengő pénzben. A’ venni szándékozók a’ Budakeszin lakó k. kam. erdő tiszt
hez útasitatnak. Budán November 25kén 1835. (3)

(2) Hirdetés. T. Tahy Gáspár úr részéről közhírré tétetik: hogy folyó eszten
dei Karácson hava 2 1 dik napján délelőtti 9 órakor Heves megyében kebelezett P. Monosto
ron, a’ hely színén, Nagy lábas nevezetű erdejében lévő fák, akár átaljában, akár részenként, 
u. m. szil, mocsár, és tölgyfák, árverés útján el fognak adatni. (3)

(3) Hirdetmény. Szabad k. Bartfa városa részére egy 1 0 0  pengő forintos esz
tendei fizetéssel, 1 lótartásra szükséges 24 mérő zabbal, és 36 mázsa szénával, valamint 6  
öl tűzi fával járó új al-erdészi (subindagator) hivatal állittatott-fel. Az ezen új hivatalra vá
gyók arra való alkalmatos voltukat, vagy talán már másut is tett szolgálatjokat, az alól kijelelt 
naptól számlálva hat hét alatt az említett sz. k. város tanácsának bébizonyithatják. Budán 
November 2 2 kén 1835. (3 )

(8) Nagy vendégfogadó bérlése. Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
7s Ivantsai közbirtokosság1 részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz. Fehérvárra vezető ország 
út’ közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-szinne!, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
's e’ végre árverési határ időül f. c December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendálni kívánók elegendő bánafpénzel felkészülve, Baratskára meghivatnak. ( 1 0 )

(2) Hirdetmény, Ts Pest vármegyében helyheztetett Nagj' Botsai pusztának a1 
ns Ilajós família birtokában levő része, mellynek szántóföldje, kaszálló rétje, és legelője e- 
gyiitt véve, 1600 négyszeg öllel mérve — 3178 jugerumot vagy holdat tészen, Ca1 nyárjas er
deit ide nem számítva) hat egymásután következő esztendőre, azaz 1836dik észt. Szent-György 
naptól 1812dik esztendei Szent György napig, szabad kéztől árendába fog adatni. A’ bérlcni 
szándékozók jelentsek magokat Ketskemeti fő-bíró ns S ze le s  J ó z s e f  úrnál. ( 3 )

A ’ Gabonának Patti piaexi ára Dec. 4-ken 1835. P ó n x f o l y u m a t :VIMlIp Ht- 
'6 váltó par. tiszta •zerü alább ▼ aló pozsonyi Merő váltó g&r. tinta közép • zerü alább■»aló Bee» December I-sőjen 1835, köâ pár.
I'isztabúza
kétszeres
tuzo
Árpa

m ;
Si'r 
53 j 
40Í

1()0 
<80 
50 
43 *

93(
-
40

Zab
fkukoritza
!köleská«a
iKolt’s i 

1

33;
40

30
36*

[Status 5 pC. kötél. 
,, 4 pC.
,, 1850ki köles 
,, 1821 ki ,,

1011 l!1834ki Status köles 
OQLj Kam. — pC. kötél.
— 1 iBank Actiáka
— jjCs. arany pC. agio

5881
13775

3*



46. Szám.

HAZAI '8 KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
PESTEN Szombaton Karácsonhó' ódik napján. 1835.

MAGYAR- ÉS ER DÉLYORSZÁG.
Pozsony.  A’ 387dik országos ülésben nov. 

27dikén a’ fő Rendek minden országos sérelmek 
vizsgálatát bevégezték, és Rozsnyói püspök Ő 
Méltgának szónoksága mellett egy küldöttség ál
tal az alsó táblához juttatták; hol a’ minap eló- 
számolt tárgyak további vitatása volt napirenden. 
Nov. ‘iSdikán elegyes országos illésben felolvas
tatott az előleges sérelmekről szóló legújabb ke
gyes királyi válasz, mellynek nagyobb részét 
alább közöljük; ezután pedig a’ Buda és Pest 
közt építendő álló híd ügyében kinevezett orszá
gos küldöttség tudósítása. Az elegyes ülés után a’ 
Rendek táblájánál újra olvastatott a’ nevezett ke
gyes királyi válasz, és küldöttségei tudósítás; majd 
a’ tizedről folyt a’ tanácskozás. Nov. 30dikán a’ 
Rendeknél az örökösülésről volt szó; a’ fő táb
lánál pedig az úrbéri tárgyban készült új felírás
javallat és üzenet olvastattak. Majd a’ magyar 
nyelvet tárgyazó alsó táblai üzenet vétetett ta
nácskozás alá, és hogy ez ügyben új felírás kül
dessék , köz egyezéssel jóváhagyatott, úgy vél
ték mindazáltal a’ Főrendek, hogy a’ via facti- 
túl el kell állani. Majd felszólítatni határoztattak 
a’ Rendek, hogy a’ szólás-szabadság ügyében a’ 
fő Rendek állandó meggyőződésöknek engedje
nek. A’ T. czikkelyt illető 2 dik üzenetben a’ fő 
Rendek a’ katonatartásra nézve kívánnák ugyan, 
hogy a’ környülményekhez inkább alkalmazott 
rendelés tétetnék, de nem reményük, hogy az 
országgyűlés vége közeledtével illy nehéz kérdés 
minden részben kifejtethetnék; egyébiránt az e- 
lóbbi viszonüzenetben kijelentett elvokhez ragasz
kodnak. Az arányzati czikkely is vizsgáltatott.

A’ novemb. 2 0 diki kegyes kir. válasz folyta
tása és vége:

Ad II, et III. Altefatam Suam Majestatem Sacra
tissimam sponsioni Divi Genitoris Sui in art. 11: 1792. 
relatae cohaerenter, ad effectum articuli 18; 1741.

M ásodik F éleszt endo.

Comitatus Kraszna, Mediocrern-Szolnok et Zaránd, 
Districtum item Kővár Regno Hungáriáé reincorporan- 
dos decrevisse, scopoque debite eífectuandae benignae 
hujus' Suae mentis, congrua quoque disposuisse. Punc
to tarnen III. deductum ratione arctioris Transylvanian 
cum Hungária unionis postulatum, ipsa ejus indole ex- 
poscente , ad Publico-politica, quo illud ex dispositio- 
ne art. 11 : 1792. spectat relegandum esse. Ad V. Su
am Majestatem Sacratissimam substrato sibi concer- 
nentis per artic. 16 : 1827. versus Styriam et Carnio- 
liam exmissae liinitaneao Commissionis, circa metas 
inter Regnum Croatiae et Ducatum Styriae, Distric
tum item Fluminensem et Carnioliam operato; has ea 
ratione, qua per operantem mixtam earn Commisionem 
et signanter etiam per initos sub operatione hac trac- 
tatus designatae fuerunt, defigendas adinittere, et ad 
effectum congrua benigne disponere dignatam esse, 
Caeterum Suam Majestatem Sacratissimam benigne cu- 
raturam , ut et reliqua limitanearum Commissionum 
operata ocyus terminentur, et superentur. Ad VI. Sum- 
mefatam Suam Majestatem Sacratissimam ea, quae Di- 
vus Genitor Suus, relate ad 'punctum hoc sibi annis 
1827. et 1830. propositum ,  benigne resolvit, penitius 
expendisse; séd verő id ,  quod Domini Status et Ordi- 
nes enni in sensuin adferunt, quasi verő in contextu 
benignarum iilarnm Resolutionum ratio» cujus iliac 
praesidio nituntur, allata non s it ,  secus semet benigne 
comperisse. Erenire nempe ex illis, quod Is pro car.- 
dore an írni Sui, et terrénum Re'pás et diverticulum 
Kéttel integrantem partem Regni Hungáriáé constitue- 
re ; cum tarnen pro alendo confiniario Varasdiensi po- 
pulo plagae hujus possessorium indispensabiliter neces- 
sarium s i t , donee ratio status Monarchiáé sublationem 
Generalatus illius svaserit, rem in praesenti situ relin- 
quendam esse; confinia denique ipsius Regni Hungá
riáé securitate id deposcente, nullám subire mutat io- 
nem posse; quae verő ad antevertendas, cum politica 
vicinorum Comitatuum Jurisdictione collisiones faciunt, 
inquibusvis specifice’proqionendis casibus, prompte dis-
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ponenda esse, declaraverit. Átque huic non Ejus tan- 
tum, séd Majorum quoque Dominorum Statuum , et 
Ordinurn menti, per tractatus, ex quibus art. 1 8 : 
1741 . coaluit, imitanda posteris providentia declara- 
l a e ,  Suam etiam Majestatem Sacratissimam insistere. 
Caeterum iis, quae scopo definiendi negotii civitatis 
Segniensis necessaria adhuc comperta sunt dispositis, 
íSuain Majestatem Sacratissimatn effectum vigentium 
eatenns Iegurn, procnraturarn esse. Ad VÍI. quae per 
Divum altefatae Saae Majestatis Sacratissimae Patrern 
de 2  a Decembris anni 1830. in negotio salis resoluta 
habentur, perpetuum Regiae Ejusdem benignitatis, ju- 
stitiae et firmissimae art. 20: 179°/x observandi vo* 
Iuntatis monumentum constituere. Per eventus, qui 
benignam illant Resolutionem praecesserunt, cum me
dio ab ea edita tempore, nihil quidquam in obversum 
ejus praesusceptunt fuisse, doceri possit, sanctitnoniarn 
datae per earn sponsjonis, assecurationisque Regiae, 
neutiquam minui, ac proinde, quod ex his ultro con- 
sequitur, situm quoque negotii hujus , qui ante 25- il- 
los in deductione puncti praesentis ex parte Domino- 
runi SS. et 0 0 .  memoratos annos, penes benignam 
tunc temporis, ac signanter ddo 14-ae Decembris 1807. 
cum conquiescentia eorum nunc quoque recognita , edi- 
tam Resolutionem praefuerat, non tantum non altera- 
tum , imo verő novo addito robore ainplius confirma- 
tum esse. — Quod Ut per tempus quoque regitninis al
tefatae Suae Majestatis Sacratissimae ita reapse ex- 
periantur Domini SS. et 0 0 .  Eandem nihil a Se de- 
siderari passuram esse. Horum in nexu, et si circa 
ipsutn quoque judicatum cameralem in negotiis prae- 
varicationis cum sale ab antiquissiniis inde temporibus 
constanter exercitum , non alia Suae Majestatis Sa
cratissimae, quam quae per Divum Genitorem Suum 
semel atque iterum enunciata fuerat, mens sit,  reflexe 
nihilominus ad punctum hoc et ea ,  quae per Dominos 
SS. et 0 0 .  quoad judicatum hunc ddo 20-ae Decem
bris 1830. proposita habentur, ea clementissime du- 
ctam iiducia, quod Domini SS. et 0 0 .  praevertendis 
quibusvis in materia salis aerarii Regii damnificationi- 
bus scopo art. 29: 1548 et 13: 1715. debitaeque rela
te ad requisitam praecipui hujusce Regalis proventuum 
securitatem providentiae rationibus, parem eo etiam 
curam impensuri sint, ut delinquentes promerita per 
eos poena e vestigio sequatur, taliterque praevarica- 
tiones in derogaraen legum practicabiles refroenentur, 
benigne admittere, ut circa media, quibus praeallatus 
finis certo obtineri possit, Repraesentationem subster.

nant, eo suapte intellecto: quod interea, usque dum 
de his lege provisum fuerit, rem penes praevigentein 
usum relinqui necessum sit. Ad JX. Suam Majestatem 
Sacratissimam pro competente sibi sum mi Ecclesiae 
Patronatus jure, utriusque de quo quaestio est, subsi- 
dii depensionem in fines salutis publicae, ac ipsius 
etiam Ecclesiae ad mentem fundatorum, et in sensu 
disertarum etiam Patriae legum convertere. Donee pro
inde his finibus, in consequential!! operatorum syste- 
maticorum , quoad objecta Ecclesiastic« et Banderialia 
per regnicolares Deputationes jam elaboratorum posi- 
tiva ulteriori lege prospectum non fuerit, a praeexis- 
tente eatenus provisione recedi non posse. Ad X. Fo- 
dinis Radobojensibus quod Dominis SS. et 0 0 .  ex te
noré alterius ddo 24-ae Augusti 1835. benignae Reso- 
lutionis constat, supremo Cainergrafiatui Schemniczien- 
si subordinatis, provisum simul esse: ut circa cusio- 
nem auri et argenti in monetam, leges Regni obser- 
ventur, et quo haec insignia, imaginesque in art. 48: 
1550. designatas praeseferat, jam ante hac benigne di- 
spositum; Cameram vero Regiam Hungaricam sensu 
legum ac signanter art. 18: 1715. et 14: 1741. Suam 
Majestatem Sacratissimam in independentia,  legalique 
activitate conservaturam esse 5 activitate porro et ju- 
risdictione Tavernicorum Regalium Magistri ex mente 
art. 12: 1741, salva ; quantum ad domum monetariam 
Budensem art. hoc attactam, Eandem Suam Majestä
ten! Sacratissimam Dominis SS. et 0 0 .  significandum 
benigne jussisse cum actu praeexistentes in Regno mo- 
netariae domus ad praesentem auri et argenti massam 
excudendam suificiant, aliam autem cum ingenti, quod 
ad scopum hunc requireretur, sumptuum impendio eri- 
g i , debita parsimoniae ratio non admittat, ultra prae- 
existentem citati articuli dispositionem, ulterius pro
cedi pro nunc non posse. Ad Vili. et XI. Apprime no- 
tos esse summefatae Suae Majestati Sacratissimae tra
ctatus illos, qui post praesusceptam superioribus annis 
novam rei aerariae coordinationem, quoad mutuas pri
vátomul correlationes positiva lege definiendas agitati 
fuerunt; benigne una Eandem agnoscere, negotium il- 
lud omnium , quae unquam curas Legislationis fatiga- 
bant, maximé arduum , gravissimis utrinque momentis 
gestum esse, quemadmodum tarnen haec eo apud ani- 
mum Ejus valent, ut non tantum Augusti Patris Sui 
exemplo , sed ex ipsa conscientiae Suae teneritudine 
perpetuam Sibi in eo legem ponat, quod pecuniam 
chartaceam cum imperata valoris designatione, coacta- 
que äcceptatione in circulationem missura non ^sit,
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omneque Saum stirrlium accelerando felici , quo finan- 
tiale systema , ad praefixum sibi scopum tendit, pro
gressiv impendere velit, ita vicissim intime Eandem 
persvasam esse, absque eo ,  quin fortunae, nexusque 
et correlationes privatorum in novas praecipitentur con- 
vulsiones, et mala, quorum ex consideratione propo
sal's earn in rem articuiorum projectis altissimus annu- 
tus tribui nequibat, in benignis Resolutionibus Regiis 
de 21-a mensis Mártii, item 10-a Maji et 28-a Julii 
1827 attacta, multo etiam magis ingravescant, eun- 
dem illis neque Se impertiri posse. Ad XIII* Suani 
Majestatem Sacratissirnam in Donatione mediante con- 
ferendis bonis in sensu legum condignam semper meri- 
torum de Rege et Patria praestitorum habituram re- 
flexionem, nec minus Ad XIV. pro munere Suo Re
gio curafuram, ut eousque etiam, donee ad mentem 
Resolutionis Divi Genitoris Sui ddo. 2-ae Decembris 
1830. editae, contra falsos et iniquos delatores in re
spective systematico operato uberior provisio fieri po- 
tuerit 5 dispositioni art. 5 - i : 1805 plene satisiiat. In 
reliquo  ̂etc.

O cs. kir. Felsége nov. Cdiki legfelsőbb ha
tározata által a’ Marusi szék eddigi administrato- 
rát Hilibi Gál József urat ugyanazon szék főki
rálybírójává méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ő cs. kir. Felsége a’ főméit, magyar királyi 
udv. Kanczelláriához nov. 19dikén bocsátott leg
felsőbb határozata által a’ pozsonyi fő postaigaz
gatásnál megiiresült ellenőrségre eddig Eszéken 
fő postahivatali ellenőr Vrábely Károlyt méltóz
tatott kegyelmesen kinevezni.

(Kir. kamarai híradás).
0 csász. kir. Felsége a’ Budai kir. kamarai 

számvevő hivatalnál eddigi számvevő-tiszt Nach
tigall Mátyás, Veisz Ferencz és Bernolák József 
urakat szám-tanácsnokokká méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

A1 nagym. magyar kir. udv. Kamara a’ ke
belében lévő számvevő-hivatalnál Blásovics An
tal halála által üreségbe jött utolsó számvevő 
tiszté eddigi ingrossista Pienkava Józsefet, az így 
és Würth József, GyÖmbéry Márton halálával 
megüresiilt ingrossistai tisztségekre eddigi acces- 
sista Lovák Vilmost, Nárosnyi Istvánt, és Schle
gel Antalt; accessistákká eddig fizetéstelen prac- 
tikáns Bányai Antalt, Appel Jánost és Míinzber- 
ger Ferenczet; végre fizetéses practikánsokká ed
dig fizetés nélkül szolgált Sartory Rudolfot, Ho- 
lenstein Antalt és Murgács Károlyt ne vezte.

Budán a’ múlt héten egy magánosán lakott 
hajadonnak, annyi idő alatt, míg az árva, fog- 
lalatosságiban Pestre járt, minden vagyonkáját 
kirablották. Kocsival állottak a rablók lakása e- 
lébe, ’s a’ szónak szoros értelmében mindenét, 
mit ott találhatónak, elvitték. A’ szomszédok lát
ták a’ rakodást, de azt gondolák, hogy a’ varró
leány másuvá költözik. — Pest Ferencz külváro
sában nem rég pálinkát égettek, ’s az égető he
lyen magára hagyák a’ házmester kis fiát. Ez kí
váncsiságból felmászván a’ pálinka-üsthöz, bele 
tekingetett. A’ gőztől elkábítva a’ gyermek, a’ 
forró üstbe esett; a’ nyombajövők hamar kikap
ták ugyan, de már öszveégve. A’ szerencsétlen 
gyermek csak rövid ideig élt.

N A G Y B R I T A N N I A .
Az Albion következőket írja: „Az angol 

kormány 5— 6 hadi hajót ajánlott a’ londoni spa
nyol követnek, mellyek a’ spanyol tenger partok 
körül fognak szálongani, hogy a’ carlistákhoz 
menetelt meggátolják. Egy liniahajó 30 ezer pus
kával ’s egyéb szerekkel nov. 25dikén indul PJy- 
mouthból Barcelona felé. Plymouthból írják, hogy 
Luhvorth kutter a’ kikötői tisztviselőket kijátszá, 
’s nov. lGdikán elvitorlázott, D. Carlosnak hadi 
szereket viendő. Liot kapitány ezt megtudta, *s 
a’ kutter kétség kívül elfogatik. Mi ugyan min
dent várunk kormányunktól ; de e’ hír nem igaz, 
mert Luhvort kikötőben áll, ’s ott fog telelni. 
A’ Courier visszahúzta a’ Luhvort lefoglalásáról 
közlött tudósítását; de hogy az angol kormány 
hadi hajókat ajánlott a’ spanyol kormánynak, azt 
a’ Sun is jelenti, és pedig olly megjegyzéssel , 
hogy a’ spanyol kormány csak két fregátot kí
vánt, de az angol ministerium Ön szántából két 
annyit ígért. Bizonyosan jelenthetjük, mond a’ 
Sun, hogy D. Carlosnak Spanyolországból mie
lőbbi kiűzésére rendszabások készülnek.

Times. A’ Londonban lakó jelesebb spanyo
lok ’s kereskedők, mintegy hatvanan, nov. I7ikén 
a’ London-Taverneben lakomával ünnepelték a’ 
spanyol cortesnek Mendizabal kormánya alatti 
megnyitását. Előlülő a’ spanyol követ volt, ’s 
különféle hazafiúi poharak üríttettek. Carbonel 
úr az angol nép egészségéért ivott áldomást, ’s 
megemlítő, hogy azon aláíráshoz, melly a’ spa
nyol hadsereg hadi szereinek megvásárlása végett 
nyittatott, nagy summákkal járultak az angolok.

X
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\ i  uppasitiói hírlapok folyvást tréfát űznek 
d span\ol expeditióból, ’s különféle anekdotá
kat hordanak—fel róla. Egy corki hírlap neveze
tesen beszéli: hogy midőn a’ Royal Tar múlt 
héten a’ spanyol királyné szolgálatába fogadott 
újonczokkal elindulni akart, Coleman szabó és 
Rigley varga, a’ hajóra mentek, a’ legénység 
számára készített némi czikkek árát kérni: de 
ott kinevették őket. A’ horgonyok éppen akkor 
szedettek-fel, ’s a’ szabó szerencsésnek tartá ma
gát, hogy a’ partra vissza bocsátatott; de a’ var
ga, émelygést okozván benne a’ hajó ingása, le
ment a’ hajószobába, s akaratja ellen is kénte- 
len volt a’ tengerre bocsátkozni.

Victoria herczegasszony minapi betegségé
ből tökéletesen felgyógyult, ’s a’ hír, mintha ő 
lábhajlásinak gyöngeségében sínlenék, ’s kerekes 
széken kellene járnia, egészen alaptalan.

A’ Courier és Morning-Chroniclenek a’ fran- 
czia politika feletti versengése már megszűnt. A’ 
Courier nov. 7diki lapjában még egy hosszú apo
lógiát közöl a’ franczia ministeriumról, melly a’ 
négyes szövetség elveihez és a’ szabadéiinüség 
ügyéhez minden tekintetben hű maradt, és a’ 
sajtó ellen múlhatatlanul szükségessé lett kénsze- 
rítő eszközökhez szintúgy nein örömest nyúlt, 
mint két évvel ezelőtt Grey szabadelmü ministe- 
riuma a’ kénszeríto rendszabáshoz Irland zavar- 
gási ellen. Francziaország mostani köz csendes
sége, a* kormány legbosszusabb ellenségit is meg
győzheti a’ felől, hogy Lajos Filep kabinetjéről 
helytelenül ítéltek, ’s át kell látniok, hogy a’ 
nemzet nagy többsége megelégszik annak rend
szabályai; e’ csendesség remélhetőleg soká fog 
tartani, ’s gyarapitándja Francziaország jólétét, 
a’ nélkül hogy ezt Anglia irigylené, melly ebben 
csak a’ szabadelmü elvek győzedelmét esmeri* 
meg, ’s hogy azt megerősítse, mindég szives se
gítséggel és leghívebb barátsággal fog viseltetni 
a’ franczia kormány eránt.

Salomons úr izraelita londoni sherif az ald- 
gatei kerülettől aldermanná választatott. A’ Glo
be jelenti, hogy a’ 92 ágyús Rodney fegyver és 
hadikészűletekkel terhelve Barcelonába indul. Kö- 
zelébb 3 parlamenti hely üresűlt-meg, mellyeken 
nagy lesz a’ választási lárma.

f r a n c z i a o r s z á g ,
A’ pairtörvényszék nov ISdiki ülésében be- 

végzé Portalis gróf a’ Fieschi merészletérői szó

ló tudósításintk felolvasását. A’ kinyomtatás e- 
gyezőieg haíároztatott, majd a’ törvényszék ta
nácskozás végett félre húzta magát s más nap 
végezé: hogy Fieschi, Pepin, Morey, Boireau és 
Teil Bechet, a’ négy első mint fóbiinös, az ötö
dik mint bűntárs a’ július ‘28diki merészletben 
vád alá vettessenek. E’ határozat a’ főügyvéd 
védlevelével együtt közültetik a’ \ádlottakkal. A’ 
Gazette de Tribunaux jelenti: hogy Fieschi első 
kihallgatáskor tagadá bűntársait; majd megvallá, 
hogy Morey volt vele, midőn a’ templei boule- 
vardon szobát bérlett. A’ bordeauxi herczeg ké
pére nézve, melly szobájában találtatott azt nyi- 
latkoztatá: hogya’lövés után megszabadulását re- 
ménylvén, íg y  a’ gyanút a’ carlistákra akará há
rítani. A’ vallatásból kijő, hogy Pepin Morey- 
vel egybeköttetésben állott. Fieschi, Morey és 
Pepin szembeállítatván, az első kinyilatkoztatá: 
hogy a’ puskacsőket illető számadást kiűzetés vé
gett Pepinnek adá-által. Később megvallá Fieschi, 
hogy merészleti tervét február végén készíté, ’s 
a’ májusi revuere számolt. Innét lehet kimagya
rázni a’ szobának ez időre lett kibérlését. Ugyan 
ekkor szándékáról értesíté Moreyt is, mint a’kit a’ 
kormány tüzes ellenségének tartott. Megvallá to
vábbá Fieschi, hogy Pepin kísérte őt azon rak- 
helyre, hol a’ pokolmívhez szükséges fa vásárol
tatott; Morey vitte pedig szobájába az ónt és port 
a’ csövek megtöltésére. A’ Pepinnél lefoglalt iro
mányokból kijő, hogy Fieschi előadása némelly 
summáknak kiűzetése iránt helyes. A’ nyomozás 
szerént Boireau volt az, kivel julius 27dikén pró
ba tétetett. Pepin adá a’ lovat, mellyen Boireau 
lovaglóit a’ bérlett szoba előtt; Pepin másik lo
ván más valaki ült ugyanekkor, de a’ ki még 
nincsen elfogva. Fieschi nagyon terheli v állomá
sivá! Boireaut; e’ volt nevezetesen, ki javallatba 
hozá: hogy a’ király gyilkosa sors által hatá- 
roztassék-el.

Larochejacquelein August gróf generált Ver
sailles törvényszéke felmentette azon vád alól, 
mintha Vendee zavargásiban részes lett volna. A’ 
tanúk mind kedvezoleg vallottak mellette, ’s vi
lágosságra jött, hogy a’ general akkor nem is 
volt Francziaországban. Lavaux úr Cholet nem
zeti őrségének kapitánya, többek közt monda :„Én 
harczoltam Vendee lakosi ellen, ’s 2 0  lépésnyi
re közeledtem hozzájok. Ha a’ general köztük 
vala, rá kellett volna esmernem, mert ő bizonyo
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san legelöl állott volna/ 4 Erre a’ királyi ügyvéd 
felhagyott a’ váddal, 's a’ mentő tanúk ki sem 
hallgattattak. Larochejacquelein úr védelem he
lyett egyszerűleg ennyit szólott: „EskUtt urak, 
én nem voltam Vendeeban.“ Dupin úr, a’ vád
lott ügyésze, minden észrevételét e’ szavakba 
foglalá: egy Larochejactpieleint saját szavára fel 
kell menteni, mert ő olly familiához tartozik, 
mellynek nem szokása magát tettetni, vagy az 
igazságot elcsavarni.

A* M o n iteu r  n o v . 2 2 d ik é n  k ir á ly i  r e n d e le te t  
k ö z ö l  n o v . iO d ik á r ó l ,  m e lly  s z e r in t  a ’ k a m a r á k  
d e c . 2 9 d ik é r e  h ív a tn a k -ö s s z e . Nov. 21 d ik e  e s té 
j é n  ü z e n te te t t -m e g  P a r isb a  te le g r a p h  á l t a l ,  h o g y  
O rlean s h e r c z e g  n o v . lO d ik é n  A lg ie r b a  é r k e z e t t ,  
’s  n o v . lő d ik é n  O ran ba s z á n d é k o z o t t  m e n n i. A ’ 
b e lg á k  k ir á ly á n a k  ’s  k ir á ly n é já n a k  e lu ta z á sa  n o v .  
2 0 d ik á r ó l  k é ső b b r e  h a la s z ta to t t ; e g y é b ir á n t  m in d  
a 1 k ir á ly  az  e le s é s b ő l ,  m in d  a ’ k ir á ly n é  n a g y  
n á th á já b ó l e g é s z e n  k ig y ó g y u lt .

A’ fő ügyvéd Fieschi ’s bűntársai ellen kö
vetkező vádlevelet terjesztő a' pairszék elibe: 
„Tekintetbe vévén, hogy a’ nyomozás irományi- 
bót elegendő bizonyságok jőnek-ki Fieschi, Pe
pin , Morey, Boireau, Bechet ellen, hogy ők 
együtt a’ király és kir. família tagjai ellen me- 
részleti tervet koholtak ’s állapítottak-meg, ’s annak 
végrehajtását elkezdett és egészen elkövetett cse
lekedettel készítették ; melly gonoszság iránt a’ 
büntető törvénykönyv 8 6  és 89 czikkjeiben téte
tett határozat; megfontolván továbbá, hogy Fie
schi ellen eléggé bebizonyítatik, hogy ő bűnös
sé lön 1 . a’ király és kir. família tagjainak élete 
elleni műrészletben, miről a’ büntető törvény- 
könyv 8 6  és 8 8  czik. határoznak, 2 . Treviso 
herczeg és marsai személyén (megneveztetnek a’ 
többi elesttek is) szánt szándékkal, meggondolva, 
és leselkedve elkövetett gyilkosságban, 3. gyil
kos merészletben (a’ név szerint előadott megse
besültek) ellen, miről a’ büntető törvénykönyv 
2 9 5 —298 czik. tesznek határozatot; megfontol
ván, hogy Pepin, Morey, és Boireau ellen is 
elegendő bizonyságok vannak, hogy ők a’ fent 
említett gonoszságban bűntársak valának, a men
nyiben annak elkövetésére utasítást adtak, vagy 
a’ gonosztevőt ajándékok, ígéretek, ’s gonosz 
mesterkedések által arra ingerlették, vagy végre
hajtásra szolgáló fegyvereket, műszereket ’s mas 
eszközöket adtak, vagy a’ gonosztevőt az emlí

tett gonoszságokat megelőző, könnyítő ’s végre* 
hajtó cselekedeteiben tudva gyámolították és se
gítették , mi eránt a’ büntető törvénykönyv 59, 
60, 8 6 , 8 8 , 295, 297 és 298 czik. szabnak 
határozatot; az alkotvány 28 czik. és az 1835 
jul. 29diki rendelet értelmében kéri a’fő ügyvéd: 
méltoztassék a’ törvényszék az említett vádlotta
kat perbe fogni és a’ pairszék elibe idézni, hogy 
ez őket a* törvények szerint ítélje-meg.“ Ennek 
következésében a' pairszék Fieschi Jó’sefet, Mo
rey Pétert, Pepin Péter Theodor Florentini, Boi
reau Yictort, és Bechet Telit elfogatni paran
csoló , rendelvén egyszersmind, hogy a’ perleke
dés az elnök által később meghatározandó napon, 
melly a’ vádlottaknak két héttel elébb tudtokra 
adatik, fog elkezdődni. E’ rendeletet ]31 pair 
írta-alá, ’s köztük ollyanok is találtatnak, kik 
az áprilisi perben részt nem vettek, mint Talley
rand herczeg, Gerard marsai, Excelmans gene
ral, Pontecoulant, Bailliot, Gasparin.

A’ Times írja: hogy a’ St. Pelagieben ülő 
áprilisi foglyok közt van egy jó nemzetségü án- 
gol is Arthur James Beaumont Palmerston lord 
kérdésére azon felelet adatott, hogy ő (Beaumont) 
a’ franczia kormány ellen tett öszveeskiivésbe ve
gyítő magát. Bősz kapitány Parisba érkezett. 
Déli Francziaországból a’ kora hidegről panasz
kodnak; Toulousenél nov. 13dikán hó esett. 

NÉMETORSZÁG.
Bajor hírlapok ausztriai császár Ő Felségé

nek az augsburgi püspökhöz intézett következő 
levelét közük: „KedvesRiegg püspök! Biztosan 
hittem, hogy Benedek rendű szerzetesim közül 
olly papok határozandják magokat az Augsburg- 
ba menetelre, ’s az abbások által ollyanok kül
detnek oda, kik fontos hivatásukra megérve, ’s 
az iránt szeretettel eltelve, reményt nyújtanak a’ 
felől, hogy azon kívánatoknak, mellyeket az 
úr méltán terjesztett elikbe, meg fognak felelni. 
Örömmel értem az úrnak 1835 nov. Sdikén költ 
leveléből, hogy az említett Benedek rendű szer
zetesek megfeleltek érzelmimnek, és hogy az e- 
gyesületben a’ nemes czéleránti közös szeretet ösz- 
szehangzó életet és munkálást létesített, melly- 
tői Isten segedelmével gazdag és állandó sikert 
remélhetni az Isten dicsősségére és emberiség 
javára. Én e’ gyarapodásban mindenkor élénk 
részt veendek, és e’ körűid munkálását az én 
statusimból való Benedek rendű szerzeteseknek
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l ia  ő k  m ajd  h o n jo k b a  v is s z a t é r n e k ,  é p p e n  o i ly  
a ty a ila g  fo g o m  e le s m e r n i ,  m in th a  a z t  sa já t  s ta -  
tu s iin b a n  ’s a la ítv a ló im é r t  t e lje s íte t té k  v o ln a . I s 
m é t  ö r ö m m e l b iz to s íto m  a z  u r a t ,  k e d v e s  p ü s p ö k  
ú r ,  k ü lö n ö s  v o n s z a lm a m r ó l. B é c s ,  n o v . 1 6 ik á n  
1 8 3 5 . F e r d in a n d  m. k .44

A ’ G o th a i ú jsá g  C o b u r g b ó l n o v . 9 d ik é n  e z t  
í r j a : „ M a r ia  d a  G lo r ia  p o r tu g a li  k ir á ly n é n a k  
fe n s é g e s  u r a lk o d ó  h e r c z e g ü n k  e g y ik  u n o k a ö c c sé -  
v e l  l e e n d ő ,  ’s tö b b  k ö z  h ír la p o k b a n  e m líte t t  h á 
z a ssá g á n  tö b b é  n e m  k é te lk e d h e tn i .  L a v r a d io  g ró f, 
a ’ p o r tu g a li sta tu sta n á c s  é s  p a ir sé g  ta g ja , m in t  
e z  ü g y b e n  k ü lö n ö s  m e g h a ta lm a z o t t ,  d e  Y a sc o n -  
c e l lo s  ú r ,  P a lm e lla  h e r c z e g  u n o k a ö c c s e ,  m in t  
k ö v e t s é g i  t i to k n o k  k ís é r e t é b e n ,  id e  é r k e z e t t ,  
Js F e r d in a n d  h e r c z e g  ő  m a g a ssá g a  i s ,  le g id ő s b  
f i j á v a l , a ’ k ij e g y z e t t  v ő le g é n n y e l ,  B é c sb ő l v á r a -  
t i k ,  k ik n e k  m e g é r k e z té v e l  k ö v e t  úr a z o n n a l fo r 
m a  sz e r in t  m e g k é r i  a ’ h e r c z e g e t .

SYÉCZIA.
B r o c k h a u se n  b á r ó , a’ s v é d  u d v a r n á l b u rk u s  

k ö v e t ,  B e r lin b ő l S to c k h o lm b a  é r k e z e t t .
C h r is t ia n iá b a n  a’ sz ín h á z  n o v . 6 ik á n  le é g e tt .  

, ,A ’ b e m e n e t41 c z ím ü  darab  e lő a d á sa k o r  tű z -tá m a d t  
a ’ r u h a tá r b a n , h o l a ’ s z ín é s z e k  ö l t ö z k ö d t e k ;  a 1 
já ts z ó k  é s  n é z ő k  a lig  n y e r te k  id ő t  a ’ k isz a la d á s -  
r a , ’s  az  é p ü le tn e k  c sa k  fa la i m a r a d ta k , m in d e n  
tára i m e g é g te k  , p e d ig  a ’ m u z s ik a i  tár  k ü lö n ö s e n  
s o k  k ö lt s é g b e  k e r ü lt .

PORTUGALLI A.
A’ k ir á ly n é  2 — 3 m ill ió  fo n t s te r lin g  é r té 

k ű  a r a n y  é s  e z ü st  p é n z t  v e r e t  (? )  W y o n  lo n d o n i  
p é n z m e s te r  k é s z ítő  a ’ b é ly e g e t  a’ k ir á ly n é  k é p é 
v e l .  A z  új p é n z e k  ja n u á r  e le jé n  a d a tn a k  fo r 
gásb a .

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A z  e x a ltá lt  l ib e r á lis o k  az  e x m in is t e r e k  v á d  

a lá  v é t e lé t  k ív á n já k , a ’ T im e s  le v e le z ő je  sz e ré n t. 
A z  e ls ő  m in is te r n e k  a n n y i  b aja : h o g y  a z  u d v a r i  
ú jsá g b a n  k ih ír d e t te té ;  m ik é n t  ő a ’ c o r te s  e g y b e -  
ű lé s é ig  s e n k it  e l n e m  fo g a d h a t.

E g y  a n g o l u ta z ó , k i  ta v a ly  ő s s z e l  B isc a y á b a n  
é s  N a v a r rá b a n  m e g fo r d u lt , o tt a ’ c sa ta p ia c z  h e 
ly é n  é s  s z ín é n  te tt  é s z r e v é te le i t  k ö z e le b b  : „ R e 
c o lle c t io n s  o f  a f e w  d a y s  sp e n t  w i t h  th e  Q u e e n ’s 
a rm y  in  S p a i n ,  in  se p t . 1 8 3 4 4- c z im  a la tt k ö z r e  
b o c s á tá , m e l ly  a n n y iv a l  n a g y o b b  f ig y e lm e t  v o n t  
m a g á r a , m iv e l  az é sz a k i sp a n y o l h á b o rú  m o s 
tan i fo ly a m a tjá t  e lő r e  m e g m o n d ta . Az O cst. B e o .

következő érdekesebb elbeszéléseket közli belőle 
mint a’ két hadakozó párt characteristikáját: A’ 
hadosztály, mellyhez az utazó S. Sebasfianban 
csatlakozót, hosszú ’s fárasztó utazás után elért 
Yillabuona városba, hol megpihenni akart. „Nagy 
bajjal tudtunk, úgy mond, kapni azt, a’ mire 
szükségünk volt; különben a’ királyné seregei 
eránt nem most sejdítettem legelőször idegensé- 
get. A’ falukban, mellyeken keresztülmentünk, 
senkise kívánt jó napot; sőt a’ parasztok komor 
pillanatiból ’s torz képéből igen is ki lehete ven
ni, milly barátságos érzelemmel viseltetnek hoz
zánk. Egyébiránt a’ katonák sem mulasztották-el 
ellenkező érzelmüket világosan kimutatni. Hol a’ 
baskok idegensége legtüuőbb vala, ott az embe
rek boszantására leghangosabban fújták az alkot- 
ványi dalokat, hogy a’ carlisták elleni utálatjokat 
nyilván kijelentsék; melly viselet a’ két pártot 
természetesen kölcsönös gyűlölségre ingerlé, mi
ből az következett, hogy ők a’ legroszabb eszközt 
is igazságosnak nézék, mihelyt az czélra vezete, 
’s így csatájok élet-halál háborújává, ’s minden 
fogoly dühök áldozatjává lön.44 A’ királynéi se
regek állapotjátigen szomorúnak festi; nevezete
sen azon 7500 gyalogságból álló ’s két osztályra 
szakított csapatról, mellyet közelről látott, így 
szól: „Illy nyomorít állapotban még sohase talál
tam hadsereget. A’ katonák többnyire szürke kö
pönyeget’s bő nadrágot viseltek; de a’ köpönye
gek vagy rong) okként fityegtek-le, vagy felülről 
ally ig foltozva valának, a’ piszkos és térdig fel- 
gyürt bugyogók alól pedig egy egy pár nap éget
te lábszár barnállott. Harisnyája egyiknek sem 
volt; némellyek két sarut, mások két papucsot, 
mások ismét egyik Iábokon sarut, másikon pa
pucsot hordtak. Ebből természetesen az követke
zett, hogy igen sok katona sántán biczegett , ’s 
vánezorgott az úton, a’ mint tudott. Sebesültek 
nagy számmal voltak, kik karjokat felkötve hord
ták. Utói ment 300 öszvér a’ poggyásszal. Az 
egész pattantyússág két érez ágyúból állott, mel
lyet egy öszvér vitt, kettő pedig ágyu-talpak- 
kal volt terhelve.44 Ut-közben az angol egy ifjú 
tiszttel megállapodott, hogy egy közel fekvő ’s 
christinosok által elfoglalt kolostort megnézzen; ez 
alatt a’ hadosztály tovább haladt, ’s az elbámuló 
angolt úti társa tüstént arra figyelmeztcté, hogy 
ők könnyen elvágathatnak a’ seregtől. „Több e- 
zernyi osztály ment előttünk, monda az angol,
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mintegy másfél angol mértföldnyire, megettünk 
hasonlóan erős csapat állott egy faluban, a’ ko
lostor előtt lovas sereget hagytunk; e’ felett az 
utat egyik oldalról ugyan erdő , de másik oldal
ról nyílt tér kerítő. Társam elibe terjesztem e’ 
környöleteket, de ő fejét csóválta, ’s engem si
ettetett, állítván, hogy az előőrséget többnyire 
mindég könnyű carlista seregek üldözik,’s ha valaki 
elmarad, azt az út-kanyarulatnál, midőn társai nem 
látják, megrohanják ’s leverik. Még ugyan, szólt 
továbbá, ha a’ rendes seregekkel kellene bajlód
ni, csak tűrhető volna a’ dolog, de legtöb
bet szenvedünk a’ miatt, hogy majd mindenik 
paraszt katona, ’s hinni egyiknek sem lehet. 
Nézze csak az úr ott ama ficzkókat, valami öt 
vagy hat foldmivelőre mutatva, kik tengerit arat
tak; úgy látszik mintha semmi rósz nem főne 
fejőkben; pedig hihetőleg fegyvereik vannak kö
zel rejtekben, ’s ha csapatunktól messzebb ma
radnánk , tüstént agyon vernének minket s ki
rabolnának. Akkor ezt, mond az angol, meg
vallom csak gyáva félénkséget leplező beszédnek 
tartám; de később a’ cselvetésről hasonló észre
vételeket ’s aggodalmakat nyilvánítottak előttem 
olly tisztek, kiknek bátorságán nem lehete kétel
kedni, és a’ kik egyezőleg azt vallák, hogy a* 
négy tartományban a’ megerősített városok sán- 
czain kivel egy híve is nehezen van a’ királyné
nak, és hogy a’ mezei lakosok dühös gyűlölsége 
miatt veszedelmes az utói ballagókat csak kétszáz 
lépésnyire is elhagyni.“ Ascoytiában D. Carlos 
szenvedelmes ellenségénél volt szálva, de ez nem 
titkolta, hogy ő nem a’ királyné kormányát, 
hanem respublikát kíván , az északi tartományok 
lakosinak szerencsétlen állapotjárói pedig így nyi
latkozott: „Az ország kiraboltatik , ’s kicsigázta- 
tik. Egyik nap eljő Zumalacarreguy ’s kölcsönt 
zsarol tőlünk, mellyel a’ törvényes uralkodó e- 
ránti vonzalmunkat kell megbizonyítanunk; más 
nap Rodil jő ’s pénzadót ró ránk büntetésül, 
hogy D. Carlosnak segítséget adtunk. De még 
ennél van roszabb is. E’ tartomány lakosainak 
többsége carlista; vannak ugyan nehány más vé- 
lernényück is, ’s ezekhez tartozom én is , mit 
mindenki tud. Ámbár tettemben, szavaimban min
dent elkerültem, mivel vádoltathatnám, mégis 
a’ közelebbi hat hónap alatt egy nap, sőt egy 
óra sem mult-le, mellyben elfogatástól vagy a- 
gyon lövetéstől ne kellett volna félnem. Ez életet

már meguntam, ’s holnap a’ hadsereggel Ascoy- 
tiát ide hagyni és valameliy erősségbe menni 
szándékozom, hol addig maradok, míg vagyo
nomat eladom, azután pedig egészen kiköltözöm 
az országból “

Madrid, nov. 12dikén. A’ kamarák előké
születi ülést tartottak. Martinez de la Rosa és 
Tore no urak is, kik ellen a’ pártszellem bőssül
ve látszok agyarkoclni, jelen valának , min kiki 
örvendett. Kedvetlenségnek semmi jele sem mu
tatkozott ellenök; sőt meg a’ karzatok is tiszte
let teli hallgatással fogadták őket. A’ procurador 
kamarában 116 követ jelent-meg. Almodovar 
gróf, volt elnök, javallá, hogy az elnökség ez 
ülésben a’ legidősebb tagra bízatnék, ’s a’ 7 9  
évii Campillo foglalá-el az elnöki széket; mi után 
ideigleni elnök választásához kezdtek. A’ válasz
tás , igen csekély többséggel (53 szózattal) Don 
Xavier Isturizra esett. Ochoa úr 51 , D. Antonio 
Gonzalez csak 8 , Arguelles csak 2 szózatot nyert. 
Az exaltadosok nem titkolják örömüket e’ győ- 
zedelmen, mellynek teljességre jutását remény
ük. Azonban az ülés megnyitásáig még sok mér
sékleti tagok váratnak. Isturiz már 1823ban is 
corteselnök volt; ’s az ő mostani elválasztatása 
a’ kamara különféle pártjainak határozottabb kije- 
Ielésére fog szolgálni. Az opposiito, ministeri és 
mérsékleti tagok közt már is mutatkoznak a’ kü* 
lönző vonalak. Isturiz úr elválasztását Lopez, 
Abargues, Navas, Galiano, Arguelles, Chacon 
’stb. gyámolíták; Ochoa urat, az előbbi mérsék
leti oppositio jeleltjét pedig Ríva Herrera, To- 
reno, Arango , Martinez de la Rosa, Someruelos 
’stb. pártolták. Innen világos, hogy az előbbi mi
nisterek és ministeriek a’ mérsékleti oppositióval 
egyesültek, a’ régi exaltalt oppositio pedig azok
hoz csatlakozott, kik legalább az estatuto reálban 
reformot akarnak. Azonban még lehetetlen az ülés 
folyamatját előre látni. Némelly lármaharangek 
szánt szándékkal azt hírlelik, hogy Mendizabal úr 
nehány nap múlva kéntelen leend az igen tüzes 
kamarát eloszlatni. De ez még idő előtti aggoda
lom. A’ kamara, mint hallatszik, csupán a’ válasz
tástörvényt fogja megvitatni, ’s az ülés rövid 
leend, mivel a’ ministerium sem indító okait, 
sem a’ budgetetnem szándékozik előadni. A’köz 
hitel megerősítésére mégis fog Mendizabal úr 
rendszabályokat javallani. A’ regens királyné 
három nap óta rosszul van, ’s attól lehete tarta
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ni, hogy a’ cortesülést személyesen majd nem 
nyithatja-meg; de most már egészségének sebes 
javulása reményt nyújt, hogy meg fog jelenhet
ni a’ nép képviselői közt. A’ tartományokból, 
kivált a’ déliekből, kedvező tudósítások jőnek a’ 
felfegyverzésről. Az északi sereghez 5 millió real 
küldetett, mire ott nagy szükség vala. Cordova 
veszélyes betegségének híre nem valósult-meg. 
D. Sebastian infansnak D. Carlos táborába érkez- 
téról hivatalosan tudósítatotta’ kormány, egyszers
mind azt is megtudá, hogy ő tetemes summa 
pénzt vitt oda, minek D. Carlos nagy szűkít lát
ta. E’ miatt köreinkben ismét csípős észrevéte
lek tétettek Francziaországról és politiájáról. Pá
risi követünk, Frias herczeg, ajánlatot tőn a" ki
rálynénak 1 0 0  gyalog vadász esztendei zsoldjá- 
nak, közelebbi decembertől 1837 jan. lsőjeig, 
kifizetése iránt. A’ délamerikai statusok elesme- 
rését illető kérdésben nevezett biztosság folytatja 
fontos munkálatját; első ülését tegnap tartotta 
Alava generálnál, ki igen beteg, ’s Parist csak 
teljes felgyógyulta után fogja meglátogatni. Cam- 
puzanoúr, a’ tuileriák udvaránál lévő spanyol 
követség segédtagja, ma estve indul hivatalos le
velekkel Frias herczeghez.

Barcelona, nov. lOdikén. Catalonia herczeg- 
ségiinkben igen rosszul áll a\ hazafitii lelkesedés, 
melly kevéssel ez előtt a’ carlistákat elnyelni ké
szült. Minának nincs pénze a’ sereg összeszerke- 
zésére, ’s kéntelen volt adót vetni-ki. Személyes 
felelőségének fedezésére három személyből álló 
segedelem-biztosságot nevezett, melly nem igen 
serénykedik foglalatosságában. Mina, miután a’ 
nemzeti őrséghez önkéntes csapatok alkotásairánt 
intézett felszólítása siker nélkül maradt, az em
lített csapatokat erőszakkal határozd kiállítani. A’ 
nemzeti őrség tisztjei előtt azt nyilatkoztatá, hogy 
ha osztályaik önként nem engedelmeskednek, e- 
rőszakkal fogja azokat kimozdítani; így ugyan 
csak bátor vitézeket gyűjt majd táborába. Arra- 
goniából írják, hogy a’ franczia idegen seregtől 
számosán kezdenek elszőkdösni.

A’ Messager közelebb hírleié, hogy egy an
gol hírnök a‘ Spanyolország és Anglia által kö
tött kereskedési egyezést Parison vitte volna ke
resztül ; melly homályos ügy felől a’ Morning- 
Chronicle következő nov. 7diki levelet közli

Madridból: „Mendizabal úr több ízben érteke
zett Villiers úrral Spanyolország és Anglia közt 
kötendő kereskedési egyezés iránt. Az előbbi spa
nyol ministeriumok alatt is illy egyezés volt fő 
czélja Villiers úr iparkodásinak; de míg Rosa úr 
kormányra nem lepett, meggyőzhetetlen gátakat 
talált útjában. Ekkor az alap megvettetvén, a’ 
korlátlan kereskedési szabadság elve megállapí- 
tatván, most, midőn Mendizabal úrnak mindenik 
keze tele van dologgal, ’s a’ cortes ülésére rend
szabásokat, az új sereg kiállítására és a’ köz hi
tel megerősítésére rendeleteket kell tennie , nem 
sürgeti Villiers úr ez ügyet. Ha majd a’ kor
mány megerősödik, ’s bölcs rendszabályai sikerül
nek, akkor sokkal fontosabb leend a’ kereskedési 
egyezés, mellyet a’ spanyol kabinet Nagybritan- 
niával kötni fog.“ E’ levél szerint nem hihető, 
hogy az egyezési terv nov. ISdikán már útban lett 
volna London felé.

A’ nov. 2 2 diki Moniteur következő tudósí
tásokat írja Spanyolországból: „Bayonneból nov. 
19dikén telegraph által jelentetett, hogy az Arra- 
goniába ment három carlista batalion, miután ott 
nehány puskát zsákmányolt, ismét visszatért, ’s 
nov. lődikén Larainzarban volt. Oraa, ki Pamp- 
Ionából Puente la Reynába ment, Estellát megro- 
hanással elfoglalta.“ — A’ telegraphi tudósítá
sokat , mond a’ National, valami nagy fontosá- 
guaknak nem tartjuk, tapasztalván, hogy azok 
nehány nap múlva más hírek által mindég meg- 
czáfoltatnak. A’ ministeri hírlap azt jelenti ma, 
hogy az Arragoniába ment carlista csapat, miután 
nehány fegyvert zsákmányolt, ismét visszafor
dult ; egy korábbi hivatalos jelentés szerint pe
dig e’ csapatnak Arragoniába nyomulása Cordova 
által meggátoltatott; holott Cordova Vittoriából, 
hol betegen fekszik, ki sem mozdult. Most ismét 
azt mondja a’ ministeri hírlap, hogy Oraa Estel
lát megrohanással elfoglalta. Valljon nem inkább 
illy egyszerűleg kellene-e venni e’ dolgot, hogy 
Oraa, megerősítvén Pamplona őrségét nem egye
nesen Salvatier rán keresztül melly a’carlisták bir
tokában van, hanem kerülve Puente la Reynánés 
Estella felé kéntelenítetett Vittoriába visszatérni? 
Oraa egyedül csak ezen az úton közeledhetett 
Vittoriához, hol az angol segédsereg és a’ király
né haderejének deieka egyesülten áll.

Kiadja Kul t sár  A.—Szerkezteti Ga l vác s v  Zöldkertutcza 498 sz.
N yom ta tja  T r a t t n e r  - K á r o l y i  Urak* ú tezá ja  612 szám*
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A H a z a t  s K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

A’ REGÉLŐ * BŐRM ŰVÉSZ
szépművészeti első magyar folyóirat ’s divatujságnak t. pártfogóji kércttetnek, hogy annak 
jövő 1836dik esztendei folyamatja iránt minél előbb méltóztassanak megtenni rendelésüket 
akár a’ cs. k. postahivataloknál, akár Pesten a’ kiadóhivatalban (halpiacz, 8 6 . szám alatti 
Dencs-ház 2 dik emeletében). Finom velinen pompás nyomtatású lapjaiból hetenként k é t  iv ,  
egy  vagy k é t divatkép, *s időnként arcz- táj-kép, vagy más műtárgy rézre és aczélrá 
metszve jelenik-meg. Fél évi díjjá képekkel postán 6 , helyben 5 ezüst forint.— P éc s  b en  
a’ cs. k. posta-hivatal, ’s Mechetti műáros úr is elfogadja az előfizetést. ^3)

Ritter Ján. K eresté l/ posztótára
Pesten, (Váezi utcza, a’ Vitéznél) épen most tetemesen gyarapítatott mindenféle legújabb 
és legjobb posztó-készítménnyel, ide értvén a’ formaruha-, keresztbe szőtt (croisé), patyo
lat- (mousselin) és cseléd (livrée) posztót; továbbá egészen nehéz kettős és egyszerű kazi- 
mirral, divatos nadrágszövetekkel, egészségi és más flanellal ’stb. Kiváltképen ajánlható 
legújabban érkezett mindenféle

Fekete posztója,
melly ritka szépsége és tartóssága miatt különös figyelemre méltó, ’s bizonyítja, hogy a’ 
belföldi posztógyárak a* tökéletesség’ magas fokára emelkedtek.

Az ár nála, mint eddig, igen illendőre van szabva.  _______________ (3)

( l )  Árveresi-hirdetes. Szabad királyi Szeged városa tanácsa részéről közhírré 
tétetik, hogy a’ ns város útezáinak kővel leendő boríttatásához megkivántató köveknek 
törettetése és helybe leendő szállítatására nézve a’ jövő 1836dik esztendei Bojt - elő havâ  
9kén a’ polgármesteri hivatal előtt reggeli 9 órakor köz árverés tartatik, mellyre is á’ 
vállalkozni szándékozók a’ megkivántató bánat pénzel felkészülve meghivatnak. Szege
den November 9kén 1835. (3)

(I ) Haszonbérlési-hirdetés. Szabad kir. Szeged városa tanácsa részéről köz
hírré tétetik, hogy a’ ns városi úgy nevezett accis jövedelemnek szedhetése, a’ jövő 1836dik 
észt. Bőjtelő hava laő napjától az 1839dik észt. Boldog-Asszony hava 31ig, vagyis egymásután 
terjedő három évekig e’ f. évi Karácsony hava 31 kén a’ polgármesteri hivatal előtt reggeli 9 
órakor tartandó közárverés útján haszonbérbe fog adatni, — mellyre is az azt kibérleni szán
dékozók a’ megkivántató bánatpénzei ellátva meghivatnak. Szegeden Nov. 30d. 1835. f3 )
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( 3 )  H ir d e té s»  A’ nagymélt. m. k. udvari Kamara rendeléséből közhírre tétetik, 
hogy a* megüresiilt Tapolczai Apátursághoz tartozó Miskolcz városában helyeztetett vágó , 
úgy szinte Miskolcztol egy fertály óra távolságra lévő Csaba helységben fekvő Felső nevezetű 
vizi malmok, azokhoz tartozó épületekkel, mellyek már most fundamentumból helyre állítat
tak,  ̂ s mellyeknek elseje négy tisztelő Kövekkel, másodika három lisztelő, két kásás kövek
kel és egy kendertörővei bir, jövő 1836. esztendei Januarius Iső napjától kezdve három egy
mást követő esztendőre a1 szokott árverés útján fol^ó esztendei December lidiken haszon
bérbe kifognak adatni. A’ kiknek ezen haszonvételek kibérlésére kedvük vagyon , a’ fent irt

Második Féleszt vidd  1835.
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a Miidszcntrc a’ tiszttartói lakhelyre reggeli 9 órakor Szükséges bánatpénzei ellátva je- 

lenjenek-meg. Költ Budán, Szent András hava 27kén 1835. ____________________ (3 )

(9) Nagy vendégfogadó bérlésé. Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
’s Ivantsai közbirtokosság’ részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz. Fehérvárra vezető ország 
út* közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más lakó ’s ivó szobákkal, 
kocsi-színnel, pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a'kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt. 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
*s e' végre árverési határ időül f. e. December lOdik. napja határoztatván, ezen határ napra 
az árendátni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)

(3) .Örök áron eladandó jószág. Pesttől 3 órányi távolyságra a’ szigetségben 
helyezett szabadalmas Ráczkevi városában néhai B ú k o r  M á ty á s 1 árváira maradott jószág, 
melly egy szép, 6 nagy szobát, két konyhát, pinezét, tágas árabitust magába foglaló, ’sindel- 
lel fedett házból, — különösen épült, náddal fedett cseléd házból, kamarából, 8 marhára 
való istálóból, nagy udvarból, veteményes kertből, — ezeken kívül 1610 0  ölnyi szőllóből, 
több fás és gyümölcsös szigetből, szántóföldekből, kaszálókból, 2 szérüs kertből áll, szabad 
kézből örökösen eladandó. — Bővebb leírása és az ára iránt értekezhetni Pesten t. K u ts e r a  
L ő r in c z  tabularis ügyvéd úrnál, Zöldkert útezában 498. sz. a. t. Kultsárné asszonyság házában 
a’ körösi udvar tőszomszédságában. (3 )

(2 ) Eladó anyabirkák kerestetnek, es juhteleltetes ajánltatik.
Mintegy 300 vagy 400 darab egynyiratú, középszerű, tartani való eladó anyabirkák kerestet* 
n ek , egy vagy több helyről megszerzendők, ha mindjárt tőkéstül meddejével együtt lenné
nek is eladók; és párjáért 10 váltó forinttól kezdve ló  váltó forintig, a’ minémüséghez képest, 
ajánltatik. Továbbá felében teleltetésre is felvállaltatik egész ezer darabig való birka. A’ kik
nek ezen ajánlatokat elfogadni kedvük volna, szándékjokat bérmentes levél útján a’ Debre- 
czeni Posta-Hivatalhoz megküldeni legelső postával ne terheltessenek, megírván, mellyik 
megyében, melly helyen, és mellyik városhoz mennyire találtatnak az eladó birkák, ’s men
nyi legyen számuk. (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nagymélt. m. k. udvari Kamarának rendelése következé
sében közhírré tétetik, hogy az Ó-Budai korona - uradalomnak Budakeszi helységében lévő 
gyümölcsfa-oskolájából 1500 darab legjobb fajra oltott, ’s elültetésre tökéletesen alkalmatos 
alma- és- körtvélyfa darab számra ’s azonnal való készpénz fizetésért eladatik, nevezetesen a’ 
legjobb fajú fácskák darabja 20 krajezárért, az alábbvalóké 16 krajezárért, a’ törpéké pedig 
12 krajezárért, pengő pénzben. A’ venni szándékozók a’ Budakeszin lakó k. kam. erdő tiszt
hez útasitatnak. Budán November 25kén .1835. (3 )

A* D u n a  V i z é n e k  á l l  a p ó t  j a  «* b u d a i  v i á m é r t  ék s z í r  i n t  a x  o f  t l e t t  \%Zb-dikben

Dec. 3-dikán 4 Láb, 1 Hüv. 3 Von. —  4-dikén 4 Láb, 1 Hüv. 3 Von.
— 5-dikén 4 Láb, 1 Hüv. 9 Von. — 6-dikán 4 Láb', 2 Hüv. 3 Von.
— 7-dikén 4 Láb, 4 Hüv. 0 Von. — 8-dikán 4 Láb, 5 Hüv. 6 Von.
•£* 9-dikén 4 Láb, 5 Hüv. 3 Von.

Budán, December ódikén kijött számok: 70. 43. 26. 14. 85.
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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 E S T E N  Szerdán Karácsonhó* 9dtk napján. 1 8 3 5 .

M A G Y A R -  É S  E R D É L Y  ORS ZÁG.
P o z s o n y .  A’ dec. lsőjén tartott országos 

ülésben a’ méltós. fő Rendek a magyar nyelv, 
szólás-szabadság és T. czikkelyi viszonüzenet-ja- 
vallatokat helybehagyván, az alsó táblához küld
ték ; majd a’ többi követ-táblai üzenetek vizsgá
latára tértek-által. Ezekre nézve altaljában úgy 
vélekedtek a’ fő Rendek: hogy az úrbéri tárgyal 
szorosan egybekapcsoltakon kívül csupán azok 
végeztessenek-bé még ezen országgyűlés folytá
val , mellyekben világos a’ törvény-hiány és sür
gető a’ szükség Ennél fogva a’ szóbeli pert most 
elhalasztani kívánják a’ fő Rendek, annyival in
kább, mert a’ kisebb perek, városokban és né- 
melly kerületekben, eddig is szóval ’s rövid ú- 
ton folytak-le. A’vásári törvényszékre nézve pe
dig, mellyről különös írott törvény nincsen, ’s 
annak szükséges volta több tekintetekből világos, 
a’ Rendek javallata jóváhagyatott. Fiume tör
vényszéke rendezését szintén a’ törvényszéki el
rendezéshez kívánják a’ fő Rendek halasztani. 
Az úrbéri perek sebes folyamatára nézve a’ fő 
Rendek véleménye szerént O Felsége volna meg
kérendő : hogy az úrbéri perek sokasultával a’ 
nagymélt. magyar királyi Helytartótanácshoz több 
tagokat nevezni méltóztatnék. Mi a’ tized ügyét 
illeti, minthogy illy fontos és nehéz tárgyban 
ideigleni határozat nem tanácsos, felszólítják a’ 
fő Rendek az alsó táblát, hogy szándékjoktól 
álljanak-el. A’ nem nemesek személyes perle- 
kedhetését a’ fő Rendek is helybenhagyják, hoz- 
zátévén mindazáltal, hogy tiszti ügyész védel
mével a’ kinek tetszik élhessen. A’ büntethetési 
hatalomtól a’ fő Rendek is minden önkényt kí
vánnak eltávoztatni; de a’ nép miveltségi álla
potát is tekintetbe kell venni , ’s vigyázni hogy 
a’ lágyság vagy pártfogás kicsapongásokra ne 
adjon okot. A’ nem nemesi per feljebbvihetésé- 
nek 1 és 2 §§át jóváhagyják a’ fő Rendek; de 

M ásodik  Félesztendő.

a’ 3dikát kihagyandónak vélik. A’ következett 
két ülésekben újabb alsó táblai üzenetekkel fog
lalatoskodtak a’ méltós. fő Rendek. Az öiökü- 
sülésről szóló javallatot jóváhagyók ; az adósság
nak végrehajtás útján árverés által való kiűzeté
sét a’ rendszeres munkálatok sorára halasztják. 
Polgári perekben a’ bírói ítéletek okokkal támo- 
gattassanak, de büntető perekben erre nincs 
szükség. Hogy a’ polgári perek országgyűlés a- 
latt is folyjanak, erről csak akkor lehet határoz
n i, midőn minden törvényszékek elrendezve lé
vén tudatik, melly perek tartozzanak felsőbb 
törvényszékek elébe; és az országgyűlés is rcn- 
deztetvén világos leszen, mi résztvesznek abban 
néinelly törvényszékek tagjai. A’porták kiegyen
lítésére nézve a’ Rendek kívánsága helybehagya- 
tott. Az alsó táblai Rendek közelébb a’ legújabb
k. kir. válasz felett tartanak tanácskozásokat.

Legújabban érkezett k. királyi leírás, melly 
szerént a’ jelen országgyűlés még e’ hónapban 
bezárandó leszen:

Sacrae Caesareae et Regio Aposlolicac Majestatis 
Domini Domini clementissimi Nomine , Serenissimo 
Arehiduci, Reverendissimis, etc. benigne intimandum: 
Ex novissima benigna Resolutione in re urbariali edi
t s , id una compertnm DD. SS et 0 0 .  esse, quod al- 
tefata Sua M ijestas Sacratissima diuturna Comitia 
haec intra praeíixum in eadem duorum mensium termi- 
num eoncludenda decreverit. Cujusmodi benignissimae 
dedarationis in consequentiam, quum nihil exspectari 
certius potuerit, quam quod DD. SS. et 0 0 .  e a , quae 
ad scopum altissimae hujusce voluntatis, mutuarum 
nempe inter Dominos terrestres et subditos correlatio- 
num , tandem deterininandarum , procurandique legis, 
quae super his condetur, ocioris effectus faciunt, mul- 
to etiam magis intenso prosecuturi conatu sin t; in 
proclivi est, quantopere ea Dominorum SS. et Ordi- 
num mora, quae in finali principalis negotii hujus, et 
cum eo accessoriorum instar junctarum provisionuu
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pertractatione , et conclusione C o ip i t io j u m  accele.ran* 
da , aliud agendo nectitur, molesta summefatae Suae 
Majestati Sacratissimac accidat, Kadern proin DD. SS. 
et 0 0 .  penes reiteratam firinissimi illius propositi sui 
declarationem, quod cohaerenter ad leges, 6piritum- 
que avitae Constitutionis, non aliud unquam, nisi quod 
ad amussim harum , et in re ipsa et in modo pertra- 
ctationis rectum sit9 admittere veiit, hisce dementer 
hortandos duxil: ut iis quae cum operatis systemati- 
cis nexam pertractationem requirunt, ad tempus, dum 
ea assumentur, relegatis, illa in quibus adusque con- 
venerunt, sine ulteriori mora substernant, quae vero 
praeterea pro natura sua quibusvis peragenda Comitiis 
supersunt, tanto alaciius pertractare eontendant, quan
to magis ex his quoque perspicuum est, porro etiam 
eam esse altefatae Suae INlajestatis Sacratissimae men
tem , ut haec Comitia intra praestitutum pro eprum 
conclusione temporis spatium terminentur. ln reliquo 
etc. Viennae die 3-a Decembris 1835. Georgius Bar
tal , m. p.

Ő cs. Magossága Mária Dorothea főherczeg- 
asszony, Nádorispány Ő Fenségének hitvese 
stuttgarti útjából november 30dikán Pozsonyba 
visszaérkezett.

S z a b a d k á r ó l  deccmb. 2dikán. A’ milly 
váratlan hirtelenséggel lepé-el szinte egész Bács- 
megye tereit, ’s azzal e’ város határait is a’ ko
rán beköszöntött hó és kemény fagy, épen oily 
gyorsan enyészett-el mind kettő vidékünkről ’s 
helyökbe ködös napok és sáros utak következ
tek. E’ komor időszakban még is hosszas estéin
ket kedvesebbekké teszi a’ Zentárói épen teg
nap ide érkezett magyar színész társaság Demjén 
igazgatása alatt. Semmi kétség sincs benne, hogy 
városunk e’ társaságot nemzeti részvéttel párto- 
lándja. — R á c z k e v i b ő l .  E’ város köz szere- 
tetü oskola-tanítója Rikszer János november 25- 
dikén Peregről, hová barátját látogatni ment, 
visszatértekor már csak-nem a’ duna partjánál, 
a’ vele volt ’s szerencsétlenségből elsült puská
jának áldozatja Ion életének 29dik esztendejé
ben. A’ puska percussiós volt. Figyelmeztetésül 
ezt a’ puska-kedvelőknek! Még itt nem állapo- 
dott-meg a’ szerencsétlenség. Okenfusz György 
patikás, a’ most említett jó barátját vérben fet- 
rengeni látván, annyira megijedt ’s eliszonyo
dott, hogy lakásán, melly egy épületben volt 
amazéval, tüstént ágybafeküdt, ’s harmadnapra

meghólt. — Nemcsak a’ szerencsétlenségnek, ha
nem a’ szerencsének is híradói vagyunk mi. A’ 
Samokleski-lotteriában Budán egy kereskedő 6 
ezer forintot, Békés-Csabán egy valaki 4 ezer 
váltó forintot nyert. Hol és ki volt e’ lotteria- 
huzásnáí az a’ legszerencsésebb, kinek a’ 636 
számú sors jutott; erről még eddig előttünk sem
mi bizonyos. Mihelyt tudtunkra esik, azonnal 
tudatjuk olvasóinkkal. — A’ Zágrábi újság hosz- 
szasan írja-le azon ünnepiséget ’s vendégséget, 
mellyel az Olaszországból hazatért Warasd-sz. 
györgyi határezred első bataliona Bellovarban nov. 
Ildikén fogadtatott. Délben 180 személyre gaz
dag ebéd, estve 300ra fényes tánczmulatság a- 
datott.

Nagyváradon a’ leánygyermekek nevelésé
vel buzgón foglalatos Orsolya-szerzeti tiszt. Szü
zek fejedelemasszonya Anna Mária Konstantzia, 
született Yass Borbála nov. 22dikén, mint eskü
fogadásának félszázadi napján újólag létévé szer
zed fogadását főtiszt. Tagen János nagyprépost 
úr kezeibe, a’ deák és görög szertartásu püspök 
ő Mlgok, ns káptalani tagok, egyházi és vilá
gi urak ’s nagy számú ájtatos hívek jelenlétében. 
E’ szerzetes szüzek munkás intézetét 1771 ben 
néhai Szenczy István nváradi kanonok alapítá. 
A’ Pécsi lyceum, mellyet báró Szepesy Ignácz 
püspök úr Ő Excja 101,500 pengő fortal alapí
tott, királyi megerősítést nyert, ’s Ő Felségé
nek az ezt illető k. leírása nov. közepén olvas- 
tatott-fel tek. Baranya vármegye közgyűlésében. 
Sokszoros éljen hangzott a’ nagy érdemű alapító 
dicső tettére. Szombathelyen az építésben lévő 
tömlöcz- és munkaház javára adott tánczmnlat- 
ság ’s játékszíni előadás nov. 23 ’s 24dikén 5—-6  
ezer forint jövedelmet hajtott-be. Pécs vidékén 
nagy károkat okozott a’ novemberi hideg; a’ 
szőlő elfagyott, a’ kukoriczát ’s tatárkát hó lep
te , a’ krumpli (burgonya) főidben maradt. A’ 
marha-dög itt is sok helységben pusztít.

A’ Tudományos Gyűjtemény folyó évi Xik kö
tetében olvassuk, hogy: az újabb hajnalodé ma
gyar literaturának egyik fényes csillaga, ’s most 
élő íróink közűi talán a’ legidősebbik veteránus, 
tek. tudós Bacsányi János úr, Budán a’ folyó év
ben újonnan megjelent poétái munkáiból a’ Szé
chenyi országos könyvtárnak hazafiúi buzgóságá- 
ból egy igen csinos példánnyal kedveskedett
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A’ F e r t ő  t avának  legújabban munkába 
vett Iecsapoltatását nem rég említettük. Régi óhaj
tása ez a1 Fertő körüli birtokos uraságoknak, 's 
már Széchényi Zsigmond gróf is gondolkodott er
ről, midőn i742ben Esterházy Miklós herczeggel 
levelezés által tanácskozott a* Fertőnek káros ki
áradásai végett. Bizonyítják ezt az említett gróf
nak a’ Széchényiek levéltarában találtatott leve
lei. Sőt Sc hőn leben ur még azt is akarja ál
lítani, hogy a’ hajdani Romaiak idejében Peiso 
nevet viselt Fertő már Kr. sz. u. 308-dik évben 
is a' Rábába lecsapoltatok. Hogy Fertő tava csak 
lassanként terjedek oily nagyra, mint most ismer
tetik, több régi irományból bebizonyítható. Jele
sen 1741 ben 1763ban nevezetesen nagyobbult. 
Nagyon hihető, hogy erős földindulások is se
gítők elő nagyobbodását, kivált ha emlékezünk, 
hogy 1763ban is a’ vitnyédi Rábán felül Pomogy 
felé azon erős gyep, mellyen terhes szekerek 
jártak, a’ nagy foldingás által megrepedvén 50 
ölnyi hoszú és 4 — 5 ölnyi tóvá változott. Föld
rengés okozhatá ama szerencsétlenséget is, melly 
által a' Fertő partján levő legközelebbi helysé
gek örökre úgy elöntettek, hogy ma nyomaikra 
se találhatni. Ezeknek számát Esterházy herczeg 
levéltárában levő egyik oklevél 14re teszi; a’ 
fraknó-vári régi irományokban pedig olvashatók 
öt illy szerencsétlen helységnek neveik, ’s azon 
említés, hogy ezek még 1230ban; ’s 4dik Béla 
király, és György győri püspök idejében létez
tek; u m. F e k e t e t ó  (Schwarzlaken, v. Teich) 
Jakabf a l va  (St. Jakob ) ,  Fert ő  (See-wiese) 
Sáros  v ö l g y e  (Kottingsthal, Koththal) , Ken
d e r v ö l g y e  (Hanifthal, Hanfsthal, Grünthal). 
A’ kismartoni levéltárban van egy régi urbárium, 
melly I687ban Esterházy Pál herczeg parancso
latjára egy régibb 1360ki, már alig olvasható ur
báriumból másoltatott-le. Ebből kitetszik, hogy 
még 1360ban is fenn állottak ama helységek, 
minthogy abban megneveztetnek; sőt ezeken kí
vül még emlittetnek a’ ma már nem létező kö
vetkező faluk is: B o d z a f a l v a  (Zauzendorf), 
Czundra ,  Jókut  (Schönbrunn), Macskásd,  
V a d e z e r e  (Au), Udvar  (Hof). — Sopron 
városának 1199. és 1327dik évi donatiójiban Rá
kos és Balf között fekvő P a k h a vagy P a g y a 
is neveztetik. — Remélhetni, hogy a’ Fertőnek 
folytatva eszközlött lecsapolása után ezen elöntött

helységeknek némi nyomaira ’s talán érdekes u> 
giségekre is fognak akadni. (Regélő)

Ko l o z s v á r t t  nov. 3Gdikán. — Özvegy 
gróf Te l eki  Imréné  Kraus z Mária asz- 
szony életében gyakorlott keresztén) i jóltévő lel
kének kendi lónai jószágában történt halála előtt 
is példás jelét adta, megkérvén íiját hogy hideg 
tetemét csendesen lármás pompa nélkül temet- 
tesse-el, ’s a’ különben üres temetési czeremo- 
niákra kiadandó pénzt, oskolák gyámolítására 
fordítsa; az édes anya óhajtását tisztelő fija szé
ki gróf T e l e k i  Imre úr azt lelkiesméretesen 
tcljesítni kívánván, Kolozsvártt a’ hídelvi dicsé
retesen fennálló fiú és leány kezdő, így a’ ken
di lónai ’s hosszufalvi falusi oskolákban a’ taní
tók fizetések gyámolítására mindenikben külön 
külön ötszáz forintokat adott. Nemzeti színhá
zunk 1 melly darab idő óta bezárva állott, ismét 
megnyitíatott. Pály Elek úr társasága tegnap est
ve legelőször Iépe-fel benne nyilvánosan. A’ 
színésztagok városunkban csak nem mindnyájan 
újak és ismeretlenek lévén, a’ közönségnek nem 
nagy vala irántok bizodalma, ’s azért földszint 
és a’ karzatokon nézők elegen jelenének-meg, 
de páholyokban kevesen. Azonban a darabnak 
(Ördög Robert regényes hősjáték 5 felvonásban) 
előadása folytában mind inkább nevekedék a’ bi- 
zodalom. A’ társaság jobban játszék, mint előre 
gondolák.

Ko l o z s v á r t t  nov. 27d. E’ városban a’ 
muzsikai gyakorlásokra eddig fennállott két tár
saságok a’ közelebbi napokban k o l o z s v á r i  
m u z s i k a i  e g y e s ü l e t  czímü társaságba ol
vadtak öszve. Az egyesült társaság közgyűlésé
ben titkos szózatolással elnökévé zabolai gr. Mi
kes János ,  muzsika igazgatóvá pedig Ru- 
z s i t z k a  Gy ö r g y  urakat választotta. Az egye
sület munkáló és segedelmező tagokból áll, az 
első rendbeliek muzsikai, az utóbbiak pénzbeli 
segedelmekkel gyámolítják a’ társaságot. Ezen 
egyesület ápolása ’s felvigyázatja alatt marad az 
ének és muzsika tanító oskola, mellyet az egye
sület maga pénztárából segíteni fog, de a’ melly- 
nek külön részvényesei is vágynak.

NAGYBRI TANNI A.
A’ Morning-Post nov. 2 Mikén olly hírt em

lít , miként meghasonlás történt volna a' kabinet 
és 0 ‘Connell közt, kinek Manchesterben, New-

)(
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castleban, Glasgowban tartott beszédei, kemény 
kifakadásai a’ felső ház némelly tagjai ellen, ’s a’ 
ministereknek ő erántai viseleté, mély benyomást 
tőnek a’ legfőbb helyen; ezért nyilatkozott Rus
sell lord és Spring-Rice úr az organikus válto
zások ellen. Melbourne lord is szükségesnek tar- 
tá a’ királynál udvariam ’s kijelenteni, hogy a‘ 
ministerium nézete a’ felső ház iránt, különbözik 
az O’Connell véleményétől. Sir Francis Burdett 
pedig a’ parlamenti tagokból álló Brooke clubban 
azt javallá, hogy O’Connell illetlen beszédei, 
Raphael úr, meggyalázása, Wellington herczeg 
megtámadása, sőt az egész ángol nemzet rágal
mazása miatt záratnék-ki.

A' londoni udvari újság szerint George Wil
liam Russel lord Burkusországba, sir George 
Shee Würtembergbe, rendkívüli követekké ’s 
meghatalmazott ministerekké neveztettek.

A’ Times Courier és más londoni hírlapok 
hosszú czikkelyekben feszegetik a’ körülményt, 
hogy a* franczia áprilisi vádlottak közt egy angol 
alattvaló is van, ’s a* franczia kormányt törvény
telen cselekedettel, mert a’ Francziaországban 
vád alá vetett angolt francziákból és angolokból 
vegyes jurynek, nem kivételi törvényszéknek 
kell megítélni, Palmerston lordot pedig restség
gel vádolják Az Albion erre nézve így szól: „Bizo
nyos Beaumont úr Parisban fogva ülő testvére 
miatt a’ külső ügyek ministerével levelezett. Mi 
a’ franczia kormány iránt valami különös sym- 
pathiát nem érzünk, ’s azt sohase tanácslanók, 
hogy britt jobbágyon elkövetett igaztalanság elég
tétel kérése nélkül szenvedtessék-el. De más rész* 
ről az is igaz, hogy az angol hazáján kívül tar
tozik engedelmeskedni azon status törvényeinek, 
mellyben tartózkodik, ’s magát e’ törvények ki
szolgáltatásának formájihoz szabni. Beaumont úr 
a’ franczia kormány elleni összeesküvéssel vádol- 
tátik, de az illy esetek elítélésére kinevezett tör
vényszék alá nem akarja vetni magát, és így 
neki, úgy hisszük, nincs igazságos oka panasz
kodni.“

A’ Times, mint állítja, több részéről az or
szágnak olly nyilatkozást kapott a’ whigpárt ba
rátitól , hogy ók többé nem bíznak a' mostani 
ministeriumhoz, ’s annak revolutioi ezélzatait 
&rősen fognák ellenzeni.

Sir Jo^n Beckett, hajdani főügyvéd, nov.

19dikén Leeds conservativei által, kiknek képét 
viseli a’ parlamentban , m»*gvendégeltetett, s ez 
alkalommal tartott beszédében dicséretekkel hal- 
mo/.á az előbbi ministeriumot, a’ mostanit pedig 
gyalázá. Az ő véleménye szerint sír R. Peel, ha 
minister marad, Irland megnyugtatására többet 
tett volna a’ mostani ministeriumnál. Figyelemre 
vévé a’ gyakori ministerváitozás ártalmát, ’s 
megemlítő, miként Liverpool lord egykor mon- 
dá neki, hogy attól fél, hogy halála után sokáig 
nem fog állandó kormány előállhatni, mi be is 
teljesedett, mert azóta már hét első ministere 
volt Angliának, pedig a’ kormány politikájának 
gyakori változása mellett virágzó állapotot nem 
remélhetni „Ha a’ mostani ministerek, úgy mond, 
tovább is karon fogva mennek0‘ConnelIel két ú- 
ton, mellynek egyike a’ felső ház elenyészté- 
sére, másika Irlandban a’ protestáns egyház le
rontására vezet, miből az egyház fel forgatása kö
vetkeznék Angliára is, úgy többé nem szólunk 
azon egyházi és status-alkotványról, mellyel 
mindnyájan tisztelünk, mert így annak vége len
ne. Mit cselekedjünk hát a’ ministerium ezélzata 
felőli bizonytalanságban? Gyűljünk-össze gyak
ran, erős egyetértésben legyünk, ’s mutassuk- 
meg, hogy képesek vagyunk erkölcsi erővel áll
ni ellent a’ jacobinismus árjának, ha az szeren
csétlenségből ránk özönlenék. Feltéve, hogy az 
ellenünk irigykedő európai statusok belső viszá
lyokat ’s az ország gazdag és értelmes része és 
a’ zsarnok radikalismus közti meghasonlást hasz
nukra fordítanák, ’s kivált kereskedési tekintet
ben ellenünk támadnának, váljon képesek len
nénk-e a’ békességet saját országinkban fentar- 
tani? Váljon a’ szabadelmü Francziaország és 
Anglia közti jó egyetértésnek is, mellyel nehány 
év óta annyira magasztalni hallánk, nem lenne-e 
mindjárt vége ? Francziaország, ha nem hibázom, 
éppen olly szemekkel kezd ránk nézni, mint az 
északi udvarok; pedig ha Francziaország ellensé
ges állásba tenné magát, egészen elhagyatva vol
nánk , ’s egyedül magunknak kellene a’ csatát 
kivívnunk. Tanácsomat tehát megújítom: gyúl- 
jenek-össze az urak gyakran, de nem ellenséges, 
hanem békés és rendes úton, de elszántsággal; 
mindenek felett pedig azt javaslom, hogy az or
szág értelmes közép osztályai és a’ fens óbb aris- 
tokratia közt jóakaratot ’s barátságot élesszenek 
’s ápoljanak.“
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F R A N C Z I A O K S Z Á G  
Portaiig úrnak Fieschi ügye eránti tudósítá

sából a’Gazette des Tribunaux következő bővebb 
kivonatokat adja: „Nehány ciőrebocsátottszavak 
után elbeszéle Portalis úr minden dolgokat, ’s kör- 
nyületesen lerajzoló a’ történetet, ennek rémítő 
következésit és Fieschi elfogásának körülményit. 
A’ belőlrül zárva volt ajtó betöretett, *s a’ szo
bában tűz találtatott, melly az erőmű elsütésére 
szolgált. A nyomozók e1 kérdéseket igyekeztek 
felvilágosítani: A’ pokolerőnüi elsütésekor egye
dül maga volt-e Fieschi a’ szobában? Voltak-e 
neki segédei ? Mi okok indították őt a’ gonosz
ságra? Ki unszolta arra? Az első pontra nézve, 
úgy látszik, kétséges maradta’ nyomozás. Egy 
tanú ugyan azt vallá, hogy ő a’ királynak ’s kí
séretének előjötté előtt kevéssel látta az ablak
táblát , hol az erőmű volt, felemeltetni, ’s az ab
lakban több fejeket pillantott-meg; de ez csak 
egy tanú, ’s ellenkezni látszik vele azoknak ál
lítása , kik azt mondják, hogy a' merészlet után 
senkit sem láttak a’ házból kimenni. Mi a’ szo
bában talált két fehér kalapot illeti, a’ nyomozók 
kifürkészték, hogy az egyik, az átlyuggatott, a’ 
Fieschié. Kisült az is, hogy Fieschi a’ Boulevar- 
don bérlett házban Gerard nevet viselt, reggeltől 
fogva estig sohase volt otthon, ’s néha megláto
gattatok egy férfi által, kit ő nagybáttyának mon
dott. De ki volt ezen férfi, Pepin-e vagy Morey ? 
Eddig közönségesen azt mondták , hogy Morey 
volt; de a’ nyomozásból az jó-ki, hogy Pepin 
volt. Fieschi a’ szemle napján többször átment a’ 
szomszéd kávéházba, ’s ott szokása ellen pálin
kát ivott. A’ Chateau d’ Eau őrhelyen egy nem
zeti őr többször tudakozta nevét, mire ő csak 
ennyit felelt: „mit tartozik az kendre.“ Az első 
órákban is hasonló hangon felelt, 's akkor kez
dett nyilatkozást tenni, midőn a’ Conciergeriebe 
vitetett. De még egydarabig itt is nagy bizako
dást mutatott, hanem későbben így kiáltott-fel: 
„Én nyomom gyilkos vagyok; bánom, hogy ezt 
cselekedtem.“ Világosságra hozatott, hogy bizo
nyos személyek jártak Fieschihez, jul. 26dikán 
egy bőr-iszak vitetett hozzá, melly, a’ terehhor- 
dó állítása szerint, nehéz volt, ’s benne vasnak 
kellett lenni, ámbár Fieschi azt mondá, hogy 
vászon volt benne. De ez iszákban a’ puskacsők 
vitettek-el; ’s a’ szomszédok e’ pillanattól fogva 
tapasztalák, hogy Gerard, ki különben mindég

elment a’ háztól, otthon maradt, sőt kalapács- 
zörgést is hallottak nála. Kétséget nem szenved, 
hogy ó akkor a1 pokolerőmű elkészítésén dolgo
zott. A’ szemle napján elsikkasztotta, kétkerekű 
szekeren elvitte Fieschi az iszákot, melly sok ké
zen keresztül ment, sokat utazott, hogy az igaz
ság kezébe ne kerülne. A’ ny omozás lépésről 
lépésre ment, ’s elébb Petit asszonyt, később 
pedig az iszákot is meglelte Lassave Ninánál. Petit 
asszony lerajzold az iszák tulajdonosának szemé
lyét, kit Fieschinek nevezett; a’ rajzolat egészen 
rá illett Gerardra, ’s csak ekkor sült-ki, hogy 
Fieschi ál nevet von-fel. A’ puskacsők vásárlá
sának környületit hosszasan írja-le a' tudósítás. 
Fieschi ebben speculalt, nagyobb summát vevén- 
fel a’ puskacsőkre , mint érettök az eladónak fi
zetett; innen a’ következtetett, hogy kell lenni 
valakinek, kitől ő a’ pénzt kapta. Ennek a’ nyo
mozás , úgy látszik, végire járt, sőt azt maga 
Fieschi is kivallotta. De ki volt légyen a’ pénz
szolgáltató? később adatik-elő. Nov. 17ikén foly- 
tattatván a’ tudósítás: A’ Boulevard du Tempiei 
ház lakosinak vallomása Fieschi úgy nevezett 
nagybáttya felől inkább alkalmaztathatik Morey- 
ra mint Pepinre; ugyanazok vallomásából bizo«- 
nyos az is, bogy Morey julius 27dikén Fies
chi szobájában volt, honnan kalapács - zörgés 
hallatszott-ki, ’s akkor alkalmasint a’ puskákat 
töltötték. Morey elmentékor a’ lépcsőkön egy 
szolgálóval találkozott, ’s fejét elfordította , hogy 
az rá ne esmerjen. Lassave Nina, Fieschinek 
gyanús meghittje, két nap alatt semmit sem akart 
felelni; végre mégis azt vallá, hogy azon fada
rabok, mellyeket ő már aprilisben látott, hihető
leg a’ pokolerőműhez valának készítve; Fieschi- 
től kérdezvén, mire valók lennének azok, felele
tül azt kapá: „Ezek nem asszonyi dolgok; ez 
nem illet téged.“ Lassave Nina azt is inegvaljá, 
hogy egyszer Moreyval beszélt, mi bizonyságul 
szolgált arra, hogy Morey tudott a’ műrészletről. 
„De ti, mondá Lassave, egy személy helyett 
harminczat öltetek-meg; megöltétek a’ szegény 
Mortier marsait, ki igen jónak tartatott.“ Erre 
Morey, Lassave állítása szerint, válaszoló: „Bah, 
őis olly gazember volt, mint a’ többiek.“ — „Ha 
én Lajos Fiiepet meg akaróm ölni, viszonzá Las
save, két pisztolt vettem volna, ’s a’ másodikkal 
enmagamat lőttem volna meg.“ Morcy ismét így 
szóla: „Légy nyugodt, ő sem fog nyerni a’ vá
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rakozással.“ A* nyomozás megvalósító azon elő
adást , miként Dyonnet politia biztosnak bejelen
tetett, hogy az Ambigu Comique színház mellett 
pokolerőmű fogna a’ király élete ellen fclállíttat- 
ni. Boireau ennek következésében fogatott-el, de 
csak a’ merészlet estéjén. Ettől több tanúk hal
lották e’ szavakat: Ki a’ szemlét látni akarja, ne 
menjen túl az Ambigun. Fieschi eleinte tagadta, 
hogy bűntársai volnának, ’s felvilágosítást adni 
vonakodott. Ladvoc.it ezredessel szembe állítat
ván, ez nagy benyomást tőn benne; sokat sírt; 
de még azután is csak tétova feleleteket adott.

Az amerikai egyesület déli statusaiban diva 
tozó rabszolgaságot illető czikkelyére a’ Journal 
des Dcbatsnak megjegjzi a’ Temps: bogy a’ rab
szolgaság azon országokban, bol divatozik, inkább 
baj, mint gonoszság; m rt több históriai történe
teknek következménye, mtdlyet a’ mostani nem
zedék nem gátolhatott-meg. Ezen állapot válto
zását csak a1 felvilágosodástól, időtől, és kör- 
ny öletektől várhatni; mert két törzsök létezvén, 
t. i. egy kisebb, melly a' földet bírja, és egy 
nagyobb, mellynél a’ physikai erő van, hirtelen 
rendülés az egyik torzsököt elenyésztené, a’ nél
kül hogy a’ másik materiális javulást nyerne. 
Könnyű közönséges elveket hirdetni, de azok al
kalmazásának eszközeit kijelelni igen nehéz. A’ 
philosophia csak haszna-vehetetlen gyümölcsöket 
hoz, ha a’ kérdést uralkodó okainak megrostálá
sa nélkül dönti-el.

NÉMETORSZÁG.
Coburgban vannak most, az uralkodó her- 

czegi ház tagjain kívül csász. kir. feldmarschali 
helytartó Ferdinánd, coburgi herczeg, fiával Fer- 
dinándal, a’ portugali királyné vőlegényével ’s 
még egy kisebb fiával; 2  würtembergi herczeg; 
gróf Mensdorf 4 fiával; Reusz-Schleitz herczeg, 
Leiningen herczeg ’s a coburgi háznak több grófi 
attyafiai. Az udvar épen vadászatra gyült-egybe, 
midőn Lavradio gróf megérkezett; ki fényes 
tánczmulatságokat ’s ebédeket ád. Három fran- 
czia szakácsot hozott magával A’portugali grán- 
dok czeremoniás és gyakran hódolattal határos 
magok-visclete itt igen szembetűnő.

TÖRÖKORSZÁG.
Konstantinápol, nov. Ilikén. Ferik Ahmed 

basa, az ausztriai cs. kir. udvarnál volt követ, 
nov. 5dikén érkezett-vissza a’ fővárosba. A’ ka- 
pudan basa nov. 6 dikán a’ Dardanelláktól az ar-

chipelagusra evezett hajóseregével, k i, a’ török 
statusújság oct. 26diki czikkelye szerént, Alba
nia partjaihoz megyen, a’ minapi zavargásokban 
megrongált erősségeket helyreállítatni, és az ő 
felvigyázása alatt lévő szigeteket a’ fejér tenge
ren meglátogatni, ’s az ottani alattvalók jóléte 
és csendessége iránt szükséges rendszabásokat 
tenni. Ugyanazon újság jelenti, hogy Mustapha 
basa Tunis helytartóságában megerősítetett a sül- 
tan által. A’ porta nem rég Hussein Effendit biz
tosnak nevezé oil}' czélból, hogy az itt lév ő gö
rögországi születésű kézmíveseket bírná arra, 
hogy vagy török jobbágyoknak nyilatkoztassák 
magokat, vagy pedig kézműveikkel hagyjanak- 
fel, ’s Konstantinápolból költözzenek-ki. Ennek 
következésében e’ görögök boltjai bezárattak; 
valami hatvanan készségüket jelenték az adó 
megfizetésére, ha kézmívöket tovább is folytat
hatják. A’ porta jegyzéket intézett az idegen kö
vetekhez, kinyilatkoztatván, hogy Albania part
jai azon naptól fogva, mellyen a’ parancsolat az 
ottani hajósereg vezéréhez jutánd, fel vannak 
mentve az ostromzár alól. A’ pestis folyvást terjed 
Galatában, sőt Konstantinápolban is sok török 
elhalt benne.

SPANYOLORSZÁG.
A’ regens királyné nov. lödikán személye

sen nyitotta-meg a’ cortes-ülést egy hosszú beszéd
del , mellynek a’ külső politikát illető pontjai 
következők: ,,A’ fejedelmek, kik a’ négyes szö
vetséget aláírták, folyvást új meg új bizonyságit 
adják azon elvhez ragaszkodásuknak, melly ab
ban foglaltatik, segédkezet nyújtván mindenre, 
mit kormányom jónak vél a’ szent ügyre nézve, 
mellyet védelmezünk.E’ szövetségnek köszöni fen
séges leányom a’ tetemes segedelmet fegyverek
ben és hadi szerekben, mellyeket fenséges szö
vetségesem, Nagybritannia királya, szolgáltatott 
neki thrónját gyámolírani, valamint azt is hogy 
az angol kormány megengedte alattvalóinak fegy
vert fogni az ő védelmezésére. Ugyan e' szövet
séghez hű fenséges nagybátyám, a’ francziák ki
rálya , megengedte az idegen sereget Afrika part
jairól Cataloniába szállítani-át, melly igazságos 
ügyünknek már fontos szolgálatokat tőn. A’ 10  
ezer portugálnak együttmunkálásától is , kik az 
ő leghívebb felségével kötött egyezésnél fogva 
már elkezdtek honunkba nyomulni, hasonló si 
kert várhatunk. Brasilia császára, Dania, Svéczia,
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Belgium és Görögország királyai és Eszakameri* 
ka egyesült statusai erántunk mindég mutatott 
egyetértő ’s barátságos érzelmeiket most is fen 
tartják. Viszonyaink a’ többi hatalmakkal úgy 
állanak, a’ mint az ő kormányaik által követett 
politikának vonalához ? a’ méltósághoz és nemze
tünk függetlenségéhez illik.“

A’ National illy észrevételeket teszen a’ thrón 
beszédre : „Egy szó sincs e’ beszédben, mellyet 
a’ királyné Martinez de la Rosa vagy Toreno 
urak ministerségekor szintúgy el nem mondhatott 
volna, mint most. Miért lépett-ki Martinez de la 
Rosa úr? A’ tartományi junták miért támadtak- 
fel Toreno úr e llen i Miért bukott-le Toreno úr? 
Mi szülte e1 változásokat a’ ministerium személy
zetében ? Nem a’ régi állapotban maradt-e min
den ? Az egész revolutio, mellynek műszere Mcn- 
dizabal úr \ ólt, a’ regensné beszédének követke
ző pontjában fekszik: Három nagy fontosságú 
törvény javallat fog az urak tanácskozása alá ter
jesztetni 1 . a’választás, mint a’ képviselői kor
mány alapja, 2 . a’ sajtószabadság, mint annak 
lelke, 3. a’ ministerek felelősége, mint annak 
teljessége, iránt, mclly a’ fejedelem sérthetetlensé
gét és a’ nemzet jogait biztosítja ’s összeegyez
teti.“ A’ két utolsó javallatot Martinez de la Ro
sa és Toreno urak is megígérték, ők a’ censurát 
csak ideiglen hozták-be; a’ felelőség törvényét 
alkotván} i országtól meg nem tagadhatták; így 
tehát csak a’ választásreform eránti javallat ma
rad, de a’ beszéd azt sent említi, mik lesznek 
alapjai e’ reformnak, ’s mennyire fog az terjed
ni. Egyedül erről váratott fe'vilá^osítás, a’ többi 
mind tudva volt. Tudva voltak Spanyolország 
viszonyai a’ II Isabella királynét elcsmert és el 
nem esmert hatalmakkal; tudva volt, hogy fran- 
czia, német, lengyel, portugál, olasz és angol 
segítők vannak Spanyolországban; hogy 100 ezer 
ember állítatik-ki, mi azonban csak papiroson 
marad; hogy Mendizabal úr az új kölcsönt elke
rülhetni reményié: az ő financziai s igazgatási 
tervei is tudva voltak. A’ királyné beszéde hosz- 
szasan terjeszkedik ki minden részletekre, mel- 
lyek a’ közönséges politikához nem tartoznak. E’ 
beszéd, fájdalom, csak kettős könyvtartásban jár
tas ’s financier névvel dísziő személy mivé. Leg
jobb financziai férfitól sem várhatni olly felemel
kedő lelket, erős charaktert és széles tudományt, 
mint Spanyolország helyzete kíván. A’ királyné

beszédének egész érdeme a’ bevételi ’s költsegi 
budget okainak előadásában látszik lenni; de re- 
volutiói programma teljességgel nincs benne. Ha 
a’ »panyol korona, tanúságot vévén a’ junták fel- 
zendiiléséből, Mendizabal úr által új ösvényre 
térítetheték vala, úgy a’ thrónbtszédben mind a’ 
Toreno lebuktáig követett rendszert előadni, mind 
az elfogadott új rendszert kijelelni kellett volna. 
De erről szó sincs a’ Mendizabal úr tollából foI}t 
beszédben. Világosan láthatni, hogy ő azzal hí
zelkedik , miként a’ dolgok készen talált állapot- 
ját tartóssá s erőssé fogja tehetni. Az ő revolutiói 
gondolati az új választástörvényen túl nem terjed
nek. Egészen elhallgattatik a* kir. estatuto hívei 
és ellenségei nagy \itája. A’ dynastiát megmentő 
minister kenteim vala minden reform eránti kez
deményről lemondani. Majd megválik, hozzá 
nyúl-e e’ kezdeményhez a’ követek többsége, 
melly Isturiz urat ülteté az elnöki székbe. De a’ 
revolutiói ösztönnel némileg bíró nép eleetrikai 
csapása nélkül váljon mit tehet a’ legmerészebb 
gyűlés is? 1789ben nem a’ nemzeti gyűlés, ha
nem Paris csinált ülést a’ bálházban. Levelezőnk 
tudósítása szerint Madrid örvend, ’s kivilágítá
sokhoz készül ; de a’ börse hidegen maradt; az ott 
kerengő ellenséges érdekek képviselői, csak az 
egy pontban értettek egyet, hogy a’ köz várako
zás meg csflatott.

A’ Madridi Gaceta nov. lGdikán czáfoló 
czikkelyt közle a’ mielőbbi avatkozásról Madrid
ban repkedő hírek ellen. Fayardo úr, az angol 
segédsereg biztosa, nov. lődikén BilbacbólMad
ridba érkezett.

PORTÉIG ALLIA.
Saldanha ministeriuma nov. 1 2 dikén lemon

dott, ’s a’ királyné Loulé marquisra bízta az új 
ministerium alkotását; de a’ ki ebben teljesség
gel nem boldogulhatván, a’ királyné az előbbi 
ministerlumot volt kéntelen visszahívni ’s elfo
gadni az az által előterjeszt« tt főtételeket A’ ha
bozás közelebbi okai még tudva nincsenek. A’ 
coimbrai fő oskolától elvétetett a’ nevelésre fő 
felügyelési gond ’s Lissabonban állítatott egy köz 
oktatási legfőbb tanács, melly a’ belső ministe
rium osztályához tartozik. A’ portugáli 17 üres 
püspökség közül csak az Aveiroi töltetett-be; a’ 
többi káptalani helytartók által kormanyoztatik. 
A’ székes egyházak káptalanai jövedelem hiá
nya miatt mind közel vannak az elenyészéshez.
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A’ Morning-Chronicle a’ most említett mi
nisten változásról következő felvilágosításokat 
közli: Tegnap estve (nov. 24dikén) kaptunk lis- 
saboni levelezőnktől egy iratot, s egyszersmind 
a’ Revista és Nációnál hírlapokat, mellyekből 
világos, hogy az ifjú királyné egy hasztalan pró
bát tett ministeriumától lehető megszabadulása 
véget. A’ váratlan rendszabás okáui mondatik, 
hogy hirtelen eszébe jutott O Felségének elhatá
rozni miként a*' Spanyolországba rendelt seregek 
2dik osztály a Portugált ne hagyná-el. Nli indítá Ő 
Felségét illy rendkívüli határozatra, előttünk es- 
méretlen. A' sereg-csapatok a’ Spanyolországgal 
kötött ünnepies egyezés szerént készen voltak az 
elindulásra. Nem képzelhetjük, micsoda szín alatt 
próbálhatta a’ királyné koczkára tenni a’ korona 
becsületét, ’s ügyes és hazafi ministereit elbocsá
tani. E’ történet felől az elsőben keringett hír
nek kevés hitelt adának nov. lOdikén; de lldbcn 
bizonyossággal volt tudva, hogy az egész minis- 
terium lemondott hivataláról’s lemondása elfogad
tatott. A’ királyné, mint látszik, ekkor Frontéira 
marcpiisra bízá a’ cabinet alkotását; ki gyanús 
rövidségü idő alatt következő személyeket javal
lott az új ministeriumba: Loulé marquist, minis- 
téri elölülőnek; Anselmo Braacampot külső mi- 
nisternek; Yisconde de sa da Bandeirát, hadmi- 
nisternek; Yisconde de Bainhát, igazság-minis- 
ternek; és F. A. de Campost belső ügyek minis
terének. Legnagyobb nehézség volt Carvalho he
lyett fináncz-ministert találni. Azonban az itt ne
vezett személyek közül csupán a1 két első vala 
hajlandó ministerséget vállalni. Frontéira marquis 
tehát kéntelen volt megbízatásával felhagyni ’s 
tanácsolni a’ királynénak, hogy elébbi ministeri- 
umát hívja-vissza, mire a’ királyné épen nem 
örömest határozta magát. A’ segítő-sereg hátra 
maradt része tehát már eddig benyomult Spa
nyolországba. Közelebbi bizonyságok hiányában 
haszontalan volna e’ nyomorult szövevény erede
te és czélja felől hiú gyantásokba ereszkedni. 
Minthogy Loulé marquis neve említetik, hihető: 
hogy az egész szövevény oka e’ hiú és ostoba 
személy, ki Lissabonba visszatérte óta különféle 
próbát tett arra nézve, hogy a’ királyné kabi
netjében parancsoló befolyást nyerjen. 7— 8 hó
nap óta e’ második próbája, mellyben nem bol
dogult ; Portugal csendessége és jóléte, valamint

a’ törvényes thrón bátorsága kívánják, hogy ez 
utolsó legyen. Örömmel hallanók, hogy ő (Loulé 
marquis) engedelmet nyert nehány esztendeig 
külföldön utazni.

A’ királyné a’ ministeri változtatás el nem 
sülte után következő iratot intézé Saldanha mar
saihoz : Minekutánna én a' marquis és tiszttársai 
kívánságát, kik a’ ministeriumban képemet vi
selik, és engemet kértek, hogy lemondásokat 
fogadjam el, ’s Terceira herczeg marsai, hadse
regi fővezér hozzám intézett hasonló kérését fájda
lommal teljesítém,eg) új kormány alkotása végett a’ 
törvényhozó kamarák némelly tagjait, kiket erre 
alkalmasoknak véltem, hívattam magamhoz; de 
a’ kik miután próbáltak előmbe új ministeriumot 
terjeszteni, őszintén kin) ilatkoztaták , hogy min
den igyekezeteik parancsolatim teljesítésében czélt 
nem érhetének. Állhatatosan maradok tehát an
nál , hogy mind a’ ministerektől, mind a’ hadse
regi fővezértől beadott lemondás elfogadást meg
tagadjam , és charakterökbe erős bizodalmamat 
hel) heztetem, hogy tovább is azon buzgósággal 
fognak nekem szolgálni, mellyet minden részben 
köszönettel esmérek-el aláírás : Maria. Necessida- 
des palotában nov. 13dikán 1835.

EGYVELGES HÍ R.
A’ frankfurti politia dr. Gutzkow Károly 

„Wally“ czímü románját istenkáromló és erkölcs
telen foglalata miatt megtiltatá és minden ottani 
könyvboltokban találtatott példányait elszedeté. 
Berlinben szintén Gutzkow úrnak minden kia
dott és még kiadandó munkái, időszakirásai és 
journálai eltiltattak. Calabriát ’s szomszéd tarto
mányit oct. 1 2 dikén pusztító földrengés látoga
tó-meg. Castiglione helység porba döntetett. Ezer 
lakosi közül lOOan temettettek a’ ház omladékok 
alá. Rovello falu hasonló sorsra jutott. E’ földrengés 
volt az, melly ugyanakkor a1 schweizi alpeseket és 
pyrenaeusokatis megingató. — Oldenburgban nov. 
18dikán nagy szélvészkor az észak-keleti egen 
hirtelen nappali világosság látszatott, melly a* 
fekete felhők megett iszonyu-szép tekintetű vala. 
Rövid időre más nap reggel 3 órakor ismét visz- 
szajött e’ világosság A’ tünemény éjszaki fény
hez volt némileg hasonló. — Legújabb newyorki 
hírekszerént az éjszakamerikai praesidens a’ con- 
gressushoz intézendő üzenetében hadra fogja feb 

[ szólítani Amerikát Francziaország ellen.

Kiadja Kul t sár  A.—Szerkeztet! Galvácsy .  Zöldkertutcza 498 sz.
Nyomtatja T  r a t  t  n e r - K á r o l y i  Urak3 útexája 612 szám*
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Ä  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 h o z .

Előfizetési figyelmeztetés a’

£>s>ÍŰA^M aS5 l&ÜkKP&bM
i r á n t .

A* folyó 1835dik végével minden tisztelettel szólítjuk-fel. tcllyes czimü P á r t f o g ó i n k a t  
's a’ nagyérdemű magyar olvasó K ö z ö n s é g e t ,  hogy a' jövő IS36ra nemzeti újságunk 
iránt, melly a' jó t , hasznost és szépet terjeszteni, ’s az idő é s  olvasók kivánatinak meg
felelni folyton folyvást igyekszik, rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk küldendő 
leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. P o l i t i k a i  T á p j a i n k a t  és H a s z n o s  
Mu l a t s á g i n k a t  a’ j ö v ő  é v be n  i s mé t  n a g y o b b  í t ani  f o g j u k ,  *s ezeknek a’ Hir
detésekkel együtt előfizetési ára félévre Pesten és  Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , pos
tán pedig 10  forint v.czédulában; egész évi előfizetés két annyi. Mind ez előfizetés csekély 
volta félévenként száz ívnél többre menő hírlapjainkért, mind a’ napi renden lévő világ-tör- 
ténetek fontossága reménylt^ti velünk, hogy e’ nemzeti újság-intézet sűrű pártolókra találand. 
A’ cs. k. posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt ezután is szíves 
örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság’ terjesztésében hazafi fáradozásukat viszont teljes bi- 
zodalommal kérve-ki. Pesten 1835 Novembere végén.

A* Hazai ’s Külföldi Tudósítások szerk. ’s kiadó hivatala 
(Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)

A’ Tudományos Gyűjtemény’
1836dik e s z t e n d e i ,

t i z e n k é t  k ö t e t j e i r e ,
H  o r v á t  I s t v á n  szerkeszt etése alatt ,

(a’ 2 0 -dik é v i  f o l y a m a t r a . )
P o s t á n  1 8  f o r . ;  h e l y b e n  1 4  f o r .  V á l t ó - C z é d u l á b a n .  E l ő f i z e t h e t n i  m i n d e n  
c s .  k i r á l y i  P o s t a h i v a t a l o k n á l ,  K ö n y v á r o s o k n á l ,  é s  a z o n  H a z a f i a k n á l ,  a ’ k i k  e d d i g  
i s  s z í v e s e k  v a l á n a k  a z  e l ő f i z e t é s i  p é n z e k e t  e l f o g a d n i .

Trattner és Károlyi
Könyvnyomtató-Intézetében Pesten̂

— " ■ — ■ ■ 11 ■ — — ■ ■ mi « i n  \ p  !■■■■ ■ ■ " ■■■■■ ..................... ... ....................... 1 1 ■'■r 11 ' *  ' ■■■ i n —

Karácstmi és Ujesztendei ajándékok,
újonnan érkeztek ’s megszerezhetők Pesten T o m a la  F e r d in á n d n á l , úgymint: játékok, képes 
könyvek, játékszíni és más felállítani való tableauxk , szélyelrakott képek; úgyszinte zseb
könyvek ’s művészeti bitietek 1836ra; válogatott legújabb muzsikai darabok, *s a’ legked
veltebb táneznóták Lannertő! és Strausstól, minden más egyéb művészeti czikkelyekkel.

T ovábbá  .* G r ó f  S zé c h e n y i István"1 ig en  j ó l  t a lá l t  képe, melly olajfestvény, ’s ter
mészeti nagyságú mellkép, az eredeti után igen híven festve E in s le  által, pompás aranyos 
rámában; ára 50 for. ezüst pénzben. Ezen mellképre akármelly , haszinte természeti nagy
ságban kellene is azt lefesteni, megrendelések a’ fentirtnál elfogadtatnak. 0 * 5

Második Félesztendő 1 8 3 5 .
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F I G Y E L M E Z T E T É S .

(1) Mivel divatújságunk „RAJZOLATOK“ t. Előfizetőink által olly karban van hely- 
heztetve, hogy jövő 1836diki újesztendőtül kezdve, második évi folyamatját, hetenkint 
nem egy cs fél ívre, hanem „ k é t  e g é s z  í v r e , “ azaz: szerdán egyre, és szombaton egyre 
fogjuk adhatni, hazafi bizodalommal szólítjuk-fel a’ t. Közönséget, hogy lapjaink iránt ren
delését minélelőbb megtenni méltóztassék; ellenkező esetben, Pártfogóinknak divatujságunk’ 
első számaival netn fogunk szolgálhatni.

A’ „RAJZOLATOK“ jutalmas ára, Nemzeti-képtárral, divatképekkel, a’ legfinomabb 
rézmetszetüekkel, nagy negyedrétben, legszebb kiadásban , hetenkinti k é t  ív  m e l l e t t  is, 
az eddigi marad : postán, félívnyi borítékban, 5. f. p ., helyben pedig 4 pengő frt. Előfizet
hetni minden cs. k. Postahivatalnál; helyben a* szerkesztőségnél, Dorottya-utczában l ld.  sz. 
a. Czigler- házban. Pest, decem. lOd. 1835. Szerkeszti ’s kiadja

M u n k á c s y  J á n o s .  (3J

( 3 )  N ö v é n y -  e s  V ir a g m a g  h i r d e t é s .  Úgy gondolom, hogy több, még ed
dig velem öszveköttetésben nem lévő növénymagkereskedők’ ’s árulókertészek’ kívánságát 
teljesítem, kik magokat nagyobb mennyiségben szoktak venni, ha ezennel bátorkodom őket 
figyelmeztetni növény’s virágmagvaim’ ez idéni, 1S 3 5 k i őszről szólló árjegyzékére, valamint 
azon kívánatos hasznokra, mellyeket igér portékáim’ minéműsége és olcsósága velem teendő 
egybeköttetésiikből, a’ mit is , helybéli kedvező viszonyaim által is (tulajdon nagy kiterjedé
sű magtenyésztésem által, mellyel több esztendők óta eléggé tökéletesítettem) segítetve, e- 
zennel a’ legnagyobb készséggel ajánlok.

A’ kert- és virágkedvelők növénymagvaimat a’ legőszintébb ’s olcsó árú portékának 
fogják megismerni, ’s a’ 400 fajtánál számosabb nyári virágok közt némi újat és szépet találni 
virágkerteik’ felékesítésére. A’ földbirtokos urak és gazdák a’ gazdasághoz kívántató minden
nemű abrak magvakat, mint a’ mostanában használt hosszú, veres czékla’ magvát ’stb. a' 
legbiztosabban ’s illendő áron nálam megszerezhetik.

A’ fejér czúkor- czékla, ’s a’ legjobb rövid és hosszú czikória magvakra nézve az il
lető gyáros és tenyésztő uraknak valóban a’ legelfogadhatóbb ajánlatokat tehetem, igazi, fris, 
biztos ’s magamtól ültetett portékáimból, minthogy ezen, ’s némelly más czikkelyekre nézve 
i s ,  — ámbár az aszály jelen esztendőben e’ magvakra igen kedvetlenül hatott*— némileg di
csekedhetett!, ’s e’ miatt a’ legillendőbb ’s a’ viszonyokhoz alkalmazott árokat szabhatom.

Minden vevő urakra ué/.ve igen helyes leénd, ha becses megbízásaikat jókor megkül- 
dendik; c’ végett árjegyzékeim bérmentes kívánságra ingyen fognak kiosztatni. Ki magamat 
ezennel egész tisztelettel ajánlom.Quedlinburgban, a’ magdeburgi kerületben, 1835ki Novemberben

G rashoff M árton
művész- és kereskedőkertész’ magkereskedése. (3 )

(1 0 )  N a g y  y e ild e g fo g a d o  b é r lé s é .  Fehér vármegyében kebelezett Baratska 
s Ivantsai közbirtokosság' részéről B a r a t s k á n ,  a’ Budáról Sz Fehérvárra vezető ország 
út’ közép pontján épült nagy vendégfogadó, melly több vendég, más la k ó 's ivó szobákkal, 
kocsi-sziunel , pinczével, tágas ló-istállóval vagyon ellátva, az ehez tartozó szántóföldekkel, 
boltbeli jussal: végre az Ivantsai pusztán a’ kortsma, mészárszék, és bolt, jövő 1836dik észt, 
Sz. György napjától kezdve 4 egymásután következő esztendőre árendába adatni rendeltetvén, 
's e' végre árverési határ időül f. e. December lOdik napja határoztatván, ezen határ napra 
az arendálni kívánók elegendő bánatpénzei felkészülve, Baratskára meghivatnak. (10)
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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 .
PESTEN Szombaton Karácsonhá' i'ldik napján. 1 8 3 5 ,

MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony.  Dec. 4dikén elegyes ülés tar

tatván felolvastatott a’ közelebbi újság-levelünk
ben közlött kegyes királ) i leírás, mell) mint 
látható, a’ tanácskozás alatt levő tárgyaknak mi
nél elébbi bevégzését ’s felterjesztését sürgtti. U- 
gyan ezen kegyes királyi leírás az alsó táblánál 
újra olvastatván, mind a’ kétszer öröm-tapsai 
fogadtatott. A’ Rendek e’ napokban részint az e- 
lőleges sérelmekre jött kir. válasz, részint a’ 
Buda és Pest közt építendő híd felől tartanak 
kerületi tanácskozásokat.

Ó cs. kir. Felsége juh lOdikén költ legfen- 
sőbb határozata szerént azon személyek közül, 
kik az I83ldiki, Szepes vármegyében kiütött 
lázadás alkalmakor dicséretes magokviseletével 
kitüntették magokat, idősb Dulovits Andrást, 
scsavniki lakost, magyar nemességre emelni, Ti- 
bély Dánielt szepesvaraljai kereskedőt és Schá- 
vely Mátyást, almási tiszttartót közép rendű a 
rany érdempénzel szalagostul megajándékozni, 
egyébiránt pedig kegyelmesen azt parancsolni 
méltóztatott: hogy ifj. Wyda Jánosnak, Szepes 
vármegye táblabírájának és Szepes-váralja váro
sa főbírájának a’ vármegye közgyűlésében a’ leg 
fensőbb megelégülés különösen jelentessék ; AVa- 
gendrisszel bányavárosa 1831 diki tanácsának és 
más 25 személynek pedig (többnyire falusi bí
ráknak) alkalmas helyen rs módon a’ legfensőbb 
király i tetszés adassék tudtokra, ’s e’ felett a- 
zok, kik adó alatt vannak, a’ fejtőli adózástól 
életök hosszáig mentek legyenek.

Ó cs. kir. Felsége december 2 diki legfelsőbb 
határozatta által cs. kir. valóságos titkos tanácsos, 
kamarás és Yarasd-megyei főispány Monyoróke 
réki gróf Erdődy György úrnak, hogy a’ Pápa 
Ó Szentségétől ajándékozott Krisztus-rendet elfő 
gadhassa és viselhesse megengedni kegyelmesen 
méltóztatott.

M áiodih  F éhsztendo .

Budán decemb. Odiken reggeli '±\ órakor el
hunyt rövid betegeskedése után máj sorvadás
ban magyar királyi Ilelytartóitanácsos ’s kanczel- 
láriai igazgató, a’ magyar nyugpénzes intézet
nek is elölülője nagys. Komáromy Péter úr éle
tének 72dik esztendejében. December Ildikén a’ 
köz temetőbe fényes halotti pompával takaríta- 
tott-el.

Slavoniában báró Prandau ő Nagysága Mi- 
holacz nevű uradalmában ViJjevo, Podgaize, Ra- 
dikovcze és SSlivoshovcze helységeket nem csak 
oskola-telkekkel ajándékozta-meg, hanem osko
la-házakat is építetett azokon. A’ szüléket ser
kenti gyermekeiknek oskolába küldésére; a’ ta
nítók fizetését javítja, szorgalmukat jutalmazza 
s így Slavonia mívelődésében munkás részt-ve- 
szen. — Pozsonyban Marsovszky József orvos 
doctor ’s Pozsony-vármegyének 50 évi rendes 
physicusa dec. 5dikén tartá orvos-doctori pályá
jának 50ed-évi ünnepét. Tiszttársai egy Bécsben 
e’ végre közös költségen készült emlékpénzel 
tisztelek az ősz-orvost, a’ szenvedő emberiség 
lelkes barátját ’s ápolóját.

Szathmárból. Tek. Tasnád Szántói Becsky 
János úr, több megyék tábiabírája múlt Sz. An- 
dráshó* utolsó felén Komlód Tót Falusi lakában 
meghűlésből származott rövid betegsége után mint
egy 5 0  esztendős korában az öröklétbe átszende- 
rült. O az emberiséget baráti indulattal öleié, ’s 
alattvalóinak valódi és szeretve tisztelt attyok 
jólté\ őjök vala. Halálát kesergik mint jó férjnek 
özvegye született Yajai Yay Amalia; mint jó a- 
tyának, egyetlen fia Lajos, mint az atyai eré
nyeknek már is feltűnő örököse; továbbá Jozé- 
fa Pazonyi Elek Gábor úr hitvese, és Anna ha* 
jadon, ’s lelkes feányi; mint jó lelkű férfiúnak 
minden rangú esmerősei. Áldás az emberbarát, 
’s jó keresztény poraira.!

Nálunk a’ föld-ingás főkép Endréd tájékán, 
úgy szinte a’ marha-dög helyenkénti változattal
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még most se szűntek-meg. — Tengeri ’s búza 
terméseink ez idén silányak, ’s az utóbbiak szo
katlan mértékben üszögösök valának Szilva ’s 
egyéb gyümölcs termések középszerűek, a’ makk 
annál is alább. Az octoberi essőzést követett fagy 
miá pedig megyénk homokos tájékin a’ kolom- 
pér termés nem kis mennyiségben ki nem szedet
hetvén, földbe szorultak. Ugyan ezt halljuk a’ szom
széd Szabolcs megye számos helyeiről is.

A’ szluini határőrezred kerületében Skarja- 
ka Mátyásnál 1834. megholt egy 8 évű leányka, 
kinek egész testében semmi csont-állató részei 
nem voltak. A’ holt testnek háromszoros orvosi 
vizsgálata után tökéletes meggyőződésre lehete 
jutni a’ felől, hogy e’ test minden részeiben puha 
’s egészen csont-nélküli volt. A’ szülék ’s házbe
liek előadása szerént e’ gyermek magától sem 
enni, sem járni nem tudott; nem is beszélhete 
ő; csupán nevetéskor adott olly hangot, melly 
felnőtt emberéhez vala hasonló.

A’ zárai újság nov. 27dikéről jelenti, hogy 
Fiorangelo Cattucci, nápoli hajóslegény két ha
jótörést szenvedett dalmata életének megszaba
dítása alkalmával mutatott bátorságáért O cs. kir. 
Felsége által arany érdempénzel és 1 0 0  piaster- 
rel jutalmaztatott.

N A G Y B R I T A N N I  A.
A’ Morning Chronicle ellenkező hírek meg- 

czáfolására írja: hogy Miklós császár Kiewben 
Durham lordot igen őszintén és barátságosan fo- 
gadá. A’ jó reménység fokáról érkezett tudósítá
sok szerént ott a’ csendesség helyre nem állott. 
A’ kafferek folyvást nagy pusztításokat visznek- 
véghez. Burdett úrnak a’Brookeclubbhoz intézett 
levele következésében London radicálisai azt ja- 
vallják, hogy a’ jövő parlamenti választáskor 
Westminster képviselőjévé sir Fr. Burdett helyett 
O’Connell választassák.

A’ dublini orangista hírlapok csupa kénszerí- 
tésnek festik az O’Connell-adó beszédését; a’Dub
lin Journal többek közt így ír: „Nov. 23dikán 
minden politiahivatal tömötten volt körülvéve 
különféle korú, nemű ’s állapotú ezernyi embe
rekkel , kik mind csak azt beszélték, hogy múlt 
vasárnap a' római katholikus kápolnák ajtajin álló 
csoportok által fényes nappal kizsebeltettek, meg- 
fosztattak. Egyik bankjegyet, másik kincstári vál
tót , 'harmadik ezüstöt, negyedik utolsó rézpén
zét vesztette-el, mellyen eléhezett gyermekinek

vasárnapi lakomát készült venni. E’ nap egyedül 
Dublinb in 2 0 0 0  ft.stgre ment az összelopott pénz, 
a’ tartományokból pedig még szomorúbb híreket 
várhatni. Óh, szegény áldozatbarmok!— „Mind 
ezt tagadják a’ szabadelmii hírlapok. A’ Spectator 
állítása szerint Dublinban a’ parlamcntvá asztási 
nyomozás O’Connell és Ruthven részére kedve- 
zőleg üt-ki, ’s már szinte bizonyos, hogy ók 
megtartják űlésöket. Ugyan c hírlap mondja, 
hogy Mulgrave lord többé egy orangistát sem ne
vez fő sheriflfé, min a’ conservativek ugyan zú
golódni , de a’ rend és jó kormány barátai ör
vendeni fognának. A' Morning-UIerald dublini le
velezője is azt írja, hogy a’ választók adójának 
beszedésében elmulasztott formaság közelébb vi
lágosságra jővén a’ választási biztosság nem so
kára elvégzi munkálatit, ’s O’Connell és Ruthven 
részére kedvezőleg ítélend, ’s ők Dublin követei 
maradnak, mert elválasztásuk ellen csak az a’ ki- 
fo gás tétetett, hogy némelly választók nem íi- 
zették-le az adót.

A’ londoni udvari újság november 27dikérd 
írja: hogy Seymour most Florenzában minister- 
residens Brüsselbe követnek; Abercrombie úr, 
eddig Berlinben követségi titoknok a’ toscanai 
udvarhoz minister-residensnek; sir Hamilton Brüs- 
selből Berlinbe követségi titoknoknak: Henry 
Lytton Bulwer, parlamenti követ Brüsselbe kö
vetségi titoknoknak; sir Head felső Canada al
kormányzójának neveztettek.

Fairman ezredes Follett úr által a’ királyi 
törvényszék előtt eriminális pert kezdett Hay
wood úr ellen; ki, mint tudjuk, azzal vádolá az 
ezredest, hogy ő ügy viselője azon orangista öszve- 
esküvésnek, mellynek czélja az ángol thrón-örö- 
kösödést Cumberland herczeg kedvéért megvál
toztatni. Régebben Haywood is orangista egye
sületi tag volt.

A’ Morning.-Post nyomorult sofizmákkal tel
jesnek mondja a’ spanyol királyné thrónbeszédét. 
Őrültségnek nevezi: hogy a’ polgárháború ször
nyűségei közt törvény és olly kormányforma akar 
behozatni, melly a’ nemzet szükségeivel és kívá- 
natival ellenkezik. Westminster választói nov. 
25dikén tartott gyűlésükben kárhoztaták Burdett 
úrnak, az ő parlamenti képviselőjüknek O’Con
nell’ úr ellen a’ Brooke-clubbhoz intézett levelét. 
Salisbury marquisné, Hatfíeldhousei mezei laká
ban tűz ütvén*ki magát, a’ lángok közt lelte ha-



iálát nov. 27dikén. A’ marquisné már 8 6  eszten
dős volt; annya Cowley ladyuak, és Westmeath 
marquisnek.

F RANCZI AORSZÁG,
A’ pairtörvényszék elölülője Parquin urat a1 

prokátori kar hajdani elnökét és Chaix d’ Estan- 
ge urat nevezte Fieschi hivatalos védőivé. Tud
va van, hogy ez urakat maga Fieschi már régen 
megkérte ügyvédeinek; de a’ kik, ekkor még az 
oltalmazást fel nem válalták. A Temps hírleli, 
hogy orosz császár Ő Felsége a’ bordeauxi her- 
czegnek hadseregénél ezredességet ajánlott. '

A’ Fieschi ügyét illető tudósítási kivonatnak 
vége az előbbi számhoz: Végre kivallá, hogy a1 
szobát IMoreyval bérletteki, ’s július 27dikén 
sert ivott vele. A’ puskacsők vásárlását is felfe
dezte; az eladó személy által kérdeztetvén, mit 
akarna azokkal, azt felelte, hogy corsikai la
kosok fognak velők felfegyverkeztetni. Pepin 
először csak itt jőve gyanúba, ki alkalmasint 
pénzt adott,’s egyszer nála ebédelt Fieschi. A’ bor
deauxi herczeg arczképe, mint Fieschi állítja, annak 
elhitetéseiil szolgált volna, hogy e’ tettet carlista 
követte-el. Fieschi, elfogatása után hat hétig á- 
taljában semmit sem, vagy legfeljebb is csekély
séget és ellenkezőt vallott. Ladvocat úr sem bír
hatta őt semmire is. Szíve csak akkor indúlt-fel, 
midőn Bouvier urat beteg ágyánál meglátá, ki
től tanácsot kért. Bouvier úr azt tanácslá neki, 
valljon-ki mindent ̂  ’s ez által indítatott az igaz
ság felfedezésére. 0  egyébiránt jól tudja mit cse
lekedett, ’s miilyen vég várakozik rá; guilloti
ne alatt meghalni nem borzad, ’s csak attól tart, 
hogy bűntársai unszolásából méreggel étetik-meg. 
Morey, Pepin és Boireau mindent tagadnak, mit 
Fieschi mondott róluk. Midőn Pasquier úr a’ 18- 
dik kihallgatáskor sürgető Fieschit az igazság
nak megvallására, ünnepélyes hangon mondá 
Fieschi: „Írják-Ie szóról szóra a’ mit mondani 
fogok. Az Istenre, emberekre, atyám sírjára 
esküszöm, hogy igazat szólok. Fogságom első 
negyven napjaiban senki, még a’ király sem bír
hatott volna engem vallomásra; de miután Lad
vocat és Bouvier urakat ágyam mellett láttam, 
mindennek kivallására határoztam magamat, meg 
is vállottám mindent. Jul. 28dikán volt egy pil
lanat, midőn a’ 1 2dik ezredet ezredesével abla
kom előtt sort állva szemléiéin, ezen* emberekkel 
együtt ettem és ittam, 's ekkor ingadozni kezd-
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tem; éppen délelőtti 1Ö óra vólt; Ladvocat úr
hoz akartam menni, lábaihoz borúlni, ’s meg- 
vallani, hogy én nyomom vagyok. Már ajtóm 
zárait nyitottam, 's hirtelen dobszó hallatszék; 
a’ 1 2dik ezred elvonult; ez elhatározá szándé
kom. E’ felett becsületből kötelességemnek tar* 
tám Moreynak és Pepinnek adott ígéretemet tel
jesíteni. Az utóbbinak, pontos számolás szerint, 
még húsz francai valék adós; gazember és fé
lénk lenni nem akartam; azért megcselekedtem 
azt, a’ mire ajánlkoztam, a’ mit ígértem.“ A’ 
tudósítás e’ részében Fieschinek korábbi élete is 
leíratik, ’s famíliájáról felvilágosítások közöltet- 
nek ; attya fogságban halt-meg. Mi Pepin bűnös 
részvételét illeti, a’ nyomozás által több nyilat
kozások tulajdonítatnak neki, a’ királyról külö
nösen így szólt: „Hát egy ember sem találkoz
nék, ki bennünket 1 0 0 0  francért megszabadít
son tőle?“ Az is kisült, hogy Pepin Moreyval 
kapcsolatban ált. Fieschi, szembe állítatván ve
lők , azt vallá, hogy a’ puskacsők árát Pepin fi- 
zette-le; később ismét mondá, hogy ő a’ me
részlet tervét február elején készítette, de máj. 
Isőjére, a’ király névnapjai szemlére várakozott, 
’s szándékát Moreynek, mint a’ kormány esmert 
ellenségének kijelentette, ki erre így kiáltott-fel: 
„Volna csak pénzem, én fizetném-ki az erő
mű költségeit; de esmerek egy valakit, majd az
zal beszélek felőle.“ Ez a’ valaki Pepin vólt; 6  
kérdezte Fieschit, mennyi pénz szükséges. Fies
chi 4-500 francra számító a’ költséget. Az erőmű
höz Pepinnel eggyütt vette a’ fákat; a’ puska
port és golyóbisokat Morey vitte szobájába. Sep- 
temberben ismét vallá Fieschi, hogy jul. 16 és 
17dikénő, Morey és Pepin összegyűltek számadá
sukat rendbe szedni; Pepin könyvében feljegyez
ve kell lenni azon summának, mellyet tőle ka
pott , mi a’ könyv elvétele után megvalósult. 
Fieschi könyvébe, melly Morey szállásán találta- 
tott-meg, különösen 217 fr. volt beírva.

Orleans herczegnek a’ buffariki táborban lé
tekor különös eset adta-elő magát. Egy ifjú néger 
leány, ura kemény bánását tovább nem tűrhetvén, 
nehány nap óta a’ buffariki táborban keresett 
menedéket, onnan eltávozni nem akart, ’s a’ ka
tonáknak rimánkodott, szabadílanák-meg őt a’ 
durva mórtól, kinek ő tulajdona. A’ mint a’ her
czeg a’ táborba érkezett, tüstént lábaihoz borult 
a’ leány, más oldalról pedig jött a’ birtokos, visz-
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szakérni tulajdonit. A* szegény néger leány felet
ték elrémült, s Orleans herczegnek az ötlött eszébe, 
ho«y a’ mór kárát megtérítse, ’s így a’ tulajdon 
jussát meg nem sértve tegye szabaddá a’ leányt. 
Lefizetvén a' váltságbért, egyszersmind kiháza- 
sítni ígéré a’ leányt, ha valami jó viseletű szabad 
fekete találkoznék férjéül, mire csak hamar ajánl
kozott is egy fekete szállásmester a’ spahi ezred
nél; a’ herczeg teljesítette ígéretét, ’s a’ szeren
csés néger pár Algierba ment, ’s a’ nagy moschéban 
megcsjjüdt.

A’ Moniteur du Commerce jelenti, hogy 
lii estben Algesiras, Jupiter és Iphigenie liniahajók 
sietve készítetnek-ki, és hogy Mackau úr vezér
lesére is három liniahajóból, hét első rendű frc- 
gátból és nehány kisebb hajókból álló hajósereg 
bízatik.

A’ vámigazgatásnak az 183Adiki kereske
désről közelébb kiadott tabellája szerint, az em
lített évben 7 20,194,000 fr. áru ’s 192,408,000 
fr. pénz vitetett Francziaországba, a1 kivitel pe
dig 711,705,000 fr. árút és 97,272,000 fr. kész 
pénzt tett.

Pahlen gróf, orosz követ, mint egy minis- 
téri hírlap megjegyzi, szerfelett gyakran érteke
zik a’ külső ügyek ministerével, ’s a' közelebbi 
héten is kétszer volt Broglie úrnál.

Valenciennesben, az ottani Propagateur sze
rint, igen hasznos felfedezés tétetett a’ kézműi 
iparra nézve; az t. i. hogy a’ czukorrépából ké
szült czukrot egészen krystallisalni lehet, a’ nél
kül hogy legkisebb allya maradna. Hogy a’ répa
cukor krystallisálható, ’s az allyat csak az elmál- 
lott répa csinálja, tudva volt; ezen elmállást mind 
eddig próbálgatták meggátolni; most már, úgy 
látszik, feltaláltatott annak módja, ’s Grave, 
AVouy és Le Duc urak gyáraiban alkalmaztatik is.

Toulonból nov. 23dikáu telegraph által je
lentetett, hogy Orleans herczeg ő kir magassága 
november 19dikén Clauzel marsallal Algierból 
Oranba utazott. A’ herczeg folyvást tökéletes e- 
gészségben volt.

Capefigue úrnak : „Le gouvernement «le juil- 
let, les partis et les hommes politiquesczímii  
munkája Parisban nagy figyelmet vont magára , 
annyival is inkább, mivel az, némelly hírlapok 
állítása szerint, Broglie és Guizot urak befolyása 
alatt íratott.

A’ november 30diki Moniteur jelenti, hogy

Orleans herczeg november 2 2 dikén Oranba ér
kezett ; s’ folyvást egészséges. A’ pair törvény
szék november 28diki ülésében a’ Lunevillei, 
Nancyi cs Epinali áprilisi vádlottak ügye jött vita
tás alá, Mathieu ügy véd Epinalból azzal vádoltatik: 
hogy a’ republicans gondolkozás-módot igyek- 
szék terjeszteni a’ hadseregnél; ‘s Lunevilleben 
követőkre talált ez epinali carbonari-loge, melly- 
nek elölülője Mathieu volt. Thomas főstrázsames- 
tér Lunevilleben olly tervet forralt, hogy a’ Lu
nevilleben fekvő 3 ezreddel Nancyba ’s Parisba 
kellene menni ’s itt kikiáltani a’ respublicát. Tho
mas részire hódítá az altiszteket; de szándéka 
kitudatván, ő és az öszveeskűvés szerzői elfogat
tak. Az emberi jusok társasága dolgozott az ezre- 
deknél is a’ vádlevél szerént, ’s Thomas gyakori 
öszvejüvetelt tartott de Ludre most bujdosó kö
vette!. Thomas vádlott, írásból egy beszedet olva
sott-fel a’ pairtörvényszék előtt, mellyben a’ ma
ga és társai hosszas fogságukról panaszkod ék, de 
azzal véli magát vigasztalhatni, hogy szép a’ ha
za szerencséjéért és szabadságért szenvedni. Be
széde felolvasása meg nem engedtetvén, kinyilaf- 
koztatá: hogy ő mint távollévő tekintessék. Ügy
védet sem fogad-el. Nyolcz altiszt Lunevilieből, 
és Mathieu ügyvéd Epinalból semmit nem felel
nek. Bechet orvos Nancyból késznek nyilatkoz
tató magát a’ védelmeztetésre. Ezután a’ tanuk 
kihallgatása kezdődött-el. 3 óra után félbeszakadt 
az ülés ’s a’ további kihallgatás nov. 30dikára 
halasztatott. Több franczia hadihajók készítetnek- 
fel: hogy azon esetre, ha talán Amerikával hadra 
kelne a’ dolog, készen legyenek.

NÉMETORSZÁG.
Wiirtemberg karainak második kamarája nov. 

27dikén tartotta első ülését, mellyben az elnök 
megnyitó beszéde után, először is némelly új kö
vetek eskettettek-meg. A’ kamara tanácskozási
nak tárgyai lesznek mindenek előtt a1 biztosság 
tudósítása, továbbá törvényjavallatok: a’ kéz
műi rend változtatása ’s kiegészítése; vizek sza
bályzása ; jegyzői díjak; kamat; községek hatá
rai ; egyszerit kicsapongások büntetése; néposko
lák ; adók, 's egyebek iránt.

Szász-Weimar-Eisenach nagyherczegség or
szág gyűlése nov. 2 2 dikén nyittatott-meg Fritsch 
báró statusmininister által, ’s előadattak a’ fe
jedelmi előterjesztvények, mellyekben monda
tik, hogy az 1830 és 1831 ben több németlsta-
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tusokban mutatkozott békétlenség elenyészett, ’s 
a’ bécsi ministeri tanakodások biztosabbá tevék a’ 
német szövetségi törvények végrehajtását. A’ né
met vámegyesúletnek kedv ező sikere volt a’ nagy- 
herczegségre nézve. A’ statusköltségek 1836- 
183Sig mindenik esztendőre 667,039 tallérra szá- 
mitatnak, és így 3 9 ,7 3 9  tallérral többre, mint 
a’ lefolyt financziai időszakaszban. A’ vám eszten- 
tendei jövedelme 231,419 tallérra tétetik. Az elő
terjesztett törvényjavallatok közt találtatik egy 
az újesztendei éneklés eltörlése, másik az osko
latanítók fizetésének biztosítása iránt.

Montfort lierczegné, wiirtembergi király Ő 
ínségének testvére november 28dikán Lausan- 
neben megholt; ’s érette 3 héti udvari gyász vé- 
tetett-f* I.

AMERI KA.
Az amerikai egyesület közelebbi hírlapjai 

eléggé bizonyítják, úgy mond a’ Morning-lle- 
rald, hogy Amerikában számos párt létez, melly 
részint a’ felőli meggyőződésből, hogy Franczia- 
ország ellen az utolsó eszközökhez nyúlni ártal
mas lenne, részint Jackson general eránti ne
heztelésből hajlandó a‘ congressusi üzenet Fran- 
cziaország elleni kifakadását ócsárlani, és Fran- 
cziaország megsértett önszeretetének követelésit 
helyesnek tartani. A’ scnatus választása igen kü- 
lönbözőleg foly az egyesület statusiban, ’s még 
eddig éppen nem kedvezőleg ütött-ki Jackson és 
Van Buren ügyére nézve, mert az ő érdekük 
egyenlő. — Sttrviiliers gróf (Napoleon József) 
Monongahela hajón Liverpoolból Philadelphiába 
érkezett.

A’ Times Philadelphiából oct. 23dikáról e' 
levelet közli: „Bizonyos ministeri körökben azt 
hiszik, hogy a’ praesidens közelebbi üzenete 
Francziaországra nézve ellenséges tartalmú leend. 
Én is osztozom e’ nézetben, ’s valósítva látom 
ezt a’ praesidens minapi észrevétele által. A’ köz 
ügyekről folyt beszélgetés közben t. i. azt mon
dák neki, hogy múlt üléskor a’ congressusnak 
adott tanácsát jóvá nem hagyják, de ha Fran- 
cziaország le nem fizeti a kárpótlási summát, a’ 
congressusnak kétannyi vámot kell rónia a’ fran- 
czia árukra; mire Jackson general így felelt: „Én 
nem akarok vámháborút; útálom a’ ti vámhábo
rúitokat.“ — Az abolitionista párt azon statu
sokban is elenyésztetett, hol rabszolgaság nem

létez. Bostonban egyébiránt és új Orleansban is
mét történtek lynch törvényszerinti ítéletek.“ — 
A’ Courier Montrealból, Canadából, vett levél u- 
tán jeleni), hogy ott sok hajónak való fa vásá
roltatott Új-york számára.

Éjszakamerika egyesült statusiban illy rab- 
szolgatörvények léteznek: Georgiában ha rab
szolga fejéret ver-meg, először csak a’ törvény
szék által szabott büntetésre ítéltetik, ’s életét 
nem veszti-el, sem keze nem vágatik-el, mert 
ebben kára volna a’ tulajdonosnak; de ha ezt 
másod ízben cselekszi, halállal büntettetik. Ha 
fejér a’ négert, legyen az rabszolga vagy szaba
dos, írni, olvasni tanítja, 500 dollár bírságot fizet 
’s börtönbe záratik; ha pedig színes a’ tanító, 
meg is korbácsoltatik; sőt még az atya is meg
büntethetik fija oktatásáért. Kentuckyban a’ né
ger, mulatté, vagy indus, ha kezét fejér ellen 
felemeli, 30 korbácsot kap. Dél-Carolinában, ha 
rabszolga az ültetvényen kívül egyedül talál
tatik a’ mezőn, akármellyik elmenő fejér kitu
dakozhatja azt, elfoghatja , ’s megfenyítheti, sőt 
ha ellenkeznék, meg is ölheti biintetetlcn; ha 
rabszolga olly társaságban találtatik, mellynek 
oktatás a’ czélja, 2 0  korbáccsal biintettetik-meg; 
a’ ki rabszolgát írni tanít 1 0 0  dollárt fizet. Geor
gia, Missisippi, Yirgina és Kentucky statusok
ban mindenik fejérnek jusa van olly rabszolgára, 
ki ura ültetvényén kivel kóborol, húsz korbá
csot vágni. Dél-Carolinában és Georgiában, ha 
az országúton hét rabszolgánál több áll együtt, 
az ott elmenő fejérnek szabad húsz korbácsot üt
ni mindeniken Kentuckyban, Virginiában és 
Missouriban a’ fegyvert vagy csak botot hordozó 
rabszolga 3 9  korbáccsal fenyítetik. Tenessyben 
és Északi Carolinában ha a’ rabszolga más ültet
vény rabszolgáihoz megyen, amaz negyven, e- 
mezek pedig húsz húsz korbácsot kapnak. Loui- 
sianában , ha valamelly rabszolga írott engede
tem nélkül lovon ül, vagy kutyával megyen, 25 
korbács száll hátára; a’ ki pedig írni, olvasni ta
núi, esztendeig börtönbe záratik. Virginiában, 
a’ legújabb törvénykönyv szerint, a* rabszolgák 
hetvenegy vétségért halálra, a’ fejérek pedig u- 
gyanazokért csak fogságra ítéltetnek; ha a’ rab
szolga , akár éjjel akár nappal, oskolába me
gyen, írást, olvasást tanúlni, húsz korbáccsal bün
tettetik. Északi Carolinában, a’ ki rabszolgát ír
ni, olvasni tanít, vagy könyvet ad ’s ajándékoz
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neki, 500 dollárt fizet, a’ rabszolga pedig 39 kor
bácsot kap díjul.

SCHWEIZ.
Arau, nov. 2 ldikén. A’ katholikus papság

nak ma kellett a’ polgári esküt letenni. A’ vett 
tudósítások szerint Arau kerületben, hol csak egy 
katholikus papság van, egy pap eskütt-meg; 
Baden kerületben 6  megesküdt, 2 0  nem; Brem- 
garten és Muri kerületben egyse; Laufenburg ke
rületben 2  esküdt, 16 nem; Rheinfelden kerület
ben 9 letette az esküdt, 1 1 nem; Zurzach kerü
letben pedig 1, és 2 2  nem. Egy eszköz sem ma
radt, mellyel egyeseket a’ törvény eránti enge
delmességtől eltántorítani nem próbáltak volna. 
Nov. 25én. Ma, a’Freiamtban történt zavargások 
miatt, renden kívül összehivatott a’ nagy tanács A1 
kis tanács környiiletes tudósításban jelenté, hogy a’ 
polgári eskü letételét illető törvény ’s ennek tel
jesítése iránt kőit rendeletnél fogva aristokrata 
izgatok azt igyekeztek a’ néppel elhitetni, hogy 
őt vallásától megfosztani akarják. A’zúgolodás ki
tört, ’s a’ kormány kéntelen volt nov. 21  kén Mu
ri és Bremgarten kerületekbe seregcsapatokat kül
deni a’ törvényes rend fentartására és a’ jó pol
gárok védelmezésére. Majd elitéti a’ nagy tanács 
kell-e engedni a’ makacs papoknak, kik csak oily 
feltétellel akartak esküdni, ha az esküformában a’ 
katholika vallás és az egyházi jusok fentartatnak. 
E’ tárgy javallat adás végett biztossághoz utasí- 
tatott, melly Dr. Bruggisser, Herezog, Dorer, 
Döszekel, Keller, Müller, és J. P. Bruggisser 
urakból áll, ’s holnap már tudósítást teend. A’ 
tagok, egyen kívül, szabadelmüek, ’s kétséget 
nern szenved, hogy a’ nagy tanács kiadott rende
letét meg nem változtatja. Esti 7 órakor összeült 
a’ biztosság, Dr. Bruggissert választó tudósítónak. 
Lenzburg, nov. 25dikén. A’ seregcsapatok Frei 
ezredes vezérlése alatt a’ Freiamt határszélein lé
vő falukban állanak, hova holnap fognak bemen
ni. Kelleramtot zürichi katonaság foglalta-el. 

OROSZORSZÁG.
Orosz császár Ő Felsége nov. 2 0 dikán adott 

audiencziát Durham lord nagybritanniai követnek, 
ki ekkor mutatá-be megbízó levelét. Ezután csá
szárné 0 Felségénél, és a’ thrónörökös nagyher- 
szegnél is udvallott a’ követ ár.

TÖRÖKORSZÁG.
Belgrad, nov. 16dikán. Milos fejedelem Wid- 

dinbe érkezett, hova elibe utazott hitvese és öccse

Jeífrem, ki az ország ügyeit kormányozta a’ fejrde- 
iem távolléte alatt. Pojarevatzban összeg) öltek az 
ország főbbjei, Kragojevatzba menendők a’ fejede
lemhez , ki oda nov. 2 2  vagy 23dikán váratik. 
Már tudva van, hogy Milos fejedelem az eddigi 
alkotványt eltörölvén, új sarktörvényt hirdetend- 
ki, melly Serbia szabadságit megállapítja. Orso- 
vából nov. 17dikén költ levél szerint Milos feje
delem Widdinből Moschia és Pojana nevű oláhor
szági jószágába készül menni, s ekkor Oláhor
szág hospodárja vele személyesen szándékozik 
összejönni; minél fogva az említett jószágban 
nagy készületek tétetnek fogadásukra. Salonichi- 
ból írják, hogy Drama, Cavalla vidékén pestis 
kezdte magát mutatni.

PORT II GALLIA.
A’ Times levelezője Lisabonból nov. 7 diké- 

ről is azt írja: hogy nov. 4 dikéig mégcgyetlen 
egy portugáli katona sem lépett-áltál a’ spanyol 
határra. Egyébiránt hogy e’ levelező rosszul van 
tudósítva, kitetszik csak onnét is, mivel a’ király
né házasságára nézve semmi bizonyost nem tud. 
Braganza herczegné nem fogadá-el ugyan e’ le
vél szerént a’ Quinta de bempostai palotát; ha
nem Redondo gróf házát kiváná kibérelni. De ő 
azt feleié: hogy ősei példáit követve, szólást bér
be kiadni nem szokott; azonban mind ő , mind 
nemzetsége nagy szerencséjüknek fogják tartani, 
ha a’ nagy D. Pedro fenséges özvegye olly ke
gyes lészen, hogy palotájokban fizetés nélkül 
fog lakni. A’ herczegné elfogadta ez ajánlatot.

Lissabon nov. 17. Saldanha ministeriuma, 
melly kevés napokkal elébb újra felvevé hivata
lát, ismét lemondott, és a’ portugáli seregek 
Spanyolországba indúlni vonakodnak. Áltáljában 
nagy a’ zavarodás ’s fontos -történetek várandók. 
A’ közönség a’ méltatlan bánásmódon, mellyeta* 
királyné eránt mutatott ministeriuma nagyon fel 
van indúlva; és a’ ministerek, különösen Saldan
ha ellen torzsalkodik. Új változások váratnak. D. 
Carlos ügyét e’ történet nagyon előmozdítja. Mint 
mondják, Lissabonban és az udvarnál sok baráti 
vannak D. Miguel és D. Carlos praetendenseknek.

A’ „Stag“ fregat novemb 19dikéig terjedő 
híreket hozott Plymoutbba. Saldanha ministcriu- 
mára a’ nép igen fel vala bőszülve azon levél 
miatt, mellyet hiteles tudósítások szerént, Sal
danha ’s barátai csikartak-ki az első lemondás 
után a’ királynétól (lásd 47 számú hírlapunkat).



'S így e' ministeriiun újra elbocsátatván,
Jorge Loureiro lett hadminister; báró Sa da Ban« 
deira tengeri-minister; de Campos fináncz-minis- 
ter, Louie marquis külső minister 's hihetőleg 
ministeri előlülő ; Yellez Caldeira igazság-minis- 
ter. Palmella herczeg nagy barátságban áll Loulé 
marquissal. Terceira herczeg megtartja a' hadve- 
zérséget. A' ministeri változás köz tetszéssel fogad- 
taiott; játékszínben e’ változásihír „éljen“ kiáltá
sokra fakasztó a' közönséget. Némellyek semmi tar
tósságot nem jövendőinek az új ministeriumnak; 
mert az egész történet, véleményük szerént, 
Ficalho marquisné szövevénye; Louie marquis 
pedig Palmella herczeg eszköze leénd. Azonban 
a' közönség nem volt tisztában a' ministeri vál
tozás igaz oka felől. Egy rész állítása szerént a’ 
ministerium azért mondott vólna le, mivel a’ 
portugáli segítő sereghez tartozó hadosztályok 
vonakodtak Spanyolországba menni; mások ott 
keresik az okot, mivel a' királyné ministereinek 
tanácsára 4 fensőbb rangú liberális katona-tisztet 
nyugalomba tett azért, minthogy ezek a’ köze
lebbi követválasztásoknál a' ministeri érdekek 
ellen viselték magokat.

A’ Norfolk Herald közöl egy levelet, melly 
szerint a’ Porto-Prayai felzendült portugáli batali- 
ont vivő hajó Magadoreba érkezvén, a’ portugáli 
consul utasításából tüstént letartóztatott, 's Lopes 
társaival együtt elfogatott. Ennek hírére egy fre- 
gát küldetett Magadoreba, melly a’ Porto-Prayá- 
ból elrablott pénzt és becses tárgyakat a' zendű- 
lőkkel együtt Portugálba vigye. A’ portugáli kor
mány, mint mondják, hadi hajót kühlend az ame
rikai vizekre, a’ Richmondban letartóztatott por
tugálok elbocsátását követelni.

SPANYOLORSZÁG.
A' madridi udvari újságban e’ czikkely je- 

lent-meg: „Azt mondták, hogy 6000 franczia 
állt készen, 's csak a' spanyol kormány intését 
várta, hogy a' Pyrenäus határain átlépjen a’ 
baski tartományokba 's egy csapással semmivé 
tegye a' carlista pártot Most midőn a’ kamarák 
ülése kezdődik, ’s a’ reménylett béke és meg- 
békülés rendszere megerősítetni fog, el kell 
mellőzni minden izgató kérdést, melly a' viszál- 
kodás fáklyáját újra meggyújthatná. Illy kérdés 
különösen a' külső avatkozás. Az említett dolog 
nem igaz. Francziaország nem áll-el az elvek
től , mellyek által a kért avatkozást megtagad

ni indítatott, kivált most, midőn az nem is ké.- 
retik tőle. Nem ok nélkül gondola ő azt, hogy 
Spanyolország elég erővel és segédforrásokkal 
bír, ’s a’ pártosokat idegen segítség nélkül le
győzheti. E’ véleményt bizonyosan nem másít- 
ja-meg akkor, midőn annak igazolására legna
gyobb buzgalmat fejt-ki az egyetértésben lévő 
nemzet. De ha Francziaország avatkozást aján
lana is , miután a’ hon oltárára olly sok áldo
zatok tétettek, miután az egész nemzet kész a* 
carlista pártot kiirtani, 's az e’ végre szükséges 
eszközöket mind a’ kormány rendelkezésére bíz
ta , váljon elfogadhatná-e azt a’ spanyol ministe
rium? Mi azt hisszük nem, mert véleményünk 
szerint olly spanyol ministerium nem létezhet, 
melly a' hon dicsősségét azzal homályosítná-meg, 
hogy jövendő sorsának eldöntését más nemzetre 
bízza? Senkise csinál adósságot, ha saját pénzével 
fizethet. Szövetségek, segédcsapatok, szolgála
tok, nem sértik, sőt nevelik a’ nemzet dicsős
ségét ; de fegyveres avatkozás szükségtelen. Mel- 
lyik spanyol vérü minister fogadhatná-el azt? 
Ä’ pártosok háborúja, el ne felejtsük, nemthrón- 
öröködés, hanem szabadság háborúja. A’ törvé
nyes tlirón és az ország kiváltságai forognak kér
désben, 's ha csak egy példa is mutathatik-eló 
arra, hogy valamelly nép idegen avatkozás által 
lett igazán szabaddá, úgy az avatkozás mellett 
fogunk tartani.

A’ Journal des Debats így szól a’ thrónbe- 
szédről: „Rendes időben dicséretet érdemlene a' 
regens királyné beszéde. A’ reformok, mellye- 
ket abban Mendizabal úr jelentett, a' törvényja
vallatok, közönséges igazgatási rendszer, igen 
bölcsek és Spanyolország szükségihez 's kívána- 
tihoz szabottak. Spanyolországnak a' külső ha
talmak eránti viszonyiról éppen úgy szólt a’ mi
nister, mint kellett. Ez ígéretek, remények *s 
tervek alatt talán bizodalom fekszik, melly igen 
összeütköznék a’ helyzet terheivel és veszélyi
vei. Mendizabal úr rendszerét 's nézeteit mi már 
esmerjük, sőt az eszközöket is, mellyekkel azokat 
végrehajtani szándékozik; de azt nem tudtuk 's 
most sem tudjuk, alkalmazhatók-e azon eszkö
zök a’ mostani környületekben, *s kívánt sike- 
rök hamar leszen-e. A’ fő pont még mindég az, 
hogy a’ polgárháborúnak mielőbb vége szakítas- 
sék, 's a' cortesben ne találtassék a’ korín»ny 
munkásságát gátló alkalmatlan ellenállás. Mendi-
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zaba! úr, ki Spanyolország segédforrásit kétség 
kívül jobban megítélheti j mint mi j rendszerei 
bővebben előadja a’ madridi udvari újság nov. 
I6 diki czikkelyében, ’s azt nyilatkoztatja, hogy 
a' franczia avatkozás nem kéretik, sőt ha kínál
tatnék sem fogadtatik - el. E’ nyilatkozás egyik 
része szükségtelen volt, mert a’ franczia avatko
zás nem fog kínáltatni; mi, az avatkozáshoz 
ragaszkodók, mindég azt tettük-fel, hogy ha az, 
miután D. Carlos kiűzésére minden más eszköz 
sikeretlennek esmertetett, megengedtetik, nem 
pedig ha kínáltatik. Előttünk az avatkozás mindég 
legutolsó eszköz, mellyet csak a legvégső szük
ség igazolhat. Mi fogunk legelőször szerencsét 
kívánni, ha Spanyolország saját erejével kimé- 
nekedhetik, ’s óhajtjuk, hogy Mendizabal úr fe
lettébb sokat ne állított légyen magáról, midőn 
ünnepies kötelezést \állalt az iránt, hogy más
hoz folyamodni nem fog.

Gór herczeg a’ procerek estamentójának al- 
elnökévé neveztetett regens királyné 0 Felsége 
által.

Isturiz úr, cadixi követ, az ultraliberaíis kö
vetek egyike 134 szó közül 8 lel választatott a' 
procurador kamara rendes elnökévé. Kamarai ti- 
toknokok: Poly Monge (a’ saragossai juntának 
tagja), Cortes (pap), Onis (elébb diplomáta) és 
Montes de üca tengeri tiszt és Navas gróf meg
bízottja. A’ procerek, mint látszik ellent fognál ál
lam a’ revolutios procurádorok szándékinak. Ri
vas herczeg (liberális procer) nem választatott a' 
kamara titoknokává; de a’ királyné alelőlülővé 
nevezé őt. Éj procerkemarai titoknokok: Mira- 
ílores marquis, Sastago gróf, Espeja marquis, és 
Monterron gróf. Nov. 2 likén vitte az előiűlést Is
turiz úr először, mint rendes procurador-kamarai 
elnök. Mendizabal úr olvasá a’ követ választási 
törvén}javallatot. — A’ királyné egy póktechni
kái oskola állítására Aranjuezben azon épületet 
adá, melly D. Carlos és D. Sebastian infansoké 
volt. Parisba nov. 2 2 ikéig terjedő hírek érkeztek 
Madridból. Az új választási törvényjavallat, mel
lyet a’ biztosság többsége és a’ kormány is elfo- 
dott, a‘ procuradoroknál nov. 2 ldikén olvasta 
tott-fel. E’ javallat szerént minden spanyol vá

lasztó, ha 25 esztendős, a* tartomány száz leg
több adót íizetői közé tartozik, vagy a’ statustól 
1 0  ezer reál fizetést húz. Követnek választathatik a’ 
25 ’s több esztendős spanyol, ha 0 ezer reál jö
vedelme, vagy 240 ezer reál értékű földbirto
ka van, évenként 1 0  ezer reált behozó szabad 
keresetmódot g> akorol, vagy végre a’ statustól 
14 ezer reál fizetést húz. A Times madridi leve
lezője kémén} en kél-ki Francziaország madridi po
litikája ellen , ’s ennek tulajdonítja as portugáli 
ministerium megbukását is , hogy meggátolhassa 
a’ portugáli seregek spanyol főidre mehetését.

EGYYi ;  LGESHÍR.
Római levél szerént Anconát a’ franczia se

regek még e’ hónap folytában odahagyják. Cubi- 
eres generált a’ vezérsége alatt lévő őrizetsereg
gel együtt fianczia hadihajók Algierba fogják köl
töztetni. — A’ berlini fő censura-collegium minden 
folyóírásokat előre megtiltott, mellyeket Mundt, 
Laube, és Wienbarg ezután kiadni szándékozná
nak — A' weimari országgyűlés nov. 22dikén 
nyittatott-meg. Röhr generálsuperintendens tartá 
az országgyűlési predikácziót Belgrádi levél sze
rént Ghika herczeg, Oláhország hospodárja Mi
los herczeggel Kalafatban jött-öszve. Milos her
czeg nov. 27dikén váratott Pojarovatzba.— Rot- 
schild Anzelm és Károly bárók a’ bajor korona 
polgári érdemrend-vitézeivé neveztettek. — A’ 
bajor király december 3dikán ült hajóra Anconá- 
ban, hogy Görögországba utazzék. Münchenben 
ez napon köz imádkozások tartattak Ő Felsége 
szerencsés utazásáért. — A’ touloni fogházakban 
titkos szövetkezésekről gyanús személy 69 van. 
— A’ párisi sajtót most különösen Capefigue mun
kája foglalatoskodtatja A’ könyv czíme, mint fel
jebb is mondva van: Governement de Juillett, 
les Partis et les Ilommes politiques. Foglalatja 
dióhajba szorítva ez : Monarchiát akartok , és in
ti zvényeitek demokrátiak; ha tehát semmi elő- 
rendszabásokhoz nem nyúltok, e’ demokrátiafog 
megölni titeket. — Van Halen eddig Belgium
ban al-generál, Leopold király engedeimével Mad
ridba utazott, hogy a’ polgári hadba keveredett 
hazájának szolgálatát ajánlja.

Kiadja Kul tsár A . —Szerkezted Galvácsy.  Zöldkertutcza Ĉ oH&a<bfr?®afieY 4 9 8  s z
Nyomtatja T r a t t  t i e r .  Kd r o l y i  Urak’útczúja 612 szám.



48. s z á m .  HIRDETÉSEI. December 16 kán 1835.
Ä  H a z a t  \? K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k h o z .

Előfizetési figyelmeztetés a’
„ 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 44

i ránt.
A’ mindjárt lehanyatló 1835 végen, tisztelettel szólítjuk-fel minden rendű Pártfogóinkat ’s általánosan a’ 
nagyérdemű magyar olvasó Közönséget , hogy a’ jövő 1836ra, mint e1 nemzeti- újság-intézet 31dik p á l y a  
é v é r e  előfizetési rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk küldendő leveleikben, minélelébb megtenni 
méitóztassanak. Így mi is korán megtehetjük előkészületinket, felmentetünk a* felesleg példányok nyomta
tási költségétől , ’s Olvasóink közűi kinek kinek teljes számú példánnyal szolgálhatunk. Hogy a* borítékok 
hibátlanúl nyomtattassanak; Előfizetőink teljes czfmzeteiket olvasható írásban, vagy nyomtatottan kiigazítva 
az előfizetési díjjal együtt felküldetni kérjük.

Politikai lapjaink továbbra is 4-edr. Hasznos Mulatségink pedig nyolczad-rétben hetenként kétszer, 
szerdán és szombaton fognak megjelenni; mind a* Tudósítások, mind a' Mulatságok sorai azonban szaporí- 
tatni. Betűink, mellyeknél olvashatóbbakat már nem is kívánhatni, a’ mostaniak maradnak. A' mi testvér 
lapjaink belső tartalmát illeti; szabad legyen most is hivatkoznunk többször jelentett szerkeztetési fő tö
rekvésűnkre; melly nem egyébb , mint a’ világ Iegfrisebb történetei közűi szemelt kivonatban gyorsan köz
leni mind azt, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy mestersegi 'stb. 
tekintetben hasznos, jó , szép, jeles és tanuságos. Midőn e’ részben a’ külföld azon nagy Nemzeteire fordít
juk kivált figyelmünket 9 mellyek a’ világ minden más népeinek tűkörűi szolgálnak ; legkedvesb gondunk 
egyszersmind a’ két testvér Haza erkölcsi Js polgári jólétét tárgyszó intézetekről minden szükségeseket köz
leni, gyúlasztani a’ Király ’s Haza szeretetét ’s így felelni-meg folyvást az Olvasók’ ’s idő kívánatinak. Hir- 
detésink mindenféle gazdasági, kereskedési, művészeti ’stb. jelentéseket, híradásokat ’s figyelmeztetéseket 
a’ legmérséklettebb nyomtatási költség megtérítése mellett elfogadnak ’s tüstént közlenek.

A‘ Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdetések előfizetési ára félévre Pesten 
és Budán borítékban 9 , boríték nélkül 8 ,  postán pedig K) forint v.czédulában; egész évi előfizetés kétan- 
nyi* Mind ez előfizetés igen csekély volta évenként a’ mellékleteken kívül [ k é t s z á z  í v n é l  t ö b b r e  
m e n ő  hírlapjainkért, mind a’ napi renden lévő világ-törlénetek fontossága reménylteti velünk, hogy e 
nemzeti újság-intézet 3ldik pályaévében is sűrű pártolókra találand. lily tetemes költségű Intézet csupán 
a’ hazafiak’ lelkes gyámolítása mellett állhat-fen ’s adhatja vissza a’ Hazának, nemzetitmíveltségünk terjesz
tésével, mit tőle vett.

Mindenféle leveleinket zavar-elhárítás végett ,,a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások Hivatalához*4 czím 
alatt bermentesen kérjük küldetni. Azon t. ez. Olvasóinkra nézve 9 kik űjság-járatási helyüket ollykor vál
toztatni szoktak, az unalmas késedelem kikerülése miatt legjobb, ha közvetetten e’ nemzeti újság’ hivatalá
nál tétetik-le az előfizetési pénz. A’ cs, k* posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt 
ezután is szíves örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság-intézet gyamolításában hazafi fáradozásukat viszont 
teljes bizodalommal kérve-ki. Pest 1835 decemberében.

A* 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  h i v a t a l a  
______  (Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.)

( I )  E la d a n d ó  h á z a k . Győr sz. k. városában a’ jövő 1836. észt. Februarius 8- 
dik napján tartandó árverés útján fognak eladatni:

1. A’ belső városban, az úgy nevezett Király-utezában, 111. szám alatt fekvő nagy,  
egy cmeletü szeglet ház,  m eilyben: 18 szoba, 4 konyha, 7 kamara, H bolí,  1 mé
szárszék, 6 pincze, 1 istálló, 4 rekesz-padlás, és 1 kocsi szín;

2. A’ majorokban egy épület, udvarral együtt 512 O  öles, a’ meilyben: 7 szoba,
1 nagy, és 2 kissebb konyha, 3 kamara, 1 hal lóra való istálló, egy másik hasonló 
nagyságú istálló, és egy 3dik 12 darab szarvas marhára való istálló, 1 pajta, és 1 pincze; a 
ház mellett egy kis 1017 □  öles szőllőskert, 20 pozsonyi mérő alávaló szántófölddel. 
Bővebb tudósítással szolgálhatnak a’ házak' tulajdonosai. 0 0

M ásodik  F é le sz ten d ő  1835.



(1 )  E lő f iz e té s i  j e l e n t é s .  Közeledvén a’ folyó lS35diki évnek vége, koszö- 
netünket jelentjük Pártfogóinknak ; és a’ midőn a’ tisztelt Közönséget újabbi előfizetésre fel
szólítani bátorkodunk, foglalatosságaink kövét is elejbe terjesztjük, melly a’ következen-
dőkben ál l :

F o g l a l a t o s k o d u n k :
lör Nemesi birtokoknak, házaknak és más ingatlan javaknak, úgy szinte
2or Mindennemű és mennyiségű termesztményeknek eladásával, és vevőiével.
3or Tőkepénzeknek kamatokra való kiadásával és megszerzésével.
4cr Mindennémii ékességeknek, ezüst, bázibutorok, és több efféle ingoknak a d ó 

naponként hivatalunkban ismételve tartandó árverés útján eszközlendő eladásával, a’ mellyek- 
től csak akkor fizettetik minden száztól öt számítva díjként, ha valami voltaképen eladattatik.

5ör Ingatlan vagyonoknak haszonbérbe kiadásával.
6or Szállásoknak, a’ melíyek kerestetnek vagy haszonbérbe ajánltatnak, jelentésével*
7er Magános, óránkénti, bizonyos akár kész pénzbeli, akár pedig élelem és szállás

ért adandó vagy veendő nyelv, hangászat és több efféle tanítása, vagy tanító helyeknek je
lentésével.

8or Élelmet és szállást szerzünk fedhetlen házakban tanítványoknak, kész pénzbeli 
fizetésért vagy cserére.

9er Mindkét nemű nevelőknek és oktatóknak szerzésével.
10er Cselédeket és szolgálatokat szerzünk az ollyan cselédeknek, kik a’ rendőri kivá

ltatok szerént hiteles bizonysággal ellátva vannak.
lle r  Foglalatosságainkhoz tartozó tudakozódásokra (Jíérmentett levelekre) írásban is 

válaszolunk ; és
12er Magánosoknak foglalatosságaikhoz leveleket is készítünk a’ bel- és külföldre is.

Mind ezen közhasznú foglalatosságoknak előmozdítására eszközül szolgálnak az 
általunk hetenként e g y  e g é s z  n y o m t a t o t t  i v é n  kiadandó tudósító, és árverést jelentő 
lapjaink a’ legjutalmasabb 3 v. forint előfizetési áron fél évre szabad küldéssel Buda-Pesten, 
’s 5 v . forintért a’ bel földön bérmentett elküldéssel. Előfizetni lehet minden cs. k. posthivatalnál 
és az alólirtaknak Pesten a’ belvárosban, Leopold utczában 258. szám alatt lévő hivatalukban.

A' t. t. Közönségnek kegyes bizodalmába ajánlják magukat Pesten Karácson havá
ban 1835. észt. TVéler és Könige

a’ k. szabadalmas tudakozódó intézetnek tulajdonosai. (1 )

(1) Hirdetmény. Nagymélt. m. k. u. Kamarának kegyes rendelése után közzé ada
tik: hogy t. n. Baranya vármegyében kebelezett Mindszenti fiscalis uradalomhoz tartozó Sz. 
Mártoni pusztában jövő 1836d. észt. Jan. i ld.  reggeli órákban tartandó árverés útján 83^ mázsa 
legjobb minémüségii hamuzsir, a’ legtöbbet ígérőnek, és a* 1 felsőbbi kegyes helybenhagyás után 
tüsténti kész pénz fizetés mellett el fog adatni. Budán Karácson hava lOkén 1835. (3 )

(I)  Haszonbérlesi-hirdetllíény* Sz. k. Székes Fehérvár városa részéről 
közhírül adatik, hogy a’ vásári helypénz, nemkülönben a’ vidéki bor, és pálinkának bevi
telétől jaro accisa jövedelm ei, és aprólékos kereskedésre szolgáló 3 kis boltjai árverés utján 
0 esztendőre árendába adatni fog; az árendalis esztendők a’ vásári helypénz, hasonlóul a 
bor és pálinkától járó accisára nézve most jövő J836dik észt. Május 5kén, — a' 3 kis boltokra 
nézve pedig azon észt. Április 30dik napján veszik kezdeteket. Az árverés mindnyájokra 
nézve a most jövő Januarius 5dik napján fog tartatni. Költ Székes Fehérváron, December 
Iső napján IS35. (3 )



X 0 X
( 1) Ts ns Pest vgyében helyezett Abony in.városába egy  gazda tiszt kívántatik, ki 

a’ gazdaság' minden ágaiban eléggé jártos, és mind erkölcsi viseletéről, mind tudományáról 
szollá jó bizonyság levelekkel ellátva vagyon. Bővebb értesítést nyerhet Abonyban a1 mélt. 
Vigyázó uraság tiszttartójánál K o z i t z  I s t v á n ,  vagy pedig Pesten S u j á n s z k y  A n t a l  
ügyvéd, uraknál. ( 1)

(3y Hirdetmény. Ts Pest vármegyében helyheztetett Nagy Botsai pusztának a’
ns Hajós família birtokában lévő része, mellynek szántóföldje, kaszálló rétje, és legelője e- 
gyütt véve, 1600 négyszeg öllel mérve — 3178 jugerumot vagy holdat tészeri, fa1 nyárjas er
deit ide nem számítva) hat egymásután következő esztendőre, azaz 1836dik észt. Szent-György 
naptól l842dik esztendei Szent György napig, szabad kéztől árendába fog adatni. A’ bérleni 
szándékozók jelentsék magokat Ketskeméti fő-bíró ns S z e le s  J ó z s e f  úrnál. (3)

(3) Hirdetés. T. Tahy Gáspár úr részéről közhírré tétetik: hogy folyó eszten
dei Karácson hava 2 1 dik napján délelőtti 9 órakor Heves megyében kebelezett P. Monosto
ron, a’ hely színén, Nagy lábas nevezetű erdejében lévő fák, akár átaljában, akár részenként, 
u m. szil, mocsár, és tölgyfák, árverés útján el fognak adatni. (3)

R i t t e r  Ján. K e r e s t é l y ’ p o s z t ó t á r a
Pesten, (Váczi utcza, a" Vitéznél) épen most tetemesen gyarapítatott mindenféle legújabb 
és legjobb posztó-készítménnyel, ide értvén a’ formaruha-, keresztbe szőtt (croisé), patyo
lat- (moussclin) és cseléd (Jivrée') posztót; továbbá egészen nehéz kettős és egyszerű kazi- 
mirral, divatos nadrágszövetekkel, egészségi és más flanellal ’stb. Kiváltképen ajánlható 
legújabban érkezett mindenféle

Fekete posztója,
melly ritka szépsége és tartóssága miatt különös figyelemre méltó, 's bizonyítja, hogy a’ 
belföldi posztógyárak a* tökéletesség’ magas fokára emelkedtek.

Az ár nála, mint eddig, igen illendőre van szabva.  (3)

(2) Árveresi-hirdetés. Szabad királyi Szeged városa tanácsa részéről közhírré 
tétetik, hogy a’ ns város útezáinak kővel leendő boríttatásáboz megkivántató kőveknek 
törettetése és helybe leendő szállítatására nézve a’ jövő 1836dik esztendei Böjt-elő hava 
9kén a’ polgármesteri hivatal előtt reggeli 9 órakor köz árverés tartatik, mellyre is a’ 
vállalkozni szándékozók a’ megkivántató bánat pénzel felkészülve meghivatnak. Szege
den November 9kén 1835. (3)

F I G Y E L M E Z T E T É S .
( 2 ) Mivel divatújságunk „RAJZOLATOK“ t. Előfizetőink által oily karban van hely- 

heztetve, hogy jövő 1836diki újesztendőtül kezdve, második évi folyamatját, hetenkint 
nem egy és fél ívre, hanem „ ké t  e g é s z  í v r e , “ azaz: szerdán egyre, és szombaton egyre 
fogjuk adhatni, hazafi bizodalommal szólítjuk-fel a’ t. Közönséget, hogy lapjaink iránt ren
delését minélelőbb megtenni méltóztassék; ellenkező esetben, Pártfogóinknak divatnjságunk’ 
első számaival nem fogunk szolgálhatni.

A’ ,,RAJZOLATOK“ jutalmas ára, Nemzeti-képtárral, divatképekkel, a’ legfinomabb 
rézmetszetekkel, nagy negyedrétben, legszebb kiadásban , hetenkinti két ív  m e l l e t t  is, 
az eddigi marad: postán, félívnyi borítékban, 5 . f. p., helyben pedig 4 pengő frt. Előfizet-
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hetni m i n d e n  cs. k. Postahivatalnál; helyben, a* szerkesztőségnél, Doroltya-utc/.áhan 11 rí. sz. 
a. Czigler- házban. Pest, decem. lOd. 1835. Szerkeszti ’s kiadja

M u n k á c s y  J á n o s .  ( 3 )

A’ Tudományos Gyűjtemény’
1836dik e s z t e n d e i

tizenkét kötetjeire,
H o  r v á t  I s t v á n  szerkeszt etése alatt s

(a ’ 2 0 -d ik  é v i  f o l y a m a t r a )
P o s t á n  18 for.; h e l y b e n  14 for. Váltó-Czédulában E l ő f i z e t h e t n i  minden 
cs. királyi Postahivataloknál, Konyvárosoknál, és azon Hazafiaknál, a’ kik eddig 
is szívesek valának az előfizetési pénzeket elfogadni, és

Trattner és Károlyi
Könyvnyomtato-Intézei ében Pesten.

(3) Eladó anyabirkák kerestetnek, és juhteleltetésajánltatik.
Mintegy 300 vagy 400 darab egynyiratú, középszerű , tartani való eladó anyabirkák kerestet' 
nek , egy vagy több helyről megszerzendők, ha mindjárt tőkéstül meddejével együtt lenné
nek is eladók; és párjáért 10 váltó forinttól kezdve 15 váltó forintig, a’ minémüséghez képest, 
ajánltatik. Továbbá felében teleltetésre is Felvállal tátik egész ezer darabig való birka. A’ kik
nek ezen ajánlatokat elfogadni kedvük volna,- szándékjokat bérmentes levél útján a’ Debre- 
czeni Posta-Hivatalhoz megküldeni legelső postával ne terheltessenek, megírván, mellyik 
megyében, melly helyen, és mellyik városhoz mennyire találtatnak az eladó birkák, ’s men
nyi legyen számuk. (3 )

(2) Figyelmeztetés kó'mives- és ácsmesterekre nézve. Szabados
Nagy-Kőrös városa egy egész h u s z á r  s z á z a d  beszállítására alkalmatos k a s z á r n y á t  
szándékozván építeni : e’ végre concursust fog tartani a’ jövő 1836dik észt. Januar 25d. nap
ján , — midőn is az épités azon kőmives- és ács-mestereknek fog áitaladatni, kik azt legke
vesebbért felvállalják, az építésre való materiálékat a’ város adván; mire nézve a'kitett nap
ra az illető kőmives és ács-mesterek Kőrös városa közházánál tartandó árverésre meg- 
hivattatnak. KöltN. Kőrösön Dec. lsőjén 1835. (2 )

A ‘ D una Ví z i ne k  á l l a p o t  j a  « ’ b u d a i  v i s mer t e k us er  i n t  a s  o J e  l e t t  183 5-dikben

Dec. 10-dikén 4 Láb, 3 Hüv. 6 Von.
— 12-dikén 3 Láb, 9 Hüv. 6 Von.
—  14-dikén 3 Láb, 7 Hüv. 0 Von.
— 16-díkán 3 Láb, 4 Hüv. 6 Von.

—  11-dikén 4 Láb, 2 Hüv. 0 Von.
—  13-dikán 3 Láb, 5 Hüv. 0 Von.
— 15-dikén 3 Láb, 10 Hüv. 6 Von.

A* Gabonának Petti piacsi ára Dec, i5-ken 1835.
f.ti.tji m é 
r i  válté gar. tiixta •itrü alább ▼al 6 poxfonyi mérő válté gar. tisxta kSĉ pizerü alábbvalé
Tiftztabűza 1l3| 103; 961 Z ab 33; 32 30
Kétszeres 80 73; 631 Kukoritza 40 38! 36;
Roze 53i 50 46; Köleskáia — 106; 100
Árpa 53; - - K ö les 53|

P  e n  * f  o l  y a m a t.

B é c u  December I2-kén 1815, kőiépár.

S ta tu s  5 pG . k ö té l. 
>* 4  p f *
,, 3-PC.
»» ISSOki köles.

ío iH
9 9 t \  
75 h

1821 ki Status köles —
!834ki .* „  582^
B ank Actiáká —
Cs. a ra n y  pC. agio —

•d
t»



4 9 . S z á m .
HAZAI S KÜLFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
PE ST E N  Szerdán Karácsonhó lüdik napján._______  1835.

M A G Y A R -  ÉS  E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y ,  december Ildikén. A’ Rendek 

kerületi illésekben decemb. 7dikén is a’ Buda és 
Pest közt építendő híd dolgában folytaták tanács- 
kozásikat és Gróf Széhenyi István úrnak az orszá
gos küldőttségi tudósításhoz csatlott véleménye 
elfogadásával végzék-be. Dec. 9dikén a‘ magyar 
nyelv ügye forgott-fen, és az e’ tárgyban lévő 
nehézségek elhárítására Főherczeg Nádorispány 
Ő Fenségének törvényes közbenjárása kéretik. A1 
tegnapi kerületi ülésben a’ legújabb kegyes kir. 
leírás vétetett tanácskozás alá ’s felírás határoz- 
tatott; végre az újabb sérelmekre jött főrendi vi- 
szoniizenet olvastaték.

Ó cs. ’s apóst. kir. Felsége november Lidi
kén költ legfelsőbb határozata által a’ Nagyvára
di deák szertartásit káptalannál főtiszt. Korbéli 
Antal őrkanonok urat éneklő kanonokká; székes- 
egyházi főesperest főtiszt, báró Bernáthflfy József 
urat őrkanonokká; Békési főesperest Delinger 
János urat székesegyházi főesperesté; Krasznai 
főesperest főtiszt. Thezarovics Gábor urat Békési 
főesperesté; Középszolnoki főesperest főtiszt her- 
czeg Hohenlohe Sándor urat Krasznai főespe- 
resté; kisprépost és debreczeni plebánus főtiszt 
Kritsfalussy Ferencz urat középszolnoki főespe
resté; a’ Szepesi káptalannál főtiszt. Yalentsik 
János őrkanonokot éneklő kanonokká; székesegy
házi főesperest főtiszt Fejérváry János urat őrka- 
nonokká ; főtiszt Marc/inkó József kanonok urat 
székesegyházi főesperesté; főtiszt. Nemessányi 
Gáspár kanonok urat Árvái főesperesté; Hybhei 
plebánus főtiszt. Andreánszky Meny hárt urat ka
nonokká; a’ Pécsi káptalannál főtiszt. Paulai Bencz- 
leitner kanonok urat Tolnai főesperesté; Ná- 
dasdi és Szászvári plebánus főtiszt Rihmer Felix 
és Farkas József urakat kanonokokká; végre az 
Egri érseki káptalannál Bodonyi plebánus főtiszt. 
Erőss Gábor, és Egri plebánus főtiszt. Ruttner 

Második Feleszie/idö.

Ferencz urakat kanonokokká nevezni kegyelme
sen inéltóziatott.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége nov. 14diki leg
felsőbb határozata által Egri kanonok Szalai báró 
Barkóczy László Ó Ngát Pankotai főesperesté; 
a’ Győri káptalannál eddig olvasó kanonok fő
tiszt Sailer György urat nagyprépostá ; sopronyi 
főespercst ft. Kovács József urat olvasó kanonok
ká; Mosoni főesperest ft. Ilohcnegger Lőrincz 
urat sopronyi főesperesté : locsmandi főesperest 
f. t. Sághy János urat mosonyi főesperesté; 
Győri főesperest f. t. Feltinger István urat locs- 
mandi főesperesté ; komáromi főesperest f. t. Kar
ner Antal urat győri főesperesté; pápai fóespe- 
rest f. t. Varga János urat urat komáromi főes
peresté; és f. t. Tóth József kanonok urat pápai 
főesperesté méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

0  cs. kir. Felsége dec 4diki legfelsőbb ha
tározata által a’ magyar kir udv. Kamara szám- 
feletii tisoknokát Tessedik Ferencz urat a’ cs. 
kir. közönséges udv. Kamarához fizetés nélküli 
számfeletti titoknokká nevezni kegyelmesen mél
tóztatott.

P o z s o n y  vidékin az idei szüret mennyi
ségére nézve felén) ire ütött-ki, mint a’ tavalyi, 
jóságát tekintve pedig, az 182SdikivaIsem hason- 
lítathatik-öszve. Némelly heg) eken azonban, több 
gazdák nem csak annyi bort szűrtek, mint a’ 
múlt évben, hanem az az 1830dikival is vete- 
kedhetik. — Tek. Esztergom-^ ármegyének dec. 
lOdikén tartott közgyűlésében egyébb tárgy ak 
közt -feljött a’ Pesten építendő magyar színház 
ügye is. Gyűlés végével Tek. Héja Imre alispány 
úr fényes ébéddel fogadd számos úri vendégeit ’s 
itt a több áldomások között a’ honszerető gróf 
Széchenyi Istvánért is poharak ürítettek.

K o l o z s v á r i t  dec. ődikén tartatott ns. Ko- 
lozs vmegyc közgyűlése, mell) ben is felolvas
tatván e. e. jan 29ikén költ, az akkor országo
son egyben gyűlve volt KK. és RRhez intézett
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’s az országgyűlését eloszlató k. k. leírás, vala
mint az ezzel kapcsolatban lévő *s az érd. Fő- 
kormányszékhez intézett ugyan azon napon költ 
k. k. leírás, metlyben a’ többek közt a’ Főkor- 
minyszék további igazgatása módja intéztetik-el; 
határoztatott: hogy egy 0  csász. kir. Felségéhez 
intézett alázatos felírásban, az ország jelen állá 
sa leíratván , mentői előbbi országgyűlése kegyel
mes megengedése iránt esedezzenek. Ugyan ezen 
ülésben megállíttatván, hogy semmi az ország 
jus publicumát tárgyazó dolgok vitatásába ez ú t
tal ne elegyedjenek, némelly magánosok dolgait 
illető felsőbb rendelések, ’s kérelmek tárgyában 
határozások tétettek — Nagyon érdekes vala az 
igen számosán összegyűlt Rllnek példás renddel 
’s csendességgel tartott ezen szép közgyűlésében 
szemlélni: mi módon tudták a’ IIR. buzgó ha
zafi érzéseket, minden hántásokat, sértéseket 
kikerülve, előre látó okos mérsékléssel párosí
tani. Dec. 7dikén a’ jegyzőkönyv ’s 0  Felségé
hez intézett felírás felolvastatván, azok teljes e- 
gyetértéssel helyben hagyattak. Ezután ezen gyű
lés elölülője főispányi helytartó Macskási Pál 
(tinkovai), búcsúzó beszédében a’ RR. szép rend
del csendességgel tartott köztanácskozásokról di
cséretes említést tévén a’ gyűlést bérekcsztette. 
A’ Maros székben alkirály-bírákká kebelei Nagy 
Sámuel, barátosi Szabó Antal és harczói Gálfalvi 
Im re; kir. pénztárnokokká: kir. baczoni Benkő 
Ferencz és s. sz. iványi Szentiványi János; fő
jegyzővé: jobbágytelki Bakó Sámuel; aljegyzők
ké : sz. iványi Gál Elek és kebelei Nagy Dániel 
neveztettek-ki. (Érd. Hír.).

Zágrábból írják: hogy ott éjjel és nappal 
olly vastag köd uralkodik, hogy t —5 lépésnyire 
sem esmérhetni-meg valamelly tárgyat A’ leg- 
idősb emberek sem emlékeznek illy tartós s vas
tag ködre. Az egészségi állapot azonban meg
nyugtató. — G a l a c z b ó l .  Miután October 10 
kétől kezdve folyvást és bőven szakadt volna az 
eső;  november elején kemény hideg, szélvész
szel ’s hóval következett-be, melly folyvást tart 
Még’ 18i9ben sem volt illy korán beállott nagy 
hideg Az itteni és ibrailai kikötőkben 150 hajó 
ál l , mellyek hihetőleg itt fognak telelni. Szára
zon a’ szálítás egészen félbeszakadt. Hidegtől me
revedi ember és állat bőven találkozik. E’ vidé
k e n , melly a’ míveltségben nagyon hátra van , 
vagy sem ni gazdasági épület nincsen, vagy a’ mi

v an , igen nyomorult. A* barmoknak a1 hideg tél 
ellen alig van valami rossz enyhüljük. A’ í r a t 
lanul beköszöntött hideg miatt a kukoriczának 
fele is a’ mezőkön így van a’ dolog a' szürettel 
is. A’ faksáni kerületben, hol legnagyobb a’ bor
termesztés , felényire sincs a’ szüret bevégezve. 
Az élelem, különösen a’ fa drágaság és hiány hi
telt felyűlmúló. — A’ kemény hideg nálunk is 
(Pesten, Budán) beállott; dunánk temérdek jég
gel zajlik; az által járás felette bajos. E’ napokban 
Pesten cstveli 6—7 óra közt egy korcsmárost, 
míg maga földszint szokott foglalatosságit végzé, 
második emeletü szólásán, melly erőszakkal tö- 
retett-fel, 10 ezer forintig kiraboltak. Rajz.

K o l o z s v á r t t  dec. 4dikén. Gróf K o r  n is  
Mihály úr (göncz ruszkai) cs. k. kamarás, er
délyi kincstári val áságos tanácsos, a’ m. tudós tár
saság tiszt, tagja’, élete 3Sdik esztendejében lé- 
lekzőgége sorvadásban Héderfáján múlt hónap 
27dikén megholt. A’ boldogult grófban egy egye
nes lelkű, m unkás, tudományokat kedvellő de
rék hazafi elvesztél méltán fájlalhatni

Stand Ignácz, szabad, kir. Pest - városának 
választott polgárja, több évekig a’ nép érdemes 
szószólója, az e’ lapjainkban nem rég említett 
különös becsű Jettiiii alapítvány segédigazgató
ja és pénztárnoka e’ folyó hónap 13dikánéletének 
65dik esztendejében boldogabb életre szenderült- 
által.

A U S T R I A .
A’ cs. kir. hadseregnél történt változások: 

Főherczeg F rid rik , Károly főherczeg 0  kir. fen
ségének 3dik fia szám Vetti hajókapitánnyá ne
veztetett. Prohaska Ferencz báró altábornagy, 
és az udi. halitanácsnak 2dik alelőlülője Latter- 
mann üres ezred tulajdonosa lett. Báró Rath Jó
zsef generál-őrn »gy Peschiera vár parancsnoksá
gát nyerte. Generál-őrnagyokká léptettek: Ro* 
diczky Károly és Köck Antal ezredesek; ezre
desekké lettek: Ramberg György, Weigl János 
és Kossen Ferencz alezredesek; alezredesekké: 
Jüttner József, Schmid Ferencz, Blankenburg 
H enrik, és Sokollics Spiridion őrnagyok; őrna
gyokká léptettek: báró Eynatten Ágoston, gróf 
Clam-Gallas Eduárd , Jony Filep , Fischer Leo
pold, Weinhuber József, Anders József, Frank 
Sebestyén, és Bukovina Dániel kapitányok. Gróf 
Merveldt Miksa császár huszári őrnagy lett F e
rencz Károly Ő cs. kir. Magosságának hadisegé-
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de. Pruitscliopf Feiencz kapitány és £ambelíÍ 
György hajó-hadnagy liszlb. órnag)ságot nyertek. 
Nyugalomba helyeztettek: Qualenberg Karoly és 
ZsitvayAntal generál őrnagyok; Gerster Teodor 
ezredes; LeovitsMátyás, JStrassoldo János gróf, 
Zuccheri Edmund, báró Zedlitz József és Filaretti 
Ágoston alezredesek; Antony Ferencz, Baithel 
József, Zambelli József és Kusche Ferencz kapi
tányok. Báró Mylius F ridiik  nyugalmazott őr
nagy lett a’ badeni katonai fordőház parancsnoka. 
Peckert Yenc/el nyugalmazott ezredes az Erzsé- 
bet-Terézia intézetnél nyert üres helyet. AVoeber 
Antal generál őrnagy nyerte a’ lengyel kir. sz. 
Szaniszló rend első osztályát; báró JJankelmann 
Vilmos ezredes a’ szászerneszli-herczegiház-rend 
középkeresztjét; St Amhroise Mihály ezredes a' 
sardiniai sz Móricz és Lázár-rend középkereszt
jét; herczeg Liechtenstein Ferencz alezredes u- 
g) an azon rend kiskeresztjét; Mengen Adolf alez
redes a1 szászerneszti hercz. ház-rend kiskereszt
j é t ; Reiche Vilmos alezredes a’ burkus kir. 3dik 
oszt. veres sasrendet; Gróf AValdstein-AYartenberg 
Antal őrnagy az orosz cs. 2dik oszt. sz. Anna- 
rendet; Richer Lőrincz a1 szárdini Sz. Móricz és 
Lázár-rend régibb nagy keresztjét; Wolffram 
Vilmos és Dobrowolski János őrnagyok ; továbbá 
gróf Kollowrat Ferencz kapitány a’ szász-ernesz- 
ti-hercz. ház-rend kiskeresztjét. Bohmann Ferencz 
főhadnagy ugyan azon rend kis keresztjét.

N AG Y B R 1 T A N N I A .
Canada törvényhozó gyűlését oct. 27dikén 

nyitotta-meg Gosford lo rd , 's megnyitó beszédé
nek békítő szelleme jó gyümölcsöket ígér. A’ ka- 
tholikus papságot nevezetesen illy szavakkal dicsé
ré a1 lord: „Anglia különösen fogja védelmezni 
's tisztelni a' jó akaró, munkás és jámbor papsá
got , mellynek gondossága és példája oily nag) 
rendet, nyugalmat cs áldást terjesztett az ország
ra, ‘s ivadékról ivadékra szállolt-át.“  Robert Man
ners lord, Rutland herczeg öccse, ki Vellington- 
nal együtt volt a’ félszigeti háborúban , ’s W ater
loonál is harczolt, több év óta pedig Nord-Leice- 
stershirc conservativ képviselője volt, ezelőtt ne
hány nappal meghalálozott A’ Moriiing-Post saj
nálkozik a’ nemes lord elvesztésén, ’s őt félelem 
és gáncs nélküli igaz vitéznek nevezi. E ’ napok
ban a1 Themse szokatlan élénk látványt mutatott, 
habjain egy egész kereskedő hajó-flotta úszván, 
mell) ek Petersburgból, ’s a’ balti tenger más ki

kötőiből faggyúval, lénhel, kendéiről ’s íehmág» 
gal terhelve jövének.

A’ spanyol thrónbeszédről némelly londoni 
hírlapok így ítélnek : Cöuíier: ;,E’ beszéd , úgy 
hisszük, megfelel a’ köz várakozásnak; Csak igen 
kevés általános változások javallatnak, állhatatos* 
ság és mérséklet fejledezik mindenütt. AJ poígái4* 
háború gyors elvégzése adatik-elő, mint Spanyol- 
ország legelső szüksége. Hogy erre nagy áldoza
tokat kell tenni, megengedi a' beszéd, de a’ gyors 
és teljes siker felől legkevésbé sem kételkedik. 
A' cortes elibe terjesztendő három fontos törvény 
a’ nemzet megnyugtatását Ígéri, de republikánus 
vagy revolutiói ezélzatot éppen nem m utat, mitől 
némellyek féltek. Hogy illy sok rendszabásnak 
kell egyszerre tanácskozás alá jőn i, ez nem a’ 
mostani első m inister, hanem az ő elődei hibája, 
kik a’ kerülheteilen javításokat elmellőzték. Öröm
mel adjuk ezekhez még azt, hogy Madrid és Spa
nyolország nagyobb része el van telve lelkesedéssel 
Mendizabal úr e rán t, ’s mindenből rem élhetni, 
hogy ő rövid időn a’ Jegbölcsebb, okosabb és sze
rencsésebb statusférfiak közé számítatik, kik va
laha Spanyolországot kormányozták.“  Globe: ,,E ’ 
thrónbeszéd ugyanazon előhaladó és szabadelmü 
igazgatási szellemet lehelli, melly a’ spanyol kor
mán) nak minden újabb tettein *s nyilatkozatin 
lengett.“  Radikális True Sun: „A ’ regens király
né beszédében semmi titkolózást, kétértelműsé
get, ál becsületvágyot, melly csak pillanatnyi si
ker után kapkod, nem találunk ; benne minden 
világos, egyszerű és méltó, mint várni lehetett 
a’ nemzet erőlködésé által megújítatott kormány
fői. A’ bírál) né harsány és nem kétértelmű öröm
kiáltásokkal köszöntetett a’ cortes palota felé ko
csizásakor; \ isszatértekor pedig kétszeres lelke
sedéssel fogadtatott. Ez ismét egy bizonysága an
nak , mill) készséggel felejtik-el a’ népek a’ lég
inél) ebb fájdalmakat, sőt a’ rósz kormányzásnak 
egész századjait, mihelyt fensőségök hajlandó 
erántok igazságot mutatni. Némelly alkotmányi 
hatalombiróra nézve ez örömkiáltásokban olly ta- 
nítmány foglaltatik, m elly, ha ő arra hallgatna, 
helyzetét éppen olly irigylendővé tehetné, a’ mii
lyen sajnálni méltó most.“  Ellenben a’ tory Stan
dard így szól: „Az volt nekünk Ígérve, hogy a’ 
szokott thrónheszédektől különböző új thrónbeszéd 
példánya leend az őszinteségnek és részlctekbeli 
pontosságnak; de nem teljesült az ígéret. A’ be

X
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szed, szokatlan hosszúságán kívül, semmiben sem 
távozott-el a’ régi praxistól, miként határozatlan 
szavakban minél kevesebb mondatnék. Fő pont
jait a’ négyes szövetség felőli észrevételek teszik, 
m elly, mint állítja a' királyné, szövetségesei által 
Jélekismeretesen megtartatott; továbbá a’ délame- 
rikai statusok elesmerése iránt kezdett alkudozá
sokra utalás, melly rendszabás magának Spanyol- 
országnak többet használand , mint hajdani gyar
matinak; végre egy új közpénzi rendszer jelenté
se. Remén)t nyilvánít az irán t, hogy Spanyolor
szág uj költsön és adószaporítás nélkül is talál 
eszközöket, nem csak a’ polgárháborút elvégez
ni ’s egyéb statusszükségeket kielégíteni, hanem 
a’ kiil-’s belföldi hitelezők sorsát is javítani és a’ 
statushitelt erősen megalapítani. Szép rem ények, 
de valósításukon, legalább a’ kozeléhb jövő évek 
alatt , kételkedünk. A’ jelentett kisebb reformok, 
ugy látszik, jól meg vannak gondolva és szüksé
gesek; de végrehajtásukat a’ mostani környüle- 
tekben alig várhatni.“

A’ dublini Pilot czikkelyei közt Raphaelről, 
O’Connell ellenfeléről hazug zsidó44 czím alatt 
tétetvén szó, O’ Connell a’ hírlap szerkeztetőjé- 
hez, reform egyesületek alkotása végett írt levelé
ben azt mondja, hogy Raphael nem zsidó, ’s c’ 
szó itt egyenesen gúnynévnek fogna vétetni, mi 
ócsárlást érdemel. Ez még a’ kegyetlen zsidó-ül
dözés régi korának maradványa. Most ugyan már 
nem húzzák-ki a’zsidók fogait,hogy tőlük pénzt csi- 
karhassanak(mint földnélküli János király), fel sem 
akasztják, meg sem égetik őket, hogy a’ többiek 
ijesztés által kénszerítessenek képmutatásra; de 
a’ jelenkori miveltebb zsidók éppen oily sajnosán 
érzették az üldözés mostani nemét, mint elődeik 
a’ durva kor kegyetlenségét. „Nem kellene, ugy 
mond feledni, hogy a’ zsidók nagy, ’s az isteni ki
jelentés szent korában hatalmas nemzet voltak. A’ 
zsidó nemzet, igaz, lebukott, az egész földön 
elszéledt; de ez a’ gondolkodó keresztyént csak 
a' zsidók által megvetett jövendölések pontos be- 
teljesiiltére emlékeztethetné.44

Em lítettük, hogy sir F. Burdett O’Connellt 
kizáratni javalláa’ Brooke klubból, levele, melly- 
ben e’ javallatot tévé, következő: „Uraim , Mió
ta hírlapokban olvasám, mit mondott, mit csele
kedett O’Connell ugy nevezett küldetésében, mint 
e’ klubnak tagja meggyőződést érzék a’ felől, hogy 
ez eseteket komolyan ’s szenvedély nélkül meg

fontolni kötelességünk, m ertáltalok, ugy vélem, 
mindnyájan és egyenként koczkáztafva vagyunk. 
Payne Tamás valahol ezt monda: „Ha olly valami 
történik, mi az emberi természetnek becstelenségé
re szolgál, ez árnyékot vet az emberek charakte- 
rére áltáljában, ’s minden egyes érzi a’ sebet, 
melly az egészen ejtetett.44 E’ közönséges erkölcsi 
maxima leginkább illik a’ válogatott politikai tár
saságokra vagy klubokra Nem tudom minő be
nyomást tehettek más olvasókban ama hírlapi tu
dósítások, de bennem undort’s szégyenítő érzetet 
támasztottak, hogy mint e’ klub tagja én is gyanú
ba jöhetek a’ felől, mintha egy másik tag vise
letében részt vennék, vagy azt legalább elszen
vedném. Szóval mélyen sértetve érzem magamat. 
Most elmellőzök minden politikai vizsgálódást. 
0 ‘Connellnek Raphael úrral közelebb volt dolgá
ban egészen elhallgatom a’ pénzbeli részt, melly 
a’ követek háza, vagy vaíamelly törvényszék, 
vagy mind a’ kettő előtt hihetőleg szóba jövend. 
Csak azt kérdem a’ klub tagjaitól, váljon a’ han
got, mellyen O’Connell úr leveleit Carlow vá
lasztóihoz Raphael úr ellen írta mind ketten tagjai 
leven a’klubnak, magunk közt jóváhagyhatnék ’s 
megengedhetnők-e? A’ vagy csak olly szavakkal 
írattak-e ama levelek, mellyeket miveit polgári 
társaságban egyik ember a’ másik ellen használ
hat? O’Connell úr, Rephael úrról írt második le
velében a’ „szörnyű nagy hazug44 sértő kifejezést, 
mellyet már ezelőtt Cumberland herczegre alkal
mazott , közönséges irlandi szólásformának neve
zi. Ez igen is közönséges szólásforma lehet O’ 
Connell ú rn á l, de senki másnál egész Irlandban, 
hol még a’ falusi nép közt is udvarias, minden 
szó s módbeli durvaságtól idegen viseletét talál
tam. Ha O’Connell úr saját hontársai eránt illy 
szólásformákkal él v a la , nem érte volna el mos
tani vén korát. De ő a* büntetlenségnek olly pont
jára állott, mellyet, a’ szerint a’ mint az ember 
nézi, igen magasnak, vagy igen Iealacsonyitott- 
nak nevezhetni. Minden esetre ő utolsó ember a' 
világon, ki illy nyelven szólani merne; pedig ép
pen neki kellene azt, ha egy kis önérzet van ben
ne , mindenek felett kerülni. Mit gondolnak to
vábbá az urak Wellington herczeg iránt tett nyi- 
latkozásiról ? Ki hallott valaha illy igazságtalan, 
fenhéjazó, rút tettet? Nehezen találtatik az ország
ban olly csapszék, honnan ő ezért ki nem vette
tett volna. Ez gyalázása a’ nemzetnek, megsértő-
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se az egésznek. Napier ezredes ugyan, ki egy 
Wellington tulajdonságit csak jobban tudja mél- 
tánylani, mint O'Connell, Batbbau mondott be
szédekor diadalmason torlá-vissza az ő rágalma- 
zásit. Ha visszatekintek O'Connell viseletére, ír
jon ő bár siralmas levelet keményen megbántott 
barátjához, akár pedig durczásat az „alávaló cs 
vérszomjas w higekhez,“ piszkolja bár a’ sasse- 
naghokat“ — azaz irlandi nyelven a’ szászokat, 
más szóval az angol ellenségeket, vagy pedig, ha 
elámítni akarja őket, dicsérje az ő nemes érzel
müket, őszinteségüket’s igazságszeretetöket; játsza 
bár elcsábított csoportjával a' vasgyúrót; vagy 
mint egy személyben bá? vány és bálványozó , 
hűljön térdre egy római <taíholikus pap előtt, én 
feltételeden szükségesnek tartom, hogy klubunk,  
Charaktere kedvéért, illy tagtól megmenekedjék.“ 

F R A N C Z I A O R S Z Á G
Parisban december 2dikán a’ Napoleon ka

lapját árverés utján dr. Lacroix 1950 francon vet- 
te-meg. Armand Carrel 1920 frankig ígért. Cso
dálkoztak , mint a* Messager ír ja , hogy a’ kor
mánynak ügyvivője és a’ régi hadseregnek egy 
nevezetes férfia sem jelent-meg. — A’ Constitu- 
tionel genuai levelezője írja , hogy Genuához 
orosz hajó-sereg váratik, melly aztán, mint más
kor is említők, Don Carlos ügyét pártolná. Éj
szakról fog-e pedig érkezni, vagy délről; nem 
tudatik. A’ Messager erre megjegyzi: hogy éj
szakról a1 jég miatt jönnie lehetetlen ; a’ mi délt 
illeti, erről sir Josiah Rowley (ángol) hajóserege 
mellett kellene eleveznie az orosz hajóhadnak; 
ez esetben pedig tudná sir Row ley, mit tegyen. 
— Újabb hírek szerént a’ franczia őrizet-sereg 
Anconában tovább is marad. Ilavreben Rarton 
ú r ,  amerikai ügyviselő a’ franczia udvarnál de
cember 2dikán ült hajóra, hogy Uj-jorkba evez
zen. — Bresíben és Toulonban nagy tengerhadi- 
készűletek té te tnek , hogy a’ földközi tengeren 
és óceánon lévő franczia seregek megerősítes- 
senek.

Parquin úr e’ levelet intézé a’ pairszék el
nökéhez: „Paris nov. 30dikán. Elnök úr meltóz- 
tatott engem Fieschi védlőjének hivatalosan kine
vezni. A’ törvény, egyezőleg az emberiséggel, 
nem akarja, hogy a1 legnagyobb vétkes is elha
gyassák bíráji előtt. Szomorú kötelesség nekem 
Fieschit védelmezni a’ vitatáskor; de nem ígér
hetem , hogy ha majd a’ kihallgatás napja e ljö -!

vend , nehány szót találhassak az ő védelmére. 
Mély tisztelettel vagyok ’stb. J. B. N. Parquin.“

Az alsó és felső rhénusi újság Len felin- 
dult azon, hogy a’ straszburgi Münster uj meny- 
kőfogója egyenesen Erwin Steinbachnak, e’ fen
séges vallásos emlék építőjének sírjába vezette
tett, ’s a* munkások kiásták az ő csontjait, mel- 
Iyek még eddig sincsenek eltemetve, sőt a’ ré 
giség barátjai által clhordattak. E ’ gyalázat tetőzi, 
úgy m ond, a’ münster-biztosság vandalismusát, 
melly kevéssel ezelőtt egészen fejérre mázoltatá 
a’ tisztes egyházat; kitűnő elégtételt kíván Erw in 
Steinbach csontjainak megfertőztetéseért.

A1 Messager szerint mindenütt intézetek té
tetnek a’ lotteriák elenyésztése iránt, jövő jan. 
1 sőjétol fogva; Dünkirchenben és Avignonban 
már nem is fogadtatnak-el a’ betételek A’ bel
gák királya ’s királynéja nov. 30dikán indult út
nak Brüssel felé. A’ Moniteur két nov. 2Sdiki 
királyi rendeletet közöl, mellyek szerint Mackau 
báró contreadmiral Halgan viceadmiral helyett, 
Martinique és a’ hozzá tartozó szigetek korm ány
zójává, és az Antillák körül ’s mexicoi öbölben 
lévő hajósereg főparancsnokává neveztetik.

A’ pairszék nov. 30diki ülésében Luneville , 
Nancy és Epinal áprilisi vádlottainak perét foly- 
tatá. Több tanúk vallák, hogy bizonyos Thomas 
által készített lázadási terv szerint meg volt ha
tározva, hogy a’ lázadók éjjel lóra üljenek, ’s 
már a’ pisztolok is készen valának. M athieu, e- 
pinali lakosról Mascarine állítá, hogy ő carbonari 
társaság feje volt, de a’ tanúk vallomásából ki 
nem jö t t , hogy az összeesküvésben részt vett 
volna. Bechet, Nancyból való orvos, mondá, 
hogy ő Thomas és Stiller őrmesterekkel beszélt 
ugyan Lunevilleben , de nem Összeesküvésről, 's 
oda csak egy beteget látogatni ment. Bechetet Cre- 
mieux úr védelmezte. Thomas is azt állítá, hogy 
Bechet sohase akart részt venni az összeesküvés
ben, ’s itt csak tanúként áll; sajnálja, hogy ezen 
ifjú méltatlan az ő ügyébe keveredett ’s a’ vele 
volt barátságért illy keményen kell lakolnia; Be
chet az ő (Thomas) nézeteiben, meglehet, osz
tozik, de neki bűntársa sohase volt. Bechet és 
Mathieu kívánságára több tanúk kihallgattattak,
’s egyik állítá, hogy Mathieu az emberi jusok 
társaságától kapott pecsételt levélre azt mondta 
volna, hogy miután az egyes Hetek elleni törvény 
keresztülment, eloszlatja társaságát. Thomas, ta
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nuló Nancyból, tagadja hogy ott emberi jusok 
társasága létezett, hanem egyszer Bechet meg
holt báttya próbált olly egyesületet alkotni, nem 
pedig Mathieu, Trinocq, ezelőtt dragonyos al
tiszt, hallá, miként Mathieu 1833 aprilisében 
Mascaréne politikai egyesületről tartott beszédé
nek ellenmondott azért, mivel az az ő előlépésé- 
nek árthatna.

Paris egyik játékszínén vagy huszonnégy be
duin jelent-meg, hontársaik pedig ez alatt két 
franczia tengeri tisztet Jenyakaltak. Komet brigg 
Bonához közel Talcuth előtt állott, 's három be
duin gyümölcsöt árult rajta; ezekkel két tiszt 
a’ partra ment vadászni, ’s kis idő múlva pus
kaszó hallatszott; a' kapitány egy sajkát partra 
küld fegyveresekkel, de már akkor a’ beduinok 
elszaladtak a" két tiszt fejével.

S C H W E I Z .
A’ berni Alig. Schweizer Zeitung november 

28dikán e’ czikkelyt közli Aargauból: „Megfog
hatatlan szenvedéllyel rengette a kormány régó
ta a' katholikus egyház ősi intézvényeit, 's ez 
által a’ kath. papságot és népet felizgatta, felbő
szítette. A’ kormán) zó párt hírlapjai sziinetlcn 
piszkolták az egész papságot, ’s gyülölséget, vi- 
szálkodást liintegettek, míg végre Aarau kormá
nya egészen meghasonlott katholikus alattvalói
val, ’s zabolázásukra a’ szomszéd cantonoktól kén- 
telen segítséget kérni. Aargauban polgárok ellen 
fegyverkeznek a’ polgárok. Zürich, Luzern, Ba
sel, Bern katonákat fegyverkeztet, ’s küld a’ 
freiamtba ; a’ főhely Hesz polgármestert Zürich
ből és Munziger kormányi elnököt Solothurnból 
szövetségi biztosokká nevezte, kik nov. 25ikén 
Aarauba érkeztek. Mi ad okot e’ szörnyű hadi 
készületekre? Miért fenyegetőzik polgárháború ? 
Mi aggódtatja Schweizot? Talán az északi hatal
makhoz szövetkezett Francziaország, hogy ho
nunkat feldarabolja ’s elossza, vagy a’ főhely 
ügyvivői által azt tapasztalta, hogy Európában 
közönséges háború készül? Nem! Semmi illycs, 
hanem csupa eskütétel forog-fen, mellyet az u- 
ralkodni vágyó aargaui kormány kíván a’ katho
likus papoktól, ezek pedig letenni készek, ha 
ezt hozzá toll hatják: „Esküszöm mindenre, mi 
a katholika vallással és egyházi törvényekkel 
nem ellenkezik.“  De a’ kormány hallani sem a- 
kar illy pótlékról, hanem feltételeden esküvést 
követel, mire a’ papok annyival kevésbé hajla

nak , mivel a’ többnyire reformátusokból álló 
kormány érzelme nem igen kedvező a’ kath. val
lás , monostorok és papok eránt. A’ kath. nép 
felzendült papjai zaklatásán, ’s azoknak pártját 
fogja. E ’ mintegy 25 ezernyi nép ellen fegyver
ben áll a’ szövetségi hadsereg fele. Az aargaui 
kormány szokás szerént nov. 23dikán felszólítás
sal nyitott útat bayonetjeinek. E’ proclamatió- 
ban kedves polgároknak szólítja a’ kormány azo
k a t, kikre már kardot rántott, ’s a' béke fen- 
tartásáról, egyetértés visszaállításáról és alkot- 
vány megőrzéséről fecseg nekik, de alkalmasint 
csak tréfából; szükségesnek mondja katonaság
gal védelmezni a’ statust, mellyet megtámadni 
senkise szándékozott; illyet is olvashatni benne: 
„M inden, mi eddig történt (t. k. az eskü beho
zása, a’ klastromok inventarisatiója ’stb.) egye
dül a’ status jogainak megőrzésére ’s biztosításá
ra czélzott, mellyeket drága Örökségként vet
tünk atyáinktól, ’s unokáinkra csonkítatlan szá- 
lítani-át kötelességünk.“ Ki hinné, hogy itt nem 
egy monarchának, a’ szármadékok iánczsorán e- 
gész a’ népvándorlás homályáig emelkedő Isten 
kegyelmébőli királyok unokájának szavát hallja, 
ki dynastiájának jogait csonkítatlan akarja tör
vényes utódjaira hagyni. Aargau kis tanácsa és 
landammannja miként feledhetik, hogy ők, mint 
illyenek, semmit-se kaptak örökségben, és hogy 
néhány évvel ez előtt Fischer Merischwandból 
azon néppel, melly ellen most hála fejében há
ború készül, emelte őket a’ kormányi székre? 
Nem érzik-e, mi Ily nevetséges őseiktől kapott 
statusjogokkal hivalkodni, midőn csak az erő
sebb joga forog-fen, és a’ papok feltételeden 
megesketésére kapott örókségi jog nem egyéb, 
mint a’ mostani hatalombírók által kötött hatá
rozat, mellynek visszályt szülő következését ők 
legjobban tudták. Illy szép dolgok után szembe 
nem szökhetnek a’ proclamatio elején álló e’ sza
v a k : „Mi merészen állíthatjuk.“  Ki az aargaui 
kormányzó személyeket, ’s azoknak az alkot
ván) hoz ragaszkodását esm eri, kettős megindu
lással olvasandja a’ proclamatiónak eme végsza
vait: „Kedves polgártársak! Ünnepélyesen es
küdtünk az Istenre, hogy honunk alkotmányát 
külső ’s belső ellenségek ellen hímen megoltal
mazzuk, ’s a’ mindenható védelme alatt, ki drá
ga honunkat már sok veszélyes viharokból atyai- 
lag kiszabadító, hímen is megtartjuk ezen esküt.
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Bízunk őszinte, egyenes érzeimetökhez, hogy 
t i ,  hűségtökbe és az afkotványhoz ’s alkotvány- 
szerii tiszthatósagokhoz ragaszkodástokba vetett 
reményinket bizonyosan igazolandjátok. Aaarau 
nov. 2 1 dikén 1835. Lüsclier landammann *s el
nöke a kis tanácsnak.“

A müncheni politikai újság nov. 29dikén ír
ja : hogy Muri és Bremgarten kerületeket nov. 
26 és 27diken elfoglalták az aargaui seregek, de 
a’ nép bayonetek közt is jóvá hagyja a’ papság 
viseletét. A' nagy tanács elfogadta a1 biztosság ja- 
va lla tit, mellyek oda m ennek: hogy a1 nagy ta
nács a’ kormány lépéseit hagyja jóvá, sőt köszön- 
je-meg; n) ilatkoztassa-ki, hogy az eskü semmire 
sem kötelez, mi a’ katholika vallással és egyházi 
szabályokkal ellenkeznék; hogy a’ kormány tüs
tént eskettesse-meg a1 papokat; a’ hadi rendsza
bások csak annyiban szunjenek-meg, mennyiben 
az o k , melly azokra alkalmat adott, e lhárítatik; 
azon cantonoknak, mellyek seregeket küldöttek, 
szolgalatjuk köszöntessék - meg. A’ nagy tanács 
az eskü magyarázatában némi engedményt adott 
a katholikus papságnak; de kérdés, még így is 
hajlandó leszen -e  az megesküdni.

Zürichi dec. 2diki tudósítások szerint, a’ ka- 
thol. papság, miután a1 nagy tanács nov. 27diki 
végzésénél fogva a’ katholika egyház és vallás 
jusai fentartattak az esküformában, nov. 30dikán 
készséggel ’s csendesen letette az eskü t, ’s igy a’ 
fenyegető baj a’ Ratholikusokra nézve kielégitőleg 
intéztetett-el. A’ seregek már kezdenek kitaka
rodni a’ freiamtból E ’ bölcs ’s békítő határoza
tot Herczog polgármester javallá a’ nagy tanács
nak. Most már ez egész ügyből, melly a1 schweizi 
radikális hírlapoknak alkalmat adott a’ katholika 
egyház, annak feje és szolgái rágalmazására, mi 
marad egyéb, mint az új zürichi újságnak azon 
emberi fenyegetése, „hogy a’ sweizi klastromok 
raboltassanak-ki, ’s a’ szerzetesek, takarékosság
ból lovak helyett, a’ schweizi seregek ágyúji eli- 
be fogassanak!“

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ censurai főigazgatás közelebb határozás 

hogy két kötetből álló könyv előfizetésre csak ak
kor bocsátatik , midőn kinyomtatása már megen
gedtetett; ha pedig két kötetnél többől áll, az 
előfizetés csak akkor h irdette thetik -k i, ha fele 
része már megvizsgáltatott. — Legfelsőbb paran
csolatnál fogva az idegeneknek lefoglalás alatt

megtiltatik külföldi lotteria-sorsokat vinni Orosz
országba ; a’ kik pedig illy sorsokat visznek ma
gokkal , tartoznak azokat a’ határszélről vagy 
mindjárt visszaküldeni, vagy a’ vámhivatal 
pecsétje alatt letenni, olly köteleztetéssel, hogy 
3 hónap alatt elküldendik; különben lefoglaltat
nak; a’ válntisztség a’ sors átvételéről nyugtat- 
ványt ad, de ebben a’ sors száma fel nein jegyez
tetik; ha valamellyik nyer a1 lefoglalt sorsok kö
zül , a’ nyert pénz úgy tekintetik , mintha tiltott 
portékák árulásából jött volna be.

P O R T U  G A L L I A .
A’ Diario do Governo nov. I9dikén közié 

a’ ministerium lemondását elfogadó és új minis
tereket nevező k. végzeteket. Az új ministerium 
már közlött névlajstromához tartozik még Albu
querque úr belső m inister, kiért már hajó kül
detett Madeirába. Campos úr magát jól bíró ke
reskedő ; észtehetségi még ki nem állották a’ pró
bakövet, mert múltkor rövidebb ideig kormányzá 
aJ pénzügyet, mint róla ítéletet hozni lehetett vol
na. Ő igen gazdag, ’s ez már magában is jó aján
lás ; szívből jó hazafi, de gyakran tulságokra haj
landó. Mousinho d’Álbuquerque, ha a’ politiká
hoz is úgy ért, mint a’ chemiához, derék status
férfi leend. Ő 1826ban a’ lissaboni oskolában che- 
miát tanított; 182Sban Angliába költözött, innen 
Terceirába ment, hol a’ puskaporgyártás körül jó 
szolgálatokat tő n ; őszinte férfi, de makacs radi
kális, politikai talentoma pedig még nincs meg
próbálva. Louie marquis dámák ministerének ne
veztetik ; mert ő igen szép férfi, de szépségénél 
és jobb felének Dona Anna herczegasszonynak 
kevély parancsolati eránt i alázatosságánál egyébb 
jelessége nincs is. Yisconde de Sa Bandeira, 
nyólcz testvéreinek legidősbike, kik közűi há
rom D. Miguel alatt szolgált, ’s egyik az ő ü- 
gyéért halt-meg, öt pedig az alkotvány mellett 
harczolt, igen tisztes, fedhetetlen charakterü ’s 
a’ hazában egyik legvitézebb férfi. Terceira her- 
czeg leteszi a’ hadsereg fővczérségét, mert e’ hi
vatal a’ takarékosság rendszerénél fogva meg
szüntetik.

Lissabon, nov. 2ldikén. Több gyalog és két 
lovas nemzeti őr a’ necessidades palotába ment nov. 
18dikán a’ ministerek elbocsátását megköszönni 
a’ királynénak, ki több kaszárnyák előtt elko- 
csizott, ’s magának éljent kiáltatott Lehetetlen, 
hogy Portugal köz ügyei sokáig így folyjanak.
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Campos Ar, új közjcnedclmi minister, az első 
kabineti tanácsban a1 status pénzbukását javallá 
kinyilatkoztatni, mit társai ellenzettek. De a’ sze
mélyes gyülölségból, mellyel Campos úr az előb
bi ministerium , ’s különösen ÍSilva Carvalho és 
Rodrigö da Fonseca Magalhaes eránt viseltetik, 
közönségesen gyanítják, hogy ő ♦IsiiIjeszti a’ 
statushajót, csakhogy bosszúját többessé. Az új 
cortesülés megnyitásakor aligha azzal nem áll elő, 
hogy a’ pénzügyet igen rósz állapotban találta, 
min csak a’ légi számadások eltörlése és új szá
molás által segíthetni. Közelebbi ministersége még 
igrn eleven emlékezetben van,  ’s kineveztetésé- 
nek puszta híre is rémülesbe hozta a’ lissaboni 
tőkepénzeseket. Egyébiránt valamenyi ministerek 
megegyeztek abban, hogy csak fél fizetésért szol
gáljanak; egyszersmind Palmella és Terceira her- 
czegeket ’s Saldanha marsait megtiidakoztaták, 
több hivatalaik közűi mellyiknek fizetését kíván
ják húzni. Hasonlóan meg lógnak kérdeztetni 
mindazok, kik két hivatalt \ iselnek. A’ király
né naponként 400 ezer reist (lOO ft. stlgt.) en- 
gedett-el civillistájából, ’s Braganza herczegasz- 
szony és Dona Isabella Maria infantin is megin
tetett e’ fenséges példa utánzására. Silva Carval
ho úr nov. 17dikén,  ámbár lemondása már a’ 
királynéhoz küldetett, hivatalát addig el nem 
hagyta, míg Wellington herczeg ügyvivőjének 
9000 ft. stl. nyngpénz iránt, molly még D. Mi
guel korából m aradt, utasítást nem adott a' 
nemzeti jószágok vásárlóihoz, min Campos úr 
szörnyen felindult. Terceira herczeg éppen most 
adta-be lemondását a’ fővezérscgről.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ National madridi levelezője szerent a’ 

100 ezer katonát áll is ni akaró végzetnek aligha 
leszen sikere A’ kincstár szüksége neveli e’ rend
szabás kivitelének nehézségét. Arragonia ’s Cata
lonia tartományokban köz felkeléstől lehet tarta
n i, meliy D Carlos ügyét nagyon előmozdítaná 
Toreno gróf és Martinez de la Rosa külföldre u- 
(azásuk ismét híreltetik.

A’ madridi hírlapok nincsenek megelégedve 
az északi háború folyam atával, ’s a’ madridi

őrseregnek is táborba küldetését sürgetik. Malaga 
város nov. I3dikán aláírást nyitott-meg, melly 
a’ legelső nap már 300 ezer reálra ment. A’ gráa
dok 5000 embernek ajánlottak ruhát. A’ hadmi- 
nister olly m unkás, hogy mielőtt három hónap 
lefolyna, 60 ezer ember felfegyverzését remél
hetni. Mendizabal ú r . az elmaradt portugali se
regek m iatt, hírnököt küldött Lissabonba a’ por
tugali királynét emlékeztető levéllel; Maoridban 
nov. 22dikén még nem tudták a’ lissaboni vál
tozásokat.

Miguel del Riego kanonok, Riego generál 
testvére, a’ királynéhoz Londonból intézett le
velében megköszöni O Felségének Riego famí
liája iránt bizonyított igazságszeretetét, egyszers
mind azt nyilatkoztatván , hogy testvérének tisz
telt emlékezete, ’s elvei, mellyek testvérének 
elveivel egyenlők, nem engedik neki azon ke
gyet elfogadni, melly nem a’ nemzettől ered t, 
hanem csak Ő Felségének nemes szíve által a- 
jándékoztatott.

Cordova generál, a’ királynéhoz küldött tu
dósítása szerint, nov. 15dikén Estellát csata nél
kül elfoglalta, ’s nov. Ildikén visszatért Lerin- 
be. Eguia nem fogadta-el az ütközetet, hanem 
apró csatákban 6— 700 embert vesztettek a’ car- 
listák. Cordova igen dicséri serege fenyítékét. 
St. Sebastian mellett Sz. Bertalan erős klastromot 
elfoglalták a’ carlisták, sőt Behobiel is ágyúzni 
készültek; de ITarispe és Nogues generálok olly 
intézeteket tőnek, hogy a’ francziák a’ határo
kon túl fognának lépni ’s Irunt felégetendik; 
miért a’ carlisták felhagytak e’ szándékukkal.

Hogy Isturiz úr az elnökségben megerősíte- 
tett a’ regens királyné által, az oppositio pedig 
Rosa és Toreno exministerek eránti szándékát 
megváltoztatta, ezt onnan magyarázza-ki a’ Me
morial bordelais, hogy Mendizabal úr nov. 16- 
dikán magához hívatván az oppositio főbb tag
jait, javallá nekik, állanának-el a vádló szán
déktól, ’s e’ feltétel alatt ígéri, hogy Isturiz ú r
nak megerősítetését kieszközli a1 királynétól, a’ 
két exminister pedig nem fog megjelenni maga 
helyén. Heves vitatkozás után meglett az egyes- 
ség , miben az oppositio semmit sem vesztett.
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Előfizetési figyelmeztetés a’

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 “
i ránt .

A’ mindjárt lehanyatló 1835 végén, tisztelettel szólítjuk-fel minden rendű Pártfogóinkat *s általánosan a* 
nagyérdemű magyar olvasó Közönséget, hogy a’ jövő 1836ra, mint e1 nemzeti- újság-intézet 31dik p á l y a  
é v é r e  előfizetési rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk küldendő leveleikben, minéJelébb megtenni 
méltóztassanak. így mi is korán megtehetjük előkészületinket, felmentetünk a’ felesleg példányok nyomta
tási költségétől, ’s Olvasóink közűi kinek kinek teljes szánni példánnyal szolgálhatunk. Hogy a’ borítékok 
hibátlanul nyomtattassanak; Előfizetőink teljes czi’mzeteiket olvasható írásban, vagy nyomtatotton kiigazítva 
az előfizetési d í j j a l  együtt felküldetni kérjük.

Politikai lapjaink továbbra is 4-edr. Hasznos Mulatságink pedig nyolczad-re'tben hetenke'nt líe'tszer, 
szerdán és szombaton fognak megjelenni; mind a* Tudósítások, mind a’ Mulatságok sorai azonban szaporí- 
tatni. Betűink, mellyeknél olvashatóbbakat már nem is kívánhatni, a’ mostaniak maradnak. A mi testvér 
lapjaink belső tartalmát, illeti: szabad legyen most is hivatkoznunk többször jelentett szerkeztetési fő tö
rekvésünkre; melly nem egyébb , mint n’ világ legfrisebb történőiéi közűi szemelt kivonatban gyorsan köz- 
Seni mind azt, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy mesterségi ’stb. 
tekintetben hasznos, jó , sze'p, jeles és tanuságos. Midón e’ részben a’ külföld azon nagy Nemzeteire fordít
juk kivált figyelmünket , mellyek a’ világ minden más népeinek tükörül szolgálnak; legkedvesb gondunk 
egyszersmind a1 két testvér Haza erkölcsi J s  polgári jólétét tárgyazó intézi tekről minden szükségeseket köz
leni, gyúlasztani a’ Király ’s Haza szeretetét ’s így felelni-meg folyvást az Olvasók’ ’s idő Kívánatinak. Hir- 
detésink mindenféle gazdasági, kereskedési, művészeti ’stb. jelentéseket, híradásokat ’s figyelmeztetéseket 
a’ legmérséklettebb nyomtatási költség megtérítése mellett elfogadnak ’s tüstént közlenek.

A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok e's Hirdetések előfizetési ára félévre Pesten 
es Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 , postán pedig 10 forint v-czédulnbnn; egész évi előfizetés kétan- 
nyi. Mind ez előfizetés igen csekély volta évenként a’ mellékleteken kívül k é t s z á z  í v n é l  t ö b b r e  
m e n ő  hírlapjainkért, mind a’ napi renden lévő világ-történetek fonlossága reményit el i velünk , hogy e’ 
nemzeti újság-intézet 3tdik pályaévében is sűrű pártolókra találand. 1 Ily tetemes költségű Intézet c?uj án 
a’ hazafiak’ lelkes gyámolítása mellett álihat-fen ’s adhatja vissza a’ Hazának, nemzeti mívelfségünk terjesz
tésével, mit tőle vett.

Mindenféle leveleinket zavar-elhárítás végett ,,a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások Hivatalához“ czím 
alatt bermentesen kérjük küldetni. Azon t. ez. Olvasóinkra nézve . kik űjság-járatási helyüket ollykor vál
toztatni szokták, az unalmas késedelem kikerülése mialt legjobb, ha közvetellen e’ nemzeti újság’ hivatalá
nál tétetik-le az előfizetési pe'nz. A’ cs. k. posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt 
ezután is szíves örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság-intézet gyámolításában hazafi fáradozásukat viszont 
teljes bizodalommal kérve-ki. Pest 1835 decemberében.

A* H a s a i  ’s K ü l f ö l d i  T u d ó s í t á s o k  h i v a t a l a  
(Zöldkert úteza 498. szám alatti házban.}

(1 )  M e g h á m o z o tt  é s  a s z a l t  S o p r o n i  g y ü m ö lc s .  mint: körtvély, ba*
raczk, szilva, Ruszti meggy é s ’cseresznye, — valamint: a’ folyékony egészségi ezukor (ke- 
lompérból) akármelly mennyiségben olcsó áron megszerezhetők

Prückler Ignác* ,
Pesti fűszerárusnál a’ Sebestyén piaczon a" fejér farkashoz, (3 )

Imperial Kalender für das Schalt-Jahr 1836.
von Urosius Andreitsch. Találtatik minden könyv- és műárosnál; ára 20 kr. pengő pénzben.

M ásodik F é le sz ten d ó  1835.
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^2) Haszonberlesi-liirdetes. Szabad kir. Szeged városa tanácsa részéről köz* 

hírré letetik, hogy a’ ns városi úgy nevezett accis jövedelemnek szedhetése, a’ jövő J836dik 
észt. Bőjtelő hava lső napjától az 1839dik észt. Boldog-Asszony hava 3lig, vagyis egymásután 
terjedő három évekig e f. évi Karácsony hava 31 kén a’ polgármesteri hivatal előtt reggeli 9 
órakor tartandó közárverés útján haszonbérbe fog adatni, — mellyre is az azt kibérleni szán
dékozók a’ megkívántaié bánatpénzei ellátva meghivatnak. Szegeden Nov. 30d. 1835. (3 )

(1) Hirdetés. t s ns Zemplén vármegyében helyheztetett Mád városában újon
nan épülvén vendégfogadó, mellyben a’ vendéglő számára 3 szoba, konyha, kamara, pincze és 
nagy ivóház, úgy szinte 9 vendég szoba, istálló és kocsi szín, — nem különben a’ szüret alkal
mával tartandó tánczmulatságokhoz szükséges nagy t á n c z t c r c r a ,  4 mellék szobával, kü
lön konyhával és kamarával ellátva, van; egy v e n d é g l ő ,  ki vagy magát csak a’ vendégfo
gadót, vagy egyetembe a1 tánczmulatság alkalmat is három egymást követő esztendőre jövő 
1836dik észt. Szent György napjától kezdve kibérlené, kerestetik. — A’ kiknek tehát kedvök 
*volna ezen alkalmatosságot, mell} be már többnyire a’ szükséges bútorok megszereztettek, 
kibérleni, jövő 1836diki Februarius 22kén tartandó árverésre Mádra, a’ helybeli számtartó 
P r a m e r  L á s z l ó  úrhoz, kinél addig is a’ kibérlés feltételeit^ úgy szinte Kassán I J j h á z y  
Sándor ügyvéd úrnál megtudhatni, meghívatnak. (3 )

Karácsom és Ujcsztendei ajándékok,
(újonnan érkeztek ’s megszerezhetők Pesten T o m a la  F e r d in á n d n á l , úgymint: játékok, képes 
könyvek , játékszíni és más felállítani való tableauxk , szélyclrakott képek; úgyszinte zseb- 
könyvek ’s művészeti bitietek 1836ra; válogatott legújabb muzsikai darabok, *s a’ legked
veltebb táneznóták Lannertől és Strausstól, minden más egyéb művészeti czikkelyckkel.

T o v á b b á :  G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n '  ig e n  j ó l  t a l á l t  képe, melly olajfestvény, ’s ter
mészeti nagyságú mellkép, az eredeti után igen híven festve E in s le  által, pompás aranyos 
rámában; ára 50 for. ezüst pénzben. Fzen mellképre ahármclly , baszinte természeti nagy
ságban kellene is azt lefesteni, megrendelések a’ fentirtnál elfogadtatnak. ( 2 )

A' Tudományos Gyűjtemény’
1 8 3 6 d i k  e s z t e n d e i

tizenkét kötetjeire,
I I o m á t  1 s t  v án szerkeszt etése alatt *

(a ’ 2 0  dik é v i  f o l y a m a t r a )
P o s t á n  18 for.; h e l y b e n  14 for. Vált ó-Czéd illában E l ő f i z e t h e t n i  tnintlen 
<cs. királyi Postahivataloknál, Könyvárosoknál, és azon Hazafiaknál, a’ kik eddig; 
ás szívesek dalának az előfizetési pénzeket elfogadni, és

Trattner és Károlyi
_________________________________________________ Könyvnyomta^ó-lnlé/e’éhen Pesten.

A  D una  V i z é n e k  á l l a p o t  j m « ' b u d a i  v i z  m é r t é k  s z a r  i n t  a z  o f a l é t  t 1835-dikben

Dec. 47-dikén 3 Láb, 0  Hüv. 0 Von. — 18-dikán 2 Láb, 10 Hüv. 0 Von.
—  49-dikén 2 Láb, 5 Hüv. 0  Von.

Budán, December ltidikán kijött számok: 19. 61. 77. 59. 40.



50. Szám.

HAZAI ’S KÜLFÖLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .
P E S  TE N Szombaton Karácsonhó* I9dik napján. ________________ [83 5.

M A G Y A R -  É S  E R D É L Y  OR SZÁG.
P o z s o n y .  December Lidikén küldetett az 

alsó láblátói a’ fő Rendekhez azon üzenet, melly- 
ben a’ magyar nyelvre nézve Nádorispány Ő Fen
ségének törvényes közbenjárása kéretik. A’ fő 
Rendek is , határtalan bizodalommal viseltetve fő- 
herczeg Nádor O Fenségéhez, egyezőleg kapcso- 
lák kérésüket az alsó tábláéhoz. 0  Fenségepedig 
szíves hajlandóságúnak nyilatkoztatván magát a’ 
törvényes közbenjárásra, ígéré: hogy 0  Felségé
nél teljes igyekezettel fogja előmozdítani a' Nem
zet kívánatit. Mi Yáczi püspök Ő Excjának szó- 
noksága mellett egy küldöttség által tüstént meg
üzentetek a' Rendeknek ’s az ülés mind a’ két 
helyen eloszlott. December 14dikén az országgyű
lés bevégzési határnapját illető alsó táblai üzenet 
olvastatott a’ fő Rendeknél; kik szintén azon egye
ző óhajtástól lelkesítetnek: hogy a’ már országos 
tanácskozásokon keresztül ment tárgyak, még ez 
országgyűlése alatt törvény - erejüekké legye
nek. Mire nézve, rövid lévén az idő, melly alatt 
bezáratni kellene az országgyűlésnek, hogy ő Fel
sége annak meghosszabbítására kéressék , abban 
örömest kezet fognak a’ Rendekkel; de mivel az 
országg)ülést eloszlatási királyi jus világos, min
den jus publicumot illető kérdés eltávoztatását, 
’s a’ felírás eképeni módosítását akarják. Majd a’ 
felírási javallat olvastatván, vitatása más napra 
halasztatott.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége nov. Mdiki leg- 
fensőbb határozata által az Esztergomi fő kápta
lannál az esztergomi zöld mezőről nevezett Sz. 
György prépostjává és székesegyházi főesperesté 
eddig Kolosról nevezett Bold. Szűz apátját és az 
esztergomi várról nevezett Sz. István prépostját 
főtiszt. Miskólczy Márton urat; Sz. István prépost
jává eddig Sz. György mártír apátját ’s honti 
főesperest főtiszt. Sztankovics Antal urat; Honti 
főesperesté pedig Beeli vagy Apátfalva! apát és 
a’ nagyszombati kerület helytartóját főtiszt. Bar- 

M áíod ik  F élesztendő.

takovics Béla urat méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Ő es. ’s apóst. kir. Felsége nov. 27diki leg
felsőbb határozata által Solymosi plebánus Főtisz
telendő Ha r m os László urat az Egri fókáptalan- 
hoz tisztlb. kanonokká nevezni kegyelmesen mél
tóztatott.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége nov. 14díki Jeg- 
fensőbb határozata szerént diakovári kanonok 
Matich József urat Podborjei Sz. Ilona czímzetes 
apátjává méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

0  cs. ’s apóst kir Felsége nov. 19d. legfensőbb 
határozata szerént a Pesti magyar kir. főoskolához 
Esztergomi megyebeli pap ’s a’ nagyszombati püs
pöki lyceumban mathesis-tanító Szabó János urat 
a’ Hittudomány 2dik részének oktatójává; szom
bathelyi megyebeli pap ’s magyar tudós társasági 
rendes tag Szilassy János urat pedig az erkölcsi 
és papi theologiának professorává nevezni kegyel
mesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége cs. k. valós, katfnarás, bán
táblai közbíró, és a’ Zágrábi kérőiéiben tanul
mányi főigazgató gróf Sermage Károly úrnak, 
hogy a’ pápai Sz. Gergely rend kiákéresztjét el
fogadhassa és viselhesse kegyelmesen Megengedni 
méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége nov. 30diki legfelsőbb ha
tározata szerént gróf Serényi János úr kilépése 
által megüresült Szomolnoki bánya-tanácsos-főfél- 
ügyelő, és kerületi bányabírósági tisztségre kap- 
niki bányamester és bányatörvényszéki helyettes 
gróf Nyáry Lajos urat méltóztatott kegyelmesen 
kinevezni.

Ő cs. k. Felsége October 12diki legfelsőbb 
határozata által hadi-pénztári tiszt Felber József 
urat Kassára hadi-pénztárnokká; december 1 sőjén 
költ legfensőbb határozata szerént pedig a’ budai 
főposta-igazgatásnál 3dik ellenőrködő postatiszté 
eddig ugyanott manipuláns postatiszt Zerdahelyi 
Sándor urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.
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Az erd ély i udv. Kanczellária a’ Szabó Ger

gely halála által megiiresült erdélyi számvevőség
re , eddigi alszámvevő Csikcsatószegi Győrffi Mi
hály urat nevezte.

Arad vármegye KK. ’s RR. azon jeles fér
fiúnak, a’ ki nemzetségebeli nagy elődei’ példái
nak nyomán haladva, lelki ’s vagyoni tehetségé
vel is hasznos Intézetek állapításában, teljes igye
kezettel folyvást buzgólkodik; u. m. a’ sok érde
mű gróf Széchényi István úrnak óhajtják magok 
körébe iktattatását ’s érdekeikhez szorosb kap- 
csoltatását iránta lángoló igaz tiszteletük’ jeléül; 
ugyanazért e’ f. dec. 2ki közgyűlésükben a’ ma
gasztalt grófnak megyei Táblabíróságra kinevez- 
tetéseért köz kívánságokat kijelentették.Ugyanazon 
napi gyűlésben: Bohus János táblabíró úr, a’ magyar 
tudós társasági Intézet pénzalapjának gyarapításául 
élete fogytáig évenként fizetendő 200, pgő ftot 
kötelezőleg ajánlván, ezen hazafiui szép példá
nak következésében a’ megyebeli többi birtoko
soknak is , mint számos közhasznú Intézet’ elő
mozdításában tapasztalt buzgólkodóknak felszól- 
líttatásuk másod alispán Atzél Sándor urra bíza
tott. — A’ megyei új kórház belső ’s külsőképeni 
rendbetartása megkívánt még egy, más kötele
ségtől le nem foglalt, ügyes embernek állandóul 
oda alkalmaztatását, a’ mi jelenleg, 200 pgő 
ft rendes fizetés mellett, felügyelői czímzet alatt 
foglalatoskodandó tiszttagnak kinevezte vei meg 
is történvui, ennek a’ tőkepénzek’ kamatjainak 
rendes bctakaríttatását, a’ naponkénti költség
számbavételt , épület ’s minden eszközre szemes 
felvigyázást meghagyó szoros kötelesség ’s száma
dás terhe alatt, biztosító óvás ’s utasítvány mel
lett mindenek átadatása elrendeltetett. Elhatároz
tatott továbbá: hogy az első hasznos ’s több helyen 
utánzásra talált példa’ nyomán a’ megy ei tanács
teremben a’jövő farsangon tánczmulatságok létsze- 
resíttessenek, mcllyek egyenesen a’ kérdéses kór
ház pénzalapját lesznek gyarapítandók.—A’marha- 
hús fontonkénti ára itten 9 krról, !0re emeltetett.

Bu d á n  Scultety István a’ nagymi. magyar 
kir. Helytartótanácsnál lajstomozó decem. ladi
kén; B é cs b e n báró Barkóczy Károly, aranyknl- 
csos, cs. k. őrnagy , az orosz császári Sz. Anna- 
rend és bajor Max-József-rend vitéze életének 
50dikében, december 12dikén ; ugyancsak Bécs-  
b e n a’ főméit, magyar kir. udv. Kanczelláriának 
egyik tanácsosa és Referendáriusa ’s arany sar-

kantyus vitéz báró Schönstein József úr, miután 
már elébb {hitvesét is a' halál által elveszté, dec. 
13dikán életének 44dikében; ismét B é c s b e n  
nagys. felsőbüki Nagy Benedek úr, cs. kir. ka
marás , és a’ főméit, m. kir. udv. Kanczelláriá- 
nál titoknok december I6dikán reggeli 8-| óra
kor; Z s o m b o l y o n  (Torontóiban) Csekonics 
Júlia, született Pribéri Jankovich, néhai cs. kir. 
generál-őrnagy Csekonics József özvegye, ’s a’ 
pesti jótévő Asszonyegyesűlet szeretett elnöke 
életének 53dikában dec. lOdikén meghaláloztak.

Első remete sz. Pál’hajdani m a g y a r  S z e r 
z e t é n e k ,  mellynek dicső emlékét édes Honunk
ban, a’ szerteszét büszkén emelkedő roppant épü
leteinél , eltűnt érdemteljes munkás magyar tag
jai (Csúzy, Ányos ’sat.) inkább örökösítik, na
ponként gyérülő fiai közűi ismét egy jámbor tisz
tes ősz n. t. S z u d a y  E g y e d  úr a’ sirtuli lét
be előment sorsosihoz költözött. A’ boldogult 
1776dik évben sz. esküvéssel köté magát a1 tisz
telt szerzethez. A’ sátorujhelyi és pápai kir. os
kolákban 20 évig tanított. Elvégre beteges álla- 
potja miatt, a’ pápai t. Ferenczi Atyák’ szerze
tesházukban 27 évet, életerejének egész enyész- 
téig egyházi foglalatosságinak hív teljesítésében 
töltvén, a’ f. e. sept. 26dikán életének 84dik 
évében eg y  boldogabb Hazába átszenderedett. Sz. 
béke a' helybeli sírboltba ezerek áldásitól kísér
tetett hamvainak!

P o z s o n y n á l  a hajóhíd december 12dikén 
ismét felszedetett. — S z i g e t v á r o n  (Somogy
bán) az idén is sept. 7dikén fényesen ünneplék 
halhatatlan hősünk Zrínyi Miklós dicső elestének 
évnapját. Sistovnál egy „Veronese“ nevű ausztriai 
pielego, kapitánya Rossal, elsüljedt; melly a’ múlt 
esztendő júliusában sóval indúlt Gallaczból AVid- 
dinbe.

T e k i n t e t e s  n e m e s  P e s t  v á r m e g y e  á l t a l  a ’ s z í n é s z e t  

t á r g y á b a n  k i k ü l d ö t t  d e p u t a t i ó n a k  1 8 3 5 d i k  e s z t e n d e i  s z e n t  

A n d r á s  h a v a  2 9 d i k é n  t a r t a t o t t  ö s s z e i l l é s e  a l k a l m á v a l : 

F e l o l v a s t a t o t t  a ’ b u d a i  m a g y a r  s z í n é s z  t á r s a s á g  f o l y a 

m o d á s a  , m e l l y b e n  a z t  a d j a  e l ő  : h o g y  O c t o b e r  l s ő  n a p -  

j á t u l  ó t a  ö n  e r e j é r e  h a g y a t v a  ,  h a  b á r  h i j á n y o s b  j ö v e 

d e l m e k k e l  i s ,  s e g í t t e t v e  a ’ t e k .  n s  v á r m e g y é t ő l  K á n t o r -  

n é ,  é s  K o v á c s n é  j u t a l o m j á t é k a i k  m e g t é r í t é s e  , ’s a '  m u 

z s i k a i  k a r  f i z e t é s e  p ó t o l á s a  á l t a l  h i t t e : h o g y  v á l l a l k o 

z á s á n a k  a ’ k ö v e t k e z ő  h ó n a p o k b a n  i s  m e g f e l e l e n d .  d e  

a ’ h í d n a k  l e g r o s z a b b  i d ő s z a k b a n  e l v e s z t é s e  e b b e l i  r e 

m é n y s é g é t  e g é s z e n  s e m m i v é  t e t t e ;  —  u g y a n  i s  a ’ r e n d e s
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h a v i  b e r i e t  m i n t e g y  7 0 0  \ á l t ó  f o r i n t r a  m e n v é n , a ’ l e g 

ú j a b b  ’s  l e g j o b b  d a r a b o k  a d a t á s á b a n  i s  t ö b b n y i r e  a ’ 

k ö l t s é g  f e d e z é s é r e  s e m  e l e g e n d ő k  a* n a p o s  j ö v e d e l m e k ,  

’s  e g y b e  v é v e  2 5 7  f o r i n t o t  i s  a l i g  t e s z n e k ,  é s  í g y  a z  

e d d i g  b e j ö t t ,  ö s s z e s e n  9 5 7  v .  f o r i n t  a ’ m á r  l e s z á l l í t o t t  

k i s e b b  s z á m r a  é s  f i z e t é s r e  n e m  i s  s z á l l í t h a t ó  m u z s i k a i  

k a r ,  é s  s e g é d  s z e m é l y z e t  h a v o n k é n t  1 1 0 0  f o r i n t o t  t e v ő  

f i z e t é s é r e  s e m  e l e g e n d ő  5 —  m i n é l f o g v a  , h o g y  m u t a t v á 

n y a i t  f é l b e s z a k a s z t a n i  k é n y t e l e n  n e  l e g y e n , a z t  k é r i : 

h o g y  v a l a m e l l y i k  c a s s á b ó l  n e k i  4 0 0 0  v á l t ó  f o r i n t  o l l y  

m ó d o n  k ö l c s ö n ö z t e s s é k  : h o g y  e z  a ’ t á r s a s á g n a k  a ’ v á r -  

m e g y e  p á r t f o g á s a  a l á ,  ’s  k é s ő b b  k ü l ö n b e n  i s  P e s t r e  

d e r ü l t e b b  i d ő b e n  v a l ó  á l t a l l é p t é v e l  a ’ j ö v ő  á p r i l i s  l s ő  

n a p j á t ó l  k e z d v e  e s z t e n d ő  a l a t t  • ’ t á r s a s á g n a k  e g y m á s 

é r t  v a l ó  j ó t á l l á s a ,  é s  l e k ö t e l e z é a e  m e l l e t t  r é s z e n k é n t  

v o n a t t a t u é k - l e .  V é g z é s .  A ’ K ü l d ö t t s é g n e k ,  s ő t  m a 

g á n a k  a ’ t .  n .  v á r m e g y é n e k  i s  s e m m i  o l l y  r e n d e l t e t é s ű  

p é n z t á r a  n e m  l é v é n ,  m e l l y b ő l  a ’ f o l y a m o d ó  t á r s a s á g n a k  

v a l a m e l l y  s u m m a  k ö l e s ö n ö z t e t h e t n é k , e b b e l i  k é r é s e  

n e m  t e l l y e s í t t e t h e t i k  ;  a ’ m e n n y i b e n  a z o n b a n  k é t s é g e n  

k í v ü l  v a n  : h o g y  h a  a ’ f o l y a m o d ó  t á r s a s á g n a k  s e g e d e l e m  

n e m  n y u j t a t i k ,  a z  s z é t o s z l a n i  k é n y t e l e n í t t e t v é n , e z  

á l t a l ,  h a  m a g a  a z  ü g y  a z o n  s e m m i s é g b e  n e r a  e s i k  i s  

v i s s z a ,  m e l l y b ő l  e g y e d ü l  a ’ t e k .  n .  v á r m e g y e  R e n d é i n e k  

s e m m i  h a z a f i é i  c z é l r a  s z á n t  á l d o z a t t ó l  n e m  i r t ó d z ó  á l l 

h a t a t o s  e l h a t á r o z o t t s á g u k  v o l t  k é p e s  k i e m e l n i ,  m i n d e n  

e s e t r e  k ö v e t k e z é s e k k e l  t e l j e s  s é r e l m e t  s z e n v e d e n d ;  

e z e n  s z e m p o n t b ó l  t e k i n t v e  a* t á r g y  t ö b b o l d a l ú  v i t a t á s r a  

a d v á n  a l k a l m a t ,  a '  k ü l d ö t t s é g  a b b a n  á l l a p o d o t t - m e g  : 

h o g y  m i u e k u t á n n a  a ’ t á r s a s á g n a k  e l m e l l ő z h e t l e n  p á r t o 

l á s r a  c s a k  a ’ h í d  b e t é t e i é i g  l e c n d  s z ü k s é g e  ,  f o l y ó  é v i  

d e c e m b e r  1 - t ő l  k e z d v e  a ’ h í d  b e t é t e i é i g  a ’ s z í n é s z i  s z e 

m é l y z e t  O c t o b e r  e l ő t t i  f i z e t é s é n e k  k é t  h a r m a d r é s z r e  

l e e n d ő  l e s z á l l í t á s á v a l  f ő  s z o l g a b í r ó  S i i n o n c s i c s  J á n o s  

u r n á k  e d d i g  i s  c s ü g g e d é s t  n e m  i s m e r t  d i c s é r e t e s  f e l ü -  
g y e l é s e  a l a t t  p á r t o l t a s s é k , a ’ p ó t l é k  s u m m á n a k  b e j ö v e 

t e l e  a z  ö n k é n y e s  a d a k o z á s o k b ó l  v á r a t t a t v á n .  M e l l y  

v é g b ő l  a z  a l á í r á s i  í v  a ’ K ü l d ö t t s é g  á l t a l  m e g n y i t t a t v á n :  

G r ó f  D e s s e w f f y  A u r é l  u r  r é s z é r ő l  1 0 ;  t á b l a b í r ó  J a n k o -  

v i c h  M i k l ó s  u r  r é s z é r ő l  u g y a n a n n y i  ; G r ó f  T e l e k y  S á .  

m u e l  u r  r é s z é r ő l  2 0 ;  a l i s p á n  F ö l d v á r y  G á b o r  u r  r é s z é 

r ő l  t 0 ; t á b l a  b í r ó  M é r e y  L á s z l ó  u r  r é s z é r ő l  u g y a n a n n y i ;  

f ő  ü g y  v é d  R á k ó c z y  E n d r e  u r  r é s z é r ő l  5 ;  fő  s z o l g a b í r ó  

Z l i n s z k y  J á n o s  u r  r é s z é r ő l  u g y a n a n n y i ; G r ó f  R á d a y  G e 

d e o n  u r  r é s z é r ő l  1 0 ; t á b l a b í r ó  D ö b r e n t e i  G á b o r  u r  r é 

s z é r ő l  ő *  fő  s z o l g a b i r ó  S i r n o n c s i c s  J á n o s  u r  r é s z e ' r ő l  

u g y a n a n n y i ;  e s k ü d t  B e l l á g h  A n t a l  u r  r é s z é r ő l  u g y a n 

a n n y i  ;  v é g r e  a l ü g y v é d  E g r e s s y  S á m u e l  u r  r é s z é r ő l  2

p e n g ő ; ö s s z e s e n  1 0 7  p e n g ő  f o r i n t  h o l n a p o n k é n t !  a j á n 

l a t o k  t é t e t t e k ,  e g y s z e r s m i n d  f e l t e n n i  l e h e t v é n :  h o g y  

a* m e g y e b e l i e k  , k i k n e k  h a z a f i é i  b u z g ó s á g u k  a d o t t  l é t e i t  

e ’ j e l e n  a n n y i  v i s z o n t a g s á g o k  u t á n  á l l a n d ó  m e g m a r a d á s a  
f e l ő l  n a p o n k é n t  b i z t o s a b b  r e m é n y t  n y ú j t ó  i n t é z e t n e k , 

a z t  i l l y  k ö z e l  a ’ k i v í v o t t  c z é l h o z  e l h a l n i  n e m  e n g e d n é k ,  

a ’ K ü l d ö l t s é g  e z e n  m e g á l l a p o d á s a  f e l ő l  o l l y  v é g r e  é r t e -  

s í t t e t n e k  m i n d n y á j a n  f ő  é s  a l  s z o l g a b í r ó  —• n e m  k ü l ö n 

b e n  e s k ü d t  u r a k  a ’ f o l y ó  é v i 3 5 7 8 d i k  s z á m é  k ö z g y ű l é s i  

h a t á r o z a t  f o l y t á b a n ,  h o g y  l e l k e s í t t e t v é n  e z e n  ü g y n e k  

a z  e g é s z  h a z á r a  k i h a t ó i  é r d e k e  á l t a l ,  a z o n  a l k a l o m m a l  „ 

m i d ő n  v e t t  u t a s í t á s a i k h o z  k é p e s t  a ’ G r a s s a l k o v i c h  ő  

h e r c z e g s é g e  á l t a l  a j á n d é k o z o t t  t e l k e n  m á r  é p ü l ő  n e m 

z e t i  s z í n h á z r a  t e e n d ő  a d a k o z á s  v e 'g e t t  a ’ m e g y e b e l i  b i r 

t o k o s  u r a k a t  é s  e g y é b  l a k o s o k a t  f e l s / ó l l í t j á k  , e g y s z e r s 

m i n d  k é r j é k - m e g  a ’ f e n t e b b  e l ő a d ó i t  k ö r ü l m é n y e k  t e 

k i n t e t é b ő l  e z e n n e l  a ’ h í d  b e t é t e i é i g  i s m é t  p á r t o l á s  a l á  

v e t t  b u d a i  m a g y a r  s z í n é s z e k  r é s z é r e  t e e n d ő  s e g e d e l m e -  

z é s r e  i s ,  ’s  a ’ m i t  a z  e ’ c z é l r a  v a l ó  a j á n l a t o k b ó l  b ő 

s z e d n e k , a z t  m i n é l  e l ő b b  m u t a s s á k - b e  t u d ó s í t á s a i k  m e l 

l e t t  a* v á r m e g y é n e k .  K i a d t a  N y  á r  y  P á l  m .  k .  a l j e g y z ő ,

N A G Y B R I T A N N I  A.
A’ Morning-Chronicle tagadja, hogy Anglia 

a’ baleári szigetek átengedése iránt alkudoznék 
Spanyolországgal; mert Anglia , úgy mond, 
már több gyarmattal bír, mint a’ mennyire szük
sége van, ’s újakat szerezni inkább terhére volna 
mint hasznára; de ha csakugyan vágynék a’ ba- 
leari szigetekre, azok iránt alkudozni semmi esetre 
sem választotta volna ez időpontot, midőn Spa
nyolország szabad alkotványért harczol.

Az angol és franczia közönség most nagy 
figyelmet fordított a’ német oskolákra. A’ londo
ni hírlapok kivonatokat közlenek G. P. R. James 
esq. Németország nevelő intézeteiről közelebb 
megjelent munkájából, melly inkább déínyugoti 
Németország oskoláit mint a’ burkusországiakat 
veszi tekintetbe, ’s a’ Globe úgy vél i , hogy Ang
liában amazok inkább is szolgálhatnak mintául, 
mint emezek.

A’ Courier Barton úr, északamerikai ügyvi
vőnek Parisból elutaztára illy észrevételt teszen: 
,,A’ franczia amerikai ügynek kimeneteléről már 
annyit beszéltek, hogy erről ismét hosszasan szól
ni felesleg volna. Mi csak annyit mondunk, hogy 
Barton úrnak és az amerikai követség tagjainak 
nézete szerint, Jackson generál igen fel van in
dulva , és mivel ő gondolatit nem igen szokta pa-
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Iástolni, közelebbi üzenetében kemény szózatot 
várhatni tőle.“ Az Albion így nyilatkozik e’ kér
désről: „Francziaország, mint mondják, 15 ha
jóval erősíti flottáját. Illy óvakodó eszközök bi
zonyosan veszélyt sejdítetnek. Az amerikai ügy 
e’ napok alatt Parisban gyaníthatólag e' készüle
teknél fogva ölte magára komoly színt; mert a’ 
két status közti békesség fenmaradása iránt átal- 
jában most is erős a’ hiedelem. Mind két rész- 
rőli hadi készületek ugyan békítő befolyással szok
tak bírni; de megsérthetik a’ nemzeti büszkesé
get is. Azt csakugyan hiszik, hogy a’ franczia 
tengerhad csendességben hatalmasabbá lön, mint 
gondoltatik, de a’ Courrier francaisnak azon di- 
csekedése, miként az amerikait sokkal felülmúlja, 
e' népet, melly e’ pontban igen hiú, könnyen 
arra bírhatná, hogy Francziaországgal a’ tengeren 
megmérkőzzék.“ A’ Standard pedig így szól ’a 
franczia tengeri készületekre nézve: „Uly tenge
ri erőnek összegyűlését a’ csatornában meg nem 
engedheti Nagybritannia ellenkészületek tétele 
nélkül. Ezen kívül lefegyverzett flottáink és ha
jó műhelyeink egészen a’ franczia becsület kegyel
métől fiiggenének.“

F R A N C Z I  A O R S Z Á G
A’ pairtorvényszék december 5dikén mondá- 

ki ítéletét a Iunevillei ápril vádlott altisztekre. 
Thomas deportatiora; Bemard 20 évi , Stiller és 
Tricolet 10 év i, Caillié 5 évi fogságra büntcttet- 
tek. — Fieschi azon levélre, mellyett Parquin 
írt a’ pairtorvényszék elnökéhez, de másolatban 
Fieschihez is megküldött, igen rósz írásban fele
li : hogy tudja ő, miként védelmére semmi mon
dani való nincsen; nem is akarja, hogy feje meg- 
mentessék; ügyvédre mégis csak van szüksége, 
's ennek Parquin urat választá. Hogy ez őszintén 
kimondja véleményét az ügyről, becsületére szol
gál. — A’ francziák királynéja naponként misét 
szolgáltat az áfrikai expeditio szerencsés kimene
teléért. — Az aixi törvény-oskolánál a’ kormány
zási-jogra nézve is oktatószék állítatott. - -  A’Con- 
servarteur-czímü hírlap felelő ügyvivője Pierret úr 
nov. 28dikán 2 hónapi fogságra és 20 francra 
híintettetett, mivel hírlapja elébb megjelent, mint 
a szükséges cautiót letette volna.

Mackau contreadmirál az antillai hadosz
tály és Martinique kormányzójává, mint a' hav- 
rei journal írja, mindenek tetszése szerint válasz
tatott, ’s ez akármi másnál jobban mutatja az

egyesült statusok és Francziaörszág közti szomo
rú viszátkodás komolyságát. Kiki tudja Ameriká
val kiütendő háború esetében milly nagy fontos
ságúak lennének Martinique és Guadeloupe kis 
czukorszigetek. E’ két gyarmatnak, mint zsák
mányt kiszálító pontoknak, hajóink eleségtárá- 
nak ’s pihenő tanyájának nagy hasznát még nem 
eléggé látta-át a’ franczia követkamara. Fort Royal 
csudálatos révtorka és természeti szép kikötője 
Europa legtökéletesebb réveivel hasonlítathatik 
össze.

Több journálok állíták, hogy az ünnep, 
mellyet a’ lengyel menekvők Parisban nov. 29- 
dikén a1 varsói zendülés évnapján tartottak, Gis- 
quet úrnál nehézségekre talált ’s Thiers úr által 
engedtetett aztán meg. Erre a’ Moniteur megjegy
zi : A’ dolog épen úgy történt most, mint a’ múlt 
évben. A’ politia-praefectus semmi felhatalmazást 
nem adott; mert nem is adhatott olly történeti 
öszvegyűlésre, melly semmi törvény által meg
tiltva nincsen. — A’ Moniteur írja az éjszak ame
rikai ügyre nézve: hogy miután az ügyvivő is 
visszahivatott, a’ franczia kormánynak némelly 
előrendszabásokhoz kellett nyúlnia. Ez oka a’ 
tengerhadi készületeknek. A’ czél tisztán védlő 
Semmi ok nincs reá, hogy had-kiütéstől kellene 
félni; a’ megtámadás semmi esetre semFranczia- 
országtól fog eredni — Parisban naponként szo- 
kottabbá leszen a’ könyv eladást pénznyereséggel 
Öszvekötni. Most ismét olly könyvárverés van 
jelentve, mellynél minden résztvevő könyvén kí
vül 500 franctól 10 ezerig nyerhet. A’ nyereségek 
öszvesége 75 ezer franc

A M E R I K A .
A’ Glasgow Chronicle levelet közöl George 

Thompson úrtól, ki mint a’ rabszolgák felszaba
dításának apostola Északamerikában a1 közelébb 
elkövetett szörnyűségekre sok alkalmat adott, ’s 
majd hogy martyrjává nem lón elővigyázatlan 
philanthropiájának. E’ levél szerint mind az észa
ki mind a’ déli statusok ellenmondtak az email- 
cipatiónak, az abolitionistákat seholse védi a’ tör
vény, statusférflak, papság, különösen pedig a 
sajtó felbőszülve támadt ellenök. A’ foederalisták 
Welsterst akarván elnökségre emelni, Van Burent 
abolitionistának kiabálják. A’ levelező ablaka előtt 
azon reggel, mellyen levelét írá, akasztófa állíta- 
tott-fel, mellyről két zsineg csüggöttde, ’s rajta 
e’ felírás vala: „Lynch bíró parancsolatjára.“
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Mindazáltal meg van győződve a’ felől, hogy 
Nyugotindia példája mély benyomást tőn Észak* 
amerikában, ’s azt mondja, hogy észt* ndeig még, 
a’ naponként fenyegető veszélyek daczára i s , 
tűrni akar.

S C HWE I Z .
Az Allgemeine Schweizer Zeitung így ír: 

„Együgyü ’s ostoba vélemények halmazzal létez
nek ; de világos gondolatok csak itt ott, mint éj
jeli lámpák, ’s csak olly lámpákból világítnak , 
mellyekben meggyújtott korszellem lobog, mi a’ 
nagy sokaságnak igen költséges, mert ennek, ré
gi szokás szerint, csak egyszerű honi olaja van. 
Nekünk sincs ennél egyéb; azért mi egyek va
gyunk a nép nagy többségéxel, mellyel, sovány 
olaja miatt, egy par tuczet korszellemes úgy bánik, 
mint együgyűvel és ostobával. Óh az ostobaság! 
A1 mi együgyü véleményünk az, hogy vallásés er
kölcs a’ status alapjai A’ mi ostoba véleményünk 
az, hogy az Isten és evangélium elmellőzése, ’s 
a’ számos csapszékek és korcsmák csábításai le
rontják ezen alapokat. Együgyü véleményünk az, 
hogy kormánynak legbiztosabb támasza az igaz
ság. Ostoba véleményünk az, hogy önkény, véd- 
egyesületek és seregek ellenére is gyöngíti a’ kor
mányt. Együgyü véleményünk, hogy puszta e- 
rőszak elnyeli ugyan a’ just, de meg nem emész
ti. Ostoba véleményünk, hogy illy emészthetet
lenségektől nagy és kis kormányok gyakran mi- 
sererét kaptak. Együgyü véleményünk hogy jó 
rend a’ statusigazgatásban, ’s hú számadás örö
mére és gyarapodására szolgál az országnak. Os
toba véleményünk, hogy rendetlenség és pazér- 
lás által szerencsétlenségbe taszítatik az ország. 
Együgyü véleményünk, hogy hazafi érzelem az 
idegenek helyett benföldieknek ad hivatalt és 
gyámolítást. Ostoba véleményünk, hogy fran- 
cziák, olaszok, lengyelek és németek nem olly 
schweiziak, mint mi. Együgyü véleményünk 
hogy a’ nép , mellynek a’ választás-rendszer ja
vára van, szorgalmasan meglátogatja a’ választá
sokat. Ostoba véleményünk, hogy nép nélküli 
választások nem népválasztások. Együgyü véle
ményünk , hogy mindennek meg kell adni a’ mi 
az övé. Ostoba véleményünk, hogy más vagyo
nához csak rablók és tolvajok nyúlnak. Együgyü 
véleményünk, hogy az okosság sem az erőset nem 
jngerli, sem a’ gyöngét nem veti-meg. Ostoba vé
leményünk, hogy pofoncsapás igen jól illik a’

szájhősek pofájára, és hogy sok csemetéből 
együtt derék vesszjcsomó leszen. Együgyü véle
ményünk, hogy esküdni nem annyi mint az időt 
nézni. Ostoba véleményünk, hogy eskiiszegés 
megfosztja a’ lelket vagyonától, ’s általa a’status
ban minden, mi isteni és emberi, gonoszság 
prédája leszen. Együgyü véleményünk , hogy 
a’ reformátusok a* reformata a’ katholikusok a’ 
katholika hit szerint viselhetik magokat. Ostoba 
véleményünk, hogy katholikus esküt katholikus 
módon kell tenni. Mindezek együgyü és ostoba 
vélemények, mellyekkel mi, a’ nép többsége tar
tunk. Mégis- és ez utolsó ostoba véleményünk — 
jobb a’ többséggel együgyűnek tartatni, mint vé
kony körben, megvilágosodottakhoz hasonlag, 
új helvétiai lámpaoszlopokként állani.“ Oest. B.

Legújabban érkezett tudósítások szerént a’radi- 
calismus utóbbi szándéka, melly a’catholika vallás 
elnyomásán kívül más dolgokra is ezélzott, megbu
kott. A’ radikálisok biztosan támaszkodva azon 
alaptalan reményre, hogy valami nagy csapás kivi
telenek pillanata már elérkezett, titkokat koczkára 
tevék, ’s a’ nem sikerülésből most már a’ tetszik-ki, 
mi a’ pártokat mindég legnehezebb sulyjal éri, t. i. 
a’nevetséges óldal. A’ kemény téli hónapokban 10 
ezer békés p o l g á r  indítatott*ki lakhelyéből, 
csak azért, hogy ellenséggel ne találkozzék. 
Még a’ pinezék kiiiresítéséig sem ment a’ dolog, 
mire a’ radicalis hírlapok pártfelök barátit felszó
lították. Vallás-háború annyival kevésbé gondol
ható, mivel erre, nehány újságírót kivéve, egy 
igaz helvetus sem hajlandó. — A’ fentnevezett 
hiteles kútfő után küzlöttük az új zürichi újságnak 
azon oktalan fenyegetését is (49 szám .), melly 
mellett hogy az „emberi“ szó mindaz eredetiben, 
mind a’ fordításban „embertelen“ gyáva ’stb. 
epitheton helyett van használva, minden értel
mes olvasó legottan általláthatja. Oest. Beob. 

P O R T U G Á L É I  A.
Angol hírlapok következő okát beszélik lis- 

saboni levél után a’ többször említett ministeri 
változásnak: Némelly katona tisztek nov. 16diki 
végzet által fél zsoldra szórhattak, mivel ez- 
redeiket felizgattak , hogy a’ törvény ellené
re , a’ követválasztásba befollyanak, miért a' 
Spanyolországba indulandó láncsás ezred tiszti 
kara küldötség által kinyilatkoztató a’ király
nénak, hogy mindnyájan lemondanak a’ szol
gálatról , ha társaik előbbi állapotokba vissza
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nem helyeztetnek. A’ királyné, ministeriumát
meg sem kérdezve, megígérő kívánságuk teljesí
tését. E’ történet Saldanha marqtiisnak tudtára 
adatván, összeliívatott a’ ministerium, 's a’ ki
rályné erősen sürgető akaratja végrehajtását; mi
nek következésében a1 ministerek beadtak lemon
dásukat. Fontéira úr nem vala képes új ministe- 
riumot alkotni, 's L o u r c i r o  tír bízatott; 
meg , ki a’ már említett nexeket javallá 0  
Felségének ministerekül. Ez eset felvilágosítá
sául meg kell jegyezni, hogy Portugálban minden
nek , ki valami kis földet bír, vagy közműét 
úz, jusa van választani; de a' katonák nem bír
tak e' tulajdonokkal, noha a' tisztek azt állí- 
ták. Az egész dolog, úgy látszik, előre ki volt 
főzve, ’s Lissabon tiszthatósága készségét nyilvá- 
nítá a’ seregek mozgását g> ámolítani. Most a’ 
katonák zsibongva tódulnak 0  Felségéhöz, vise
letéért köszönetét tenni.

Ugyancsak angol hírlapok Jissaboni nov. 2Idiki 
levelek után állítják, hogy az új ministerium Spa- 
nyolországra nézve az előbbi ministerium rendsze
rét követni szándékozik. Ha ez igaz, úgy nem tud
hatni, mit jelentsen Palmclla herczegnek és társai
nak másodszori kilépése. Azonban Mendizabal úr 
nov. 13kán már tudósítást kapott Lissabonból, hogy 
a’ portugali seregek nem fognak kiindulni, sőt a' 
Spanyolországban lévőkhöz is visszahívó paran
csolat küldetett. De azért Mendizabal úr nem 
változtatta beszédét, meg lévén győződve az ügy 
isméti eligazításáról, mi meg is történt. Más rész
ről a’ Times levelezője nov. 21dikén írja, hogy 
a’ lOdik ezred Mendez ezredes alatt más nap in
dulni készült Lissabonból, 's ezt veti utánna: 
,,E’ seregek mostani kijelelt helye Almeida; de 
azt nem mondhatom, hogy onnan tüstént Spa
nyolországba mennek, vagy nehány hétig fenye
gető állásban maradnak, hogy új ministeri válto
zás kikerültessék.6 Több hírlapok összeköttetést 
gyanítottak St. Priest úrnak Lissabonba érkezte 
és Palmella kabinetjének feloszlása közt; de az 
első, nov. 14dikén elhárított, ministeri kétség ne
hány nappal megelőzte a' franczia követ megér
keztét. Tudva van, hogy ez, a’ Spanyolországba 
küldendő seregek felett támadt kabineti heves vi
tatásból származott. Portugal pénzügye mégis ér
zi a’ vonaglásokat, mellyeket több évek alatt szen
vedett az ország, Spanyolország pénzügye pedig 
nincs olly helyzetben, hogy az expediliói seregre

a1 portugál kincstárból költött pénzt eléggé bizto
síthatná Más részről Portugal nagyobb városai
ban is tetemes őrsereg szükséges, 's még nem tud
ni , a' különben is nem igen számos hadseregből 
10 ezer embert fogyatkozás nélkül el lehet-e sza
kítani. E’ miatt rég kétséges vala, fog-e Portu
gálba valóban munkálódni a' carlista párt ellen. 
Egyébiránt sajnálni lehetne, ha Mendizabal úr e  
segítségtől meg fosztatnék, 's attól lehet tartani, 
hogy a' portugali ministerium változása Madridban 
rósz hatású leend. De a' spanyol ministeriumnak 
c’ miatti elégedetlenségét igen nagyították, mert 
úgy ez a’ felől , hogy a’ polgárháborút csupán 
Spanyolország segédforrásival is elvégzi, nem le
hetne olly bizonyos, mint mindég állítá.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur deeemb. 2diki tudósítása szerint 

Mina general 2000 gyaloggal ’s 200 lovassal, és 
Nat ezredes Valenciából 1800 emberrel, nov. 
2'idikén Conca de Tremphez érkeztek 's a’ carlisták 
a’ szomszéd falukba szaladtak. Arragonián keresz
tül christinos seregek nyomulnak Catalonia felé, 
mi ha igaz, úgy a' carlisták kéntelenek lesznek 
Francziaországbafutni.Az Estelin vidéken csapongó 
carlista banda egészen tönkre tétetett.

A’ kormányi biztosság többsége által készí
tett, ’s a’ nov. 21diki cortesűlésben felolvasott 
választástörvény főbb pontjai ezek: Minden 50 
ezer léleknek egy követe legyen. A’ választók 
23 esztendős spanyolok legyenek ’s következe 
tulajdonokkal bírjanak: 1. Spanyolországban spa
nyol szüléktől, vagy külföldre szakadt spanyol 
atyától származzanak; 2. a’ legtöbbet adózó la
kosok közé tartozzanak; 3. választhatnak az ft- 
gyészek, törvényszéki bírák, orvosi, seborvosi 
doctorok, patikárosok, törvény doctorok, a’ k. 
gazdasági társaságok tagjai, professorok, kivéve 
a’ kezdő oskolai és nyelv-tanitókat; továbbá a’ 
nyugpénzes tisztviselők és katonatisztek, a’ nem
zeti őrség tisztjei, kapitánytól felfelé. A’ válasz
tók lajstromai a’ tartományi biztosságok által 
készítetik egyetértve a’ városi tiszthatóságokkal, 
's e’ lajstromok évenként júliusban közre bocsá- 
tatnak. Ellenmondások a’ tartományi biztosságok
hoz intézteinek, folyamodva a’ statustanárshoz. 
A’ biztosságok annyi választó kerületre oszthat
ják a’ tartományokat, mennyit jónak látnak. A’ 
választó gyűlésben elébb a’ helybeli alcalde viszi 
az előlülőséget, ’s így választatik elnök és titok



nők. Mindenik választó annyi nevet ír , vagy 
irat-fel, mennyi követet választani szükség a’ tar
tomány részéről, ’s ugyanannyi helyettest és egy 
kerületi biztost nevez-meg. Választás után a’ biz
tos a’ tartományi fővárosba megyen a’ jegyző- 
köny vei , ’s ott a’ tartományi biztosság és kerü
leti biztosok összeszedik a’ szavazatokat, ’s a’ 
ki ekkor, akármennyivel is, több szavazatot 
nyer, az leszen követ és helyettes. Hogy valaki 
követnek választathassék, ezek kívántatnak: l. 
25 esztendős, 2. háznép feje legyen; 3. 6000 
reáInyi jövedelemmel, vagy földbirtokban, sla- 
tuskötelezvényekben, vagy kereskedésben ’s műi
parban 240,000 real tőkepénzel bírjon; függet
len ’s tisztességesen éljen; lehet ügyész, orvos 
vagy törvény doctor, literator, tudományok és 
szép mivészetek professora, ha évenként 10 ezer 
reálnyi jövedelme van, végre ki a’ statustól 14 
ezer reálnyi fizetést húz. A’ corteskövet fizetést 
nem kap. Corteskövet, ha a’ kormány által fize
téses hivatalra emeltetik, új választás alá esik. 
A’ helyettesek következő esetekben lépnek-elő : 
1. ha valamelly követ több tartományok által 
választatik , ’s egyiknek választását elfogadja; 2. 
ha a' követ meghal, vagy 3. elbocsátatik. A ’ 
négy baski tartomány most nem osztatik válasz
tó kerületekre, ’s követeik a’ négy fővárosokban 
az ott lévő választók által választatnak.

Madrid, nov. 23d. A’ thrónbeszédre felelő vá
lasz csak két három nap múlva terjesztetik a’ kö
vetkamara elibe. Ha a’ többség elfogadja a’ túlságos 
szabadelmü véleményt, mellyaz estatuto általános 
megváltoztatását kívánja, úgy Mendizabal úr is 
engedni fog a’ nemzeti képviselőség többsége aka
ratjának. A’ portugali ministerium változásának 
híre igen nyugtalanná a’ börsét, de az Estei la és 
Jaca melletti kettős győzedelem igen örvendeztető 
vala. A’ madridi udvari újság ellenmond az an
gol kabinet segédmunkálatit kétségbe hozó balga
tag híreknek.

Madrid, nov. 25dikén. A’ thrónbeszédre fe
lelő válaszjavallatot elfogadá a’ procerek kamarája. 
Ezen irományból világos, hogy a’ pairkamara 
ugyan a’ ministeriumhoz csatolja magát átaljában, 
de függetlenségéről sem mond-le; megtartja szabad 
akaratját, miként egyezését a környülelekhez 
képest adja vagy megtagadja. A’ procuradorka- 
mara felelete csak ma estve bocsátathatik közre. 
Erről még eddig csak annyit tudni, hogy a’ biz
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tosság némelly szakadást'szülhető kérdésekben 
megegyezett. Némi bámulást gerjeszte a’ körül« 
meny, hogy a’ végszerkeztetés nem Galiano és 
Arguelles biztosokra, kiknek észlehetsége legna
gyobb hírben áll, hanem Puyg úrra, a’ biztosság 
egyik legkevésbé esmeretes tagjárá bízatott. A’ 
javallat, mint állítják, mérsékleti kifejezésekkel 
van szerkeztetve. Az egyes pontok csak nov. 
27dikén fognak vitatás alá vétetni, ’s akkor kez
dődik az ülés drámái érdeke. A* ministerium ál
tal előadott választástörvényről különbözőleg ítél
nek. A’ legnagyobb befolyású tagok véleménye 
majd csak vitatáskor fog kitetszeni; azt azonban 
most is tudják, hogy Villicrs úr, angol követ, 
nincs velefmegclégedve. A’ portugali ministerium 
változása nyugtalanságba hozáa’ ministeriumot, ’s 
Mendiz. úr szemlátomást meg van rajta illetődve

Barcelona nov. 27dikén. Az itteni színházban 
nov. 24dikén nagy zűrzavar támadt azért, hogy 
,,a’ belső inquisitio“ czímü darab ismét adása meg 
nem engedtetett, mellyet silánysága mellett is, a 
sok politikai ezélzások miatt, az előtti nap élénk 
tetszéssel fogadott a’ közönség. A’ zaj, heves ki
töréssel fenyegetőzött, ’s az épület felgyújtásától 
lehete tartani; miért a’ tiszthatóság és igazgató
ság eljátszatá a’ darabot, ’s a’ közönség megnyug
tatva Ion. Mina general 10 ezer gyalog formaru
hát parancsolt mielőbb elkészíteni. Az idegen se
reg útban van Catalonia felé. A’ navarrai párt 
Guergue parancsi alatt nov. 19dikén Olianában 
volt. Guergue nagy pénzszükiben van ,’s katonái 
lázadni kezdenek.

Madrid, nov 25dikén. A’ procuradorok mai 
ülésében felolvastatott a’ thrónbeszédrefelelő vá- 
lasz-javallat, melly ugyanazon toliból folyván, 
mellyből a’ thrónbeszéd, nem egyéb, mint ennek 
üres viszhangja, csakhogy a’ pénzügy szövevé
nyes állapotjára nézve voto de confianza (bizoda- 
lom szavazatja) ígértetik a’ kamara résziről. Az 
alkotván) ító vagy megvizsgáló cortes - gyűlésről 
szó sincs benne. A’ procerek tegnapi ülésökben 
különféle biztosságokat neveztek ; ezután kérdező 
a’ kamarai elnök, mit kellessék cselekedni a’ bel
ső adóssági törvényjavallat iránt még fenforgó 
vitatásokra nézve. E’ kérdés biztossághoz utasí- 
tatott; azonban a’ közjövedelmi minister így nyi
latkozók : „Minthogy a’ kormány eszközök kere
sésével foglalatoskodik, hogy a’ belső adósság 
iránt olly törvényt terjeszthessen a’ kamarák éli-
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be, melly szerint a’ hitelezők sorsa nem csak 
megjobbítatnék, hanem az igazságtalanság is , 
melly őket eddig érte, kiegyenlítetnék, a múlt 
törvényhozáskor függőben maradt törvén) t visz- 
szaveszi.44 Ezután felolvastatott a’ thrónbeszédi 
válaszjavallat, melly bői a’ tetszik-ki, hogy a’ ka
mara tisztviselőinek választásakor mutatott füg
getlenségét megtartani akarja. A’ pénzüg) ben 
kívánt voto de confianzát egyenesen nem adja-meg, 
sőt a’ közjövedelmi ministert következőleg in ti: 
,,E’ sok oldalú tárgy (a’ pénzügyi terv) gyors és 
általános javításokat kíván , mell) ek nehezek , s 
vigyázva és okosan kell velők foglalatoskodni. 
Helyzetünk mind külső, mind belső adósságunk
ra nézve, melly utóbbi a’ közelebbi cortesben vi- 
tatatlan maradt, nagy óvakodást és visszatartóz- 
kodást parancsol, hogy ne rontsunk mielőtt épí 
tenénk, ’s a’ hitel hirtelenkedve tett újítások ál
tal kiil-és belföldön kárt ne szenvedjen. A’ kama
ra, esmervén kormányunk belátását és tapaszta
lá s t, nem kétli, hogy e’ tekintetben szükséges 
elő vigyázattal teendi a’ változásokat}  *s az elha
tározottságot okossággal egyesítendi.,0 Felsége ér
demesnek hiszi ezt arra, hogy bizodalommal aján- 
dékoztassék-meg, ’s a* procerek kamarája ott, 
hol illik, nem is tagadja meg azt tőle.“ — Ennyi 
a’ kamarák eddigi munkálódása. A’ ministerek az 
ígért következmények közül még semmit-se léte
sítettek, noha a’ hírlapok elhitetni akarják ve
lünk , hogy állapotunk javításában óriási lépések 
tétetnek. Mendizabal úr politikai ügyességének 
bizonyságául leginkább azon állapotot hozá-fel, 
mellybe Portugált helyezni akará; ő úgy tartatott 
mint teremtője e’ status szerencséjének, és így 
igen meg kellett lepetnie, midőn az ottani nov. 27- 
dikén történt katastropháról tudósítást hoztak ide 
a' hírnökök. Az itteni hírlapoknak tüstént megtil- 
tatott e’ tudósítások közlése. Itt csak nevöket tud
ják az új ministereknek, kiknek feje Loureiro 
ezredes; tudva van , hogy a’ kabinet változta
tása a’ Lissabonban lévő tiszti kar kénszerítésé- 
ből történt, hogy e’ változás egészen ’s egye
dül az angol és spanyol befolyás ellen irányozta- 
tott, hogy a’ portugali segédcsapatok Spanyolor
szágból visszahívattak, a’ lissaboni hírlapok e- 
gyezőleg azt állítják, hogy Portugal az eddigi

kormány által az Örvény szélére vezettetet. Men
dizabal úr itteni párthívei igen felindultak ama 
változáson ’s azt katonainak nevezik, mellyel 
fegyveres erővel kellene elnyomni; ez legcsipő- 
sebb satyrája a’ mostani spanyol ministerium 
eredetének. Mi kövctkezési lehetnek Spanyolor
szágra nézve a’ portugál ministerium változásának 
ha ugyan ez állandó leend, azt Londonban kön
nyebb megítélni. Eddig 4000 portugál ment Za- 
morába, ’s nagy a’ panasz azért, hogy c’ seregek 
(hónaponként 1500,000 reálba kerülnek) a’ spa
nyol kincstárt terhelik , pedig a’ spanyolok Por
tugálban saját költségűken táboroztak.

E G Y V E L G E S H Í R .
Lőwenben (Belgium) december lsőjén szen- 

teltetett-fel a’ Mechelnbőí ide általtett cathol. tudo
mányos Egyetem. Egy londoni könyvkötő nem 
rég délután kapott olly megbízatást, hogy más
nap délelőtti tíz órára 1800 zsebkönyvet köttes- 
sen-be, melly ek Amerikába valának küldendők. 
A’ könyvkötő megfelelt a’ vállalatnak, Műhelyé 
ben 300 ember dolgozik. Angliában a’ ne\ezetes 
férfiak kézírása igen kapós. O’Connell úr már nem 
győzi nevét ’s egy pár szót írva adni az őt sürget- 
ve-kérőknek. Nem rég illy t a g a d ó  választ adott 
egy őt sürgetőnek : „Uram ! Olly gyakran kínoz- 
tatom kézírásomért való kérésekkel, hogy szo
rosan feltettem magamban, mikép azt többé sen
kinek sem adom, szolgája O’Connell Dániel.44 
A’ belgák királyának hoszas párisi tartózkodását 
kétféleképen magyarázzák a’ briisseli hírlapok. 
Némellyek azt mondják: hogy a’ királ)né ismét 
viselős, ’s ezért haladt volna ennyire a’ párisi 
mulatás. Mások úgy vélekednek, hogy a’franczia 
doctrinairek Leopold királyt arra szándékoztak 
venni: bocsátná-el igen liberális ministereit, kik 
Belgiumban olly szabad intézményeket hoztak-lét- 
re, mellyek a’ szomszéd Francziaországnak is 
ártalmára lehetnének. E’ vélemény szerénl de 
Theux, Ernst, d’ Huart és Éváin uraknak kilépni 
kellene a’ ministeriumból. - A’ most Olaszország
ban utazó Dumas Sándor franczia költőt meghólt- 
nak írák a’ franczia hírlapok. Ő pedig Nápolból 
írja, hogy a’ tengeren iszonyú szélvészt állott-ki; 
ez okozá hóit hírét. December elejére Parisba 
szándékozott.
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( 2 )  M e g h á m o z o tt  é s  a s z a l t  S o p r o n i  g y ü m ö lc s ;  mint: körívéi/, ba-
raczk , szilva, It liszt i meggy és cseresznye, — valam int: a folyé onj egészségi c/.u or (, 
lontpérból) akármelly mennyiségben olcsó áron megszerezhetők

Prüchler Ig n á cz ,
Pesti fííszerárusná! a’ Sebestyén piaczon a fejér farkashoz, (3)

Imperial Kalender für das Sclialt-Jalir 1836.
von Urosius Andreitsch. Talált at ik minden könyv- és müárosnál; ára ^0 kr. pengő pénzben.

M ásodik  F élesz ten d ö  1835.

Előfizetési figyelmeztetés a

„ 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 «
i r á n t .

A’ mindjárt lehanyatló 1835 végén, tisztelettel szólítjnk-fel minden rendű Pártfogóinkat ’s általánosan a’ 
nagyérdemű magyar olvasó Közönséget, hogy a’ jövő 1836ra, mint e nemze i- ujs g 1 ,, , , ,  n, pót p-J.fi
é v é r e  előfizetési rendeléseiket postán, vagy egyenest hozzánk h^dendo> leveleikben, m ^  
méltóztassanak. így mi is korán megtehetjük előkészületinket felmenletunk «felesleg 
tási költségétől, V Olvasóink közöl kinek kinek teljes szama példánnyal szolgálhatunk. Hogy a borítékok 
hibátlanul nyomtattassanak; Előfizetőink teljes czínizeteiket olvasható írásban, vagy nyomtatot,an kiigazítva 
az1 előfizetési díjjal együtt felküldetni kérjük. , . . , , ..

Politikai lapjaink továbbra is 4-edr. Hasznos Mulatságink p e d i g d é l b e n  helenkent 
szerdán [és szombaton fognak megjelenni; mind a* Tudósítások , mind a V nrnJnai, f »
tatni. Petőink» mellyeknél olvashatóbbakat már nem is kívánhatni, a mos ania í . . , .
lapjaink belső tartalmát illeti: szabad legyen most is hivatkoznunk tol» szór je en e . . " A.
rekvésünkre ; melly nem egyébb , mint a’ világ legfrisebb történetei kozu szeme * mpfJ»rcéi»i' ’stb
leni mind azt, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagykereskedésii, művészé 1 gy .
tekintetben hasznos, jó , szép, jeles és tanuságos. Midőn e részben a kulfo azo gy’ . ^
juk kivált figyelműnket, mellyek a’ világ minden niás népeinek tükörül szó ga na , g , , J
egyszersmind a’ két testiér Haza erkölcsi ŝ polgári jólétét tárgyazo intézd ekro mi , c . , ,  , . f j  . ,
leni, gyűlasztani a’ Király *s Haza szerete tétS  így fcle!ni-meg folyvást az Olvasok’ - hl ° i ^  
detésink mindenféle gazdasági, kereskedési, művészeti ’stb. jelentéseket, bírái aso a s gy 
a’ legmérsékletlebb nyomtatási költség megtérítése mellett elfogadnak s tüstént koz ene •. ^

Af Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdetések előfizetési ára felierre Pes en 
és Budán borítékban 9 ,  boríték nélkül 8 ,  postán pedig K) forint v.czedula a n ; egesz e\i ,
nyi. Mind ez előfizetés igen csekély volta évenként a mellékleteken knu  i e 8*az  * i •>

m e n ő  hírlapjainkért, niind a’ napi renden lévő világ-történetek fontossága remeny Intézet oui án
nemzeti újság-intézet 3tdik pályaévében is sűrű pártolókra találand. Illy e eme* o ? , , . •
a’ hazafiad lelkes gyámolítása mellett állhat-fen ’s adbalja vissza a’ Hazanak , nemzeti miveltsegunk terjesz
t ésével, mit tőle vett. , , , ,  . .

Mindenféle leveleinket zavar-elhárítás végett „ a’ Hazai ’s Külföldi T u d ó s í t á s o k * " I ? 1 
alatt bérnientesen kérjük küldetni. Azon t. ez. Olvasóinkra nézve , kik ujsag-jara a i y 3
toztatni szokták, az unalmas késedelem kikerülése minit legjobb, ha bozve e en e '■ ^ék-példányt 
nál tétetik-le az előfizetési pénz. A’ cs. k. posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a szokott » 3 « » ^  
ezután is szíves örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság-intezet gyamolitasa an az
teljes bizodalommal kérve-ki. Pest 1835 decemberében. , , , . ,

A’ H a z a i  ’s K ü l f ö l d i  T u d ó i ,  t a s o k  h i v a t a l a  
(Zöldkert úteza 498. szám alatti hazban.J ___
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Ifíabb Kilian György könyvárosnál épen most jelent-meg:

A V R O R A
hazai almanach.

A 1 a p í t á
K I S F A L U D Y  K Á R O L Y .

Fu ly  ta t j a

B A J Z A .
1 9  3  6 .

X V d ik  é v ,  vagy  az új folyam at’ V dik éve.
ACZÉLMETSZETEK: I. Ajánlási rajz. Ií. Kölcsey Ferenc«’ arczképe. III. A’ bűvész. IV* 

Emilia. V. A’ pásztorleány. VI. Cromwell és leánya. VII. A’ haldokló nőtesivér. — Mind 
londoni metszések.

F o g l a l a t :
A* rabló. Ballada. V ö r ö s m a r t y . — Húshagyó kedd. Víg elbeszélés, folytatása a’ , /Vízke
reszt“ cziműnek. K o v á c s  Pál .  — Népdalok. I—V. C z u c z o r .  — Memnon’ szobra. Keleti 
elbeszélés. V a j d a .  — Esdeklés. G a r a y . — Csapodárság. B ú s t a v i .  — A’ költő' éjszakái.
I—III. T ó t h  L ő r i n c z .  — Postasíp. Ga r a y .  — A’ kis leány’ baja. Cs a b a .  — Emlékjelek.* 
G a r a y .  — Halászlegény dala. Baj za* — Pusztai kaland. Elbeszélés. G a a l . — A' túlvilági 
kép. Ballada. Vö r ö s m a r ty . — Csák. B ú s t a v i . — Szláv népdal. S z é k á c s . — Szerelem.  
B ú s  t a v i .  — Lánykám’ szeme. G a r a y .  — Sió. Tündéres rege. F á y  A n d r ás. — Harczban 
haldokló magyar. G a r a y .— Buziáshoz. Sonett. C s a t ó  Pál .  — A’ vándor. T ó t h  L ő r i n c z .
— Kisértet. B ú s t a v i .  — A’ sír. G a r a y .  — Emma. B a j z a . — A’ polgárleány. Komoly elbe
szélés levelekben. K o v á c s  PáI.  — Költő’szerelme. Ga r a y .  — Emlékkönyvbe. C s a t ó Pal .
— A’ bojtár. B a j z a  — Szerelmi levél. G a r a y .  — A’ szép hajadon. Cs ab a. — A’ kedveshez. 
G a r a y . — Kosciusko’ halma Krakkóban. S z é k á c s .  — A’ portugál! gróf. Komoly elbeszélés. 
G a a l .  — Az eljegyzett. B a j z a .  — Szorgalmat iró. Ga r a y .  — A’ bujdosó. E r d é l y i  J á n o s .
— Hűség. H o l l ó .  — A* hontalan. V ö r ö s m a r t y .  — Biztatás. B ú s t a v i .  — Az útas. Ba j z a .
— Honvágy. E r d é l y i  J á n o s . — Szent hely. G a r a y .  — Kemény Simon. I—IV. Balladák. 
V ö r ö s m a r t y .  — A’ biítongóhoz. B ús t a v i . — Az útas. B a j z a .  — Az ideál. Gaal .  — Kis 
leány’ dala. B a j z a . — Vád. K o v á c s  Pá l .  —  Könyörgés. E r d é l y i  J á n o s . — Töredék gon
dolatok. E g y  m e g h o l t ’ n a p l ó j á b ó l .

Ára a’ legfinom abb velínen , selyem  borítékban,
3 pengő forint.

ST  Tudományos és polgári pályán egyiránt kiiünélcg jclrs hazánk Jfianak T. Kö l* 
c s e y  Ferencz -úrnak képével kívánták az Aurora’ szerkeztető-tulajdonosa 's alúlírt ez évi ki
adója az 1836diki Aurora’ becsét nevelni. A’ kép,  mellyel E i n s l e  e’ czélra feste, tökéletes 
Ión, nem kevesbbé annak másolata is , a’ híres bécsi E n d  er’ mesterkezei alatt— de a* met
sző »ent az eredetinek szépségét, sem annak húséget az aczélon vissza nem adta. Â helyett, 
hogy a' köztiszteletben álló férfiúnak egy tökéletlen képével lépne-fel az Aurora szerkezte- 
tője és alúlírt kiadója a’ tiszt., közönség előtt, jobbnak látták annak dolgozását más művész’
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kezére bízni. Ez okból Ender’ másolata külföldre küldetett metszés végett, 's midőn onnan 
a' kép megérkezendik ([az időt hírlapok által fogjuk tudatni), azonnal fogunk vele az Aurora 
tiszt, olvasóinak kedveskedni. J f j .  K iliá n  G yö rg y  , k ö n y vá ro s . ( J)

f i g y e l m e z t e t é s !
(3) Mivel divatújságunk , ,RAJZOLATOK“ t. Előfizetőink [által olly karban van hely- 

heztetve, hogy jövő LS3<idiki újesztendőiiil kezdve, második évi folyamatját, hetenkint 
nem egy és fél ívre, hanem „ k é t  e g é s z  í v r e , “ azaz: szerdán egyre, és szombaton egyre 
fogjuk adhatni, hazafi bizodalommal szólítjuk.fel a1 t. Közönséget, hogy lapjaink iránt ren
delését minélclóbb megtenni méltóztassék; ellenkező esetben, Pártfogóinknak divatujságunk' 
első számaival nem fogunk szolgálhatni.

A’ „RAJZOLATOK“ jutalmas ára, Nemzeti-képtárral, divatképekkel, a’ legfinomabb 
rézmetszetiickkel, nagy negyedrétben, legszebb kiadásban , hetenkinti k é t  ív  m e l l e t t  is, 
az eddigi marad: postán, félívnyi borítékban, 5. f. p., helyben pedig 4 pengő frt. Előfizet
hetni minden cs. k. Postahivatalnál; helyben a* szerkesztőségnél, Dorottya-utczában l ld.  sz. 
a. Czigler- házban. Pest, decem. lOd. 1835. Szerkeszti 's kiadja

M u n k á c s y  J á n o s .  (3 }

(2) Haszonbérlési-hirdetmény, Sz. k. Székes Fehérvár városa részéről 
közhírül adatik,  hogy a’ vásári helypénz, nemkülönben a' vidéki bor, és pálinkának bevi
telétől járó accisa jövedelm ei, és aprólékos kereskedésre szolgáló 3 kis boltjai árverés utján 
0 esztendőre árendába adatni fog: az árendalis esztendőka' vásári helypénz, hasonlóul af 
bor és pálinkától járó accisára nézve most jövő 1836dik észt. Május 5kén, — a' 3 kis boltokra 
nézve pedig azon észt. Április 30dik napján veszik kezdeteket. Az árverés mindnyájokra 
nézve a' most jövő Januarius 5dik napján fog tartatni. Költ Székes Fehérváron, December 
lsó napján 1835. __________________________________________  (3)

(2) Hirdetmény. Nagymélt. m. k. u. Kamarának kegyes rendelése után közzé ada
tik: hogy t. n. Baranya vármegyében kebelezett Mindszenti fiscalis uradalomhoz tartozó Sz. 
Mártoni pusztában jövő 1836d. észt. Jan. l td.  reggeli órákban tartandó árverés útján 83^ mázsa 
legjobb minémüségü hamuzsir, a’ legtöbbet ígérőnek, és a' felsőbbi kegyes helybenhagyás után 
tüsténti kész pénz fizetés mellett el fog adatni. Budán Karácson hava lOkén 1835. (3 )

Ritter Ján. Kerestély’ posztótára
Pesten, (Váczi utcza, a 'V itéznél) épen most tetemesen gyarapítatott mindenféle legújabb 
és legjobb posztó-készítménnyel, ide értvén a' formaruha-, keresztbe szőtt (croisé), patyo
lat- (mousselin) és cseléd (livrée) posztót; továbbá egészen nehéz kettős és egyszerű kazi- 
mirral, divatos nadrágszövetekkel, egészségi és más flanellal ’stb. Kiváltképen ajánlható 
legújabban érkezett mindenféle

Fekete posztója,
melly ritka szépsége és tartóssága miatt különös figyelemre méltó], 's bizonyítja, hogy a' 
belföldi posztógyárak a* tökéletesség' magas fokára emelkedtek.

Az ár nála, mint eddig, igen illendőre van s z a b v a .  (3 )

(3) Árverési-hirdetés. Szabad királyi Szeged városa tanácsa részéről közhírre 
tétetik, hogy a’ ns város útezáinak kővel leendő horíttatásához megkivántató kőveknek 
toiettetése és helybe leendő szállítatására nézve a' jövő 1836dik esztendei Böjt-elő hava
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9kén a’ polgármesteri hivatal előtt reggeli 9 órakor köz árverés tartatik, tnellyre is a’ 
vállalkozni szándékozók a’ megkivántató bánat pénzel felkészülve meghivatnak. Szege
den November 9kén 1835. (3)

(2) Eladandó házak. Győr sz. k. városában a' jövő 1836. észt. Februarius 8- 
dik napján tartandó árverés útján fognak eladatni:

1. A’ belső városban, az úgy nevezett Kiráiy-utczában, 111. szám alatt fekvő nagy,  
egy emeletü szeglet ház,  mellyben: 18 szoba, 4 konyha, 7 kamara, 11 bolt, 1 mé
szárszék, 6 pinczc, 1 istálló, 4 rekesz-padlás, és 1 kocsi szín;

2. A’ majorokban egy épület, udvarral együtt 512 Ü  öles, a’ mellyben: 7 szoba,
1 nagy, és 2 kisscbb konyha,  3 kamara, 1 hat lóra való istálló, egy másik hasonló 
nagyságú istálló, és egy 3dik 12 darab szarvas marhára való istálló, 1 pajta, és 1 pincze; a 
ház mellett egy kis 1017 El öles szőllőskert, 20 pozsonyi mérő alávaló szántófölddel. — 
bővebb tudósítással szolgálhatnak a’ házak' tulajdonosai. (3 )

(3) Haszonbérlési-hirdetés. Szabad kir. Szeged városa tanácsa részéről köz
hírré tétetik, hogy a’ ns városi úgy nevezett accis jövedelemnek szedhetése, a'jövő 1836dik 
észt. llőjtelő hava Iső napjától az I839dik észt. Boldog-Asszony hava 31ig, vagyis egymásután 
terjedő három évekig e’ f. évi Karácsony hava 31kén a’ polgármesteri hivatal előtt reggeli 9 
órakor tartandó közárverés útján haszonbérbe fog adatni, — mellyre is az azt kibérleni szán
dékozók a' megkivántató bánatpénzei ellátva meghivatnak. Szegeden Nov. 30d 1835. f3 )

(2) Hirdetés. Ts ns Zemplén vármegyében helyheztetett Mád városában újon
nan épülvén vendégfogadó, mellyben a’vendéglő számára3 szoba, konyha, kamara, pincze és 
nagy ivóház, úgy szinte 9 vendég szoba, istálló és kocsi szín, — nem különben a’ szüret alkal
mával tartandó tánczmulatságokhoz szükséges nagy t á n e z t e r e m ,  4 mellék szobával, kü
lön konyhával és kamarával ellátva, van; egy v e n d é g l ő ,  ki vagy magát csak a1 vendégfo
gadót, vagy egyetembe a’ tánczmulatság alkalmat is három egymást követő esztendőre jövő 
1 S3Gdik észt. Szent György napjátúl kezdve kibérlené, kerestetik. — A’ kiknek tehát kedvök 
volna ezen alkalmatosságot, mellybe már többnyire a’ szükséges bútorok megszereztettek , 
kiberleni, jövő 1836diki Februarius 22kén tartandó árverésre Mádra, a' helybeli számtartő 
F r a m e r  L á s z l ó  úrhoz, kinél addig is a’ kibérlés feltételeit, úgy szinte Kassán U j h á z y  
Sándor ügyvéd úrnál megtudhatni, meghívatnak. f3 )

. A J D u n a  V t x t n t k  á l l a p  o t j  a « '  b u d a i  v i s m e r t  t'k t x t r i n t  a x  o f e l e t t  \835-dikben

Dec, 20-dikán 2 Láb, 5 Hüv. 0 Von. j —  21-dikén 2 Láb, 8 Hüv. 3 Von.
— 22-dikén 4 Láb, 3 Hüv. 0 Von. 1 —  23-dikán 5 Láb, 7 Hüv. 6 Von.

A* Gabonának P tt t i  piaexi ára Dec, 22-ke'n 1835. P  t  n X f  0 l  y a m a t :
m 4 .
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HAZAI S KÜLFÖLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .
PE STE N Szerdán JKarácsonho* 23dtk napján. 1835.

M A G Y A R -  ÉS E R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y b ó l  december ISdikán. Tegnap 

az alsó táblánál az országgyűlés végnapját illető 
2dik üzenet olvastatván, helybenhagyatott és a1 
szombathelyi káptalan követének szónoksága mel
lett egy küldöttség által a’ fő Rendekhez vitetett. 
Itt is olvastatott az üzenet, s miután a’ szóbeli 
viszonüzenettel javallott felírási változtatást a1 Ren
dek cl nem fogadták, a’ későre nyúlt tanácsko
zás más ülésre halasztatott — Pozsonynál a’ duna 
jege december 17dikén megállóit; ’s délután gya
log már jártak is rajta.

Több napi veszedelmes általjárást okozott 
zajlás utándunánk jege december 22—23. éjjelén 
Pest és Buda között is beállott.

Öcs. k. Felsége december lOdikén költ leg
felsőbb határozatában a’ Zárai  cs. kir. c o l l é g ,  
t ö r v é n y s z é k n é l  megiiresült tanácsosságraob- 
brovazzoi praetor dr. N a g y  József urat; nov. 
2Sdiki legfelsőbb határozata által pedig az Ep e r 
j e s i  g ö r ö g  k á p t a l a n n á l  ottani őrkanonok 
ft. Chira András urat káptalani prépostá mell 
kereszt viselhetési legfelsőbb engedelemmel; ft. 
Hodobay Bazil éneklő-kanonok urat olvasó-kano
nokká ; püspöki titoknok ít. Popovics Bazil urat 
éneklő-kanonokká; Hejő-Keresztúri plébános ft. 
Gaganecz József urat őr-kanonokká ;Csebinyei ple- 
bánus ft. Jacovics Mihály urat oskolai kanonokká 
kinevezni kegyelmesen mcltóztatott.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége nyitrai kanonok 
főtiszt. Tordy György urat gradnai főesperesté ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

P est. Édes öröm említeni, hogy tek. Pest 
vármegyének a’ nemzetiség előmozdításában sem
mi áldozatoktól vissza nem rettenő tiszta hazafi 
indulatja Hazánk különböző részeiben is viszhang- 
ra talál. így legközelébb Szegedről emez érdekes 
sorokat vettük: ,,E’ város lelkes tanácsa, tiszt- 
viselosége és polgársága olly nagy részvétellel és

Második Feleselendő.

l e l k i  ö r ö m m e l  vette az újságlevelekből azon 
tudósítást; miként tek. Pest vármegye addig is , 
míg ama nagyobb ’s dicsőbb nemzeti Thalia tem
ploma elkészülne, egy ideigleni színháznak felé
pítésére fordító nemes figyelmét, hogy az akkor 
mindjárt nyitott aláírás útján e’ czélra folyó de
cemberünk 12dikéig 1010 vforintokat gyűjtött- 
öszve.“ Reményijük, hogy Szegednek e’ hazafi 
példáját több lelkes magyar városink is örömmel 
fogják utánzani!!

A’ könyörülő Szerzet pozsonyi kórházában 
1834. nov. lsójétól 1835. nov. lsőjéig 1052 beteg 
ápolgattatott; kik közűi 128 megholt, 924 pedig 
felgyógyulva bocsátatott-ki. A’ felvett betegek közt 
74 ágostai, 3 cvang. reform. 5 görög, és 3 zsidó 
vallásu volt. A’ szenvedő emberiségre nézve olly 
jótévő hatású Rend öszves 29 kórházában a’ le
folyt év alatt ápolgattatott 18,409 beteg; kik kö
zűi megholt 1641 , felgyógyult 16,768. A’ meg
holtak közt 167 már haldokolva vétetett-fel a’ kö
nyörülő Szerzet kórházaiba.

S z e g e d r ő l  december 12dikén. A’hangászat 
pártfogoló egyesület által létrehozott hangászat- 
tanílás folyó dec. Sdikán tartott próbatételén lát
tuk annak már is érni kezdő gyümölcseit. Mind 
a’ két nemből nagy számmal megjelent közönsé
get egészen meglepé az előhaladás. — A’ tél nálunk 
is kemény hideggel köszönt-be; de az első hideget 
csak hamar esős, és az egészségnek ártó ködös idő 
váltá-fel. Majd ismét derűit lett egünk ; a’ levegő 
meghidegűlt, ’s most már olly kemény hidegünk 
van, hogy két napi zajlás után tiszánk is beállott.

B o n c z i d a .  Folyó hónap II. és I2kén tar
tották nemes Doboka vmegye Rendei itten köz
gyűléseket. Előbb is az országgyűlése eloszlatását 
tárgyazó e. e. jan. 29kén költ, az ország RRhez 
’s az érd. kir. Főkormányszékhez intézett két k. 
leírások olvastatván, határoztatott: egy ő cs. kir. 
Felségéhez intézett alázatos felírással az ország
gyűlése mentői előbbi megadásáért esedezni; melly
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fontos tárgyon kívül semmi más tárgy iránti ta
nácskozásba a5 RR. nem elegyedtek. Érd. Ilir.

K o l o z s v á r i t .  Az erd. kir. Főkormányszék 
méltóztatott B e r i n g e r J á n o s  úr előléptetésével 
ürességbe jött korinányszéki expediturai segéd
tiszti hivatalra kormányszék i jegyző vágási S z a b ó  
Ferencz urat; a’ V e s z p r é m i  Sámuel úr nyugal- 
mazásával pedig az erdélyi tartományi számvevői 
hivatalnál ürességbe jött számvevői tiszti hivatalra 
ingrossista nagy baczoni I n c z e  István urat ki
nevezni. December l ld.  egy szerencsétlen meg 
gyilkoltatok öreg temetési tisztességének valánk 
szemlélői. Nyugalmazott kamarai számvevői ta
nácsos radnótfái S z i l á g y i  József úr életének 
borzasztó erőszakos halál vete véget annak 78dik 
évében. A’ kiil-városban a1 köztemető aljában 
fekvő tulajdon házának egy az udvar felől lévő 
magány szobájában dec. 9re viradó reggeli 5 óra
kor ágyában haha találták, torkán ’s mejjén lát
ható kék foltok erőszakos megfojtását nyilván 
mutatták; két ládáját mell) ben pénzét tartotta, fel
törve, a’ benne volt írásokat szétszórva kapták; 
azon szobához közel, mell) ben meggyilkoltatott a’ 
szomszéd vendég fogadó közkertjén talált lajtorja 
mutatta, hogy a’ gyilkosok azon hágtak-át, kik az 
elragadott pénzzel, mint nyomaik mutatták, a1 
köztemető melletti útra mentek. Ezen gyilkosok 
a1 gonosz tettre már jó előre készültek, mert a’ 
szerencsétlen eset előtt egy héttel a’ meggyilkol- 
tatottnak gonosz-őr kutyája méreggel megetetve 
találtatott. A1 boldogult férfiú 42 esztendőkig foly
tatta pontos szorgalommal kir. köz hivatalát; szor
galmatos , ’s a’ gyűjtöttet még maga kényétől is 
megvonó takarékos gazda lévén, a’ közhírből gaz
dag embernek tartatott. Mint tudatik minden szer
zeményeit még ezelőtt több esztendőkkel tett vég
rendelésében a’ n. enyedi ref. collegiumnak, hol 
tanult, hagyta.

Kézdi-Vásárhely, Oroszfalusi birtokos F e- 
k e t e  József úr juh 29. 1834. a1 kézdi vásárhelyi 
pusztító égés alatt és után is ,  olly ember baráti 
és hazafiui segedelmet mutatott a’ székely katona 
nevelő intézet iránt, hogy ő cs. királyi Felsége 
ezen dicséretes tette elesmeréséii!, a’ 2dik székely 
gyalog határőrző ezered ajánlására, őt e’ folyó esz
tendő august 12. kőit legfelsőbb határozatánál 
fogva a’ polgári becsület arany közép diszjelével 
megajándékozni méltóztatott. Ezen megtisztelő 
dísz-jel f. esztendő oct. 8. innepélyesen adatott által

F e k e t e  József úrnak, az ismét felépítettszékely- 
nevelő-intézet épületében, az azt megelőzött is
teni tisztelet után, ezeredesés a’ 2dik gy alog szé
kely ezered commendánsa Zouba József úr által 
a’ katonai és polgári tisztségek, a5 sorba kiállott 
katona növendékek ’s számos örvendő nép jelen
létében.

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Nehány hetek óta az újság-lapok sokat írtak 

azon beszédről, mellyet Russzia császárja Varsó 
városának egy küldöttségéhez tartott, és különféle 
hírlapok, névszerint a’ Journal des Debats, e’ 
beszéd ellen a’ leghevesebb szitkokra fakadtak. 
Ragaszkodva elvünkhöz, melly szerént a’ fejedel
mek beszédeit, mint hivatalos irományokat, csak 
akkor bocsátjuk-közre, midőn hiteles kútfőből let
tek előttünk tudva, e’ beszédet mindeddig nem 
közlöttiik. Most a’ december 3dikán költ peters- 
burgi journálban e’ czikkelyt olvassuk:

„Miután a’ Journal des Debats közié a’ sza
vakat , mellyeket a’ császár Varsón keresztül 
útaztakor e’ város küldöttségéhez intézett, azokra 
épen olly utólatos mint ravasz jegyzéseket tett; 
mi az állandóság és rend elveivel, mellyekhez 
szabja magát darab időtiil e’ hírlap, nyilvános 
ellenkezésben áll. Parancsolatot kaptunk, hogy 
a’ Journal des Debats e’ czikkelyeit kinyomtassuk, 
mikép Oroszországban tudva legyenek. Egy illy 
közzététel (publicitás) egyetlen válasz, mellyet 
azon czikkeJyek érdemlenek; midőn ez egyszers
mind azoknak legcsipősebb kritikája is , mert ez 
(a’ publicitás) mutatja meg, milly kevés becsiiek 
itt egy gyáva gyúlőlségnck megtámadásai, mel- 
lyek a’ császár tettei vagy szavai ellen intéztei
nek. A’ beszéd, mellyet a’ császár Varsóban tar
tott , egész Russziában a’ hűség és nemzeti ragasz
kodás egyakaratú érzetével fogadtatott; Lengyel- 
országban is belső meggyőződéssel, és mint ko
moly ugyan, de üdves igazság kifejezéséül kellett 
annak fogadtatnia. Mert nem az által biztosítjuk 
a’ népek békességét , hogy szenvedelmeiknek hí
zelkedünk. Hogy a’ császár lengyel alattvalóinak 
nyugodalmát és jólétét tartósan biztosítaná, így 
kelletthozzájok szólnia: „„maradjatokhívek kö
telességükben, és a’ történteket elfelejtetitek; vi
gyázzatok magatok országtok csendességére; óv
játok azt lázító íratok terjesztésétől, és annak jó
létét megerősíteni fogjátok; neveljétek gyerme
keiteket a’ vallás és uralkodótok eránti hívség
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elveiben, így azoknak boldog jövendőt készíttek; 
legyetek várostuk belső csendességének őrzői, így 
Sándor-fellegvára csak oltalmatokra leénd; ellen
kező esetben magatoknak, és hazátoknak megmér
hetetlen szerencséi lenséget okoztok !“ “ Ezek az 
igazságok, mcllyeketszükség volt, hogy a’ császár 
és király Varsó küldötteinek tudtokra adna. De 
még a’ következő nevezetes szavakat is mondá, 
mellyeknek közlését a’ Journal des Debats szor
galmatosán kikerülte: „„Már régen megengedtem 
én az ellenem és házam ellen intézett sértéseket. 
Egyetlen kívánságom a’ rosszat jóval fizetni-vissza, 
’s akaratotok ellen szerencséteket mozdítani-clő. 
Isten előtt esküdtem erre, és esküvésemet nem 
szegem-meg.“ “ A’ bocsánat és békének e’ szavai 
hallhatóan mondattak; visszahangzanak ezek min
den lengyel szívében, ki fejedelméhez hív,  ‘s ha
záját valóban szereli; ugyanezek, biztosan re
ményijük, az ország ismét feléledő jólétének zá
logául szolgálnak. Csak Lengyelország boldogsá
ginak ellenségei hamisíthatják-meg vagy hallgat- 
liatják-el ezeket.“

Következő orosz császár 0  Felségének beszé
de, mint azt a’ Journal des Debats november 11 kén 
közié: „Tudom uraim, hogy beszédet akartak hoz
zám intézni; tudom beszédük foglalatát is ; de hogy 
egy hazugságtól megkíméljem az urakat, kívánom, 
hogy e’ beszéd ne tartassék. Igenis, uraim, hogy 
egy hazugságtól megkíméljem; — mert tudom, 
hogy nem akép éreznek, mint velem elhitetni akar
ják. De hogy is hihetnék én az uraknak, minek- 
utánna ugyan ekép beszéltek a’ revolutio előesté
jén? Nem magok az urak beszéltek nekem öt, 
nyólcz esztendővel ez előtt hívségről, engedelmes
ségről , ’s nem az urak tettek ragaszkodásokról 
legszebb Ígéreteket? Kevés napokkal későbben, 
megszegték eskiivésoket és irtózatos tetteket kö- 
vettek-el. Sándor császár, ki többet tett az urak
ért, mint egy orosz császárnak kellett volna tenni, 
ki az urakat jótéteményekkel halmozta, ki az urak' 
nak inkább kedvezett, mint tulajdon alattvalói
nak, és az urakat legvirágzóbb és boldogabb nem
zetté emelte, — a’ legfeketébb hálátlansággal ju
talmaztatott. Az urak soha legkedvezőbb állapot- 
jókkal sem voltak megelégedve, ’s végre ön ke
zeikkel ronták-le boldogságukat. Igazságot szólok 
én itt az urakhoz, hogy költsönös állásunk vilá
gos legyen, és tudják az urak, mihez tartsák ma
gukat ; mert a’ zendülés után először látom és szó

lok most az urakkal. Uraim ,  tettekre nem sza
vakra van szükség, a’ megbánásnak szívből kell 
eredni. Felhevülés nélkül beszélek, az urak lát
ják, hogy nyugodt vagyok. Semmi bosszú nem 
forr én bennem, és az urakkal akaratjok eliea 
jót teszek. A’ marsai, kit az urak itt látnak, tel
jesíti akaratomat, gyámolít czéljaimban és egy
szersmind az urak javáról is gondoskodik. (Ekkor 
a’ küldöttség tagjai meghajták magokat Paskevitsch 
marsainak.) Ej, uraim! mit jelentenek e’ hajlongá- 
sok? Mindenek előtt kotelességit teljesítse az em
ber ’s magát becsületesen viselje. Uraim! két do
log közt választhatnak: vagy megmaradnak egy 
független Lengyelország felőli ábrándozásukban, 
vagy nyugodtan és mint hív alattvalók élnek kor
mányom alatt. Ha pedig tovább is makacson ma
radnak külön nemzetiség, független Lengyelország 
’s több illy rém-képekről való álmodozásikban, 
csak nagy szerencsétlenséget okozhatnak magok
nak. Egy fellegvárat építtettem itt, ’s ezennel ki
nyilatkoztatom az uraknak, hogy a’ legkisebb lá- 
zadásra-halomba lövőldöztetem a’ várost ’s Var
sót semmivé teszem; és bizonyára, nem én fogom 
azt ismét felépíttetni! Fáj nekem, hogy így kell 
beszélnem az urakhoz; kínos egy uralkodónak így 
bánni alattvalóival; de tulajdon javokra mondom 
ezt az uraknak. Rajtok áll,  uraim, a’ múltat el
felejtetni; csak viseletűk és kormányom eránti en
gedelmességük által érhetik azt el. Tudom, hogy 
a’ külfölddel levelezés foly, hogy csábító nyom
tatványok küldetnek ide, és hogy az indulatok 
megrontása vétetett czélba* De illy határral, mint 
az uraké, a’ világ legjobb politzíája sem gátolhatja- 
meg az eféle titkos egybeköttetéseket. Magoknak 
az uraknak kell e’ politziát tenniek, hogy a’ rósz 
elhárítassék. Ha gyermekeiket jól nevelik, és 
azokba a’ vallás és uralkodó eránti hívség elveit 
oltják, jó úton fognak azok maradni. Közepette 
mind azon nyugtalanságoknak, mellyek Európát 
mozgatják, mind azon tanítmányoknak, mellyek 
a’ társasági épületet rázkodtatják, csupán Russzia 
maradt erősen és bontatlanul. Hidjék-el nekem , 
uraim, ez országhoz tartozni ’s oltalmával élni 
valódi szerencse. Hajói viselik magokat, ha min
den kötelességeiket teljesítik, az én atyai gondom 
is mindnyájokra kiterjedénd, és a’ történtek elle
nére is, kormányom mindenkor az urak javát fog
ja munkálni. Jól eszökben tartsák, miket itt mon
dottam.“

)(
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N A G Y B R I T A N N I A .

Raphael ex-sheriff a’ kir. társaság tagja a- 
kart lenni, de a’ nov. 26diki választó gyűléskor 
kimaradt, pedig ritkán esik-mcg, hogy e’ társa
ság a’ kandidátust visszavesse. Raphael úrnak 
Munster gróf, Brougham lord és több fő szemé
lyek által aláírt ajánló levele volt, de ő ezt, egy 
ministeri hírlap szerint, elébb kapta, mint a’ par- 
lamentba juthatásra O’Connel segítségét kérte vol
na. A* Times azt mondja : Ma Raphael úr nem 
vala alkalmas tudományos társaság tagjává lenni, 
úgy ez némileg megnyugtató oka volna elmellőz- 
tetősének; de nem hihetni, hogy őt ez esetben 
öt illető bíró ajánlotta volna, kik az ajánlásért 
mindég felelni tartoznak. De ha a’ társaság e’ tet
tével azt akará kimutatni, mi nagyon hihető, hogy 
O’Connellt Raphael ellen védelmezi, így czélját 
’s kiváltságait igen balul ’s fonákul érté, pártfe- 
ícs alacsonyságra vetemedett, ’s eloszlatást érde
mel. Raphael úr tagja az ásiai társaságnak és 
Brooke klubnak, ’s az utóbbiba Cowper és Althorp 
lordok ajánlására vétetett-fel.

Az új lord mayor elől ülése alatt nov. 25dikén 
tartott gyűlésben Brown alderman előadá Aldga- 
te kerület ellenmondását Salomons alderman ellen, 
mivel az alderman, eskütételkor, IV. György ural
kodásának kilenczedik esztendejében költ parla
menti végzet szerint, igaz keresztény hitére tar
tozik fogadni, hogy befolyását az uralkodó pro
testáns egyház kárára soha sem fordítja; ezt pedig 
Salomons úr, ki a’ Moses hitét vallja, nem teheti. 
A’ kérelem a korona főügyvédjéhez ’s törvény- 
tudóihoz utasítatott véleményadás végett.

A’ True Sun szerint magok a’ franczia hír
lapok sem tudják czélját azon készületeknek, 
mellyek most a’ franczia kikötőkben tétetnek. 
Annyi világos, hogy az amerikai versengés csak 
tetsző ürügye e’ hirtelen és lármás tengeri készü
leteknek. Az amerikai perlekedés most igen jó víz 
a’ franczia ministerium malmára, mert ennek 
színe alatt demonstratiókhoz nyúlhat, mellyekre 
különben nagy figyelem ’s nyugtalanság támasz
tása nélkiíl nem talált volna alkalmat. Franczia- 
ország e’ czivódás segítségével, mert az amerikai 
ügy nem egyébb czi vódásná!—rémítő flottát készít- 
het-ki, a’ nélkül hogy a’ szent szövetség felvilá
gosítást kérhessen tőle. Azonban Lajos Filcp békí
tő diplomatát küld Washingtonba, ’s mihelyt a’ 
hajó ezt kijelelt helyére viemíi, egy hatal

mas flotta, millyet Francziaország rég nem bocsá
tott tengerre, hihetőleg ellenkező irányban fog 
vitorlázni a’ kis olasz statusok partjaihoz, hogy 
azokat tisztelet korláti közt tartsa; egyszersmind 
a’ fekete tengeren Oroszország tengeri haderejé
vel szembe álljon.

F R A N C Z I A O R S Z Á G
Egy hírlap mondja, hogy Pageot úr, fran

czia ügyvivő az egyesült statusokban, ki minap 
visszahívatott, nem rég lépett házasságra Jackson 
generálnak egyik közel rokonával.

A’ Journal des Debats következőleg ír: Ca- 
pefigue úr mint állítják, négy öt oppositiói hír
lappal szoros kapcsolatban volt sokáig. Könyvíró, 
akaratja ellenére is, igen meggondolatlan ; köny
vének legkisebb darabját sem olvasná előre, de 
beszél róla. Meghitt beszélgetésben gyakran töb
bet mond az ember, mint hinné. Valamelly hír
lap hihetőleg illy vigyázatlanság által esmerte-meg 
időelőtt Capefigue úr munkáját, ’s az oppositio- 
nak így ötlött eszébe azon könyvet a’ ministeri- 
umnak tulajdonítani. Capefigue úr nem olly em
ber, ki megneheztelne azért, ha könyve Guizot 
vagy Broglie urakra tolatik. De hát a’ ministeri
um fog-e ezért neheztelni, ’s visszautasítandja-e 
a’ könyvet írójához í Ezen nem sokat aggódik az 
oppositio. Két nap múlva szó sem leszen Capefi
gue úrról, még neve is elfelejtetik ; de a’ pole- 
mikában bizonyosnak ’s a’ ministerektől is meg
engedettnek fog állítatni az, hogy a’ ministerek a’ 
gyűlölt júliusi revolutióból eredt állapot felforga
tásán gondolkoznak ’s minket a’ restauratióra a- 
karnak visszavinni. Ezt sok becsületes ember fog
ja hinni. Sok terv, sok nyilatkozás alap nélkül 
tulajdonítatott a’ ministereknek, mégis népszerű
vé Ion. Capefigue úr munkájának olvasása ugyan 
szörnyű praeservativum az oppositio gonosz ma
gyarázati ellen. Guizot és Broglie uraktól legna
gyobb ellenségük sem tagadhatja-meg az észt és 
okosságot. A* ministerek, kiknek illy terveik 
volnának, azokat titokban tartanák ; saját kezük
kel nem adnának fegyvert az oppositiónak, melly 
már nem is tudja, mit tegyen, vagy mit szóljon; 
az ettől őrizkedésre nem intenék a’ közönséget ; 
terveiket legalább elrejtenék, kedvező pillanatra 
várnának, ’s személyüket és nézetüket előre nem 
tétetnék tönkre a’ köz vélemény által.

A’ pairszék dec. 2diki ülésében a’ főügyvéd 
alkalmaztatni kéré a’ törvényes büntetéseket a’
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vádlottakra. Dec. 3dikán Cremieux úr tartá véd* 
beszédét Bechet és közvetve a’ lunevillei altisz
tek mellett is. Először azt fejtegető, hogy a’ ka
tona zászlója a’ hon zászlója. ,, \ ’ hol a' zászló , 
úgy mondá a1 császár, ott van Francziaország.“ 
Jaj a’ nemzetnek, mellynek hadserege tanakodik! 
Midőn Caesar és Po npejus seregei Romáért ver
sengettek , vége volt a1 respublikának; midőn a" 
praetorianus csapatok császárokat neveztek *s ki
tettek, lerogyott a1 császárság. A’ hadsereg a’ ma
teriális hatalom; de a* materiális hatalom melly tana
kodik , halála a’ statusoknak. Egykor egy törvény
hozó oldalát kardal övezve lépett a1 törvényhozás 
szent teremébe, miért polgártársai által megdorgál- 
tatván, kardját szívébe döfte. A’ nemzetet illeti meg
határozni a* törvényes ellenállás pillanatját, azon 
időpontot, mell} ben revolutio szükséges. Midőn a' 
statushatalom megszegte az alapegyezést, láttátok 
mint támadt-fel a’ nemzet boszankodva, óriási nagy
sággal , ’s a’ hadsereg segítségével miként bünteté- 
meg az esküszegcst. A’ nemzet új dynastiát al
kotott, ’s az általa teremtett statushatalmakra bíz
ta, hogy a’ rendet a szabadság alapján erősítsék- 
meg. Azért becsület a1 zászlónak, kivált a’ nem
zeti zászlónak, melly diadalommal hordatott egész 
Európán keresztül, ’s barricadáinkon ismét csu
dálatosán feltűnt. Igen nagy tehát a’ gonoszság, 
mellyel az ifjú katonák ’s az ő két társuk vádol- 
tatnak. De váljon e’ gonoszság nem egyedül csak 
a’ vádban létez-e? Epinalban, Lunevillebensem
mi más nem történt, mint oskolai zajgás, bizony
talan izgatás merészletc, határozatlan tétova zen
dülés, amaz ifjú altisztek terve a’ respublika ter
jesztése iránt. Ha az előhordott tettek mind iga
zak volnának, csak lázadásra ingerlés jőne-ki, de 
nem czimboraság iránt elfogadott javallatok, mel- 
lyekre csak egyszerű fogsági büntetés következ
nék. A’ bíró tartozik a’ magát nem védelmező 
vádlottnak helyét kipótolni, s azt nem úgy te
kinteni, mint megítélendőt, hanem mint felmen
tendőt, és a’ megítélésnek csak akkor kell kö
vetkezni, ha a’ felmentés lehetetlen. Én részem
ről nem védelmezem ez ifjakat, kik magokat vé
delmezni nem akarják; de Bechetet védelmezni 
tartozom, ’s Bechet,mint mondják, amazok ösz- 
‘szeeskiivésében részt von. Meg kell tehát mutat
nom, hogy összeesküvés nem létezett. Ezen ifjak 
helyzetében valami szembeszökő van ; ők ugyan
is olly kötelezést tőnek, hogy magokat nem vé

delmezik. Ha eddig e’ perben felmentések történ« 
tek volna, nem kellene szavukat megtartani; de 
mivel csak megítélések jöttek-elő, nem akarnak 
ál rokonokká lenni. A’ legújabb törvények sze
rint úgy nem védelmezhetik magokat, mint akar
nák, és így inkább hallgatnak. Az urak előttem 
nem törvényes bírák , de e’ jelen esetben bíró
nak inkább akarom az urakat, mint mást akár
kit.“ Cremieux úr ezután azt igyekszik bebizo
nyítani, hogy sem többek által tett határozat nem 
létezett, sem annak kivitele el nem kezdődött; 
majd a’ fogsági szenvedésekre megyen-át; végre 
pedig azt mutogatja, hogy a’ juliusrevolutio utáni 
bizonytalanságra zajgásnak kellett múlhatatlan 
következni. Martin du Nord , főügyvéd, e’ be
szédre feleié; ,,A’ védlő úr méltoságós hangon 
mutatá-meg, milly szükséges a’ bajnokok becsü
letének, a' zászló eránti húségnek sértetlenül ma
radni, és milly vétkesek azok, kik ez ellen cse- 
lekesznek. Ne hidjék az urak, hogy e’ vád eránt 
egykedvűség mutatkoznék ; a’ hadsereg az urakra 
néz, az ország feszülten várja ítéletüket, és sem 
az ország, sem a’ hadsereg nem hiheti, bogy az 
urak illy elvek megsértését büntetlen fognák hagy
ni. A’ vádlottak, mint mondaték, hallgatásra kö
telezték magokat; de arra senkise kötelezheti ma
gát, hogy az igazságnak nem felel. Éppen illy 
helytelen az állítás is , hogy az újabb törvények 
szerint lehetetlen magokat védelmezni; a’ vád
lottak állása most is ollyan , mint ezelőtt volt. 
Az urak meg fogják vizsgálni, elegendők-e a’ 
vád-okok. ’s ha kétség támad bennök, felmentő- 
leg ítélendenek.“

A’ Washingtonban és Parisban váltott közle
ményekben , mint a’ Moniteur állítja, szó sem 
volt a’ non-intercourse-billről vagy a’ háborúról. 
Mind a’ két fél komolyan ’s illőleg szólott, de 
kihívást egyik sem tőn. Az egész per nyugszik: 
1. egy törvénykérdésen, mellyet mind a’ két 
kormány ellenkező értelemben fejt-meg, t. i. azon 
kéidéscn, mennyiben tartozzék az egyesült sta
tusok kormánya felvilágosítást adni a’ congressus 
elnökének üzenetéről; *2. egy tetlegi kérdésen, 
t. i. azon, váljon a’ jul. 17diki törvény elfogadá
sa előtt Livingston úr által ajánlott felvilágítások 
kielégíthették-e a’ franczia kormányt, vagy sem.

Az alsó rhenusi Courier Schweiz határszélé
ről írja: hogy Basel nagy tanácsának makacsko
dása azon végzés mellett, melly Wahl urak jó
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szágvételét kiforgató, már gyümölcsözni kezd, 
nagy kárára a kanton lakosainak, kiknek szom
szédi viszonyaik Francziaországgal, a’ sept. 12- 
diki kir. rendelet végrehajtása által egészen meg
szüntettek; mert a1 határszéleken kiadott paran
csolatoknál fogva több utazók és árúkkal rakott 
szekerek visszautasítattak a’ határról. Más rész
ről Basel lakosai eltíltattak a’ határszélnél egy 
órányi körben fekvő jószágok haszonvételétől is, 
mellyek az 1828diki zürichi egyezés által nekik 
átengedve voltak; a’ vámtisztség sem fóldmive- 
lésre szolgáló sem egyébféle szekeret nem bocsát 
keresztül, fia a’ berni követség majd december
ben még azon baseli alattvalók életbizonyítványát 
sem fogja aláírni, kik a1 franczia kincstártól é- 
venkint fizetést húznak, úgy e’ kis kanton nya- 
Kassága alkalmasint engedni fog Francziaország 
igazságos avatkozásának olly perben, mellyben 
franczia iiolgárok érdeke forgott-fen. Egyébiránt 
mondják, hogy a’ kanton községei, mellyek a’ 
szomszéd franczia községekkel naponkint közö
sülésben vannak, e’ tekintetben már sürgető lépést 
teltek a’ nagy tanácsnál; tudva van ugyanis, hogy 
a" nagy tanács csak azért szegült ellen Wald urak 
alkukötésének, mivel a’ Reinachi jószágot egy 
honfi is igeit- szerette volna, ’s a’ megelőztetésen 
boszankodott. Ezek ugyan még nem visszatorló 
rendszabások, mert a’ baseli alattvalók által Fran- 
cziaországban bírt jószágok még nem foglaltat- 
tak-le, ámbár a’ nagy tanács Wahl uraktól nem 
csak elvette a’ jószágot önkényesen, hanem az
zal is fenyegette őket, hogy a’ Reinachi jószág 
megalkudt árából már lefizetett 6 ezer francot el 
fogják veszteni. Kormányunk a’ sept. 12dikikén- 
szerítő rendszabást csak akkor határozá-meg, mi
után több hónapokig előterjesztéseket tőn, mel
lyek a’ főhely jóakaró közbevetésére sem hall- 
gattattak-meg. E’ rendszabás ugyan árt sok base
li lakos érdekének, kik fenszóval ócsárolják a’ 
nagy tanács vakságát, nevezetesen Reinach lako
si is , hol Maid urak ellen még egy szó sem hal
latszott. De egyéb eszközhöz nem nyúlhatott kor
mányunk, hogy a’ franczia polgárokat védelmez
ze a’ rablás ellen, mellynek igazolására olly tör
vényt , melly az izraelitákat Baselben jószágve- 
véstől eltiltaná, senkise idézhet-elő, hanem csak 
úgy nevezett statusmaximára hivatkoznak, melly 
ajkamon új alkotván) ával nyilván ellenkeznék.

A’ journal de Baris minap korán jelenté a’

pairszék ítéletét; csak dec. Sdikán mondatott az 
k i , a’ lunevillei és epinali vádlottak ügyében. 
Farolet felmentetett. Thomas csakugyan deporta- 
tiora; Bemard 20; Stiller és Tricotel 10 ; Regni- 
er, Caillie és Mathieu 5 évi fogságra, 's holtig- 
lani politia felvigyázás alatt léteire; Lapotaire, és 
Becliet 3 évi tömlöczre ’s öt évi politia felvigyá
zás alatt léteire bűntettettek. A’ perköltséget ösz- 
vesen fizetik. — A’ Moniteur hibásnak nyilat
koztatja némelly hírlapok azon előadását, melly 
szerént Bertin deVaux Orleans herczeg adjutánsa 
Oranból Parisba érkezett-volna.

S C H WE I Z .
Az Alig. Schweizer Zeitung következő czik- 

kelyt írja: „A’ radikális hírlapok és különfé
le környületek többé semmi kétséget nem hagy
nak a’ felől, hogy egy bizonyos párt a’ katholikus 
papságra tolt esküt a’ szövetségi viszonyokfelfor- 
gatására akarta használni. Aargau Zűrichtől egy 
batalion ’s egy csapat pattantyússág kiállítását kéri; 
Zürich pedig a’ szövetségi katonaság egész első osz
tályát "s 540 őrt állít-ki ; a’ második osztályt in
dulásra készen tartja; Hilzer ezredest vezérré te
szi, ’s Knonauba, hol még 500 állítatott-ki, Ilir- 
zel polgármestert kormányi biztosként küldi. Bern, 
Basel, Luzern, St. Gallen hadra készülnek. 10,000 
ember áll fegyverben, hogy nehány paptól esküt 
csikarjon-ki, mellynek letételét lélekismeretök’s 
kötelességük tiltja. Ez megfoghatatlannak látsza
nék , ha a’ köz hírlapoktól illy intéseket nem 
kapnánk: Az augsburgi Alig. Zeitung zürichi ra
dikális levelezője így szól: „Ha a’ freiamtok és 
kis kantonok közt összefüggés volna, melly tetté 
válnék, úgy remélhetné Schweiz, hogy ez alka
lommal a’ szövetségi kérdés is megfejtetik.“ Is
mét : „Valódi csatát nem várok. De ez alkalmat 
használni kellene a’ schweizi katholika egy ház és 
pápa közti viszonyok szabályzására.“ A’ Consti- 
tutionnel ezt mondja: „Sajnálni fogjuk, ha ez al
kalommal a’ schweizi katholika egyház fel nem ol- 
datik a’ pápa hatalma alól. A’ seregek sok pénz
be keriilcndenek. A’ puszta lefegyverzés drágán 
fizettetnék-meg. Valami positivumot kell nyerni. 
Eleitől fogva féltünk, hogy e’ történetek is min
den valódi siker nélkül fognak elmúlni. Az eskü 
miatti vita előttünk nem valami nagy dolog. Ha 
megesküsznek a’ papok, úgy régi állapotokban 
maradnak a’ dolgok, csak hogy kéntelenek ne le
gyünk illy dolgok megfizetését segíteni.“ Repub-
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likaner: „Fel papok, szilajodjatok, hogy egyszer 
már torkon kaphassunk benneteket! Nem meg- 
bocsáthatatlan-e illy seregeknek csak olly rendel
tetést adni, mint egy sánta politiaszolga-csapat- 
nak i  Az aargaui nagy tanács biztosságának kö
vetkező javallatot kellett volna tenni: 1. Az eskü 
eránti határozat marad, 2. minden makacskodó 
tüstént a1 törvényszékeknek adatik-át, 3. vala
mennyi klastromok eltöröltetnek.“ A’ baseli új
ság , ha az ország közönséges veszélye tréfának 
sok nem volna, Aargaut a’ hadi lábra állott Zü
rich, Luzern, St. Bern, Gallen , Waadt cs Basel 6 
statussal együtt, a’ hét svábhoz hasonlítaná, kik 
nyársal mentek egy szörnyeteg nyálra. Nem 
egészen czél nélkül cselekedtek, úgy mond e’ 
hírlap, azon férfiak, kik a’ kath. papságot hó
napok óta ingerlették, ’s azoknak legelső ellen
állásokkor fél Schweizot panczélba öltöztetek. A’ 
Republikaner és társai intése szerint a’ papok va- 
lamelly lázadási lépésre vajának csábítandók, 
„hogy aztán a1 klastromokra lehessen ro
hanni , a3 polgárháború zajában a’ szerzetesek a1 
nuntiussal együtt kiűzessenek az országból, a’ 
klastromok eltöröltessenek ’s jószágaik világi ke
zekbe kerüljenek.“ Ez alkalommal talán nehány 
politikai ravaszságok is végrehajtattak volna; a’ 
Republikaner legalább illy valamit suttogott az 
alkotványi tanácsról. Egyébiránt ha e’ terv még 
tiszta gondolattá meg nem ért is , a1 csata közben 
minden esetre hamar kifejlett volna. Aargau ka- 
tholika papságának okos nyugodtsága je’ tekintet
ben talán egy iszonyú katastrophától mentette- 
meg Schweizot.“

A’ müncheni politikai újság az aargaui szé
lekről dec. ődikéről e’ levelet közli: „Basel püs
pöke, az aargaui nagy tanácsban történtek után,  
megengedte a’ papságnak letenni az esküt, mi 
azonnal le is tétetett. A’ seregek haza küldettek, 
a’ szomszéd cantonokban kiállított katonák el
oszlattak , ’s így a’ szabadelmü félelmes táboro
zásnak , egy csep vérontás nélkül, egészen 
vége Ion. De e’ jó kimenetelt nem Aargau kor
mányának vagy szövetségesinek , hanem egyedül 
a’ papság és lakosok okos és erős viseletének tu
lajdoníthatni* Ok minden ingerlő eszközök mel
lett sem vetemedtek erőszakos, törvénytelen cse
lekedetre , de reníthetetlen viseletűkkel semmi
vé tették ellenfeleik tervét. Most már az aargaui 
tirak egy jó darab ideig nem igen fognak refor- 
matiói mivökhez nyúlni.“

P O R T U G A L L I  A.
A” Gazette de France Lissabonból nov. 27di- 

kéről közöl levelet, melly az ángol hírlapok által 
írt minister-változási okot valamivel különbözően 
adja. Több olly tisztek elbocsátása t. i., kik Sál- 
danha iránt ellenséges indulatunknak gyanítanak, 
nagy elégületlenséget támasztott a' hadseregnél. 
A’ lissaboui őrizetnek egy küldöttsége kérvén a’ 
királynétól az elbocsátott tisztek  ̂isszatételét, O 
Felségétől igen kegyesen fogadtatott, ’s azon Ígé
rettel bocsátatott-el, hogy nem csak az eleresztett 
tisztek visszatétetnek , sőt Saldanha is kilépend. 
E’ marsai népszerűsége annyira kevesűlt, hogy 
talán Portugált elhagyni is kéntelen leszen. Ter- 
ceira és Palmella herczegek személyes bátorság 
okáért elrejtve tartják magokat. Ezerféle hírek 
keringenek a1 királyné házasságát illető udvari 
szövevényekről. Egy levél azt írja, hogy Anglia 
és Francziaország nagyon fognak csodálkozni, 
megtudva a1 királyné választását. A’ National da
tum nélkül egy lissaboni levelet közöl, melly sze
rént a’ királyné az ifjú N a p o l e o n  Laj os t  vá
lasztó férjéül, ki annyánál, a1 volt hollandi ki
rálynénál lakik. A1 Coburg-hcrczeggel való egy
bekelés, e1 hír szerént, félbeszakadt, ’s Napoleon 
Lajos váratik Braganza-herczegnéhez, ki Horten
sia királynénak közel rokona.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Mina ‘generál kevés katonáival a’ nagy szá

mú carlista csapatok ellen semmire nem boldogul
hat. Eguia főszállása Esfclla vidékén van. D .Car
los , Mendizabálnak azon ajánlatát, hogy tetemes 
évpénzfejében Spanyolországot hagyná-el, mint 
a’ Morning-Post írja, el nem fogadta. A’ Natio
nal tüzesen kél-ki Mina generál azon hírdetvénye 
ellen, mellyben Cataloniát ostrom alá zárja. Töb
bek közt így ír: „A katonák bátorsága, generá
lok esze, honszeretete és munkássága által kell 
győzni a’ revolutiónak. Ha mindez nincs meg 
benne, ha csak Jenyakazásokkal védelmeztetik a’ 
revolutio, úgy V. Károly \isszaállításának fog 
utat készíteni. A’ népség, ösztönének örök tör
vénye szerint, azon részre hajlik, honnan legke
vésbé fenyegettetik. A’ carlista vezérek pedig 
még nem fenyegetőztek azzal, hogy a’ christino- 
sok rokonait ’s barátjait mind kardra hányatják; 
ők kétség kívül a’ néptömeg sympáthiájára szá
molnak. Mi azt tanácsoljuk Mina generálnak, 
hagyjon-fel a’ rémítő eszközökkel, mellyek hadi 
dictatornak ’s legnagyobb személyes meghatalma-



zással felruházott személynek még kevésbé bo-
csátatnak-meg, mint egy gyűlésnek vagy kormá
nyi juntának Mina generál igen szegény törvény
hozó; ő csak a1 háborúhoz ért, hidje-el nekünk. 
Folytassa ezt ügyesen, hatalmasan és gyorsan, 
’s nem leend kéntelen az ostromállapot kegyed 
Jenségihez folyamodni; forgolódjék ügyesen, úgy 
ő leend az erősebb, ’s könnyen a’ legszabadei- 
műbb ’s legemberibb is lehet. Az ostromállapot’s 
ennek szörnyűségei Cataloniában szintngy nem 
találhatnak kedvet, mint Vendéeben és Parisban.“ 

A’ prociiradorkamara nov. 30dikán kezdte 
vitatni a válaszfelírást. Közönséges a’ hiedelem, 
hogy a’ tüzes vitatások némi módosítást fognának 
tenni az előterjesztett javallaton. Nehány nap óta 
fanyarabb kezd lenni a1 sajtó polemikája, külö
nösen az Ecóban , mellynek nov. 29diki czikke- 
lye azt sürgeti, hogy a’ felírásnak több szín és 
élet adassék, ’s megemlítessenek benne némelly 
a’ javallatban csak könnyedén elmellőzött dolgok, 
különösen a’ tartományi junták és a’ jövő alkotvá- 
nyító cortes. A’ Revista, Galiano orgánuma, hév
vel védi a’ ministeriumot, ’s arra szólítja, hogy 
a’ szabadság, munkásság és nyíltság elkezdett ösvé
nyén marad jon állhatatosan. Zarcodel Valle generál 
nov. 24kén Burgosból a’ hadsereghez ment Cordova 
és Evans generálokkal hadi combinatiot próbál
ni. Madridban nagy figyelmet ébreszte Cordova 
general segédjének, Castillónak, megérkezése, 
és mivel a’ kormány hadi tudósításokat nem bo
csátott közre, innen azt következtették némel- 
lyek , hogy az említett segéd rósz híreket hozott; 
de ennek ellenmond a’ Revista, az Abeja még 
győzedelmeket is hírlel, a’ Gaceta pedig a’ kü
lönös felvilágosítást adja, hogy Castillo alkalma
sint Cordova general szerencsekivánásit hozá a’ 
két kamara elnökinek ; Cordova ebben elődjének, 
Minának, példáját követé; egyébiránt még a’ Ga
ceta sem tudja a’ szerencsekivánásokat, mivel 
azok még át nem adattak az elnököknek. 

E G Y V E L G E S H Í R .
London kellő közepén december 4dikén egy 

férj áruba bocsátá feleségét. Eddig átaljában egy 
asszony folyó ára 5 schilling (3 forint) volt; de

most annyira tudá a’ férjfi ajánlani jobb felét,hogy 
érette egy sovereignt kapott.—Talleyrand herczeg 
hitvese Parisban december 9dikén életének 74di- 
kében megholt. — A’ londoni parlament-űlés meg
nyitása február 4dikére van határozva.— Az új por- 
tugáli ministerium a’ cortes-űlés megnyitásakor hi- 
hetően tüstént lebukik. Maga az ifjú királyné is 
sokat vesz ett ministeriumának változtatása által 
népszerűségéből; az ángol Courier és Sun legalább 
így írnak.

Ejszakamerikában még inkább napirenden 
vannak az egyesületek, mint Angliában. Közelebb 
Bostonban egy „dáma - egyesület“ alkottatott, 
mellynek czélja elhárítani, hogy az ifjak a’ temp
lom-ajtókban megálljának , és a’ kijövő asszony
személyeket bámulják. —- A’ Courier és Times 
amerikai levelezői nem hiszik, hogy az egyesült 
statusok és Francziaország közt hadra keljen a’ 
dolog. — A’ spanyol ministerium igen fel van 
lelkesülve azon, hogy a’ biztosságtól készített fel
írás-javallatot a’ procurador-kamara elfogadta. To- 
reno és Rosa hallgattak a’ vitatás alatt, de Per
pina tüzesen támadá-meg a’ felírás javallat na
gyobb részét. Arguelles és Galiano melegen fog
ták pártját a’ ministen rendszernek. E’ december 
2diki ülés után Mendizabal sokáig tartott beszél
getést Galicia , Biscaya és Navarra követeivel ezen 
tartományok állapotáról. A’Moniteur írja: hogy 
Cordova generál hadisegéde Madridba ment-vol- 
na olly üzenettel, mi szerént a’ cailista sereg 14 
bataliona meghódolni kíván. E' hír vételével 
Mendizabal és a’ hadminister tüstént Burgosha 
indultak. A’ legitimista hírlapok azonban e’ tudó
sításnak ellenmondanak.

Van Dicmensland népessége 37 ezer lélek; 
köztök 16 ezer deportált személy van. — Szász
ország lakosainak száma 1,595,668; egy négysze
gű mértfoldre áltáljában 5,817 lakos esik Nép
sége közűi 1,565,170 evang. luther; 1620 evang. 
reform; 27,938 rom. cath; 90 görög cath; 859 
mózes-hitü. Van 141 városa és 350 faluja.—Barante 
úr, petersburgi franczia követ, Berlinben várja-el, 
mielőtt tovább utaznék, kormányának szorosb
utasításait.

Kiadja K u l t s  ár A. Szerkezteti G a l v á c s y .  Zöldkert utcza ^o^í6a^er#©űj]Te) 498 sz.
Nyomtatja T ra t t n er - Kár o ly  i Vrak'útczájá 612 szám,
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Előfizetési figyelHü-eztetés a’

„ 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 “
i r á n t .

A’ íuindjárt 'Iehanyatló i-835 vég-én, tiszteletté! szélitjuk-áel minden rendű Pártfogóinkat ’s általánosan a11 
nagyérdemű magyar olvasó Közönséget, hogy a’ jövő 1836ra, mint e’ nemzeti- újság-intézet 31dik p á l y a  
é v é r e  e»lőfizetési trend eléseik et .postán, vagy egyenest hozzánk küldendő leveleikben, nűoélelébb megtenni 
iiiéltétftassanak. így mi is korén .megtehetjük előkészületinket, felmentetünk a’ felesleg példányok nyomta- 
tán költségétől, "’s (Olvasóink közűi kinek kinek telje« számú példánnyal szolgálhatunk. Hogy a’ borítékok 
hibátlanul nyomtattassanak; Előfizetőink teljes .czjmzeteiket olvasható .írásban., vagy nyomtató, tan kiigazítva 
az .előfizetési díjjal együtt felküldetni kérjük.

Politikai l£y)jaink| továbbra is 4-edr.. Hasznos Mulatságiok »pedig nyolezad-rétben hetenként kétszer, 
szerdán -és szombaton fognak megjelenni; mind a* Tudósítások., mind á' Mulatságok sorai azonban szaporí- 
tatni. B etűifk , jnellyeknéil olvashatóbbakat már nem is kívánhatni , a* mostaniak maradnak. A’ mi testvér 
lapjaink belső tartalmát illet irt -szabad legyen most is hivatkoznunk többször jelenteti szerkeztet esi fő.tiU  
rekvésiinkre.; melly nem egyéfrb , mint á’ világ legfrisebb történetei közül szemelt kivonatban gyorsan köz- 
leni «und azt , .mi politikai vagy tudományos., gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy .mesterségi ’stb. 
tekintetken hasznos., jó , -se^p, jeles és tanuságos. Midőn é’ részben a’ külföld azon nagy Nemzeteire fordít
juk kivált figyelmünket »mellyek á’ világ .minden «pás népeinek tűkörül szolgálnak ; Jegkedvesb gondunk 
egyszersmind a’ két itestvér Haza erkölcsi *s .polgári jólétét tárgyszó intézetekről minden szükségeseket köz
leni, gyaílasztani á’ K irály’s Haza szeretetét ’s így felelni-meg folyvást az Olvasók’ ’s idő| kívánatlnak. Hir- 
detésink mindenféle gazdasági, kereskedésiig művészeti ’stb. jelentéseket, híradásokat ’s »figyelmeztetéseket 
a’ legmérsékletlébb nyomtatási költség megtérítése mellett elfogadnak ’s tüstént közlenek.

A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások., Hasznos Mulatságok és Hirdetések előfizetési ára félévre Pesten 
és -Budán borítékban 9 , boríték nélkül 8., postán pedig 10 forint v.czédulábnn; egész évi ^előfizetés kétan- 
nyű Mind ez előfizetés igen csekély vQlta évenként £f( mellékleteken kívül ,k é ts z  áz* í v n é I t ö b b r e  
m e n ő  hírlapjainkért, .mind a’ napi renden lévő világ-történetek fontossága reményltet i »ívelünk, hogy é’ 
nemzeti újság-intézet 3,1 dik pájyaévében »is sűrű pártolókra találand. Illy tetemes költségű^ Intézet csupán 
a’ hazafiak* lelkes gyámolítása mellett állhat-fen ’s adhatja vissza a’ Hazának , nemzeti mívellségímk terjeszt 
téséveU tárt tőle vett.

Mindenféle leveleinket zavar-elhárítás végett ,„a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások Hivatalához44 ez ina 
alatt bérmentesen kérjük küldetni. Azon t. ez- Olvasóinkra nézve., kik újság-járatási helyüket ollykor váK  
loztatni szokták, az unalmas késedelem kikerülése miatt legjobb, ha közvetetten e’ nemzeti újság’ lu'vat alá
nál tétetik-le az előfizetési pénz. A’ cs. k. posta-hivataloknak ’s levelezőinknek a’ szokott ajándék-példányt 
ezután is szíves örömmel küldjük-meg; e’ nemzeti újság-intézet gyámolításában hazafi fáradozásukat viszont 
teljes 'birodalommal kér ve-ki. P e s t , 1885 decemberében.

A* H a s a i  ’s K ü l f ö l d i  T u d.ő s í t á s  ok h ,í*va,tala  
(Zöldkert úteza 498* szám alatti házban.)

f i )  F e ls z ó l í tá s .  ®Igy »szívből aggódó leánytestvér kéri távol lév ő legifjabb férfi- 
testvérét, hogy őt hol létéről .mentül elébb éirtesíttse, vagy .pedig karjai ktízzé  siessen

Íj. / .  született K.

(1 )  H i r d e tm é n y .  Budapestéi 10 órányira, a’ Duna mellett helyezett kies vi
déken, egy nemesi jószág, perennális fassio mellett, örök áron eladandó. Tészen ezen jószág 
all« diát is 'birtoka öszvesen 655J pozsonyi mérő alá való földet (600 HJ öllel véve) a’ ter
mészetben szedendő 27^ holdnyi dézmás szőllókkel együtt. Ezen felül vannak 27 jobbágyok*

M ásodik  F é le sz ten d ő  1835.
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füst pénz, dezmávaí ’s robotokkal együtt; szabad pascam az egyik határban; regaíék haszon
vételei; 1834?| hofdnyí közös fundnsok ’stb. 2 kuríális udvarral, 's közönséges matériáinkból 
épült, mintegy 35 öles régiebb szabású épülettel. Minden pos.méró alá való , 600 Q  ölek
ből álló föld örökös ára 25 pengő forintért; úgy a' többi haszonvételek is mérsékleti örök 
áron átadatnak. — Ez iránt lehet bővebben értekezni «’ H a z a i 's Külföldi Tudósítások’ s/. ér
keztető hivatalánál, vagy személyesen, vagy posta-béFtől ment levelekkel.

Van egy szép pénz-gyűjtemény i s ,  melly arany, ezüst 'stb. belső érez becsére 3000 
pengő forinton felül m egyen, ’s a’ melly felvévén agió, régiség, ritkaság, és pretii aftéctionis 
becsét dupla árban akár kész pénzért, akár pedig hasonló árú nemesi jószágért, vagy Bu
dapesten egy csinos házért által adandó lészen. Ez iránt is hasonlóan lehet értekezni e' lapok 
szerkeztető hivatalánál. (3 )

Ifjabb Kilian György könyvárosnál épen most jelent-meg:

A U R O R A
hazai almanach.

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y .
F o l y t a t j a

B A J Z A .
1 8  3  6.

XVdik év, vagy az új folyamat’ Vdik éve.
ACZÉLMETSZETEK: I. Ajánlási rajz. II. Kölcsey Ferencz’ arczképe. III. A’ bűvész. IV. 

Emilia. V. A’ pásztorleány. VI. Cromwell és leánya. VII» A’ haldokló nőtestvér. — Mind 
londoni metszések.

Fogl a l a t :
A rabló. Ballada. V ö r 9 s m  a r t y .  — Húshagyó kedd» Víg elbeszélés, folytatása a ,,V izke- 
reszt“ cziműnek. K o v á c s  Pál .  — Népdalok. I—V. C z u c z o r .  — Memnon’ szobra- Keleti 
elbeszeles. V a j d a .  — Esdeklés. G a r a y . — Csapodárság. B ú s t  a v i. — A’ költő éjszakái. 
1—III- T ó t h  L ő r i n c z .  — Postasíp. Ga r a y .  — A’ kis leány' baja. C s a b a .  — Emlékjelek. 
G a r a y .  — Halászlegény dala. B aj z a-— Pusztai kaland. Elbeszélés. Ga a l . — A' túl világi 
kép. Ballada. V ö r ö s m a r t y .  — Csák. B ús t a v i . — Szláv népdal. S z é  k á c s . — Szerelem. 
B ú s t a v i .  — Lánykám' szeme. Ga r a y .  — Sió. Tündéres rege. F á y  A n dras .  — Harczban 
haldokló magyar. G a r a y .  — Buziáshoz. Sonett. C s a t ó  Pál .  — A’ vándor. T ó t h  L ő r i n c z .
— Kisértet. B ú s t a v i .  — A’ sír. G a r a y .  — Emma. B a j z a . — A’ polgárleány. Komoly elbe. 
széles levelekben. K o v á c s  Pá l .  — Költő’szerelme. G a r a y .  — Emlékkönyvbe. C s a t ó  Pál -
— A bojtár. Baj za .  — Szerelmi levél. G a r a y .  — A’ szép hajadon. Gs aba.  — A' kedveshez. 
G a r a y . — Kosciusko’ halma Krakkóban. S z é k á c s .  — A’ portugált gróf. Komoly elbeszélés. 
k a a J’  ̂ Az eljegyzett. B a j z a .  — Szorgalmas író. G a r a y . — A’ bujdosó. E r d é l y i  J á no s .

Hőség. H o l l ó .  — A’ hontalan. V ö r ö s m a r t y .  — Biztatás. Bú s t a v i » * — Az útas. Ba j z a .
— Honvágy. E r d é l y i  J á n o s . — Szent hely. G a r a y .  — Kemény Simon. I—IV. Balladák. 
V ö r ö s m a r t y .  — A’ búsongóhoz. B ú s t a v j .  — Az útas. B a j z a .  — Az ideál. G a a 1. — Kis
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leány’ $ala. B a j z a . — Vád. K o v á c s  P á l .  — Könyörgés. E r d é l y i  J á n  o s*.— Töredék gon 
dolatok. E g y  m e g h o l t ’ n a p l ó j á b ó l .

Ára a’ legfinomabb velínen , selyem borítékban y
3 pengő forint.

$3* Tudományos és polgári pályán egyiránt kitünőfeg jeles hazánk’ fiának T. K ö l 
c s e y  Ferencz úrnak képével kívánták az Aurora’ szerkeztető-tulajdonosa ’s alúlírt ez évi ki
adója az 1836diki Aurorar becsét nevelni. A’ k ép , melíyet E in  s ie  e’ czélra feste, tökéletes 
ión , nem kevesbbé annak másolata i s , a’ híres bécsi E n d  er’ mesterkezei alatt— de a* met
sző sem az eredetinek szépségét, sem annak hűséget az aczélon vissza nem adta A’ helyett, 
hogy a1 köztiszteletben álló férfiúnak egy tökéletlen képével fépne-fel az Aurora* szerkezte- 
tője és alúlírt kiadója ar tiszt, közönség előtt, jobbnak látták annak dolgozását más művész* 
kezére bízni. Ez okból Ender* másolata külföldre küldetett metszés végett, ’s midőn onnan 
a’ kép raegérkezendik £az időt hírlapok által fogjuk tudatni), azonnal fogmik vele az Aurora’ 
tis7t. olvasóinak kpdveskedni. Jfj. Kilian G yörgy, könyv áros. (2)

( 3 )  M e g h á m o z o tt  é s  a s z a l t  S o p r o n i  g y ü m ö lc s ;  mint: körtvéiy, ba-
raczk , szilva, Ruszti meggy és cseresznye, — valamint: a’ folyékony egészségi ezukor (ko
lompárból) akármelly mennyiségben olcsó áron megszerezhetők

Prückler Jgnácz ,
Pesti fúszerárusná! a’ Sebestyén piaczon a'fejér farkashoz, (3 )

(3 )  H a s z o n b é r lé s i - l l i r d e tm é n y *  Sz, k. Székes Fehérvár városa részéről 
közhírül adatik,  hogy a’ vásári helypénz, nem különben a’ vidéki bor, és pálinkának bevi
telétől járó accisa jövedelm ei, és aprólékos kereskedésre szolgáló 3 kis boltjai árverés utján 
6 esztendőre árendába adatni fog: az árendalis esztendők a’ vásári helypénz, hasonlóul a’ 
bor és pálinkától járó accisára nézve most jövő 1836dik észt. Május őkén, — a’ 3 kis boltokra 
nézve pedig azon észt. Április 30dik napján veszik kezdeteket. Az árverés mindnyájokra 
nézve a’ most jövő Januarius 5dik napján fog tartatni. Költ Székes Fehérváron, December 
Iső napján 1835. (3 ) * 1 2

( 3 )  H i r d e tm é n y ,  Nagymélt. m. k. u. Kamarának kegyes rendelése után közzé ada
tik' hogy t. n. Baranya vármegyében kebelezett Mindszenti fiscalis uradalomhoz tartózó Sz. 
Mártoni pusztában jövó 1836d. észt. Jan. I Id. reggeli órákban tartandó árverés útján 8J^ mázsa 
legjobb minemüségü hamuzsir, a legtöbbet ígérőnek, és a’ felsőbbi kegyes helybenhagyás után 
tüstént! kész pénz fizetés mellett el fog adatni. Budán Karácson hava lOkén 1835. (3 )

( ^ )  E la d a n d ó  hazalc. Győr sz. k. városában a’ jövő 1836. észt. Februarius 8- 
dik napján tartandó árverés útján fognak eladatni:

1. A’ belső városban, az úgy nevezett Kiráíy-utczában, 111. szám alatt fekvő nagy, 
egy emeletü szeglet ház,  m ellyben: 18 szoba, 4 konyha, 7 kamara, II bolt, 1 mé
szárszék, 6 pincze, 1 istálló, 4 rekesz-padlás, és 1 kocsi szín;

2. A1 majorokban egy épület, udvarral együtt 512 O  öles, a’ mellyben: 7 szoba.
Í n a g y ,  és 2 kissebb konyha, 3 kamara, 1 hal l óra való istálló, egy másik hasonló 
nagyságú istálló, és egy 3dik 12 darab szarvas marhára való istálló, 1 pajta, és 1 pincze; a 
ház mellett egy kis 1017 Ü  öles szőllőskert, 20 pozsonyi mérő alávaló szántófölddel. — 
Bővebb tudósítással szolgálhatnak a’ házak’ tulajdonosai. (^)
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( 3 )  H it*< leteS . Ts ns Zemplén vármegyében helyheztetett Mád városában újon

nan épülvén vendégfogadó, mellyben a’ vendéglő számára3szoba, konyha, kamara, pincze ét 
nagy ivóház., úgy szinte 9 vendég szoba, istállóét kocsi szín, — nem különben a' szüret alkal
mával tartandó tánczniulateágokhoz szükséges nagy t á n c z t e r e f t i ,  4 mellék szobával, k ü 
lön konyhával és kamarával ellátva, van; egy v e n d é g l ő ,  ki vagy magát csak iC vendégfo
gadót , vagy egyetembe a’ tánczmulatság alkalmat is hároM egymást követő esztendőre jövő 
183Cdik észt. Szent György napjától kezdve kibérlené, kerestetik. — A’ kiknek tehát kedvük 
volna ezen alkalmatosságot, mell)be már többnyire a’ szükséges bútorok megszereztettek,  
kibériem, jövő 1836diki Februarius 22 kén tartandó árverésre Mádra, a1 helybeli számtartó 
P r a m e r  L á s z l ó  úrhoz, kinél addig is a'kibérlés feltételeit, úgy szinte Kassán I Jj házy  
Sándor ügyvéd úrnál megtudhatni* meg havainak.. (3 )

A Tudományos Gyűjtemény’
1836dik e s z t e n d e i

tizenkét kötetjeire-,
H o r v á t i  I s t v á n  szerkesztietéve alatt*

(a ’ Ü O d i k  é v i  f o l y a m a t r a )
P o s tá n  IS for.; fe ely i)ea i I f  for. Vákó-Czédulában E lő f i  z e th e tn í  mindé® 
cs. királyi Postahivataloknál, Könyvárosoknál, és azon Hazafiaknál., a’ kik-eddig 
is szívesek valának az előfizetési pénzekéi elfogadni., és

Trattner és Károlyi
Könyvnyomtató-Intézetében Pesten.

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 ű é r t  ék a x e r i n t  a s  o f t  l e t t  1835-dikben

Dec. 24-dikén 5 Láb, 4  Hüv. 6 Von. . — 25-dikén 5 Lnb, 9 Hüv. 3 Von.
—  26-dikán 5 Láb , 11 Hüv. 0 Von. —  27-dikén 6 Láb* 4) Hüv. 9 Von.
—  28-dikán 5 Láb, 7  Hüv. 0  Von. —  29-dikén 5 Láb, 8 Hüv. 9 Von.
— 30-dikán 5 Láb, 11 Hüv. <6 Von.

A* Gabonának Pesti piacai ára Dec, 29•ken 4835 . P  * n x f  o l  y a tn a t :
+ •* * •*  j i m é  
• 6  v á l té  { u ,

Tiaztabűza
K it iz t r n
Róza
árpa

ti.sta

491  
45*

kS*ép
i i t r i

961
661
4 6 f
4 3 }

a l á b b  
▼alá >

861  
60  > 
3 4 |

p . c i . n y i  m é 
rő  v á l t é  p a r .

Z ab
K u k o ritz a
Kölaskása

40  llK ö les

t ia a ta

32
28;

k i z c p
t i t r u

301
371

a lá b b
•valá

Bécs (December 24-kén 1815 , középár.

291
341

Status 5 pC. kötél, 
v» 4  p C .
n  3  pC.
11 I S l O k i  köles.

10ü>
99? 
7 5 ,V

IfS tk iS ta tu s  köles 
1834b «« ,,
Bank A ctiák i

—  fC s . arany pC. ag io

(Vége az 1835diki második félesztendonek.J



52. 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 .
PE ST E N  Szerdán Kar ácson hó’ 'M)dih napján. 1835.

M A G Y A R -  ÉS  E R D É L Y O R SZ Á G.
P o z s o n y .  December I8dikán a’ fő Rendek

nél felolvastatván az országgyűlés végnapját ille
tő üzenet, győri püspök ő MJgának szónoksága 
mellett egy küldöttség által visszaüzentetett a Ren
deknek : hogy minekutánna magok a’ Rendek is 
az országgyűlés-bezárhatási királyi jus feszegeté- 
sét kikerülni kívánják, kevés stílusbeli változta- 
tás után nem késleltetik a”1 felírás elküldését. Az 
alsó tábla egyezését adá e1 viszonüzenethez s ezt 
küldöttsége által tudatá a’ felső táblával. Decem
ber 19dikén a’ felírás újra olvastatván, bepecsé- 
teltetett ’s szokott módon felküldetett. 2ldikben 
a’ követtáblánál Bács vármegyei követ ’s ekkor 
kerületi elölülő a* szólás-szabadságról I l di k,  a 
békési sérelemről 3dik,  végre a’ Buda és Pest 
között építendő hídról készített üzeneteket, ez 
utóbbi tárgyban a’ törvény-czikkely-javallatot is, 
adá-által a’ mlgos elölülőnek.

Ő cs. k. Felsége nov. ‘23diki legfelsőbb hatá
rozata által Radváni Radvánszky Antal kir taná
csos urat cs k. udvari tanácsossá nevezni kegyel
mesen méltóztatott.

A’ dévai kir. uradalomnál 0  Felsége által kö
zelebb egy kir. fiscalis-procuratori hivatal évenként 
300 forint pengő pénz fizetéssel kegyelmesen ál
lítatott.

A’ zágrábbi könyörülő Szerzet kórházában 
1834. nov. Isőjétől 1835. October utoljáig vallás
különbség nélkül 685 beteg ápolgattatott. Megholt 
közölök 9*2; de I 7 már félhalva vétetett-fel.

A’ Helv. Vallástételt tartók Debreczeni col- 
legiumában e’ folyó hónap 6dik napjára örvende
ző versek írattak annak emlékezetéül, hogy azon 
oskolának kegyes, bölcs és fáradhatatlan fő-gond- 
viselőjp, Mélt. Péch-Ujfalusi P é c h y  Imre úr több 
dicsőségesen uralkodott Királyaink alatt tett hív 
szolgálatiért most uralkodó ő cs. k. Felsége által 
a’ Sz. István király díszes rendibe felvétetett. Hír- 

Músodik Feleszi emlő.

detikezen v ersek a’ 80 esztendőt meghaladt, még 
is ifjúi elevenséggel munkás oskolai főkormány
zónak érdemeit, de csak sommásan hirdetik, és 
a’ fényes jutalom-osztogaló királyi kegyeimet ma
gasztalják. Két rendbeli vers latin, vagy régi ró
mai nyelven íratott, öt pedig nemzeti nyelvün
kön; mert ezen oskola eleitől fogva szerette szü
letett nyelvét, de egyéb nyelveket sem vetett- 
meg, melly ek a’ tudományosabb nevelésre szük
ségesek.

Pe s t  december 27d. Jettim József alapítvá
ny ánál Stand Ignácz halálával coadministratornak 
Kolb János Pest városi népszószóló ; pénztárnok
nak pedig Staff'enbei ger István szintén Pest váro
sának választott polgárja választatott.

Azon csavargó lengyel, kiről nem rég emlí
tettük , hogy a’ múlt novemberi pesti vásárkor 
jóltévőjét 15 ezer forintig meglopta, Krakóban el
fogatott, *s a’ pénz mit még el nem költött, tőle 
elvétetett. A’ szép madár nov. 19d. éjjelén indult 
Pestről ’s Bagig lóháton, innét pedig Krakóig pos
tán utazott ’s már nov. 26dikán megérkezett e’ 
szabad városba. A’ szemes politia az urason köl
tekezőt kérdőre voná, ’s útlevelei nem lévén, két 
nappal elébb, mint Pest városának hivatalos ke
reső lev ele megérkezett vólna, bezáratá. Egyez
vén a’ személyes leírás az elfogatoltal, tüstént je
lenté Krakó tiszthatósága Pest városának, hogy 
a’ keresett tolvaj kézben vagyon

A' budai fő -posta -h iva ta lfe lszó lítá sára  tu
datjuk  a’ m agyar olvasó K özönséggel, hogy 
a bécsi „ M agyar K urír  ,fc‘ a3jö v ő  1836 elején 
nem fo g  megjelenni, 3s ez a’ bécsi lajstrom ba  
csak tévedésből van iktatva.

Dec. lOdikén a’ kolozsvári temető kertben 
egy hóit testet kapának összezúzott fővel, melly 
miatt teljesen ismerhetlen is vala, és egy7 pisz
tolyai, mellyel a’ jelek szerint a’ nyomorult ön
magát éltétől megfosztá. Megismerésére a’ nála 
talált pecset-nyomó ada alkalmat. Nevét megszo-
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morodott rokonai tekintetéből elhallgatjuk , de 
példája tanúságos, mi vei a1 mint értésünkre esett, 
egy reá nézve nevezetes summa pénznek, (melly- 
nek egy része nem is vala sajátja) kártyán Való 
elvesztése okozá iszonyatos tettére vezető kétség
be esését. Yasárn. Ujs.

N A G Y B R I T A N N I A .
Portsmouth! dec. lsői levél után írja a1 Globe, 

hogy a’ levantei hajósereg oct, IGdikán Malta ki
kötőjébe evezett, a1 telet hihetőleg ott töltendő. 
A’ Favorite még Smyrna előtt, a’ Saphir Corfu 
mellett á ll; a’ Beacon és Mastiff is a’ levantei vi
zeken maradt; az Orestes pedig Tripolis körül 
szálong.

A’ közép afrikai expeditióról jun. lOdiki ked
vező tudósításokat közöl a’ Courier , mellyek sze
rint Dr. Smithet ’s utazó társait a’ Moloppo folyam 
melléki fejedelem igen jól fogadta, ’s lakó he
lyére vezette. Miután az utazók fekete barátja ik- 
tól megvendégcltettek, a’ Limpopo folyam forrá
sát és vidékét megnézni, onnan pedig észak felé 
egész a’ nagy tóig menni szándékoztak.

Morpeth lord, Irland főtitoknoka, azt nyi
latkoztató a1 tizedszedő személyeknek , hogy ha 
éltök veszélyben forgását esküvéssel állítandják , 
politiaszolgákat fog rendelni melléjök. Irland né- 
melly vidékén olly szorultságban vannak a’ pro
testáns papok, hogy napszámba kéntelenek dol
gozni.— A1 londoni hírlapok nem említik, hogy 
az angol kabinet közbejárást ajánlott volna a’ 
franczia-amerikai ügybe. Amerikából jött utazók 
semmi hadi készületet nem vettek-eszre az ame
rikai kikötőkben. A’ M eekly True Sun mondja , 
hogy a' Buonaparte família egymás ellen izgatja 
a' két statust. — John Duncan Bligh, Svécziában 
angol követ, Gisborne parlamenti tag leányával 
fog házasságra Iépni,’s mihelyt Stockholmban a’ 
királynál udvarlott, azonnal visszatért Angliába. 
—  A megholt Beaufort herczeg sok egyháznak 
volt pártfogója 's 29 papságról rendelkezhetett, 
sőt őse, M orcester marquis, II. Károly tói ny7ert 
kiváltsága szerint, paireket is nevezhetett a* ki
rály megtudakozása nélkül, de erről a’ felső ház 
sürgetésére le kellett mondania. — A1 Times újabb 
gáncsot talál a" mostani ministerium ellen abban, 
hogy a' közelebbi törvényszéki ülés elején mint
egy 800 per volt elítéletlen, mi ezelőtt sohase 
történt, ’s ezt annak tulajdonítja, hogy7 a’ nagy 
pecsét csak biztosok kezére van bízva. — London

utczaszegletein dec. 5dikén felszólítások voltak 
kiragasztva, mellvekben a' protestánsok arra lo- 
váltattak, hogy hitöket védelmezzék ’s jövő vá
lasztáskor mutassák meg, hogy nem bíznak nlty 
kormányhoz, rtielly O’Connell kedvéért kési a’ 
protestáns istentiszteletet megcsonkítani. — Bir
mingham politikai egyesülete azt határozó, hogy 
a1 felső ház reformá!tassék , a’ városi reformbil! 
eredeti állapotjába tétessék-vissza, az angol és 
irlandi egyház reformáltassék, a’ parlamenti vá
lasztások titkos szavazattal történjenek, ’s a’ par
lament tartása három esztendőre rövidítessék. — 
Hardwickeben nem rég a’ gazdasági egyesület 
gyűlésekor a’ földmi velő osztály nagy7 szüksége 
forogván tanácskozásban, kemény vádak gördí
tettek a’ kormány és parlament ellen; Carpenter 
úr pedig, egyik nagy földbirtokos, állító, bogy a’ 
parlamenttől könnyítést nem kívánhatni, mert a’ 
földmivelést nagy adó nem terheli, hanem a’ bér
let-árnak leszállítása volna legjobb segédeszköz, 
miben a’ jelenlévők is megegyeztek. — Vernon 
lord, a’ felső ház szabadéi mii tagja, Gibraltarban, 
hova beteges feleségét kísérte, nov. 18dikán hir
telen meghalálozott.

Don Sebastian látogatása a’ Don Carlos tá
borában, ángol hírlapok szerént, famíliái ügyet 
illet. D. Sebastian Beira herczegné fia, ki D. Mi
guel testvére sD. Carlos egy testvérének özvegye. 
E’ herczegné rábeszélő D. Carlost, hogy mostani 
körülmény eiben szerencsét fog szerezni magának, 
ha őt hitvesül veszi. D. Sebastian hozá-meg Na- 
varrába a’ pápai dispensatiot. Bizony o s , hogy 
Beira herczegné mind eddig igen munkás v ó lt, 
hogy a’ practendens számára mindenünnen pénzt 
szerezne. — A’ londoni radicális egyesület Feargus 
O’Connort északra kühlé, hogy az ország e’ ré
szében radicális egyesületeket alkasson.

O’Connell ekép szeretné a’ lordházat refor
málni: a’ pairek száma most 620; még 180at kel
lene nevezni, így lennének 800an. E’ SOOból vá
lasztana a’ nép titkos szavazással 150et a’ lordok 
házába öt esztendőre. A’ választottak ötöd része 
évenként kilépne, de ismét választathatnék. Az 
ország e’ választásra nézve 150 kerületből állana, 
’s mindenik kerület egy pairt választana a’ felső 
házba.

Parisban közelebb azt hírlelék, úgy mond a’ 
Morning-Chronicle, hogy' Broglie herczeg kilépni 
készül a’ ministeriumból, mert Anglia közbejárá-
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sának elfogadását az egyesült statusokkal fenforgó 
perben ellenzi, eléggé hatalmasnak állítván arra 
Francziaországot, hogy maga ügyeit más hatalom 
közbejárása nélkül is elintézhesse. A’ nemes her* 
czeg kilépését valóban nem csudálhatnák azok, kik 
tudják, milly nehézségekkel kell küzdenie; de le
mondására ennél mégis jobb okot kellene feltalálnia. 
Angliának is van elég hatalma saját ügyeit elintézni 
mégis idegen statusokkali dolgában mindég öröm
mel fogadá a1 közbejárást, ha ügye illy úton ele
gyenlíthető vala. Példa erre az amerikai határ-kér
dés, Francziaország semmit sem vesztene méltósá
gából 's hatalmából, ha a’ közte és egyesült statusok 
közt fenforgó perben kormányunk közbejárását 
elfogadná. Békés út helyett inkább háborúhoz fo
lyamodni, a’ helyes érlelem sajnálni méltó hijá- 
nyára mutatna; pedig ez Broglie urat eddig még 
leginkább kitünteté társai közt. A’ Standard írja, 
hogy az angol kormány ajánlott közbejárását vég
képen visszavetette Jackson generál, mi nagyon 
hihető.

F R A N C Z I A O R S Z Á G ,
A’ Bon Sens szerint Talleyrand úr betegsé

ge miatt ki nem mehet szobájából, de estvénkint 
válogatott személyekből van nála társaság. A1 ki
rály [minden nap elmegyen hozzá a’ tuileriák kert
jén keresztül nehány katonatiszttől kísértetve. 
Talleyrand úr még most is eleven és fris a' be
szélgetésben, pedig már 83dik évében jár.

A’ Moniteur és Journal de Paris tagadják a’ 
Constitutionnelnek azon állítását, miként az egye
sült statusok kormánya kinyilatkoztatta volna a’ 
franczia kormánynak, hogy a1 congressusnak non- 
intercourse-billt, vagy más rendszabást fog javal- 
lani Francziaország ellen, a’ franczia kormány 
viszont azt jelentette volna az amerikai szövetség 
kormányának , hogy ez vagy amaz esetben hábo
rút üzen az egyesült statusoknak. A’ Moniteur 
du Commerce, melly néha egyik kabineti párttól 
is kap közleményeket, azt mondja erre, hogy a’ 
congressus részéről a’ non-intercourse-bill, vagy 
más ellenséges rendszabály, annyi volna Fran- 
cziaországra nézve, mint hadüzenés , ’s a’ franczia 
kormány, miután a’ diplomatiai közlekedést az 
amerikai szövetséggel félbe szakítá, nem marad
hat békés állásban, hogy a’ kereskedés érdekei 
ne koczkáztassanak, ha Ajnerika az ipar megtá
madásával kezdené az ellenkcdést, mert illy eset
ben mindég a' megtámadó nyertes. Az amerikai

kérdés mostani állapotában háború rlőposfája len* 
ne a’ knon- intercourse-bill. — Louis Serge Mer vilié 
Camus, ki hajdan az egészségi politiánál viselt 
hivatalt, dec. 7dikén a’ seinei törvén) szék elibe 
idéztetett Fieschi tettéről közrebocsátott dicsérő 
versezeteért. A’ vádlott versekben védelmezte 
magát, de azért egy hónapi fogságra és 500 fr. 
bírságra ítéltetett.

Az áfrikai táborozásról következő telegraíi 
híreket közlenek a’ párisi újságlevelek: Novem
ber 26d. estéjén minden seregek Tlelatnál lesznek. 
Az idő szép. Orleans herczeg egészséges. Tlelat 
folyó Orantól és a’ figefai tábortól egy napi járó 
földre fekszik. Innét Sig folyóhoz meg) en a’ se
reg, ’s majd egy hegylánezon keresztül Mascará- 
hoz jut, melly Orantól 25 franczia mértföldnyire 
van. Más telegraíi üzenet jelenti, hogy az elő
csapat Oudinot generál alatt Vrelába érkezett. Or
leans herczeg Clanzel marsallal együtt a’ figefai 
táborban volt. Az elő-őrök észrevették az ellen
ség tüzelését, de még ütközetre nem kelt a1 dolog. 
Úgy hitték, hogy Abdel Kader még nincs az ara
bok táborában.

Dec. 12dikén Parisban Perofet úr könyvszá
rító műhelyében a' kályha szájához leesett ’s meg- 
gyúladt ív papirosból tűz támadt, melly sebes ter
jedésében 1,500,000 francnyi kárt tőn a’ Journal 
des Debats szerint; a’ Quotidienne pedig, felszá
molván az elégett nagy munkákat, mint sz. Chry- 
sostomus és Augustinus, AValter Scott, Cooper 
pompás kiadásait, Malte Brun geographiai szó- 
köny\ét ’stb. a’ kárt csupán az elégett nyomtat- 
mányokban, az épület ’s műszereken kívül, 3 
millió francra teszi.

Allard (János Fercncz), ki Francziaország- 
nak Vár megyéjében St. Tropezben, 1783 mart. 
Odikén született, a’ hajdani császári őrségnek ka
pitánya volt, most pedig a’ lahorei király seregé
nek fővezére, dec. 13diki kir. rendelet által meg- 
hatalmaztatik arra, hogy Lahore királyánál to
vább is szolgálhat, franczia jusának és tulajdon
ságinak elvesztése nélkül, de oily kötelezéssel, 
hogy Francziaország ellen soha semmi okból nem 
fog fegyvert.

Francziaországban annyira megsokasultak a’ 
magános gyors-szekér-intézetek , hogy Parisból 
Brüsselhe 30 óra alatt, ’s a’ helyhezképest 18, 
15, 12, 9 francai lehet utazni, Straszburgbólpe
dig Parisba 25— 40 francai.x
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B E L G I U M .
A' képviselő kamara dec. 11 di ki ülésében a’ 

hadminister törvényjavallatot terjesztett-elő a’ 
hadsereg I SJGdiki költségei eránt. E’ javallatban 
a’ haderő ; 10,000 főre számi tátik.

N É M E T O R S Z Á G .
A*' Majnától december 5dikén írják (az Alig. 

Zeitungban), hogy az alkudozások Coburgban 
fenakadtak, a’ portugáli követ nem egészen egye
zik meg a1 Coburg ház által előadott feltételek
ben , ’s aligha üzenetet nem kell Lissabonba kül
denie és D. Mariától utasítást kérnie, mitől az al
kudozások tartása és sorsa függeni fogna; e’ sze
rint még bizonytalan, Coburg herczeg és D. Ma
ria közt létre jut-e a’ házasság, mert a’ herczeg 
famíliájának engedni ’s a’ portugali meghatalma
zott javallatban megegyezni kellene.

Koburg, dec. ődikén. Schraidt kereskedési 
tanácsnok e’ héten Brüsselbe ment Leopold ki
rálytól jóváhagyást kérni Ferdinand herczeg há
zassági kötésének némelly pontjaira. A’ portugali 
követ dec. lsőjén az udvarnak és casino tagjainak 
bált és vacsorát adott a’ casino teremében , mel- 
lyet a’ portugali és koburgi czímerekkel ünnepie- 
sen ékesítetett-fel; mintegy 150 vendég volt hi
vatalos a’ legjobb borokkal ‘s ételekkel ellátott 
lakomára. Egy hírlap szerint a’ követ úr három 
franczia szakácsot hozott volna magával, mire meg 
kell jegyeznünk, hogy mi még egyet sem láttunk 
A’ számos udvari látogatásokról semmit-se tudunk, 
mert itt csak a’ télben itt tartózkodni szokott ma
gas rokonok vannak , ’s történetből ide jött Hol- 
stein-Beck-Glüoksburg herczeg is nehány napra. 
Mensdorfgróf fijai nincsenek ’s nem is voltak itt, 
’s nagyon csudáltuk, mint írhatnak rólunk illy 
sok helytelenséget.

A’szász belső ministerium nov. 30kán kiadott 
rendeletében húsz tallér bírság vagy aránylagi 
fogság és lefoglalás alatt megtiltá a1 percussions- 
botok vagy puskapálczák hordását és készítését, 
mellyek részint a’ lipcsei vásáron áruitattak, ré
szint szász mechanikusok által készítettek olly 
mesterségesen, hogy a’ közönséges botoktól nem 
könnyen lehet őket megkülönböztetni.

Koburgból nov. 30dikán, a’ horoszlói újság
ban, írják: hogy noha még a’ házassági kötés hi
vatalosan ki nem hirdettetett, következő pontok 
valóságáért mégis kezeskedhetni: 1. Ferdinand 
herczeg lemond a’ magyarországi Kohári birto

kokról, mert neki nem lehetnek egyéb alattvalói, 
mint portugálok; 2. „Braganza herczeg, kir. ma
gassága“ czimzetet visel addig, míg thrónörökös 
születik, ’s ekkor Portugal királya leszen, de csak 
a’ királynéval egyesülten munkálhat; 3 a’ király
né halála után, mint a’ thrónörökös gyámja, egye
dül fog király lenni; 4. egész életében 25,000 
font sterlingnyi külön jövedelmet húzand kárpót- 
lásúl a’ magyarországi birtokokért; 5. szabadsá
gában áll annyi személyt vinni magával, mennyit 
akar, s ezek fizetése és nyugpénze a’ portugali 
kincstárból fog adatni. A’ tanakodások minden 
pont iránt el vannak végezve, ’s a’ feltételek dec. 
lsőjén Lissabonba küldetnek jóváhagyás végett. 

O R O S Z O R S Z Á G .
Császár Ő Felsége nov. 25dikén költ levelé

ben szép kifejezésekkel köszöné meg Lie ven her- 
czegnek a’ külső ügyek kormán) zásában kitünte
tett szolgalatját, melly hivatal az alkanczellár tá
volléte alatt a’ herczegre volt bízva. — Scharnhorst 
generalőrnagy nov 27diki cs. parancsolat által az 
ingenieur-oskola igazgatójává neveztetett. — Kö- 
zelébb kiadott ukas által az egész orosz biroda
lomban minden nemű mértékek egyenlően sza
bályoztalak ’s határoztalak-meg.— Az orosz bi
rodalom történeteinek kézi-könyve Bulgarin úrtól 
jövő évben ki fog adatni. — Helsingforsban, Finn- 
landban, nov. 2ldikén megholt a’ tudós Chemi- 
otte Sándor, tagja a’ párisi és londoni asiai tár
saságnak, 34 esztendős korában, ki „História 
rerum Abassidarum“ czímü könyvével, melly 
Arabia történeteit legpontosabban adja-elő, és több 
lengyel, franczia ’s latin nyelven kiadott munká
ival, nagy hírt szerze magának. Abulfaslának uta
zásit, az eredeti arab nyelven orosz fordítással 
Heitling petersburgi professor jövő évben sajtó alá 
bocsátamíja. — Uralskban sept. 29dikén lóver
seny tartatott, ’s 48 ló közt a’ nyertes 24 perez 
alatt futá-meg a’ 2 |  német mértföldnyi pályatért, 
miután kozák és baskir gyerkőezék futottak ver- 
sent; este pedig tűzmívek gyújtattak-meg. Más nap 
Giuliorini Jeromos lieflandi fi, ki az Ural hegyeit 
hegedűvel utazza, a’ kozákok hetmannjánál hege- 
dű-concertet adott Orenburg kormányzója e’ vá
ros mellett oct 13dikán még jelesebb lóversenyt 
tartott, mellyre temérdek néző csődült; futás előtt 
a’ pusztai lakosok megvcndégeltettek, ’s eiejökbe 
20 ló és ugyanannyi juh adatott-fcl 600 nagy fa
tálban; a’ vendégek késés villa nélkül ettek igen



( 413 '}

mohon, ’s a’ maradékot tarisznyába rakták az 
othon lévők számára; versent 150 kirgiz, tatár, 
baskír és kozák ló futott, s rajtuk 8— 12 eszten
dős gyerekek ültek nyereg nélkül; a’ nyereség 
díjak tevék, selyem , bársony és pamut ruhák 
valának; utoljára tevék is futottak; a’ mulatságot 
tűzi játék végzé, minek a’ kozákok és baskírok 
nagy barátjai.

TÖRÖKORSZÁG.
A’ Morning-Post konstantinápoli levelezője 

nov. 4dikéről írja: hogy a’ sultán haját megnö
vesztette ’s parancsolá: hogy a muselmanok is 
hajókat megnövesszék, és majd az övét véve mus
trául nyirassák-le. Egy Acentin nevű galatai bor
bélyt nevezett hajnyírójának, ’s ennek első szol
gálatakor egy marok pénzt hajított. — Az új török 
hírlap Milosch herczegről beszélvén, egy pontban 
így ír: Midőn a’ visszamenési e engedelmet nyert, 
kevés napokkal elutazta előtt szerencséje volt ké
pét a’ császári lábak porában megkeverni ’s így 
háládatosan és megelégedve hagyta-el Konstan- 
tinápolt.

CHINA.
A’ Morning-Herald Cantonból máj. 26dikáról 

vett levél után írja, hogy Nankinban a’ katonaság 
zsoldjának leszállítása miatt nagy lázadás ütött-ki. 
A’ katonaság vad bosszújában több magas tiszt
viselő fejét ütötte-le. A’ kormányi legfőbb tiszt- 
hatóság megijedt, az előbbi zsoldot visszaállította, 
s megtagadta tisztviselőinek tetteit, mellyek bi
zonyosan az ő parancsolatjából eredtek. A ’ melly 
tisztviselők a’ katonaság dühétől megmenekedtek, 
a’ kormány által letétettek. Cantonban a’ kövér 
esső eloszlatta az éhség miatti aggodalmat; de az 
első rizkása aratás mégis igen szűk volt, ’s nagy 
az ára e’ terméknek. Az első selyem aratás átal- 
jában semmit sem ért, de a’ második annál gaz
dagabban ütött-ki.

PORTU GALLIA.
Lissabonból nov. 37dikéről érkezett levél u- 

tán jelenti a* Constitutionnel, hogy a’ iissaboni őr
seregből 4 ezer ember egymásután kiindult a’ gyű- 
lő-hely felé Tras os Montes tartományba, ’s mi
helyt oda megérkezik, a’ segédsereg hátralévő 
része azonnal túllép a’ határokon.

Bombayi tudósítások szerint azon két ezer
nyi emberből álló expeditiói sereg, mellyet Sen
hor Perez, Goának száműzött praesidense, e’ 
gyarmat ellen készített-ki, nagy részint elevezett.

Az expeditio Goa bitorlóját meg akarta véletlen lep
ni ; de nem sült-el a’ terv, mert éppen a’ hajózás
ra alkalmatlan időt választotta-ki. A’ portugali 
korvette, mellyen Perez úr volt, miután a' dél- 
nyugoli monsunszé! ellen hasztalan küzdött, visz- 
szatért Bombayba, ’s attórtartanak, hogy a’ Goa 
elleni vállalat nehány hónapig, sőt talán örökre 
elhalásztál ik.

A’ Times írja Lissabonból vett nov. 29diki 
levél után, hogy az új portugáli ministerium bi
zonyossá tevő a1 spanyol kormányt, mikép az észa
ki Spanyolországba rendelt segéd had késedelem 
nélkül folytatja útját. Mendizabal úr ezt már a’ 
procerek nov. 27diki ülésében jelenté. Azonban 
úgy látszik, a’ portugáli segítő-sereg 6540 em
bernél több nem iészen. Mit használ e’ csekély 
haderő a’ spanyol kormánynak ? Az idegen ezred, 
melly Portugálban Spanyolországnak gyűjtetik, 
már 800 legényt számolt; de 2 ezerre nehezen fog 
mehetni. A’ királynénak Coburg-herczeggel szán- 
dékiott öszvekeléséről most hallgatnak Némellyek 
féltek, hogy a’ minister-vállozás az ezt illető al
kudozásoknak véget-vet; de ez eset nem johet- 
elő ; mert ez ügyben Brüsselbe ésCobnrgba új kö
vet küldetik. Albuquerque épen most jött Madei
rából Lissabonba, és a' belső ministerséget által- 
vette.

A’ Morning-Herald pedig így ír: Némelly 
privát-levelek szerént azon szövevények követ
kezésében , mellyek az előbbi ministeriumot le- 
buktaták, a’ Coburg-herczeggel való egybekelés 
terve megszűnik, és Dona Maria az ángol udvar 
megegyezésével Napoleon Lajossal , Bonaparte 
Lajos és Bcauharnais Hortensia fiával fog egybe- 
kelni. Ez utóbbi rokona D. Pedro Özveg} ének, 
ki okozá a’ közelébbi ministen változást, és ez 
újabb házassági tervet.

Ugyan a’ Morning-Herald Lissabonból nov. 
29dikéről ezeket közli: Az 1820diki consíitutio- 
nak visszaállításáról beszélnek. Egy történet lát
szik ezt igazolni Nehány napokkal ez előtt egy 
új ezred-osztály a’ Necessidades palota, (a király
né lakhelye) elébe állott ’s muzsikai karával az 
I820diki dali játszató. Bámulásba ejté ez a’ szol
gálatot tevő urakat ’s asszonyokat. Parancsolta
tok , hogy a’ hangász-kar az új dalokat zengené; 
de ez nem engedelmeskedett. A’ királyné több 
napok óta beteges. Oka talán gyengélkedésének 
a mostani hideg és esős idő; aggodalmas azonban
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Portugal királyai ’s királynéinak hirtelen beteg-
ségbe-esésük. igen fontos dolog, hogy egy biz
tosság neveztetett a’ volt ministerium minden szám
adásainak megvizsgálására. Minden szem a' taka
rékos financz-minister Compos úrra van függesztve.

A’ Times újabb hírek után bizonyosnak írja: 
hogy a' királyné és Coburg-Koháry herezeg kö
zötti házasság-kötés december 7dikén Coburgban 
aláíratott. — E’ tudósítást Londonból minélelébb 
egy hajó viszi Lissabonha, hol az eg) bekelés meg
bízás által tüstént megtörténik. E’ házasság elő
mozdítja az ifjii király né szerencséjét ’s Portugál
nak Angliánál szorosb eg) beköttclése azon ország 
szabad intéz» ényeinek to\ ábbi megerősítésére szol- 
gáland. Eg) szersmind c’ tudósítás elszéleszli a’ 
hamis híreket és gyantásokat, mellyeket e1 tárgy
ban a’ miguelisták terjesztének. Coburg herczeg 
minél elébb Lissabonha fog utazni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Közelebb telegraph által jelentetett, hogy az 

idegen sereg Barbastro mellet Guergue osztályát 
megverte *s Navarraba szorította-vissza; ellenben 
banyonnei dec. 5diki le\é! szerint az említett csa
tában a1 carlisták voltak győztesek, az idegen sereg 
másod vezérét, 6 tisztet, és 30 közlegényt vesz
tett, ’s Guergue 6 ezer cataloniai fegyvertelen ro
yalistával szabad tetszése szerint folytatta útját 
Navarra felé. — Olot parancsnoka nov. 29dikén 
Ridora mellett 180 legénnyel 6 ezer pártost vert- 
meg, ’s ötöt elfogott közűlök, Aspirez ezredes 
pe <ig Poklánál 200 carlistát vágott-Ie, mint a’ 
Journal de Paris dec. 9dikén írja, gúnytárgyul 
a’ toböi párisi hírlapoknak. — A’ Memorial des 
Pyrénées állítja, hogy a’ carlisták ismét készül
nek Behobie hídfeje ellen ’s a’ lerontott ostrom- 
mi veket fel akarják építeni, mert Don Carlos nem 
hagyta jóvá generálainak tettét, ’s világosan pa- 
ríMCsola, hogy a’ bidassoai erőséget, bár mibe 
kerüljön is, elfoglalják.—Barcelonában az ujoncz- 
allítás eránti új törvényt igen ellenzik a’ lako
sok,  ’s Mina general, hogy ennek rósz követke- 
zésit meggátolja, a1 nemzeti őrség egy részét moz
góvá tette, melly, miután a’ városon kívüli szol
gálatról visszatér, a’ másik rész által váltatik-fel. 
Catalonia más részeiben nagy szorgalommal állí- 
tatnak-ki az újonczok. Barcelona tiszthatósága Ay 
nevű franczia patikárost egészségtelen mély bör
tönbe záratá, csak azért, mivel útlevelei nem 
vo tak rendben.

Madrid, dec. 5dikén. A’ két kamara mai tele
sében , Cordova general tudósításának felolvasása 
után, melly szerint Estella bevételekor a’ prae- 
tendens főtiszti karából egynéhány jó tisztet, és 
lovasságának első parancsnokát, Reinát, elvesz
tette, tinnepiesen kinyilatkoztatá, hogy a’ hadse
reg érdemessé lón a’ hon iránt. Martinez de la 
Rosa tír nagy szónokságának köz tetszéssel adó
zott a’ kamara, ’s az őt tidvezlő tagok közt vala 
Galiano úr is , ki csak hirtelen ineghitséggel kö
zeledett hozzá. Rayneval gróf ma Almodovar gróf
nak , ki holnap a’ hadsereghez induland, Mendi- 
zabal és Yilliers uraknak nagy lakomát ad.

Barcelonai dec. Idiki hírlapok szerint Mina 
dec. 3dikán elutazott Barcelonából hadi munkála
tit elkezdeni, de melly felé » ette útját, azt a’ vá
rosban senkise tudja. Barcelona 100 ezer duros 
rendkívüli adót fizetett azért, hogy a' nemzeti 
őrség ne tartozzék a’ városon kívül szolgálatot 
tenni. Palarea general 800o gyaloggal és 400 lo
vaggal Tortosába érkezett. Barcelonába dec. 2 és 
3dikán 444 legény szállott-ki az oportói gránátos 
batalionból (melly hihetőleg első osztálya Dodgin 
ezredes csapatjának), a’ maiagai önkéntes ezred
ből pedig 308 legény. Némelly asszonyok, kik
nek férjeik a’ pártosok sorában állanak, Manresa 
kormányzójához folyamodtak férjeiknek bocsána
tot kérni, Mina pedig ügyi ivói által kiosztott 
pénzel sokat lefegyverkeztetett a’ pártosok közül.

Egy valaki tréfából összeszámítá a’ Gazette 
de France és Courrier fran^ais után a’ navarrai 
háborúban 1834 jul. lsőjétől 1835 nov. 20dikáig 
elesteket és megsebesülfeket, nii szerint e* 17 
hónap alatt a’ carlisták közül 600,3őO, a’ christino- 
sok közül 400,280 ember öletett, ’s mind a’ két 
félből kétannyi sebesítetett volna meg, és így a* 
háború már 3,001 ,890 áldozatba került volna.

Az Eco del Comercio írja, hogy a’ portugá
lok Zamorában sokszor czivakodtak az ottani ke
reskedőkkel az idegen pénz miatt, mellynek 1)2- 
csét nem határozta-meg a Oszthatóság. Nov. 2 1- 
dikén többek közt egy spanyol parasztot halálo
san megsebesítettek, ’s a’ városban fel ’s alá <sa- 
pongtak és sok lopást követtek-el; e’ rendetlen
ség azonban estve megsziinr; de éjjel egy porfu- 
gali katona meggyilkoltatott, mellyet a’ portugá
lok reggel meglátván, annyira felbőszültek, hogy 
kivont kardokkal s késekkel rohantak az titczá- 
kon talált spanyolokra, ütötték őket, ‘s a’ várost
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olfyanná tevék, mintha az ostrommal vétetett 
volna m e g ; nov. 25dike reggelén egy lakos sem 
vaía az utezáfcon látható, "’s minden ajtó bezára
tott; a’.katonaság dühe, még ezzel sem szünt-meg 
hanem tisztiéi panrancsának ellenére a’ fő-őrhe
lyeket megtámadta, ’s a’ házak erkélyeire köve
ket szórt; vér mindazáltal nem ontatott-kL Nov. 
26dikán a’ tiszthatóság spanyol és portugál kato
nákból rendelt őrcsapatokat az utczákra, ’s így 
a’ zavargás elcsilapodott, ámbár még estve a’ pa
rasztok kövekkel dobálták a’ katonaságot; végre 
nov. 28dikán egészen visszaállítatott a’ csendesség

Zumalacarreguy Özvegye, mint a’ Memorial 
des Pyrenees írja Francziaországból visszatérte 
után minden fáradozási ellen sem juthatott a1 
»árlista fő szállásra, ’s a’ Bastan völgyi Multicoa 
nevű faluba vonta magát egyik pap sogrához, on
nan vizsgálandó azon udvar szövevényeit, melly 
a’ navarai hős kitűnő szolgálatit igen rosszul tudá 
meltánylani. Az Özvegy pontos nyomozást kívánt 
tétetni férjének rendkívüli környületek közt tör
tént halála iránt; a’ gond , miként Zumalacarre
guy nője visszatartóztatik, új gyanút támaszt, de 
a’ felfedezés napja elébb vagy később csakugyan 
felviradand.

Perpignanból dec. 7díkén írják, hogy D. 
Carlos navarrai katonáji nem akartak szolgálni 
Cataloniában, ’s tisztjeik ellen fellázadtak. Torres 
carlista vezérnek elfogott levelében kemény szem
rehányások valának Guergue és Borges ellen , ’s 
azt mondja Torres, hogy a’ carlista seregek egé
szen elerkölcstelenedtek, feg> verők, hadi szerük 
pénzük, eleségok nincs, az ellenség állásáról tu
dósítást nem kapnak, miért a’ vezérség letételét 
ajánlja.

Madrid, dec. 7dikén. A’ ministerium állását 
igen megerősítette a’ procuradorkamara válasz 
felírása és bizodalom-szavazata. A’százezer ember 
kiállítása már majd mindenütt elvégez-etett. Ön
kéntesek számosán íratják-be magokat, mi annal 
szükségesebb vaía, mivel a’ pénzváltság miatt 
sok hijány esett volna. Önkéntes adakozásból és 
a’ szolgálat megváltásából 200 millió reálnyi sum
ma folyt a status pénztárába. Almodovar gróf, 
hadminister, ma estve az északi sereghez utazik, 
de hivatalában senkise neveztetik hellyetteseve, 
’s e’ ministerium felelősége is Mendizabal urra 
fog háramlani, ki már három ministerséget visel. 
Almodovar grófot kísérendi Alava general i s , ki

azután Parisba később Londonba menend. A* Se
gens királyné tegnap jfítt-meg Pradóüól elfogadni 
a’ két kamara válaszfelírását átadó biztosságot. 
Közelebb carlista összeesküvés fedeztetett-fel, mi
nek következésében sokan elfogattak, ’s a’ vétke- 
sóbbek azonnal elvitettek Madridból, ezek közt 
az esmeretes Cavia is, ki hajdan Riegót a’ ceba- 
da piaczra küldte. A’ Gacetában dec. 7dikén meg
jelent kir. végzet szerint Almodovar gróf hadmi
nister az északi sereghez küldetik, annak tábo
rozási tervét elrendelni, a’ katonaság fenyítéke , 
tartása, és minden hadi politikai ’s gazdasági 
szükségei eránt intézeteket tenni; a’ ministerium 
elnöke pedig meghatalma/.tatik, hogy e’ czélra 
nézve rendeleteket tegyen , ’s a’ regens királyné 
jóváhagyása végett csak azokat terjessze-elő, mei- 
lyek nem igen sürgetősek ; egyszesmind az is ineg- 
hagyatik, hogy a’ hadminister által kiadandó pa
rancsolatokat a’ tiszthatóságok haladék és akadály 
nélkül teljesítsék. Egy másik kir. végzet által a’ 
hadministerium , a’ hadminister távolléte alatt, 
Mendizabal úrra bizatik. Az Eco de! Comercio 
jelenti, hogy Parisban a’ mostani spanyol követ
ség megszüntetik ’s egyszerű követség  ̂által válta- 
tik-fel, valamint Rayneval úr helyett is más kö
vet váratik Parisból.

A’ Moniteur dec. lődikén e’ tudósításokat 
írja Spanyoloiszágból: „A’ carlista hadsereg Es- 
tella vidékén összegyűlvén , dec. 9dikén hirtelen 
mozogni kezdett, ’s Iturralde tizenkét batalionnal 
és négy ágyúval los Arcos , Sansol és Torralba 
felé fordult; Eguia hét batalionnal Salvatierrának 
vette útját; D. J. Garcia brigadás Estellát és a’ 
szomszéd falukat foglalá cl. Vittoriában és Log- 
ronnóban 14 ezer gyalog christinos és 600 lovas 
állott. Mendez-Vigo brigadás 3 ezernyi osztálya 
Mendigorriában feküdt. Bilbaoból dec. lOdikén 
száz pattantyús és 300 gyalog katona érkezett S. 
Sebastianba. Don J. A. Guergue brigadás Esteiiá
ba érkeztekor dec. 9dikén elfogatott ’s hadi tör
vényszék elibe állítatott. Don Carlos dec. lOikén 
Onnateban volt,

A’ madridi Gaceta dec. Sdikán hivatalosan 
jelenté A lava generálnak követté neveztetését a’ 
franczia udvarhoz. Almodovar és Alava generálok 
dec. 9dike reggelén indullak-e! Briviescába , hogy 
ott Cordova és Evans generálokkal, az ellenség 
megtámadásának tervéről tanácskozzanak. A’ had
minister ezen útjának czéljáról sokféle képtelen
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hírek repkedtek, mellyek megczáfolására a’ Ga- 
ceta dec 9dikén környületes czikkelyt írt. Tudva 
van, hogy az északi háborúnak inielébb végét sza
kítani akarja a ministerium, miben némeily tar
tományok, különösen pedig Granada és Andalu
sia által erősen gyámolítatik. Dec. 9dikén éjfél
kor hírnökök küldettek a’ tartományokba hivata
los levelekkel, mellyekbe az Almodovar és Men- 
dizabal urak által megállapított hadi munkálat 
tervének végrehajtása foglaltatik, ’s a1 tartomá
nyok főkapitányainak megparancsoltatik, hogy 
hadi erejöket tüstént északra indítsak. A tarto
mányi tiszthatóságoktól a’ kormányhoz érkezett 
tudósítások szerint jan. l'idike körül 15 ezer em
ber leend tökéletesen kikészítve, kik Valladolid 
és Burgos közt gyűlnek-össze; később ismét 15 
ezernyi sereg szálland táborba, ’s Cataloniában 
legalábbis 10 ezer ember fog fegyverben állani. A’ 
hadministeriumhoz dec. 9dike estéjén hírnök ér
kezett a’ tudósítással, hogy a’ királyné serege a’ 
carlistákon Tarragona mellett fényes győzedelmet 
vön , s 400 carlistát fogott*el. Rothschild Lionel 
báró, a’ spanyol alkotványi ügy mellett tett szol
gálatiért kir. rendelet által katholika Isabella rend
jének vitézévé neveztetett; Garcias úr pedig III. 
Károly rendjének díszjeleivel jutalmaztatott. Né
meily körökben hírlelik, hogy Galiano úr tengeri 
ministerré, Carnerero úr pedig al-statustitoknok- 
ká fog neveztetni A ministerium szorgalommal 
készíti a’ pénzügyi terveket, mellyekre nyugtala
nul vár a’ közönség. A’ Revista, egyik orgánuma 
a’ kormánynak, mondja, hogy a’ ministerium a’ 
kamat nélküli adósságokat is kamatozókká akarja 
tenni, melly nyilatkozás a’ börsén \alamivel fel
emelte a’ pénzárt.

S C H W E I  Z.
Liestalban Lyzius nevű német szökevény fog

ságra vettetett, hihetőleg a1 Lessing meggyilko
lásának gyanúja miatt; d  ̂ártatlansága bebizonyo
sodván, ismét szabadon bocsátatott.

E G Y V E L G E S H Í R .
Bernadotte a’ svéd király most 72 esztendős 

Felkel déli 12 órakor; 2 óráig ír; ekkor audien-

cziát tart; 6 órakor ebédel; majd ismét késő éjig 
audiencziát ád , 2 órakor aludni megy. Királyi 
lakát csak akkor hagyja-el, ha templomba, vagy 
revuere akar menni; télben sohol sem látható, 
mert a’ hideget nem tűrheti A’ franczia liter a tú
rában lőmulatsagát találja.

Köz hírlapok szerint éjszak Amerikának 
1836 január isőjén nem csak semmi adóssága nem 
lészen, de még e’ felett kincstára 23 millió dollár 
kész pénzt mutathat-elő. — Nem rég halt-meg 
Prágában egy gazdag kereskedő (Singer Károly), 

j ki 20 évvel ezelőtt mint szegény legény telepe- 
! dett-meg e’ városban, ’s most végrendeletében 
! hagyott számvivőjének 25 ezer forintot, gazdasz- 
szonyának 30 ezer forintot ’s minden ezüstjeit; 
inasának 10 ezer forintot. 3 szegény testvérei
nek egyenként 30 ezer forintot A’ szegények
ről és barátiról sem felejtkezett-meg.

A’ mexicoi respublica új sarktörvényének 
két elsőczikkelyei ezek: 1) a’ mexicoi független 
nemzet mint eddig, ezután is csak egy,  t. i. a’ 
róm. catholika vallást hiszi és oltalmazza. 2) min
den idegenek jusait, kik a’ mexicoi földön tartóz
kodnak, fogja tisztelni a’ nemzet, ha azok is az 
ország törvén) it és vallását tekintetben tartják.

A’ Messager madridi levelezője szerént a’ 
spanyol titkos társaságok Mina generált kívánnák 
az ország1 dictatorává emelni. — O’Connell, kit 
az áprilisi vádlottak közt lévő Arthur Beaumont 
ángol, ügyvédének kért,  n«-m fogadta-el e’ hiva
tást, mert mint mondja nein oily jártas a’ fran
czia nyelvben, hogy a’ pairtörvényszék előtt mint 
szónok előállhasson A1 pairkamara nem bírós- 
kodhatását megismeri; Francziaországot azonban 
a respublicára éretlennek mondja, mellynek t. i. 
elegendő politikai morálja, tudománya ’s külö
nösen vallásossága respublicahoz nincsen. Válasza 
v<;gen állítja: hogy valamint soha a’ fejedelmek és 
ministerek törvénytelenségit helyben nem hagyja, 
úgy a’ nép nézeteinek sem szokott hízelkedni, ’s 
azt tévelygésiben megerősíteni. — A’ pairtörvény
szék Parisban folyvást az áprilisi vádlottak peré
vel foglalatos. December 2idikén fogott a’ sor a’ 
parisiakra kerülni.

Kiadja Ku l t s  ár A .—Szerkezted G a l v á c s y  Zöldkert utcza (.^o(d6acfjer?®ajFe) 498 sz. 
Nyomtatja T r a t t  ti e r  - K á  r o l y i  tirak'úlczáju 612 szám.

Vége az  1835// második félesztendőnek.

/ m .a c a d e m i^N
^ K Ö N Y V T Á R A  J
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i Trattner és Károlyi’
K ö n y v n y o m ta íó - f i i t é z e té b e n  P e s te n  ?

és minden Könvváros és Könyvkötő Urak nevezet szerint:

»AA -A,

11835.:
Ĉt W*̂ í

r e c z tn b e n  : Csáthyné Örökössel. 
Í r b e n :  Wallner Özvegye.
F e j é r n í r o t t : Itaader Könyváros. 

f s á n : Vajda Pál.

K a p o s v á r o t t  : Hagelmann Péter.
2V. B á n y á n :  Kibling József.
X y i t r á n : Szigler Mihály.
ÍV. I á r a d o n :  Vári Olvasztó József.

S z e g e d e n  : Kibling József.
S z o m b a t h e l y e n  : Zsoldos István. 
T e m e s v á r o n  : Polatsek Testvérek.
I e s z p r é m b e n  r Vázsonyi és Szrjjáríó. rs a’t.

á r u l j  á k :

Hazai vagy  Nemzeti
KALENDÁRIOM

1 8 3 6 dk e s z t e n d ő r e .
K ia d tá k  T r a t t n e r  é s  K á r o l y i

22dik évi Folytatás,
Ára száz darab számra 12 for. ezüstpénz — egygyenként borítékba kötve (V 

hónapok mellé papíros fűzve) 14 kr. ezüstpénz.

Örömmel említhetik ezen Kalendáviom Kiadóji, hogy ennek pártoltatását leginkább annak 
ulajdonítják, hogy a’ Tiszti-Tárban időriil időre közbenjött változások (kevesetkivéve) vélek 
ontosan közöltetvén, ezen Kalendáriomot évenként ők is pontosan ho'sáthatják világ eleibe.

Azon buzgó Hazafiaknak, kik ámbár illy csekélységben, minő >3egy Kalendáriom(e 
zíves részvétöket meg nem tagadák, sőt inkább annak tökélletesítését, teljes készséggel elő- 
egíték, tartozó szíves köszönetjöket, közléseikért, igazításaikért és javaslataikért nyilván 
kijelentik. Iparkodni fognak Tevőik várakozásának, a' mennyire lebet, megfelelni. Hogy 
d Külföld példája mind untalan szemünkre ne lobbantassck — a’ Nemzeti Kalendáriom is , 
t’ halladás utján, — ha bár lassan is — ballagni fog. Bővebb ajánlás helyett, közhaszonve- 
letősége bebizonyítására foglalatját ide iktatják.

F o g l a l a t :
I. Kalendáriomi Tárgyak: Katolikusok, Evang.

és Reformátusok, nem különben Görög -  vallásnak 
számára a’ rendes Kalendáriom. Planéták állapotja.
Nap költe és lenyugta , naphoszsza , I d ő j á r á s s á .
Csillag - visgálók Észrevételei. Időszámlálás. Nap és 
Holdfogyatkozások. Törvényszünet. Decretalis napok 
•— minden bónapban vörösen nyomtatva.

II. Különbféle pénzeknek Tabellája: Interest
mutató Tábla. Cselédek1 be'rét, árendát, más jöve
delmet v, költséget mutató Tábla — 1—10,000-ig.

Ili. A’ felséges uralkodó Austriai Ház.
O Felségének Ministerei. Status és Conferentialis Ta- 
nátsossai.

IV. A’ fels. Nádor Ispán Udvara Budán.
Európai Uralkodó Fejedelmek.

V. Az Egyházi Méltóságok: 1. Érsekek. 2. Me
gyés Püspökök. 3. Felszentelt és Választott Püspö
kök. 4. Apát Urak. 5. Káptalanok Nagy - prépost 
jai 6. Prépostok.



VI. A' Görög nem egygyesiiit Érsek és
Püspökök.

VII Az Evang. Ágostai és Helvetziai Val
lási é l e i t  követők G e n e r a l i s  I n s p e c t o r a l ,  F ő  
C u r á t o r a i  , S u p e i  i n t e n d e n s e i , F ő  J e g y z ő j i . E s p e r e s t 
j e i  , S e n i o r a i  ’s a ’ t .  m i n d  a ’ 8 S u p e r i n t e n d e n t z i á b a n .

VIII. Az Arany Gyapjas, Sz. István Király 
Rendek Vitézei.
Magyar Zászlós Urak ,  ( O r s z á g  B á r p j i j .  

JX. K orm ány Székek : i .  N .  M é l t ó s .  M a g y a r
k i r á l y i  U d v a r i  C a n c e l l a r i a .  C a n c e l l a r i u s o k , R e f e r e n -  
o a r i u s o k ,  T i t o k n o k o k ,  C o n c i p i s t á k ,  C o n c e p t u a l i s  P a r 
ii i i c á n s o k  , U d v a r i  Á g e n s e k  ’s a ’ t .  —  l a k á s a i  B e c s b e n .

2 .  N .  M é l t ó s .  M a g y a r  k i r á l y i  H e l y t a r t ó  T a n á t s  
B u d á n .  T a u á t s o s o k  , T i t o k n o k o k ,  C o n c i p i s t á k ,  ' s  
t ö b b  m á s  l n y a t a l b e l i e k  L a k á s á n a k  f e l j e g y z é s e .  K ö n y v -  
v i  s g á l ó i  H i v a t a l .  Á g e n s e k .  T a r t o m á n y  B i z t o s s á g  
í P r o v i n c i á l i s  C o m m i s ^ a r i a t u s j  F ő  ’s  A l - T a r t o m á n y -  
B i z t o s o k .

3. \ .  M é l t ó s .  M a g y a r  k i r á l y i  U d v a r i  K a m a r a  
k i r á l y i  Ü g y e k  “  I g a z g a t á s á n a k  H i v a t a l a .  M a g y a r  O r 
s z á g i  F ő  É p í t ő  -  K o r m á n y .  K a m a r á l i s  F i s k á l i s o k  a  
K a m a r á i i g  U r a d a l m a k b a n .

X. Törvény-Szekek l A ’ F ő  M e ' l t ó s .  k i r á l y i  K ú r i a .
1 .  A ’ H é t s z e m é l y e s  T ö r v é n y s z é k  B i r á j i n a k  l a k á 

s a  P e s t e n .
2 .  A ’ M é l t ó s .  k i r á l y i  í t é l ő -  T á b l a  B i r á j i n a k  l a 

k á s a  P e s t e n .  T a b u l á r i s  P r ó k á t o r o k  P e s t i  l a k á s á n a k
f e l j e g y z é s e .

3 .  K e r i i l e i i  ( d i s t r i c t u a l i s )  T á b l á k n a k  B i r á j i .  A ’ 
k e r ü l e t i  t á b l a i  P r ó k á t o r o k  n e v e i .

4. Bánális-Tábla, ítélő Törvényszék 3 Zágrábban.
5 .  Tárnok-Szék —  P e r s o n á l i s i  S z é k .

XI. A’ Tekintetes Nemes Vármegyék.
1 .  F ő - I s p á n y o k  , A l - I s p á n y o k  , F ő j e g y z ő k .  F ő -  

é s  A l - S z o l g a - B i r á k , F ő  -  és  A l - F i s k á l i s o k ,  F ő  -  és  
A l - A d ó  S z e d ő k ,  S z á m v e v ő k .  E s k ü d t e k .  B i z t o s o k .  
F ő  O r v o s o k .  S e b o r v o s o k .  F ö l d m é r ő k  ’s  a ’ t .  id e  é r t 
v é n  a ’ T  i s z t e 1 e t b  é 1 i e k e t  i s a legeslegújabb 
változások szerint.

XIÍ. AJ Fiumei ’s a’ tengermelléki magyar
k i  r K o r m á n y s z é k .

XIII. Jász es Két Kun kerület f ő  K a p itá n y a .
Kerületi Kapitányai. Táblabiráji , Fiskálisai ’s a’ t.

XIV. Szabad Hajdú Városok. Szepesi xvi.
Koronás és privil. Kerületek. A’ Tiszán inneni kir. 
Koronái Kerület. Szabad Nagy Kikindai kir. K e r ü l e t
T i e z t v i í e l ő j i .  '

XV. Szabad királyi Varosok Poigájmestet
F ő  B i r á j i ,  S e n a t o r !  ’s m á s  T i s z t v i s e l ő j e

XVI. Privilegiált Mező Városok Magisti
t i l s a i  és  e g y é b b  T i s z t v i s e l ő j i .

XVII. Nemes Vérebelyi Érseki Szék Tis
viselőji.

XVIII. A’ Királyi Magyar Universit
P e s t e n .  A ’ k i r á l y i  A k a d é m i á k :  K a s s á n ,  G y ű r ő  
N a g y - V á r a d o n ,  P o z s o n y b a n  ,  Z á g r á b b a n .

XIX. Az Ágostai és Ilelvetziai Vallási
telt követők Lyceumai, Collegiumai.

XX. A* Magyar Tudós Társaság P e s t e n

XXI. AJ Cs. Kir. Udvari Fő Hadi Tan;
B é c s b e n .  A ’ k i r á l y i  H a d i ,  K o r m á n y  B u d á n .  A ’ k 
] y i  N e m e s  G á r d a  B é c s b e n .  M a g y a r  G y a l o g  és  H ú s  
R e g i m e n t e k  E z e r e d e s e i ,  E z e r e d e s  H e l y t a r t ó i ,  
N a g y a i ,  K a p i t á n y a i .  V e r b u n g h e l y .  S t a b .  U n i f o r n  
m i n ő  s z í n ű .

XXII. Erdélyi Nagy Fejedelemség. n:
s á g o k .  V á r m e g y é k .  S z é k e l y  S z é k e k .  S z á s z o k .

XXIII. 1834. 1835. meghalálozott je 
íérjfiak.

XXIV. Különbfélék: A ’ b ö l c s  k i r á l y  —  1 - s ő
r e n e z  C s á s z á r  és  a ’ t u d a t l a n  d i j i l o m a t a  —  S z e r z ő  
k ö t é s  —  A s z s z o n y o k  és g y e r m e k e k .  —  N e m z e t i  K a  
d á n o m  é s  A l m o s - K ö n y v .  —  N y e l v ú j í t ó  S i r a l m a  
U d v a r i  b o l o n d .  —  Z a b o l a .  —  Z r í n y i  d o l m á n y .  —  
r á l y í i  é s  K i r á l y  L e á n y  ( E z e r  eg y  É j s z a k a i  t ö r t é i  
S o k  K r i t i k u s .  W y n n e  T a m á s ,  a n g o l y  g o n o s z t  
A ’ C s u d a  V á x .  Versek'. E g y  b o l d o g t a l a n  p a n a s z ;  
H a l a v á n y  h o l d n á l .  S e m m i n é l  t ö b b  v a l a m i .  U t a s  
r e t ő .  N é p d a l .  S z e r e t ő k .

XXV. Európai Országok Népessége.
I o n o s é n  a z  A u s t r i a i  B i r o d a l o m b a n  és  M a g y a r  Ö rs  
b a n  h á n y  l a k o s ,  V á r o s  és  F a l u  v a n ?

XXVI. Halottak Emléke Réz-Táblán
XXVII. Gazdasági Jegyzetek.
XXVIII. Közönséges Vásárok Magyar ét

d é l y  O r s z á g b a n .  H i r e s  K ü l f ö l d i  V á s á r o k .

XXIX. Af Váltó - Czéduláknak legmagc
é s  l e g a l a c s o n y a b b  á l l á s a  v .  C u r s u s a  1 8 1 1 — 1 8 1 9

XXX. Posták Járása Magyar Országban <
hozzá tartozó Tartományokban.

XXXI. Új Könyvek. K é r e l e m .



AZ Äli-HAIiOTTAE.,
a g y  a z  e l e v e n e n  e l t e m e t t e t é s n e k  b o r z a s z t ó  p é l d á j i ,

R é té g  F e re n c z  u tá n n  , ú j j á  s z e rk esz tő  S . . .  E . . .  10 k r .  ezüstpenz.

MANUALE
Procuratorum et Cau&aiitimn
omplectens in Jure Hungarieo occurrentes Processus ordine alphabetico exprimens: Instituta, 
pioquis Actor, contra quem Incattum , coram quo Judice procedendum? quidve probandum habeat, 

ut objectum Processus assequatur, adjectis nonnullis Observationibus.
ibidikkkd

Pretium  1 flor. Cony. Monet.

I. Processus Civiles etquidem:
J. Ad acquisitionem Allaturae,
2. Ad acquisitionem Juris Capillaris.
3. Actus majoris potentiae.
4. Adulterii.
5. Ad aequalitatem Juris.
(i. Ausczugalis,
7. Contra Civitates ad poenam 2000 flor.
8. Contra C'ivitates S. Sedis Sententias 

exequi uolentes.
9. Ad communicationem Literarum.

10. Compromissionalis.
II. Computualis.
12. Concursualis seu Cridalis.
13. Ad res confiscatas recuperandas.
14. Ad dandam Contradictionis rationem.
15. Ad recipiendam Contradictionis ra

tionem«
16. Ad sublationem Contradictionis con

tra Privilegium interpositae.
17. Ad revindicationem Bonorum, per 

Donatarium non obstante Contradi- 
ctione occupatorum.

18. Ad revindicationem Bonorum, per 
Donatarium ob neglectam Contradictio- 
nent occupatorum.

19. Ad revindicationem Bonorum Coro- 
nalium.

20. Ad correctionem Executionis.
21. Damni.
22. Decimális ex Jure.
23. Ad poenam Dupli contra Decimam 

denegantes.
24. Ad desumendam Rátám ex Decima 

Parocho competentem.
25. Successionaiis ex deftctu*
26. Dehojaestatorius,

27. Ad reslitutionem Depositi.
28. Contra dolosos Depositi  detentores.
29. Ad Divisionem contra Parentes.
30. Ad Divisionem contra Proles .
31. D ivortia l is  Protestantium.
32. Contra Dominos Terrestres ex Saevitie.
33’ Contra Dominos Terrestres , Colonos

translocantes.
34. Ad revindicationem Bonorum per sim- 

plicem Dotal ist,im ahaiienalorum.
35* Ad acquisitionem Dotis legális.
36. Ad acquisitionem Dotis scriptae.
37. Ad amissionem Dotis.
38. Ad cassatiorein Educilli contradicti.
39. Contra Curialistas absque Privilegio  

educil lantes.
40. Evictionalis .
41. Ad poenam perpetui Evictoratus.
42. PJxaestimationalis.
43. Ad Exclusionem Sexus Foeminei.
44. Executionalis.
45. Contra i l l o s ,  qui iugitivos Colonos 

recipiuut.
46. Contra i l i u m ,  qui munus Hominis  

Regii assumerc non vult.
47. Impensionalis ob Actum majoris po- 

tentiae
48. Impensionalis ob V iolentiam .
49. Ad implementum Contractus.
50. Ad implementum Testamenti,
51. Ad acquisitionem Bonorum ex inca

pacitate Possessorii.
52. lndebite soluti .
53. Ad revindicationem communium In- 

div isorum , quoad ratas non consen- 
tientium.

54. Contra turbatores lnquisitionis.
55. Contra legale lnterusurium excedentes.

56. Ad Invalidationem Cambii frau- 
dulenti.

57. Ad Invalidationem Cambii ex non at- 
tenta praemonitione.

58. Ad Invalidationem Cambii, quoad ra
tas non consentientium.

59. Ad Invalitationem Conditionum pig- 
noratit iarum.

60. Ad Invalitationem Contractus in im
perfecta aetate initi.

61. Ad Invalidationem Contractus ex do- 
lo , metu , vel errore.

62. Ad Invalidationem Dotis scriptae ex- 
cessivae.

63. Ad Invalidationem Fassionis peren- 
nalis ex praejudicio.

64. Ad Invalidationem Fassionis peren- 
nalis ex neglccta praemonitione.

65. Ad Invalidationem Fassionis ex non 
attenta praemonitione.

66. Ad Invalidationem Fidei commissi.
67. " Ad Invalidationem Inscriptionis pro 

iideiibus Servitiis.
68. Ad Invalidationem Privilegii.
69. Ad Invalidationem Testamenti ex de- 

fectu Activitutis, seu solennitatis in- 
ternae.

70. Ad Invalidationem Testamenti ex 
defectu Solennitatis extemae , vel ex 
Dolo.71. Ad Invalidationem Transactionis ex 
praejudicio.

72. Ad Invalidationem Transactionis Tu?
toreae.

73. Ad Invalidationem Transactionis quo
ad ratas non consentientium.

74. Contra turbatores Investigation»« pub* 
licae.

C o n s p e c t u s  t o t i u s  O p e r i s :



75. Proeesrus Juris, sen ex Privileg»»), 
ex Jure radical» , seu Processus ex 
prioritate Juris radicalis.

76. Ad poenam Larvae.
77. Ad desumtinnem Legati.
78. Legitimatorius.
79. Contra Limitationen» excedentes.
80. Contra Limitationen» non admitten- 

tes.
81. Liquid» Debiti.
82. Contra Capitula, Conventus, et Co« 

mitatus , qui Literalia extradere no*
- lunt.

83. Contra falsarun» Literaruni confe- 
ctores.

84. Contra Literarum missilium violato
rs*.

85. Ad sublationein IVIacelIi•
86. Contra il los, qui Magistratus inju- 

ste deferunt.
87. Ad ainissionem Majorátus.
8S. Contra dimissores Malefacti.rum,
89. Contra illos, qui Malefactorem re- 

signare nolunt.
90. Contra Judices IVlandatis Judiciariis 

non obteniperantes.
91. Marcalis.
92. Ad cassation.em Matrimonii.
93. Contra illos, qui falsis niensuris et 

ponderibus utuntur.
94. Metalis ex Jure.
95. Metalis ex usu.
96. Ad sublationen» nocjvae molae et 

aggeris
97. Nonalis ex Jure.
98. Nonae denegatae ad amissior.em Vi- 

neae.
99. Ad novum D»\»sioneni,

100. Novi simplicis.
101. Novi cum gratia.
102. Oppositionalis.
J03. Contra ilium, qui non attenta Op* 

positione Bona occupat.
101. Contra ilium , qui Oppositionen» 

cum Gentibus facit.
105. Ad cassationem Donationis Palati* 

nutis.
100. Ad aquisitionem rerum parapherna-

1i u III.
107. Ad ainissionem Pecorum.
108. Ad poenam Perjurii.
109. Ex praelaiione Debit»,
110. Ex praelatione Pignoris,
111. Contra proditores fraterni sangvinis.

112. Productionalif.
113. Productionalis.
114. Ex puritate Statutionis.
115. Ad excisionem Quanalitii.
116. Rationarius contra Olliciales Do* 

minales.
117. Rationatius contra Officiales publicos.
118. Ad dandas Rationes Tutelares vel 

Curatelares.
119. Ad recipiendas Rationes Tutelares 

vel Curatelares.
120. Ad rectificationem Divisionis.
121. Ad redintegrationem Massae defun* 

cti Testatoris.
122. Ad cassationem Jurium Regaliun» 

minoruin, sine Privilegio exercito* 
rum.

123. Religionarius
124. Reluitorius. Pignoris.
125. ltelutorio-admonitorius.
126. Relutorio-divisionalis.
127. Relutorio-Liquidatorius.
128. Ad Renovationen» Sententiae.
129. Addandam lleoccupationis rationem.
130. Contra morosos Reparatores com- 

munium aedificiorum.
131. Ad repetitionem fugitivormn Ser- 

vorum vel Colonjorum.
132. Repetitionem Literarum.
133. Repositionalis.
134. Repulsionalis.
135 Contra Judices Sententiam exequ-i 

nolentes.
136. Ad imponendum Sequestrum.
137. Ad reserationcm Sequestri.
138. Contra devastators Sylvarum Se- 

questro alfectarum.
139. Contra Statutionem clancularie fa- 

cientes.
140. Successional is.
141. Successionalis-Divisionalis.
142. Ex Superfluitate Fundi.
143. Ad Superinscriptionem.'
144. Contra Telonii defraudatores.
115. Ad SuMationem Telonnii non pri- 

vilegiati.
146. Ad ainissionem Lori, contra Telo- 

nia non privilegiata servantem.
147. Ad sublationen» Telonii sicci et non 

necessarii.
í 18. Contra Dominos Telonii ob certos 

excessus. '
149. Contra testifirari nolentes.^
150. Ad Transumta Literarum.

151« Ad 1 ransvestitionem Conditionui 
pignoratitiarum, vel ex non fact 
praemonitione.

152. Contra defraudatores Tricesimae.
153. Contra Tutotes dolosos, ad poenai 

Infamiae.
154. Grbarialis.
155. * Ad acquisitionem Juris Vidualis.
156. Ad restrictionem Yiduae.
157. Ad desumtionem Vinculi.
158. Ob violationem Sedis Judiciariae;
159. Violentialis, seu querulosus.
160. Contra illos, qui ad Diaetam venii 

nolunt.

Pars Il-da.
1. Abortus Procuratio.
2. Adulterium.
3. Assassinium.
4. Bestialitas.
5. Blaspheinia,
6. Concubinatu«.
7. Crimen laesae Majestatis.
8. Dimissio Captivorum.
9. Effractio Carceris.

10. lncendiariatus.
M. Expositio Infantum.
12. Falsariatus.
13. Fautoratus.
14. Fornicatio.
15. Furtum.
16. Homicidium«
17. Incestus.
18. Infanticidinm.
19. Latrocinium.
20. Leuocinium. 

j 21. Mágia.
I 22. Nota Infidelitatis.
23. Parentum verberatio.
24. Plagiatus*
25. Polygamia.
20. Praedocinium#
27. Raptus.
28. Sacrilegium.
29. Sodornia.
30. Steilionatns.
31. vStupratio Novercarum et privignaru
32. Stuprum.
33. Traditio Castri.
34. Yenefirium.
35. Violatio Ecclesiaruni.
36. Yis pudicitiae illata.
37. Vulneratio et Cruentatio.

Jus privatum hungaricum
C o n s c r i p t u m

_____ ______ ab A n t o n i o  Grusz I fr. 36 kr.____________

Sententiae Excelsae Curiae Regiae
ab 1769 usque 1828.

Collectac opera Stephani Moinár de Péterfalva. — Ara 8 for. ezüst pénz.



5 d ik  s z á m  Honi literatnra-hirdető. 1 8 3 5 .

H eckenast G usztáv,
pesti könyvkereskedőnél,

l só Januáriastul előfizetési utón megjeleli:
a magyar Conversations-Lexicon

Garasos kiadása.
Ezen czím alatt:

k ö z h a s z n ú

e s m e r e t e k * t á r a .
Magyarországra alkalmaztatva,

kiadta egy

m agyar tudós társaság.
Nagy 8-rétben ’s mint egy 10 íves (árkusos) fűzetekben., egy-egy fűzet előfizetési

ára csak 10 pengő garas.

A ’ kiadó a’ magyar olvasó közönséghez! .
A  hazánkban egyre nevekedő értelmesség, népmívelés és közhasznu tudomá- 
nyos ösmeretek elterjesztése; a’ magosabb társalkodásra emelkedés egyre sza
porodó kivánatai, S kiváltképen a hasznos miveltségi könyvek 
drágaságának általános panasza arra birtak, hogy az



Esm eretek’ tárát
új idomban bocsássam közre, ’s ezen tagadhatatlan becsű nagy munkát tisztelt 
hazámfiái számára egy új

Garasos kiadásban, mintegy 10 íves füzetekben,
füzetét 10 pengő garasával, tegyem köztulajdonná; inelly kiadás egészen alkal
matos arra, hogy a’ kevesbbé tehetősektül is megszereztessék.

Nem akarok ereszkedni az Esmeretek’ tára hasznos és szükséges voltának fejte
getésébe; az illyen munkák’ becsét eléggé megbizonyitja azoknak sok ezer és ezer példá
nyokban való kiadása a' francziáknál, angoloknál, németeknél. É s reményiem merem, hogy 
a’ nemes lelkű,  ’s minden jót és szépet előmozdítani törekvő magyar nemzet, mellynek ezen 
nagy munka ajánlva van, hasonló érdekletet ’s élénk részvételt mutatand a’ magyar köz
hasznú Esmeretek’ tára iránt, mellynek elterjesztését minden igaz honfinak, a’ magyar nyelv 
és literatura minden előmozdítójának, az általános fejlődés és népuiivelődés minden barátjá
nak ezennel bizodalmasan szívére kötöm.

Ezen kiadásbul hónaponkíut 2 füzetet adok k i, borítékosán; négy füzet teend egy 
kötetet, ’s mindöszve a’ munka 12 kötetet. Hónaponkíut tehát az Előfizető Urak csak egy 
pengő forintot költendenek reá.

E ’ mellett pedig nem kívánok előre lefizetést, ’s a’ 10 pengő garas mindig csak 
a’ füzet átvételekor tétetik le.

Eddig 12 fűzet jelent meg, folytatása rendesen történik.
& Végzetül különösen megkérem az oskolai ’s magános Tanító 
Urakata’ vármegye ’s városok Tisztviselőit, ne terheltessenek 
ezen tudományos s következésképen hazai ügyet szorgalmi ’s 
Itatási körökben buzgón előmozdítani. Minden 10 példányra G gy  
ingyen példányt ajánlok, 20-ra l l  ÚT Hielt 5 50-re tlZCt.

Heckenast Gusztáv,
pesti könyvkereskedő.

N y o  m t a t t a  L & n d e r e r  P e s t e n »



Stntrfannt faitxífatt
3  n

Harílebens Buchhandlung
in speity, SBatpergajje fait fiefatt £{jurfiSrjten gegenüfar,

ifi $u ^abíti:
1 ® a ő  © a u j c  t j c v  f ^ í l f t u n t f t

tlt i t

f d l f í K t  S B d f f r r ,
o b e r

fauílidK Sítuoetfung,
í>ie meijien unt» gefáfaltdjftín Síranffairéit bér íöleitfdjen aitf bte ft^er# 

ih  SBeife fctynefl unb gttínblicf) ju fatten.
Sftebft einem Sfnfyange, entfyaltenb eine 2luvroaí)l » on i?ranfengefd)id)ten , 
eine 25eleí)rung über bie bejle $lrt, baé gefd)tt>ärf)temännlicfye 3 eu9 utt3 ^ erm ö g e n  
burd) jroecfmajaígen © ebraud) béé faltén SQBafferő 511 feiner »origen Ä raft »oll«

fommen l ie b e r  fyerjufM em
á H ir  @ e M $ e ie  a l le r  fb tä n b e ,

bargefieíít oon

BR- FAEÜ1CIÜS.
3 r»e11e berbef l Terte  A u f l a g e ,

8. 1834. 6rofcfj. 1, fl. 8 fr. (£. Wl.

O ie COtebijin vourbe in ber neueren 3 * it  einfadjer unb auf ©runbftjje einer oernünfti* 
gen Erfahrung fcegrünbet unb allgemein iff bte Ueberjeugung oon ber £ e ilfr a ft  ber Statur. ®?an 
b«ilt ^ro4ifbeiten bureb anfdjeiuenb geringe S föittrl, t i e  man fonír für unwirffam hielt. @o finb



£aufenbe tton Stténfcbm burc& ben tnnern unb äußern ©rbraucb béé Falten © afféré  genefen, unb 
noch weit mehrere haben burcb ben tőglíc&en ©ebraucb bejeiben  í^rc f(ĵ n>ad^Hc r̂ ©efunb^eít «hal*  
ten unb geffarft, © te  man babét um ^uge^en, J eb rt hier ein erfahrner Slrjt unb bemüht ftcb jU, 
gleich Su Sutáéit,  baß baé falte © affér aUetn bem 5D?enfcben bon bér 33orfehung gum @ebrauc& 
angerotefen fet. (Schon nach einigen M onaten würbe eine jweite Auflage biefeé trefflichen © erfeé  
nöt^ig !

Sfotd) bem itrtfjetle aller b i é  ;e$t erfd)ienenen öffentlichen 3?ecenftonen tft btefc 
© thrift bíe oollffanbtgffe nnb erfchöpfenbjle in bem gad)e ber 2öafferhd ifunöe, welche 
in festerer 3 e i t  bnreh bie bieten ungem ein günffigen Díefultate bon glücklichen R eifungen  
eine große 3ln^al)l Verehrer gefnnben hat*

Um bíe DíeíchMíigFdt biefeé © erfeé einigermaßen anjubeute«/ möge hier eine gebrangte 
Ueberftcht béé Snhalteé fo lgen:

9Wgemetne Einleitung. —  Ueberblicf ber ©efchichte ber ©afferheilfnnbe. — ©on ben Origen* 
fehaften béé falten ©afféré. —- ©on ben ©írfungen béé falten ©afféré auf ben menfcfjffc^cn Körper. — 
©on ben biätetifchen (Gebrauche béé falten © afféré. —  ©om äußerlichen ©ebrauche béé falten ©afféré 
in biätetifcher fpinficht. — ©on ber #eilfraft béé frifchen ©afféré in Äranfbeiten. — jjof)cé 2Uter ber 
©affertrinfer. — Slufföfenbe $raft béé ©afféré. —  '2í«genent$ünbung. — Ueber ©aben unb ©aber. — 
©auchfellentjüttbung. — ©etfpreíe burch baé faíte ©affér gelungener Teilungen. —* ©latterfranffyeit.—  
©lutörechen. — ©íuícongejíton. —  ©lutflttße. —  ©iuthufien. —  häutige ©raune. —  ©riiehe ber ^no* 
chen. —  ©ruftbefiemmung. —  ©ruffentjünbung. —  Ef)olera. — Sarmentjünbnng. *— D iät für junge 
SWäbchen. —  Orüfengefcfjmuiff« —  Eíéumfchíagc. — Engbrüßigfeit. —  Englifcbe J^ranffyeit. — Ent$uní 
bung non äußerlichen Urfadjen entftanben. — Eptlepjte. — Erfrierung. — Erziehung ber ©tabdjen — 
Saulffeber. —  öífcigeé Sieber. *— Srojl&euiett. — ©ebärmutterffuß. —  ©ebtrnentjunbung. — ©efícf)téro* 
fe. —  ©efchmüre. — <25tcf̂ t. —  ^aléentjünbung. —  £>ämorrt)oiben. — fpaut, Empffnblicíjfett berfelbei? 
unb ípautfcanfheíten. — £ a rn ü erb a liu n g .— Jpuflten.—  jpppodjonbrie. — O ffen e . — ©d)äbiid)feit béé 
itaffeeé. — Äinbbettfteber. — Äoltf. — Äopfroel). — ?ai)mung. ■— £ebettébauer, lange. — Cuftröhren* 
fchnjinbfucht. — Oungenentjünbung. — üftagenfchmerjeij unb ÜJfagenfchroädje. — 9)iafern. — 9D?elancf)Oi 
lie. —  Mißbrauch ber ©aber. — ©onatäfluß unb 2íufbören beéfelben. — Sftafenblnten. —  9ieroen* 
fchwadje. —  Ohnmächten. — <Pe(l. — Petechien. — ^oefen. —  Duetfchungen. — ©aferei. —  Dieini* 
gungémittel. —  Díeíjbarfeit. — Síheumatíémué unb rheumatifefje Sieber. —  Díofe. —  <Scbaríachffeber.
— 6d)etntob. —  6d)mangerfchnftöbefchn)erben. — ©dbroücbe , allgemeine. — ©fropheln. — ©tuhloer* 
haltung. — £ppí)ué. —  ©erbrennuttgen. —  ©erbauungéfchroache. — ©errenfungen. — ©errounbungen*
— ©afferfucht.—  ©affertrinfen álé @cfjufc gegen $ranff)eiten. — © e in , ©chäblichfeit beéfeíben. 
©eißer ftluß. — ©ochenbett. — Sittern etc.

( £ r f ? e v  A n h a n g :
Vielfache © eifpiele burcb baé © affér gelungener Teilungen.

3  m c i t e r 31 n h ft n gt
© on ber gefd)tt>ád)ten máitnüd>en 3eu gu n géfra ft, unb bérén

Doílfommene V erteilung! —

\
©ebrucft bei Sanberer ín $efth-



iám 31. Honi literatnrai hirdető. 1835.

Heckenast Gusztáv,
pesti könyvkereskedőnél (Vaczi utcza, 39 szám)

é p e n  m o s t  j e l e n t  m e g  é s  t a l á l t a t i k :
o s o n y b a n :  Schaiba, Schwaiger és Wigandnál; K ő s z e g e n :  Reihhard Károlynál; 
ó b o r b a n :  Gottíiebnél; D e b r e c z e n b e n :  Csáthynál; K o l o s v á r t t :  Tűseknél i

K a s s á n :  Cserneczkynél ’s a t )

I f j a b b i k

R O B I N S O N
mulatságos olvasó könyv

gyermekek és ifjak számára,
CAMPE UTÁN UZDI PÉTER.

(L e g ú ja b b  ford ítás.)

így csinos rézmetszettel. 8rét. Pest 1836 Főzve 1 ft. Velinpapir. Kemény borítékba
2 ft peng.

Robinson szigeti élete ‘s különös kalandjai ki előtt Ösmeretlenek ? Ki nem Ös- 
meré ezen oktató mulatságos könyvet: R o b i n s o n ?  m e l l y  m i n d e n  m í v e l t  n e m 
z e t n e k  o l v a s ó  k ö n y v e !  — Éjszaktul délig, kelettűi nyugotig, a' hova csak euró
pai nyehek jutottak, látható ez az ifjúság és a’ nép kezében.

Noha Campe világszerte hires német kidolgozásáé’ czim alatt: I f j a b b  Ro
b i n s o n ,  már két magyar fordítást éré,  ezek még sem feleinek meg a’ mívelt nyelv ’s 
az ifjúi megfoghatás kivonatainak.

Ez okbul én egy új kiadással lépek fö l, mel ly,  választott fordítás, n) elvbeli 
hibátlansag, czélirányos fölkészítés, igen olvasható s hibáktul ment ny omtatás által 
különösen kitűnő ; melly et én ezennel mint

l e g v o n z ó b b  ’s t a n u s á g o s a b b  o l v a s ó  k ö n y v e t
a’ magyar ifjúságnak ajánlok.

^Heckenast Gusztáv.



K i s f a l u d y  S á n d o r
le g ú ja b b  r e g é i  ;

ezen czim alatt ;
Regék a’ magyar élőidéből. KI. Kötet.

T a r t a l m a :
A1 Szent Mihály hegyi ic.mete.
Miczbán.
Szigligeti.
Frangyepjb» Erzsébet.

12-rét 183£ Veiinpapiroson fiizve 1 ft. 20 kr.
P e n g - ____________

TL ) an ott találtatnak :
Regék a’ magyar élőid öböl. IV. Kötet

Csobáncz. Tátika. Somló.

Előbb megjelentek ’s ezen esztendő végéig, 
leszálított áron megszerezhetők :

Himfy szerelmei. 2 kötetben.
A’ k e s e rg ő  s z e re le m .
A’ b o ld o g  s z e re le m .

2 Kötet 12-rét 1833. Csinosan fűzve. Ezen es7̂  
tendő végéig , leszámított ára 2 ft.

R e g é k .  2 Ré sz be n .
D o b o z i M ih á ly  é s  H itv e s e . 
K e m e n d .
D ö b re n te .
A ’ m e g b o s s z u l t  h i ts z e g ő ,

2 füzet. 12-rét í 835. Csinosan fűzve. Ezer 
esztendő vée^ig, leszálított óra 1 ft.

3 rézre metszett képpel. 12-rét. Csinosan fiizve 
2  f!. peng.

Eredeti Magyar játékszín 2 Kötetben. 
1.) A z

emberszívnek örvénnyei.
Szomorú játék öt felvonásban.

A ’ Dárday ház.
Magyar nemes házi rajzolat, öt (elvonásban,

2.) K un Lász ló ,
Históriai Dráma öt felvonásban.

A ’ lelkes magyar leány.
Magyar nemes házi rajzolat.

2 Köt$t. 8-rét 1835. Csinosan fűzve. 2 ft. 40 kr. p.

H u n y a d y  J á n o s .
Históriai Dráma egy kötetben.

^  8-rét 1835. Csinosan fűzve 1 ft. 20 kr.

Jövő télen megjelenem! :

Kisfaludy Sándor5
G y u l a  s z e r e l m e .

Új jobbított kiadásban.
Minthogy a’ mi hires hazai költőnknek, Kis 

faUidy Sándornak , most minden munkája az ér 
sajátommá lö n , azon kedves helyezetbe laton 
magamat téve, melly szerint azokat, részint le 
szállott áron , részint új csinos kiadásban a’ tisz 
telt magyar közönségnek eleibe bocsáthatóm.

Azon tekintetből, hogy azoknak, kik a* na-g; 
költő némelJy munkait már bírják, a’ többi ko 
tetek megs^erezhetését is könnyebbítsem: min 
den darabja egyen 1cint is megkapható, az slábl 
kitett áron.

Az országszerte sőt külföldön is ösmert kö!t< 
munkáinak válogatott szavakkal ajánlása fölösle 

j ges volna ; azoknak költői magas becse, az égés;
| nemzet által meg van ösmérve.

Az előbbi sarjadék, hazánk első koltőjévi 
dicsőítette őt; a’ mostani, borostyán koszorú 
fűz homlokára ; a* jövő századok pedig folyvás 
a* hazai Parnasszuson fogják őt megpillantani 
költői hirének örökös fényétül körülsugározva.

H e c k e n a s t  G u s z tá v ,
p e s t i  k ö n y v k e r e s k e d ő .

N y o m ta tta  L a n d t r e r  P e s te m



Szám 32. Literatúrai hirdető. 1835.

Heckenast G usztáv
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  P e s te n  a ’ Váczi u U z á b a n  39 , sz á m  a la t t

l a i á l t a t i k :

A’ SZÜRET,
borkészítés és bői ralbáuás

a’ pi n ez ében.
Szükséges kézikönyvetske,

szőlősgazdáknak, borkereskedőknek, ko< cstnárosoknak, vinczelléreknek, szo- 
rí(óknak és mindazoknak, kik a' szüretet és bot készítést haszonnal és a' leg
újabb javítások szerint végezni, *s boraikat a’ legjobb állapotban elakarják tar
tani ; tok fontos útmutatással eg) úttá' bői hamisítás, borjav ítás és borvizsgákrob

K ö z r e  b o c s á j t á

N c m e t h y  J ó z s e f .
Pesten , *835. Csinosan fűzve  24 kr. jiengór

A  b o r k é s z í t é s  m ű v é s z e t e .  —  A ’ s z ü r e t .  —  A ’ 
F o a r á z i ó J .  —  M i r e  k e l l  v i g y á z n i  a ’ f o r r á s  u t á n  a ’ 
b o t  b e t ö l t é s é n é l . —  M i r e  k e l l  v i g y á z n i  a ’ b o r o k  t ö l 
t é s e  u t á n .  —  A ’ t ö l t ö g e t é s i o l . —  A ’ b o r n a k  l e h u z á -  
s á i ó J .  —  A  m e g t i s z t í t á s á r ó l .  —  A ' h o r d ó k r ó l ,  ü v e -

g e k r ő l  ,  é s  p i n c z é k r ő l ,  m e l l y e k b e n  a  b o r  t a r t r t r k .  
—  A ’ b o r n a k  n y a v a l y á i r ó l  é s  a ’ r a j t a  j o b b í t ó  s z e 
r e k r ő l . —  A ’ b o r  h a m i s í t á s á r ó l  é s  e n n e k  m e g t a l á l ó  
s z e r e i r ő l .

Gazdasági Könyvtár.
Ok t a t ó  z s e b k ö n y v  foides-urak, gazda-tisztek és mezei gazdák *se’f. számára, több 

mint húsz évi tapasztalás és íigy elés szerint kiadá Leibitzer János, gazdatiszt. Teljes. 
10 kötetben, kis 8adréf, csinos borítékba fűzve.

Ára csak 6 frt. pengő.

\

T á r t a i m  a :



Leg hasznosabb és új felfedezésekkel
írott rövid

G a z d a s á g i  M u n k a
mindenféle tapasztalásai által öszve szedte ’s készítette

T s ö t ö n y i  M á r t o n .
Nagy S-rét Pesten, 1832 kötve 2 ft. e. p.

T a p a s z t a l á s o n  épül t

D i s z n ó -  t e n y é s z t é s
é  S

O r v o s l á s .
az az a’disznók tartása, malaczaik fölnevelése, könnyű ’s olcsó hizlalás módja, 
betegségeik ’s nyavaláik ösmertető jelei, gyógyítása, a’ leölt disznó minden

részének haszonvétele ’s a’ t.
e g y

D i s z n o s  g a z d á t ó l .
8-rét Kassán 1833. Csinosan fűzve 24 kr. peng.

L e i b i t z e r  J á n o s ,
Gazdasági Könyvtár tás

é s

a’ számolatok átnézése,
v a g y i s

gyakorlati Útmutatás, a’ különbféle gazdasági számolatok vitelére, mint, az 
egyszerű és kamarai tökéletesített számolásfoimára , átnézéstabeliákkal és 

kettős kőuyvtartással, ’s a’ telt számolások megvizsgálására
szolgáló útmutatással.

8-fét Pesten 1835. 1 ft. pengő.

Petten, nyomtatta Lander©*.



A Tanácsadó orvos
m i n t

H í v  B a r á t .
Oktatás az egésség megtartására, a’ betegségek meggyó- 

gyítására egyszerű házi szerek által.
Hív és közönséges útmutató mindazok számára, kik magokat akarják tanítani, vagy nem

mindjárt nyerhetnek orvosi segedelmet.

DOKTOR VOIGT GYÖRGY
s z e r i n t .

M á s o d i k  o l c s ó b b  k i a d á s .
8 rét. 2G0 lap. Új jetiik . Fejér papiros. Pesten 1835. Csinos borítékba fűzre.

Ara csak 48 krajczár pengőp.
Ezen lapok á lta l  nem akarjuk —  mivel az lehe te tlen  —  olvasóinkat az orvosra szorulás alul föl

szabadítani , hanem azt akarjuk végre h a j ta n i ,  hogy m inél r i tkábban  kelljen orvoshoz fo lyam odniok, hogy 
a’ kisebb bajokban magok tudjanak magokon se g í te n i , a’ sürgetőbb és veszedelmes bajokat megesmertessük 
velük ’8 szivükre kössük , hogy il ly  esetben orvosi személyt hozassanak , ki mestersége és  tudománya sze
r in t  megtegye a' teendőket. Tagadni nem lehetvén , hogy a1 természet maga a’ fő orvos , hogy ő a’ rendes 
járásokbul kicsapott testműszereket v iszont rendbe törekszik h o z n i ,  hogy azt igen gyakran végre is h a j t ja ,  
ha  az e lő tte  való akadályok e lv é te tn ek ,  vagy elébe akadályok nem té te tn e k ,  innét a ’ betegségeknél a ’ te r
mészet gyógyító  ú t j á t ,  '8 az abban lévő ’s lehe tő  akadályokat megneveztük , hogy néhánynak em b er tá r 
saink közül könnyű és egyszerű segedelmet szerezzünk ,  másokat pedig a" veszélybe düléstül megmentsünk. 
A’ használandó szereket pedig könyvünk végén hord tuk  f ö l ,  m egm ondva , ho l ta lá l ta tn a k ,  m int készítet
n e k ,  tar ta tnak  e l ,  ’s m int h aszná l ta tnak , kihagyva közölök az o llyanoka t,  m ellyekkel a ’ v igyázatlan  kön
nyen ártha tna  magának.

A  F érf iasság .
O k ta tá s ,  m in t  k e l l  a ’ h im e ró 't  v a g y is  f é r f iú i  t e h e t s é g e t  k i f e j t e 

n i ,  g y a k o ro ln i  ’s  v is z s z a  s z e re z n i .
A ’ hajdan és jelenkor tapasztalásai szerint ifjak és férfiak számára írta V a j d a  P é t e r .

K a ssá n ,  1835. 1 2 ré t  csinos borítékban 40  kr. pengőp.

Ezen munkát minden további ajánlat nélkül bocsátjuk közre s csak azt óh a j t ju k ,  minél többe® 
vegyék szivökre a’ két első pontbeli adott oktatásokat ’s minél kevesebben szoruljanak az utolsó pontba» 
^kijelelt Útmutatásokra.



A ’ szorgalmatos

F o g  - O r v o s ,
vagy:

megmutatott  o k a i  a’ Fogfájásnak.,
e g y s z e r s m in d  a ’ fo g a k  t i s z t í t á s á n a k  m ó d ja , ’s  a ’ fá jd a lo m  e n y 
h í t é s é r e  sz o lg á ló  o rv o s s á g a  az  o d v a s  s  a ’ n e d v e s s é g tő l  m e g ro m 

lo t t  fo g a k n a k .
Németből

T A K Á C S  P Á L
á l t a l .

Budán. 12rét. Csinosan fűzve 36 kr. pengőp4
T a r t a l m a :

1 . A’ gyermekek fogai hasadásáról vagy úgy ne
vezett csecsfogak kijövésekről. — 2. Az egyenetlen 
fogakról. — 3. A’ fogak betegségéről közönségesen. — 
4 . A’ lógó fogakról. — 5. A’ inocsokrój. —- A’ 
borkőről. — A’ fogak idegen matériával való bá
torításáról, és annak feketeségéiül ’s ezek ellen való 
orvosságokról. — 6. Jegyzések ’s előre való vigyázá- 
sok, a* fogtisztitó porok. — Fogvájók , 's fog bo

rostákkal való élésről. — 7. A’ fogak odvasságáról, 
vagy az odvas fogakról. — S. Az odvas fogaknak 
bétőltése vagy béontása állapotja. — 9. A’ fogfájás
ról. — 10. Az ínynek betegségéről. — 11. Az Íny
nek meggyűlt kelevényérül vagy az iny sebéről. — 
1 2 . Az ínynek kinövéséről. — Az ínynek rothadá
sáról (Scorbut).

H az í - P a t i k a ,
▼ agy:.

szükségben segítő orvosi Könyvetske,
a ’ N e m  O r v o s o k  s z á m á r a .

Af külső és belső nyavalyák legnyomósabb és a’ valóságos tapasztalás által bebizonyosodott Há z i  Or v o s  
S z e r e k n e k  esmeretére, kiválasztására és alkalmaztatására, vagy használására; az abban elő - ford ub 
nyavalyáknak betűk szerint kidolgozott tükélletes lajstromával, és az azok ellen alkalmaztatandó orvos

szerekkel együtt.
D r. L  u t h  e r i t  z  K á r o l y  F r i d r i h

után fordította, és mind a’ városokon, mind a’ falukon való használhatóéhoz alkalmaztatta

S Z A B Ó  J.
Második olcsóbb kiadás. 8rét. Kassán 1836. Fűzve az ára csak 24 kr. pengóp.

: ■' ----------■ ■. sxs
( Ny o m t a t t a  Lan dar er Pesten. )



35. Szám. Literatúrai hirdető. 1835.

Heckeuast Gusztáv,
pesti könyvkereskedőnél (váczi útczában 39. szám alatt)

(Pozsonyban: Schaiba, Schwaiger és Wigandnál. — K ő s z e g e n :  Reichard Károly
nál. — Somborban: GottliebnéJ. — Deb reczen ben: Csáthynál. — Kassán:  

Gsernetzkynél. — Kol osvárot t :  Tilsnél, ’stb. ’slb.) következő

új közönséges orvosi könyvek
» r találtatnak:

A Hideg Víznek
m i n t

sok nyavalyákban gyógyító szernek

C s u d á i .
N e m  O r v o s o k  s z á m á r a .

D O C T O R .  R I T T E R
német munkája után.

8adrét Pesten 1836. Csinosan füve 48 kr. pengőpénz.
Több tudós orvos urak véleménye szerint ezen irás, inelly egy gyakorló orvos 

sok évi tapasztalásait foglalja magában a’ viz-gyógyitásrul, elébe teendő minden hasonló 
könyvnek, ’s mindenki számára ajánlandó. —• A’ nem-orvos oktatást lel benne és pedig 
alaposat, minden nyavalyák tulajdon gyógyítására, mellyek a’ hideg viz csudálatos ereje 
’s hatása által elháríthatok, — nem különben mint barátságos és tapasztalásbul meritettmeg- 
intést mind azok számára, kik tudatlanságául vagy könyelmüségbül, sok forró betegség
ben ’s kivált birálatos esetekben a’ hideg vízzel élést folytatják, az által gyakran életöket, 
egészségüket koczkázván.

Az itt következő tartalomjegyzék eléggé bebizonyítja, milly nagy kiterjedés 
az egész.

T a r t a l o m :

t .  C z i k k e l y .  G y o m o r  é s  a l t e s t  n y a v a l y á i ,  ’ s  a z  
a z o k b ó l  s z á r m a z ó  b a j o k .  —  2 .  Gyenge g y o m o r ,
g y e n g e  e m é s z t é s .  —  3 .  A ’ t a k o n y n a k  a ’ b é l c s a t o r n a  
e l s ő  ú t j a i n  t e r m é s z e t  e l l e n  v a l ó  . m e g g y ü l é s e »  —  4»

S a v a n y ú s á g  a ’ g y o m o r b a n  é s  a ’ b e l e k b e n ,  ’s  a z  a b 
b ó l  s z á r m a z ó  g y o m o r  é g e t é s .  —  5- T a r t ó s  h a s m e 
n é s . , —  6 .  S z o r u l á s ,  k e m é n y  s z é k .  —  7 .  A r a n y é r .  —  
8 .  É m e l y g é s  é s  h á n y á s .  —  V. G y o m o r f á j á s ,  g y o a n c r -



g ö r t « .  —  10. K ó l i k a ,  b é l  Tája«. —  1 1 .  H y p o c h o n d r i a  
é s  H y s t e r i a .  —  1 2 .  V é r f o l y á s o k .  —  1 3 .  O r r v é r f o -  
l y á s .  ~  1 4 .  V é r f o l y á s  a ’ s z á j b ó l ,  t o r o k b ó l  a ’ h á n y á s  
é s  k ö h ö g é s  á l t a l .  —  1 5 .  M é h a n y a  v é r f o l y á s »  —  1 6 .  
K ö s z v é n y  és  R h e u m a .  —  1 7 »  G y e r m e k i  n y a v a l y á k .  
1 8 .  A s s z o n y i  n y a v a l y á k . —  1 9 .  S á p p a d t s á g .  —  2 0 .  
R e n d e t l e n  h a v i t i s z t ű l á s  —  2 1 .  F e h é r  f o l y á s .  —  2 2 .  
M a g ö m l é s  ( p o l l u t i o ) .  —  2 3 .  Á l m a t l a n s á g . —  2 4 .  B ü 
d ö s  l á b i z z a d t s á g .  —  2 5 .  T y ú k s z e m . —  2 6 .  H i d e g v e t t e  
t a g o k .  —  2 7 .  F a g y d a g a n a t .  —  2 8 .  N y a v a l y a  t ö r é s .  —  
2 9 .  S z é  ü t é s .  —  3 0 .  S z a m á r h u r ú t »  —  3 1 .  I n f l u e n z a .  
3 2 .  A* b ő r  k i ü t é s e k r ő l  á t a l j á b a n .  —  3 3 .  S k á r l á t .  —  
3 4 .  V e r e s  k a n y a r ó .  —  3 5 .  E m b e r h i m l ő .  —  3 6 .  A z  
e m b e r h i m l ő  m e g e l ő z é s e .  —  3 7 .  A z  e m b e r h i m l ő  g y ó 
g y í t á s a .  —  3 8 .  A z  e m b e r h i m l ő  k i i r t á s a .  —  3 9 .  R ü h .  
—  4 0 .  K ö s z v é n y ’ p o d a g r a .  —  4 1 .  B u j a k ó r s á g  f ü g g ő

d a g a n a t o k .  —  A .  B u j a k ó r s á g i  k a n k ó .  —  B .  B u j a k ó r -  
s á g i  l á g y é k d a g a n a t , d o b .  —  C .  B u j a k ó r s á g i  r ü h .  —  
D .  B u j a k ó r s á g i  f ü g g ő  d a g a n a t . —  4 2 .  I d e g e s  h i d e g 
l e l é s .  —  4 3 .  S z e n t  V i t u s  t á n c z a .  —  4 4 .  S o r v a d á s  , 
, ( h e c t i c a ) .  —  4 5 .  V í z i  b e t e g s é g .  —  4 6 .  V e s z e t t s é g .  
4 7 .  A z  á b r á z a t  f á n t z a i r ó l ,  —  h o g y  k e l l  a z o k a t  k i -  
s i m í t r i i ,  m e g m u t a t á s a  a n n a k  ,  h o g y  a ’ f r i s  v í z  a ’ l e g 
j o b b  k e n d ő z ő .  —

1« T o l d a l é k ,  O n s z e p l ő s í t é s  ( o n a n i a )  é s  g y ó g y í t á 
s a  m ó d j a .  —  2 .  H o g y  l e h e t  a ’ h o l t n a k  l á t s z ó k a t  é l e t 
r e  h o z n i . —  3 .  T e t s z ő h a l á l  a ’ v í z b e  f u l a d á s  á l t a l .  —  
4 .  T e t s z ő h a l á l  a ’ f a g y á s  á l t a l .  —  5 .  T e t s z ő h a l á l a  
a J f e l a k a s z t o t t a k n a k  é s  m e g f ú l t a k n a k .  6 .  T e t s z ő h a 
l á l a  a ’ s z é n g ő z  é s  m á s  g ő z ö k  ’s p á r á k  m i a t t  m e g 
f ú l t a k n a k .

L e g ú j a b b  F ö l f ö d o z é s
mint lehessen némelly csekély gyógyszer használata ’s kelló maga tartás mellett

csupán az édes  kútvíz ál tal
az önfertőztetés következéseit, az akarat ellen való ójeli megömJéseket, és a’ fejér folyást 

legalaposabban megorvosolni, ’s a’ férfiúság elgyengült erejét viszsza szerezni.
A’ hatodik megjobbitott eredeti német kiadás után magyarositá

E g y  e m b e r b a r á t
i’ buda-pesti természetvizsgáló egyesület tagja. 8rét 1834. borítékba fűzve 40 kr. peng.

H a h n e m a n n  S á m u e l ’

O r g a n o n - a
(életműve)

a gyógymüvészségnek, v. Homoeopathíája (Hasonszenve).
A’ negyedik jobbított e's bővített kiadat után magyarítva.

Nagy  8-rét .  Pesten 1830. Borí t ékba kötve 1 for. 20 kr. pengőp. 1

most pedig csak 40 kr. pengő.
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