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1 .  s z á m .  P e s t e n  v a s á r n a p  B o l d o g a s s z o n y h ó  Í jé n

Magyarország (hinevcsiesek ; kamarai híradás; X. Károly eltem etletese ; m egtiazteltetea; hazafi áldozatok a’ nyitrai dolog
házra; időjárás; Hinka Maria asszony f  ; ’sat.) Ausztria (Terézia fóhgasszony Sicilia  királyához adatik; ’aat.) Nagybri- 
tannia (zsidó felekezetek Londonban; Naundorf; Calcuttái hírek; Byron özvegye ’sat.) Franczianrszág (Montbel gróf X . 
Károly végső óráiról; Green hajója; T alleyrand hg karszéke; ’aat.) Belgium (ministeri változás.) Törökország. Portugal? 
lia  (Terceira hg. nem őrült; portói bor; a’ D. Miguel felól szárnyaló hírek alaptalansága; ’sat.) Spanyolország (miért nem 
győzhetn ie Narvaez Gouiezt; hadi hírek ; sat.) Amerika, (van Buren Márton az egyesült statusok praesideusévé választatik;

’sat.) Németország.

MAGYARORSZÁG.
Ö es. k. Felsége dec. 19diki legfelsőbb határo

zatában a’ magyar nemes k. testőrség kapitányát, 
altábornagy báró Martonitz András urat díjfizetés 
nélkül titkos tanácsnokká nevezni kegyelmesen 
méitóztatott.

O cs. k. Felsége a' zágrábi kir. akadémiánál 
a1 magyar polgári és büntető törvény tanítójává 
hites ügyvéd Molnár Antal urat méitóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara Pukován 
sóházőrséget viselt Sztrako vies Ferdinándot ugyan
ott sómázsássá; helyére Vágujhelyen volt fizetéste- 
len sóhívatali practikáns Brhlovics Józsefet sóház- 
órré; Sóvárott sókamarai felvigyázó Fillér Gábort 
ugyanott mázsássá; fizetésiden practikáns Kapel- 
ler Antalt pedig 2dik sokam, felvigyázóvá nevezte.

Nagyon tisztelt hiteles kutfőbül Írjuk a’ kö
vetkező sorokat; G ö r z b e n  a’ most lehunyt év 
novemb. Ildikén temetíetett-el X. Károly volt 
francziaországi Király O Felsége. A1 fels. személy 
földi maradványai a' Gorz mellett egy dombon é- 
pült hajdani Karmeliták , jelenleg Sz. Ferencz ren
dű szerzetesek sírboltjába takarítattak-el. A’ ha
lotti pompa , mellyen a’ helybeli minden tisztható- 
ságokon kívül számos francziák ’s magos rendit 
idegenek is jelentek-meg, reggeli 9 órátul délután- 
ni 2 óráig tartott. A’ gyász-menetet e’ Görzi É r
sek vezette. — X. Károly 0  Felségéért az angol ud
var is dec. ISdikáttil 28dikáig gyászt öltött-fe!.

Tekintetes Esztergám vármegye Rendei, sze
retve tisztelt főispányi Helytartó méltóságos ma
gyar kir. helytartói tanácsos Pethőfalvi Uzsovics Já
nos úr 0  Nagysága előliilése alatt October 20dikán 
tartott közgyűlés alkalmával új példáját adták a’ 
tudományokkal fáradozó férfiak iránt való buzgó- 
ságoknak; midőn a' Nagy Yáradi királyi Akadé
miában történeteket tanító, több kiadott munkái 
által ösméretes tudós Hazánkfia Szőkefalvi N ag y  
P á l úr táblabírónak kineveztetvén, illy hívitalos 
lev éllel tiszteltetett-meg: Tekintetes Professor és 
Táblabíró úr! Tekintetes uraságodnak buzgó ha- 
zafiúságbul eredő ajánlását, mcllynél fogva 

E'só FdesxU tidá

e. julius lOdik napján költ levelében a’ Nemze
tek közönséges történeteirül irt munkájának 32 pél
dányait által- küldeni méitóztatott, nemes Eszter
gám vármegye Rendei azon szív es indulattal fogad
ták , mellyel a’ tudományok előmozdításában fára
dozó honfi társaik eránt mindenkor viseltetnek, ’s 
mellyet tisztelt uraságodnak a’ nemzet reményire 
serdülő nevendékek tanításában érdem koszorúval 
jeles szolgálati minden rokon hazafi kebelben ger
jeszteni tudnak. Letétetett ezen munka egyik pél
dánya levéltárunk könyvei közé, a’ többiek pedig 
a’ megye jeles tagjai között kiosztattak, hogy ké
ső időkre is tanúji legyenek tek. uraságod fárado
zásainak , érdemeinek és megyénk eránt bizonyított 
becses figyelmének és vonzódásának; mellynek is 
további elesmerését már most a’ Karok és Rendek 
azzal óhajtották kijelenteni, hogy tekintetes urasá
godnak Ó Méltósága főispánsági Helytartó úr által 
kebelbeli Táblabíróv á történt kineveztetését, és így 
megyénkkel közelebbi összekajpcsoltatását egybe
hangzóig a’ köz kívánság következményének nyi
latkoztatták; és ugyan tisztelt Professor úrnak tu
d om ásu l adni rendelték. Mellyről is midőn tekin
tetes uraságodat őszinte önnön Örvendezésem mel
lett ezennel értesíteném , szív es hajlandóságába aján
lott teljes tisztelettel maradok Tekintetes Professor 
és Táblabíró úrnak lekötelezett szolgája Sárfalvai 
Héja Imre m. k. cs. k. tanácsos, és tettes Eszter
gom vármegye első aüspánya.

N y i t r á r u 1. A’ megyebeli Karok és Rendek 
m. december hónap 14diki köz gyűlésükben buz
gón óhajtva , hogy az emberiség köz jav át érdeklő 
és a’ köz fenyíték ama nemesebb czélját, melly 
az erkölcsi javulás, egyedül sikeresen létesítő D o
lo g h á z  az ismételve nyilatkozott forró kívánathoz 
képest ezen megye kebelében mi előbb fenállhas- 
son ; ennek létesülését csak a’ köz jót hív en ölelő 
buzgalom, és az emberszeretet nemes ösztöneiből 
eredő nagy lelkű áldozatok mint ugv an annyi .ala
pok által vélték eszközölhetőnek. Köz v alaa’ lelke- 

. secTés , és a’ kitűzött fentebbi két szép ’s jeles czelra 
a’ megyebeli Karok köréből számosán nemes ve
télkedéssel nag)' leikiileg adakoztanak. Méltóságos 
grót Eszterházy Károly, tek. Tolna vármegyei fő-
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ispányi helytartó úr ajánlott 5 ezer frto t; tek. Mar- 
czibányi Lőrincz alispány úr ajánlott 200 f. pengő
ben; Uzsovics Sándor 100 for. peng.; Jezerniczky 
Antal 100 for.; Jánossy Gábor 200 for.; Emüdy Já
nos 100 pos. mérő rozsot, ugyan annyi árpát, ugyan 
annyi zabot; Méltóságos gróf Derasse Antal 100 
pos. m. búzát; idősb Majthényi Floris 400 deszkát 
és 2 kilencz Ól hosszú talpat Galgoczig leszállítan- 
dót; t. Rudnay Dienes 2U0 f. pengőb.; Borcsiczky 
István 100 for.; Thuróczy Thadé 100 for.; Noszlopy 
Ágoston 40 for.; gróf Berényi János 50 for.; fő
tiszt. Majthényi Prépost 50 for. pengőben; báró 
Heilenbach Vilmos rozsot 100 pos. [mérőt; Szecsey 
Ferencz 10 forintot; Vietorisz József 100 fo r.; Dc- 
zseő Sándor 40 for.; Thuróczy Ferencz 20 for.; 
Dezseő Thadé 40 for.; Turcsányi Antal 25 for.; 
Jánossy Ferencz 40 for.; Sooky József 50 for.; 
Ocskay Mihály 20 for.; Ghyczy Károly 100 for.; 
ürdódy József 100 for.; Ocskay Antal 80 for,; 
Koron József 100 for.; Kazoba József 8 pos. mérő 
árpát; Zerdahelyi Viktor 500 pos. mérő rozsot; Ja- 
vorka György dologházra 20 fo r.; Bíróczy József 20 
for.; Turcsányi György 10 pos. mérő búzát; 
Brogyányi Koszta 10 pos. mérő búzát; Buganyi 
József 10 f. pengőben; Luchko vies Gábor 40 fo r.; 
Bye’i Dániel 20 for.; Blaskovics Zsigmond 25 f . ; 
Gusztényi János 10 pos. mérő rozsot; Boróczy Pé
ter 50 for. peng.; Konrád István 10 for.; Bíróczy 
Ferencz 10 for.; Palasthy Mihály 20 pos. mérő 
rozsot; Vancsay Pál 5 for.; Keller Antal 40 for.; 
Brogyányi Bálint 40 for. ; Boróczy Károly 20 
for.; Okolicsányi Pál 20 for. ; ifjabb Papanek 
Antal 10 for.; Turcsányi Aloiz 25 pos. mérő 
búzát; Jánoky Miklós 25 for; Balogh Vincze 40 
for.; Lelkes József 2 0 fo r .; Hencze István lOOfor.; 
Zahoránszky Vilmos 20 for.; Gotthárd Pál 20 for.; 
Krajcsovics János két aranyat; Brogyányi Jób 60 
for.; Thaly Jób 10 for.; Rudnyánszky Zsigmond 
20 fo r.; Török István 10 for.; Hodossy János 25 
ni. rozsot; Ocskay Lajos 100 frtot. Hogy pedig az 
illy szép sikerrel meg pendített köz érdekű czélza- 
tok mielőbb valódi léteit nyerjenek, és a’ munka 
és építés már a jövő tavasz nyíltakor meg indítas- 
sék, ugyan ezen közgyűlésből megyebeli alispány 
úr elnöksége alatt küldöttség nevezíetett-ki.

P e s t .  Ha a' fekete karácsont fejér husvét és 
megfordítva szokta követni; úgy jövő husvétunk 
fejér i s , fekete is lehet egyszersmind. Hlyen volt 
ugyan is most múlt karácsonunk; első ünnepünk 
fejér színben jelent-meg ; a’ második már elolvad
ván a* hó, fekete gyászt öltött magára. Decembe
rünk 27 és 28dik napjai majd egészen tavasziakká 
enyhültek; 29 , 30d. az esső és hó egymást fel
váltva hullottak már eléggé sáros földünkre. Dec.

3 Id. éjjelén megfagyott. Víz, hó, sár, és kevés 
fagy közt búcsúzott-el tőlünk az ó esztendő; így 
virradt-fel reánk az új 1837 is. — P á p a  dec. 
25. A’ marhadög, mivel barmaink ólra szorultak, 
vidékünkön megszűnt. A’ vetések a’ kedvező idő
ben meggyarapodtak, ’s mivel ezen hónap inkább 
nedvesnek, mint száraznak mondatható, a’ pata
kok is megnövekedvén, az őrlés iránti aggodalom 
megszűnt, és a’ kutakban is kezd a’ víz áradni. A’ 
gabonaár csak az előbbeni, de a’ marhák árra va
lamivel felugrott, mihez képest a’ m anahús fontja 
14 vkrra emeltetett. — B a r a n y a  J á n o s i  dec. 
18d. 1836. Időjárásunk a’ gyakori essőzések mel
lett eddig olly gyenge vala, hogy különféle gom
bák is nőttek. A’ Vetésekre az esőzés, mivel ti- 
pasztja, már felesleges is, és csak annyiban hasz
nos , hogy az egerek nem pusztíthatnak kényökre. 
Birkanyájaink reggeli takarmányozás mellett még 
kinn legelésznek ’s aklaikba telve térnek-vissza, 
melly által sok takarmány megkiméltetik. — L o- 
s o n c z  decemb. 21d. Vidékünkön October vége 
óta folyvást tartanak az essős idők; minélfogva 
sarunk nagy, a’ levegő enyhes.

P e s t e n  múlt december 29dikén gyermeká
gyi lázban elhunyt t. H in k a  M á r ia  asszony , tek. 
Schedel Ferencz orv. dr. rendkívüli kir. professor 
’s magyar tudós társasági titoknok úrnak szeretett 
hitvese, élte 26dik esztendejében. Izabella és Ir
ma kisded árvák csak csak későbben fogják sirat
hatni a’ kedves anyát.

AUSZTRLA.
B é c s  dec. 28d. Hétfőn f. hó 26dikán történt- 

meg Maria Terézia Izabella főhgasszony, Károly 
főhgO Fensége legidősb leányának ünnepies ^meg
kérése II. Ferdinand , mindkét Sicilia királya 0  Fel
ségének részére, az erre O Felsége által meg
hatalmazott követ Gagliati. marquis által E’ vé
gett a’ követ úr délelőtti 11 órakor császár Ő 
Felségéhez ment audiencziára, hogy megbízó le
velét általadja, és 0  Felségének, mint a’ felsé
ges ausztriai Ház fejének jóváhagyását a’ főhgasz- 
szony keze megkérése végett kinyerje; ezután csá
szárné 0  Felségénél volt udvarláson. Majd Károly 
főhg 0  fensége palotájába ment a’ követ; hol 
vari karától környezett Ő Fensége által ünnepicsen 
fogadtatott, ‘s hol mind a’ fenséges atya, mind 
Terézia főhgasszonyra nézve megbízatását teljesítő, 
’s nápoli király Ő Felsége briliántokkal gazdagon 
készített meilképét a’ főhgasszonynak általadé. Dél
után \  órakor méltóztatott császár 0  Felsége a’ tit
kos tanácsi szobában Terézia főhgasszonynak, a’ t  
Háznál szabályul szolgáló, Renunciations-Actját vég
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bevitetni; melly ünnepélyes tetten minden itt lé
vő titkos tanácsnokok, az itteni hgi érsek és a' si- 
ciliai követ mint tanuk jelen valának. Estve Ő 
Felségök, a’ fens, atya ’s Terézia főhgasszony ud
vari körben és az ezután tartott udv. hangversenyen 
a’ legfőbb udv. tisztek, diplomátai kar és az ösz- 
ves udv. nemesség szerencse-kívánatikat fogadták- 
el. — Károly főhg 0  Fensége ma a1 fens, meny
asszonnyal együtt Trientbe utazott-el; eddig fog 
elébek jőni a’ kir. vőlegény ’s király Ő Felsége kí
vánságához képest itt fog az ünnepies egybekelés 
személyesen megtörténni.

Lipcsei lapok Görzből dec. 3káról írják , hogy 
a’ X. Károly udvarában volt francziák, az ő halála 
után mindjárt Angouléme hgnek hódoltak,mint XIX. 
Lajos törvényes királyuknak. A’ herczeg, kit az 
ausztriai tiszthatóság csak* a’ Bourbon familia legi- 
dősbikének ismer, ezóta királyként tiszteltetik pa
lotájában, ’s a’ királyi szertartást neje is szorosan 
megtartja. A’ palotán kívül senki se gondol azzal, 
mi benn történik, de az illy keményen sujtolt ház 
eránt illő tekintetet senki se mellőzi-el. Jövő tava
szon az egész k. familia Kirchbergbe Ausztriába, 
onnan pedig talán ismét Csehországba menend.

Bécsben Ferik Ahmed basa török követ nov. 23. 
estén, fejedelme születése ünnepén, pompásan ki- 
világítatta a’ követségi palotát, ’s fényes társasá
got gyűjtött-össze a’ diplomátai kar tagjaiból és a’ 
fő nemességből.

N A G Y B R ITA N N IA .
Lady Byron, mond a’ M. Chronicle, éppen 

olly szenwdélyes kedvellője a’ tengeri kalandok
nak, mint elhunyt férje. Sajkájával gyakran olly 
időben bocsátkozik a’ hullámokra, mikor más ha
jók kikötőbe sietnek.

Londonhan két féle zsidók laknak, t.i. német 
és spanyol-portugáli felekezetüek. Az utóbbi fele- 
kezetet, mellynek igen gazdag synagogája van, 
vallási szakadás fenyegeti, mert nehány jelesb tag
jai istentiszteletük módját általánosan meg akarják 
változtatni.

A’ Francziaországból kiutasított kalandor, ki 
magát XVI. Lajos fijának állítá, Londonban ,,a’ 
dauphin szenyvedésinek története“ czímü iratot ada- 
to tt-k i, melly a’ francziaországi harminczadon le
foglaltatott. Bizonyos Gruau, mint az irat szerkesz
tője , fen hangon mondott-ellen a’ lefoglalásnak. — 
Canifio hg. (Bonaparte Lucian) második fija, ki az 
egyházi statusból ezelőtt nehány hónappal Tosca
nába illant, most már Londonban van.

Calcuttái Indian Gazette czímü lap jun. 20kán 
ú ja ,  hogy a* keletindiai igazgatók Londonban a* 
sajtószabadsági intézetek megszüntetése iránt, mel-

lyeket sir Ch. Metcalfe tőn Indiában, már elkészí
tették a’ hivatalosáévelet, de a’ keletindiai ellenőrség 
nem fogadta azt e l ; miért az igazgatók Madras 
helytartóságát Metcalfetól elvették ’s Elphinstone 
lordra bízták. Az Anglia és Keletindia közti kap
csolatot , a’ suezi szoroson keresztül, helytelennek 
nyilatkoztatták a’ keletindiai igazgatók. Az Indus 
folyamon egy társaság gőzhajózást állít-fel 200 ezer 
ft stg. tőkepénzel. — A’ keletindiai társaság igazga
tósága a’ szolgálatjából kilépő katonatisztek nyug- 
pénzét felemelte olly módon, hogy a’ ki 23 évig 
szolgált kapitányi, a’ ki 28ig őrnagyi, a’ ki 33ig 
ezredes helytartói, a’ ki 38ig ezredesi fizetést kap, 
akár érte-el e’ rangot, akár nem.

Új deli Walésban a’ szeszes italoktól évenként 
120 ezer ft stg. jő-be, melly a’ gyarmat egész jövedel
mének fele. — Thomas and Alfred nyugotindiai 
hajó, dec. 2kán a’ franczia tengerpartoknál hajótö
rést szenyvedett, ’s hét embere elveszett. Anglia 
különböző részeiből még most is jőnek szomorú hírek 
a’ minapi vihar dulásiról. Blenheim nevű jószágon 
csak az élőfákban ^2000 ft stg. kár esett.

FRANCZIAORSZAG.
Montbel gr; X. Károly utolsó napjairól, mint 

szemtanú , egy kis iratot adott-ki Parisban, melly- 
ből franczia hírlapok illy kivonatokat közlenek: 
X. Károly Görzbe érkezvén, a’ várost ’s vidékét 
gyalog naponként bejárta; mi csudáltuk az ő jó 
egészségét, ’s ő maga így nyilatkozott: „Életem 
tovább tart, mint elődeimé; de a’ kegyetlen sors 
és a’ 30 évi száműzetés honomból, gyakran meg- 
keseríték azt.“ Az idő hirtelen megváltozott , hó 
borította a’ hegyeket, ’s mi mindnyájan megbete
gedtünk ; de a’ királyon semmi változás se történt, 
hanem Francziaországból nyugtalan várt tudósítá
sokat, szüntelen róla gondolkozott, ’s minden mu
latságot Francziaország szerencséje eránti óhajtásá
val végzett; mert soha egy szív se vert hévebben 
honaért, mint az övé. Nov. lsőjén gyöngélkedést 
érzett, de azt eltitkolta; más nap, apró szentek 
ünnepén, misét hallgatott. Névnapja előestéjén nov. 
3kán a’ görzi kerületi kapitány Gleiszbach gr. ’s 
neje nála vacsoráit; ablaka alatt hangász-kar ját 
szott, ’s azt szívesen köszönte. E’ nap megérkezett 
Clermont-Tonnere marquis, hajdani ministere is, 
’s őt azonnal magához hívatá. Nov. 4kén mise után 
megvallá rosszul létét. 11 órakor elfogadá a franczi
ák , a’ görzi érsek és más lakosok üdvezlését. Asz
talhoz nem ment, hol gyermekei csak búsan ürítet
tek poharat egészségéért. Kis idő múlva megjelent 
az ebédlő teremben , mondván: „Igen gyengén ér
zem magamat; de titeket még egyszer látni akar
talak ’s kivánatitokat megköszönni,“  ’s csak hamar 
eltávozott. Éjjel elővette a’ nagy hányás és görcs



Bougan orvos mindjárt megesmerte a’ cholcrát; 
Blacas hg a’ dauphint és dauphinét elhivató; Latil 
cardinal vigasztalta a’ királyt, ki ő hozzá kezét szo
rítva így szólt: „Fogadja az úr köszönetemet; én 
sokkal tartozom az urnák; a1 halál előtti nyugal
mamat az úrnak köszönöm. Igenis, sokat köszönök 
az úrnak.“ Berry hgnek is Latil cardinal és Bou
gan orvos nyujtá a’ vallási és testi segedelmet. Az 
utolsó kenet felvétele után megölelé a’ király ’s 
megáldá siránkozó gyermekeit és unokájit: „Az Is
ten oltalmazzon benneteket, úgy mond, gyerme
keim ; járjatok előtte az igazság ösvényén; ne felcd- 
kezzetek-meg rólam; néha imádkozzatok érettem.“ 
Mi az ágy körül térdeltünk, csupán a’ cTauphine 
állott az ágy véginél összekúcsolt kezekkel. 1% óra
kor Blacas hg. az orvos intésére, a’ dauphinhez kö
zeledett , ’s nehány szót súgott neki, és ő nagy fáj
dalommal befogá a1 király szemét. Nehány pillanat 
múlva XYI. Lajosnak zokogó leánya így szólt: „Uno
ka testvérem szent kötelességet teljesített, míg a’ 
király élt mindég vele maradván; most az én kö
telességein meggátolni, bog}7 magát szükségtelen 
veszélyre ki ne tegye,“ ’s ezzel ót a’ város másik 
végén lévő lakba vezette.

Talleyrand hg Parisba érkezett. A’ hg noha 
már S3dik évében já r , igen egészséges, de járni 
nem képes; a’ tuileriákban a’ k. szobák előtt ka
ros szék áll számára, mellyen a’ király kabinetjébe 
lolatik. Palotája most is tele van diplomatákkal; 
a’ szép kövefnéktől is meglátogattatok. Mindenkinek 
elmésen tud felelni, ’s a’ jelen ministeri drama al
kalmasint az ő karos széke előtt fog kifejleni. — 
Mólé gr. ministeri elnök, közelebb élénk esti mu
latságot adott; a’ diplomálai kar tagjai kö/t megje
lent Nuri Efendi új török követ is , ki Roussin admi
ral törökországi franczia követtel és Guilleminot ge
nerállal török, Granville 1. angol követtel pedig an
gol nyelven beszélgetett, ’s már francziául is kezd 
érteni.

Green úr óiiási levegőhajója Párisban dec. 19- 
dikén bocsa tatolt ismét fel, hogy benne Green úr 

és egy angol dáma Roscoe misztresz Angliá
ba utazzanak. Számos néptömeg gyűlt-öszve’s han
gos bravokkal köszönte az emelkedő hajósokat. 
Egy minutánál kevesebb idő alatt ködben tünt-el 
a’ hajó; de a’ melly Vincennesnél hirtelen leszál
lóit. A’ nem kedvezett szél vagy nedves idő gá- 
tolák az utazás föl) tatását.

BELGIUM.
Brüsseli dec. Jdki levél szerint Meulenaere 

úr le mondott a’ külső ügyek ministeriumáról, ’s 
helyére ideiglen Theux úr neveztetett. E ’ ministe- 
rium főiitoknokának Nothomb úrnak lemondását 
is beszélik, de az nehezen fogadtatik-el, mi nagy

veszteség is lenne. Nothomb ú r , ki a’ belga revo- 
lutióról jeles munkát adott-ki, 1830 óta minden mi- 
nisterium alatt megtartó hivatalát, mert mindenik-
nek szüksége volt reá.

TÖRÖKORSZÁG.
A’ sultan két ójával ’s vejével Nicomediából 

dec. 3kán érkezett - vissza , Maria Dorottya ausz
triai gőzhajón, ’s ennek kapitányát és erőmivészét 
brilliántos arany szelenczével, legénységét pedig jó 
summa pénzel ajándékozta-meg. Ez az első példa, 
hogy osman uralkodó idegen hajón utazott. — Bu- 
teneíf orosz követ dec. 7kén adá-át a’ suhannak a’ 
császár válaszát a’ suhan levelére, melly ben sajnál
kozását jelenté a’ császár minapi szerencsétlen ese
tén. — A’ suhan akaratja, hogy a’ főstatustisztvi- 
selők ezután európai kocsikon menjenek a’ portá
hoz és illető hivatalaikba:— A’ pestis valami kicsit 
már szűnt.

P ORTUG ALIJA.
Lissabonban, mint nov. 30kán írják, a’ de

mokratái társaságok némelly tisztviselőket éimoz- 
dítatni kívántak, de a’ kormány nem teljesítő kí
vánságukat; a’ királyné^ is akarták újabb lázadás 
által ministereinek elbocsátására kénszeríteni, de 
a' nemzeti őrség nem gyámolítá őket. A’ ministe- 
rium a’jövő cortes által olly változásokat szándéko
zik tétetni a’ constitution, hogy az az l826ki char
tához igen hasonló leend. Az angol hajósereg még 
is a’ Tajón áll.

Franczia hírlapok szerint, a’ minapi sikereden 
visszatolás D. Maria és Braganza hgné közt olly 
viszálkodást szült, hogy D. Pedro özvegye Német
országba készül m enni, ’s az angol minister a’ köz
bejáró.

Lissabonban dec. 2kán hirlelék, mint a’ Ti
mes írja, hogy D. Miguei Madeira szigetet meg
támadni szándékoznék. Elvas várában az őrsereg 
egy része nov. 20ik ’s több napjain felzendült, ’s 
parancsnokát meg akarta ölni; a’ főizgatók közül tíz 
elfogatott, ’s Lippe várába záratott. Angola kor
mányzója , Domingos de Saldanha /  a’ marsai test
vére, megholt, L. F. de Andrade hadi parancsnok 
pedig egy zendüléskor megöletett. A’ királyné ’s 
nemzeti őrség még se a’ legjobb viszonyban vannak 
egymással; közelebb a’ palotában őrt állott tisztek, 
kik D. Pedro korától fogva ebédre meg szoktak hí
vatni, nem fogadták-el a’ királyné hívását. Terccira 
hg. kit a’ belemi esetek óta őrültnek tartottak, a’ 
király né udvarlásán volt, ’s beléptekor így szólt: 
„Annak mcgbizonyításaul jövök, hogy őrült nem 
vagyok; de ha valaha annak kellett lennem, úgy 
azon nap valék, mellyen Telles Jordaót Canilhas- 
nál megvertem.“ Terceira tehát nincs megelégedve 
Telles Jordao miguelista seregén 1833banvett győ-
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zedelmének, mellyet Lissabon bevétele követett, 
mostani következményivel. Algarve partjaira fegy
verek szálítattak, ’s Remechido emberei által a’ 
hegyek közé vitettek.

Romából dec lökén költ levél szerint D. Mi
guel vasárnap a’ pápai kápolnában volt istentiszte
leten. E’ hgről szárnyalt hírek azt gyanítatják, hogy 
azok nem czél nélkül hintegettetnek, ’s a’ szegény 
Portugált mindég pezsgésben akarják tartani.

A’ Diario do Governo dec. 3kán rendeletet kö
zöl, miként a’ portói legfinomabb fajta bort, melly 
eddig csak Angliába szokott v itetn i, ezután a’ vi
lág akármelly részibe, a’ másod fajta bort pedig 
csak Amerikába szabad szálítani. Lissabont nagyon 
megtöbbenté a’ h ír , hogy D. Miguel Bayonnén ke
resztül D. Carlos főszálására ment.

SPANYOLORSZÁG.
A’ Moniteur következő telegraph! tudósításo

kat közli Bayoneból: „Dec. 13kán. Espartero Por- 
tugaletéből, hol dec 8ka óta mulatott, dec. ü k é n  
reggeli 5 órakor útnak indult Balmaseda felé. Egész 
nap kemény ágyúzás és puskázás hallatszott. Bilbaó- 
ról semmi tudósítás. Gomez nyolczezcr emberrel 
Belmontébe (iManchába) érkezett; Alaix hat mfdnyi- 
re jár tőle. San-Miguel 4000 emberrel dec. Íjén Cuen- 
cában, 2kán Priegóban volt, ’s a’ Tajonál várta a’ lá
zadókat.— Dec. ü k én . Egy Portugaletéből dec. 12. 
este indult hajó a’ hírt hozá, hogy Espartero, miután 
reggel a’ burcenai álláspontokat (a’ Nervion bal part- 
ján),elfoglalta, a’ Cadagua folyamon hidat üttetni, 
s a’Nervion bal partján 19 zászlóallyal és 32 ágyú
val Bilbao felé nyomulni készült. Pamplonában dec. 
11 kén hirlelék, hogy Gomez az Ebróhoz érkezett, 
’s Clonrad éslribarren osztálya oda indult.—  Dec. 
lökén. Madridból dec. lOkén írják, hogy Gomez 
már Guadalaxarán túl van, pamplonai dec. 11 ki 
levél szerint pedig már Siguenzába é rt, ‘s Soria 
hegyei felé siet. Clonard generál Tafallaig, Iribar- 
ren az Ebróig ment elíbe/í

Alaix generál osztályának felzendiiltét, midőn 
azt Narvaez generál parancsnoksága alá vette, mad
ridi dec. lOki levél valósítja, melly szerint Nar
vaez kifáradt osztályát Antequerába küldvén a’ 
marciai utat elzárni, Lucenából nov. 29kén Alaix 
osztályával megindult, az ellenség elenyésztését 
bizonyosnak tartva, ’s Caulo ezredest Cabrába uta
sította, hol Gomez cllankadt serege az ufezákon 
hevert, tovább menni teljességgel nem akarván; 
de az ezredes nem tel jesítette a’ generál parancsát. 
Narvaez sokáig várakozott rá , ’s midőn végre el
érkezett, gyalogsága földre heveredett, mozdulni 
nem akart, ’s azt kiáltozá, hogy Alaix generált 
adják neki vissza, ki nem teszen olly hosszú uta
k a t, ’s a’ fogl; okát megengedi ölni. Míg Narvaez

a’ katonaságot engedelmességre bírni igyekezett, 
Alaix is odaért, ’s felszólítá őt, hogy a’ parancs
nokságot a’ sereg hallattára adja-át neki, de ezt 
Alaix nem cselekedte, ’s Narvaez visszament a’ 
maga osztályához. így a’ bizonyos gyözedelmet el- 
szalasztották a’ királyné seregei. Alaix ugyan Al- 
caudetenél utólérte Gomezt, de nem nagy veszte
séget okozott neki, ’s ő már Cogolludóig nyomult, 
mellytöl kétórányira, éppen Jadraquenál christino 
sereg áll Leon és Rute generálok alatt.

Alaix osztályától 800 ember elszakadt, ’s 
mint rabló-banda pusztítja a’ védsereg nélküli vi
dékeket. Jaen városát feldúlták ’s a’ leggyalázatosb 
kicsapongásoknak adták itt magokat. Narvaez e’ 
hírre fenhagyott Gomez üldözésével; Jaenbe sie
tett ’s a’ legvétkesebbeket agyonlövette.

A \bayonnei Phare szerint Espartero dec. 12- 
kén Burcenánál Campo Alange adjutánsát elvesz
tette , a’ folyamon átkelt, ’s Santa Aguedaig nyo
m ult, honnan nov. 28kán visszaveretett, de mi
helyt látáhogy a’ carlisták készek a’ csatát elfogadni, 
visszavonult. Dec. 13kán keményen ágyuztatott 
Bilbao. —  S. Sebastianban Evans generálnak két 
ezrede felzendült azért, hogy tisztjei előléptetés
kor elmellőztettek a’ generál á lta l, S. Sebastianból 
kitakarodott ’s hihetőleg a’ carlistákhoz fogott át
menni. —  Gomez ás Cabrera már az Ebro partjai
nál vannak. —  A’ ministeriumnak rendkívüli ha
tóságot engedő törvény öt első czikkelye a’ cortes 
dec. lOki ülésében kereszfül-ment.

AMERIKA.
Lj-yorkból nov. I7keig terjedő hírlapok ér

keztek Angliába. Yan Buren praesidenssé választa
tása már szinte bizonyosnak tarfatik. Gorostiza , 
mexieói követ, égsz személyzetével elutazott AVas- 
hingtonból, azért hogy az egyesült statusok kor
mánya Mexico határszéleire seregcsapatokat küldött 
a’ texasi háborút szemmel tartani. Elutazásának 
okáról illy nyilatkozást intézett az egyesületi kor
mányhoz : „Mutatják a’ praesidens nevében adott 
felvilágosítások, mi keveset várhat Mexico az egye
sült statusoktól, mert legszentebb jogai, legfonto
sabb érdekei fe ábloztattak egy színlett veszély pusz
ta árnyékának. Illy környülefekben az alulírt mint 
Mexico képviselője kötelessége ellen vétene, ha 
nem követné az egyetlen u ta t, melly előtte még 
nyitva áll, a’ honán ejtett illetlenség miatti fájda
lom kifejezésére. Azért is küldetését e’ pillanattól 
fogvasaját felelőségére megszűntnek nyilatkoztatja. 
Gorostiza/4 — Santanna ellenmondást adott-ki a’ 
texasiak generálával f. e. máj. ü k é n  kötött egye
zés megszegése m iatt, ’s panaszolja, hogy vele igen 
méltatlanul bánnak , egy szűk, ’s őrökkel kerített 
fogházban tartatik, ’s életveszélyeztető szükségeket
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kell szeny vednie. Texas praesidensse, Burnett, pe
dig ez ellenmondásra egy hosszú czáfoló irományt 
bocsátott-ki. Houston generál oct. 6kán Colombiá- 
ba , a’ texasi kormány helyére érkezett, ’s Burnett 
alkalmasint neki engedi-át az elnökséget. A’ texa
siak új főparancsnok választásán vitatkoztak, ’s e’ 
hivatalra Felix Houston, az új praesidens rokona, 
Rusk, és Gaines északamerikai generál jeleltettek- 
ki.

Északamerikai újabb tudósítások szerint is van 
Buren praesidenssé választatása bizonyosnak tarta- 
tik. Hat status már részére nyilatkozott, ’s még 
más hat is mellette szavazand , ’s 289 szózatból 165 
leszen mellette. Ha mindazáltal több szózatot nem 
nyerne, mint versenytársai mindössze, úgy a’ vá
lasztás a’ képviselő házra bízatik, ’s ekkor ott a’ 
legkisebb status, szintúgy mint a’ legnagyobb, egy 
szózattal bír. Van Buren elválasztását leginkább a’ 
bank-párt és kereskedőség ellenzi; de őigen ügyes 
ember, ’s ha bár a’ bankok, mint ellenségei ellen, 
Jackson politikája szerint, kemény rendszabásokat 
venne is elő, a’ kereskedőséget még is nehezen fog
ná bántani ’s ingerelni.

Buenos-ayresből oct. 1 ről írja a’ Times levelező
je , hogy montevideói Universal czímü lap sept 26ki 
tudósítása szerint Rio Grande do Sul brasili tarto
mány függetlennek nyilatkoztatta magát, ’s e’ nyi
latkozást D. Antonio de Souza Neto 52 tisztel a’ 
császári sereg meggyőzése után, a’ Taquaron folyam 
melletti táborban, sept. 12kénírta-alá. (Már jelen
tettük , hogy az említett tartományt meghódítá a’ 
brasili kormány). D. Francisco Xavier Rosaleo, 
Chilinek a’ franczia udvarhoz nevezett ügyvivője, 
Buenos ayresbe aug. löki levelet ’s hírlapokat hozott 
Chiliből, meüyek írják , hogy o tt , a’ perui kor
mány egyetértésével, az ország fellázításán dolgoz
tak , mi végre Ramon Freire generál, nehány chi
ld száműzött tisztel két hadi hajót készített-fel Cal
lao perui kikötőben; melyeknek egyike aug. 5kén 
Juan Fernandez sziget felé evezett, de éjjel elfo
gatott, Valparaisóba vitetett, ’s a’ foglyok iromá
nyaiból világosságra jött a’ szándék. A’ child ügy
vivő Limában ez esetet hallván, előterjesztvényt 
intézett a’ perui kormányhoz, ’s büntetést kért a’ 
hajók kikészítésében részt vett perui lakosokra; 
de erre csak mellőző feleletet kapván, saját kor
mányát tüstént tudósította. E’ tudósításra Valpa
raiso kikötőjében valamennyi hajók lefoglal
tattak; a’ congressus meghatalmazó a’ végrehajtó 
hatalmat a’ hajósereg szaporítására ’s 400 ezer dol- 
lar*költsön felvételére. Child hírlapok egy del Sa- j 
cramente gyarmatbeli lakos és Santacruz bolíviai 
praesidens elfogott levelezéseit is közlik, mellyek- 1 * i

bői az jő-kl, hogy Santacruz, Tujui, Salta, Tu 
cuman, Catamarcaés Cujo tartományokat Peruho 
kapcsolni szándékozik. Santacruzra csakugyan gya 
núja van Buenos-ayres kormányának , mert pattan 
tyúsokat ’s hadi szereket küldött a’ Bolivia felé es< 
tartományokba.

Legújabb. Van Buren Márton, az amerikai Talley 
rand mintegy 20 szótöbbséggel az egyesült statuso] 
praesidensévé választatott. Hivatalát f. év martiusá 
ban fogja elkezdeni.] — Jackson generál veszedelme 
betegségben fekszik ’s felgyógyulásához nem so] 
reménység van.

NÉMETORSZÁG.
Dresdában a’ rendek első kamarája dee. 12 

dikén a’ pálczabüntetés meghagyásán tanácskozott 
mellyet a’ büntető törvényjavaslat sok esetekr 
kiterjesztett, Hübler, Eisenstuck és Sachsze pedij 
külön javaslatot adtak-be ellene. Posern, Carlo 
witz és Thielau hevesen védelmezték e’ bünteté 
nemét, Hübler, Biedermann, Günther, Deutrich 
Groszmann, Ammon, Bernhardi ellene szúlottak 
Könneritz, Lindenau és Zezschwitz ministerek ta 
pasztalás után azt nyilatkoztaták, hogy sok embe 
a’ puszta fogságot vagy fenyitő házat nem tartj; 
büntetésnek, mert ott el van látva az élet szüksé 
geivel, mellyeknek különben szűkít látná. Hübler 
nek a’ pálczabüntetés elleni javaslata 25 szózattá 
10 ellen félre vettetett. — A’ második kamara a: 
országgyűlési hírlap iránt határozó: A’ rendek nen 
lesznek együtthatással a’ szerkesztésben ; a’ gyorsí 
rók lemásolt iratai oily tökéletesen osztassanak-ki 
a’ mint csak lehet; a’ szerkesztők tartoznak elfő 
gadni a’ kamarai tagok igazításait; szerkesztőknél 
a’ |könyv-’s hírlap-írásban és kamarai tanácskozás' 
ban jártas férfiak választassanak; a’ ki valamellyit 
ministeriumban vagy annak kanczellariájában híva 
talt visel, szerkesztő nem lehet; két gyorsírón kí
vül egy szerkesztő is mindég legyen a’ tanácsko
zásban , ki annak folyamatját ’s érteimét felfogja 
a’ szerkesztők felelni tartoznak a’ kamarának a’mon
dottak hű közléséről. Ezekben Lindenau, Nostits 
és Jänkendorf ministerek is megegyeztek. Sachszt 
csak kivonatban akará a’ beszédeket közöltetni, de 
nézete nem gyámolítatott.

Tübingában az idei tanulók száma 664, köz
tük 54 külföldi. — A’ müncheni Egyetemben var 
1320 tanuló; köztük 127 külföldi; 25 görög. — 
Koch jénai professor, ki most a’ Kaukasuson tér 
mészettörténeti utazást teszen, Tiflisből nov. 20kár 
írt Jenába levelet, ’s dicséré az orosz Oszthatóságot 

| szívességét, mell vei őt útjában fogadák ’s gyámo- 
líták. — Wiesbadenben dec. Lidikén temettetett-ei 

I Müller György theol. dra, ’s evang. püspök.
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(1) Nyilvános köszönet. Aiíiiirt
szives köszönetemet ’s örök hálaérzetemet nyi
latkoztatom tekintetes Mayer Károly, Bakody 
József és Ivanovich András orvos uraknak, kik
hez folyó évi Martius hónap 3kán, hitvesem’ szü
letett Pritz Therézia’ szülés közben keletkezett 
’» mellbeli viz betegséggel ’s tüdőgyuladással sul- 
josult veszélyes nyavalyájában —  miután több 
érdemes orvos urak együtt tartott tanácskozá
sukban és folytatott orvoslásuk alatt is meggyó- 
gyulhatása reménységével sem kecsegtettek — 
mint fájdalmas szivű férj utoljára folyamodván, 
a’ fent tisztelt orvos urak’ tanácskozása ’s ho- 
moeopathicus gyógyítás módja, különösen pedig 
rendes orvosául megkért tek. Mayer Károly ur’ 
csüggedhetetlen fáradozása ’s mély belátása, sze
retett hitvesemet nem csak a’ halál’ torkából meg
menté, hanem elébbeni egészségét annyira hely- 
reállitá, hogy ő mai napon is csecsemőjével 
együtt tökéletes egészséggel bír. Hála és köszö
net a’ szenvedő, emberiség’ gyógyításában illy 
buzgósággal és sükerrel fáradozó orvos uraknak! 
Költ Puszta-Varsányon, junius 30kán 1837,

Pauer Im re ,
mélt. báró Podmaniczky Lajos 

ő nsága tiszttartója. (1)

(1) Bor árverési hirdetmény.
A’ folyó 1837dik esztendei julius lókén tettes 
ns Tolna vármegyében Szegszárdon t. Maguri 
Augusz Antal urnák pinezéjiben fekvő több száz 
akóig való ó fehér és vörös szegszárdi 1834diki 
részben koscher borok árverés utján a1 többet 
Ígérőknek hordónként el fognak adatni, olly fel
tétel alatt: hogy az árveréshez járulni kívá
nók illendő bánatpénzt letenni, a’ bor egész árát 
pedig a’ bor elhordásakor, mellyel a’ vevő a’ li- 
citatio utáni kéthetek el forgása alatt köteles lé
szen, lefizetni tartozék. Költ Szegszárdon, junius 
28kán 1837. (3)

(1) Építések hirdetése. Tekinte
tes ns Posega vármegyében kebelezett ajtatos 
liagyományi kutyevói uradalomban folyó eszten
dei augustus 2Skán ugyan Kutyevó mezőváros
ban árverés utján következő építések fognak a’ 
nagy méltóságú magyar kir. helytartó Tanács ál
tal helyben hagyott tervek és költségek számzá
sa szerint a’ legkevesebbet kívánó építő-mester
nek —  a’ nagyméltóságu magyar kir. helytartó 
Tanács jóváhagyása fentartásával általadatni, 
úgymint: a’ néhai kutyevói Jezsuiták lakháza 
kerítésének kijavítása, mcllyre 1360 for. 23 kr. 
ezüstben — a’ kutyevói kádár-műhely kijavítá
sa, mellyrc 381 for. 47 kr. ezüstben — a’ ku
tyevói főtiszti lakházhoz tartozó istállónak építé
se, mellyrc 1102 for. 5 7 | kr. ezüstben — a’ 
kulai erdei tiszt lakházának kijavítása, mellyre 
315 for. 5 |  kr. ezüstben, — két kutyevói malom 
istállónak építése, mellyre 601 for 11J kr. ezüst
ben — és a’ kulai malomhoz szükséges zúgó- 
nak épitése, mellyre 67 for 3 kr. ezüst pénzben 
számíttatott. — A’ kik tehát ezen építéseket 
felválalni szándékoznak, ne terhe'tessenek a’ 
fentebb kitett napon és helyen 10 forint száztúli 
bánatpénzzel megjelenni, a’ hol az uradalmi fő
tisztnél a’ fentebb említett terveket és számzsso- 
kat, nem különben a’ kötendő szerződésnek fel
tételeit is minden nap megtekinthetik. Költ Pécs- 
váradján, 1837dik esztendei junius 16kán.

P r i b é k  F e l i x  
K. II. Főtiszt. (3)

(1) Vendégfogadói haszonbérlés.
A’ bécsi utón, Buda mellett fekvő veresvári ven» 
dégfogadó, ahhoz tartozó szántóföldekkel és ka
szálókkal , úgy szinte az úgynevezett kissebb 
korcsmáltatással együtt, folyó esztendei Sz. Mi
hály naptól kezdve három esztendőre haszonbér
be adatik. A’ licitatio Veresváron augustus 31 kén 
fog tartami, (3 f

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a’ 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása,
mellynél

m inden n yereség  Kész pénzben állam! *
m in d e n  n y e ré se k e t k iv év e  a* közönséges s o r s o k k a l  

M á so d ik  fé le s z te n d ö ,  1837-



X 0 X
Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat, 

m ellyért váltságul ajánltatik 300,000 for. v. ez.; 

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy váltságul 50,000 for. v. ez.

A’ többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25,000, 12,500 , 6,500 , 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,

1,750, 1,500, 1,000 , 500, stb. és
4,000 darab arany ,

leszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
I 5 0 7 , 5 0 0  for. v. ez. vagy 3 0 3 , 0 0 0  for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok , valam int a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

163,000 forintot v. ez.

A’ következőkből k itetszik , hogy az eladó sorsok’ száma öszvesen csak 132,000 da
rabot tesz.

Hogy azon 507,500 forintnyi nyereségek, mellyek e’ lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben á llanak , ’s abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kináltatnak.

Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az em ber, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.

Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valamint a’ veres ingyen-nyerő sorsok is , mellyek 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom - sorsot kap , mellyek- 
nek legalább 1000 darab aranyat kell n y ern iek ; *s hogy az e1 szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellck-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 12v. for. v. ez.
Coith Dl. fia, és társ.

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és Liedemailll B. Ferencz rőfös kereskedésében, „a1 szép magyarnéhoz.“

(3) Hirdetmény. Veszprémben folyó 
J837dik esztendei juiius 12kén válogatott tiszta 
minémüségü 1811, 1822, 1827, 1830 és 1834. 
észt. somlai ’s badacsonyi uraság termési 300 
akó ó-borok hordónként, hordó nélkül királyi

G a b o n a á r  P e s t  ’s m ás v id é k i v á r o s in k  p ia c z in  p o z so n y i m érő je  v á ltó  g a ra s b a n .
J u n . 1837. búza I k é t s z e . l  ro zs  | árpa za b k u k u r . |k 5 1 est J u n . 1837. 1 b úza k é ls z e . l rozs  | árpa za b |k u k u r . k ő ié»
lS é n  U n g h r á r | 9 6 -9 2 | íO -8 8 | 6 4 - 6 0  | 54-52 38-3» | 96-93 1 - 21én  M isk o lc z | 100-90 75 -7 0  | 65 -6 0  I 52-50 3 3 -3 0 | 80 -7 0 (2 4 0 -2 3 5
tfian  T V .B ecskerek | 8 0 -7 0 | 65 -60 1 ~  1 50-45 40 -35 | 65 -6 0 1 ~ 23án U j -B e c s e | 8 0 -7 0 60 | — 1 40 40 1 60 I —
it>an A rad 1 61 I eo  | 50 | 32 60 1 ~ I4 é n  S z e g e d | 90 -85 70 -6 5  | 65 | 40 35 | 70 18 0 -7 0
l ! e i  B aja
H é »  P ée»

| 73 -80 | 53-47 1 43 | 39 29 1 47 - 24én  K om árom | 80-75 -  1 50 -43  | 45 -44 - 1 ~ 1 “  ,
j 70-65 I 52 -50 | 5 2 -5 0  | 50 30 64 1 - Pe»t ju n . 30ám 1 9 6 -7 6  i 6 6 -6 0  1 50 -4«  1 43 3 2 -3 0  j 66 1 -

1 6 » a  D e b r e c z e a H 1 0 -1 0 0 f 90 -80 | 85-75  | 45 | «7 -45 80 -75

12

Budai lotterla: jun. 28kán: 23. 36. 68. 44. 54.

Tanácsnok Rohonczy János urnák tulajdon há
zánál a’ többet ígérőknek árverés utján el fog
nak adatni. (3)

D unavizállás: jun. 29kén: 14' 8" 0'" — 3()kán: 14' 
9" 0W — jul. Íjén: 14' 7" 0/y/
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2 . szám . P e s t e n  szerd án  B oldogasszon yh ó 4kcn 1 &3 7 *
Mag)’aroi s«ág és Erdély (kinevezés; ungvári özönvíz; középszolnoki közgyűlés; tudományos gyűjtemény; a’ magyar nemzeti Múzeum 
gyarapodásai; m. nyugpénzes intézeti új igazgatók; casinók; erdélyi hír; egyvelgek ; ’sat.) Ausztria (hadseregi változások.) Nagybritan- 
uia (Wellington hgrűl egy charakter-vonat; londoni egyetem; Polignac; Carlile; Garcia; a’ csecsemő mint izgató; Leeves új görög 
nyelvű ó szövetsége; földmivelő egyesület; geographiai társaság ülése; ’sat.) Francziaország (constantinei táborküldés részletei; a’ fe
len k generál; afrikai hideg; ’sat.) Svéczia. Portngallia. Amerika (Jackson generál jobban van; ’sat.) Spanyolország, cortes-űlések; Go*

mez; Bilbao még is ostrom alatt; ’sat.) Németország.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
0  cs. kir. Felsége múlt évi december 17dikén 

költ legfelsőbb határozatában a’ bécsi protestáns 
theologiai intézet kormányzójává az ottani ágost. 
vall. consistorium tanácsosát P a u e r  E r n e s z t  
m at méltóztatotc kegyelmesen kinevezni.

B u d á n  múlt évi dec. 11 kén a’ magyar nyug
pénzes intézet küldöttsége Lovász András helytar
tói tanácsos és kanczelláriai igazgató úr O Nagysá
gának elnöksége alatt ülést ta rtván , a’ nem rég el
hunyt kamarai tanácsnok Osváld István úr helyébe 
az intézet igazgatójává m. udv. kamarai tanácsos 
E ö tv ö s  P á l  úr Ő Nga, ki 1823 óta az intézet
nek részint actuariusa, részint tanácsnoka lévén, 
munkás részvéttel mozdítá-elő e’ jótékony intézet 
virágzását, ‘s határozatainak reformjára nem kevés 
befolyással volt; aligazgatóvá pedig, az intézeti 
ügyek halmozottsága miatt, a’ m. k. Helytartóság 
számvevői-lüvatalánál tanácsnok Burgmann Károly 
úr választatott, ki m ára’ múlt év martiusa óta kü
lönös pontossággal végezte az igazgatói foglalatos
ságokat.

U n g h v á r  december I4kénl836. Multszom- 
baton, december lOkén délután 3 órakor azüngh 
folyója áradni kezdvén, oily hirtelen nőtt, hogy 
már 5 órára városunk nagy része az árvíztől el vala 
borítva. Borzasztóbb éj következők; mert városunk 
6 egész utczája a’ hirtelen zuhant árvíztől majd majd 
clsöpörtetett; az ajtókon ’s ablakokon ki ’s be ro
hanó víz a’ lakosokat a’ padlásra szorítá, onnét ri- 
mánkodának segedelemért; de még szivrehatóbb 
vala azoknak lármája, kik alatt már az egész ház 
roskadozott! Az illy rögtöni veszélyben a’ helybeli 
tiszthatóság czélirányos rendeléseivel bőven kimu
tatta ügyességét, ’s emberi szeretetét, kivált t. 
M u n k á c s y  J á n o s  úr kir. kam. praefectus, ki 
maga is élete ’s egészsége veszedelmesztetésével a’ 
csónakból is kiszólván, Övedzelig való vízben jő
vén ’s menvén a’ siránkozókon egész készséggel 
könyörült, úgy nem különben B e s z f e r c z e y  
J ó z s ef úr a’ pesti egyetemben orvos-doctori pá
lyát végzett ifjú , ki szinte élete veszedelmével több 
mint 40 személyt szabadított-ki a’ legnagyobb ve
szélyből, Ezen derék ifjú, igazi emberbarát, egcsz 

EUő Fclesztendo»

éjjel munkálódott, hol az emberek szabadításával, 
hol azok vagyonainak megmentésével. Legszomo
rúbb állapot vala a z : hogy nem volt több egy csó
naknál , hanem hirtelen összevert szálakon lehetett 
nagy üggyel ’s bajjal a’ szerencsétleneken segíteni. 
Igaz, hogy tizedekben, vagy fél századokban szo
kott itten lenni víz kiöntés, de ehez hasonlóra még 
a’ legöregebb emberek sem emlékeznek, sőt talán 
Noé idejétől fogva vidékünket illy veszély nem érte; 
az emberek közül még is csak 3 izraelita Ion áldo
zatja ez áradásnak. Az Ungh folyó mentiben fekvő 
házak, mellyeket egészlen el nem sepert, többnyi
re lakhatatlanok, kerteket, mellyeket el nem vitt* 
bekövicselt; a’ hol egy hét előtt házsor ’s kertek 
biiszkélkedének, most ottan az Ungh ke vélyen mint 
tulajdon medrében folydogál; a’ pintzékből borra! 
’s pályinkával, a’ konyhákból káposztával teli hor
dókat, a'szobákból házi bútorokat, mint igen kön
nyű szereket el sodort. A’ k á r, melly csak váro
sunkban történ t, felszámlálhatatlan ; mert ha csak a’ 
kir. kamarai fűrész-malom körül történt károsítást 
már száz ezerre teszik, mennyire menne a’ 6 ut- 
czáknak károsítása? szóval legalább egy millióm 
ftnyi károsítás érte városunkat. Az áradás egész 
éjfél utáni 2 |  óráig ta rto tt, midőn azután olly las
san kezdett apadni, hogy még más nap az az va
sárnap délután is az utczákon csónakázni kéntele
nítettünk, és számtalan embereket többnyire csak 
ekkor Iehetetf a’ veszedelemből ki szabadítani. Szo
morú látvány vala ez, midőn itt a’ férj hitvesét, 
ott a’ gyermek szülőjét, egyik testvér a’ másikát 
kérésé, egyik szomszéd a’ másikának nevét kiabá
ló; ah! miilyen érzékenyen ölelék egymást a’ ve
szélyből ki szabadultak! Itt nem az ékes-beszéd, 
hanem inkább a’ haldoklóknak tompa hangja fa
csart könnyeket a’ kárt nem vallott bámulóknak 
szemeiből. Ezen rémítő esetet, leginkábba’ hossza
san tartott essőzésnek, és ez által a’ hegyekben 
fekvő nagy havak’ hirtelen lett felolvasztásának, 
vagy inkább felhőszakadásnak lehet tulajdonítani.

MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. — Az ötö
dik nagygyűlés által másod ízben kitett ezen törté
nettudományi jutalomkérdésre: M i i ly e n  b e fo 
ly á so k ’ v o l t  h o n i  v á r o s in k n a k  í ie m z e -  

j t ü n k ’ k i f e j l ő d é s é r e  «s c s ín o s b u lá s á r a ?
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in. évi december 31 dikéig mint határnapig, követ
kező jelmondatu négy pályairat érkezett alúlirthoz:

1. Vos oro , obtestorque indices , ut in sentcntiis 
ferendis, quod sentietis, id audeatis. Cie. pro Mil. e. I 
XXXVIII.

2. Pátriám cum possis, non illustrare nefas est.
Cic.

3. Primus passus difticilis est.
4. Él magyar, áll Buda még. Kisfaludy Károly.
E’ munkák a’ mai ülésben előterjesztetvén a’ 

jelmondatos levélkék bontatlanul az academiának, 
’s gróf Széchenyi István másodelnök úr’ pecsétéivel 
lepecsételve a’ levéltárba té tettek ; a1 kéziratok pe
dig három e’ végre választott rendes tagnak ren
deltettek kiadatni, megvizsgálás végett. Mellyiké 
lesz a’ száz arany jutalom, úgy a’ netalán határo
zandó másod, harmad mellékjutalom, e’ folyó év
ben tartandó Vilid, nagygyűlés fogja eldönteni 
Pesten, a’ in. t. társaság’ kis gyűléséből, januarius’ 
2. 1837.

D. S c l edel Ferenc* , titoknok.
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. —  A’ ma- 

gyár academia főfeliigyelése alatt Csató Pál lev. 
tag által szerkeztetett T u d o m á n y tá r  czímii fo
lyóirat X ld ik , vagy is harmadik folyamati harma
dik kötete megjelent illy foglalattal: I. É r t e k e 
z é s e k . Statustörténet: A’ mostani európai pol
gári alkotmányok’alapulása. Középkor. (Robertson 
és Römer után Kis János. Jogtudomány: Beveze
tés a’ természeti jogba (Prof. Csacskó Imre). Mű
tudomány: Az artézi kutakról, honunkra alkal
mazva, kőmetszetekkel ( id . Dercsényi János). 
Literaturatörténet: A* franczia szépliteratura tör
téneteinek veleje, a’ XVI. század’ kezdetétől a’ 
XIX. század’ első negyede’ végéig. (Sup. Kis János) 
— II. L i t e r a t u r a  Angol literatura (Szalay Lász
ló) III. V e g y e s  k ö z lé s e k .  Rándulás Carinthiá- 
ba Glöckner’ hegyéig (prof. Szenczy Imre). — Az 
1836diki év’ negyedik, vagy is az egész gyűjte
mény XHd. kötete februarinsban hagyja-el a’ saj
tó t; az ú j, vagy is a’ jelen 1837re szóló folyam 
négy kötete Luczenbacher János és Balogh Pál r 
tagok által szerkezteire folyó évi martins’ 7d. má
jus’ 25d. aug. 15 és nov. 2d. okvetetlenül megfog
nak jelenni. Emlékezetbe hozatik, hogy ezen en- 
cyclopaediai folyóirat’ esztendei ára, n y o m ta tó  
p a p i r o s o n ,  köny városi utón 4 ft p ., postán 5 
ft 36 k r.; v e l in e n  köny városoknál 6 f t, postán 
7 ft 36 kr. Találtatnak még példányok az első és 
második folyamatból is Eggenberger József pesti 
könyvárosnál, kitől minden hiteles könyváros meg
hozathatja. Pesten, a’ kis gyűlésből, januarius’ 2. 
1837.

D * Schedel Ferencz, titoknok.
Az 1836d. évi Tudom ányi Gvűjremény ép

pen most megjelent Xdik kötetének foglalata kö
vetkező:!. É r te k e z é s e k .  1.) Szilágyi János. Az 
öszvekütő Analysis elemei. 2.) Vass László. A’ 
fordításokról. 3.) Lovász Imre. Az álomról. 4.) 
Horvát István. A’ magyar nyelv régi maradványai
ról. 5.) Széllé Beniamin. A’ földnek formájáról és 
fordulásának okairól. 6.) Horvát István. Péter ma
gyar király nem volt-e Toxus, vagy is Takson 
magyar vezérnek férfi sarjadéka 1 II. L i t e r a t u r a .  
A.) Hazai Literatura. Könyvesmértetés. 1.) Hor
vát István. ,,A’ felsőbb 'Analysis elemei. Irta Győ
ri Sándor, földmérő, a’ m. t. társaság’ Rendes tag
ja. — A’ magyar tudós társaság’ költségével. — 
Budán 1836 4ed rétben.“ B.) Külföldi Literatura. 
Könyvesmértetés. 1.) Horvát István. „Die Altper
sischen Keil - Inschriften von Persepolis. Entziffe
rung des Alphabets und Erklärung des Gehalts. 
Nebst geographischen Untersuchungen über die La
ge der im Herodotischen Satrapien-Verzeichnisse 
und in einer Inschrift erwähnten Altpersischen 
Völker. Von Dr. Christian Lassen, ausserordentli
chen Professor an der Rheinischen Fridrik-W il
helms-Universität, etc. Bonn, 1836. 8ad rétben.“ 
III. T u d o m á n y o s  J e l e n t é s e k .  1.) Felvilá
gosítások. 2.) A’ magyar tudós társaság tudósításai. 
3.) A’ magyar nemzeti Muzeum gyarapodásai.

A’ magyar nemzeti Muzeum gyarapodásai fel
írás alatt ezek közöltetnek: Nagy tiszteletű tudós 
Faragó Gáspár, az esztergomi érseki megyében ál
dozó pap, ’s előbb muslai káplán , most pedig ple- 
bánusi Helytartó, szívén viselvén nemzeti könyv
tárunk gyarapodását, Omer Bek esztergomi főgond
viselő és török Helytartónak 1647dikben Nagy- 
Szerdán Esztergomból a’ Kis Turey (Tűre, Bars 
vmegyében) bíróhoz küldetett magyar eredeti le
velét ajándékba küldötte. — Nagytiszteletű tudós Al- 
mássy István, Esztergom szabad királyi városnak 
egyik munkás káplánya, ’s nehány év előtt Pesten 
a’ diplomatikának igen értelmes hallgatója, a’ Szé
chényi országos könyvtárnak egy török nyelven 
íratott, mellyet Helizér József bő tudományi! esz
tergomi tanácsnoktól ajándékba nyert, ’s még ezen 
kívül Caschodus Jakab jésuitának Konstantinápoly
ban 1722diki September 20dikán Steffan Mihály 
30 évnél tovább török fogságban sinlődött magyar 
lovag katona számára költ ajánló levelével kedves
kedett. Horvát István.

Veszprém vármegyének cscszneki tájáról. — 
Azon számos jótétemények között, mcllyeket Nagy
méltóságú Kopácsy Jó’sef veszprémi püspök úr O 
Excelientiája a’ haza ’s megyéje körében mind pol
gár t 'trsaira, mind híveire olly bőven, ’s annyi fo
ganattal árasztani kegyeskedik, ’s mellyeket a’ ha
zával a’ hírlapok kői ónként tudatának, hálátlanság
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bélyege nélkül el nem halgathatjuk, miképen tisz
telt Ő Excellentiája a’ falusi iskolák virágoztatására 
a1 szegényebb sorsú, de iparkodó tanítványokat 
katekizmussal, ’s egyéb czélszeríí magyar köny
vekkel megajándékozgatni meg nem szűnik; a’ se. 
rénycbb tanítókat szorgalmok’ folytatására jutal
makkal serkenti; és hogy az iskolák felvigyázóit t. i. 
az alesperesteketkötelességok1 teljesítésére nem csak 
parancsolattal kötelezi, l.anem és főleg atyai kegyes
séggel ösztönözvén, eddigi fizetésüket, saját erszé
nyéből 66 f. 30 krral nagyobbítá; azonfelül közűlök 
mindegyiket, új csinos nyomtatású szentirással, 
Krammernek isteni tudományról, Fejér Györgynek 
oltári szentségről, Nzkalniknak a’ vegyes házasok re- 
ligiójok iránti kötelességökről írt munkájával, ’s 
a’ Tudományos Gyűjtemény egész évi folyamatával, 
olly végre ajándékozó-meg, hogy azokat a’ ke
rületi plébánosokkal, ’s egyéb tudományt kedve
lőkkel olvasásul mindenkor közöljék. Ezeknél fog
va , áldás és hála- érzelmek koszorúzzák hazánk 
illy oszlopának, illy dicső tettét.

Z i la h  december 21 kén 1836. Nemes Közép 
Szolnok vármegye főispánja csász. kir. kamarás ha- 
dadi báró W e s s e lé n y i  F a r k a s  ú r , a’ törvé
nyekhez és beiktatásakor adott szavához híven, 
folyó decemb. hónap 19kénörvendezteté-mega’ ns 
megye Rendéit a’ törvények értelmében tartott 2dik 
közgyűléssel. A’ most ország szerte mindenütt lé
tező szinte példátlan nagy sár, következőleg az ál
tal okozott csak neu  járhatatlan rósz utak nem tar- 
tóztathaták-el a’ megye minden rangú nemeseit, 
a’ kitűz itt napra öszvegyülni, clannyira hogy mi
dőn a’ fentebbi akadály miatt a’ népes vármegyé
ből , aüg várnánk száz egy nehány ősz vegyülendő 
k é t , a1 reformátusok alkalmas tágassága templo
mának székei és négy karai (mint akármelly nyári 
gyűléseken máskor) töredeztek a’ nép tömeg alatt. 
—* Kedvesen meglepő vala a’ lármás éljen kiáltá
sok között a’ meghívásra leküldött követség kísé
résében bejött báró főispán úr megny itó beszédjé
nek végzete; mi szerént a’ többek közt azon való 
örömét is fejez vén-ki hogy a’ Rendek egességben 
gyülekeztek Öszve, hogy a’ dolgok végzetével úgy 
is oszolhassanak-e!, javallá a’ fő befedését: mire 
maga példát mutatván az egész gyűlés által követ- 
teték a’ jó példa. — A’ tanácskozás rendin' legelői 
a’ törvényes rend szerént a’ kormányszéki rende
let k , (’s illyenek nagyobb , ’s kisebb érdeknek fe
les számmal) olvastatván-fel, a’ legcsendesbb azon
ban még is czí Iirányos egy mást kihallgató viták 
között vétettek tanácskozás alá. — Örömmel emlí
tendő az, hogy az oppositio nagyon mérsékleti, ’s 
minden személységeket félre téve csupán arra tö
rekvő vala, hogy az igazság, és köz akarat fejlőd

jék-ki , a’ mi teljes triumphusában is mutatkozék 
most, — elannyira, hogy a’ tudósító 17 esztendők 
óta gyakorlott itteni köz gyűléseket soha megelé- 
gedettebbül nem hagya oda, — ’s ezt így vallá az 
oppositio nagyobb része is. Délben fényes ebédet 
ada a’ méltóságos báró főispán úr az előkelőbb úgy 
mint a’ köz nemességnek is ; — hol legelőbb Ő cs, 
kir.Felsége, azután a’ f. austriai ház és estei F é r -  
d in a d  Ő k. herczegsége hosszas életök és egészsé
gekért a’ mélt. b. főispán úr poharakat köszöntvén,
— a’ számos vendégek ezeket úgy mint azután a’ 
m. b. főispán úrért (intetteket lármás és többszörös 
éljen kiáltásokkal fogadták. Harmadnapig és min
dég tartós csendességgel tartott tanácskozás után a’ 
Rendek vidámul és teljes megelégedéssel oszlának- 
e l, éldellve és ezen túl is a’ törvényes idő szaka
szokban éldellni biztosan reméllhetve törvényes ösz- 
vegyülési jogaikat, — a’ mi több azon édes meg
győződéssel , hogy (fájdalom) eddig a’ hazában lé
tező két politikai felekezetek már sokat kozeledé- 
nek egymáshoz, reménylhetőleg (a’ mit Isten a ’ 
haza javára hová hamarább adjon) a’ köz egyetértés 
előmozdítására egyesülendók.

Sz. C sá v á s  dec. 19. Egy mások fájdalmait, 
szenvedéseit övéinek érző szív hallgatva tesz jól
— ’s még a’ jobbtól is eltiltja tudni, mit tett bal 
keze. — Azonban melly szép az illy jó tétemény , 
oily rut az azt érdemlő hálát felednünk, ’s éppen 
ezen utóbbi czélja iratomnak, mire a’ szenvedő em
beriség nevében, nemzetem ’s hazám mind azori 
gyermekeit kikhez ez elhatand buzdítani, ’s ezen 
szép példa követésére felserkenteni akarom ; mi
dőn megyénk minden jóktól méltán szeletet főispá- 
nyi helytartója mlgos gróf hallerkői H a l l e r  I g- 
n á c z  urnák, azon közfigyelmet, mindenektől há
lás tiszteletet, ’s követést érdemlő szép tetteit so
rolom elő itten, mi szerént a’ tiszteit gróf úr azt 
mit sok más dús gazdagok csak tehetnének de tenni 
elmulatnak , megtette. — Ugyan is a’ fenntisztelt 
gróf úr az, ki ezen ns Küküllő vmegyében a’ köz
nép között annyira elharapódzott buja senyvesek 
gyóg) íttatások mellett a’ szükséges ápolásra, azt 
mondhatni csak általa fenn álló (mert semmi ala
pítvány még eddig elő nincsen) Kundi kórházat 
több naturalékon kívül ezen katonai múlt év máso
dik felében 350 váltó irtokkal segedelmezvén, 114 
a’ legszegényebb sorsú köz lakosok nyertek üdvös 
gyógyulást, ’s ígért ez utánra is minden néniü se- 
gedelmezést; —- e en tisztelt gróf úr az , kinek úgy 
is mint elöljárónak pontos rendelkezése, ’s rende
lései megtartattatása , úgy is mint ember barát fá
radozása , ’s kíméletlen költségei által tett áhlezat- 
jainak köszönhetni: hogy az ezen megyében dühön
gő cholera alatt 3197 meglepettettek közűi csat
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személyek lettek áldozatjai. —  Kísérje áldás — 's 
legyen, az emberiség meleg érzésivei annyira gaz
dag grófnak, édes jutalm a, a’ segedelme által fel
épültek forró hálája!

N a g y  S z o m b a t  városa közelébbartézi kút 
készítésével foglalatos ; mire az egészséges víz hijá- 
nya miatt nagy szüksége van. A’ polgár-lakosok 2500 
pengő frtot ajánlotttak e’ czélra. — Közel NSzom- 
bathoz a’ minap egy szegény nyúl majoris poten- 
tiae bűnbe esett. Azon nemesi udvarba, sőt annak 
konyhájára rohant ugyan is , honnan a’ vadászok 
kiindultak. A’ szakácsnő sem volt rest; betevé 
tüstént az ajtót, és az (ijedtség miatt) nálla mene
déket keresett bűnöst piszkafával agyon véré. A’ 
ki e’ tudósítást te tte , részt is vett a’ jó nyulpecse- 
nyéből.

A lsó  D a b a s o n  és G y ö n g y ö s ö n  múlt 
decemb. hónap folytában casino nyittatott. Dabason 
a’ casino megnyitást 310 válogatott rangú vendég 
fényes tánczmulatsággal ünnepié. Öröm-versezet is 
készült e’ víg alkalomra. —  Sei me e z e n  mult évi 
decemb. 12dikén hunyt-el Saidl Antal ú r, ds. k. 
bányatanácsnok és mérnök életének 58dik eszten
dejében.* A1 lakosokon kívül 300 bányászati akadé
mikus kísérte hült testét örök nyugvó helyére. El
ső segéde érzéssel teljes beszédet tartott sírja fe
lett.

A' pesti magyar királyi tudományos Egyetem
nél tek. tudós Peczvall József úrnak a’ bécsi cs. k. 
tud. Egyetemhez felső mathesisi tanító székre ke
gyelmesen lett kineveztetése által ürességbe jött 
felső mathesisi tanító székre, ugyan a’ magyar kir. 
tud. Egyetemnél tartandó concursusnak ideje felsőbb 
helyen folyó 1837dik esztendei április 6dik napjá
ra határoztatok.

P e s t. A’ hosszas esőzés után elérkezett fagy 
következésében múlt szombaton és vasárnap hajó- 
nidunk kiszedetett. Most már a’ jégtorlás miatt csak 
alig lehető a’ két főváros közti közösülés. — A’ 
bécsi posta e’ napokban Pestre 12 órával érkezik 
később szokott idejénél.

Budán folyó évi januar 3dikán R o s ie r  K r i s 
t ó f  ú r , a’ budai német hírlap kiadó szerkesztője 
örök életre költözött.

A U SZTR IA .
Legújabb változások a’ cs.k. ̂ hadseregnél: Kle- 

bclsberg János gr. lovas generál theresienstadti vár
kormányzóvá, Cometti János tábornoki helytartó- 
Emil hesseni hg 5 4 szánni gyalog ezredének máso
dik tulajdonosává, Lobenstein Vilmos generálőrnagy 
pedig a* ruházati felügyelőséghez neveztettek. Elő
léptettek: Castiglione Henrik gr. ezredes, generál
őrnaggyá ;fcK n ö h r Jó’sef, Kehlfeldi Z a g i t z e k 
Károly, C a 1 z a d a Károly ezredes helytartók, ez

redesekké; Belasi gr. K h u e n  H enrik, M i t i s  
Jó’sef, Mühlengoldsteini Müller Jó’sef, Fürsten- 
dorfi Hermész Joachim, Podewils Károly báró őr
nagyok , ezredes helytartókká; Allemann Vilmos, 
M e i t z e r  Sámuel, J u r i n i  ch István, L i c h t e a 
s t  e i n Eduard hg, Rittersheimi Riera Károly, G a z- 
da  Ferencz, S a j a t o v i c h  Antal, Löwenbachi 
AHassy Antal, Földvári és Bernáthfalvi F ö 1 d vá- 
r y  István, Crenevillei gr. Folliót Károly, Hödl 
Jakab, Wessely Ferencz, Birago Károly, és B er- 
k ic h  Mihál kapitányok, őrnagyokká. Bihaini bá
ró Piret Antal ezredes Albert cs. k. főhg udvara 
elöljárójává, Strachwitz Károly báró ’s ezredes 
helytartó Károly Ferdinand cs. k. főhg udvara elöl
járójává, Mastrovich Miklós őrnagy Mitis gránátos 
zászlóallyának parancsnokává, Weinhuber Jó’sef 
pattantyús őrnagy Csehországban Theresienstadt 
pattantyús őrségének parancsnokává neveztettek. 
Nyugalomra bocsátattak e’ következő ezredes hely
tartók : Kronafeldi báró Milges Sándor ezredesi ran- 
gal ’s fizetéssel, Schmiel László pótlék fizetéssel, 
és Raffaglia Bertalan; e’ következő őrnagyok: Kal- 
teis János, Kobasziczári Kobaszicza György ezre
des helytartói rangal ’s pótlékfizetéssel, Brenner 
Fridrik és Kis-Eölbei E ö lb e y  Ferencz; továb
bá eme kapitányok: Seuífert Károly, Steyskal 
Ferencz őrnagyi rangal ’s fizetéssel, Nähr Mátyás., 
Barié Lajos őrnagyi rangal ’s pótlékfizetéssel, és 
Kötting Fridrik őrnagyi rangal; végre kapitány
hadnagy Lindauer Bertalan őrnagyi rangal ’s kapi
tányi fizetéssel. Kiléptek a’ szolgálatból: Waldstein- 
Wartenberg Antal gr. és Hessen-Philipsthal Károly 
hg őrnagyok. Idegen rendeket ’s azok viselésére 
legfelsőbb engedelmet kaptak: Arnói báró Schnei
der Károly tábornoki helytartó a’ baadeni nagyhgi 
Oroszlán-rend nagy keresztjét; Lichtenstein Károly 
hg generál-őrnagy a’ siciliai k. St. Januarius-rendet; 
Gläser Jó’sefezredesa’pápaiChristus-rcndet; Schu- 
Ienburg Rudolf gr. ezredes helytartó a’ svéd k. kard
rend kis keresztjét; Allemann Vilmos őrnagy, és 
Smola Jó’sef báró ezredes helytartó a’ k. siciliai ka
tonai St. György-rend kis keresztjét; Knoreck Fe
rencz őrnagy, és Singer Jó’sef kapitány a* pápai 
nagy St. György-rend kis keresztjét; Teutwart 
Smitson kapitány a’ burkus k. 3dik osztályú veres 
sas-rendet; és Reischach Sigmond báró a* siciliai 
k. St. Ferdinand-és érdem-rend kis keresztjét.

NAGYBRITANNIA.
Az Atlas e’ charakteri vonatot írja Wellington 

hgről: Dreghorn ú r , szegényi biztos, közelebb alá
írást nyitott két öreg ’s beteges fehér személynek, 
a' Waterloonál elesett Hamilton ezredes helytartó 
testvéreinek gyámolítására, kiknek ő szép vagyont 
hagyott ugyan, de oily férfi igazgatására bízta, ki
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később megbukott, ’s testvérei is elvesztették mim 
denöket, ’s kéntélenek voltak a’ szegényi pénztár 
gyámolítására szorulni. Dreghorn úr Wellington hg- 
hez is folyamodott segítségért, ki egész pontosság
gal válaszold: hogy illy esetek százan sőt ezeren- 
ként fordulnak-meg előtte; e’ pillanatban is Kelet- 
indiából, Canadából ’s minden európai birtokokból 
kapott illy kérelmeket, ’s nem látja okát, olly em
berek, kik pénzüket esztelen speculatiók által el
vesztették , miként követelhetnek pénzsegedelmet; 
nincs magános pénztár, melly ezeket kielégíthetné. 
Egyébiránt valami keveset küldött az aláíráshoz.

A’ londoni új egyetem megkapta már királyi 
alapitványlevelét, melly szerint az egyetem áll: egy 
kanczellárból, ’s ezt a’ korona nevezi-ki élethosszig 
(az első kanczellár William Cavendish, Burlington 
gr ) az egyetemi tanács által évenként választandó 
alkanczellárból, és 35 fellőwból vagy egyetemi ta
nácsnokból, kik közt vannak a’dnrhami ’s chiches- 
teri szabadelmü püspökök és Brougham 1. E’ testü
let oszthat akadémiai rangokat, baccalaureatnsokat 
's doctoratusokat a’ philosophiában, törvényben és 
orvosi tudományban, ollyanoknak is, kik az orvo
si tudományt nem angol oskolában tanulták.

Garcia asszony, iVlalibran annya, Manchester
be érkezett, veje Beriot úr nevében, ki Brüsselben 
betegen fekszik, lánya tetemeinek kiásatására en- 
gedelmet eszközlendő. — Carlile, ki több évig 
fogva ült azért, hogy a’ keresztyén vallás ellen írt 
és papolt, most Barnley színházában tart leczkéket 
a’ biblia történetéről, titkáról és tudományáról. Car
lile ugyan, mint egy hírlap említi, megtagadta a’ 
deismust, de a’ keresztyén vallásról még is igen 
különös eszméji vannak. — Polignac liget, a’ M. 
Post szerint, sokan meglátogatják. Londonba ér- 
kezte után többek közt Sebastiani gróf ’s grófné , 
Esterházy és Palmella hgek is hozzá mentek neki 
szerencsét kívánni. Dec. lOkén Brightonba utazott 
a’ hg; dec. 12kén fijával a’ királynál ’s királyné
nál udvarlott. E’ nap a’ híres Nortonná is Ő Felsé
gük udvarlásán volt.

Dec. 9kén k. rendeletet közle az udvari újság, 
miként a’ britt-spanyol segédseregnél szolgáló M’ 
Dougall ezredes helytartónak, Marchantőrnagynak 
és Considine kapitánynak megengedtetik a’ spanyol 
királynétól nyert Ferdinand-rendnek elfogadása ’s 
hordozása. — A’ dublini nemzeti egyesület tanács
kozásiról „egy cspcsemő mint izgató“ czím alatt ír
ja  a’ Times, hogy O’ Connell két hetes unokáját, 
O’ Connell Dánielt tagnak ajánlotta, mi harsány 
örömrivajjal fogadtatott.

St. John szigeten (a’ Lőrincz-obölben) a’ Mic- 
mac indus törzsök főjei Alguiman és Tamas egy fel
írásban természeti egyszerűséggel ’s gyermeki együ-

győséggel panasziák sir J. Harvey kormányzónak, 
miként a’ nagy tanácstól földet, a’ fehérek módja 
szerint mívelendőt, nem kaptak $ pedig c’ föld az 
övék Volt, ’s a’ fehérek semmit se fizettek é rte ; 
továbbá pénzt is kértek tőle könyvekre, mert már 
könyveik, mellyeket hajdani papjaiktól (franczia 
missionariusoktól, mikor Canada még Francziaor- 
szágé volt) kaptak, elszakadoztak, ’s ötven köny
vet küldött is , de olly férfiakra bízta őket, kiknek 
az nem tetszik, mit ők szent atyájiktól tanultak; 
végre kérék a’ kormányzót, szóljon érettök a’ ki
rálynál a’ nagy vízen tú l, ő igen jó , ’s könyörül
ni fog rajtok.

Az angol földmiveló egyesület Londonban dec. 
13kán tartáévi gyűlését Ormsby Gore úr elnöksé
ge alatt, ki a’ gabona árának mostani felemelkedé
sét csak mulékonynak nyilatkoztatá, ’s a’ rész
vénybankok megszaporodott jegyeinek, a’ rósz ara
tásnak és azon környülefnek tulajdonító, miként 
sok föld len és kender termesztésre ford itatott. A' 
biztosságnak ezután felolvasott tudósításából az jő- 
k i, hogy a’ földmivelők nincsenek megelégedve a’ 
ministeriummal, mert a’ múlt ülésben semmit se 
tett a’ földmivelés javára, ’s Russel lordnak köze
lebb vett levele nem eléggé czáfolja-meg sir IJ. 
Parnellnek azon nyilatkozását, hogy az alsó házi 
biztosság a’gabonatörvények változtatása vagy mó
dosítása eránt neveztetett-ki. Spooner és Richards 
uu. a’ földmivelés tekintetében mind Russell lord
nak mind sir R. Peelnek viseletét gáncsolták.

A’ Newcastle és Carlisle közti vasútról a’ gőz- 
erőmív dec. 3kán lezuhant, ’s három embert agyon 
ütött. — A’ k. geographiai társaság dec. 12ki ülé
sében Barrow úr jelenté, hogy Glenelg 1. azon ter
vet, miként Gray és Lushington uu. Australiába 
felfedező utazást szándékoznák tenni, kivihetlen- 
nek nyilatkoztatá, hanem a’ kormány hadi hajót 
készül küldeni Ujhollandia északkeleti partjaira, 
honnan az említett Urak bemehetnek az ország bel
sejébe, ’s kitapogathatják, van-e ott valami nagy 
tó, mire sok jelek mutatni látszanak.

Leeves térítő jelenté az angol bibliatársaság
nak , hogy ő az egész ó tesfamentomot zsidó nyelv- A 
bői új görög nyelvre fordította.

A’ constantinei szerencsétlen franczia expedi- 
tióról más kárárt örülve szólanak a’ tory hírlapok, 
csak a’ Times nem mondta még ki Ítéletét, ámbár 
e’ lap a’ viharos idő mellett is legelőbb kapott róla 
tudósítást. A’ ministeri sajtó is kevés sympathiát 
mutat csatornán túli szövetségesei iránt.

A M. Post gondosan feljegyzi azokat, kik Po
lignac hget Londonban meglátogatták, ’s hosszú di
csérő beszédét, mellyben állítja, hogy a’ hg útja 
Ilamból Calaisig, ’s Doverből Londonig, csupa bá-



( 14 )
lálkodáshoz és egy kis diadalmi menetelhez hason
lított, Lucanusnak e’ nevezetes szavain végzi: 
„Victrix causa diis piacúit, séd victa Catoni“ — 
mi egy kicsit különösen hangzik ez esetben, azt 
meggondolván, minő ügyet ’s férfiakat értett akkor 
a’ Pharsaliák költője. Ezt a’ True Sun rósz névén 
veszi.

FR A N C ZIA O R SZA G .
A’ National írja, hogy a’ constantinei expe- 

diliékor nov. 22kén egy generál, az elenyészte há
borútól megrettenvén, visszafordítácsapatját, melly 
a’ szálítmányt fedezé, ’s kiáltozá, hogy Achmet 
j ő , az egész sereget felkonczolja, vissza kell tér
n i, mi a’ csapatot zavarba hozá, az arabok ke
gyetlen öldöklést tettek benne ’s a’ szálítmányt mind 
elrabolták. A’ generál a’ marsai elibe hívatott, lá
baihoz borult, ’s rimánkodott, ne nevezze-meg őt 
a’ napi parancsban. A’ marsai válaszolás „Az úr 
palotában nyerte aállrojtját, ott van az úr helye, 
nem a’ hadseregnél. Reggel a’ napi parancsban az 
egész sereg előtt fogaz úr megszégyenítetni. Taka
rodjék az úr!“ Melcion d’ Arc úr közbevetésére 
még se említetett-meg a’ generál neve a’ napi pa
rancsban. E’ nyúl szívű generál Rigny volt, az el
hunyt admirálnak ’s ministcrnek öccse, ’s mint egy 
párisi lap írja, a’ beduinoknak vélt magas afrikai 
tüskéktől ijedett meg. — E' becstelenítő hírekre 
Rigny Eduard famíliája nevében a’ Journal des í)é- 
batshoz intézett levelében jelenti, hogy Rigny ge
nerál a’ hadministertől nyomozást kért rendeltetni 
viseletének megvizsgálására.

A’ Moniteur ellenmond az oppositiói hírlapok 
azon állításának, mintha a’ kormán}' a’szerencsét
len expeditio sikeréről dec. l ik e  előtt már hitele
sen értesítve lett, ’s a’ marsai üzenetéből némel- 
lyeket kihag)oít, némelyeket pedig hozzá toldott 
volna. — A’ National ügyetlenséggel ’s előre vi
gyázatlansággal vádolja Clauzel marsait, maga men
tésére hadi törvényszék elibe kívánja idéztetni, ’s 
azt mondja hogy egy csekély alhadnagy Németor
szág közepén sem lógta volna útját oily vaktában 
intézni, mint a’ Napoleon oskolájából került mar
sai Afrika vad csordáji közt intézte.

A’ Moniteur Clauzel marsainak a’ hadminister- 
hez Algírból dec. lOkén kőit eme telegraph! üze
netét közli: „Gnelma elfoglalásan$egfehl várokozá
somnak ; Achmet nem mer Constantinében megte
lepedni ; a’ lakosoknak azt tanácsolja, hogy a’ vá
rost hagyják oda, ’sKamar-Kaddiba, Consíantine- 
től három napnyira, költözzenek; EI-Klad scheich- 
nek és nyolez előkelő személynek fejét vétette. Ké
rem az u ra t, enged jen Guelmában a’ franczia gya
logság számára hajlékokat építtetni. Guelma meg
erősítése semmibe se k íriil, mert azt á’ jó akara

tú katonák magok hajtják végre. Guelma Bonától 
18, Constantinetől 20 órányira fekszik, ’s igen hasz
nos pont e város felé utazáskor, és egy eszköz 
Achmet tekintetének lerontására.“ — Toulonból is
mét dec. lekéről e’ telegraphi jelentést írja: „Al
gír tengeri parancsnoka dec. 11 kén jelenti, hogy 
a’ seiegcsapat, melly nov. 23kán Tlemesenbe ele- 
séggel indult, dec. 2kán visszaérkezett Oranba. 
Útjában nehány apró csatát állott-ki, de csak két 
hóitat ’s nyolez sebesültet vesztett A’ tafnai tábor 
nem háborgattatott.

A’ constantinei expeditio nem sikerültét, dec. 
17ki párisi hírlapok leginkább Jussuf beynek tu
lajdonítják, ki az akadályokat kissebítette, ’s a' 
marsallal azt hitette-el, hogy az arabok eleséget 
és vontató marhákat fognak szolgáltatni. Nov. <2- 
kén az eleség egy része és a’ betegek ’s elfáradtak 
az arabok kezébe estek, ’s felkonczoltattak álta
luk; nov. 28kán pedig már az elhúllott vontató bar
mokat is ették íi katonák. Visszajőve! a’ betegek 
és elfáradtak az öldöklő ellenségnek hagyattak hát
ra. Peroni kapitány egy eldőlt betegtől tudakozó, 
nem mehet-ejnár tovább. „Kapitányom, feleié a’ 
sebesült, egy pillanat múlva fejemel h szen választ
va derekamtól, fogja töltéseimet, mert fájna szí
vemnek , ha az arabok hontársaim ellen használ
nák azokat.“  A’ kapitány bámult ez elszántságon, 
a’ sebesültet lovára ültette, ’s gyalog \ezette a’ 
guelmai táborba.

A’ foursi töüvényszék dec. 12kén a’ vendo- 
mei lázadók közül Bruyantot ’s Thierryt (in con
tumaciam) halálra, Descartest és Oudinot de la Fa- 
verict öt évi fogságra Ítélte, a’ többit felmentette. — 
Nantesi Hermine czímii lap írja, hogy Andromeda 
fregát, melly Napoleon Lajos liget vitte, a’ minapi 
vihar által igen megrongáltatott, ’s csak bajosan 
evezhetett egy spanyol kikötőbe. — A’ colmari tör
vényszék a’ straszburgi összeesküvés miatt Vau- 
dreyt, Laityt , Parquint, de Quereliest, de Gri- 
court, Rrault Eleonórát, özvegy Gordonnét, Du- 
penhouat, Petryt, Grost, Schallert, Persignyt és 
Lombardot vetette vád alá.

Toulonból újra seregcsapatokat készülnek Af
rikába szólítani. Castelíane generál, a’ keleti Py- 
renausok parancsnoka, rendeletet kapott, Portvend- 
reból az első sorezred és első könnyű gyalog ezred 
Oranba szálítása iránt.

A’ tisztek véleménye szerint, úgy mond a’ 
National, kik Constantiné. látták és a’ törökök vak 
bátorságának tanúji voltak, e’ várost csak 20 ezer
nyi sereg, tíz napi ostrom után és sok ember el
vesztésével vehetné-bc. E ’ mellett az expeditiónak 
az év legszebb szakaszában kellene történni, kü-



Iönben a’ bal ereteket el nem kerülhetni. A’ mas- 
carai expeditio tanúságul szolgálhatott volna.

Clauzel marsai Guelmában nov. 29kén kiadott, 
’s a’ sereg rendkívüli bátorságát és állhatatosságát 
dicsérő ’s köszönő napi parancsában többek közt 
így szól: „Csak egy férfi volt gyáva, de a’ sereg
csapatok nem hallgattak az ő meggondolatlan ’s go
nosz nyilatkozásba, mellyeket bár sohase ejtett 
volna-ki ajkán.“

A’ National még ezeket írja a’ constantinei cx- 
peditióról: „1 5 0 0 ember oda veszett, ’s ennek bá
rom negyede hideg és éhség miatt, 2000 egész
ségesen tért-vissza Bonába, 3000 beteget és sebe
sültet kísérve; e’ város kórházai tömve vannak , 
’s a’ hideglelés annyira elhatalmazott, hogy csak 
kevés embert menthetni-meg tőle. A’ törökök vitézül 
ellenállottak Constantine ostromának. Egy ház a’ 
kapunál keményen ágyúztatott; egy csoport, melly 
azt védelmezé, míg csak egy kő a’ másikon volt, 
megette tartózkodott, ’s a’ törökök testeiket a’ kő
fal utolsó romjaival együtt sodorták-el golyóink. 
A’ legélénkebb ostromláskor egy kis időre mind el
tűntek a’ törökök; a' kőfalakon megszűnt a’ tüze
lés, ’s halálcsendbe látszék a’ város merülni; ke
véssel ezután a’ minaretekről hangzott-le az imámok- 
nak esti könyörgésre hívó szózatja. A’ csendctcsak 
hamar féihcszakasztá a’ falakról dörgő ágyúk zúgá
sa, a’ tüzelés újra elkezdődött, ’s a’ prophetának 
segítségül hívása egészen katonáinkhoz hallatszott.

Clauzel marsai Constantine ellen indult hadi 
teste majd nem olly sorsra jutqtt, mint I812ben 
Napoleon nagy hadserege. De miként foghatni-meg 
az?, hogy egy hadsereget Afrikában , szintúgy mint 
Oroszország északi részén, a’ hideg tönkre tehes
sen. ’s az emberek ezercnként (mint a’ hadi tudó
sítás mondja) merevedhessenek vagy fagyhassanak- 
meg egy éjszaka ott, hol csak égető homok pusz
tákat szoktunk gondolni? Constantine körülbelül, 
a’ szélesség 3 6 -alatt fekszik, és így dél felébb mint 
Nápol, vagy Olaszország akármellyik része. Hogy 
itt olly hideg van, melly az embereket tömeges
től elöli (mire több kell, m inta’ hévmérőnek fagy • 
ponton állása)szinte h; heilenvolna, hanem Afrika 
forogna szóban. Ezen állítás bizonyságául egy pél
dát, minden eddig esmerteknél sokkal meglepőb
bet, hozunk-fel. Dr. Oudney, angol utazó Sudan- 
ban, meghűlés vagy meg mere vü lésben holt-meg, 
melly őt a’ szélességnek nem 36^ de 14£ alatt 
fogta-elő. 1823 dec. 26kán éjjel, és 27kén reg
gel olly hideg Upte-meg, hogy a’ víz nem csak tá
nyéron hanem a’ tömlőkben is megfagyott. És ez 
korán se hegyes vidéken, hanem síkságon történt; 
„csak egyes elszigetelt homokkőhalmok változtat
ják a’ felszín egyformaságát; hegyeket sehol se

látni.“  A’ legmérő mindég 29 angol hüvelyket mu
tatott, miből a’ tengerszín felett csak 919 párisi 
láb magasságot következtetni. „Tudva van, úgy 
mond az angol tudósítás, milly hamar elveszti me
legségét a’ föld, ha az ég sötét kékkel borítatik- 
be; ha amaz eset ezen oknak, vagy a’ szénsavany- 
gázzal eltelt föld rendkívüli párolgásának nem tu- 
lajdonítatik, lehetlen a’ kétséget nem szenyvedő 
dolgot ki magyaráznunk.4, — Ugyanakkor Jomard 
híres fra/iczia tudós illy észrevételt tőn: „Az eset, 
miként Dr. Oudney a’ szélesség 14- alatt, síksá
gon, megfagyot víztömlők mellett holt-meg, olly 
okokra m utat, melly előttünk egészen esmeretle- 
nek.“ Humboldt is bámult ezen ’s azt nyilatkoz
tató, hogy azon dolgot, a’ meteorológiának eddig 
esmert tüneményei által semmiképen se fejthetni- 
meg. — Ennyit azon esetről, melly első tekintetre 
megfoghatlannak látszik.

SVÉCZIA.
A’ kormány és norvégi storthing közti meg- 

hasonlás szűnni kezd, ’s a’ költsönös bizodalom 
helyreállását remélhetni. Nagy és komoly volt Nor
végia pezsgése, ’s a’ kormány ritka ügyességét bi
zonyítja az, hogy rendkívüli eszközök nélkül le 
tudta az országot csendesíteni. A’ király agg kora 
miatt ki nem megy szobájából, de azért naponként 
’s saját könnyűséggel dolgozik ministereivel. Az 
orosz kormánnyal kereskedési egyezés kötését em
legetik.

PORT U G A LL í A.
Lissabon) dec. 12ki levelek szerint a’ portugá- 

i követválasztások többnyire a’ ministerium kíván
sága szerint iitöttek-ki. Maga Passos úr is elválasz
tatott Oportóban. Az északi tartományokban min
dég nyilvánosban mutatkoznak a’ miguelista érzel
mek , a’ déli részeken pedig Rcmechido bandája 
szaporodik.

AMERIKA. -
Valparaisóból sept. Íjén (a’ Timesben) írják, 

»ogy egy északamerikai hajó aug. 28kán a’ hírrel 
érkezett oda, miként Freire generál Chiloe szige
tet meghódította, ’s két child hajót elfogott, mel
yeknek egyikét a’ child kormány, Freire expedi- 

tiójának hírét hallván, hivatalos levelekkel küldte 
a’ sziget kormányzójához, de Freire már ekkor a’ 
szigeten volt, ’s a’ hajó kezébe került. Chili kor
mánya 400 ezer dollár költsönt keres hadi hajók 
íészítésére. Santacruz és Obregoso, bolíviai ’s pe
rui praesidensek iránt igen rósz indulat mutatkozik 
Chiliben, ’s ha a’ kormány elegendő hajót szerez
te t, háború fog kiütni köztük.

Washingtoni oct. 29ki tudósítások szerint Ben
jámin F. Buttlcr ideiglen hadi titoknokká nevezte
tett. Gaines generált a’ texasi határnál lévő sereg
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parancsnokságában Arbuckle generál váltotta-fel.— 
Floridából oct. 8kán írják , hogy a’ Krik-indusoknak 
egy barátságos fője a’ Seminola-indusokhoz külde
tett béke iránt alkudozni, de útja sikereden vo lt; 
a’ Seminolák vezére e’ szavakkal bocsátá-el őt: 
„Sokat csatáztunk már a’ fejérekkel, ’s mindég 
győztünk. Sok fejér jött honunkba, ’s mi mind meg
öltük őket, veletek is így fogunk tenni. A’ fejé
rek adtak okot háborúra, magok készítették ágyu
kat, ’s most azon kell nyugodniok. Mi készek va
gyunk a’ csatát még jó darabig folytatni.“

Shakespeare gőzhajó, melly Uj-yorkból nov. 
30kán indult, kedvező híreket hozott Jackson ge
nerál egészségéről, ’s aző félgyógyulására alkalma
sint többet tőn barátjának van Burennek praesidens- 
sé választása, mint az orvosi szerek. A’ szokott el
nöki üzenet dec. 3kán fogott a’ congressussal kö- 
zöltetni, mellynek főbb pontja a* texasi ügy és azon 
javaslat leend, hogy a’ praesidens ezután hat évre 
választassék, megszüntetvén az ismét elválasztha- 
tast. — Charleston! lapok szerint Floridában a’ 
Creek-indusok ellen munkálandó sereg főparancsno
kává Jessup generál neveztetett. — A’ M. Chroni
cle levelezője csodálja, hogy a’ hatalmas egyesült 
statusok egy maroknyi indust le nem győzhetnek. 
Call floridai kormányzó kéntelen volt szégyennel 
visszavonulni előtte. Az amerikai nép jobb része 
érzi, hogy az indusokkal rosszul bántak. Occola 
nevű indus fő azt nyilatkoztatá, hogy a’ sáppadt 
arczu férfiaknak, kik az indusokat tiszta vizeiktől, 
tölgyerdeiktől ’s zöld vadászhelyeiktől megfosztot
ták , ’s már az ő véröket is inni akarják, falevelek
ként kell lehullani.

SPANYOLORSZÁG.
A* dec. 21 ’s 22ki Moniteur e’ telegraphi tu

dósításokat közli Bayonneból: „Dec. 17kén Bil- 
baónál dec. lökéig semmi új nem történt. A’ car- 
listák a’ rósz idő miatt nem munkálhattak a’ város 
ellen, ’s még Espartero se tett semmit is. A’ car- 
listák tudósítást kaptak arról, hogy seregöknekegy 
csapatja dec. 13kán Beloradóba (Burgos tartomány
ba») érkezett, de nem tudni Gomez vagy Cabrera 
osztálya-e az. Vittoriából két zászlóaliy indult az 
Ebróhoz. — Dec. 18kán. Madridi legújabb hiva
talos tudósítások szerint Alaix dec. lükén Atien- 
zába ért, honnan előtte Gomez hat órával indult-ki. 
San- Miguel dec. 8kán utolérte Cabrera osztályá
nak maradványát, ’s mintegy 100 embert és lovat 
levágott ‘s elfogott belőle; Cabrera Albarracin fe
lé szaladt. Azon törvényjavaslati czikkely, miként 
az összeeskiittek az országból száműzethetnek, a’ j 
eortesben 94 szózattal 53 ellen jóváhagyatott. — |

Dec. 1 Okén. Espartero a’ Cadagua folyam mellől, 
dec. lökén ágyújival ’s hídjával együtt visszatért 
Portugálét ébe, hol ismét négy zászlóaliy at vár. A’ 
carlisták Espartero elhagyott álláspontjait elfoglal
ták ’s ott ágyújikat ismét kiszögezték. Gomeznek 
egy csapatja dec. 14kén Briviescába érkezett (az 
Ebro mellé Burgos'és Miranda közt).“ — Gomez 
úgy látszik Friasnál akar az Ebron átmenni.

A* cortes dec 12kén is a’ ministereknek en
gedett rendkívüli hatóság eránti törvényjavaslat 
egyes czikkelyeit vitatta. Lopez belső minister a’ 
javaslat támogatására említő, hogy Madridban teg
nap is öt carlista és egy a’ város kapujáig nyomult 
banda vezére fogatott-fel; egy más személynél pe
dig gyanús papirosok és XVI ’s XY11I. Lajos mell
képei találtattak. Kikelt a’ hírlapok ellen is, mel- 
lyek a’ sajtószabadságot féktelenséggé változtatják, 
minek bizonyságául az Espanolból, Tribunóból és 
egy barcelonai lapból több helyeket olvasott-fel.— 
A’ Bevista felszólalásokat közöl az északi sereg al
tisztjeitől, kik panaszolják, hogy a’ megürült tiszti 
helyekre tudatlan kalandorok tétetnek elikbe. —  
Alaix generál, ki magát Andalusiában olly nyomo
rult módon viselte, franczia fi, 1823ban Angoulé- 
me hggel mint testőr jött Spanyolországba, ’s azó
ta a’ spanyol seregnél szolgált; igaz neve Saint- 
Alaix.

NÉMETORSZÁG.
Münch Dr. egy francziaországi kézirat-gyűj

teményből Estei Leonora és Lucretia hgasszonyok- 
nak annyukhoz, II Alfonso hghezés familiájok más 
tagjaihoz olasz nyelven írt 46 levelöket megszer
zetté, ’s még vagy százat reményi, mcllyek e’mi- 
veltség, művészet és tudomány körül nagy érde
mű ház tagjaitól eredtek, vagy azokhoz írattak. E 
becses levelek, majd az Estéket, Tassót és más 
olasz költőket ’s mivészeket illető felvilágosítások
kal fognak közre bocsátatni.

Görögország királynéjának menyasszonyi ru
hája, az okienburgi udvar megrendeléséből, Mün
chenben készült; a’ felsőruha (E /ov/al) legfinomabb 
veres bársonyból, a’ legszebb hydriotaizletszerint, 
hermelinnel s arany hímzetekkel ékesítve; a’ drága 
fátyolt és fehér alsó ruhát Legrand himzőné , arany 
’s ezüst ékesítményekkel, művészileg készítő.

Oldenburgból dec. 14kén írják, hogy görög 
király ’s királyné Ő Felségök dec. 22dikén fognak 
elutazni. A’ királynét csak Wylly angol asszony
ság mint főudvarmesterné, hajdani nevelőnéje ]\or- 
öenstycht kisasszony, és néhány szobaasszony ésr 

I szolgáló fogja kísérni Görögországba. Király 0  Fel- 
I sége 500 tallért ajándékozott a’ szegényeknek.

Kiadja K ul t sá r A. — Szerkezted G a 1 v á cs y. Zöldkertutcza <Jffe) # 9  @ sz*
Nyomtatja T r  a t  t  u e r  - K á r o l y i  Urak* útezája 6 1 2  szám alatt.
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Altnézése a’ fölyo észt. junisi időjárásnak.
(A ’ budai k. csillagvizsgáló intézet’ időjárási napkönyve szerint.)

m agossága a’ lég m erő rtek a’ h ev m d rő n ek

leg nagyobb  . . . 
közép . . . .  

[leg k isseb b  . . . 
Legnagyobb különbs

27 h. 5v. ,970 ( l ° k tíu )
27. 3 ,904
27. 0  ,4 2 2  (2 0 k á n )

ég a’ levegőnyomásban : 5T- ,548;

21° ,03 (1 5 k i 'ü )  
H- 12 ,931 
-f- 6  ,1  (  4 k é n )  
a’ m érsékletben: 14° ,9.

A* lefolyt junius hónap is mutatá, még pedig nagy mértékben, az idei nyár’ közönséges bélje
gét: az alacsony légm érói á llá s t , sok csőt és zá p o r t;  ezenkívül mindazáltal kitüntető ma
gát junius abban, bogy ámbár cgyenkint sok hűvös nap volt is, általánosan még is meglehetős
nek lehete a1 melegség mértékét mondani. — R endkívü li idő járási je lenet szerencsénkre, egy 
sem  m utalkozék; a’ rendesek közűi ezek tapasztaltalak: egészen d erü lt az ég egész napon 
soha sem v o lt;  egészen borult 7 napon; eső ese tt 19 nap, mellyek közt 9 nap szakadatlan 
következett egymásután ( I9diktői íiSkáig); zápor  vala 9szer, köd llszer. — Jégeső  a’ csil
lagvizsgáló torony’ és a’ két város’ közeli vidékén egyszer sem  esett, sem szélvész nem volt, 
de kemény szé l fútt 2szer. — Uralkodó szél vala az éjszaki és délnyugoti.

Dr Albert Ferencz s. k. segéd.

Éppen most kagyá el a’ sajtót,
és Pesten Eggenberger J. és fia könyvkereskedésében és az által 

minden hiteles könyvárosnál i i  k é t  magyar hazában
megszerezhető:

TOL a  n  g  i  n  CV

Wotitia ordinum equestrium
qui mine fiorent.

In usum statisticae amicorutn, ac imprimis juxentutis litterariae thlectamentum.
n. 8rét Pest 1817.

1 for. pengő pénz, velin p p. 1 fór. 20 kr. 0)
(1) Hirdetmény. Szabad kir. Szat- 

már-Németi városában a’ rendes orvosi hivatal , 
üudly 300 pengő forint esztendei fizetéssel, ’s 39 
jrengő forint szállás pénzzel van egybe kötve, 
megürülvén, az azt elnyerni kiváltók folyó észt. 
October 5kére az említett városi Tanács által 
meghivatnak, a’ választás és fizetés kezdete no
vember lsőjére határoztatván. KöltSzatmir-Né- 
ir étiben, junius 3kan 1S37 tartott Tanács gyü- 
éshő1. Kiadta Nagy M ihály m. k.

.______ ______________ főjegyző. (3 )

( í) Szállás föld bérlése. 624 láncz 
{Í200 □  Öllel számítván) szállásföld, a’ Tisza fo- 

M á s m l t'h fé le sz ten d ő . 1837.

lyó mi llett fekvő váltságos kir. koronái Ó- vagy 
Rácz-Becse mezővárosában, melly lakásra alkal
matos épületekkel, a’ többi között egy nagy 80 
darab szarvas-marhára alkalmaztatott istállóval, 
egy szép megnemesitett gyümölcsös- és vetemé
nyes kerttel ellátva, és az egész épület magos 
fallal bekerítve vagyon, minden órában szabad 
kéz alatt 12 az az 1819dik esztendeig haszon
bérbe ki- vagy illendő megegyezés mellett örö
kösen is eladandó. A’ megvető nagyobb részét 
a’ lefizetendő sommának 6 for. lön  énycs kamat 
mellett magánál is megtarthat ja. Nagy obb tüdő-' 
sírást ád és elfogad bérmentes leveleken av Rácz- 
Becsei cs. kir. postahivatal.
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( i )  Árverési hirdetmény. A’irf-
faJyi tudományok Egyetemhez tartozó pécsvá- 
radi uradalomban folyó jiilius lOkén Szilágyon 
tartandó árverés utján 2597 J akó ó fejer bor, 
melly között lS33dik é^i termésből 117, 1834- 
diki 232 I j  és 1835diki 159J akó találtatik bor
iit ck ént eladandó lészen.

A’ venni szándékozók a’ meghatározott na
pon Szilágy-helységében az uradalmi pinezékben, 
a' hol a’ többi feltételeket meghallani fogjak, reg
gel 8 órakor ellátva a’ megkivántató bánatpénz- 
j e l , akójáful 1 váltó forintot számítván, meg
jelenni kérettetnek. Költ Pécsváradon, június 
14kén 1837. ( 2 )

( I )  Hirdetmény, a 1 nagyméitóságu 
magyar kir. udvari Kamarának rendelése követ
kezésében közhírré tétetik, hogy a** Nagy vára* 
di kir. sóháznál e’ folyó évi julius ‘I ld ik  napján 
a' megégett odavaló sóházhoz tartozó épületek 
újonnan való felépítése végett az árleszálitandó 
árverés tartatni fog, az érintett felépít és,  ̂rnelly 
végre 15142 for. 10 kr. p. p. megalapítódon, 
egészen, vagy is részszerint a' legkevesebbet 
kérőnek (felsőbb hely által jóvá hagyandó kö
telező-levél mellett) által adattatni fog.

Ezen árejtésen részt venni szándékozók ele
gendő 10 percentumi bánatpénzzel ellátva, a’ 
fentemlitett napon reggeli 9 órakor a' Nagy vá- 
radi sóházi irószobában megjelenni, vagy a’ he
lyeikbe állítandó embereiket elegendő bánat
pénzzel és törvényes hatalommal ellátva, kül
deni hivatalosok.

Az építő planumokat é.vköítségek számolá
sát, úgy mint a1 bérleti feltételeket az érintett 
sóhivatalnál megtudhatni. Költ Budán , június 
28kán 1837. (3)

( l )  H i r d e t m é n y ,  a ’ nagyméitóságu 
kir. magyar udvari Kamara’ rendeléséből ezen
nel közhírré tétetik, hogy e‘ következő szabad 
kir. bánya Nagy-Bánya városa saját haszonvéte
le i , úgymint a' helypénz, a’ borpataki és felső- 
ujfalusi korcsmák, a’ laposbányai malom, nem 
különben a’ husvágás és bormérés, tovább az 
éjszaki erdő-kerület beli vadászat, és végtére a’ 
városházban lé % ő pincze, három egymásután 
következő esztendőre bérbe fognak adatni. Kik
nek tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, azok 
«’ folyó esztendő augusfus íső napján a’ fenncve 
*ett városban tartandó nyilvános árverésre szük
séges bánatpénzzel felkészülve ezennel meghi- 
vainak. Költ Budán 9 junius 27kén 1837. (3 )

m  HclZ e l a d á s .  Tekintetes ver bői 
Szluha Ádám ur néhai szegedi főbíró, ’s több 
tettes vármegyék' táblabirája’ örököseire há- 
rom lott, és a’ belső városban a’ városházához, 
’s a’ köz-piaczhoz közeiden, a* katonai nagy 
kaszárnyának pedig szomszédságában, és a' 
hét-választó fejedelmeknek általelienében a*
M erey utczában helyheztetett ház, melly Öt 
szobákból, két konyhából, egy kamrából áll- 
ván , több darab lovakra és szarvas m arhák
ra  alkalmas istállóval, 's bőven vizellő kuttaí 
is ellátva vagyon, szabad kézből eladandó; 
—— ez tehát olly hozzátétellel adatik köz tudo
m ásra, hogy a’ megalkudandó árnak egy része 
kamat fizetés mellett a’ vevőnél m aradhat, ’g 
a ’ kinek a’ vételhez kedve lenne, az magát az 
alúlirtnál akár szem élyesen, akár bérmentes 
levél által jelentheti. Költ Szegeden, junius 
24kén 1837. Yerbói Szluha Ferencz,

m. kir. tanácsnok, (3 )

(2) Vendégfogadói haszonbérlés.
A’ bécsi utón, Buda mellett fekvő veresvári ven
dégfogadó, ahhoz tartozó szántóföldekkel és ka
szálókkal , úgy szinte az úgynevezett kissebb 
korcsmáltatással együtt, folyó esztendei Sz. Mi
hály naptól kezdve három esztendőre haszonbér
be adatik. A’ licitatio Veresváron augustus 31kén 
fog tartami. (3)

(2) Bor árverési hirdetmény.
A’ folyó 1837dík esztendei julius lökén tettes 
ns Tolna vármegyében Szegszárdon t. Maguri 
Augusz Antal urnák pinezéjiben fekvő több száz 
akóig való ó fehér és vörös szegszárdi 1834diki 
részben koscher borok árverés utján a’ többet 
ígérőknek hordónként el fognak adatni, olly fel
tétel alatt: hogy az árveréshez járulni kívá
nók illendő bánatpénzt letenni, a’ bor egész árát 
pedig a’ bor elhordásakor, mellyel a’ vevő a’ li
citatio utáni kéthetek el forgása alatt köteles lé
szen, lefizetni tartozék. Költ Szegszárdon, junius 
2Skán 1837. (3)

Fénzfolynmrit. : Becs, jul. Íjén: 5 petes statuskötele£> 
3 petes 76 j; 1821 diki status köles. Ii34; 183 í- 

diki 573^: 2', petes becs városi bankóköt. 65|; bank- 
részvény 136'),.

C nlmnnfir : Besten, jul. 4kén , váltógarasban: Tiszta- 
búza 86* ; kétszeres 60; rozs 50; zab 32—3 0 |; kn-. 
koricza 70

D unavizállás: jnl. 2kan : 14' 3" ()lu — 3kán: lj '
0"' — 4kcn: 13" 0" 9M — 5ken: 12' 4" Ü'"
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T U D Ó S Í T Á S O K .
3. szám . P e s t e n  szom baton P old ogasszonyh ó ¥kén í ! 8 3 t .
Magjarors/.ág (kinerezések; adakozások; megtiszteltető ek ; budapesti hangászegyesület; statistika; journalistikánk haladása; pozsonyi 
hírek ; körösi levél; ’satj Nagybritannia (angol bank pénze ; ké/.mi'ves egyesület; Malibran holtteste Belgiumba vitetni megengedtetik ; 
irlandi egyesület ’s O’ Connell; kártyajátéki csalás; ’sat.) Francziaország (Nemours hg Parisban ; Kigny generál érdemei; a’ Charts 
czikkelye; ’sat.) Oroszország. Amerika (Santanna generál szabadon bocsátatik.) Olaszország. Spanyolország (cortes-tílések; Navas gróf 
indítványa; Gomez D. Cariosnál Durangoban ; hadi hírek ; ’sat.) Portugallia (lissaboni nemzeti őrség válasza az oportóihoz ; migueH

bandák; ’sat.) Németország.

MAGYARORSZÁG.
Ó cs. k. Felsége m. kir..Helytartósági tanács

nok Nemeskéri Kiss Pál úr Ő Ngát cs. k. udv. ta
nácsossá és a’ satus-conferentia 2dik jegyzőkönyvi 
iktatójává nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége a’ m. k. Kanczellária feltevő
jét (concipistáját) Tibolth László urat a’ stafus-con- 
ferentia hivatalában tisztté nevezni kegyelmesen 
méltóztatott.

Ó es. ’s apóst. kir. Felsége múlt évi dec. 27- 
dikén költ legfelsőbb határozatában a’ theresianum 
egyik növendékét gróf S i g r a y  F i i e p e t  cs. k. 
helyettes apróddá nevezni méltóztatott.

A’ sz. pétervári cs. k. orosz akadémia Pawlo- 
vits Tódor pesti ügyvéd ’s a’ szerb folyóírás szer
kesztőjének már 1835ben, legközelebb múlt évben 
pedig Kollár János pesti ágostai hitű tót prédiká
tornak , a’ szláv literatura körűi tett fáradozásaik 
clisméréseül, arany érdempénzt küldött.

B o rs o d  megyének főisp. helytartója^ m. b. 
Yay Miklós még .június 20dikán a’ Rendek közűi 
15G úri személyt fényesen megvendégelvén, a’ 
Palóczy László úr által jegyzői érdemiért követtár- 
situl nyert billikomot dicsőségesen uralkodó kirá
lyunkért, nádorunkért, ’s az egész cs. kir. házért, 
a’ helytartó úr után minden vendég sorban ürítette- 
ki. Ebéd után az első alispán úr a’ megye részérül 
Palóczy László urnák egy jeles készületü arany ten- 
fatartót ’s tollat illy felírással:

Borsod aranyfóliát nyújt ira számodra Palóczy í 
Mert szívvel tollal Hon ‘s megye híve valói.

Bük Zsigmond urnák pedig több jó baráti egy dí
szes nagy becsű antik kardot nyújtottak át kitünte
tett érdemei elismeréséül. Ezen felül még Palóczy' 
László urnák jegyzői érdemei bővebb méltatásául 
Borsod honíiai azon kardot, mellyet számára Pes
ten Prandtner ezüstmüvésznél készíttettek, ’smelly 
a Haza, Borsod s Palóczy nemzetségi czímerei- 
vel és Czuczortól illy felírással ékesítve:

A’ haza lelke beszélt, szavait jegyzetté Palóezy. 
Tisztelik a’ hazafit borsodi szívrokoni.

az érdemes jegyző névnapja előestéjén, a’ mlgos 
helytartó úr és hitvese, ’s minden rendű sokaság 
jelenlétében a’ megye nagy teremében nyújtották j 

E!só Felesztencfó*

által. — t. Bük Zsigmond úr kardján pedig követ
kező felírást olvashatni: „Bük Zsigmond alispán
nak, mint az 1832— 36 évi országgyűlésen Borsod 
megye egyik jeles követének szíves érzelmi kinyi
latkozása emlékeid hív baráti adák jun. 6. 1836.“

Pozsony ban főtiszt. Kratoquüa István apát ’s 
éneklő kanonok úr m. évi dec. 23dikán főtiszt. Pal- 
sovics Antal; 24dikén főtiszt.Kuliffay István; 30- 
dikán pedig főtiszt. Kremlicska János urakat iktatá 
ünnepélyesen, új kanonoki hivatalaikba. — Po
zsonyinál a’ duna-híd dec. 3!dikén szedetett-ki.

Ilonunkban nem csak a’ magyar journalistic» 
nőttön n ő , mit örömmel említünk; — hanem a’ 
deák és német is gyarapodik. Az „E p h e m e r i- 
d e s  p o l i t i c o - s t a t i s t i c a e  P o s o n ic n s e s “ 
mellett f. évben,, A 1 v e a r e , M é h k a s “ czímü tol
dalék adátik-ki. — A’ „ P r  esz  b u r g e r  Z e i
tu n g “ ^ehrenlese hely ett „ P a n n ó n i a “ czíinü 
mulattatoval kedveskedik. Kiadó szerkesztője 
Schaiba. — Az inlázban elhunyt 63 észt. Rosier 
Kristóf úr budai német hírlapja kiadását özvegye 
folytatja. — Az „ A g r a m e r  Z e i tu n g “ és erdé
lyi „ B o te “ folyvást jó karban állanak.

Hazai Tudósílásink múlt évi 5 lelik számában 
közlött azon neues adakozások sorához, mellyek 
183Cban a’ pesti jóltevő Asszony egyesiilet kezelé
sire bízattak, pótlékul közöljük-meg a’ következő
ket: Bánffy báróné szül. Borbélya Amália adott 100 
f t ;  Burgmann Károly úr 25 fi; Jalics úr 25 ft; 
Szárfóry úr 40 f t ; Richter Kereszfély úr 10 ft. ; 
Székely úr 10 f r . ; Pscbercr úr 10 fr.; mindössze 
220 frt.

A’ budapesti hangász-egy csület nagy tanácsa 
dec. 22kén taríá 4dik gyűlését, melly alkalommal 
több albiztosság kinevezíetésén s egyéb végzemé- 
nyein kívül az igazgató biztosságból kilépett Winkh- 
ler K. S . úr helyiébe B a r t a y András ú r , az ausz
triai birodalom hangászat-ked veid társaságának tisz
teleti tagja, köz akarattal választatott.

A’ pesti gyakorló orvos-doctorok’ számát egy 
új évi ajándékul megjelent könyvecske lOOra; a’ 
seborvosokét 50re; a’ fogorvosokét pedig 4re te
szi. Ugyané’könyvecske szerént, a’ lefolyt IS36d. 
évben meghaláloztak az orvos-doctorck közűi 4en;

| a’ sebojrosok közűi 3an>
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N a g y  K ő rö s  január’' 3dikán. Nálunk Szalay 

László katonai biztos úr fáradozó ügyessége által ré- 
paczukor-főzés létesült. Tegnap másodszor részelte
tett öszve a’ tisztelt úr 10 mázsa répát ’s ebből 5 |5 
akó folyadékot sajtolt-ki. — Láthatárunkat a’ múlt 
csütörtök óta hó fed i; péntekre virradóra kemé
nyen megfagyott; azóta folyvást hidegünk van. 

NAG Y  BRITA N N IA .
Az angol banknak, utolsó évnegyedi száma

dása szerint, forgásban van 17 millió 3 6 « ezer fit 
stgje, biztosítva 28 mii. 971 ezer, depositumokban 
13 mii. 330 ezer, ércz-rudakban 4 mii. 545 ezer 
ft stgje.

Az irlandi kézmi vés egyesület biztossága, 0 ’ 
Connelltől vezettetve, Morpeth 1. irlandi főtiioknok- 
nál a’ dublini várban udvarlását tette oily czélhól, 
hogy megtudja, minő rendszabást szándékozik tenni 
a’ kormány az irlandi szegényekre nézve. Mire admi
nister válaszolá, hogy e’ kérdésben még semmi bi
zonyos határozatot nem tőn a’ kormány, hanem 
azt törvénytudók megfoniolására bízta, ’s a’ jövő 
ülésben az angol szegények törvényét változtatva 
fogja Irlandra nézve javaslani.

Malibran holttestének Belgiumba vihetését, 
annyának, Garcia asszonynak személyes kéréseire, 
tizenegy héti tanakodás után végre megengedte a’ 
manchesteri consistorium.

A’ M. Chronicle e’ czím alatt: „Mit ér lord
nak lenni,“ következő esetet beszéli: „Márlborough- 
utczában a’ rendőrségi hivatal szolgálati tisztje, Co- 
nant úr előtt egy csinos öltözetű személy jelent- 
meg. Egy rendőri szolga mondá, hogy a’ bevádlot- 
tat Albemarle-utczán reggeli 2 óra körül igen ré
szeg állapotban találta, ’s a’ rendzavarásért beve
zette. A’ vádlott, ál nevet adván magának, eleinte 
illetlenül viselte magát, 's azt hivé hogy 5 shiliing- 
nyi birsággal odébb állhat. A’ tiszt megfeddette vi
seletéért, ’s azt mondá, hogy olly könnyen nem 
m ehet-el, hanem jövendő jobb viseletéért kezest 
is szükség állítania, yégre kivallá a’ vádlott, hogy 
ő Waterford lord. (Ő lordsága már többször is ke
veredett illy bajba, mind az ó mind az új világ
ban, nevezetesen ez előtt két évvel Új-yorkban is). 
A’ tiszt tehát csak az említett büntetést rótta, egy 
kis dorgálással, a’ lordra. Közelebb egy st. gilesi 
szegény lakos hat hétre a’ taposó malomba külde
tett azért, hogy egy kis hamut Öntött-ki az ut- 
czára, ’s a’ pénzbüntetést le nem fizethette; Angliában 
ugyanis, mint kiki tudja,nagy gonoszság pénzel nem 
bírni.“

A’ köz gyülekezési szokás annyira bele rögzött 
az angol nép életébe, hogy az a’ legalsóbb osztá
lyokra is elhat. Bizonysági ennek a’ „hindek,“ az 
az feleséges paraszt cselédek által közelebb Nort-

humberlandban tartott gyűlések, mellyekben arról 
tanácskoztak, miképen szabadulhassanak-meg a’ sú
lyos szolgálattól, melly szerint az asszonyok is tar
toznak mezei munkákat tenni a’ farmereknek, kik
nél férjeik szolgálnak.

London községi tanácsa a’ köz pénztárból 500 
ft stget rendelt a’ legutóbb Angliába érkezett len
gyel menekvők gyámolítására, kik t. i. a’ parla
ment által már elébb ott volt hontársaiknak sza
vazott pénzsegedelemre számot nem tarthattak.

Az irlandi egyesület egyik ülésében O’ Connell 
104 ft. stget mutatott-be, mellyek Angliában írat
tak -aíá ’s Galloway híres erőmivész által küldet- 
tek-el, miből azt következteté, hogy Angliában 
is erős osztálya van a’ radikális politikusoknak ; 
e’ politikának pedig lényeges része a’ jelen minis- 
teriumot gyámolítani. Irlandra legjobban illik e’ 
franczia közmondás: „segíts magadon , úgy az is
ten is fog segítni.“ Aesopus bolondja is , mikor ta- 
lyigája sárba akadt, csak Zeushöz kiáltozott segít
ségért összetett kézzel, míg feleségétől nem in
tetett , hogy a' tengelyt próbálja vállával tolni. Ila  
Irland dolgozik magáért, barátokat fog nyerni, kü
lönben megvettetése bizonyos. Ő csak azt akarja 
megpróbálni, ad-e Angliaigazságot; ezt ugyan nem 
hiszi, de a’ próbát mind addig folytatja, míg a’ 
lehetlcyiség világosan I ebizonyul, ’s akkor Irland 
honi parlament által fog magán segíteni. Ezután a’ 
fontos kérdés, a’ szegények adója, jött vita alá, 
mellyről 0 ’ Connellel nem minden szövetségesei 
értenek egyet. 0 ’ Connell úgy vélekedik, hogy po
litikai ’s vallási szabadság és jogbeli egyenlőség meg
nyerése után a’ nép anyagi áilapotja is javulni fog, 
mire legtöbbet tehet a' népnevelés. A’ szegénység 
eránti törvényeket csak fél rendszabásoknak tekin
ti, mert a’ szegénység forrásait nem szárítják-ki 
egészen. A’ szegényeknek nagy nemű ipari válla
latokkal foglalatoskodtatása, és Irlandnak Ang
lia ipari ’s kereskedési virágzásában részesítése, ez 
az igaz gyökeres orvosi szer; de ezt kivinni Iehet- 
len , ha Irland nemzeti tőkepénze, mellyct a’ nagy 
birtokosok honon kívül fecsérlenek-el, nem Irland- 
ban ’s nem érette köttetik-el. O’ Connell fontos el
lenzőre talált O’ Malley katholikus papban, ki a’ 
tized feleslegét nem népnevelésre, mint O’ Connell 
és a’ kormány akarnák, hanem a’ szegénység gyá
molítására kívánná fordítani; mert nézete szerint 
a’ tized eredetileg a’ népé, az ő javára szánt va
gyon, melly eleinie a’ katholikus papságra bízatott, 
később a’ főegyház papjai kezére került, ’s a* nép
nek mindég joga van e’ vagyont közvetlen maga 
javára fordítani. Sharman Crawford is támogatta 
Ü’ Malley véleményét. O’ Connell ezekre más nap 
többek közt így n) iratkozott: Az irlandi nép nyo-
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moruságán egyedül úgy segíthetni, ha annak mun
ka adatik, és ha a’ kereskedés ’s kézmívek gya- 
rapítatnak. Fejlődjenek csak ki honom segédfor- 
rásai, akkor szélnek szórom a’ nyomorult alamizs
nákat. Tisztelt barátom a’ tized feleslegét akarná 
a’ szegények gyámolítására fordítani. De miképen ? 
Az egész tized nem megyen többre 565 ezer ft. 
stgnél, ’s ebből évenként 5 shilling jutna egy sze
génynek. így a’ könyörület forrásai kiszáradnának, 
’s a’ bérlő mentve lenne a’ szegény koldusnak csak 
egy fillérrel is gyámolításától. Nem mutatja-e a’ 
tapasztalás, hogy a’ szegénység növekszik ott, hol 
szegényi adó létez? Tudjuk-ki elébb hontársaink 
nézetét. Semmi szakadás ne legyen! Egy rendsza
bást se tegyünk, melly körünket nem tágasbítná, 
’s c’ kört mind addig terjesszük, mig minden osz
tályokat, ’s hitfelekczeteket, magába foglalván, 
olly egyesület alakuljon, mellének ellenségink ha
talma ellen ne állhasson. így meg fog bukni az igaz- 
talanság. Szeretett honom, e’ legelső, legzöldellőbb 
’s leggazdagabb hon mindazok közt, mellyekre a’ 
nap déli fényében süt, hat századig volt polgárhá
ború, vérontás, leírhatlan szenyvédés, üldözés 
színhelye. Oh nézzétek, mivé teremtette ezt az Is
ten , és mivé tették az emberek! Ne beszéljetek 
nekem szegényi törvényről, hallgassatok nyomo
rult kurúzsolástokkal’s fél gyógyszereitekkel. Sza
bad munkásokkal telt házzá tegyétek Irlandot — 
Egyébiránt ü ’ Connell biztossághoz akará ez ügyel 
utasítani,-de a’ többség annak vitatását a’ közeleb
bi közgyűlésre halasztotta.

Egy hónap óta valami tompa hír ment szájról 
szájra bizonyos lordról, ki a' Graham-clubban kár
tyázáskor csaláson kapatott. Ebből először Satirist 
czímii lap , városi hírharang , ütött lármát a’ lord 
nevének említése nélkül; de most már tudva van, 
hogy a' vádlott de Hős lord. Az eset még augustus- 
ban történt, ’s a’ lord kevéssel azután utazni ment, 
honnan csak november végével jött-vissza. A' John 
Hull dec. Ükén két levelet közlött, mcllyek egész 
Angliában beszélgetés tárgyai lettek. Az egyik dec. 
‘ikán költ G. Payne, B. Greville, J. Cumming és 
II. Bentink uraktól, a’ Graham-club tagjaitól, kik 
de Ros lordnak jelentik , hogy a’ Satirist lapban a' 
csalfa játékról közlött hír nem tőlük eredt, sőt azt 
ők titkolni akarták; a 'lord  kímélésének tekinteté
ből csak annyit kívántak, hogy a’ lord többé ne 
kártyázzék ; de miután megértették, hogy a1 lord 
Angliába visszatérni ’s vádiójit szoros számadásra 
vonni szándékozik, - ütelességöknek tartották az 
igazságot kinyilatkoztatni; mivel azonban indító 
okaik félre értettek, ’s nyilatkozásuk rágalmazó 
árulkodásnak tekintetett, kéntelenek nyilván kival- 
ltn i, hogy a’ lord a’ Graham-clubban ’s másutt is

csalt kártyázáskor, és ezen állítást becsületes fér
fiak előtt tanúkkal is készek bebizonyítni, felszó
lítván a’ lordot az ajánlott nyomozás elfogadására. 
Erre de Ros lord dec. 3dikán válaszolá, hogy 
a’ becsületét sértő vád ellen fellépni kész, de a’ 
dolognak magános elegyenlítésére nem állhat; ha
nem törvényszékre hivatkozik, hol a’ tanúk hit 
alatt hailgattatnak-ki; a’ Satirist lapot nevezetesen 
perbe idézteti, ’s az említett urakat, is mint tanú
kat , megjelenni k é ri, mert e’ lap hírleménye az ő 
beszédükön alapult. Egy ébiránt az ellene tett vádat, 
mint alaptalant, megvetéssel utasítá-vissza.

Miután az eufratesi gőzhajózással felhagytak, 
ismét a’ veres tengeren és suezi szorosan akarnak 
Anglia és Keletindia közt kapcsolatot létesíteni. A’ 
keletindiai társaság, a’ Times állítása szerint, jól 
tudta az eufratesi kapcsolat kivihetlenségét , ’s azt 
csak azért javaslóira, hogy az utóbb említett terv 
elfogadását kijátszhassa, melly iránt most annál na
gy óbb buzgalom mutatkozik, mivel a’ londoni pos
ta ez úton 48 nap alatt, jun. ltől juh 18kaig, Bom
bay ba ért. E’ gőzhajózás majd több felé is el fog
na ágazni ’s egész Australiáig kiterjedni.

Polignac. hgné gy ermekeivel dec. 18kán érke
zett Londonba. —  York tory lakosai ebédre hív- 
ták-meg sir R. Peelt, de ő nem fogadta-el meghí
vásukat , mert a’ glasgowi rectorság ünnepélyei és 
a’ parlament megny itása közt nem Ieend már ideje 
a* politikai lakomán megjelenhetésre. — Brougham 
I. már Londonban van , ’s rendesen megjelen a’ tit
kos tanács appellatiói biztosságának ülésében.

Villareal gr. és Renduffe báró, kik Palmella 
liget Angliába kísérték, dec. 17 kén Parisba utaztak. 
A’ hg gyermekeivel együtt még Londonban ma
radt. — Bizony os körben hirlelék, hogy a’ hadse
reg szám i meg fogna kevésítettni; de ezt az Uni- 
ted-Service-Gazette a’ politikai ügy ek mostani ál
lása mellett lehetlennek nyilatkoztatja.

FRA N CZLA O RSZAG .
La Paix hírlap szerint Palmerston 1. a’ tuile- 

riák kabinetjének hozzá intézett kérdésére alapta
lannak ny ilatkoztatá azon gy anú t, mintha az angol 
kormány' S. Sebastiant a’ spanyol kormány elleni 
követeléseinek zálogául meg akarná tartani.

Avcrnesben, mint párisi lapok írják , republi
kánus összeesküvés fedeztetett-fel, mellynek czélja 
volt, a’ 6dik sorezred ezredesét elfogni, a’ lőpor
tár kulcsát tőle elvenni és azt levegőbe vettetni. Az 
elfogotlak közt van két altiszt és egy belga fi.

A’ Journal de R oun minap az eskünek által 
felmentetvén, olly ferde jelentést* tőn az akkori ta
nakodásról, hogy ezért feleletes kiadója ismét tör
vényszék elibe idéztetett, ’s két hónapi fogságra és 
3000 fr. birságra Ítéltetett.

)(
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Nemours hg dec. 20kán visszaérkezett Paris

ba; Orleans és Joinvilie hgek Fontainebleauig men
tek elibe. A’ lig igen sebesen utazott, ’s az ünnepé
lyes elfogadásokat mindenütt kikerülte.

A’ Moniteur dec. 20kán k. rendeletet közöl, 
, melly szerint Toulonban, Lemarant aladmirál el
nöksége alatt, hadi törvényszék állítatik-fel Quer- 
nel hajókapitány megítélésére, ki az afrikai par
toknál Jupiter liniahajót kormányozta, ’s elöljárói 
parancsa eránti engedetlenséggel vádoltatik.

A’ Spanyolország számára Pauba gyűjtött ide
gen seregből egy zászlóally már útnak indult Tou
lon felé, honnan dec. 20kán Algírba fog szálítatni.

Soult marsai St. Amand jószágáról dec. 21 kén 
Parisba érkezett, ’s mindjárt udvarláson volt a’ ki
rálynál. — A’ követkamarai követek már tanakod
nak ’s készítik terveiket a’ jövő ülésre, mellynek 
megnyitása dec. 27kére határoztatok. A’ felírás erán
ti tanácskozásnak főtárgya leend a’ constantinei tá
borozás; de a'ministerek alkalmasint elhalasztatják 
ennek vitatását Clauzel marsai visszatértéig.

A’ Rigny generálról szálongott híreket egy ki
csit meggondolatlanul bocsátá közre a’ franczia saj
tó , mert mott már a’ párisi lapok, maga a’ Natio
nal is , melly a’ megtámadok első sorában állott, 
’s a’ palotai generál nevet legelőször használta, az 
említett generálról e’ kivonatot közük a’ hadminis- 
terium irományiból: „Táborozások: 1807’s 1808- 
ban jelen volt Burkus- és Lengyelországokban; 
1 S09ben Ausztriában; 1810, 11 ’s 12ben Spanyol- 
országban; 1813ban Szászországban; 1 Sídben ha
di fogoly; 1823ban Spanyolországban; 1831ben 
Belgiumban; 1836ban Afrikában, a’ constantinei 
„expeditiúnál. Sebei ’s kitűnő tettei: 1807 jun. 10- 
kén Burkusországban a' heilsbergi csatában jobb 
Iába meglövetett; 1809 uiaj. 22kénaz eszlingi csa
tában bal karján lövést kapott; 1809 juh IIkén  
Morvában Znaimnál jobb vállán; 1811 máj. 21 kén 
a’ Fort Royal megrohanásakor Tarragona ostromá
nál két darab kő által, mellyel»et egy golyó sod
rott-le a’ falról, megsebesítetett; 1813 oct. 2ikén 
kardvágás által nehéz sebet kapott a’ fején ’s elfo
gatott Szászországban. Spanyolországban jelen volt 
Lerida, Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunt 
és Valencia ostrománál. 18H jun . 2 lkén leginkább 
kitüntette magát Tarragona alsó városának meg- 
rohanásakor, mikor egy csapat gyalogságot vezet
ve , a’ résre felhágott, ’s a’ hadi parancsban meg
említetett. 1811 aug. 7kén a’ becsület rend lovag
ja ,  1815 oct. 8kán tisztje, 1831 jun. 4kén parancs
noka lett.“

Liliéi hírlapok pedig Afrikából eme’ levelet 
köeük Rigny generál viseletéről: „Constantinének

két napi hasztalan ostromlása alatt Rigny generál 
olly pontosan teljesítette kötelességét, hogy a1 gáncs
nak árnyéka se fért hozzá. Visszajövet az utócsa
patot vezérletté. A’ sereg dereka Clauzel marsai 
paraucsi alatt olly sebesen ment, hogy az utócsa
patot egy sereg kabayl majd elszakasztotta tőle ’s 
bekerítette. Rigny generál háromszor küldött tisz
teket a’ marsainak tudtára adni az utócsapat vesze
delmét, ’s őt megállapodásra kérni. A’ marsai ezek
re mit se hallgatván, Rigny generál egy ezredesre 
bízá a’ parancsnokságot, ’s a’ marsait maga ke- 
reste-fel. Élénk szóvita keletkezett köztük. Rigny 
generál fanyar szavakkal nyilatkozott a’ rendetlen 
menetelről, mit a’ sereg hosszában ellovagoltakor 
saját szemeiv el látott. A’ marsai kéntelen v olt en
gedni ; megállította a’ sereg derekát, hogy az utóesa- 
patnak ideje legyen hozzá csatlakozni; de egyszers
mind azt is jelenté a’ generálnak., hogy a’parancs
nokságot elveszi tőle, ’s nevét a’ napi parancsban 
megemlíti. E’ fen) égetést ugyan ekkor nem telje
sítette a’ m arsai, hanem visszatérvén Bonába a’ 
hadsereg maradványa, ott kihirdetett a’ napi pa
rancs , melly ben egy hely csúf jsan vágott Rigó) ge
nerálra.“

Bruyant huszár, ki a* vendomei lázadásért Iia- 
lálra ítéltetett, ügyvéde tanácsából lemondott a’ cas- 
satio kéréséről, ’s a’ király kegyelméhez folyamo
dott. Rokonai a’ k. uradalmak igazgatóságánál fu- 
hívatalokat viselnek, ’s folyamodását gyámolítani 
fogják.

A’, Charte de 1830 szerint a’ lengyel menek- 
vők közül, kik rendes gyámolítást kapnak, a’ kor
mány saját költségén 66 tanítatik polytechnikai, 
pattantyús, hid és út építési, erdőszeti, bányásza
ti, szépmivészeti, gazdasági, baromorvosi, ke
reskedési ’sat. oskolákban. — Dec. 24kéig még csak 
190 követ íratta-be magát a’ quaesturán, hanem 
Parisba már több is megérkezett, *s a’ 459 követ
nek két harmada alkalmasint jelen leend a’ dec. 
27ki megnyitó ülésen.— Lubecki bg. visszautazott 
Oroszországba, miből a’ párisi lapok azt következ
tetik , hogy azon követelések eránti alkudozás, mcl- 
Jyeket az orosz kormány Lengyelország nevében 
Francziaország ellen formált, és a’ mellyekért a' 
hg, Parisba küldetett, félbeszakadt vagy bizonyta
lan ideig elhalasztatott. — Polignac hgnek Ham- 
ban árverésre bocsátott bútoraiból 4500 fr. jött-be, 
’s e’ summa a5 szegények közt osztatotí-el. — Egy 
párisi schah-társaság három évig versenyzett a’ 
londonival, ’s ezt közelébb csakugyan megnyer
te; a’londoni játékosak megesmerték ellenfelok el
sőbbségét ’s elküldték a1 fogadási summát. — A’ 
számtalan egyesületek ’s társaságok közt, mellyek 
az újabb időben létesültek, már a' vadászkutya-fa-
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jók nemesítésére is álIott-Össze egy társaság 7 5 ezer 
fr. tőkepénzel.

Viennot ú r, a’ Corsairelap fe’eletes szerkesz
tője, Duponcliel ú r, a’ dal-színház igazgatója be
csületének megsértéséért 200 fr. birságra és per
költségekre ítéltetett a1 fenyitő törvényszék által. 

O RO SZO RSZÁ G .
Petersburgban a’ nagy kő színház, melíy 1783- 

ban Tischbein által építetett, 1802ben és 181 /ben 
igazítatott, ’s most Cavos által egészen megváltoz
tatott , dec.9kén a’ császár, császárné , Cesarcwitsch 
nagyhg és a1 nagyhgasszonyok, a’ főtiszt viselők V  
diplomatái kar jelenlétében nyiítatott-meg. Ez ün
nepélyes megnyitáson még a’ bucharai clian nem 
rég érkeze t követsége is jelen volt. — A1 zarsko- 
jc-seloi vasút részvényeseinek igazgatósága, annak 
megmutatásaid, hogy e’ vasúton télben is járhatni, 
rendelé, hogy ezután Pawlowskhól f&usiirinaig min
den vasárnap menjen a’ gőzszekér, melly az első 
utat dec. llk én  tette 25G utazóval.

A M ER IK A .
Ej-y or ki hírlapok szerint a’ texasiak szabadon 

bocsáták Santanna generált, egyezést kötvén vele, 
melly szerint ó kötelez« magát Mexicóban a’ szö
vetségi rendszernek ismét felállítására és Texas füg
getlenségének elesmerésére. De a’ mexieóiak erő
szakkal akarják e’ tartományt meghódítani; e’ vég
re oct. 14kén 1200 ember indult a’ fővárosból Ma- 
tamorosba, ’s egy más osztállyal Bravo generál is 
oda menend. Azonban e’ hadi mozgások inkább a’ 
mexieóiak ellen intéztetnek, nehogy Santanna visz- 
szatért«1 az ország csendességét megzavarja.

Uj-yorki hírlapok panaszolják, hogy a’ pénz- 
szúkit már a munkások is kezdik érzeni, ’s a’ 
gyárbirtokosok elbocsátgatják munkásaikat, mi ezek
re nézve, a’ tél és eleség drágasága mellett, igen 
súlyos. Philadelphiában asszonyi egyesület állott-fel 
a’ rabszolgaság eltörlésére. Ezen asszonyok férjei 
azonban másként vélekednek, ’s a’ hírlapok okta
lan emberszeretetnek mondják szándékukat. 

O LA SZO RSZÁ G .
Nápolból dec. lökén írják, hogy Giuseppe Ma

ria Sacco nevű siciliai fi, ki Algírban, e* városnak 
a’ francziák által történt meghódításáig, rabszolga 
volt, azután pedig mint földmi velő szép vagyont 
szerzett magának, a’ szolgálatába fogadott benszü- 
löttek által, heted magával,kegyetlenül megöletett. 
Felesége mahóni lány volt, ’s ennek sziiléji és test
vérei is vele laktak Algírtól Öt mértföldnyiro. Egy 
szolgáló és az asszony, gabona közé rejtezve, meg
szabadult a’ gyilkosoktól, kik a’ házi bútorokat ’s 
3000 darab aranyat rablotfak-el. Ezen kívül 157 
darab szarvas marhája és lova maradt Saccónak.

SPA N Y O LO R SZÁ G .
Madridi dec. lOki lapok szerint Palarea, ki 

Valenciában a’ constitutio kihirdetésének ellensze
gült ’s ezért nyugalomra bocsátatott, Quirogátúl már 
átvette Granada főkapitányságát. Quiroga Navarra 
alkirályává neveztetett. — Az Eco del Comercio 
dec. Oki számjában Rodil, magát harcz fijának ne
vezve , ellenmond az ellene tett szemrehányások
nak, ’s magát hadi törvényszék elibe idéztetni kí
vánja. — Gomez, mint a' Guienne írja, nemcsak 
zsákmányának drágább részét, hanem feleségét is 
Gibraltárba küldte. —  Cabrera elfogatása nem va- 
lósult-meg, de az igaz > hogy ő Soria vidékén meg
veretett. — D. Carlos, a’ Memorial bordelais sze
rint, beteg ’s dec. lOkén eret kellett rajta vágni.

Az alig. Zeitung madridi levelezője dec. 12kén 
többek közt ezeket ír ja : A* coi tcs és ministerium 
úgy egyetért, mintha csak egy test volna, a’ mi
nisterium mindenütt a’ követeket hívja segítségül, 
’e ezt a’ törvén) hozó és \ égrehajtó hatalom szép 
harmóniájának lehetne mondani, ha a’ képviseleti 
kormány fenekestül fei nem fordítatnék általa. Míg 
e' közös hatalom ta r t , addig a’ kormány min lent 
kivihet a’ köz szabadság ellen , mert a’ spanyol kö
vet nem tekinti magát a’ szabadság védelmezőjé
nek, hanem tartománya korlátlan urának; de alig
ha a’ tartományok követeiket azelikbe adott rend- 
szabások megtartására ismét nem utasítják , ’s így 
a’ foederalismust tetleg vissza muri állítják. Catalo
nia legalább rósz néven veszi a’ rendkívüli megha
talmazásokat, ’s a’ gondolat mutatkozik benne, m i
ként a’ ministerek ’s követek Madridban ugyan 
tetszésük szerint uralkodhatnak, de az otthoni tiszt- 
hatóságok is szükség esetére hasonló jogot tartottak- 
fel magoknak. Valencia pezseg Buil ezredes elmoz
dítása és a’ m iatt, hogy a* junta által kért Ramon 
Narvaez generál helyett Narvaez Ferencz nevezte
tett főkapitánnyá. Andalusiában is gyűlölik a’ kor
m ányt, 's Ramon Narvaeznek egy szava, ki oda 
való fi, könnyen két millió embert lázítana-fel. Az 
6 tiszti karának feje nem kapott elégtételt Alaix 
ellen. Ez esetet leírja a’ dec. 9ki Espailol, melly 
szerint Alaix osztálya Lucenában zendüít-fel, hon
nan az ellenség csak egy mértföldnyire voltCabrá- 
ban, ’s Narvaez, miután a’ rendet valamennyire 
v isszaállította, de Alaix eltávozása ismét megzavar
ta , maga kérte Alaixta’ parancsnokság átvételére, 
csak hogy az ellenség el ne illanhasson, mellyet 
Alcaudeténél az ő unszolásából támadt-meg Alaix, 
Narvaez pedig saját osztályát, és az Alaixtól elma
radt 800 gyalog és 200 lovas katonát, kik e’ vidé
ket a’ »árlistáknál jobban elremítették, magához 
gyűjtötte. Alaix töl bé nem érte-el Gomezt, kim ar 
az arrageniai országúton van Cabrerával együtt,
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ki az Ebrónál és Soriában megveretvén, ide visz- 
szatért, ’s talán Gomezzel egyesült Most már az 
Ebro és főváros közt 20 ezer ember áll Alaix, 
Rute, San-Miguel és Ribero alatt Talán a’ carlis- 
ták beütésétől tartanak, ha Bilbao bevétetik? Még 
csak ez kellene a’ köz szerencsétlenséghez, hogy a’ 
kormány ellen közönséges lárma keletkezzék. Va
lenciában ’s alsó Arragoniában Forcadell, Llangos- 
tera , el Royo de Nogueredas 3500 gyalog és 250 
lovas bandát vezérlenek , ’s a’ hol Gomez keresztül
ment mindenütt maradtak apró bandák, sőt e’csa
pás már Portugálra is elhatott. Tegnap óta hírlelik, 
hogy Portugál Angliának háborút üzent volna.

A’ Gomezt üldöző generálok viszálkodásiról 
egy madridi dec 9ki levélben ezt olvashatni: Go- 
mez, legújabb tudósítások szerint, Taranconban 
volt, ’s vagy Navarrába, vagy Arragoniába szán
dékozik menni; dec. 7kén lluetében állott, ’s San- 
Miguel könnyen összetalálkozhatott volna vele. Ri
bero és Alaix írig) iik Narvaez győzedelmét, ki ő 
náluk alsóbb rangú general, de egyébiránt Gomez 
üldözésével már felhagyott, ’s seregcsapatjától el
távozott; az ő tiszti karának feje tegnap hivatolos 
tudósításokat hozott, mellyek következésében ka
bineti tanács tartatott. Calvo de Rosas és Mendez- 
Vigo alkalmasint használni fogják a’ Ribero, Alaix 
és Narvaez közti viszálkodást, minek rósz követ
kezései lehetnek, mert a’ hadseregnél igen nagy a’ 
féktelenség. Burgosban is egy zászlóally elűzte tiszt
jeit. A’ királyi őrség Ribero alatt Salamancába ’s 
Avilábautasítatott, talán azért, hogy Alaix és Nar
vaez osztályinak rósz példája rá ne ragadjon. Mad
ridban nagy katastropha váratik , mclly a’ carüsták 
győzedelmével, nevezetesen Bilbao bevételével üt- 
het-U. A’ franczia követ felvilágosítást kért a’ mi- 
nisterektől Arguelles úrnak a’ cortes egyik ülésé
ben Francziaország ellen tett hev es kifakadásáról, 
mellyet a’ ministerium szó nélkül hagyott Erre a’ 
tegnapi ülésben Calatrava úr azt nyilatkoztató, hogy 
Spanyolországnak semmi oka sincs'Francziaország 
ellen panaszkodni. De mit használnak illy beszédek, 
mikor tudja mindenki, hogy Arguelles úr szoros 
barátságban van a’ ministerekkel? Ezzel csak Fran- 
cziaországot akarják koczkáztatni, ’s mind e z t , 
Southern ú r, elébb Villiers úr magános titoknoka, 
most a’ követség nagy befolyású tagja, igazgatja. 
— Dec. lükén ismét ezeket írják Madridból: Teg
nap itt nagy lárma volt; Gomez Guadalaxarához kö- 
zelgetett, ’s Alcalától csak két órányira vonult-el. 
Számos famíliák a’ fővárosba szaladtak. A’ lagran- 
jai úton 150 lov as guerilla mutatkozott; a’ főváros
ból egy csapat katonaság küldetett utánna. Alaix 
és Narvaez osztályában igen nagy a’ féktelenség, 
s e' miatt Gomez akadály nélkül folytathatja útját

észak fele. A’ burgosi fellázadt zászlóally rendre 
té r t , miután a’ kormány más tiszteket adott neki, 
melly engedménynek rósz következései lehetnek. 
A’ ministerium értesíté a’ cortest könnyen veszé
lyessé v álható titkos társaságokról, mi egyébiránt 
senki előtt se vala titok. —- Az onnatei Gaccta je
lenti, hogy Y. Károly udvara X. Károly ért három 
hónapi gyászt öltött.

Madridból dec. 15kén írják , hogy a’ regens 
királyné nem hogy elfogadta volna Narvaez gene
rálnak Alaix által történt kijátszása miatti boszujá- 
ban benyújtott lemondását, sőt inkább őt tábornok
ká nevezte. Dec. 15kén osztályával együtt Madrid
ba váratott Narvaez, de onnan tüstént Castiliába 
induland. Quiroga is megérkezett Granadából, ’s 
mint navarrai alkirály Pamplonába menend. Alaix 
ellen még semmi lépés se té te tett, Gomezról se 
tudni bizonyost; hanem egy csapatja, mint hírlc- 
lék , Segovia felé fordult. D. Narciso Lopez, ki 
Gomez által Jadraquenél megveretett, ’s később 
Cantav iejából kiszabadhatott, nehány seregcsapat- 
tal Cuencába készül indulni. A’ kormánynak rend
kívüli hatalmakat engedő végzet még nem hirde- 
teít-ki. A’ cortes még valamit akar hozzá toldani, 
de már a’ személyes szabadság jogába avatkozha- 
tás meg van alapítva, ’s Donaso Cortes úr, az al- 
kotványi jog tanítója, azoirnap mindjárt lemondott 
hivataláról, melljen a’ cortes a’ ministeriumnak 
nem tetsző személyek száműzése eránti hatalmat 
megszavazta. A’ Mundo és más hírlapok azt hiszik, 
hogy a’ ministerium nem könnyen fog visszaélhet
ni hatalmával, nevezetesen Barcelonában a’ mosta
ni ayuntamientóval nehéz leend valakit önkényesen 
elfogatni v agy száműzetni. Barcelona dec. 13ki le
velek szerint, nem volt egészen csendes; az ayun- 
tamiento felszólító a’ lakosokat, őrizkednének a’ 
rendzavaroktól, kik a’ hatalmat szeretnék az aris- 
tokratia kezébe játszani, melly azt azután D. Car- 
losnak adná-át; maga részéről ígéri az ayuntami- 
ento , hogy az aristocrada ügy vivőjit legelső tör
vén) télén merészleikor végromlásra jutfatandja. — 
A1 kormány, jól tudva mennyire kellessék félnie 
Barcelona lakosainak elégültlenségéfől, szigorú ren
deletet adott-ki a’ tilalmas kereskedés elnyomására, 
melly ellen Catalonia, mint kézmives tartomány 
sziinetleü panaszkodik, mert iparja sokat szeli) ved 
a‘ külföldi készítmények szabados és tilalmas bevi
tele miatt.

A’ cortes dec. 13kán kezdte-el az 1812ki con
stitution teendő változások vitatását, ’s dec. 11 és 
15kén is azt folytatta. A’ dec. 15ki ülésben Na
vas gr. azt hozá indítv ány b a , hogy Bilbao vitéz 
oltalmazó] i e’ föl) ó század alatt minden adózástól 
mentessenek-fel.
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Bayonnneból dec. 22 da 23káról e’ telegraphi 

tudósítások érkeztek Parisba: „Gomez dec. 17kén 
Durangóba érkezeit; 4— 5000 embert Ordunánál, 
egy más csapatot Cabrerával az Ebro jobb partján 
hagyott. Espartero és Villareal ismét átkeltek a’ 
Nervion jobb partjára. A’ constitutio reformjának 
alapjából azon czikkely, m< Ily szerint két kamara 
állítatik*fel, a’ dec. 17ki ülésben elfogadtatott a’ 
cortes által. Espartero dec. 19 ’s 20kán 32 ágyú
val indult-ki Portugaletéből, ’s hajókon ment a' fo
lyam jobb partjára; azonban hátrálás esetére hidat 
is üttetett a’ folyamon. Dec. 24kére eldöntő ütkö
zet hírleltetetf. Bilbao még is tartja magát.“

Madridból dec. 17kén ezeket írják : „Alaix ge
nerál sajtit kénye szerint munkál, de a* jelentése
ket rendesen küldözi, mintha a’ kormány akarat
jával vinné a’ parancsnokságot. Tegnap a’ cortes 
titkos ülésében jelenlé a’ kormány, hogy Alaix néni 
akarja a’ parancsnokságot D. Diego Leonnak átad
n i, ’s ezért őt honárulónak nyilatkoztatni kívánta; 
de erre nem állott a’ cortes, mert ez szükségtelen, 
ha a’ kormány czélszerü rendszabásokat tett. D. 
Diego Leon huszárait Lermába vezette, maga pedig 
Madridba jött tanácsot kérni. Narvaez, Ribero és 
Rute generálok is itt vannak, osztályaik pedig Cas- 
tilia felé mennek, hol 20 ezernyi tartaléksereg 
gyíil-össze. Gomez csendesen ballag az Ebro felé, 
Alaix utánna, ’s a’ kormány mind a’ kettőt utján 
bocsátja Seoane lemondott Madrid főkapitányságá
ról , melly Evaristo San-Miguel arragoniai főkapi
tányra bizaiott, Quiroga pedig ennek helyére (és 
így nem Navarra alkirályává) neveztetett. A’ con- 
stiíutio változásainak vitatásában már a 3dik ézik- 
kelyig haladt a’ cortes, a’ két első czikkely, köz
tük a’ két kamarát illető, nagy többséggel fogadta- 
tott-el. Ribero hadosztályának 3dik ezrede a’ fővá
ros mellett elvonultakor összekoezódott a’ nemzeti 
őrökkel, mind a’ két részről holtak és sebesültek 
estek-el, ’s a’ tisztek nehezen állíthatták-vissza a 
rendet. A’ pénzügy igen rósz lábon áll, ’s nem tud
ni miként fizettetnek jövő évben a’ kamatok. A’ 
cortes elibe terjesztett budget 1100 milliónyi hijányt 
mutat Alaix és Narvaez nagy szorongásba ejtették 
a’ kormányt; az első nem akarja letenni a’ parancs
nokságot, ar másik vonakodik azt megtartani, ha 
Alaix el nem bocsátatik. Narvaezhez egyébiránt 
utasítás küldetett a’ parancsnokság átvétele iránt, 
In Alaix osztályát engedelmességre bírhatja. Jaen- 
ben Alaixnak ezer katonája a’ polgárok rovására 
dorbézolt, midőn Narvaez dec. 7kén o d aért, ’s 
a’ zsarlókat ezredei köztelosztá, és ezredesüket bo
tozással fenyegeté. Alaix ugyan nem hallgat a’ kor
mány parancsira, ’s az ellenséget henyén üldözi, 
még is szabadelmüségct azzal bizonyítja-meg, hogy

a’ foglyokat tüstént agyon löveti. Velliers úr angol 
követ befolyása csökkenni kezd, Latour-Maubourg 
franczia követé pedig nevekszik. Madridban azt hi
szik, hogy a’ franczia kormány segéd munkálatra 
ugyan nem hajlandó, de egész avatkozásra ráál- 
lana.

PORTUGÁLLÁ A.
Oporto kereskedőji makacsul ellenszegülnek a’ 

portói borra közelebb rótt kiviteli vámnak, melly 
miatt Lissabonba biztosokat küldtek előterjesztvén- 
nyel a’ ministeriumhoz, melly ha a’ vámot erővel 
is meg akarná venni, ők készek boltjaikat bezárni 
(m iáltal 5—6000 ember vesztené-el kenyerét), a’ 
cortes megnyitását elvárni, és oda folyamodni. 
Egyébiránt Uporto utczájin sok éjjeli rablások ’s 
gyilkolások történnek büntetlen; nap lenyugta 
után senki se mer kimenni házából.

Lissabonból dec. likérő l írják, hogy az eddig 
megválasztott corteskövetek mind a’ túlságos demo
kratái párthoz tartoznak, mert a’ mérsékletiek, fő- 
jeiktől elhagyatván, féltek a’ választásba elegyed
ni. A’ királyné dec. lOkén írta-alá a’ rabszolgaság 
eltörlése eránti végzetet, melly szerint minden por- 
tugáli lakos, ki abban részt veend, fogsággal és 
súlyos birsággal fog fenyíttetni, a’ rabszolgahajón 
találtatandó portugáli hajós legények pedig a’ hajó
seregnél négy évi szolgálatra ítéltetnek zsold nélkül. 
Sartorius admirál, Portugál eránti szolgálatinak ké
ső jutalmául, Piedade viscondevé neveztetett.

A’ Diario do Governo dec. 4ki száma szerint 
Minho tartományban a’ nemzeti katonák és rendes 
seregek keményen zaklatják a’ miguelista bandá* 
kát. Ugyan e’ lap továbbá nehány végzetet közöl, 
Sa da Bandeira iiadminister aláírásával, a’ nemzeti 
őrség újontszerkesztése, 8700 tijoncz kiállítása, 
pénzügyek, köz oktatás, és bányák iránt. Egy a’ 
pénzüg)i minister aláírásával költ rendelet jelenti, 
hogy azon statusadósak, kiknek viszont követelé
sük van a’ statuson, ezen követelések betudásával 
is leróhat ák adósságukat, az illy elfogandó köve
telések közt említetik a’ bitorló által 1831 nov. 12- 
kén felv ett erőlietett költsön is.— Lissabon nemzeti 
őrségének az oportói nemzeti őrség egy levelére költ 
válaszát is közli a’ Diario do Governo, mellyben e' 
helyek fordulnak-eló: „Lissabonnak mindenféle 
fegyverzetű nemzeti őrsége, megindulva nemes, 
hazafiúi és'igazán alkot vány szerű nyilatkozásin azon 
katonáknak ’s polgároknak, kik az örök város nem
zeti őrségét teszik, ezennel tudatják, hogy Lissa
bonnak valamennyi nemzeti csapatjait is ugyanazon 
lélek lelkesíti. A’ portugálok soha se felejthetik-el 
a’ lusitani Troja, a’ lOdik század-Saguntuma jeles 
tetteit, melly örök város nevezetét érdemelvén az
zal, hogy a’ portugáli Nérót, a’ thrón és nemzeti
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szabadságok kevély bitorláját meggyőzte, a’ dicsős- 
ségnek új mezejét fogja mindég találni azon eset
ben , ha új, szörnyek, bár minő polidkájok lenne 
i s , ismét lánczokra akarnának bennünket fűzni. 
Azon hadi test nevében , mell) nek képéi viseljük, 
kinyilatkoztatjuk, hogy üporto, Lissabon, ’s az 
országnak minden más városai, eg)e té r t \e ’s szi
lárdul elhatározva lesznek a’ bennünket igazgató 
alaptörvénynek, a’ cortcs által czélszerűknek talá
landó változásokkal, az alkotván) i királyné ihrón- 
jának, és a’ nemzeti szabadságoknak fentartására.“ 

Manchester gőzhajó Lissabonból dec. l'ik i tu
dósításokat hozott Falmouthba. Lissabon egy minis- 
tért se választott követének, de Oportóban Passos 
ú r , testvére és más barátai elválasztattak. A’ minis- 
teriumnak többsége leénd a’ cortesben, mind a’ mel
lett élénk ellenállásra is készen kell magát tartani. 
A’ miguelisták mindenütt szaporodnak az ország
ban. A’ hadsereg békétien zsoldja nem fizetése mi
a tt, a’ kincstár üres. Howard de Walden 1. köszö
nő levelet kapott fejedelmétől azon részvételért, 
miként D. Pedro alkotványának visszaállítását esz
közölni igyekezett. A’ párisi portugáli követ is Ang- 
liáha érkezett az említett gőzhajón.

N ÉM ETO R SZÁ G .
A1 szász országgyűlés második kamarája dec- 

9 ’s lOkén a’ büntető törvénykönyvi javaslat, kü
lönösen pedig a’ halálos büntetés felelt vitatkozott. 
Dr. Groszmann superintendens úgy vélekedők, 
hogy a’ büntetés oll) an legyen , meliy elégtételt ad
jon a’ nép gonoszság által megsértett törvén) i érze
tének, azért is a’ büntető törvénynek összehang- 
zásban kell lenni a’ nép közt uralkodó törvén) i ér
zettel. Polenz pénzügyi titkos tanácsnok a1 nép vad
sága ’s törvény elleni makaccságáhozképest igen 
szelídnek ’s a’ nép miveltsége előtt 10 évvel járó
nak találá a’ javaslatot. Könnerilz igazságminister 
mondá, hogy a’ büntetés által azon törvényes álla
potot kell helyre állítani, melly a’ gonoszság által 
meg’ áborítatott. Dr. Günther a’ halálos büntetés 
czélszerüségét mutogatta, úgy okoskodván, hogy 
ha valamelly tagja a’ statusnak túllép a’ határokon, 
mell) ek közé az ő természeti szabadsága az egész
nek érdekeért szorítatott, az illyen ellen éppen azon 
joga v an a’ statusnak, mellyel természeti állapot
ban minden egyes személy bir. A’ javaslatot készí 
tő biztosok, János hg, Hübler, Carlowiíz, Zedí- 
vviíz, Ritterstädt, óhajtanák ugyan a' halálos bün
tetés eltörlését, de ez még idő előtt lenne; hasonlag | 
nyilatkozott az igazságminister is , ki átnézefét köz- I 
lé a’ lefolyt 20 év alatt hozott ’s végrehajtott halá- . 
los ítéleteknek, melly szerint a’ kozeleLbi Öté\bení

több halálos ítélet hozatott, mint az előbbi 15 év
ben (I835ben 15 hajtatott-vég re); a’ fenyitő ház
ban a’ múlt öt év alatt 768ról 977re szaporodott 
a’ vetkesek száma, pedig sok kapott kegyelmet. 
Ebből mindaz»Ital nem következtethetni nagyobb 
erkölcstelenséget, mert ez idő alatt sok régibb go
noszságok, nevezetesen nyereségvágyból történt 
gyújtogatások, jöttek büntetés alá. Dr. Ammon ud
vari főpap környüietes beszéddel ’s tudományosan 
igyekezett a’ halálos büntetés törvényszerűségét 
megmutatni. A’ halálos büntetés ellen szólott Dr. 
Gioszmann, Biedermann, Ziegler, Klipphaiisen és 
Gottschald, de v alami újat se ezek se a'halálos bün
tetést védők nem hoztak-elő. Az ellenző fél legin
kább Eisenstucknak a’ kamarai biztosság tudósításá
hoz mellékelt igen környtiietes separatum votumára 
hiv atkozott. Szavazáskor 35 szózat volt a’ halálos 
büntetés eltörlése ellen, 4 mellette.

A’ Rhenus 1821 óta nem áradt-meg annyira 
mint múlt decemberben. Rhenusí .Bavariában több 
jószágok kihirdetett árverését v issza kellett húzni, 
mert az árvíz miatt egy talpalatnyi se látszott az 
árverésre bocsátandó jószágokból. A’ Rhenus sza
bályzásának szüksége tehát újra bebizonyosodott.

Hamburgba közelebb bárom nagy kereskedő 
házhoz levelek érkeztek Londonból egy nagy tekin
tetű pénzváltó háztól, melly jelenté, hogy 500 Í3t. 
stges váltólevelekct bátorkodott bozzájok utasítani, 
bizonyos L . . r lordnak kifizetendőket. A ham
burgi kereskedő házak megütköztek azon, hogy a’ 
londoni pénzváltó ház, mellyel eddig egyenes kap
csolatban nem v oltak , most hozzájok folyamodat*. 
E ’ közben megérkezett L  . . r lord egy bájos szép
ségű dámával, állítólag feleségév e l, 's Hamburg 
legelső vendégfogadójába szálott. Először az angol 
főconsult látogatta meg; azután váltólev eleit mutat- 
ta-be két kereskedő háznál, mellyek azokat nem 
fizették-ki mindjárt, hanem a’ londoni pénzváltó 
háznak egy hamburgi barátjához folyamodtak, ki 
Londonban lévén L . . r  lordot jól esmerte, de az 
idegenben korán séták, a' lordra, mit ennek merőn 
szemébe mondott. Az idegen elébb a’ lord Öccsének, 
majd azon megjegyzésre, hogy a’ lordnak csak hú
gai vannak, mellék ágon lévő rokonának állította 
magát, de azt se tudta kifejteni, miként jutott a’ 
váltólevelekhez, minél fogva a’ rendőrség őrt ren
delt szobájába ’s iromány it lefoglalta; Londonba 
levél küldetett az esetről, ’s feszülten váratik rá a’ 
válasz. Parisban is John Lowther nevű angol hamis 
váltólevelekkel Masterman londoni pénzváltó ház 
neve alatt sok pénzt szedett-fel, ’s a’ hamburgi új 
hírlap dec. 24kén jelenti, hogy az illy csalárdok
nak egész serege csavarog Németországban.

Kiadja K u l i s á r  A. — Szerkezted G á lv á c s y . Zöldkertutcza (Hí>í)íí»öc3jcr:©tiffc) 4 9 8  sa. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  Urak’ útezája 6 1 2  szám alatt.
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(1) Figyelmeztetjük azokat, k ik
nek a’ „ R a j z o l a t o k  é ra  előfizetni szives 
szándékuk vo lna , hogy teljes számú példá
nyokkal még szolgálhatunk. Ára postán küld
ve 5. p. for, C3)

(1) Boreladás. Tek. ns Veszprém 
vámegyében kebelezett Vörösberényi uroda- 
lomban, neveztesen: Vörösberényi helységben, 
az uradalm i pinczébül 1313J akó b o r, és pe
dig 952 akó 1835diki term ésből, és 361^ akó 
1836dik esztendeibül, f.e. junius 19és ‘iOdikán, 
árverés utján hordók nélkül eladandók; a' venni 
szándékozók a’ k ite tt napokra és helyre szük
séges bánatpénzei ellátva ezennel meghivatnak.

_____________________ w
(1) Árverés juhok és lovak iránt.

Méltóságos gróf Eszterházy Mihály tallósi ura
dalom gazdaság hiyatarla közhírül adja, hogy f. 
észt. augustus 7kén reggeli 9 órakor Tallóson 
közel Csallóközhez ’s egyóra járás G alánta 
mezővárosától fölöttébb való 1. 2. 3 ‘s 4. esz
tendős 1500 anyabirkák 1000 iirük , és 600 
idei anya 5s ürü bárányok valam int is 10 
anyakanczák és egynéhány csikók televérü an
gol monyasoktól szárm azandóka1 legtöbb Ígé
rőnek kifizetés mellett elfognak adatni. Có3'í

(1) Szarvas marha eladás. Fó-
méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal Hcr- 
czegsége uradalmai gazdasági főigazgatósága ré 
szérül közhírré tétetik , hogy e’ f. hó 2 id ik  nap- 
jánGedellőtül félórányira fekvő babati majorban 
különféle nem ű, és korú bikák, tehenek és 
borjúk árverés utján elfognak ad a tn i; a’ venni 
kinvánók tehát szokott reggeli órákon a’ fent 
kijelelt helyre , illendően meghivatnak. (3)

(1) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma- 
magyar királyi helytartó Tanács kegyes ren
delése következésében közhírré tétetik: hogy 
folyó július hó’ 30kán tettes Zala vármegyében 
kebelezett kegyes hagyományú jószágokhoz 
tartozandó kiárendált nyavafádi uradalomban, 
ugyan nyavaládi Helységben ez előtt kipányi, 
mostanság az árendátor ur által kibérlett lak- 
háznak, gabonatárnak és az udvarban lévú 
kútnak helyreáilittása, t. Veszprém vármegyé
ben helyheztetett vásárhelyi m ezőváriéban a’

Második /élesztendő. 1837.

tiszttartó i lakháznál tartandó árleszállittás 
utján kifog adatni annak a’ m esterem bernek, 
a’ ki Iegoltsóbb áron felfogja vá la ln i, ennek 
következésében az értelmes mesteremberek 
elegendő bánatpénzei ellátva fellycbb érin tett 
napra és helyre megjelenni illendően meghi
vatnak. —  Költ S. Vásárhelyen julius 2kán 
1837. Mikovény m. k.

Tiszttartó. (3 )

(1) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
k ir. magyar udvari K intstár rendeléséből köz
hírül adatik ; hogy szabad kir. Temesvár vá
rosa saját mehallai helysége 6 egymásután kö
vetkező esztendőre; nem külömben a’ követ
kező haszonbérek, úgymint a’ három kerekű 
Sz. györgyi, a’ két kérkerekü Szent-miklósi 
és a* Szent józsefi lisztőrlő-malmak ; a’ héti 
és esztendei vásári jövedelem , a* ha lászat, 
a’ városházban lévő pincze, a’ kissebb polgári 
rét ’s végre az utczák és piacz tisztittatása, e’ 
folyó 1837dik esztendő november első napjá
tól kezdve, három egymás után következő 
esztendőre bérbe fognak adatni. A’ nyilvá
nos árverés augustus lső napján a’ városhá
zában a* szokott reggeli órákban fogtartatn i, 
hol is a’ feltételek láthatók. Az em lített kö-

* zönséges árverésre megjelenni kívánóknak 
sinór m értékül szolgálván hogy a' mehallai 
jószágra a’ megkivántató bánatpénz S53 fr.; 
a 'Sz. györgyi malomra 1510 fr.; a’ Sz. miklósi 
malomra 1250 fr.; a’ Sz.józsefi malomra 800 fr.; 
a’ héti és esztendei vásári haszonra 2001 fr.; 
a’ halászatért 2 fr. 36 kr.; a1 pinezére 12 fr.; és a’ 
polgári rétre 18fr. 54 kr. p.p. ha tároza to tt meg. 
Költ Budán, julius 2kán 1837* (3)

(2) Hirdetmény. Szabad kir. Szat-
már-Németi városában a’ rendes orvosi hivatal, 
melly 300 pengő forint esztendei fizetéssel, ’s 39 
pengő forint szállás pénzzel van Agybe kötve , 
megürülvén, az azt elnyerni kívánók foljó észt. 
October 5kére az említett városi Tanács által 
megbivatnak, a1 választás és fizetés kezdete no
vember lsőjére k&f áraztatván. Költ Szatmár-Né- 
metiben, junius 3kán 1837 tartott Tanács gyű
lésből. Kiadta Nagy M ihály ni. k.

főjegyző. ( 3 )

(2) Szállás föld bérlése. 624 fán ez
(2200 G  öllel számítván ) szállás fö ld , a’ Tisza fo-
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íyó mellett fekvő váltságos kir. koronái 0- vagy 
Rácz-Becse mezővárosában, melly lakásra alkal
matos épületekkel, a’ többi között egy nagy 80 
darab szarvas-marhára alkalmaztatott istállóval, 
egy szép megnemesitett gyümölcsös- és vetemé
nyes kerttel ellátva, és az egész épület magos 
fallal bekerítve vagyon, minden órában szabad 
kéz alatt 12 a za z  I849dik esztendeig haszon
bérbe ki- vagy illendő megegyezés mellett örö
kösen is eladandó. A’ megvevő nagyobb részét 
a1 lefizetendő sommának 6 for. törvényes kamat 
mellett magánál is megtarthatja. Nagyobb tudó
sítást ád és elfogad bérmentes leveleken a’ Rácz- 
Becsei cs. kir. postahivatal. (3)

(2) Árverési hirdetmény, a1 ki
rályi tudományok Egyetemhez tartozó pécsvá- 
radi uradalomban folyó julius lOkén Szilágyon 
tartandó árverés utján 2597 | akó ó fejér bor, 
melly között lS33dik évi termésből 117, 1834- 
diki 232 J j  és I835diki 159^ akó találtatik hor
dónként eladandó lészen.

A’ venni szándékozók a’ meghatározott na
pon Szilágy-helységében az uradalmi pinczékben, 
a’ hol a’ többi feltételeket meghallani fogják, reg
gel 8 órakor ellátva a’ megkivántató bánatpénz
zel , akójátul 1 váltó forintot számítván, meg
jelenni kérettetnek. Költ Pécsváradon, junius 
14kén 1837. (2 )

(3) Vendégfogadói haszonbérlés.
A’ bécsi utón, Buda mellett fekvő veresvári ven
dégfogadó, ahhoz tartozó szántóföldekkel és ka- 
szállúkkal, úgy szinte az úgynevezett kissebb 
korcsmáltatással együtt, folyó esztendei Sz Mi
hály naptól kezdve három esztendőre haszonbér
be adatik. A’ licitatio Veresváron augustus 31kén 
fog tartami. (3J

( 2 }  Hirdetmény, a ’ nagyméitóságu 
magyar kir. udvari Kamarának rendelése követ
kezésében közhírré tétetik, hogy a’ Na^y vára- 
di kir. sóháznál e’ folyó évi julius 24dik napján 
a1 megégett odavaló sóházhoz tartozó épületek 
újonnan való felépítése végett az árleszálitaudó 
árverés tartatni fog, az érintőit felépítés, melly 
végre 15142 for. 10 kr. p. pL megalapitódott, 
egészen, vagy is részszerint a’ legkevesebbet 
kérőnek (felsőbb hely által jóvá hagyandó kö
telező-levél mellett) által adattatni fog.

Ezen árejtésen részt venni szándékozók ele
gendő 10 percentumi bánatpénzzel ellátva, a’ 
fcntcmlitett napon reggeli 9 órakor a1 Nagy vá-

radi sóházi irószobában megjelenni, vagy a’ he
lyeikbe állítandó embereiket elegendő bánat
pénzzel és törvényes hatalommal ellátva, kül
deni hivatalosok.

Az épitő planumokat és költségek számolá
sát, úgy mint a’ bérleti feltételeket az érintett 
sóhivatalnál megtudhatni. Költ Budán , junius 
28kán 1837. (3)

( 2 )  Hirdetmény, a ’ nagyméitóságu
kir. magyar udvari Kamara’ rendeléséből ezen
nel közhírré tétetik, hogy e’ következő szabad 
kir. bánya Nagy-Bánya városa saját haszonvéte
le i , úgymint a’ helypénz, a’ borpataki és felső- 
ujfalusi korcsmák, a1 laposbányai malom, nem 
különben a’ hús vágás és bormérés, tovább az 
éjszaki erdő-keriiletbeli vadászat, és végtére a’ 
városházban lévő pincze, három egymásután 
következő esztendőre bérbe fognak adatni. Kik
nek tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, azok 
e’ folyó esztendő augustus Iső napján a’ fenneve
zett városban tartandó nyilvános árverésre szük
séges bánatpénzzel felkészülve ezennel meghi
vatnak. Költ Budán, junius 27kén 1837. (3)

(3) Ház eladas. Tekintetes verbói 
Szluha Ádám ur néhai szegedi főbíró, ’s több 
tettes vármegyék' táblabiiája’ örököseire há- 
rom lott, és a’ belső városban a’ városházához, 
’s a’ köz-piaczhoz közeiden, a* katonai nagy 
kaszárnyának pedig szomszédságában, és a* 
hét-választó fejedelmeknek általellenében a’
Merey utczában helyheztetett ház, melly öt 
szobákból, két konyhából, egy kamrából áll- 
ván , több darab lovakra és szarvas m arhák
ra alkalmas istállóval, ’s bőven vizeliő kuttal 
is ellátva vagyon, szabad kézből eladandó; 
— ez tehát olly hozzátétellel adatik köz tudo
m ásra, hogy a’ megalkudandó árnak egy része 
kamat fizetés mellett a’ vevőnél m aradhat, ’s 
a’ kinek a’ vételhez kedve lenne, az magát az 
alúlirtnál akár szem élyesen, akár bérmentes 
levél által jelentheti. Költ Szegeden, junius 
2 ikén  J837. Verbói Szluha Ferencz,

m. kir. tanácsnok. (3 )

(3) Bor árverési hirdetmény.
A’ folyó 1837dik esztendei julius 13kén tettes 
ns Tolna vármegyében Szegszárdon t. Maguri 
Augusz Antal urnák pinezéjiben fekvő több száz 
akóig való ó fehér és vörös szegszárdi 1834diki 
részben koscher borok árverés utján a1 többet 
Ígérőknek hordónként el fognak adatni, olly fel-
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tétel alatt: hogy az árveréshez járulni kívá
nók illendő bánatpénzt letenni, a’ bor egész árát 
pedig a’ bor elhordásakor, mellyel a’ vevő a’ li- 
eitatio utáni kéthetek elforgása alatt köteles lé- 
*zen, lefizetni tartozék. Költ Szegszárdon, junius 
28kán 1837._____________________________(3)

(2) Építések hirdetése. Tekinte-
tes ns Posega vármegyében kebelezett ajlatos 
hagyományi kutyevói uradalomban folyó eszten
dei augustus 28kán ugyan Kutyevó mezőváros
ban árverés utján következő építések fognak a’ 
nagy méltóságú magyar kir. helytartó Tanács ál
tal helyben hagyott tervek és költségek számzá
sa szerint a’ legkevesebbet kívánó épitő-mester- 
uek —  a1 nagy méltóságú magyar kir. helytartó 
Tanács jóváhagyása fentartásával általadatni, 
úgymint: a’ néhai kutyevói Jezsuiták lak háza 
kerítésének kijavítása, mellyre i360 for. 23 kr. 
ezüstben — a’ kutyevói kádár-műhely kijavítá
sa, mellyre 381 for. 47 kr. ezüstben — a’ ku
tyevói főtiszti lakházhoz tartozó istállónak építé
se, mellyre 1102 for. 57i kr. ezüstben — a1 
kulai erdei tiszt lakházának kijavítása, mellyre 
345 for. 5^ kr. ezüstben, — két kutyevói malom 
istállónak építése, mellyreöOl for 13J kr. ezüst
ben — és a’ kidai malomhoz szükséges zúgó- 
nak építése, mellyre 67 for 3 kr. ezüst pénzben 
számíttatott. — A’ kik tehát ezen építéseket 
felválalni szándékoznak, ne terhe!tessenek a’ 
fentebb kitett napon és he!) en 10 forint száztúli 
bánatpénzzel megjelenni, a’ hol az uradalmi fő
tisztnél a’ fentebb említett terveket és számzáso
kat, nem különben a’ kötendő szerződ« sín k fel
tételeit is minden nap megtekinthetik. Költ Pécs- 
váradján, 1837dik esztendei junius lökén.

P r i b é k  Fe  l i x ,
. ____________ K. II. Főtiszt. (3)

(2) Árverési hirdetmény, szabad
Szentes városa részéről közhírré tétetik : hogy

o X
ezer hóldnyi m ajorsága, rs kebelében 'tanyá
z ó ’s tanyázandó katonaságnak kenyérrel, zab
bal és szénával leendő ellátása a* folyó észt. 
julius 16kán hat egymásután következő évre 
árverés utján haszonbérbe ft.gnak k iadatn i, 
a’ feltételek addig is a’ város főbírójánál meg
tekinthetők lévén. (3)

(1) Néhai Beregszászi Pál- 
nak s a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunké 
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die ÁeJinlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit (len mór- 
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der N a tu r , und man
cher hishero unbekannten Eigen
schaftenderselben. Leipzig  1796. 
(2 !4  lap negyedrétben.') és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre s mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadr étben.)

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöld kert ( fíohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak Ifor. pengő pénzben.

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
mellynél

m im ten nyereség  ítész pénzbem tsiiantl *
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat 3 
m ellyért vakságul ajánltatik 300,000 for. v. ez.;



3C o x

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy váltságul 50,000 for. v. ez.

A’ többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25,000, 12,500, 6,500, 5,000, 4,000, 3,000, 2,500, 2,250, 2,000

1,750, 1,500, 1,000, 500, stb. és
4,000 darab a ran y ,

tcszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
507,500 for. v. ez. vagy 303,000 for. pengő pénzben»

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valam int a1 sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkal! nyerteseket y

163,000 forintot v. ez.

A’ következőkből k itetszik, hogy az eladó sorsok’ Száma öszvesen csak 132,000 da» 
rabot tesz.

Hogy azon 5 0 7 /0 0  forintnyi nyereségek, mellyek e’ lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben á llanak , ’s abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kináltatnak.

Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az em ber, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.

Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valam int a’ veres ingyen-nyerő sorsok is , mellyek 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25.000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom - sorsot k ap , mellyck- 
nek legalább 1000 darab aranyat kell n y ern iek ; *s hogy az e* szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 127. for. v. ez.
Cotth Dl. Jla és társ►

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és Liedemailll B. Ferencz rófös kereskedésében, ,,a’ szép magyarnéboz.“

(3) Bor árverési - hirdetmény.
A’ méltóságos szekszárdi alapítványi uradalom’ 
részéről közhírül tétetik , hogy a’ folyó eszten
dő Julius hónap 14kén,az uradalmi pinezékben 
1716 akó vörös bor árverés utján hordónként 
lesz eladandó, — olly feltétellel, hogy a* vevők 
minden akótól 1 for. váltóban bánatpénzül tüs
tént lefizetni tartoznak, ha pedig illendő árt

ígérni fognak, a' bor’ árát lefizetvén, azokat 
mindjárt el is vitethetik. Kök Szekszárdim, jú 
nius ITkén 1837. (3 )

Pénzfolyamat : llécs, jul. 4kén : 5 petes statuskötelez. 
105^; 4 petes 1 0 0 3  petes 76f; 1821diki status 
köles. 143|; 2* petes bécsvárosi bankóköt. 65 |;

Dunavizállás: jul. Ckán : 11' £0^ — 7ken: 11'
3" 9"'

G a b o n a á r  P e s t  ’s más  v i d é k i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  mé r ő j e  vá l tó  g a r a s b a n .
J u n .  1837 . b u z a k é t  s z e . ro zs- á r p a  | z a b é k u k t i r . k ö l e s l J u n .  1837. b u r a k é t s z e . r o z s  | á r p a 1 z a b k u k u r . j  k ö l t s

2 2 é n  U n g h v á r 9 6 -9 2 8 8 -8 5 6 6 -6 2 6 0 -5 6  | 3 8 -3 6 i 9 6 -9 2 — 2 8 á n  M o s o n j ( 1 0 6 - 5 3 6 0 -4 8 5 2 -4 7  i « 6 -3 6 j 3 5 -2 9 | 8 2 -4 7  | -

2 3 á n  N .B e c s k e r e k 7-3-70 6 5 -5 5 —  | 5 0 -6 5  | 35 | 60 - 2 S á a  M i s k o l c i | 1 0 0 -9 8 7 5 -7 0 65-r-O 1 5 2 -5 0 3 3 -3 0 8 0 -7 5  2 4 0 - 2 3 0

2 3 á u  A r a d 70  | 60 58 50  | 3 0 1 fio  J _ 1 0 a *  Ű j - B e c s e | 7 5 -6 5 6 0  | - 30 1 -*5 —  1 — .
2 4 é n  P é c s 7 0 - 6 0 1 52 | S3 52 | 3 0 64 — 3 0 á n  L o s o n c z | 9 0 - 8 0 - 5 5 -5 0  1« 45 3 9 - .  7 -  | —
2 i é a  B a j a 7 3 -6 0 | 5 3 -4 7 4 3  | 3 7  | 2 7 1 — J u l .  1 . S z e g e d | • 0 - 8 5  | 7 0 -6 5  ( 6 0 -  | 4 0 -» 5 | 3 5 -3 0 | 70  | 70
2 7 á a  D e b r e c z e n 130-120; 110-100  J1 1 0 -1 0 0 ,70-COj 50 | 8 5 - 7 5 | 9 0 -8 0 JPes4 ju li ,. Tán J 9 0 -6 6 — *0-40  j - j 33 -31 J 73 -6 6  J —
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T U D Ó S Í T Á S O K .
4 .  s z á m .  P e s t e n  s z e r d á n  B o l d o g a s s z o n y h ó  t i k é n  1 & 3 7 .

Magyarország és Erdély (kinevezések ; oy liga! ma/.ás ; új évi üdvözlés Kolozsvárott; Bihar vmegye a’ kisded óvó intézet ügyében; Szerb- 
ország haladása; statistika; putnoki templom felszentelése; embeihalál a’ huszas számért; két rabló IV] ilfait bandájából ismét befogatiU; 
zágrábi hírek; ’sat.) Nagybritannia (angol hajótörések; statistika; ’sat.) Franc/iaország (kamarák megnyitása; új merészlet a’ király 
élete ellen ; a’ gyilkos merészlet környűlményei ; Meunier befogatik ; eddigi vallomásainak következményei; ’sat.) Belgium (párviadal! 
törvény-javaslat; ’sat.) Spanyolország (Jelski gróf; Alaix még sem enged a’ kormány parancsolatinak; Bilbao folyvásti ostroma; Go

mez ’s carlisták ; ’sat.) Németország.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
ó  cs. k. Felsége mél tóztatott szamosuj vári vár- 

commandans báró J o z s i n c z i József urat ( kit 
ennek előtte nagy arany érdem-pénzzel jutalmazott 
vala) 43 esztendei hív szolgálatja tekintetéből, tu
lajdon kérésére 600 pengő forint évi nyugpénzzel 
nyugalomra bocsátani.

Ó cs. k. Fels. mélt. megengedni, hogy a’ kle- 
naki harminczad úgy nevezett kereskedési hivatal
lá emeltessék, egyszersmind hogy az ottani 30czados 
fizetése három száz forintról négyre, kezességi pén
ze pedig 360 forintra neveltessék, végre hogy az 
iyon felállítandó irnok-hívatalnak 300 forintnyi fi
zetése légyen 200 fr. kezességi pénzzel, ’s illő szál
lásdíjjal. — A’ m. udv. Kamara sóvári mázsames
ter Tallian Ferenczet ottani sólecsapóvánevezte-ki. 
— Kricsfalusy Sándor halála által, taploczai sz. 
Péter és Pál apátságában az inspectori hely vala
mint a’ verespataki bányász-irnoki hely is megü- 
r esült.

A’ nagymélt. m.k.Helytartótanácsnál P e t r o 
v ic h  S á n d o r  díjnok irnoki accessistává nevez
tetett.

K o l o z s v á r i t  jan, I. A1 mai nap mint az 
esztendő első napján az érd. kir. főko.-mányszék, 
a’ katonai tiszti k a r, az érd. törvényes kir. tábla 
majd minden tagjai, a’ különböző vallások papjai 
’» oskolák tanítói, Erdély majd minden megyéjének 
küldöttségei főispányaiktól vezettetve, a’ helybeli 
városi tisztség, a’ számos és fényes úri rend , austriai 
fohg F e r d i n a n d  0  kir. fennségénél , kinyilat
koztatták F e r d in a n d  0  cs. kir. Felsége iránt vi
seltető jobbágyi hívségeket, ’s azon egyenes szívű 
szerencse kívánásokat hogy a’ Mindenható szeretet, 
fejedelmük nagy becsű életét e’ haza boldogítására, 
ennek polgári alkotmánya védelmére hosszasan tar- 
tsa-meg; ehez csatolták az Ő kir. fennsége személyét 
érdeklő szerencse kívánásaikat. Ő kir. fennsége szí
ves leereszkedéssel fogadta az egész haza különbö
ző rendei igen számos tagjainak egy hangú szíves 
idvezlésöket, az alattvalói hívség illy nyilván ki
tűnő egyenes kinyilatkozásit, azoknak a’ kir. thro- 
nus eleibe juttatását megígérő, így a’ maga szemé
lye iránt szíves kívánságokat viszontagolá.

Első Félesztendő.

Z á g rá b  január 3d. 1837. A’ lefolyt évutólsó 
napján báró V la s i t s  Ferencz horvátországi bán 
és kormányzó generál 0  Excja adta által báró 
W a l d s t ä t t e n  generál-őrnagynak az ausztr. cs. 
Leopold-rendjét, mellyel őt királyunk 0  Felség» 
a’ bosnyák-törökök ellen 1836. jul. 2kán Izaesics- 
nál vitézül ’s ügyesen kormányzott ütközetért jutal
mazó. Ezenkívül Ő Felségének 18Ä6 sept. 16diki 
legfelsőbb határozata szerént a’ nevezett ütközetben 
jelenvólt négy altiszt ezüst érdempénzt kapott; 21 
részint altiszt, részint közemberek közt pedig ara
nyok osztattak-ki. Délben Vlasits báró, bán ’s ko*- 
mányzó generál 0  Excja fényes ebédet adott; meliy- 
hez az itteni generálok, stabális és főtisztek, va
lamint a’ jutalmazott vitézek is hivatalosak való
nak. 0  Felsége hosszas, boldog életéért örömpoha
rak ürítettek.

Zimony: Milos hg Ó magassága az austr. ud
varhoz folyamodott, hogy az ujdon alkotott szerb 
törvénykönyv megvizsgálására Lazarovich Vazul 
zimoni polgármestert ’s kapitányt, és Haxich újvi
déki tanácsost, mint a’ magyar törvényben ’s tör
vényes eljárásokban jártas és tapasztalt férfiakat, 
maga mellé nyerhesse. A’ fels. udvar nem késett 
bizodalmas köretének eleget tenni, ’s a’ munka nem 
sokára életbe lép. Mennyire szívén fekszik Milos 
hgnek országa művelődése ’s haladása, megmutat
ja az által is , hogy tőlünk folyvást művészeket, 
tudósokat és kézműveseket édesget saját földére.

Ns B ih a r  megye még múlt évi aug. végén 
tartott közgyűlésében indítvány tétetett a’ népmű
velés fontos tárgyában. Fris emlékezetben lévén t. 
i. még, hogy a’ nagyváradi gyújtogatások (lásdm. 
évi lapjaink t. számát) roszúl nevelt gyermekek ál
tal történtek: senki sem volt a’ RR. között, ki a’ 
kisdedóvó intézetek szükségéről kételkedett volna, 
’s küldöttség is neveztetett-ki, melly illy nemű in
tézetnek a’ megye keblében felállítására tervet ké
szítsen. Megemlítjük ez alkalommal, hogy a’ Pes
ten, Festetics Leo gr. elnöksége alatt alakult kis- 
dedóvó egyesület most Tolnán tanítókat nevelő in
tézetet állít, ’s felszólítunk mindenkit az erkölcsiség 
’s emberiség nevében az illy jótékony ’s nemes czé- 
lü egyesületbeni részvétre; különösen pedig hazánk 
lelkes leányit is azon gyöngéd érzésnél fogva, melly
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nemökek oily tiszteletre millió sajátja. Az egytsÜ- 
let tagjaira atton kötelezés hárul, hogy minden tag 
egymás után következő 6 évre, esztendőnként 6 
jr. frtot az egyesület' pénztárába fizessen. —  Sok j 
az, mivel a* társas élet nagy körében az emberiség
nek tartozunk; egy egész emberi élet ’s munkássá
ga alig képes ezen adónak egy csekély részeit is le
róni , ’s boldogok azok, kiknek a’ kedvező szeren
cse virágokat hinte a’ kötelesség útjára!

B ra ssó . November 25kén éjjel, a’ brassai 
havasokkal kapcsolatban levő oláhországi havaso
kon szüntelen esvén az eső, az ezen havasokról 
eredő Teliás patakját annyira megneveié (de inkább 
a’ hó-lé) hogy reggel, a’ partján levő malmoknak 
semmi nyomát sem lehete látni. Ember ezen ára
dásnak 7 lett áldozatja, kik közűi négyen hajnal
ban , egy lószekeren sietőleg utazva neki hajtának, 
tartván nagyobbra növésétől. A* villám sebességű 
folyam, előbb a’ vízbe mélyebben hatolt lovakat 
csapá-le, ’s ezek ön nehézségek által, a1 parthoz 
még közel levő szekeret magok után rántván egy 
pillantat alatt a’ hullám közé sodródénak. A’ sege
delmet a’ víz szemlátomást növése, és terjedése 
elzárá, ’s csak hóit tetemeiket foghaták-ki késön 
estvefelé.

P u tn  o k , Mindszenthava 1 Okéról: Nem le
het nem köz örömre olvadnunk azon ünnepélyes 
tettnek visszaemlékeztére, melly folyó hó és eszten
dő 9dik napján szívünk ömledező érzeti közt Put- 
nok mező-városunkban véghez vitetett; — ma ültük 
azon ünnepet, mellynek elérhetése után szün
telen sóvárgott keblünk, ma tartatott azon díszes 
szertartás, melly által újonnan felépült templomunk 
felszenteltetett. Öregbedett Örömünk, midőn köz 
óhajtásunknak mefelelendő megyénk főpásztora 
Méltóságos NagykériScitovszky János O Nagysága, 
kinek bő adakozási szüleménnyé egy részről tem
plomunk fenállása, köztünk leereszkedett atyai sze
retettel megjelenvén, a’ szent foglalatosságot magá
ra vállalni méltóztatott. Hirdetek az ünnep vigsá- 
gát az ágyúk’ ismételt durrogási, és a’ hív nép tö
mött sokasága buzgó szemlélője, ’s ajtatos részese 
vala a’ díszes szertartásnak. — Ennek kezdetét té
vé a’ várnak, melly az eddigi isteni tiszteletnek 
helyéül szolgált, régi ’s már omladékihoz közelgető 
kápolnájából ki indult szívet emelő menet, melly- 
nek a’ templomba érkezte után, ez a’ kath. Anya- 
szentegyházban divatozó ünnepélyességgel felszen
teltetett, miután a’ szentség hasonlóan menetkép
pen az újólag felavatott templomba által vitetett, 
a’ hálaadó ének „Te Deumu zengedeztetett, ’s az 
öszvesereglett hívekhez Méltóságos püspökünk által 
egyházi beszéd tartatott, melly nek bevezető részé
ben elő adá fő papunk: miképpen a’ tudósoknál

; ösmeretes oklevelek szerint kétség kívüli dolog az: 
j.hogy noha Pufiinkon az édes Hazánkat kegyetlenül 
I dúló Tatárok kiköltözésük idejében mintegy 600 
! esztendők előtt plébánia ’s egyház létezett, ’shite* 
i lesen tudatik: hogy 550 évek lefolyta előtt Putnok- 
nak már Pál nevezetű plebánusa völt, ’s 1397ben 
az az 450 esztendők előtt Putnok Gomör várme
gyének 85 plébániái, ’s ama gyászos 16dik századi 
vallásos szakadozásokig Putnok a’ nevezetesebb plé
bániák ’s egyházak közé számíttatott; —  de más 
részről az is bizonyos, hogy az elméket, és szíveket 
ketté vágó villongásoknak kezdetétől, ’s azt nyomban 
követő török’ hadainak megszaladásától egész az 
1720. esztendeig Putnokról a’ katholika isteni tisz
telet majd nem egészen számüzettetett, midőn az 
erre következő évben tett törvényes nyomozás elő
adása szerint ama putnoki várnak eddig használt 
kápolnájában ugyan csak azon esztendő körül kez
dett ismét tartatni isteni tisztelet. — A’ beszéd vé
gével ugyan csak 0  Méltósága által bemutattatott a’ 
szent mise áldozat, melly alatt mélyen éreztük ’s 
imádtuk annak véghetlen jóságát, kinek kegyelmé
ből a’ fényes ünnepre viradnunk engedtetett. — A’ 
szent mise alatt mint egy 400 megáldoztatott; utá
na 330nak adá fel a’ bérmálás szentségét, egy párt 
a’ házasságra öszveadott, egy kisdedet megkeresz
telt, ’s két asszonytól ki vette a’kath. hitnek vallo
mását fő papunk. Délutáni három órátul Ötig az ol- 
tári szentség nyilvános imádásnak ki tétetett ’s Öt 
órakor 0  Méltósága által végzett hálaadó könyör
géssel az ajtatosságnak vége lett, miután estve a’ 
vígság nagyobb nyilvánítására a’ város kivilágí- 
tatott. Buzdító vala a’ jelenlévőknek ájtatossága, kik 
egek felé ropíték szívok fohászait; látni vala a’ nap
nak lefolyta alatt sőt az éjnek nagy részében az ol
tár zsámolyánál leboru/.ak forró könyörgéseit, 
énekléseit, kik alázatos hálaadásokkal járulának az 
isteni Felséghez azon atyai szeleteiért, melly ne
kik megélni engedé amaz örvendetes időszakot, 
mellyben Putnok’ katholikus lakosi 120 évek válto
zó legördülte után, mi alatt templom nélkül szű
kölködtek, fényes egyházukkal dicsekedhetnek. 
Nincs egyéb hátra, mint azoknak, kik bő kezeiket 
annak felépítéséhez emelék, hosszas éltükért nyil- 
vánítni szívünk nem színlett kívánatait, ’s kérni a’ 
Mindenhatót, hogy Méltóságos püspökünknek, ki
ben az ügyefogyottak kegyes gyámolítójokat tiszte
lik , ’s ki katholica hitünknek buzgó ápolója, Ha
zánknak erős oszlopa, hosszas évekre terjessze 
munkás életét, ’s adja, hogy főpásztorsága alatt 
hitünknek gyarapodjék üdvözítő sugára ’s egyszers
mind Hazánknak viruljon boldogsága!

V e sz p ré m b ő l 1837. januarius 7kén: Mi- 
nekutánna a’ folyvásti üldözés alatt lévő zsivány-



csapatok, magok közötti végzés szerént, hogy 
bujkálások által a' megfogástól mentesek lehesse
nek , széllyel oszoltak; csak ugyan közölök janua* 
rius Iső napján Mogor v. Nagy Jancsi Nagy Szől- 
lósi születésű 22 esztendős, Király János nevű szö
kött katona társával ugyan Nagy Szőllősben Szőke 
Péter oda való jobbágy házánál, Páál Dániel pandur- 
strázsamester ’s legényeinek bátor rajtok-ütése által 
elfogattalak, jaimarius 4kén Veszprémbe be is ho
zattalak.

A’ Pestről Bécs felé nyúló országutakat temér
dek hó borítá-el, az új év elsőbb napjaiban. Egész 
helységek rcndeltettek-ki az országutaknak a’ ha- 
vaktóli megszabadításukra. E ’ volt oka közelébba1 
posták" késedelmezésének; miről a’ német és fran- 
czia hírlapok is egyformán panaszkodnak.

P o z s o n y b a n  múlt 1836d. évben meghalá- 
loztak 932en ; és így 142veltöbben, mint az előb
bi esztendőben. Született 715, t. i. 35 4 fin, és 361 
leány-gyermek; 88al kevesebb mint 1835ben. Há
zasságra lépett 193pár; 31el kevesebb, mint 1834- 
ben.

Pesten egy lotteriai pénzszedő különös meg
átalkodott elhittséggel tett minden húzás előtt 
a" 20as számra, melly mind a" mellett soha sem jö- 
vén-ki, már a’ tevőnek 200 pengő forintjába ke
rült. Ezen a’ szerencsétlen annyira búslakodott, 
hogy, hihetőleg eszét is vesztve, Sylvester estvé- 
jén a" leghidegebb időben Dunába veté magát.

Tudós L a z ic s  G e r g e l y  ú r , a’ karloviczi 
gymnasiumban a" mathesis, természeti história és 
physicának derék professzora és a" regensburgi bo- 
tanica társaság tagja, egykor Dr. Rumy Károlynak 
kedves ’s hív collegája (tanítótársa) minap szerb 
nyelven ezen hasznos kézi könyvet adta-ki: „Prosz- 
ta naravna isztorijau ’sat. (Népszerű természethis
tória) , Budán, a’ magyar egyetem’ nyomtatómű
helyében. 1836. 212 lapon. Tudós Lazics úr nyel
vészeti tekintetben az által szerzett érdemet, »hogy 
a’ természethistoriai systematicus neveket szerb 
nyolvre híven (hívebben mint a’ boldogult Woiny 
András, egykor karloviczi professzor és director) 
fordította. E ’ jeles könyv Magyarországban és Szer
biában gyűjtött előfizetés által jött-ki. Az előrefize- 
tők száma igen nevezetes, p. o. Karloviczon prae- 
numeráltak 114, Újvidéken 77, Mitroviczon 48 , 
Kragnjevaczon (Szerbiában) 67 , Belgrádban majd 
100, Aradon 21 , Fejéregyházban (Béla Czei^kva) 
20 , Kikindában 18 , Verseczen 21, Vukováron 14, 
Zimonyban 2 4 , Dubrovnikon 22, Pancsován 38 , 
Pesten 14, Sz. Tamáson 34, Zomboron 20, Ó 
Becsén 23, Temesvárott 16 ’sat. Jele, hogy ha
zánkban a’ rácz literatura is haladó lépéseket te* 
szén.

NAGYBRITANNIA.
A' tanulók Glasgow egyetemében, melly sir 

R. Peel választó lordrectorának, conservativ társa
ságot állítottak maguk közt r, miért a’ pártjokbell 
hírlapok igen magasztalják őket ’s más főoskolák 
tanulóji elibe példaként álfítják. — A’ Sun kivo
natokat ad a’ múlt parlamenti üléskor nevezett biz« 
tosságnak a’ hajótörések száma és oka eránti tudó
sításából, melly szerint 1833tól 1835ig 1702 hajó 
szenyvedett hajótörést; 81 hajós népével együtt el
veszett, a’ többiekről 1714 személy fűlt vízbe. 
1816tól 1818ig 1203 hajó veszett-el, kevés em
berrel. A’ hajótörések Angliának évenként átaljá- 
ban 3 millió ft. stg. és 2000 embernyi kárt okoz
nak. E’ sok szerencsétlenség, a’ hajók hijányosépí
tésén kívül, a’ hajós nép iszákosságának, a’ hajó
biztosítások befolyásának, menedékkikötők és jó 
tengerabroszok hijányának tulajdonítatik.

Macculloch legújabb statistikája szerint Nagy- 
britannia és Irland egész népessége múlt év máju
sában 26 millió 371 ezer lélek, a’ csatornái szige
tek lakosival pedig 26 mii. 500 ezer lélek vo lt; 
e’ szerint Nagybritannia, Oroszország, Francziaor- 
szág és Ausztria után legnépesebb status Európá
ban./

FRAN CZIAORSZÁG.
A’ kamarák ülése dec. 27kén megnyittatott, 

’s ugyanez alkalommal ismét gyilkos merészlet tör
tént a’ király élete ellen, melly kornyületekről Ga- 
lignani Messengere, dec. 27ki második kiadásában 
ezeket írja : Ma, mint a’ kamarák megnyitására ki • 
tűzött napon, király Ő Felségének a’ Bourbon pa
lotához menetelére a’ szokott intézetek megté
tettek, ’s katonaság állítatott-ki, de a’ zordon idő 
miatt kevesebb néző gyü’t-Öszve, mint máskor. 
Alig hogy a’ királyi kiséret a’ tuileriákat elhagyó, 
’s ő Felségét az összecsődült nép örömkiáltással 
köszöntő, egy eleggé csinos öltözetű ifjú a’ ki
rályra lőtt pisztollyal, de őt szerencsére nem ta
lálta a’ lövés. A’ gyilkos oily közel állott a’ ko
csihoz, melly ben a’ király ült Orleans és Ne
mours hgekkel, hogy őt a’ király egészen meges- 
merte ’s megmutatható a’ nemzeti őröknek, kik 
azonnal elfogták és az őrházba vitték a’ gyilkost, ki 
se ellen nem szegült, se elfutni nem akart. A’ kato
naság ’s nemzeti őrség annyira felbőszült a’ gonosz
tevő ellen, hogy kész lett volna azt ott mindjárt 
felkonczolni. Orleans és Nemours hgeket a’ golyó 
által összezúzott kocsiablak üvegdarabjai megsebe
sítették. Ez eset közben leghidegvérűbh nyugodt- 
ságot mutatott a’ király, ’s tovább folytatta útját,
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mihelyt a’ gonosztevő elfogatott. Királyné Ó Felsé
ge Adelaidével ’s a’ hgasszonyokkal a’ király ko
csija előtt ment. A’ palota körül is katonaság volt 
korán kiállítva rendet tartani, ’s a1 tolakodást gá
tolni. A’ palota belseje szokás szerint volt ékesítve. 
Veres bársony karos szék állott emelkedett helyen 
a’ király számára, mellette pedig két kisebb ülés 
szinte veres bársonnyal borítva; felettök baldachin 
függött három színű zászlókkal környezve. Tiz óra 
után már tömve voltak a’ karzatok a’ kemény hi
deg miatt többnyire téli módon öltözött dámákkal. 
12 \ óráig csak valami ötven követ jelent-meg, 
de ezután csoportosan tó<kiltak-bc, ’s köztük lehe- 
te látni Dupin kamarai elnököt, Thiers, Berry er, 
Laffitte, Odilon-Barrot, Garnier-Pagés, Sade ’sat. 
urakat. Egy óra előtt egy negyeddel jelentek-meg 
a’ pairek, Pasquier báró elnök által vezettettve, 
utánnok mindjárt a’ statustanács tagjai mind hiva
tali köntösben.' A’ pairek elfoglalák helyeiket, a’ 
titkos tanácsnokok csoportokban állottak a’ magas 
állomány körül. A’ királyné, Adelaide, ’s a’ hg- 
asszonyok kevéssel egy óra után léptek-be éljen, 
kiáltások közt. A’ király pontban fel kettőre je 
lent-meg , az egész gyülekezet felállott ’s több percz- 
ig tartó lelkes örömkiáltással köszönté 0  Felségét, 
ki e’ hívszerii ’s élénk fogadtatáson szembetünőleg 
meg volt indulva, ’s kezét szivére téve, több iz- 
hen meghajtá magát a’ hallgatók felé. Egy kicsit 
halavány volt ugyanő Felsége, de egyébiránt igen 
jól nézett-ki; erős léptekkel, ’s ifjúi elevenséggel 
bágott-fel a’ thrón lépcsőjire. Orleans és Joinville 
hgek, az utolsó tengeri katona-formaruhában, at- 
tyuk jobbján, Nemours hg. pedig balján fogtak 
helyet. Ezután elkezdte Ő Felsége a’ thrónbeszé- 
det olvasni, ’s azt végig erős hangon olvasta, ki- 
vévén a’ constantinei táborozást és az ő megmene- 
kedését a’ gyilkos merészlettől illető helyeket. Ez 
esetek érintésekor szava reszketett, de nem gyen
gült , ’s mélyen megindult érzetre mutatott. Az ő 
megmenekedését illető helynél hangos „éljen a’ ki
rály !“ kiáltásra fakadt a’ gyülekezet.

A’ Gazette des Trihunaux dec. 27kén e’ rész
leteket közli a’ király élete elleni merészletről: Le- 
rrhatlan a’ bosszankodás érzete, melly Parisban min
denütt mutatkozott, miután az uj merészletnekhí
re (délutánni 2 órakor) elterjedt. Mihelyt a’ soka
ság meggyőződött arról, hogy a’ királyt ’s hgeket 
semmi veszély nem érte „éljen a’ király!“ kiálto
zás harsogott mindenfelől. A’ gyilkos a’ lövés után 
mindjárt elfogatott két mellette állott személlyel 
együtt, ’s ugyanazon szobába vitetett, hol Alibaud 
is nehány pillanatig volt, de a’ két gyanús személy 
eiválasztatotf tőle. Égj* városi poroszló is, ki a’ 
gyilkos pisztolyát felvette, elfogatott, de miután

rá esmertek, szabadon bocsátatott. A ’ rendőri is- 
pány és más törvényszéki személyek tüstént meg
jelentek , a’ gonosztevőt kérdőre vonandók; de ez 
nem akarta magát megesmertetni: „Nevemet, mon- 
d á , sem m a, sem holnap sem soha nem fogjátok 
megtudni.“ Makaccságát a’ legunszolóbb előterjesz
tések se törhették-meg, ’s csak annyit mondott, 
hogy ő egy kereskedő háznál szolgál. A’ kérdésre, 
vannak-e bűntársai, feleié: „Egy bűntársam sincs, 
egyedül magam határoztam-el ’s hajtottam végre 
a’ tettet.“  A’ mellette elfogott személyekről állítá, 
hogy őket nem esmeri. Ezen em ber, úgy látszik, 
a’ kézmíves osztályhoz tartozik; széles arcza köz- 
szerü ’s benne semmi kinyomás. Esteli 8 órakor a’ 
conciergeriebe vitetett e’ bűnös, ’s a’ tuileriákban 
szinte 8 órakor költ, eddig még esmeretlen sze
mélyről szóló, ’s Zangiacomi nyomozó biró által 
aláírt végzet szerint a’ foglyok laistromába íratott. 
A’ fogházba érkeztekor Vareliaud orvos által meg
vizsgáltatott, ki őt rühesnek találta. „Nevét tud
nom kell, mondáa’ jegyző, hogy a’ laistromba be
írhassam.“ — „Nekem nincs nevem,“ viszonzá a' 
gyilkos. „Hogy hívják az attyát?“ — „Az majd 
csak később jön-elő.“  — „Mi a’ neve, vagy az 
attyaé?“ — „Az én nevem,“ úgy mond, ’s gon
dolkozásba merülve tovább semmit se felelt. Ne
hány pillanat múlva tudakoztaték, akarna-e va
lamit enni: „igenis, feleié, szeretnék egy kicsit 
lakomázni.“  Ezen ember nyugottnak ’s elfogult- 
lannak tetteti magát; gúnyosan mosolyog szörnyű 
tettének említésére, ’s még csak egy bánkódó 
szót seejtett-ki ajkán. A’ gyilkossal elfogott sze
mélyeknek egyike Prost nevű botoscsináló, lö
véskor csak történetből állván a’ gyilkos mellett, 
szabadon bocsátatott. Jacqueminot generál lövés 
titán a’ király parancsából a’ királynéhoz vágtatott, 
Ő Felségét megnyugtatni. — Ülés végével a’ pai
rek ’s követek tömegestől a’ tuileriákba mentek. 
A’ király sokáig beszélt a’ követekkel, ’s azt nyi- 
Iatkoztatá, hogy vonakodott a’ júniusi merészletet 
beszédében megemlíteni; „a’ mostani érzelmek 
mellett, mondá, ’s midőn a’ szenvedélyeket lecsi- 
lapítva hivém, illy merészletet távolról se gondol
tam lehetőnek.“ A’ most történt merészletről is né- 
melly részleteket beszélt Ő Felsége. „Nem tudom, 
úgy mond, miként szabadulhattam-meg illy sze
rencsésen ; lövéskor éppen a’ kocsiajtóhoz hajtot
tam fejemet. Nemours is előre hajolva ült, ’s feje 
szinte az ablaknál volt. A’ golyó csak nehány vo- 
nalnyira röppenhetett*el előtte.“

A’ Correspondance-office dec. 28ki tudósítása 
szerint a’ gyilkos neve M e u n ie r  János Ferencz, 
szíjgyártó legény. A’ gonoszságra nem szerencsét
len helyzete, hanem revolutiói iratok olvasása ál-



tál inditatott. Már egy bűntársa is elfogatott, kinek 
neve ugyan még nincs tudva, hanefti vallomásai 
igen fontosaknak tartatnak. — Újabb tudósítások 
szerént M e u n ie r  egy párisi becsületes, ’s vagyo
nos ember egyetlen egy fia; Barré párisi gazdag 
kereskedő, a’ gyilkosnak nagybánya vele szembe
állítatván , nem tagadható igazi n ev é t; de hogy 
bűntársai volnának folyvást tagadja. Nagybánya 
láttára olly reszketés fogta-elő, hogy Dupuis ú r, 
a’ városi őrség seborvosa tüstént hozzá hívatott. 
December 29dikén a’ conciergerieből a’ luxembour
gi tömlöczhe vitetett.

A’ kamara ülését'következő beszéddel nyitot- 
ta-meg a’ király: „Uraim! Francziaország aratja 
bátorsága ’s bölcsessége gyümölcseit. Intézvényei 
erősbülnek, jóléte növekszik, ’s a’ midőn maösz- 
szegyűjtöm az urakat, velők együtt szerencsét kí
vánhatok honunk java köriilti fáradozásink sikeré
hez. Minden külső hatalmaktól legbékésebb bizto
sításokat kapok. A’ világ békéje sok időre látszik 
biztosítva lenni a’ megháborítás ellen Diplomatái 
összeköttetésünk Északamerika egyesült statusival 
ismét folyamatban van. Az 1831 jul. 4ki egyezés 
teljesítetett, ’s számolhatok a rra , hogy többé sem
mi se zavarja-meg a’ jó egyetértést, melly a’ két 
nemzet közt olly soká és szerencsésen állott-fen. 
Mulékony viszálkodás támadt volt Francziaország 
és Schweiz közt; de mi kielégítő felvilágosításokat 
kaptunk, ’s most már ismét fenáll a’ belső barátság, 
melly a’ két országot sok évek óta összekapcsol ja. 
A’ félszigetet szerencsétlen szakadások háborgatják. 
Madridban és Lissabonban komoly történetek ren- 
dítették-meg az intézvényeket, ’s a’ polgárháború 
még se szünt-még Spanyolországot pusztítani. Nagy- 
britannia királyával szorosan szövetkezve, a’ né
gyes szövetséget lélekismeretes hűséggel, ’s a’ szel
lem szerint, melly azt sugalló, igyekszem folyvást 
teljesítetni. Legőszintébben óhajtóm II. Isabella ki
rályné thronjának megerősítését , ’s az alkotván) i 
monarchia, reményiem, gy őzni is fog a’ fenyegető 
veszélyeken. Azonban szerencsémnek tartom, hogy 
Francziaországot megóvtam a’ megmérhetlen áldo
zatoktól, és a’ félsziget belső ügyeibe avatkozás fel- 
számíthatlan következéseitől (élénk tetszés). Fran
cziaország saját ügye számára tartogatja fijainak 
vérét; és ha a’ fájdalmas szükség által kénszerífe- 
tik őket arra szólítani, hogy a’ hon védelmeért ve
rőket ontsák, akkor a’ franczia katonák csak a’ mi 
dicső zászlóink alatt szálnak csatára (tetszés). Afri
kában fájdalmas veszteségeket szenyvedtlink. Ezek 
igen clbúsították szívemet. Második fijam, mint ez- j 
előtt báttya is , osztozott vitéz bajnokink szenyvé
désiben ’s veszélyiben. Ha a’ siker nem felelt is 
meg fiíradozásiknak, de vitézségük, állhatosságuk és

csudálatos elszántságuk legalább megtartották zászló
ink becsületét. Az urak velem együtt készek lesznek 
Afrikában megszerezni fegy verinknek a’ súlyosságot, 
melly azokat illeti, és birtokinkat teljesen biztosítani. 
Életemet egy merészlet fenyegette. A’ gondviselés el
fordította a’ rám mért csapást (élénk érzékeny ség). 
Munkáimnak ’s áldozatimnak legbecsesebb jutalma 
a’ szeretet, mellyel erántam Francziaország bizo
nyított. (Kijen a’ király! kiáltások félbeszakasztják 
Ő Felsége beszédét.) Egy esztelen ’s gonosz lázadási 
merészlet nehány pillanatig bámulásba ejtett egy 
nagy' várost, mellynek csendessége még így sehá- 
borítatott-meg. Ez csak arra szolgált, hogy vitéz se
regünk hűségét ’s a’ nép jó indulatját legtisztább 
fényben tiintette-ki. E ’ sok bűnös törekvések vég
re fárasztani kezdik a’ szenvedélyeket, ’s vakme
rőségük csiiggedez. Az idő már sok gyülölséget le- 
csilapított, ’s naponként édesebbekké teszi a’ köte
lességeket , mellyeket a’ környületek kormányomra 
ruháztak. Szívem kívánságát követhetém akkor, 
midőn megkegyelmeztem olly férfiaknak, kiket a 
törvények karja sújtott. Én csak azokkal foglalt 
toskodtam, kik a’ törvények uralkodását mege 
merték. Illy módon, ugyvélém , a’ charta által ne
kem engedett jogok közűi a’ legbecsesebbet gyako
rolhatom , a* nélkül hogy a’ rend biztosítását vagy 
törvényhozásunknak valamelly alapelvét gyöngít- 
ném. Az urak a’ már elikbe terjesztett ’s újonnan 
tanácskozásba veendő törvényeken kívül, több ja 
vaslatokkal foglalatoskodándnak majd, mellyek 
közt némellyek famíliámat, mások pedig törvény - 
hozásunk tökéletesítését illetik. Pénzügyünk álla
pot ja a’ Iegnyugtatóbb. A’ statusjövedelem haladni 
fogja a’ statusköltségeket. A’ múlt ülésben nyilvá
nított kívánsághoz képest rendszabások fognak az 
uraknak javasoltatni (az 5 petes kamatok leszállá
sa iránt) , mihelyt a’ tőkepénzek feleslegének visz- 
szatérte ezt kormányomnak megengedi. A’ keres
kedés fenakadása, melly más országokban érezhe
tő vala, igen gyönge hatással volt a’ mi belső jó
létünkre. Sajnálkoznunk kell némelly helyek szeny- 
vedésiről, mellyeket enyhíteni igyekeztünk; re
ményiem , hogy ezek majd elmúlnak, ’s a’ gazdag
ság növekedése mindenütt biztosífni fogja a’ nép 
jólétét. E’ szerencsés következmények siettetése te
kintetéből, és hogy Francziaország szedhesse a’ 
hasznokat, mellyeket a’ tudományok és nemzeti 
jólét előhaladása ígér neki, a' köz munkák nagy 
egészét az urak tanácskozása alá terjeszteni paran- 
csolám. A’ nyugoti országutakra szavazott pénzek 
már egészen más tekintetet adtak ez országnak, ’s 
a’ polgári viszálkodás csirájit elfojtották. Ez ülésben 
fontos javaslatok tárgyai lesznek még az országu- 
taknál lévő hézagok, a’ folyami hajózás, csator-



-  (  » o  )  -

Bak, kikötők, vasutak, azon emlékek ’s köz inté
zetek, mellyek Francziaország nagyságát mutatják 
’s nevelik. Uraim, kövessük folyvást ezen ösvényt; 
így honunk jólétét erős alapra állíthatjuk. Az urak 
segítségével képes valék a’ hont uj revolutióktól 
megóvni, ’s intézvényink szent zálogát megmente
ni. Egyesítsük mind inkább igyekezetünket; úgy 
naponként látni fogjuk miként terjed ’s erősödik a’ 
rend, bizodalom és jó lét, ’s részesei leszünk mind 
azon jótéteményeknek, mellyekre egy szabad, ’s 
nemzeti kormány paizsa alatt békességben élő or
szág joggal számot tarthat.“  — Beszéd végével ne
hány újonnan választott követek eskettek-fel. A’ 
pecsétőr, Persil úr, szokás szerint jelenté, hogy 
az 1837ki ülés megnyittatott; a’ király több Ízben, 
meghajtó magát a’ hallgatók felé, ’s famíliájával 
együtt, ugyan arra a’ merre jö tt, visszatért a’ kir. 
palotába.

A’ pairkamara dec. 2Skán az igazságminister 
által felolvasott kir. rendelet következésében tör
vényszékké alakult, azon személyt perbe fogandó, 
ki az előtti nap a’ király élete ellen gyilkos merész
letet követett-el. A’ követkamara dec. 28 ki ülésé
ben Dupin úr 307 szavazó közt 188 szózattal ismét 
elnökké választatott. Alelnökök Calmon, Delessert 
Benjamin, Jacqueminot generál és Cunin Gridaine 
urak. Titoknok Boissy d’ Anglas; a’ többiek még 
dec. 29dikén nem választattak-el

Güizot úr dec. 22kén avatott-fel az akadémia 
tagjává. Az egész ministerium jelen volt az ülés
ben. A’ pairkamara képét Pasquier és Decazes uu. 
á követkamaraét Dupin úr viselték. E’ fényes tár
saságban szembe tűnt Thiers úr távolléte, profulge- 
bat eo quod non videhatur. Guizot ú r , Tracy úr 
utódja, a’ ISik század philosophiájának rövid tör
ténetét választotta beszéde tárgyául, mellynek foly
tában környiiletesen menté magát azok ellen, kik 
őt revolutio elleni czélzatokkal, ’s szabadelmiitlen- 
séggel vádolták. Az újabb politikai jo g , mint a’ 
18ik század philosophiájából eredt jog mellett nyi
latkozott. Majd kemény vonásokkal rajzolta az 
akkori időszakasz nagy irójit, Montesquieut , 
Rousseaut, Voltaire!, Buffont, Candillacot, kik 
az ember és természet mélységeit, az erköl
csi és testi világot mindenképen igyekeztek ki
kutatni. Ezután Tracy úr életét ’s érdemeit kezd
te méltánylani, ’s áttért az alkotványító gyűlés nagy 
törvényeire, mi közben az ezekre következett de
mokratái kicsapongásokról panaszkodott. Ez ürügy
gyei azt gördíté a’ 18ik század philosophiája ellen, 
hogy az ember méltóságát lealázta, miv el benne csak 
egy mulékony ’s halandó természetet ösmerr meg. j 
Ez következetlen philosophia, mert az ember, ha !

reá nézve ae ő földi életével mindennek vége len
ne, nem érdemlené a’ nagy fáradságot, mellyel 
körülte foglalatoskodott. Végre megemlíté az új er
kölcsi alkotmány munkáját, mellyhez csak később 
fogott a’ társaság, ’s ebben olly csudálatosán gyá- 
molítatott Napoleon munkás értelmessége által. Ez
után Ségur úr mondá a’ szokott válaszbeszédet

A’ Moniteur dec. 25kén közié déli Peru uj 
statusnak ünnepélyes függetlenségi nyilatkozványát, 
’s ez irománynak a’ Moniteur általi ismétlése az új 
status elesmerésére m utat, melly Arequipa, Aya- 
cucho, Cuzco és Punyo tartományokból á ll, ’s San
ta Cruz generált vette protectorának. — A’ kir. 
vár egyik főtisztje dec. 24kén jelenté Guizot úr 
köz oktatási ministernek, hogy a’ becsületrend 
nagytisztjévé neveztetett, ’s a’ díszjeleket is átadá 
neki.

A’ Times párisi levelezője dec. 20kán írja, 
hogy TorenOs, ísturiz, Galiano ’sat. spanyol mé
nek vők elvesztett hatalmuk visszaszerzésén ármány- 
kodnak, ’s a’ franczia kormánynak azt igérék, hogy 
egy millió ft. stget tesznek pénztárába, ha a’ fran
czia hadseregben egy önkéntes osztályt enged fo
gadni, mcllyet a’ híres Cordova fogna vezérleni. 
Más részről két level érkezett Parisba Calatrava és 
La Cuadra ministerektől, kik mindenféle avatko
zásnak ellenmondanak, mert Spanyolországnak, 
úgy mond, elég módja van még ön magát megsza
badítani. Egyik levelet tegnap kapta Montalivet úr, 
’s bizonjosan közlötte a’ királlyal is. Calatrava úr 
azt állítja, hogy a’ spanyol ministerium készebb 
városról városra bujdosni a’ királynéval s a’ ron
dái hegyek vadonjába vonulni vele, mint idegen 
segítségért folyamodni.

BELGIUM.
Az igazságminister a’ senatus elibe törvény- 

javaslatot terjesztett a* párviadal iránt, melly sze
rint a’ kihívó 1— 3 hónapi fogságra és 100—300 
fr. birságra; a’ ki párviadalt el nem fogadó szemé
lyeket nyilván megsért, 1— 12 hónapi fogságra’s 
200— lOuO fr. bírságra; a’ ki párviadalra kél, de 
senkit se sebesít-meg, 3— 8 hónapi fogságra és 
300— 1500 fr. birságra; ha ellenfelét munkára 20 
napig alkalmatlanná teszi, 4— 24 hónapi börtönre 
és 400—2000 fr. birságra Ítéltetik; ha ellenfelét 
megöli, vagy munkára hosszabb ideig alkalmatlan
ná teszi, a’ büntető törvények szerint itéltetik-meg.

SPANYOLORSZÁG.
Angol hírlapok S. Sebastianból eme dec. 14- 

kén költ levelet kö/.lik : „Bilbao még [is ostromol- 
tatik. Esparterö valahányszor a’ várost felmenteni



próbálta, mindég csak apró csatákba ereszkedett, 
’s visszavonult az ellenség előtt, mihelyt az komoly 
csatához készült. Ezt nehezen fejtlíetni-meg, mert 
az ő seregei számosak ’s harczra vágyók. Portuga- 
letéből legelső kiindultukkor a’ legnagyobb bátorsá
got nyilvánították, ’s továbbvezettetésöket sürget
ték , de Espartero, sok emberét látván elhúlni az 
ellenség golyóji előtt, hátrálást parancsolt. E’ gene
rál három hét ó ta , az ellenségnél számosabb sereg
gel, legfeljebb három angol mértfoldnyire áll a’ 
várostól, és még most se képes azt felmenteni. 
Igaz ugyan hogy a’ carlisták jól megerősített pon
tokon állanak, ’s jól el vannak látva ágyúkkal, 
mellyeknek Espartero szúkiben v an ; de más rész
ről az ostromló sereg csak II ezer emberre megyen, 
Espartero parancsi alatt pedig 17 ezer á ll, Bilbaót 
5000 rendes katona és 1000 önkéntes védelmezi, 
és így a’ királyné serege két annyinál is több mint 
a ' carlistáké. Espartero derék és igaz szívű katona, 
de csak középszerű talentommal bír. Ez és azon 
környület, hogy ő hólyagkőben szenyved, legjob
ban megfejtik, miért nem mentetett-fel eddig e’ 
szerencsétlen város, melly nemesül védelmezte ma
gát, még az asszonyok és gyermekek is harczoltak 
benne, mint a’ hajdani Numantiában; de ha az el
lenség beveszi a’ várost, szomorú sors éri őket, 
iszonyú rablás és gyilkolás fog köztük dúlni. Colg- 
hotm ezredes, ki Bilbaótól tegnap jött-meg S. Se- 
bastianba, délután mindjárt I I  ágyúval, számos, 
pattantyúsokkal, bombákkal ’s golyókkal indult 
oda vissza, ’s nagyon kétes, ha Bilbao hosszú ostro
mának kedvező sikere leszen-e D. Carlosra nézve. 
Egyébiránt nem látni okát, miért tartatik e’ hely 
olly igen fontosnak, holott sokkal okosabb lett vol
na az ingó javakat kitakarítni belőle ’s az üres há
zakat a’ carlistáknak hagyni. Egy a’ folyam torko
latjánál szálongó gőzhajó minden kikötői hasznokat 
elzárhata tő le , az ellenség kéntelen lett volna szá
mos seregcsapatot tartani benne, a’ most oda szo
rult 6000 christino pedig, úgy is csekély számú se
regünkhöz kapcsoltatva, támadólag munkálhatott 
volna, midőn most csak védőleg kell tartani ma
gunkat.“ — Bayonneból dec. 1 Okén ezeket írják : 
„Míg az ostromlottak Bilbaóban óhajtva várták ki
szabadításukat, Espartero hirtelen visszafordult, 
hogy a’ tartalékseregből négy zászlóallyat vegyen 
magához, ’s Orduna felé egy hadosztályt küldjön , 
ml Gomeznek oda érkeztét valósítja. Ezen állapot 
már nem soká tarthat így , mert ezt sem az ostrom
lók sem az ostromlottak nem képesek tűrni. A’ 
városban igen megszűkült az eleség, a’ carlisták 
közt, kik annyi hét óta vannak a’ zordon időnek 
kitéve, betegségek kezdenek dúlni, ’s a’ környék
beli helyek és kórházak telvék betegekkel. Képzel

hetni a’ 14— 15 ezernyi ostromló sereg mennyire ki* 
szívja e* vidéket; ehezjárul még Esparterónakhason* 
ló számú serege és Gomez csapatja, kivel most is 6— 
7000 ember van. Sok évig fogják ezt sínleni e’sze
rencsétlen tartományok, mellyeknek buzgalma már 
hanyatlani kezd. Ha Espartero mielébb eldöntő moz
dulást nem teszen, a’ városnak el kell esni az ostrom
lóknak megkettőztetett tüzelése alatt, ’s akkor az
tán mindenféle szörnyűséget, rablást, dúlást, öl
döklést várhatni, mert a’ bőszültség mind a’ két 
részen legfensőbb fokra hágott. Ha bár hitelt nem 
adunk is a’ szárnyaló híreknek, miként az angol 
kormány S. Sebastiant és Passagest birtokában ál
landóul megtartani szándékoznék, még is fenmarad 
azon kérdés, valyon miért tétetnek ott olly nagy 
költekezések, mellycket az angol consul Bayonneban 
pontosan kifizet, holott a’ hadsereg zsoldjából olly 
sok fizetetten marad. Azt is kérdezik, Evans gene
rál, ki egy Bilbaóra nézve kedvező fordulatot igen 
könnyen tehetne, miért nézi nyugodtan a’ vitéz 
város megbuktát az utolsó csapás alatt. Yalyon 
mit követelhetnek majd az angolok, ha Spanyol- 
országnak olly sok pénzébe került segédcsapatjaik 
illy keveset tesznek

Madridi hírlapok szerint Gonzalez Alonso úr 
a’ cortes dec. 13ki ülésében a’ constitutióbeli válto
zások vitatásakor panaszlá, hogy a’ biztosság nem 
tőn javaslatot a’ vallási türedelem és az alkotvány 
12dik czikkelyének változtatása irán t, miként ,,a’ 
spanyol nép vallása mindég a’ római katholika apos
toli, mint egyedül igaz vallás, m arad, ezt a’ nép 
védelmezi ’s minden más vallás gyakorlatát tiltja;“ 
de észrevételének semmi sikere se lón. A’ dec. 15ki 
ülésben jutalmak határoztattak Bilbao vitéz oltal- 
mazóji számára. D. Rodriguez Real panaszlá, hogy 
a’ pénzügyi minister 6000 formaruha készítését 
Bayonneban és nem valamelly spanyol kereskedő 
háznál rendelte-meg. Real úr barcelonai követ, 
Barcelona pedig, ’s egész Catalonia, a’ tiltó rend
szert pártolja, ’s nem jó szemmel nézi az idegen 
ipar készítményeinek bevitelét. Catalonia lakosai, 
ha az ország más tartományiban telepednek-le, 
mint a’ schweiziak, igen összetartanak, ’s így igen 
alkalmasak nagy és öszvesített erőt kívánó vállala
tok kivitelére, mi által nagy befolyásuk van a* 
kormány kereskedési politikájára. — Jaen nyugoti 
részén háborítatlan tanyáznak El Morajo éslosChi- 
nillos carlista bandáji. — Bilbaóból naponként men
nek Portugaletébe telegraphi je lek , mellyckkel a’ 
város védelmezőjí szenyvédéseiket, kivált eleség 
és hadi szerbeli szükségüket tudatják. Ha Espartero 
nem segít, szükség miatt fog Bilbao elveszni. Es
partero azonban még-most is erősítésre várakozik.
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A’ kormány Castiliában tartalék-sereget határoza 
felállítni, mellynek magva Ribero őrségi osztálya 
leend. E’ rendszabály czélja leginkább a’ fővárost 
védeni a’ carlisták ellen.

Madridból dec. 17kéről így írnak: Még kirá
lyi erősítést se nyert a’ ministeriumnak engedett 
rendkívüli hatóság, egy idegen ellen már is erő
szakos lépést tőn a1 kormány. Jelski lengyel gróf 
t. i. három hónap óta itt tartózkodik, de nem tudni 
mi okból, és mivel ő az angol ’s franczia követség
gel meghitt viszonyban áll, ’s a’ eortes üléseibe 
szorgalmatosán eljár, sokan azt hiszik, hogy itt 
tartózkodásának politikai czélja van. Elég az hoz
zá , hogy tegnap egy rendőri tiszt hozzá ment, ’s 
papirosait lefoglalta. Némellyek állítása szerint a’ 
kormány azt gyanítja, hogy Jelski egy idegen ’s 
Spanyolországgal nem barátságos hatalom ügyvivő
je ;  mások pedig az ő megmotóztatását az álta
la viselt fehér kalapnak tulajdonítják, m ellyittegy 
bizonyos felekezet bélyege. Egyébiránt Jelski ártat
lannak vallja magát, ’s Villiers angol követnél pa
naszt tőn, ki azonnal nyomos előterjeszt vényt in
tézett Calatrava úrhoz, m inek, Villiers úr nagy 
befolyása mellett, bizonyosan lesz is sikere. A’ cor- 
tesben Calatrava úr által felolvasott revolutiói terv 
szerzője szabadon jár ’s kel Madridban, miből azt 
gyanítják, hogy ó a’ spanyol ministeriummal kap
csolatban van. — Madridi dec. 18ki levél szerint 
az angol követ fáradozása csakugyan sikerült. Jelski 
gr. papirosai tegnap visszaadattak olly nyilatkozás
sal , hogy tévedés történt a’ dologban, ’s egy más 
idegenre volt a’ czélzás. Ki legyen e z , nem sokára 
ki fog sülni.

Ismét egy madridi dec. 18ki levélben ezeket 
olvashatni: A’ eortes tegnapi ülésében Mendizabal 
úr összeszólalkozott Leal követtel, kinek azt lob- 
bantá szemére, hogy hazudott, midőn őt (Mendi- 
zabaft) Vasguez bayonnei ház pénzügyében csalárd
sággal vádolta. Ugyanez ülésben felolvastatott a’ 
biztossági tudósítás Caballero úrnak azon indítvá
nyáról , hogy D. Carloson kívül Beira hgasszony ’s 
ennek Hja D. Sebastian is rekesztetnék-ki a’ thrón- 
tó l, ’s D. Carlosnak tüsténti kivégzésére minden 
polgári ’s katonai tiszthatóság, rnelly őt elfogja, 
hatalmaztatnék-meg. Az indítvány első részének 
elfogadását a’ biztosság is javaslá, de második ré
széről azt nyilatkoztatá, hogy a’ felségbántásra csak 
különös törvény által szabhatni büntetést. —  Rica- 
fort generál Galicia főkapitányává neveztetett. I

Madridból szinte dec. 18káról ezeket írják:

v z  y _

Ribero és Narvaez generálok még is itt vannal 
osztályaik pedig ide közel állanak. Alaixról cs; 
annyit tudni, hogy^nehány nappal ezelőtt tiszti k 
ra kérelemmel folyamodott a’ kormányhoz , mel 
őt a’ parancsnokságban hagyná-meg; de miután 
önhatalommal tartja kezében a’ parancsnokságo 
menthetlen gyávaság volna e’ kérelemre hajlani. Ai 
dalusiából egyébiránt azt írják , hogy Alaix katon 
ji igen meg vannak rakodva ezüst pénzel. Tudói 
tásiban nincsen is arról szó, hogy Gomeztől Álca 
deténél pénzes szekerek is vétettek-el; de e’ kö 
nyületről felvilágosítást adand Alaix osztály 
nak lomhasága, lázongása és felfuvalkodása. - 
Espartero generálhoz szabott parancs küldetet 
hogy csatába ereszkedjék inkább, mint Bilbaót e 
esni engedje.

St. Jean de Luzból dec. Iákéról ezt írák a’ 
Chroniclehez: ,,A’ következő kis anekdotából Iá 
hatja az úr, milly barátságos indulattal viseltetne 
a’ franczia tiszthatóságok a’ britt segédsereg irán 
Nem rég e’ sereg egyik tisztjével utaztam post« 
kocsin. A’ bidartei vámháznál egy tisztviselő közi 
ledetthozzánk, nagy udvarisággal tudakozván: „A 
urak kétség kívül nem visznek egyebet magukka 
mint podgyászukat?“ Barátom válaszolá, hogy senj 
mit egyebet. „így hát nem alkalmatlankodunk a 
uraknak a’ kitakarítással.“  Már éppen indulni aka 
ránk, ’s a’ tisztviselő ismét kérdezé: „Kétség ki 
vül Behobieba utaznak az u rak/4 — „Nem, viszon 
zá barátom, mi a’ britt sereg tisztjei vágj unk, 1 
St. Sebastianba megyünk.“ — Ja j, úgy meg kel 
vizsgálnunk az urak holmiját.“  Ez meg is történi 
még pedig olly szigorúsággal, hogy a’ legkisebb cső 
mót is ki kellett bontanunk ’s minden darab ruha 
kivennünk. Sokszor elmentem e’ vám előtt, deot 
illy kutatást egy utazón se tapasztaltam.“

Egy bayonnei levél írja , hogy S. Sebastianbai 
az angol sereg ezredei közt támadt zendülés meg
gátoltatott ; de a’ sereg nem megyen Bilbao felmen
tésére.

NÉMETORSZÁG.
Oderái Frankfurtban közelebb eme szomorú eset 

történt: Egy jó famíliából származott ifjú, ki az 
ottani katonaiskolában já rt, ezen intézetnek egyik 
tanítóját az utczán fényes délben agyon lőtte, mi
vel magát általa megsértettnek tartá. Az ifjú bűnös 
azonnal elfogatott, de rút tettén semmit se bánkó
dott , *s minden előterjesztésekre hideg nyugalmat 
mutatott.

Kiadja Kult sár A. — Szerkezted Gál vácsy. Zöldkertutcza (Äpj)l&öcljcr:©üffe) sz.
N yom tat ja  T r a t  t n  e r  - K á r o l y » U rak' ú tezá ja  6 1 2  szám  a la tt.



(1) A Regélő-Honművész szép
művészeti folyóiratnak jelen fél évi folyamatá
ból még néhány teljes számú példányt lehet 
megrendelnie ( 3 )

H ír a d á s .
A’ POLGÁRI ÉLETHEZ VALÓ LEXI

CON író ja  részéről illendő tisztelettel je len te
tik  az érdemes Közönségnek, hogy már az ó 
m unkája első darabja Debreczenben kijött; 's 
példányai két két pengő forinton leendő osz- 
latgatás végett, résszerint ott helyben orvos- 
Doctor és Physicus tek. Zilahy Sámuel urnái 
tevődtek le, résszerint ide Székelyhidra vagy- 
nak  Patikárius Penkert Mihály úrhoz szállít
tatva. Költ Székelyhidon , július 4kén 1837.

T. n. Bihar vármegye 
rendes Physicusa 

Dr Gombos Dániel m. k. (3)

(2) Figyelmeztetjük azokat, kik-
nek a’ , , J R a J Z O la to k u-ra előfizetni szives 
szándékuk volna, hogy teljes számú példá
nyokkal még szolgálhatunk. Ara postán küld
ve 5. p. for. (3 )

(1) Hirdetés. A1 nagyméltóságu ma
gyar kir^ udvari Kamara’ rendeléséből közhí
rül adatik , hogy a1 kir. koronái Ó-Buda m e
zővárosban 1201J négyszeg ölnyi belső telken 
fekvő selyem -szövő épületek , egy 8 szobáju 
lakházból, két konyhából, egy élcskamarából, 
egy pinczéből, egy szerszámokra megkivánta- 
tó kam arából, egy m űhelyből, egy 2 tehénre 
való istállóból, egy színből a’ galléták’ bevál
tása, és egy kemenczéből azok’ leölése végett; 
továbbá egy emeletes tojásdad épületből, melly- 
nek alsó része 31 kemenczével van ellátva a’ 
selyem legombolitása végett, felső em eletepe
dig a’ galléták’ tartására van szánva; végre egy 
kemenczével és üsttel ellátott selyem-ki főzés
re szánt épületből állók, minden az inventa- 
rium szerint ottan találtató eszközökkel együtt, 
a’ k ir. kam arai praefectoratus irószobájában 
Ó-Budán folyó észt. julius 24kén reggeli 9 óra
kor tartandó nyilvános árverés u tján , a’ leg
többet ígérőnek következő feltételek alatt örö
kösen el fognak adatni: u. m :

a.) Az árveréshez, legfelsőbb parancsolat 
következésében, csak ollyanok bocsátatnak, 

Második /élesztendő. 1837.

kik magokat lekötelezendik, hogy az épülete
ket seJj em kezelésre forditandják.

b. ) Az árverés utján kitudandó és törvé
nyes biztosítás m elle tt, két esztendő alatt há
rom egyenlő részekben, a’ szokásban lévő ka
matokkal együtt fizetendő árron kívül, a’ leg
többet ígérő, mint jövendőbeli tulajdonos, tar
tozni fog a" földes uraságnak in recognitionem 
juris dominalis esztendőnként 20 forintot pen
gő pénzben fizetn i, a’ köz terhek’ viselésére 
nézve pedig az ország törvényei kötelezését, 
úgy szinte a’ földesuraság' törvényhatóságát 
elismerni.

c. ) Mindem árverő tartozik az árverés el- 
kezdődése előtt 500 ezüst forintot kész pénz
ben le te n n i, melly summa azután a’ vevőnek 
első fizetési rátájába szám italik, a’ többieknek 
pedig az árverés’ végével visszaadatik.

d . ) Minden épületek tüstént által fognak 
adatni az árverés után a' vevőnek a’ fent ne
vezett telekkel együtt.

e. ) A1 közelebbi viszonyok ’s többi felté
teleket meg lehet tekinteni az ó-budai p rae
fectoratus’ irószobájában, valamint mind az 
érin te tt épületek minden órában megnézhetők. 
Költ Budán, julius 5kén 1837. (3 )

( l )  A rverési hirdetmény. Tek ül
tetés nemes Esztergom vármegyében a’ Duná
hoz félórányira fekvő Gyivft helységének hason 
felét tekintetes Majthényi G álom é  asszony C 
esztendőre, a’ jövő Sz. Mihály naptól kezdve 
árendába adni akarván, minden árendálni aka
rókat a' pesti két-oroszlány fogadóhoz a’ jövő 
au'gustus 27kérc reggeli 10 ó rá ra , a' f. Szfils 
Abrahám ur szállására , az árverésre illendő 
bánatpénzzel felkészülve, ezennel meghív. (3)

(1) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar k ir. Helytartótanács' rendeléséből közhí
rül ad a tik , hogy a’ kegyes hagyományig *s 
Nyitra vármegyében helyhezett elefátiti ura
dalomhoz tartozó Podlucsányi malomnak ár- 
Jevercs utján leendő újraépítése végett az ár
leverés folyó évi augiistus 7kén fog a* hely’ 
színén tartatni. Kőit B udán, julius 7dikén 
1837. (3)

(1) Hirdetmény. AJ nagyméltóságu
magyar kir. udvari Kamara'rendeletéből ezen
nel közhírré tétetik, hogy a’ diósgyőri kir. ko-

4 é  szám Pest h i r d e t é s e k  •  jól. lökén, 1837.
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rónai uradalomhoz tartozó muhi pusztán 5 öreg, 
és 113 hét esztendős a’ hágásra alkalmatos spa
nyol kosok, 39 hibás öreg anyajuhok, és 150 
3 ’s 4 esztendős iirük , folyó évi augustus hó
nap’ 22dik napján reggeli órákban árverés u t
ján  kész pénzért fognak a’ többet ígérőknek 
eladatni.

Mel!y helyre, ’s időre a’ venni szándéko
zók ezennel meghivatnak. (3 )

( 2 )  B o r e l a d á s .  Tek. ns Veszprém 
vámegyében kebelezett Vorösberényi uroda- 
Jomban, neveztescn: Vorösberényi helységben, 
az uradalmi pinczéhiil 1313 | akó bor, és pe
dig 952 akó 1835<1 iki term ésből, és 361^ akó 
I836dik esztendeiből, f. e. juriius 19 és 20dikán, 
árverés utján hordók nélkül eladandók; a' venni 
szándékozók a* kitett napokra és helyre szük
séges bánatpénzei ellátva ezennel meghivatnak.
________________________________________ c o .

( 2 )  .S z a r v a s  m a r h a  e l a d á s .  F á -
méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal Her- 
czegrége uradalmai gazdasági főigazgatósága ré
szérül közhírré tétetik, hogy e’ f. hó 24dik nap- 
jánGedellőtül félórányira fekvő babati majorban 
különféle nem ű, és korú bikák, tehenek és 
borjúk árverés utján elfognak adatn i; a’ venni 
kinvánók tehát szokott reggeli órákon a’ fent 
kijelelt he ly re , illendőep meghivatnak. (3)

( 2 )  H i r d e t é s .  A’ nagyméltóságu ma
magyar királyi helytartó Tanács kegyes ren
delése következésében közhírré tétetik: hogy 
folyó julius hó 30kán tettes Zala vármegyébeu 
kebelezett kegyes hagyományú jószágokhoz 
tartozandó kiárendált nyavaládi uradalomban, 
ugyan nyavaládi helységben ez előtt íspányi, 
mostanság az árendátor ur által kibérlett lak
háznak , gabonatárnak és az udvarban lévő 
kútnak helyreállittása, t. Veszprém vármegyé
ben hejyheztetett vásárhelyi mezővárosba.9» a’ 
tiszttartói lakháznál tartandó árleszáilittás 
utján kifog adatni annak a’ mesterem bernek, 
a1 ki legoltsóbb áron felfogja vá la ln i, ennek 
következésében az értelmes mesteremberek 
elegendő bánatpénzei ellátva fellyebb érin tett 
napra és helyre megjelenni illendően meghi
vatnak. — Költ S. Vásárhelyen julius 2kán 
1837. - Mikovény m. k.

Tiszttartó. (3) 3

(3) Hirdetmény. Szabad kir. Szat- 
már-Németi \árosában a rendes orvosi h ivatal,

melly 300 pengő forint esztendei fizetéssel, ’s 39 
pengő forint szállás pénzzel van egybe kötve, 
megürülvén, az azt elnyerni kívánók folyó észt. 
October 5kére az említett városi Tanács által 
meghivatnak, a’ választás és fizetés kezdete no
vember lsőjére határoztatván. Költ Szatmár-Né- 
metiben, junius 3kán 1837 tartott Tanács gyű
lésből. Kiadta Nagy M ihály m. k.
__________________________ főjegyző. (3 )

(3) Hirdetmény, a.’ nagyméltóságu
magyar kir. udvari Kamarának rendelése követ
kezésében közhírré tétetik, hogy a’ N agyvára
di kir. sóháznál e’ folyó évi julius 24dik napján 
a’ megégett pdavaló sóházhoz tartozó épületek 
újonnan való felépítése végett az árleszálitandó 
árverés tartatni fog, az érintett felépítés, melly 
végre 15142 for. 10 kr. p. p. megalapítódon, 
egészen, vagy is részszerint a’ legkevesebbet 
kérőnek (felsőbb hely által jóvá hagyandó kö
telező-levél mellett) által adattatni fog.

Ezen árejtésen részt venni szándékozók ele
gendő 10 percentumi bánatpénzzel ellátva, a’ 
fentemlitett napon reggeli 9 órakor a’ Nagy vá- 
radi sóházi irószobában megjelenni, vagy a’ he
lyeikbe állítandó embereiket elegendő bánat
pénzzel és törvényes hatalommal ellátva, kül
deni hivatalosok.

Az építő planumokat és költségek számolá
sát, úgy mint a’ bérleti feltételeket az érintett 
sóhivütalnál megtudhatni. Költ Budán , junius 
28kán 1837. (3)

(3) Árverési hirdetmény. Szabad
Szentes városa részéről közhírré tétetik : hogy 
ezer lióldnyi majorsága , ’s kebelében tanyá
z ó ’s tanyázandó katonaságnak kenyérrel, zab
bal és szénával leendő ellátása a* folyó észt. 
ju lius 16kán hat egymásután következő évre 
árverés utján haszonbérbe fognak k iadatn i, 
a’ feltételek addig is a’ város főbirájánál meg
tekinthetők lévén. (3)

Pénzfolyam at : Becs, jul. 8kan : 5 petes statuskötelez. 
105^; 3 petes 7 6 ,;  1834diki status köles. 575f ; 2J 
petes bécsvárosi bankóköt. 66; bankrészvény 1366.

Gabonaár : Pesten , jul. 1 lkén , váltógarasban : Tiszta- 
búza 86f*—66f ; kétszeres 5 6 | ; rozs 50—4 6 | ; árpa 
38; zab 31^— 30; kukoricza 731—66f.

D u n u vizá llás: jal. 8kán: 10' 011 0y// — 9kén: 10' 3y/ 
0'" — lökén: 9y 8/y 9;// — 11 kén: 9' 3° 0/u — 12- 
kén: 8' 9" 3"'

Budai lotteria: jul. 8kán: 17. 18. 79. 23. 28. 
Bécsi lotteria: jul. 8kán: 9. 4. 10. 18. 27.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
5. szám . P e s t e n  szom baton B oldogasszonyltó  14kén 1S39*.
MaS yarország (kinevezések ; magyar nyugpénzcs intézet; papiros-pénz j születtek, holtak ’s házasodtak statistikája ; farsang; keres
kedés^ polgári katonaság Törökszentmiklóson; magyar'tudós társaság: nemzeti nyelvünk’ haladása; ’sat.) Ausztria. Nagybritannia 
(reform-lakom i; Harvey és O’ Connell; új találmány; Stewart és Belinaye; répaczukor Londonban; Sussex hg és fia; ángol consul 
Belgradban; ’sat.) Fran ziaország (Meunier; Lipona grófné követelése; vakok gyámolítása; Mignet akadémiai tag; ’sat.) Török
ország (pestis növekedése Konstantinápolban; ’sat.) Schweiz. Olaszország (dr. BoWring Romában ; ’sat.) Svéczia (alattvaló és polgár.) 
Spanyolország (cortes-ülések; barcelonai mozgások; hadi hírek; ’sat.) Belgium. Oroszország. Portugallia. Németország (az álorcaás 

LoWther; babona; hírlapi statistLa; dr. YVirth elillan; lipcsei könyvárosok panasza; ’sat.) Amerika.

MAGYARORSZÁG.
0  cs. k. Felsége múlt évi december 9dikén 

költ legfelsőbb határozata által a’ megüresült karlo- 
viczi görög nem egyesült Érsekség" és metropoli- 
tai-szék igazgatását újvidéki megyés püspök Mélt. 
S z t a n k o v ic s  I s t v á n  úrra bízni kegyelmesen 
méltóztatot.

A" nagy inéit. m. k. udv. Kamara Nagybányai
k. ispány Nemes Istvánt az Oláblaposi uradalomba 
ellenőrködő ispánnyá nevezte. — Az erdélyi k. 
kincstári hivatalnál egy bányaüg}1 feltevő hivatal 
megüresült.

Az ausztriai nemz. bank kormányzásának elő
adása szerént folyó 1837 januárius lsőjén az ausz
triai birodalomban 18,109188 for. papiros pénz 
mararlt forgásban.

Budán 0  cs. k. Fensége, országunk Nádora 
folyó hónap lidikén fényes udvari bált adott; 
mellyre a" két fővárosból számos egyházi, katonai 
’s polgári személyek valának hivatalosak. A" pom
pás tánczmulatság estveli 7 órakor kezdődött, *solly 
örömtelve folyt az, hogy bár csak 12 óráig vala 
kiszabva ideje, reggeli 2 óráig nyúlt. A1 szeretve 
tisztelt Nádor O Fensége nyájas leereszkedéssel-fo
gadd fényes rangn vendégeit, ’s fenséges hitvesé
vel , úg y szinte István főhg és Hermine főhgasz- 
szony 0  fenségükkel együtt a" tánczmulatság vé
géig jelenlenni méltóztatott.

A1 farsangi vigalmakat Pesten múlt vasárnap 
az Asszcnyegyesület bálja nyitá-meg, melly, mint
hogy a" tánczíerem eléggé tömve v o lt, szépen gyü
mölcsözött az egyesület jóltevő czéljaira. — Kzt kö
veté kedden a" jurista bál; melly fényes, ’s a ’két 
fővárosi szépnem tündér seregével igen vidító vala.

A’ pesti jóltevő Asszonyegycsület nyomtatás
ban adta-ki jegyzékét a’ nemes szívű emberbará
tok által a’ pesti jóltevő Asszonyegyesület jövedel
meinek gyarapítására tett jeles ajándékoknak, és 
ezek kijádzására f. 1837 évi januárius 8dikán a’ 
városi tánezteremben tartott álorczás köztáncz-mu- 
latság alkalmával sorshúzás által történt nyeresé
geknek.

Közelebb említettük, hogy honunkban a’ né
met, deák ’s rácz literatura is gyarapodik. E’ sole 

Első Fé/e&ztö/idó.

egyveleg közt nem kevés vigasztalást nyújt, hogy 
a' nemzetiségre üdvességesen írató legújabb ország
gyűlés 3dik tör vény czikkely ének következéseid a’ 
tek kir. ítélő táblán folyó évi január Ildikén tá b 
l a i  p e r b e n  m a g y a r  n y e lv e n  h o z a to t t  
í t é l e t ;  a’ királyi udvari főtörvényszékek ítéletei 
egyedül magyar czím alatt nyomtattatnak Trattner- 
Károlyi könyvnyomtató intézetében; ugyanitt saj
tó alatt van a’ főméit. Cnriánál szabályul szolgálan
dó törvényszótár;— mind olly pontok, mellyek 
a’ józan nemzetiségre törekvő hazafi keblét örömre 
gerjesztik.

Törökszentmiklóson, ugyan azon uradalmi 
számtartó t. F e y e s  J á n o s  úr buzgó hazafi ügye- 
kezeíe által új esztendő előtt kevéssel, az ottani 
nemes urakbul és tisztesi) rendűekbül magyar pol
gári katonaság létesült; melly, jövendőben is foly
tatandó tisztelkedését először az ó esztendő utolsó 
napján estveli harangozáskor a’ templom előtt ma
gyar parancsszó mellett kezdette-meg. Miután a' 
7 órai harangozás előtt mozsár-ágyú durrogás jelen
tette a’ tisztelkedés kezdetét, számos égőiámpa vi
lágítás mellett, a’ Tinóka folyó partján lévő régi 
vár tágas térére szép renddel kiállott polgári kato
naság minden harangszó után olly pontosan lő tt, 
hogy azt a’ sűrű népcsoport örömmel csudálta lé
gyen. A’ katonaság pontos lövéseit mindenkor mo
zsarak1 durrogásai követték, és a’ magyar polg. 
katonaság nemzeti hangászkarának gyönyörű dal- 
jai. Ekép tisztelkedett ez újonnan Öszveállott polg. 
katonaság új eszleridő első napján is az isteni szol
gálat alatt. A’ vezérséget a’ tisztelt, hazafi érzelmű 
számtartó úr felszólítására helybeli lakos, előbb a’ 
Ferdinánd- huszároknál hadnagyságot viselt, most 
Heves megyei tisztlb. eskütt t. Eoz Ignácz úr vár- 
lalta-fel ’s dicséretesen is vitte. Törökszentmiklós 
mvárosa jeles példát mutat a’ nemzetisedésben olly 
városoknak, meí Jyek ben még német nyelvű a’pol
gári katonaságnál szokott parancsszó.

A’ pesti ügyvédek száma haladja a’ 300af; — 
a’ múlt sz. mártó ni törvényszakasz alatt 14 lel sza
porodott a’ magyarországi ügyvédek’ száma.

Pesten múlt decemb. folytában született 133 
I fiú és 137 leány-gyermek. Házasságra lépett csak



hat pár. —  A’ lefolyt 1836 utói só felébeli, úgy
mint julius Isijétől decómb utőlsó napjáig született 
751 fiú és 705 leány-gj érmék; öszvesen tehát 1456. 
Házasságra lépett 337 pár.

A’ pesti ágost. vall. egyház jegyzőkönyve sze
rén t, azon egyháznál mult 1836ban úri vacsorával 
élt 3953 személy; megkereszteltetett 132 gyer
m ek, (86 fiú és 46 leány); confirmáltatott 13 fiu^ 
és 16 leány-gyermek; kihirdettetek 95 p á r, de csak 
25 pár esketett-össze; eltemettetett ‘212 halott.

Pozsonynál januárius lOdikén a’ Duna jegén 
már szekérrel lehetett járni. Pest és Buda között 
a' jég meg nem állapodhatok, ’s az általjárás igen 
bajos , és sok idő-vesztegetéssel van egybe kap
csolva.

Pestjan 8kán 1837, A’ nagy kereskedés most 
veszteg áll; mindazáltal még ezen hónap folytában, 
nagyobb élénkséget reményiünk. Londonban, ’s 
egyébütt, a’ rossz kelet miatt, nem is kérdezték 
az egy nyirésii, finom gyapjút; Londonban az ér
kezett híresztelések szerént minden mása 10— 12 
pengő forinttal szállott alább. A’ két nyirésii téli 
gyapjú, a1 legközelebb Nagy-Szombatban ’s Brün- 
ben tartatott vásárokon nem épen rosszid kelt, és 
az árát megtartotta; a’ jó mi.némüségü nyári gyap
jú , árában mozdulatlan maradva folyvást erősen 
kerestetik. A’ faggyu, az erdélyi, bánáti és oláh 
földi á rúk , legközelebb mult vásárunk óta 1 ’s 2 
pengő forinttal szállottak alább; kelendőségek azon
ban tetemes, kivált a’ bonni szükség elégítésére. 
A’ méz is l ’s 2 forinttal szállott alább, ’s nem 
is igen keresik. A’ viaszt ellenben sürgetve kere
sik; de kevés vagyon, mázsája már 98 forintra 
hágott pengőben. Hamuzsirral csaknem semmit sem 
lehet tenni. A’ nyúlbőr mcllyet már szinte két esz
tendő óta csak szóba sem vettek, ’s annál fogva az 
ára nagyon le is szállott, most rendkivfd felhágott. 
Az égett bor, még folyvást mind nagy árát tartja. 
A’ repcze olaj, ’s ez is a’ vetett inkább, mintsem 
a’ vadon term ett, nagyon leesett; nagy mennyisé
gek feküsznek a’ rakhelyekben , minden vevő nél
kül. Könnyen lehet a’ vetett repcze olaj mázsáját 
18; a' vadón termettét pedig 17 forinton venni pen
gő pénzben.

AzŐ cs. ’s kir. Felsége által kegyelmesen meg
erősített m a g y a r  n y u g p é n z i  i n t é z e t .  Hogy 
a’ magyar nyugpénzi intézet jótéteményei az abból 
részesülő családok javára állandóul biztosíttassanak, 
tőkéje, melly az idők mostohasága miatt igen szen
vedett, erősebben alapíttassék, s eredeti szerkeze
tének fogyatkozásai, mellyek 39 évi tapasztalás 
után felfedeztettek, sikeresen megorvosoltassanak, 
az Intézet’ választoftsága jövendőre a’ fennálló sza
bályokban (statútumokban) következő 's leg felsőbb

helyre felterjesztendő, változtatásokat tenni jónak 
és szükségesnek látá, u. m, I) A’ tagokká felvé- 
tetés ezentúl nemesekre, egyházi személyekre, mű
vészekre,' kereskedőkre, 's polgárokra is kiterjesz
tetik.— 2) Az Intézet eddigi 2dik osztálya a’ rész
vényesek hijánya miatt egészen megszüntetik, ’s 
ezentúl csak egy osztály lészen. — 3) Az 50dik évet 
meghaladt tagok, ha házasságra lépnek, kötelez- 
tetnek nőik keresztlevelét, az azok részire remény- 
lendő nyugpénz elvesztése alatt, azonnal bekülde
ni, ’s ha a’ nő 10 évvel ifjabb lenne a’ házasaié
nál, a’ lOdik évet haladó minden évre házassági 
taksa fejében, és pedig: a’ Ildik évtől bezárólag 
a’ lődikig minden évért 5 fr. a’ lödiktól 20dikig 
7 fr. a’ 21 tői 25ig lo  fr 26tól 30ig 15 fr. a’ 31 tői 
35ig 21 fr. a’ 36tól 40ig 28 fr. egyszerre és egy
szer lefizetni, melly fizetés azon esetben, ha a’ tag, 
nőjének holta után még ifjabbat venne feleségül, 
az e’ részben újólag fizetendő tartozásba fog számít
tatni. E’ tartozásiul mindazáltal mentek az oily ta
gok, kik az Intézetből már nyugpénzben részesülő 
özveggyel lépnek házasságra. — 4) Taggá csak úgy 
vétetik-fel valaki, ha a’ 200 fr. alap v. gyökér
tőkét ’s a’ 30dik éven felül levő évekért járó pót
lékpénzt, valamint az említett házassági taksát is 
egészen, vagy legalább ennek negyed részét, az 
évenkénti segédpénzt ’s kamatokat pedig fél esz
tendőre előre befizetendő— 5) A’ felmaradt tőke
résznek két esztendő alatt négy félévi szakaszban , 
a’ folyó fizetéseknek pedig mindenkor félévenként 
előre kell lefizettetni; ellenkező esetre a’ szabályok
ban kitett, vagy a’ Választottság által megenged
tetett batáridő eltölfe után a’ késedelmes tag min
den béfizetett pénz elvesztése mellett vissza vonhat- 
Ianul ki foga’ tagok számából töröltetni.— 6) Mind 
az évenkénti pótlékpénz, mind a’ házassági taksa , 
kivévén, ha a’ tag a’ 3 próbaév lefolyta előtt meg
halna , az intézet sajátjává válik; és mind eze*. pénz, 
mint az 1834diki január Iső napjától fogva felemelt 
esztendei segédpénznek harmada, pontosan elkü- 
lönöztetni, ’s a1 tőke gyarapodására, elegendő bá
torság mellett gyümölcsözői cg kikölcsönöztctni, a’ 
nyugpénzek ’s más kormányzási költségek fizeté
sére pedig azonban az esztendei jövedelemnek csu
pán két harmada, ’s az Intézet tökéitől járó kama
tok fognak fordíttatni. — 7) Mivel az Intézet fő
képen az özvegyek és árvák javára vagyon alapít
va , jövendőben az Intézet tagjai a* szabályok sze
rint őket illető egész nyugdijt egyedül akkor fog
ják kapni, ha vagy nőtelenek, vagy özvegyek és 
kiskorú gyermekeik nincsenek; a1 házasok azon
ban, kik nőik részére nem mondottak-le nyugdi
jukról , e’ nyugdijuknak csak felét huzandják, más 
felét pedig az özvegyek, és ugyanannyi éven által,
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hány év leforgása alatt férjeik a’ felében részesül
tek , melly évek után szinte ezen özvegyek az egész 
nyugdíjt megnyerik. —  8) Hogy az özvegy nyug- 
pénzt kaphasson, szükség,* hogy férje három évig 
az intézet tagja legyen, vele egy évnél tovább há
zasságban éljen ’s tőle törvényesen elválasztva ne- 
Lcgyen.—  9) A’ uyugpénzek ezentúl a’ beiktatás 
4dik évétől bezárólag lOdikig 100 frtban, a’ I I -  
től 15ig 150 fr. a’ 16tól 20ig 200 fr. a’ 21 tői 25- 
ig 250 fr. a’ 20tól 30ig 300 fr. a’ 3 itői 35ig 350 
fr. a’ 35tül 400 frtban határoztatnak-meg. —  A ’ 
már nyugpénzt huzó tagok, és özvegyek, ki ve vén 
azokat, kik 181 Iki finanzpatens következésében 
már felén) ire le vannak szállítva, ezentúl az előb
bi szabályokban kivetett, ’s eddig fizetett nyug- 
péuziiknek csak felét kapják azért, mivel járandó
ságuk befizetett pénzeikkel mint pénzzel v iszonyban 
sem állanak, és az eddigi szabályok szoros értelme 
szerint ngy is nyugdijuknak már régen le kellett 
v olna szállíttatni. Egyébiránt az ezen Intézet részé
ről már nyugalmazott tagok, ha nőtelenek, vagy 
özvegyek, és kiskorú gyermekeik nincsenek, az 
uj szabályokbau, beiktatásuk óta eltelt éveik szá
mához kiszabott nyugdijukat egészen megfogják 
kapui.— 10) Az özvegyasszonyok házassági jutal- 
mi jövendőre bézárólag 25dik évükig 400 frtban. 
26íól 30ig 250 fr.; 31 tői 35ig 300 fr. 3ötól 4Gig’ 
250 fr. 41 tői 45ig 200 fr. lOíól 50ig ’s ezentúl 1 50 
frtban fognak áUftni, mellyek a’ tett jelentés után 
azonnal, mindazáltal azon feltétel alatt fognak csak 
kifizettetni, hogy az özvegy még férjhez menetele 
előtt nyújtsa-be folyamodását. Az Intézet tagjai 
az eddigi szabályok 37dik szakaszának értelmében 
felszólittatnak , bog)- ezen javaslatba hozott válto
zások iránt véleményüket legfeljebb 1837 inartiusa 
v égéig az Intézet v álasztottságán k postabértói men
ten ti) ilatkoztassák-ki, mire nézve egyszersmind v i- 
lágosan kijelentetik, hogy kik ii) ilatkozásaikathé 
nem küldendik, azok úgy fognak vétetni, hogy 
ezen változásokban megnyugodtak, ’s azokat töké
letesen helybenhagyták. A’ magy ar nyugpénzi In
tézet válaszlottságátói.

A1 m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g n a k  dec. 12 tnr- 
tott kispyííléséből. — I. bemutatta a’ titoknok gróf Mit- 
frowsky Antal v. b. titkos tanácsos és cseh kir. főcancellár’ 
küldeményéből, olmuc/i prof. Koc/.ek Antal által szerkezte- 
íe tt,,Codex diplomatics et epistolaris Moraviae“ első kötetét 
(Ohn. 1S3G. 4 ); s a’ társas ig költségével megindított 
„Komái classicusok, magyar fordításokban ‘ ezínm Gyűj
temény’ Iső kötetét, melly Kazinczy’ Sallusíjiát foglalja ma
gában. II. Gegő Clek I. t. felolvasta azon régi magyar kéz
iratok’ lajstromát . melly eket múlt ősszel Moldvába tett 
tudományos útja’ alkalmával a’ maros vásárhelyi gr.Toleki- 
könyvtárbaa, Mikhá/.án, Csik-Somlyón a’ ferencziek’ Kan
tában a’ minoriták’ tárában, ’s Kolosiért a’ magyar sza- 
b íczéh, valamint némelly magányos hazafiak’ levéltáraik

ban lelt; ’s megbízatásánál fogva egy résznek másoltatá- 
sát is megkezdette a’ in. t. társaság’ számára. III. Egy a’ 
Tudománytár’ számára beküldött természettudományi érte
kezés , a’ hivatalosan előadott véleménynél fogva visszaút 
tasitatott szerzőjéhez; egy a’ külföldi játékszínbe szánt 
vígjáték pedig némelly javítások’ tétele végett rendeltetett 
a’ fordítóval közöltetni.

J a n u a r i u s  2d. tartott kisgyulésében az academia 
a’ Tudománytáik’ ujdon választott szerkezletőinek adandó 
-utasítással foglalatoskodott az e’ végre kiküldve volt vá
lasztmány’ tudósítása’ nyomán , ’s azt meg is állapította. 
II. A’ titoknok beadván az 183öra másodszor kiírt törté
net Írási jutalomkérdésre érkezett négy feleletet, azok szo
kott mód szerint három osztálybeli bírálónak adattak ál
tal. III. Egy a? Tudománytár’ számára beküldött számtu
dományi ’s egy literatúrai értekezés vizsgálat alá bocsá- 
tatott. IV. liajza József r. t. előadására Luczenbacher Já
nos r. t. archaeologiai értekezése a’ Vereben lelt romai 
sírkövekről a’ Tudomány tárba felvétetni; — V. egy ere
deti színjáték pedig a’ megbízott két bíráló” véleményé
nél fogva visszautasílatni rendeltetett. VI. A könyvtár’ 
számára a’ szerzők’ részéről beküldőitek Zeykfalvi id. 
Zeyk János’ munkái (N. Enyed, 1831 — 3. 2 köt.); ’s 
Munkálatai a’pesti nevendék papság’ magyar iskolájának. 
3d- köt. (Pest, 1836.); Kun Pál pápai segéd prof.-tól 
pedig: Antilucretius* lipcsei (1748) kiadása. VII. Végre 
a’ társaság’ kéziratgyűjteményét Kolosvári Sándor kano
nok *s tiszt, tag,  ’s Olgyay Gáspár ns Pozsony vmegyei 
levéltárnok, becses régi iratok’ másaival nevelték.

N a g y  K ő rö s ö n  folyó hónap 4kén a’ pénz- 
szeretet dühétől elbódult két csavargó suhancz egy 
szegény öreg emberre éjszakának idején berontván, 
azt pénze előadására többek közt azzal kénszeríték, 
hogy egyikőjük Sobri, másik pedig Pap Andor vol
na. Mit volt mit tenni; a’ szegény öreg a’ két rab
lónak általadé rajta veszett 80 darab régi két gara- 
sosát ’s mintegy 20 vczíórintját; mellyel a’ gazsu- 
hanezok tüstént bői mellé üitek, ’s a’ korcsmából 
táv óztuk kor a’ régi pénzeket a’ korcsma kútjába 
bán) iák. Egy husáius, kinek titoktartás fogadása 
mellett, cg) ik orozó elbeszélő a’ rablást, bejelen- 
té a’ két szép madárt, kik csak hamar el is fogat
tak. A’ Sobri és Pap Andor elfogatásáról terjedt 
álbír bámulatos néptömeget csódített a’ foglyok’ lá
tására

Kis Dobronyi I s a á k  S á m u e l királyi ta
nácsnok úr, kinek elhunytét már jelentettük, Nagy- 
szekeresi lakában becses életének 72dikében, múlt 
évi december 5dikén szűnt meg lenni, görcsmi- 
rigyben kimúlt Öt hűséges cselédjét egy hét alatt 
követvén. Múlt évi junius ödikán már szélütés érte, 
de a’ melly bői lassanként előbbi erejéhez visszaju
tott. I I u s z  e s z t e n d ő t  töltött a’ derék elhunyt, 
tek. Szatbmár vármegye alispán) ságában; ’s több 
országgyűléseken érdem-teljes követe volt. Test al
kotása kemény, lelke mívelt, elveiben több mint 
állhatatos, józan ítéleteiben nyomás és eg) enes va- 
la ő ;  hol elnyomást gyanított, tánforítbatíanul ví
vott az ellen. A’ köz hivataloktól üres óráiban a
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költészet ’s általában a’ classica liferaturá voltak 
kedves időtöltései; — emlékező tehetsége olly nagy, 
hogy egész leveleket, gondolatokat ’s verseket leg
régibb olvasásaiból hiba nélkül mondott-el. Házi 
dolgaiban pontos, tiszta és csinos; különös jó rend
ben hagyott dolgai bámulást érdemlők. Ki a’ ha
landót, — mire csak emberi tehetség ’s mivelődés 
juthat, abból meri ítélni, — becsülni fogja elhuny
tunk’ emlékezetét.

Főtiszt. Alagovich János, alesperest ’s Magyar 
-Szölgyéni plebánus úr a’ lefolyt 1836 végén meg- 
halálozván, azon 400 aranyon kívül, mellyet test
vérének hagyott, minden vagyonának örököseivé 
a’ szölgyéni szegényeket rendelte végintézetében.

Pozsonyban múlt decemb. 25dikén halt-meg 
Gyürky Ignácz ú r , néhai Ulésházy Sidonia gróf
ilé udv.orvosa, életének 67dik esztendejében. Jól- 
tevő intézetekre 8 ezer frton felyül hagyott végren
deletében.

AUSZTRIA.
Bécs január lOdikén. Velenczéből éppen most 

érkezett hírek szerént nápoli király Ő Felsége ja 
nuár ödikán délutáni 2 órakor kívánt egészségben 
az ottani kikötőbe gőzhajón megérkezett. Ő Felsé
ge, útját Trident felé Vicenzán és Veronán keresz
tü l, Salerno hg kíséretében tüstént folytatni szán
dékozott.

Görzi dec. 16ki<levél szerint a’ hamvvedren, 
mellybe X. Károly szíve tétetett, e’ szavak álla
nak : „Jci est le coeur du frés-haut, frés-puissant 
et trés-excellent Prince Charles-Ie-dixiéme du nőm, 
par la Grace de Dieu Roi de France et de Navarre. 
Mort á Gorice le 6 nov. 1836. Ágé de 79 ans et 
28 jours.“

NAGYBRIT ANNI A.
Az irlandi kincstári törvényszék 1835 júliusá

tól 1836 júliusáig 286 elfogató parancsot adott-ki 
a ’ tizedet fizetni nem akarók ellen.

Edinburgban meghalálozott sir M. Sha\V Ste
wart , Renfrewshire mérsékleti szabadelmü parla
menti követe. E ’ skót grófság képét I. Károly ko
rától fogva mindég az elhunyt famíliájának tagjai 
viselték.

Drogheda reformerei (lilandban) dec. 19kén 
ünnepies lakomával tisztelték-meg O’ Connellt, ki 
nagy dicséretekkel szólott a' mostani kormányról, 
a’ lordhelytartót (Mulgrave lordot) pater pátriáé
nak , Irland attyának ne^ ez te , ’s büszkeségének 
vallá a z t, hogy ő ííly minisíerium jjczolonkja“ le
het. Ezt követék a’ szokott indulatos kitörések az 
orangista ’s tory lordok, kivált Lyndhurst lord 
ellen, ki ifjúságában zabolátlan jakobinus volt, 
majd minden pártok hifehagyotíjává, vén napjai
ban pedig a' tory párt sykophontjává Ion.

Daniel Whittle Harvey, London Southwark 
részének parlamenti követe, a’ M. Chroniclébe ig- 
tatott hosszú levelében kérdőre vonta 0 ’ Connellt 
az irlandi nemzeti egyesület ülésében ellene tett 
megtámadásokért, ’s kitisztítá magát azon szemre
hányásból, mintha hivatal után járt volna. Harvey 
úr már harmadik radikális, kivel 0 ’ Connell mos
tanában meghasonlott.

Bombayból sept. lökéről érkezett tudósítások 
szerint az indiai tengereken sok szerencsétlenség 
történt. Nevezetesen a’ Hugli (a’ Ganges jobb ága) 
torkolatjánál Windsor nevű 1400 tonnás hajó, Chi- 
nába eveztekor, gazdag terhével együtt elsüllyedt. 
A’ hajós nép megmentetett. E ’ hajó Londonban lOO 
ezer fi. stgig volt biztosítva.

Ries Ferdinand „az este a’ Libanonon“ czímü 
új dalmivét a’ londoni Drurylane-színháznak adta- 
á t , ’s a’ hat első előadást maga fogja igazgatni. — 
Londonban dec. 20kán halt-meg Armand Marie 
marquis de la Belinaye, legutolsó azon nemesek 
közt, kik az első franczia revolutiókor Angliába sza
ladtak. Az elhunyt többnyire az angol kormány 
gyámolításából élt. — A’ lólopás, a’ M. Herald sze
rint, igen szaporodik Angliában. Közelebb a’ „Ilue 
and Cry“ (nyomozó levelek jegyzéke) nagy részint 
lopott lovak leírásával, ’s a’ tolvajok elfogójinak 
ígért jutalmakkal volt tele. — Cumberland Packet 
czímü lap írja, hogy közönséges utakon járó sze
kerekhez mozgony találtatott-fel, mire a’ feltaláló 
Angliában szabadalmat ny ert, ’s a’ jelesebb szárazi 
országokban és egyesült statusokban is szerezni 
akar.

Angliában sokáig utálták ’s gúnyolták a’ répa- 
ezukrot, de most már másként gondolkoznak felő
le , ’s London piaczán közelebb lehetett látni angol 
répából Angliában gyártott ezukrot.

Egy angol lap állítása szerint komoly viszál- 
kodás támadt Sussex hg. és fija sir August d’ Este 
közt, ki Berlinben a’ hannoverai thrónörökséget, 
vagy is Sussex hg. törvényes fijának esmertetését, 
olly hevesen követelte , hogy a’ hg. kéntelen volt őt 
megfeddeni, de ez sem használván, a’ burkus ki
rály közbe járását kérte , ki a’ baronetnek tanácslá, 
hogy menjen Angliába. Az ifjú Londonba megér
kezvén, mindjárt a’ hg. udvarlására akart menni, 
de be nem bocsátatott. Ez ügy még fog egy kis lár
mát csinálni a’ világban.

Az angol kormány Serbiába kereskedői con
sult nevezett, ’s e’ fontos hivatalt Hodgez ezredes
re bízta.

FR A N C ZIA O R SZÁ G .
Paris ügyvédsége dec. 23 ’s 24kén nagy moz

gásban volt, mert a’ kir. cassatioszéknek e' napo'n 
az ő függetlenségére nézve igen fontos esetről kel-
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leit ítéletet hoznia. Dupont ügyvéd az eskiitt szék 
által, azért hogy valami tanúkihallgatása miattÖsz- 
szekoczódott vele, ’s illetlen kifejezéseket -használt, 
egy évig felfüggesztetett az ügyvédségtől. A’ cassa- 
tioszék megerősítette az Ítéletet, ámbár Dupin úr 
főügyvéd (kamarai elnök) annak megsemmítését 
javaslotta.

A’ Gazette naponként rendkívüli toldalékok
ban közli a’ Berryer követ számára nyitott aláírás 
szaporodását. A’ legújabb jegyzéken áll: „egy roya • 
lista dáma, ki szünetlen e’ szavakat mondogatja: 
„Óh milly jó volt IV. Henrik!“ 5 francai; továb
bá: „Egy félelem ’s gáncs nélküli royalista, Ber- 
ryer csudálója,“ hasonlag 5 francai.

Lipona grófné Francziaországba utaztának 
egyik oka, mint a’ Gazette des Tribunaux állítja, 
az volt, hogy Neuilly uradalmat, a’ király mosta
ni mezei lakát, visszakövetelje. Neuillyt Berg nagy- 
herczegné vette, még mielőtt nápoli királynévá lett; 
azután Napoleon rendetlenségből a’ koronái uradal
makkal egyesítette; Később XVIII. Lajos az Orleans 
háznak adta cserébe. Muratné asszony jogát bizo
nyosnak mutatják a’ laistromok ,* csak a’ felett van 
még vita, valyon a” császári igazságtalan ragado- 
zás terhét a’ civilliste vagy a’ kincstár tartozzék-e 
viselni. Muratné asszony egy milliót követel Neuilly- 
ért, ha a’ király meg akarja tartani mezei lakát.

Galignani Messengere szerint Parisban dec. 26- 
kán a’ hó és fagy miatt minden köz és magános 
építkezések félbeszakadtak, ’s közel 10 ezer mun
kás maradt foglalatosság nélkül. — A’ thrónbeszéd- 
nek Alibaud merészletét és Francziaország szerete- 
tének jeleit érintő pontjához hevenyében e’szavakat 
toldotta a' király: „mellyekkel engem most is kö
rülvettek az urak.“

Francziaország tiszthatóságai ministeri körle
vél által felszólítattak a’,kerületeikben találkozó va
kok jegyzékinek beküldésére; a' status hihetőleg 
gyámolítást szándékozik rendelni e’ szerencsétlenek 
számára. Az illy jegyzék Boulogneból már megér
kezett, hol 3 2 vak találtatik, kettő vagyonos, ket
tő szőkén élhet, a’ többi szegény. E1 32 vak kö
zűi csak 6 született a’ folyó században, miből azt 
következtetik, hogy a’ vakok száma fogvottFran* 
cziaországban.

A’ franczia akadémia dec. 29diki ülésében a’ 
nem rég elhunyt Raynouard úr helyére Mignet urat 
választotta tagjának*

Meunier, mint a’ dec. 29diki Moniteur írja , 
mintegy 23 esztendős. Nevének kitudása így tör
tént: A’ merészletnek híre futamodván Parisban, 
egy kereskedő azonnal aggodalomba esett túlságos 
véleményű kisöccsének eltűntén, ’s a’ tiszthatóság
hoz sietett, szembe állítatását kérvén az elfogott

személlyel. Gyanítása nem volt alaptalan, mert á*
fogolyban csakugyan kisöccsére esmert, ki maga se 

1 tagadta nagybáttya bizonyítását. Meunier viselete 
í igen megváltozott; tegnap úgy látszék kábultság 

fogta-el ’s csak gonosz tettével bíbelődött; a’ hozzá 
intézett kérdésekre így felelt: Tegyetek, gondolja
tok , hidjetek , a’ mi tetszik; akár büntetésre mél
tó vagyok, akár nem , akár vannak bűntársain), 
akár nincsenek, nektek semmi mondani valóm sincs. 
Az őrök eleséget adtak szájába; de azt nemfogad- 
ta-el, hanem az asztalra tétette, ’s onnan akarta 
fogaival felenni E’ környületekoda mutattak, hogy 
lelki tehetségei igen meg valának rázkódtatva, 
vagy hogy e’ gyermekségek kel csalni akar. Ma már 
összefügve felelt Zangiacomi úr kérdéseire. Első 
vallomásaiból reményű a’ nyomozó bíróságé’ ször
nyű tett igazságának ’s eredetének felfedezését. A’ 
gyilkosság helyén elfogott személyek szabadon bo
csátanak , hanem mások befogattak. Meunier vallá, 
hogy ifjúságában szinte könyv nélkül megtanulta 
Anquetil francziaországi történetét, melly az Or
leans házat Francziaországra nézve igen ártalmas
nak festi , 's e’ támasztott benne gyülölséget e’ ház 
iránt. A’ király meggyilkolását már rég forralta, 
’s csak érettebb korára várakozott.

A’ király nov. 30kán költ rendeletéi által 
Donnet urat bordeauxi érsekké, Letourneur urat 
verduni, de la Croix urat gapi püspökökké ne
vezte.

TÖ RÖ K O RSZÁ G .
Konstantinipol ban, mint dec. 21 ki tudósítások 

mondják, a’ folyvást tartó lágy idő m iatt, török 
’s frankok közt egyaránt terjed a’pestis újra. Milly 
nagy dulást teszen ez ostor csak onnan is megtet
szik, hogy a’ Donizetti karnagy felügyclése alatt 
lévő nagyúri hangászkarnak ötven tagja közül har- 
minezhetet rhgadt-el. Hassan Mazher Efendi is, ki 
Blaque elhunyta után a’ Moniteur Ottomant szer
kesztette, pestis áldozat jává le tt.—  A’ nagyúr szü
letésnapját dec. 2 1 kén ágyulövések hirdették a’ fő
városnak, ’s este a’ Bosporus partján kivilágítattak 
a’ házak. — Said basa, a’ sultan második veje, 
nem rég a’ nagyúri őrség és seregcsapatok muschir- 
jává neveztetvén , hogy magasb rangja legyen most 
ismét Anatolia seriaskerévé neveztetett, ’s Kisasia 
muschirei és ferikei utasítást kaptak, hogy a’ had
sereget illető ügyekben neki tegyenek jelentést. — 
A’ fekete tenger melléki várak felügyelete Ibrahim 
beyre bízatott.

S W E IZ .
Zürichben dec. 26dikán hunyt-el Nägeli Hs. 

György, philosophia doctora ’s híres daimő-szer. 
kcsztő, ki a’ hangtudomány mély philosophiai fel-
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fogása által az éneklés mivelése körül nagy érde
meket szerzett magának.

O LA SZO R SZÁ G .
Dr. Bovvring, dec. 22ki tudósítások szerint, 

Romában volt, ’s Kestner hannoVerái üg\ vivő ál
tal több angolokkal egy ütt bemutattatott ő szentsé
gének. Innen Nápolba szándékozott az ottani kor
mánnyal kereskedési egyezést kötendő. D. Miguel 
az érintett nap istentiszteleten volt a’ pápai kápol
nában. A’ Lissabonban keringett, ’s állítólag D. 
Migueltől Villa Strozziban oct. 21 kén költ procla- 
matio hamisságát maga a’ datum mutatja, mert D. 
Miguel akkor már nem lakott az említett palotában, 
előbbi lakhelyét pedig csak nem fogta volna oda 
írni. E’herczeg proclamatióji mind más toliból foly
nak , ’s egészen más nézetekből bocsátatnak közre,, 

S V É C Z IÁ .
A’ norvégi storthingban dec. 2kán a’ vámtör

vény vitatásakor Gram úr „a* norvégi alattvalók“ 
kifejezés helyett „nonégi lakosok,“ Aaruy pedig 
„norvégi polgárok“ szókat javasiák tenni Falsen 
nem tartá szükségesnek a’ változást,. mert az „alatt
való“ az alaptörvényben is előfordul; de Conradi 
tiszteletben kíváná tartani az alaptörvény logikai 
nyelvhelyességét, hol az „alattvaló“ kifejezés csak 
akkor használatik, mikor a’ status régibb viszonyá
ról van szó, midőn pedig a’ mostani viszonyok em
lítetnek, mindég a’ polgár szó jön-elő. Aaruy javas
lata elfogadtatott. Az alattvaló szó az alaptörvény
nek csupán 92ik czikkcíj ében fordul-elő, meliy a’ 
hivatalra nevezhető szernél) ékről így szól: „Hiva
talokra a’ statusban csak olly norvégi polgárok ne
veztethetnek , kik az evang. lutherana vallást vall
já k , az alkot vány és király iránt hűséget esküdtek, 
s a’ hon nyelvén beszélnek , vagy az országban olly 

szüléktől származtak, kik akkor már status alatt 
valóji voltak.“

SPANYOLORSZÁG.
Madridi dec. 20ki tudósítás szerint a’ cortes 

három nap óta vitatkozik az általános vetőn, mi
nek Olozaga úr másokkal együtt élénken ellensze
gült, a' ministerium pedig szintolly élénken pár
tolja azt Olozaga úrnak ez úttal kifejteit talentuma 
oda mutat, hogy ő rá még nagy jövendő várako
zik. Narvaez még is Madridban van ; az utóbbi cor- 
tesülésben egész formaruhában jelent-meg, ’s a’ leg
nagyobb figyelemmel bántak vele. Cadix és Barce
lona lakosainak gondolkozása miatt nem kis aggo
dalom mutatkozik.

A’ Journal du Commerce Madridból*dec. 24- 
kéiol e’ tudósításokat írja: „A’ kormánynak rend
kívüli hatalmakat engedő törvén)' ma délben hir- 
detett-ki az alkotván) i piaczon , mire éppen jó idő
pontot választott a’ ministerium, olly tudósítást Né

vén Barcelonából, hogy az ottani kereskedő kar és 
nemzeti őrség kész minden törvényelleni opposi- 
tiót letorlani; Barcelonától ugyan is legnagyobb el
lenállás váratott e’ rendszabályra nézve. A’ belső 
minister igen terhes és boszantó formaságok alá ve
tette a’ Spanyolországban tartózkodó idegeneket. 
A’ cortes mai ülésében Calatrava úr elbámulva látá, 
miként 90 követ ellenszegült azon javaslatának, 
hogy PioPizarro úr a’ hadministeriumhoz alstatus- 
titoknokká neveztetnék; illy fogadtatást korán se 
várt a’ ministerium. A’ 200 millió erőltetett költsön 
felettébb nehezen gyűl - ’s a’ ministerium , igen nagy 
pénzszűkéiben lévén, az illetőségöket fizetni vona
kodó személyek neveinek nyilvánosságra bocsátásá
val akar a’ dolgon segíteni, de ennek éppen nem 
leend ^árt sikere. E‘ késedelmes fizetők jegyzékén 
olvashatni Miraílores, Casa-Riera, Alcantara mar- 
quisek, Medinacelli, San-Carlos, Frias, Alava 
hgek , Remisa, Burgos, Zarco del Valle ’stb. un. 
neveit. Az 50 ezer ujoncz mindenütt pontosan ki- 
állítatik, de ez új haderő még nagyobb szorultság
ba ejti a’ kormányt, melly a’ mostani katonaságot 
is alig bírja tartani; az 50 ezer ujoncz még több 
költséget okozand, a’ nélkül hogy a’ királyné ügyé
nek használna, mert nincsenek jó tisztek, kik a’ki
állított ifjakat vezérlem képesek volnának. Narva
ez északra megyen osztályával. A’ portugáli sereg
csapat Vittoriába nyomult, munkálatit a’ spanyol 

I seregcsapatokkal egyesítendő. Narvaez elutazta előtt 
megvendégeltetek, a’ cortes elnöke és mintegy 
negyven követ jelenlétében ; a’ kormánytól szabott 
utasításokat kapott a’ fenyíték helyreállítása és a’ 
pártosok üldözése iránt. Alaix osztálya az északi 
sereg főparancsnokának rendelkezése alá adta ma
gát.“ ■

A’ cortes dec. 21,22 és 23ki üléseiben megál
lapította a’ korona általános vétóját, és a’ király
nak azon hatóságát, miként a’ cortest összehívhat
ja , elhalaszthatja és eloszlathatja, de úgy hogy el
oszlatás esetében szabott idő alatt tartozzék újat 
összegyűjteni.

A’ Sentinelle des Pyrenéés írjaTí hogy Espar- 
tero generál decemb. 25dikén reggeli U órakor tü
zes ütközet után, mell) ben a* carlisták sokat vesz
teitek (a1 Móniieur lOOOre teszi a’ veszteséget) 
Bilbaóba bement. Espartero néhány ágyút is nyert 
a’ harezmezején.

BELGIUM
A’ képviselők kamarája dec. 13kán 110 ezer 

emberre határozta az 1837ki hadsereg számát, s 
költségeket szavazott a’ köz szolgálatra addig is míg 
a’ költségi budget megvitatnék. Brouckere úr jelen
té , hogy ez ülésben az 183Ski budget is előterjesz
tetik.
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OROSZORSZÁG.

St. Petersburgban dec. 1 Skút, a’ császár név
napját iinnepiesen ülték-meg. Délelőtt a’ császár, 
cs. familia ’s minden fő tiszt hatóságok ünnepélyes 
istentiszteletre gyűltek a’ téli palota egyházába, 
mellynek végével a’ szerencsekivánatokat fogadta- 
el Ő Felsége. Este kivilágítatott a’ város. — St. 
petersburgi hírlapok számos előléptetéseket közöl
nek a’ hadseregnél; többek közt 29 ezredes gene
rálőrnaggyá, Péter oldenburgi hg. Ő magassága a’ 
birodalmi tanács tagjává, Stroganow gr. cs. pohár
nokká, Gagarin hg. cs. udvarmesterré neveztettek. 
— St. Petersburgnak e’ század elején 220,208 la
kosa volt, 1812benmár 308,474re, 18i5ben424, 
741re, I833ban pedig 442,S9Gra szaporodott né
pessége, ’s az utóbbiak közt férfi volt 301,870, 
fehér személy 141026. A1 házak száma 1833ban 
7976ra ment, 2730 köbül épült. Ochta nevű falu, 
mint 13dik külváros, a’ városhoz csatoltatott. — 
A’ zsidók közt sok tiltott könyvek jővén forgásba, 
császár 0  Felsége parancsot adott-ki, hogy a’ zsi
dók a’ censura nélkül nyomtatott könyveket, vagy 
engedelem nélkül külföldről hozott iratokat egy év 
alatt a’ helybeli tiszthatóságok kezébe szolgáltassák, 
különben szigorú büntetés szál rajok. Minden nyom
tató m űh'lyök, a’ kiewit és wilnait kivéve, eltö
röltetnek. — A’ vasúton minap legalább is 5— 
600 paraszt és szekeres utazott, mi annak jele, 
hogy az orosz nép alsó osztályai nem ellenzik e’ 
hasznos intézetet. — A’ hírlapok nem rég Schemiot 
nevű híres orientalistának ’s az Abassidák története 
írójának halálát jelentették Helsingforsból; de ez 
eset a’ tudós nevével együtt csupa költemény. 

PORTÜGALLIA.
' A’ jV I .  Herald lissaboni levelezője szerint Opor

to Manóéi da Silva Passos (pénzügyi minister), 
Jose da Silv a Passos (amannak öccse), Antonio Diao 
d’ Oliveira , Visconde Sa da Bandeira, J. P. Soares,
J. M. Texeira de Carvalho, Viera de Castro (igaz- 
ságminister), Lionel Tavares, J. Ferreira de Car
valho, Placido Campian, Lumiares gr. és Pinto 
Pastos urakat választotta követeinek. Északon 8— 
900 mig .elista csapong, kik ellen az oportói őrse
reg küldetett, ámbár a’ kormány illy szolgálatra 
nem Örömest fordítja a’ rendes sereget, mert fél 
annak békétlenségétől.

Lissaboni dec. 14ki levelek mind a’ fővárost, 
mind az országot csendesnek írják. A’ cortes meg
nyitása előtt nehezen történik ministeri változás. A’ 
kincstár üres, de a’ tisztviselők olly szerények, 
hogy fizetésüket nem követelik , mi nagy szerencsé
je az úgy is nagy szorultságban lévő kormánynak. 
A’ Nációnál, a’ kormány orgánuma, inti a’ franczia 
doctrinar k é t , ne hidjék az általuk titkon gyámo

lított D. Carlosról, hogy ő , ha győztesen Madridba 
menend, a’ doctrinar rendszert fogná uralkodásá
ban követni; sőt akkor a’ franczia thrónra V. Hen
rik lép, *s Francziaországban is majd így szólnak : 
„Isten hozzád doctrina!“ Ha ezt a’ doctrinarek át 
nem látják, úgy igen rövidlátók. — Mur^a de Pa- 
noyából Írja az említett lap , hogy ott egy em ber, 
ki magát D. Miguel embáttyának (kivel t. i. egy 
emlőt szopott) nevezte, lázadást akart támasztani, 
de először a’ bitorló hajdani párthívei által árultatott- 
el, ’s a’ tiszthatóság kezébe került. Ponte de Limában 
fegy veres pártosok jelentek-meg , de Arcos kerü
letben szétverettek, ’s nehány el is fogatott közü
lö k .— Egy Antonio Lopez Vieira de Castro minis
ter aláírása alatt költ végzet szerint Portugal afri
kai gyarmatai három kerületre, u. m. capo verdei, 
angolai és mosambiquei kerületre osztatnak; Tho- 
mé és do Principe szigetek Joao Bautista d’ Ajuda 
várral külön kerületet alkotnak; az asiai birtokok 
a’ keletindiai statusokhoz kapcsoltatnak. Mindenik 
kerületbe egy kormányzó neveztetik főkapitányi 
rangal.

NÉMETORSZÁG.
Lipcséből dec. 25kén írják, hogy az ottani 

könyvkereskedők biztosságot küldenek Dresdába, 
az új censurai törvény felfüggesztését vagy legalább 
megszorítását kieszközleni az országgyűléstől; mert 
Lipcse a’ német könyvkereskedés középpontjává 
emelkedvén, chez arányos szabadsággal is kell él
hetnie ’a censurai dolgokban, különben könyvke
reskedési börséje üres álomképpé válik, ha az ed
digi szabad sajtótörvény meg nem tartatik; egyéb
iránt Szászország az újabb korban olly szív bői hó
dolt kormányának, hogy az új törvény által ipar- 
jára vetett szoros féket éppen nem érdemlette-meg. 
Már sok jeles könyvkereskedő készül Lipcséből el
költözni.

Hamburgba a’ dec. 23ki posta Lowther lord
ról illy felvilágosítást hozott Angliából: E’ személy 
több évek óta űzi az illy csalfaságot. 18l9ben egy 
londoni pénzváltó ház neve alatt ál kötelező leve
leket csinált Perrégaux, Lafitte és társa párisi ke
reskedő házak nevére, miért öt évi kínos gálya
rabságra ítéltetett, de a’ király egy évet elengedett 
büntetéséből. Ezután Brüsselbe ment, olt is hason
ló csalfaságot követett-el, ’s szinte Öt ét i kínos 
munkára ítéltetett, de a’ király kegyelméből fel
mentetett a’ kínzás alól ; később Ostendébő! Angli
ába vitetett, nem sokára visszatért Holland
ba, hol ráesmertek, ’s Burkusországba akarván 
menni, rendőrség által kísértetett a’ határszélekig. 
E’ közben mindég Stanhope , Dundas , Freemantle 
’stb. nemes neveket viselt. Portugálban úgy látszik 
Stanhope őrnagy neve alatt űzte m ivét, ’s az igaz-
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ság kezéből kisuhant. Velenczében John Lowther 
név alatt szinte csalásokat ’s meghamisításokat kö- 
vetett-elt. Most is e’ nevet viseli, de megvallja, 
hogy a’ hamis hitelező leveleket maga csinálta, mit 
eleinte Bennet nevű ügyvivőjére akart kenni. A’ 
vele lévő asszony őt minden útjában kísérte külön
böző nevek alatt.

Szász-Altenburg Eduárd hgné , született Ho- 
henzollern - Sigmaringen hgasszony, Ansbachban 
dec. 21 kén egy hgasszonyt szült szerencsésen, ki
nek keresztannya, bajor királyné 0  Felsége, neve 
pedig Terézia leend.

Birsteinból, Hanau tartományból, dec. 20kán 
ez esetet írják : Gettenbachi lakos Jäger Adám fe
lesége dec. lOkén Wachtersbachból Waldensbergbe 
szándékozott menni. Útjában, mikor éppen a’ ha
lastói malom mellett fekvő kis halas házhoz ért, 
havazni ’s kemény szél kezdett fújni, ’s a’ vihar 
ellen menedéket a’ halas házban keresett, melly- 
nek ajtaja nyitva volt. Alig hogy oda belépett, a' 
kemény szél rá csapta az ajtót, ’s ki nem jöhetett 
a’ balsorsai járó menedékből. Az emberek jöttek 
mentek, de senkise akart a’ szegény kiáltozónak 
szabadítására menni; mindenki elsietett mellette, 
mert a’ vidéken közönségesen hitték, hogy a’ ha
lastónál , mellybe ezelőtt három ember fult-be, kí
sértenek. A’ halas házban hét napot töltött a’ sze
gény asszony étel ’s ital nélkül. Dec. 17kén végre 
a’ gondviselés egy embert vezetett a rra , ki a’ ha
lastónál valami nyöszörgést, ’s abból e’ szavakat: 
Hozzatok vizet, különben meg kell halnom! hal
lotta. Eszébe jutván a’ hely rósz h íre , Wittgen- 
bornba szaladt, ’s ott elbeszélte kalandját. Dec. 
18ka reggelén a’ halastói malom birtokosának is fü
lébe ment a’ történet, ki azonnal minden cselédeit 
összegyűjtötte, botokkal, póznákkal felfegy verzette, 
’s a’ halas házhoz ment velők, hol a’ szegény asz- 
szony majd nem fél holtan találtatott. Jó ápolás 
mellett még reményihetni felgyógyulását.

Frankfurtban a’ Timrn-Taxis herczegi főposta- 
hívatal ujságküldözőségénél, a’ közelebb megjelent 
újságok árjegyzéke szerint, 1837re 167 német po
litikai újság eránt tehetni megrendelést, mellyek 
közűi 36Schweizban jelen-meg. Nem politikai, ha
nem literariai, vallási ’stb. tartalmú német idősza
ki iratot pedig, a’ héti lapokon kívül, 467et kap
hatni ugyanott.

Bambergi dec.30ki tudósítás szerint Dr. Wirth 
elillant. Az ürügy alatt, hogy Schwarzenbachba 
megyen az ünnepeket tölteni, eltávozott házától, ’s 
többé vissza se té r t , Schwarzenbachban pedig nem 
is volt. — Thorwaldsen Romában a’ bajor koro-

naherczeg számára most készíti schwabhoni Kon- 
radin szobrát; Hector bucsuzását már elvégezte, ’s 
e’ munka közönségesen csudáltatik.

Orosz császár O Felsége Rudberg ezredes által 
szerencsekivánatit kiildé az oldenburgi nagyherczeg 
0  k. magasságának Amalia hgasszony görög király 
0  Felségével történt összekeléséhez; Görögország 
királynéjának pedig orosz császárné Ő Felsége ré
széről a’ Sz. Katalin-rend díszjeleit adá-át az emlí
tett ezredes. >1

Dresdából dec. 2Sdikán ezt írják: Friedrich
stadtban az elhunyt Antal király emléke, mellynek 
talpköve tavaly az ő 18ik születésnapján tétetett- 
le, tegnap délelőtti 11 órakor, király, királyné Ő 
Felségük, ’s a’ többi fóuraságok, a’ statusministe- 
rek és temérdek lakos jelenlétében takartatott-ki. 
A’ jól talált, vasból öntött, ’s mintegy 12 mázsa 
nehézségű képszobor, 68 mázsányi sikárlott gránit 
talapon nyugszik, mellynek előoldalán érez bet' k- 
kel e’ felírást olvashatni: A’ jó Antalnak Friedrich
stadt lakosai dec. 27kén 1835.

A M ER IK A.
Mathews ú r , az egyesült statusokban jeles tör

vénytudó , ’s új Orleans főtörvényszékének elnöke, 
nov. 14kén megholt. Johnstown nagy része, Új- 
york statusban, nov. 25kén megégett. Egy hírlap 
arra kéri a’ praesidenst, hogy a’ jövő congressus- 
hoz rövidebb üzenetet intézzen, mint eddig, ’s a’ 
törvényhozók rövidebb beszédeket tartsanak, mert 
Amerika most verbokratiai (szókormányi) időszak
ban é l, ’s ha ez így tart tovább i s , majd lehetlen 
lesz a’ szódagályból kivenni, mi történik a’ status
ban. Egy amerikai utazó állítása szerint a’ keletin
diai társaság Longwoodol S. Helénán egészen el 
hagyja pusztulni; a’ szobában, hol Napoleon meg
halt, malom építetett. — Új Drleansból nov. 28- 
kán költ levél, az új-yorki Courierban, a’ texasi 
ügyekről így nyilatkozik: Új Orleansban attól fél
nek ne hogy a’ kereskedés Mexicóval félbeszakad
jon , mert ebből évenként két millió dollárnyi ha
szon van; azonban ezen legkevésbé se aggódhatni, 
mert se a’ mexieóiak nem küldtek seregcsapatokat 
Matamarosba, noha ezt a’hírlapok állították, se a’ 
texasiak nem mozdultak-meg a’ Labaca folyam mel
lől. A’ texasi kormánynak már nincs szüksége ön
kéntesekre, az ajánlkozókat ugyan elfogadja, föl
det ’s munkát ad nekik oily feltétellel, hogy szük
ség esetében katonáskodjanak, de ez eset nem igen 
jő-elő Texas csupán földművelőknek, kézmivesek- 
nek és napszámosoknak különösen pedig lányok
nak látja szűkít, de a’ mexicóiaktól, míg hat hadi 
hajója van a’ tengeren, semmit se fél.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted Ga 1 v á csy . Zöldkertutcza sz.
Nyomtatja T r a t t n e r -  K á r o l y i  Urak’ útezája G Í2  szám utalt.
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F ig y e lm e z te té s .
A’ sietve előfizető t. ez. Olvasóknak még Nemzeti Újságunk’ teljes számú példányaival 

szolgálhatunk. Az előfizetést későbbre halasztók csak a’ megrendelés’ napjától kaphatják újságle
velünket. A’ H azai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdetések’ félévi ára Pes
ten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 ; borítékban 9 ; postán pedig 10 v. forint. Velin 

.dány 4  forinttal drágább. Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kuitsár Istvánná zöldkertutezai 4 8 9  
szám alatti házában; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál.

Ä  Nemzeti Újság hivatala.

Heckenast Gusztáv
magyar és külföldi könyvkereskedésében

(Pesten, váczi utcza 39. szám)

épen most jelent meg:
A' B u d a  é s  F e s t  k ö z t

építendő

Á L L Ó  H I D
tárgyában kinevezett

országos küldöttség
in  u  i i  Iá á  I a t a l

Első közlemény
nagy 8 rét. Velinpap. csinos borítékba fíizve 1 for. peng. (2)

U j k ö n y v .
A’ Gazdasági-Egyesület’ folyóiratának ez évi Iső füzete a’ sajtót immár elhagyván, alul

írottnál mindenkor megszerezhető. Tartalma: I. A’ Gazdasági-Egyesület’ támadása, történetei, ’s 
jelen állapot ja ( Kacskovics Lajos) Iső laptól GSig- II. A’ Magy. Gazd Egyesület’ szabályainak 
ter\e  69— 83. III. Gazdasági - egyesületek és intézetek (Török J ) 84 — 95. IV. Észrevételek a ’ 
pesti vásárokról, ’s ezeknek szabályozásáról (Kappel Fridrik ) 9 6 — 101. V. A’ merinos, vagy 
seJyembirkafajok’ elneveztetéséről ( Bartosságh József) 102— 123. VI. Nehány tekintet Magyar- 
ország1 fotdinivelésére (Klauzál Imre) 124— 147. Értesítő. Gőzeke. 148. lap. Ara postapapiroson 
40 kr. p. Velinen 50 kr. p. p. Pesten, Julius’ 13dikán 1837.

K acskovics L a jos  m. k. 
g egyesületi titoknok ’s szerkesztő 
lakik a’ zöldfautezában 373. sz. a. (1)

(2) Ä  Regctő-Honműve'sz sz é p 
m ű v észeti fo lyóiratnak  je len  fé l év i fo ly a m a tjá -  
ból m ég  n éh ány te lje s  szá m ú  p éld án yt leh et 
m egren d eln i. £ 3^

Második félesziendd. 1837..

H íradás*
A’ POLGÁRI ÉLETHEZ VALÓ LEXK 

CON író ja  részéről illendő tisztelettel je len te
tik az érdemes Közönségnek, hogy már az 4
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munkája’ első darabja Debreczenben kijött; 's 
példányai két két pengő forinton leendő osz- 
latgatás végett, résszerint ott helyben orvos- 
Doctor és Physicus tek. Zilahy Sámuel urnái 
tevődtek le, résszerint ide Székelyhidra vágy
nak Patikárius Penkert Mihály úrhoz szállít
tatva. Költ Székelyhidon, julins 4kén 1837.

T. n. Bihar vármegye 
rendes Physicusa 

Dr Gombos Dátiiel m. k. (3 )

(3) Figyelmeztetjük azokat, kik-
nek a’ „ R a j£ O Í < U o k u-ra előfizetni szives 
szándékuk volna, hogy teljes szánni példá
nyokkal még szolgálhatunk. Ára postán küld
ve 5. p. for. (3 )

(1) Árverési hirdetmény. Tettes
ns Heves vármegyében az Alinásy nemzetiség 
Török Sz. M iklós mezővárosában az uradalmi 
ser- és pálinkaház minden hozzá tartozó esz
közökkel ’s ahoz való szántóföldekkel 's rct«• k- 
k« | e’ folyó e s 't . augustns hónap 7kén (az az 
hetedik augustusit m hétfőn) reggeli 10 órakor 
Török Szent Miklóson az uradalmi épületben 
3 vagy hat esztendőre (a’ mint a’ haszonbér
lők kívánni fogjak) árverés utján árendába 
fog adafta’ni.

Melly helyre cs napra a’ kihérleni szán
dékozók 200 for. p. p. bánatpénzzel felkészül
ve megjelenni ezzel hivatalosok , addig is a1 
szerződési feltételeket a* família Fiscalis urak
nál , Pesten Uorváth József urnái az urak ut- 
czájában, Trattner-K árolyi házban; — Gyön
gyösön Fgyed Imre urnái; — Török Sz. Mi
klóson pedig az uradalmi tisztségnél meg lehet 
tudni. (3 )

( 1 )  M é n e s  e l a d á s .  T. Pest várme
gyében Sóit és Akasztó közt fekvő Tetétleni 
pusztán, mintegy 1 18 darabból álló ménes el
adandó, a feltételek iránt értekezhetni ügyész 
Heged ős Lajos ú rral, Pesten vármegye tiíczá- 
ban 5S4dik számú házban. 03}

Hirdetés. A’ nagy méltóságú ma
gyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből közhí
rül adatik , hogy a’ kir. koronái Ó-Buda me
zővárosban 12011 ncgyszeg Ölnyi belső telken 
fekvő selyem-szövő épületek, egy 8 szoháju 
lakházból, két konyhából, egy éléskamarából, 
egy pinczéből, egy szerszámokra megkivánta- 
tó kam arából, egy műhelyből, egy 2 tehénre

való istállóból, egy színből a’ galléták’ bevál
tása, és egy kemenczéból azok’ leölése végett; 
továbbáegy emeletes tojásdad épületből, melly- 
nek alsó része 31 kcmenczével van ellátva a’ 
selyem legombolitása végett, felső emelete pe- 
dig a’ galléták’ tartására van szánva; végre egy 
kemenczével és üsttel ellátott selyem-kifózé»- 
re szánt épületből állók, minden az inventa- 
rium szerint ottan találtató eszközökkel együtt, 
a’ kir. kamarai praefectoratus irószobájában 
Ó Budán folyó észt. julius 24kén reggeli 9 óra
kor tartandó nyilvános árverés u tján , a’ leg
többet ígérőnek következő feltételek alatt örö- 
kösen el fognak adatni: u. m :

a. ) Az árveréshez, legfelsőbb parancfolal 
következésében, csak ollyanok bocsátatnak , 
kik magokat lekötelezendik, hogy az épii'eta- 
ket selyem kezelésre forditandják.

b . ) Az árverés utján kitudandó és törvé
nyes biztosítás m ellett, két esztendő alatt há
rom egyenlő részekben, a’ szokásban lévő ka
matokkal együtt fizetendő árron kívül, a’ leg
többet Ígérő, mint jövendőbeli tulajdonos, tar
tozni fog a’ földes uraságnak in recognitionem 
juris dominalis esztendőnként 20 forintot pen
gő pénzben fizetni, a’ köz terhek1 viselésére 
nézve pedig az ország törvényei kötelezését, 
ügy szinte a’ földesuraság' törvényhatóságát 
elismerni.

c. ) Minden árverő tartozik az árverés el- 
kezdődése előtt 500 ezüst forintot kész pénz
ben le ten n i, melly summa azután a’ vevőnek 
első fizetési rátájába számitatik, a’ többieknek 
pedig az árverés’ végével visszaadatik.

d. ) Minden épületek tüstént által fognak 
adatni az árverés után a' vevőnek a' fent ne
vezett telekkel együtt.

e. ) A’ közelebbi viszonyok ’s töbhi felté
teleket meg lehet tekinteni az ó-budai prae- 
fectoratus’ irószobájában, valamint mind az 
érin te tt épületek minden órában megnézhetők. 
Költ Budán, julius őkén 1837. (3)

(2) Árverés juhok és lovak iránt.
Méltóságos gróf Eszterházy Mihály tallósi ura
dalom gazdaság hivatala közhírül adja, hogy f. 
észt. augusfus 7kén reggeli 9 órakor TaJlósou 
közel Csallóközhöz ’s egyóra járás Gaiánta 
mezővárosától fölöttébb való 1. 2. 3 s 4. esz
tendős 1500 anyabirkák 1000 örök , és 600 
idei anya ’s ürii bárányok valamint is 10 
anyakanczák és egynéhány csikók televerü an
gol monyasokíól szárm.vzandókY legtöbb Ígé
rőnek kifizetés mellett elfognak adatuk (5}
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Folyó évi ©ctoher’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a’ 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása,
m ellynél

m inden n yereség  Uész pénzben  áUand 9
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat,
m ellyért váltságul ajánltatik 200,000 for. v. ez.;

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat,
vagy váltságul 5 0 , 0 0 0  for. v. ez.

A’ többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25,000, 12,500 , 6,500, 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,

1,750, 1,500, 1,000 , 500, ’stb. és
4 , 0 0 0  darab arany,

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
5 0 ^ , 5 0 0  for. v. ez. vagy 203,000 for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valamint a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

185,000 forintot v. ez.

A’ következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok’ száma öszvesen csak 132,000 da
rabot tesz.

Hogy azon 507,r00 forintnyi nyereségek, mellyek e' lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben állanak, ’s abban semmi névszerinti becsii sorsok nem kináltatnak.

Hogy 40 eladó sorsok’ véte lén él, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az ember, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.

Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valamint a’ veres ingyen-nyerő sorsok i s ,  m ellyek  
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek  
közt egy 25,000 forintot nyerő, ki ezenkívül még 500 sárga jutalom - sorsot kap, mellyek- 
nok legalább 1000 darab aranyat kell nyern iek ; *s bogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 127# íor. v. ez.
CoitU DL Jla és társ.

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és Liedemailll B. Ferencz rőfös kereskedésében , ,,a’ szép magyarnéhoz.“

~  , , , Rácz-Becse mezővárosában, melly lakásra alkat
(o) özalsasíöld bérlésé. 62} láncz matos épületekkel, a’ többi között egy nagy 80 

(2200 Q öllel számítván) szállás fö ld , 3. Tisza fo- darab szarvas-marhára alkalmaztatott istállóval,
lyó mellett fekvő váltságos kir. koronái Ó- vagy egy szép megnemesitett gyümölcsös- és vetemé-
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i>ves kerttel ellátva, és az egész épület magos 
fallal békeritve vagyon, minden órában szabad 
kéz alatt 12 azaz  1849dik esztendeig haszon* 
bérbe ki- vagy illendő megegyezés mellett örö
kösen is eladandó. A’ megvevő nagyobb részét 
a’ lefizetendő sommának 6 for. törvényes kamat 
mellett magánál is megtarthatja. Nagyobb tudó
sítást ád és elfogad bérmentes leveleken a’ Rácz- 
Becsei cs. kir. postahivatal. (3)

(2) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu
kir. magyar udvari K intstár rendeléséből köz
hírül adatik ; hogy szabad kir. Temesvár vá
rosa saját mehallai helysége 6 egymásután kö
vetkező esztendőre; nem külömben a’ követ
kező haszonbérek, úgymint a’ három kerekű 
Sz. györgyi, a’ két kérkerekü Szent-miklósi 
cs a* Szent józsefi lisztőrlő-malmak ; a1 héli 
és esztendei vásári jövedelem , a* halászat, 
a’ városházban lévő pincze, a’ kissebb polgári 
rét ’s végre az utczák és piacz tisztittatása, e’ 
folyó 1837dik esztendő november első napjá
tól kezdve, három egymás után következő 
esztendőre bérbe fognak adatni. A’ nyilvá
nos árverés augustus lső napján a’ városhá
zában a* szokott reggeli órákban fogtartatn i, 
liol is a’ feltételek láthatók. Az em lített kö
zönséges árverésre megjelenni kívánóknak 
sinór m értékül szolgálván bogy a’ mehallai 
jószágra a’ megkívántaié bánatpénz S53 fr.; 
a ’Sz. györgyi malomra 1510 fr.; a’ Sz. miklósi 
malomra 1250 fr.; a’ Sz. józsefi malomra 800 fr.; 
a’ béli és esztendei vásári haszonra 200 i fr.; 
a’ halászatért 2 fr. 36 kr.; a' pinczére 12 fr.; és a’ 
polgári rétre 18 fr. 54 kr p.p. határoztatott meg. 
Költ B udán, julius 2kán 1837. (3)

( 3 )  Hirdetmény, a’ nagyméltóságu
kir. magyar udvari Kamara’ rendeléséből ezen
nel közhírré téte tik , hogy e’ következő szabad
kir. bánya Nagy-Bánya városa saját haszonvéte
le i, úgymint a’ helypénz, a’ horpataki és f< Iső- 
ujfalusi korcsmák, a’ laposbanyai malom, nem
különben a’ husvágás és bormérés, tov ább az 
éjszaki crdo-kerülelbelí vadászat, és végtére a’
városházban lévő pincze,. három egymásután

következő esztendőre bérbe fognak adatni. Kik
nek tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, azok 
e’ folyó esztendő augustus lső napján a’ fenneve
zett városban tartandó nyilvános árverésre szük
séges bánatpénzzel felkészülve ezennel meghi
vatnak. Költ Budán, junius 27kén 1837. (3)

(3) Építések hirdetése. Tekínte-
tes ns Posega vármegyében kebelezett ajta?os 
hagyományi kutyevói uradalomban folyó eszten
dei augustus 28kán ugvan Kutyevó mezőváros
ban árverés utján következő építések fognak a’ 
nagyméltóságu magyar kir. hely tartó Tanács ál
tal helyben hagyott tervek és költségek számzá
sa szerint a’ legkevesebbet kívánó épitő-mester- 
nek —  a’ nagyméltóságu magyar kir. helytartó 
Tanács jóváhagyása fentartásával általadatni, 
úgymint: a’ néhai kutyevói Jezsuiták lakháza 
kerítésének kijavítása, mellyre 1360 for. 23 kr. 
ezüstben — a’ kutyevói kádár-műhely kijavítá
sa, mellyre 381 for. 47 kr. ezüstben — a’ ku
tyevói főtiszti lakházhoz tartozó istállónak építé
sé , mellyre 1102 for. 57^ kr. ezüstben — a’ 
kulai erdei tiszt lakházának kijavítása, mellyre 
345 for. 5^ kr. ezüstben, — két kufyev ói malom 
istállónak építése, mellyreöOl for 13J kr. ezüst
ben — és a’ kulai malomhoz szükséges zúgó- 
nak építése, mellyre 67 for. 3 kr. ezüst pénzben 
számíttatott. — A’ kik tehát ezen építéseket 
felválalni szándékoznak, ne terhe’tessenek a’ 
fentebb kitett napon és helyen 10 forint százfúli 
bánatpénzzel megjelenni, a’ hol az uradalmi fő
tisztnél a’ fentebb említett terv eket és számzáso
kat, nem különben a’ kötendő szerződésű« k fel
tételeit is minden nap megtekinthetik. Költ Pécs- 
váradján, 1837dik esztendei junius I6kán.

P r i b é k  F e l i x ,
K. II. Főtiszt. (3)

Pénzfolyamat : Pécs, juh 12kén: 5 petes staínskötelez. 
10.H; 4 petes ÍOO ;̂ 3 pétes 76t3 * * * * * 9x ; 1834diki statu* 
köles. 577tÍ; 21 petes bécsvárosi banküköt. 6-61; bank
részvény 1371.

Dunuvizállús: juh 13kán: 8y 4" üy/y — 14kén: 7l l l yy 
6"' — 15kén: 7' 10" 6'"

G a b o n a á r  P e s t  \ s m á s  v i d é k i v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  m é r ő j e  v á l t ó  g a r a s b a n .
J u n . . \ buzv k é 'n z f ! rozs  ! -  rpa za b k ii k ii r köle» ti J u t .  1837. j búza  k é t s z e . 1 r o z .  i árpa 1 zab k nkur- l  k ó la .

28án CTnglivár 1 , 86-8 ; | 70-«« í «7-58 40-37 ! 94-90 1 — ’>án L o í o n c z | 90 | 65 | 56 1 50 -6 -  1 -
30án N.Bec&kszek | 80-70 | 65-60 1 1 40-10 35 | 65-60 1 Ten U j - B e c s e j 80-70 | — | _  30-25 | 35- 0 — 1 —
30áu Arjid 1 «6 ( 6 0 1 | 50 3« | 60 i — 8án S z e g e d J 85-80 | 70-65 | 60 1 »5 35 70 | 70
Juj. lén Péc* | 70-r0 | 52 I «  | 40 | 30 65 ; — 8:»n Fejervár | 7S-70 | 85-60 59-48 | 45-44 33-30 70-65 |"0-65
lén Baja, | 80-67 | 57-50 47 | •a i " S7 i"  53 ■1 - 8áa Komárom | 82-66 | «*-*5 | 53-40 | 40-38 31-31 | — | —
4 en  D e b r e c z e * (llO-.OOI 80-70 | 55-;0 f 40 | 40 1 80-70 85-80 Pa,« j u l .  14 iu | 90-8- I 63 50-41 j 40-30 1 31 -4 6 7 4 - 6 0  j —
5én tejéíTá* | 7--70 |( d8-5J .6-4*] 33-30 í 70. í ~ ■
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T U D Ó S Í T Á S O K .
6 .  s z á m .  P e s t e n  s z e r d á n  B o l d o ^ a s s z o n y h ó  i§ k á n  1 S 3 7 .

Ma«yarorsz<lg és Erdély (Nyáry An tál báróságra emeltetik; több kinevezések; megyei megtisztelés ; halandóság; földrengés; Sükei|oláhországi 
supcrintcndens; rozsnyói tisztválasztás; kolozsvári időjárási észrevételek; nyitrai dologház; pesti magyar színház; irgalmas szerzet; 
kisdedóvó intézet; természeti ritkaság; nyilvános köszönet F. Tárkonyból; marhadög ellen; ’sat.) Ausztria (nápoli kir. 0 Felségének 
öszvekeléso Terézia főhgasszonnyal.) Nagybritannia (hóomlások ; gyuladás ; Polignac hg ; Times a’ franczia thrónbcszédről ; ’sat.) 
Francziaország (kamarai ülések; új évi üdvözlés; Meunicr; hajótörések; 'sat.) China (a' kereszténység terjedése ellen kiadott men
nyei parancsolat.) Amerika (Jackson búcsú-üzenete a’ congressushoz.) Svéczia. Dánia (a’ király beteg.) Spanyolország (Mina gene^tl

meghal; Bilbaorul környülménycs tudósítások; ’sat.) Belgium.

M A G Y A R O RSZÁ G  és ER D ÉL Y .
Ó cs. k. Felsége f. jan. 13kán Mltgos Szalai Báró 

Barkóczy László apát, kanonok ’s k. táblai prac- 
Iatus urat Székesfejér vári megyés püspökké ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

Ó es. k. Felsége múlt évi december 3dikan 
költ legfelsőbb határozata által Hont vmegye 2dik 
alispányát Nyáry Antal urat magyar báróságra 
emelni méltóztatott.

Ó cs. k. Felsége múlt évi oct. 31dikén költ 
legfelsőbb határozata által zágrábi könyvvizsgálói ’s 
censori hivatalra az ottani akadémiában philoso- 
phia professor Mo y s e s  I s t v á n  urat méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

0  cs. kir. Felsége m. járai Baranyai Gergely 
urat, eddig az érd. kir. ügyek hivatala írnokát, az 
érd. törv. királyi táblához tiszteletbeli számfeletti 
táblabíróvá méltóztatott kinevezni.

K o l o z s v á r t t  az érd. kir. főkormányszék 
mult dec. 2Skán méltóztatott a’ mádéfalvi I s t v á n f- 
fy  P á l úr concipistaságra léptetésével ürességbe 
jött laistromzói (regestransi) b v itaira doesfalvi 
P a t a k i  József urat kinevezni. t

O cs. kir. Felsége méltóztatván az érd. k. fo- 
kormányszék mellé 9 concept-praeticansok kineve
zését 300 pengő forint évi fizetéssel kegyelmesen 
megengedni, ezen új hivatalokra a’ kir. főkormány
szék ugyan csak múlt december 31 kén S c h o t s c h  
János, tinkovai M a c s k á s i  Péter, n. ajlai Kö r -  
í nöcz i  József, Iéczfalvi B o d o r  P ál, csügödi P ap  
Alajos, ákosi M a k ó d i  Sámuel, n. k e d e iF e k e -  
t e Sámuel, F  ol b e r  t Fridrik és K o v á c s  János 
urakat méltóztatott kinevezni.

Ugyan a’ királyi főkormányszéknél folyó ja- 
nuaritis 7dik és 9dik napjain valóságos fizetéses 
jegyzőkké (actualis salarizatus cancellistákká) kine
veztettek: nagy ajtai K o v á c s  István, B o k r o s  
Lajos, nagy baczoni I n c z e  Mihály, S z i g e t  hi  
Zsigmond és S z e n t p é t e r i  Imre urak.

A’ bécsi császári kir. orv. sebész József aka
démiánál a’ múlt oskolai évben doctorságot nyert 
31 ifjak közül 9en magyar hazánkbeliek.

A’ pozsonj i kisdedóvó intézet múlt évi jőve- 
Első Felesztendő.

delme 5382 for. 48 kr.; kiadása 5245 fr. 2 krra 
ment. — A1 zágrábi Irgalmas Szerzet kórházában 
múlt 1836 katonai évben volt 543 beteg; meghalt 
közűlök 51; felgyógyulva kibocsátatott 492. 524 
volt cathol. 5 görög; 12 protestáns vallásu; 2 izra
elita. Az egész ausztriai birodalombeli könyörülő 
Szerzet öszves (30) kórházaiban 1835 nov. lsőjétül 
1836 October utolsó napjáig 19043 beteg ápolgat- 
tato tt, vallás különbség nélkül. Életben maradt c1 
számból 17082; meghalt 106.

Nemzeti Vívó-intézet.
A’ pesti nemzeti vívó-intézet1 közgyűlése feb- 

ruáritié 5kén reggeli 10 órakor fog tartatni az in
tézet’ teremében (semináriom-templom átellenében 
364ik sz. a.) mellyre az intézet1 minden tagjai meg
hívatnak. Pesten, január l l kén 1837.

B. Prónay Albert 8. k. igazgató.
Nemes Pest vármegye színészért Küldöttsége 

részéről, ezennel köztudomásra bocsátíatik : hogy 
a1 Hatvani kapun kívül épülő magyar színház folyó 
esztendei augustus lsójén okvetetlen, vagy ha az 
idő kedvezénd, még előbb is ki fog nyittatni, melly 
utóbb érintett körűimén)’ ugyan ez úton közhírré 
lesz tév e. Felszóllítatnak ez okból mind azok, kik 
ezen színház igazgatását felvállalni kív ánják ; hogy 
magokat folyó évi április 2káig mint az e1 végre 
kitűzött concursus határ napjáig, a1 tisztelt várme
gye másod alispánnyánál mint a1 Küldöttség elnö
kénél akár személyesen jelenteni, akár bérmentes 
leveleikben nyilatkozásaikat közleni ne terheltesse
nek. A1 feltételek mellyeknek egyik főpontját a1 
vállalkozónak az intézet fentartásáért kezeskedő 's 
hitelesen bebizonyítandó éríéki állapotja teszi, az 
alulírt jegyzőnél akár mikor megtekinthetők.

Nyáry Pál m. k.
mint *’ szülészeti Küldöttség jegyző]«.

N y i t r á r u 1. Folyó Boldogasszon) hó I sőjén 
közhírré tett tudósításinkhoz kapcsoljuk, hogy tek. 
Nyitra megyebeli Karok és Rendeknek december 
lókén folytatott közg) ülésükben történt adakozá
sok sorában főméit. Herczeg Odeschalki August 
úr be adott hazafiui nyilatkozásánál fogvást a1 fel
állítandó dologházra ezer pengő forintokat ajánla, 
— melly szent czél iránti buzgó Ösztönből eredett 

I szép áldozatot a1 megyebeli Karok és Rendek egy
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küldöttség által Ó Herczegségének megköszönni ren
delők. — Mélt. báró Mednyánszky Alajos úrTren- 
csén vgyének főispányi hivatali helytartója 150 p. 
frtokat szép lelkének példájául ajánla. — A’nyitrai 
káptalan 500 pengő forintot olly hozzá tétellel, hogy 
jövendőre sem akarja ez által adakozását megszün- 
letni. — Báró Horeczky Lajos úr 150 pengő fto t; — 
Lieszkovszky Gábor 100 pengő ftot; — gróf Nyá- 
ry Rudolf 20 pengő forintot; — Bacskady Ignácz 
új 50 pozsonyi mérő meszet; Szálé Mihály úr 20 
pengő forintot; — Petrikovics Ferencz 20 pengő 
forintot ajánlottak. Mindez csak kezdete a’ jöven
dőbeli nagyobb és hathatósb adakozásoknak , mel- 
lyeknek teljesítésében a’ megyebeliek egész szívvel 
lélekkel buzognak.

Megyei megtisztelés. Sárdi Somsich Miklós 
urat, ki már három országgyillésen fáradozott, ez 
utóbbi hosszas országgyűlésről hazatérte napján szá
mos tisztelőji Kaposvárott szövétnekes esti hangá- 
szattal iidvözlék-meg, ’s e’ tiszteletet megörökíteni 
is akarván, e’ végre egy emlékserlegre aláírást nyi
tottak , ’s vetekedve a’ hozzá járulhatásban rövid 
idő alatt nyolczvanon felül voltak a’ rokonérzetű 
aláírók, ’s a’ serleg Pesten, igen díszesen, három 
font nehézséget meghaladó tiszta ezüstből, gazdag 
aranyozattal elkészült. Födelén fogantékul szolgál 
Somogy megye czímere; — öblén következő írás 
olvasható: S a a r d i  S o m s i c h  M i k l ó s  ú r n a k ,  
tek. ns S o m o g y  v á r m e g y e  h á r o m  o r s z á g 
g y ű l é s e n  r e n d ü l e t l e n  k ö v e t é n e k ,  H a 
z á n k  m i n d e n k o r i  h í v é n e k ,  é r d e m e i  
é l é n k e b b  j e l é ü l  a j á n l á k ,  r o k o n é r z e t ű  
t i s z t e l ő j i .  — Ezen serleg a’ megtiszteltnek sa
ját lakásán Sárdon múlt aug. 17kén Zichy Ferencz 
köz szeretető tlb. jeles szónoklata m ellett, mintegy 
hatvan és több aláíró ott létében a’ legérzékenyebb 
jelenetek között nyujtatott által. A’ megtisztelt táb
labíró ú r , lelkes érzelmet lehelíő beszéddel vála
szolván, a’ következett fényes esti lakoma alatt a’ 
szokott áltadási szertartások mellett több lelkes ál
domással ürültek a’ pezsgő poharak.

R o z s n y ó  jan. 3kán. Szabad kir. városokhoz 
mind népességre, mind miveltségre nézve igen kö
zelítők hazánkban az úgy nevezett püspöki váro
sok; ’s kötelességünket teljesítendj ük , ha azok je- 
lesb változásit is nyilványra hozzuk. Hogy Rozsnyó- 
bánya az érintettek sorába tartozik, megemlíteni 
elég. Ez mint illyen e’ folyó év 2dik napján régi 
szokásnál fogva tartá a’ keblebeli tisztviselők rend
szerinti újítását. Mi végett az uradalom képviselője 
Dobos Ferencz úr az ezeret felülhaladó polgárok
kal ’s nagy számú vidéki jeles vendég-koszorúval 
városi tágas teremünkbe léptével széket foglalván 
mélt. ’s főtiszt, küldőjének a’ tántoríthatlan polgá-!

rokhoz intézett, ’s a’ jelenkori szellemet lehellő 
levele felolvasta után ismételt harsány éljenek
kel üdvözöltetett a’ felbuzdult néptömegtül. A’ vi
szonyos köszöntések, ’s az eddigi tiszti tagoknak 
hívataljokról szónoklatos ajakkal történt lemondá
suk után a’ köz véleményt tolmácsoló tartósb fel
kiáltásnál fogva Böicsházy József h. ügyvéd; Mayer 
Im re; Zibray Antal ötvenes-személyek; if. Roszty 
József h. ügyvéd és Kaiser Sámuel tanácsbeliekké 
levének, N. Varsányi Fialka, ’s ns Schmidt Áron 
jobb létre költöztek helyeit betöltendők. Kirchmayer 
Sámuel , és Mayer Sándor h. ügyvédek eddig pon
tosan viselt főjegyzői tisztükben megerősíttettek. 
Hátra volt még a’ bíróválasztás; de annak is egy 
közönséges, ’s lelkes felkiáltás azonnal véget vete, 
meliynél fogvást a’ három kijelelt közűi a’ szeretett 
Gode József választatott, ki már 9 évig viselé e’ 
díszes hivatalt dicséretesen. Ez meglevőn, a’ most 
érintett főbíró tiszti jogaihoz ragaszkodva, az ezen 
polgári ünnepet személyes jelenlétével diszesítő 
Andrássy György grófot helybeli polgársággal kí- 
nálta-meg , a’ mit is a’ gróf szívesen felvállalt. Ez
után több úri vendég polgárrá kineveztével, kitű
nő renddel végeztetett e’ polgári ünnep.

. Újság-intézetünkhöz Bukarestből érkezett kö
vetkező közlemény szorul szóra így hangzik: Mű 
ns Oláhországban alapult evangelico reformata ma
gyar gyülekezet egyházi-tanácsa ismételjük nyilat
kozatunkat mindenki, nevezetesen a’ két ns magyar 
haza előtt, hogy nagy tiszteletű t. Síikéi Imre ú r , 
minekutána gyülekezetünket 23 év alatt, nagy erő- 
ködések’s fáradhatatlan munkásságok közt alapíta- 
tóttá, organizálta, annak templomhelyet, ’s min
den lehető építő .euyeket, templomot orgonával ’s 
minden más megkivántató belső ’s külsővel, papla
kot ’s oskolaházat, mellyben a’ magyar sarjadék 
ő tiszteletessége által rendelt rector által nemzeti 
nyelven taníttatik, saját belátása szerint állított, 
úgy ezek jövendői fenállhatására bizonyos tőkét sa* 
ját nézeti ’s törekvései által szerzett, ezeken kívül 
Havas alföld anyavárosához távoli m. városaiban 
is , ii. m. Ployesten és Kimpinitzán, filialis gyüle
kezeteket plántált, ’s több helyen is azt tenni tö
rekszik, mellyeket, míg ezekbe is magyar nyelvű 
prédikátor rendeltethetnék, évenként háromszori 
hozzájok utaztával maga pásztorol; ’s minekutána 
ezek’, ’s hasonló érdemeinél fogva az ország’ kor
mányától is (divantól) évenkénti jutalomra mélta
tott volna; egyházi tanácsunk is a’ tisztelt apostol- 
gó férfiat, ezek tekintetéből ’s hálás érzelmünk’ je
léül , mint nem csak az Isten anyaszentegyházának 
virágoztatóját, hanem egyszersmind nemzetiségünk, 
’s magyar nyelvünknek, idegen földön is lehető ter
jesztőjét a’ közelebbi egyházi közgyűlésben minden
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tagok’ szavazat szerinti akaratjával titularis super- 
mtendensi rangra emeltetni elhatározta. Költ Oláh- 
országban Bukaresten oct. 8kán. Kiadta Vásárhellyi 
Károly, főcurator. Berctzk Károly, alcurator. (P. II.)

Sobri ellen formaszerinti zárvonal van a’ Du
na mentiben, ’s minden poiitiai rendelés talpon; 
kiv ált a’ dunai révek nagy gonddal őriztetnek. J. .r.

E g e r  v i d é k e .  —  Felső Tárkány. „Hálá- 
datos szívünk meggyózhetetlen ösztönét követvén, 
tesszük ezennel tisztelendő Jaekel Gordiannak, az 
Egri irgalmas barátok egyik érdemes tagjának ’s 
eásó orvosának alázatos koszönetünket; hogy ő sze
gény községünk segedelmére a’ legsárosabb és leg- 
eivatarosabb novemberi és decemberi időkben több
ször sietvén, sőt közöttünk váratlan is megjelen
vén , számos cholerás betegeinket hat hetek lefolyá
sa alatt házanként meglátogatta, ’s hathatós egysze
ri! orvoslása által (homojopathice) jelesen gyógyí
totta. —  Tudjuk azt, hogy lelkének legnagyobb 
jutalma, azon önérzés, hogy Irgalmas Szerzetének 
szent kötelességeit teljesítvén sok embertársainkon 
segített; de jutalmazza-mpgj az Egek ura is szép eré
nyeit, ’s buzgó háladatos imádságainkat kihallgat
ván , virágoztassa olly hasznos és szép rendjét.“ Az 
egész község.

. Természeti ritkaság. T. Heves vármegyében 
keblezet Szúts helységében, egy 54 ezztendős asz- 
szony, nevezetesen Szűts Mihály földmivelőnek a’ 
neje, minekutánna 7 élő magzatot felnevelt volna , 
’s azok közűi immár a’ legkissebbik is 13 eszten
dős ; gyermek ágyban meghalálozott menyének élet
ben maradt gyermekét emlőire fogván, 12 eszten
dők lefolyása után a’ természettől olly bővséges 
tejjel ajándékoztatott-meg, hogy az árván maradott 
leány-gyermeket mai napiglan is tökéletesen neve
li. — Közli Firtkó István, Csehi lelkész.

A’ lefolyt 1836 esztendőben Kolozsvárit a’ 
barometrum magassága januarius 9. 11. 23. 27kén 
legnagyobb; October 29kén legkisebb, egész eszten
dőre nézve pedig a’ közép magasság 27 hüv. 9 li- 
nea , és 833 ezerednyi része egy Iineának; mellyet 
az 1833, 1834, 1835 esztend. magasságával öszve 
vévén, ki jön , hogy ezen négy esztendei jegyzések 
szerént Kolozsvárit a’ barometrum közép magassá
ga 27 hüv. iO linea, és 165 ezerednyi része egy 
Iineának. A’ thermometrumra nézve tett jegyzések
ből kitetszik, hogy a’ múlt 1836 esztendőben me
legnek, az az zéruson feljül -+- 25 julius 21dikén, 
zéruson alól pedig — 20 januarius lOdikén legna
gyobb gradusa vala ; honnan következtetni lehet, 
hogy ezen esztendőnek telét a’ legkeményebbek, 
valamint a’ nyarát a’ legforróbbak közé számlálni 
méltán lehet. 3) Az eső és hó víznek, melly Ko
lozsvárit egy quadrát lábra egész esztendő által esett,,

mennyisége 3916 kubik hüvelyk, az az 54 és kö
zel félkupa, melly víz ha a’ föld színén maradt vol
na , ennek 2 láb, 3 hüv. és 2 lineányi magassága 
lett volna. 4) A’ mindennapi jegyzések szerént 1836. 
esztendőben Kolozsvárit volt tiszta nap 94, felle
ges 4 1 , esős 6 3 , ködös 7 , változó 203, dörgott 
8 , fagyott 106, havazott 11, közép szél, melly 
2vel jegyeztetik 36, nagy szél, az az melly 3mal 
jegyeztetik 6 , és ezek közt december 6. legerősebb 
vala. Cholera ideje a latt, melly Kolozsvárit augus- • 
tus elejétől kezdve September közepéig uralkodott, 
és legfőbbképpen aug. 18, 19, 20 és 21dik nap
jain dühösködött, sem barometruma, sem thermo- 
metrumra nézve különös változást tapasztalni nem 
lehetett. A’ nevezetes nap fogyatkozást, melly múlt 
esztendőben május 15kén történt, a’ kolozsvári csil
lag vizsgáló toronyból, felleges és esős idő m iatt, 
látni nem lehetett. Hanem az északi fény (aurora 
borealis) October 18kán estve, valamint sok más 
helyeken, úgy Kolozsvárit is látszott, melly oily an 
fénnyel b irt, hogy az egész városban tűzlármát oko
zott. Hornyay Ambr.

Z i 1 a h januar. 2dikán. A’ miilyen sajnos rész
véttel olvastam múlt évi hírlapinkban viszonti dú- 
lását a’ keleti görcs kórságnak, a1 testvér két ma
gyar honban, ’s elkomorulva számítgattam, a’ kü
lönben is gyér népességből rakásra ontott áldozatit: 
éppen olly örömre derülve teszem közhírré, hogy 
itt e’ döghaláltól ment helyen , a’halandóság kisebb 
vala a’ múlt évben, mint máskor: ’s a’ szülöttek 
száma, nyolez híján két annyi mint a’ megholtaké, 
Született ugyan is 181 —  fiú 85 , leány 96 , — és 
megholt csak 93 , finem 4 4 , nőnem 49. -— Háza
sodtak 32en, — 5000 népességből. — Vallyon a’ 
halandóság rejndszerintinél csekélyebb „volta, nem 
köz-e, mind azon helyekkel, hol a’ görcs kórság 
nem dúlt? E z , vigasztalására azoknak, kiknek em
beri és hazafi keblök a’ nagy vesztésre még most 
is sajog — figyelemre és közlésre méltó lenne. De 
különben is — sok, nem hírlapokban fejtegetendő 
tekintetekből —  tanácsos, tudni nem csak Összes 
számát az esztendőnként meghaltaknak és szülöttek
nek ; hanem vidékekként növekedését, vagy tör
ténhető apadását is a’ népességnek.— Legkönnyeb
ben eszközölhető lenne pedig ez — vélekedésem 
szerént — az egyházi kerületek elöljárói által. — 
Karácson hó 29kén éjfél utáni két és három óra 
között itt földrengés riasztá-fel a’ csendesen ál- 
madozókat. Az egész éjjel erős szélvész dühöngött; 
a’ föfdingást tompa földalatti zúgás előzte-meg. — 
Az új év keményen kezdi, faggyal és hóval kö- 
szönte-be hozzánk, ’s fel segíte valahára a’ sár tete
jé re , mellyben olly hosszas ideig gázolánk.

K ö b  á t f a l v a  (Udvarhelyszékben) dec. 24 -
%
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kén 1836. Mai napon mult-ki itten , hosszas bete
geskedése után, ez életből, homorúd almásy mlgos 
M i h á l y  J á n o s  ú r, az érd. mlgos tör. kir. tábla 
rendszerénti ítélő bírája, életének 66ik esztendejé
ben, rrielly esztendők öszveségéből kivonván azo
kat , mellyek a’ gyermekségre és előkészületekben 
foglalkozó ifjúságra számíttathatnak: ’s a’ többit ki
tetsző sükeres törekedéssei — alsóbb hivatali lép
csőn kezdve ’s feljebb menve — nemzete, hazája, 
és vallása hasznára fordítván, megérdemli jó emlé
kezetét mind azoknak, a’ kik hatos munkásságának 
tudói és tanúi voltak. — Politikai ’s tisz(hatósági 
érdemei között emlékezetre legméltóbbak az udvar
helyszéki jól készült rakott u tak ; vallási ’s keresz
tényi érdemei között pedig a’ sz. keresztúri unita- 
rium gymnasium, mellynek 16 évek alatt egyik 
inspector curatora lévén, újból lett felépíttetésé
ben — királybírói tekintetét ’s tiszti hatás-körét, 
ins. curatori buzgóságával egybe kapcsolva — tett
leges fáradozásait az építtetési szerek és matériák 
megszerezhetése módjainak mind terveiben, mind 
végre hajtásában, a’ közönség előtt kitüntette.

A’ szarvas marhák százrétii paczal veszélyes 
nyavalyájok orvoslásának olly sok javallata tétetett 
már az újság levelekben közönségessé, hogy a’ köz 
jóra vagy gazdaságra keveset ügyelőknek szintén 
terhekre volt. — E’ tekintetből levéltáromban csak 
jegyzékben maradt volna meg azon mód, melly 
által Gesztely helységben magam, több birtokos 
társaim és minden szegődött cselédeim marhájokat 
olly szerencsésen orvosoltam; nogy azok közűi egy 
sem döglött-meg: ha azon marha veszély, melly nem 
csak magyar hazánkban ú jra , hanem a’ velünk ha
táros cs. k. szomszéd tartományokban is erőre ka
pott , közönségessé tételét hazafiuságomtól nem kí
vánná. —

Mihelyest észre vettem, hogy a’ szarvasmar
ha szőre borzad, étvágya szűnik, nyála foly, sze
mei könnyeznek, és azontúl higat ’s undorító bü- 
dösséget ganajol, a* 2 esztendőn felyül lévő szar
vas marhának mindeniknek egj^aránt, egy olly po
hár, de jó fejér eezethez, a’ miilyen 6 megyen egy 
itczébe 2 olly nagyságú pohár fris vizet töltettem, 
azzal ínyét, száját, nyelvét jól ki mosattam , e’ meg- 
lévén egy pohár ugyan olly nemű eezethez 3 pohár 
a’ kútból akkor merített fris vizet öntettem, a’mar
ha nyelvét a’ szájából oldalt vonattam, hogy a’tor
kába töltött már 4 pohárnyi eczetes vizet mind el
nyelhette. Ezt követtem minden beteg marhával 
különkülön 3— l— 5— 6— 7— napokon is, reg
gel és es t\c , míg a' nyavalya jobbra fordulása kí
vánta, es étvágya meg nem jö tt, de a’ mint va
lamelyik szénát, vagy füvet szálaim kezdett, azon
túl száját nyelvét csak egyszer mosattam; ’s tor

kába is egyszer töltöttem, a’ mellyeknek szemei 
nagyon könnyeztek —  és nyárban lévén betegek 
soknak a’ szeme végénél pondró is volt — azt ki- 
tisztíttatván szemeket, ’s képeket fris vízzel meg
mosattam. Egyéberánt a’ beteg marhákat a’ mel
lyek még járni bírtak, a’ másokétól külön járt csor
dámba a1 legelőre kihajtattam, és úgy tapasztaltam, 
hogy az én ’s cselédeim marháink közt sokkal 
kevesebb beteg volt, mintazokéi közt, kik e’ sze
rint nem gyógyítottak. A’ ragadvány terjedelme 
akadályának vélem az eczetes nyálat, melly annak 
mérgét szüntette. A’ melly marháimmal pedig az 
előtti ősszel 10 12 napokon is folyvást köles szal
mát étettem ’s jól ki tisztultak, azok, valamint az 
Ongai jármos ökreim közűi is , melly utóbbiakat 
Sz. György nap tájon két hétig az igen kövér őszi 
vetéseimen legeltettem, egyet sem lepett meg azon 
veszélyes betegség, midőn másokéi rakásra hul
lottak.

Azt ajánlom mindennek ki a’ fent irt mód sze
rint az eczetes vízzel orv osolja marháit, fáradsá
gát ne kimélje, hanemf^hgy maga, vagy különö
sen meghízott embere jelenlétében pontos Pelügye- 
léssel tétesse az orvoslást; mert ha minden darab 
orvoslásánál személyesen jelen nem lettem volna, 
a’ cseléd a’ maga marhája körűi sem végezte volna 
hűségesen az orvoslást, kivált mikor öt hat napra 
sem fordult meg a’ nyavalya; — hanem Örömest 
használta volna a’ komám uram, vagy komám asz- 
szony javallatát, de azt nálam tenni nem lehetett.

Óhajtom hogy az orvos urak , vagy ügyes és 
gondos gazdák több darab szarvas marhákon, d e 
a’ m i n t  f e n t e b b  é r i n t é m s z o r o s  fe 1 fi
g y e l é s  m e l l e t t  próbálnák-meg ez orvoslást; 
tapasztalásaikat tennék közönségessé ; mert ha 
Gesztelyben, a’ mit ottan mindenki bizonyíthat, a’ 
magam, cselédim több mint Ötven darab megbete- 
giilt szarvasmarháinkat, minden más orvosság be
adását szorosan tiltva, sikeresen kigyógyíthattam 
e’ bánás móddal; hasznát más helyeken is bizonyo
san reményiem. Miskolcz januárokén 1837. Puky 
István, in. k.

A u s z t r ia .
Nápoli király Ó Felsége jan. 6kán délutánni 2 

órakor testvérével Syrakus gróffal és számos kísé
rettel Velenezébe érkezvén, hol a’ salernói hg. és 
Paulucci marquis ’s admirál által fogadtatott, Spaur 
gr. kormányzó és Steininger tábornoki helytartó ’s 
várparancsnok , azonnal a’ hajóra siettek O Felsége 
parancsit átven i, ki azonban csak addig szándéko
zott ott mulatni, míg a’ kocsik Mestrébc átszálítatá- 
nak, ’s miután a’ St. Mark piaczát, egyházát és a’ 
nagy csatornát, Paulucci marquis kíséretében meg
szemlélte; hctedfél órakor Salerno hggel, Syrakus



gróffal és kíséretével áthajózott Mestrébe, ’s ntját 
Padua, Vicenza és Veronán keresztül Tridentbe 
tüstént folytatá.

Becs, január I3kán. Nápoli király Ó Felsége 
január 7kén délutánni 6 órakor testvérével Syra
kus gróffal, és nagybányával Salerno hggel, kívánt 
egészségben Trientbe érkezett, hova Károly főhg. 
ó cs. magossága és a’ fenséges mátka Terézia cs. 
fóhgasszony, Salerno hgnével még jan. őkén ér
keztek-meg.

Trienti jan. Oki tudósítások szerint nápoli ki
rály O Felsége jan. 7kén Trientbe érkezvén, azon
nal Károly főhg. 0  cs. magasságához ’s a’ fenséges 
mátkához Terézia hgasszonyhoz sietett a’ Zambelli 
palotába ’s az estét ott töltötte. Jan. 8kán szent mi
sét hallgattak a’ fenséges vendégek; este, Terézia 
hgasszonyon és a’ salernói hgnén kívül, a’ szegé
nyek javára a’ színházban adott álorczás bálba men
tek , hol harsány örömkiáltással fogadtattak. Ná
poli király O Felsége Terézia hgasszonnyal jan. 9- 
kén esteli 6 órakor a’ Zambelli palota kápolnájá
ban , Károly cs. főhg , Salerno hg. Syrakus gr. ’stb. 
jelenlétében esketett-össze a’ herczegi püspök állal. 
Salerno hg. és Károly főhg. jan. 11 kén, Ő k. Fel
ségük 12kén szándékoznak elutazni Veronába Maria 
Luisa parmai főhgasszonyhoz és az alkirályhoz, 
honnan két napi mulatás után Velcnczébe, innen 0
k. Felségük Nápolba, Károly főhg. Bécsié vissza- 
térendők.

NAGA BRITANNIA.
Angliából olly hóvihart írnak a’ hírlapok, mii

lyenre ott a’ most élő emberek nem emlékeznek. 
Sok posta nem érkezett-meg Londonba , ’s az innen 
indultak is kénfelenek voltak a’ nagy hó mia t visz- 
szatérni. Brigbtonba Karácsony másod napján két 
ember találtatott megfagyva. Levvesben (Sussex- 
shireben) dec. 26bán egy iszonyú hó-lavina leom
lott a’ meredek Cliff-Dilisről, ’s öt házat lakosaival 
együtt betemetett. A’ zuhanás morajjá ezerenként 
csődítetfc-össze a’ lakosokat, kik azonnal segítségé
re siettek a’ szerencsétleneknek. Robinson nevű 
asszony, melléhez szorított gyermekéve! halvaása- 
tott-ki a’ hóból; Taylor asszony élve találratott- 
íneg, de kevés remény vala megmaradásához, hat 
gyermeke életben vétetett-ki. Wellington hg. is dec. 
27kén Marlboroúghból négy lovu kocsin csatlósok
kal Beaufort hghez akart menni lakodalomra, 'a 
Marlborough és Babington közt elakadt; szerencsé
jére nem messze volt az útfelügyelő, ki azonnal 
munkásokat hitt, ’s ezek is nagy bajjal szabadíthat- 
ták-ki a’ nemes liget. Az orosz követséghez St. Pe- 
tersburgból dec. 27kén érkezett hírnök azt mond
ja , hogy e’ mostaninál bajosabb útja még soha se 
volt. A* dec. 25ki posta London és Dover köztakadt-

-  (
e l, ’s ez úton 32 Iábnyi magashófuvatagot ke lle tik^  
resztülvágni. A’ tengerpartoknál, kivált az irlandí 
csatornán, sok hajó szerencsétlenül járt. A’ hóvi
har által eddig okozott szerencsétlenségeket még 
majd a’ nagy vizáradás is tetézni fogja, mitől előre 
félnek kivált Londonban a’ Themse partján lakók. 
A’ Standard beszéli, hogy Sebastiani gr. egyik szol
gája dec. 2Skán lelketlen szaladt-be ő exceája szo
bájába a’ fontos jelentéssel: „Monsieur, le Courrier 
est arrivé.“ (Uram, a’ hírnök megérkezett.) A’ 
gróf kiváncsi lévén a’ régóta várt sürgönyöket ol
vasni, tüstént be bocsátatá a’hírnököt, kinek látásá
ra kiáltá: „Mon Dieu, c’ est célúi que j 1 ai envoyé.“ 
(Istenem, hiszen ez éppen az, kit én küldtem.)

A’ király , mint a’ Courrier ír ja , egészen meg
szabadult a’ köszvénytől, a’ királyné náthája is el
múlt, de a’ zordon idő folyvást házban tartja () 
Felségüket. Melbourne 1. beteges.

Polignac hg. egészségének helyreállítása tekin
tetéből falun választott magának lakhelyet. Angliá
ban tartózkodása óta minden nagyobb vendégsége
ket kikerült. — Londonban a’ hét év előtt West
minster marquis pártolása alatt épült új St. Péter 
egyháza dec. 29 ’s 30ka közti éjjel egészen leégett. 
Az oltárképet, melly Hilton mivé, ’s az említett 
marquis által 1000 guineen vásároltatott, nagy ne
hezen lehetett megmenteni. — Liverpooltól Dans- 
byheadig vasutat szándékoznak építeni, mellyen 
majd Londonból 15 óra alatt lehetne Dublinba el
érni.

A’ Times hoszu versengő czikkelyt ír a’ fran- 
czia thrónbeszédról, különösen annak a’ spanyol 
ügyeket érintő helyéről, ’s azt akarja megmutatni, 
milly nagy gyalázatba keveri az országot Palmer
ston I. midőn Anglia Francziaországtól kéntelen az 
igazságot hallani; mert igazság az, midőn Lajos 
Filep szerencséjének tartja , hogy Francziaországot 
a’ fegyveres avatkozás megmérhetlen áldozatitól 
megmentette, ’s helyesen mondja Lajos Filep to
vábbá azt is, hogy Francziaország maga fijainak vé
rét saját ügye számára tartogatja, és ha e’ vért ma
ga védelmére kiontani kéntelen , az csak saját zász- 
lóji alatt fog történni.

FR A N C Z IA O R SZ  AG.
Újesztendő napján szokott üdvezlésoket tevék 

a’ királynál a’ministerek, marsalok,-a’ pairek, kö
vetek, különféle törvényszékek, tiszthatóságok, 
intézetek, -a’ reformat* egyház, ágostai hitvallásnak 
és izraeliták consisforiumainak küldöttségei és a’ 
diplomatái k a r , mellynek név ében Apponyi gr. így 
szólott Ó Felségéhez: ,,A’ diplomatái kar mindég 
hú orgánuma a* fejedelmeknek, kiknek képét vi
selni szerencséje van, de különösen az ma, midőn, 
hódolatát ’s kívánatit fejezi ki Felséged előtt. E
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kívánatok összeolvadnak a’ hála érzetivei, mellyel 
tartozunk a’ gondviselésnek Felséged iránt oliy nyil
ván bizonyított védelméért, miként Felségedet a* 
Francziaország csendességét és szerencséjét újra ve
széllyel fenyegetett borzasztó merészlettől megmen
tette. A’ múlt évet a' lenálló béke éldeletébeü töl
tötte Europa, látá miként a' kabinetek viszonos 
érintéseiben egyesség és bizodalom vivé az elnök
séget, ’s ez állandó egyetértés új és erősebb bizto
sításául szolgál a’ jövendő rendnek és jólétnek. Fel
séged magas és közönségesen csudáit bölcsessége 
szerzé Francziaországnak e’jótéteményeket, és ezek 
legédesebb jutalma Felséged nagylelkű fáradozási
nak. Fogadja-el Felséged őszinte és mély tiszteletű 
hódolatát azon kívánatoknak , mellyeket a’ diplo
matái kar,  ez új é \ben,  Felséged becses életének 
megtartása, és mind maga mind hozzátartozójinak 
szerencséje iránt ömledeztet.“ — A’ király erre 
válaszoló: „Mindég élénk örömmel fogadom a’ dip- 
lomaliai kar érzetinek kifejezését. De m a, miután 
magam ’s fijaim életét ismét veszély fenyegette, 
Ts az isteni gondviselés újra megmentette, még na
gyobb szerencsémnek tartom , hogy az urakat kö
rüliem láthatom osztozni a’ hódolat és sympathia 
nyilvánításiban, mellyekkel engem egész Franczia
ország körül vészén, és a’ mellyeknél édesebb vígasz
talásom er keserű alkalommal nem lehetne. A’ múlt 
év ugyan fájdalmas emlékezetet hagy-hátra, de leg
alább új zálogait is adá a1 kormányok közt fenálló 
jó egyetértés és bizodalom állandóságának. Szeren
csésnek vallom magamat, azt látván,, hogy ezen 
egyetértés fentartása melletti fáradozásim méltó 
megesmei ést találnak ar fejedelmeknél, kiknek ké
pét az urak viselik nálam, ’s meg vagyok illetőd
re  a’ kívánatokon, mellyeket az u ra ’ diplomatiai 
kar nevében Francziaország* famíliám és magam 
iránt nyilvánít“

Menniernek még eddig nem találtatott bűntár
sa, 's a’ nyomozó bíróság ezt is csak magánosgyil
kos merészletnek véli. Lavaux, Meunier gazdája, 
és a’ vele kapcsolatban lévő Canolle és Masson sza
badon bocsátatott; Gruet-Adon és Vermont nevű 
varga, kik Meunieur gyilkos merészletekor sértő- 
leg szólották a’ király személyéről, elfogatott.. Az 
illy merészletek meggátlására az javasoltatok, hogy 
mikor a’ király ki megyen, három sor katonaság 
állítassék-ki, ’s az első sor a’ király felé, a' kettő 
pedig a’ nézők felé leg) en fordulva..

A’ követkamarával jan. 4kén pénzügyi tör
vényjavaslatok ’s az 283Ski budget közöltettek. A’ 
költségek 1730 millió francra vannak számítva,’s 
ezeket a’ jövedelem 16 millióval haladja. Jelenté 
a pénzügyi minister azt is, hogy a* kormány a1 
mostani kornyületeket nem látja kedvezőknek a’

i kamatleszálitásra, mi valamennyi padot nagy moz- 
I gásba hozott. A’ gyarmati ezukor iránt ig terjesz
tetett-elő törvényjavaslat, de a’ répaczukorról szó 
sincs benne. A’ jövedelem feleslege és az adósság- 
enyésztési pénztár tartalékpénzei, mint egy törvény- 
javaslatban nyilvánítatik, nagy köz munkákra fog
nak fordítatni.

CHINA.
A’ keresztyén vallás ellen illy végzet Jelent- 

meg a’ mennyei birodalomban: „Hogy a1 keresz
tyén vallás szigorúan megtiltassék, idegen könyvek 
elvétessenek, az emberi szív javítassek, és a’ jó 
rend fentartassék, mi G uésV an, Canton tartomány 
kincstárnoka és főbírája, császári parancsnál fogva 
tudatjuk a1 néppel, hogy az európaiak több ízben 
betolakodtak az ország belsejébe, hogy a’ keresz
tyén vallást hirdessék, titkon könyveket nyomas
sanak, gyűléseket tartsanak, és sokakat megcsal
janak. Több dunaiak keresztyénekké lettek, ’s ók 
magok is papoltak; de mihelyt e’ dolog megtuda
to tt, a’ főbűnösök kivégeztettek, párthíveik töm- 
löczben vették-el büntetésöket, ’s a’ kik a’ tévely
gő tudományról lemondani nem akartak, a’ muha- 
medánok városába űzettek ’s rabszolgaságra ítéltet
tek. Kien-Lung 50ik évében így jöttek az ország
ba papolni Lo-ma-tom, Gai-kien-san és Po-bien-luon 
nevű európaik; Kien-king 20ikévében hasonlagaz 
országba lopódzott két európai, Lam-yuo-van és 
Ni-co-lam, de mindnyájan elfogattak, halálra ítél
tettek, vagy kiűzettek az országból. E’ szerint, a’ 
keresztyének mindég üldöztetvén ’s büntettetvén, 
ama kivégeztetések óta ismét szerencsésen eltöröl
tetett ad idegen hit. De múlt tavaszon nehány an
gol hajó titkon China tengerpartjainál evezett-el ’s 
európai könyveket osztott-ki; mivel pedig ezen 
íratok intése szerint Jesusban kellene hinni ’s 
őt tisztelni, úgy látszik hogy az általuk tanított 
vallás a1 keresztyén vallással egy. Az európaiak 
leginkább Macaóban laknak, hova egy követ már 
elment, ’s bizonyos Ki-ne-a-flit, ki könyveket nyom
tatott, elfogott ; európai könyveket is vett-el, ’s az 
itteni törvényszék elibe terjesztette azokat. A’ csá
szárhoz is küldtünk már jelentést, ’s a' másod ran
gú tiszteket megintettük, hogy ha valamellyikök- 
nek keresztyén könyve v an ,’s elfogatni nem akar, 
azt hat hónap alatt a’kerületi főtisztviselőnek adja- 
á t, különben kemény büntetést von magára. Euro
pa keresztyén vallását terjeszteni, annyi mint a’ 
népet csalni. E’ vallás ugyan is csak az erkölcsök 
és emberi szív romlotsága, ’s a’ közép birodalom 
égész terjedelmében ezért volt az mindég megtilt
va ; az elődeinkről ránk maradt utasítás szerint pe
dig a’ múlt -sinórmértéke a’ jövendőnek. A’ tudat
lan népet könnyű megcsalni, de nehéz eszére hoz
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n i; azért is a' babonás hit ellen erővel szükség vív
ni. A’ ki kötelességét felejtve, akár önhaszonból 
akár könnyen hívesből, beveszi a’babonás hitet, ’s 
ama felekezetbe lép , könyveket nyomtat vagy el
oszt, mikor nem is vélné, felfedeztetik, ’s nem le
szen képes az érdemlett büntetést-elkerülni. Tudat
lanságból vétkezni, szánakozásra méltó hiba. Nem 
szándékunk előre bocsátott vizsgálat nélkül büntet
ni ; annakokaért mindenkit intünk maga megjaví
tására. A’ tisztviselők értesítését elegendőnek nem 
tartván, közr§ bocsátjuk e’ végzetet is, hogy ma
gát kiki hozzá szabhassa. Mindegyiteknek van esze 
és háznépe. Hasznos könyveket olvassatok, ’s illő 
foglalatosságokra adjátok magatokat. Miért hinné
tek alaptalan és csak szívet rontó meséknek? Mi
ért kerestek silány nyereséget, ’s így miért jártok 
saját veszedelmetekre? Hat hónapnyi határidőt sza
bunk, mint mondánk, a’ könyvek beadására és fe
nyíték elkerülésére. Még nem messze mentetek a’ 
tévelygés utján. Ki Önként visszatér, jól fogadta- 
tik. Szóljatok hát magatokba, bánkódjatok, javul- 
jatok-meg, félvén, ne hogy a’ végóra eljőjön, a’ 
mikor aztán idv nem leszen. Ellenben ha e’ határ
idő elfolytával is valljátok ’s hirdetitek ama vallást, 
Üldöztelni ’s keményen büntettetni fogtok. A’ bol
dogság e’ napjaiban minek engednők a’ tévelygést 
terjedni? N ektek, kik békében éltek, az igazságot 
kell hirdetni, a’ tévelygést lerontani, a’ felekeze
teket kerülni, ’s atyáink királyainak vallását kö
vetni, hogy a’ béke és erény virágozzék, ’s ti az 
ők jó alattvalóji legyetek ez áldott időkben. Ez a’ 
mi kívánságunk. Taou-Kvvang, !6ik év , 29 nap 
4 hold.*4 — E’ végzet megerősúetett a’ császár által 
is , ki magát „az okosság dicsősségének“ írja s’ két
ség kívül nagy nationalista. The Canton Presz czí- 
mü cantoni angol lap szerint, melly a* fentebbi vég
zetet közié, az ottani kereskedőket nagynyugtalan- 
ságba ejté a’ h ír, hogy Angliában leszólott a’ thee 
ára. Cantonban a’ selyemszövők nagyobb munka
bért kívántak, melly meg tagadtatván tőlük, a’ szö
vő székeket oda hagyták.

AM ERIK A .
Rugendas Móricz augsburgi fi, ki szinte hat év 

óta utazik Amerikában, Sant Jago de Chiléből ér
kezett tudósítások szerint még az Andeseket, Pe
ru t, Bolíviát, Tilicaca ’s Cuzco tavak vidékét, ’s 
Buenos-ayrest szándékozott beutazni, azután Ang
liába hajózni 's 1837 vége felé Augsburgba vissza
térni. E’ derék mivészt csak bátorsága, ügyessége 
’s művészete gyámolítá utazásában, miként annak 
szükségeit arczképek festésével szerzette-meg ma
gának; a* tudomány ’s művészet gazdagulását vár
ja tőle, ’s ő a’ nép- ország- és természettudomány
ra nézvo becses rajzolatokkal lóg visszatérni.

Uj-york kikötőjében két texasi hajó nov. 30* 
kán , nem tudni mi okból, lefoglaltatott, tisztjei ’s 
legényei fogházba vitettek.

Independence gőzhajóján. Isőjén Liverpoolba 
érkezett Vmeghozá Jackson praesidensnek dec. fi
kán a’ eongressushoz intézett igen hosszú üzenetét, 
mellyben leginkább az egyesület pénzügyéről, a’ 
jövedelem feleslege eránt i kérdésről, a ’ bank viszo
nyokról és a’ Seminolák elleni háborúról van szó. 
Jelenti a’ praesidens, bogy Gaines generál vissza- 
parancsoltatott a’ mexicói határról, hol az ó sereg
csapatainak jelenléte többé szükségesnek nem lát
szik, ’s reményét nyilatkoztatja, de nem egész bi
zonyossággal , az egyesült statusok és Mexico régi 
viszonyainak isméti helyreállása iránt. A’ folyó év 
jövedelmei 47,691,898 dollárra számíttatnak, mi 
szerint 1837 jan. Íjén egy iszonyú nagy summa ma
rad a’ congressus rendelkezésére, mellyet a’ múlt 
ülésben hozott végzetnél fogva az egyesületi statu
sok közt kell elosztani. A’ praesidens ki kel ezen 
felosztásnak ’s magának a’ végzetnek is alapja el
len , melly múlt ülésben az ő törekvésinek daczára 
vitetelt-kercsztül. A’ bankokról is ellenséges érte
lemmel nyilatkozik, ’s az ezek hatáskörének korlá
tozására tett rendszabályokat tov ább is követni, és 
az érez forgásának visszaállítására, ’s a’papiros pénz 
elmellőzésére már elkezdett utat állhatatosan foly
tatni javasolja.

SV É C Z IA .
Az ország fotisztviselőjihez bocsátott kormányi 

körlevél által azon tilalom, miként az idegeneknek 
a’ király saját engedelme nélkül az országba jőni 
nem szabad , némelly esetekre nézve megújítatott. 
E’ tilalom azonban most c ak a’ külföldi színészek
r e ,  kötélén tánezolókra, szemfényvesztőkre, míí- 
vészlovagokra, állatmutatókra ’stb terjesztetik. 
Ezek sem az ország főtisztviselőji, sem más tiszt
hatóságok által nem bocsátathatnak-be, ha csak a’ 
kormány engedelmét elő nem mutatják, vagy an
nak megnyerése iránt a’ hely beli tiszt hatóságnál je
lentést nem tesznek.

DÁNIA.
Berlini hírlapok Kopenhágából jan. 3káról ezt 

írják: „Fájdalommal jelentjük szeretett királyunk
nak rosszullétét. Dr. C. Fenger udvari orvos az 
amalienburgi k. palotából jelentéseket bocsát közre, 
mellyek közűi a’ hírlapokban ezek foglaltatnak: 
„Jan. 2kán. Király Ő Felsége a’ múlt éjjel jobban 
aludt, mint tegnapelőtti éjjel; a’ köhögés nem olly 
nagy, a’ hideglelés se olly erős mint eddig, ’s O 
Felsége, testi erejét kivéve, jobban látszik lenni. 
— Jan- 3kán. Király Ó Felsége múlt éjjel két csen
des órát aludt, de az éj többi részében a’ köhögés
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félbeszakítá álmát; a’ hideglelés még se szünt-meg; 
étvágya gyenge, de még se hijányzik egészen.“ 

SPANYOLORSZÁG.
Jan. 5ki párisi hírlapok bizonyos tudósításokat 

írnak már Bilbao felmentéséről, melly dec. 24kén 
’s 25ke éjjelén vérengző csata után történt. Villa- 
real generálnak D. Carlos ministeréhez D. Juan 
Bautista Erróhoz Galdacanóból dec. 25 ’s 26kán in
tézett jelentései szerint a’ christinók iszonyú mé
szárlás közt, ’s saját embereik holt testein juthat
tak a’ carlisták álláspontjaihoz; Cabras és Ariaga 
halmokról háromszor verettek-vissza bayonnetek- 
kel, a’ havon, melly a’ nagy köddel együtt igen 
megnehezítő a’ hadi munkálatokat, mindenütt cson
ka holt testek bevertek , ’s a’ vér patakként folyt. 
Villareal az ellenség veszteségét sokkal nagyobb
nak állítja a’ magáénál, azt mégis meg vallja, hogy 
nehány ; gyű ja az ellenség kezébe eset.

Bilbaónak ostrom alóli felmentéséről e’ részle
teket írja a’ Journal des Déhats: Espartero gene
rál dec. 27kén nyomult Bilbaóba, ’s ott üté-felszó
lását , elébb seregcsapatokat küidvén Durango, Vil- 
toria és Orduna felé az ellenséget üldözni. E* gene
rál két hétnél tovább pórtyázott Bilbao körü l, a’ 
várost keresztülhasító folyamnak eg) ik partjáról a’ 
másikra kelve , most itt majd amott próbálva a’ meg
támadást , de előre nem hathatott, ’s mindég vissza
vonult Porlugaleíébe új erősítésekért. A’ kormány 
azt parancsolta néki, hogy semmit koczkára ne te
gyen, ’s csak bizonyos gyózedelem reményével eresz
kedjék csatába; mert inkább akarta Bilbaói elveszte
ni , mint Spanyolországnak egyetlen hadseregét kocz- 
káztatni. E’ kornyület fejti-meg Espartero késedel- 
mezését. Más részről a’ Bilbao körülti h ‘lmokon 
ágyúkkal rakott sánczok közé vonult 15 ezer car- 
lista is rémíté a’ megtámadókat. Az ostromlók tii- 
zeltetve a’ növekedő szükségről kapott jelentések 
által, mellyet Bilbao mind cleségben mind hadi 
szerekben szenyvedett, ’s szándékukban Espartero 
hosszas késedelmezése állal erósíletve, arra számol
tak , hogy Bilbao jannál-elején feladja magát. Az 
éhség ugyan kezdett is már e’ városban uralkodni; 
a' tiszthatóság egy hónap óta minden eleséget köz 
vagyonnak nyilatkoztatott, melly még legfeljebb 
három napra lett volna elég; a’ hadi szerek, lőpor 
’s golyók is fogytán voltak ; mert a’ város csak egy 
hónapra láttatott-el szükséges dolgokkal. De a’ car- 
lista táborban se kisebb \olt a’ szükség és nyomo
rúság. A' hosszú essőzés és vizáradás meggátolták 
a’ munkálatokat; emberek, lovak »ágyúk, társzeke
rek iszapban gázoltak, az árkokat viz töltötte-mey, 
a* sánczok beomladoztak; e’ felett betegségek is dúl
tak a‘ katonaság közt, kórházakban több volt a’ hi

deglelős , mint sebesült; ide járult még a’ typhus is. 
E’ sanyaruságot még jobban nevelte később a’ nagy 
hideg, melly miatt az éjeket szabad ég alatt tölte
ni szinte lehetlen volt; majd a’ temérdek hó min
dent elborított, ’s járhatlanokká tette a’ szoros uta
kat, mellyeken a’ carlisták Biscaya és Guipuzcoa 
belsejéből eleséget hordtak. Mindazáltal a’ carlisták 
e’ sok szeny védés, szükség ’s Espartero közeledése 
mellett se hagytak volna fel az ostrommal. Csak az 
utolsó szükség vett rajtok erőt, ’s csupán a’consti- 
tutionálisok sokkal nagyobb hatalma és dühös meg
támadása előtt vonultak hátra. D. Carlos generálai- 
nak Bilbao előtt nyilvánított állhatatossága igen ne
vezetes , ’s mutatja milly nagy becsűnek tartották 
ők vállalatuk sikerét. Espartero a’ carlisták besán- 
czolt hadvonalát dec. 24kén este támadta-meg, ’s 
dec. 25ke reggelén már a’ halmok egy részének 
birtokában volt; a’ carlisták, fősánczolataikat elveszt
vén , Durango felé siettek ágyújikkal; de Esparte- 
ro dec. 2Gkán is folyvást űzte őket, ’s több ágyút 
kéntelenek voltak az úton a’ hóban hagyni. D. Car
los kísérőjivel Villafrancába ment, melly falu Gui- 
puzcoában a’ tolosai úton, Bilbaótól &8 mtfnyire 
fekszik.

A’ dec. 4ki Moniteur Narbonneból dec. 31- 
ki telegraphi tudósítást közöl, melly szerint Mina 
dec. 24kén meghalálozott Barcelonában. Serrador 
dec. lökén 400 lovassal Albocacerben, Forcadell 
3000 emberrel Rosellben, Royo 400lovassal és 200 
gyaloggal Rubielosban állott. Valencia tiszthatósága 
dec. 20kán sors által kiállttá az ujonczokat; egy 
lovas osztály szétverte a’ felfegyverkezett parasz
tokat.

A’ M. Chronicle levelezője S Sebastianból dec. 
ISkáróI írja, hogy a’ britt sereg fellázadt csapat- 
ját koplalással kellett kénszeríteni a’ meghódolásra 
és a’ főczinkosok kiadására, kik közt van egy Ro
binson nevű, ki már Portugalban D. Pedro alatt is 
részese volt a’ britt segédsereg fellázadásinak. A’ 
lázadók hadi törvényszék elibe idéztetnek. E’ fék
telenség egyébiránt Churchill ezredes viseletének 
tulajdonítatik, ki minden igaz ok nélkül Angliába 
akart visszamenni. Madridban igen boszankodnak 
a’ britt sereg megfoghatlan henyélése miatt. 

BELGIUM.
Újév napján Dtsmanet de Biesme úr vezérle

te alatt több kamarai követ üdvezletét tévé a’ ki- 
rá!) nál. — JMuelenaere volt külső minister nyugo-» 
ti Flandria kormányzójává neveztetett. A’ külső mi- 
nisterség Goblet generálnak, e‘ ministerium főti- 
toknoksága Beaulieu berlini ügy vivőnek ajánltatott. 
Van de Weyer úr visszaváratik Lissabonból, honnan 
Anglia és Francziaország javaslatára hívatott-vissza.

Kiadja K u li  s á r  A. — Szerkezteti G ál v ácsy . Zöidkertutcza 4 9 8  sz.
Nyomtatja T r  u t t /i c r  - K a r o l y i  Urak' útezája CF2 szám alatt•
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Figyelmeztetés.
A’ sietve előfizető t. ez. Olvasóknak még Nemzeti Újságunk’ teljes számú példányaival 

szolgálhatunk. Az előfizetést későbbre halasztók csak a’ megrendelés’ napjától kiadandó számokat 
kaphatják újságlevelünkből. A’ H azai ’s Külföldi Tudósítások> Hasztios Mulatságok és Hirdeté
sek’ félévi ára Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8; borítékban 9; postán pedig 1 0  
v. forint. Velin példány 4  forinttal drágább. Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánné 
zöldkertutezai 4 9 8 . szám alatti házában; egyébütt pedig minden csv kir. postahivatalnál.

Ä  N e m ze ti Újság h iva ta la .

Urasági szállás kiadandó.
Pesten, az úri utszában 6 1 2 . sz. alatt T r a t tn c r - I & á r o ly i  k e r e s z t - h á z b a n *  

kiadandó egy u r a s á g i  l a k á s  folyó észt. Sz. Mihály napra, melly e’ következőkből áll:
9 szoba, és 1 nagy szála (terem ), 1 a lcow en , 1 garderobe-szoba, mindnyája a’ legszebb és 
legújabb Ízlés szerint parquetírozva, és üveg-ajtókkal el látva,  van hozzá egy nagy konyha, 
élés-kamara, bor- és fa-pincze, padlás, istálló négy lóra, kotsi-szín* E’ szállást mindennap 
megnézhetni* Bővebb utasítást adhat a’ házmester. ( 3 )  *

Gyapjú- rakhely Pesten.
E ’ kö zhasznú  vá lla la t fo n d o r ló ji5 annak á r ta n i , ’s a ’ hozzá  

já ru lá s t g á to ln i a ka rvá n * nyilván  a z t  h irdetik , hogy én m egszűn
tem  berako tt g ya p jú ért p é n z t  - előleges adni. —  M int becsületes 
ember m egszokván  ta r ta n i szó  - nem különben Írásbeli kötelezési- 
m et 3 m inden t. ez. egynyiretü  g y a p ju te n y é sz tö t , k in ek  ez  egye
sü lethez csa tla ko zn i szándéka> tisz te le tte l m eg kérek: ne hagyják  
m agoka t e lám itta tn i é  gonosz rágalom  á lta l , ’s vegyék figyelem - 
be> hogy én m agam at szerződés á lta l kötelezém  p é n z  előleg adá
s á r a * következéskép  e z t  haladékta lan teljesitém  ’s téljesitendem  
is. Liedem ann J . F rid r ik  m. k.

po lg á ri nagykereskedő. ( l )

V alaki venni óhajtana
ÍOOO—8©©® «tarai» 2—3 esztendős
nemesített anyajuhokat

ha nem nagy finomságuakat is, de jó fajtából, és hogy azokat augustus’ végén vagy Septem
ber’ elején általvehetné.

Kinek illyen eladó anyabirkái vannak, méltóztassék ez iránt alulirtat értesíteni.
Liedem ann J. S. F r id r ik , 

pesti nagykereskedő,, a’ három korona 
utczában, saját házában. (6 )

Második fiélesztendő. 1837.
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Heckenast Gusztáv
magyar és külföldi könyvkereskedésében

(Pesten, váczi utcza 39. szám)

épen most jelent meg:
A ’ B u d a  é s  P e s t  k ö z t

építendő

Á L L Ó  H I D
tárgyában kinevezett

országos küldöttség
m u n k á l a t a i

Első közlemény
nagy 8rét. Velinpap. csinos borítékba fűzve 1 for. peng, (2)

U j k ö n y v .
A’ Gazdasági-Egyesület’ folyóiratának ez évi Iső füzete a’ sajtót immár elhagyván, alul

írottnál mindenkor megszerezhető. Tartalma: I, A’ Gazdasági-Egyesület’ támadása, történetei, ’s 
jelen állapotja ( Kacskovics Lajos) lső laptól 68ig. II. A’ Magy. Gazd. Egyesület’ szabályainak 
terve 69— 83. III. Gazdasági - egyesületek és intézetek (Török J ) 84 — 95. IV. Észrevételek a’ 
pesti vásárokról, ’s ezeknek szabályozásáról (Kappel F rid rik ) 9 6 —r 101. V. A’ merinos, vagy 
selyembirkafajok’ elneveztetéséről ( Bartosságh József) 102 — 123. VI. Nehány tekintet Magyar- 
ország’ földmivelésére (Klauzál Imre) 124— 147. Értesítő, Gőzeke. 148. lap Ára postapapiroson 
40 kr. p. Velinen 50 kr. p. p. Pesten, Julius’ 13dikán 1837,

K acskovics L a jos  m. k. 
g. egyesületi titoknok ’s szerkesztő 
lakik a’ zöidfautczában 373. sz. a. (2)

K ö n y v -J  © leü tés.
Bosnya, R ácz, Bolgár O rszágoknak, *s 

Havas Alföldnek, Moldvának a’ Magyar Sz. 
Koronához tartozássok oklevelekkel bebizo
nyítva mind eddig nem vo lt: e’ híjányt is 
igyekezett kielégíteni e9 m unkájával: Commen 
ta r ii  H istoric i de Bosniae , Serviae , ac Bul
gáriáé, tűm  Valachiae , M oldáviáé e t Bessa- 
rabiae cum Begno Hungáriáé nexu. Budáé 
1837. Srét. 212 lap.

Fejér G yörgy  m. k.
Szerző. (3)

PJ iíöBiyv.
m a g y a r  k ö l t é s z e t .  T a n ítvá n y t  

szám ára irta  H om okay P á l , a ’ Losonczi

ref. Lyceum ban Ekesszóilás P rojessora . Pes
ten , 1837. T ra ttner K á ro ly i nyom tatása. E ’ 
több tekintetben ajánlatra méltó könyv talál- 
ta tik  Pesten Eggenberger könyváros urnái. Ára 
kötetlen 20 k r ; kötve 24 kr. peng. Augustus’ 
Isőjével felemelt áron fog áruitatni. (3)

( 3 )  Ä  Regclo-Honművész szép-
művészeti folyóiratnak jelen fél évi folyamatjá- 
bóí még nehány teljes számú példányt lehet 
megrendelni. 0 0

H íra d á s.
A’ POLGÁRI ÉLETHEZ VALÓ LEXl- 

CON író ja  részéről illendő tisztelettel jelente
tik  az érdemes Közönségnek, hogy már az ő 
munkája’ első darabja Debreczenben kijött; s
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példányai két két pengő forinton leendő osz- 
latgatás végett, résszerint ott helyben orvos- 
Doctor és Physicus tek. Zilahy Sámuel urnái 
tevődtek le, résszerint ide Székelyhidra vágy
nak Patikárius Penkert Mihály úrhoz szállít
tatva. Költ Székelyhidon, julins 4kén 1837.

T. n. Bihar vármegye 
rendes Physicusa 

D r Gombos Dániel m. k. (3 )

(1) Hirdetés. A’ méltóságos Báró 
Orczy György ur újszászi uradalma részéről 
közhírré tétetik , hogy folyó esztendei kisasz- 
szony hava 9kén szokott reggeli órákban LJj- 
szászon a’ szám tartói hivatalnál következő ha
szonvételek árverés utján jövő Sz. Mihály nap
tól kezdve három egymásután következő esz
tendőre a’ többet ígérőknek ki fognak adatni, 
és ugyan:

Iször Az újszászi vendégfogadó szakád 
bor- és pálinka-méréssel; ezen vendégfogadó
ban vagyon egy lakó-, egy borivó- és két ven
dégszoba, egy tágas kam ara, kocsi sz ín , ele
gendő istálló és alkalmatos p incze , a" tágas 
udvara be vagyon kerítve.

2szor Az újszászi m észárszék, mellyhez 
tartozik  egy egész hely után való föld és ka- 
szálló, ezen kívül az uradalm i üsző gulya kö
zött a’ mészáros vágó m arhájának szabad le
geltetése vagyon.

3szor A’ két hidközi korcsm a, melly a' 
Szolnok és abonyi országút mellett fekszik, 
szabad bor- és pálinka-méréssel, itten vagyon 
egy lak ó -, egy borivó- és két vendégszoba, 
pincze alkalm atos, kocsi-szin és istálló elegen
dő , ezen korcsmához tartozik 2  hold szántó
föld is.

Melly árverésre akár egyenként, akár 
Öszvesen bérleni szándékozók illendően, a1 
szükséges bánatpénzzel ellátva, meghivatnak. 
Költ Ú jszászon, július 16kán 1837. (3)

(3) Árverés juhok és lovak iránt.
Méltóságos gróf Eszterházy Mihály tallósi ura
dalom gazdaság hivatala közhírül adja, hogy f. 
észt. augustus 7kén reggeli 9  órakor Tallóson 
közel Csallóközhez ’s egyóra járás Galánta 
mezővárosától fölöttébb való I. 2 . 3 ’s 4. esz
tendős 1500 anyabirkák 1000 iiriik , és 600 
idei anya *s ürü bárányok valam int is 1 0  
anyakanczák és egynéhány csikók televérü an
gol monyasoktól származaudók a’ legtöbb Ígé
rőnek kifizetés mellett elfognak adatni, (jí)

( 2 )  Ménes eladás, t . Pest várme
gyében ’Sóit és Akasztó közt fekvő Tetétleni 
pusztán, mintegy 148 darabból álló ménes el
adandó, a' feltételek iránt értekezhetni ügyész 
Hegedűs Lajos ú rral, Pesten vármegye utczá- 
ban 584dik számú házban. ( 3 )

(3) HirdotCS. A1 nagyméltóságu ma
gyar k ir. udvari Kam ara’ rendeléséből közhí
rül adatik , hogy a’ kir. koronái Ó Buda me
zővárosban 1 2 0 1 J négyszeg ölnyi belső telken 
fekvő selyem -szövő épületek , egy 8  szobáju 
lakházból, két konyhából, egy éléskamarából, 
egy pinczéből, egy szerszám okra megkivánta- 
tó kam arából, egy m űhelyből, egy 2  tehénre 
való istállóból, egy színből a ’ galléták’ bevál
tása, és egy kemenczéből azok’ leölése végett; 
továbbá egy emeletes tojásdad épületből, melly- 
nek alsó része 31 kcmenczével van ellátva a’ 
selyem legombolitása végett, felső em eletepe
dig a’ galléták' tartására van szánva; végre egy 
kemenczével és üsttel ellátott selyem-kifőzés- 
re szánt épületből állók, minden az inventa- 
rium szerint ottan találtató eszközökkel együtt, 
a’ k ir. kam arai praefectoratus irószobájában 
Ó Budán folyó észt. julius 24kén reggeli 9 óra
kor tartandó nyilvános árverés u tjá n , a’ leg
többet Ígérőnek következő feltételek alatt örö
kösen el fognak adatni: u. m :

a. ) Az árveréshez, legfelsőbb parancsolat 
következésében, csak ollyanok bocsátatnak, 
kik magokat Jekötelezendik, hogy az épülete
ket selyem kezelésre forditandják.

b. ) Az árverés utján kitudandó és törvé
nyes biztosítás m elle tt, két esztendő alatt há
rom egyenlő részekben, a’ szokásban lévő ka
matokkal együtt fizetendő árron kívül, a' leg
többet ígérő, mint jövendőbeli tulajdonos, tar
tozni fog a’ földes uraságnak in recognitionem 
juris dominalis esztendőnként 2 0  forintot pen
gő pénzben fizetni, a’ köz terhek’ viselésére 
nézve pedig az ország törvényei kötelezését, 
úgy szinte a’ földesnraság' törvényhatóságát 
elismerni.

c. ) Minden árverő tartozik az árverés el- 
kezdődése előtt 500 ezüst forintot kész pénz
ben le ten n i, melly summa azután a’ vevőnek 
első fizetési rátájába számitatik, a’ többieknek 
pedig az árverés’ végével visszaadatik.

d . ) Minden épületek tüstént által fognak 
adatni az árverés után a' vevőnek a’ fent ne
vezett telekkel együtt.

e. ) A’ közelébbi viszonyok ’s többi felté
teleket meg lehet tekinteni az ó-budai prae-
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fectoratus’ irószobájában, valam int mind az 
érin te tt épületek minden órában megnézhetők. 
Költ Budán, julius 5kén 1837. (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
kir. magyar udvari K intstár rendeléséből köz* 
hiriil ad a tik ; hogy szabad kir. Temesvár vá
rosa saját mehallai helysége 6  egymásután kö
vetkező esztendőre; nem külömben a’ követ
kező haszonbérek, úgymint a’ három kerekű 
Sz. györgyi, a’ két kérkerekü Szent-miklósi 
és a3 Szent józsefí lisztőrlő-m alm ak; a3 héti 
és esztendei vásári jövedelem , a3 h a lászat, 
a’ városházban lévő pincze, a’ kissebb polgári 
rét ’s végre az utczák és piacz tisztittatása, e‘ 
folyó 1837dik esztendő november első napjá
tól kezdve, három egymás után következő 
esztendőre bérbe fognak adatni. A’ nyilvá
nos árverés augustus lső napján a’ városhá
zában a3 szokott reggeli órákban fogtartatn i, 
hol is a’ feltételek láthatók. Az em lített kö
zönséges árverésre megjelenni kívánóknak 
sinór m értékül szolgálván hogy a’ mehallai 
jószágra a’ megkivántató bánatpénz 853 fr.; 
a 'Sz. györgyi malomra 1510 fr.; a’ Sz. miklósi 
malomra 1250 fr.; a’ Sz. józsefi malomra 800 fr.; 
a’ héti és esztendei vásári haszonra 2 0 0 1  fr.; 
a’halászatért 2 fr. 36 kr.; a’ pinezére 12 fr.; és a’ 
polgári rétre 18fr. 54 kr. p.p. határoztatok meg. 
Költ Budán, julius 2 kán 1837. (3 )

(3) Szarvas marha eladás. Fő-
méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal Her- 
czegsége uradalmai gazdasági főigazgatósága ré
szérül közhírré tétetik, hogy e’ f. hó 24dik nap- 
jánGedellőtülfélórányira fekvő babati majorban 
különféle nem ű, és korú bikák, tehenek és 
borjúk árverés utján elfognak adatn i; a’ venni 
kinvánók tehát szokott reggeli órákon a1 fent 
kijelelt hely re , illendően mrghivatnak. ( 3 )

( 3 )  H i r d e t é s .  A’ nagyméltóságu ma
magyar királyi helytartó Tanács kegyes ren
delése következésében közhirré tétetik: hogy 
folyó julius hó 30kán tettes Zala vármegyében 
kebelezett kegyes hagyománya jószágokhoz 
tartozandó kiárendált nyavaládi uradalomban, 
ugyan nyavaládi helységben ez előtt ispányi, 
mostanság az árendátor ur által kibérlett lak
háznak , gabonatárnak és az udvarban lévő 
kútnak helyreáliittása, t. Veszprém vármegyé
ben helyheztetett vásárhelyi mezővárosban a’ 
tiszttartói lakháznál tartandó árleszállittás

utján kifog adatni annak a’ mesterem bernek, 
a’ ki legoltsóbb áron felfogja válaln i, ennek 
következésében az értelmes mesteremberek 
elegendő bánatpénzei ellátva fellyebb érintett 
napra és helyre Megjelenni illendően meghi
vatnak. —  Költ S. Vásárhelyen julius 2kán 
1837. Mikovény m. k.

. T iszttartó. (3 )

(2) Árverési hirdetmény. Tekin-
tetes nemes Esztergom vármegyében a’ Duná~ 
hoz félórányira fekvő Gyiva helységének hasou 
felét tekintetes Majthényi Gúborné asszony 6  
esztendőre, a’ jövő Sz. Mihály naptól kezdve 
árendába adni akarván, minden árendálni aka
rókat a pesti két*oroszlány fogadóhoz a’ jövő 
augustus 27kére reggeli 1 0  ó rá ra , a' t. Szüts 
Abrahám ur szállására , az árverésre illendő 
bánatpénzzel felkészülve, ezennel meghív. ( 3 )

(2) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar k ir. Helytartótanács' rendeléséből közhí
rül a d a tik , hogy &’ kegyes hagyom ányi, 3s 
Nyitra vármegyében helyhezett elefánti ura
dalomhoz tartozó Podlucsányi malomnak ár
leverés utján leendő újraépítése végett az ár- 
leverés folyó évi augustus 7kén fog a hely’ 
színén tartatni. Költ Budán, julius 7dikén 
1837. (3)

(2) Hirdetmény, a 3 nagyméltóságu 
magyar k ir. udvari Kam ara’ rendeletéből ezen
nel közhirré tétetik , hogy a’ diósgyőri kir. ko
ronái uradalomhoz tartozó muhi pusztán 5 öreg, 
és 113 hét esztendős a’ hágásra alkalmatos spa
nyol kosok, 39 hibás öreg anyajuhok, és 150 
3 ’s 4 esztendős üriik , folyó évi augustus hó
nap’ 2 2 dik napján reggeli órákban árverés u t
ján  kész pénzért fognak a’ többet ígérőknek 
eladatni.

Melly helyre, ’s időre a’ venni szándéko
zók ezennel meghivatnak. (3 )

Pénzfolyam at : Becs, jul. lökén: 5 petes statuskötelez. 
105 /? ; 4 petes 100 [|; 3 petes 7 6 /T; 182üdiki status 
köles. 229; 2* petes bécsvárosi bankóköt. 66j; bank- 
részvény 1368.

Gabonaár : Pesten, jul. í8kán, váltógarasban : Tiszta- 
búza 85|*—63j ; kétszeres 60—5 3 |: rozs 48f—4 6 |; 
árpa 36f—33^; zab 30f—26f; kukoricza 6 6 |—60.

D unavizállás: jul. 16kán: 7' 10J/ 6yi/ — 17kén: 8, 6n 
0'" — 18kán: 9' 3" 0'" — 19kén: 9' 5" 6"'
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szám . P e s t e n  szom baton B oldogasszon yh ó Síkén 1 8 3 7 .

Magyarország; és Erdély (kinevezések $ tudományos gyűjtemény: m. nemz. Muzeum’ gyarapodásai ; halál-statistika; termekeny-nő; üj 
casino; adakozások a’ pesti vakok intézetére; budai irgalmas Szerzet: ’sat.) Nagybritannia (Russell lordnak az alsó ház tagjaihoz 
intézett levele; ’sat.) Francziaország (Dumas; Meunier; algíri hírek; kamarai ülések; Dupin beszéde; ’sat.) Hollandia» Német
ország. Sehweiz. Oroszország. Belgium. Portugallia. Dánia. Svéczia. Spanyolország (angol-seregi lakoma; tudósítások Bilbao felől; 

iromány Mexico függetlenségéről; cortes-űlések; ’sat.) Amerika (Jackson úr búcsú-üzenete a’ congressushoz.)

M A G Y A R O R SZ Á G  és E R D É L Y .
Ó es» k. Felsége pesti 30adhívatali ellenőrré 

eddig Sopronyban volt 30ados és sóperceptor Zorn 
Leopoldot méltóztatott nevezni. Ennek helyére a’ 
nagyim, in. k. udv. Kamara Schnirch Antal helybeli 
ellenőrt; ellenőrré pedig ugyan Sopronyban eddig 
fízetésteien ellenőr gróf Segur Gyulát; Jaszenovácz- 
ra 30adossá Majorincza Györgyöt nevezte.

O cs. k. Felsége a’ bukovinai határvonalon 1 1  
ideiglenes őrhelyet, ’s ezekre felügyelendő határ
vonali vizsgálót méltóztatott rendelni Tihutza hely
ségben 300 p. f- évi fizetéssel, illő száiíáspénzzel ’s 
kir. tisztviselői ranggal; melly legf. határozat azon 
értesítéssel közöltetik, hogy a’ folyamodni szándé
kozók elegendő bizonyítvánnyal gyámolt folyamo
dásaikat legfeljebb február végéig nyújtsák-be az 
erdélyi kir. kincstárhívatalnál. A’ hivatalra szüksé
ges tulajdonokul következők vannak kitűzve a) 
gymnasiumi pályát végzetség b) magyar, német, 
oláh és diák nyelvek tudása c) harminczadi keze
lésben némi gyakorlottság d) jó erkölcsiség és e) 
ép testalkat.

A’ nagym. m. k. udv. Kanczellária múlt de
cember 29dikéről önkebelében Tibólt László úrnak, 
conferentiai tisztté lett kinevezése által megüresiilt 
concipistaságra eddigi feltevői gyakornok (concept, 
practikáns) Bohár Mihály urat nevezte.

Simó Ferencz a’ kolozsvári Iyceumban néhai 
Neuhauser Gottfried helyére rajztanítóvá nevezte
te tt, 1836 oct. Íjét ül fogva veendő évenkénti 400 
pengő forintnyi fizetéssel.

Pesten múlt 1836 utolsó negyedében, az az 
October, nov. és decemb. hónapokban meghaltak 
948an. Köztök volt rom. cath. 764; ágost. vall. 
33; evang reform. 28 ; görög 3 1 ; izraelita 36 ; 
esméretlen vallásu 56. Életkorukra nézve 1 2  ha
ladta a1 80at; egy 99 esztendős volt.

A’ budai könyörülő Szerzet kórházában ápol- 
gattatott 1835 nov. Isőjétül 1836 October utolsó 
napjáig vallás különbség nélkül 1531 beteg; felgyó
gyult 1322 ; meghalt 209.

Szabad kir. Sz. Fejérvár város bírája t. S a y j  
István ú r , ki ezen hivatalt, már húsz évek óta fá-1 

Első Fclesztendő.

radhatatlan buzgósággal viseli sz. királyi Eperjes 
városátul polgári czímmel tiszteltetett-meg.

A’ Tudományos Gyűjtemény 1836d. évi Xld. 
kötetének foglalata következő: I. É r t e k e z é s e k .
1 .) Gyurikovics György.* Peech , Péch, Pécs , vagy 
Pécz nemzetségnek ágazatja. 2 .) Greskovics Ágos
ton. A’ rendes kifejlődés, és a’ czélirányos nevelés 
alapvonatjai. 3.) Horvát István. A’ magyar nyelv 
régi maradványairól. II. L i te r a tu r a .  A ) Hazai 
Literatura. Ellenbirálat. 1 .) Tarczi Lajos. „A Tu
dományos Gyűjtemény f. e. Vilid, kötetének 1 1 1  
— 129 lapjain illy czím alatt megjelent bírálatra: 
a  és sí vagy első és utolsó §. illy czímii kézirat
ból: Észtan (philosophia) közönséges tanításaira ve- 
zérfonalúl készíté Tarczi Lajos.“ B.) Külföldi Lite
ratura. Könyvesmertetés. 1 .) Horvát István. „Böh
mens heidnische Üpferplatze, Gräber und Alterthü- 
mer. Von Dr. M a th i a s  K a l in a  v. J ä t h e n- 
s te in . Mit 35 Steindrucktafeln. Prag. 1836. 8 ad 
rétben.“ III. T u d o m á n y o s  J e l e n t é s e k .  1 .) 
A’ magyar nemzeti Muzeum gyarapodásai.

A’ magyar nemz. Muzeum gyarapodásai czím 
alatt ezek olvastatnak : A1 pesti közönséges papne
velő intézetnek előmenni törekedő, mellék mun
kákban is örömest fáradozó és a’ nemzeti nyelvet 
illő becsben tartó nevendék papsága munkálatainak 
a’ folyó 1836ban Pesten megjelent harmadik köte
tüket Nagyméltóságu N á d a s d i  F e r e n e z  gróf 
fényes érdemű váczi püspök mellképével fölékesít- 
tetve a’ Széchenyi országos könyvtárnak ajándék
ba küldötte.— Tek. tudós L o v á s z  I m r e  orvos 
doktor úr koz figyelemre méltó ime jeles munkái
ból : a.) Magyar nyelvújítás hibái. Pest, 1835. 8 vo.
b. ) Értekezés a1 tanuló gyermekekre nézve gya
koroltatni szokott testi fenyítékről. Pest, 1836. 8 vo.
c. ) Fazekas Mihály versei. Pest, 1836. 8 vo a’ ma
gyar nemzeti Múzeumnak egy egy példányt aján
dékozott. Horvát István.

Ma g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ ki  s g y  ü l é s e  ja
nuár’ 9. 1837. — I. A’ titoknok g. Andrássy György» 
Bolyai Farkas, Császár Ferencz, Fábián Gábor, Hoblik 
Márton  ̂ Horváth Cyrill, Horvát Endre , Kis János , Ko
loss vári Sándor és Szleraenics Pál ól a’ rozsnyai , marót-*

I vásárhelyi', fiumei, aradi, eszéki, győri, soproni, vesz- 
| prémi . nagyszombati és pozsonyi nyomtató intézetek- 
I ben újabban készült nyomtatványokról a’ múlt év naá-
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sodik felében beküldött tudósításaikat terjeszté-elő. If. 
Győry Sándor r. t. előadására Vállas A. értekezése a* 
bécsi mértékrendszerről, Frivaldszky Imre 1. t. jelenté
sére Zsarolányi Márton Józsefé a’ székes földekről ; ’s Kál- 
lay Ferencz r. t. ajánlatára Nyiry Istvántól az I83ődtki 
philosophiai literatura átnézető a’ Tudoinánytárha felve
tetni rendeltettek. III. Kgy fordított orvosi munka a’ megbí
zott vizsgálók’ egy értelmű ítélete szerint risszautasítatett.

Green úr léghajójával, Paris PoissoIliére nevű 
külvárosából, jan. Okén ismét útnak indult, hét 
személlyel, kik közt volt Z ic h y  Ö d ö n  gróf is. 
Felemelkedvén a’ hajó, egy ház tetejébe ütődött, 
’s négy utazó kalapja leesett; 50 perez múlva, 
Clayen túl, a’ straszburgi úton, Paristól 7 mtfd- 
nyire, leereszkedett.

A’ vakok intézete adakozóinak névszerént való leírá
sa ISSGdik esztendei július hónap Isó napjától egész de
cember hónap utolsó napjáig:

Mutso Naum végrendelése által 2  f . ; Deutsch 
Bernát budai izraelita 20 f . ; szabad kikötő Fiume 
városa 400 f .; Herczeg Eszterházy Kisvárdai tiszt
sége 2  f . ; szabad királyi Pest városa kapitányi hi
vatala 6  f . ; Palmer György végr. 2  f . ; Tauber 
Károly végrend. 16 f.; Nyitrai püspöki megye 51
f. 1 2  kr.; Nagyszombati generális vicarius ősz vé
szedéit ajánlásokbul 8  f . ; t. Hont vármegye 130
f . ; t. Baranya vármegye 82 f. 18 J k r . ; t. Tren- 
csén vármegye (pótlékul) 6  k r . ; a’ Szentmártom 
Benedictinusok apátursága 20 f. 48 k r . ; t. Pozsega 
vármegye 1 0  for.; a’ tiszamedéki helvetziai vallást 
követő Superintendentia 51 f. 32 kr.; a’ Hajdú vá
rosok kerülete 42 f. 8  k r .; a’ tiszántúli helvetziai 
vallást követő Superintendentia 65 f. 55 kr.; a’ 
Károlyvárosi görög nem egyesült papi megyének 
hivatala 9 f. 10 k r .; szabad királyi Kőszeg városa 
2  fo r.; a’ dunántúli ágostai vallást követő Superin- 
tendentia 14 f. 51 k r .; Veszprémi püspöki megye 
1 2 0  for.; Veszprémi püspök Kopácsy József úr Ó 
Excjának kegyes ajánlása 2 0 0  fo r .; tek. Bereg vár
megye Karai és Bendei 41 f. 34 k r .; a’ Kalocsai ér
seki megye 80 f . ; Hartner Anna végrend. 1 f . ; 
a’ nagy Kikindai kerül. 100 for.; Vivenot Rudolf, 
és Vivenot Eduárd indig. urak 250 f . ; egy neve
zetlen maradni kívánó 1 0 0  f . ; próbatétel alkalmá
val gyűlt 118 f. 27 k r . ; Gróf Eszterházy Ferencz 
úr 1 2  f .; Seft Regina végrend. 40 forint, peng.

(Folytatása következik.)
N. K a n iz s a  január Sdikén: Kanizsa város 

előbbkeló lakosi, ’s műveltebb polgárai a’ csínosb 
társalkodás ’s közjóra hathatás tekintetéből casinói 
társaságot alakítottak ; a’ társaság noha számos tag
ból á ll, ’s fentartására szükséges költségei eléggé 
íodözvék, még is létrejutását főleg Batthyány Fülöp 
4) Hgségének köszöni, mert nem lévén most időn 
kívül a’ városban alkalmas üres szállás, O Hgsége 
az egyesület folyamodására uradalmi egyik főbb

tisztjét lakjából kiszállítani, a’ lakot szükséges bá
torokkal felkészíttetni ’s illő haszonbérben a’ társa
ságnak áltengedni kegyes volt ; e’ segedelem-nyúj
tás a1 társaságot képessé teszi mostjelesb könyvtár 
alakítására, jövedelmeiből elegendő újságok ’s fo
lyóírások megszerzése után is maradván annyi, 
hogy évenként a’ jobb új könyvek meghozatására 
is áldozhat valamit. A’ casino folyó jan. 2kán dél
után kinyittatván, estve az ablakok Ő Hgsége tisz
teletére a1 helybeli hangászkar zengedezései köz
ben kivilágíttattak. Kanizsa városa Bernárd Gáspár 
mostani, és Babóchay Jáno3 volt biráinak a’ csi- 
nosnlás ’s művelődés körűi közjóra tett fáradozá
saikért örökös bálával tartozik, mert a’ köz-séta
tér, hangász egyesület, városi kórház felállítása 
ezeknek köszöni létrejutását, nem különben a’ há
zanként koldulásnak is csak az ő munkás iparko
dások vete véget, még csupán gyalog-kövezet (jár
da) s az utczák kivilágítása hiányzik ezen egyéb
iránt minden tekintetben figyelmet érdemlő keres
kedő városban.

Jászberényben f. január 9dikén Pokláts József 
szegény földmivelő hitvese í |  óra alatt 4 gyerme
ket ( 2  fiút ’s 2  leányt) szült. 2  csak hamar meghalt; 
2  pedig az újszülöttek közűi főtiszt. Stipula József 
apát ’s plebánus úr által az egyházban kcresztelte- 
tett-meg. Január 14dikén egy közűlök még élet
ben volt. Az anya egészséges.

S e g e s v á r  januar. 4kén 1837. A’ segesvári 
jobb érzésű lakosoknak azon hazafiui igyekezetek, 
melly szerént az itteni oskolában (gymnasiumban) 
még egy tanító szék alapítása áltálé’ tanító intéze
tet nevelni és javítani ’s ez által a’ köz mi velőd és 
előmozdítására béfolyni kívántak, több nehézségek 
meggyőzése után, végre szerencsés következéssel 
koronáztatott. E’ czélra ugyan is még a’ múlt ta
vaszon önkéntes adakozásból aláírás utján több mint 
1700 pengő forint tóke nevekedvén, e’ tőkének 
évenkénti kamatja a’ 100 pengő forintot megha
ladja, mellyliez pótlásul ó felsége a’ szász hét bírák 
pénztárából évenként 100 rftot ezüst pénzben fi
zettetni kegyelmesen megengedni méltóztatván, az 
új tanítónak vagy correctornak csak 200 pengő 
rforint kevés fizetése leend ugyan, de a1 tanító in
tézet ez új tanító szék alapítása által igen sokat nyert, 
mellyet egy felől a’ közönség áldozatokra kész ha- 
zafiságának, más felől ó felsége minden jót és köz- 
hasznost elő mozdítni és pártfogolni kívánó kegyel- 
mességének köszönhetni.

Segesvárszék folyó év jamiariusa 2kán tartá 
közgyűlését, melly ben a’ folyó évi januarius 16kán 
N. Szebenhen tartandó nemzeti gyűlés tárgyai 
vétettek tanácskozás alá, az ezen nemzeti gyűlésre 
küldendő követeknek adattak utasítások és a kül
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dendő köpetek jneg is választattak, melly alka
lommal a1 szék főtisztje egéssége körülményei te
kintetéből a’ választás alól magát kivétetvén, az 
ez évi nemzeti gyűlésre Segesvárszék részéről szó
zatok többségével követeknek, tanácsos Weiskir- 
cher Károly és pénztárnok Schwarz János urak ne- 
veztettek-ki.

Brassó januarius 5kén 1837. Folyó hónap 3- 
kán és 4én a* néhai nmlsgu herczeg Brankován úr 
kegyes hagyományából, minden vallás és nemzet
re való tekintet nélkül, a’ brassói görög ekklézsiá- 
nak érdemes elöljárói a’ nyomorult szegények közt 
a’ követkczendőket osztaták-ki: 1 ) Brassói szegé
nyeknek 654 f. l)Pojana Morulyiek 30 f. 3) Fel
ső Szombatfalviak 60 f. 4) Fogarasiak 1 0 0  f. 5 ) 
Fogházban lévők 20 forintot váltóban kaptak.

Ezen kívül ugyan itten Brassóban 25 catholi- 
cus szegénynek, törökbúza lisztet ’s 20 f. — 25 
ev. lutheránus szásznak lisztet, 20 f .— 25 refor
mátusnak lisztet, 2 0  f. — 2 0  magyar lutheránus
nak lisztet, 1 0  f .— 1 0  kahigernek lisztet, 1 0  fo
rintot váltóban.— A’ bolgár.szegi nagy templom
nál lévő 40 oláh szegényeknek, a’ kisebb templom
nál lévő 40 , és Ó Brassóban 30 szegény oláhoknak 
törökbúza liszt, a’ fogházban 130 szegénynek egy 
egy kenyér adatott.

Oláhországban a’ gabona olcsulni kezdett. 1 
kila tiszta búza 55—60 piaszter ; árpa 20 , török
búza 30 piaszter. A’ faggyú okája 2  piaszter. Oláh
országban is sok gabona féreg volt; de mind elpusz
tult.

N A G Y B R IT  A N N IA .
A’ szárazi ’s tengeri seregnél nagy előlépteté

sek váratnak; azadmirálok száma 185re szaporíta- 
tik. Az 1829ki ezredesek és 1822ki ezredes hely
tartók , őrnagyok ’s kapitányok mind előléptetnek. 
Az alsóbb tisztek iránt a’ hadminister külön javas
latot készül a’ parlament elibe terjeszteni. — A’ 
London és Birmingham közti vasút 1838 nyarán, 
a’ hemel hemstedi 1837 jun. Íjén kész leend.

Sir Ileniy Bouvérié, maltai kormányzó, nov 
2 2 kén érkezett Máltába. Az ottani panaszokat nyo
mozó biztosságtól nem sokat várnak a’ lakosok. Sir 
J. Rowley hajó&erege dec. 8 kán a’ maltai kikötő
ben állott.

Az új év napján, a’ nagy hó mellett is szá
mos udvarlók gyűltek Brightonba. Egyébiránt az 
utak már szabadak, ’s jan. 2 kán minden posta, az 
edinburghit és doverit kivéve, megérkezett Lon
donba. A’ Lloydson sok. tengeri szerencsétlenség 
volt kiakasztva.

Irlandi tudósítások az alsó néposztályok nyo
morúságát borzasztónak írják. Sok helyeken éhel
halás fenyegeti az embereket, ’s a’ kemény tél és

hideglelés már sok százat elragadt. A’ hideg ‘s be
tegségek súlyát még inkább neveli az elcség és tü
zelő szúki, mellyeknek ára igen feihágott, a’ mun
kabér pedig csak a' régi maradt. Limmerick ’s Mayo 
grófságokban és Irland nyugoti részén legnagyobb 
sanyaruság uralkodik. Rathkeale falu maga 1500 
szegényt számlál, kik közt háromszáznak takaród- 
zója sincs; a’ krumpli ’s tőzek háromszorta drágább 
mint ezelőtt vo lt, ’s a’ szegények minden kerülhe. 
tő ruhájikat, házi eszközeiket eladták vagy zálogba 
vetették, hogy gyermekeiknek kenyeret szerezhes
senek ,* e’ felett az inláz annyira dúl köztük, hogy 
a’ kórházakban már nincs hely a’ betegek befoga
dására. „És O’ Connell, mond a’ Times, évenként 
még is 15— 16 ezer fontot csikar-ki ezen emberek
tő l, kiknek részére szegényi törvényt nem akar; az 
ő szívtelen ’s szemtelen segédje, az ő macskatalpa 
pedig , Shiel ú r , azt nyilatkoztatja, hogy ostobaság 
most az ő éhelhaló hontársinak gyámolítására rend
szabásokról gondolkozni.“

A* francziák királya élete elleni merészlet igen 
mély benyomást tőn Londonban. A’ Globe úgy 
véli, hogy e’ gonosz tett bizonyosan a’ király ’s 
kormánya mellé fogja gyűjteni mindazokat, kik a’ 
kamarában ’s kívüle még elhatározatlanok valának. 
A’ Standard sajnálkozik Francziaország alsó osztá
lyainak erkölcstelen állapot ján , m in, ítélete szerint, 
csak egy új revolutio, de nem politikai, hanem 
erkölcs-vallási revolutio által segíthetni. A’ Sun azt 
mondja, Lajos Filep csak úgy védheti-meg magát 
az isméd g>ilkos m erészetektől, ha politikáját 
megváltoztatja, ’s visszatér a’ revolutio elveihez, 
mellyek őt thrónra emelték.

Bussell 1. az alsó ház ministeri tagjaihoz dec. 
2Skán felszólító levelet intézett, hogy a’ parla
mentnek jan. 31 kére határozott megnyitásán bizo
nyosan jelen legyenek, mert nagy fontosságú tár
gyak fognak tüstént tanácskozás alá jőni. —

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ követkamara dec. 3Gdiki ülésében még ti- 

toknokká Felix Real, Jaubert és Piscatory uu. vá
lasztattak. Bedoch ú r , ideigleni elnök, rövid be
széd után átengedé az elnöki széket Dupin úrnak , 
ki arra fellépni akarv án megtántorodott, majd el
foglalván azt, e’ beszédet olvasá-el: „Uraim’s ked
ves társaim! A’ kamarától nyert tisztelet, miként 
ez már hatodszor bízta rám munkálatai vezetését, 
társaimnak e’ becses szavazata, melly az előbbi 
ülésekben csak örömet ’s hálát ébresztett bennem , 
most gyásztól találja lelkemet elfogódva, melly- 
be a’ király személye elleni újabb merészlet borí
tott bennünket. Azonban, uraim, a’ gondviselés 
czéljai olly csudálatosak, hogy gyakran a’ valódi 
roszból is jót hoz-ki. Habár ez istentelen merészle-

K
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tek  a’ thrón körül veszélyt szereznek’is , de a’ fe
jedelem személyében olly nemes bátorságot, ’s az 
embernek, hogy csupán a’ király látszék, olly ön- 
megtagadását tüntetik-elő, hogy egészen elbámu- 
Iánk azon, miként magasbul a’' királyság magának 
a* veszélynek ölében, ’s miként erősből a’ dynastia 
ania minden jó francziák gondolatja mellett, hogy 
az ő kormányukon olly király ü l, millyet nemzetünk 
szeret, egy bátor és nagylelkű király. Köztünk meg
jelente előtt alig nehány pillanattal történt a’ merész- 
let , mellynek ő majd áldozatjává lön, még is látták az 
urak minő szilárdsággal fogott helyet e1 falak közt 
emelt thrónon , királyi tisztjét ministerei segítségé
vel miként teljesítette, ’s a’ status ügyeiről és érde
keiről miként szólott a’ kamarához. Az ő példája sze
rint uraim mi is , noha még gyász fogja-el szíveinket, 
emlékezzünk a’ kötelességekre, mellyek élőnkbe 
egy nagy nép képviselőji elibe szabattak, melly 
érdekeinek ’s jogainak védelmezését kezeinkre bíz
ta. Az urak egyedül és kitünőleg e’ nemes gondo
lattól indítatva, a’ nélkül hogy magukat az igazság 
kikeresésétől eltántorítani engednék, főképen pe
dig egyenes lelkiiséggel, mire az országnak szük
sége van , ’s azt várja is az uraktól, fogják az elik- 
be terjesztendő kérdéseket megvizsgálni. Mindeni- 
kiink meg van arról győződve, hogy a’ királyi ha
talomnak erősnek kell lenni, ’s a’király sérthetlen- 
ségét elég erősen nem biztosíthatni; azért is min
dég serényen igyekezzünk a’ korona alkotványi ki
váltságait megesmerni ’s védelmezni, valamint a’ 
mieinket is (erre számot tartani joga van Franczia- 
országnak) sértetlen ’s gyöngeség nélkül fentartani 
olly méltósággal, melly az együttmunkálásnak erőt 
’s a’ támaszpontnak szilárdságot költsönöz. Uraim ’s 
kedves társaim, a’kam arát, úgy láttam, egy érzet 
hatá-meg, ’s örömest látnám azt egy véleménytől 
is lelkesítetni.“  — Ezután sors által megváiasztat- 
tak a’ királyt újévben iidvezlendő biztosság tagjai.

A’ dec. 31 ki ülésben Hebert, Thil, Piscatory, 
H ervé, Calmon, Thiers, Wustenberg, St. Marc- 
Girardin és Jacqueminot uu. választattak a’ thrón- 
beszédre válaszjavaslatot készítendő biztosság tag
jaivá. Az ekkori szavazásból a’ Charte de 1830 a’ 
imnisteriumnak 55 szótöbbséget, a’ Journal de Pa
ris pedig 56ot számít-ki.

A’ követkamara jan. 6 ki ülésében Persil nagy- 
pecsétőr a’ ministerek felelősége, a’ statustanács és 
törvén)székek szerkezete, a’ belső minister a’ te
legraph kormányi monopóliuma iránt terjesztettek - 
elő törvényjavaslatokat.

A’ pairkamara jan. 9kén kezdte vitatni a’ thrón- 
beszédre készült válaszfelii ási javaslatot. A’ követ- 
kamarában jan. lOkén teriesztetett-elő a’ válasz
fel irás javaslata.— Montebello hg. schweizi fran-

czia követ, Parisba érkezett.-— Meunier perét, 
mint a’ Journal des Tribunaux írja, februárban 
veszi-fel a’ pairszék.

Párisi jan. lsői lapok szerint a’ tiszthatóság 
Meunier eránti nyomozásiban leginkább a’ titkos 
respublikái társaságokat igyekszik kikutatni, mel- 
lyek az egyesületek elleni törvény óta még jobban 
el tudnak rejtezni a’ rendőrség elő tt, ’s munkássá
gukat a’ csendességben messze elterjesztették. Meu
nier már kivallotta, hogy társasághoz tartozott, ’s 
az ő gyönge fejétől még több vallomást is várhat
ni , annyival is inkább mivel rokonai ’s szüléji sza
badon járnak hozzá, ’s őt ezek mindenre rábeszé
lik. Egyébiránt a’ franczia kormány már nyomában 
van a’ Lajos Filep életére törő gonosz szövevények
nek ; e’ merészletek főigazgatójit a’ felsőbb körök
ben kell keresni.

Meunier egyik tulságból másikba ment-át; ba
romi egykedvűségét gyermeki siránkozás váltotta- 
fel. Az elfogatások most is folynak. Jan. 4kén, a’ 
Gazette des Tribunaux szerint, egy 18—2Uévü szép 
olasz nő fogatott-be, de kihallgattatván, ismét el
bocsáttatott. Elfogva vannak: Nenevé asztalos, 
Legludic utazó kalmárszolga, Dumont limonadeá- 
rus, és Dulong gyors szekerész.

Meunier, a’ Paix szerint, fontos vallomásokat 
tőn. Titkos társaságban állott ő i s , mellynek czélja 
királygyilkolás.

Dec. 30kán mintegy 250 Parisban tartózkodó 
angol és északamerikdi polgár összegyűlt,szerencse- 
kívánó felírást készíteni a’ gyilkos merészíettől meg- 
menekedett királyhoz. A’ felírást készítő biztosság 
tagjai közt volt az ősz sir Sidney Smith is , St Jean 
d’ Acre híres védelmezője. A’ felírás benyújtására 
25 angol, ’s ugyan annyi amerikai választatott.

A’ Parisban tartózkodó angolok és északame
rikaiak üdvezlő felírását sir Charles Rich , a’ válasz- 
totság szónoka, jan. 3kán nyujtá-át a‘ királynak, 
ki arra ángol nyelven így válaszolt: „Belső hála
érzettel fogadom a’ felírást, mellyel engem a' Pa
risban tartózkodó brittek és amerikaiak megtisztel
tek. E ’ tiszteletet annál mélyebben érzem, mivel 
mind a’ két nemzet charak terét méltánylani 
tudom. Nagy mértékben éltem mind két részről az 
urak honának vendégbarátságával, ’s nyelvükben 
jártas vagyok; azért is mint akármelly ángol, ép
pen úgy belátok az urak egész érzése ’s gondolko
zása módjába-, mellyet én , bizonyossá teszem az  
urakat, igen tisztelek. Köszönöm az uraknak ma«* 
gam ’s famíliám iránt nyilvánított jó érzelmeit. Sok- 
képen le vagyok kötelezve az urak honát és nemze
tét mind két részről különös becsben tartani.“ — 
Ezután egy enként beszélt Ö Felsége a’választottság
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tagjaival, 's kivált az amerikaiak iránt hizelgő fi
gyelmet mutatott.

A’ Siécle és Courrier Franpais ellenző lapok 
dec. 30kán (’s a’ júliusi revolutio óta legelőször) 
lefoglaltattak, inert a’ kormány tetteinek ócsálását 
a’ király személyére is kiterjesztették. A1 Courrier 
Franpaisból átvett czikkelyért dec. 31kén a'Temps 
is lefoglaltatott.

A’ seinei eskütt szék jan. 7dikén vette-fel a’ 
Courrier Fran9 ais és Siécle ügy vivőjinek perét, kik 
azzal vádoltattak, hogy Meunier merészlete alkal
mával a’ kormány tetteiért a1 királyt gáncsolták. 
A’ Courrier ügyvivője ártatlannak nyilatkoztatott, 
a’ Siécle betegsége miatt meg nem jelenhetvén, 
két hónapi fogságra és 2 0 0 0  fr. birságra ítéltetett.

A’ párisi kávéházak fényét, ’s a’ rájok fordí
tott nagy költségeket mutatja az, hogy 1837re a’ 
Villette-kávéház 250 ezer francon, egy másik a’ 
Palais-Royalban 3 l2  ezren, a’ Foy-kávéház pedig 
525 ezren bérelletett-ki.

Zangiacomi úr nyilatkozást iktatott a’ hírlapok
ba az irán t, hogy Lavaux, Canolle és Masson uu. 
szabadon bocsátattak, és semmi környűlmény nincs, 
mi őket a’ gyilkos merészleti részvétellel legkevés
bé is terhelné. Dauche úr háza megmotoztatok, de 
ő maga nem fogatott-el. Prost úr is szabadon bocsá- 
tatott, mert őt egy asszony csak hamisan vádolta 
lazító beszédekkel. — A1 Gazette des Tribunaux 
számítása szerint múlt évben 2 0  ezer személy foga
tott-el ’s vitetett Paris rendőri hivatala elibe.

Rigny generál Castor gőzhajón Toulonba érke
zett. — Afrikában Achmed bey és Abdel-Kader 
haderejüket egyesítni készülnek a’ franczia birto
kok megtámadására. — A’ litérariai tulajdon biz
tosításával foglalatoskodó választvány Vatismenil 
úr törvényjavaslatát fogadta-el, melly a’ különféle ér
dekeket nem igen elégíti-ki. — Sesmaisonsi Hum
bert gr. franczia pair dec. 20kán megholt. — A’ 
franczia partoknál sok szerencsétlenség történt a’ 
közelebbi viharkor. Cherbourg kikötőjében ! 4  ha
jótörést számolfak-meg. A’ partpkra 60náí több holt 
testet vetett-ki a’ tenger.

Persat Móricz kapitány, ki a’ National ügy
vivője volt, ’s juh 30kán az eskütt szék által há
rom hónapi fogságra Ítéltetett, de közelebb szabadon 
bocsátatott , Francziaországból Görögországba szán
dékozik elköltözni.

Dumas Sándor híres könyvifó jan. 4 kén tör
vényszék elibe idéztetett, azért liogy nem akart 
a’ nemzeti őrségnél szolgálni, miért egyszer már 
Öt napi fogsággal buntettefett, most pedig tiz napi 
börtönre és 25 fr. birságra ítéltetett.

Toulonból jan. lről írja a’ Temps, hogy Cas
tor gőzhajón, melly Algírból nov. 2 2 kén indult, ’s

Ajaccióban töltötte-ki a’ veszteglést, Bande, Chas- 
seloup követek, Jouanain úr a’ király első titokno- 
ka ’s tolmácsa, Rigny generál, és a’ derék Castel- 
lane generálhelytartó, ki magát a’ constantinei tá
borozáskor kitüntette, odaérkeztek. Az arabok kö* 
zönségesen tudták a’ constantinei szerencsétlenséget, 
még is legkisebb mozdulást se tettek. A’ sebesültek 
közt nagy halandóság uralkodott a1 hideglelés miatt. 
Montebello hajón, melly 500 utazóval evezett Al
gírba , Lemercier derék ezredes megholt, ’s Algír
ban nov. 18kán temettetett-el nagy pompával. De- 
lassusse hajókapitányt Dufresne admirál és a’ mar
sai is keményen megdorgálta, azért hogy a’ legké- 
tesebb környületek közt 500 betegnél többet nem 
akart a’ Montebello hajóra venni, hol ezernek is 
helye lett volna. Ramier gőzhajó jan. Íjén indult- 
el Algier felé levelekkel ’s utazókkal, ezek közt 
Delarne ezredes helytartó és a’ hadminister segéd
je ,  és Foy úrral a’ hadministerium tisztjével. Toil* 
ionba sok seregcsapatok váratnak, onnan Afrikába 
szálítandók. A’ kikötőben állanak Montebello, Ju
piter, Suffren és Trident liniahajók, két fregát és 
több szálító hajók.

Parisban jan. 4kén Faubourg St. Honoré kül
városiján a’ gázkilövése nagy szerencsétlenséget 
okozott, sok embert veszélyesen megsebesítvén.

Sebastiani generál Londonból jan. Okán Paris
ba érkezett. Rigny generál is Parisban van már.

Yidocq „les Voleurs“ czíniü könyve, melly* 
ben a’ zsebelők fortélyait felfedezi, nagy tetszés
sel fogadtatott, ’s igen kapós. Jeles könyv jelent- 
meg e’ czím alatt is ,,a’ könyvírónék biographiá- 
ja.“ — A’ franczia színházban jan 15kén, Molier 
születésnapján, nagy ünnepéllyel fog előadatni a’ 
„burgeoisgentilhomme“ czímü darab. A' jövedelem 
Molier emlékére van szánva.

H O LLAN D IA.
Jan. 6 kán hunyt-el Haagában A. W. N. van 

Tets van Goudrian pénzügyi minister életének 6 6 - 
ik évében. E’ hivatalt 1 8 2 8  óta viselte van Tets 
van Goudrian ú r , ’s még nehány hét előtt jeles be
széddel védelmezte a’ pénzügyi törvényjavaslato
kat a’ generalstatusok második kamarájában. Rend
kívüli talenfom, sokféle esmeret, fáradatlan mun
kásság és kivált egyenes szívüség bélyegzék az el
hunytnak életét. Utódjának Canneman statustanács
nok van kijelelve — A’ brüsseli „société typogra- 
phique“ nevű utánnyomtató társaságban több belga 
főstatustisztek vannak. , N

N ÉM ETO R SZÁ G .
Az alig. Zeitung Frankfurtból jan. 11 kéről ír

ja , hogy az ottani fogházból Fries Eduard, Ober
müller Vilmos és Zehler Vilmos orvostudományt 
tanulók; Hundschuh Vilmos, Mathie Emészttheo-
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Jogiát tanulók, és Sartori Ignácz jogtanuló, kik az 
1833ki áprilisi lázadás miatt 1836 oet. 19kén hol- 
tiglani fenyitékházi fogságra Ítéltettek, jan. lOkén 
este, kétség kívül a’ hasonlóképen megszökött po
roszló segítsége által, elillantak.

SC H W E IZ .
Bern főhely dec. 3 ldiki körlevelében búcsút 

vett a’ karoktól, köszönvén eránta nyilvánított bi- 
zodalmukat, egyszersm . d jelenté, hogy a’ főhelyi 
kormányzás Luzern cantonra ment-át, valamint azt 
is , hogy Mazzini és a1 két Rufítni, a’ franczia kö
vet útlevelet adván nekik a1 Francziaországon ke- 
resztülutazásra, Schweizból kitakarodtak.

Bern főhely dec. 3 id ikén, más hírlapok sze
rént is , körlevelet bocsátott a’ karokhoz, ’s hivata
losan tudósítá őket Mazzininak és a’ két iiuffininak 
eltávolításáról, azt nyilatkoztatván, hogy ezen ka
landorok további ott tartózkodása Schweizot a’ szom
széd statusokkal összeütközésbe hozta volna. 

O R O SZO RSZÁ G .
Egy új cs. rendelet szerint a’ polvgamiai ügye

ket ugyan az egyházi hatóság itéíi-meg az egyházi 
törvények szerint, de az ítéletet tattozik az igaz
gató tanáccsal közleni, hogy a' gonosztevő a’ több
szöri házassággal elkövetett csalárdságért a bünte
tő törvén) ek szerint világi törvényszék elibe idéz
tethessék. Az egyházi büntetést ott állja-ki a bű
nös, hová a’ világi törvényszék által utasítatik. Az 
illy törvénytelen házasságból származott gyermekek 
sorsáról a’ császári kegyelem fog intézkedni. — 
Odessai tudósítások szerint a’ fekete tengeren iszo
ny ii vihar dühöngött ,j melly miatt a’ hajózás tete
mes károkat szenyvedett.

BELGIUM.
MechelnésTermonde közt ,jan. 2 kán a’ király, 

két Szász-Coburg hg. ministerek ’s más főtisztvi
selők jelenlétében egész ünnepéllyel ny ittatott-meg 
a’ vasút. A’ ministerek Meehelnből Termondéba 
a’ vasúton mentek, mellynek hosszában temérdek 
néző vonult-el. Tcrrnonde tanácsházában pompás 
lakoma adatott, mellyen a’ király is megjelent, ’s 
a’ város jólétéért áldomást ürített. Este bál volt, ’s 
az egész város kivilágítatott.

PO R TU G Á LÉI A.
Spanyol hírlapok lissaboni dec. I7ki tudósítá

sai szerint a’ békétlenség naponként növekszik, 
mert a’ seregie k ’s tisztviselőknek már öl hónapi 
zsoldjok van bálra, sőt a’ királyi ház hónapi kia
dásai is bajosan fizettethetnek. Az úgy nevezett 
18‘22ki constitutionalisok a’ királynéra ’s férjére, 
ha az utczán velők találkoznak, igen megvető te
kintetet hánynak, sőt némellyek kalapjokat se bil- 
lentik-meg. A’ nemzeti őrség nem vette-be az új 
szabály zatot. A’ franczia hajósereg dec. 18kán ké

szült a’ Tajóról elevezni, de az angol ott marad a’ 
cortes megnyitásáig.

Az Espany ol Lissabonból e’ dec. 21 ki levelet 
közli: j.Hirlelik hogy Loulé marquis, a’ király i ház
nak e’ közel rokona, a’ londoni udvarhoz fogna por- 
tugáli követté neveztetni; mások pedig azt állítják, 
hogy e’ hely Pablo Midosi úrnak van szánva. Gar- 
rete ú r, mondják, a’ madridi udvarhoz van meg
hatalmazott minis térré kijelelve, de e’ kinevezés 
Madridban nem igen fogna tetszeni.

DÁNIA.
A’ király egészségi állapotja, mint a’ jan. 7 - 

kén megjelent orvosi tudósítás mondja, még ugyan 
nem javu lt, de ereje már kezd visszájám. 

SYÉCZIA.
Stockholmi jan. 3ki tudósítások szerint a’ ki

rály egészsége már annyira helyreállott, hogy7 az 
orvosi jelentések kiadása, 0  Felsége parancsából, 
megszüntetett. Ő Felsége valamint az egész királyi 
ház december végén majd az egész várossal egy ütt 
influenzában szenyvedett.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
Madridi dec. 24ki tudósítás szerint Galíciában 

egy különös tünemény adta-elő magát. Egy hegy
t. i. ketté repedt, ’s temérdek büdöskő szagu vizet 
hányt-ki, melly 16 ezer fát sodrott-el. — A’ por
tugál! hadosztály Bnrgosba érkezett, ’s a’ főliadse- 
reggel együtt fog munkálni.

Madridi levelek szerint a’ kormány' állapotja 
pénz dolgában igen szomorú. Az 1837ki statuskölt
ségek 1550millióra vannak számítva, a’jövedelem 
pedig csak 460 millió, és igy a’ hijány 1090 mil- 

.lio! A’ harangokból, képekből ’s más egyőiázi ékes
ségekből majd jő-be valami. Egyébiránt már a’ tar
tományok is kezdenek pénzt veretni; Barcelonában 
förganak a' barcelonai grófok képével ’s czímeré- 
v el vert pénzek. D. Sebastian és D. Carlos infan- 
tok javai is árverésre bocsátattak. AJibaud meg- 
boszulóji, mint beszélik, felszólíták párthíveiket 
egy Barcelonában tartandó nagy gyűlésre, hol hem
zseg a’ sok olasz, franczia, lengyel menekvő ’s min
denféle csőcselék.

Ribero generál, mint Madridból Írják, nem 
hogy a’ táborba sietne, hanem pompás innepélyek 
közt piheni-ki magát a’ sebes utazástól. San Miguel 
fejét is, úgy láts>ik, elbódítáa’ cantav iejai gyéze- 
delem. A’ kormány az ürügye ala?t, hogy esmere- 
teivel nagy hasznot tehetne, ha helyét a’ cortes- 
ben elfoglalná, Arragonia főkapitánysányságát el
vette tőle ’s Quirogára bízta , minek igaz oka egyéb
iránt az volt, hogy a’ kormány parancsa szerint 
Bilbaónak segítségére nem ment. Egy franczia lap 
állítása szerint pedig az ő elmozdítását a’ nép, kü
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lönösen egy terneli lakos panasza okozta, kinek lá
nya kéntelen volt az erkélyről leugrani, hogy álta
la meg ne szeplősítessék.

Cubai tudósítások szerint Lorenzo generál S t 
Jagóban kihirdettette az 1812ki constitutiót ’s el 
vala szánva a1 mellett maradni, noha Tacon gene
rál az eddigi rend fentartása iránt kapott utasítást 
az anyaországból, ’s e’ parancsot Lorenzonak is meg- 
küldötte, de a’ hírnök útközben elfogatott, ’s vá
lasz nélkül bocsátatott-vissza. Lorenzo egy proclama- 
tióban carlistának és zsarnoknak festette Tacon kor
mányzót , ’s a’ parancsi alatt lévő rendes katonasá
gon kívül 4000 nemzeti őrt gyűjtött-össze. Tacon 
generál is rendszabásokat tőn Lorenzo megzabolá- 
zására, ’s Velasco generál alatt 1800 embert és egy 
lovas csapatot indított ellene A’lakosok egyébiránt 
mind ellene voltak a’ polgárháborúnak , attól tart
ván , hogy a’ negerek is bele vegyülnek, ’s így a 
gyarmat bátorsága veszélyeztetnék.

Barcelona állapotját egy dec. 2 2 kén költ le
vél így festi: Minden pillanatban várhatni a’ ve
szélyt , mellyel az anarchisták forralnak. Az embe
ri jogok társasága, két politikai bűnért megítélt 
franczia befolyása alatt, a’ városi hatóság s fegy- 
verző junta némelly tagjaitól, és Saragossa, ^ alen- 
eia, Palma és Mahon városokban lévő barátitól gyá- 
molítatva, megesküdt a’ négy tartomány fellázítá- 
sáia. Elveit nyilván kiraggatta ’s kiosztotta a’ pór
nép közt. Dec. 16 ’s I7ke közti éjjelre határozó 
tervének kivitelét, miként vagy ötven aristokratát 
megölni, ’s a’ pyrenäusi respublikát kikiáltani szán
dékozott ; de a’ főczinkosok ezt akkor önként to
vábbra halasztották, hanem a’ nyugtalan párt néhány 
nap múlva már ismét kirontani akart, mire egy 
jutalomjáték előadását választá. A’ színház tömve 
volt, az előkelőbb lakosok mind megjelentek; az 
anarchisták elfoglalták a’ bejárásokat, a’ ramblára 
(köz sétatér Barcelonában) sok ember csődült, iszo
nyúan ordítva, ’s a’ színház felgyújtását kiabálva. 
A’ lovas nemzeti Őrség szerencsére hirtelen ott ter
m ett, ’s a’ csőcselék népet szétverte. Illy város
ban, hol 30 ezer kenyereden ember csődül-üssze, 
’s a‘ tiszthatóságnak ereje nincs, minden rosszat 
várhatni.

A’ Times levelezője S. Sebastianbó! dec. 2 2 - 
kén így ír: Evans generál, a> 7ik ezred ezredese és 
tisztjei által nem rég adott ebédkor azt nyilatkoz
tató, hogy szándéka ugyan Westminsterbe m*nni 
választójához ’s a’ partement megnyitásán jelen len
n i , de ha elutazta előtt megérkeznek a’ spanyol kor
mánytól ígért erősítések, úgy, fóparancsnoki kö
telességének mint elsőbbnek engedve, még az el
lenség ellen vezetendi őket. Sloane ezredes többbek 
kdét Wellington hgórt, a’jelen kor legnagyobb baj

nokáért is poharat köszöntött, melly ismételt tet
szés kiáltásával ürítefett-ki. Kz még alig hangzott
éi, midőn Churchill ezredes feláll o tt, mondván; 
„Engedjék-meg nekem, áldomást inni egy férj fi 
egészségéért, ki ítéletem szerint éppen oliy nagy, 
mint Wellington hg: 0 ’ Connel Dániel sokáig éljen!“ 
Ekkor nagy zaj támadt, sokan kiálták: nem , nem! 
mi nem iszunk! semmi politika! ’sat. Evans ge
nerál megjegyzé, Churchill ezredes feledni látszik, 
hogy ez tiszta katonai gyűlés, ebben pedig min
dent kerülni kellene, mi politikai vitatkozást ’s 
egyenetlenséget okozhatna. 0  maga is nagyon becsü
li O’ Connell észtehetségét ’s fáradozásait, de e’ 
helyen az ő egészségéért inni illetlennek találja. 
Churchill ezredes visszahúzta a‘ pohárköszöntést. A’ 
generál továbbá azt nyilatkoztató, hogy mivel Wel
lington hg. és sirR. Peel minister korukban a’spa
nyol királyné ügyét szintolly erősen gyámolították 
’s a négyes szövetséget éppen oily híven teljesítet
ték volna, mint a’ mostani angol korm ány,és mi
vel erősen meg van arról győződve, hogy ha e’ 
férfiak ismét a’ status kormányára lépnének— mit 
azonban távol se kíván — ugyanazon útat fognák 
követni, „Melbourne I. Wellington hg. sir B. Peel, 
0 ' Connell és Palmerston 1.“ egyesített egészségűk
ért akarna pohárüritést javaslani. E’ pohár szokott 
tisztelettel s egy kis nevetés közt űrítetett-ki.

Madridi dec. 30ki tudósítások szerint a’ cortes 
dec. 28ki ülésében a’ constitutio új alapjának ne
gyedik czikkelyét is , miként a’ corteskövetek egye
nesen választatnak, elfogadta, ’s ezzel befejezé a’ 
constitutio alapjainak vitatását. Arguelles és Sancho 
uu. még csak egy év előtt is igen ellenzették az 
egyenes választást, most pediglegkiváltabb védel- 
mezőji voltak. Barcelonában dec. 2 0 kán lovas ka
tonaságnak kellett szétverni a’ népcsoportozásokat. 
A1 nemzemzeti őrség, kereskedóség és az előkelőbb 
lakosok a’ kormánytól ’s cortestől új tiszthatóság és 
fegyverző junta behelyezését határozók sürgetni, 
mert e’ két testület, pezsgés idejében választatván, 
főizgatója a’ mostani zavaroknak. Cadixban is pe
zseg a’ pórnép, ’s az ott fogva ülő cordovai kano
nokoknak fejeit kívánta. Az Espanyol írja, hogy 
Ros d’ Eroles bandája Arragoniában Benavarre 
városra ütött, azt kizsákmányolta ’s őrseregét 
elfogta.

A’ madridi Gaceta dec. 30kán két irományt 
közöl Mexico függetlenségének a’ madridi kormány 
általi elesmeréséről. Az elsőben foglaltatik Miguel 
Santa Maria úrnak, a’ mexieói respublika rendkí
vüli követének azon hivatalos nyilatkozása, hogy 
Mexico kikötőji a’ spanyol lobogónak és kereske
désnek megnyittattak, ’s a’ kormány védelmezni 
fogja a’ spanyol alattvalókat addig is míg a’ köl-
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isőnös kereskedési és hajózási egyezés megköttet
nék. A’ másik királyi végzetben rendeltetik, hogy 
miután a’ Spanyolország és Mexico összebékülése 
eránti alkudozások szerencsés véget é rtek , Mexico 
lakosaival ezután minden ellenségeskedés megszűn
jék ; a’ Spanyolországban tartózkodó mexicói lako
sokkal úgy bánjanak mint barátságos hatalmak alatt- 
valójival; a’ mexicói hajók Spanyolország minden 
kikötőjibe bebocsátassanak.

A’ Journal des Débats bayonnei dec, 3diki le
vél után írja, hogy Bilbao ostromakor Meer báró, 
S a n -Miguel, Araoz, Mendez -V igo, Carondelet 
megsebesítettek, Iribarren, Punon-Rostro gr. fija, 
és még 1 1  tiszt Espartero főtiszti karából, elestek. 
A’ National jan. 8 kán azt nyilatkoztatja, hogy a’ 
spanyol kormány .büntetésre méltó lenne, ha se
regeit nem egyesítené a’ praetendens seregének zak
latására. Narvaez, Alaix ’s Ribero Vittoria vidé
kén állanak. Sarsfieldre is egy Pamplenába és S. 
Sebastianba gyűjtendő számos sereg parancsnokságát 
bízta a’ kormány, hogy Esparteróval egyetértve 
Villareál ellen munkáljon ; de kérdés, megegyezik-e 
e' két generál ’s a’ Gomez üldözésekor Alaix és 
Narvaez közt tapasztalt viszálkodás nem támad-e 
fel köztük is. Quirogát a’ középponti sereg parancs
nokává nevezé a’ kormány San-Miguel helyett, a’ 
sereg pedig nem akarja elfogadni; mert Quiroga 
hadsereg vezérlésére nem is képes. A’ spanyol kor
mány temérdek hibájit meggondolva, csudáim le
het, a’ törvényhozók Madridban miként adhattak 
dictatori hatalmat illy kormánynak.

A’ Courrier egyik levelezője bizonyosnak ál
lítja, hogy a’ spanyol és britt kormány közt egye
zés köttetett, miként az utóbbi 1 0  ezer embert és 
segedelmet ad olly feltétellel, hogy S. Sebastian 
és Passages bizonytalan ideig birtokában marad.— 
Ilavannah az 1812ki constitutio mellett felzendült 
a’ kormány ellen.

Az 1830ki Charte Bayonneból jan. őkéről két 
telégraphi tudósítást közöl, melfyek szerint Espar
tero folyvást Bilbaóban, a’ carlisták Galdacano és 
Miravalles közt, D. Carlos Durangóban vannak. 
Villareal lemondott a’ vezérségről ’s lemondása el
fogadtatott. D. Sebastian infant fővezérré nevezte
te tt, ’s főtiszti kara fejévé Morenót, segédjévé 
Viliarcait választotta. Eguia hadministerré lett.

AMERIKA.
A’ Globe szerint Lowrie ú r , a’ senatus titok- 

noka, lemondott e’ hivatalról; a’ senatus elnöksé
gét most van Buren, újonnan választott praesidens | 
viszi. Jackson generál egészségi állapotja még is ag

godalmas ; az orvosok eltiltók barátaitól, mert r*' 
beszélés ismét vérhányást okozna, meilynek tüstén- 
ti megfulás lehetne a’ vége.

Jackson praesidens búcsuüzenete így szól: „Se
natus és képviselő házbeli polgártársak! Midőn az 
utolsó évi üzenetet intézem az urakhoz, melly ' 
többet soha se fogok a’ congressus elibe terjesztő, 
rám nézve legszívesebb örömnek forrása a z , hogy 
kéjües vagyok az uraknak szerencsét kívánni a’ *ó- 
létnek azon magas fokához, mellyre szeretett ho
nunk feljutott. Sem itthon sem ottkinn nem lévén 
o k , melly gyöngíthetné a’ bizodalmát, mellyel a’ 
jövendőre nézünk , mindég új bizonyságokat várva 
tőle az iránt, hogy szabad intézvényeink alkalma
sak egy jó kormányzás minden gyümölcseinek meg
hozására , koz ügyeink állapotja nemzeti büszkesé
günket gyulaszthatja. Nem lehet az uraknak ’s ho
nomnak szerencsét nem kívánnom nevezetesen a’ 
sikerhez, melly kormányzásom alatt a’nép őszinte, 
állandó ’s buzgó kívánságával egyetértő törvényho
zó és végrehajtó hatalom fáradozásit a’ béke fen- 
tartása és a’ külső hatalmakkali barátságos viszo
nyok megerősítése körűi koszoruzta. Hálával tar
tozunk a’ világ legfensőbb igazgatója iránt, és én 
fel is hívom az urakat, egyesítsék enylmmel buz
gó könyörgésöket, hogy az ő atyai gondosságának 
védelme mindenkor ’s minden utódainkra terjed- 
jen-ki, és az urakat tegye képesekké a’ háború ve
szélyeinek ’srémítéseinek elkerülésére, mennyiben 
ez honunk jogai ’s becsülete eránti igazságos és 
mellőzhetlen tekintettel összeférhető leend. De jól
lehet külső ügyeink állapotja, melly az urak júli
usban történt eloszlása óta valami fontos változást 
nem szenyvedett, igen örvendetes, sajnálkozva kell 
még is mondanom, hogy sok köztünk és más ha
talmak közt fenfoigó nyomós kérdések eldöntetlen 
maradtak. A’ legkitűnőbbek közé tartozik az észak
keleti határok kérdése. Erősen bízom ugyan, hogy 
ő nagybritanni felségének kormánya őszintén óhajt
ja ez ügy kiegyenlítését, de még eddig nem tudom, 
minő alapokat javasol a’ kielégítő elintézésre. Fran- 
eziaországgal ismét elkezdődött diplomatái össze
köttetésünk, még pedig olly környületek közt, 
mellyek mind a’ két kormányt hajlandónak bizo
nyítják a’ költsönös jótékony közlekedés fentarlá- 
sára és azon barátságos érzelmek ápolására, mel- 
lyeket a’ két status igaz érdekei sürgetőleg megkí
vánnak. Russiával, Austriával, Burkusországgal, 
Nápollal, Svécziával ’s Dániával a’ legjobb egyet
értésben vagyunk, velők lévő kereskedésünk mind 
inkább terjed , ’s ez országokban, Nápolt kivéve,

I költsönös hasznú és szabadelmü egyezések által 
élesztetik. ( ’Folytatása következik.)

Kiadja K u l i s á r  A. — Szerkezteti Ga 1 v á csy . Zöldkertutcza (^ p ^ l^ a c l)C t:($ a ffe )  sz.
Nyomtatja T r a t t n e r » K á r o l y i  Urak’ útczája 6 1& szám alatt.
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F ig y e lm eztetés.
A’ sietve előfizető f. ez. Olvasóknak még Nemzeti Újságunk’ teljes szánni példányaival 

szolgálhatunk. Az előfizetést későbbre halasztók csak a’ megrendelés’ napjától kiadandó számokat 
kaphatják újságlevelünkből. A’ H azai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdeté
sek’ félévi ára Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8; borítékban 9; postán pedig 10  
v. forint. Yelin példány 4 forinttal drágább. Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánná 
zöldkerüitczai 4 9 8 . szám alatti házában; egyebütt pedig minden csv kir. postahivatalnál.

Ä  Nemzeti Újság hivatala.

Müller könyvkereskedésében
Pesten3 az u ri-u tcza  kezdetén , a> Serviták kiastroma át ellené- 
ben több más magyar tij munkán kivid\ meg következő legújabb 

könyvek is találtatnak , (árok pengő pénzben) u. in.
A’ magyar magános p o lg á ri tö r v é n y , Grusz Antal után magyarító Szekrényesy. Pesten, 1837. 

Fűzve 1 for. 36 kr.
Tárcsái Bende. Román. Pesten, 1837. 3 kötet fűzve 3 for.
4 ’ ta n ítá s  kezdete  vagy is a’ kis gyermekeket gyönyörködtetve oktató képeskönyv. 50 kifes

tett képekkel. Magyar és német nyelten. Csinos borítékba kötve 3 for.
M agyar és K ém et S zó tár. Legújabb helyesírás szerint, ’s az újonnan alakított vagy fölélesz

tett szókkal bővítve öszveirta Fogarasi. Pesten, 1836 2 kötet, fűzve 4 for.
Közhasznú E sm eretek Tára  a’ Conversations - Lexicon szerint Magyarországra alkalmaztatva. 

Pesten, 1832. 12 kötet kötetlen 12 for. F üzie  13 for. 12 kr.
Manuale legum urbarialiurn anni 1836. Scripsit Csaplovics. Viennae, 1837. Comp. 54 kr.
A z E rd é ly i D iáéták  végzéseinek nyomdokai , és a’ compilata constitutio után költ articulusok’ 

kivonatja. Kolozsvárt, 1837 Fűzve 1 for 12 kr.
Befce Sámuel’ vasárnapi Beszédei. Kolozsváit, 1837. Fűzte I for.
Karacs, Magyarországnak, és a’ hozzá kapcsoltatott Horváf- és Tótországoknak, ’s határőrző ka

tonai vidékeknek, nem különben Erdély nagy - fejedelemségnek közönséges táblája, 4 
darabban. 2 for. 24 kr. ( ] )

Urasági szállás kiadandó.
Pesten, az úri tnszában 612. sz. alatt T r a f í í B e r - M á r o l y i  l í e r e S Z Í - í l á z f e a i f ,  

kiadandó egy l í r a S í t g ’i  I c iU á s  föl) ó észt. Sz. Mihály napra, melfy e’ következőkből á ll: 
9 szoba, és 1 nagy szala (tereli»), 1 alcowen , 1 gardm  be-szoba, mindnyája a’ legszebb és 
legújabb ízlés szerint parquetírozva, és üveg-ajtókkal eílatva, van bozzá egy nagy konyha, 
élés-kamara, bor- és fa-pinexe, padlás, istálló négy lóra, kotsi-szín. E’ szállást mindennap 
megnézhetni. Bővebb utasítást adhat a’ házmester. ( 3)

E ő n y r -J  e le n té s .
Bosnya , Rácz , Bolgár Országoknak , *s 

Havas Alföldnek, Moldvának a’ Magyar 8 z. 
Koronához tartozássok oklevelekkel bebizo
nyítva mind eddig nem volt: e ’ lu'jányt is 
igyekezett kielégíteni c* munkájával: Commen- 
ta r ii  H is to n c i de Rostu'ae, Serviae , ac Rul- 

ttf'n Vo'athinv^ W otdavitte et Resttt- 
J :wVv.v* tudó. ÍSZ7.

rabiae cutn fíegno Hungáriáé nexu . Budáé, 
1537. 8rét. 212 lap.

Fejér György  m. k. 
Szerző. (3)

Ú J  k ö n y v *
M a g y a r  T anítványi1

szám ara irta  Homokay Fal ,  «’ Losonczi
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r e f . Lyceumban Ékesszollás P rojessora . Pes- 
t&n, 1837. T ra ttner-K á ro ly i nyom tatása. E’ 
több tekintetben ajánlatra méltó könyv talál* 
tá tik  Pesten Eggenberger köny\ áros urnái. Ára 
kötetlen 20 k r ;  kötve 24 kr. peng. Augustus’ 
lsőjével felemelt áron fog árultatni (3)

*r  Olcsó jó
n agy mennyiségiben.
E zeré  10 3 15 es 20 fo r in tjá 

v a l v. ez. — továbbá ig a z i bre- 
m en t, am sterdam i es havannáin  
czig a rró k  fs z ip á k j ,  szá za  4 for. 
30 kr . és 5 fo r .  v. ez. eladók  
G ärtner J ó z s e f  dohány ra k tá 
rában , P esten  a' S erv itá k ' p ia - 
czáin. I t t  szerezhető  jó  D ebrdi 
dohány, fo n t ja  24 kr. es m ázsája  
32 fo r .  v. ez. (1)

(1) Intés. Alulírott kedvetlenül halván, 
mintha gyermekeinek hitelezői olly hamis vagy 
képzelt hiedelem mellett kölcsönöztek volna az 
ő gyermekei számára , mintha ezeknek adóssá
gai , és contói, azoknak ősi örökösödésökből, 
vagy talán az alulírott vagyonából, valaha fize
tendők volnának : kéntelen itt közönségesen ki
jelenteni, hogy gyermekeinek semmi szükségük 
az adósság csinálásra, vagy contó mellett való 
vásárlásra, valamint adósságaiknak lefizetésére, 
sem ősi sem tulajdon fundusok nem lévén: azok
nak eddig tett és netalán teendő adósságaik és 
eontóik, sem most, sem jövendőbe fizettetni nem 
fognak: ugyan azért, kiki az illy hitelezéstől 
intetik. Költ Pesten, julius 2 0 kán 1837.

Kovásznai líováts 'Sigmond. (3)

(1) Figyelmeztetés. Szabadka sza-
bad kir. városa fanácsa részéről a’ városi anya
tem plom a’ két. tornyainak arannyal hím zett 
rézzel leendő béfedeztetésére árverési határ
napul folyó övi Mindszenthava 25ríik napja 
tűzettvén-ki; ezen munka felválalásra hozzájá
rulni kívánók az árverési tárgyhoz alkalm az
tatott bánatpénzzel e jlá tva, a ’ feljebb k itett 
időre ezennel m eghivattatnak. (3)

(1) Hirdetés. Tettes Veszprém vár
megyében kebelezett kegyes hagyományú jó

szágokhoz tartozó Somlyó Vásárhelyi urada
lomban folyó évi augustus hó* 8 kán és 9 kén 
árverés utján 899J akó 1822. 1826. 1827. 
1830. 1831. és 1 S34dik esztendei és 601 akó 
1835dik esztendei somJyai borok a’ tüskevá
ri pincze előtt hordónként hordó nélkül elfog* 
nak adatódni, olly megjegyzéssel, hogy a’ 
vett borok az uradalmi pinczéből nem fognak 
kiadatódni, még a’ N. M. M. K. H. Tanács 
helybenhagyása meg nem érkezik. A’ venni 
szándékozók följebb megirt napokra és helyre 
elegendő bánatpénzzel ellátva illendően meg
hivatnak. Költ S. Vásárhelyen, julius 30kéu 
1837, (3 )

(1) Árverési hirdetmény, pest
től a’ Dunamentibe bajai országúiban hatórányi
ra fekvő vadast vendégfogadó kerttel, 4  hold 
szántófölddel, ’s ugyan annyi kaszálóval e1 folyó 
észt. Sz. Mihály naptól kezdve három egymás
után következő esztendőre aug. 20kán Vada
son tartandó licitátió által 40 p. for. cauíió leté
tele mellett haszonbérbe adatik.

Ugyan vadasi határban marhahizlalásra kö
zel ezer holdnyi legelő jó kút tál ellátva, minden
nap kiadandó, a’ kinek tetszik, magát Vadason 
a’ hely beli tisztnél jelentse. (3)

(1) Pakfong-hirdetmény. a’ cs.
kir priviieg. Pakfoiig érczimí’ rakhelye 
Frank Ferencinek  Becsben ( untere Breuner- 
strasse Nro 1 133) ajánlja a’ jelen debreczeni vá
sárra a1 főnemességnek , a’ főtiszt, papirendnek 
’s a’ tisztelt közönségnek kézműveit, mellyek 
igen illendően szabott áron ezüst pénzben áruí- 
tatnak. -  Az igazi pakfong hasonló a’ 1 2  latos 
ezüsthöz, a’ hamis ellenben feketés és vereses sár
ga lesz ’s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre : PakÍ0ng’-Frank? mel
lyel rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, fodoritó és zsebbel! 
fésűk; új szabadalamas levél mellett árult aszta
li eszközök, minden figyelemre méltók tartós
ságukra nézve; kávémasinák, mellyekben a’kávé 
1 0  perez alatt megfő; kávémasina vadászatked ve
lők számára 1 2  for. p. p. dohos- és kapus-pál- 
czák; formaruha gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a' legújabb 
ízlés szerint; vadászkések s más vadászati esz
közök; uj alakú kímélő gyertyatartók, asztali 
gyertyatartók, mindenféle neműek s igen ol
csók , platina gyújtó és füstölő masinák, argant
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függő és asztali lám pák, rajzoló eszközök, czir- 
kalmak és mértékek, mindenféle eg) házi ké
születek, egész asztali service, mosdó meden- 
czék és minden lehető toillette-tárgyak, já tszó , 
és úti képórák. Játszó müveket óra nélkül ma
gokban is kaphatni. A’ fent nevezett tárgyakon 
kivűi lószerszámok is találtatnak nálam nagy 
mennyiségben; továbbá öntöző fürdőkésziiletek, 
mellyek hasznukra nézve figyelmet érdemlenek s 
mellyekből egy megtekintés végett ki van téve. 
Darabja 25 for. p. p.

Reményiem a1 tisztelt Közönség’ kedvezését, 
és legbnzgóbb lörekedésem fog lenni: magamat 
Hazámban is a’ több évektől fogva irántam mu
tatott bizodalomra mind inkább érdemesitni.

Az ó pakfong harmadrész árrán beváltatik; 
valamint mindenféle előrerendelések elfogadat- 
nak és legpontosabban teljesítetnek. (4)

(3) Árverési hirdetmény. Tekin-
tetes nemes Esztergom vármegyében a’ Duná
hoz félórányira fekvő Gyiva helységének hasou 
felét tekintetes Majthényi Gúborné asszony 6  
esztendőre, a’ jövő Sz. Mihály naptól kezdve 
árendába adni akarván, minden árendálni aka
rókat a’ pesti két-oroszlány fogadóhoz a’ jövő 
augustus 27kére reggeli iO ó rá ra , a t. Szüts 
Abrahám ur szállására, az árverésre illendő 
bánatpénzzel felkészülve, ezennel meghív. ( 3 )

Folyó évi October’ 21-dikén
inegmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a’ 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
mellynél

mindem n yereség  lsé&s pénzben  á lla m i ,
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első fény értés kapja a’ 847 szám alatti pompás házat, 
m ellyért váltságul ajánltatik 300,000 for. v. ez.; 

a’ második főnyértés a’ 849 szám alatti szép házat,
vagy váltságul for. v. ez.

A' többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25,000, 12,500 , 6,500 , 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,

1,750, 1,500, 1,000, 500, ’stb. és
4 ,0 0 0  darab a rany ,

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
5@ fs5©© for. v. ez. vagy 303,000 for. pengő pénzben.

A1 veres ingyen-nyerő sorsok, valam int a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

1 0 8 , 0 0 0  forintot v. ez.

A' következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok’ száma öszvesen csak 132,000 da- 
rabot tesz.

Hogy a?:on 507, 00 forintnyi nyereségek, mellyek e’ lotteriaban foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben állanak , ’s abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kínáltainak.

Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8  veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az em ber, meily utóbbinak legalább 2  darab aranyat kell nyernie.
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Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valam int a’ veres ingyen-nyerő sorsok is , mellyek 

minden fő- és mellék-nyerésekre is já tszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom  - sorsot kap , m e lle k 
nek legalább 1 0 0 0  darab aranyat kell n y e rn iek ; *s hogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 127* for. v. ez.
Coith Dl. Jía és társ.

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és JLiedemailll U. FerenCZ rőfös kereskedésében, ,,a’ szép magyarnéhoz.“

(2) Árverési hirdetmény. Tettes
ns Heves vármegyében az Almásy nemzettség 
Török Sz. M iklós mezővárosában az uradalmi 
ser- és pálinkaház minden hozzá tartozó esz
közökkel ’s ahoz való szántóföldekkel ’s rétek
kel e1 folyó esst, augustus hónap 7kén (az az 
hetedik augustusban hétf *:i) reggeli 1 0  órakor 
Török Szent Miklóson az uradalmi épületben 
3 vasy  hat esztendőre (a1 mint a’ haszonbér
lők kívánni fogják) árverés utján árendába 
fog adattatni.

Melly helyre és napra a’ kihérleni szán
dékozók 2 0 0  for. p. p. bánatpénzzel felkészül
ve megjelenni ezzel hivatalosok , addig is a’ 
szerződési feltételeket a* família Fiscalis urak
n á l , Pesten Horváth József urnái az urak ut- 
czájában, Trattner-K árol) i házban; — Gyön
gyösön Fgyed Imre urnái; — Török Sz. Mi
klóson pedig az uradalmi tisztségnél meg lehet 
tudni. - ( 3 ) 2

(2) Hirdetés. A’ méltóságos Páró 
Orczy György ur újszászi uradalma részéről 
közhírré tétetik, hogy folyó esztendei kisasz- 
szony hava 9kén szokott reggeli órákban Új- 
szászon a’ számtartói hivatalnál következő ha
szonvételek árverés utján jövő Sz. Mihály nap
tól kezdve három egymásután következő esz
tendőre a’ többet ígérőknek ki fognak adatni, 
és ugyan:

iször Az újszászi vendégfogadó szabad 
bor- és pálinka-méréssel; ezen vendégfogadó

ban vagyon egy lakó-, egy borivó- és két ven
dégszoba, egy tágas kam ara, kocsi-szin, ele
gendő istálló és alkalmatos p incze, a’ tágas 
udvara be vagyon kerítve.

2szor Az újszászi m észárszék, mellyhez 
tartozik egy egész hely után való föld és ka- 
száiló, ezen kívül az uradalmi üsző gulya kö
zött a’ mészáros vágó m arhájának szabad le
geltetése Vagyon.

3szor A’ két hidközi korcsm a, melly a‘ 
Szolnok és abon};i országút mellett fekszik, 
szabad bor- és pálinka-méréssel, itten vagyon 
egy lak ó -, egy borivó- és két vendégszoba, 
pincze alkalmatos, kocsi-szin és istálló elegen
dő , ezen korcsmához tartozik 2  hold szántó
föld is.

Melly árverésre akár egyenként, akár 
öszvesen bérleni szándékozók illendően, a’ 
szükséges bánatpénzzel ellátva, meghivatnak. 
Költ Újszászon , július 16kán 1837. (3)

(3) Ménes eladás, t . Pest várme
gyében ’Sóit és Akasztó közt fekvő Tetétleni 
pusztán, mintegy 148 darabból álló ménes el
adandó, a 'feltételek iránt értekezhetni ügyész 
Hegedűs Lajos ú rral, Pesten vármegye utezá- 
ban 584dik számú házban. (3}
Pénzfolyam at : llécs, jul. 18kán: 3 petes staluskötelez. 

76 ,; 1834diki status köles. 575; 2  ̂ petes bécsvárosi 
bankóköt. 66^; bankrészvény 13681 ; cs. kir. arany 
pet agio 4.

Dunuvizúllát: jul. 2()kán : 9' 7" 0'" — 2lkén: 9' 9" 
0M — 22kén: 10' 1" 0'"

G a b o n a á r  P e s t  ’s m ás v id é k i v á ro s in k  p ia c z in  p o z so n y i m érő je  v á ltó  g a ra sb a n .
J u ' .  1837. ! b u z a  |k é t» * e r o z s a r p a za  b k ti k u r k ő le » J u l .  183 7 . j b u z a k é t s z e . ro z »  | á r p a z a b k u k u r . k ő le »

6 á n  U n g h r á r | 8 8 - 8 i  | 7 2 -6 8 6 2 -> 8 5 2 -4 8 3 6 -3 3 | 8 2 -7 8 1 — ! 2 é a  M L i.k o lc z |1 4 4 - 1 3 8 1 7 6 -7 0 6 5 - 7 0  | 4 5 -4 2 3 2 - iO 7 0 -6 5 1 2 0 -1 1 5

l é m  A r a d 1 9 0  | 70 64 32 f  30 6 0 1 ~ i l é n  F e j é r r á t J 7 0 -6 5 6 0 - 5 4  j 5 0 -4 8  ( 4 0 - 3 6 3 3 - 3 0  | 7 0 -6 6 1 ~
S a n  P é e t | 7 0 - 1 0  , 6 0 -5 5  | 5 5 -5 0  j 3 0 3 0 6 0 1 ( lá m  M o n o n y | 1 0 5 -8 5 5 6 -4 5 5 0 -4 5  | 4 l - 3 4 3 6 -2 7 7 5 -7 0 1 ”
8 á n  B a ja | 7 4 - fO  | 5 7 -5 0  | 5 0  | 3 7 2 # 3 4 1 - 1 4 é *  U j - B e c » * | 7 5 -6 5 6 0 -5 5  | _  8 5 - 2 0 ! 3 0 — 1 -
tO e n  N .B e c s k e r e k  | 8 0 - 7 0  | 615 -  1 25 35 1 «5  ' l ~ H i n  K . m a r o n | 7 4 -6 5 6  .’- 5 6  | —  | 3 6 -3 4 3 5 -2 5 8 2 -8 2 1 “
l l e n  D e b r e c z e n |1 1 0 - 1 0 0 | 8 5 -7 5  | 6 7 - 6 0  1 5 0 -4 0  j 5 0 - 3 0 T 5 -7 0 8 0 —" 5 e»»« j u l .  S i r . | 7 3 -6 1 53 4 9  | 3 5 - 3 3 2 9 -2 2 6 6 - 6 0 t ---

Budai loíteria: jul. lökén: 84. U . 19. 47. SO.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
8 . szám . P e s t e n  szerd án  B oldogasszonyltó  £5kén 1 § 3 ¥ .
Magyarország és Erdély (kinevezések; adakozásoka’ pesti vakok intézetére; gácsi posztó-gyár; erdélyi hírek; b. Perényi íőispány 
helyt, beiktatása; Andrássy János jótékonysága; fogas halászat: pesti színház; losonczi levél; ’sat.) Ausztria (velencfcei hírek.) Nagy- 
britannia (Wilde tsdósitása Bilbaorul; hóhideg; zsidóházasság szaporodása; influenza; ’sat.) Francziaország (kamarai ülések; pairi fel
írásra kir. felelet; ’sat.) Németország. Belgium. Oroszország. Portugalliu. Spanyolország (Narvaez nyilatkozvánva; részletek Bilbao 
felmentése felől; Cortcs-űlések; Mina özvegye grófnéi czímet kap; Espartei o Luchana gróf; ’sat.) Amerika (Jackson praesidens búosu-

üzénete a’ congressushoz.)

M AG Y A RO RSZÁ G  és ER D É L Y .

Tek. Pest vmegyének színészet!- Küldöttsége 
a’ negyedfél év óta temérdek áldozatokkal pártolt 
budai magyar színész társaság’ további gyámolítá- 
sára f. észt. febr. lső napján a’ városi nagyobb te
remben i for. p.p. belépti díj mellett tánczmulatsá- 
got fog tartani; mellyben a’ hazafi keblű küldöttség 
annyival számosabb vendégekre számol, minél di
csőbb ’s nemzetibb a’ czél, mellyrea’ mondott vi
galmat szenteli.

Nagy Abonyban az ottani plebánus, főtiszt. 
Andrássy János kanonok ’s esperes úr folyó évi ja
nuár 8 dikán fényes tánczmulatságot adott; melly- 
nek minden költségeit, ide értvén még az ételt ’s 
mindenféle italt is , saját erszényébül fizette, azon 
jóltevő czélból, hogy a’ bejövendő pénzt az őrültek 
váczi házára fordíthassa. Ezer forint koszorúzá a’ 
szent szándékot. Illy nemes tettet örömmel említünk 
hírlapjainkban.

A’ vakok intézete adakozóinak névszerént való'leírá
sa lS36dik esztendei július hónap lso napjaiul egész de
cember hónap utolsó napjáig: (1. a’ 7d. számot.)

A’ Pesti arany és ezüst műves ezéh 4 f . ; Öz
vegy Szalatnay Anna asszony végrendelése által 40 
f .; Gróf Buttler János úr 300 f .; Palter János 1 0  
f . ; Jaksits Katalin asszony végrend. által 1 f . ; 
líornitzky János 15 f  ; Valthier Ferencz örökösei 
40 f.; Darkó Julianna született Nedeczky 1 0  f.;  
szabad királyi Pest városa nemes tanácsának tarta 
tott tisztválasztása alkalmával 1836dik esztendei 
October 3dikán az új választott polgárok’ (kiknek 
száma 19) 340 f.; néhai Jenotsko Éva végrend. 5 
néhai Sántz Mihály Úki plebánus úr hátra hagyott 
vagyonábul 40. f . ; az Endrődi plebánus úr öszve- 
szedett kegyes ajánlásából 4  f.; Tek. Csanád vár
megye 5 f . ; Tek. Bars vármegye 5  f . ; a’ váczi püs
pöki megye 1 2 0  f  ; Tek. Tolna vármegye 1 0  f . ; 
néhai tisztelendő Mandik Mihály Kesztölczei plebá
nus úr hátra hagyott vagyonából 4  f .; Jordán Bor
bála végrend. 1 0  f.; Stoklos Antal végrend. 2  f . ; 
Schvartz György úr végrend. 1 0  f.; Hutinay Am
brus végrend. 1 for.; Bauer Erzsébeth végrend. 2  
f . ; Známszky József végrend. 24 k.; Elkan Móricz 

Első Féleszíendó.

végrend. 2 0  f . ; néhai Tek. Boráros János táblabí- 
ró úr végrend. 400 f.; Berlichné asszony 1 2  f. 54
k . ; August Leopold végrend. 4 f .; Hillcbrand Leo
pold 1 2  f .; Báró Podmaniczky Lajos úr 50 f .; egy 
nevezetlen maradni kívánó F. J. asszonyság 2  f r .; 
Poroszháza helysége 5 f.; Freiszleder Erzsébeth végr 
rend. 2  f .; Banner Ferencz és Anna végrend. 1 f .; 
néhai Stand inger Ferencz professor úr végrendelé
se által 1 0  f . ; a’ nagy Kikindai görög nem egye
sült község számára Pesten készített zászlónak k i
tétele alkalmával önkéntes adakozások által öszve- 
gyült 25 f. 32 J k . ; Tek. Zólyom vármegye a’ maga 
megyéjében öszveszedett 1 f . ; özvegy Nachtigall 
asszony 75 f . ; Szerdahelyi Lőrincz táblabíró úr 4  
f. 1 0  k ; egy nevezet len maradni kívánó 1 f. Sku- 
táry Athanasius végcend. 20 f .; egy nevezetlen ma
radni kívánó asszonyság 1 0  f .; tisztelendő Gyurko- 
vay János Endrefalvai plebánus úr 8  f .; egy neve
zetlen maradni kívánó asszonyság 48 k.; a1 Jászsági 
kerület 6 8  f. ; a’ Kis Kunsági kerület 74 f. 19^ k . ; 
a’ pesti israelita közönség 19f. 26 k . ; Tek. Zólyom 
vármegye 5 f . ; Singer Yitus kegyes ajánlása által 
1 0  f . ; az intézetben lévő perselyben különbféle 
apróbb adakozások által 6  f. 2  k ;  Pintz Anna vég
rend. 48 kr. mind pengő pénzben.— Az i n t é z e t 
b e n  lé v ő  g y e r m e k e k é r t  e s z te n d ő n k é n !  
144 p e n g ő  f o r in to k a t  f i z e tn e k :  1. 0 császá
r i ’s királyi Főherczegsége az ország Nádorának hit
vese Maria Dorottya Főherczeg asszony egy leány
ért. — 2 . A’ budai jóltevő asszonyi egyesület egy 
leányért. — 3 . O császári ’s királyi Főherczegsége 
az ország Nádora egy fiúért. — 4. Grófné Venk- 
heim Borbála született Pálffy két fiúért.—  5. Bacho 
Antalért — Eördög Ágoston úr tek. Trentsén vár
megye alügyésze mint kirendelt gondviselő* — 6 . 
Csendes István úr — a’ fiáért. — 7. Gróf Esterhá
zy Miklós ú r, egy leányért. — 8 . Gróf Zichy Ká
roly ú r ,.e g y  fiúért. — 9. Báró Prandau asszony
ság egy leányért. — 10. Spanovich Imréért — az 
édes annya. — T o v á b b i  k e g y e s  a d a k o z á 
s o k ;  Fótisztelendő Egyed Antal úr Duna-Földvári 
plebánus, és alesperes ajándékozott száz darab 
imádságos könyvecskét Tek. Károlyi István úr öt 
száz darab nyugtatványt ingyen nyomtattatott.—-



-  ( 58 ) -
Egy nevezetlen maradni kívánó egy riztna papirost
ajándékozott.

L o s o n c z o n  e1 folyó év Bóldogasszony hava 
4kén egy m ű k e d v e lő  társaság egyesíteni óhajt
ván a’ gyönyörködtetőt a’ hasznossal, ’s a’ farsan
gi esti mulatságoknak egy nemesb, ’s közérdeket 
tárgyazó czélt tűzvén-ki, a’ helybeli kórház tóké
jének öregbítésére, ’s ennél fogva az abban szeny- 
vedő szerencsétlenek, ’s nyomorultak jobb karban 
való helyhetésük előmozdítására, a’ magyar tudós 
társaság által kiadott eredeti játékszín darabok kö
zűi, a’ másod karbeli jutalmat nyert F a l u s i  la 
k a d  á lm á t  Jabak Istvántól, olly jelesen és híven 
adta e lő : hogy az a rra , még a’ szomszéd helyek
ről is öszvegyűlt igen számos és fényes gyülekezet, 
tökélletes megelégedését több ízben nyilvánítván, 
örömmel tért lakjába, mélyen érezvén milly bol
dog a’ társaság , ha ollyjeles’s érdemteljes tagokkal 
dicsekedhetik, kik még mulatságok tárgyául is olly 
nemeset, nagyot, és szépet tűznek-ki, hogy az ál
tal a’ szenyvédőknek kinjai, az árváknak könnyei, 
az éhezőknek ’s ruhátlanoknak fogyatkozásai pótol
tassanak. ~  Tisztelet mindenkinek, ki mulatságában 
is illy szent czélra törekszik, ’s hála mindazoknak, 
kik a’ jóra törekedőnek segéd kezet nyújtani meg 
nem szűnnek.

N. Szebenben az új évi köszöntés megváltás
ból bejött 138 f. 36 xr. pengő pénz tiszta jövede
lem fele része, a’ mulató ’s sétáló hely csinosításá
ra , a’ más fele rész pedig a’ házi szegények val
lás különbség nélküli felsegéllésére fordí itatott. 
(Sieb. B.)

Legfensőbb határozat által Kolozsvárit a’ seb
orvosi pályára nézve három, úgymint fizika, fű
vész tudomány ’s chemiai, — anatómia ’s bábasá
gi , — végre phisiolog. patholog. ’s therapiai taní
tószék állítatván-fel, mellyekkel 600 pengő frtnyi 
fizetés van öszvekötve; a’ pesti k. Egyetemnél is 
tartandó concursus f. évi április 3dikára olly móddal 
van kitűzve, hogy az említett tanítószékeket meg
nyerni kívánók a’ magyar nyelv tökéletes ismére- 
tével múlhatatlan bírjanak.

Tekint. Bereg vmegyének főispányi helytartó
ja , mélt. Báró P e r é n y i  G á b o r  úr Beregszász
ban , folyó évi január. lOdikén iktattatott fényesen 
e’ hivatalába.

A’ gácsi cs. k. szabadalmazott posztógyár, inin- 
után műszereinek hajtására a’ tö’bb évig Uralkodott 
nagy szárazság miatt vízben szükséget szenvedett, 
segítni kívánván e’ bajon , — g ő z h e z folyamodott. 
Buchler Benedek úrnak, az igen érdemes gyár-igaz
gatónak, ki fáradhatatlan buzgalma és igyekezete ál
tal a* gácsi gyár’ felvirágzását olly hathatósan moz- 
dítá-elő, terve szerint egy különös, nagyszerű egészen

új épület áilítaték; ezen épület három-emeletű ’s aként 
van helyezve, hogy egyik oldalrul a’ v íz , ennek 
szűkében pedig másik oldalrul a’ gőz egyesülten 
hozhatja az erőmüveket mozgásba. Knotzen Hen
rik Gerhard erőművész, németalföldi születés , ki 
már Francziaországban, Hollandiában ’s Németor
szágban ’s legutószor Namiestben (Morvában) több 
gőzműszert igen kedvező foganattal létesíte, híva- 
tott-meg, hogy a’ gőzműszert, úgy szinte a’ mel
lékes állékrészeket ’s a’ vasból készült szétszedett 
’s különládákba elosztott nagy vízi-kereket felállítsa. 
Ezen munkákhoz múlt évi martiusban fogtak, ’s 6  
hónap alatt minden el Ion végezve. — A’ gőzmű
szer 16 ló-erejü ’s középnyomással (Mitteldruek) 
bír ; gőz-kiterjedéssel dolgozik ; ezen czélszerű, igen 
sikerült mű Achenben Tops és Nelsen urak’ műhe
lyében készült ’s olly szabadon, egyszersmind vi
lágos helyen áll, hogy annak minden egyes részét 
megtekinthetni. Csupán egy hengere (cylinder) van 
’s egy kiterjeszthető középnyomása, úgy hogy ál
tala a’ 16 ló-erőt 20ra emelhetni. Az nemcsak szük
séges szelepekkel (Yentil), hanem még védfogan- 
tyúkkal (Sicherheitshähnen) is el van látva; a’ ki- 
ömlő gőz posztó-szárításra ’s a* gyárhely fűtésére 
használtatik. — Ila  az ember a’ gyár’ belsőjébe lép, 
a’ ritka látvány elbájolja szemeit; ő itt mind a' 3 
emeletben, .mint valamelly titkos varázs-erő által, 
lát 50 vagy 60 különféle műszert körülforogni. A’ 
művészet kedvelő elragadtatik az örömtől, látván, 
mint alakul a’ művészetnek e’templomában a’ gyár- 
tatlan gyapjú csudagyorsasággal posztóvá; mint va* 
lamelly láthatatlan kéztől hozatnak a’ hengerhéhely, 
fonó, szövő, mosó, kalló, nyíró-’s kartoló vagy 
gyarató műszerek egyetlen kerék által mozgásba; 
a’ munkások’ foglalatossága itt. nem egyéb, mintáz 
egyik műszer’ készítményét a’ másiknak adni által 
’s így a’ munkát fokonként tökélyre juttatn i; az 
utóbb nevezett műszerek jobbadán vasbul készítvék 
’s daczolnak a’ romboló idővel, ’s jóllehet nem cse
kély pénzbe kerültek, még is azokat igen olcsókká 
teszi tartósságuk. Mind a’ mellett, hogy c gyár 
annyi tökéletes műszerrel dolgozik ’s c’ miatt annyi 
emberkéz nélkülezhetővé lesz , — jó híre s készít
ményeinek jósága által olly kiterjedést nyert, hogy 
több mint 70 embernek ad munkát.’s kenyeret. — 
Ajánljuk minden hazai műbarátnak, ki Gácsonke
resztül utazik, tekintse-meg ezen keresetgazdag ’s 
a’ tökély’ legfensőbb fokára emelt hazai gyárt; azok 
pedig, kiknek nem áll tehetségökben azt megláto
gatni , örüljenek tudv án, hogy a’ művészet hazájok- 
ban — legalább egy helyen ’s egy nemben — olly 
virágzást nyert, mellynél maga a külföld sem óhajt
hat diszlőbbet. — Váljon nem lehetne-e Magyar- 
országban , hol olly nagy segéd források kínaikoz-
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nak ’s a’ termesztett gyapju-menn}iség oily tete
mes  ̂ capitalistáinknak több illy gyár-intézetet állí« 
tani, mi által azután nemcsak a’gyapjú nyerne ma- 
gasb értéket, hanem a’ dolgozó emberosztály is bő 
keresethez jutna, ’s tömérdek pénz, meíly most 
külföldre foly , hazánkban maradna-meg. L in b e r -  
g e r P. T.

A’ Hazai Tudósítások’ folyó évi jan. ISdikán 
kiadott 6 dik számában, az erdélyi kir. Főkormány
szék mellett, 0  cs. k. Felsége parancsolatjára felál
lított concept, practicansokról tett közlés, hijánosan 
és ki nem meritőleg tétetvén, azt felsőbb rendelet 
következésében pótolatképpen következőleg világo- 
sftjuk-fel: „hogy Ó Felsége az elenyészett évi Sep
tember 28dikán költ legfelsőbb k. leírásánál fogva 
a’ k. Főkormányszék mellé a’ b u r e a u x  ban teen
dő szolgálatra annyi concept, practicansoknak mint 
a’ mennyit a’ praesidium szükségesnek talál kine
vezését kegyesen rendelni, egyszersmind pedig azok 
közűi kilencznek , a1 kik t. i. szorgalmatosságokra 
’s capacitásokra nézve (ezek közt is a’ vagyontalau- 
ságot tekintetbe vétetni parancsolván) magokat meg
különböztették , háromszáz pengő forintokból álló 
segedelem-pénzt három negyed részben a’ camorá
lis és egy negyed részben a’ provinciális cassákból 
fizettetni rendelni, és ezen segedelem pénznek ezek 
közűi személyesen kiknek leendő adattatása elhatá
rozását a’ k. Főkormányszékre bízni inéltóztatott, 
és ezen legkegyelmesebb kir. határozás következé
sében az abban megírt mód szerént 26 concept, 
practicansok kineveztetvén, azok közűi azon 9  sze
mélyeket, kiknek neveit fentebbi számunkban köz- 
löttiik volt, az applacidált segedelem pénzben a’
k. Főkormányszék részesített is.“ Frd IL

N. Szeben jan. 1 0 . A’ tegnapi napon végzé- 
be becses ’s a’ közjóra szentelt munkás életét, kir. 
tanácsos, Szeben városa és széke tanácsosa ’s pro- 
consulja H o c h m e i s t e r  Mái ton ú r, annak 70ik 
évében. 0  cs. kir. Felsége is méltatta a’ néhai ér
demeit, sőt nemességgel’s a’ nagyobb polgári arany 
érdempénzzel kegyelmesen megajándékozta. Hiva
tali munkásságin kí\ül sok érdemeket tett a’ néhai 
az*m sok becses hazai esmereteket terjesztő köny
vek kiadásával, meiiyekct egy fél század alatt ma
ga kormán) a alatt lévő tulajdon könyvsajtóján köz
re bocsátott.

Siófokról gazdag fogas-halásztot írnak. Janua
rius 1 ikén egy háló egy húzással 153 fogast nyert 
más nemű halakon kívül. A’ fogas mázsáját bécsi 
kereskedő 50 fiijával veszi. A’ harcsának mázsája 
3o fr .; süllőé ] 5 for. váltóban.

A U SZ T R IA .
Tricnti tudósítások szerint Salerno hg. ’shgné 

és Károly fölig, ő cs. magassága jan. Ild ikén , két

siciliai király ’s királyné Ó Felségük pedig jan. 1 2 - 
kén, az előtti este még a1 színházban adott bált meg
látogatván, indultak-el Trientbőí Yelencze felé. 
Trient lakosai, e1 házassági ünnepély emlékezetének 
örökítésére egy új kaput határozának építeni, ’s 
annak siciliai királyné Ő Felsége nevéről nevezhe- 
téseért esedeztek, miben 0 Felsége nem csak meg
egyezett, hanem a’ kapu talpkövének letételén a’ 
királlyal és fenséges attyával jan. 11 kén délelőtt meg 
is jelent. A’ király 5000 fr. osztatott-ki a’ szegé
nyek közt. — Yelenczéből írják , hogy Salerno hg. 
’s hgné jan. 13kán, Károly cs. főhg. és két siciliai 
király ’s királyné 0  Felségük jan. 14kén érkeztek 
oda. Más nap a’ toscanai nagyhg. ’s nagyhgné, a’ 
király testvére, véletlen látogatásukkal kellemesen 
lepték-meg a’ fenséges vendégeket.

Velenczei tudósítások szerint nápoli király ő  
Felsége jan. IGkán testvérével Syrakus gróffal és 
Károly cs. főhggel a’ cs. fegyvertárt, a’ kikötőben 
őrtálló cs. fregátot és Ferdinando II. nápoli gőzha
jót szemlélte-meg. Királyné 0  Felsége a’ Spaur gr. 
kormányzóim ő exceája által bemutatott asszonysá
gokat fogadá-el.

N A G Y B R IT A N N IA .
Comet gőzhajó, mint a’ Globe írja , Bilbaó- 

ból hivatalos levelekkel érkezett az angol kormány
hoz. Bilbao lakosainak állapot ja igen szomorú volt; 
naponként csak egy darab kétszersilltön tengődtek. 
Wylde ezredes e’ város felmentéséről Palmerston 
lordhoz intézett hivatalos tudósításában többek közt 
így szól: „Bizonyossá tehetem Iordságodat, hogy 
minden dicséretet túlhalad a* fáradatlan serénység 
és buzgalom, mellyel Lapidge kapitány, Le Har
dy és Otway hadnagyok , ’s Ringdove, Saracen és 
Comet hajóknak többi tisztjei és egész legénysége, 
az egy hónapi bajos munkálatok alatt kifejtettek. 
Espartero generál m egkért, fejezném-ki nekik, úgy 
Colqhoun őrnagynak és Vilars hadnagynak is , az 
ő legforróbb köszönetét ’s a’ biztosítást, hogy a’ 
britt segítség nélkül Bilbaót fel nem menthette 
volna.“

Örömmel jelenthetjük, mond a’ Kent Herald , 
hogy Dover, Canterbury és London közt újra meg
nyílt a’ közlekedés , ámbár középen még hóhegyek 
fekszenek , i nelly éknél százanként dolgoztak az em
berek úttöréssel, ’s jan. 3kán végezték műnk áj okát. 
Angliában ez olly új látvány, hogy csoportonként 
tódulnak nézni az emberek. Az említett városok közt 
szánkák is rendesen járnak, ’s e* ritkán éldelhető 
gyönyört a’ szép nem különösen használja. — Rom
ney Marshban esak egy juhlegelőn 10—15 ezer ju 
hot tett tönkre a’ hóhideg.

Londonban a’ szegényebb osztálybeli zsidók 
közt egy idő óta igen szaporodnak a’ házasságok
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bizonyos társaság eszközlése által, mellynek feje 
Özvegy Rothschildné asszony, ki az esketési költsé
geket fizeti, a’ menyasszonynak ’s vőlegénynek il
lő ruhákat ajándékoz, és rokonaik’s barátaik meg- 
vendéglésére lakomát ad. Ezen egyesületre azon 
tapasztalás indítá a’ gazdagokat, miként sok zsidók, 
a’ házassági költségeket megfizetni képesek nem lé
vén , törvénytelen házasságban éltek. De ez intézet 
jótéteményei még most csak két hónapra terjednek- 
k i , ’s csak ez alatt házasítatnak-ki a’ zsidók köl
tség nélkül.

Londonban most igen nagy mértékben uralko
dik az influenza; csupán a’ rendőri tisztek közűi 
600 fekszik benne betegen.

Bath reformerei követeiknek, Palmer és Roe
buck uraknak tiszteletére jan. 5kén a’ városházban 
ünnepélyes lakomát ad tak , mellyen a’ radikálisok 
színe ’s virágja is megjelent. Főszónokok sir W. 
Molesworth, Leader, Palmer, Roebuck úti. és Na
pier ezredes valának. Napier, a’ hadsereg egészsé
gére ürített poharat megköszönvén, nyilatkoztató, 
hogy ő negyven év óta radikális, egyévi parla
mentet, közönséges szavazati jogot, titkos szava
zást, változtatott szegényi törvényt, Irland iránt 
tökéletes igazságot, ’s felső házi reformot akar, 
mert a‘ lordok nem ollyanok, mint égből húlott 
manna, hanem a’ népből vették eredőtöket, ’s most 
már arra kell vigyázni, nehogy sáskákként elpusz
títsák az országot; a’ disser.tereket meg kell nyug
tatni, a’ püspököket a’ felső házból» el kell távo- 
lítni; a’ whigek nem képesek a’ köz ügyekről gon
doskodni , ’s nekik nem lehet hinni. Roebuck úr is 
hasonló értelemben szólott, ’s kivált Irland viszo- 
nyiról rendkívül nyomos beszédet mondott. 

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ követkamara jan. 5ki ülésében Duchatel 

pénzügyi minister előterjeszté az 1838ki budgeíet, 
az 1834ki számadásokat és az eddigi pénzügyi igaz
gatás következményeit. A’ jövedelem 1835ben 25 
millióval, 1836ban pedig — noha 58-| millió teher 
vétetett-le az adózókról — 43 millióval szaporodott. 
A’mellékes adó 1830ban 522 millióra, l836banmár 
612 millióra ment. 1 S36bana’ budgeten felül 20 mii. 
302,260 fr. költetett-el. Az I838diki jövedelmek 
1053 millió 340 ezer 878 fr. a’ költségek 1037 mil
lió 280 ezer 50 fr. vannak számítva, jövedelmi fe
lesleg tehát 16,052,828 fr. A’ hadi budget 228 mil. 
723 ezer fr. 2 mii. 491 ezerrel több mint az 1837- 
k i , mert a’ hadsereg száma Afrikában 31 ezerre 
emeltetik. A’ tengeri seregre is több költség kíván
tatik , mert a’ hadi hajók 130ra, a’ hajós nép 
23,700ra fog szaporítatni. I834ről 3 mii. 439 ezer 
fr. maradt 1835re, mellynek budgetjebcn 21 mil
liónyi hijány volt, 's ennek fedezésére a’ status

erdejéből fa rendeltetett; de az adóból 2 0  millió
val több jövén-be, mint előre számítatott, 1836ra 
25 mill, felesleg ment-át. Az 1836diki jövedelem 
999 mii. 467 ezer fr. számítatott, a’ rendes költsé
geket 1000 mii. 700 ezerre határozta a’ kamara, 
mejlyhez 34 mii. 797 ezer fr. rendkívüli költség 
járu lt, ’s ezen felül a’ kormány még 6  mii. 152 ezer 
fr. költött; azonban az adó 43 mii. 170 ezer fr. 
többet hozott-be, mint számítatott, ’s így a’ 2 0 — 
30 milliónyi hijány hciyett 2 mill. 221 ezer fr. fe
lesleg maradt. 1837ben 35 milliónyi felesleget re
mélhetni, mellyből 19 millió rendkívüli költségek
re fordítatván, ’s az amerikai adósság lerovatván, 
9 millió marad-fen. A’ budget tehát mentve van a’ 
hijány októl. 1830 óta a’ mellékes adók 34 millió
val, a' vám 8  mii. a’ belső hajózási adó 1 millió
val szálítatott-le évenként A’ iotteria megszünteté
sével íO milliót vesztett a’ status, ’s 1838ban a’ 
játékházak eltörlése által ismét 5} milliót veszít. 
Ezután a’ kamat leszálításáról, melly a’ múlt ülés
ben a’ kamara által meghatároztatott, azt nyilat- 
koztatá a' minister, hogy a’ kormány kész a’ ka
matot leszálítani, mihelyt a’ pénzügyi ’s kereske
dési viszonyok engedik, de a’ jelen időpont erre 
nem kedvező; mert Amerikában, Angliában , Hol
landban, Hamburgban, Berlinben felemeltetett a’ 
kamatláb, ’s e’ krisisek közt csak Francziaország 
bankja tartá-meg azt 4 petén; ha mindazáltál e’ vi
szonyok az ülés alatt megváltoznának, a’ kormány 
törvényjavaslatot terjesztend a’ kamara elibe. A’ 
franczia gyarmatok panaszkodtak a’ ezukorvám mi
a tt, a’ kamara pedig elienzé a’ honi répaczukor 
adóztatását, miért a’ ministeriuin most a’ gyarma
ti ezukor vámjának 4 9 | francról 27 § fra szálítását 
javasolja, hivatalosan jelentvén, hogy a’ répaczu
kor is nehány év múlva adó alá vettetik. Az ide
gen ezukor beviteli vámja 40 fr. A’ keleti tartomá
nyokra nézve egy kilogramm só két sousval olcsób
bá tétetett, mi a’ jövedelmekben 800 ezer fr. hi- 
jányt okoz. A’ feleslegi jövedelemnek nagy köz 
munkák bevégzésére fordíthatása iránt is törvény- 
javaslat terjesztetett-elő , úgy szinte a’ takarékpénz
tárak iránt is, mellyeknek pénzei ezután nem a’ 
kincstárba tétetnek, hanem annak kezessége mel
lett 4 petre költsön adatnak-ki.

A’ pairkamara kiildötsége jan. Ilkén  nyújtot- 
ta-be a’ királynak a’ válaszfelírást , melly Pasquier 
elnök által olvastatott-fel, ’s a’ király így feleit rá: 
„Pair u rak ! Az átnyújtott felírásban oily nemesen 
’s erősen kifejezett érzetek egyszersmind jutalma 
munkáimnak, vigasztalás a’ szomorú emlékezetek
ben , mellyek szívemet szorongatják, s jövendőre 
nézve nyugtató zálog az iránt, hogy mi, minden 
statushatalmak egyetértésével, igyekezni fogunk



honunkat új revolutióktól ’s a’ világot új zavaroktól 
megóvni. Tudja a1 pairkamara, mennyire becsülöm 
magam ’s famíliám iránt a’ pillanatban nyilvánított 
vonzalmának érzeteit, mikor a’ gondviselés újra 
megőrzött bennünket a’ veszélytől, mellyben már 
olly sokszor forgottunk; de alig várhattam az idő
pontot, hogy a z  uraknak kijelenthessem ,  milly mé
lyen meg vagyunk azon indulva.“

A’ követkamara jan. 1 2 ki ülésében Duvergier 
de Hauranne úrnak gáncsoló nyilatkozása a’ spa
nyolországi la granjai esetekről és a’' franczia char
tához hasonlított estatuto reálnak lerontásáról, nagy 
zavart támasztott. Odilon-ßarrot úr erővel a’ népre 
tolt chartának, Glais-Bizoin úr az általános hata
lomtól származott, ’s X. Károly júliusi rendeletéi
hez hasonló constitutiónak vallók az estatuto reált. 
Duvergier de Hauranne ú r : „Az urak tehát helyes
lik a' la granjai eseteket? (több szózat: igen, igen!) 
én pedig megvetem.“ Glais-Bizoin: „Mi dicsérjük 
az estatuto real lerontását.“  Több lármás közbe szó- 
Ialások után, így folytató Duvergier de Hauranne 
úr: „Azt mondom, hogy ha a’ szomszéd országban 
egy féktelen katonaság felforgatja a‘ miénkhez ha
sonló constitutíót, az anarchiának színlett ellenségei 
tapsolnak, “s boszontják a’ megbukott kamarát. Az 
alkotványi királyság barátjainak tartják magokat, 
de ha e* királyság nem enged szeszélyeiknek, ócsál- 
ják azt, ’s minden tettét gyűlöletessé gyanússá ten
ni igyekeznek. Utálatot nyilvánítnak a’ politikai 
gyilkosság ellen, de ha egyszer megtörtént a’ gyil
kosság , részvéttel fordulnak a’ gyilkoshoz.“ Bal 
oldaliul több szózat: Kire czéloz e’ szemrehányás; 
nevezze-meg a’ gyilkos dicsérőjit; ezzel a* gyüleke
zet meg van sértve. Nagy lárma kerekedik, se a’ 
szónokra, se az elnök csengetésire nem hallgat sen
ki ; rendre! kiáltozás. Az elnök végre mondá, hogy 
a’ szónok szavai egy követre se alkalmazhatók. 
Lecsendesedvén a’ zaj , Duvergier de Hauranne úr 
elmondó beszédét, ’s utánna mégSalverte úr szólott. 
— A’ jan. 13ki ülésben vége lón a’ válaszfelirás 
általános vitatásának, ’s a’ két első czikkely el is fo
gadtatott.

Rigny generál, a’ Moniteur szerint, a’ constan- 
tinei táborozáskori \ iseletének nyilvános megvizs
gálását ismét kérte a’ hadministertől.

A’ Gazette des Tribunaux szerint jan. lükén 
Meuniernek két testvére és egy katona fogatott- 
be az ő merészletebeli részvétel gyanújából

A*France, Gazette és Quotidicnne legitimista 
lapok szerkesztőji jan. 9kén az eskütt szék elibe 
idéztettek, mivel X. Károly haláláról írt czikkely ük
ben Lajos Filepnek a’ thrónlioz való jogát megtá
madták. A’ Gazette szerkesztője 4 hónapi fogságra 
és 3000 fr. birságra, a’ Quotidienne és France la

pokéi pedig egyenként 3 hónapi fogságra és 1500 
fr. bírságra ítéltettek.

A’ követkamara jan. 12kén kezdte vitatni a’ 
válasz fel írást, de a' pártok vezérei még nem igen 
szólották. A’ vita leginkább Spanyolország és az 
avatkozás kérdésén fordul-meg (legfeljebb.) — Hu
gón admirál két liniahajóval és egy korvettel Lis- 
sabonból Brestbc érkezett.

N ÉM ETO R SZÁ G .
Görög király ’s királyné Ő Felségek '’s más 

fóuraságok, jan. Oki tudósítások szerint, a’ tegern- 
seei k. várban mulatnak, ’s a’ tél és jó egészség 
kedvezésit éldelve gyakran séta-szánkózásokat is 
tesznek. Otto király Stielertől görög öltözetben igen 
szépen festett saját képét királyi annyának ajándé
kozó. Stieler udvari képíró görög királyné Ő Fel
ségét is festi.

Bambergból jan. 9kén Vilmos hgnek halálát 
jelentik, ki jan. Ska éjjelén 12 órakor szűnt-meg 
élni 84 esztendős korában, számos jótéteményei ál
tal örök emléket hagyván Bamberg lakosainak szí
vében.

Bajor király 0  Felsége Tegernseeből jan. 14- 
kén famíliájával együtt visszaérkezett Münchenbe. 
Görög király s királyné 0  Felségük jan. 13kán in
dultak útnak Görögország felé.

BELGIUM.
Belgiumnak 1835 jan. íjén volt 4,165,953 la

kosa; 1835benszületett 142,927, megholt 101,143, 
házasságra lépett 32,GSO pár, elvált 5 1. —• Az 
Obscrvafeur szerint bizonyosan létesülni fog már a’ 
Brüssel és Paris közti vasút, mellynek költségei 
90— 100 millió fra számítatnak.

O R O SZO RSZÁ G .
Károly burkus k. hg jan. 2kán Sf. Petersburg- 

ba érkezett. — Heyden admirál , és Dolgoruky hg. 
a’ fehér sas-rendet kapták.

PO R TU  G A LLIA .
A’ Times lissaboni levelezője ír ja , hogy Re- 

mechido miguelista pártos Algarbiában igen szapo
rítja partját, ’s a’ hegyek közt már naponként 1 0 0 0  
embert gyakorol fegyverben. Lamegóban ismét láza
dást akartak támasztani D. Miguel mellett, de a’ tiszt- 
hatóság korán értesítetvén róla, elejét vette. Silva 
Passos belső minister nem rég Howard de Wälder*
1. angol köv et által ebédre hívatott ’s ebéd után egy 
kis egészségi változást szenyvedetf, miből az ango
lok elleni bőszültség a’ hírtkölté, hogy őt az ebéd
nél méreggel étették-még. A’ pártfelek már több 
ízben sürgették a’ királynét ministereinek elbocsá
tására , kik a’ cortes megnyitása után csakugyan ki
lépni szándékoznak. Az utczai rablások és házfel
törések igen szaporodnak, kivált Üportóban, hol 
már a’ rendőrség is] megszaladt a’ tolvajok előtt.
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SPA N Y O L O R SZ Á G .

Narvaez generál illy tartatom előterjesztvén}^; 
intézett a’ regens királynéhoz: „Királynéi Don 
fiamon Maria Narvaez, brigadás és a’ „herczeg- 
asszony“ nevet viselő ezred ezredese 'Felséged ál
tal az északi sereg előcsapatjának ’s harmadik osz
tályának parancsnok generáíává neveztetvén, és 
hadi tetteiért St. Ferdinand’s más rendekkel disZe- 
sítetvén, mint Felségednek legalázatosabb szolgája, 
közeledik Felséged thrónjához, annak zsámolyára 
következő előterjesztvén} t teendő. Mint szabadelmft 
katona tndósítöttam m ára’ kormányt bizonyos rend
szabályoknak részint megtörtént, részint nem so
kára történendő következményeiről. Mint a’ sza
badság, rendíthetlen bajnoka , olly terhet vállaltam
éi , mellytől sokan visszarettentek, ’s inkább tet
tekkel mint tollal mutattam-meg a’ nemzetnék, mit 
kellessék tartania ígéreteimről. De ha elhallgatnám 
a’ tettet, mellyről Felségednek szólani ak aró k ép 
pen olly vétkes lennék, mint a’'k ik  azt elkövet
ték. Dec. 4kén jelentem-meg Felséged előtt, "’s 25- 
kén már katonáim által megszalasztatott a* lázadó 
Gomez. Dec. 29kén Guadalete mellett újra megve
retett. Midőn ellenségünk maradványának éppen 
elenyésztésén gondolkoztam, akkor a’ gyalázatos 
félénkség és a' nyomorult gyidölség megsemmítette 
terveimet, ’s a’ harmadik osztály seregcsapatait az 
ellenség láttára felzendítette. A' dobosok general- 
marst vertek, a1 katonák mindenfelől felkeltek, 
némellyek ellenem szegezték bayonnetjeiket, ’s e ’ 
lázadást a’ tisztek is gyámolították. Kn kardot 
rántottam, kemény hangon szólottarh, ’s bizonyo
san engedelmességre is térítettem volna mindnyá
jukat, ha Alaix generál az utócsapattól meg nem 
érkezik, és az engedetlenséget nem pártolja. Ha
lállal fenyegettetém, de életem elvesztését, mit 
kévésre becsülök, e’ pillanatban fel se vettem 
volna, ha más okok által, mell}ékről mindjárt 
szóleni fogok , más gondolatra nem térítetém D. 
Diego brigadáshoz, a’ huszárok ezredeséhez men
tem , megtudakozni, segítségül lenne-e ezredével 
a’ lázadás erőszakos elnyomásában. 0  azt feleié, 
hogy számolhatok rá , de katonájihoz nem egészen 
fátszék bízni. E’ pillanatban Alaix generál ismét 
megjelent a’ seregcsapatoknál, ’s a’ zavar növeke
dett. Kemény szemrehányásokat tettem , de ő ex- 
ccája, saját bátorságában bizakodva, dölyfosen fo- 
gadá azokat. Megemlítém, h»gy én, mint tudva 
.van, a’ kormány parancsából átvettem a’ harma
dik osztály vezérlését; de ő nem akart engem e’ 
tulajdonságban elesmerni. Két óra kellett volna győ- 
zedelmemnek, a’ nemzettől olly igen óhajtott győ- 
zedelemnek bevégzésére, *s e’ két óra elveszett 
a zav ar miatt. Alaix generál kezébe ragadá a’ pa

rancsnokságot, a’ nélkül hogy én ellenálltam volna. 
Csakhamar átláttam, hogy életemre törnek. D. 
Francisco Vasquez, az Almanza zászlóaly harma
dik csapatjának hadnagya, puskát kapott-fel, ge
nerálja jelenlétében, ki semmit se tőn v édelniezé- 
semre, ’s katonájit meggyilkolásomra ingei lette. 
Más alsóbb rangú, de kevésbé elfajult katonák 
kétszer gátolták-meg őt gonosz tettének elköveté
sében. Alkonyaikor végre visszatértem Antiguerá- 
ban hagyott osztályomhoz. Most már, királyné, 
úgy hiszem, a’ múlt hónapi esetet elég “hideg vér
rel rostálhatom ’s elfogultján Ítélhetem-meg. Illy go
nosz körn} illetek összejötté, úgy hiszem, egy nem
zet hadi történetében se találkozik. Én tehát, ki
rályné, igazságot, gyors és súlyos igazságot kívá
nok ’s v árok Felségedtől. Ellenben ha a’ v étkesek 
büntetést nem kapnának, mivel magasan állanak, 
vagy mivel számuk nagy, úgy nyomorult boszúval 
nem fogok megelégedni, ’s a’ becsület formaruhá
ját többé viselni nem fogom, nehogy honom gyil
kosaival felesei éltessem ; ez esetben kérem Felsé
gedet, fogadja-el lemondásomat, ’s nekem semmi 
katonai rangot vagy kitüntetést ne hagyjon. E’ ke
gyet várom Felségedtől, meg lévén győződve, hogy 
szándékom Spanyolország és egész Europa tetszé
sét megnyerendő Ramon Narvaez.*4

A’ Dev onport Independant Hay I. admiráli ha
jóján , Castoron, inelly Santander előtt á ll, dec. 
28kán költ levelet kozol, ’s ez is valósítja, hogy 
Espartero az angolok segítsége nélkül sohase ment
hette volna-fel Bilbaót. — Egy st. sebastiani dec. 
29ki lev él szerint Espartero már Balmasedába akart 
vonulni, mit Wylde ezredes megsejtvén, hozzá lo
vaglóit, ’s őt szándékáról leverni igyekezett. Es
partero erre feleié, hogy miután az ellenség ere
jét esmeri, ’s kiszámítá, mennyi emberébe kerül
ne egy ágyufelep elfoglalása, mi nélkül Biibaónak 
el kell veszni, lehetlen Bilbao előtt maradnia. Wyl
de ezredes tudakozó, mcllyik ágyútelepet tartja olly 
szerfelett erősnek, mit Espartero megnev ezv én, 
Colqhoun azonnal oda utasítatott az angol pattan- 
tyússággal, ’s azt el is vette. Espartero seregéből 
17 tiszt e se tt-e l, ’s 800 legény lett csatára alkal
matlanná. Bilhaóban mindenki Esparteróhoz tolako
dott, ’s őt szerétéiből majd hogy össze nem nyom
ták ; de ó becsületére váló nemes lélekkel monda, 
az angol pattantyús ezredesre és legényeire mutatva: 
„Ezek szabadítúitok, nem én.‘*

A’ oortesjan. 31 ki ülésében a’ nemzeti jutal
mazások biztosságának meghag} atott, hog} Mina 
emlékének tiszteletére végzetet térjesszen-elő. Jan. 
íjén cortes-elnökké Ferrer, aleiifökké Olozaga vá
lasztatott. Caballero javaslatáról a* véleményt adá 
a’ biztosság, hogy a’ thrónlól nem csak D. Carlos
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és maradékai, hanem D. Sebastian, Beira hgné 
és D. Miguel is maradékaikkal együtt zárassanak- 
k i; dehogy D. Carlos, mihelyt elfogatik, tüstént 
felségbántóként büntettessék, azt csak különös tör
vény által rendelhetni.

A’ madridi Gaceta jan. Íjén közié Espartero je
lentését Bilbao felmentéséről. Riberoés Alaix 10 ezer 
embernyi osztályaik jan. 25kén Burgosban fognak 
egyesülni, onnan a’ háború színhelyére menendők, 
Sarsfiieldnek pedig jan. 27kén Tolosaban kell lenni 
a’ maga osztályával. Pamplonából kiindulta elő tt, 
pénzről haliák őt a’ lakosok panaszkodni, ’s 2 1  óra 
alatt 40 ezer piastert tettek-össze 's adtak a’ gene
rá l kezébe. Az udvari újságban egy végzet Mina ér
demeit magasztalja, ’s özvegyének grófné czimze- 
tet ad taksa nélkül. Ugyan-e hírlap nagy dicséret
tel említi, hogy a’ S. Fernando bank 364 ezer reált 
költsönzött a’, kormánynak.

A’ Moniteur bayonnei dee. 9ki telegraphi tu
dósítása szerint Alaix, Narvaez, Ribero osztályaik 
és a’ portugálok dec. 27kén Burgóson mentek ke
resztül Vittoria felé.

Madridi jan. 4ki tudósítások mind csak azon 
benyomást rajzolják, mellyet Bilbaónak már nem 
is remény lett megmentése szült. A’ cortesben Lo
pez belső minister pompás beszéde Után illy javas
lat fogadtatott-el: „Kérjük a’cortest, nyilatkoztas- 
sa-ki, hogy Bilbao védelmezőji, a’ generál, sereg
csapatok , tengeri seregek (spanyolok és angolok), 
kik azon helyet felmentették, a’ hon iránt nagy ér
demet szerzettek maguknak.“  Továbbá a’ város vé- 
delmezőjinek rendelt jutalmakon kívül meghataroz- 
tatott, hogy a’ cortes elnöke Bilbao ayuntamienló- 
jának , Espartero generálnak, Bilbao nemzeti őrsé
ge vezérének , a’ spanyol tengeri seregnek, éi Hay 
lordnak, saját kezével írt köszönő leveleket küld* 
jön. Ez ülés csupa örvendezés, konnyezés ’s köl- 
tsönos ölelkezések közt folyt-le. — A’ Gaceta jan. 
4 dikén k. végzetet közlött, mellyben a’ regensné 
köszönetét mond Bilbao védelmezőjinek ’s meg- 
mentójinek, Espartero generált ’s maradékait Lu- 
chana gróf czímzettel ajándékozza-meg, az elestek- 
ért gyász-istentiszteletet rendel, ’s a’ ministerek
nek parancsolja, hogy javaslatot terjesszenek - a’ 
cortes elibe az ostrom alatt megrongált magános épü
leteknek a’ nemzet költségén leendő helyreállítá
sa és az elestek özvegyeinek ’s árvájinak adandó 
nyugpénz iránt. Ezen kívül a’ parancsnokok fel- 
szólítatnak azon személyek bejelentésére, kik ma
gokat különösen kitüntették.

Churchill és Kirby ezredesek végképen oda 
hagyták a’ britt segédsereget. Churchill ezredes S. 
Sebastianbó! jan. ljén a’ M. Chronicléhez intézett 
levelében visszaléptének okául azt adja, hogy a’ se

reg sanyarú helyzetének, és e’ miatt a' katonaság 
közt uralkodó féktelenségnek javulásához ’s meg
szűnéséhez legkisebb reménye se volt.

A M ERIK A.
Az egyesült statusok hirlapjai mind bizonyos

nak tartják Van Buren praesidenssé választatását, 
ki Jatksontól csak abban különbözik, mint egy hír
lap megjegyzi, hogy Jackson az uralkodó demo
kratái pártnak bálványa, Van Buren pedig képvi
selője. A’ Newyork-American dec. 9kén azt nyi
latkoztató, hogy már nem messze van az idő, m i
kor az amerikai egyesületben egy vámház, egy 
vámtiszt se fog találtatni, a’ kereskedés szabad le- 
end, ’s minden nemzet hajóji jöhetnek mehetnek, 
a’ nélkül hogy egy fillért is fizetnének. — A’ prae- 
sidensi üzenet hallatlan sebességgel terjed-el min
denfelé; Philadelphiából nevezetesen a’ 87 mtfnyi- 
re eső Jerseybe 3 óra ’s 41 perez alatt ért-el. — 
Dec. 11 ki uj-yorki tudósítások szerint Jackson egész
ségi állapotja igen szomorú, ’s nem igen sokáig fog 
élni.

A’ New-york Commercial Advertiser dec. 5- 
kén közli a’ beszédet, mellyel Houston generál, 
mint elnök, a’ texasi congressust megnyitotta. Te
xas olly feltételekkel kívánna az északamerikai sta
tusok egyesületébe fel fogadtatni, hogy a’ rabszol
gaság meghagyassék benne, biztosítassék az iránt, 
hogy ott egy indus se fog letelepedni, a’ többi sta
tusokkal egyenlő szabadalmakkal élhessen.

Jackson praesidens búcsú- üzenete a’ congressus-
hoz :

Polgártársaink követeléseit igazságosaknak es- 
merte Portugallia, de a’ gyakori politikai vál
tozások miatt eddig még, fájdalom, ki nem elé
gíthette. Spanyolország még nem juthatott a’ béke 
áldásaihoz. Egyébiránt a’ mi kapcsolatunk ez or
szággal legjobb lábon á ll, kivéve azon alkalmatlan
ságokat, mellyek europánkívüli birtokaiban keres
kedésünkre most is hárulnak. Amerikai polgárok
nak Antwerp ostromakor szenyvedett káraik meg
térítése cránti követeléseik Holland és Belgium 
kormányai elibe terjesztettek, ’s azoknak elintézé
se maga idejében sürgettetni fog. Brasiliával ’s az 
amerikai földön minden szomszédinkal most is fen- 
tartjuk az egyetértő barátság viszonyait, ’s annyi
ra terjesztjük velők kereskedésünket, mennyire 
csak népeik segéd forrásai és kormányaik politikája 
engedik. Némellyek ellen ugyan, polgártársaink ala
pos és régi követeléseik, békétlenségre adnak alkal
mat. Azonban nem félhetni attól, hogy mindezeket 
békés úton, ha bár későn is , meg nem fizetnék azon 
statusok, ha csak legközelebbi szomszédunk, Me
xico, Texassali háborúja által ingereltetve, kivé
telt nem teszen. A’ két kormány közti levelezésből,
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melly mult öleskor előterjesztetett, tudják már az 
urak, hogy mi e’ csatában azon elvhez alkalmazzuk 
magunkat, mellyet a’ Spanyolország és Mexico köz
ti vitakor követtünk, ’s a’ szigorú vizsgálatból ki is 
tetszik, hogy tetteink pontosan megfeleltek nyiiat- 
kozásinknak. Nem csudálhatni, hogy az egyesült 
statusok lakosai az egyik párt iránt nagy vonszó- 
dással viseltetnek; de éppen e’ környület miatt 
igen óvakodóknak kell lennünk, ne hogy külső po
litikánkat pártfelesség vagy előítélet által engedvén 
meghatározni, nagy hibát kövessünk-el. Mexico és 
Texas mostani harczának lehető következményei
vel olly kényes és fontos vizsgálatok kapcsolód- 
nak-össze az egyesült statusokra nézve, hogy cha- 
rakterünk azt kívánja, hogy se előre ne avatkoz
zunk az esetekbe, se gátlólag közbe ne lépjünk. A’ 
texasiak esmert kívánságát, miként a’ mi status- 
rendszerünk részévé lenni szeretnének, minthogy 
az különféle ellenkező érdekek összeegyeztetésétől 
függ, csak az idő teljesítheti ugyan, ’s ez önmagá
ban bizonytalan; e’ környület mindazáltal visele
tűnket könnyen kétessé teheti a’ világ előtt. Már is 
találkoznak emberek, k ik , az elvek iránt magok 
egykedvüek lévén,másokat azokhijányával gyanu- 
sítni hajlandók , bennünket nagyravágyó czélzatok- 
kal , és álnok politikával vádolnak. Az ide mellé
kelt oklevelekből látni fogják az u rak , hogy Me
xico rendkívüli küldötsége véget é rt, csupán az ok
ból , mivel én , kormányunknak önmaga és Mexico 
eránti egyezésszerii kötelezései által kényszerítettem 
hadseregünknek egy főtisztjét (Gainest) olly hata
lommal ruházni-fel, hogy saját ítélete szerint olly 
főidre menjen, mellyet Texas maga részének kö
vetelt, ’s szükség esetében a’ mi és szomszédink 
határait védelmezze az indusok ragadczásai ellen, j 
A’ mexicói követ véleménye szerint, ki nem rég 
távozott-el tőlünk , honja becsülete sértetnék-meg 
az által, ha északamerikai katonák, bár ha legba
rátságosabb szándékból is , olly földre lépnének, 
honnan az ő kormányának párthívei elűzettek, ’s 
a’ mellynek visszahóddúsára részéről még eddig alig 
tétethettek komoly készületek. E’ követ elutazása 
annál inkább szembe tűnt, mivel kijelentetett neki, 
hogy én kételkedtem a’ parancsnok generál által se
regünk előnyomulására felhozott okok elégségén, 
’s méltán gyaníthatni, hogy az egyesült statusok se
regei , — miután a’ parancsnok időt nyert azon tudó
sítások igazsága vagy hamissága felőli meggyőződés
re , mellyek következésében Nacogdochesig nyomul
tak — ott, egyezőleg azon elvekkel, mellyeknek 
igazságát a’ mexicói követ is elesmerte külső statusti- f 
toknokunkal volt értekezésekor, vagy megállapod- | 
tak , vagy vezérükhöz a’ hadministeriumból intézett j

sürgető intésekre, már visszavonultak. Mi hisszük 
’s reméljük , hogy a’ mexicói kormány majd szen
vedély nélkülibb ’s helyesebb szempontból tekin- 
tendi e’ dolgot, ’s nem fogja jogaiba avatkozásnak 
vagy becsülete mocskolásának magyarázni a’ ment
hető óvakodási rendszabályt, melly az ő esmert 
ügyetlensége miatt lön szükségessé, nem tudván a’ 
határoknál az egyezés szerint sikeres munkásságot 
kifejteni. E’ mellett polgár társaink régi panaszai 
függőben maradnak, sőt a’ békétlenségre új okok 
adódnak,’s ezek közt némellyek tüsténti felszólam
lást és gyors orvoslást kívánnak. De a’ mellett hogy 
szilárdul ’s udvariasan lépünk-fel, ’s minden eddig 
közbe jött vagy még jöhető esetet lehetségig el
nézünk, biztosan remélhetjük az igazság megnye
ré sé t,^  ez ügy ismét congressus előtti vitatásának 
elkerülését. Kötelességem az urakat emlékeztetni, 
hogy még semmi gond se fordítatott a’ határok el
igazítása iránt Mexicóval kötött egyezés végrehaj
tására. Mexicónak akár legyen kinézete akár sem 
ezen egyezés végrehajthatásához, nekünk mindég 
készen kell lennünk kötelezésink teljesítésére, nem 
tekintve azok gyanítható állapotját, kikkel egyez
kedtünk. Az ülés folytában majd az urak elibe fog 
terjesztetni a’ bizodalmas vizsgálódások kö\etkez- 
ménye, mellyeket az új texasi kormány helyzete 
's kinézetei iránt tettünk. Muscat és Siam távoleső 
országokkal vállalatra termett kereskedőinknek ’s 
hajósinknak nagy hasznokat Ígérő kereskedési egye
zések köttettek. A’ jóváhagyások már kicseréltet
tek , de a’ külső ministeriumhoz még nem érkez- 
tek-el. A’ másolatok majd közöltéinek az urakkal, 
ha az ülés vége előtt megérkeznek, különben nyom
tatásban fognak tudomásra bocsátatni. A’barbar sta
tusokkal rég fenálló jó egyetértésünk nem hábo- 
rítatott-meg; a’ költsönös jó akarat se talált sem
mi akadályra, melly az ottoman birodalom jeles 
fejedelmének statusaival l^vő közlekedésünkben job
ban jobban fejledezik. A’ külső ügyek osztályá
nak jelentve v au , hogy a’ maroccói császárral egye
zés köttetett, melly remélíem, az ülés vége előtt 
el fog érkezni, ’s a’ senatus elibe terjeszthetem. — 
A’ kincstár statustitoknokának jelentéséből látni fog
ják az urak , hogy az ország pénzbeli eszközei min
den más javulásokkal egyenlő arányban vannak. A’ 
kincstár folyó évi jövedelmei körülbelül 47,691,898 
dollárra fognak menni, a’ vámból nevezetesen 2  mii. 
525,151 dollár, az eladott földekből 24 millió, a’ 
többi, vegyes forrásokból jő-be. Ez évi költségek 
előleges kiszámítás szerint 2 2  millió dollárt nem igen 
fognak meghaladni, és így 1837 jan. Íjén 41 mii, 
732 ezer 959 dollár felesleg Ieend a’ kincstárban.

( Folytatása következik.)

Kiadja K u 11 s á r A. — Szerkezted G a l v á c s y. Zöldkertutcza (&oí)íbaef)cr:(öo ffe) 4 9 $  sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r  - K á r o ly  i  Urak* útczája GÍ2> szám alatt.



szám Pest HIRDETÉSEK jan. 25kén7 l & S ’S’.

iriZ II ’S KOiFÖLRI TUIíéSSTÁSSMM,
’s mellék lapjaink’ még nehány teljes számú példányával a sietve előfizető Olvasóknak szolgál
hatunk. A' szerkesztőség.

Figyelmeztetés

a’ Regélií-Honnm vesz képei iránt.
Az említett iker folyóiratok becses pártfo

gó közönsége előtt ismeretes azon törekvés , 
mellynél fo|;va azoknak kiadója hirdetményei
ben nyilvánított minden Ígéretét pontosan telje
sítette , mi által mind közösen tapasztalt hitelét 
mind lapjainak elejétől kezdve gerjesztett érde
két -folyvást fenntartó. E ’ szempontból mellekeit 
azokhoz olly képeket ’s m űtárgyakat, mellyek 
nemcsak egyeseket hanem nagy publicumot ér
dekeltek ; mind e’ mellett pedig többet is köz- 
lö tt, mintsem saját érdeke különben javalta 
volna: mert félre tevén a’ haszonkeresést egye
dül t- pártfogóinak hasznos mulattatását tartá 
szem előtt. így a’ lefolyt 1836dik esztendőben 
közöltetctt a’ Regélő - Honmű vész mellett, a’ 
legcsinosabban metszve, 51 d iva tkép’s 19 arcz- 
’s tá j-k ép  vagy egyéb műtárgy, öszvesen 70 
darab , és így annyi, mennyit hazánkban egy 
illy folyóirat sem nyújtott. A’ tulajdonos kiadó 
legnagyobb jutalma gyanánt tekintené, ha mel
lékvényeinek számát annyira szaporíthatná, hogy 
folyóiratának minden számában egy képpel vagy 
műtárgygyal kedveskedhetnék: mit idővel az 
előfizetők tetemesb szaporodtával tehetni remél 
is. Míg e’ szerencsésb időpont azonban eljövend, 
a’ jelen évi Regélót újabb érdekes mellékvények
kel szándékozik a’ tulajdonos kiadó kijelelni, 
’s ez által is azon tiszteletét nyilvánítói, mely- 
lyel lapjai becses olvasóinak pártfogását mél- 
tánylani mindenkor fő kötelességének tartotta. 
Az eddig szokott mellékvényeken kivid t. i ezen 
tú l, a’ jövő hónaptól kezdve, minden hónap
ban egy nemzeti öltözeteket tárgyazó festett 
képpel fog a’ Regélő mellett kedveskedni; min
denek előtt pedig a’ magyar országi és rokon 
tartományi viseleteket fogja közleni, mellyek- 
hói idővel igen becses és érdekes nagy gyűjte
mény válhatik.

Felszólítja ez úttal a’ kiadó a’ festéssel 
foglalatoskodó szépnemet és hazafiakat, hogy e1 
nagyszerű és igen költséges vállalatot pártolni 
és elősegíteni méltóztassanak- Igen lekötelezett
nek érzendi magát, ha e’ czélra hozzá a’ Hon- 

Kho Jélesztendő. 1837».

művész divatképeinek nagyságában honunk és 
rokon tartományainak különféle vidékeiről a’ 
köz népnek csinosabb innepies öltözetei, erede
tileg a’ természet után festve, beküldetnének , 
úgy hogy egy - egy képen két vagy legfeljebb 
három személy (férfi és asszony vegyest) volna 
lefestve , megküldetvén egyszersmind az illető 
vidéknek neve és a’ ruházat szöveteinek ’s mód
jának rövid körülményes leírása. Hazánk mi- 
veltebb szépneme és fijai közül sokan készité- 
nek hasonló képe’,, t a ’ természet után saját mu
latságuk kedvéért, mellyeket most köz haszon
ra  áldozni hazafiságosan felkérettetnek. Kik te
hát e’ nemzeti nagy gyűjtemény létesiilését ily- 
lyes eredeti képnek beküldése által elősegíteni 
szívesek lenni akarnak , méltóztassanak azokat 
akár eredetiben akar másolatban (habár vissza- 
kívánás mellett is) a’ Regélő intézetébe (melly 
a’ képek sériiletlensége felől kezes) küldeni.

Midőn a’ felszóiiitó c’ kérelmének biztos 
sikerét rem ényű, egyszersmind ismétli, hogy 
folyóiratának ez évi folyamatjából, mellyel az 
említett képek bizonyos megjelenése kétszeres 
érdekűvé teend, még mindig rendelhetni teljes 
számú példányokat akár a’ kiadó intézetben, 
akár a’ es. k. postahivataloknál. ( 1 )

F e l e l e t

a’ Linberger J. C. „ Champagnci 
borkészítés“ cziinü hirdetésére.

A’ legjobb champagnei bor Iégelye (Bou- 
tcille) Epemén vagy Párisban, oda nem értvén 
az érte járandó fuvart és vámot, már régóta 
két pengő forinton árultatik; miért ne érhetne 
tehát a’ jól készített magyar pezsgő hor Iégelye 
egy pengő forintot, annyival is inkább, m hcl 
a’ hirdető maga is megvallja, hogy a’ magyar 
pezsgő bor — értetik az arra kiválasztott alkal
mas borból és jól ’s valódi francia  mód szerint 
készített — az ig8zi ehamp3gne*hez legközelebb 
járul és helyéi egészen elfoglalja?

Hogy a’ hirdető állításának meztelensége 
egyszerre szembetűnjék, ide iktatom eme'" hite
les költség-felszámítást;



X
Ezüst péar.

Noha a1 Pest határán 1834 tcrfnctt
jó egyszerű bor légelye a’ pesti casino- 
ban 24 pengő kron áru ltatik , a' bor ára 
nem vetetik többre, mint - . . .  8

Maga a’ légely - - - - - -  7
A’ dugasz, madzag, drót, árubélyeg 5 
A’ belevaló vagy alkatrész - - - 16
A’ munkások bére - - - - -  2
A,’ pinczebér, világitás és egyéb 

költségek - - - - - - - - - -  4
A’ palaczk repedésére, árudíjra (pro- 

visio) ’s a’ t. k e l l ...................................... 1 2

öszvesen 54 kr. 
Ennél fogva a’ hirdetőnek a’ nyereséget a’ 

borvásárlásban kell keresnie, ha tudniillik ó 
bor helyett káposztalevet vészén !!!

De visszatérek és azt kérdem : hol van 
még az esztendei költség kamatja, mert a’ pezs
gő bornak — ha valóban jó akar lenni — ké
szítése napjától kezdve, legalább egy évig ál
lania kell?

Nem egyedid Magyarországon, hanem egész 
Németországban is csinálnak pezsgő bort, és 
pedig gyümölcs mustból, és nyíriéből a’ valódi 
champagneihez hasonlót.

Ha a’ hirdető oily ügyes mesternek tartja 
magát, hogy ő valódi ehampagnei bort készit- 
ni képes, ugyan fogjon hozzá, ’s ne kívánjon 
az országnak, melíy ngy is igen kevés , igen 
sovány kereskedéssel b ír , alaptalan hirdetésé
vel olly nyilván ártani.

Német Elek  m. k. ( 1 )

§ŰP Jelentjük az A TH EN A EU M 1 bará
tinak , hogy az első szám’ második kiadása  
sajtó alatt lévén, képesek leszünk újabb előfi
zetőinknek is teljes példánynyal szolgálni.

B E C S B E N
előfizethetni félévre 4 f. 48 krral közép-, 6  f. 
28 krral velinpapirosu példányokra Barkassy  
Im re  udvari ágens urnái, a’ belső városban, 
Sirobelgasse, 8 6 6  sz.

/). Schedel F e m tc z  és 
Vörösm arty Mihál. (3)

(3) Nemei Pest vármegye színészed Kül
döttsége részéről, ezennel köztudomásra bofcsát- 
tatik: hogy a’ Hatvani kapun kívül épülő ma
gyar színház folyó esztendei augustus lsójén 
ívkvefetJen, vagy ha az idő kedvezénd, még 
előbb ií ki fog nyittatni, Kelly utóbb érintett 
körülmény ugyan ez úton közhírré lesz téve.

0  ) (

FelszóIIítatnak ez okból mind azok, kik ezen 
színház igazgatását felvállalni kívánják; hogy 
magokat folyó évi április 2 káig mint az e’ végre 
kitűzött concursus határ napjáig, a’ tisztelt vár
megye másod alispánnyánál mint a’ Küldöttség 
elnökénél akár személyesen jelenteni, akár bér
mentes leveleikben nyilatkozásaikat közleni re  
terheltessenek. A’ feltételek mellyeknek eg  ̂
főpontját a’ vállalkozónak az intézet fentartásáért 
kezeskedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki ál- 
lapotja teszi, az alulirt jegyzőnél akár mikor 
megtekinthetők. N yory  P á l m. k.

mint a’ szinészeti Küldöttség jegyzője. ( 4 )

(2) Hirdetmény. A’ méi.goa Szék-
szárdi uradalom részéről közhírré tétetik, hogy 
az úgy nevezett Csatári és Palánki pálinka-guny- 
hók, a’ folyó esztendei Február hónap 13dikán 
Szekszárdon az uradalmi Cancelláriában délelőtti 
szokott órákban tartandó licitatio utján a’ folyó 
esztendei Május hónap Iső napjától kezdve há
rom esztendőre haszonbérbe fognak kiadattatni.

Melíy licitatióra a’ bérleni kívánók 18 p. 
forint bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. 
Költ Szekszárdon, Januarius 8 kán 1837. (3)

(3) Haszonvételi hirdetmény.
Nemes szabad királyi Szabadka városában ta
láltató haszonvételek u. m. bor, pálinka, az úgy 
nevezett koschervein ’s ser mérési jus kivágása 
és kimérése, továbbá 6  mészárszékek, melly- 
nek mindegyikéhez 50 nagy láncz földhaszná
lata vagyon hozzá kötve, az országos és héti 
vásárok, 1837diki Május 1 sóját ül, 1840 Április 
utolsó napjáig három esztendőre, f. e. Február’ 
6 kán a’ kebelben a’ városháza épületében reg
geli órákban tartandó közönséges árverés ?ifján, 
haszonbérbe fognak kiadatni. Melíy végre köz
hírré tétetik: hogy azok, kik ezen használato
kat kibérelni szándékoznak, vagyonaik állapot- 
ját hiteles tanúság által bemutatni , azon kívül 
a’ bérbe venni kívánó haszonvételekhez arány- 
zott bánatpénzt is előre letenni kötelesek lesznek.
— A’ többi feltételek a’ kebelbéli jegyzői vagy 
számvevői hivataloknál előleg is megtudhatók.
— Költ Szabadka sz. kir. városában, Januarius 
13kán 1837 tartatott Tanács ülésből. f.3 )
Pénzfolyamat: Pécs, jan. ‘Ükén: 4 petes statuskötelez.

— 99^; 3 petes 75yí lS20dilöi status köles. 226£; 1834-
diki 588. _ _ _ _

Gabonaár: Pest, jan. 24kén, váltótárasban: Tisztabuza 
963—863 ; kétszeres 6 6 | ; rozs 53^—56; árpa őQr— 
46£ ; zab 40—38 ; kukorieza 93*—80*

Budai loíteria: jan. 21kéa; 72. 84. 62. 38. 75»
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2̂ 2̂  Szíves emlékeztetem

az 1838d. HAJIVAL irán t
Tisztelettel emlékeztetjük hazánk nagyérdemű íróit, kik HAJNALunk jövő 1 8 3 8 d . fo

lyamára ügyünket becses hozzájárulásukkal elősegitni íg é r ték , hogy a’ beküldési határnap sebes 
léptekkel közeledik; másokat, kikhez netalán bizodalmas felszólításunk el nem ju to t t  volna, 
figyelmeztetünk, hogy becses küldeményeiket cspJí  aug. 3 lé ig  fogadhatjuk el. Költ Pesten, jul. 
18kán 1 8 3 7 .

T ra ttn er  K á ro ly i  s. k. G aray  s. k.
(Úri utcza 612 szám.) - szerkesztő.

Heckenast Gusztáv
magyar és külföldi könyvek tárában

(Pest, váczi utcza „Nádor“ czimü vendégfogadó általellencben)
épen most jelent meg és találtatik:

A  k i r á l y  L u d a s o n
történeti vígjáték

i r t a  G a a L
12rét Pest 1837. Csinos borítékba fűzve 48 kr. 

vagy is ezen czim a la t t :

Magyar történeti színmüvek
IIIdik kötet.

Kisfaludy Sándor munkál
hatodik vagy a’ regék negyedik része:

Csobánez, Tátika, Somló.
Uj kiadás. 12rétben. Velinpap. csinos borítékba fűzve l for. 20 kr. peng.

A' Buda és Pest közt
 ̂ épifendó

Á L L Ó  H I D
tárgyában kinevezett

országos küldöttség
munkálatai.

Első közlem ény, 8rét. Velinpap. fűzve 1 for« peng. (2)
m á so d ik  fe le se le n d ő . 133T.



Urasági szállás kiadandó.
Pesten, az úri utszában 612 . sz. alatt T r a t t i i c r - f í á r o l y i  J k c r c s z í - h á z b a i i ,

kiadandó egy u r a s á g l  l a l i á s  folyó észt. Sz. Mihály napra, nielly e’ következőkből á ll: 
0  szoba, és 1 nagy szála (terem ), í alcow en, 1 garderobe-szoba, mindnyája a’ legszebb és 
legújabb Ízlés szerint parquetírozva, és üveg-ajtókkal ellátva, van hozzá egy nagy kon}ha, 
élés-kam ara, bor- és fa-pincze, padlás, istálló négy lóra, kotsi-szín* E’ szállást mindennap 
megnézhetni. Bővebb utasítást adhat a’ házmester. £3}

V alak i  venni óhajtana
MKKD—-S©©® darab 2—3 esztendős
nemesített anyajuhokat

ha nem nagy finomságuakat is, de jó fajtából, és hogy azokat augustus’ végén vagy Septem
ber’ elején általvehetné.

Kinek illyen eladó anyabirkái vannak, méllóztassék ez iránt alulirtat értesíteni.
Liedem atm  J. S. F ridrik  , 

pesti nagykereskedő, a’ három korona 
utczában, saját házában. (6)

Ismertető
Gazdasági, kereskedési és m űvészeti lapjaink
ra még folyvást előfizethetni , sőt az előfizetni 
szándékozó t. ez. urakat, teljes számú példá
nyaink iránt biztosítjuk. Az előfizetés dija pos
tán küldve 4 for; — posta nélkül 3 for. pengő.
________________________________________ (3)

fc r  F genjinom  tajték-pi
pák STolze 

lSécskol,
mellyek elismert szépségűéit és 
különös minémüségüek és (i haj
dan oily hires N a g y '  tajték-pi
páihoz hasonlithatók; továbbá 
kedvelt pipaszárak és szopókák 
a' hires Ernhojfer Alajos pozso
nyi esztergályostól készültek 's 
azon az árron kaphatók> mellyen 
adja azokat maga a’ művész, 
G ä r t n e r  J ó z s e f  dohány-rak
táréiban a' magyarországi czi-

mernéls Pesten a9 bérvitáié pia- 
ez (ín. Minden legújabb divata p i-  
paeszközokon kivid , megszerez
hetni itt  még a’ cs. kir. kirekesztő 
szabadság (patens) melletti carls- 
hadi tobák - szelenczéket és cs. 
k. szabad, gyújtó-masinákat Cas
sel Jánostól Becsből._______ (1)

(1) Hirdetmény. Az ausztriai cs kir. 
kormány folyó észt. apr. 26kán 23,157 sz. a. költ 
végzetének tartalma szerin t, 0  cs. kir. 's apos
toli Felsége 1837 mart. 21 ki legfensőbb határo
zatánál fogva méltóztatott kegyelmesen jóvá hagy
ni, hogy a’ Salomon professor által készített ál- 
lapitmán} terv alapjain egy kölcsönös, tókepénzt 
’s pénzjöiedelmet biztositó intézet állítassék-fe).

E 1 végre ő megbizatott a" cs. kir. ausztriai 
kormánytól, hogy ha elegendő szánni aláírók 
vannak, ezeket, az említett állapitmányterv sze
r in t , egyetemes tanácskozásra hivja-meg, 'sá l- 
táluk, az állapitmányok 35. §a értelmében, biz
tosságot választasson.

A’ tisztelt közönség ennél fogva felhivatik 
aláírásra, olly megjegyzéssel, hogy a’ t. ez. alá
író uraknak mindegyike saját keze aláírásával 
kötelezze magát, az intézet egyik vagy másik,
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h a tá ro zo tta n  k im uta tandó  osztályába, az in
tézet megnyitása után tüstént leendő lépésre.

Az intézet, főczéljának elérésére, hat osz
tályt foglal magában, u. m.

I. Osztály, egy meghatározott tőkepénz biz
tosítására, melly a’ tagnak az intézet által kifi
zettetik, ha ő az intézetbe lépésekor mindjárt 
megszabandó időn túl még életben Ieend. (Tóke- 
p é n z - biztosító  egyesület.)

A’ biztosítandó, lOel elosztható summa le
het 10 frí ól *20,000ig.

II. Osztály meghatározott tőkepénz biztosí
tására, melly a’ tag halála után örököseinek fi- 
zettefik-ki {Ö rökösi részvén y-tá rsa sá g .)  A1 
biztosítandó, lOel elosztható summa 10 frtól 
mehet 20,000ig.

III. Osztály meghatározott évi pénzjövede
lem biztosítására, melly a1 tagnak, ha bizonyos, 
megszabandó idő után még életben Ieend, továb
bi élete tartásáig fizettetni fog. (É letbéli jö ve 
delmek in té ze te .) A’ biztosítandó, lOel eloszt
ható évi jövedelem mehet 10 frtól 10,000ig.

IV. Osztály meghatározott holtiglani évi jö
vedelem (nyugpénz) biztosítására, melly a’ tag 
által mindjárt belépésekor kijelelendő személy
nek fizettetni fog , ha ez a’ tag halála után még 
él. ( Egyetemes nyugpénzi in tézet.) A’ biztosí
tandó, lOel elosztható nyugpénz mennyisége IC 
frtól 1000 frtig lehet.

V. Osztály bizonyos évi nevelési segede
lem-pénz biztosítására, melly kijelelt gyermek
nek, gondviselője halála után, a1 physikai nagy
korúság eléréséig, fizettetni fog. ( Gyermekek- 
rő l gondoskodó in té ze t .) A’ biztosítandó, lOel 
elosztható nevelési segedelem pénz mennyisége 
10 frtól 600 frtig lehet.

VI. Osztály növekedő jövedelmek biztosí
tására, mellyek a’ tagoknak , a’ társaság össze- 
állása után egy évvel, holtigían fognak fizettet
ni. (K ölcsönös e llá tá si in tézet.)

Még most csak az elsőbb osztályok közül 
lehet egyre vagy többre aláírni.

O Felsége méltóztatott az intézetnek nem 
csak a’ fejedelmi öröklési jog (jus), hanem az örök- 
ségi adó alóli kivételt is kegyelmesen megadni 
’s megengedni, hogy a’ status és* városok tiszt
viselőjének özvegyei’s árvái, kik e’ tisztviselők 
halala után az intézettől tőkepénzt vagy jövedel
met fognának húzni, e’ miatt a’ status pénztárá
ból, vagy más köz felügyelet alatti pénztárak- ' 
ból illető nyugpénzeiktől meg nem foszfátnak, 
és hogy azf amott kapott pénzmennyiség a’ nyug
pénz megszabásakor beszámitatni nem fog.

Mindazok, kik ez intézet tagjaixá lenni 
k ívánnak, a’ belépés eránti írott nyilatkozásu
k a t, nevök ’s charakterök pontos feljegyzésével 
’s czimzetökkel együtt, ne sajnálják az alulirfi 
kereskedő házhoz átadni, vagy magokat az ott 
találtató jegyzékbe saját kezökkel beírni.

Pesten júliusban 1837.
Liedem ann J. S. F r id r ik , 

irószobája van az újváros 3 korona 
utczájában saját házában. (3)

(1) Tűzi viz fecskendők mív-
helyének hirdetése. Pesten az ország
úton 647dik szám alatt maga a’ jelentő , ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhírré teszi: hogy nála 
3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen talál
tatnak, mellyek a’ viz-sugárt szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i : a.) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben.—
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő, 
belülről kibéllelt, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 öl ma
gosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 80 for. 
pengő pénzben c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for. pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 ,  8 , 10, 12, 14, 1 6  akó vizet 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők: mellyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i:

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet; 
ára 220 forint pengőben. — 8 akót tartó 5 per.
a. 8 akó v.; ára 240 for. p. — 10 akót tartó 5 
per a. 10 akó v . ; ára 260 íor. p. — 12 akót 
tartó 5 per. a. 12 akó v.; ára 280 for. p. — 14 
akót tartó 5 per a. 14 akó v . ; ára 320 for. p. 
— 16 akót tartó 5 per. a. 16 akó v . ; ára 400 
forint pengőben.

A’ megvett fecskendőkhez olly szer is ada
t ik , melly által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vizi sarukat 4 perczenet alatt felen
gesztelni lehet, ’s igy azokat minden akadály 
nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű 
tűzi vizfecskendők me^rendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak, a megrontsoltak pedig ja 
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , martiusban 
1837. iV. R em ekházy K áro ly  ,

a’ fentebb említett tűzi vizíecskendo^ 
műhelyének tulajdonosa. (3>



X'O X
(1) Haszonvételek bérlésé. Teb.

JBács vármegyében az Aimási közbirtokosságu 
Uradalom részéről közhírré tétetik: mi szerint 
8000 lélekkel b iró , — gyógyszertárral ellátott, 
— és Szabadka sz. kir városból Baja mezővá
rosba vezető út közepén helyezett Almás mező
városa keblében létező következő kir. haszon
vételek Almáson a' nagy vendégfogadó teremé
ben folyó 1837dik évi September hó 2lkén reg
geli 9 órakor tartandó nyilvános árverés utján , 
ugyan folyó 1837dik évi november lső napjá
tól kezdve^ számítandó három egymásután kö
vetkező évre vagy egyenként, vagy, ha úgy 
tetszeni fog, együve haszonbérbe kiadandók 
lesznek, u. m.

Iször Az italmérési jog , a’ pálinka üstök
től a1 legújabb törvény szerint kiszabott járan
dósággal — és a’ helybeli nagy vendégfogadó
val együtt, melly lakássál, két vendégszobával, 
tágas pinczével, három osztály zatú istállóval, 
padlással, kocsi színnel, tágas kerttel ’s jégve
remmel ellátva van.

2szor A’ husvágási jog egy' mészárszékkel, 
’s ez után járuló 50 lioldnyi földdel.

3szor Négy országos vásárok jövedelme.
A1 bérlet feltételeiről bővebben értekezhetni 

vagy személyesen , vagy' bérmentes levél által 
az alulírottnál Almáson, vagy Szabadkán. — 
Minden bérleni kívánók, 's ugyan a' vidékiek 
arányos bánatpénzzel ellátva a‘ meghatározott 
időre 's helyre ezennel hivatalosok.

Hidegh IgnácZ  m. k. 
uradalmi ügyész. (3)

(1) Hirdetmény, sz.k ir. Székes-Fe- 
jérvár városa, a ’ sör főzési jogát ahoz való épü
letekkel és eszközökkel az I838dik esztendei 
Julius ltől kezdve G egymásután következő esz
tendőre a1 foly ó évi September 18kán a’ város
házánál nyilvános árverés utján haszonbérbe fog
ja  adni; — mellynek feltételei minden nap a’ 
számvevő hivatalban megtekinthetők. Költ a’ vá
rosi jegyző hivatal által. (3)

( .2 )  I lltP S . Alul írott kedvetlenül halván, 
mintha gyermekeinek hitelezői ofly hamis vagy 
képzelt hiedelem mellett kölcsönöztek volna az 
ó gyermekei számára , mintha ezeknek adóssá
gai , és contói, azoknak őst örökösödésökből, 
Vagy talán az alulírott vagyonából, valaha fize
tendők volnám k: kéntelen itt közönségesen ki- 
jéléntenT, hogy gyermekeinek semmi szükségük 
az adósság csináíásra, vagy contó mellett való 
vasátlásra* valamint adósságaiknak lefizetésére,

sem ősi sem tulajdon fiundusok nem lévén; azok
nak eddig tett és netalán teendő adósságaik és 
contóik, sem most, sem jövendőbe fizettetni nem 
fognak: ugyan azért, kiki az illy hitelezéstől 
intetik. Költ Pesten, julius 20kán 1837.

Kovásznai Kováts ’Sigmond. (3)

(2) Figyelmeztetés. Szabadka sza-
bad kir. városa Tanácsa részéi ől a’ városi anya- 
temploma’ két tornyainak aránny al hím zett 
rézzel leendő béfedeztetésére árverési határ- 
napúi foly ó év i Mindszent hava 25dik napja 
tűzet ivén-k i; ezen munka felválalásra hozzájá
rulni kívánók az árverési tárgyhoz alkalm az
tatott bánatpénzzel ellátva, a' feljebb k itett 
időre ezennel meghivattatnak. (3)

(2) Hirdetés. Tettes Veszprém vár
megyében kebelezett kegyes hagyományú jó
szágokhoz tartozó Somlyó Vásárhelyi urada
lomban folyó évi augustus hó' 8kán és ökén 
árverés utján 899J akó 1822. 1826. 1827. 
1830. 1831. és 183ldik esztendei és 601 akó 
1835dik esztendei somlyai borok a’ tüskevá
ri pincze elolt hordónként hordó nélkül elfog* 
nak adatn i, olly' megjegyzéssel, hogy' a ’ 
vett borok az uradalmi pinczéhől nem fognak 
k iadatn i, még a’ N. M. M. K. H. Tanács 
helybenhagyása meg nem érkezik. A’ venni 
szándékozók följebb megirt napokra és helyre 
elegendő bánatpénzzel ellátva illendően meg
hivatnak. Kök S. Vásárhely en, julius lOkén 
1837. (3)

(2) Árverési hirdetmény, pest
től a1 Dunamentibe bajai országúiban hatórányi
ra fekvő vadast vendégfogadó kerttel, 4 hold 
szántófölddel, ’s ugyan annyi kaszálóval e’ foly ó 
észt. Sz. Mihály naptól kezdve három egymás
után következő esztendőre aug. 20kán Vada
son tartandó licitálió által 40 p. for. cautió leté
tele mellett haszonbérbe adatik.

Ugy an vadasi határban marhahizlalásra kö
zel ezer holdnyi legelő jó kuttal ellátva, minden
nap kiadandó, a’ kinek tetszik, magát Vadason 
a’ helybeli tisztnél jelentse. (3)

Pénzfolyamat : Becs, jul. 22ken: a petes stafuskötelez. 
to 5 f; 4 petes il)0 /T ; 3 petes 77^; 1834diki status 
köles. 5?7|; 2  ̂ petes bécsvárosi bankóköt. 66£.

Gabonaár : Pesten, jul. 25kén, váltogatásban : Tiszta- 
búza 80—66^; kétszeres 60—53-jj rozs 50; árpa3á*J: 
»ab 29r—26’ -

V  uhu v í zá l ló t : jul. 23kán : 10* \ u — 24ken: H»* 
2u — 3t5kéo: 10* 10* 0ÍW — 26káiK t2' 1" 9?*"'
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T U D Ó S Í T Á S O K .
9. szám. Pesten szombaton Boldogasszonyhó 28kán 1837.
Mftgyarorszag (kinevezés; m. nyugpénzes intézet; magyar tndós társaság; b. Szepessy Ignácz és Zichy Domokos gr. alapítványai ; 
kisdedén) intézet; időjárás; ’stb.) Ausztria (a* nápoli királyi pár Velenczéböl Napol felé elutazott;) Nagybi itannia (hadseregi előlép
tetések; glasgowi lakoma; Peel úr rectori hivatalába iktatik; ’stb.) Francziaország (kamarai ülések; Gerard festő meghal; Meunier; 
ministeri változási hír; ’stb.) Belgium (minister-neveeés.) Németország. Portugallia. Spanyolország (hadi hírek; minister! változás 
I). Carlos udvarában; Espartoro tudósítása a’hadministerhez; ’stb.) Amerika (Jackson pracsidens búcsú-üzenete a’ congressushoz ; ’stb*)

M A G Y A R O R SZÁ G .

0  cs. ’s apóst. kir. Felsége folyó januarius 7- 
dikéról a’ nagym. m. udv. Kanczelláriához intézett 
legfelsőbb határozata szerént a’ nagyszombati %i- 
cariaiusi hivatal titoknokát Krautmann Jó/sef urat, 
és alesperes, ’s vadkerti plébános Hekker János urat 
az esztergomi érseki főkáptaianhoz kanonokokká ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

Az 0  Felsége által kegy. megerősített magyar 
nyugpénzi intézet választottsága f. évi jan. 8kán tar- 
tá szokott félévi gyűlését mélt. Lovász András m. 
k. bel) tartósági tanácsnok és helyt, kanczellária- 
igazgató elnöksége alatt. Az ekkor nyilványra jött 
adatokból kitetszik, hogy a’ mondott napig beik
tatott tagok összes száma 1336ra; az intézet gyö
kértőkéje pedig azon 5302 forinttal, mellyek e’ 
félévi segédpénzek hői elkiilönöztetvén ugyan az ere
deti tőkéhez adattak, 682,817 forint 551 krra me
gfen váltóban. Az intézet pénztárából a’ szabály
szerű 100— 150— 200— 300— és 100 frnyi nyug
dijakban jelenleg 13, szolgálatra alkalmatlan tag , 
279 özvegy és 62 szüléden árva részesül.— A’ 
gyűlés végzetéből közhírré tétetik , hogy e’jótékony 
intézet fentartása ’s azon nyugdíj-leszállításoknak, 
melyeket a’ nyugalmazottak, ez utolsó félévben az 
Intézethez mód felett kevés szánni új tagok járulá- 
sa miatt, szenvedni kénytelenítettek, jobbítása 
hathatósan megkívánják, hogy miután a* kincstári 
tőkék kamatinak leszállítása ’s a’ cholera által sza
porodott halálesetek az intézet jövedelmeit szembe- 
tűnőleg megcsökkenték az intézet tagjainak szá
ma újakkal szaporodjék. Hirdettetik továbbá, hogy 
az intézet pénztárában jelenleg készpénzben fekvő 
10,328 fr 45 kr. v. a1 fcnálló elvekhez képest, 
száztól hat forintnyi kamatra törvényes iktatás mel
lett adóssági tehertől mentes, tűzkár ellen biztosított 
budapesti házakra kölcsön adatni határoztatok; kik 
tehát ez ajánlkozás hasznát venni szándékoznak: 
intézzék oklevelekkel ellátott folyamodásaikat az 
intézet választottságához.

P o z s o n y b ó l  Bécsbe folyó január 7dikén 
az c’ két város közt készítendő vasút ügyében, a' | 

Első Félesztendó.

városi kapitány vezérlete alatt egy küldöttség uta
zott ’s ott igen kegyesen fogadtaték. Biztosan re- 
ménylhetni, hogy e’ dolog szerencsés kimenetelű 
leénd. Pos. Ephem.

Nagym. báró Szepessy Ignácz pécsi püspök ór ő 
Excja tudományok iránti szeretetéből nem eléglé Pé
cset azonpereztül fogva, mellyben ezt, püspöki székét 
elfoglalta után főpásztori kormányával szerencséssé, 
bölcselkedési oskolákkal diszesíteni, utóbb ennek kö
rét, melly a’ növendék- papházban csak csekély le- 
hete, egy negyvenezer pengő for. alapbul épült házzal 
bővíteni,végre e’ roppant épületet nyilványos könyv
tárnak szánván, az iskolai czélra legalkalmasb pau- 
linusi kolostort 12 ezer pengő frton a’ ns vmegyé- 
tül megvenni, azt a’ hozzá csatolt szentegyházzal 
együtt 30 ezer p. frtal végromlástul megmentvén, 
ékes palotává, a’ templomot, új Sionná alkotni , 
abba törvényi ’s bölcselkedési kart minden szüksé
ges Unom készülettel, a’ falusi mesterek mívelődé- 
sokre ’s elkészítésére szinte általa alapított négy 
tanítóból álló iskolát helyezni, 100 ezer pengő for. 
alapítványtőkét letenni, mellynek kamatjábul a’ 
tanítók illendően fizettessenek : hanem most újólag 
e’ tudományi új lakot díszes könyvnyomtató inté
zettel is megajándékozó, mellybe meghozatván 10 
ezer p. ftért külföldről minden szükséges eszközt ’s 
igen finom betűket: egy az iskolák’ körében álló 
házat, a’ kolostor volt majorjában, 2,4C0 pengő 
for. e' czélra alkalmazott, hol több tágos szoba 
könyvnyomtató intézetül ’s az ezt intéző művész 
igen csinos lakjául, az intézet oklevelei, papirosa 
’s egyebei bátorságos fentartási őrhelyéül szolgál.

Vázsonykői Zichy Domokos gróf, Sz. Móricz 
bóthi apátja, az olmützi érseki káptalan kanonokja, 
alesperes, és ó szőnyi lelkész, a’ lefolyt 1836 év
ben a’ R. Komárom ellenében fekvő új szőnyi pusz
tán iskolát alapított, rnég pedig úgy, hogy tulaj
don költségin alkalmas épületet vett, bele tanítót 
rendelt ’s annak mindenkori fizetésére bizonyos tő
kepénzt tett-le. Az iskolát minden valláskülönbség 
nélkül használhatják a’ szegény lakosok g) érmékéi.

B a j a ,  az újévi köszöntések helyett rendelt, 
megváltási aláírásból bejött 176 ft 16 xr. p. pénz
zel a’ városi kórház pénzalapját neveié. J. r.



-  ( 66 ) -
P es t. A’ kevés ideig tartott kemény hideg 

esőre Jágyult, melly a’ bőven hullott havat felol
vadni segíti, sarunkat neveli, a' rósz utakat még 
terhesebbekké teszi. Pest és Buda között folyvást 
csónakokon ’s dereglyéken történik a’ közösülés. 
Egyébiránt Pozsonynál is annyira gyengült már a’ 
dunai jég , hogy tovább a’ terhes szekereket meg 
nem bírhatja.

Örülünk, hogy a’ Fényes Elek magyarorszá
gi statistikájáról mindjárt megjelentékor kimondott 
kedvező véleményünkéi másokéi is egyezők; még 
inkább örvendenénk pedig azon, ha a’részvétlen- 
ség miatt fenakadt jeles munka többi kötetei mi
nél hamarébb világot láthatnának, ’s az érdemes 
szerző jutalmakkal is serkentetnék érdekes munká
jának bevégzésére!

[VI a g y a r  t ü d ő s  t á r s a s á g .  — Emlékezetbe 
hozatik újra ; hogy az 1837dik d r a t n a i  j u t a l o m é r t  
(KtO arany) versenező s z o m o r ú  j á t é k o k ’ beküld- 
hetésének határnapja f. évi martius’ 24dike. A’ tisz
telt irók kéretnek, hogy munkáik idegen kézzel,  o l
v a sh a tó ig  és csinosan írva , lapozva, kötve, ’s szo
kott mód szerint a’ szerző’ nevét rejtő jelmondatos 
levélkével ellátva legyenek. Más nemű kéziratok , ’s 
niellyek az említett napon túl érkeznek, nem vétetnek 
számba. Pesten , januarius’ 26- 1837.

D . Sc/iedel F erencz , titoknok.
(Ó város, Kigyó'iitcza, 403. sz. lső  emel.)

A U SZTR IA .
Velenczéből írják, hogy nápoli király ’s ki

rályné Ő FelségÖk Syracus gróffal, Nápol felé a’ 
szárazon, Károly cs. főhg Triest felé gőzhajón , 
és a toscanai nagyiig ’s nagyhgné Florencz felé, 
jan. 19-kén índultak-el. Salerno hg és hgné még 
jan. ISkán utazott-el Nápolba.

N A G Y BRiTA N N IA .
A londoni udvari újság közié már a’ hírlelt 

katonai előléptetések jegyzékét. A’ szárazi seregnél 
39 új generál neveztetett, ’s köztük van London
derry marquis is ; a’ tengeri seregnél sok admirál 
és aladmirál.

Mestmacott mivész William Bentinek lord, 
Keletindia volt helytartójának tiz láb magas bronz
szobrát most készíté-el, melly a’ Calcuttába szán
tással együtt 4000 ft. stgbe kerül, ‘s e’ summa Ke • 
Ietindiában aláírás utján gyült-Össze.

Glasgow választó polgárai képviselőjüknek, 
Oswald úrnak, ki társával együtt radikális, jan. 
őkén, sir J. Maxvell elnöksége alatt, vendégséget 
adtak. Oswald úr azt mutogatá beszédében, hogy 
a’ conservatívek állítása, miként a’ népszellemben 
az ő elveik mellett visszatorlás történt volna, csu
pa költemény, sőt minden a’ szabadelmü érzel
mek előhaladására mutat, nem csak a’ nép töme
gében , hanem a’ conservatívek közt is , kivévén 
a toryk legvakbuzgóbb vezetőjif. Egy conservativ

se folyamodott, mondá, valamelly választó test 
kegyének megnyeréséért, a’ nélkül hogy magát 
mindjárt levele elején reformernek ne nyilatkoz
tatta volna. Ezen emberek azt is állítják minde
nütt, hogy a’ reformvégzetnek, mint országos tör
vénynek , hódolnak, ’s fentartására mindent el
követnek. Mindazáltal a’ reformerek ezen osztályá
nak nem lehet hinni, mert ha ők kormányra jut
nának, titkon csakugyan ármánykodnának a’ re
form ellen, miért az ország soha se engedend tory 
ministeriumot felemelkedni. A’ conservatívek osz
tálya továbbá azt állítja, hogy a’ nemesség, gaz
dagok ’s földbirtokosak többsége, ’s az ország be
látásának és tiszteletességének nagy része pártjo- 
kón van ; de ez korán se ugy van, mint ők kép
zelik. Ők az ország gazdag , belátó ’s tisztes lako
sait annyiban hiszik részokön lenni, hogy ha ter
vük kivitelében boldogulnának, ezek majd ellen
séges állásba tennék magokat a’ nép nagy tömege 
ellen. Ennél oktalanabbat gondolni se lehet A' két 
parlamenti ház összeegyeztetését is érinté a’ szónok, 
de véleményét határozottan ki nem jelenté. Vala
mi saját theoriát, ugy mond, nem tálalok az urak 
eleibe; de a’ javaslóit terveket se tartom czélra 
vezetőknek. Új pairek nevezése szintolly bajt szül
ne, mint a’ mellyet orvosolni kellene. Azonban 
a’ választási elv, a’ pairségre nézve, nem valami 
új lenne alkotványunkban ; példát ad erre£kóczia 
és Irland. A’ felső ház bizonyos pontig engedni 
kénytelen. En nem vagyok ellene a’ felsQ háznak; 
elnézem tagjaiban a’ nevelésnél fogva megrögzött 
előítéleteket; de azt is mondhatom, hogy ha ezután 
is úgy fog menni a’ dolog, mint a’ két utolsó ülés
ben , változásnak kell történni, hogy a’ felső ház 
engedékenyebb legyen , ’s illőbb helyzetet vegyen 
magának. A’ mostani ministeriiun politikájáról így 
nyilatkozott Oswald ú r : Melbourne kabinetje, vala
mint a’ Greyé is , véleményem szerint, némelly- 
kor jobban félt, mint szükség lett volna. Olly 
rendszabályokhoz ugyan, mellyeknek következései 
el nem láthatók, félénken kell nyúlni, és én csak 
azon aggodalmas igyekezetét tartom liely telennek, 
miként ellenfeleit megbékítni akarja Ezek soha 
se fognak megbékülni, ha csak a’ mostani minis
terek le nem mondanak. Melbourne 1. erősen hi
szem , azon fog lenni, hogy ministeriumába sen
ki se lépjen, ki nem úgy gondolkozik, mint ő. 
Bátorsága Ieend, nem kétlem, a’ békiilési kísér
teteknek véget vetni, ’s a’ ministeriiun jövő ülés
ben, reméllem , az ország javára ezélzó rendsza
bályokat hozand-elő, elszánva azokkal állni vagy 
esni. Mások azt gördítik Melbourne ministeriuma 
ellen, hogy nem halad előre. De ha ez így volna 
is, legalább ne támadnának mindjárt ellene, mikor
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szabadelmü és tory ministerium közti választásról 
van szó, meggondolván a’ mostani kormányt kör
nyező nehézségeket és az udvar befolyását, melly 
nagyobb, mint sokan képzelik. Ha toryk jőnének 
kormányra, akkor igazán feléledne a’ visszatorlás, 
kivált Irlandban, hol ismét kard kormányozna, 
mint Mulgravc előtt, ’s a’ tory ezred egy hét alatt 
annyi bajt okozna, hogy hét év alatt se lehetne 
jóvá tenni. — Buchanan úr, sir R. Peelnek Glas- 
gowba lakomára hívásáról így szólt: „Glasgowban, 
mondják, visszatorlás támadt, minek bizonyságául 
a’ sir R. Peelnek adandó lakomát hozzák-fel. De 
hát kicsoda az a’sir R. Peel, kinek a’ toryk most 
úgy hódolnak? A’ katholikusok felszabadítója, és 
sok teflegi reform javaslója ’s védelmezője. Lynd- 
hurst lordot, vagy Newcastle hget, vagy London
derry marquist miért nem hívták-meg a’ toryk? 
Csak azért mivel a1 köz véleményben visszatorlás 
történt a’ reform mellett, és mivel sir R Peel a’ 
nép pártjára menvén-át, a’ közönség tiszteletének 
magasb fokán áll, mint-a’ többiek, ’s így a’ toryk 
kénytelenek voltak az ő magasb igényeit elesmerni. 
A’ reform-elvek terjedésére ez egyszerű tettnél tö
kéletesebb bizonyságot gondolni se lehet.“ — A’ 
pairséget létszeresen akarná e’ szónok változtatni, 
mellynek örökségét illetlennek nyilatkoztatta. Sze
rinte az alkotvány csak felfüggesztő hatóságot ad 
a’ lordoknak, miként a’ nép akaratját, a’ tárgyak 
érettebb megfontolása tekintetéből, korlátozhassák, 
de a* lordok független ’s a’ népképviselők határo
zatival daczoló testületnek tartják magukat.

A’ Glasgow-Chronicle szerint sir R. Peel jan. 
7-kén érkezett Glasgowba. Ltjában Lanark város 
tanácsától, mellynek csak két conservativ tagja 
van, polgári joggal ajándékoztatott-meg , ’s a’ pol
gármester kétszáz személyre készítetett lakomát, 
de sir Robert o tt, ideje nem lévén a’ mulatásra, 
csupán egy pohár bort üritett-ki. Lanark radikáli
sai e’ miatt annyira felbőszültek a’ tanács ellen, 
hogy dobszóval mindjárt gy űlést hívtak-összeg gán
csolást szavazni, de a* gyűlés hat választón kívül, 1 
csupa gyermekekből állott. Glasgow presbyteriu- 
m a , kereskedősége és a’ tőzsérek czéhc iidvezlő 
felírást szavazott sir R. Peelnek. Az iinnepies la
koma jan. 11-kén volt.

Sir R. Peel, Glasgow Iordrectorságába, jan 11- 
kén az egyetemi kápolnában, iktatotf-be szokott 
szertartással. A’ kápolna ajtajához csődült tanuló
ság Wellington hgnek háromszor kiáltott é ljen t, 
mit a’dámák, a’ bajnoki érdem igazságos bccsiilőji 
is hangoztattak. Egy tanuló sir John Campbellnek 
is , ki a’ íordrectorságra szinte vágyakozott, éljent 
kiáltani próbált, de erre a’ leggúnyosabb rivaj zen- 
dült-meg. Melbourne 1. j ’s a’ kormány kifütyülte-

tett. Miután sir Robert a’ kápolnában letette ’s 
aláírta az esküt, a’ gyülekezethez intézett beszédé
ben kifejtegeté nézeteit a’ tudományi Oskolákról és 
akadémiai tanulmányokról, ’s dicsérte a’ skót egye
temeket.

O’Malley pap, ki első pendité-meg a’ tizednek 
a’ szegények gyámolítására fordítását, Shiel urat, 
ki ez indítvány vitatását a1 nemzeti egyesület egyik 
ülésében elhalasztani javaslá, a’ szegények szük
ségéről hozzá írt levelében nem tiszta indító okok
kal vádolja.

F R A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ követkamara jan. 13ki ülésében Garnier- 

Pages úr rekeszté-be a’ válaszfelirás általános vi
tatását. E’ szónok a’ kormány újabb tetteit rostál- 
gatá; az ugyne\ ezett ijesztő törvények eltörlését 
sürgette , mert ezek úgy se felelnck-meg a’ czél- 
nak ; Bounaparte Lajos szabadon bocsátását gán
csolta, ’s azt állította, hogy a’ politikai vétkesek 
megkegyelmezése pártfelességgel történt. A’ mos
tani ministerekre nézve ugyan kedvező eset az, 
hogy X. Károly ministereinek feltétel nélkül ke- 
gyelmeztek-meg, mert nem tudni, mi történhet 
jövendőben (közönséges kaczaj, még a’ ministen 
padokon is.) „Az ország jólétéről beszélnek foly
tató, pedig szembetűnő krisis létez a1 kereskedés
ben. (Nem! nem! a’ középen.) így még jobb, 
Örülök e’ megszakasztásnak. Ha tehát nem létez 
kereskedési krisis , kérdem , pénzügyi minister 
urat mi gátlá az Ígért kamatleszállításban ?“ (kö
zönséges kaczaj). Ltoljára Spanyolországról szólott, 
azt nyilatkoztatván, hogy a’ segítség, mellyel II. 
Isabella kormánya a’ franczia kabinetből kap, egy 
szót se érdemel. — Ezután a’ válaszfelirás két el
ső czikkclye elfogadtatván, a’ harmadik czikkely- 
hez, melly így szól: „Felséged reményű, hogy 
Európa békéje hosszú időre biztosítva v an ; mi 
örömmel osztozunk e’ reményben, ’s Francziaor
szág szerencséjének tartja, hogy szilárdsága és böl
csessége által előmozdítható a’ világ békéjének fen- 
tartását,“ — Odilon-Barrot úr még ezeket javaslá 
kapcsolni: „E’ béke soha se leszen erősebben biz
tosítva, mint ha az egyezések által megszentelt jo 
gokon alapul, ’s Francziaország sohase szűnik-meg 
e’ jogok közt a’ régi lengyel nemzetiség jogának 
első rangot adni.“ E’ pótlék 189 szózattal 181 be 
is iktatott. A’ schweiziüg)7eketillető czikkely hosz- 
szas vitára adott alkalmat. Conseil története iránt 
többször szólongatfattak a’ ministerek. Mólé gr. mi
nisten elnök, rövid beszédben kifejté, hogy a’ 
jelen ministerium ez ügyről, melly az előbbi mi- 
nisterium alatt vette eredetét, ’s Conseil tulajdon
ságáról (ki franczia kémnek állítatott) nem felel
het. — Jan. Fikéri ise’ vita folyt. Gasparin, bel-

)(



( « 8  )

ső minister, (az előbbi ministeriumban alstatusti-1 
toknok) kinyilatkoztat», hogy Conseil ügyében a' 
belső minister (Montalivet gr.) parancsa szerint cse
lekedett. Montalivet grófnak Mólé grófhoz intézett 
levele felolvastatok, mellyben elesmeri, hogy 
febr. 22tól sept. 6ig a’ belső ministeriumnak min
den tettéért ó tartozik felelni, de ezek közt egy 
sincs, melly nem az ország érdekére, becsületére 
’s a’ király személyes bátorságára czélzott volna, 
és e’ nyilatkozásának őszinteségén, remélli ’s 
várja, senki se fog kételkedni. Ezzel megelégedett 
a’ kamara, ’s felhagyott az ügy további feszege- 
tésével. Most már a’ spanyol ügyeket érintő czik- 
kelyre jött a’ sor, miről Mólé gr. egy óráig, Thiers, 
harmadfélig, és Hebert uu. szólották. Mólé gr. 
legelső szólalt-meg, — a’ kormánynak e' tárgy 
eránti politikáját kifejtendő , melly, előadása 
szerint, hat év óta mindig oda czélzott, hogy 
Spanyolországban az alkotványi elvek diadalmát 
gyámolítsa, de Francziaország érdekeinek koczkáz- 
tatása, ’s az avatkozás számtalan bajaiba bonyolí
tása nélkül. A’ júliusi revolutio óta, a’ négyes 
szövetség ’s annak pótlék-czikkelyeihezképest, e’ 
politikát követték minden ministeriumok, a’ leg
közelebbi is , mert maga Thiers úr az angol kabi
nethez 1836. mart. 18kán intézett jegyzékében 
minden közbelépést és egyiittmunkálást megtaga
do tt, ’s a’ megtagadást leginkább Spanyolország 
felfordult állapotával és kormánya hatalmának 
megcsökkenésével támogatta. Csak a’ zabolátlan- 
ságnak újabb ijesztő elóhaladásaután határozta ma
gát az együtthatásra sőt közbelépésre, ’s a’ la 
granjai esetek után e’ mellett maradt. Thiers ur 
ellenben maga rendszerét hosszú beszéddel védte, 
inellynek főtartalma az volt, hogy ő személyesen 
eleitől fogva kívánta a’ közbelépést vagy legalább 
komoly együttmunkálást, hogy sohase volt eszé
ben a’ spanyolokat alkotványuk választásakor kény
szeríteni, hanem revolutiójokat mérsékleni remény
ié az által, ha az a’ carlismus ellen védetik, és 
a’ bőszültségre vezető aggodalmak elhárittatnak.
VII. Ferdinand halála óta minden alakulásit végig 
futá e‘ kérdésnek, ’s igyekezett megmutatni, hogy 
ezt a’ spanyol kormánynak sokszor te tt , de soha 
se teljesített Ígéretek vitték a* végpontra, mell) ért 
most ő okoztatik,-hogy a’négyes szövetségnek sem
mi értelme sines, ha az csak a’ többi hatalmakra 
vet kötelezéseket, Francziaországot pedig semmi
re se kötelezi, — hogy az alkotványi ügy erkölcsi 
gyáuiolitása, mivel most kér-kednek, inkább a’ 
carlistákat segítette, mivel II. Isabella thrónja 
egyedül magára hagyatott, — végre hogy Franczia- 
országnak legnagyobb érdekében áll ezen egoista 
politikán túladni, mert ha Spanyolországban ellen-

revolutio támad, Lissabonban is az fog kiütni, mi 
a’ whigek megbukását és a’ Francziaország ’s An
glia közti szövetség felbomlását húzná maga után.

Gérard Ferencz, a’ franczia oskolának egyik 
legkitűnőbb festésze, ki Belisar képérés az ausz- 
terlitzi ütközetet készítette j jan. 11-kén megholt. 
—  Meunier merészlete miatt jan. Iákén ismét 
befogatott vagy 18 személy, de kihallgatás után 
nagy része elbocsátatott. Jan. íjén a’ latin szóláson 
is (hol sok tanuló lakik) számos befogatás történt. 
Meunier mestere is , Lavaux, tijra fogva van. — 
Marbois gr. franczia pair, 92ik évében meghalá- 
lozolt.

A’ követkamara jan. 16-ki ülésében Isambert 
úr Hebert úr ellenére állító, hogy a’ négyes szö
vetség igen is megengedi az avatkozást. Majd Pas- 
sy úr védelmezte az előbbi kabinetnek politi
káját a’ spanyol ügyekben. E’ szónoknak Guizot úr 
felelt, ’s több hivatalos leveleket olvasott-fel , 
mellyek VII. Ferdinand halála óta a’ franczia kül
ső ministerek által a’ madridi franczia követhez 
intézteitek; ezekből az jő-ki, hogy Francziaor
szág erkölcsileg gyámolította ugyan Spanyolország 
alkotványi ügyét, de cselekvésének szabadságát 
és jogát, a’ spanyol kabinet kivánatainak az időhöz 
és saját érdekeihez képest való méltánylására min
dég fentartotta. Ezek szerint előadván Guizot úr 
azt, hogy Francziaország az egyezés által avatko
zásra nem köteleztetik, Thiers úr beszédének 
egyes pontjait czáfolgatá, ’s megmutatni igyeke
zett, hogy a’ franczia kabinet Spanyolország eránti 
politikája tökéletesen egyezik a* júliusi kormány 
érdekével, ’s a’ spanyol ügyekbe avatkozásnak 
káros következései lennének Francziaországra néz
ve Guizot urat Peletdola Lozére (Guizot úr előtt 
köz oktatási minister) követte a’ szólásban.

A’ követkamarai tanácskozások következésé
ben ministen* változás híre kezdett Parisban szár
nyalni. A’ Chronique de Paris és Nouvelie Mi- 
nerve állítása szerint, ha változás történnék, mi
nisten elnök Spult marsai, külső minister Sebasti- 
ani generál fogna lenni. A’ Chronique de Paris így 
szól: „Soult marsai nyilatkozása a* pairkamarában, 
és Scbastiani gr. megérkezése v alami politikai 
rendszerrel van összefüggésben. Illy szűk eszméjii 
kamara mellett könnyen megeshetik, hogy a’ mos
tani ministeriumnak lekeli lépni. Ez esetben a’ ki
rály teljességgel nem akar a’ Thiers urat környe
ző kis telkekhez folyamodni. Ministerium tehát 
már van készen, melly, ha a’ szükség kívánja, 

j Guizot ’s Mólé uu. helyére lépend; ekkor fő lenne 
Soult marsai, mint hadminister, Sebastiani külső, 
Montalivet gr. belső ügyek ministerei. A’ többi mi
nisterek a’követkamarából választatnának. E' mi-
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nisteriumot a’ kamara elosztatása követné.“  — 
Hasonlóképen nyilatkozik a’ Nouvelle Minerve is 
a’ hozzáadással, hogy a' király egyenesen ellene 
van Thiers és Dupin uraknak.

A’ Journal dn Commerce szerint parancs ada- 
tott-ki IV-ik Henrik teremének a1 Louvreban el
rendezése iránt, hol a’ restauratio alatt tartattak a' 
kamarát megnyitó ülések, ’s ha ez után is ott tar
tatnak , nem kell Ó Felségének a’ Bourbon palo
tába számos kísérettel mennie.

A’ Journal le Droit ellenmond azon hírnek, 
hogy a’ rendőrség Menuier bűntársait már kinyo
mozta , mert Meunier valamint etfogatásakor ne
vét makacsul titkolta, úgy nagybáttyának, Barré 
ú rnak , könnyei ’s kérései által se bírálhatott sem
mi vallomásra. A’ hosszú’s untató kihallgatásokkor 
mindég egy nyomon beszélt ’s csak azt állította, 
hogy gonosz tettét egyedül maga gondolta-ki, ’s 
követte-el; feleletei mindig kövekezetességre és lel
ki jelenlétre mutattak. Jan. 13-kán végre az indu
latok ’s érzések megrenditése által próbálták őt az 
igazság felfedezésére bírni. Annyát elfogatása óta 
nem látta , ’s ez most hozzá vezettetvén, könj'zá- 
por közt megölelte ő t, a’ leggyöngédebb nevekkel 
nevezte ’s rimánkodva kérte, vallaná-ki bűntársait, 
mi által sorsa talán megkönnyítetnék. Meunier e’ 
szívszaggató jeleneten annyira elérzékenyült, hogy 
eszméletét elvesztette; de miután magához jö tt, 
ismét csak a’ régi volt, ’s egyre tagadta hogy bűn
társai volnának.

BELGIUM.
A’ belga Moniteur szerint Nothomb ú r, külső 

ügyek alstatustitoknoka, ki Muelenaere úr kilép
tekor hivataláról lemondott, köz munkák ministe
révé neveztetett. A’ külső ügyek de Theux belső 
ministerre bízattak.

NE3IETORSZAG.
A’ sváb Merkur jan. 14kén írja , hogy a’ 

Frankfurtból megszökött tanulók a’ Majna mellett 
folytatták utjokat négy lovai kocsin, melly egy 
erdószháznál várakozott rajok, Gerauban kis ideig 
megállapodtak , Oppenheimnál átkeltek a’ Rajnán , 
’s ezen túl semmi nyomuk; hihetőleg egymástól 
elválva, a’ franczia határok felé mentek.

Würzburg egyetemében jelenleg 373 honi és 
88 külföldi fanuló van; t. i. 79 theologus, 97 ju- 
rista, 185 medicus és patikárus, 100 phüosophus 
és philologus. A’ külföldiek közt van egy görög és 
egy török.

PORTUGALLiA.
Lissabonból jan. 4kén írják , hogy a’ cortes 

eleibe javaslat fogna terjesztetni Amalia hgasszony- 
n ak , Braganza hgné idősb lányának, Louie mar
quis idősb ltjával 9 D. Pedróval leendő összehá

zasítása iránt, minek elfogadásán nem igen kétel
kednek. Elvállalja-e Loulé marquis a* londoni kö
vetséget, bizonytalan. Lissaboni levelek igen pa
naszkodnak a’ viharos időről és nagy hóról, mi 
Portugálban szokatlan tünemény. Újév napján a’ 
királynénál csak gyéren voltak az udvarlók.

SPANYOLORSZÁG.
Bayonnei jan. JOki levél szerint (a’Gazette de 

Francéban) D. Carlos főszállása folyvást Durangó- 
ban van. A’ carlisták Bilbaónál elvesztett ágyújik pót
lására Irunból, Fuenterabiából és az onyatei fegyver
tárból hoztak ágyúkat Durangóba. A’ christinók e’ 
hónapban még közönséges csatát hírcsztelnek, ’s 
hogy őket illőleg fogadhassa D. Sebastian infant, 
két részre osztá seregét, egyik rész az infantal és 
főtiszti karával Guadalcanóban ’s vidékén táboro« 
zik, másik Ar'abant, Salinast, Villareal de AJavát 
és Guevara várat tartja elfoglalva. Sarsfieldnek is
mét szándéka a’ Bastan völgybe nyomulni. Ribero 
osztályával, ésAlaixnak egy zászlóallya Vittoriába 
érkezett. Alaix, mint mondják, a’ baski tartomá
nyok parancsnokságát veeiidi-át. Espartero a’ fran- 
czia határszéleknél akar ismét munkálni, hogy a1 
carlistákat francziaországi segédforrásaiktól meg
foszthassa. E’ munkálat Narvaez seregcsapatjára 
bízatott.

D. Carlos, mint a’ Gaceta official írja , idegen 
sereg alkofását rendelő, mellybe mindazok befogad
tatnak, kik jó erkölcsükről ’s helyes véleményök- 
ról bizonyságot mutat nak-elő.

Bayonneból jan. 14-kéről e’ telegraphi tudó
sítást közli a’ Charte de 1830: „Erro úr (D. Car
los ministere) beadta lemondását. A’ ministerium 
elnökévé ’s igazságministerré a’ leoni püspök ne
veztetett. A‘ többi ministerek a’ praetendens alsta- 
tustitoknokai közül választattak.

Madridban, mint jan. 8kán írják, igen nehez
telnek a’ kormányra, hogy Bilbaóról a’ dec. 25ki 
hivatalos tudósítás óta semmit se tudat a’ közön
séggel. Arragonia is nagj" gondot ad a’ kormán} - 
nak. Ev aristo San-Miguel a’ szószéken nagj' hév
vel támadta-meg a’ ministereket, lefesté Arrago- 
nia hadseregének sanjaru állapotját, mellyben a’ 
békétlenség és féltté fenség naponként terjed. A’ 
generál élénk szavai vászhangra találtak a’ kama
rában, sok követ által gyámolítattak, de a’ minis
terium a’ gyorsírót eltiltá azoknak közlésétől. 
Egyébiránt nemcsak Arragoniában gátolja a’ szük
ség a’ munkálatokat. Ribero ’s Narvaez osztályaik 
Burgosból nem akarnak mozdulni. A’ tél igen ke
mény , eleség nincs, a’ föld népe nagy szükséget 
lát. Estremadurát is kíméletlen pusztítják, sarczol- 
ják a’ Gomez ott csapongása óta naponként erő
södő bandák. D. Santiago Mendez-Vigo generál,



Isturiz alatt hadminister, ó Castilia főkapitányává 
neveztetett. Valenciából is panasszal jött Bazan ez
redes, hogy az ottani hadsereg gyámolítás és szinte 
vezér nélkül hagyatik, ’s már békétlenség nyomai 
mutatkoznak benne. Barcelona még is forr. A’ köz
ségi tanács által alapított, „felvilágosodás propa
gandája“ nevű egyesület, dec. 24kén nyittatott- 
m eg, az egyházban , melly alkalommal némelly 
virágos beszédek hallattak. Felice y Miralles úr 
mythologiai allegóriákkal nyilatkoztatá, hogy az 
egyesület felfogadottjait Mars és Minerva templo
mába vezeti. Mina (ki gyomoriákban halt-meg) 
dcc. 27kén temettetett-eí.

Madridi jan. 9-ki levelek szerint ministerium 
bajai naponként halmasulnak. A’ ministeri többség
hez tartozó követek nagy része kijelenté Calatrava 
úrnak, hogy ha a’ ministerium nem módosítatik, gyá- 
molítását megvonja tőle. Lopez ministert teljes ha
talmáért a’ jan. 9ki ülésben számadásra vonni, ’s 
e’ kérdést a’ constitutio sérelmeit vizsgáló biztos
sághoz utasítani készültek. Számos követek javas
iák', hogy a’ kivándorlóit ’s üldözött spanyolok 
jószágainak eladójiés megvásárlóji tolvajoknak nyi
latkoztatnának , mit a* cortes is helyben hag3mtt 
’s a’ törvényhozási biztossághoz küldött. Mióta a’ 
franczia thrónbeszéd elérkezett, az egész város 
csak róla beszél. A’ Lajos Filep elleni gyilkos me
részlet igen elszomorítá a’ királynét és az egész k. 
vára t; még jobban neveié e’ szomorúságot a’ thrón
beszéd, mellyből az tetszik-ki, hogy a’ franczia 
kormány Spanyolországot egészen magára akarja 
hagyni.

Espartero mult dec. 30káról küldött tudósítást 
a’ hadministerhez, ’s jelenti , hogy a’ katonák, 
a’ nagy hó mellett is folyvást dolgoznak a1 dec. 
24-ke éjjelén elfogott ágyúknak és hadi szereknek 
á’ városba szállításán. Továbbá írja, hogy Villareal 
és Eguia megverctésök után nem mertek a’ prae- 
téndens előtt megjelenni; a’ csatában Gomez is 
részesíílt embereivel, ’s most ő reá bízatott a’ pa
rancsnokság. Sok navarrai lakos visszatért honába.

Bayonnehól jan. 12kén írják, hogy D. Se
bastian infant fószállása folyvást Zornazában van. 
A’ car]isták értesítettek ellenfelük tervérül; miként 
Biscáyába ’s Guipuzcoába egyszerre akarnak nyo
mulni, ’s meggátlásukra intézeteket tettek. Fuente- 
rabiából nem hogy elhozattak volna az ágyúk sőt 
mind oda, mind Irunba újak küldettek; Oyarzun 
és Ernani is megerősítetett. Bilbaóba eleség és ha
di szerek szálítattak. A’ carlisták még is e’ város 
körülli halmokon állanak.

AMERIKA.
A’ Newyork-Evening-Post szerint már egé

szen bizonyos hogy van Buren úr martinsban el-

kezdendi a’ praesidensi foglalatosságokat. Magok 
az ellenző lapok is kénytelenek megengedni, hogy 
a’ nép választása ő ra esett; már nincs egyéb hát
ra , mint a’ választó collegiumok szavazatainak a’ 
congressushoz küldése.

Houston generál, Texas új praesidense, ki 
a’ congressust octoberben nyitotta-meg, belső'titok- 
nokká St. F. Austin, kincstári titoknokká Smith, 
hadi titoknokká T. J. Rusk, tengeri titoknokká S.
R. Fischer, főügyvéddé J. Collingworth uu. vá
lasztotta. Texas Angliába és Francziaországba is 
küldött biztosokat függetlenségének elesmerése és 
kereskedési egyezések iránt alkudozni.

Dec. 9kén terjesztetett a’ congressus ebbe Le
vy Woodbury, kincstári titoknok tudósítása, melly- 
ben a’ felesleg jövedelem 41 millió 925,669 dollárra 
számíttatik. E’ summa fele, nevezetesen az eladott 
földek árából bejött 21 millió, tökéletesen elég len
ne a’ statusköltségek fedezésére. A’ titoknok két 
utat jelel-ki e’ pénzügyi ’s nemzeti gazdálkodási 
tekintetben éppen nem hasznos feleslegnek keve- 
sítésére: t. i. vagy nemzeti vállalatokra nagyobb 
summák rendeltessenek, vagy az adók nagy mér
tékben szálítassanak-le. Továbbá jelenti, hogy a’ 
pénzverő gépely megjavítatott, ’s a’ lefolyt évben 
sokkal több pénz veretett, mint ez előtt, t. i. 3 
mii. 619 ezer 440 dollár arany, és 2 mii. 877 ezer 
dollár ezüst. — A’ senatusban Benton úr indítványt 
tőn a’ hadsereg szaporítása, új erősömén) ek és 
nyugoton egy fegyvertár felállítása iránt.

Jackson praesidens búcsú- üzenete a’ congressus
hoz :

E’ summa, 5 millión kívül, a’ statuspénzek hasz
nálatát szabályzó végzethez képest, a’külön statusok
nak fog kiosztatni. Az elköltésre rendelt statuspénzek 
feleslege jan. Íjén 14,636,061 dollárleend, *s9mil. 
636,092 dollárral haladja azon summát, melly a’ 
statusok közt szándéklott elosztás után a* kincstár
nok rendelkezésére marad a’ depositumi bankokban. 
Ha tehát a’ jövendő bevételek nem lennének ele
gendők e’ kinn levő pénzek és a1 jövő költségek 
fedezésére, úgy a’ statusoknál letett pénzek egy 
részét kell majd elkölteni. A’ depositumokat illető 
végzet elfogadásakor múlt ülésben nyilvánított ag
godalmak csak kis mértékben valósultak. E’ vég
zet czéljá csak a z , hogy a’ statuspénzek feleslege 
a’ statusok pénztáráiba tétessék, ’s ott, mint biztos 
helyen tartassék addig, míg az az öszves kormány 
szolgálatára szükséges lenne, még is olfy határo
zatnak mondták azt, melly szerint a’pénz a’ külön 
statusoknak sajátul adatnék, sőt azt is tanácsiák, 
hogy az mint ajándék köjtessék-el, nem gondolva- 
meg, miként fogna majd visszakövetelés |esetében
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lefizettetni. Illy sugallat kétség kívül a1 depositu- 
mok eránti végzet kötelezésinek, és az általa érin
tett különféle elvek ’s érdekeknek illő megfontolása 
nélkül tétetett. Illy magyarázatot maga a’ törvény 
se fogadliat-el, ’s a’ mint az most á ll, a’ statusok
nak éppen olly kevés joguk van e’ pénzeket visz- 
szafizetés szándéka nélkül átvenni ’s elkölteni, mint 
akármelly depositumi banknak, vagy ideiglen a’ 
statuspénzek megőrzésével megbízott személynek 
lenne e’ pénzeket, a’ kormány megegyezése nélkül, 
saját hasznára fordítani. De mellőzve azt, hogy 
illy magy arázattal a’ nyilvános egyenesség és az er
kölcsi kötelesség megsértetik, úgy hisszük, hogy 
a’ congressus jövő törvényhozása e’ tekintetben el
lene leend olly rendszabály elfogadásának, melly 
által e’ magyarázat alapja esmertetnék-el. Legna
gyobb gonddal fontolgattam ez ügyet, melly az 
ország pénzügyi érdekeivel legszorosb kapcsolatban 
áll, ’s minden szempontból igen fontos, és köteles
ségemnek érzem c’ körül támadt gondolatimat, a’ 
congressus tanácskozásainak gyámolítása tekinteté
b ő l, előterjeszteni. Más nemzetek tapasztalása in
tett bennünket a’ statusadósság elenyésztésének siet-; 
tetősére. Azonban hasztalan fogtunk volna orvén-' 
deni e’ baj elmúltán, ha a’ statusjövedelmek szük
ségtelen halmozásának szinte nagy bajától nem őriz
kedünk. Nincs alaposabb politikai maxima, mint 
a’ melly azt mondja, hogy a’ pénz vigyázatlan el
költése, az crköltsi romlotságnak annya, és hogy 
szabadságának sokáig íentartását egy nép se remél
heti, ha olly politikában találja kedvét, melly őt 
olly tárgyakéit adóztatja, mellyek kormányának 
igazi ’s törvényszerű szükségeire nem kívántat nak- 
meg. Bár milly fénylő helyzetre jutott is honunk 
példátlan előhaladása által minden társasági ’s poli
tikai javulásokban, azf még se titkolhatni, hogy 
ez intő igazság elmellőzése megett egy máris látha
tó veszély lappang, ’s ideje már, hogy a’ népkép- 
Viselőji e’ veszélyelhárítására a’ most meglévő esz
közöknél még alkalmasabbaknak feltalálásáról gon
doskodjanak. Bevételünk mostani rendszere mel
lett igen hihető, hogy a’ kormány szükségein felül 
mindég marad felesleg, ’s kötelességünké lett el
dönteni azt, valyon illy eredmény kormányunk 
valódi czéljával megegyezhet-e. Ha a’ statusköltsé
geket haladó felesleg rakásra gyűlése megengedte
tik , úgy azt vagy a’ status pénztárában kell letar
tóztatni , vagy a’ külön statusok népe közt eloszta
ni. A’ pénztárban használat nélkül hevertetni nem 
tanácsos. E’ felett szabad intézvényeink szellemé
vel is ellenkezik a’ nemzet kincseit boltokba lezár
ni. A’ néptől elvenni a’ fegyvert ’s állandó hadse
reg kezébe adni, nem leime olly veszélyes a’ 
szabadságra nézve, mint ha a’ kormánynak meg

engedtetnék a’ törvényes szükségeket haladó te
mérdek summákat halomra gyűjteni; az illy kincs 
elköltésére elébb utóbb bizonyosan találkoznék mód, 
mint más országokban történt, hol á’ becsületvá
gyat megkísérté az alkalom. Csak azért halmozni- 
össze a’ kincset, hogy a’ statusok közt osztassék-el, 
igen ellenkeznék a’ politikával, sőt talán szintolly 
veszélyes lenne, mint a’ kincstárban letartóztatni. 
Rövid gondolkpdás is meggyőzhet arról minden
kit , hogy a’ néppel csupán azért fizettetni adót a’ 
kormánynak, hogy az neki visszaadassék, annyi 
volna, mint az ország érdekeivel játékot űzni, és 
illy következményű rendszer nem várhat gyámolí- 
tást a’ közönségtől. Ez által semmit se lehetne nyer
ni , ha bár az adózó a’ fizetett mennyiséget ponto
san visszakapná is. De illy rendszert sohase lehet
ne kivinni a’ nélkül, hogy az elosztandó pénznek 
jó nagy részét, az elosztással megbízott tisztviselők 
fizetése és más okokból származó veszteségek el ne 
fogyasztanák; és így a’ próbatételnek következése 
tettleg csak az lenne, hogy a’ nép olly adókkal ter- 
heltetnék, mellyek rá nézve nem hasznosak, ha
nem csak a’ depositumi bankok nyereségét, nevel
nék, és egy rakás hasztalan tisztviselőt táplálná
nak. De még más tekintetekből is kivihetlen ’s 
igazságtalan a* nép közti elosztás. Ez annyi volna , 
mint egyiknek tulajdonát elvenni ’s másnak adni. 
E’ következnék az egyenlő felosztásból —  más fel
osztás pedig nem forgott szóban ’s nem is fogadtat- 
nék-el — mert semmi eszköz sincs annak megha- 
tározhatására, egy egy polgár mennyit fizetett a’ 
statusjövedelmekhez. A’ polgárok, tudjuk, nem 
egyenlően adóznak, és így a’ felesleg egyenlő el
osztása ki van téve mindazon kifogásoknak , mel
lyek a’ tulajdon egyenlő elosztásának elve ellen ke
letkeznek. Az egyetemi kormányt ez utált elv vég
rehajtásának műszerévé tenni, annyi lenne, mint 
az ő hasznosságának eszközét lerontani, ’s az al- 
kotvány szerzőjitől kijelelt charakterét megváltoz
tatni. De a’ kérdéses depositumok eránti végzet
nek eddigi hatásai még jobban felvilágosítják káros 
következéseit azon politikának, melly a’ felesleg! 
jövedelmeket csak azért gyűjtené-Össze, hogy azo
kat ismét elossza. E’ végzet ugyanis csak a’statusjö
vedelmek biztos megőrzésére czéloz, még is erre 
is alkalmazhatók némellyek az elosztás elve ellen 
gördíthető kifogások közűi. A’ kormány szükségte
len húzta a’ néptől a’ nagy felesleget, melly a* 
helyett hogy neki a’ statusköltségek által vissza szol
gáltatott volna, a’ bankokba tétetett. A’ bankok 
költsönöztek e’ feleslegre, ’s azt bank tőkepénzévé 
változtatták; mi a’ bankszabadalmak sokasítását és 
zavaros speculatiókat szült. A’ tulajdon birtoka ’s 

I használása, melly bői e’ felesleg eredt, a’ népet il-



-  ( -)
illeti; de a’ kormány e1 birtokot bankokra ruház
ta -á t ,  njellyek annak használatából gazdag nyere
séget húzni igyekeznek. Iíly cselekvést a’ puszta 
megemlítés is igaztalansággal és rósz politikával róv- 
meg. E’ megjegyzések alkalmazhatók egyes helyek 
és személyek befolyására is , melly az illy jövedel
mek beszedésére és elosztására fenálió intézvényék
ből ered. A’ beviteli vámnak mintegy |  része Új- 
yorkban fizettetik; a’ pedig világos, hogy az esz
közök e’ vám fizetésére az egyesület minden részei
ből jőnek. Minden status polgára, ki az említett 
kikötőben vámot fizető dolgokból vásárol, adózik 
az ott összegyűlő pénzfelesleghez; és így azon vi
dék jóléte, melly bői a’ felesleg jő , csonkul, azon 
helyé pedig, hol az Összegyűl, növekszik. A’ vám
fizetésre szükséges pénz átadása és annak felesleg
gé gyűlése ’s visszaadása közt, nagy időköz van, 
melly alatt e’ pénzt nem használhatni, miből vilá
gos, hogy illy munkálat az ország kereskedésének 
ingadozását szüli, melly a’ speculatióknak kedvez, 
de a’ szabályzott kereskedés érdekeinek árt. Hogy 
illy rendszabályt a’ törvényhozás nem pártol, nem 
szükség mutogatni. A’ múlt üléskor megállapított; 
elosztás tettlegi hatásának vizsgálatában még más' 
meg\etendő pontokra is akadunk. Tegyük-fel, hogy 
az egyes statusoknál leteendő felesleg pénzek az ő 
sajátjaik, a1 congressusban levőképviselőjik számá
hoz arányzott népességhezképest — melly feltétel a’ 
környületen alapul, hogy ha jövedelmeinkben va
laha hijány esnék, azt a’ statusok által az említett 
arányban fizetendő egyenes adóval kell fedezni — 
ekkor például 30 millió nem azon arán) ban fog el
osztatni, mcllyben összegyűjt e te tt’s a1 statusok né
pességének tulajdonát teszi, lianem a’ praesidens és 
alpraesidens választásakor! szavazataik mértéke sze
rint, a‘ mint ez csakugyan javasoltatott. Midőn az 
aíkotvány szerzőji a’ képviselet alapját tették az 
adóztatás alapjává, oda czéloztak, hogy a’ kormány 
fentartására szükséges terheket egyenlően osszák- 
e l, ’s e’ mértékszer által az említett czél eléretvén, 
egyszersmind más fontos kérdések is elintéztettek, 
mellyek a’ szövetség különböző tagjainak politikai 
egyenlősége eránti ellenkező nézetekből eredtek. 
Annakokáért legnagyobb elővigyázaíot kell arra for
dítani , mi megháboríthatná az egyes statusok köl- 
tsönös szabadelmü intézvényeiket, mellyek egy illy 
igazságos és népünk szelleméhez ’s erkölcseihez illő 
adózási formát állítottak-fel. A’ depositumok erán
ti végzetben elfogadott mértékszer alkalmazása, 
és az egyenes adózás módja szerinti elosztás közt 
igen nagy a’ különbség, *s mindenki láthatja, hogy 
az első alkotványunk leikével ellenkezik, ’s szö
vetségi kormányi rendszerünkbe veszélyes igazta-

lansagot hoz-be. Az egyenes adózás módja szerint 
például Delaware status 30 millió jövedelemből 
188,716 dollárt tartoznék a’ kincstárba fizetni, a’ 
depositumok eránti végzet határozatai szerint el
osztandó 30 millióból pedig 306,122 dollárt kap 
vissza. A’ többi kisebb statusok is, összehasonlítat- 
ván a’ nagyobbakkal, éppen illy következményt 
tüntetnek-eló. Az alkotványnak e’ határozata: „az 
egyesült statusokban minden vámnak, adónak ac- 
cisának egyenlőnek kell lenni,“ a’ nézeten alapult, 
hogy az adó terhe egyenlően osztassék-el a1 nép közt, 
akármellyik statusban lakjék az. De mit érne ez 
egyenlőség, ha az e’ szerint beszedett pénz olly 
mérték szerint osztatnék-el, melly egyik status lako
sainak többet, másikéinak kevesebbet juttatna, mint 
őket illeti? Ennél nagyobb igaztalartságot az által 
se követne-el a’ szövetségi kormány, ha az ország 
némelíy részeinek termékeit ’s készítményeit min
den adózástól felmentené, a’másokéit pedig nehéz 
adóval terhelné, lily elv mellett a’ kissebb statu
sok helyett is a’ nagyobb statusok adóznának a’ kor
mány fentartására. E’ rendszert sohase fogadhaták- 
el az aíkotvány alapitóji. A’ congressusnak hatalma 
van adót vetni-ki ,,a’ statusadósságok fizetésére és 
az egyesült statusoknak közös védelmezésére de 
olly határozat nem létez, melly szerint a’ congreSsus 
az ország tulajdonát jövedelem neve alatt összegyűjt- 
hetné,csak azért hogy a’ statusok vagynép közt egyen
lően vagy nem egyenlően elossza. Nem hihető, hogy 
az aíkotvány elfogadásakor illy gondolattal lettek 
volna a’ statusok. Akármint legyen a’ dolog, a’ szö
vetségi kormány hatalmának magyarázásában re
ánk nézve csak az a’ sinórmérték, hogy a’ világo
san kifejezett hatóság hijányát illy fontos és kényes 
tárgyban tilalom gyanánt vegyük. De ha bár, ha
tóságunk e’ tekintetben kétes nem volna is, köte
lességünk lenne az illy rendszert elkerülni. A’ sta
tuskormányok egyszerűsége’s oeconomiája ugyanis 
abban áll, hogy ezeknek fentartására ugyanazon 
férjfiak adnak pénzt, kik annak elköltését meg
szavazzák. Már. ha szerfeletti költekezések történ
nek, az adókat nevelni kell, mi általa’ nép figyel- 
metessé tétetvén, vizsgálóra veszi az őt terhelő 
rendszabályok charakterét, ’s ügyvivőjit a’ statu
sok kormányánál takarékosságra szorítja. De ha 
az adó beszedés hatalma el vétetik azoktól, kik an
nak elköltését megszavazzák , ’s kevésbé felelctes 
tisztekre bizatik, kik így a’ népre mellékes, el
takart adót róhatnak, úgy vége íeszen a’ tulajdon
ságoknak, mell) éknél Fogva eddig büszkén s bizo- 
dalommal tekinthettünk az egyes statusok kormá
nyaira.

( Folytatása következik.)
mj.

Kiadja K u l t s á r  A. —  Szerkezted G ál v ácsy . Zoidkertutcza (£M»!f»acÍ)C¥:<§affc) sz.
Nyomtatja T r  a t  tu  e r  - K á r  o ly  i  Urak’ út ez á j a 6 1 2  szám alatt.
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Figyelmeztetés.
A’ sietve előfizető t. ez. Olvasóknak még Nemzeti Újságunk’ teljes számú példányaival 

szolgálhatunk. Az előfizetést későbbre halasztók csak a’ megrendelés’ napjától kiadandó számokat 
kaphatják újságlevelünkböl. A’ Hazai ’s hü ljd id i Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdeté
sek’ félévi ára Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8; borítékban 9; postán pedig 10  
v. forint. Velin példány 4  forinttal drágább. Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánná
zöldkertutezai 4 9 8 . szám alatti házában; egyebütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál.
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T r a 11 íi e r és K á r o ly i ’ Könyvnyomtató - Intézetében Pesten
m e g j e l e n t e k :

K i s s  JÍ d  á mi

Egyházi Beszédei
Harmadik Darab,

ára 54 kr. ezüst pénzben.

A’ p e s t i

o r tlio p a e d i p r iv á t g y ó g y  - in té z e t
a’ közönséget értesíti 9 hogy e’ folyó év Szent Mihály havában, egy új osztály nyittatík meg,, 
mellyben 10 mirígykoros (serophulás) elgörbült ’s a’ t. 85 — 125 pengő forint évnegyedi d íj  
mellett vétetik fel. — A’ tapasztalás a’ reményen túl is bizonyítja, hogy némelly nagy elgör- 
bülések is idósb individuumokon (különösen a’ gyengébb termetű nő nemből) elégséges mara
dás által az intézetben tetemes segítséget reménylhetnek.

Ezen legolcsóbb osztály (a ’ nyájasan gondos szülők tellyes megnyugtatására) barátságos 
felvételben, a’ tanítás lényeges tárgyaiban, ugyan azon külső erőszak ’s fájdalom nélküli, a’ 
gyengéd s lágy test kifejtései eszközlő gyógy módban, ’s ugyan azon örömökben részesül, ’s 
oily hamar 's alaposan gy ógyirtatik, valamint azon osztály, melly évnegyedre 150— 180 pengő 
for. fizu. Melly, az intézet tulajdon gyógy elveitől megkívánt szelíd orvosi ’s emberbaráti bánás
mód immár sok jeles embertől az ország minden részében annyira tudva van; hogy az intézet 
azon reménnyel éldeltetik: bogy majd nem sokára mind azok, kik benne stgisséget keresnek,, 
némi felette hosszas, gyógymódróli tudakozások helyett, tellyes bizodalommal fognak közelitni;. 
—  nem féltvén, hogy egy orvosi intézet gyenge betegeket, vagy kéz és láb csontjaiban szen
vedő gyermekekkel orthopaedi. test gyakorlatokkal fogja orvosiam 1

A’ fen említett olcsóbb osztály, csak korlátozottabb lakhelyére, ’s franczia nyelvi ok
tatására nézve, fog amazoktól küiömbözni.

Minthogy az intézetbe nem csak félre nőttek, hanem ép csontit mirigyesek, is vétetnek: 
fel: egyes individuumok (talán eddig titkolt) növés hibái az intézetbe való beadás által, a uáü 
kevésbe fedeztetnek fel.

Az intézet szabott díjai minden kiadásokat magokban foglalják,. a* ruhi és mulatságok, 
költségét leszámítván.

Ide  já ró k ra  ( betegek,. kik az intézetet csak látogatják, nem benne laknak); köveik«^ 
zendó rendszabály tartozik: évnegyedenként fizetnek:.

Második félesztendő. 1837.
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lször A1 kik egész népét m  'intézetben töltik el 75 for. p. p.
2szor A1 kik kétszer látogatják naponként az orthopaedi gyakorlásokat 55 for. p. p. 
Sszor A’ kik naponként ezt csak egyszer teszik 40 for. p. p.
Ezek a' megkívánta tó ’s gyakran elháríthatatlan köteteket (Bandage) az intézetből kap* 

hatják. ( 2 )

Heekenast Gusztáv
magyar és külföldi könyvek tárában

(Pest, vácíi utc/.a „Nádor“ czimü vendégfogadó általellenében)
épen most jelent meg és találtatik :

A’ k i r á l y  L u d a s o n
történeti vígjáték

i r t a  G a a L
I2rét Pest 1837« Csinos borítékba fűzve 48 kr.

vagy is ezen czim alatt:
Magyar történeti színmüvek

jljdik kötet.

Kisfaludy Sándor munkál
hatodik vagy a’ regék negyedik része:

Csobáncz, Tátika, Somló.
V j  k ia d á s , 12rétben. Velinpap. csinos borítékba fűzve I for. 20 kr. peng.

A' Buda és Pest közt
építendő

A L L O H I D
tárgyában kinevezett

országos küldöttség
munkálatai.

Első közlemény, 8rét. Velinpap. fiizve 1 for. peng. (1 )

Ismertető
G azdasági, k e re sk e d é s i és m ű v é s z e t i  lapjaink
ra még folyvást előfizethetni, sőt az előfizetni 
szándékozó t. ez. urakat, teljes számú példá
nyaink iránt biztositjuk. Az előfizetés dija pos
tán küldve 4 for; g -  posta nélkül 3 for. pengő.

(3)

 ̂Gxih'tner*£áz8€f’ dó* 
H ány-raM ára Pesten»
a' Bérviták’ piaczán magyar
czimerhez“ ajánlja tisztelt vevőig 
nek a’következő jeles minőségi* 
dohány fa jtá it, úgymint: Véghit



36 kr. —  Ribait 48 kr. —  Ver
pelétiéit 48 kr* és 1 for. 12 kr. —  
Rátkait és muskotályt 1 / .  —  
K erti Lettingit 4 f. 12 kr. és 2 / .  
— Csetnekit 1 f .  36 kr.~ —  Virgi
niait 2 / .  30fcr. —  Török dohányt 
3 for. fontonként. — Mázsánként 
szembetünöleg engedhetni árrok
ból és minden fajták levelekben 
is megszerezhetők; ci kedvelt 
egyvelegnek minden fentnevezett 
dohányfajtákból, melly „nemzeti- 
cavalier-dohány“ nevet visel, ár
ra mint eddigien, fóntiának  1 fo r. 
36 kr. v. ez- (1)

Höiiyv-J elentést
B osnya, Rácz Bolgár O rszágoknak, 

Havas Alföldnek, Moldvának a’ Magyar Sz. 
Koronához tartozássok oklevelekkel bebizo
nyítva mind eddig nem vo lt: e5 híjányt ia 
igyekezett kielégíteni * m unkájával: Commen 
t a n i  'H istarid  de B o s n ia S e r r ia e , ac B u l
gáriáé^ turn Valachiae , M oldáviáé et Bess a* 
rabiae cum Begtio H ungáriáé nex.u> Budae 
la37. Sret. 212 1bJi..

F ejér G yörgy  ni. k.
Szerző. (3>)

Uj Mnjv.
M a g y a r  f e M t é s z c í .  T ani Irányi' 

szám ara irta  Hotnokay P á l , a’ L otonczi 
ref. Lyceumban Ekess/.óilás Projessora. Pes• 
ten , 1837. T ra ttn er  K á ro ly i nyom tatása. E ’ 
több tekintetben ajánlatra méltó könyv talái
tat ik Pesten Eggenberger könys áros urnái. Ára 
kötetlen 20 k r ;  kötve 24 kr. peng. Augustus’ 
Hőjével felemelt áron fog áruitatni. (3)

(1) UJ árverési hirdetmény. Né
hai cs kir kamarás Almásy Sales. Ferencz ur 
Hiassijához tartozó Fajzathi, Gyöngyösi, G. Oi őszi 
és G» Tarjányi birtokok , mellyek t n. Heves 
vármegyében, közel Gyöngyös városához fek
szenek, nem különben t. n. Zemplén vármegyé
ben fekvő Garanyi uradalomnak egy harmad ré

sze úf árverés áltafy melly ev folyó esztendei 
augustus hónap 21dik az az huszonegyedik nap* 
ján hétfőn, reggeli 9 órakor Gyöngyös váro
sában fiscalis, és táblabiré tettes Egyed Imre u r 
házánál fog tartatni,, most jövő Sz. Mihály nap
jától kezdvén hat egymásután következő eszten
dőre kiadattatnak ; az árendális feltételek ad
dig is Pesten t. Horváth József físealis urnái az 
urak utczájában Trattner-Károlyi háznál, úgy 
Gyöngyösön a’ fentirtt fiscalis Egyed Imre ur
nái megtekintethetnek. Mellyre a’ ki bérleni k í 
vánók bánatpénzzel elkészülve,, ezennel m eg- 
hivattatnak. (3)

(1) Mérnöki hivatal- Tekintetes
nemes Zala vármegye részéről ezennel közhírré 
tétetik : hogy e’ megye fő mérnöki szolgálatja, 
400 pengő for. esztendei rendes fizetéssel, 120 
p. for. szállásbérrel , 24 öl tűzifa járandóság
gal, megiiresült légyen; mind azok tehát, k ik 
ezen szolgálatot ftlválalni k ívánnák, ezennel 
közönségesen ’s nyilván m e g h iv a tta tn ak h o g y  
ebbéli szándékjokat a’ m érnöki, vízm érői,, 
vízépítési és építői tudom ányokban jártos
ságokról , ’s magok viseletétől szólló hiteles 
bizonyság-levelekkel ellátott kérelem leveleik
kel e’ megyének első nlispányának legfeljebb e’ 
folyó észt» Szent Mihályhó’ 25'dik- napjáig 
bejelentsék. Mell) után a* kinevezés a’ megyé
nek nagyméltóságu főispánya által teljesít- 
tem i fog. (3 )

( I )  H i r d e t é s .  A’ nagyméltóságu m. k. 
udvari Kamara’ rendeléséből, a’ kir. koronái 
és kamarai uradalmakban az idén n y írt ju h - 
és bárány-gyapjú  , bérmentve Pestre szállítva, 
eladandó ; in rn.

a. ) Az Ó-budai koronasí uradalomból mint
egy 42 mázsa juh- és 7 mázsa bárány-gyapjú.

b. ) A’ diósgyőri koronái uradalomból mint
egy 45 mázsa juh- és 4 mázsa bárány-gyapjú.

c ) A’ Sz andrósi uradalomból a’ Pátiútban 
24 mázsa juh- ©s 2 mázsa bárány-gyapjú.

d.) Az aradi uradalomból mintegy 44 má
sa juh- és 4 mázsa bárány-gyapjú.

e ) A’ kulai uradalomból Bác* vármegyében 
mintegy 17 mázsa juh- és 2 mázsa bárány
gyapjú.

A’ venni kívánók, megbatározott és szamok
ban kijelentett ajánlataikat, saját kezükkel alá
irt és megpecsételt nyilatkozásaik á lta l, mind 
külön mindegyik uradalombéli, mind öézvesen 
az egésa gyapjú mennyiségre nézve, legfeljebb
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rfolyiS észt. augustus’ 23káig a’ m. kir. udvari 
kamarai nagymélt Előliilőségéhez Budára bekül
deni ne terlieltessenek. Ezen nyilatkozásokhoz 
kell mellékelni a’ budai kamarai ío fizetőhivatal
nak, vagy a' pesti sótisztségnek bizonyítványát 
a’ letett bánatpénzről, melly kész pénzben vagy 
statuspapirosokban az ajánlott árr’ 10 procent- 
jét tegye, és az ajánló1 lakása jegyeztessék-fel.

A* nyilatkozások1 felnyitása folyó észt. au- 
gustus 24kén megbizottság által fog végrehaj
tatn i, és a legtöbbet ígérővel a1 szerződés tüs
tént megköttetni, a1 többieknek a1 bánatpénz 
késedelem nélkül visszaadatván.

Azon ajánlatok, meilyek a’ kitűzött határ
nap után érkeznek, vagy a1 fentebbi kivánatok- 
nak nem felelnek-meg, nem fognak tekintetbe 
vétetni.

A’ gyapjú részint a1 pesti sóházépületbe , 
részint az O-budai tiszttartói udvarba fog rakat
ni, hol azt augustus1 lökétől kezdve az árverés 
napjáig meg lebet nézni.

A’ legtöbbet ígérő, a1 kötelezvény’ aláírá
sakor, bánatpénzét a’ summa’ 20 procentjéig 
tartozik kipótolni, melly 20£ cautio gyanánt 
tekintetik, és az öszves gyapjú’ által vételekor, 
mellyet September lökéig el kell hordatni, az 
utolsó fizetési summába fog számíttatni.

Egyébiránt megjegyezte'ik, hogy csak 2 
procent apadás (E in w aag e) engedtetik, és 
bogy a’ gyapjúzsákok1 árrá ta1 vevőknek ki kell 
pótolniok, kiknek szabadságukban álland, a’ 
gyapjút az által vétel előtt egy Ó-budai uradal
mi tiszt’ jelenlétében, mcgmázsáltatni. Budán 
julius 18kán 1837. (3)

Folyó évi October’ 21-dikén
megniásolhatatlanul végre fog hajtatni

á  847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
mellynél

m inden n yereség  leess pénzben  ,
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat, 
m ellyért váltságul ajánltatik 300,000 for. v. ez.; 

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy váltságul 50,000 for. v. ez.

A1 többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25,000, 12,500 , 6,500 , 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000, 

. 1,750, 1,500, 1,000, 500, ’stb. és
4,000 darab arany , 

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
509,500 for. v. ez. vagy 303,000 for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valamint a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

1 8 3 , 0 0 0  forintot v. ez.
A’ következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok' száma öszvesen csak 132,000 da

rabot ti 87,
Hogy azon 507,?00 forintnyi nyereségek, meilyek e’ lotteriában foglaltatnak, mind

nyájan kész pénzben állanak , 's abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kínáltainak.



Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél , 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az em ber, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyát kell nyernie.

Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valamint a’ veres ingyen-nyerő sorsok is ,  m ellyek 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom - sorsot k ap , mellyek- 
nek legalább 1000 darab aranyat kell n y ern iek ; *s hogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerést kre is játszik.

* Egy sorsnak árra 127* íor. v. ez.
Coith Dl..fia és társ.

Singerstrasse 894 sz. saját hazában«

Sorsokat vehetni Pesten LiedeHiaiUl J. S. Fridrik nagykereskedő' irószo- 
bájában és Liedemailll B. Ferencz rőfös kereskedésében, „a* 1 II. III. szép m agyarnéhoz«
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( 2 )  H i r d e t m é n y .  az ausztriaics.kir. 
kormány folyó észt. apr.26kán 23,157 sz*a. költ 
végzetének tartalma szerin t, Ő cs. kir. ’s apos
toli Felsége 1837 mart* 21 ki legfensőbb határo
zatánál fogva méltóztatottkegyelmesen jóvá hagy
n i, hogy a’ Salomon professor által készített ál- 
lapitmún) terv alapjain egy kölcsönös, tőkepénzt 
’s pénzjö^edelmet biztositó intézet állítassák-fel.

E végre ő megbizatott a’ cs. kir. ausztriai 
kormánytól, hogy ha elegendő számú aláírók 
vannak, ezeket, az említett állapitmányterv sze
rint , egyetemes tanácskozásra hívja-meg, ’s ál
taluk, az állapitmányok 35. §a értelmében, biz
tosságot választasson.

A’ tisztelt közönség ennél fogva felhivatik 
aláírásra, olly megjegyzéssel, hogy a’ t. ez. alá
író uraknak mindegyike saját keze aláírásával 
kötelezze magát, az intézet egyik vagy m ásik, 
h a tá ro zo tta n  kim utatandó  osztályába, az in
tézet megn>itása után tüstént leendő lépésre.

Az intézet, főczéljának elérésére, hat osz
tályt foglal magában, u. m.

I. Osztály, egy meghatározott tőkepénz biz
tosítására, melly a’ tagnak az intézet által kifi
zettetik, ha ő az intézetbe lépésekor mindjárt 
megszabandó időn túl még életben leend. ( Tóke- 
pénz  - biztosító  egyesület.)

A’ biztosítandó, lOel elosztható summa le
het 10 frtól 20,000ig.

II. Osztály meghatározott tőkepénz biztosí
tására, melly a’ tag halála után örököseinek fi- 
zetteíik-ki- (Ö rökösi részvény •tá rsaság .)  A’ 
biztosítandó, lOel elosztható summa 10 frtól

" mehet 20,000ig.
III. Osztály meghatározott évi pénzjövede

lem biztosítására, melly a’ tagnak, ha bizonyos, 
megszabandó idő után még életben leend, továb
bi élete tartásáig fizettetni fog. (É letbéli jö ve 

delmek in té ze te .) A’ biztosítandó, lOel eloszt
ható évi jövedelem mehet 10 frtól 10,000ig.

IV. Osztály meghatározott holtiglani évi jö
vedelem (nyugpénz) biztosítására, melly a tag 
által mindjárt belépésekor kijelelendő személy
nek fizettetni fog , ha ez a’ tag halála után még 
él. (Egyetem es nyugpenzi in téze t.) A’ biztosí
tandó, lOel elosztható nyugpénz mennyisége 10 
frtól 1000 frtig lehet.

V. Osztály bizonyos évi nevelési segede
lem-pénz biztosítására, melly kijelelt gyermek
nek, gondviselője halála után, a’ physikai nagy
korúság eléréséig, fizettetni fog. (Gyermekek 
rőt gondoskodó in tézet.) A’ biztosítandó, lOel 
elosztható nevelési segedelem pénz mennyisége 
10 frtól 600 frtig lehet.

VI. Osztály növekedő jövedelmek biztosí
tására, mellyek a’ tagoknak , a’ társaság össze- 
állása után egy évvel, holtiglan fognak fizettet
ni. (K ölcsönös ellá tási in téze t.)

Még most csak az elsőbb osztályok közül 
lehet egyre vagy többre aláírni.

Ő Felsége méítóztatott az intézetnek pem 
csak a fejedelmi öröklési jog (jus), hanem az Örök- 
ségi adó alóli kivételt is kegyelmesen megadni 
’s megengedni, hogy a’ status és városok tiszt- 
viselőjinek özvegyei ’s árvái, kik e’ tisztviselők 
halála után az intézettől tőkepénzt vagy jövedel
met fognának húzni, e’ miatt a’ status pénztárá
ból, vagy más köz felügyelet alatti pénztárak
ból illető nyugpénzeiktől meg nem fosztatnak, 
és hogy az amott kapott pénzmennyiség a’ nyug
pénz megszabásakor beszámitatni nem fog.

Mindazok, kik  ez intézet tagjaivá lenni 
k ívánnak, a’ belépés eránti írott nyilatkozásu
k a t, nevök ’s charakterök pontos feljegyzésével 
’s czimzetökkel együtt, ne sajnálják az alulirt
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kereskedő házhoz átadni, vagy magokat az ott 
találtat» jegyzékbe saját kezökkel beírni.

Pesten, júliusban 1837.
Liedem ann J: S. F r id r ih , 

ír ószobája van az uj város 3 korona 
utczájában saját házában* (3)*

(2) Tűzi viz fecskendik nrív-
helyének hirdetése* Pesten, az ország« 
ttron 647dik szám alatt maga a' je len tő , 's a' 
műhely tulajdonosa közhírré teszi : hogy nála 
3 — 16 akó vizet tartó fecskendők készen talál« 
ta tnak , mellyek a' viz-sugárt szakadatlanul e' 
következő arányban lövellik ki: a.) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben. — 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskend», 
belülről ki béllel t, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a' benne találtató vizet 10 öl ma
gosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 80 for* 
pengő pénzben c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 ,  8 ,  10, 12, 14, l6  akó vizet 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők: meílyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i:

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet} 
ára 220 forint pengőben. — 8 ákót tartó 5 per* 
a. 8 akó v.; ára 240 for. p. — 10 akót tartó 5 
per a. 10 akó v . ; ára 2CO for p. — 12 akót 
tartó 5 per. a. 12 akó v*; ára 280 for. p — 14 
akót tartó 5 per a. 14 akó v . ; ára 310 for. p. 
— 16 akót tartó 5 per. a* 16 akó v . ; ára 400 
forint pengőben.

A’ megvett fecskendőkhöz oily szer is ada
tik , melly által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vi&i sarukat 4 perczenet alatt fiden- 
gesztelni lehet, ‘s így azokat minden akadály 
nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen mindén nemii 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vizfecsken* 
dók is találtatnak, a‘ megrontsoltak pedig ja
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , tnarliusban 
1837. N. R em ekházy K ároly

a’ fentebb említett tűzi vizfecskendők 
műhelyének tulajdonosa. (3 V

(2) Haszonvételek bérlése. Tek.
Bács vármegyében az Alrnási közbirtokosságu 
uradalom részéről közhírré té te tik : mi szerint

8000 lélékkel bíró, —  gyógyszertárral ellátott,. 
—  es Szabadka sz. kir. városból Baja mezővá
rosba vezető út közepén helyezett Alma» mező
városa keblében létező következő kir. haszon
vételek Almáson a' nagy vendégfogadó tereme
ben folyó í 83:7dik évi September hó 24kén reg
geli 9 órakor tartandó nyilvános árverés u tján , 
ugyan folyó- 1837dik évi. november Isó napjá
tól kezdve számítandó bárom egymásután kö
vetkező é \re  vagy egyenként, vagy, ha úgy 
tetszeni fog, egy öve haszonbérbe kiadandók 
lesznek , u. m.

Iször Az ka!mérési jo g , a* pálinka üstök
től a' legújabb törvény szerint kiszabott járan
dósággal — és a’ hely beli nagy vendégfogadó
val együtt, melly lakássál, két vendégszobával* 
tágas pinczével, három osztályzatú istállóval, 
padlással ,  kocsi színnel, tágas kerttel 's jégve
remmel ellátva \an.

2szor A’ hús vágási jog egy7 mészárszékkel, 
*s ez után járuló 50 holdnyi földdel.

3sz r Négy országos vásárok jövedelme.
A1 bérlet feltételeiről bővebben értekezhetni 

vagy személyesen, vagy bérmentes levél állat 
az alulírottnál Almáson, vagy' Szabadkán. — 
Minden bérieni kívánók, ’s ugyan a’ vidékiek 
arány os bánatpénzzel ellátva a’ meghatározott 
időre ’s helyre ezennel hivatalosok.

Hidegh Jgttácz m. k. 
uradalmi ügyész. (3);

(2) Hirdetmény. Sz. kir. Székes-Fe-
jérvár városa, a ’ sörfőzési jogát ahoz való épü
letekkel és eszközökkel az 183Sdik esztendei 
Julius 1-től kezdve C egymásután következő esz
tendőre a’ foly'ó évi September ISkán a’ város
házánál ny ilvános árverés utján haszonbérbe fog
ja adn i; —  mellynek feltételei minden nap a’ 
számvevő hivatalban megtekinthetők. Költ a" vá
rosi jegy'zó hivatal által. (3)

( 3 )  I n t é s .  Alulírott kedvetlenül halvány 
mintha gyermekeinek hitelezői oily hamis vagy 
képzelt hiedelem mellett kölcsönöztek volna az 
ó gyermekei számára , mintha ezeknek adóssá
gai , és contói, azoknak ősi örökösödésökből ,. 
vagy talán az a lói Írott vagyonából, valaha fize
tendők yolnának: kéntelen itt közönségesen ki
jelenteni, hogy gy ermekeinek semmi szükségük 
az adósság csinálásra, vagy contó mellett való 
vásárlásra, valamint adósságaiknak lefizetésére, 
sem ősi sem tulajdon fundusok nem lévén: azok
nak eddig tett és netalán teendő adósságaik és 
contóik, sem most, sem jövendőbe fizettetni nem
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fognak i ugyan azé rt, kiki az illy hitelezéstől 
intetik. Költ Pesten , julius 20kán 1837.

Kovásznál Kováls ’Sigmond. (3)

(3) Figyelmeztetés. Szabadka sza
bad kir. városa Tanácsa részéről a’ városi anya- 
tem plom a’ két tornyainak arannyal hím zett 
rézzel leendő béfedeztetésére árverési határ
napul folyó évi Mindszcnthava 25dik napja 
tűzettvén-ki; ezen munka felválalásra hozzájá
rulni kívánók az árverési tárgyhoz alkalm az
tatott bánatpénzzel e llá tva, a" feljebb k itelt 
időre ezennel meghivaítatnak. (3)

(3) Hirdetés, Tettes Veszprém vár
megyében kebelezett kegyes hagj'ományu jó
szágokhoz tartozó Sam!)ó Vásárhelyi urada
lomban folyó évi augustus hó' 8kán és 9kén 
árverés utján 899£ akó 1822. 1826. 1827. 
1830. 1831. és 183idik esztendei és 601 aké 
1835dik esztendei snmlyai borok a’ tüskevá
ri pincze előtt hordónként bordó nélkül elfog
nak adatn i, olly megjegyzéssel, hogy a ’ 
vett borpk az uradalmi pinczéból nem fognak 
k iadatn i, még a’ N, M. M. K. H. Tanács 
helybenhagyása meg nem érkezik. A’ venni 
szándékozók följebb megirt napokra és helyre 
elegendő bánatpénzzel ellátva illendően meg
hivatnak. Költ S. Vásárhelyen, juh  lOkén 1837.

(3) Árverési hirdetmény, pest
től a’ Dunamentibe bajai országúiban hatórányi
ra fekvő vadasi vendégfogadó kerttel, 4 hold 
szántófölddel, ’s ugyan annyi kaszálóval e' folyó 
észt. Sz. Mihály naptól kezdve három egymás
után következő esztendőre aug. 20kán Vada
son tartandó licitátió által 40 p. for. caulió leté
tele mellett haszonbérbe adatik.

Ugyan vadasi határban marhahizlalásra kö
rei ezer holdnyi legelő jó kmtal ellátva, minden
nap kiadandó., a’ kinek tetszik, magát Vadason 
a’ helybeli tisztnél jelentse. (3)

(2) Pakfong- hirdetmény, a’ cs.
kir. Privileg. Pakfong érczmií’ rakhely« 
Frank Ferencinek  Pécsben (un tere  Breuner- 
strasse Nro 1133) ajánlja a* jelen debreczeni vá
sárra a’ fónemességnek, a’ főtiszt, papirendnek 
’s a’ tisztelt közönségnek kézm űvek, mellyek 
igen illendően szabott áron ezüst pénzben áruitat
nak. A’ debreczeni vásárok alatt sátora van a’ bécsi 
utczában. — Az igazi pakfong hasonló a’ 12 latos 
ezüsthöz, a’ hamis ellenben feketés és vereses sár
ga lesz *s könnyen törik. Különösen figyelmezni

kell ezen bélyegre: Pakfong-Franfc, mel
lyel rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, fodoritó és zsebbeli 
fésűk; új szabadalamas levél mellett árult aszta
li eszközök, minden ügyelemre méltók tartós
ságukra nézve; kávémasinák, mellyekben a’kávé 
10 perez alatt megfő; főzőmasina vadászat ked ve
lők számára 12 for. p. p. dobos- és kapus-pál- 
czák; formaruha gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva , ’s a’ legújabb 
ízlés szerint; vadászkések ’s más vadászati esz
közök ; uj alakú kímélő gyertyatartók, asztali 
gyertyatartók, mindenféle neműek ’s igen o’- 
•csók, platina gyújtó és füstölő masinák, argant 
függő és asztali lám pák, rajzoló eszközök, czir- 
kalmak és mértékek, mindenféle egyházi ké
születek, egész asztali service, mosdó meden- 
ezék és minden lehető toiilette-tárgyak, já tszó , 
és úti képórák. Játszó müveket óra nélkül ma
gokban is kaphatni. A’ fent nevezett tárgyakon 
kivid lószerszámok is találtatnak nálam nagy 
mennyiségben; továbbá öntöző fürdőkészületek, 
mellyek hasznukra nézve figyel met érdemlenek 's 
mellyek bői egy megtekintés végett ki van téve. 
Darabja 25 far. p. p.

Reményiem a’ tisztelt Közönség’ kedvezését, 
és legbnzgóbb törekedésem fog lenni: magamat 
Hazámban is a’ több évektől fogva irántam mu
tatott bizodalomra mind inkább érdemesitni.

Az ó pakfong-harmadrész árrán beváltatik; 
valamint mindenféle előrerendelések elfogadat- 
nak és legpontosabban teljesítetnek. (4)

(4) Árverés juhok és lovak iránt.
Méltóságos gróf Eszterházy Mihály tallósi ura
dalom gazdaság hivatala közhírül adja, hogyf. 
észt. augustus 7kén reggeli 9 órakor Tallósou 
közel Csallóközhez ’s egyóra járás Galánta 
mezővárosától fölöttébb való I. 2. 3 ’s 4. esz
tendős 1500 anyabirkák 1000 iirírk., és 600 
idei anya Ss iirü bárányok valam int is 10 
anyakanezák és egynéhány csikók télevérü an
gol monyasoktól származandók a’ legtöbb ígé
rőnek kifizetés m ellett elfognak adatni. (5 )  — ■ ■ -- - ....  .....  ...... . ■ s ............ - *-

(3) Hirdetés, a * nagyméltóságu ma
gyar kir. Helytartótanács' rendeléséből közhí
rül ad a tik , hogy &’ kegyes hagyomány!, 
Nyitra vármegyében helyhezett elefánti ura- 
dalomhoz tartozó Podlucsányi malomnak ár
leverés utján leendő újraépítése végett az ár- 
leverés foiyó évi augustus 7kén fog a’ heív’ 
színén tartatni. Költ Budán, julius 7kén 1837-
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(3) Hirdetmény. A* nagyntéltóságu

magyar kir. udvari Kam ara’ rendeletéből ezen
nel közhírré tétetik, hogy a’ diósgyőri kir. ko
ronái uradalomhoz tartozó muhi pusztán 5 öreg, 
és 113 hét esztendős a’ hágásra alkalmatos spa
nyol kosok, 39 hibás öreg anyajuhok, és 150 
3 ’s 4 esztendős ü rük , folyó évi augustus hó
nap’ 22dik napján reggeli órákban árverés ut
ján kész pénzért fognak a’ többet ígérőknek 
eladatni.

Meily helyre, ’s időre a’ venni szándéko
zók ezennel meghivatnak. (3 )

(3) Árverési hirdetmény. Tettes
fts Heves vármegyében az Almásy nemzettség 
Török Sz. M iklós mezővárosában az uradalmi 
ser- és pálinkaház minden hozzá tartozó esz
közökkel ’s ahoz való szántóföldekkel 's rétek
kel e1 folyó észt. augustus hónap 7kén (az az 
hetedik augustusban hétfőn) reggeli 10 órakor 
Török Szent Miklóson az uradalmi épületben 
3 vagy hat esztendőre (a’ mint a’ haszonbér
lők kívánni fogják) árverés inján árendába 
fog adattam!.

Melly helyre és napra a’ kibérleni szán
dékozók 200 for. p. p. bánatpénzzel felkészül
ve megjelenni ezzel hivatalosok , addig is a3 * * 1 
szerződési feltételeket a’ família Fiscalis urak
n á l, Pesten Horváth József urnái ítz urak ut- 
czájában, Tratíner-K árolyi házban; — Gyön
gyösön Egyed Imre urnái; — Török Sz. Mi
klóson pedig az uradalmi tisztségnél meg lehet 
tudni. (3)

(3) Hirdetés. A’ méltóságos Báró
Orczy Gy örgy ur újszászi uradalm a részéről
közhirré tétetik, hogy folyó esztendei k i s a s 
szony hava Okén szokott reggeli órákban Éj
szászon a’ számtartói hivatalnál következő ha
szonvételek árverés utján jövő Sz. Mihály nap
tól kezdve három egymásután következő esz
tendőre a’ többet Ígérőknek ki fognak adatni, 
és ugyan:

Jször Az újszászi vendégfogadó szabad 
bor- és pálinka-méréssel; ezen vendégfogadó
ban vagyon egy lakó-, egy borivó- és két vpn- 
dég zoba, egy tágas kam ara, kocsi szín , ele
gendő istálló és alkalmatos p incze, av tágas 
udvara be vagyon kerítve.

o x
2szor Az újszászi m észárszék, mell) hez 

tartozik egy egész hely után való föld és ka- 
szálló, ezen kívül az uradalmi üsző gulya kö
zött a’ mészáros vágó marhájának szabad le
geltetése vagyon.

3szor A’ két hidközi korcsm a, melly a* 
Szolnok és abonyi országút mellett fekszik, 
szabad bor- és pálinka-méréssel, itten vág) on 
egy lak ó -, egy borivó- és két vendégszoba, 
pincze alkalmatos, kocsi-szín és istálló elegen
dő , ezen korcsmához tartozik 2 Isold szántó
föld is.

Melly árverésre akár eg) énként, akár 
öszvesen bérleni szándékozók illendően, a’ 
szükséges bánatpénzzel ellátva, meghivatnak. 
Költ Éjszászon, jnüus lOkán 1837. (3)

(2) Néhai B ereg szá szi P á l- 
n a k  3 a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk 
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die AelmlicJikeit der hun- 
garischen Sprache m it den mor
gen/(indischen , nebst einer E n t
w ickelung der N a tu r , und man
cher bishcro unbekannten E igen
schaften derselben. L eip zig  1796. 
( ’2 14 lap negyedretben.) es

Versuch einer magyarischen  
Sprachlehre 9 m it einiger H in
sicht a u f  die türkische und ande
re m argen Hin dischcn Sprachen . 
E rlangen  1797. ^288 lap nyol- 
czadretben.)

Megszerezhetők a’ H a za i 's 
K ülfö ld i Tudó sit ások' szerkesztő  
hivata lánál zöldkert ( Kohlba- 
clier) utczábaii 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 U 24 kr. 
az utóbbinak lfor. pengő pénzben.

G a b o n a á r  P e s t  ’ s  m á s  v i d é k i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  m é r ő j e v á l t ó  g a r a s b a n .

i k i . 1837 b ű z »  k é t s z e . r o z s  ! á r p a  1 z a b k u  k u r . k ö l e #  I J u l .  J8 3 7 ; b ú z a  k é t a z e . l  r o z f ) á r p a  | z a b  k u k u r . |  k S l e a .

1 9 é n U n g b  T ar | 9 0 -8 7  l 8 0 - 7 «  | 6 4 - « 0 5 8 -^ 4  | 4 0 -3 6 ! 81-RO 1. — l8 á n  N .B e c s k e r e k j  4 0 - 3 8  1 35  J — | 2 5 -2 0  | 3 0  | 6 0  | -

I C ? . A r a d  1 74 | 52 | 52 26 | 26 | 6 0 1 - I S é n  M ia k o l e z j 9 0 - 7 5  | 6 5 -5 * 1  6 3 -5 5 í 5 0 -4 5  | 3 2 - 2 8  | 7 5 - 7 0 |2 0 0 -1 2 0

* í S z e g e i t  ( 8 0 -7 5  | 65  | 6 0 3 0  | 30 | 6 0 1 «> 2 0 á n  M e s o n , | 1 0 0 -6 0  | 5 0 -4 3  i 4 8 -4 3 4 2 - 8 0  |  3 2 -2 4  | 7 2 -6 6  | —

t  f> # P é c s  | 7 0 - 6 0  | 6 0 - 5 5 | 55  | 3 0  | 33 6 0 | 4 0 1 2 é i i  S z e g e d | 8 0  | 6 0  j 55 4 0  | 3 2  | 6 5  | 65

I t t » T f c V e c c e « . ',  p 2 á - U 0 |  9 0 - 8 0 ) 8 5 -8 0  i 4S-40 j 40 J 8 0 -7 0  J85 -80 P eri j u l  S 8 á n j 80 | — . 48 -83 26<-a3 ) 2 6 -2 5  J 66 . 1
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IO. szám . P e s t e n  szerd án  B öjteláhó lső jén  1 § 3 T .

Magyarország (kinevezések; Beniczky, Bdl meghaltak; jóltcvö mulatságok; erdélyi hírek ; időjárás; karloviczi érsek-választásra ktv- 
szület; kamarai híradás; casinók szaporodása; ’.at.) Nagybritannia (Peel úr beszéde; statistikai adatok; tenger-hadi előléptetések; 
Ureen; ’sat.) Krancziaország (kamarai ülések; Buonaparte Lajos társai szabadon bocsátatnak; China. Oroszország. Schwei*. Törökor
szág. Portugallia, Dani a. Svéczia. Németország. Spanyolország (hadi hírek; ’sat.) Hollandia. Amerika (Jaokson praesiúens búcsú-üze

nete |a’ congressushoz.)

M A G Y A R O R SZ Á G  és E R D É L Y .
ó  cs. ’s apóst. kir. Felsége a’ magyar udv. 

Kanezelláriához január 7dikéről intézett legfelsőbb 
határozatában a’ m aradi deák szertartásit székes 
káptalannál megüresült ’sdebreczeni plebánussággal 
egyesített kisprépostságra ottani kánonok főtiszt. 
S i p o s  J ó z s e f  urat; tisztlb. kanonok S c ln v a r-  
z e l  F e r e n c z  urat pedig valóságos kanonokká 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara Iglóra sómá- 
zsamesterré eddig Debreezenben voltsóházőr Krisz
tián Im rét; ennek helyére Dcbreczenbe sóházőrré 
Olvedy József invalidus-katonát; Rahora k. szál hi
vatali írnokká eddig Kabolopojáni erdó-practikáns 
Vagner Lajost nevezte. — Thann József Oszadán 
volt k. sáfár múlt december l9kén meghalálozott.

A’ k i s d e d ó v ó - i n t é z e t e k e t  M a g y a r -  
o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  E g y e s ü l e t  folyó 
február hónap 5kén reggeli 10 órakor a1 nemzeti 
casino kisebb teremében IHdik közgyűlését fogja 
tartani, mellyre a1 részes tagokon kívül a*' Hazá
nak minden lelkes fija és leánya tisztelettel hívatik- 
meg a’ választottság nevében

Kacskovic* Lajos fitoknok által.
A’ zágrábi k. akadémiánál megüresült termé

szeti, közönséges, ’s magyarországi közöns. j e . tu
domány tanítószékére a’ pesti k. Egyetemnél újólag 
tartandó concursus határnapja folyó évi junius lső- 
jére van kitűzve.

K o l o z s v á r .  Méltóztatott Ő Felsége decem
ber 2 !dikéről költ k. decretumánál fogva helybeli 
tanácsos Á g o s t o n  István urat a’ városi főbírói hi
vatalra , mint a’ ki az unitaria vallás részéről szó
zatok többségével választatott, kegyesen megerősí
teni.

K a r l o v i c z  január 24d. A’ görög nem egye- 
sült egyház püspökei legfelsőbb engedelemért folya
modtak , bogy érsek-választás végett nemzeti gyű
lést tarthassanak. Rendszerént nemzeti gyűlés tar
tása mindég megengedte!ik , ha új érsek-válasz!ás 
forog-fen. I763ban a’ papság 25; a’ katonai rend 
25 , és a’ polgári rend is 25 követe! küldött a’ nem
zeti gyűlésre. 1779ben a’ k. felvilágosító leírásban 
c’ szám megerősítefett. Minthogy pedig II. Leopold 

Első Félesztendő.

alatt jóval szaporodott a’ szerb nemesség, elhatá
roztatott, hogy a’ nemesség részéről is 25 követ 
küldessék. Ehezképest az utolsó nemzeti gyűlés 
Temesváron, hol a’ közelébb megholt érsek válasz
tatott, 100 követből állott. A’ követek egybehív á- 
sa a’ tiszthatóságok által történik. Nemzeti gyűlés 
legfensőbb engedelem, ’s udvari biztos jelen
léte nélkül nem tartathatik. A’ gyűlés határnapja 
az udv. biztos egyezésével határoztatik-meg, ki a’ 
választásnál nem viszi az elnökséget; ugyanekkor 
a’ püspökök sincsenek jelen. Idegen nézők ’s az if
júság nem bocsáfatnak az ülésekbe. Elsőben 3 kije
lelt neve külön 3 ivpapirosra íratik. Ezután mind
egyik követ tetszése szerént írja nevét valamellyik 
ívre. így kitudatván a’ többség akaratja, egy vá
lasztási iromány készítetik, mellyel minden követ 
aláír, ’s ez eredetiben az udv. biztosnak adatik ál
ta l, hogyannak legfensőbb megerősítését eszközöl
je ; melly elérkezvén az új érsek beiktatik ’s a’ gyű
lés eloszlik. A’ követek tartoznak felhatalmazó le
veleiket az udv. biztosnál bemutatni. Úti költségeik 
megtérítetnek; ’s napdíjok is jár. E’ kiadás terhe 
a’ keleti egyház tagjait illeíi. A’ választó gyűlés 
költségei 1 500 frtot meg nem haladhat. Ezenkívül 
a’ kir. biztos megérkezésekor, és az új érsek be
iktatásakor tisztelkedő katonaság számára 400 for.; 
puskaporra 100 for. engedtetik. Agram. Zeit.

S. A. Újhelyben mclr. báró Sennyei Károly 
cs. k. kamarás úr saját telkén egy csinos készületü 
táncz-teremet nyittatott, ’s azt fels. királyunk iránti 
hív alattvalói hódolatából F e r d i n a n d  t e r e m é 
n e k  név ezé. A’ mulató teremet Ó cs. k. Felségé
nek olajban remekül festett mellképe díszesíti. Az 
e’ teremben január 19dikén tartatott igen fényes 
tánczmulatság’ egész tiszta jövedelmét a’ dicsősége
sen uralkodó Fejedelmünk’ nagy nevét viselő ma
gyar huszár-ezred kórházára ; a’ január 22d. bál 
jövedelmének felét pedig EJjhely v árosában a’ tiiz 
ellen szükséges vízi fecskendők megszerzésére; a’ 
jan. 29diki tánczmulatság fél jövedelmét az Újhely
ben fekvő Koudelka-ezred egyik századának kisebb 
költségeire szentelé tisztelt báró Ő Nagysága. Fcr- 
dinánd-teremben a’ negyedik tánczmulatság febr. 5- 

j dikén lészen; mcllynek fél jövedelme a’ zemplényi 
[ casino könyv tárának gyarapítására van szánv a a’
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mélt. báró ’s cs. k. kamarás úr által; kinek nemes 
lelkU tettei méltó hálára ébresztik az emberiséget.

Eszéken januárius lsőjén casino nyittatott. Az 
olvasó szobát Széchenyi István gróf képe díszesíti. 
— Vas vármegye nehány szépei január 12dikén 
Kőszegen hangversenyt adatának a’ tűzvész által 
károsult megyei adózó nép felsegéllésére.

K o l o z s v á r i t .  Jan. 17kén tette meg a’ k. 
v á s á r h e l y i  k ö z ö n s é g  ’s o d a  v a l ó  re-  
f o r m á t a  e k k l é z s i a  küldöttsége, cs. k. ka
marás ’s ns Háromszék főkirálybirája hidvégi gróf 
N e m e s  J á n o s  úr vezérlése alatt, kir. főher- 
czeg F e r d i n á n d  kir. fennségénél titztelkedő 
udvarlását; melly alkalommal azon küldöttség ki
jelentette , hogy azon tűz által tetemesen meg
károsított szerencsétlen közönség ’s eklézsia, min
den más tisztelő hív alattvalók feletti kötelessségit 
érzi az új év kezdetével felséges jó fejedelmünk , 
fels. özvegy cszászárnénknak, ’s a’ királyi her- 
czeg ő fenségének velek közlött jótéteményeikért 
háládatos tiszteleteket ’s azon buzgó esdekléseket 
kijelenteni, hogy a’ királyok’ királya felséges 
fejedelmük becses életét ’s a’ fels. ausztriai házat 
e’ haza boldogitására hosszason tartsa-meg. — Ő 
kir. fennsége kegyesen fogadta az írt közönség és 
eklézsia egyenes szívű alázatos kinyilatkoztatását’s 
azt ő felsége további kegyelméről is biztosítani mél- 
tóztatott.

A’ ns Szász nemzetnek ez évi januariusban 
Szebenben tartandó közgyűlésére követeknek vá
lasztattak Szeben székből: Voif Márton és Kapp 
Sámuel tanácsosok; Segesvár székből: Weisskircher 
József tanácsos és Schvarz János pénztárnok ,; Bras
só vidékéről: Trausch József tanácsos és Römer Pál 
pénztárnok; Megyes székből: Graeser Dániel tá- 
nácsos és Brechíenberg Mihály törvényszéki jegy
ző ; Besztercze vidékéről: Fiikeni György tanácsos, 
és Pökh Sámuel ievéltárnok; Szászsebes székből: 
Dittrich János királybíró, és Konrád József aljegy- 
ző ; Nagy Sink székből: Schmidt Mihály polgár- 
mester, és Baltes Fridrik székbíró: Szeredahely 
székből: Scherer György főjegyző és Henrich Mi
hály pénztárnok; Kőhalom székből: Siíft Dániel 
királybíró és Jákobi János főjegyző; — Ujegyház 
székből: Konrád Fridrik királybíró, és Bransch 
Mihály fiskális; Szászváros székből: Kirchner Frid
rik főjegyző, és Wellman Fridrik fiskális.

Budán januárius 24dikén örök életre költözött 
nagys. Benitzei és Mitsinei B e n i c z k y  Lajos úr
m. udv. kincstári tanácsnok ’s a’ k. udv. főtörvény
székeknél a’ bányai ügyek előadó bírája becses éle
tének fiOdik esztendejében, özvegye ’s hét árva 
gyermekeinek nagy szomorúságukra. Hideg tetemei

január 27dikén Czinkotán a’ nemzetségi sírboltba 
takarítattak-el.

Pozsonyban EdI Aloiz városi tanácsnok janu- 
arius 2ldikén meghalálozott. -— Eperjesen a’ tör
vénytanuló ifjak január 17dikén szép bált adának. 
— Az ugyanottani nyelvművelő társaság szavalást, 
és hangversenyt adott a’ társaság könyvtárának 
gyarapodására.

Zemplénben a’ szarvas-marha drágult; a’ bús 
árra fontonként 10 k r .; kisebb helyeken 9 kr. vt- 
ban. —  S. A. Újhelyben a’ tiszta búza pozsonyi 
mérője 80 garas; rozsé 50 garas vtban. Minthogy 
sem m akk, sem tengeri nincsen, az árpa legkelen
dőbb , mellynek ára egy a' rozséval.

Dunai öld váron is kevés lévén a’ kukoricza, 
nagyon keresik az árpát sertés-hízlalás-végett. — 
Sopron vmegyében a’ szarvas marha árra lejebb 
szállott. —

M a r o s  V á s á r h e l y e n  januar. 14kén. Mai 
napiktattaték-betiszteletes Török János úr az evan- 
gelico reformátusok főoskolájában a' történet ’s phi- 
lologiai tudományokat tanító rendes tanítói hivatal
ba , melly főtisztelendő Antal János úr püspöki hi
vatalba lett lépése óta ürességben volt. A’ jelenkor 
azon mind inkább inkább érezhető szelleme, melly 
egy biztosabb jövendő derültét csupán a’ nemzeti 
kifejlődésben gyökerezett erkölcsi erőt öregbítő tu
dományos míveltség terjedésétől várja, szembetü- 
nőleg nyilatkoztatá-ki magát, minden rendű és ran
gú polgárok feles számú megjelenésében mutatko
zott azon részt venni önkéntesen kész* indulatban , 
melly az eddig elő csupán oskolainak tartott ezen 
innepély ességet, csaknem nemzeti in nép alakjával 
díszesíté. A’ tanuló nemes ifjúság muzsikával kísért 
meglepő hatású karéneke nyitá-meg ezen nap Öröm 
’s reményteljes innepét, 's minekutána az erdélyi 
mlgos ref. consistorium, t. Török János úr válasz
tatását jelentő, ’s beiktatását rendelő hivatalos le
vele felolvastatott volna; inspector főcürator n. er
esei mlgos gróf Toldalagi Zsigmond úr , kinek ha
zafiul szent huzgósággal, keresztényi kegyességgel 
’s emberi szelídség által mérsékelt hivatali pontos
sággal folytatott kormánya alatt valóban szerencsés
nek érzi nrngát a’ m. vásárhelyi főoskola, érzéssel 
teljes ’s czélszerénti rövidség által érdekesített be
széddel idvezlé a’ beköszöntő t .professor urat, szép 
pályája kezdetén. Ezt követé v. curator és medici
náé doctor tek. Bélteky Zsigmond urnák a’ nevelés 
nagy fontossága kérdéseit a’ tárgy méltóságában il- 
lőleg ’s terjedékenyen fejtő, különösebben a' jó ne- 
yelők ’s nevendékenyek szükséges tidajdonait a je
len környűlményekhez mért szempontokból kieme
lő, öneszméleti, olvasottsági ’s tapasztalási esmere- 

í tek gazdagságával teljes azon beszéde, melly a do-



foghoz értő, cl nem fogúit, ’s úgy az emberi mint 
társasági élet legnagyobb fontosságú kérdései mél
tánylására alkalmatos figyelmet, jutalmazva fogla- 
latoskodtatá. Ezek után t, Török János ú r , elfog
lalva közönséges tanítói székét szerencsés tapintás
sal ’s jártasságot bizonyító könnyűséggel fűzé Össze 
a’ világ történetei nagy könyvéből azon századokra 
hatott kövelkezésü jeleneteket, mellyek a’ történe
tek tudománya fontosságát igazolják, ’s velős rö- 
vidségü erősségekkel mutatá-meg azt, hogy a’ vi
lág történetei, okoson, erényesen ’s vallásoson élni 
tanítnak. Jeles szónoklatu beszédét figyelem ’s köz
helyben hagyás kíséré, hangos éljen kiáltás koro- 
názá, a’ tárgy fontossága, az előadás helyessége, ’s 
várakozásnak megfelelő személyes tulajdonok mél
tánylása kétségbehozhatatlan jeléül. A’ tanítói kar 
nevében elfogadó ’s idvezlő beszédet tarta rector 
professor t. Bodola Sámuel ú r , az erdélyi ev. ref. 
egyház generalis nótáriusa, élénk viszhangra talált 
érzéssel szerencséltetve volt kedves tanítványában, 
a’ tanítás és nevelés szép mezején már ezen túl a’ 
közös czél elérésében segedel mező tiszti társát, ’s az 
idő kívánatit , minden hazafiui tiszta érzéstől mele
gülő szív óhajtásait esmeretes szerencsével tolmács- 
lólag fejtegetve, mi légyen egy közönséges tanító 
hívattatása a’ társaságra, tiszti tá rsa ira ,’s tanítvá
nyaira nézve. Végre senior Somodi Sándornak a’ 
nemes tanuló ifjúság képében mondott idvézlő be
széde, ’s a’ huzamos feszültségben tartott figyelem 
által lankasztott lelket lanyha érzések szárnyain 
ringató karének fejezé-be e’ napnak innepét. Az ég 
áldása kísérje a’ beiktatott t. professor Török János 
urat elkezdett szép pályájáján, hogy tudományos 
míveltség, közarányzatu tiszta akarat, szeplőtelen 
charakter által kezesített hívattatásának, az erdélyi 
ev. ref. mlgos főconsistorium bennehelyhezfetett bi
zodalma ’s minden jók várakozása szerént megfe- 

_ lelhessen, józan esmeretekkel gazdagított értelmű, 
haza szeretet által melegülő szívű, a" kötelesség 
szent érzése által lelkesített ’s a’ megesmert igazság 
iránt tántoríthatatlan hűséggel, emberi ’s polgári 
egyenes erős charakterrel biró ifjakat nevelve ok
tatásai, ’s formálva példaadása által, a’ törvényes 
fejedelem thronusa ereje öregbítésére, a’ haza jö
vendő boldogsága előmozdítására, biztosítására.

Az 1836dik esztendei időjárás átnézeíe Zem
plén vidékén: januariusban 13 kemény, 10 kisebb 
fagyas közben jött hó eséssel, 5 ködös, változó 
hideggel, 3 hó zivataros; — februaríusban : 13 ke
mény deres, 8 kemény, 3 Iágyabb fagyás néha hó 
eséssel, 3 szeles és hó zivataros, 2 tiszta; — mar- 
tiusfcan: 12 tiszta, 5 borulatos — esső né lkü l,— 
5 híves és fagyos, 9ködös-zuzmorás;— áprilisban: 
J2 tiszta, 5 változó, 8 borulatos kevés essővel, 5

híves fagyos; — májusban: 10 tiszta, 6 fagyos, 6 
borulatos, 9 változó, híves, vagy ködös; — júni
usban: 7 rekkenő meleg, 6 tiszta, 6 borulatos ke
vés essővel, 6 essős, 3 szeles, 2 viharos meny
dörgés és villámlással; — júliusban: lOtiszta, 6rek- 
kenő meleg, 5 szeles, 5 essővel vegyes, 5 regge
lenként h ív e s ; -----augustusban: 14 tiszta, 8 sze
les, változó , 4 zivataros menydörgéssel és villám
lással, 3 csendes essős, 2 rekkenő meleg; — sep- 
temberbeu: 15 tiszta, 7 essős, 8 reggelenként hí
ves; — octoberben : 10híves, hol borulatos, 8 tisz
ta , 6 essős, 5 ködös, 2 szeles; — novemberben:
7 változó, híves és szeles, 6 ködös, 5 essős, 5 
havas , 3 hó-zivataros , 4 fagyos ; — decemberben:
8 essős, 8 szeles és borulatos, 5 ködös és zivata
ros, 4 szeles, 6 változó napok voltak.

N. Szebenben az 1836dik esztendőben meghal
tak 706on, ezek közűi görcs mirigyben 207en, egy 
volt 95 esztendős, és. 28czan a’ 75 évet megha
ladták. — Ugyan azon évben születtek 597ten. 
(Sieb. B.)

N A G Y  BR ITA N N IA .
Glasgowban jan. 13kán tartatott a’ nagy ven

dégség sir 11. Peel tiszteletére a’ különösen e’ végre 
készített nagy teremben, mellyhez hasonló, a’ West- 
minsfer-lTalIon kivid, egész Nagybritanniában nincs. 
A’ Glasgow-IIerald szerint e’ teremben lév ő aszta
loknál 3453 személynek van helye; a’ kárpitosok
nak nyolczezer rőf szövet kellett az asztalok , szé
kek beborítására. Az egész terem pompásan kifes
tetett; a’ középső helly megett, mellyen sir Robert 
ü lt, kősziklán álló pyramisba arany betűkkel írva 
olvashatni c’ szavakat: „British Constitution,“ — 
a’ pyramis csúcsán pedig obelisktalapon e’ szót: 
„Ring ;“ jobbra szinte egy pyramist láthatni kő
sziklán illy arany felírással: „Lords,“ balra ismét 
harmadik pyramist ez arany felírással: „Commons.“  
A’ lakomán jelen voltak, Buccleugh hg. Tweedale 
és Lothian marquisek, Haddington , Roszlyn, Hard
wick , Morton, Eglington, Leven és Melville gró
fok, Melville viscount és más kitűnő személyek. 
Sir R. Peel az egészségéért ürített áldomásra felel
vén, mondá, hogy ámbár nem Skócziában szüle
te tt, még is ez ország ifjúságának nagy többsége 
által, egy jeles skót finak elibe tétetett. De hogy 
Skócziában nem idegen, annak megmutatásául fes- 
tőileg leírta, miként utazta-be Skóczia különböző 
vidékeit, mire többbszörös tetszés hangzott a’ hall
gatók ajkairól. Majd a1 politikára térvén-át, illy 
formán nyilatkozott: Azt mondták, hogy itt sok 
olly személyek vannak jelen , kik velem az alsó ház 
reformjáról nem értenek egyet. Én senkit se sértA- 
meg a’ már egyszer kivívott csaták megújításával ; 
ha a’ veszélyekre, mellyek bennünket most fenyő-
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gétnek, és az elvekre nézve megegyezhetünk, úgy 
nem idézem-vissza a’ múlt versengéseket. Az urak 
a’ reformbill mellett nyilatkoztak, felszólítatván er
re a’ király beszéde által, de olly feltétellel, hogy 
az alkotvány alapjai fentartassanak. E’ tekintetben 
semmi balértelem nem létezhet. Én nem kívánom 
hogy az urak hibázásukat vallják-meg, vagy véle
ményüket változtassák; hanem csak azt kívánom, 
hogy híven maradjanak az elvek mellett, mellyek- 
b<H a’ reform alapjai eredtek. így egyesülni fognak 
velem az alkotvány fcntartására. Ha az alsó ház re
formját azért pártolták, mivel ezáltal elhárítani hí
vék hónuk képviseletének sérelmeit, ha Grey lor- 
dal olly hiedelemben voltak, hogy az általános re
form által elejét vehetik azon javaslatoknak, mel- 
lyek az alkotványt veszélyeztetik, — úgy ne rám 
’s párthíveimre bízzák a’ reformbill fentartását, ha
nem önmagok lépjenek-fel joguk mellett, 's a’ szem- 
revetést, mintha a1 parlamenti reform össze nem 
férhetne az alkotvány fentartásával, czáfolják-meg. 
Azt fogják ugyan nekem mondani az u rak , hogy 
ámbár az alkotványt sértő változtatásokat ellenzik, 
de a’ javításokat és visszaélések megszüntetését 
akarják. De hát mi haszna lehetne a1 visszaélések
nek egész gyülekezetünkre nézve? Korán se kívá
nom én, hogy a’ kormányi erőmív megállapodjék, 
hanem azt akarom, hogy az ipart élessze, és a’ 
salakot, a’ hol van, tisztítsa; de meg kell gondol
nunk, hogy valamint egy anyagi gépelyben , úgy 
az emberi társaság erőmívében is csak akkor rend
szabályosak a’ mozgások, ha az alapok , mellyeken 
az erőmív nyugszik, szilárdak és biztosak. Az én 
szándékom, fentartani nemzeti intézvényeinket, 
mellyekhez kapcsolva van e’ három országban a1 
Protestantismus. Igazságodnak ’s illőnek tartom, 
hogy a’ status olly hódolatot tegyen a1 keresztyén- 
ségnek, melly a’ statusegyház létezésében fekszik. 
Azt állítom, hogy az egyházi személynek, ki te
kintettel beszélni, a’ vétkekről ítélni, másokat a’ 
vallással megbékíteni tartozik, nem kell fügnie 
azok kegyétől, kiknek tanácsot ad , és a’ kiket int 
’s tanít. Nincs új statusegyház alapításáról szó, ha
nem csak azd kérdés, meg akarnak-e maradni az 
urak a’ törvényesen fenálló egyház mellett, melly 
ünnepélyes statusegyezések által van biztosítva. 
( Folytatása kövei kezik.J

Londonban 1835 dee. lökétől 1836 ugyanazon 
napjáig született 26,255 gyermek ( 13,024 fi, 13,231 
lány); meghalt 18,229 személy (9202 fi, 9022 nő
nemű), és így a’ szaporodás 3186.

Az Angliába vitt külföldi égett-bor vámja a' 
múlt évben 60 ezer ft stgel volt kevesebb mintáz 
előtti évben, mi a’ szeszesitalok csekélyebb fo

gyasztására és a’ mértékletességi egyesületek jóté
kony hatására mutat.

Az influenza igen uralkodik Londonban; az4 
angol bank legényei közűi jan. 7kén 90,jan . lOkén 
pedig 130 feküdt benne. Skócziában már szűnik e’ 
nyavalya, de Glasgowban typus kezd dúlni, melly 
már sok embert, kivált ifjakat, elragadt.

Sir G. Paget admirál a’nyugodtindiai vizeken 
lévő hajósereg parancsnokává, sir Ch. Adam pe
dig sir J. Rowley helyett a’ középtengeri hajóse
reg vezérévé neveztetett. Flay lordot, a’ spanyol 
királyné ügye melletti szolgálatiért, a’ Bath-rend 
tagjai közé iktatta a’ király.

Irland nemzeti egyesületének jan. 12ki illé
sében gyárnolítás határoztatok A ven Brady nevií 
bérlő számára, ki asszonya, Lady Rosse által meg- 
fosztatott a’ haszonbérlettől, azért hogy a’ longfor- 
di választáskor a’ győztes szabadéi mű követre adta 
szózatát. O’ Connell indítványából sir W. Moles- 
vvortli angol radikális követnek köszönet szavaz
tatott. Ezután a’ szegények törvénye jött vitatás 
alá. ö ’ MaJIey pap alig juthatott szóhoz, mivel egy 
levelében Shiel és O’ Connell urakat nem tiszta 
czélzatokkal vádolta; mi tó ugyan tagadott, de 0 ’ 
Connell ezzel be nem é rte , hanem annak kinyilat
koztatását javasló, hogy Shiel úr méltó az irlandi 
nép határtalan bizodalmára. Ugyancsak O’ Connell 

I javaslatából egyező akarattal határoztatott: hogy 
a’ kormány megérdemli az irlandi nép háláját és 
bizodalmát; terjesztessek a’ parlament elibe , hogy 
a* szűk aratás és kemény tél éhséggel ’s betegsé
gekkel fenyegeti a’ lakosok nagy részét, ’s gyá- 
molítására pénzt rendeljen; az irlandi követeknek 
szent kötelessége a’ kormányt segíteni azon kör- 
nyületek elhárításában , mciiyek az irlandi nép sze
génységét okozzák.

Londont jan. 17 ’s 18-kán olly sűrű köd bo- 
rítá-el, hogy a’ hivatali szobákban, boltokban, 
műhelyekben egész nap világnak kellett égni. Az 
influenza ekkor is uralkodók , ’s többen elhaltak ben
ne, mint az 18 32 ’s 33ki eholerában. — Green 
úr léghajójavai Parisból visszaérkezett Londonba.

FR A N C ZIA O R SZA G .
A’ követ kamara jan. 16ki ülésében Guizot úr 

után Berry er űr szólott, ’s azzal vádo'á a’ ministe- 
riumot, hogy az avatkozás ellenzése valódi okát el
hallgatta , az opposüiónak pedig aztlobbantá szemére, 
hogy nem vallá-meg nyíltan, miért van az avatko
zás mellett. E’ szónoknak ismét Guizot úr felelt, 
utánna Sauzet, Remusat és Mauguin un. szólották; 

j az utolsó azt javaslá, hogy Spanyolország számára 
nyittatnék biztosított költsön, ’s Bilbao vitéz oltal- 
mazójinak a’ becsületrend.keresztje küldessék. Jan. 
ISkán vége lón e’ vitatásnak, 's Boissiere úrnak a’



biztossági szerkesztmény módosítása iránt tett ja 
vaslata 71 szótöbbséggel félrevettetvén, az elnök 
szavazásra bocsátotta a’ biztosság szerkesztményét, 
meliy így szól: „Franeziaországot nyugtalanítók a’ 
Lássabonban ’s Madridban közelebb kiütött esetek; 
mindazáltal remélli, hogy az alkotványi monarchia 
a’ félsziget: népeinek bölcsessége által győzni fog a 
fenyegető veszélyeken. Mi őszinte kivonatokkal 
viseltetünk II. Isabella királyné ügye iránt, ’s bizo- 
dalommal reméljük , hogy Felséged szoros össze
köttetése Nagybritannia királyával, és állhatatossá
ga á’ négyes szövetség teljesítésében, meg fogja 
őrzeni Spanyolországot az ellenrevolutio szerencsét
lenségétől. Felséged kormánya jól értette Franczia- 
ország érdekeit ’s érzelmeit, midőn a’ spanyolorszá
gi üg) ekbe avatkozásnak kiszámíthatlan áldozataitól 
’s következéseitől megmentette az országot. De 
Francziaország mindég fog tudni becsülete iránt 
tiszteletet szerezni, ’s katonáji, ha fegyverre szólí- 
tainak, mindenüvé elmennek, a’ honért véroket 
ontandók, mit csak a’ sürgető szükség nevében kí
vánhatni tőlük.“ E’ czikkely nagy szótöbbséggel el
fogadtatott.

Az alsó rhenusi eskütt-szék előtt jan. 17kén 
végezték-el a’ straszburgi zendtilók ügyvédei véd- 
beszédöket, ’s ezek közt Parquin ú r , a’ fogoly Par
quin testvére , szép beszédének mély hatása sok hall
gatót könnyekre fakasztott. Jan. 18kán az elnök 
Gloxiu úr összefoglalva előterjesztő a1 vádló ügy
véd és védők által felhordott okokat, e’ szavakkal 
fejezvén-be előadását: „A z én feladatomnak már 
vége , most az uraké kezdődik. Becsületes férfiak
hoz illő egyenességgel, és lélekismeretes határozat
tal , meliy egyedül ad tiszteletet az urak hivatásá
nak , teljesítsék az urak kötelességüket. Mutassák 
magokat a’ csendesség , bátorság és polgárok léte
zése hű őrjeinek, ’s vessék-meg az ál honfiság és 
ál szánakozás csalódásait. A’ megkegvelmezés joga 
egyedül a’ koronát illeti, ’s a’ mi fejedelmünk min
dég féltékenynek mutatkozott a’ kegyelem gyakor
lása iránt szintúgy , mint a’ szabadság előjoga iránt, 
e’ szabadság pedig csak igazság által áll-fen. Igaz
ság nélkül fanyar gúny. Francziaország tehát 
igazságot kíván az uraktól jelen ’s jövendő kora, 
a’ nemzeti méltóság és az eskü név ében, meliy iránt 
az urak hűséget esküdtek. E’ kívánatot nem hasz
talan fogtam az urakhoz intézni.“ — Ezután a’ 
jury elnökének átadá a’ megfejtendő 24 kérdést. 
Midőn a’ jury kiindult a’ teremből, e’ kiáltás 
hangzott: mentsétek-fel, mentsétek-fel! Az elnök 
kiparancsolá a’ kiáltozókat. Thierriet úr mondá: 
Ezek ügyetlen barátok, én ellenmondók e’ kiálto
zásnak. Parquin úr: Ok többet ártnak a’ vádlot
taknak, mint használnak. A’ csendesség visszatér

vén ’s a’ jury eltávozván , mindenütt élénk beszél
getés támadt. Mindenki előre akarta kitalálni a’ 
jury ítéletét A’ vádlottak kivezettettek. Fél óra 
múlva visszajött a’ ju ry , ’s elnöke valamennyi kér
désre nemmel felelt, a’ vádlottak nem vétkesek.

A’ követkamara jan. I9ki ülésében, a’ con- 
stantineí táborozást illető válaszfelirási czikkelyt, 
miután arról Bugeaud generál, de Sivry, Desjobert, 
de Ráncé, Pelet de la Lozére, Mólé gr. Leyraud , 
St. Marc-Girardin és Odilon-Barrot uu. szólották, 
minden javaslott módosításokat elmellőzve, a’ biz
tosság szerkesztése szerint hagyta-meg. Az afrikai 
birtokokra nézve követendő rendszer vitatása elha- 
lasztatott Clauzel marsai megérkezéséig. Jacquemi
not generálnak Rigny generál eránti megszólítására 
feleié a’ hadminister, hogy az ő ügyének megvizs
gálása már hadi törvényszék elibe utasítatott. A' 
straszburgi zendülést érintő czikkelyhez Salverte úr 
ezeket akará még toldatni: „Sajnáljuk, hogy azon 
férfi , ki a’ zendülés fejének ’s szerzőjének látszék , 
az igazság kezéből önkényesen kivétetett, a’ többi 
elfogott személyek pedig az igazság egész szigorú
sága alá v e t t e t t e k d e  javaslata nem fogadtatott-el, 
’s a’ czikkely változatlan hagyatott, valamint a’fa
mii iái törvényeket és a’ kamatleszálítást tárgyazók 
is. A’ nemzeti jólétet érdekló czikkelyhez, Barré 
úr javaslatából e’ szavak adattak: „Kötelességünk 
a’ földmívelésszükségeire is figyelmeztetni, ’s örö
mest reméljük, hogy a’ kormány jó ezélzatu igye
kezetei ezen ipari ágnak jobb napokat készítendő
nek.“ Ez ülés végén rebesgeték , hogy Gasparinúr 
a’ belső ministerségről lemondott, ’s e’ hivatal Re- 
musat úrra bízatott volna. — A’ jan. ‘iOki ülésben 
a’ felírás többi czikkelyei is megvitatíatván, az egész 
felírás 242 szózattal 157 ellen elfogadtatott. A’ ka
marát ülés elején mindjárt pezsgésbe hozta a’ b ír , 
hogy Straszburgban az oct. 30ki zendülés részesei 
felmentettek, és mivel Leyraud úr a’ király élete 
elleni merészleíet illető czikkely v itatásakor a’ strasz
burgi összeesküvést ismét beszédébe szőtte, ’s a’ 
ministereket feleidre látszék vonni azért, hogy an
nak elejét nem vették , Jaubert úr ez időn kívüli 
megszólítás ellen kikelt , de egyszersmind azt állí- 
t á , bog) ha a’ katonák, kik valamelly bűnt polgá
ri személyekkel együtt köv ettek-el, polgári tör
vényszékek alá adatnak , úgy a’ hadi fenyíték tönkre 
ju t, ’s kéré a’ ministereket e’ komoly tárgy meg
fontolására. Mólé gr. feleié, hogy a’ kormány is szük
ségesnek tartja e’ veszély ellen sikeres eszközhöz 
nyúlni, ’s e’ tekintetben közleményt intézendő ka
marához.

Az alsó ’s felső rhenusi újság így vélekedik a’ 
straszburgi zendiilők felmentéséről: A’ jury ítélete 
fájdalmas bámulásba hozott bennünket. A’ vádlót-
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tak diadalommal mentek a’ vendéglőbe. Az ország 
elégtételt várt, de helyette nagyobb botránkozatot 
lá to tt, mint maga a’ gonoszság volt. A’ jury elnö
kének ’s a’ felmentetteknek serenadok adattak, sőt 
meg is vendégeltelek. Most már a’ vádlottak egé
szen ártatlanoknak tartják magokat, ’s egyik Voi- 
rol generálnak látogatására is ment, de nem bocsáta- 
tott-be. Mi ellenmondunk a’ szörnyű tévelygésnek, 
melly csudálkozással ’s sympathiával veszi körül 
azokat, kik a’ köz csendet fegyveres kézzel hábo- 
ríták-meg. A' sokaság felmentést akart, ’s ezen kí
vül még éljeneket, serenadokat’s üdvezléseket tar
tott a’ felmentetteknek. Tanúságot akart adnKa’ 
kormánynak, ’S ezzel azt nyerte, hogy a’ zendülés 
diadallal ’s ünnepélyekkel fogadtatott, hogy kicSÚ- 
foltatott azoknak bátorsága és hűsége, kik köteles
ségüket teljesítették. Kinek leszen ezután olly erős 
lelke, hogy a’ zendülésnek ellenálljon, ha azt tisz
telve látjuk ’s a’ kötelesség hű teljesítése fenyege
tésnek és utálatnak van kitéve1?

Meunier vallomásiból ’s szembeállításaiból már 
világosságra jö t t , hogy ő egy tíz személyből álló 
társaság tagja volt, kik közül egynéhány befoga
tott.

Parquin, egyike a’ felmentett strasburgi zen- 
diilőkek, Taillandier ezredessel, kinek vállomásá- 
val megsértetnek hivé magát, jan. 20-kán párvi
adalra kelt, ’s megsebesítetett ellenfele által — 
Marseille most majd nem hasonló St. Petersburg- 
hoz , olly nagy hó ’s jég van van benne, hogy szél
űben lehet korcsolyázni..

CHINA.
A’ peckingi újságban máj. 31 kén e’ hirdetés 

jelent-meg: ,,A’ negyedik hónap 17ik napján. Én, 
a’ császár, meglátogatni szándékozom a’ keleti cs. 
temetőket. Miután elutaztam, parancsolom a’ kin- 
geknek: King-minnek (a’ császár idősb testvére) és 
Yihschaounak (a’ császár kisöccse), és a’ két kabi
neti ministernek (Taheosze)Tschanglingnak és Wan- 
sonak, hogy Peckingben maradjanak a’ kormányi 
ügyeket igazgatni. Egymást váltó napokon a’ palo
tában tartózkodjanak és ott háljanak. Az éjjeli őrt- 
állóknak parancsolom, hogy a’ tanácskozásoktól 4 
órakor szünjenek-meg, ’s foglalatosságaikat hagy- 
ják-el. Erre ügyeljetek!u

O RO SZO RSZÁG .
A’ st. petersburgi Journal írja, hogy Vixen ne

vű hajó, melly, mint a’ M. Chroniclében eleve je- 
lenteték, Konstantinápolból angol kereskedők ál
tal, lőporral megrakva, a’ tserkeszi tengerpartok
hoz indítatott, jam Iákén Sudschuk-Kalé tenger
öblében Ajax orosz cs. brigg által elfogatván, a’ 
sebastopoli kikötőbe vitetett, ’s miután a’ nyomo
zásból világosságra jö tt, hogy e’ hajó nem lőporral

ugyan, hanem sóval volt terhelve (mit a’ fekete ’s 
azóvi tengerekre vinni tilalmas), a’ tengerparti la
kosokkal titkos közlekedésbe és kereskedésbe eresz
kedett, a’ fekete tengeri admiralság által elkoboz- 
tatott, ’s ezen Ítélet a’ cs. kormány által is meg- 
erősítetett; de cs. ő Felsége a’ hajó kapitányát ’s 
legénységét szabadon bocsáttató, sőt új Russia kor
mányzójának, Woronzoff grófnak megparancsoló, 
hogy a’ Konstantinápolba visszatérésre szükséges 
eszközökkel lássa-el Őket. E’ környüiet bővebb 
felvilágosítására szolgál az, hogy a’ fekete tenger 
partja a’ Kuban torkolatjától a’ st. mikiósi kikötő
ig, az adrianopoli egyezés negyedik czikkelyének 
értelme szerint, orosz hatalom alá esvén, az orosz 
kormány Anapa és Redut-Kaié kikötőjiben vesz
teglő intézetet’s vám-hivatalt állított-fel, e’ két 
kikötőt minden nemzetek kereskedésének megnyi
totta , a’ tengerpart többi pontjain pedig egyenesen 
megtiltotta a’ kereskedést, ’s e’ rendeletet 1831 
octoberében, konstantinápoli követe által, mind 
az ottoman kormánynak, mind a’ többi hatalmak 
képviselőjinek értésökre adatta, és mivel még ez 
után is többször áthágattak rendeletéi, 183Ő sep- 
temberében ismételtette az említett értesítést.

SC H W E IZ .
Mihály orosz cs., nagy hg. jan. i7-kén Berná- 

ba érkezett. A’ főhely jan. 12-ki körlevelébenjfel- 
szólítá azon kantonokat, melJyek még eddig a’ me- 
nekvők eránti egyezéshez nem járultak, hogy aka
ratokat mielőbb jelentsék ki.

TÖRÖK ORSZÁG .
Konstantinápoli jan. 4ki tudósítások szerint 

Aly Riza Efendi, a’ pénzhivafal főigazgatója, jan. 
Íjén délután, mikor a’ Sófia-moscheeban imádko
zott volna, egy külsejére nézve koldus által agyon 
szúratott. A’gyilkos tüstént elfogatott, ’s kivégez
tetett; vallomásából azjött-ki, hogy ő a* meggyil
koltnál szolgált, de tőle elbocsátatván, nagy nyo
morúságba esett, ’s ezért vetemedett illy gonosz
ságra.— Riza Efendi hivatala Haszib Efendire bí
zatott. Esad Efendi, kit a’ sultan Persiába küldött 
az uj schah üdvezlésére, e’ napokban érkezett- 
vissza Konstantinápolba. A’suhan keményen meg
tiltó a’ fővárosbani lovaglást a’ nem musulman a- 
latívalóknak. A’ pestis még se szűnt-meg, sőt a’ 
a’ porta-ministerek háremeiben is dúl már. Jan. I- 
je óta ugyan északi szél fúj, *s hideg kezdett len
ni, de még nem tudni minő befolyása Ieénd ezen 
időváltozásnak az egészségi állapotra nézve.

Pückler-Muskau hg. dec. Jkén.Caneábá, Can- 
dia fővárosába érkezett; innen Aegyptusba szán
dékozik , aztán majd Syrián keresztül Konstantiná
polba utazandó. — Konstantiöápolban a’ hideg sziin-
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tetni kezdte a’ pestist, de az idő enyhültével ismét 
sok njeghalálozások történtek.

PORTUGÁLIA.
Egy királyi végzet rendeli, hogy a’ lissaboni 

és oportói kerületben lévő nemzeti jószágok 30, 
a’ többi kerületekben lévők pedig 50 nap alatt adas- 
sanak-el. E’jószágok árának felét kétszerre fizetlietni- 
le , egyik részt kész pénzel, a’ másik részt pedig 
kincstári kötelezvényekkel, mellyek 1837 végével 
elenyésznek, vagy a"5 vámhivatalokból ’s kikötők
ből jőnek-be.

DAXIA.
A’ Hamburger Correspondent Kopenhagából 

jan. 14 kéről írja , hogy a" király egészsége, hiva
talos orvosi jelentések szerint, már javul, de még 
minden aggodalom nem enyészett-el, noha a’ baj 
nem éppen veszélyes. Beszélik hogy Christian hg. 
forma szerint ugyan nem neveztetik segédkormány
zóvá, de a’ kormány i terhek rá bízatnak.

SVÉCZIA.
Stockholmban jan. 7kén hunyt-el Stedingk gr. 

a’ svéd hadsereg egyetlen marsala, ki Eszakame- 
rika függetlenségi háborújában is harczolt ’s mint 
követ az orosz udvarnál,. Katalin császárné, Pál 
és Sándor császárok alatt, nagy érdemeket szer
zett magának. A’ király a’ hadsereggel 8 napi 
gyászt öltetett-fel az elhunytért, kit önmaga is 
gyászol.

NÉMETORSZÁG.
A’ bajor országgyűlés febr. 2-kára hivatott- 

ősszé. Az ország tanácsnokai kamarájának elnöké
vé VVrede Károly hg. neveztetett-ki Ő Felsége által.

SPANYOLORSZÁG.
Durangói jan. 1 íki lev elek is v alósítják Erro 

úr lemondását és a’ leoni püspöknek ministeri el
nökké ’s igazság minis térré neveztetését. D. Pedro 
Alcantara Diaz de Labandero pénzügyi, D. Manu
el Maria de Medina Yerdes Cabanos tábornok hadi, 
D. Yenceslas Maria de Serra külső, ministerekké 
neveztettek D. Carlosjan. lOki végzete által. Go
mez Almádén gróf czímzetet kapott.

Madridiján. 11 ki tudósítások szerint Narvaez 
megboszankodván azon, hogy Alaix Alava^parancs
nokává lett, lemondott a’ szolgálatról.

Conrad ezredes, az idegen sereg parancsnoka, 
jan. 6kán jelenté katonájinak, hogy az általa tett 
előléptetéseket a’ királyné is jóvá hagyta, pénzt 
mindennap vár, ’s a’ sereg érdekében Dumesnil 
őrnagyot Madridba küldte a’ hadministerhez. De 
ezen Ígéreteknek kevés sikere lön, m ert, mint a’ 
Memorial des Pyrénées írja , a’ franczia katonák 
hatvananként mennek haza Franeziaországba, mi
vel a’ spanyol kormány éhen hagyta volna őket 
meghalni.

Madridban, mint jan. 1 lkén írják, kozönsép 
ges békétlenséget okozott Esparterónak azon tette, 
miként Alaix generált, Narvaez eránti viseletéért, 
a’kormány utasítása szerint, nem hogy hadi tör
vényszék elibe idéztette volna, sőt inkább Alava 
tartomány parancsnokává nevezte, miért Narvaez 
lemondott a’ szolgálatról, ’s lemondását Burgosban 
jan. 6kán kőit napi parancsa által a’ Princesa ne
vű gyalog ezrednek is, mellynek ezredese volt, 
tudtára adta.

A’ cortes jan. 8ki ülésében Escalantenak az 
iránti panasza olvastatott-fel, hogy ő , követi tu
lajdonsága ellen nem állva, Murciában elfogatott, 
de kívánsága szerint hadi törvényszék elibe nem 
állítatott, ’s e’ kérését megújítván, katonai’s pol
gári viseletéről felvilágosításokat ad. E’ kérelem 
biztossághoz utasítatott, ’s azután a’ bilbaói lako
sok megjutalmazásáról tanácskozott a’ cortes.

Bayonnei jan. 12ki levél szerint mind a’ chri- 
stinók mind a1 carlisták igen készülnek az eldöntő 
csatához, Sarsfield Pamplonából 10 ezer emberrel 
a’ Bastan völgyön keresztül fog Guipuzcoába nyo
mulni. Narvaez és Ribero 15 ezernyi sereggel az 
arlabani hadvonalt támadják - meg. Espartero Bil- 
baóból, Alaix a’ Mena völgyből, öszvesen 24 ezer 
emberrel, egyszerre indulnak Durango felé. Ugyan
ekkor Evans is az angolokkal megtámadja írunt és 
Fuenterabiát.

A’ cortes jan. 12ki ülésében Alvaro úr felvi
lágosítást kért az okokról, mellyek Narvaez gene
rált szolgálatból kilépni kényszeríték, mi egész 
Madridot felrezzenté, hole’ tisztben nagy remény
séget helyeznek; de a’ ministerek közül egy se lé
vén je len , a’ megszóllítás más napra halasztatott. 
Santiago ayuntamicntójának előterjesztvénye, mi
ként az ottani sereg nagy szükséget Iát, ’s e’ sze
gény ország (Galicia) nem képes élelméről gondos
kodni, biztossághoz utasítatott. Madridban hír le
lek , hogy Mendizabal úr Cuba szigetet az angolok
nak eladni, vagy legalább jövedelmeit elzálogosít- 
ni szándékoznék.

Conrad brigadás jan. 9kén napi parancsot in
tézett az idegen sereghez a’ szökdösések m iatt, ’s 
Ígéretek és fenyegetések mellett jelenté, hogy sok 
megszökött katonák a’ hóban elvesztek, mások 
pedig fagyott lábbal tértek-vissza. Egyébiránt pe
dig, mint a’ Phare írja, maga Conrad brigadás is 
sürgeti elbocsátatását. Pamplonából a’ maiagai ez
red egyik zászlóallya nem akart kimozdulni, míg 
zsoldot és lábbelit nem kap; az őrezred és többi 
ezredek közt pedig verekedés történt, az utóbbiak 
azon panaszkodván, hogy velők rosszabbúl bánnak, 
mint az őrezreddel.
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A’ Gaceta végzetet közöl, melly szerint ismét 
erőbetétetik a’ cortesnek 1823 febr. 23kán, a’há
zasságra nézve a’ trienti concilium rendeletéinek 
megtartása iránt kőit határozata.

A’ Times levelezője is Durangóból dce. 30kán 
írja Villareal lemondását, ’s D. Sebastian infant 
fővezérré neveztetését, kit igen dicsér, Moreno ge
nerálnak a’ főtiszti kar fejévé választatásán pedig 
boszankodik, miért Ranelagh 1. (hihetőleg ő a’ le
velező is) lemondott a’ szolgálatról. E’ levelező sze
rint Bilbaónál 14 ágyút és csak száz foglyot vesz
tettek a’ carlisták, ’s mihelyt az idő engedi sem
mivé tenni készülnek Espartero seregét.

Cuba szigeten Santiago kormányzója, ki az 
1812ki constitutiót Tacon főkapitány akaratja el
len kihirdettette, 500 négert fegy verkeztetett-fel, 
’s ha az ellene küldött seregcsapatokkal szembe 
szálland, polgárháború fog kiütni aT szigeten.

Az alig. Zeitung madridi levelezője jan. Í2kén 
írja, hogy Espartero még se Bilbao bevételéről, se 
munkálati tervéről nem küzlött részletes tudósítást, 
mi a’ gyózedelem fontosságából sokat elvett. Sant- 
anderből 25 »ezer formaruha vitetett Bilbaóba a’ 
mezítlábos szabadító sereg felruházására. Narvaez- 
zel együtt több tiszt kilépett a’ szolgálatból. 

HOLLANDIA.
Király O Felsége jan. 10-k i határozata által 

pénzügyi ministerré, máj. 1-jeig, A. van Gcnnep 
urat, a’ generals falusok első kamarájának tagját 
nevezte.

AMERIKA.
Jackson praesidens búcsú- üzenete a’ congressus-

hoz:
Ezek a* takarékosság helyett majd pénzt köl- 

tsönöznének pazérlásokra, pénzért zaklatnak az 
egyetemi kormányt, elvesztenék fíiggetlenségöket, 
mert nem mernének az egyetemi kormány ellen zú
golódni , nehogy a’ kölcsön, megtagadtassék tőlük, 
mind egymáshoz lánczoltatnának messze terjedő 
romlottság által, mellyct csak oil) véres revolutiók 
által lehetne kiirtani, millyek azó világ despotai rend
szereit gyakran halomba döntik. Azon szempontok 
közt, mellyekből az elosztás elvét az ország’ érde- 
kire nézve vizsgáltam, egyet se találhatok, melly 
az eddig kijelelt ártalmakat lefontolhatná. Tekintve 
a’ vámokat, mellyek az egyesület egyik részének 
hasznosak, másiknak károsak, az illy elosztási terv 
teljességgel nem fogna a’ bajon segíteni, sőt nevelné 
az innen eredő panaszokat; mert a’ felesleg elosz
tása hajlandóságot szülne azon eszköz pártolására, 
mellyból a’ felesleg keletkezett, ’s így a’ vám-ár in
kább neveltetnék mint leszálítatnék. Ha feltennők |

is, hogy az illy rendszer hasznai az egyesület minden 
részeiben egyenlőkké tétethetnének , a’ jövedelmek 
kevesítését sürgető okok még se vesztenének ere
jükből, mert bizonytalan, az értelmes és őszinte 
nép megegyeznék-e a’ feleslegnek csak azérti 
összegyűlésében, hogy megkevesedve ismét elosz- 
tassék. A’ felhozott bajok elkerülésére legbiztosabb 
’s legegyszerűbb mód az, hogy csak annyi adó sze
dessék , mennyi a’ kormán)' szükségére elegendő, 
’s a’ felesleget a’ nép saját hasznára fordítsa. így 
mindenik status fentartaná saját kormányát, s fi
zetné illető részét az egyetemi kormány fentartá- 
sára. Ekkor a’ személyes vagyon és. vállalat segéd
forrásait korlátozó felesleg többé nern létezne, ’s 
a’ bankok szokott segédeszközeikre szórhatnának, 
így némi kezesség lenne azirán t, hogy a’ szabály
talan speculatiói szellem , melly a’ jövedelmi feles
leget bankok tókepénzévé ig) ekszik változtatni, si
keresen gátolfatik, ’s az országban most gyakran 
feltűnő erkölcstelenség elenyészik... A’ rakásra 
gyűlt felesleg befolyása az egyetemi kormány és 
statusok törvényhozására, annak hatásai az ország 
hitelére, mennyiben a’ vagyon becsét veszélye
sen neveli, korlátozza ’s ingadoztatja, könnyelmű 
speculatiókat, henyélést, kicsapongást, erkölcste
lenséget okoz, megtanítottak bennünket, hogy a’ 
kormánynak szükséges jövedelmek leszállását kö
vethető mnlékony baleset könnyebben szén) véd
hető , mint a’ szerfeletti kincs. — Most már az or
szág pénzforgására, mint az előbbivel szorosan 
összekapcsolt, tárgyra fordítom az urak figyelmét. 
Az alkot vány egész tartalmából, és azon idő tör
ténetéből, melly azt létre hozá, világos, hogy 
a’ convent pénzforgás eszközéül nemes érczeket 
szándékozott behozni, mellyek minden országban 
a’ becs kénviselőjivé lévén, itt is elfogadtattak 
leginkább azért, hogy a’ változékony csere-eszköz 
használata, miilyenek például némelly statusok ál
tal kieggyenlítő eszköznek esmert foldtermékek, 
és a’ még veszélyesebb papiros pénz kizárassék. 
Ez utóbbit a’ rcvolutio alatt kibocsátott papiro
sokból eredt bajok oily gyanússá tették, hogy az 
alkotván) ba nem csak azon czikkely beiktatott, 
melly a’ papiros pénz kiadását az egyes statu
soknak tiltja , hanem a’ convent még azon ja
vaslatot is visszavetette, miként a’ congressus 

testületeknek szabadaloinleveleket adhatna, melly 
javaslat , mint akkor mindjárt elértették, nemzeti 
bank alapíihatását foglalá magába, mellynek joga 
lett volna a’ kormány pénzeiből áiiítandó tőkére 
bankjegyeket bocsátni-ki.

(  Vege követhez '/.)
______— — —I ■ ■ !  ' - ■■'■! !■  — —   wm
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A’ p e s t i
ortliopaedi privát gyógy - intézet

a’ közönséget értesíti, hogy e’ folyó év Szent Mihály havában, egy új osztály nyittatik meg, 
mellyben 10 mirígykoros (scrophulás) elgörbült ’s a1 t. 85 — 125 pengő forint évnegyedi d íj  
mellett vétetik fel. — A’ tapasztalás a1 reményen túl is bizonyítja, hogy némelly nagy elgör- 
bülések is idősb individuumokon ( különösen a’ gyengébb termetű nő nemből) elégséges mara
dás által az intézetben tetemes segítséget reménylhetnek.

Ezen legolcsóbb osztály (a ’ nyájasan gondos szülők tellyes megnyugtatására) barátságos 
felvételben, a’ tanítás lényeges tárgyaiban, ugyan azon külső erőszak ’s fájdalom nélküli,  a’ 
gyengéd ’s lágy test kifejtései eszközlő gyógy módban, ’s ugyan azon örömökben részesül, ’s 
oily hamar ’s alaposan gyógyittatik, valamint azon osztály, melly évnegyedre 150— 180 pengő 
for. fizet. Melly, az intézet tulajdon gyógj elveitől megkívánt szelíd orvosi ’s emberbaráti bánás
mód immár sok jeles embertől az ország minden részében annyira tudva van; hogy az intézet 
azon reménnyel éldeltetik: hogy majd nem sokára mind azok,  kik hinne segítséget keresnek, 
némi felette hosszas, gyógyinódróli tudakozások helyett, tellyes bizodalommal fognak kozelitni; 
— nem féltvén, hogy egy orvosi intézet gyenge betegeket, vagy kéz és láb csontjaiban szen
vedő gyermekekkel orthopaedi test gyakorlatokkal fogja orvoslani!

A’ fen említett olcsóbb osztály, csak korlátozottabb lakhelyére, ’s franczia nyelvi ok
tatására nézve, fog amazoktól külömbozni. *

Minthogy az intézetbe nem csak félre nőttek, hanem ép csontú mirigyesek, is vétetnek 
fel: egyes individuumok (talán eddig titkolt) növés hibái az intézetbe való beadás által, annál 
kevésbe fedeztetnek fel.

Az intézet szabott díjai minden kiadásokat magokban foglalják, a* ruha és mulatságok 
költségét leszámítván.

Ide já ró kra  (be tegek , kik az intézetet csak látogatják, nem benne laknak) követke
zendő rendszabály tartozik: évnegyedenként fizetnek:

Iször A’ kik egész napot az intézetben töltik el 75 for. p. p.
2szor A’ kik kétszer látogatják naponként az orthopaedi gyakorlásokat 55 for. p. p.
3szor A’ kik naponként ezt csak egyszer teszik 40 for. p. p.
Ezek a’ megkivántató ’s gyakran elháríthatatlan köteteket (Bandage) az intézetből kap

hatják. (2)

Valaki  venni óhajtana
ÍOOO—3000 darab 3—3 esztendős
nemesitett anyajuhokat

ha nem nagy finomságuakat is, de jó fajtából, és hogy azokat Augustus' végén vagy Septem
ber’ elején általvehetné.

Kinek illyen eladó anyabirkái vannak, méltóztassék ez iránt alulirtat értesíteni.
Liedemann J. S. F ridrik  , 

pesti nagykereskedő, a’ három korona 
utczában, saját házában. (6)

(1) Könyvek eladása. Néhai t.
Petrasovits András  ügyvéd halála után mara
dott löhb száz kötetekből álló válogatott könyv- 

MiUodik Jélesztendő. 1837.

tár jövő augustusi vásárig szabad kézből eladó; 
annak jegyzék it, mihenállását, és föltételeit az 
özvegy asszonyságnál Pesten státio utczában 
512 szám alatt meg lehet tudni. (3 )
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(1) Hitelezők öszveliivása irán

ti jeleilteS. T. Pest vármegyében kebelezett 
Török-Bálinthi uradalom részéről közhírré téte
tik : hogy folyó év június hónapban ugyan otl 
tartatott uriszék alkalmával több hitelezők ke
resete’, és a’ vagyonnak fogyatkozása’ tekinte
téből néhai Fii hr inger János , és András test
vérek és Torökbálimhi lakosok után hátrahagyott 
vagyon bírói zár alá tétetvén, a' hitelezőknek 
Öszveliivása megállapittatott, — mássá felügye
lőnek Kühner Antal uradalmi tiszttartó, —■ iigy- 
gondviselonek pedig Jakovich József hites ügy
véd neveztetett-ki, — és az öszvehivó per elha
tároztatván, — annak kezdetéreTörökbáliníhon 
az uradalmi canceliáriaban, vagy pedig Pesten 
Dorottya-utcza 18. szám alatta’ fennevezett ügy
gondviselő lakásán történendő megjelenésre 
folyó évi September 4dik napja határnapul ren
deltetett. Törökbáliníhon, júniusban 1837. (2)

( i )  Szolgálat keresés. Egy közép-
korú egésséges özvegy asszony, magyar és né-* 
met nyelvet beszélő, valamelly előkelő házhoz 
városban vagy falun kívánná magát házigond- 
viselőnének felvétetni. Bővebb értesítést ve
hetni iránta a’ H azai 's Külföldi Tudósítások 
hivataléinál. (3 )

(1) Árverés visszahúzása, a' idtk
augustusra Török Sz. M iklós mezővárosában  
m eg h a tá ro zo tt, ét k ih ird e te tt ser- és pálin
ka háznak lic it at iája ezennel v isszahúzó t- 
tá tik . (3}

Ig a z i selm eezi és the- 
vesienfeldi anyag** 

pipák.
H ónig  M. Rauch F. es P artsch  

A: g yá rá b ó l, valam int ig a z i mos- 
ko vá i és fe jé r  kö ln i p ip á k  , mind  
egyenként m ind tu c za t szám ra  
illendően szabott áron szerezhe
tő k  G ärtner J ó z s e f  dohány ra k 
tárában Pesten a ’ S e rv itá k ’ p ia -  
czán. I t t  ka p h a tn i fa p ip á ka t is, 
ta jté k k a l bélelve és e zü stte l k i
verve  s darabját 12 fo r . v. ez.

(I )  Orvosi hivatal megürüleso.
Tettes Szathmár vármegyében kebelezett sz. kir. 
Bánya Felső Bánya városban a’ rendes orvo
si hivatal, melly 300 pengő forint esztendei fi
zetéssel , 50 for. szálláspénzzel, és 12 öl tűzi 
fával van egybekötve, megürülvén; az azt el
nyerni kívánók folyó esztendei September 14kére 
az említett városi Tanács által meghivatnak. 
Költ Felső Bányán, julius 20kán 1837. tartatott 
tanács ülésből. H itte r  A la jo s ,

Főjegyző. (3)

Ismertető
G azdasági, kereskedési és m űvészeti lapjaink
ra még folyvást előfizethetni, sőt az előfizetni 
szándékozó t. ez. urakat, teljes számú példá
nyaink iránt biztosítjuk. Az előfizetés dija pos
tán küldve 4 for; — posta nélkül 3 for. pengő.
___________________________ (3)

(I) Sebészi állomás. A’ nagyméltó-
ságu magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből 
Gruszl Aloiz elhunyta által megürült Temesvá
ri kir. kamarai sebészi hivatalra mellj7 300 pengő 
forintnyi év díjjal, 75 p. for. lakbérrel, 17 pozs. ni. 
búzával, 18 p. m. kétszeressel, 50 p. m. zab
bal, 12 öl kemény tűzifával , ’s 264 mázsa szé
nával v*n összekapcsolva, ezennel hat héti cső
dület hirdettetik olly hozzáadással; hogy az il
lető folyamodók bizonyítványaikat a* temesi kir. 
kamarai kormányzáshoz hat hét alatt ny ujtsák- 
be Budán , julius 21 kén 1837. (3) 1

(1) Hirdetmény. A’ nagyméllóságú 
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből az 
esztergomi primatialis jószágokban a’ múlt és ez 
évi juh- és bárány-gyapjú bérmentesen Pozsony7- 
ba szálittatván eladásul hirdettetik, és pedig:

a ) 363 mázsa I 0 | jfe juh- és 31 mázsa5 1 | 
j}y bárány-gyapjú 1836dik évi.

b) 356 mázsa 55 | juh-, és mintegy 30 
mázsa bárány-gyapju 1837dik évi.

Ezen gyapjú a’ pozsonyi primatialis rak- 
helyekben megtekinthető.

Venni akarók Írásba foglalt bizonyms szám
mal kitett ajánlataikat saját kezükkel aláírva, ’s 
pecsételve minden évi gyapjú eránt külön legfel
jebb folyó esztendőnekaugustus 23kán a’ magyar 
király i udvari Kamara’ elnökségéhez kéretnek 
beküldeni Budára. Szükség még az ajánlatokhoz 
csatolni a’ budai kamarai főfizető h i va t a l Va g y
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akármelly királyi harmiczad, vagy sóház ar- 
róli bizonyítványát, miszerint a’ bánatpénz, melly 
készpénzbe, vagy status papírokban keletszerin
ti becsükhöz képest fogadtatik-el, és az egész 
ajánlott ármennyiség 10 pcentjét érje - e l , vala
mint szinte az ajánló lakása körülményes leírását.

E' nyilatkozatok folyó esztendőnek augus- 
tus 24kén fognak felbontatni, az illető biztosság 
előtt és a* legtöbbet Ígérővel a’ szerződés azon
nal megköttetni; a’ többinek pedig a’ bánatpénz 
visszaadatni. A’ kitűzött határidőn túl leendő, 
vagy a' föltételeknek meg nem felelő ajánlatok 
tekintetbe nem vétetnek.

A’ legtöbbet Ígérő a’ szerződés’ aláírásakor 
20 pcentig egészitendi ki bánatpénzét, és ez az 
egész vétel-árhoz irányozva 20§ cautio gyanánt 
fog tekintetni, ’s a’ gyapjú átvétekor minek 
September lökéig megkell történni, az utolsó fi
zetés-járadékba tudatni.

Egyéberánt csak 2pcentnyi elmérülés (Ein- 
wag) engedtetik meg, ’s a’ gyapjú • zsákokat 
vételáruk szerint tartozandnak kifizetni a’ vevők. 
A’ gyapjúnak megmázsálása átvétekor egyedül 
csak a’pozsonyi primatialis tisztikar jelenlétében 
történhetik meg. Budán, Szent Jakab hava’ 29- 
kén 1837. ( 3)

(1) Kos-eladás. Jövő pesti János
Fejv. vasár alkalmával a’ méltóságos gróf Hu- 
nyady József juhnyájából prima electa ’s super- 
electa hágókosok üllői utczában köz telken sza
bad kézből eladandók lesznek. (4 )

(2) Mérnöki hivatal. Tekintetes
nemes Zala varmegy e részéről ezennel közhírré 
tétet ik:  hogy e' megye fő mérnöki szolgalatja, 
400 pengő for. esztendei rendes fizetéssel, 120 
p. for. szállásbérrel, 24 Öl tűzifa járandóság
gal, megüresült légyen; mind azok tehát, kik 
ezen szolgalatot felválalui kívánnák,  ezennel 
közönségesen ’s nyilván m eghivattatnak, hogy 
ebbéli szándékjokat a’ mérnöki ,  vízm érői, 
vízépítési és építői tudományokban jártos
ságokról, ’s magok viseletéről szólló hiteles 
bizonyság-levelekkel ellátott kérelem leveleik
kel e’ megyének első alispányának legfeljebb e’ 
folyó észt. Szent Mihályhó’ 25dik napjáig 
bejelentsék. Melly után a3 kinevezés a’ megyé
nek nagyméltóságu főispánya által teljesít- 
t»*ni fog. ( (3 ) 2

(2) Hirdetés. A’ nagyméltúságu m. k. 
udvari Kamara rendeléséből, a’ kir. koronái

és kamarai uradalmakban az idén n y ír t ju h - 
és bárány-gyapjú  , bérmentve Pestre szállítva, 
eladandó ; u. m.

a. ) Az U-budai koronái uradalomból mint
egy 42 mázsa juh- és 7 mázsa bárány-gyapjű.

b. ) A’ diósgyőri koronái uradalomból mint
egy 45 mázsa juh- és 4 mázsa bárány-gyapjú.

c. ) A’ Sz. andrási uradalomból a’ Bánátban 
24 mázsa juh- és 2 mázsa bárány-gyapjú.

d. ) Az aradi uradalomból mintegy 44 má
sa juh- és 4 mázsa bárány-gyapjú.

e )  A’ kulai uradalomból Bács vármegyében 
mintegy 17 mázsa juh- és 2 mázsa bárány- 
gyapjú.

A’ venni kívánók, meghatározott és szamok
ban kijelentett ajánlataikat, saját kezükkel alá
irt és megpecsételt nyilatkozásaik á lta l, mind 
külön mindegyik uradalombéli, mind Öszvesen 
az egész gyapjú mennyiségre nézve, legfeljebb 
folyó észt. augustus’ 23káig a’ m. kir. udvari 
kamarai nagymélt. Elólülőségéhez Budára bekül
deni ne terheltessenek. Ezen nyilatkozásokhoz 
kell mellékelni a’ budai kamarai fő fizetőhivatal
nak, vagy a’ pesti sótisztségnek bizonyítványát 
a’ lelett bánatpénzről, melly kész pénzben vagy 
statuspapirosokban az ajánlott árr’ 10 procent- 
jét tegye, és az ajánló’ lakása jegyeztessék-fel.

A* nyilatkozások1 felnyitása folyó észt. au
gustus 24kén megbizottság által fog végrehaj
ta tn i, és a" legtöbbet ígérővel a’ szerződés tüs
tént megköttetni, a’ többieknek a’ bánatpénz 
késedelem nélkül visszaadatván.

Azon ajánlatok, mellyek a’ kitűzött határ
nap után érkeznek, vagy a’ fentebbi kivánatok- 
nak nem felelnek-meg, nem fognak tekintetbe 
vétetni.

A’ gyapjú részint a’ pesti sóházépúletbe, 
részint az O-budai tiszttartói udvarba fog rakat
ni, hol azt augustus’ főkétől kezdve az árverés 
napjáig meg lehet nézni.

A’ legtöbbet Ígérő, a’ kötelezvény’ aláírá
sakor , bánatpénzét a’ summa’ 20 procentjéig 
tartozik kipótolni, melly 20£ cautio gyanánt 
tekintetik, és az Öszves gyapjú* általvételekor, 
mellyet September’ lökéig el kell hordatni, az 
utolsó fizetési summába fog számíttatni.

Egyébiránt megjegyeztetik, hogy csak 2 
procent apadás (E inw aage) engedtetik, és 
hogy a’ gyapjúzsákok’ árráta* vevőknek ki kell 
pótolniuk, kiknek szabadságukban álland, a ’ 
gyapjút az által vétel előtt egy Ó-budai uradal
mi tiszt’ jelenlétében, megmázsáltatni. Budán 
julius 18kán 1837. (3)
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(3) Hirdetmény. Sz.kir. Székes-Fe-

jérvár városa, a’ sörfőzési jogát ahoz való épü
letekkel és eszközökkel az 1838dik esztendei 
julius ltől kezdve 6 egymásután következő esz
tendőre a’ folyó évi September ISkán a’ város
házánál nyilvános árverés utján haszonbérbe fog
ja adni; —  mellynek feltételei minden nap a’ 
számvevő hivatalban megtekinthetők. Költ a’ vá
rosi jegyző hivatal által. (3)

(3) Tűzi viz fecskendők mív-
helyének hirdetése. Pesten az ország
úton G47dik szám alatt maga a‘ jelentő, ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhírré tesz i: hogy nála 
3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen talál
tatnak,  mellyek a’ viz-sugárt szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i : a.) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 Öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben.— 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő, 
belülről kibéllelt, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a’ benne találtató vizet 1 0  öl ma
gosságra lövei 1 i 4 perczenet alatt, kerül 80 for. 
pengő pénzben c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel , ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 , 8 , 10, 12, 14, 1 6  akó vizet 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők: mellyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i :

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet; 
ára 220 forint pengőben. — 8 akót tartó 5 per. 
a. 8 akó v.; ára 240 for. p. — 10 akót tartó 5 
per a. 10 akó v .; ára 260 for p. — 12 akót 
tartó 5 per. a. 12 akó v.; ára 280 for. p — 14 
akót tartó 5 per a. 14 akó v . ; ára 320 for. p. 
— 16 akót tartó 5 per. a. 16 akó v .; ára 400 
forint pengőben.

A’ megvett fecskendőkhez o!ly szer is ada
tik , meliy által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vizi sarukat 4 perczenet alatt felen
gesztelni lehet, 's igy azokat minden akadály 
nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak , a’ megrontsoltak pedig ja
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , inartiusban 
1837, N. Rem ekházy K ároly  ,

a’ fentebb említett tűzi vizfecskendők 
műhelyének tulajdonosa.

(3) Pakfong- hirdetmény, a ’ es.
kir. privileg. Pakfollg erCZTOu’ rakhelye 
Frank Ferencznek Pécsben ( untere Breuner- 
strasse Nro 1133) ajánlja a’ jelen debreczeni vá
sárra a’ főnemességnek, a’ főtiszt, papirendnek 
’s a’ tisztelt közönségnek kézműveit, mellyek 
igen illendően szabott áron ezüst pénzben áruitat
nak. A’ debreczeni vásárok alatt sátora van a’ bécsi 
utczában. — Az igazi pakfong hasonló a ’ 1 2  latos 
ezüsthöz, a’ hamis ellenben feketés és vereses sár
ga lesz *s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre : Pakfoilg-FYailk, rml- 
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak : fogorvosok szamára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, fodoritó és zsebbeli 
fésűk; új szabadalamas levél mellett árult aszta
li eszközök, minden figyelemre méltók tartós
ságukra nézve; kávémasinák, melly ékben a’ kávé 
1 0  perez alatt megfő; főzőmasina vadászatkedve
lők számára 1 2  for. p. p. dobos- és kapus-pál- 
czák; formaruha gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a’ legújabb 
izl és szerint; vadászkések *s más vadászati esz
közök; uj ? ’ (ku kímélő gyertyatartók, asztali 
gyertyatarto«., mindenféle neműek ’s igen ol
csók, platina gyújtó és füstölő masinák, argant 
függő és asziali lámpák,  rajzoló eszközök, czir- 
kalmak és mértékek, mindenféle egyházi ké
születek, egesz asztali service, mosdó meden- 
ezék és minden lehető toillette-tárgyak, játszó, 
és úti képórák. Játszó müveket óra nélkül ma
gokban is kaphatni. A’ fent nevezett tárgyakon 
kivűl lószerszámok is találtatnak nálam nagy 
mennyiségben; továbbá Öntöző fürdőkészületek, 
mellyek hasznukra nézv e figyelmet érdemlenek ’s 
mellyek bői egy7 megtekintés végett ki van téve. 
Darabja 25 for. p. p.

Reményiem a’ tisztelt Közönség’ kedvezését, 
és lpgbnzgóbb förekedésem fog lenni: magamat 
Hazámban is a’ több évektől fogva irántam mu
tatott bizodalomra mind inkább érdemesitni.

Az ó pakfong harmadrész árrán beváltatik; 
valamint mindenféle előrerendelések elfogadat- 
nak és legpontosabban teljesítetnek. (4)
Pénzfolyamat : Becs, jul. 29kén: 5 petes statuskötelez. 

10;>T7T ; 3 petes 774: I834diki status köles. 5794; 24 
petes béesvárosi bankóköt. 66T\ ;  bankrészvény 1368.

Gabonaár: Pesten, aug. íjén , váltógarasban: Tiszta- 
búza 80*—60; kétszeres 45,; árpa 261—234» zab 25 | 
— 2 t : kukorieza 662—60

Danavízállás: jeli. 27kén : 12' 6" 0"' — 28kán: 12' 
6" 310 _  29kén : 12' 5" 0"' — 30kán: 12' 3" 3'" 

3lkén: 11' 11" 9'" — aug. íjén: 11' 4" 0W — 
án: 10' 7" 6"'



W « g i l  'S H ttX iFÖ X J»!

T U D Ó S Í T Á S O K .
11. szám . P e s t e n  szom baton B öjtelőhó 4k én  1&37.
Magyarország (k. jutalmazás ; magyar nemzeti Muzcum’ gyarapodásai; halál ’s születési statistika Pestről ; pesti casino 's gőzhajózási 
egyesület’ közgyűlése; ungvári vásár; gyöngyös: levd ; nyertes sorsok; Scitovszky Antal meghalt; zágrábi ünnepiség ; ’ß*t)  Ausztria. 
Magybritannia (Peel úr’ glasgowi beszede; ’sat.) Franc/.iaország (̂ kir. felelet a’ követkamaraiyálaszfeíírásra; Lamartine; ’sat;) Olasz
ország (híres csillagvizsgálók.) Németország. Schweiz. Spanyolország (Narvaez ügye a’ cortes-ülésbcn ; Moreno; ’sat.) Amerika (Jackr-

son praesidens búcsú-üzenete a’ congrcssushoz.)

M A G Y A R O RSZÁ G  és ER D ÉL Y .
ő  cs. kir. Felsége múlt december 26d. leg- 

feusóbb határozata szerént, az udv. hadi tanács 
legalázatosb előterjesztésére brassói kereskedő Cser- 
venvodali Demeter István u ra t, tekintve 3-4 évek 
alatt kitűnőiig gyakorlott jóltevőségeit, különösen 
pedig szűk termések’ idején a’ székely határőrka
tonasággal közlöttbőv adakozásait, szalagon függő 
polgári kis arany érdempénzel jutalmazni kegyel
mesen méltóztatott.

M a g y a r  N e m z e t i  M uze  u ni. Gróf L am 
b e r  g F e r e n c z  cs. k. generál-őrnagy és briga
des ú r, a’ lengyel kir. Sz. Szaniszló - rend’ első 
osztályú lovagja, a’ magyar nemzeti Múzeumnak 
természeti gyűjteményét néhai Lumnitzer István 
gyógyász úrnak Pozsonyban hátrahagyott herbarium 
vivumával, melly 3221 növény - nemeket foglal 
magában, kegyesen szaporította. — Lumnitzernek 
olajban festett ’s jól eltalált képét Gömöry Károly 
ú r, pesti gyógyszerárus és választott polgár aján
dékozó e1 nemzeti Intézetnek. Pest. jan. 31 /1837 .

Halitzky Antal, 
a’ in. n. Muzeum első űrje,

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ k i s  g y ű l é s e  
január. 16. 1837. — I. Horvát Lajos Káról) fejér
vári káptalani requisitor több, az ottani káptalani 
levéltárban találtató régi magyar irományok’ saját 
kezével készült pontos és ékes másolatait küldte- 
be a’ társaság* kéziratgyűjteménye’ számára. II. A’ 
kirendelt bírálók’ okokkal támogatott véleményeik’ 
következésében egy chemiai ’s egy orvosi munka 
visszaucasítatott. III. A’ lársaság’ Évkönyvei’ Híd. 
kötetének tartalma ’s rende elhatároztatván, az saj
tó alá bocsátatott.

Januárius’ 23d. tartott ülésében a’ társaság foly
tatólag egy, az Évköijyvekbe szánva volt munka’ 
vizsgálatával foglalatoskodott.

A’ G a z d a s á g i - E g y e s ü l e t ’ józsefvásári 
közgyűlésének határnapja közeledő martius’ 18ra 
van rendelve ; mellyre a’ tisztelt részes tagoknak 
szives megjelenése kéretik, Pesten februárién 1837.

Kacskovics Lajos, id. titoknok.
A’ p e s t i  n e m z e t i  C a s i n o  ez idei téli] 

közgyűlését múlt vasárnap jan. 29kén tartotta Föld-1
EUó Féleszí endó.

váry Ferencz kir. táblai közbiró elnöksége alatt. 
Jelen volt 94 részes. Szokott titkos szavazás’ utján 
igazgatókká választattak: P r e g a r d t  János, Szé
c h e n y i  István gr. és Z i c h y Miklós ifj. gr.; Vá
lasztottsági tagokká: Bánfify Pál b., Bartakovics Au- 
guszt, Bertha Sándor, Czigler Antal, Dessewffy 
Aurél gr., Fáy András, Földváry Antal, Földváry 
Lajos, Hanzély Márton, Heinrich János, Jeszensz
ky Ignácz, Jósika Miklós b., Kendelényi Károly, 
Kóczán József, Laczkovics József, Lissovén) i Lász
ló, Lónyay János, Mayerffy Ferencz, Miskolczy 
István, Orczy György b., Patay József, RádaiGe
deon gr., Rosti Albert ,  Sartory János, Szabó Jó
zsef (Szántói), Szilassy József, Tahy Károly , Te
leki Sámuel gr., Lzo\ics János, Wenckheim Béla 
b. ; — jegyzővé: T a s n  e r  Antal.

A D u n a i  g ő z h a j ó z á s i  t á r s a s á g  tisz
telettel jelenti a’ t. ez. részvényes uraknak , hogy 
a’ társaság ez évi közgy űlése napjául febr. 43ka 
van kitűzve; mellyre vonatkozólag a’ következő 2 
szabály czikket véli figy elembe ajánlandónak: „10 § 
Saját névre irt vagy felhatalmazottsággal átengedett 
5 részvény nyújt szavazási jogot, a’ nélkül, hogy 
több részvény több szavazatot nyújtana.“  „21 §. 
Ámbár szavazhatásra 5 részvény bírása kívántatik, 
de megszerezhető ezollyképen is , ha 5 részvény
nél kevesebbel bírók összeállanak, ’s minden 5 
részvényre magok közűi valakit szavazásra felha
talmaznak.“ — A’ gyűlés tized-fél órakor fog tar
tatni a’ gőzhajózási intézet írószobájában Bécsben 
a’ Bauernmarkton 581 szám alatti ház Iső emele
tében.

Z á g r á b b a n  január 21dikén tette-le a’ szo
kott esküt Kukulievich Antal kir. tanácsnok ’s bán- 
táblai közbíró ú r, mint a’ zágrábi kerület tanulmá
nyi főigazgatója, báró Vlasits Ferencz O Excjának 
kezeibe. —  Az tinnepies beiktatás jan. 26kán ment 
végbe. Délben bán Ő Excja fényes ebédet adott. — 
Ugyan e’ nap reggelén 1—2 óra között éjszaki 
fényhez hasonló majd egy óráig tartott égi tüne
mény tűzlármára riasztá a’ zágrábiakat.

Pesten a’ múlt 1836d. esztendőben születtek 
3067en; meghaltak 4967em; és így a’ holtak’ szá- 

J ma 1900al muloá-felyül a’ sziilettekét. Meg kell 
I azonban jegyezni, hogy az izraelita születtek száma



a' kitett summában nem foglaltatik. — A’ halottak 
Öszves számából 199 ágost. vallásu; 139 helv. vall.; 
88 gör. nem egyesült v.; a’ többi cath. vala. A’ szü
lettek Öszves számából 128 ágost. 79 helv. vall.;
11 görög nem egyes.; a’ többi cath.

G y ö n g y ö s  január 30. 1837. Baldacy Antal 
báró Ó Nagyságának a’ székesegyház mellett helye
zett , évenként 900 pengő forinton három évre ki
bérlett épületében, a1 múlt év’ december 26dikán 
hangversennyel számos díszes gyülekezet körében 
megnyittatott casino már is 130 részvényesektől 
pártol tátik, kik évenkénti 10 pen. forintot fizetnek. 
Az igazgatók ’s más választott tagok1 helyes ren
delkezésüknél fogva, az olvasó ’s játszó szobák, 
valamint a’ tündöklő tánezterem különös jó ízlésű 
bútorokkal vannak ékesítve. Adatott négy tánezmu- 
latságai, az egésznek jövendői teljes alapulását még 
inkább öregbítették. — A’ városi tanács folyó hó 
29kén tartott egy tánczmulatságot, mellynek jöve
delme, a’ már is meglehetős számú argand-lámpák’ 
szaporításira ’s a’ város bővebbi kivilágosítására szol
gál. — Talán majd az utczai kövezet előhaladása 
tekintetébül is fog tartani még jövedelmesebbet a’ 
farsang végnapjaiban. — Múlt héti szakadatlan tar
tott ködös levegőnk ’s őszi essőzésünk, láthatárin- 
kon fekvő kevés havunkat tökéletesen felolvasztá; 
kivévén a’ Mátra bérezem fejérlőt, melly huzamo
sabban szokott tartani.

K a s t é l y o s - D o m b ó :  ( Somogy - megye, 
Szigetvártól dé!nyugotnak)Nedeczky Lajos, György 
és Antal testvérek, kiket e’ helység birtoka illet, 
a’ nemzetségi osztálykor, mellyet itt múlt évi oct. 
végén egyetértő ’s egymásnak mindenben igazságot 
tulajdonító rokon szeretettel végzőnek, szép jeleit 
adák közjót gyámoló nagylelkűségüknek. Tudtok- 
ra esvén (ugyanis, hogy a’ helybeli oskolatanitó 
csekély jövedelemből kénytelen tengeni: annak fi« 
zetését évenként száz fttal pótolák, új ösztönül * 
hogy fontos hivatalában, melly a’ népnevelés, hű 
szorgalommal járjon-el. Továbbá olly szegény gyer
mekek számára, kiknek tehetetlen szüleik a’ szük
séges iskolai könyveket meg nem szerezhetik, éven
ként 10 ftot rendeltek, ’s a’ helybeli lelkész kezé
be 25 v.ftot olly meghagyással tcttek-le, hogy en
nek kamatja a’ legjobb viseletű és szorgalmú dom
bói iskolás gyermek jutalma legyen. — Tiszta bú
za mérőjét, melly vidékünkön legbővebben terem, 
3 v.fton adnak, vagy alább is; de nem csuda, mert 
hisz Isten háta megetti helységünkbe csak az j ő , 
ki eltéved; óhajtanék, hogy a’ szép Dráva, mel
lyen 6— 10 ezer mázsányi sót szállító hajók Barcsig 
feijónek, ’s mellynek partjai gabonában ’s épület
fában olly gazdagok, ne illy hasztalanul folydogál- 
na szomszédságunkban. J. r.

P o z s o n y n á l  a’ Duna jege januárius 27d.
estéjén búcsuzott-el. Azóta eső, köd, j hó egymást 
váltogatják. — Serwacynski Szaniszló és Wagner 
József pesti hangászok Erdély felé kezdett művé
szi utazásokban Aradon nagy tetszéssel fogadtattak.

Ungváron a’ közelébb múlt Pál-napi vásáron 
egy mázsa faggyú 36—38 frt; sárga viasz 260— 
270 fr.; dohány 30—40 for.; len 60—62 fr.; egy 
pár ökörbőr 32—38 f r . ; tehénbőr 22—27 frton 
kelt.

Nagy bánat érte Rozsnyói püspökŐ M igát,— 
múlt januárius lődikén örök életre költözött tek. 
Nagykéri Scitovszky Antal táblabíró ’s rozsnyói püsp. 
uradalmi praefectus úrban egyetlen egy testvérét el
vesztvén. Az elhunyt vallásos , ’s emberszerető fér
fiú 33 esztendős vala; Nagy kéri jószágába múlt évi 
május 9dikén iktattatott. Özvegye Okolicsányi Emi
lia kesergi számos ismerősei ’s barátival együtt a’ 
gyermek-örökös nélkül boldoguhtat.

P e s t e n  folyó február’ Iső napján tüdő-szél
ütésben elhunyt tek. Tornallyai T o r n a 11 y a y Te
rézia asszony , tek. Szilasi és Pilisi Szilassy Ferencz, 
több tek. nemes vmegyék táblabírájának hitvese, 
életének 38dik esztendejében. A’ boldogultnak hi
deg tetemei Pándon f. hónap 4dikén a’ nemzetségi 
sírboltba takarítattak-el.

A’ 3 realitas-lotteriájának januarius 31dikén 
Becsben kihúzott főnyertesei: 114612 számú sors 
nyert 18,000 aranyat; 129884 nyert 4000aranyat; 
65669 nyert 12500 forintot; 66877 nyert 10000 
for.; 98001 nyert 5000 for.; 51002 nyert 4000 
for.; 118985 nyert 3000 for.; 25211 nyert 2000 
for.; 132309 nyert 1500 for.; 56448 nyert 1200 
for. A’ szabad sorsok közűi 23482 nyert 25000 
for.; 116614 nyert 2500 for.; 104S01 nyert 1000 
for.; 7894nyert 1000for., 56319 nyert 1000 for. 
vezédulában.

A U SZ T R IA .
A’ majlandi vasúti egyesület nehány tagjai 

Bécsbe érkeztek , mint az alig. Zeitung jan. iükán 
írja, legfőbb helyre több terveket terjesztendők. 
Legelőször is Verona és Majland közt szándék vas
utat építeni. A’ Buda ’s Pest közt épülendő híd vál- 
lalkozóji még nem állapították-meg az építés mód
ját , a’ szükséges költség sincs még összcszerezve. 
A’ híd részvényeken fog épülni, mellyek sok ve
vőkre találtak, de még mind nem keltek-cl. Egyéb
iránt az építés akadály ai mielőbb el lesznek hárít* 
va, mert e’ híd nem csak a’ két város közt, ha
nem egész Magyarország innenső ’s túlsó része közt 
lényegesen könnyítendi a’ közlekedést.

N AG YBR ITAN N IA.
O’ Connell, mielőtt még Londonba utaznék 

számos lakomára hívafott-meg, nevezetesen Kil-
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kennybe, Carlowba, Athloneba, Caslebarba és Sli- 
góba. Limerick grófság választóihoz.közelebb irt 
levelében keményen nyilatkozott e’ grófság képvi
selőjének, 0 ’ Briennek .azon javaslata ellen, hogy 
a' katholikus papságot a’ status fizesse, ’s a’ titkos 
szavazás ne hozassék-be. — Brougham 1. lemondott 
a’ londoni egyetem tanácsnoki hivataláról. — Az 
influenza egyre uralkodik Londonban és vidékén.

Peel úr GIa.«gowban tarlóit beszédének folyt.
(1. a" lOd/k számot.)

Továbbá elhatározott szándékon a’ felső ház 
tekintetét egész kiterjedésében fentartani, mert ez 
legszorosabban összefügg a’ britt alkotvány létezé
sével ; minden javaslatot, melly a’ felső ház állását 
csak közvetve támadná is meg, a’ britt alkotvány 
ellen törő javaslatnak tekintek. Ha e’ nyilatkozá
somban megegyeznek az u rak , úgy itt az idő, hogy 
e’ nézet szerint munkáljunk. Önmagában a’ legélén
kebb buzgalom se ér semmit. Nem tudjuk miért 
adattak nekünk a’ politikai jogok , ha azokat hasz
nálni nem akarjuk. Ha a1 veszélyeket elesmerikaz 
urak, és jogaikat még se használják, hasonlók azon 
emberhez, ki az ellenség előtt oldalára kötött kar- 
dal áll, de azt hüvelyéből ki nem húzza. Jogaink 
használatának ideje már eljöit. Nem rég olvastam 
olly férfiak által tartott beszédeket, kiknek külö
nös kötelességok volna az alkotványt fentartani, ’s 
e’ beszédekből azt látom, hogy a’ felső ház reform
jára nézve még nem határozták-el magokat, hanem 
azt csak közellenni állítják, ’s minden zugban ter
veket keresnek. Akár a’ vének , vagy ötszázak ta
nácsát , akár a’ lordok vagy famíliák főjei által vá
lasztolt tagokból álló gyülekezetét tegyék a’ felső 
ház helyére, a’ következés mindég csak egy Ieend. 
Ne képzeljék az urak, hogy az egyesült statusok 
alkotványa nálunk behozható volna; nagy a’ phy- 
sikai különbség; Amerika respublikái intéz vényeit 
hozzánk nem plantálhatni-át. Despota zsarnokságát 
mi szintúgy gyűlöljük, mint az oligarchákét, a’ 
többség zsarnoksága mellett sincsenek jobb ajánló 
okok. Ha demokratái gyülekezet kezébe akarják 
az urak adni a’ hatalmat, úgy ne Amerika intéz- 
vényeire tekintsenek, hanem azon rémítő jelene
tekre várjanak, mellyeket Francziaország látott. 
Ila  el akarják törlenia’ felső házat, tegyék ezt egye
nesen ; minek volna egy csupán névvel létező má
sodik tanácskozó gyülekezet, legjobb leszen csupán 
egy kamarával tenni próbát. A’ statusegyház leron 
tását, a’ felső ház reformját és a* titkos szavazást 
kerülhetlen szükségesnek mondják. Igen de a’ vá
lasztók most csak a’ köz véleménynek tartoznak fe
lelettel; hozzák-be a’ titkos szavazást, vége leszen 
e’ felelőségnek is. Töröljék-el a’ felső házat, hozzák- 
be a’ titkos szavazást, úgy a? hatalom négy-ötszáz

ezer személy kezébe kerül, kik senkinek se köte
lesek felelni. És ha illy módon létre jőne az alkot- 
ványító gyülekezet, k iáll jót érte , hogy annak ta
nácskozásai bölcsebb férfiak által fognak igazgattat- 
n i, mint Francziaországban ? (Itt Guizot úrnak az 
akadémia előtt mondott beszédéből felolvasá Peel 
úr azon helyet, melly egy reformra hajlandó ’s ér
telmes férfiakból álló demokratái alkotványító gyü
lekezet következéseiről szól.) Ki kezeskedik azért, 
hogy nálunk nem fognának olly dolgok történni 
mint Francziaországban? Ne gondolják az u rak , 
hogy Robespierre, Marat és Danton természetjáté
kok voltak, millyeket csak Francziaország szülhe
tett. Éppen nen , ők a’ régi intéz vények felforgatá
sából vették lételöket. Hidjék-el az urak, ha
sonló okokból hasonló következmények erednek. 
Itt is mindenik faluban támadna egy rósz em ber, 
ki a’ nép nevében rút zsarnokságot gyakorlana. 
(IsmétRussell 1. munkájából olvasott Peel ú r, melly- 
ben a’ britt alkotvány igen magasztaltatik.) A’ lor
dok ellen azt a’ kifogást tették, hogy nem feleletc- 
stik; igenis nem azok olly értelemben , mint azalső 
ház tagjai; de istennek, lélekismeretöknek és a’ 
köz véleménynek felelni tartoznak; a’ választók is 
csupán illy felelőség alatt vágynak. Azt is vetik a’ 
lordok szemére, hogy érzelmeik a’ nép kívánata - 
val ellenkeznek , ’s a’ javításokat gátolják. De gon- 
doljuk-meg csak a’ közelebbi tíz év alatt történt vál
tozásokat, nem változott-e meg egész kereskedési 
politikánk? Nyűgöt- és keletindiai g) armataink erán- 
ti viszonyaink egészen más alakot vettek-fel; a’ 

%ionopolium eh örült etett, ’s a’ kereskedés szabaddá 
lön. A’ büntető törvények megenyhítettek. A’ ka- 
tholikusok felmentettek, a’ test-act megszüntetett, 
az alsó ház reformáltatott, a’ rabszolgaság eltörni- 
teteit, Anglia és Skóczia városi hatóságai reformál
tattak. Múlt parlamenti ülésben a’ házasságok és 
született gyermekek beírása eránti formaságok köz 
megelégedéssel megváltoztattak, az ujságbélyeg-adó 
leszólhatott. A’ felső ház e’ rendszabályokban meg
egyezett, némellyeknél a’ köz véleményt megelőz
te , másoknál mérséklést von elő, másoknál ismét 
saját nézeteiről lemondva engedett a’ közönség kí
vánságának. A’ felső ház ugyan tett valamit, jól 
tudom, minek a’ megtámadásokat köszönheti. A’ 
lordok t. i. nem akartak feltételeden bízni azon 
pártvezérek szövetségéhez, kiket egyedül az irlan- 
di egyház megfosztása kapcsol-össze. De ezt nem 
lehet a’ lordoknak szemére vetni, meggondolván,, 
hogy ezelőtt e’ két párt egyike a’másikat „véreng
ző és semmire kellő whigeknek“ nevezte, ezek 
pedig mostani szövetségeseikről azt mondták, hogy 
„lázadást papolnak önhasznu czélzatokból.“ Az irlandi 
egyház jövedelmeinek elsajátítása érinti czikkelyfc
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nem a' summa, hanem az elv miatt vetette-félrea' 
felső ház, félvén nehogy annak megállapításávalaz 
uralkodó egyház létezését veszélyeztesse. A’ ki e’ 
rendszabályt javaslotta, az maga is azt nyilatkoz
taié, hogy ez kemény csapás a’ protestáns egyház
ra nézve ’s elcsüggesztő tárgy; a’ lordokat tehát 
nem gáncsolhatni, hogy g’ csapás megtételére nem 
hajlottak. Ha kételkednék valaki kormányformánk 
elsőbbségeiről, fontolja csak-meg, mit mondanak 
más országok kormányformáiról, nevezetesen az 
egyesült statusok demokratái kormányáról. Talán 
azt hiszik az urak , hogy az egyesült statusok hely
zete jobb a’ mienknél? Tudakozzák-meg csak az 
utazókat, olvassák Trocqueviile munkáját, ki sza- 
badelmü elvek barátja Francziaországban, ’s a’ de
mokratái elvet bizonyos terjedőkben szükségesnek 
tartja, de annak hatásiról részrehajlatlan ítél, ’s a' 
respublikái intézvények eredményéről így nyilat
kozik: „Egy országot se esmertem , hol a' gondol
kozásnak oíly kevés függetlensége, a’ léleknek ’s 
beszédnek oíly kevés szabadsága uralkodnék, mint 
Amerikában. Itt a’ többség bizonyos korlátokat von 
a’ vélemények szabadsága körül, ’s a’ melly iró e’ 
határok közt marad, mindent írirat, mit csak akar; 
de keservesen megbánja, ha ezen túl csak egy láb
bal is lép. Illy demokratái respublikában o^y álta
lános a’ többség uralkodása, hogy az embernek le 
kell mondani polgári jogairól ’s emberi igényeiről, 
ha a’ többség áltaí kijelelt útból ki akar térni. Ha 
valaha tönkrejutnak Amerika intézvén5’e i, azt majd 
a’ többség zsarnok uralkodásának kell tulajdonítni, 
melly által a’ kevesbség kétségbe ejtetve physikai 
erő használatára ingereltetett. Jefferson nem aggó
dott a’végrehajtó hatalom miatt, hanem a’ törvény
hozó hatalom zsarnokságát sokkal félelmesebbnek 
tartotta.“ Oh assák-meg az uraké’ könyvet, tanács
lom , ’s beszéljenek belátó amerikai lakosokkal, 
mielőtt társasági állapotunkat az egyesült statusoké
val cserélnék-föl. Vizsgálják-meg az egyesült sta
tusok erkölcseit, vallási érzelmeit ’s egjéb viszo
nyait, ’s hasonlítsák-össze a’ nálunk uralkodó mí- 
veltséggel. Ne hidjék az urak, hogy illy valamit 
át lehessen hozni, ’s állandóan létesíteni. Ay nép
szenvedélyek legelső kirontása földre döntené az 
épületet, ’s nekünk ugyan rósz vígasztalásunk len
ne az, hogy e’ változás javaslói első áldozatként 
esnének-el. De ha a’ demokratiát mostani kormány
formánknál elsőbbnek nem tartják az urak ; úgy 
a* lordok örökségi jogát nem töriilhetni-el. És mi
dőn én a’ pairek öröksége eriemilly okoskodást hal
lok » „hogy örökös szabók ’s ácsok sincsenek, te
hát örököspaireknek se kell lenni,“  ’s ha illy okos
kodással akarják velünk a’ felső házat eltöröltetni, 
kérdem, az örökös monarchia melletti okok med

dig hagyatnak erejökben ? Az újabb reformok azó
ta hozattak-be, mióta Russell 1. alkotványunkról az 
említett dicséretet mondta. És ha e’ változások nem 
éppen sok javulást szültek,, ez okul szolgál arra , 
hogy magunkat meggondoljuk, mielőtt létszerü át
változtatásokhoz nyúlnánk. Tartsunk J. Russell L 
bizonyítványával, ’s maradjunk hívek honunkhoz. 
Soha se estem kétségbe, mikor Nagybritannia ügyé - 
ért küzdöttem.

( Vege következik.)

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
Lamartine úr menülés miatt nem jelenhefrmeg 

a’ követkamarában; a’ válaszfelírás vitatására el 
akart ugyan menni, de a’ járás ismét visszaejtette 
bajába.

A’ követkamara nagy választotsága jan. 20kán 
adá-át a’ királynak a’ válasz felírást, melly Calmon 
úr kamarai alelnök által olvastatott-fel. A’ király 
rövid feleletében nyilatkoztatá, hogy a’ követek 
együtthatása, és azon ellenállhatlan nemzeti akarat 
által erősítetve, melly őt ’s fijait a’ thrónra szólí
tó , a’ dolgok mostani rendének fentartása végettt, 
képes leend a’ hontól elhárítani a’ veszélyeket, ’s 
annak békés jövendőt készíteni.

A’ tudományok akadémiájának közelebbi ülé
sében jelenté Arago ú r, hogy Metternich hgközbe
járulta által kegyelmet eszközlött a’ tudós Melloni- 
nak, ki Maria Luisa főhgasszony által száműzetve 
volt a’ parmai statusokból.

O LA SZO R SZÁ G .
A’ déli és északi szélességben egyszerre teen

dő astronomiai vizsgálatokra, mellyek által Her- 
schel és Maclean uu. a’ jó remény fokán, Arago ár 
Parisban, Airy úr Greenvvichben, a’ tudományok 
körűi olly nagy érdemet szerzettek magoknak, fo
lyó 1837re Cacciatore ú r ,a ’ palermói csillagvizsgá
ló igazgatója is ajánlkozott.

N ÉM ETO RSZÁG .
Rudhart statusminister jan. lökán Passauból, 

Bécs felé, Triestbe utazott, innen Otto király ó  
Felségét Görögországba kísérendő. — Dr. W irth, 
a’ speyeriújság szerint, Weiszenburgban (Franczia* 
országban) van. — A’ Frankfurtból megszökött 
Obermüller, Straszburgból írá freiburgi rokonainak, 
hogy ő, társaival együtt, az említett városba érke
zett. A’ frankfurti tömlöcztartó , ki a’ foglyokat el
szöktette , maga is lappangó tanuló vo lt, ’s a’ fog
lyokkal együtt szerencsésen Straszburgba jutott. A’ 
frankfurti főpostahívatali újság hirdetést közöl, melly 
szerint a’ jan. 1 Okén elszökött foglyok elfogója, ne
vének titokban tartása mellett, 500 tallérral fog jo- 
talmaztatni.

*
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SC H W E IZ .

Luzern főhely jan. 7dikén tartá első ütését, 
mellyből két körlevelet bocsátott-ki; egyikben a 
köz ügyek igazgatásának átvételét jelenti, ’s szo
kás szerint a’ szövetségi karok gyamolitását és bi
zodalmát k ikéri; másikban a’ franczia követségnek 
egy levelét közli bizonyos J.Diibiez kiadatasa iránt, 
ki a’ francziaországi bankot erőszakosan fel akarta 
vern i.— Belleval úr jan. 9kén tudósítá a’ főhelyet, 
hogy Mazzini és a’ két Huífini jan. 4kén Besango- 
non mentek keresztül.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
Déli francziaországi hírlapok szerint, Ranelagh 

1. és még nehány angolok, kik eddig D. Carlos had
seregénél mint önkéntesek voltak, Bayonneba ér
keztek. Visszatérésre Morenónak D. Carlos főtiszti 
kara fejévé lett neveztetése által indítattak, mert 
az angolok gyűlölik e’ generált, ki Torijossal egy 
angolt is elárult ’s kivégeztetett; de e’ kinevezés 
a’ baskoknak sincs kedvére.

Madridi jan. 13ki tudósítás szerint Narvaez 
generál példáját egész tiszti kara követte, ’s had
osztálya ^Burgosból kimozdulni nem akart, miért 
egy főtiszt Madridba sietett, ’s a’regens királyné
nál, társai nevében esedezett, hogy Narvaez le
mondását ne fogadja-el. Ez eset alkalmat adott a’ 
hírlapoknak a” ministerek kíméletlen kurholására, 
kiket Alvaro úr a’jan. 13ki cortesiilésbcn csakugyan 
kérdőre vont Narvaez lemondásáért?, tudakozván, 
ha Alaix generál a’ kormány megegyezésével ne- 
veztetett-e Alava parancsnokává, mire a’ minis- 
téri elnök nemmel felelt, Alvaro úr pedig ebből 
azt következtető, hogy a’ kormány nem képes ma
gának engedelmességet szerezni, ’s nem érdemes 
a’ kormány névre. E ’ nyilatkozás oily élénk tet
széssel fogadtatott, hogy az elnök az ülés eloszla
tásával fenyegetőzött. Calatrava úr állítás, hogy a’ 
kormány elég erős, ’s engedelmesség szerzés tekin
tetében nincs szüksége a’ cortes különös megha
talmazására. Olozaga úr felszólítá a’ cortest, e’ nyi
latkozásnak emlékezetében tartására. A’ belső mi
nister más fordulatot akarván adni a’ vitatásnak, 
azon követeket, kik a’ kormányt gyengeséggel vá
dolják, a’ szabadság lappangó ellenségeinek és a’ 
praetendens szövetségeseinek vallá, mi heves szemé
lyes veftsengést támasztott Lopez minister és Alva
ro , Olozaga ‘s Castro uu. közt, míg végre a’ cor
tes befejezettnek nyilatkoztatá a’ vitatást.— Jan. 
ilk én  egyező akarattal elfogadá a’ cortes azon biz
tossági javaslatot, mikéntD. Miguel, D. Sebastian 
és Beira hgasszony, maradékaikkal együtt kizárat
nak a’ thróntól. *— Quiroga generál lemondott Ar- 
ragonia főkapitányságáról, mert az ottani tisztha
tóság nem engedelmeskedik neki. Mendizabal ki

léptét is bizonyosnak tartják. Az angol követ, ki 
az ő érzelmeivel soha se egyezett, igen nyilván ki
mutatta eránta idegenségét.

A’ ministerium, mint jan. 14kén Írják , Nar
vaez generált S. Sebastianba szándékozik küldeni, 
hogy ott Evans generállal értekezzék a’ munká
lati tervekről.— Evans generál, mint a* britt se
gédsereg főparancsnoka évenként 340 ezer real (42 
ezer 500 ft ) fizetést húz, és igj' három annyit, mint 
egy spanyol főgenerál.

A’ Times párisi levelezője írja, hogy Spanyol- 
ország és Mexico közt barátsági és kereskedési e- 
gyezés köttetett, melly szerint Mexico a’ spanyol 
honi ’s külföldi adósságnak egy részét magára 
vállalja.

AM ERIK A.
Jackson praesidons búcsú-üzenetének folytatása és vége: 

(I. 7—lOd. számainkat.}
E’ javaslat eszes pártolóji később mégis elér

ték czéljokat, az alkotvány elmés magyarázása ál
tal. Revolutiónk adósságai olly áron fizettettek, 
melly a’ kötelezvények becsével arányban nem ál
lott, ’s olly környületekben alapult, mellycka’ vég
zet keresztül menetele által közelebb érdeklett sze
mély ek indító okait gy anúsakká tették. Hogy a’ 
kötelezvény ek becse a‘ bank alapítása által igen 
felemeltetett, hogy ez előre látható volt, hogyr e’ 
rendszabály' pártolóji sokat ny ertek , mindez a’ kor 
történetébe tartozik , ’s kissebbíti a’ tiszteletet, melly 
amaz intézetet létre hozó congressust különben illet
né. Nemzeti bank alapításában a’ hitelezők érdeke 
az, hogy a’ bank papirosa, mint közönséges pénz
forgás eszköze, az aranyat kiszorítsa. Az arany' 
pénzek becse csakhamar úgy alászált, hogy hasz
nosabb lön azokat kereskedési czikként idegen or
szágba vinni, mint itthon megtartani ’s pénz gy a
nánt használni. Ebből természetesen az következett, 
ha bár ide nem czélzottak is a’ bank alapítói, bogy 
a’ bank az egy esült statusok pénzverő hivatalának 
pótlékává lőa. Ez v olt a’nemzeti bank papirosának 
eredete, így' kezdődtek a’ rósz állapotok, mellyek 
a’ külön statusok bankjainak egy mást érő bankje- 
gyek-kibocsátásából folynak. Ámbár egy rendszert, 
melly'nek behozatala az ország minden részeiben tet
szést nyert ,  valami hatalmunkban lévő törvény ho
zási eszköz által egyszerre megváltoztatni nem le
het, mindazáltal kötelességünk a’ veszély elhárítá
sára, mellyel annak terjedése fenyegetőzik, min
dent elkövetni, mi alkotványi kötelezttítésinkH meg
egyeztethető. Az okok, melly éknél fogva kormá
nyunk attyai megtagadták a’ congressustól a’ ha
talmat, miként bankmunkálatokra alapítvány-leve
leket adhatna, most még magasb fokon állanak, ’s 
minket ébredt vigyázatra szólitnak, hogy szüksé
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ges eszközökhöz nyúljunk azon ártalmak elhárítá
sára, mellyek e’ mostanában fenátló szerencsétlen 
hatalom gyakorlatából erednek, ’s remélhetni, hogy 
ez üdves czél elérésére szolgáló alkalom használtat
ni is fog, mielőtt még az országot új zavarok ’s 
szorongások érnék. Olly pénzforgási eszköz, melly- 
nek fő állató része nem nemes érez, vagy a’ melly 
szaporítathatik ’s fogyasztathatik azon elvekre való 
tekintet nélkül, mellyek ez érczek becsét a’ világ 
kereskedésében pénzlábbá teszik, mindég változás 
alá van vetve. IIly esetben vannak és lesznek a’ 
bankjaink által kibocsátott jegyek, míg függőkké 
nem tétetnek az arany és ezüst azon viszonyitól, 
mellyek mindenütt hasznosaknak mutatkoztak. A’ 
bankjegyek túlságos kibocsátása által szaporított 
pénzforgást mindég veszteség követi a’dolgozó osz
tályokra nézve. Ezek, napról napra hasznos mun- 
kájikkal foglalatoskodván, nem veszik észre, hogy, 
noha bérök ugyanannyi marad sőt néha nagyobbo
dik is, fáradságok jutalma tetemesen kevesedik, 
a’ rósz pénzforgási eszköz hirtelen szaporodása mi
at t ,  meliyet ők , mivel a’ pénztömeg szaporodni 
látszik , eleinte jótéteménynek tekintenek. Egészen 
másként van ez a’ speculansnál, ki az illy munká
latot jobban esmeri’s használni tudja. A’ munkabér 
csak akkor emeltetik-fel, mikor az élet szükségei
nek ára úgy felrúgott, hogy a’ munkás bére nem 
elég annak kielégítésére. És mikor aztán a’ forgás
ban lévő temérdek papiros miatt becsvesztett pénz 
a’ bért és árt szerfelett magasra emelé, csakhamar 
kitetszik, hogy ebből, honi iparunk rovásán, más 
o z igoknak van nyereségük, hol t. i. arany és ezüst 
forog, ’s egyenlő és illő ár tartatik-fel. A’ felemelt 
föld- és munka-bér ugyanis maga után vonja a’ ter
mékek árának emelkedését, mellyek más országok
kal ki nem állhatják a’ concurrentiát, ’s végre olly 
oiszágból, hol a’ pénzforgás rósz, se földtermékek, 
se kézmívek nem vitethetnek-ki, mert eladásuk
ból a’ kiviteli költség se jő-be. A’ készpénzt így 
szorítják-ki a’ bankok. Ezek pénztárait kifogyasztja 
az idegen árúk fizetése, minek egyenes következé
se aztán az, hogy pengő pénzel nem fizethetnek, 
a’ papiros becsét veszti, az ár Jeszál, az adósak 
megbuknak, a’ vagyon halomra gyűl a’ hitelezők 
éi eíőrevigyázó tőkepénzesek kezeiben. E’ bajok 
és az egyesült statusok bankjának veszélyes hatalma 
’s alkotmányunk ellen szegülése indítottak engem 
arra, hogy ezen intézet létezésének, az amerikai 
nép által rám bízott hivatalnál fogva, véget vessek. 
Respublikái intézményeink ugyan sok veszélytől 
megmenekedtek az által, hogy a’ bank, szabadalmá
nak megújítását ki nem csikarhatta a’ kormánytól, 
de még ebben csak az a’ nyereség, hogy a’ köz véle
mény kedvező fordulatot von az alkotvány által

határozott pénzforgási eszköz visszaállítása iránt. 
Némeliy statusoknak a’ kisebb bankjegyek kibocsá
tását tiltó határozatai, és a’ múlt ülésben hozott vég
zet, mikent azon bankjegyek a1 status rovására nem 
fogadtalnuk-el, az ország valódi politikáját igen gya- 
rapíták, és sok nemes érczet forgásba hoztak. E’ 
rendszabályokat idővel hihetőleg statustörvény kö- 
vetendi, melly a’ nagyobb bankjegyek forgását is 
tiltani fogja. A’ bankhitel terjesztésének és bankje
gyek szerfeletti kibocsátásának következményei leg
világosabban kitűntek a’ statnsföldek eladása körűi, 
mellyből még sohase jött-be annyi , mint ez idei nyár 
első felében. De e’ jövedelem csak bankhitelben ál
lott. A bankok bankjegyeket költsönöztek a* spe- 
culansoknak ; a’ bankjegyek a’ pénzszedoknek fi
zettettek , kiktől azok tüstént visszakerültek a’ ban
kokhoz , hogy ismét meg ismét költsön adassanak 
más speculansoknak. A’ bankok annyira mentek a’ 
jegyek kibocsátásában, hogy gondolkodó férfiak ké
telkedni kezdtek azon, ha e’ bankhitel nem fogja- 
e becsét veszteni a’ kormánjra nézve. E’ napon
ként áradó speculatiói szellem nein állapodott-meg 
a’ depositumi bankoknál, hanem az egész egyesület 
bankjaira kiterjedt, ’s újak alapítására adott alkal
m at, mi a’ bajt még nehezebbé tette. A* köz pén
zek biztosítása és a* nép érdeke meggátolni kíván
ták e’ munkálatokat, ’s az egyetemi kormány min
den ágainak, úgy a’ statusok kormányainak is kö
telességükké Ion e’ czélra alkalmas eszközökhöz nyúl
ni. Én kötelességemnek iily nézetéből bocsátottam- 
ki a1 parancsot, miként az e'adott stauisfiöldekéit 
mindég pengő pénzben kell fizetni. Már is sok ;ó 
következéseket szült e’ rendszabály: gátat vetett a’ 
nyugoti bankok fortélykodásainak; a’ hitelrendszer 
terjedésének akadályzásával ketté vágta a’ túlságos 
speculatiók eszközét, ’s megzabolázta a' legjobb sta
tusföldek vásárlásának monopóliummá tételét. To
vábbá az uj statusokat védi olly földbirtokosoktól, 
kik birtokaikban nem laknak — a’ mi legnagyobb 
gátja egy új ország felvirágzásának, és egy régi 
ország jólétének. Sokat tőn arra is , hogy a’ status- 
földeket, a’ kormány által szabott áron, kivándorlók 
vehessék-meg, kik eddig kénytelenek voltak azo
kat speculansoktól két-három annyi áron vásáriam*. 
Végre sok aranyat ’s ezüstöt fog az országban for
gásba hozni. Bizodalommal reméljük, hogy e’ ren
delet indító okaiban dicsérni valót sokat, gáncsolni 
valót semmit se találand a’ eongressus. Véleményem 
szerint abból is sok jó eredne , ha földek vásárlása, 
áruk leszáiítása mellett, csupán telepedőknek enged- 
tetnék-meg, ’s határozott mennyiségű fölei adatnék 
nekik. — A’ tapasztalás igazolja az egyes statusok 
bankjairól akkor nyilvánított várakozást, midőn a’ 
depositumokaz egyesületi banktól elvétettek. E’ bank



védszónokai azt állították, hogy a1 statusok bankjai 
se a1 kormány kívánatainak eleget tenni, se a’ ho
ni váltó foglalatosságokat vinni képesek nem lesz
nek; azonban világos, hogy az egyesületi bank ’s 
25 lánybankjai, disconto által, hasonló idő a la tt, 
egy harmadrésszel kevesebb honi váltó foglalatossá
got intéztek-el, mint a’ depositumi bankok. 1832- 
ben az egyesületi bank J6 millió dollárnyi status
pénzt mutatott-elő, a’ depositumi bankok közelebb 
múlt évben 39 millió 3l9,S99dollárt mutattak-elő 
’s fizettek-le a’ leggyorsabban ’s legnagyobb rendel. 
E’ nagy érdemen kívül még nehány depositumi ban
kok , a’ pénzforgás javítása tekintetéből, saját köl
tségükön sok nemes érczet hoztak-be külföldről ’s 
verettek pénzzé. Hasonlóképen teljesültek az egye
sületi banktól elvett statusdepositumok következé
seiről előre mondott jóslatok, ’s ez igen hasznos 
rendszabály volt az egyesületi bank szabadlevelé
nek megújítása eránti törekvéséből kitűnt bajok el
hárítására. A’ kormánynak szükséges jövedelmek 
leszálítisa körűi leginkább azon tárgyakra figyel
meztetem az urakat, mellyek az élet szükségeit te
szik. A’ sóra csupán a’ hadi adósságok fedezéséért 
vettetett adó; e’ czikkelynél legjótékonyabb hatá
sa lenne az adó megszüntetésének. Továbbá ide tar
toznak a’ tüzelő ’s tápláló szerek minden nemei. 
Igazság és embeiszeretet parancsolják városaink sze
gényeit megmenteni a’ terhektől, mellyek kormá
nyunk fen tartására nem szükségesek, és csak az 
ügy efogyottak szűkölködésit nevelik. Az egyesületi 
bank, mint a’ kincstár titoknokának tudósításából 
láthatni, még semmit se fizetett a’kormánynak nál- 
la lévő tőkéjitől, se felvilágosítást nem adott álla
potáról , minek átvételére a’ statustitoknok múlt 
üléskor meghatalmaztatott A’ tőke biztosítása és a’ 
fizetés siettetése iránt a’ végrehajtó hatalom rend
szabást tőn; az uraktól is gondos figyelmet kíván 
e’ bank jelen állása, és az egyesült statusoknak 
tenne fekvő nagy tőkéje. Folyó év mart. 3kán ki
telvén a’ szabadlevél ideje, két évig csak azért en- 
gedtetett-meg a’ banknak e’ név és a’ testületi tu
lajdonság viselése, hogy számadásait be végezze , és 
vagyonáról rendelkezzék. Azonban mielőtt a’ sza- 
badlevél ideje kitelt volna, a’ bank részvényesei 
testületi jogot nyertek Pennsylvania törvényhozásá
tó l, ’s az elnök és igazgatók, a’ helyett hogy az 
egyesült statusok tőkéjét fizetnék, a’ régi bank 
könyveit, papirosait 's minden vagyonát, ezen új 
testületnek adták-át, ’s bankjegyei ismét forgásba 
tétettek. Hogy a’ banknak a’ szabadlevél idejének 
elmúlta után nincs joga jegyeit ismét kiadni ,• és 
hogy e’ hatóságot valamint maga nem gyakorolhat
j a  úgy helyetteseire se ruházhatja, kétséget nem 
szenyved. Törvény szerint e’ jegyeket, nyilvános

hirdetés által bekivánnw kifizetni és megsemmíte- 
ni kellett volna; isméd kibocsátásukra se törvény, 
se szükség nincs. Ha az egyesült statusok, tőkéjik 
által kezeskedni tartoznak ezen bankjegyek kifize
téséért , úgy azoknak kibocsátása az új testület ré
széről csalás a’ kormány ellen. Ha pedig nem tar
toznak érette kezeskedni, úgy semmi törvényes biz
tosítás nem létezvén, csalás az országra nézve. De 
az eloszlott testület, beváltott jegyei a’ régi részvé
nyesek akaratja ’s megegyezése ellen tétettek for
gásba. A’ congressusnak kötelessége elhatározni, 
vályún új törvény szükséges-e az új bankban fek
vő statustulajdonnak biztosítására, ’s a’ régi bank 
számadásának sürgetésére, vagy pedig ez csak a* 
végrehajtó és bírói hatalomra bizassék. Az egyesült 
statusok bankja által adott leczke nem veszhet-el 
az amerikai népre nézve. Korán se fog az többé illy 
rémítő hatalmat nem feleletes kezekbe adni, ’s sze
rencsés leend, ha komolyan megfontolja a’ követ
kezményeket, mellyek, ha bár kis mértékben is , 
eredhetnek a’ könnyűségből, miként egyes statusai
nak kormányai testületi szabadalmakat adnak.“ — 
Ezek után az indus törzsökökkel támadt háborít fo
lyam atát adta-elő Jackson generál, jelentvén hogy 
a’ krik-indusok vérontás nélkül meghódoltak, ’s a’ 
Mississippi nyugoti partján kimutatott földekre szá- 
lítattak, melly politika, a’ Mississippi innenső part
ján lakó tschirokisekre nézve is régóta követtettvén, 
a’ velek közelebb kötött egyezés által egészen czél- 
já t érte. A’ Nacogdochesben álló seregcsapathoz 
Gaines helyett küldött új parancsnok utasítást ka
pott, hogy onnan haladék nélkül vonuljon-vissza, 
hanemha a’ további ott maradást a’ határszélek 
védelmezésére egyátaljában szükségesnek tartaná. 
Floridában, Alabamában és Georgiában az indus 
háború miatt megkárosuit lakosoknak kárpótlást 
rendelni, és az indusok földjén új hadi pontokat 
állítani javasiá. Továbbá a’ hadsereg, tengeri erő, 
hajók’s hajósnép, pattantyússág , mérnöki test sza
porítását, a’ nemzeti katonaság fegyverzetének ’s 
fenyítékének új szerkezetét szükségesnek nyilatkoz- 
tatá. A’ felfedezési expeditio, mellyre múlt ülésben 
tetemes suimna rendeltetett, mégnem készülhetett- 
ki egészen. Majd a’ posta ügyeit említé-meg, melly- 
ből a’ lefolyt évben 3 millió 358,455 dollár jövede
lem jött-be , ’s a’ postabérnek leszállítását, a’ levél
hordozás iránt vasut-társaságokkal kötendő egyezé
sekre nézve törvényes intézkedést, a’ főpostahíva- 
tai papirosainak ’s könyveinek fentartására tüzelje
nek épület építését javasiá. A’ praesidensi válasz- 
tásr.ól így nyilatkozék: „Tapasztalásim ’s minden 
gonúolkozásim megerősítnek a’ congressus előtt már 
többször kifejezett azon meggyőződésben, hogy a’ 
constitution szükség változást tenni, melly által a‘
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praesidens és alpraesidens választása a képviselők 
házától és senatustól minden esetre vétetnék-el; 
azért is e’ tárgyat újra ajánlom az urak figyelmébe. 
Tavalyi üzenetemben foglalt javaslatok közűi töb
bek is maradtak megvizsgálatlan; mint nevezetesen 
a1 Columbia kerület törvényeinek egyenlőtlenségét 
illető; ezek is megérdemlik az urak megfontolását. 
Végre kötelességemnek tartom bizonyságot tenni a’ 
vegrehajtóság különböző osztályainak jól rendelt ál
lapotjárói, ’s hivataluk ügyes és igazlelkü folytatá
sáról. Mindég vigyáztam arra, hogy ezek munkásán 
’s híven mozdítsák-elő a’ statusügyeket, és engem 
meg is nyugtat a’ gondolat, hogy azon mód ellen, 
miként kötelességüket teljesítették, alapos panasz 
sehonnan se jött. — Elvégzőm már észrevételeimet, 
mellyeket m ost, midőn legutolszor van alkalmain 
a’ congressus két házát összegyűltekor köszönteni, 
czélszerüeknek tartottam. Nem lehet ki nem fejez
nem a’ hálát, mellyel magamat lekötelezettnek ér
zem polgártársaim nagy tömege irán t, kiknek rész
vétele ’s kímélete mindég kedvet és állhatatosságot 
önte belém a’ sok bajok és próbák közt, mellye- 
ken nyilvános pályám alatt keresztül kellett men
nem. Fáradozásimat, érzem, nem koszoruzta olly 
siker, miilyen a’ nekem juttatott kegynek megfe
leltvolna, mindazáltal hiszem, hogy róluk ugyíté- 
lendenek, mint a’ mellyek honom javának előmoz
dítása eránti komoly igyekezet által vezéreltettek, 
és a’ meggyőződéssel vigasztalóul magamat, hogy 
netalán ejtett hibáim mind orvos szerre találandnak 
utódiin honszeretetéhen és értelmességében. Min
den, a’ mi kormányzásom alatt történt, nagy bizo
dalmát gerjeszt bennem intézményeink fenállása 
iránt, és ha még megérhetem a’ magános élet nyu
galmát, mell) be korom, meggyöngült egészségem 
és más tekinteteknél fogva igen kívánkozom, szü
netlen fogok esedezni a’jótékony lénynek, ki eránt 
hálára már is nyilván kötelezve vagyunk, hogy ál
dásait folyvást árassza szeretett honunkra. Washing
ton, dec. 6kán 1836. Andrew Jackson.“

Kik azon csodálkoznak, hogy az egyesült sta
tusok minden adósságaikat lefizették, ’s már tete
mes felesleg van pénztárukban, rendesen nem ve
szik észre, hogy ez csak az egész egyesület pénz
ügyére illik, nem pedig az egyes statusokéra, mel- 
lyeknék külön kormányaik ’s adósságaik vannak. 
Pennsylvania nevezetesen, mint M. Chevalier úr 
közelébb „Lettres sur 1’ Amerique du nord“ czím 
alatt kiadott igen érdekes könyvében írja, 20^ mil
lió dollárral adós, lakosa csak 1 millió 500 eze^ 
’s még 13 milliónyi kölcsönre van szüksége, hoe^y 
elkezdett csatornái ’s vasutjai tönkre ne jussan/ak.

A’ helybeli bankok ugyan, mellycknek száma 44 
(aá egész egyesületben 557 bank létez, az egyesü
leti bankon és annak 25 mellék-bankjain kívül) 5 
petéi tartoznának a’ statusnak kölcsönözni, de 
ezek most magok is gyámolítás nélkül szűkölködnek.

Uj-yorki dec. 24ki tudósítások szerint Jackson 
generál egészsége már annyira javult, hogy láto
gatásokat is fogadhatott-el. — Texasból Írják, hogy 
Santanna csakugyan szabadon bocsátatott, ’s Was
hington felé utazik. Mexico egyébiránt erősen ké
szül Texast meghódítani. Bravo generál e’ czélból 
nagy sereggel érkezett San Luis de Potosiba. Jack
son generál a’ congressushoz dec. 22kén intézed 
második üzentében azt nyilatkoztatá, hogy a’ Me
xico és Texas közti háborúba nem kell avatkozni, 
sem Texas függetlenségét clesmerni, mig maga Me
xico vagy más hatalom el nem esmeri. E’ nyilat
kozás mély benyomást tőn. — A’ rabszolgás statu
sok félnek van Buren úr praesidenssé választatásá
tól. A’ Richmond-Whig nov. 29kén mondja, hogy 
van Buren győzedelmével az abolilionisták jövő 
congressusi ülésben szerfelett meg fognak erősödni. 
Déli Carolina kormányzója, Macduffie, búcsuüze- 
netében annak elhatározott kinyilatkoztatását java
solja , hogy a’ congressusnak nincs joga a’ rabszol
gaságot Columbia kerületben eltorleni, sem ez iránt 
a’ néptől kérelmeket elfogadni; ha pedig a’ congres
sus akárhol felmentené a’ rabszolgákat, akkor dé
li Carolina, a' több rabszolgás statusokkal együtt, 
igazságosan elszakadhat az egyesülettől.

é j  -yorki dec. 2Ski tudósítások szerint, Jack- 
son generál még is beleg, ’s meggyógyúlását leg
inkább a’ statusügyek eránt szenvedélye gátolja, 
pedig a’ betegségbe visszaesés halált hozna rá. Az 
oppositio már elkezdte munkálatát a’ congressus* 
ban. Wise úr virginiai követ indítványt tőn a’ vég
rehajtó hatalom állapotának meg\izsgálása iránt, 
’s a’ praesidenst és politikáját kemény szavakkal 
rovogatla. A’ képviselő ház elfogadta a’ javasla
tot, mert a’ kormányi párt semmit se aggódik a 
vizsgálat következésén. Mióta van Buren úr prae
sidenssé választatása bizonyossá Ion, naponként nö
vekszik a’ rabszolgás statusok félelme. Déli Caro
lina kormányzója, Macduffi, c’ status törvén) ho
zásához intézett üzenetében ezért buzgott az aboli- 
tionisták ellen. Macduffi azt is ellenzi, hogy Te
xas az egyesületbe felvétessék, mert a’ texasiak lá
zadók. Pennsylvania kormányzója, Ritner, egy 
hosszú üzenetben, a’ szabadkőmives és más társa
ságokat, mellyeknek tagjai titoktartásra esküsznek- 
meg, szabad népre nézve veszélyeseknek nyila*» 
koztatá.

Kiadja K u l t s á r  A. — SzerkeztedTiaTva^csy. Zöídkertuteza 4 9 ^  sz.
Nyomtatja T r  a t  t  n e r  - K m r  f s l yi  Urak3 út c zaja 6 Í 2  szám alatt.
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Figyelmeztetés.
A’ sietve előfizető t. ez. Olvasóknak még Nemzeti Újságunk’ teljes számú példányaival 

zolgálhatunk. Az előfizetést későbbre halasztók csak a’ megrendelés’ napjától kiadandó számokat 
;aphatják újságlevelünkből. A’ H azai s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdeté- 
ek’ félévi ára Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8; borítékban 9; postán pedig 10 
/. forint. Velin példány 4 forinttal drágább. Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánná 
löldkertutczai 498. szám alatti házában; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál.

Ä  N em ze ti Újság h iva ta la .

Müller könyvkereskedésében
Pesten  5 a z  uri-u tcza  kezdeten  _, a ’ S e rv itá k  klastrom a átellenesen  
több más m agyar u j m unkán k iv id  , még kö ve tkező  legújabb

könyvek  is ta lá lta tn a k ; u. in.

Légyen áldott az Ur Neve.
Jmádsúgos könyv, keresztény katholikusok’ számára, mellyet Leonhard Mihály alaliai és felszen
telt püspök Becsben generalis vicarius irt németül. Ugyan az im’ magyarul egyházi énekekkel 
bővítve 2 aczél metszéssel. Po’sonban. Kötetlen 48 kr. — Csinos bőrkötésben 2 fr. Ugyan igy kötve 
’s 2 szép aczélkereszttel és aczél-zárral és kötve 3 for. pengő pénz.

Karacs, Magyarországnak.
és a’ hozzá kapcsoltatott Horvát és Tótországoknak, ’s Ilatárőrző katonai vidékeknek, nem kü
lönben Erdély nagy-fejedelemségnek közönséges táblája 4 darabban, 2 for. 24 kr. pengő pénz.

Szótagolás, képekkel,
vagy mi módon tanul-meg a’ gyermek rövid idő alatt r ’s jó kedvvel olvasni í 390 festett képpel. 
Csinos borítékba kötve, 2 for. 30. kr. pengő pénz. (1)

(2) Könyvek eladása. Néhai T.
P etrasovits  András ügyvéd halála után mara
dott több száz kötetekből álló válogatott könyv
tár jövő augustusi vásárig szabad kézbűi eladó; 
annak jegyzékit, mibenállását, és föltételeit az 
özvegy asszonyságnál Pesten státio utczában 
512 szám alatt meg lehet tudni. (3 )  1

(1) Hirdetmény* Nemes szabad ki
rályi Szabadka városában igen alkalmas helyen 
fekvő és jó matériáinkból épült Vinkle András
nak kebelbeli polgárnak és serfozőnek tulajdo
nához tartózó egy emelet ü uj ház, melly több

Második félesztendő. 1837.

szobákból, egy tánczteremből, és kávéház szo
bából á ll, és igy vendégfogadónak alkalmaztat
ható, azonkívül két istállóval, és tágos udvar
ral ellátva vagyon, és a’ melly törvényesen 
28000 frtra v.cz. becsültetntt. Folyó September 
5kén mint az eránt biróilag kitűzött határnapon 
vagy szabad kézből vagy az cránt kijelelt határ
napon tartandó árverés utón a’ legtöbbet Ígérő
nek elfog adatni, a’ megvenni kívánók tehát ezen 
határnapra meghivatnak. (3)

(1) Sely eines juhok eladása*
Főméltóságti Gyarafei Grassalkovich Antal her
cegség uradalmai kormányzó hivatalától; ezen-
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praesidens és alpraesidens választása a’ képviselők 
házától és senatustól minden esetre vétetnék-el; 
azért is e’ tárgyat újra ajánlóin az urak figyelmébe. 
Tavalyi üzenetemben foglalt javaslatok közűi töb
bek is maradtak megvizsgálatlan ; mint nevezetesen 
a’ Columbia kerület törvényeinek egyenlőtlenségét 
illető; ezek is megérdemlik az urak megfontolását. 
Végre kötelességemnek tartom bizonyságot tenni a’ 
végrehajtóság különböző osztályainak jól rendelt ál
lapotáról, ’s hivataluk ügyes és igazlelkii folytatá
sáról. Mindég vigyáztam arra, hogy ezek munkásán 
’s híven mozdítsák-elő a’ statusügyeket, és engem 
meg is nyugtat a’ gondolat, hogy azon mód ellen, 
miként kötelességöket teljesítették, alapos panasz 
sehonnan se jött. — Elvégzőm már észrevételeimet, 
mellyeket m ost, midőn legutolszor van alkalmain 
a’ congressus két házát Összegyűltekor köszönteni, 
czélszerüeknek tartottam. Nem lehet ki nem fejez
nem a’ hálát, mellyel magamat lekötelezettnek ér
zem polgártársaim nagy tömege irán t, kiknek rész
vétele ’s kímélete mindég kedvet és állhatatosságot 
önte belém a1 sok bajok és próbák közt, m e lle 
ken nyilvános pályám alatt keresztül kellett men
nem. Fáradozásimat, érzem, nem koszoruzta olly 
siker, miilyen a’ nekem juttatott kegynek megfe
leltvolna, mindazáltal hiszem, hogy róluk ugyíté- 
lendenek, mint a’ mellyek honom javának előmoz
dítása eránti komoly igyekezet által vezéreltettek , 
és a’ meggyőződéssel vigasztalom magamat, hogy 
netalán ejtett hibáim mind orvos szerre találandnak 
utódiui honszeretetében és érlelmességében. Min
den , a’ mi kormányzásom alatt történt, nagy bizo
dalmát gerjeszt bennem intézményeink fenállása 
iránt, és ha még megérhetem a’ magános élet nyu
galmát, inellybe korom, meggyöngült egészségem 
és más tekinteteknél fogva igen kívánkozom, szü
netlen fogok esedezni a’jótékony lény nek , ki eránt 
hálára már is nyilván kötelezve vagyunk, hogy ál
dásait foly vást árassza szeretett honunkra. Washing
ton, dec. 6kán 1836. Andrew Jackson.“

Kik azon csodálkoznak, hogŷ  az egyesült sta
tusok minden adósságaikat lefizették, ’s már tete
mes felesleg van pénztárukban, rendesen nem ve
szik észre, hogy ez csak az egész egyesület pénz
ügyére ü lik , nem pedig az egyes statusokéra, mel- 
ly eknék külön kormányaik *s adósságaik vannak. 
Pennsylvania nevezetesen, mint M. Chevalier úr 
közelébb „Lettres sur 1’ Amerique du nord“ czíiri 
alatt kiadott igen érdekes köny vében írja , 20£ mily 
Ho dollárral adós, lakosa csak 1 millió 500 ezep 
’s még 13 millióny i kölcsönre van szüksége, ho$y 
elkezdett csatornái ’s vasutjai tönkre ne jussan/ak.

A’ helybeli bankok ugyan, mellyeknek száma 44 
(az egész egyesületben 557 bank létez, az egyesü
leti bankon és annak 25 mellék-bankjain kívül) 5 
petéi tartoznának a’ statusnak kölcsönözni, de 
ezek most magok is gyámolítás nélkül szűkölködnek.

Uj-y7orki dec. 24ki tudósítások szerint Jackson 
generál egészsége már annyira javult, hogy láto
gatásokat is fogadhatott-el. — Texasból Írják, hogy 
Santanna csakugy an szabadon bocsátatott, ’s Was
hington felé utazik. Mexico egy ébiránt erősen ké
szül Texast meghódítani. Bravo generál e1 czélból 
nagy sereggel érkezett San Luis de Potosiba. Jack
son generál a’ congressushoz dec. 22kén intézed 
második üzentében azt nyilatkoztató, hogy7 a’ Me
xico és Texas közti háborúba nem kell avatkozni, 
sem Texas függetlenségét elesmerni, mig maga Me
xico vagy más hatalom el nem esmeri. E’ nyilat
kozás mély benyomást tőn. — A’ rabszoigás statu
sok félnek van Buren úr praesidenssé választatásá
tól. A’ Richmond-Whig nov. 29kén mondja, hogyr 
van Buren győzedelmével az abolitionisták jövő 
congressusi ülésben szerfelett meg fognak erősödni. 
Déli Carolina kormányzója, Macduffie, búcsuüze- 
netében annak elhatározott kinyilatkoztatását java
solja , hogy7 a’ congressusnak nincs joga a’ rabszol
gaságot Columbia kerületben eltörleni, sem ez iránt 
a’ néptől kérelmeket elfogadni; ha pedig a’ congres
sus akárhol felmentené a’ rabszolgákat, akkor dé
li Carolina, a* több rabszolgás statusokkal együtt, 
igazságosan elszakadhat az egyesülettől.

Új-yorki dec. 2Ski tudósítások szerint, Jack- 
son generál még is beleg, ’s meggyógyúlását leg
inkább a’ statusügy ek eránt szenvedélye gátolja, 
pedig a’ betegségbe visszaesés halált hozna rá. Az 
oppositio már elkezdte munkálatát a’ congressus- 
ban. Wise úr virginiai követ indítvány t tőn a’ vég
rehajtó hatalom állapotának meg\izsgálása iránt, 
’s a’ praesidenst és politikáját kemény szavakkal 
rovogaíía. A’ képviselő ház elfogadta a’ javasla
tot, mert a’ kormányi párt semmit se aggódik a 
vizsgálat következésén. Mióta van Buren úr prae- 
sidepssé választatása bizony ossá lón, naponként nö
vekszik a’ rabszolgás statusok félelme. Déli Caro
lina kormányzója, Macduffi, e’ status törvény ho
zásához intézett üzenetében ezért buzgott az aboli
tionisták ellen. Macduífi azt is ellenzi, hogy Te- 
peas az egy esületbe felvétessék, mert a’ texasiak lá
zadók. Pennsylvania kormányzója, Ritner, egy 
hosszú üzenetben, a’ szabadkőmives és más társa
ságokat , mellyeknek tagjai titoktartásra esküsznek- 
meg, szabad népre nézve veszélyeseknek nyilat
koztató.

Kiadja K u í t s á r  A. — Szerkeztet! G a Ivá/csy . Zöldkertuteza sz.
Nyomtatja T r a t t n e r - K a i r n l y i  Urak’ útezája 6 1 2 szám alatt.
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Figyelmeztetés.
A’ sietve előfizető t. ez. Olvasóknak még Nemzeti Újságunk’ teljes számú példányaival 

szolgálhatunk. Az előfizetést későbbre halasztók csak a’ megrendelés’ napjától kiadandó számokat 
kaphatják újságlevelünkből. A’ H azai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdeté
sek’ félévi ára Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8; borítékban 9; postán pedig 10  
v. forint. Velin példány 4 forinttal drágább. Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánná 
zöidkertutczai 498. szám alatti házában; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál.

Ä  N em ze ti Újság hivatala.

Müller könyvkereskedésében
P esten , a z  uri-u tcza  kezdeten 3 a ’ S e rv itá k  klastrom a átelleneben  
több más m agyar u j  m unkán k iv i i l ,  még következő  legújabb

kön yvek  is ta lá lta tn a k ;  u. m.

Légyen áldott az Ur Neve.
Jmádságos könyvf keresztény katholikusok’ számara, mellyet Leonhard Mihály alaliai és felszen
telt püspök Bécsben generalis vicarius irt németül. Ugyan az in»’ magyarul egyházi énekekkel 
bővítve 2 aczél metszéssel. Po’sonban. Kötetlen 48 kr. — Csinos bőrkötésben 2 fr. Ugyan igy kötve 
* 2 szép aczélkereszttel és aczél-zárral és kötve 3 for. pengő pénz..

Karacs, Magyarországnak,
és a’ hozzá kapcsoltatott Horvát és Tótországoknak, ’s Ilatárőrző katonai vidékeknek, nem kü
lönben Erdély nagy-fejedelemségnek közönséges táblája 4 darabban, 2 for. 24 kr. pengő pénz.

Szótagolás, képekkel.
vagy mi módon tanul-meg a’ gyermek rövid idő alatt r ’s jó kedvvel olvasni f 390 festett képpel. 
Csinos borítékba kötve, 2 for. 30. kr. pengő pénz. (1)

(2) Könyvek eladása. Néhai T.
P etrasovits  András  ügyvéd halála után mara
dott több száz kötetekből álló válogatott könyv
tár jövő augustusi vásárig szabad kézből eladó; 
annak jegyzékit, mibenállását, és föltételeit az 
Özvegy asszonyságnál Pesten státio utczában 
512 szám alatt meg lehet tudni. ('3y

(1) Hirdetmény* Nemes szabad ki
rályi Szabadka városában igen alkalmas helyen 
fekvő és jó materialékból épült Vinkle András
nak kebelbéli polgárnak és serfözőnek tulajdo
nához tartózó egy emeletü uj ház, melly több

Második félesztendő. 1837.

szobákból, egy tánczteremből, és kávéház szo
bából á ll, és igy vendégfogadónak alkalmaztat
ható, azonkívül két istállóval, és tagos udvar
ral ellátva vagyon, és a’ melly törvényesen 
28000 frtra v.cz. becsültetett. Folyó September 
5kén mint az eránt biróilag kitűzött határnapon 
vagy szabad kézből vagy az eránt kijelelt határ
napon tartandó árverés utón a’ legtöbbet Ígérő
nek elfog adatni,, a’ megvenni kívánók tehát ezen 
határnapra meghivatnak. f3)

(1) Scheines juhok eladása.
Főméltóságu dyaraki- Grassalkovich Antal her
cegség tirádái arai kormányzó hivatalától ezen-
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nel kOzhirré tétetik , hogy folyó hó 22kén Issa- 
szegen nem messze Gedellólül szokott reggeli 
órákban e* következő tenyésztésre alkalmatos 
selymes juhok feleslege árverés utján késipénz
beli lefizetés melléttel fognak adatni; u m. ko
sok 100 darabon felül, anyabirkák mintegy 
1500 és bárányság mintegy 800 darab. A’ venni 
kívánók ezennel illendően meghivatnak, (3 )

(2) Hitelezők öszvehivása irán
ti jelentés, t. Pest vármegyében kebelezett 
Török-Báümhi uradalom részéről közhírré téte
tik : hogy' folyó év június hónapban ugyan ott 
tartatott uriszék alkalmával több hitelezők ke
resete’ , és a’ vág) ónnak fogyatkozása’ tekinte
téből néhai Fűhringer János , és András test
vérek és Törökbálinthi lakosok után hátrahagyott 
vagyon bírói zár alá vétetvén, a’ hitelezőknek 
Öszvehivása megállapittatott , — mássá felügye
lőnek Kühner Antal uradalmi tiszttartó, — ügy- 
gondviselőnek pedig Jakovich Józse f bites ügy
véd neveztetett-ki, — és az Öszvehivó per elha
tároztatván, — annak kezdetére Törökbálinthon 
az uradalmi eahcelláriában , vagy pedig Pesten 
Dorottya-utcza 18. szára alatta’ fennevezett ügy
gondviselő lakásán történendő megjelenésre 
folyó évi September 4dik napja határnapul ren
deltetett. Törökbálinthon, júniusban 1837. (2)

(2) Szolgálat keresés. Egy közép-
korú egésséges Özvegy asszony', magyar és né
met nyelvet beszélő, valamelly előkelő házhoz 
városban vagy falun kívánná magát házigond- 
viselőnének felvétetni. Bővebb értesítést ve
hetni iránta a’ H azai s Külföldi Tudósítások 
hivataléinál. (3 )

(2) Árverés vísszahuzása. .r 7dik
augustusra Török Sz. M iklós mezővároséiban 
m eg h a tá ro zo tt, és k ih ird e te tt ser- és pálin
ka háznak lic ita tió ja  ezennel visszahúzót- 
tá tik . (3)

(2) Orvosi hivatal megürüiése.
Tettes Szalhmár vármegyében kebelezett sz. kir. 
Bánya Felső Bán) a városban a’ rendes or\o- 
si hivatal, melly 300 pengő forint esztendei fi
zetéssel, 50 for. szálláspénzzel, és 12 öl tűzi 
fával van egybekötve, megürülvén; az azt el
nyerni kívánók folyó esztendei September 14kére 
az említett városi Tanács által meghivatnak. 
Költ Felső Bányán, julius 20kán 1837. tartatott 
tanács ülésből. H itte r  A la jo s ,

Főjegyző. (3)

(2) Sebészi állomás. A’ nagyméltó.
ságu magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből 
Gruszl Aloiz elhunyta által megürült Temesvá
ri kir. kamarai sebészi hivatalra melly 300 pengő 
forintnyi évdijjal, 75 p. for. lakbérrel, 17 pozs. m. 
búzával, 18 p. m, kétszeressel, 50 p. in. zab
bal, 12 öl kemény' tűzifával, ’s 264 mázsa szé
nával van összekapcsolva, ezennel hatheti cső
dület hirdettetik olly hozzáadással; hogy' az il
lető föl) amodók bizony itványaikat a‘ temesi kir. 
kamarai kormányzáshoz hat hét alatt nyujtsák- 
be. Budán , julius 21 kén 1837. (3)

(2) Hirdetmény. A’ nagy méltóságú
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből az 
esztergomi primatialis jószágokban a’ múlt és ez 
évi juh- és bárány-gy apjú bérmentesen Pozsony
ba szálittatván eladásul hirdettetik, és pedig:

a) 363 mázsa 10 | juh- és 31 mázsa 5 1 | 
}£j bárány-gyapjú 1836dik évi.

b) 356 tnazsa 55£ juh-, és mintegy 30 
mázsa bárány-gyapjú 1837dik évi.

Ezen gyapjú a’ pozsonyi primatialis rak- 
helyekbrn megtekinthető*

Venni akarók írásba foglalt bizonyos szám
inál kitett ajánlataikat saját kezükkel aláírva, s 
pecsételve minden é ti g)apju eránt külön legfel
jebb folyó esztendőnek augustus 23kán a’ magyar 
királyi udvari Kamara’ elnökségéhez kéretnek 
beküldeni Budára. Szükség még az ajánlatokhoz 
csatolni a' budai kamarai főfizető hivatal, vagy' 
akánnelly7 király i hdrmiezad, vagy sóház ar
ról! bizonyit\ anyát, miszerint a" bánatpénz, melly 
készpénzbe, vagy status papírokban keletszerin- 
ti becsükhöz képest fogad(atik-el, és az egész 
ajánlott ármennyiség 10 pcentjét é r je -e l , vala
mint szinte az ajánló lakása körülményes leírását.

E* ti) ilatkozatok folyó esztendőnek nugiis- 
tns 2 íkén fognak felbontatni, az illető biztosság 
előtt és a’ legtöbbet ígérővel a’ szerződés azon
nal megköttetni; a’ többinek pedig a’ bánatpénz 
visszaadatni A’ kitűzött határidőn túl leendő, 
vagy a’ föltételeknek meg nem felelő ajánlatok 
tekintetbe nem vétetnek.

A’ legtöbbet Ígérő a’ szerződés’ aláírásakor 
20 póentig egészitendi ki bánatpénzét, és ez az 
egész vétel árhoz irányozva 20g cautio gyanánt 
fog tekintetni , ’s a’ gyapjú átvétekor minek 
September lökéig megkell történni, az utolsó fi
zetés-járadékba tudatni

Ég) éberánt csak 2pcentny i elmérülés (Ein- 
wag) engedtetik meg, ’s a’ gyapjú • zsákokat 
vételáruk szerint tartozandnak kifizetni a’ vevők.
A’ gyapjúnak megmázsálása átvétekor egyedül
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esak a’pozsonyi primatialis tisztikar jelenlétében
történhetik meg. Budán, Szent Jakab hava’ 29- 
kén 1837. _______________C£)

(3) Mérnöki hivatal. Tekintetes
nemes Zala vármegye részéről ezennel közhírré 
té te tik : hogy e’ megye fő mérnöki szolgalatja, 
400 pengő for. esztendei rendes fizetéssel, 120 
p. for. szállásbérrel, 24 öl tűzifa járandóság
gal, megiircsült légyen; mind azok tehát, kik 
ezen szolgálatot felválalni kívánnák, ezennel 
közönségesen ’s nyilván nieghivattatnak , hogy 
ebbéli szándékjokat a’ m érnöki, vízm érői, 
vízépítési és építői tudományokban jártos* 
Ságokról, ’s magok viseletéről szól ló hiteles 
bizonyság-levelekkel ellátott kérelem leveleik
kel e’ megyének első alispányának legfeljebb e’

folyó észt. Szent Mihályhó' 25dik napjáig 
bejelentsék. Melly után a ' kinevezés a’ megyé
nek nagyméltóságu főispánya által teljesít* 
tetni fog. (3 )

(5) Árverés juhok és lovak iránt.
Méltóságos gróf Eszterbázy Mihály tallósi ura
dalom gazdaság hivatala közhírül adja, hogy f. 
észt. augusius 7kén reggeli 9 órakor Tallósou 
közel CsallókÖzhez ’s egyóra járás Galánta 
mezővárosától fölöttébb való 1. 2. 3 *s 4. esz
tendős 1500 anyabirkák 1000 iirü k , és 600 
idei anya 4s ürü bárányok valam int is 10 
anyakanczák és egynéhány csikók televérü an
gol monyasoktól származandók a’ legtöbb Ígé
rőnek kifizetés mellett elfognak adatni. (^5)

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak5 sorshúzása.
mellynél

m inden n yereség  ítés pénzben  ,
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első fonyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat, 
m ellyért váltságul ajánltatik 300,000 for. V. ez.; 

a’ második fonyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy váitságul 50,000 for. V. ez.

A' többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25.000, 12,500 , 6,500 , 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,

1,750, 1,500, 1,000, 500, ’stb. és
4,000 darab arany ,

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt
5 0 7 ,5 0 0  for. v. ez. vagy 3 0 3 ,0 0 0  for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valam int a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

1 0 3 . 0 0 0  forintot v. ez.
A’ következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok’ száma öszvesen csak 132,000 da

rabot tesz.
Hogy azon 507,’00 forintnyi nyereségek, mellyek e' lotteriában foglaltatnak, mind* 

nyáján kész pénzben á llanak , ’s abban semmi névszerinti becsli sorsok nem kináltatnak.
Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 

kap az em ber, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.



Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valamint a1 veres ingyen-nyerő sorsok is , meliyek 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, meliyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga ju talom -sorsot kap , mellyck- 
nek legalább 1000 darab aranyat kell n y ern iek ; *s hogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 12% for. v. ez.
Coith D l. Jia és társ.

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
bájában és Liedeiiiaim B. Ferencz rőfös kereskedésében, ,,a’ szép m agyarnéhozn

(3) Hirdetés. A’ nagyméltúságu m. k. 
udvari Kamara rendeléséből, a’ kir. koronái 
és kamarai uradalmakban az idén n y ír t ju h - 
és bárány-gyap jú , bérmentve Pestre szállítva, 
eladandó ; u. m.

a. ) Az Ó-budai koronái uradalomból mint
egy 42 mázsa juh- és 7 mázsa bárány-gyapjú.

b. ) A’ diósgyőri koronái uradalomból mint
egy 45 mázsa juh- és 4 mázsa bárány-gyapjú.

c. ) A’ Sz. andrási uradalomból a’ Bánátban 
24 mázsa juh- és 2 mázsa bárány-gyapjú.

d. ) Az aradi uradalomból mintegy 44 má
sa juh- és 4 mázsa bárány-gyapjú.

e )  A’ kulai uradalomból Bács vármegyében 
mintegy 17 mázsa juh- és 2 mázsa bárány- 
gyapjú-

A’ venni kivánók, meghatározott és számok
ban kijelentett ajánlataikat, saját kezükkel alá
irt és megpecsételt nyilatkozásaik á lta l, mind 
külön mindegyik uradalombéli, mind öszvesen 
az egész gyapjú mennyiségre nézve, legfeljebb 
folyó észt. augustus’ 23káig a’ m. kir. udvari 
kamarai nagymélt. Elólülőségéhez Budára bekül
deni ne terheltessenek. Ezen nyilatkozásokhoz 
kell mellékelni a’ budai kamarai fő fizetőhivatal
nak, vagy a’ pesti sótisztségnek bizonyítványát 
a’letett bánatpénzről, melly kész pénzben vagy 
statuspapirosokban az ajániott árr’ 10 procent- 
jét tegye, és az ajánló’ lakása jegyeztessék-fel.

A' nyilatkozások’ felnyitása folyó észt. au- 
gustus 24kén megbizottság által fog végrehaj
tatn i, és a" legtöbbet ígérővel a’ szerződés tüs
tént megköttetni, a’ többieknek a’ bánatpénz 
késedelem nélkül visszaadatván.

Azon ajánlatok, meliyek a’ kitűzött határ
nap után érkeznek, vagy a’ fentebbi kivánatok- 
nak nem felelnek-meg, nem fognak tekintetbe 
vétetni.

A’ gyapjú részint a’ pesti sóházépületbe, 
részint az Ó-budai tiszttartói udvarba fog rakat
n i, hol azt augustus’ lökétől kezdve az árverés 
napjáig meg lehet nézni.

A’ legtöbbet Ígérő, a1 kötelezvény’ aláírá
sakor, bánatpénzét a’ summa 20 procentjéíg 
tartozik kipótolni, melly 20£ cautio gyanánt 
tekintetik, és az öszves gyapjú’ által vételekor, 
mellyet September’ lökéig el kell hordatni, az 
utolsó fizetési summába fog számíttatni.

Egyébiránt megjegyeztelek, hogy csak 2 
procent apadás ( Einwaage)  engedtetik, és 
hogy a’ gyapjúzsákok’ á rrá ta’ vevőknek ki kell 
pótolniok, kiknek szabadságukban álland, a’ 
gyapjút az által vétel előtt egy Ó-budai uradal
mi tiszt’ jelenlétében, megmázsáltatni. Budán 
julius 18kán 1837. (3 )

(2) Kos-eladás. Jövő pesti János 
Fejv. vásár alkalmával a’ méltóságos gróf Hu- 
nyady József juhnyájából prima electa ’s super- 
electa hágókosok üllői utczában köz telken sza
bad kézből eladandók lesznek. (4 )

Pénzfolyamat : Becs, aug. 2kán: 5 petes statuskötelez. 
1()5£; 4 petes 1(U)2; 3 petes 77f; 1834diki status 
köles. 579|; 2  ̂ petes béesvárosi bankóköt. 66T\ ;

Dunavizállás: aug* 3kán : 10* 6JU — 4kénj: 1(F
qO qW

G a b o n a á r  P e s t  ’s m ás v id é k i v á ro s in k  p ia c z in  p o z so n y i m érő je  v á ltó  g a ra sb a n .
j u j .  1837. !  b ú z a k é t s z e . r o z s  | á r p a  | z a b I k u k u r .  k ö l e s  | l  J u l .  1837.  1 b ú z a k é t s z e . r o z s |  á r p a z a b ; k u k u r . | k e l é .
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T U D Ó S Í T Á S O K .
1 2 . szám* P e s t e n  szerd án  B öjte lé lió  8kán  1 § 3 T .

Magyarorszűg cs Erdély ([kinevezések; kamarai híradás; status-loíteria; Durcsák. János püspök, Dóczy Antal ezredes, Mandely ma
gyar Diogenes, meghaltak; Tartler János úr nemes tettei; szembetegség Horvátországban; tűzkármentö társaság; gr. Széchenyi Ist
vánnak lia születik; ’sat.) Nagybritannia (Teei’ űr’ glasgowi beszéde; gróf Roszlyn meghalt; angol hírlapok a’ franczia kam. vita
tásról; w hig ’s conservativ-lakomák ; ’sat.) Franc/.iaórszág (új törvényjavaslatok; influen/.a ; Enfantin; vám -’s népesség-st?jtístika ; 
bretagnei styiben készült felírás; ’sat.) Olaszország. Portugallia (k. végzetek; revolutiós mozgások; ’sat.) Amerika (congressús; me- 

xicoi hírek; sat.) Hollandia. Spanyolország ([cortes-vítatások; hadi hírek; barcelonai mozgások; ’sat.) Németország.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. k. Felsége mult dec. 2 Id. költ legfensőbb 

határozatában Abrudbányai tanácsos Aranyosrákosi 
N a g y  J á n o s  urat ugyanottani főbírói hivatalá
ban, mellyre az unitaria vallás részéről szózatok" 
többségével választatott, kegyelmesen megerősíteni 
méltóztatott.

0  cs. k. Felsége, hogy a1 Nagyváradi görög 
cathol. píispók m. Vulkán Sámuel úr által újonnan 
alapított Nagybelényesi gymnasium, az alapító kí
vánsága szerént köz tudományos intézetek közé 
számláltassék határozni kegyelmesen méltóztatott.

A" szebeni k. kam. főfizetó hivatalnál eddig 
volt pénztárnok C z ie k  János ugyanott ellenőrré 
neveztetett. — Az érd. k. kincstári tanácsnál egy 
bányászi concipistai hivatal megüresiilt. — A" za- 
latnai főércz-olvasztó próbáló hivatal, valamint a" 
verespataki bán) ász-írnoki tisztség is megüresiilt.

Az országosan tisztelt nagy hazafi Gróf Szé
chenyi Istvánnak folyó febr. 3kán fia született. Neve 
István B é la  Mária. így hát szabad reménylenünk, 
hogy a" n a g y  S z é c h e n y i,  ki dicső tetteiben 
örökre élni fog, atyai "s ősi erények által honsze
re tetre lelkesülendő magzatok nélkül sem fog ki
halni.

Z á g r á b .  Hivatalos tudósítások szerént Vá
rasd vmegyében Chret és Verbanczi helységi lako
sok közt szembetegség ütött-ki, melly nehány ese
tekben wl érzések legnemesbikének , a’ szemvilág
nak elvesztésével végződött. A" kiküldött orvosok 
ítélete szerént e’ betegség a" szem" bizonyos gyú- 
ladásában áll, mell) et a’ jelen-téli levegő gyakori 
hirtelen változása okoz, gonoszabbá teszik pedig 
sok embereknek szoros, melegen tarto tt, füst és 
más ártalmas kigőzölgésekkel teli szobákban együtt
lakása, a" szeszes italokkali visszaélés, és a* nem 
czélszerű házi szerek. Hogy e’ gonosz betegség to
vább terjedése hovahamarébh meggátolta sék, az 
iliető tiszthatóságok által minden szükséges előrend- 
szabások megtétettek, az egészségesek különválasz- 
tattak a’ betegektől "s ezeknek számára Krapinábau j 
egy külön orvosi felvigyázat alatt leendő hely ren- [ 

Első Féleszleudó*

deltetett. Mihez képest az egészség helyreallasát 
minél elébb reménylhetni.

Mltságos és főtisztelendő Kis-Szlatinai Durcsák 
János úr, választott Sardicai püspök, Eger várárul 
neveztetett Boldogságos Szűz prépostja, és Egri ka
nonok, sokaknak jótévője elhunyt Egerben Boldog- 
asszony hava 3 1d. napján, életének 66d. évében; 
kinek hideg tetemei Böjtelő havának 2dik dél
utáni négy órakor Nagyméltóságú Pátriárka Egri 
Érsek által igen nagy számmal megjelent végső tisz
teletet tévők között az Egri Szent-Ferencz tiszte
lendő Szerzetnek sírboltjába díszes szertartással el
takarít attak.

Az Egri főkáptalan f. február. 3dikán minden
kor gyakorlott jogánál fogva az elhunyt m. D ur
csák János úr helyébe az Egri várról nevezett Bol
dogságos Szúz prépostjává szavazatok többségével, 
Mélt. Bezdédi és Kis-Bákai Báró B é m e r  L á s z ló  
apát, "s kanonok urat választotta.

K á r o ly  v á ró  sb a n januárius 17dikén el
hunyt cs. k. ezredes és ottani várparancsnok m. 
D ó c z y  A n ta l  úr.

S e lm e c z e n  január ISdikán kimúlt e" világ
ból V e le m p a y  István k. bányatanácsnok úr.

P a r is b a n  a* magyar Diogenes Mandely, kit 
az angolok és francziák Mentelinek neveznek , múlt 
dec. 11 dikén meghaláiozott. Hasznos Mulatságink 
bővebben fognak róla szólani.

B ra s s ó  január lődikén. T a r t l e r  J á n o s  
kir. tanácsnok úr 0  Nagysága Brassóiul olly hosz- 
szas távolléte alatt sem felejtkezhetett-meg boldo
gult attyáról, születési helyéről, sem rokonairól; "s 
a"tegnapi napot, jan. 14két Brassóra nézve ünnep
pé változtató, mellyen t. i. a’ minden házi és pol
gári erények’ alapja, a’ szülék iránt tartozott gyer
meki szeretet és tisztelet erénye nyilván "s példásan 
ünnepeltetett. Szent volt előtte és szent most is nem
zőjének hamva, — "s a" múlt század 69dik eszten
dejében elhunyt tiszti-litoknok, az itteni eath. te
metőben az élet viharaitól mentien n)Ugovó atk á
nak szép emléket, melly a" szülék iránt tartozott 
gyermeki szeretet és tisztelet" emléke, állítatott, 
azt január ISdikán ünnepiesen, számos brassói poi-
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gärök' jelenlétében felszentefteté, —  nem csak, 
hanem másnapi jam ü k é n  a’ nagy cath. plébánia- 
egyházban fényes requiemet tartatott, mellyen a’ 
•cs. k. katonaság, az itteni tiszt visel őség és polgár
ság több tagjai kegyes buzgósággai jelen valának. 
Nagyon emelte az ünnepiséget azon velős beszéd, 
mellyet a’ Romai Ejtszakáiról esméretes, nagyér
demű Fennfalusi Kovács Antal városi plébános és 
esperes úr remek előadással német nyelven tartott. 
Szavai szívnek és érzésnek, egy fensőbb lelkes szó
noklatnak szavai voltak, mellyek szívet, lelket in
dítanak, ’s a’ szülék iránt tartozott gyermeki sze
retet és tisztelet erényét legszebb példák által épü
letesen oktaták. Meg kell még említeni, hogy kir. 
tanácsnok Tartler János úr Ő Nagysága, más, itte
ni vérrokonival közlőtt nem csekély gyámolításit 
elhallgatva, a* helybeli elemi oskolának és szegé
nyek’ kórházának 1600 azaz e z e r  h a ts z á z  vez- 
f  o r i n t o t volt kegyes ajándékozni, ’s így nemes ér
zelmeit hazaíiai a’ brassóiak iránt tettel is kimuta
tó. Annyival szebb példája ez a’ hazafi érzelemnek, 
minél kevésbé volt u azok iránt illy háládatosságra 
kötelezve. Mert még serdülő ifjúságában odahagy
ta Brassót a’ tisztelt kir. tanácsnok ú r , és mint 
szász, szerencséjét ’s boldogulását az érdem-utján 
keresvén, végre a’ magyar nemességet is nem a’ 
szászok között, nem itt Brassóban, hanem a’ dicső 
magyar Nemzetnél nyerte. A’ tisztelt tanácsnok úr 
kimúlt hitvesének is Fejérvárott 1836ban Septem
ber, leányának pedig Becsben 1831 aug. hónapok
ban díszes sírkövet állítatott.

N y i t r a  városában mult januárius 2ldikén 
Malinovics Erzsébet, Blanár Pál’ Özvegye bárom 
gyermeket szült. Az első szülött leányka 22 hü- 
velknyi, az utána csak hamar érkezett leányka pe
dig 20 hüvelknyi; a’ 3dik fin, ’s 15 hüvelknyi volt. 
Az első és utolsó elhaltak ’s egy kegyes úr által ke
resztényi módon takaríttattak-el. A’ középső leány
ka életben m aradt; tökéletes termetű , Tszép arczT* o- 
násai vannak, ’s hajjal jött e’ világra. Az elhaltak 
vele tökéletesen eg3 ező arczuak voltak.

P e s t .  A’ tavaszi lágyságu levegő ismét ke
mény fagyra változott. Febr. 4ke óta folyvást erős 
hidegül.k van. Dunánk jégtől zajlik, ’s a’ két fővá
ros közti átjárás igen keserves.

A’ cs. k. tüzkármentő társaság januárius 30di* 
kán tartá Bécsben 13dik közgyűlését báró Geymül- 
ler elnöksége alatt. Az előterjesztésekből kitetszik, 
hogy a’ társaság’ 1836diki tiszta jövedelme 27,115 
for. 5 kr. pengő pénzben.

Az 1834d. cs. k. költsön febr. lsőjén Bécsben 
végbevitt sorshúzásakor következő seriesek húzat- 
tak-ki: 20, 37, 41 , 7 7 ,9 0 ,1 3 7 ,1 6 7 ,1 8 5  , 249, 
261, 278, 322, 378, 425, 416, 479, 503, 525,

629, 645, 65« , 6 7 3 ,6 7 9 , 710, 714, 760, 770, 
835, 8 5 3 ,9 1 7 , 1035, 1084, 1120, 1184, 1240, 
1212, 1253, 1259, 1270, 1359, 1574, 1677,
1691, 1695, 1697, 1701, 1731, 1757, 1818,
1864, 1886, 1901, 1910, 1931, 1958, 2054,
2184, 2251, 2258, 2288, 2334, 2346, 2404,
2475, 2484.

N A G  YB IjJTA N N  IA .
(Peel úr giasgowi bészédének vége:) Jól tud

tam , hogy ha majd az első mámor, a’ nagy válto
zások természetes következése, eloszlik , eljó az idő, 
mellyben Anglia, és Skóczia intézvényeinek védel- 
mezésére felkel. Ha akkor nern kételkedtem, miért 
ne reményleném most, hogy mi mindnyájan össze- 
sereglünk ezen intézvények védelmére # A’ nagy 
változásokból támadt mozgások lassúdul kezdenek, 
a’ külföldi esetek felforgató befolyása fogy, a' ^di
cső napok“ vak csábjai elvonulnak szabad szeme
ink előtt. A’ nép érzelmei ismét a’ régi szokáshoz 
hajlanak, mclly alatt előríeink felnőttek. Visszatér 
a’ tulajdon eránti tisztelet és a’ régi intézvények- 
hez ragaszkodás. Igenis, e’ teremből egy szellem 
fog kimenni, melly akkor is é l, mikor ezen épü
let már semmivé lett; melly éljen is folyvást, s e ’ 
napra emlékezve, az egész országra hasson-ki, a’ 
bátortalanokat erősítse, a’ kétkedőket bátorítsa, 
minket emlékeztessen, hogy a’ szerencsés napok
ban nem szabad megfelejt keznünk a’ fogadásról, 
mellyet az elcsüggedés idejében tettünk, ’s teljesí
tenünk kell, a’ megpróbálás korában adott ígérete
ket; erősítse mindnyájunk akaratját, háríísa-el a’ 
sérelmeket, javítson a’ hol lehet, mi pedig hívek 
maradjunk azon érzelemhez, melly a’ nemzeteknek 
legjobb védfala, ’s mutassuk-meg a* világnak , hogy 
régi intézvényeink minden megtámadásnak ellenáll
hatnak. Ezen intézvényekre fog támaszkodni a* 
brittek büszke királya, kétszeresen büszke pairei- 
ben, kik legközelebb állnak a’ thi ónhoz, ’s ezzel 
egykori eredetűek, a’ gazdagoknak megfosztás a’ 
szegényeknek elnyomás elleni védelmére. A’ revo- 
Iutiónak szemfényvesztő zászlója sohase lobogjon 
régi intézvényeink romjain. Ezután is a’ zászló le
begjen felettünk, melly a’ csaták zajában és a’ ten
ger viharaiban ezer évek óta megállóit. A’ hit, mellé
nek fentartása az alkotvány három ágának köteles
sége, mellynek védclmezésére a’ királyok meges
küdtek, a’ monarchia, a' lordok háza álljanak-fel 
állandóul, terjesszék folyvást a’ szabadság áldásait, 
’s a’ protestáns nép meggyőződéseiben, érzéseiben 
és hajlandóságiban mindég mélyebb gyökereket ver
jenek. — A’ nemes baronetnek e’ beszédét buzgal
máé és sokáig tartó tetszés követte.

Minél közelebb jő a’ parlament megnyitása, 
annál több politikai lakoma tartatik ’s egy nap se



imiiik-el nélküle. Déli Devonshire conservativi 
jan. I9kun Tofneszben vendégelték-meg követei
ket, sir J. duller és M. E. Parker urakat. Liver
pool refbrmegyesülete is ugyanazon nap adott ünne
pélyes ebédet Ewart urnakés más szabadeluiü kö
r te k n e k  tiszteletére, a’ pompásan ékesített am- 
pliiibeatnimban, mellynek páholyából deli asszony
ságok nézdeitek atlyaik ’s férjeik evését és ivását. 
A' szónokok sir R  Peel glasgowi beszédével bíbe
lődtek. Ewart úr többek közt így nyilatkozott: 
„Sir R. Peel azt mondta a' skótoknak, hogy neki 
elhatározott szándéka, a1 régi alkotvány mellett 
állhatatosan maradni. A1 régi alkotvány fogalmát, 
fájdalom, feledte meghatározni. Érdemes skót ba
rátaink azt mondhatták volna neki, hogy az ország 
történetét vagy nem olvasta, vagy elfelejtette. Az 
igen tisztelt baronetnek ugyanis tetszett arra nem 
emlékezni, hogy országunk alkotványának kitűnő 
charakterét az önalkalmazás az idő kivánatihoz, nem 
pedig a’ változhatlanág teszi. Valóban régi alkot
vány ! Hát Wellington hg. kit a’ fejedelem kocsi
sának neveztek, a’ fő egyház kiabálásinak daczára , 
nem szórta-e szélnek a' koronázási esküt, ’s ÍV, 
Györgyei nem erősítette-e meg a’ katholiknsok 
bilijét ?“ (harsány tetszés.) Gisborne úr még vasta
gabban fejezi e-ki magát. „Sir Robert, úgy mond, 
különben előre vigyázó férfi, ’s mester a’ szónok- 
ságban, miért nem is akartam hinni szemeimnek, 
midőn glasgowi beszédét a’ hírlapokban olvastam. 
Illy balgaságot nem vártam volna tőle. A’ lordok, 
mondá a* tiszteletre méltó, istennek, ’s lélekisme- 
retüknek tartoznak felelettel. Fieschi is tartozott 
ezzel, (halljuk! lármás tetszés.) E’ felelőség mind- 
azálta! igen rósz védelem volt Lajos Fiiepre, Treviso 
hgre, és a’ többiekre nézve, kik az ő alattomos 
lövésének áldozatjai lettek. Szerencsére még is nem 
enipán istennek éslélekismeretének tartozott felel
n i, hanem a’ törvénynek is, mell) őt megragadta 
és vesztő padra küldte. Semmi különbség sincs-e a’ 
lordok és követek felelősége közt? De hallja csak 
baronet uram ! ha az alsó házi tag nem felel-meg 
kötelességének, a’ nép felmond neki; a’ köteles- 
seggről megfeledkezett lord pedig, a’ mosdani in- 
tézvény szerint, bár.taiian marad ülve parlamenti 
székén, (halljuk!) Ez nagy különbség, mellyet 
elhallgatni baronet úr jónak talált; és ennek , ba
rátim , másként kell lenni, ’s ez másként is fog 
lenni.“ (harsogó tetszés) „Igazság Irland iránt“ volt 
továbbá a’ fő beszédtárgy. „Megmutatjuk O’Con
nell úrnak , kiáltá Gisborne, hogy ő igazságtala
nul tón az angol szabadelmíiekke!, midőn ezeket 
hona eráivti hidegséggel vádolta.“ Ewart úr igy 
végzé beszédét: „Mi közönséges politikánkat ille
ti, én egészen meg voltam ’s vagyok győződve

arról , hogy ennek egyenes czélja, honunk ígett 
feudális intézvényeit eltörtem. A’ melly ministen- 
um nem e’ ezék tartja szeme előtt, utoljára csak
ugyan át fogja látni, hogy rosszul számolt.“ — E’ 
vendégségnél még fontosabb volt a’ Leedsben jan. 
ISkán tartatott reformebéd, hol két ezernél töbh 
vendég gyűlt össze, ’s köztük valának Molesworth* 
Shiel uu. és Morpeth 1. irlandi főtitoknok.

A’ Times illy gyalulatkm rajzolatot ír a’ ml- 
nisteriumról: „Melbourne 1., egész világ tudja, nem 
egyéb életbe való kellemes férfinál. Lansdowne 
marquis egy hajlongó porczcllánalak. A’ vendégsze
rető Holland 1. jó ebédek martyrja. A* szegény Gle- 
nelg báró majd ollyan mint egy molyette párna. 
Palmerston 1. miután húsz év óta minden ministe- 
riumnak csizmatisztítóként szolgált, most az isteni 
gondviselésnek alcselédje; társa pedig, Spring-Riee, 
kevéssel jobb az ízetlen főzeléknél, mellyet kiki sa
ját ízlése szerint főzhet vagy ránthat. Mi van még 
hátra no ? Éj itt van még az admiralság isM intogr. 
elnöksége alatt, kinek igényei a’ megérniíttetésre 
egyedül abban alapulnak, hogy egyszer sir Walter 
Scott latin versében mérték-hibát fedezett-fel. Bel
ső statustitoknokunk „D. Carlos“ szerzője, egy sze
rencsétlen dramairó, ki megunván a’ színházi desz
kákon lehető elhíresedés után törekedni, most más 
deszkákra fordítá erejét, mellyeken erkölcsi nemit 
polgári szomorú darabot játszik. Itt van továbbá 
a’ kereskedési minist éri um fontos és szövevényes 
ügyeivel, valami Poulet Thompson úrra, egy alsó 
osztályú oskolai theoreticusra bízva, kinek Irelyze- 
te , durva gúny társainak megkülönböztető tehetsé
gére nézve a’ kereskedési dolgokban. A’ többi sta- 
tusosztá!) ok néhány literariai nyomorékok, ötö
dik rangú novellairók, mintMuigravel., vagynya** 
vályús sonettirók, mint Morpeth 1, kezeiben van
nak, Hawick viscount pedig, magának szűk segédé 
forrásai lévén, első szüluttségi jogát zsebeli-ki, ’s 
hivatalosan attyának elzálogosított érdeméből él. 
A’ lordkanczellár. . .szegény férfi! ne szóljunk róla 
semmit se,“

A’ ministen M. Chronicle, Guizot úrnak a’ 
Spanyolország cránfi franczia politika felett a’ kö
vetkamarában mondott beszédéről igen nem ked- 
vezőlcg ítél. A’ két főszónok, úgy mond, Thiers 
és Guizot mi. beszédükben kifejíegették a’ két po
litikai rendszert; de mind a’ két beszéd mélyebb, 
és sokkal telvébb magas történeti nézetekkel, mint
sem a’ franczia kamarára nagy benyomást tehetett 
volna. Thicrs úr beszéde inkább tanulásra méltó 
iromány, mint hallgatókat elragadó előadat. Guizot 
úr igen messze maradt hatalmas versenytársától* 

j Thiers úr olly véleményeket, eszméket fejlett-kí* 
mell) eket ó a’ spanyol polgárháború kezdete óta

)(
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érzett, vallott és kivívni igyekezett. Ellenben Gui
zot úr véleményei csak a’ ministeriumba léptekor 
keletkeztek, ’s az ő beszéde csak ezen állítmánynak 
védlete: „Egy minister Örömest marad a’ hivatal
ban.“ Guizot úr semmit se aggódik Spanyolorszá
gon ’s szabadságán, valamint a’ négyes szövetségen, 
és Európában a’ szabadság elhaladásán se. Ocsak 
ura félénk és óvakodó 'politikájának védszónoka. 
Okoskodásai is mind iily színűek; az önmeggyő- 
zódésnek semmi heve sincs bennök, és ámbár a’ 
kamara félénk ’s oktatlan önszeretetének igen hí
zelegtek, buzgalmas tetszést még se fakasztottak. 
Mivel Spanyolország juste-milíeu-kormányt nem 
szenved, tehát Francziaországnak nem kell rajta 
segítenie! Ebből áll Guizot úr hosszú beszédének 
rövid értelme. Mintha bizony valamelly ország, 
vagy maga Francziaország is , polgárháborúban 
juste-milieu-kormányt eltűrhetne. Valóban e’ mi
nisten beszéd illy nagy politikai kérdésről olly szük- 
szivűséget árul-el, millyet még Guizot urnái se ke
restünk volna. Passy ú r , nyugott fejtegetésében, 
igen jól eltalálta a’ dolgot. — Más részről a’ tory 
Standard és Times Guizot úr beszédében tökéletes 
igazolását látják a’ Spanyolország eránti franczia 
politikának.

Hereford grófság esküttjei előtt e’ napokban 
egy kenyérlopással vádolt koldus jelent-ineg, ki 
egy háznál alamizsnát kért, mi megtagadtatván tő
le , a’ szavakkal, hogy valamit csak kell kapnia, 
a’ kenyérnek ment, \  egy darabot elszelt belőle. A’ 
jury vétkesnek találta a’ szegény em bert, ’s mint 
erőszakos rablót hét évi deportatióra ítélte. (El
lendarabja a’ straszburgi zendülők felmentésének.)

Fifeshireben, jan. 18kán, inlázzá változott in
fluenzában holt-meg Roszlyn gr. pair, generál és 
a’ skót cancellári törvényszék igazgatója, életének 
75 évében. Az elhuny t Kirkcaldynak whig követe 
volt barátjával Foxal; a’ felső házban is e párthoz 
tartozott, de később Wellington hgnek, miután ez 
a’ katholikusok felmentése mellé nyilatkozott, hév 
barátja és pórthíve lön. Nehány hét óta sokan el
haltak a’ fensőbb osztályból, nevezetesen; Montro
se hg. Exeter marquisné, Roszlyn ’s Arran grófok, 
Weymouth viscount, Audley báró, sir F. C. Pon- 
sonhy, sir M. S. Stew art, sir W. Macmáhon ’stb.

Sok gyárak munkásai felhagytak a’ munkával, 
hogy nagyobb munkabért .csikarhassanak-ki; sőt 
Manchesterben az is történ t, hogy egy gyármozgo- 
nya meggyűlvén, a’ munkások körülfogták az épü
letet, ’s a’ tüzet oltani nem engedték. Az illy féle 
embereknek egyik gyűlésében, Manchesterben, 
Stephens nevű pap illy' nyilatkozásra vetemedett: 
,,A’ helyett hogy a' baromi munkásokról locsognak, 
inkább tanulnának a’ baromi urak e’ malommű le

égéséből. Erősen meg vagyok győződve , hogy ha 
Angliában valamennyi gyárak meggy új tatnának, 
munkásaik kilencz-tized része nem cselekednék kü
lönben , mint ezen manchesteri munkások cseleked
tek. Ha én gyár rabszolgája volnék — ekkor mind 
a’ két kezét nadrágzsebeibe dugá — ’s egy iily moz
donyt lángok közt lá tnék, kezeimet egy hüvelyk- 
nyivel se emelném feljebb ,1 mint most.“

A’ bombayi újság írja , hogy Dinschaw Fur- 
dondsehi név ü ifjú parsi honába visszatért Angliából, 
hol négy .évet töltött kereskedési és közönséges 
míveítség szerzéséért. Atfyának erköltsi bátorsága, 
miként fiját, a’ nemzeti előítéltetek daczára, okta
tás végett legelső küldé olly messze országba, igen 
magasztaltatik. — A’ kormány még nem hagyott
fel az Eufratesen létesítendő gőzhajói kapcsolat 
tervével.

Az influenza már Irlandban is kiütött. Dublin 
négy ezernyi őrseregéből 1400 fekszik benne,

London nevelési társasága biztosságot nevezett 
Mary lebone városnegyed nevelési állapotának meg
vizsgálására , ’s a’ biztossági tudósításból az jó -k i, 
hogy 578 háznépnek 1575 gyermeke közül csak 
510 jár oskolába, a’ többi nem oktattatik. Ataljá- 
ban 747 tud írni ’s olvasni, a’ többiek pedig egé
szen tudatlanok. Az említett 578 háznép közt 324- 
nek csak egy egy lakszobája van.

A’ parlament jan. 31 kén biztosság által fogott 
' megnyittatni; mert mint a’ Brighton Gazette Írja, 
O Felségük, a’ ködös idő ’s influenza miatt, csak 
febr. 23kán szándékoznak Londonba menni; mi 
egyébiránt Gloucester hgné egészségétől függ. A’ 

í király igen egészséges, de az udvari dámák közűi 
sokan betegek az influenzában, melly egyre dúl. 
Sokan el is halnak benne.

FK A N C ZIA O R SZÄ G .
A’ követkamara jan. 14ki ülésében a' minis- 

terek több törvényjavaslatokat terjesztettek- elő. 
Majd a’ hadminister így szólalt-mcg: ,,A’ társaság 
csendessége és bátorsága a’ hadsereg becsületétől és 
fenyítékétől függ. Láttuk, városainkban a’ politikai 
egyesületek miként csábíták-el katonáinkat a’ fenyí
ték mellőzésére. A’ hijányos lön ényhozáse’ katoná
kat kivet'e a’ hadi igazság, az ezredi törvényszék alól, 
pedig egyedül ez által juthatni hasznos köv etkezmé
nyekre. Ha a’ katonák katonai törvényszéknek, 
a’ polgárok polgári törvény széknek adatnak-át, úgy 
minden visszatér maga természeti rendjébe, ’s a’ 
tulajdonság változtatásából nem következik büntet
lenség. De azt mondják, bogy a’ katona majd meg 
fog büntetni, a’ polgár pedig felmentetik. Azonban 
* z csak azt bizonyítandja, hogy egyik részen bűnös 
van, másikon ártatlan.“ (morgás különféle értelem
ben.) Ezután felül vasa egy törvényei vaslatot, melly
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szerint a’ büntető törvénykönyv I. része Itt. czik. 
úgy fogna módosítatni, hogy a’ polgári és katonai 
együtt vétkezők elkiilönözve ítéliessenek-mcg. A’ 
katonák hadi, a’ polgári karba tartozó személyek 
pedig polgári törvényszék elibe idéztessenek.

A’ követkamara jan. U4ki ülésében a’ polgári 
’s katonai bűntársak pereinek elkülünzéseeránti tör
vényjavaslaton .kívül még egy terjesztetett-elő, 
melly a1 septf mberi törvények következésében , 
deportatio helyének Bourbon szigetet je!eli-ki.

Persil ú r, igazságmin istef, a’ pairkamara jan. 
25ki illésében azon törvény módosítására, melly a’ 
status bátorsága elleni merészlet be nem jelentésé
re az ISlOki büntető törvénykönyvben szabott bün
tetést cltörlölte, egy törvényjavaslatot terjesztett
éin, melly szerint mind az , ki a’ király élete el
leni összeesküvésről valamit tud , ’s 21 óra alatt be 
nem jelenti, fogsággal fenyítetik , ’s e’ büntetés alól 
ki nem mentetik azon állítással, hogy az összees
küvést gátolni igyekezett, ’s végrehajtását nem hit
te; az illy összeesküvés szerzójinek rokonai, test
vérei , e’ büntetéstől ugyan mentiek, de legfeljebb 
10 évig rendőri felügyelet alá vettethetnek. A’ pair- 
szék ’s az előtte perlekedés, és a’ cassatioszék ha
tósága iránt is törvényjavaslatokat adott-elő Per
sil úr.

Az eg)iitt vétkező polgárok és katonák perei
nek elkülönzését tárgyazó törvén} javaslat ellen a’ j 
kérdést gördítő az oppositio, mi fog akkor történ
ni, ha *i’ polgári ’s katonai törvényszékek ugyan-t 
azon vétekre ellenkező ítéleteket mondanak i? A 
Const it iitionnel igen keménynek találja a’ deporta- 
liói törv ényt. A’ deportatio önmagában is elég bün
tetés, ’s azt bezárással nem kellene nehezíteni. A’ j 
Temps véleménye s'érint akkor, midóhj Polignae ; 
hg. ’s társai szabadon bocsátattak, és több megke- j 
gyelmezések történtek, nem kellene új Hőtan} - j 
Bay létesítéséről gondolkozni. A’ Journal des Dé- j 
bats védelmezi a’ törvényjavaslatot, mert a’ kato- j 
náknak természetes ítélő széke a* hadi törvényszék.

Mólé gr. a’ követkamara jan. 26ki ülésében 
a’ k. famíliára nézve két törvényjavaslatot hoza- 
fel. Az egyik szerint Nemours hg. számára rendel
tetik Rambouillet uradalom, hason nevű erdővel és 
Cbateauncufbérjószágg-il (Eure ésLoir-megyében), 
mtdlyeknek jövedelmét 460 ezer fra számítá a1 
minister. A1 második szerint a’ pénzügyi minister 
meghatalmaztatok azon egy millió franc kifizetésé
re, melly Lajos Filep lányának, a’ belgák király
néjának, az 1832ki egyezés által menyasszonyi aján
dékképen köteleztetett.

Franczia hírlapok írják , hogy miután Odilon- 
Barrot úr a’ követkamarában Spanyolország mosta
ni alkotván} at védelmezte, a’ spanyol követ és

minden Parisban tartózkodó magasb rangú spanyo
lok udvarlására mentek, hálájokat kijelenteni.

Már Parisban is terjedni kezd az influenza. A’ 
svéd és szász követ, Lieven hgné, és több főtisz
tek betegedtek-meg benne. De itt még se olly ve
szélyes e1 nyavalya, mint Angliában.

Enfantin, a' st. simonisták pápája, Aegyptus- 
ból visszajött Parisba. Keleten, úgy látszik, nem 
igen kedvezett neki a’ szerencse.

Míg az angol hajósereg a1 nyugotindíai vize
ken hírt, zsákmányt és az emberiség barátaitól kö
szönetét szerez magának a’ rabszolgahajók elleni 
szerencsés portyázásival, az alatt a’ franczia nem
zet hajónépének, Mackau admiral alatt, Martini
que sziget körül, a’ tengerpartokat kell nagy baj
jal őriznie, hogy a’ rabszolgák a’ britt gyarmatok
ba ne szökhessenek, hol szabadságuk biztosítva van. 
Igen ellenes különbség mutatkozik, midőn a’ britt 
kalóz hajók győzedelmi tudósításaik mellett a’ fran
czia hírlapok, Martiniqueből vett levelek után, az
zal dicsérik a’ franczia hajósereget, hogy a’ rabszol
gák elszökését, kettőn kívül, meggátolta.

Marseillenek, közelebbi összeszámítás szerint, 
MS,590 lakó a van. Kikötőjében az ]S36ki vám
jövedelem 29 millió 80S ezer 31G fr. tőn, 1 mill. 
ISO ezer 301el többet, mint 1835ben. Hajó 1836- 
ban érkezett belé 7258 (1835ben csak 6241), ele
vezett 7139 (1835ben csak 6070.)

A’ Moniteur jan. 20kán költ k. rendeletet kö
zöl , melly szerint gabonát, lisztet, főzeléket, barmot, 
besózott búst és halat, az alsó pyrenausi megyékből 
‘s a* tengermellekről, csak a’belső minister engedel- 
mével vihetni Spanyolországba.

Görög király O FelségeFabvier generált, Gö
rögország megszabadításában szerzett nagy érdemi
ért, a’ megv áltó-rend nagykeresztjével ajándékozta- 
meg.

Algierból jan. 12kén írják , hogy a’ Bugia szom
szédjában lakó törzsökök 1200 legényt állítanak a’ 
Con * inline elleni tábor szaporítására. Bona vidékén 
is gyújtnek ujonezokat a’ benföhli törzsökök. — 
Toulonban még nem nagy látatja van a’ constan- 
tinei expedit e készületeinek. A’ seregcsapatok csak 
februárban fognak oda gyülekezni. Hugón admiral 
hadi hajói, miután Brest ben kijavíttattak, a’ tou- 
loni rév be evezendnek , ’s a’ seregeket ezek fogják, 
magának Hugón úrnak parancsnoksága alatt, Afri
kába szálítaiii. A’ Marseille és Lev ante közt járó le
velek ’s utazók szolgálatjára épült gőzhajók, nem 
sokára Toulon kikötőjében fognak összegyűlni. — 
A’ Constantinei ellen indulandó hadsereg főtiszti 
karának tagjai, a’ Siécle szerint, ezek lesznek: Or
leans hg. főparancsnok, Schramm generálhelytartó, 
a’ tiszti kar feje; fső osztály Damreniont generál-
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helytartó; 2. osztály Achard generál helytartó; 3. 
osztály Bugeaud gcnerálhelytartó; Marbot generál 
lovasság parancsnoka; Trezel, Rulhiere, Duroche- 
re t, Perregaux generálok, brigadák parancsnokai; 
Gourgaud generálhelytartó pattanty usságparancsno
ka ; Lamy generálőinagy, mérnökök parancsnoka.

Havié kikötőjébe iS36ban 1398 hajó evezett, 
’s 1303 ment-ki. — Jubelin úr Guadeloupe kor
mán} .'ójává ne\eztetett, mi újítás az Antillák kor- 
mányrendszei ében: mert eddig e’ gyarmat kormán} - 
ló! mindég katonatisztekből \álasaSrattak.

Parisban folyvást hírlelik, hogy Gasparin úr 
(belső minister) és Bemard úr (hadminister) ki 
fognak lépni, 's az utóbbinak helyét Soult marsai 
í'oglalná-el.

Armoricain czímii bresti hírlap, Ergné-Gabe- 
ric községének a’ királyhoz egy eredeti charakterü 
*s együgyű felírását közli, melly bretagnei stylben 
készült ’s így szól: „Lajos Filep úrhoz. a’ francziák 
királyához, Ergné-Gaberic községi tanácsa Kir.ily 
úr! Az 1836 év valóban szerencsétlen volt reánk 
nézve. 1. Nagy szomorúsággal hallottuk, hogy ke
gyelmedet háromszor majd megölték. 2. Február hó 
második napján egyházunk tornyát is ledöntötte a’ 
szél. D e , hála Istennek, kegyelmed épen ’s egész
ségesen szabaduit-meg minden veszélytől, azt is re
méljük, hogy egyházunk és tornyunk jó emberek 
keresztyéni szeretete által újra fel fog épülni. Jö
vendőben , reméljük, senki se leszen olly gonosz
tevő, hogy a’ király élete ellen törne, kiben van a’ 
francziák egész szerencséje. Tisztelettel vág} unk , 
kegyelmednek szívből hú szolgáji ’s barátjai. Ergné- 
Gaberic jan. lOkén 1836.“

A’ Journal des Débats szerint Rigny generál 
elutazott Marseiílebe, hol az általa kívánt haditör
vényszék összeülni fog.

OLASZORSZÁG.
Ottó görög király 0  Felsége ’s hitvese, Mis- 

solunghi gróf és giófné név alatt, a’ bajor korona- 
herczcggel együtt jan. ISkán Veronába éikéziek, 
’s Ő Felségének csúzos fogfájása miatt útjukat to
vább nem folytathatlak.

Cubiéres generált A neonéban a’ franczia őrse
reg parancsnokságában dec. 20kén v állotta-íel Ga
zan b. franczia generál.

PORTU GALLIA.
Lissabonból jan. 15ki tudósítások érkeztek Ang

liába. A’ Diaro do Governö jan. 9kén k. végzetet 
közle, melly eltörlé azon múlt századi határozato
kon alapult jogot, m>.ént a’ Portugálba jö tt, vagy 
onnan elcvezett külföldi ’s honi hajók megmotoz
tál tak. Az egészségi felügy^pt iránt is jelent-meg 
k. végzet. A’ ministerium nagy munkásságot fejt- 
U ; mindazáltal a’ hírlapok, a’ közönséggel együtt,

ministeri változást rebesgetnek, miként a' köz ügyek 
Sa da Banrieira és Passos uraknál demokrataibb mi
nisterekre bízatnának,  még pedig jan. ISkán, a’ 
curtes megnyitása napján, kiütendő revolutio ál
tal. E’ hírek ugyan kevés hitelre^ találnak, Lissa
bon még is aggódik, ’s az angol admiral*rendele
teket tón az angolok személyének ’s vagyonának , 
és a1 királynénak s férjének vedel mezesére. A’ mi- 
nisteriumban különböző vélemények uralkodnak a’ 
corles elibe terjeszt, njő törvényjavaslatokról.

Jan. I l kén ismét híre futamodott a1 közelgő 
revolutiának. A’ már Lissabonba érkezett coríes- 
követek közül sokan azt nyilatkoztatták, hogy az 
1826ki constitutio mellett fognak szavazni, mi nem 
tetszik a’ nemzeti őröknek, kik csak az lS iik icou- 
stitutiót akarják. A’ cortes megnyitásakor tehát csak
ugyan várhatni zűrzavarokat. Ámbár nem hihető, 
hogy e’ követek olly hamar megváltoztatták volna 
az alkot vány felőli véleményüket, annyi még is 
bizonyos, hogy a’ ministerektől idegenek, ’s félre
vetni szándékoznak azon végzetet, melly a’ minis
tereket követekké választani megengedé.

Lissabont egy kis forrásba hozta, mint jan. 
Ükén írják, azon alaptalan hír, hogy a1 cortes 
megnyitása előtt a’ királyné férjével együtt Santa- 
rembe menne, hol Saldanha marsai a1 seregi sapa- 
tokat összegyűjti, ’s az 1826ki constitutiót kikiáí- 
tatván, Lissabonba nyomul fegyveres erővel. És 
ez, mondják , erősen elhatározott akaratja a’ király
nénak. Más részről a’ nemzeti őrség arra unszolta- 
t ik , hogy az L820ki constitutiót korlátozás ’s mó
dosítás nélkül sürgesse Közelebb az is kérdésben 
forgott, ki nyissa-meg a’ cortest. A’ ministerek azt 
javasiák 0  Felségének, bízná ezt Passosra, mivel 
a‘ corles úgy is rendkívüli, ’s elnöke még nem le
szen, ki a* megnyitó beszédre mindjárt felelhessen. 
A’ fővárosi patfantyússág fegyveres kézzel követel
te bátra volt zsoldját, ’s míg azt meg nem kapta, 
le nem rakta fegyvereit.

A’ M. Post levelezője jan. Iákén hiteles kót- 
í* bői írja, hogy királyné 0  Felsége bizonyosan ter
hes. Jan 11 kén Lissabonnal áteilenben a’Tajo part
ján egy csoport guerilla D. Miguelt kiáltotta-ki ; de 
az utánna kűídött katonaság által elfogattak a’ de
rék bajnokok.

AMERIKA.
Veracruzi nov. 29ki tudósítások szerint a’ me- 

xicói követ Washingtonból már visszaérkezett Me- 
xicóba E’ status olly nagy szűkiben van a’ pénz- 
nők , hogy a’ polgári tisztviselők egy év óta fize
tést nem kaptak, ’s nem tudni honnan és miként 
szerez a’ kormány szükséges eszközöket a’ Texas 
elleni háborúra.
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A’ geniiai újság jan. 5kén írja , hogy onnan 

közelebb 150 Ferencz-rendű szerzetes fog Peruba, 
Bolíviába és Chilibe hajózni, az ottani pogány né
peket az evangéliumra oktatandók.

A’ britt postahajó Rio-Janeiróból nov. 12diki 
híreket hozott és egy ügyvivőt a' chilii kormány
tól , Rosales u ra t, ki hazája kötelezvényeinek bir
tokosaival alkudozni fog; de pénz nem igen van 
vele. — Uruguay respublikában, mint Buenos-ay- 
resből oct. 20kán írják , megszűnt a’ polgárháború. 
Őribe és Ribera generálok egyezésre léptek, melly 
szerint Ribera főkapitánynak esmertetik. — Lagu- 
ariaból uov. 2ikén költ tudósítás szerint a1 carac- 
casi angol követ, sir R. K. Porter, Palmerston 1. 
parancsából kemény előterjeszt vényt intézett az ot
tanikülső ministerhez, Anglia Columbia elleni köve
teléseinek kielégítése iránt, ’s a’ kormány igére, 
hogy jövő congressusban a’ respublika jövedelmei
nek egy részét a’ külföldi hitelezők számára fogja 
rendeltetni.

Philadelphiából dec. 2 Ikéről írják (a’ M. Chro- 
nicleben), hogy a' mint Wise úr a’ congressusban 
indítványt tőn az egyetemi kormány hívatalviselé- 
sének megvizsgálása iránt, a’ postaépület követke
ző éjjel mindjárt minden papirosokkal ’s könyvek
kel együtt porrá égett, ’s a’ tűz, köz vélemény sze
rint, szántszándékos gyújtásból támadt. Az oppo- 
sitio unszolására mind a’ két congressusi ház nyo
mozó biztosságot nevezett-ki. A* washingtoni polgá
rok panaszkodnak, hogy a’ tűz kiütésekor nem bo
csátanak az épülelbe, mellynek papirosaiból sokat 
megmenthettek volna; a’ tisztviselők viszont azzal 
mentik magokat, hogy a’ polgárokat nem esmer
vén , nem tudták, bízhatnak-e hozzájok. Ezelőtt két 
évvel a’ kincstári épület is így égett-meg, hogy a’ 
vizsgálatot kikerülhesse. Az amerikaiak gyanúja fel
ébredt , ’s forr vérök a’ gondolatra, hogy a’ köz 
ügyekben csalfaságok történnek. Jackson generál 
igen nemesen viselte magát, kinyilatkoztatván, hogy 
nagyon kívánja a’ kormányi osztályokat a’nép vizs
gálata alá vetni, és ha hűtlenség történt, azt felfe
dezni és megbüntetni senki se készebb nálánál A’ 
praesidensi választásról megérkeztek már a’ hivata
los jelentések. Van Burennek 24 szótöbbsége van. 
R. M. Johnson többségének két szózat híja, és 
így ő többség által nem lett alpraesidenssé.

Új-yorkból dec. 25kén írják , hogy Santanna 
Texasból Louisianába vitetett, hogy o tt, az észak
amerikai földön, erősítse-meg a’ vele kötött egye
zést, melly szerint a’ Sabina (ez az egyesült sta
tusok határa) és a’ Rio bravo vagy del Norte folya
mok közti föld (felényi nagyságú mint Francziaor- 
szág) Mexicótól függetlennek nyilatkoztatik és Te- 
Xftsnak engedtetik-át. Texas congressusa azt is el-

határozá, hogy ezen Mexicótól átengedett földet ag 
egyesült statusok fensősége alá adja, oily feltétel
lel, miként Texas, mint ön állású status, az észak
amerikai egyesületbe fel fogadtassak, önmaga készí
tette alkotvánnyal, mellyet az északamerikai enn- 
gressus meg fog erősíteni* E’ tekintetben jövő mar- 
tiusban váratik válasz az északamerikai kormány
tól, ’s ha addig vagy semmi vagy tagadó válasz 
érkeznék, akkor a’ texasiak meghatalmazottakat 
küldenek Londonba és Parisba, ’s magukat vagy 
Nagybritannia vagy Francziaország védelme alá 
adják. A

H O LLA N D IA .
Van Gennep, új pénzügyi minister, jan. 18- 

kán Ilaagába érkezett, ’s rnás nap jelen volt a’ mi
nisten tanácsban. Canneman statustanácsnok, kit 
eleinte az elhunyt pénzügyi minister utódjának hir- 
leltek, a’ katonatisztek Özvegyei ’s árváji pénztára 
igazgatóságának tagjává neveztetett.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
A’ madridi Gazeta jan. l*3kán jelenté, hogy a' 

ministerium hivatalos levelet kapott, melly szerint 
Espartero Aiaix generált koránse nevezte Alavapa- 
rancsnok-gcnerálává, ’s e’ hivatal most is Moure 
kezében van. Sarsfield egy felszólításban pénzt kért 
Navarra lakosaitól. A’ cortes jan. 17ki titkos ülésé
ben a’ cubai zendülés elnyomásának tervével fogla
latoskodott. Lorénzo helyére Sarto generál, a* meg- 
g)ilkolt Quesada barátja, fog küldetni. Mendizabal 
sokat szenyved a’ cortestől, ’saző megbukásamin
dég hihetőbb« leszen.

A’ spanyol pénzügyi minister értesíté a’ mad- 
dridi franczia követet, Latour Maubourg grófot, 
hogy az idegen seregnek december hónapra 10 ezer 
piastert küldött, ’s januar hónapra is annyit fog 
küldeni.

Madridból jan. 16káról írja a’ Journal des Dé- 
bats, bogy Lopez, belső minister, a’ jan. lőkicor- 
tesülésben, követnek elesmertetett, ámbár nagy 
volt ellene az oppositio A’ papi ügyek biztosságá

énak egy tudósítása feletti vita igen felingerlette a’ 
szenvedélyeket a’ római udvárellen, ’s több köve
tek felszólíták a’ kormányt, hogy püspökök kine
vezésekor a’ szent széket meHőzze-el. Sarsfield ge
nerál 50 ezer piastert kért Pamplona lakosaitól, hogy 
táborba szálliasson; d^ nagyon kétes, kiváltságát 
teljesítheti-e a’ város.

Perpignanból jan. 20káról e’ telegraphi tudó
sítást közli a’ Moniteur: „Barcelonában jan. 13kán 
a’ dec. 22ki végzet kihirdetésekor, melly a’ kor
mánynak rendkívüli hatóságokat enged, a’ nem
zeti őrségnek két zászióaliya lázadást próbált tá
masztani. Serrano generál kihirdetteWe a’ hadi tör
vényt, ’s az ostromállapotot visszaállította. A’ feliá-
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Eadt zászlóall) ak jan. 14kén lefegyverkeztettek, ’s 
számos befogatások történtek.“ —-Jan. 15 ,16 ’s 17- 
ki barcelonai hírlapok bővebben így írnák ez eset
ről: Jan. I3kán este lazító csoportok gyülekeztek 
nagy lármával a’ színház-píaczra, de a’ nemzeti őr
ség Jáncsásai által szétverettek. Azonban Parrenyo 
general, Barcelona parancsnoka, a’ szárnyaló hírek 
szerint komolyabb merészlettől tartván, a1 nemze
ti őrséget fegyverre szólítá, a’ katonai tiszthatóság 
pedig Artazanas várban rendszabályokról tanako
dott. Nehány óra múlva csakugyan kiütött a’ láza
dás. Vagy három zászlóally rendes gyalogság és 
egy csapat nemzeti őr az Ágoston rendű szerzetesek 
klastromába vonult, a’ lázadás zászlóját felütötte, 
’s a’ láncsásokra halált kiáltozott. A' Jancsások a’ 
főpiacára vonultak, Boreil alcalde, Parreino ge
nerál egyetértésével kihirdette a’ hadi törvényt, 
minek a’ polgári igazgató ellenszegült A’ lázadók 
követeket küldtek Artazanas várba, feltételekről 
alkudozni. Parrenyo generál -eltételethn éstüsténti 
meghódolást kívánt. LloriJla és Comes, a' 12ik 
ezred, parancsnokai is hozzá mentek a' É rrel, hogy 
ezredök kész meghódolni, de a1 többiek nem en
gedik. Esteli !0 órakor Lima generál, az őrség leg
biztosabb részével és bárom ágyúval, a’ carmelita 
klaslrom eiibe nyomult, hova a1 lázadók, mint 
eresebb épületbe zárkóztak ; de látván, hogy nem 
tréfálnak velők, kardvágás nélkül elszaladtak, ’s 
igy lön > égé a’ dolognak. Parrenyo generál ostrom- 
állapotba tette a városi , jan. 14kén kihii(lettette, 
hogy az egész polgári igazgatás egyedül az ő ke
zében van, a1 fellázadt zászlóul yakat lefegy vérzet
té , ’s hadi törrén) széket nevezett a’vétkesek meg
ítélésére. — A‘ Guardia Nációnál szerint Barcelona 
ayuntamientója jan. tokén lemondott hivataláról.

Durangói levél szerint (a’ Gazette de francé
ban) jan. I8kán Bilbaóból 3000 ember indult-ki 
a’ munguiai országúton, de a’ carlisták által visz- 
szaszoi itatott. Evans generál is jan. 17kén kicsa
pást próbált Amczaganya felé, de Guibelalde ka- 
tonáji által vissza veretett.— Espartero jan. lökén 
követet küldött Zornozába, a’ carlista főparancs
nok szálására, a' foglyok kicserélése iránt. E’ ja
vaslat elfogadtatott ,’s végrehajtása jan. 1 Okán mind
járt elkezdetett. A’ carlistáknál 2000 közlegény és 
300 tiszt van kicserélni való.

D. Sebastian infant főtiszti karának illy név
jegyzékét-adja a1 Quotidienne: Segédek: Villareal 
és de la Madeira gr. Francis Merry ezredes, Mor- 
tara gr. és Boos-Waldeck ezredes helytartók. A’ fő
tiszti kar feje: Moreno Gonzalez generál helytartó. 
Generálsegédek: Elio brigadás ’s titoknoka az in- \

fantnak, Bargas, IJrbislondo brigadások, Albelda, 
Cabanos, Hidalgo de Cisneros, Lacy ezredesek, 
Puente, Arjona, Cabanos ezredeshelytartók. Eze
ken kívül vannak még első és másod rangú segédek 
’s más tisztek mintegy huszonnyolezan. — Bayon- 
nci jan 20ki levél után írja a’ Quotidienne, hogy 
a’ carlisták kettőzött munkássággal készülnek a’ 
királyné generálni megtámadásának ellenállni. Ala- 
va , Navarra, Guipuzcoa ’s Biscaya zászlóallyai- 
tól minden tisztek ’s közlegények, kik nem e’ tar
tományokból valók, Tolosába ’s Mondragonba pa
rancsoltat! ak, hol külön brigadák fognak belőlük 
formáltatni, mellyek, talán magának D. Carlos- 
nak vezérlése alatt, az ország belsejébe nyomuland- 
n ak , ’s ekkor Villareal főparancsnoki czímzettel a’ 
tartományokban marad. Moreno igen sürgeti D. 
Carlos ministeriumáhan, a’ közönséges amnestiát, 
’s a’ háborút az ország belsejében javasolja folytatni.

A’ Sentinelle des Pyrénées szerint a’ carlisták 
igen erősítik írunt. Az algíri sereg valami kis pénzt 
kapott, ’s egy fordulatot tőn Puente la Reyna fe
lé. D. Carlos a’ 18— 50 évű férfiakat mind fegy* 
vérré szólította. D. Sebastian infant Manzanos ez
redest és egy kapitányt, kik Bilbaónál a’ dec. 24- 
ki csatakor kötelességöket nem teljesítették, agyon 
lövetni parancsolt.

A’ cortes jan. lOki titkos ülésében Jaco úr, 
cubai követ, választásán tanakodott. Cuba ügyei 
a’ közönséget is igen foglalatoskodtatják, de nem 
Jaco úr elválasztása, hanem a’ Havannábban tör
tént zavarok miatt; mert az ottani pártok korán 
se az 18l2ki constitutióért, hanem a’ spanyol ko
ronától leendő függetlenségért versengnek.— Nar
vaez generál jan. J7kén a’ fővárosba váratott, de 
ő addig semmi parancsnokságot se vállal-el, míg 
Alaix generál ellen elégtételt nem kap. Ribero ge
neral osztálya, a’ Journal des Débats tudósítása 
szerint, S. Sebastiánba utasítatott, e’ helynek és 
Passagesnak elfoglalására, hogy így megczáfoltas- 
sék azon hír, mintha e’ két pont Angliának áten
gedte; ett volna.

N ÉM ETO RSZÁ G .
AVeimárban inláz és himlő uralkodik. A’ Goethe- 

házat, mellybcn Dr. Vogel titkos tanácsnok felesé
ge himlőben fekszik, a’ városi rendőrség, mint hirn
los házat, szokás szerint kiezégérezte.

Hannovera rendei közelebb a’ zsidókat illető 
törvény felett vitatkoztak, ’s mind a’ két kamara 
elfogadta a’ kormánynak azon javaslatát, miként a’ 
zsidók és keresztyének közti házasság tiltatik; de 
a’ zsidók földet bírhatnak és czéhbeli ’s nem ezéh« 
beli kézmíveket űzhetnek.

Kiadja K u í l s á r  A. — Szerkezten G ai v á c sy . Zöídkertutcza 4 0 * 5  sz.
Nyomtatja T r  a t t  n e r  • K á r  r \ l j i  Urak’ útezája 6 1 2 szám alatt.
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u. pest HIRDETÉSEK. aug. 9 kén ,  É S S T *

Emlékeztetem.
Mikép azoknak, kik a’ Magyar Theatrom felnyitása ünnepére, hazafiúságos buzgalmukat 

idvezlésekntk beküldése által már bizonyították, nyilván jelentjük köszöneiünket: úgy másokat 
is még, de kivált azokat, kik anyai nyelvünk mivelését a1 magyar tudós társaságnál kötelessé
güknek válolák, Hazánknak bennek helyheztetett bizodalmánál fogva, a’ Magyar Theatrom mos
tani első felnyitásának dicső ünnepét illető örvendezéseiknek kinyilatkoztatására megkérni, fel- 
azóllitaoi bátorkodunk, hogy kitűnt buzgó költőink és költőnéink körében mindnyájunktól érdem 
bálával tiszteltethessenek: melly idvezléseket a’ Regélő-H onnanész folyóirat kiadójához Pesten 
u Duna-parton, halpiaczon alul 114. szám alatti házba béküldeni méltóztassanak. (1}

V a la k i v en n i ó h a jta n a
lOOO—3000 darab 2—3 esztendős
nemesített anyajuhokat

ha nem nagy íinomságuakat is, de jó fajtából, és hogy azokat augustus' végén vagy Septem
ber’ elején általvehetné.

Kinek iilyen eladó anyabirkái vannak, méltóztassék ez iránt alulirtat értesíteni..
Liedcm ann J. S- F r id r ik , 

pesti nagykereskedő, a’ három korona 
utczában, saját házában. (6)

(3) Könyvek eladása. Néhai T.
P etrasovits  András ügyvéd halála után mara
dott több száz kötetekből álló válogatott könyv
tár jövő augustusi vásárig szabad kézbúi eladó; 
annak jegyzékit, mihenállását, és föltételeit az 
Özvegy asszonyságnál Pesten státio utczában 
$12 szám alatt meg lehet tudni. (3 )

(1 )  Kerestetik egy jó erkölcsű ifjú, kinek 
kedve volna a’ vas-kereskedést tanulni, a’ ki né
metül és magyarul beszélni, Írni, olvasni, szá
molni meglehetősen tudna; illendő föltétel ’s ke
zesség mellett mint gyakorló (prakticáns) fel
veendő, a’ föltételt megtudhatni bérmentett le
vél által, vagy személyesen értekezhetni Szig /y  
Ferencz  polgári vas-árusnál Budám a’ várban, 
az arany szántó  vasnál, (2 )

(1) Nagy és forakhelye a’Tem
plomi ekeSSegekliek. Pesten a* váezi 
utczában az Ámornál 26dik szám alatt Fries * 
Antal 8 társasága cs. k ir. priv. selyem-szövet

Második /élesztendő. 1837.

gyárának rakhelyén készen találtatnak na
gyobb mennyiségben több száz darab templo
mi ékességek’ fajai, u. ni. Pluvialék , D alm a- 
tikák és Kásulák, akár egész, akár féi, vagy 
közönséges ékességekkel gazdagítva; ezen kí
vü l, minden lehelő Reverenda m atériák , u.
m. Schvamiíionok, Gros de Naples, Brünelek, 
Scottok, 3 Drátok, ’srb. egész és fél gazdagorr 
virágokkal hímezve templomi matériák , igaa 
festékü, és közönséges Darnaszt Zászlókra, 
finom festékü Karm azsin, ’s Ibolya Gros de 
Naples és M oir, Q uadrátok, Kapuezium ok, 
Kamaurák és Övék, mellyeket a’ főtiszt. Pap
ságnak a’ legillendőbb gyári áron alázatosan 
ajánlanak Fries Antal és társa. <3>

(I )  Hirdetmény. A’ nagy mélt óság rí 
magy. kir. udv. Kamara’ rendeléséből az Ú budai 
koronái uradalom részéről közhírré tétetik, hogy 
a’ jövő augustus hónap 2Ckán Budaeörs nevezetűi 
koronái helységben Buda mellett 250 darab va
lóságos spanyol eredetű harmadfél esztendős ba
gó-kosok y a’ szokott reggelt és délutáni érék boti
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a' helybéli juhakolban árverés utján, a' többet 
ígérőknek készpénzbeli fizetésért el fognak adat* 
tatni. (3 )

(1) Hirdetés. A* nagyméltóságn ma
gyar király i udv. Kamara’ rendeléséből, a’ meg
ürült esztergomi érsekség1 részéről közhírré téte
tik , hogy többféle uradalmi javak , jövő évi 
januarius’ elsejétől fogva, altilirtt helyeken és 
napokon tartandó árverés inján, három egymás
után következő esztendőre haszonbérbe adatnak 
k i , és ugyan :

I. Az esztergomi uradalomban:
September 2 I dik napján Esztergomban, az érseki 

residencziában.
a) E sztergom i uraság’ malma fördővrl.

„  nagy uraság-kertje a’szigetben.
b) Szen t György - mezőben  a1 Duóéban és 

Garamban lévő halászat.
Szen t G yörgy m ező ien  kőbánya Zamard 

hegyen.
c) P ár hőnyi nagy vendégfogadó, egész esz

tendei bor-, ser- és pálinka-méréssel, hozzá tar
tozó 8 pozsonyi mérő alávaló földekkel, és egy 
házi-kerttel.

P á rká n yi  urbéri korcsma.
„  kovács műhely után való 2? hold

ból álló földek.
P á rká n yi épölet fa - kereskedése házzal 

együtt.
d) N yerges-új fa lusi uraság boltja.

tt 6 holdból álló kovács
földek.

e) Sü ttón  a* 3dik szám alatt lévő márványkő
bánya.

f) K övesdi mészárszék, lakással, 3 hold szán
tóföldekkel, két hold réttel és egy házi-kerttel.

Jiö vesd ipálinka mérés 1 hold szántófölddel, 
egy kenderessel és egy házi-kerttel.

Kövesdi kovács műhely után 6 |  pozsonyi 
mérő alávaló szántóföldek egy kenderessel.

g) P ajtán  és o’ csárdában  lévő félesztendei 
pálinka-mérés.

h) Lelédi kovács műhely után 2 pozsonyi 
mérő alávaló földek, 1 kaszás réttel.

i) Szá lká i mészárszék, hozzá tartozó 10J 
hold szántóföldekkel, 2 hold réttel, nem külön
ben káposztással, kenderessel, krumplissal és 
házi-kerttel.

S zá lká i  holdból álló kovács műhely 
után való szántóföldek 2 hold ré tte l, káposztás
sal , kenderessel és krumplissal együtt.

k) Börzsönyben  a1 pálinka-mérés.
n kovács műhely után való 4 J

holdból álló szántóföldek egy réttel, és egy ken
deressel.

Börzsönyben  a1 mészárszék, lakással, hoz
zá tartozó szántóföldekkel, 2 |  hold réttel és 
egy kenderessel.

l) K em enczei kovács műhely után való 4$ 
holdból álló földek.

Kemenczei uraság kertje.
m) Berneczei mészárszék, 3 hold szántóföl

dekkel.
Berneczei 2 j holdból álló kovács műhely 

után való földek.
n) N ém et Szölgyénben  a’ kovács műhely 

után való 21 holdból álló szántóföldek és 2 hold 
rét.

o) M agyar Szö lgyén i mészárszék lakással, 
hozzá tartozó, és ugyan: Német-Szölgyénben 2 0 | 
hold szántóföldekkel, 1 hold ré tte l, kenderes
sel és káposztással; Magyar - Szölgyénben pedig 
27 hóid szántóföldekkel, 2 hold réttel, J  hold 
kukoriczással, egy kenderessel és káposztással.

M agyar-Szölgyéni kovács műhely után va
ló 20 holdból álló szántóföldek, 2 kaszás réttel, 
egy kukoriczással, kenderessel és káposztással,

p) M uzslán  59 pozsonyi mérő alávaló ko
vács földek, 3 kaszás réttel, két kenderes, és 
annyi kukoriczással.

q) Bácsi malom után való 5 |  hold szántóföl
dek , I hold ré tte l, egy kenderessel és káposz
tással.

r) Mocson  a* mészárszék lakással, hozzá tar
tozó 11 \  hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, ku
koriczással és házi-kerttel*

II. Érsek-újvári uradalomban:
September 18kán Érsek-Újvárban (N yitra vár

megyében
a) Érsek-Ú jvárban  a’ piaczon lévő nagy ven

dégfogadó, l  esztendei bor-, és egész esztendei 
pálinka méréssel, nem külömben 15 hold szán
tóföldekkel, és 4 kaszás réttel.

Érsek- Újvárban a’ 4 kerekű nyárhidi ma
lom, lakással.

Érsek -  Újvárban  a’ halászat mint az É. 
újvári, mint az Ó-gutai vizekben.

b) U dvardi mészárszék, lakással, 35 hold 
szántóföldekkel, és 20 hold réttel

U dvardi uraság boltja házzal együtt, 
hsldszdt*

”  25 holdból álló püspökiét neve
zető rétek.



X 0 X
e) K ü rth i  mészárszék, lakással, 2$ hold 

szántóföldekkel, és 2 |  hold réttel.
K ü rth i  kovács műhely után való 21 hold 

szántóföldek, és egy ré t, hozzá esztendőnként 
járandó 60 kéve náddal.

d) N a szva d i mészárszék, lakással, 20 hold 
szántóföldekkel, 15 kaszás réttel, 30 kéve vesz- 
szővel, és 3 szekér fűzfával.

N a szvad i kovács műhely után való 19 hold 
szántóföldek és 10 hold ré tek , 20 kéve náddaíl 
és 3 szekér rözsével.

e) Tardoskeddeti a’nagy vendégfogadó, egész 
esztendei bor-, ser- és pálinka - méréssel, hozzá 
tartozó 58 holdból álló szántóföldekkel, 3 ka
szás ré ttel, annyi kukoriczással, 2 hold haraszt 
erdővel és 60 kéve náddal.

Tardoskedden  a’ pálinkafőzés és mérés, 
házzal együtt.

Tardoskedden  a’ mészárszék lakással, hoz
zá tartozó 20^ hold szántóföldekkel, 6 hold rét
tel, és esztendőnként osztani szokott, 15 kéve 
náddal.

Tardoskedden  a' korcsmához tertozó 2J 
hold szántóföldek és 1 hold rét.

Tordaskedden  Csergáton lévő halászat.
f) Szenior  korcsma, f  esztendei bor-, és egész 

esztendőbeli pálinka- és ser-méréssel.
Szém or  mészárszék lakással, 2 hold réttel 

és 1 házi-kerttel.
Szém or  kovács műhely után való 2 hold

ból álló szántóföldek és 4 hold rét.
Szémor halászat.

g) íle té n y i  kovács műhely után 18 pozsonyi 
mérő alá való szántóföldek egy réttel.

h) Bajoson a’ halászat az odavaló vizekben.

in . Gútai uradalomban:
September 19dikén Mocsán (Komárom várme

gyében)
a) G utái vendégfogadó, egész esztendei sza

bad bor-, ser- és pálinka-méréssel, hozzá tarto
zó 6^ hold szántóföldekkel, 7 |  hold rétekkel, és 
esztendőnként a1 közönséges füzesekből, poron
tyokból, rétekből és nádasokból való osztályból, 
fél házhely után való résszel.

G útai mészárszék lakással, |  házhely után 
való szántóföldekkel, 25 kaszás réttel és egy 
kukoriczással.

b) M ocsai vendégfogadó, egész esztendőbéli 
bor-, ser- és pálinka méréssel 25^ hold szántó
földekkel és 6 hold rétekkel.

M ocsai uraság boltja lakással.

c) Tardosi korcsma, J esztendei bor-, ’s az 
egész esztendőbéli pálinka- és ser-m éréssel, j  
hold szántóföldekkel és l j  hold réttel.

Tardosi harmadik szám alatt lévő márvány- 
kő-bánya.

d) Bálvány  - Szakállason  2 j  holdból álló 
földek.

e) Csémi korcsma, egész esztendei bor-, ser- 
és pálinka-méréssel, és 2 pozsonyi mérő aláva
ló földecskével.

IV. Drégeli uradalomban:
September Ild ikén  Déjtáron (Nógrád várme

gyében)
a) V adkerti vendégfogadó, szabad bor-, ser- 

és pálinka - méréssel, hozzá tartozó 18 | hold 
szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, káposztással, 
kenderessel, krumplissal és kukoriczással, nem 
külömben házi-kerttel és az úgynevezett Forro- 
kay fürdővel.

b) P a ta k i vendégfogadó, szabad bor-mérés
sel, 9 hold szántóföldekkel, 1 kaszás réttel, házi 
kerttel, kenderessel, káposztással és krumplissal.

P a ta k i mészárszék lakással, hozzá tartozó 
16 hold szántóföldekkel és |  kaszás réttel.

P ataki halászat Ipoly folyóvizében.
c) D éjtá ri mészárszék, lakással, 1 0 | hold 

szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
D é jtá r i  halászat az Ipoly ban.

d) llugyagi halászat az Ipolyban.
e) Drégelen és Palánkon  a’ pálinka-mérés.
fj Pa Ián k i vendégfogadó, egész esztendei bor-

és ser-méréssel, hozzá tartozó 12 | hold szántó
földekkel , 4 kaszás ré tte l, egy dohányossal, 
kenderessel, káposztással és két házi-kerttel*

P alánki uraság boltja, lakással.
„  mészárszék, hozzá való lakással, 

4 hold szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
g) H idvéghi vendégfogadó, szabad bor- és 

pálinka- méréssel, 9 |  hold szántóföldekkel és 
4 kaszás réttel.

Hidvéghi mészárszék lakással, 2 |  hold 
szántófölddel és 5 kaszás léttel.

H idvéghi halászat az Ipoly vizében.
h) Ilo n th i \ e ndégfogadó, szabad bor- és pá

linka-méréssel, 9 hold szántóföldekkel, 2 ka«» 
szás rét tel.egy dohányos és káposztás és két kerttel.

H onthi halás/at az Ipolyban.

V. A’ Nágy-sallai uradalomban:
September 12kén Nagy - Sállóban (Bars váriae* 

g> ében)
a) N agy-sallai belső vendégfogadó, egé§Ix
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•«^enríci ser- és pálinka-méréssel, nem külön- 
im \  2 i |  hold szántóföldekkel és 1 szekér széná
ra való réttel, tartozik mindazonáltal az uraság 
borát mérni.

N a g y s a lla i  mészárszék, hozzá tartozó \ 
házhely után való földekkel.

b) Csehet mészárszék és korcsma, egész esz
tendei ser- és pálinka-, bor- pedig Sz. György 
naptól Sz. Mihályig tartó mérésével, 6 hold szán
tóföldekkel és fél - szekér szénát teremhető réttel.

e) Farnadi vendégfogadó, egész esztendei 
bor-, ser- és pálinka-méréssel, a’ hozzá tartozó 
2 3 j holdból álló földekkel és két kaszás réttel.

F arnadi mészárszék, lakással és |  házhely 
mán való földekkel.

d) N agy-ölvedi úrbéri korcsma, félesztendei 
bor-, és egész esztendei ser- és pálinka-mérés
sel, 1 6 | szántóföldekkel és § hold réttel együtt.

N agy ölvedi mészárszék, lakással és J  ház
hely után való földekkel.

e) B art h i korcsma, félesztendei bor- és egész 
esztendei ser- 's pálinka-méréssel, hozzá tartozó 
2 5 | szántóföldekkel és 3 hold réttel.

B a rlh i  mészárszék, lakással és |  házhely 
után való földekkel.

f) K étyi úrbéri korcsma, félesztendei bor-, és 
egész esztendei ser- ’s pálinka-méréssel, oda kap
csolt 28 hold szántóföldekkel és 1 ho!d réttel.

K étyi mészárszék, lakással és |  házhely 
után való földekkel.

K éty i 4 kerekű uraság malma lakással, 
szabad egész esztendei bor-, ser- és pálinka-mé
réssel , ’s ennek főzésivel, nem különben 8-J 
hold szántóföldekkel, egy kaszálló réttel és házi 
kertekkel,

g) Szent-G yörgyi- mészárszék, hozzá tarto
zó hold szántóföldekkel egy kukoriczással és 
1 káposztással.

h) Fuzes - G yarm athi mészárszék, 3 |  hold 
szántóföldekkel és egy káposztással,

VI. A’ verebéiyi uradalomban:
September X3dikán Nagy - Czétényben (N yitra 

vármegyében )
a) C zélényi mészárszék és korcsma, félesz

tendei uraság bor-, és egész esztendei tulajdon 
pálinka-méréssel, 4 |  holdból álló földekkel és 
1 kaszás réttel.

C zétényi kovács földek, 2 hold szántóföld
ből és g hold rétből állók.

b) Nagy kéri kovács műhely után 11 hold
ból álló földek és 2 kaszás rét.

e) Verebélyen a’ mészárszék, 9 J hold földek
kel és 1 kaszás réttel.

d> Ahán a’ mészárszék, hozzá tartozó |s e á a -  
tófölddel és 1 kaszás réttel.

» ) A' Midi köre ma és mészárszék, hozzá 
kapcsolt 2 f hold földekkel, és i kaszás réttel.

f) Lédeczen  a ’ mészárszék és korcsma, fél* 
esztendei bor- és egész esztendei páiioka-tnérés- 
se l, és 7 holdból álló földekkel

Ugyan ledeczi határban lévő vadászat.

VII. A’ Nagy-szombathi urada
lomban :

September 14dikén Ürbéghen (Nyitra várme
gyében)

a) Az egerszeghi vendégfogadó, mészárszék
kel együtt.

b) Az odavaló vadászat
Ugyan September \5kén Vághán £Pozsony 

várm egyében)
a) A’ vághai vendégfogadó, hozzá kapcsok 

mészárszékkel.
b) A’ halászat mind vághai, mind Vágh-szer- 

daheiyi vizekben.

Vili. A’ pozsonyi uradalomban?
September 26dikán Püspökiben az érseki resi- 

dencziában
a) Felső kopaszlási sziget.
b) Püspöki, szunyogdi és csőllei határban lé

vő halászat.
Béríeni szándékozók tehát jó magokví* 

seletiről, valamint elégséges saját vagyonaikról 
szálló hiteles bizonyítványokkal és szükséges bá
natpénzzel ellátva a’ fentirtt napokon és helye
ken reggeli 9 órára megjelenni ezennel hivatalo
sok. A’ szerződési feltételek, ugyan árverés al
kalmával is, különösen fognak hirdettetni, mind- 
azáltal a’ helybeli tisztségeknél mindenütt, Esz
tergomban pedig az érseki számvevői hiva
talnál előre is megtudhatók. (3) 2

(2) Hirdetmény. Nemes szabad ki
rályi Szabadka városában igen alkalmas helyen 
fekvő és jó materialékból épült Yinkle András
nak kebelbeli polgárnak és serfőzőnek tulajdo
nához tartozó cgy cmefetü uj ház, melly több 
szobákból, egy tánczteremből, és kávéház szo
bából áll, és igy vendégfogadónak alkalmaztat
ható, azonkívül két istállóval, és tagos udvar
ral ellátva vagyon, és a’ melly törvényesen 
28000 frtrav.cz. becsültetett. Folyó September 
5kén mintáz eránt biróiíag kitűzött határnapon 
vagy szabad kézből vagy az eránt kijelelt határ-
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napon tartandó árverés utón a1 legtöbbet ígérő- 
nek elfog adatni, a** megvenni kívánók tehát ezen 
határnapra meghivatnak. (3)

(2) Selyemes juhok eladása.
FŐméltóságu Gyaraki Grassalkovich Antal heí- 
ezegség uradalmai kormányzó hivatalától ezen
nel közhírré tétetik , hogy folyó hó 22kén Issa- 
azegen nem messze Gedellótül szokott reggeli 
órákban e* következő tenyésztésre alkalmatos 
selymes juhok feleslege árverés utján készpénz
beli lefizetés mellett el fognak adatni; ti m ko
sok 100 darabon felül, anyabirkák mintegy 
1500 és bárányság mintegy 800 darab. A’ venni 
kívánók ezennel illendően meghivatnak. (3 )

(3) Szolgálat keresés. Egy közép-
korú egésséges özvegy asszony, magyar és né
met nyelvet beszélő, valamelly előkelő házhoz 
városban vagy falun kívánná magát házigond- 
viselőnének felvétetni. Bővebb értesítést ve
hetni iránta a’ H azai ’s Külföldi Tudósítások 
hivatalánál. (3 )

(3) Orvosi hivatal megtirtilése.
Tettes Szathmár vármegyében kebelezett sz. kir. 
Bánya Felső Bánya városban a’ rendes orvo
si hivatal, melly 300 pengő forint esztendei fi
zetéssel, 50 for. szálláspénzzel, és 12 öl tűzi 
fával van egybekötve, megürülvén; az azt el* 
nyerni kívánók folyó esztendei September 14kére 
az említett városi Tanács által megliivatnak. 
Költ Felső Bányán, julius 20kán 1837. tartatott 
tanács ülésből. H itte r  A la jo s ,

Főjegyző (3)

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságú 
magyar királyi udvari Kamara' rendeléséből az 
esztergomi primatialis jószágokban a’ múlt és ez 
évi juh- és bárány-gyapjú bérmentesen Pozsony
ba szálittatván eladásul hirdeltetik, és pedig:

a) 363 mázsa 10 | Jfc juh és 31 mázsa 5 l |  
fi> bárány-gyapjú lS36dik évi.

b) 356 mázsa 55 | jjy juh-, és mintegy 30 
miz9a bárány-gyapjú I837dik évi.

Ezen gyapjú a’ pozsonyi primatialis rak- 
heJyekbpn megtekinthető.

Venni akarók írásba foglalt bizonyos szám
mal kitett ajánlataikat saját kezükkel aláírva, ’s 
pecsételve mind n évi g>apju eránt külön legfel
jebb folyó esztendőnek augustus 23kán a’ magyar

királyi udvari Kamara' elnökségéhez kéretnek 
beküldeni Budara. Szükség meg az ajánlatokhoz 
csatolni a' budai kamarai főfizető hivatal, vagy 
akármelly királyi harmiczad , vagy sóin# ar- 
róli bizonyítvány át, miszerint a'bánatpénz, int Ily 
készpénzbe, > agy status papírokban keletszerin
ti becsükhöz képest fogadtat!k-el, és az egész 
ajánlott ármennyiség 10 pcentjét é r je -e l, vala
mint szinte az ajánló lakása körülményes leírását.

E ’ nyilatkozatok folyó esztendőnek augus
tus 2lkén fognak felbontatni, az illető biztosság 
előtt és a’ legtöbbet ígérővel a' szerződés azon
nal megköttetni; a" többinek pedig a' bánatpénz 
visszaadatni A1 kitűzött határidőn túl leendő * 
vagy a’ föltételeknek meg nem felelő ajánlatok 
tekintetbe nem vétetnek.

A' legtöbbet Ígérő a* szerződés* aláírásakor 
20 pcentig egészitendi ki bánatpénzét, és ez az 
egész vétel-álhoz irányozva 20§ cautio gyanánt 
fog tek in tetn i, 's a’ gyapjú átvétekor minek 
September I5kéig megkell történni, az utolsó fi
zetés-járadékba tudatni.

Egv éberánt csak 2 peentnyi elmérülés (Ein- 
wag) engedtet k m rg , ’s a1 gyapjú • zsákokat 
vételáruk szerint tartozandnak kifizetni a’ vevők. 
A’ gyapjúnak megmázsálása átvétekor egyedül 
csak a’pozsonyi primatialis tisztikar jelenlétében 
történhetik meg. Budán, Szent Jakab hava’ 29- 
kén 1837. (3)

( 3 )  Sebeszi állomás. A’ nagyméltó-
ságu magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből 
Gruszl Aloiz elhunyta által megürült Temesvá
ri kir. kamarai sebészi hivatalra melly 300 pengő 
forintnyi évdijjal, 75 p. for. lakbérrel, 17 pozs. ra. 
búzával, 18 p. m. kétszeressel, 50 p. m. zab
bal, 12 öl kemény tűzifával, ’s 264 mázsa szé
nával van összekapcsolva, ezennel hat héti cső
dület hirdettetik olly hozzáadással; hogy az il
lető folyamodók bizony itványaikat a‘ temesi kir. 
kamarai kormányzáshoz hat hét alatt nyujtsák- 
be. Budán , julius 2Ikén 1837. (3)

(4) Pakfong-hirdetmény. A’ cs.
kir. priviieg. Pakíong erczinn rakhelye 
Frank Ferencznek Becsben (untere Breuner- 
strasse Nro 1133) ajánlja a1 jelen debreczeni vá
sárra a’ fónemességnek , a’ főtiszt, papirendnek 
’s a’ tisztelt közönségnek kézműveit, mellyek 
igen illendően szabott áron ezüst pénzben áruitat
nak. A’ debreczeni vásárokalatt sátora van a’ bécsi 
utczában. — Az igazi pakfong hasonló a ’ 12 latos
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ezüsthöz, a1 hamis ellenben feketés és vereses sár
ga lesz 's könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre: P a k f o n g - F r a n k ,  mei. 
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, fodoritó és zsebbeli 
fésűk; új szabadalamas levél mellett árult aszta
li eszközök, minden figyelemre méltók tartós
ságukra nézve; kávémasinák, mellyekben a" kávé 
10 perez alatt megfő; főzőmasina vadászatked ve
lők számára 12 for. p. p. dobos- és kapus-pál- 
czák; formaruha gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a’ legújabb 
ízlés szerint; vadászkések ’s más vadászati esz
közök ; uj alakú kímélő gyertyatartók, asztali 
gyertyatartók, mindenféle neműek ’s igen ol
csók , platina gyújtó és füstölő masinák, argant 
függő és asztali lám pák, rajzoló eszközök, czir- 
kalmak és mértékek, mindenféle egyházi ké
születek , egész asztali service, mosdó meden- 
ezék és minden lehető toillette-tárgyak, já tszó , 
és úti képórák. Játszó müveket óra nélkül ma
gokban is kaphatni. A’ fent nevezett tárgyakon 
kivűl lószerszámok is találtatnak nálam nagy 
mennyiségben; továbbá öntöző fürdő készületek, 
mellyek hasznukra nézve figyelmet érdemlenek ’s 
mellyekből egy megtekintés végett ki van téve. 
Darabja 25 for. p. p.

Reményiem a’ tisztelt Közönség’ kedvezését, 
és legbuzgóbb törekedésem fog lenni: magamat 
Hazámban is a’ több évektől fogva irántam mu
tatott bizodalomra mind inkább érdemesitni.

Az ó pakfong harmadrész árrán bevállatik; 
valamint mindenféle előrerendelések elfogadat- 
nak és legpontosabban teljesítetnek. (4)

(3) Haszonvételek bérlése. Tek.
Bács vármegyében az Almási közbirtokosságu 
uradalom részéről közhírré tétetik: mi szerint 
8000 lélekkel b iró , — gyógyszertárral ellátott, 
— és Szabadka sz. kir. városból Baja mezővá
rosba vezető út közepén helyezett Almás mező
városa keblében létező következő kir. haszon
vételek Almáson a’ nagy vendégfogadó teremé
ben folyó 1837dik évi September hó 24kén reg
geli 9 órakor tartandó nyilvános árverés utján, 
ugyan folyó 1837dik évi november Iső napjá
tól kezdve számítandó három egymásután kö
vetkező évre vagy egyenként, vagy, ha úgy 
tetszeni fog, együvé haszonbérbe kiadandók 
lesznek, u. m.

IszÖr Az italmérési jog , a’ pálinka üstök
től a1 legújabb törvény szerint kiszabott járan

dósággal — és a’ helybeli nagy vendégfogadó
val együtt, melly lakássál, két vendégszobával, 
tágas pinczével, három osztályzatú istállóval, 
padlással, kocsi színnel, tágas kerttel *s jégve
remmel ellátva van.

2szor A’ husvágási jog egy mészárszékkel, 
*s ez után járuló 50 holdnyi földdel.

3szor Négy országos vásárok jövedelme.
A’ bérlet feltételeiről bővebben értekezhetni 

vagy személyesen, vagy bérmentes levél által 
az alulírottnál Almáson, vagy Szabadkán. — 
Minden bérleni kívánók, ’s ugyan a’ vidékiek 
arányos bánatpénzzel ellátva a’ meghatározott 
időre ’s helyre ezennel hivatalosok.

H idegh Jgtiácz in. k. 
uradalmi ügyész. (3)

(2) Uj árverési hirdetmény. Né
hai cs kir. kamarás Almásy Sales. Ferencz nr 
massájához tartozó Fajzathi, Gyöngyösi, G. Oroszi 
és G. Tarjányi b irtokok, mellyek t n. Heves 
vármegyében, közel Gyöngyös városához fek
szenek, nem különben t. n. Zemplén vármegyé
ben fekvő Garartyi uradalomnak egy harmad ré
sze , új árverés á ltal, melly e’ folyó esztendei 
augustus hónap 21dik azaz huszonegyedik nap
ján hétfőn, reggeli 9 órakor Gyöngyös váro
sában fiscalis, és táblabiró tettes Egyed Imre ur 
házánál fog tartatni, most jövő Sz. Mihály nap
jától kezdvén hat egymásután következő eszten
dőre kiadattatnak ; az árendális feltételek atk 
dig is Pesten t. Horváth József fiscalis urnái az 
urak utczájában Trattner-Károlyi háznál, úgy 
Gyöngyösön a’ fentirtt fiscalis Egyed Imre ur
nái megtekintethetnek. Mellyre a’ kibérleni kí
vánók bánatpénzzel elkészülve, ezennel meg- 
hivattatnak. ____________ (3)

(3) Hirdetmény. Az ausztriai cs kir. 
kormány folyó észt. apr. 26kán 23,157 sz. a. költ 
végzetének tartalma szerin t, Ő cs. kir. s apos
toli Felsége 1837 mart. 21 ki legfensőhb határo
zatánál fogva méltóztatott kegyelmesen jóv á hagy
ni , bogy a’ Salomon professor által készített ál- 
lapitmán) terv alapjain egy kölcsönös, tókepénzt 
’s pénzjÖ\edelmct biztosító intézet állitassék-feL

E ’ végre ő megbizatott a’ cs. kir. ausztriai 
kormánytól, hogy ha elegendő számú aláírók 
vannak, ezeket, az említett állapitmányterv sze
rint , egyetemes tanácskozásra hívja-meg, ’s ák 
taluk, az állapitmányok 35. §a értelmében, biz
tosságot választasson.

A’ tisztelt közönség ennél fogva felhivatik 
aláírásra, olly megjegyzéssel, hogy a* t. ez. alá-
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iró áraknak mindegyike saját keze aláírásával 
kötelezze magát, az intézet egyik vagy m ásik, 
h a tá ro zo tta n  kim utatandó  osztályába, az in
tézet megnyitása után tüstént leendő lépésre.

Az intézet, főczéljának elérésére, hat osz
tályt foglal magában, u. m.

I. Osztály, egy meghatározott tőkepénz biz
tosítására, melly a' tagnak az intézet által kifi
zettetik, ha ő az intézetbe lépésekor mindjárt 
megszabandó időn túl még életben leend. ( Tóke- 
pénz - b iztositó  egyesület.)

A’ biztosítandó, lOel elosztható summa le
het 10 frtól 20,000ig.

II. Osztály meghatározott tőkepénz biztosí
tására, melly a1 tag halála után örököseinek fi- 
zettetik-ki. (Ö rö kö si részvén y-tá rsa sá g .)  A’ 
biztosítandó, lOel elosztható summa 10 frtól 
mehet 20,000ig.

III. Osztály meghatározott évi pénzjövede- 
lem biztosítására, melly a' tagnak, ha bizonyos, 
megszabandó idő után még életben leend, továb
bi élete tartásáig fizettetni fog. (É letbéli jö ve 
delmek in téze te .) A’ biztosítandó, lOel eloszt
ható évi jövedelem mehet 10 frtól 10,000ig.

IV. Osztály meghatározott holtiglani évi jö
vedelem (nyugpénz) biztosítására, melly a’ tag 
által mindjárt belépésekor kijelelendő személy
nek fizettetni fog , ha ez a’ tag halála után még 
él. (Egyetem es nyugpénzi in téze t.) A’ biztosí
tandó, lOel elosztható nyugpénz mennyisége 10 
frtól 1000 frtig lehet.

V. Osztály bizonyos évi nevelési segedo- 
lem-pénz biztosítására, melly kijelelt gyermek

nek, gondviselője halála után, a ' physikai nagy
korúság eléréséig, fizettetni fog. ( G yermekek- 
rőlgondoskodó in tézet.) A’ biztosítandó, lOel 
elosztható nevelési segedelem pénz mennyisége 
10 frtól 600 frtig lehet.

VI. Osztály növekedő jövedelmek biztosí
tására, mellyek a' tagoknak , a’ társaság Össze- 
állása után egy évvel, holtiglan fognak fizettet
ni. (K ölcsönös e llá tási in téze t.)

Még most csak az elsőbb osztályok közül 
lehet egyre vagy többre aláírni.

Ő Felsége méltóztatott az intézetnek nem 
csak a" fejedelmi öröklési jog (jus), hanem az örök- 
ségi adó alóli kivételt is kegyelmesen megadni 
’s megengedni, hogy a’ status és városok tiszt- 
viselőjinek özvegyei’s árvái, kik e’ tisztviselők 
halála után az intézettől tőkepénzt vagy jövedel
met fognának húzni, e’ miatt a’ status pénztárá
ból, vagy más köz felügyelet alatti pénztárak
ból illető nyugpcnzeiktől meg nem fosztatnak, 
és hogy az amott kapott pénzmennyiség a’ nyug
pénz megszabásakor beszámitatni nem fog.'

Mindazok, kik ez intézet tagjaivá lenni 
k ívánnak, a’ belépés eránti Írott nyilatkozásu
k a t, nevök ’s charakterök pontos feljegyzésével 
’s czimzetökkel együtt, ne sajnálják az alulirt 
kereskedő házhoz átadni, vagy magokat az ott 
találtató jegyzékbe saját közökkel beírni.

Pesten júliusban 1837.
Liedem ann J. S. F r id r ik , 

irószobája van az ujváros 3 korona 
utczájában saját házában. (3)

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
mellynél

m inden n yereség  Ué&ss pénzben étUand 9
minden nyeréseket kivéve a1 közönséges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat, 
mellyért váltságul ajánltatik 300,000 for. v. ez.; 

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házaty 
vagy váltságul 50,000 for. v. ez.

A' többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25,000, 12,500, 6,500, 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,

1,750, 1,500, 1,000 , 500, ’stb. és



4,000 darab arany,
teszen a’ kész pénzbeli válrság - summával együtt

507,500 for. v. ez. vagy 303,000 for. pengő pénzben,

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valamint a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

O O P  forintot v. ez.

A’ következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok' száma öszvesen csak 132,000 da*
Fti boI tesz.

Hogy azon 507,'00 forintnyi nyereségek, mellyek e* lotteriában foglaltatnak, mind» 
fiáján kész pénzben állanak, 's abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kináltatnak,

Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az ember, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.

Hogy ezen sárga jutalom-sorsok, valamint a’ veres ingyen-nyerő sorsok is, mellyek 
utjndeii fő. és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő, ki ezenkívül még 500 sárga jutalom-sorsot kap, mellyek* 
nek legalább 1000 darab aranyat kell nyerniek; *s hogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre Í3 játszik.

Egy sorsnak árra I2V* for. v. ez.
Coith Dl.-Jia és társ.

Singerstrasse 894 sz. *aját hazában-.

Sorsokat vehetni P e s te n  L ie d e m a n n  J. S. F r id r ik  nagykereskedő’ irósz«- 
bájában és L ied em aU ll B .  F e r e n c z  rőfös kereskedésében, ,,a’ szép magyarnéhoz.«
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(3) Néhai B ereg szá szt P á l
n a k  > a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk 
uak következő két nevezetes műn* 
k a j a :

Über die A ehnlichkeit der hun- 
g arischen Sprache m it den mor
gen ländischen , nebst einer E n t
w ickelung der N a tu r  y und  man
cher bishero unbekannten E igen
schaften derselben. L e ip zig  1796. 
(214 lap negyedrétben.J és

Versuch einer magyarischen  
Sprachlehre , m it e in iger H in
sicht a u f  die türkische und  ande
re morgenländischen Sprachen* 
E rlangen  1797. (1288 lap nyol- 
czadrétben.)

Megszerezhetők a’ H a za i 's 
K ü lfö ld i Tudósítások9 szerkesz tő  
h iva ta lánál zöldkert (Kohlba- 
cher) u’tczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak lfor. pengő pénzben.

(3) Kos - eladaS. Jövő pesti János 
Fejv. vasár alkalmával a’ méltóságos gróf Hm» 
nyady József jiáhnyájából prima electa "s super- 
electa hágókosok üllői utczában köz telken sza
bad kézből eladandók lesznek f4 )
Pénzfolyamat : Becs, aug. 5kén: 5 petes statusköteleaN 

i[)5H ; 4 petes 100? ; 3 Pctes 77|J ;  1834diki status 
köles. 5 petes bécsvárosi bankóköt. 66; bank
részvény 4376. _ _ _ _

Gabonaár: Pesten, aug. 8kán, váltógarasban: Tiszta- 
búza 73,*— 56, ; kétszeres 50—46*; rozs lü—3 6 | ; 
árpa 26*— 21, ; zab 23| —20; kukoricza 60—53y.

Duna vízállás: aug. 5kén: 10' 2" 6'" — 6kán: 10» 2«  
9 _  7kén: 9» 9" 9*“ —  8kán: 4" 6'" — 9kéftí 
8» 11»» 9'»»________

Budai Iotteria: aug. 2kárti 53. 46^ 74. 76» 64.



HAZAI ’S KCLFOIDI
T U D Ó S Í T Á S O K .
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Magyarország és Erdély (kinerezés; nyugalma/,ás; Gyurikorics György megtiszteltetése; Ungh vmegye’ hazafisa'ga; Kisfaludy emléke 
ügyében; jutalomtételek a’ Kisfaludy társaságtól; győri levél; Eszierházy-lotteria; ’sat.) Nagybiitannia (politikai lakomák ; hírlapi ész
revételek azokra; Kent Edwardina ismertetése; influenza; ’sat.) Franc/.iaország (kamarai ügyek; nevezetes büntető per; ’sat.) Belgium 
(vallás* türedelem; ’sat.) Németország (dresdai eset; ’sat.) Olaszország, (a’ nápoli királyi pár megérkezik Nápolba.) Portugullia (pro* 

testans pap Lissabonban; oportoi hóhér-nevezés; 'sat.) Spanyolország (Narvaez ügye; ’sat.) Amerika.

M A G Y A R O R SZ Á G  és E R D É L Y .
Ó cs. k, Felsége f. jan. 12dikén költ legfel

sőbb határozatában a’ nagyinéit. in. k. Helytartóta
nácsnál az alapítványi osztályban számvevői tisztsé
get viselt Lander Venczel urat saját kérésére hosz- 
szas és hív szolgálatinak tekintetéből egész fizetés
sel nyugalmazni méltóztatott.

A1 nagy mélt. m. k. Helytartótanács a’ báni 
táblához tisztlb. közbíróvá nevezett Szomszédvári 
gróf Sermage Dienes úr helyébe helytartói conci- 
pistává nádori írnok Privitzer István urat kitünte
tett ügyességének tekintetéből méltóztatott nevez
ni.

Szabad kir. E s z t e r g o m  városában a'magyar 
királyhoz czímzett vendégfogadó1 nagy teremében 
januarius 3 lóikén szép tánczmulatság tartatott, 
mellynek tetemes jövedelme (minden családra a1 
bemeneti díj egy ezüst forintban határoztatott, a1 
nélkül, hogy ez által a1 bőkezűség és nagylelkűség 
korlátozva lett volna) ezen városban felállítandó 
már régen óhajtott kórház javára volt szentelve. A1 
tánczsziinet alatt ékességek játszattak-ki.

Magyar jogi és történeti tudományáról isme
retes tek. ivanóczi Gyurikovics György ú r, szabad 
kir. Pozsony városának nagy érdemű senatora és a' 
magyar országgyűlésen többször volt követe, tö b 
iw vármegyék táblabírája, azon érdemeiért, mel- 
lyeket magának az utolsó országgyűlésen a*1 magyar 
szabad kir. városokra nézve szerzett, midőn ezen 
városok jogait hathatósan védelmezte, és a1 sz. kir. 
városok' követeivel czélra vezető kidolgozásait do- 
eunientumokkal együtt köz'ötte, januarius Sóikén 
szab. kir. E p e r j e s  városának magistratusától és 
polgári községétől pergamen (szíronbőr) papiroson 
szépen írt óiplomát függő pecséttel kapott, melly 
áitaí szab. kir. Eperjes városnak becsületbeli pol
gárává neveztetett. Ezen oklevélben tek. Gyuriko- 
» ics dicséretére ez mondatik: „sumtis in debitam 
considerationom singularibus iliis ac omni aemula- 
tioncdignis m eritis, quaegenerosus Georgius Gyuri- 
kovics de Ivanócz, Lib. ac Reg. Civitatis Posnnien- 
sis Senator ef emeritus diaetalis Ablegatus etc. sub 
deciirsu postremorum Regni Comitiorum rara sua, 
eaque consummata rerum patriarum eruditione, pri- 

E/óö Feleselendő.

vilegiorum et diplomatum sublimiori notitia, inte- 
merata in summumTerrae Principem fide, ferven- 
tissimo erga avitam constitutionem amore, neenon 
alaeri, ac prorsus impavido constitutionalia Libera- 
rum Regni Civitatum jura palam et in arena rnanu- 
tenendi zelo, de Rege et Patria pro summo alioquin 
constitutionalis civium libertatis consístentiae robo- 
r e , salutis publicae provebendae causa, posuerat, 
svavi grati animi sensu perculsi, in vim stabilis et 
publicierga huncec constitutionalium jurium nostro- 
rum defensorem recognitions, cultus et observan- 
tiae documenti , Eidem Georgio Gyurikovics J u s  
c o n c i v i l i t a t i s  n o s t r a e  h o n o r i s  c a u s a  of
ferendum , concedendum et tribuendum esse duxi- 
mus, proutactu conferimus, concedimus, et tribui- 
mus, impertientes Eidern omnimodam facultatem: 
ut cunctis juribus, immunitatibiis, concessionibus , 
et exemtionibus, quibus Gloriosissimi Domini 
nosfri, Reges Hungáriáé benignissimi, in praemium 
fusi sanguinis exantlataeque fidelitatis nos demen
ter participes reóóide'runt, quibusve favore Regni 
legum, atque ex usuet consvetudine praesens usque 
fruimur, utatur, fruatur et gaudeat.“ — Sokszor 
olvastuk m ár, hogy némeily tek. vármegyék1 kül
döttjeiket e?üst karddal, megaranyozott ezüst bil- 
likommal, arany vagy ezüst íróeszközzel, képeik
nek a1 közg\ ölési teremben felállításával jutalmaz
ták; de a1 szab. király i városok küldöttjeinek illy 
jiitalmaztatásukról eddig mégnem hallottunk; Örül
nünk kell tehát, hogy legalább polgári diplomával 
kezdik helybenhagyni és becsülni nagyérdemű kép
viselőik' hazafi munkásságát! R. K.

Győr .  Januarius 30, 3 lóik és febr. Isőjén 
tartattak evang. oskolánkban a' félévi próbatételek. 
Kívánt siker koronázd oskola-tanítóink1 fáradatían 
igyekezeteit, mellyeknek növendékeinkre nézve 
mind a1 valódi tudományos alap, mind a1 szelíd 
erkölcsök tekintetében jóltévő hatását tapasztalják. 
Nem azért tudatjuk ezt a1 Hazával , mintha osko
lánk proTessora! nyilvánított dicséret nélkül is lélek- 
isrmretesen nem tennének eleget nemes hivatásuk
nak,  hanem mivel k telességüuk az érdemnek nyil
vánosság által is megadni jutalm át, — és hogy a'

I szüléket oskolánkra figyelmeztessük. Evangélikus 
{szüléknek, kik jó hazafiak törekedniük kell azon?
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Jiügy a' köz anya-nyelv, minél elébb terjcdjen-el 
ez egész Hazában; és evang. honfiaknak, kik jó 
szülék, iparkodniok kell azon, hogy gyermekeik 
minél elébb megtanulják a' diplomatikai polczra 
emelt magyar nyelvet;—  az idegen nyelvű evang. 
szülék és hazafiak előtt pedig, kik gyermekeiket 
magyar nyelv-tanulás végett másuvá adják, ked
ves lehet Győr városa, hol tiszta magyar nyelv 
divatoz, hol az élelem olcsóbb, mint akár hol is , 
hol az evang. gyermek szakadatlanul folytathatja 
tanulását a' syntaxisig olly oskolában, melly a" Ha
za’ illy nemű legjobb oskoláival vetélkedhetik.

Tek. Ungh vmegye’ rendei nov. 28kán tarta
tott közgyűlés alkalmával egy órai időköz alatt 223 
pengő forintot tettek öszve ’s által is adták a’ Cze- 
lesztin és Bállá igazgatásuk alatti ni. színész tár
saság* pénztárának felsegítésére azon kegyes nyilat
kozás mellett, hogy e* pénz csak úgy tekintessék, 
mint foganatos előkészülete több e’ czélra teendő 
hazafiságos áldozatnak. Ezen kívül ugyan azon tár
saság’ tavaszig létezhetésére készek valának bizo
nyos mennyiségű pénzből álló havi segedelem-adás
ra , sőt egy kinevezett fényes küldöttség gondos
kodására bízatott egy színház felépítésének terve, 
s abba egy czélirányos társaságnak beszereztetése 

és állandó fentartása.
A’ K i s f a l u d y  K á r o l y ’ e m l é k é r e  's m  u I l 

ká i ’ k i a d á s á r a  ü g y e l ő  t á r s a s á g  örömmel jelenti 
minden részvevő hazaiinak , liogy a’ dicsőült költő’ em
léke, inellynek ára 10500 váltó frlban állapítatott-meg, 
buzgó hazafiak’ e’ czélra tett ajánlati által annyira fö- 
düeve lévén, bogy a’ munkák’ kiadásából az egyesüle * 
pénztárába báromlott summának ahhoz csak kevéssel kel
le járulnia: a’ pénztárban még ugyan e’ forrásból, t. i. 
a’ munkák’ árából, 4500 váltó, vagyis l8;K) pengő fo
rintnyi fölösleg maiadt, inellynek évenkénti kamatja 270 
forint váltóban. K fölöslegpénz1 rendeltetése lett volna 
az emlék’ fentartására szükséges tőkéül szolgálni : de mi
után ÍNádor O fensége az emléknek a’ nemze'i múzeum
ban helyet engedni inéltóztatott, a’ saját go ad viselés’ 
szüksége megszűnvén, úgy véli a’ társaság, hogy az em
lített pénzlülüsleget kasznosb és a" dicsőültnek nemes 
pályájával őszhangzóbb czélra nem fordíthatja, mintha 
a’ kamatokkal literatúrai fáradozásokat, különösen pedig 
fiatal, serdülő tehetségeket ösztönöz ’s ébresztget. Szán
déka tehát a* társaságnak évenként két, aestheticai és. 
Mepliteralurai tárgyú jutalointételt alapítói. Hogy »pedig" 
a’ tisztelt közönség' s írótársak* bizodalmát megelőzz©, 
következő érdemes írókat kérte társakul a’ pályairatok’ 
megítélésében: Csaló Pál ,  Czuczor Gergely, Dessewffy 
Akirél gróf, Fáy András, Jósika Miklós hát-ó, Kovács 
Pál ,  Kölcsey Ferencz, Péczeky József, Szenvey József, 
Szontagli Gusztáv urakat; kik közűi egyetértőleg Fáy 
András kéretett az ügy’ igazgatása’ felvállalására, a' 
jegyzőség’ vitelére pedig Tóth Lőrinc*. — Egyébiránt 
újra is kéretnek az aláírási ívek’ birtokosai, méltóztat- 
nanak ezen iveket a’ kitűzött határnapig, u. m, martius’ 
3Hikéig, a’ Jelenkor’ hivatalához beküldeni; hogy a’ 
végtzámad&s valahára a’ közönség eleije terjesztethessék 
— A Kisfaludy Károly’ emlékére *s munkái’ kiadására

ügyelő társaság’ nevében *s megbízásából, Pesten, febr. 
6* 1837. B a j z a J ó z 6 e f ,  in. k. Dr. Sc he del Fe 
r e nc z ,  m. k. V ö r ö s ma r t y  M i h á 1, m. k.

KI SFALUD Y-TÁKSASÁG. A’ Kisfaludy Károly’ 
munkái* árából femnaradt 4500 váltó forintnyi fölösleg* 
kamatjából, 20 arany , kétfelé osztva , jövő l838dik év
re következő aestheticai és költészeti feladások’ jutalma
zására ford í tátik : 1. Mi b e f o l yá s a  van a’ d r ámá i  
l i t e r a t u r e  nak a’ nemze t ’ e r kö l c s i  é l e t é r e ?  
’s mi é r t  nálunk,  ma g y a r o k n á l ,  o l l y  kevés 
eddi g  az t r e de  ti  d r á má i  munka?  II. Kész í 
t essék b a l l a d a ,  me l i y n e k  t á r g y a  a* s zámű
ze t e t t  Béla ke r c z e g ’ (utóbb I .Béla név a l a t t  
ma g y a r  k i r á l y ’) p á r v i a d a l a  a’ pom é r á n  i ái  
herczeggel  Lengye l or s zágban ,  mi nek k ö v e t 
kezésében Mi ci s l av l engye l  k i r á l y ’ l e á n y á t  
’« Po me r a n i a ’ egy r é s z é t  n ye r é  j u t a l m u l ; ’a 
k ö r ü l mé n y e i  a’ h i s t ó r i á b ó l  t udva  vannak.

A’ versenymunkák névtelenül, jelszóval ellátva, a’ 
szerző’ nevét rejtő bepecsételt levélkével, tisztán ’s ide
gen kézzel leírva, küldessenek-be , jövő October’ végéig’ 
Fáy András igazgatóhoz (Pest, kalaputcza , sajálhaza, 
251). A’ jutalom’ elítélése pedig jövő e>zt. február. Okán, 
mint Kisfaludy Károly’ születése napján . a’ majd annak 
idejében bővebben kijelelendő helyen ’s módon megy vég
hez , azon kijelentéssel, hogy a’ jutalmat nyert pálya
munkák egészen a’ szerzők1 tulajdonai maradnak. A’ Kis- 
faludy-társaság1 megbízásából, Pesten, februarius’ 9. 1837. 
Fáy A n d r á s  igazgató, T ó t h  L ó r i n  ez jegyző.

A’ k o l o z s v á r i  c a s i n o  ezen évjanuariusa 
29. 30 cs 3l ik napjain első félévi közgyűlését tart
ván , a’ jelen nem levők a’ gyűlés nevezetesebb tár
gyaira nézve ezekben értesíttetnek: 1) Újabban 
alapulván ezen egyesület a1 jelen évtől fogva 4 év
r e , a’ részvényesek száma felolvastatott, melly al
kalommal közhírré teszi a’ casino, hogyr azok, kik 
ezen egy esület újabb alapítására részvényeseknek 
meghívattak, de még kötelezvényt nem adtak, ha 
részvényesek kívánnának lenni, ebbeli szándéko
kat, ezen év elején legfeljebb martius hónap végéig 
jelentsék-ki ,a ’ casinoi igazgatóknál vagy a’ pénztár
noknál részvényüket befizetvén. 2) Megvizsgáltat
ván a’ inuk félévi számadások, úgy' találtatott hogy' 
a’ múlt félévi bevétel teszen e. p. 2281 ifi 54 x r t ; 
kiadás pedig 1450 rf. 18 x r .; maradott a pénztár
ban a’ múlt félév végével 831 f. 30 x r . ; mellyhvz 
hozzá adván a’ kamatra kiadva levő 6000 rft e. p. 
teszen a’ casino pénzbeli értéke 0831 rft 30 xrt.
3) A’ köny v szerzésre intézett pénztár múlt félévi 
bevétele telt eV p. 297 frt 39 x r.; kiadása pétiig 
198 rft 12 x r .; maradott készpénzül 99 rft 27 xr.
4) Az eddigi szabályok megvizsgáltatván kevés vál
toztatással helybe hagyattak. 5) A1 casino könyvtá
ra , múlt félév alatt szaporodott mintegy 50 darab 
vett köny vekkel; áll pedig a’casino saját köny vtá
ra mintegy7 1000 darabból. 0) A’ bárom igazgató
ság, 14 v álasztoítsági tagok, pénztárnokság és jegy
zőség ezen egyesület újabb aiapuiásávai választás 
alá jővén, a" titkos szózatoiás utján begytilt szoza-
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tok többsége által igazgatókká lettek: gróf Bethlen 
Ádám , gróf Mikes János és Schilling János. Vá
lasztottsági tagokká : Baranyai Sándor;, Brassai Sá
muel , Farkas Sándor, ifj. Gyergyai Ferencz , Ilincs 
Sámuel, Nappendruk Márton, Radnótfái Sámuel, 
Szábel Menyhárt, Schütz József, Szabó Lajos, Szabó 
József, SzacsvaiZsigmond, Szentpéteri Im re, Vá* 
radi János. Jegyzővé ; ifj. Pataki József. Pénztárnok
ká : ifj. Tiltsd» János. A’ kolozsvári casino jegyző
könyv óból Kolozsváratt fcbr. lső napján 1837ben. 
Ifj. P a t a k i J ó z s e f ,  jegyző.

K o l o z s v á r .  A’ gyors utazás innen M. Vá
sárhelyre , és Váradon át Pest felé valamint onnan 
Eperjesre, a1 rósz idő és utak ellenére is pontosan 
foly, — nem csak ; de ez a’ közösülés nevelésére ’s 
könnyítésére nagy' haszonnal szolgáló mód ujbeii 
gyarapodást nyert. Biasini Gaetán ú r , ezen gyors 
utazási intézet alapítója, azt már Kolozsvár és N. 
Szeben közt is útba indítja, melly is legelőször mart. 
2kán fog Kolozsvárról Szeben felé elindulni; a’ 
gyorsszekcr egy' szép ú j, 12 űlésű üveges kényel
mes szekér; az eíső menetellel Biasini úr magamint 
conductor fog utazni. Kolozsvártól Szebenig egy 
személy vitele 30 font teherrel 5 f. és 12 xr. os
tor pénz pengőben. Siker ’s _ előhaladás kísérje az 
illy közhasznú intézeteket!

Bécs .  Német hírlapok írák , hogy a’ hg. Esz- 
terházy féle lotteria, főnycrtes-sorsát Prágában a* 
Lcwi testvérek kereskedő háza kapta volna. A’do
log máskép van. Öt bécsi asszony részesült e’ sze
rencsében, kik társaságban vettek Öt egymás közt 
felosztott sorsot, olly' feltétellel, hogy' a’ kinél a’ 
főnyertes lészen, kapjon 15 ezer pengő forintot, 
a’ többi négy együtt 45 ezer p. for. A’ nevezetlen 
maradni kívánó 5 aszony t így szerencséssé 60 ezer 
pengő for. ny ereség.

Z á g r á b b a n  folyó febr. 2dikán örök életre 
költözött Szomszédvári grófSermage Lajos cs. k. ka
marás ú r, életének 67dik esztendejében.

Mait számunkban hazai czikkelyeink közt Veltmpai 
hibásan áll Klempay helyett ; — lső lap 2. ez, 27. sor 
dec. Ildikén .,dec. 22dikén“ helyett.

N A G Y B R IT A N N IA .
T. W. Beaumont, déli Northumberland parla

menti követe, Dublinban közelebb meglátogatta a’ 
nemzeti egyesületet, ’s mcgbizójinak azt írta, hogy 
az irlandi katholikusokban finom becsérzet van, ’s 
a’ britt törvény hozásnak szégyen, hogy velők úgy 
bánik, mint alávaló fényekkel. — Sir W. Moles- 
w orth , legkitűnőbb angol radikális, azt nyilatkoz
tató, hogy jövő parlamenti ülésben gyámolítni fog
ja a’—ministereket, ha rendszabályaikat jóknak ta
lálja; egyébiránt meg van győződve, hogy7 ha ők a’ tit

kos szavazást és más kérdéseket, nyilvános kérdé
sekként tanácskozás alá nem terjesztik, hivataluk 
rövid ideig tartand, ’s a’ radikálisoknak kötelessé
gük leend, akármi történjék is , független rendszert 
követni. — Lincoln 1., déli Nottingham követe, 
egy tiszteletére adott lakomakor így szólt az Irland 
részére kért reformokról; „Az egyház feláldozása 
volt tehát tulajdonképen a’ czél , mellyért egyik 
engedmény a’ másik után kéretett, mellyért a’ ka
to likusok felmentettek, ’s a’ protestánsok parla
menti képviselőségöktől megfosztanak, a’ szín alatt, 
hogy Irlandnak vallási béke adassék. Én tagadom, 
hogy a’ törvény hozás a’ két országra nézve egyen
lő alapelvekből indulhasson-ki, ’s azt állítom, hogy 
illy elv felállítását az unió felbontása követné, mert 
ha az irlandiaknak megadjuk a’ néptestületeket, 
gátolhatjuk-e akkor College-Grcenben a’ parlament 
felállítását, midőn az angoloknak is van parlament- 
jek Westminsterben I“ — Plumptre úr nyugoti Kent- 
ben egy conservativ lakománál azt mondá, hogy a’ 
mostani ministerek készek az uralkodó egy házat és 
vallást szélnek ereszteni, ha ez által hivatalukat 
megtarthatják. A’ Globe erre válaszolja, hogy e’ 
mondás inkább illenék sir R.Peelre , ha a’ kormány t 
ismét kezébe kaphatná, mert a’ toryk a’ katboliku- 
sok felmentésekor, saját elveik ellenére, csak a’ kül
ső zaklatásnak engedtek, hogy a’ hivatalban marad
hassanak.

Morpeth 1. a’ Ieedsi reformebédkor , beszédé
nek első tárgyául sir R. Peel glasgowi beszédét vet- 
te-fel. Ezután Irlandra nézve így nyilatkozók: 
„Nagy örömmel látom , hogy Anglia és Irland ta
lán soha se volt szorosabban összekapcsolva , mint 
most, ’s az Irland szenyvédésé eránti sympatliia, 
melly et köztünk minden nemes és szabad gomdol- 
kozásu érez, szükségtelenné teszi az urakat e’ Ingá
zóit test vérsziget gyáuiolítására szólítanom (tetszés.) 
Örömmel ve vem észre, bogy sir R. Peel az irlandi 
városi reformbillt elhallgatta. (Innen azt húzza-ki 
a‘ ministeri sajtó, hogy' a’ toryk e’ kérdésben haj
landók engedni.) Irland állapotja ugyan mindég csi- 
lapodik , mindazáltal ,,a’ politikai izgatás normális 
o s k o l á j i — ez a’ farkassá vált em ber, mellyen 
Ly ndhurst 1. ugyancsak vitézül lovaglott a’ felső 
házban, hogy az egy enlő törvényhozást meggátolja — 
hasonló munkásságot még soha se fejtettek-ki. IHy 
gyümölcsöket hoz ama derék politika, mellynek 
nem elég egy ország három nemzete közt elkölönző 
vonali húzni, hanem veszélyes ármánykodásait mar- 
ezongó gúnnyal is párosítá, annyira hogy már, a’ 
szenyvedett méltatlanság égető érzete a’ legszegé- 
ny'cbb irlandi gunyhóba is elhatott. Sir Robert azt 
mondja nekünk : „Elhatározott szándékom feltarta
ni nemzeti intézvényeinkeí, melly ek a‘ prolestan-X
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tismust és statust a' három országban összekapcsol* 
j á k t o v á b b á : „Intézvényeink és vallásunk hadd 
verjenek mély gyökeret a’ protestáns nép meggyő
ződésében, érzetében és szeretetében.“ Igenis, de ép
pen itt a’ dolog bibéje! Az irlandiaknem protestáns 
nép ; tartok tőle, nehogy katholikus népnek kelles
sék őket nevezni. Én óhajtanám, bár ne így volna; 
mert a' protestáns hitet feljebb becsülöm; de úgy 
kell vennem a* dolgokat, a' mint vannak, azért is, 
ámbár hiszem, hogy a’protestáns statnsegyház mély 
gyökereket vert egy protestáns nép szívében, ér
zem mindazáltal, hogy a’ kathoiika egyháznak is 
szintolly erős gyökerei vannak egy katholikus nép 
szívében. Ezért mondám-ki nyíltan véleményemet 
az alsó házban, mikor az egész conservativ sereg 
csatarendben állott előttem, ’s e’ gyülekezet előtt 
is ,  melly gyaníthatólag nem olly conservativ, is
métlem, hogy az irlandi egyházi kérdésben aligha 
annyira mentünk, mint az ügy fekvése kívánni lát- 
szék. Mi ministerek azzal védőitalunk, hogy a' sta
tusegyház ellenségei 's árulóji vagyunk; pedig mi 
olly kedvező feltételeket ajánlottunk neki , hogy 
én, ki annak tagja vagyok, 's javát szívemből kí
vánom, nem reményiem, hogy reá nézve illyenek 
valósuljanak. Irland néptömegének nyommasztó sa- 
nyaruságáról nem szükség hosszan beszélnem, me-1 
az urak velem együtt bizonyosan érezni fogják, 
hogy e' szomorú themát nem csupán szánakozás éb
resztése okáért kell érin-eni, hanem ha egyszer vi
tatik , segítő rendszabályokról is kell gondolkozni. 
De meg is vagyok győződve, hogy a’ kormány ’s 
parlament előtt fontosabh és sürgetőbb tárgy nein 
lcend, mint az irlandba bevitmdő szegényi törvény“ 
(tetszés.) A’ külső békéhez szerencsét kíván a’szó
nok Angliának, 's ámbár hontársainak önkéntes ha
di szolgálatát Spanyolországban nem helyesli, azok
kal még kevésbé érthet egyet, kiknek alkotványi 
sympathiája D. Carlos táborában van, 's protestáns 
orthodoxiájok mellett is az inquisitio zászlóját kö
vetik (tetszés.) „Mi belső politikánk jövendő folya
mát illeti, így végzé beszédét, vannak ugyan eb
ben kérdések, mellyekről a' szabadelmii elvek ba- 
rátjai különbözően vélekednek, de véleményük kü
lönbsége mellett is , reméllem, becsülettel ’s költsö- 
nös tekintettel fognak egymás iránt viseltetni. Én 
tisztelem az alkotványt 's erőm szerint védelmezni 
fogom; de széles árnyéka alatt minden rendnek, 
hitvallásnak és nemnek egyenlő igazság és szabad
ság kiosztását óhajtanám látni. Vallási és polgári sza
badság az én jelszóm, nevezetesen pedig templo
mainkból ’s oltárainkról száműzetni szeretném a’ 
\ ilági önhaszon alacsony czivódásait (tetszés.) De 
ha bár illy módon az idővel előhaladni szándéko
zom is, elszakadni mindazáltal korán se akarok azon

párttól, m elly, mint némelly radikális barátink 
állítják, máraz enyészet szélén állna, 's Angliában 
hatalmát és népszerűségét elvesztette volna.“

Middlesex követeinek, Hume és Byng urak
nak tiszteletére, jan. 23káu nagy lakoma adatott, 
Lqndon Drurylane-színházában, Russell lordnak, 
Bedford hg. unokájának 's hihető örökösének el
nöksége alatt, ki azonban korán el nem jöhetvén, 
eleinte nagybánya, William Russell 1. berlini követ, 
vitte az elnökséget, ’s elébb a'népfensgségért, majd 
Byng úr egészségéért ürített poharat. Byng úr, ki 
legidősb tagja az alsó háznak, hol míjdnem fél szá
zad óta viseli Middlesex képét , hosszú beszédében 
előadá parlamenti pályájának viszontagságait, *s azt 
nyilatkoztatá, hogy életében soha se igazgattatok 
egoista okok által, ’s ez öntudat élete alkonyán sok
kal édesebb öröm nek i, mint akármelly tiszteleti 
megkülönböztetés. Hume úr titkos szavazást, felső 
ház reformját és Hiii lordnak a1 főparancsnokságtól 
elmozdítását feszegette. Utánna Grote és Warbuton 
uu. szólották. Végre Hume úr, kaczaj és tetszés 
közt, poharat ürített a’ dámák egészségéért, köszö- 
né megjelenésöket, 's felszólítá a’ reformerek szá
mának szaporítására.

O' Connell a’ kilkennyi lakoma közben így 
nyilatkozott: „Most már én és barátaim csatára 
megyünk, Lyndhurst lordnak, e’ minden elvek meg
tagadójának párthívei ellen megyünk csatára. De 
sir R. Peel csakugyan felülmúlta ót. Itt van már a* 
glasgowi beszéd, meilyről előre olly sokat lármáz
tak. Sir Robert nem csak eszét, hanem statusböl
csességét isakarta mutatni; belső politikánk jöven
dőjéről jósló szavakat akart hallatni. Lássuk hát 
mit adott-elő ? Elkopott közszerü állításokat szett- 
össze a’ legnyomorúbb politikának ajánlására. Ma
gasztalja Angliát, dicséri Skócziát, Irlandról hall
gat , csak czéloz rá , mint ollyan országra, mellyen 
boszút kell áliani. Minket elnyomással fenyegeL Peel. 
Minő terveket forral ellenünk ? \zt akarja, fizessük 
azon papokat, kiknek hitét mi nem valljuk. Ennek 
legkisebb változás nélkül így kell maradni I Azután 
égig magasztalja a’ lordokat, ’s azt akarja elhitet
ni, hogy derekabb intézvényt nem is gondolhatni 
annál, mellyben örökös törvényadók vannak. E’ 
volt az ő egész beszédének eleje és vége i A’ gias- 
gowiak még is csendesen hallgatták őt. Nem csuda! 
jól voltak lakva, V tele poharak állottak előttük. 
Dél előtt beszélt volna csak Peel, majd szépen meg
járta volna. Éppen erre jut eszembe egy felföldi sí
pos történetecskéje. E ' jó ember egy darab húst *s 
fél kenyeret tarisznyájába téve , ment egy hegyen 
fe l; hirtelen elibe üget egy farkas, 's hogy a’ fene
vadat megengesztelje, oda \eté neki a’ húst, melly 
azt tüstént felfalta; azután a’ kenyeret, mellyen
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a' koplaló nem soká nyámmogott; a1 farkas min
dig közelebb m ent, ’s a’ szegény ördög, nemiévén 
már mit oda vetnie , a1 nagy félelemben elővette du
dáját, ’s egy darabot játszott rajta; de az ordas, 
melly a’ musikához alkalmasint nem érte tt, az el
ső zenre mindjárt futásnak iramlott. Ekkor a1 sípos 
mondá: „Ha azt tudom, hogy ennyire szereted a’ 
dudát hallgatni, csakugyan asztal előtt játszottam 
volna.“ Ha sir R. Feel ebéd előtt áll-fel beszédé
vel, a’ skótok sebesebben szaladtak volna tőle, mint 
a’ felföldi ember farkasa. Most már kaezaghatunk 
a’ glasgowi komoediára, de annak jelentését nem 
szabad felednünk. Nekünk itt Irlandban se alkot-, 
ványi szabadságot, se testületi reformot m m akar
nak adni, hanem csak lánczokat ’s bilincseket. Mi 
keveset tudnak a’ toryk a’ jövendőről! Szíjokon 
forog az unió, meg se akarnak nekünk egyenlő jo
gokat engedni, csak urak és szolgák közti unióról 
gondolkoznak. De én jelentem nekik , a’ miilyen 
igaz az, hogy Angua és Irland közt tenger foly, olly 
bizonyosan szétszakítatik az unió, ha jogunk meg
tagadva marad. Sir Robert a’ gőzmozgonyon kala
pálás és furkáláshoz hasonlító a’ reformpróbatélele
ket. Erre ezt felelem neki: A’ népszerű vélemény 
gőzmozgonya már igen erőssé lett a' szikár kézre 
nézve, melly azt gátolni akarja munkálatában ; ösz- 
s/ezúzandja e’ kezet, mert a' mozgonyt többé nem 
állúhatni-meg.“

A’ radikális sajtó is kimondó már ítéletét a’ 
glasgowi lakomáról. Megjegyezésre méltó a’Specta- 
to ré , melly ebben koránse elhibázott próbatételt, 
mint a’ whig-hírlapok vélik, sót inkább a1 toryk 
erejének bizonyságátlátja, ’s Peel elhatározott sza
vából azt húzza-ki, hogy ő Lyndhurstal egyetértve 
szándékozik munkálni. „H a  Lyndhurstnak, úgy 
mond, azon terve, hogy a’ lordok Melbourne mi
nistől innia elb n felizgattassanak , megbukott volna, 
ügy Feel e’ te lte t, mint pártjára sőt az alkotványra 
nézve is veszélyest, gáncsolta volna. De a’ merész 
terv elsült. A’ lordok, az alsó házi wbig-radikalis 
csekély többséggel daczolva, ’s a’ whigminisferiu- 
mot rósz oldali ul tüntet ve-elo, nem csak viszálko- 
dást és apathiát támasztottak a’ reformerek közt, 
bánom a’ tory pártot is Liverpool 1. halála óta pél
dátlan buzgalomra s munkásságra gyuiaszták. Rég 
nem voltak a’ toryk oily erősek, mint most, ’s 
erejök Lyndlmrst politikájából, a’ mostani kormány 
eránti hajthatatlan eilenkedésból, eredt. Peel soiia 
se javaslóit volna elhatározott merész politikát; de 
miután a’ nagy nyereségérti nagy merészség terve 
jól iitött-ki, a’ mérsékletiek okos vezére összeszö
vetkezik a’ makacs obstruktivek főnemes seregével. 
Lyndhurslról és Wharnclifferőlrá is , mint némelly 
másokra , olly bátorság ragadt, mell) tői az ó tér-

mészete idegen. 0  mo^t mar, Stanley í. ellenére, 
„altalános conservativ,“ mi ős angol nyelven meg
testesült toryt jelent. Igenis , Peel még többet is re
mél Lyndhurst merész politikájától, t. i. hogy a’ 
toryk visszavezettetnek Downiug-Stteetbe (a’ mi- 
nisteriumba). Az ő glasgowi bizakodó hangja nem 
kisebb figyelmet érdemel, mint a’ különbség néze
tei közt, mellyeket a’ lordok munkálatiról most és 
a’ Merchant-Tailor-Hallban nyilvánított. Tapsol a’ 
pairek vak merészségének, ’s tóle a’ whigek meg- 
bukását és pártjának ismét kormányra jutását varja. 
Szóval, a’ toryk közt most tökéletes egyetértés 
uralkodik, ’s Lyndhurst 1. közönségesen elesmert 
vezérük. A’ glasgowi ünnepélyből előre ítélhetni a’ 
jövő ülésről. A’ thrónbeszédben akármit ’s men
nyit ígérjenek a’ ministerek, előre meg lehetnek; 
győződve , hogy a’ felső ház mindazon javaslatot 
visszaveti, mellyet Peel és Lyndhurst jóvá nem 
hagytak. Ez évben tehát egész sor legyőzetést fog
nak szenyvedni a’ ministerek. Mindazáltal meg
maradnak a’ hivatalban, 's elvégzik a’ törvényho
zási rendszabályok előkészületének formaságait, de 
nem más czélból ’s talán nem is egyéb szándékból, 
mint hogy saját tehetlenségöket és ellqnfelök hatal
mát kimutassák. Ezek 0  Feh égé oppositiójának és 
kormányának tervei a’ jövő ülésre nézve: a’ toryk 
kormányozni, a’ whigek a’ ministeriumban ülni 
fognak. Hát a’ reformból mi leszen ? A’ kinézet va
lóban szomorú volna, ha a’ whigek azon szándéka, 
hogy magokat ez ülésben is megalázzák a’ toryk 
előtt , az alsó ház független reformereit négy évi 
lelhargiájokból fel nem költené. Egy hét alatt majd 
meglát juk , elértették-e helyzelöket.“

A’ Drmylane színházban tartott nagy reform- 
ebédiól igen különbözőleg Ítélnek a’ különféle pár
tok hírlapjai. „Elhatározottabban, egyetértőbben és 
balosabban, mondják a’ szabadelmü lapok, még 

; soha se lépett-fel a’ reformpárt.“ A’ tory lapok el
lenben a’ párterő szerencsétlenül járt fitogatásának 
nyilatkoztatják ez ünnepélyt. A’ 16 hg. ’s viscount 
közül, k i k a ’ pogrammában vendégekként említ- 
tettek, egy se jelent-meg, ’s a’ ministerek egész
ségéért ürített áldomásra csak egy alsó rendű kor- 

i mányi tag se felelt. A’ Courier válaszolja, a’
| kormányi tisztviselők készakarva maradtak-el, hogy 
I e’ gyűlés, minden hivatali bélyeg nélkül, tisztán 
független reformerek összegyűltének látszassék. A’ 
Standard és Times 800ra teszik a’ vendégek számát, 
hanem a’ M. Herald 1200— 1500ra; de mi ez a’ 
két milliónyi lakossal biró Londonhoz képest, mi
dőn a’ nyolezszorta kisebb Glasgow Peel ünnepé
lyekor 2500 conservativet állított-ki?

A’ Constitutional e’ czikkelyt ír ja : Olvasóinkai 
egy különös esmeretet kell közlenünk Anglia ki-



C 1 0 3  )
rályi famíliájáról. Ezen esmertetés Edwardina Kent 
származását illeti, ki az elhunyt Karolina királyné, 
akkori walesi hgné gondoskodása a la tt, titkosan 
neveltetett Bathban. Kent Edwardijia közönségesen 
Kent hg. lányának tartatott, kinek nevét viselte. 
Blackheatban a’ windsori decan (később Salisburyi 
püspök) által kereszteltetett - meg, ’s keresztszülé- 
j i , Kent hgen kívül, a’ walesi hgné, és az özvegy 
Dartmouth grófné valának. Egész bizonyossággal 
mondják nekünk, hogy e’ gyermek az akkori hg
né lánya, Montaguehouseban született, ’s léteiét 
a’ megholt IV György királynak, akkori walesi 
hgnek köszöni, némileg erőszakos körny ületek közt, 
mint a’ hgné esküvel állítá. Kent Edwardina egy 
britt tengeri tisztnek adatott feleségül, ’s mostaná
ban a’ száraz földön lakott. Meg nem foghatjuk, 
mi bírható a’ walesi hgnét a rra , hogy, ha Kent 
Edwardina csakugyan az ő lánya volt, magát az ő 
annyának lenni, nem csak születésekor, hanem 
egész halálig titkolja; de ha ez igaz, úgy kima
gyarázható lenne a’ gyöngédség, mellyetlV György 
mutatott e’ gyermek iránt, valamint a’ czélzás is , 
mellyet e’ monarcha tőn a’ walesi hgnéhez Wind- 
sorvárból 1809 nov. 13kánkölt levelében, mellyet 
Brougham I. Karolina királyné perében, mint ügy
véd , előhozott. Tudva van hogy III György a’ kér
déses dámának a’ királyi czimert és lady Edwardi
na Kent czimzetet viselni megengedte.

A’ Dublin-Post szerint, a* sir W. M’ Mahon 
háláiéval megürült irlandi alkanczellárságraO'Lough- 
Jen úr mostani főügyvéd ’s kincstári bíró van kije
lelve, ’s ha csakugyan kineveztetnék e’ hivatalra, 
úgy ő lenne frlandnak első katholikus alkanczellár- 
j a , valamint első katholikus főiigyvéd is ő v o lt; de 
főkanczellár, a’ mostani törvények szerint soha se 
lehet.

A’ dublini érsek egy körlevélben véleményt 
kért a’ katholikus püspököktől a rró l, ha a’ kath. 
eg} ház szabályai szerint valamelly gyülekezet előtt 
ex tempore szabad-e könyörgést mondani.

Londonban ’s Anglia déli részein már szűn
ni kezd az influenza * miután sokan áldozatai lettek ; 
de az északi részen és Skócziában folyvást dúl. 
Glasgowban most nagyobb a’ halandóság, mint 
183‘iben; a’ Peel tiszteletére adott lakománál je
len volt vendégek közül is 15 halt-meg influen
zában.

F R A N  CZIA O R SZA G .
A’ hadminister körlevelet bocsátott a’ hadosz

tályok parancsnokihoz azon katonai szabály szoros 
megtartására, miként a’ katonáknak nyilvános he
lyeken formaruhában kell megjelenni, ’s köteles
ségükké teszi a’ parancsnokoknak* hogy ebben ma
gok jó példával nienjcnek-elő. j

A’ követkamarajan. 2Gkí ülésében a’ pénzügyi 
minister- 150 ezer francot kért a’ pyrenáusi határ
szélek vámőrjeinek szaporítására. — Jau. 25kén 
nagy udvari bál volt. A’ vendégek száma mintegy 
3000 lehetett. Némelly követkamarai tagok, kik 
az illyes ünnepélytől máskor el nem maradtak, mint 
Thiers ú r, nem jelentek-meg. — A’ Straszburgban 
felmentett Vaud^gy ezredes Parisba érkezett. — 
La Presse hírlap állítja, hogy 1831 óta a’ Constitu- 
tionnel 10 ezer, a’ Journal des Débats 3100, a’ 
Gazette 5000, a’ Temps 4600 előfizetőt vesztett
el. — A’ literariai tulajdon eránti törvény készíté
sével megbízott választvány elvégezte munkáját, ’s 
a’ könyvirókat és familiájokat illető jogok biztosí
tását javasolja.

Paris fényitó törvényszéke előtt jan. 21dikén 
egy nevezetes per fordult-meg. Poisat úr azzal vá
dolta Chauviére érczmívest, hogy az ezüst rudakat, 
mellyeket neki elolvasztani adott-át, ónnal vegyí- 
tette-össze, még pedig olly ügyesen, hogy a’ pró
bálók rá nem esmerhettek. Miután Poisat úr mel
lett Delangle ú r, a’ vádlott mellett pedig Teste úr 
szólották, a’ törvényszék, Thévenin statusügyvéd 
javaslatából, illy' Ítéletet hozott: ,,A’ per előkészü
leteiből és a’ vitatásból világosságra jővén, hogy 
Chauviére öntőműhelyében, Issyben, öt év óta olly 
ezüst rudakat készítetett ’s adatott-el, mellyek az 
ő parancsából úgy vegyítettek-össze ólommal, hogy 
e’ csalás észre nem vétetett próbakor, mellyet a’ 
rudaknak, mielőtt kereskedésbe jöttek , kiállani 
kellett; hogy* e’ fortéllyal az árúk tulajdonságára 
nézve megcsalta a’ vevőket, ’s a’ büntető törvény- 
könyv 423 czikkelyében kijelelt ’s megfenyített 
gonoszságot követte-el; mivel a’ törvényszéknek 
elegendő oklevelei vannak, mellyekből Poisatnak 
innen származott kárát megbecsülheti, mind az anya
gi veszteségre nézve, mellyet neki a’ Chauviéretól 
megvett rudak híja okozott, mind a’ concurrentiá- 
ra nézve, rrielly Poisatnak öt év ó ta , az említett 
csalárdság miatt, kárára szolgált; ezeknél fogva a* 
törvényszék Chauviéret egy évi fogságra, 15 ezer 
fr. birságra, 60 ezer fr. kárpótlásra és minden köl
tségek megtérítésére Ítéli; a’ személyes fogság tar
tását is öt évre határozza.“

A’ Paris-Sun írja, hogy Londonból jan. 2Skán 
jött levél szerint Napoleon Lajos hg. Philadelphiá
ba érkezett. — A’ városi hatóságok tulajdonságait 
illető törvényczikkely vitatása a’ követkamara jan. 
27ki ülésében, mint a’ Temps említi, szembetűnő 
hidegséggel folytatott. Csupán a’ mairek teljes ha
talma eránti rendelkezés hevitette-fel egy kissé a’ 
vitatást. E’ kérdés körül megpendítetett a’ közepí- 
tés elve, mellynek alkalmazásában a’ kamara két 
főosztálya nem e^yezhetett-meg. Dumont ú r, a’



ministen többség orgánuma, inkább a' szaporított, 
mint javított közepítést védelmezte. Odilon-Barrot 
nr a’ városi hatóság okosan korlátozott függetlensége 
mellett szólt. Kérdésben az forgott, valyon a’ mairek, 
bizonyos esetekben, tartozzanak-e határozataikat, 
mielőtt végrehajtanák, az ispány elibe terjeszteni. 
A’ kamara eloszlott, a1 nélkül hogy valami határo
zatban megegyezhetett volna.

A’ Journal des Débats egy czikkelyben azt 
fejtegeti, hogy három feltételből esmerhetni-meg , 
van-e valameíly politikai pártnak szükséges erköl
csi ereje egy szabad status ügyei kormányzásának 
megtartására. E1 bárom feltétel pedig a’ szám , esz 
és a’ közérdekeknek megfelelő politika. Szerencsé
je Francziaországnak, hogy az ész tagadhatlan na
gyobb súlya és az ország nyilvános megegyezése 
hat év óta mindig azon férfiak részén volt, kik azt 
kormányozták. Francziaországot ez mentette-meg. 

BELGIUM .
Az alig. Zeitungnak egy Belgiumból jan. 24- 

dikén költ levelében ezt olvashatni: Belgiumban a’ 
különféle hitvallásuak közt semmi különbség sincs 
politikai tekintetben, sőt már a’ polgári ’s társasá
gi életből is elenyészik lassanként a’ hitvallás miat
ti lenézés és kizárás, minek bizonysága a z , hogy 
a’ belga bank igazgatóságánál több főhívatalokra 
izraeliták választattak. Gentben is a* concordia ne
vű társaság, mellynek tagjai mind a’ felső osztályok
ból valók, Huismann nevű izraelita kereskedőt ren- 
ies tagjává nevezte, még pedig egyező akarattal, 
mivel még egy tag se dicsekheték. Belgium tehát 
i  felvilágosodásban és türelemben nem áll hátrább 
i francziáknál és hollandiaknál.

N ÉM ETO R SZÁ G .
Rostockban jan. 19ke éjjelén hunyt-el életének 

I7ik evében , Vogel Sámuel Gottlieb, Németország 
n'res veterán tudósa, Mecklenburg-Schwerin hgség 
itkos orvosi tanácsnoka, udvari orvos, professor,
’ bajor korona polgári érdemrendének kiskeresz- 
ese.

Bajorországban közelebb az útlevelekre nézve 
endeltetett, hogy a1 benföldiek, kik csak az or- 
zágban utaznak , nem kötelesek magokat útlevél
ül ellátni, de a’ külföldre nem mehetni nála nél- 
iil, éppen ha valaki a’ határszéltől csak hat órányi 
ívolságra akarna utazni.

A' tübingai tanulóknál igen divatba jött a’pár
iadal , mellynek meggátlására az egyetemi ható
ig 11 ft jutalmat határozott annak, ki a’ párvia- 
alt bejelenti, vagy a’ hozzá való eszközöket be- 
mtatja.

John Low thert, ki nem rég Hamburgban ba
n’s kötelezvényekért befogatott (I. 5. sz. 1.) ’s illy 
emü csalásokért már többször és több helyen bün

tetve volt, a’ hamburgi tanács jan. 16kán hat hó
napi fenyitő-házi fogságra elbírható munka mellett, 
bitófához kiállításra és a’ városból kitakarodásra 
ítélte.

Dresdából jan. 27kén ez esetet írják : Tegnap 
itt egy mátka-pár végeztetett-ki gyilkosságáért. Az 
asszony, ki már kétszer volt özvegy, kedvenezé- 
nek segítségével, másik nyüzge szeretőjét, a’ ve
le megbékülés színe alatt valami magányos helyre 
csalván, eltette láb alól. A’ meggyilkolt elveszett, 
’s lakhelyétől egy három órányira cső falunál, hol 
Özvegy Albrechtnének háza volt, egy tó iszapjában 
’s partján véres nyomak vétettek észre, mintha vér
ző test kapartatott volna ki belőle. Az elsikkadt 
férfi és Albrechtné közti viszony tudva volt, ’s 
azért gyanú támadt az asszony ellen, annyival is 
inkább mivel egy harmadik helyen ezédulát ejtett
él, mellyben az elsikkadt férfi jelenté, hogy éle
tének véget vetni szándékozik. A’gyilkosok elébb 
a’ tóba vetették a’ meggyilkoltnak testét, hanem 
később kihúzták onnan, ’s az asssony kosárban egy 
távol eső új szántásu földre vitte ’s ott bekaparta. 
A’ nyomozásból kisült, hogy az asszony 1835 ta
vaszán második férjét méreggel étette-meg, szere
tője tudtával és megegyezésével, ’s ezt éppen ezért 
gyilkolta-meg, mivel már terhére vala. A’gyilkos- 
né 54 évii és undorító rút volt, új kedvencze ’s 
segédje 12 évvel ifjabb. Megjegyzésre méltó , hogy 
a’ gyilkosok a’ tett előtt hat héttel Dresdában 1835 
septemberében három gyilkos kivégzésén voltakjér 
len, és hogy az asszony a’ tett napján, véráldo- 
zatjával, midőn annak cselt vetett, a’ vesztő he
lyen ment keresztül, mi példa arra, hogy a’ halá
los büntetés nem rémít a’ gonoszságtól. A’ két go
nosztevő tarka vasárnapi Öltözetben, fedetlen szeke
rén vitetett a’ vesztőhelyre, ’s a’ kisérő sokaságban 
semmi nyoma se látszott a’ komolyságnak. Azt gán
csolták, hogy a’ gyilkos asszony gyermekei gyász
köntösben a’ vesztő helyre vezettettek. A’ nyaka- 
zást, valamint a’ Szászországban most olly gyak
ran történő kivégzések nagy részét, egy Fritzsche 
nevű tanult varga hajtotta végre, mert magok a’ 
hóhérok több helyen lemondtak e’ szomorú fogla
latosságról. Minden nyakazás mintegy 10 > tallér jö
vedelmet hoz-be neki, miből már szép vagyont sze
rezvén magának, ő is felhagyni szándékozik e’ ke
resetmóddal.

O LA SZO R SZÁ G .
Görög király ’s királyné 0  Felségük, Misso- 

lunghi gróf és grófné név alatt, és a’ bajor koroná
iig Werdenfels gB. név alatt, Velenczéből, Ferencz 
Károly főiig gőzhajón, jan. 2Gkán esti 7 \  órakor 
érkeztek Triestbe. Veronából jan. 22kén indultak
éi, jan. 25ig Velenczében mulattak, hol Spaur gr.
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kormányzó udvarlását t,evé náluk, a’ város neve
zetességeit megszemlélték. , a’ színházban is megje
lentek kétszer. Utoljára méglátogatták Lipperini 
festész dolgozó szobáját, ki akkor éppen egy görög 
tárgyú nagy festményen dolgozott. O Felségök Tri- 
estből febr. 2kán indultak útnak Görögország felé.

Ő Felségök a’ nápoli királyi pár január 26di- 
kán a’ temérdek nép öröm-lármái közt Nápolba ér
keztek. Más nap az egyházban tedeumon jeientek- 
meg. Ezután udvarlás volt a’ palotában; 28d. reg
gel pedig kézcsókolás a’ királynénál. E tve S. Carlo 
színházban Jeírhatlan örömmel fogadtattak. Az ifjú 
királyné nyájas 's népszerű viselete minden szíve
ket megnyert.

PORTITGALLIA.
Lissabonból jan. 11 kén ezeket írják : Néhány 

hét előtt Cadixból egy idegen jött id e , ki magát 
protestáns papnak adta-ki, ’s esmeretséget szerez
vén magának, lakában esti praedicatiókat ta rto tt, 
mellyekre sok portugálok eljártak. De csakhamar 
panasz támadt ellene, hogy a’ statusvallással ellen
kező erkölcstelen tanítmány okát hintegel, ’s az is
tentisztelet ministere egy k. végzetben nyomozást 
tétetni parancsolt. A’ he vádlott védelmező levelet 
írt a’ ministerhez, kinyilatkoztatá, hogy ő eleinte 
spanyol pap volt Malagában, ’s politikai vélemé
nyekért üldöztetvén , Gibraltárba szaladt olly szán
dékkal , hogy protestáns vallásra térjen-át; most* 
már angol eg}házi protestáns pap, ’s a’ gibrakári 
érsektől és angol kormánytól küldetett ide, az an
gol alattvalóknak hirdetni az evangéliumot. Mint
hogy’ pedig most az alkotvány szerint mindenféle 
vallást szabad gyakorlatú magános lakokban, őt 
senkise gátolhatja abban , hogy hitsorsainak papol
jon ; egyébiránt a’ katholikusok előtt, kik ott neta
lán megjelentek, sem zárhatta-be az ajtókat. Ez 
egész dologból annyi látszik bizonyosnak, hogy az 
angoloknak saját papjok k ^én , ki anyai)} elvükön 
tart istentiszteletet, e’ férfinak portugáli nyelven 
tartott praedicatióyra csupán portugálok járnak, ’s 
belőlük a’ katliolika vallással ellenkező tanítmányo- 
kat szívnak-be, kivált az ifjak , kiknek Lissabon 
ban most semmi vallásuk, sőt abban valamit tarta
nak , ha magukat minden vallási dolgon túlteszik. 
Nyilván eltiltani ugyan nem lehetne ezen férfit, ki, 
mint mondják, csak az evangéliumot hirdette, ’s 
a’ szent Írást az angol eg} ház értelme szerint mag} a- 
rázta ; kéz alatt mindazáltal megintették praedica- 
tiójinak megszüntetésére, mert politika is volt belé- 
jök vegyítve, hogy az itteni zavarok annál inkább 
neveltessenek. — A’ jan. lOki Diario do Governo 
több tisztviselők kinevezése közt, Oportóban egy

hóhér kinevezését is közli, mire ott mindég halál
ra ítélt gonosztevő szokott választatni. A’ kinevezé
si végzet így szól: Oporto főtörvényszékének elnö
ke előterjesztvén , hogy ott most nincs hóhér, W  
hivatalt J. A’ Simoes halálra Ítélt bűnös k é ri, a’ 
miüistcri tanács kihallgatása után, ’s a’ comntutio 
által nekem adott hatalomnál fogva, jónak találtam 
az említett Simoest felmenteni a’ halálos büntetés 
alól, ’s őt hóhérrá nevezni! — Két héti kemény 
hideg után végre szép tavaszi idő állott-be, a’ hév
mérő rendesen 12 ’s 14° áll Réaumur szerint; a’ 
napnak fekvő ’s északi széltől ment kertekben fa
kadni kezdenek a’ szőlőtők, ’s ha még egy hétig 
illy idő leszen, a’ mandulafák is virágzani fognak. 

SPA N Y O LO R SZÁ G .
Az említett barcelonai lázadáskor illy kiálto

zások hallattak: Éljen a' változatlan consticutio, 
halál az aristokratákra, halál a’ nemzeti őrség lo
vasságára, éljenek a’ descamisadosok (nadrágtala- 
nok). Egyébiránt Barcelona csendességét még most 
is veszély fenyegeti, mert az ill} gyárral gazdag 
városban a’ munkások mindég találnak alkalmat a’ 
zárásra , mihez még az is járul, hogy minden nem- 
zeíbeli menekvők tanyája itt van. Az ifjú Olaszor
szág fejei is, Mazzini ésa’ kétRuífini, kik Schwei- 
zot nem reg hagy ták oda, Barcelonába szándékoz
nak. Az újabb esetek következésében Sancho Go- 
bernador, czímü túlságos demokrata lap , megszűnt 
folyni.

Ranelagh 1. Bayonneban, a’ M. Chronicle otta
ni levelezőjéhez, jan. 1 lkén egy levelet intézett, 
mell} ben állítja, hogy Spanyolországba utaztának 
főoka az volt, hogy mindent, mi csak hatalmában 
áll, elkövessen a’ durangói végzet vissza\ételének 
kieszközlésére,’s igyekezete, a britt cocardára néz
ve, sikerült is. Bilbao ostrománál jelen volt, de a’ 
earüsfákat soha se gyámolította az angol lobogó 
megtámadásában, ’s ezt D. Sebastian infant is tisz
teletben tartani parancsolá, még akkor is , ha a’ fo- 
lyamou álló angol hajók a’ carlista ág} ulelepekre 
tüzelnének. Hogy pedig a* christinók ellen munkált, 
ezt olly nézetekből ’s elvekből cselekvő, mell}ék
ben a’ helyes érzetii angolok nagy többsége bizo
nyosan megegyezik. ‘

AM ERIK A .
Északamerikai jan. 3ki tudósítások szerint a’ 

praesidens üzenetet küide a’ congressushoz, ’s Mi- 
chigannak statussá emeltetését és a’ leégett postaház 
felépítését javasiá. W hite, ki a’ kincstári épület meg
gyújtásával vádoltaték, miután a’ mostani jury azt 
nyilat koztatá, hogy az ítéletben meg nem egyez
het, új jury ebbe állítatott.

Kiadja K u l t  s á r  A. — Szerkeztet! G a Ív ács y. Zöldkertutcza
Nyom atja T r  a t tn  or  - K a r n ly  i Urak5 u tc á ja  6 í 2 szám alatt.
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E m lék eztetem .
Mikép azoknak , kik a’ Magyar Theatrom felnyitása .ünnepére, liazafiúságos buzgalmukat 

Mvezléseknek beküldése által már bizonyították, nyitván jelentjük köszönetünket: úgy másokat 
is még, de kivált azokat, kik anyai nyelvünk mivelését a’ magyar tudós társaságnál kötelessé* 
göknek válolák, Hazánknak bennek helyheztetett bizodalmánál fogvar a’ Magyar Theatrom mos
tani első felnyitásának dicső ünnepét illető Örvendezéseiknek kinyilatkoztatására megkérni, fel- 
szóllitani bátorkodunk, hogy kitűnt buzgó költőink és költőnéink körébenmindnyájunktól érdem 
hálával tiszteltethessenek: melly idvezléseket a' Regélő -Honm íh ész folyóirat kiadójához Pesten 
a’ Duna-parton, halpiaczon alul 114. szám alatti házba beküldeni méltóztassanak.- (i2)<

Sajtó alatt van
’s a’ mostani jánosfejvételi pesti vásárkor

H oni törvén y tudomány.
E lső  o s z tá ly :

P o lg á r i M agárjog,
Első kötet. írta Kimoss Endre  kir. tábl. ügyész ’s t. n. Vas vármegye táblabirája. (3)

(2) Nagy és forakhelye a’ Tem
plomi ékességeknek. p esten a váezi
mczában az Ámornál 26dik szám alatt Fries 
Antal s társasága cs. kir. priv. selyem-szövet 
gyárának rakhelyén készen találtatnak na
gyobb mennyiségben több száz darab templo
mi ékességek’ fajai, u. m. P luvialck , Dalma- 
tikák és Kásulák, akár egész, akár fél, vagy 
közönséges ékességekkel gazdagiíva; ezen kí
vü l, minden lehelő Reverenda m atériák , m 
m* Scbvamilionok, Gros de Naples, Brünelek,. 
Scottok, 3 Drátok, ’stb. egész és fél gazdagon 
virágokkal himezvc templomi m atériák , igaz 
festékü, és közönséges Damaszt Zászlókra, 
finom festékü K arm azsin, ’s Ibolya Gros de 
Naples és M oir, Q uadrátok, Kapucziumok 
K^maurák és Övék, meílyeket a’ főliszt. Pap
ságnak a’ legillendőbb gyári áron alázatosan- 
ajánlanak Fries A?tini és társa. (3)

( 1 )  Árverési hirdetés. A’ nemes 
Jász Kun kerületek birtokában lévő, és Kis-Kun 
Halas és- Majsa városok vidékén fekvő , mint
egy 40 0 hold kiterjedésű mérges - puszta  , a’ 
folyó év’ October Ifikán Kis-Kun Félegyháza kö
zelében eső páhai m a jorban , közárverés utján 
az I838dik esztendő Szent György hava 21kétől 
kezdve, 3 egymást követő esztendőre haszon
bérbe ki fog adatni; melly helyre és időre a’ ha- 

Második f  élesztendő. 1837.

szonbérleni szándékozók ezennel meghivatnak. 
A’ haszonbéri feltételek addig is valamint Já*z- 
Berétnjben a 'kerületek jegyzői hivatalánál, úgy 
K isújszá lláson  és Félegyházán  kerületi kapi
tány uraknál megtekinthetők. (3)-

(2) Hirdetmény, a’ nagyméltóság»
magy. kir. udv. Kamara’ rendeléséből az Ó budai 
koronái uradalom részéről közhírré tetei ik, hogy 
a’ jövő augustus hónap ‘26kán Budaeörs nevezetű 
koronái helységben Buda mellett *250 darab va
lóságos spanyol eredetű harmadfél esztendős há
gó-kosok, a’ szokott reggeli és délutáni órákban 
a’ helybéli juhak ólban árverés utján, a’ többet 
ígérőknek készpénzbeli fizetésért el fognak adat- 
tatni. (3 )

(3) SeSyemes juhok eladása.
Főméltóságu Gyaraki Grassalkovich Antal Üer- 
czegség uradalmai kormányzó hivatalától ezen
nel közhírré tétetik , hogy folyó hó 22kén Issa- 
szegen nem messze Gedellőtiil szokott reggeli’ 
órákban e* következő tenyésztésre alkalmatos 
selymes juhok feleslege árverés utján készpénz
beli lefizetés melleit el fognak adatni: u m ko
sok 100 darabon felül, anyabirkák mintegy 
1 500 és bárányság mintegy 800 darab. A’ venni 
kívánók ezennel illendően meghivatnak. (3)

Hildetes. A’ nagyméltósigii ma
gyar királyi udv. Kamara’ rendeléséből, a’ meg-
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üfíllt esztergomi érsekség’ részéről közhírré léte* 
t i k , hogy többféle uradalmi javak , jövő évi 
januarius' elsejétől fogva, alulirtt helyeken és 
napokon tartandó árverés utján, három egymás* 
után következő esztendőre haszonbérbe adatnak 
k i , és ugyan :

I. Az esztergomi uradalomban;
September 21 dik napján Esztergomban, az érseki 

residencziábdU'
a) E sztergom i uraság’ malma fordővct.

„  nagy uraság-kertje a’szigetben.
b) Szen t G yörgy  - mezőben  a’ Dunában és 

Garamban lévő halászat.
Szen t György-m ezóhen  kőbánya Zamard 

hegyen.
c) P á rká n y i  nagy vendégfogadó, egész esz

tendei bor-, ser- és pálinka-méréssel, hozzá tar
tozó 8 pozsonyi mérő alávaló földekkel, és egy 
házi-kerttel«

P á rká n yi úrbéri korcsma.
„  kovács műhely után való 2 J hold

ból álló földek.
P á rká n yi  épület fa - kereskedése házzal 

együtt.
d) N yerges-új fa lusi uraság boltja.

„  6 holdból álló kovács
földek.

e) Sü llőn  a '3 d ik  szám .alatt lévő márványkő- 
bánya.

f) K övesdi inészársz- k, lakással, 3 hold szán
tóföldekkel, két hold rétiéi és egy házi-kerttel.

K övesdi pálinka mérés 1 hold szántófölddel, 
egy kenderessel és egy házi-kerttel.

Kövesdi kovács műhely után pozsonyi 
mérő a'ávaló szántóföldek egy kenderessel.

g) B ajtán  és a * csárdákon  lévő félesztendei 
pálinka-mérés.

h) L eléd i kovács műhely után 2 pozsonyi 
mérő alávaló földek, 1 kaszás réttel.

i) Szá lká i mészárszék, hozzá tartozó 10^ 
hold szántóföldekkel, 2 hold réttel, nem külön
ben káposztással, kenderessel, krumplissal és 
házi-kerttel.

S zá lká i 6^ holdból álló kovács műhely 
után való szántóföldek 2 hold ré tte l, káposztás
sal , kenderessel és krumplissal együtt.

k) Börzsönyben  a’ palinka-mércs.
„  kovács műhely után való 4 J

holdból álló szántóföldek egy réttel, és egy ken
deressel. . -

Börzsönyben  a’ mészárszék, lakással, hoz
zá tartozó 5J szántóföldekkel, 2 |  hold réttel és 
egy kenderessel.

l) K e m e n c ze i kovács műhely után vató
holdból álló földek. , *

K e m en c ze i uraság kertje.
m) B e r n e c z e i  mészárszék, 3 hold szántóföl

dekkel.
B e r n e c z e i  2f holdból álló kovács műhely 

Után való földek.
n) N ém et Szö lgy énben a’ kovács műhely 

után való 21 holdból álló szántóföldek ás 2 hold 
ré*.

o) M agyar Szölgy éni mészárszék lakással, 
hozzá tartozó, és ugyan: Német-Szölgyénben 20J 
hold szántóföldekkel, 1 hold ré tte l, kenderes
sel és káposztással; Magv ar - Szölgyénben pedig 
27 hóid szántóföldekkel, 2 hold réttel, |  hold 
kukoriczással, egy kenderessel és káposztással.

M agyar-Szölgyéni kovács műhely után va
ló 20 holdból álló szántóföldek, 2 kaszás réttel, 
egy kukoriczással, kenderessel és káposztással.

p) M uzslán  59 pozsonyi mérő alávaló ko
vács földek, 3 kaszás réttel, két kenderes, és 
annyi kukoriczással.

q) Bácsi malom után való 51 hold szántóföl
dek , 1 hold ré tte l, egy  kenderessel és káposz
tással.

r) M ocson  a’ mészárszék lakással, hozzá tar
tozó 11 | hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, ku
koriczással és házi-kerttel.

II. Érsek-újvári uradalomban:
September 18kán Ersek-Ujvárban (JVyitra vár

megyében
a) É rsek - Újvárban a’ piaczon lévő nagy ven

dégfogadó, 3 esztendei bor-, és egész esztendei 
pálinka méréssel, nem külömben 15 hold szán
tóföldekkel, és 4 kaszás réttel.

É rsek- Újvárban a’ 4 kerekii nyárhidi ma
lom, lakással.

É rsek  - Újvárban  a’ halászat mint az É. 
újvári, mint az Ó-£;utai vizekben.

b) U dvardi mészárszék, lakással, 35 hoki 
szántóföldekkel, és 20 hold réttel.

U dvardi uraság boltja házzal együtt.
„  halászat.
„  25 holdból álló püspökrét neve

zetű rétek.
c) K ü rt hi mészárszék, lakással, 28 hold 

szántóföldekkel, és 2J hold réttel.
K ü rth i  kovács műhely után való 21 hold 

szántóföldek, és egy ré t, hozzá esztendőnként 
járandó 60 kéve náddal.

d) N aszvad i mészárszék, lakassal, 20 hold 
szántóföldekkel, 15 kaszás réttel, 30 kéve vesz- 
szővel, és 3 szekér fűzfával.
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IV. Drégeli aradalomban!

September Ild ikén  Déjtáron (Nógrád várme
gyében)

a) V adkerti vendégfogadó, szabad bor-, ser- 
és pálinka • méréssel, hozza tartozó 18J  hold 
szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, káposztással, 
kenderessel, krumplissal és kukoriczással, nem 
külömhen házi-kerttel és az úgynevezett Forro- 
kay fürdővel.

b) P a ta k i  vendégfogadó, szabad bor-mérés
sel, 9 hold szántóföldekkel, 1 kaszás réttel, házi 
kerttel, kenderessel, káposztással és krumplissal.

P a ta k i  mészárszék lakással, hozzá tartozó 
16 hold szántóföldekkel és § kaszás réttel.

P a taki halászat Ipoly folyóvizében.
c) D éjt á r i  mészárszék, lakással, 1 0 | hold 

szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
D é jtá r i  halászat az Ipolyban.

d) U ugyagi halászat az Ipolyban.
e) Drégelen  és Palánkon  a’ pálinka-mérés.
f) P alánki vendégfogadó, egész esztendei bor

es ser-méréssel, hozzá tartozó 1 2 | hold szántó* 
földekkel, 4 kaszás ré tte l, egy dohányossal, 
kenderessel, káposztással és két házi-kerttel.

P u lá n k i uraság boltja, lakással.
,, mészárszék, hozzá való lakással, 

4 hold szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
g) H idvéghi vendégfogadó, szabad bor - és 

pálinka- méréssel, 9 |  hold szántóföldekkel és 
4 kaszás réttel.

Hidvéghi mészárszék lakással, 2 f  hold 
szántófölddel és 5 kaszás léttel.

H idvéghi halászat az Ipoly vizében.
h) H onth i vendégfogadó, szabad bor- és pá

linka-méréssel, 9 hold szántóföldekkel, 2 ka
szás réttel,egy dohányos és káposztás és két kerttel.

H onth i halászat az Ipolyban.

N a szvad i kovács műhely után való 19 hold 
szántóföldek és 10 hold rétek , 20 kéve náddal 
és 3 szekér rözsével.

e ) Tardoskedden  a’nagy vendégfogadó, egész 
esztendei bor-, ser- és pálinka - méréssel, hozzá 
tartozó 58 holdból álló szántóföldekkel, 3 ka
szás ré tte l, annyi kukoriczással, 2 hold haraszt 
erdővel és 60 kéve náddal.

Tardoskedden  a’ pálinkafőzés és mérés, 
házzal együtt.

Tardoskedden  a’ mészárszék lakással, hoz
zá tartozó 20^ hold szántóföldekkel, 6 hold rét
tel, és esztendőnként osztani szokott, 15 kéve 
náddal.

Tardoskedden  a * korcsmához tertozó 2£ 
hold szántóföldek és 1 hold r é t

Tordaskedden  Csergáton lévő halászat.
f) Szenior  korcsma, |  esztendei bor-, és egész 

esztendőbeli pálinka- és ser-mércssel.
Szem  or mészárszék lakással, 2 hold réttel 

és 1 házi-kerttel.
Szém or  kovács műhely után való 2 hold

ból álló szántóföldek és 4 hold rét.
Szejnor halászat.

g) H etényi kovács műhely után 18 pozsonyi 
mérő alá való szántóföldek egy réttel.

h) Bajoson a’ halászat az odavaló vizekben.
III. Gútai uradalomban:

September 19dikén Mocsán (Komárom várme
gyében)

a) G útai vendégfogadó, egész esztendei sza
bad bor-, ser- és pálinka-méréssel, hozzá tarto
zó 64 hold szántóföldekkel, 7 |  hold rétekkel, és 
esztendőnként a’ közönséges füzesekből, poron
tyokból, rétekből és nádasokból való osztályból, 
fél házhely után való résszel.

* G útai mészárszék lakással, |  házhely után 
való szántóföldekkel, 25 kaszás réttel és egy 
kukoriczással.

b) M ocsai vendégfogadó, egész esztendőbéli 
bor*, ser- és pálinka méréssel 25^ hold szántó
földekkel és 6 hold rétekkel,

M ocsai uraság boltja lakással.
e) Tardosi korcsma, |  esztendei bor*, ’s az 

egész esztendőbéli pálinka- és ser-m éréssel, |  
hold szántóföldekkel és 1 | hold réttel.

Tardosi harmadik szám alatt lévő márvány- 
kő-bánya.

d) Bálvány  - Szakállasán  24 holdból álló 
földek.

e) Csémi korcsma, egész esztendei bor-, ser
es pálinka-méréssel, és 2 pozsonyi mérő aláva
ló földecskével.

V. A’ Nagy-sallai uradalomban :
September 12kén Nagy-Sállóban (Bars várme- 

g> ében)
a) N agy-sallai belső vendégfogadó , egész 

esztendei ser- és pálinka-méréssel, nem külön
ben 2 3 | hold szántóföldekkel és 1 szekér széná
ra való ré tte l, tartozik mindazonáltal az uraság 
borát mérni,

N agy-sa lla i mészárszék, hozzá tartozó 4 
házhely után való földekkel.

b) Csekei mészárszék és korcsma, egész esz
tendei ser- és pálinka-, bor- pedig Sz. György 
naptól Sz. Mihályig tartó mérésével, 6 hold szán
tóföldekkel és fél-szekér szénát teremhető réttel.
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e) Farnadi vendégfogadó, egész esztendei 

bor-, ser- és pálinka-méréssel, a’ hozzá tartozó 
23J holdból álló földekkel és két kaszás réttel,

Farnadi mészárszék,. lakással és £ házhely 
után való földekkel.

d) N agy-ölvedi úrbéri korcsma, félesztendei 
bor-, és egész esztendei ser- és pálinka-mérés
sel, 16 J szántóföldekkel és £ hold réttel egy ült*.

N agy ölvedi mészárszék, lakással és |  ház
hely után való földekkel.

e) B u rlh i korcsma, félesztendei bor- és egész 
esztendei ser- ’s pálinka-méréssel, hozzá tartozó 
25£ szántóföldekkel és 3 hold réttel.

B art h i mészárszék , lakással és |  házhely 
után való földekkel.

f) Iié ty i úrbéri korcsma, félesztendei bor-, és 
egész esztendei ser-'s pálinka-méréssel, odakap
csolt 28 hold szántóföldekkel és 1 hold réttel.

K étyi mészárszék, lakással és £ házhely 
után való földekkel.

K éty i 4 kerekű uraság malma lakással, 
szabad egész esztendei bor-, ser- és pálinka-mé
réssel, ’s ennek főzésivel, nem különben 8^ 
hold szántóföldekkel, egy kaszálló réttel és házi 
kertekkel.

g) Szen t-G yörgyi mészárszék, hozzá tarto
zó 2£ hold szántóföldekkel, egy kukoriczással és 
1 káposztással.

h) Füzes •‘G yarm atin  mészárszék,. 3-| hold 
szántóföldekkel és egy káposztással.

VI. A’ verebélyi uradalomban r
September 13dikán Nagy - Czéténybcn ( Nyílra 

vármegyében )
a) C zétényi mészárszék és korcsma, fólesz- 

tendei uraság bor«, és egész esztendei tulajdon 
pálinka-méréssel, 4£ holdból álló földekktd és 
1 kaszás réttel.

C zétényi kovács földek, 2 hold szántóföld
ből és g hold rétből állók.

b) Nagy kér i  kovács műhely után 11 holdr 
hói álló földek és 2 kaszás rét.

c) Verebtlyen  a’ mészárszék, 9£ hold földek
kel és 1 kaszás réttel.

d) A lá n  a’ mészárszék, hozzá tartozó |  szán
tófölddel és 1 kaszás réttel«

e) 4 ’ t i ld i  korcsma és mészárszék) hozzá 
kapcsolt 2 | hold földekkel, és 1 kaszás réttel.

f) L é d e c ze n  a’ mészárszék és korcsma, fél
esztendei bor- és egész esztendei pálinka-mérés
sel, és 7 holdból álló földekkel

Ugyan lédeczi határban lévő vadászat.

Vfk A’ Nagy-szombatid urada
lomban :

September 14dikén Ürbéghen (Nyitra várme
gyében)

a) Az egerszeghi vendégfogadó, mészárszék
kel együtt.

b) Az odavaló vadászat
Ugyan September X'Skén Vághán ( Pozsonyi 

vármegyében}
a) Ar vághai vendégfogadó, hozzá kapcsolt 

mészárszékkel.
b) A’ halászat mind vághai’, mind Vágh-szer- 

dahelyi vizekben.

Vili. A’ pozsonyi uradalomban:
septembci 26dikán Püspökiben az érseki resi- 

dencziában
a) Felső kopaszlási sziget.
b) Püspöki, szunyogdi és csőlleí határban lé

vő halászat.
Bérleni szándékozók tehát jó magokvi^- 

seJetiről, valamint elégséges saját vagyonaikról 
szólló hiteles bizonyit\ányokkal és szükséges bá
natpénzzel ellátva a’ fentirlt napokon és helye
ken reggeli 9 órára megjelenni ezennel hivatalo
sok. A’ szerződési feltételek, ugyan árv erés al
kalmával is, különösen fognak hirdeftetni, mind- 
azáltal a’ helybeli tisztségeknél mindenütt, Esz
tergomban pedig az érseki számvevői hiva
talnál előre is megtudhatók. .. (3 )’

Pénzfolyamai : 13écs, aug. Skán: 5 petes statuskötelez. 
105T̂ ; 4 petes 1004; 3 petes 77-J4; 2\ petes bécsvá- 
rosi bankóköt. 66T'T; bankrészvény 1377.

Bnnuvizállds: aug; lókén: 8' 9/J 0;/y- — tikén: 8' 741 
C“‘ — l2kén: 8' 5" 3'"

G a b o n a á r  P e s t ’s m ás v id é k i v á ro s in k  p ia c z in  p o z so n y i m érő je  váltó» g a ra sb a n .
J u l . 1837 . b ú z a 1 k e t s z e . r o z s á r p a  ! z a b  1k i i k u r .  k ö l e s  1 A u g . 1 8 3 7 . I b u z a k é t s z e . r o z s  | á r p a 1 z a  b k u k u r . K o le a

24 é n U n g h v á r  | 84-SO 1 6 8 -b 6 ^ 8 -5 6 5 0 -4 8  | j 8 - 3 4  ! 8 4 -8 0  | .0 0 2á n  N . B e c s k e r e k | T o -6 5 25 } 30 ( 60 | 50

2 8 á n A rad  | 8 0 | 56 55 4 0  | 50  | 6 0  | — 3 á n  L o s o n c z  ( 9 0 - 8 0 - 5 0 -6 2  | 40 3 0 -  8 - 1 —

2 öe 'n K o m á ro m  [ 7 5 -6 5 | 6 4 - 4 8 4 3 - 4 2  | 3 6 - 3 2  ( 3 2 - 3 0  j 6 5 -6 5  | — 3 á n  M o s o n )  J 1 0 8 -6 0 4 9 -4 5 5 0 -4 4  j 4 0 - 3 0 3 9 -7 2 I 6 3 -5 7 1 -

2 9 é n M i s k o l c z  | 8 5 - 7 0 | 6 5 -6 2  | 6 0 - 4 8  { 4 1 -3 5  | 3 0 - 2 4  | 8 0 - 7 0 | l 6 0 - t 5 0 5 é n  S z e g e d  | 7 0 - 6 0 6 1 -4 6 4 0 - 3 4  | 3 5 -2 7 3 0 -2 7 1 “ 1 -

2 9 é n

A u g .

P é c »

1. D e b r e c z e n  j
7 5 -7 0

8.0-60
1 6 0  

| 5 0 -3 5

6 0 -5 5  | 5 0  | 

3 5 -2 5  | 2 5 -2 0  j

5 0  | 
3 0 -2 7  |

50  | — 

6 0 - 5 0  (1 0 0 -8 0

P e s t  a u g .  l l é n  | 76-56 5 1 -4 6 4 0 -3 6  ) 25-21. 22-20 56 I —



H A Z A I ’IS K Ü L F Ö L D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
14 . szám . P e s t e n  szerd án  B öjte léh ó  Iákén 1 § 3 7 .
Magyarország és Erdély (kinevezések; megtiszteltetés ; Szluha Imre nádori főkapitány beiktatása ; pesti görőg-oláh-község ; nemzeti 
casino; hajózás biztosító társaság ’s egyébb hírek Komáromból; barsi levél; jóltevő c/.élu tánczmulatságok; erdélyi hírek; ’sát.) 
Nágybritannia (a ’ parlament kinyittatik; irlandi protestáns conservativek gyűlése; Vixen hajó; Davison miért nem taníthatna mathe^ 
Bist?; Bulwer drámája; ’sat.) Franeziaország (tamarai ügyek; tuileriai bál; becsületrend tagjai; influenza; ’sat.) Belgium. Olaszor
szág. Portugallia (cortcsi elöleges ülés.) Görögország. Persia (persa kereskedő levele a’ smyrnai hírlap szerkeztedéhez.) Spanyol-

ország.

M A G Y A R O R SZ Á G  és E R D É L Y .
Ő cs. k. Felsége Szomolnokon főhívatali és 

egyszersmind kerületi bányatörvényszéki közbíró
v á , ’s főkohigazgatóvá eddig Zsarnoviczán volt 
ezüst koh igazgató Kovarcz Károlyi méitóztatott ne- 
a ezni. ■=

Ő cs k. Felsége m. dec. 31 d. napjáról költlegf. 
rendelete szerint Nádasi Trsztyánszky Sándor urat, 
ns Hont megye első alispánját díjmentesen cs. kir. 
tanácsosi czímmel méitóztatott felruházni.

P e s t ,  febr. 13. Gróf Cziráky Antal ország
bíró Ő FiXcja a’ tek. kir. ítélő táblánál érseki tábla
bíró N ic z k y  J á n o s  úr O Ngát alországbíróvá 
nevezni méitóztatott.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara Wimpassingi 
30adi ellenőr Dauscher Józsefet ugyanott 30adossá; 
Sopronyban 30adhívatali segéd Berger Andrást 
wimpassingi ellenőrré; ennek helyére pedig lich- 
tenwörthi 30ados Hoffmann Józsefet; továbbá Pan- 
csovára só-és 30adi ellenőrré Temesváron volt he
lyettes Szerenkay Antalt; végre Zimonyba 30adi 
raktárnokká Pesten volt 30adhívatali practikáns 
Gschventner Antalt nevezte.

Mélt. Vajai Gróf Vay Ábrahám ú r , tek. Má- 
ramaros vmegye főispánya, orv. dr. G y ö r g y 
J ó z s e f  fiatal hazánkfiát a’ nevezett megyének 2- 
dik rendes orvosává nevezte.

Ő Felsége a’ porosz király Zipser András úr
nak több külföldi rend vitézének, számos tudós tár
saság tagjának,-hazánk hires mineralogjának, ’s 
beszterczebányai tanítónak, a’ múlt 1836ban kia
dott, ’s 0  kir. Felségének ajánlott, illy czímü új 
munkáját „Franz 1 Kaiser v. Oestreich, geehrt im 
Tode w ie im Leben^ egy tulajdon keze aláírásával 
ellátott levél mellett küldött nagy arany pénzzel, 
mellyet tisztelt hazánkfija e’ napokban a’ Bécsben 
levők, porosz követség által kapott, jutalmazta-nieg. 
ö  Felségepedig Maria Luiza parmai herQzegasszony 
egy ezen munkából számára küldött példányért, 
megelégülése jeléül a’ tisztelt írót egy fényes gazdag 
arany szelenczével vala kegyes megajándékozni.

J á sz  és k é t  K u n sá g  ö rö m  n a p ja .  — 
Hogy azon köz örömben, inelly Verbói Szluha Imre j 

Első Félesztendő.

úrnak Jász és két Kunság főkapitányi hivatalra fen
séges Nádorunk állal lett kegyelmes kineveztetésé- 
ből e’ szabad, és nemes három kerületek közönsé
gét elfogta, tettlegi részt vehessen * Pestre kiildé 
követeit beiktató nádori biztost, Nagy Palugyai 
Platthy Mihál ítélőmester u ra t, és a’ főkapitányt 
meghívandó, és a’ folyó hó Sdikén Jászberény
be bevezetendő. Kiket számos egyházi, és pol
gári állású, és a’ haza külön részeiből öszvese- 
reglett vendégek kísérvén, a’ Jász határon a’ ke
rületek és közönségek küldöttsége, Jászberényi 
városi határnál pedig a’ városi tanács ünnepélye
sen fogadván érzékenyül nyilváníták szíveik azon- 
ni örvendezésüket, hogy a’ haza’ olly fedhetet
len fijának bölcskormánya alá jutának. Innend 
nemzeti csinos öltözetű ’s 102 főből álló lovagok 
csapatja, és a’ hármas megye katonái csendbizto
sok által vezéreltetve nyitá-meg a’ főkapitány dísz
kocsija előtt a’ menetet; mellyet a’ város szélén 
főapát, és helybeli plebánus ú r , a’ nép nevében 
kitárt kebellel, örömmel és mély tisztelettel foga
dott.

Ferdinánd huszár ezrede hangász kara várta 
a’ váras téren a’ bevonulást, ’s taraczk telepek 
ugyancsak dörgének az érkezők elébe. A* vi
déknek külön részeiből érkeztek’ tarka vegyülete 
varázs szint adott az utczáknak, mellyeknek min
den szögletéről harsány „éljen“ riadozott. Vé
geden száma a’ hintáknak még kívül zörgea’hosz- 
szú városon, midőn eleje már czélt érve vágtata- 

„be a’ főkapitányi kocsi után a’ kerületek Curialis 
háza kapuján. így jövének-be a’ nádori biztos, 
és főkapitány, kik majd a’ kísérettel érkezteken 
kívül távolabb megyékből öszvesereglett úri vendé
gek ’s egyházi ’s katonai kar’ üdvözleteit fogadák, 
’s viszonzák, majd pedig a’ három kerületi kapi
tányok Által a’ kormányok alatti közönségek bemu
tatott képviselői tevék hódoló tiszteleteket.

Est ve mint fens. Főhg. Nádorné Maria Dorot
tya dicső neve ünnepe elő estvéjén, műkedvelő 
Jászberényi ifjúság által színi mutatvány (Szécsi 
Mária Kisfaludy Károlytól) meglepő ügyességgel 
adatott, mellynek jövedelme tűzi veszély által 

j megkárosított karczagi szegényebb sorsú lakosok
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felsegéllésére fordítlatott; a’ szín darab után 
Bellosics Ignácz főhadnagy láng esze állal illesztett 
görög tűz varázsló fenj e kozt a’ főkapitány tiszte
letére öröm - dal zengedezett. Az est kellemes 
vala, Jászberény öröm zajban lebegett; nem so
kára fény lobbanat, mint bájviradás Iángítá végig 
az újjá születő várost; a’ köz ’s magányos épü
letek , ’s az utczán hóbül Bellosics által emelt alkal
mi dísz oszlop ragyogó mécs világ tengerében úszott, 
"s a’ köz tisztelet nagyságát a’ transparentek tol- 
m ács okik.

Taraczkropogás közt derült-fel február 6nak 
hajnala. Gróf Zichy Domonkos olmuczi kanonok 
ajtatos áldozatához kapcsolók a’ kerületek tisztvise
lői buzgalmuké szeretett főkapitányokért az egek 
urához. Később a’ kerületek Curialis háza tere
mébe gyűlének-fel; hol Fazekas András nádori alka- 
pitány lelkes beszéde után, nádori biztost és főka
pitányt a’ gyülekezet körébe meghívó, két kül
döttséget neveze-ki, ’s kevés vártatva majd alig 
szűnhető „éljen“ rivadozások közt foglalák-el szé
keiket. Csend Ion; — tusakodó érzelmek közt in
tézi a’ nádori biztos ékes beszédét a’ közönséghez; 
tartalmából hűség a’ királyhoz ’s haza szeretet ára- 
dozának. Közben felolvastatván a’ nádori diploma, 
ezután valóban jeles beszédet tarta a’ főkapitány 
’s midőn a’ tisztviselőkhöz irányzá szózatát, az 
igazság rendes kiszolgáltatására csüggedetlen fi- 
gyelemmeli figy elést, egyszersmind az adózó nép 
oltalmát ’s pártfogását, mint a’ közjóiét kijelelt fő
ágait kötelességek sorában híven teljesítendőket, 
buzgóan ajánlá. Később a’ kerületek főjegyzője szó- 
lamlott-meg , őszinte keble vallomásival zárván-be 
a’ tisztelkedések díszsorát.

Három különböző helyen vendéglé-meg 300 
hívatalosit a’ főkapitány! Fény ’s pompa csillám- 
lőtt mindenhol, mellyet a’ rend , ’s válogatott étkek 
jelesbitének. A’ felséges udvar, a’ haza tisz
telt Nádora, hazánk foméltósági, ’s vendégek 
hosszas életükért — a’ nádori biztos Lehel ősi kürt
jébe illesztett, ’s magyar nektárral csordultig töltött 
billikomot emelt; az alatt még a’ kürt kézről kézre 
bújdosott, kún szalagokkal ékesített túlok a’ város 
téréin szertehordoztaték a’ nyalka mészárosok által, 
’s levágatva máglyatűznél sütteték-meg, ’s a’ város 
térén öblös hordókból bor csapoltatott az ott ujongó 
’s tomboló köznép számára. — A’ táblánál 5 rend
beli magyar ’s egy latin yersezet osztaték széllyel. 
— A’ Székesfejérvári nemesség küldöttsége ns Csáby 
Antal szónoka által érzékeny búcsút vön a’ főka
pitánytól, mint hajdan tisztelve szeretett tisztvise
lőjétől és országgyűlési képviselőjétől. Minden asztal
nál küldöttség által külön külön ürített toastok, a’ 
hangász kar élénk zenéje, távolabbról a’ mozsarak

folyvásti durrogása tolmácsolák e’ hazánk történe
tiben gazdag részt vett nemzetnek azt, milly boldog 
napra virradt-fel. Ebéd után a’ helybeli nemzeti 
oskola zsenge tanulói csinos pásztori dallal ’s bá
ránnyal tisztelék - meg a’ főkapitányt. Estve a’ 
szabad bemenetű tánczmulatságot a’ főkapitány ven
dégszeretete alkotá. A’ terem főékességét fens. 
Nádorné átvilágított képe jeles aláírásokkal té
vé. CsiWogó, mondhatni pazar fényben tündöklő
nek a’ nagy, nem különben kisebb teremek is , 
hol különféle italokkal ingyeni kész, és pontos szol
gálat ajánlkozott. Valóban a’ varázslatig tündöklő 
öltözet, a’ hangász karnak kitűnt ügyessége, az 
egész társaság élénk de tisztes vigalmai, talán a’ 
szenvedőre is enyhítő hatással lettek volna.

A’ Rév-Komáromi szabadalmas hajózás bizto
sító társaság folyó év jan. 24kén tartott közgyűlé
sében igazgatósága által elibe terjesztett számadás
ból kitűnt, hogy 800 részvényei alaptőkéje 400 
ezer v. ftot te t t , a’ készpénzben beadott, ’s az éves 
hasznok feléből szaporított segéd-tőke pedig együtt 
véve 56,000 f t , végre az ez évi biztosításokból, 
és kamatokból eredt jövedelem 20,046 ft 4 7 | xr. 
öszves pénztári állapotja 476,046 f. 47£ x r .; — 
melly öszveségből a’ társaság egész évi költségeit, 
3,850 for. 28 x rk a l, és Kiss, Skargai, ’s Hekti 
urak , a’ lerovandók lerovásával történt valóságos 
kárpótlását, 22,637 fór. 52 xrkal, és így az 
öszves kiadást 26,488 for. 20 xrkat a’ fellyebbi 
sommából kivonván, maradt pénztárában 449,558 
f. 2 7 | x r . ; melly ez idén egész mennyiségében a* 
pénztárban bent hagyatott, egyszersmind a’ rész
vények száma is bezáratott. Azonban iigyvise- 
lőségei szaporíttattak , díjtáblája pedig egyéb társa
ságiéhoz alkalmaztatott•, az eddigi igazgató tiszt
ség hivatalaikban meg marasztalván. Közli az igaz
gatóság.

T. Komárom vmegye folyó évben kikeletkor 
fogja fogházát, az észak amerikai, jelesül a’ Ken- 
tucki mintája szerint építetni. A’ rabokkali bá
násra nézve is egy egészen új rendszer fog az e’ 
végre kinevezendő küldötség által czélba vétetni. 
Rabok elkiilönzése, halgatás, czélszerű foglalatos
ság lesznek a’ főeszközök.

Nálunk már — minthogy itt a’ Duna széles, 
és közeliben, (t. i. egész Neszmelyig — mert a’ 
főzetői, helyesebben fizetői szigetet képző ága a’ 
Dunának gyakran kiszárad) szigetek nincsenek, 
aligha beáll a’ Duna; de azt mondják , hogy Pozsony 
körül ismét megállóit a’ jég; mit igazolni látszik 
az, hogy február 9dikén már Komáromnál ritkán 
ment a’ zaj. — A’ Komáromi casinót, két testvé
re i, úgymint a’ Tatai Tóvárosi cas., és Eperjesi
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ipar egyesület tisztelték-meg, ezen egyesületünk 
létre jötténi örvendezésüket jelentő levelükkel.

A’ pesti görög-oláh község f. b. 5kén tartatott 
gyűlésében, városi biztos Havas József tanács
nok úr javaslatára, 's e’ tekintetben tartott beszéd
jé re , elhatároztatott, hogy ezután a’köztanácskozá- 
si jegyzőkönyv, melly régenten görögül, későbben 
pedig németül vitetett, magyar nemzeti nyelven 
szerkesztessék.

A’ p e s t i  n e m z e t i  c a s in o  idei téli köz
gyűlése f. év jan. 29kén ’s folytatólag febr. őkén 
tartatván, a’ választásokon kívül, mellyeket már 
közlénk , e’ következők voltak még nevezetesb mun- 
kálkodási ’s határozati: Jelentés tétetett az intézet 
mostani virágzó állapotjárói, melly szerint a’ tagok’ 
száma épen 500ra ment (azóta ismét kettővel sza
porodván); az lS36ki bevétel: 27,932 pgő for. 
51 xr.; kiadás: 22,918 pgő for. 24 xr. ’s így pénz
tári maradvány: 5014 pgő for. 27 xr. Részint ka
matra kiadott, részint haszonhajtó részvényekbe 
fektetett tőkéji az intézetnek: 24,692 pgő for. 1836- 
ki dec. utolsó napjáig járó de még be nem fizetett 
casinoi részdíjak összesége: 12,050 p. for.! melly 
tartozások tetemes léte csak abból is kitetszik, hogy 
ha a* társaság ezen őt teljes joggal illető summát 
tőkésíthetné, pénzalapja nevezetesb szaporodást 
nyerne évenként. Kéretnek is ugyanazért a’ tartozó 
részes un.*;, hogy e’ körülményt tekintetbe venni, 
’s hátramaradt részeiket minéleiőbb lefizetni ne ter
heltessenek ! — Az egyesület, jövő fen maradásáról 
jó eleve gondoskodni kívánván, a’ most folyó ’s 
1840 végéig terjedő aláírási idő után következő tíz 
esztendőre, u. m. 1850 végéig kötelezendő új aláí
rást határozott már most előre nyittatni. — A’ ca
sinoi hangversenyek folytatásául 1837rea’ mult év
ről e‘ czélra fenmaradt summán felül ismét 1000 
pgő for. a* könyvtár rendkívüli szaporítására hason- 
lag 1000 pgő for.; a’ budai magyar színésztársaság 
felségéi lésére 500 pgő for. határoztatott.

G a r a n tá íy a ,  Bars megye, febr. 9kén. Febru- 
áríus 2ka óta a’ téli szokatlan lőcs, pocs után időnk 
’s útunk annyira megkeményedett, hogy a’ kátyúk 
helyett biztos tapintású fagy padlózaton járhatunk -— 
a mi különösen birkás gazdáinknak nagy könnyeb- 
séget okozott; mert novemb. óta beszorult nyá
jaink febr. 3kán a’ nálunk szokásban vett téli lege
lőre , a’ zöld vetésekre bátorságosan kimehettek; 
mi különösen a’ felszökött széna’ árát jóval lejeb} 
nyomta, úgy annyira, hogy a’ melly kalangyáért 
ezelőtt 40 pengőt adogáitak, most 24— 25 pengő 
forintokon nyirbálják. A’ gabona’ ára nagyon lany
ha; annyira, hogy csak az ajánlott gőzmalmok’ 
hozzájárultával lehetne azt Hazánkban némi forron
gásba hozni. r

L é v á tr  Bars megye középponti mező váro^ 
sában —  melly kereskedő városunknak körülbelül 
10 □  mértföldnyi hordója, vagy hódolója vagyon 
— a’legszebb tiszta búza szapujának (egy szapuban 
nálunk 4 pozsonyi véka vagyon) ára nincs feljebb 
7 bankó forintnál, alábbvaló pedig, ha 6 bankó 
ibrintokon elkel, az árus jó  szívvel veszi, két
szeres senkinek sem kell; a’ rozs, múlt 18 3 | 
országgyűlésünk AI. Törvényczikkelye 2d. §. sze- 
rénti pálinka főzés megengedése álta némi keresés
re adott alkalmat; de csakugyan az árpánál, mi a’ 
3or szűke miatt megindított serfőzésre kívántatik — 
aligha feljebb kerestetik, minek ára 4 bankó fo
rint ’s egynéhány krajezár. A’ zab’ ára léha 2 
f. — 15 vagy 20 kr. legfeljebb. Más termésekkel 
vármegyénk, ez idő szerint, nem igen dicsek- 
letik; a* mi egyszersmind mezei gazdálkodásunk’ 

nyomoru voltát is elárulja. A’ szarvas marha 
Karátson innepei óta jól kelt, volt Nagy Sallóban 
és Léván 100 pengő forintos közép húsú pár ökör 
i s ; egyéberánt pedig egy pár fiatal 5 esztendős 
tinót 170— 180 bankó forintokon a’ közlő is látott 
eladni. Egy font hús a’ transennális helyeken 13 
kr. más helyeken 12 k r . ; a’ bornak itezéje 
12. 16. 20 k r . ; szóval az élelem — a’ boron 
kívül jelen időnkhöz képest olcsó, a’ ruházat pe
riig felettébb drága, mert most egy pár csizmát, 
vagy akármi illy áru darab ruhát nem vehetünk 
egy szapu búza árán, máskor pedig egy szapu 
búza árán két pár csizmát is vehettünk. A főzelé
kek, baromfiak, ’s apróbb állatok kerestetnek; 
nyitlak 1 for. borjúk’ szopós 11 for. szalonna 30 
k r .; disznózsír 40 k r . ; vaj’ 1 for. ’sat.

Baján, f. évi január 23kán , a’ most szerkezet
be vett városi kórház pénzalapja növesztésére hir
detett sorsjátékos tánczmulatságot olly számos párt
fogó látogatta-meg, mennyit még Baja sohasem 
számlált. A’ csinos mulatók száma 710, jövedelem 
az 1328. váltott sors-lap árából 1413 fr. 30 xr. v.

A’ nógrádi nemzeti intézet név alatt ismeretes 
egyesület, melly még 1 8 3 1  ben mélyen tisztek fő
ispánja gr. Keglevich Gábor kamarai elnök úr párt
fogása alatt létesült, ’s fő czéljául édes hazánk nyel
ve terjesztését, a’ népiskolák czélirányosabb alko
tásával egybekapcsoló, folyó észt. január 15kén a’ 
kitűzött hasznos czél tőkéje gyarapítására , b. gyar
mati új megyeháza teremében , melly eddig hazánk 
minden megyetereme közt legnagyobb, fényes ál- 
arezos tánczmulatságot adott. Ez alkalommal a’ kö
zel 600 személyből álló nógrádi, ’s több kűlmegyei 
vendég jelenlétükben , a’ szünetórában 62 darabra 
menő, több szép hölgynek e’ czélra szentelt köz 
műveik, valamint némelly férfiaktul nyert külön
féle ajándékok sorsvonás utján kijátszatása a’ né-
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zőknek nagy mulatságul szolgált. Tiszta jövedelme 
ezen nem csak mulattató, de valóban hasznos öröm- 
ünnepnek 1500 f. v. tett.

P e s te n  az asszonyi egyesület bálja (első far
sangvasárnapon) 1458 pengő ft tiszta jövedelmet 
hozott-be az intézet számára.

K o lo z s v á r i t  febr. 6kán. A1 tegnapi napon 
tartatott az unitáriusok templomában néhai unitárius 
püspök K ö rm o c z i  János úr végtisztessége. Har- 
moniás éneklések közt két halotti beszédek tartat
tak ; elsőben árkosi pap t. S á r d i  Sámuel úr ezen 
igékről: „ J á n o s  ég ő  és v i l á g o s  s z ö v é tn e k  
v a I a t a r t o t t  velős szt. beszédében a1 szövétneket 
mutogatta a* főpásztor alkotásában, lobogásában ’s 
elalvásában; ezt követte kolozsvári helyettes pap 
t. G y ö n g y ö s i  István ú r , ki is ékes beszédében 
ezen kérdéseket fejtegette: mi a' szent gyülekezet 
és annak czélja? miilyennek kell annak kormányá
nak lenni? ’s végre miilyennek kell lenni a’ kor
mányzó főpásztornak ? —

Kolozsvártt valamint Erdély nagyobb részében 
a’ kemény hideg mint lapjaink minden napról mu
tatják, ezelőtt csak kevés napokkal állott-be. A’ 
múlt év végéig mind őszi idők já rtak , ’s a’ későbbi 
esők következésiben a’ vetések szépen kikeltek, 
mellyekben csakugyan az egerek teméntelen serge 
sok kárt okozott. Az év végével kevés hó esett, 
de nem soká tartott, úgy hogy ezen a’ télen eddig 
elé egész Erdély, a’ havasokat kivéve, minden hó 
nélkül v an , ezért a’ most beállott kemény dér a’ 
kopaszon álló vetéseknek nagyon káros.

M. Vásárhely. A’ fogarasi népes ref. ekklézsia 
maga papjának ide v aló ref. pap t. Péterfi József 
urat választotta.

A’ Tudományos Gyűjtemény 1836d. évi XII- 
dik kötetének foglalata következő: I. É r t e k e z é 
sek . I) Ujfalusi Nép. János. A’ theátromról. 2) 
Némethy József. Általánosan használó, könnyen 
megfogható oktatás a’tűzgyuladásokban a’ pompie- 
reknek (tűzoltóknak) használatára. 3) Vállas. Tol
dalékul a’ társasági számvetéshez. 4) Igazfi A’ m. 
t. társaság által 1833dikra 1834ben történt nagy 
jltalom  felosztásáról. 5) Beszédes József. Magyar
országi hajós folyó nagy ágzat (Naviglio. Schifüare- 
Strom-ramification.) 6) Podhradczky József. Ang
liában levő Kúnhalmokról. 7) Horvát István. A’ 
magyar nyelv régi maradványairól. 8) Gáspár Lász
ló. Figyelmesítés. 9) Gyurikovics György. Komá
rom szabad királyi városnak elöljáró nevéről. 10) 
Nagy Ajtai Kovács István. Moldva magyar nyel
vet beszélő lakosainak egy része: Székely-Földről 
oda kiköltözött székelyek maradéka. II. L i t e r a 
tu r  a. A.) Hazai Literatura. Könyvesmértetes. 1) 
Horvát István. ,,A’ figyelmeztetett ügyes selyemte

nyésztő. Irta C z a m b e r t  J á n o s . Budán, 1830. 
8ad retben.“ B.) Külföldi Literatura. Könyvcsmér* 
tetés. 1) Horvát István. „Glagolita C lo z ia n u a  
Edidit B a r th o  1 o m a eu s . K o p itá r .  Vindobo- 
nae, 1836. 4to.u III. T u d o m á n y o s  J e l e n t é 
sek . 1) Felvilágosítások. *2) A’ magyar tudós tár
saság tudósításai.

M agyar t u d ó s  tá r s a s á g ’ gy  űl és e jnnuar. 
16. 1837. — I. Horvát Lajos Károlyfejérvári káptalani 
requisitor több , az ottani káptalani levéltárban találta
tó régi magyar irományok’ saját kezével készült pontos 
és ékes másolatait küldte-be a’ társaság5 kéziratgyűjte
ménye’ számára. II. A’ kirendelt bírálók’ okokkal tá
mogatott véleményeik’ következésében egy cheiniai ’$ 
egy orvosi munka visszautasítatott. III. A’ társaság’ év
könyvei’ Ilid. kötetének tartalma ’s rende elhatároztat
ván , az sajtó alá bocsátatott.

Januarius’ 23d. tartott ülésében a’ társaság folyta
tólag egy , az évkönyvekbe szanva volt munka’ vizs
gálatával foglalatoskodott; januarius’ 30d. pedig né- 
melly előleges intézetek tétettek az academia által ki
adandó tudományos kézikönyvek’ gyűjteménye’ tárgyá
ban. Ugyanekkor bocsátatott e g y ,  a’ Tudomány tár’ szá
mára küldött értekezés vizsgálat alá. A’ titoknok Beke  
Kristóftól a’ társaság’ szógyűjteményei’ számára vidé
ki , ’s philosophiai műszavakat mutatott.be. A’ könyv
tárt legújabban nevelték a) Helmeczy Mihály a* Jeleu- 
kor ’s Társalkodó’ múlt évi folyamata’ egy példányá
v a l; b) Lhorin Áron aradi főrabbi, két iratával: Jgereth 
Glassaph, Praga , 1825. és , ,Der treue Bothe, an sei
ne Heligionsgenossen, Praga , 1831 c) Veszerle Gáspár 
e’ munkájával: A’ religio behatásáról. Eger, 1836. d) 
Beöthy Zsigmond : Koszorú , elbeszélések’gyűjteményé
vel gyermekek’ számára, Pozsony, 1837. e) Karats 
Ferencz, legújabb magyarországi földképével, f) Bárány 
Ágoston I. t. Wesenbecii quaestiones de studio juris 
instituendo, L ipcse, 1585, és Vinteri, dere  equaria, 
sok rézzel. Nürnberg, 1703. Végre g) Gyurikovics 
György 1. t. több apróságokkal.

Februarius’ 6d. —  I. A’ titoknok Hoblik Márton 
1. tagtól a’ nagyszórári előkészületekhez a’ magyar és 
szerb ’s horvát nyelvekben előforduló , rokon értelmű 
és hangú szavak’ gyűjteményét, mutatta he. II. Bugát 
Pál r. t. előadására D.Mocsy Mihály’ értekezése a! tér- 
mészettudományok' becséről ’s befolyásáról a' józanabb 
philosophálásra , a* Tudománytárba felvétetni rendelte - 
tett. 111. A’ nénzgyűjteményt Messetics Sándor néhai 
kalapkereskeoo 110 darabbal nevelte, mcllyek közt ezüst 
36. — IV. A’ természetiek’ gyűjteményébe Horvát Jó 
zsef r. tag egy physiologiai tekintetben ritka nevezetes
ségű emberi monstrumot küldött.

N A G Y B R IT A N M A .
Az irlandi protestáns conservativek nagy gyű

lést tartottak jan. 24kén Dublinban Downshire mar
quis elnöksége alatt. Mind a’ két parlamenti házból 
sok fóurak, lordok, ’s számos papok voltak jelen. 
A’ kormánynak ’s O’ Connellnek Irland eránti ter
vei ellen a’ legmakacsabb ellenállás határoztatok. 
Roden 1. első szónok, kikelt Mulgrave 1. ellen , hogy 
az Irlandban zsarnokló rósz párttal tart együtt, ’s 
felírást javaslóit a’ királyhoz és parlamenthez az ir-



landi protestánsok jogainak megőrzése végett. Glen- 
gall gr. pártoló a’ javaslatot, ’s tudakozá, kicsoda 
Irlandban a’ nép? talán a’ szegények ’s paprabszol
gák tömege? Megengedi, hogy a’ katholikusok szá
mosabbak a’ protestánsoknál, de ezek meg birto* 
kosabbak amazoknál, ’s magokat Irland népének 
joggal nevezhetik. Waterford marquis mondá, hogy 
életét ’s mindenét kiteszi e’ csatában, ’s kinyilatkoz
tatni ajánlá * hogy az irlandi protestánsok számuk , 
gazdagságuk, értelmük és helyzetüknél fogva, szint- 
olly méltók a’ pártfogásra, mint 0  Felségének akár- 
melly alattvalóji. 0. B. West úr Mulgrave 1. kor
mányzását élesen vagdalta, őt 0 ’ Connell játékbáb
jának nevezte, ennek több fortélyait előhordá, mi
ként hajdan, hogy az orangistákat megbékítné,az 
örangista zászlót nyilván melléhez szorította, sőt a’ 
Boyne folyamból is III. Vilmos dicső emlékezetére 
egy pohár vizet iv o tt; igaz czélja pedig az volt, 
hogy a’ papismus zászlóját üthesse-fel a’ statusegy
ház romjain. Donoughmore I. zajos tapsok közt 
nyilatkoztatá, hogy megbánta, hogy a’ katolikusok 
felmentését pártolta. Castlereagh I. azt javaslá el
határozni , hogy a’ mostani kormány megvonja a’ 
protestánsoktól az illető védelmet. Fox úr, Long- 
fordban megbukott kandidátus , mondá, hogy ő ezen 
állítás igazságának élő példája, mert őt a' lázadók 
egyesülete és a’ papok buktatták-meg. Az irlandi 
nemzeti egyesület ellen is több határozások té
tettek.

Brightonban jan. 2Skán, titkos tanács tartása 
előtt, Melbourne, Lansdovvne és J. Bussel lordok
nak audiencziát adott a’ király. A’ tanácsiján elin- 
téztetett a’ tbrónbeszéd. 0  Felsége megerősítette 
a’ folyó évi sheriffek jegyzékét. A’ ministerek 0  
Felségénél ebédeltek, ’s jan. 29kén tértek-vissza 
Londonba. A’ nagy ebédnél, mellyet J. Russel I. 
jan. 30kán adott, többek közt jelen voltak 0 ’ Con
nell, Shiel és más irlandi követek; ugyanekkor a’ 
thrónbeszéd is elolvastatott.

A’ parlament jan. 31 kén biztosság által nyit
tat ott-meg. A’ lordkanczellár, a’ királynak követ
kező thrónbeszédét olvasta-fel: „Mylordok ’s uraim! 
Megbizattunk Ő Felségétől az urak előtt kinyilat
koztatni, hogy Ő Felsége minden külső hatalmak 
barátságos érzelmeiről folyvást legerősebb biztosí
tásokat kap, ’s Ó Felsége bizodalmasan remélli, 
hogy a’ tapasztalás által megpróbált áldások, mel
lyek e’ békés állapotból nyilván áradnak a’ nemze
tekre, a’ mostani csendességet megerősítendik ’s 
biztosítandják. O Felsége sajnálja, hogy a’ spanyol 
monarchiát ingadoztató polgárháborúnak még sincs 
vége; hanem Spany olország királynéjának most is 
szolgáltatja azon segítséget, mellyre az I834ki né
gyes szövetség által, szükség esetére, köteleztcték,
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’s örül Ó Felsége, hogy egyűttmunkáló hadereje 
kath. Felsége seregeinek hasznos segítségére ve 
Portugálban oily esetek adták-elő magukat, m 
lyek ez ország belső békéjét lerontással fenyegette 
Ennélfogva a’ Tajón álló tengeri sereget idejek 
ran szaporítani parancsoló Ő Felsége, hogy Liss< 
bonban lakó alattvalójinak személye ’s vagyona s 
kérésén védelmeztessék, ’s az ő Felsége hajós 
regének parancsnok admirála meghatalmaztatot, 
hogy szükség esetében a’ portugáii királyné szeme 
lyétoltalmazza, de alkotványikérdésekbe,méllyé', 
miatt a’ pártok egymással versengtek, ne avatkoz 
zék. 0  Felsége előterjeszteni parancsoló a’ bizto
sok tudósításait, kik alsó Canada állapotának meg
vizsgálásával megbízva voltak, ’s minket oda uta
sított, hogy az urakat tennők figyelmetesekké e’ 
fontos tárgyra. Utasítva vagyunk az iránt is, hogy 
az urak komoly tanácskozásába ajánljuk a’ rendsza
bályokat, mellyek a’ törvények ’s törvény-szolgál
tatás javítására előterjesztetni fognak, melly tekin
tetben bizony osokká tesszük az urakat, hogy Ő Fel
ségének e’ czél elérése eránti buzgalma változhat
tam Meghagyatott nekünk, Ő Felsége azon kíván
ságát kijelenteni az uraknak, hogy olly rendsza
bályokról tanácskoznának , mellyek a’ status-egy
háznak erősebb állást adhatnak, ’s az egyetértést és 
jó akaratot gyarapíthatják. Alsó háziurak! Az idei 
köz szolgálatra szükséges költségek okos takarékos
ság szerint vannak kiszámítva. Ő Felsége ezeket 
haladék nélkül az urak elibe terjeszteni parancso- 
Já. A statusjövedelmek szaporodása, az előbbi évek 
jövedelmein alapult várakozásokat igen is igazolá. 
0  Felsége ajánlja isméti elkezdését azon végzet ha
tása eránti vizsgálatoknak, melly joint-stock-ban- 
kokat felállítani enged. A’ bank ügyeivel való ha
mis bánás ellen ugyan mindenkor legjobb biztosí
tást ad az igazgatók ügyessége, igaz lelküsége, és 
a’ közönség elővigyázata ’s okossága; de azért egy 
törvényhozási határozatot se kell elmellőzni, melly 
nevelheti ’s biztosíthatja azon intézetek erős állá
sát, mellyektől a’ kereskedési hitel függ. Mylor
dok ’s uraim ! Különösen ajánlá Ő Felsége az urak 
figyelmét Irland állapotjára fordítanunk, ’s az ura
kat arra emlékeztetnünk, milly bölcs lenne mind 
azon rendszabályokat elfogadni, mellyek az egye
sült királyság e’ részének helyzetét javíthatják. 
Legelőször is ajánlja Ő Felsége az urak tanácsko
zásába, amaz ország városi testületéinek mostani szer
kezetét, a’ tizedek beszedését, és a’ nehéz de sür
gető kérdést, miként az ottani szegények számára 
olly törvény alkottatnék, melly a’ visszaélés eiien 
olly okos szabói) zások és intézkedések által óvas- 
sék-meg, millyeket az urak tapasztalása és esme- 
rete tanácsolhatnak. Az urak kezeibe teszi Ó Fel-
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sége e’ nagy érdekeket, bízván, bogy az urak 
képesek lesznek Ó Felsége és a’ nép várakozásai
nak megfelelő törvényéket hozni, ő  Felsége meg 
van győződve, hogy az urak ©’ remények teljesítése 
által nem csak Irland jólétet előmozdítandják, ha
nem e’ három ország törvényét ’s aikotványát is 
erősíteni fogják, midőn annak jótéteményeit Ö 
Felsége alattvalójának midden osztályaira nézve biz
tosítják.“

Angliában is tudják m ár, hogy Vixen bajó a’ 
tserkesi tengerpartoknál lefoglaltatott. A’ M. Chro
nicle és Times minden észrevétel nélkül közük 
c' h ír t; a’ Courir pedig így szól: „ A’ hivatalos je
lentés, miként Vixen egy orosz hadi hajó állal el
fogatott, elfogja oszlatni az attóli félelmet, hogy 
ezen el fogás kellemetlen ’s komoly következéseket 
szülhet. Az orosz előadás szerint Vixen megszeg
te az orosz birodalom vám- és veszteglés-tőrvények. 
Fz tehát éppen olíy eset, mintha egy franczia ha
jó Wight szigetre lopva pálinkát szálítana. Oroszor
szágnak kétségtelen joga van illy nemű rendelke
zést tetszése szerint tenni, hanem azon talán kétel
kedhetni, vafyon az Oroszország által követelt föld 
törvényesen őt illeti-e, ’s igényét az adrianopoli 
egyezésen alapítja-e, melly Anglia jóslatai alatt köt
tetett. Ezen elfoglalás miatt keletkező vitatások a’ 
két status közt versengést éppen olly kevéssé tá
masztanak , mint ha egy franczia hajó , melly a’ 
mi vám rendeleteinket megsértené, lefoglaltatnék.“

London városi tanácsa előtt egy különös eset 
történt, miként t. i. Davison ú r, tudós matbemar 
íikus, a‘ city oskolájában neki szánt hivatalt nem 
nyerheté-el, mert világosságra jö tt, hogy ő aria- 
nus, a’ mit a’ városi hatóság tagjai az atheistával 
fcgynek tartottak. A’ tanács jan. 19ki ülésében ta
nakodott a’ kizárásról, ’s komolyan vitatta a’ kér
dést, valyon arianusra bízhatni-e a’ mathesis taní
tását. Davison úr csakugyan nem nyeri - el a’ hi
vatalt.

A“ Conventgarden-színházban nem rég E. L. 
Bulwernek, a’ roman-ironak’s radikális parlamen
ti tagnak , „La Valliére herezegné“ czímii drámája 
adatott, de nem nagy szerencsével. A’ darab tár
gya, XIV. Lajos említett maitressének története; 
a’ szerző a’ franczia romanirók kicsapongásit hasz
nálta benne, mi az angol Ízlésnek nem tetszik, ‘s kü
lönösen azt tulajdonítják neki vétkül, hogy a’ da
rab hősnőjét Lajostól egész egy kápolnába a’ feszü
letig kísérteié, ’s szerelmi ajánlatokat ott tétetett 
vele.

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ követkamara jan. 28ki ülésében az előke

lőbb leng) eleknek egy kérelméről tétetett jelentés 
A’ kérelem tdá Dembinski generál, Tyskiewicz,

Plater László, Plater Caesar, ’s Malachowski gró* 
fok , Starzynski generál, Wolenkowicz Sándor és 
sok mások valának írva, kik saját vagyonukból él
hetvén, a’ kormány gyámolítására nem szorulnak, 
hanem az 1837 jan* 1 sói határozat visszavételéért 
esedeznek, melly szerint szegényebb hontársaik 
gyámolítása egy ütöd résszel megkevesítetett. Ké
relmüket a’ lengyel száműzöttek csendes , békés vi
seletével támogatják, ’s hivatkoznak a’ kamara nagy
lelkűségére, melly közelebb is új nyilatkozásában 
megesmerte a’ régi lengyel nemzetiség szent jogait, ’s 
Lengyelország gyermekeit második hónukban, Fran- 
cziaoi szagban, a’ szükségnek ’s kemény télnek mar
talékul adni nem fogja. A’ biztosság e‘ kérelmet a’ 
ministeri elnöknek ajánlani javasiá. Gasparin ú r , 
belső minister, megjegyzé, hogy Franeziaországban 
most 560 spanyol, 2 hannoverai, 627 olasz, 5151 
lengyel, öszvesen 6360 menekvő van. Németország
ból ez idén 400 új lengyel menekvő jött Franczia- 
országba; más részről a’ spanyol menekvők is foly
vást költöznek-be, kik nagy részint carlisták lévén, 
a’ határszélektől el kell őket hordatni, különben 
mindég készek volnának D Carlos soraiha vissza
lépni. Hat év óta 19 millió 554 ezer francot köl
tött Francziaország politikai menekvókre. Itt előa
dó a’ minister, mik tétettek nevezetesen a’ lengye
lekért, hogy Franeziaországban második hónukra 
találhassanak, miként nyittattak-meg nekik minden 
kézmhek , oskolák , felsőbb oktató ’s katona-neve
lő intézetek. Örömmel jelenté azt is, hogy 6019 
gyámolított menekvő közül 4000 már rendes fog
lalatosságra adta magát. De némellyek teljességgel 
nem akartak munkához látni, egymás ellen vádos- 
kodtak, ’s Francziaország gyámolítását jognak és 
állandó jövedelemnek tekintek. A’ kormány tehát 
kénytelen volt rendőri eszközökhöz nyúlni, ann) i- 
val is inkább mivel a’ menekvők száma szaporod
ván, ismét tetemes rendkívüli költség lenne szük
séges. Tracy úr pártját fogta a’ illenek vöknek, s 
dicséré \iseletökeL Ezek, úgymond, ellenszegültek 
minden csábításoknak; azon ötezernél több leng) el 
közül, kik kemény erkölcsi kínzás alá vettettek, 
eg)' se szegte-meg a’ vendégi barátság kötelességeit 
A' centrum e’ szavakra megmordult, ’s a’ szónok 
mondá, azon sok francziákat, kik száműzetve vol
tak , nem szükség arra emlékeztetnie, milly nehéz 
erkölcsi kinzást szenyvedni. Sanyarn dolog eg) sze
gény menekvőre nézve, ki hónaponként 45 fr. kap, 
ha tél közepén 9 fr. eihúzatik tőle,. Mauguin úr is 
hasoniag m ilatkozott, megemlítvén, hogy Fran- 
cziaországban egy hely sincs, hol a’ Jengye! jóaka
rattal s részvéttel nem fogadtatnék. Guizot úr fele
ié: Francziaország azon tíz évi gazdag gyamolítá- 
sokkal — millyeket saját szegényeinek nem ad —



( 11 )
kim utatta, miUy nemes lelküleg bánik a’ szeren
csétlen lengyelekkel, Anglia tized sőt huszad rész
nyit sem tőn velők, mint Francziaország. E’ gyá- 
molítást nem esmeri Francziaország tartozásának. 
Egyébiránt ha a’ kamara akarja, hogy az tovább 
is az eddigi módon maradjon, úgy a’ kormány 
kénytelen 700 ezer fr. pótlék-költséget kérni. Ezt 
több szónokok megesmerték. A’ nagy többség mind- 
azáltal pártolta a’ lengyelek kérelm ét, melly aján
lással a* ministeri elnökhöz küldetett. — Többek 
közt még az iránt is fordult-elő kérelem, hogy a1 
király nyilatkoztassa magát francziák császárának 
és Algír királyának, így meg fognak szűnni a1 gyil
kos merészletek; egy harmadik pedig kínosabb ha
lálos büntetést kívánt a’ királygyiikosokra.

A’ becsületrendnek most 50,383 tagja van, 
kiknek két ötöd része 1830 óta neveztetett. Egy 
év óta igen fösvénykedtek a' keresztekkel, még is 
több kiosztatott iöOOnál, az az annyi, mennyit 
Napoleon ugyanannyi idő alatt táborban lévő 600 
ezernyi hadsereg közt elosztott.

A’ király jan. 26kán oiiyan bált adott, mint 
a ’ Journal des Débats Írja , miilyen hat év óta nem 
történt a’ tuileriákban. A’ csodálatra méltó új dísz
szel, pompás arany ozat ok kai ’s világításokkal csil
logó teremek hét órakor nyittattak-meg a’ hivata
losak előtt, kik mintegy négyezerén valának. Á’ 
k irá ly , királyné, a' k. hgek s hgasszonyok kilen- 
czedfél órakor léptek-be; Nemours hg. gyöngél- 
kedése m iatt, valamivel később, ’s nem is soká 
mulatott a’ bálban. A' király nemzeti őri ezredesi 
formaruhában, Orleans hg. mint generálhelytartó, 
Joinville hg. mint hajóhadnagy jelentek-meg; az 
ifjú Aumale hg. legelőször most viselt vállrojtot, 
mint gyalogsági alhadnagy. A’ bál 9 órakor kezdő
dött ; az elsőellentánczot Joinville hg. Weither kis
asszonnyal a’ burkus követ leányával, Maria hg- 
asszony Beaumont gr. követtel tánczolták; másodi
kat pedig Lariboissiére és Lemercier nemzeti őri 
ezredesek ő királyi magasságukkal. A’ táncz késő 
éjig folyt. Mindenki formaruhában vagy drága kön
tösben jelent-meg, hanem a’ követek csak polgári 
öltözetben. *) Különösen kitűnt a’ magyar drága 
köntös, mellyet az ifjú * * * herczeg figyelemre mél
tó dísszel viselt. Még szembetűnőbb volt Gor-

*3 Ezzel ellenkezőleg más párisi lapok ezt írják : „Ama1 
bálkor Coulmann követ visszrautasítalott, mivel pol
gári ruhában volt, O ezért a’ hírlapokban a’ ki
rály egyik adjutánsához írt levelet bocsáta közre, 
Hiellyben tudatlanságáért gúnyosan kér bocsánatot; 
mivel három év óta nem járván a’ várba, az eti
ketté ez étái előhaiadását nem esmerte ’s nem tud
ta , hogy a’ polgároknak a’ polgár-király udvaránál 
poroszlók vagy marquisekkeut kell magukat bebur
kolni.*'

don I. rendkívül gazdag skót öltözete. E ’ különfé
le gazdag ruhák közt minden lépten lelrcte látni a’ 
nemzeti őrség form a ruhájú, mellének számos tiszti
jei kaptak belépti jegyeket, ’s a’ király örömmel 
iátá őket maga körül. A’ hadseregnek, tisztható
ságnak , kereskedőségnek, iparnak, intézeteknek, 
statustanácsnak, követ- ’s pairkamaráknak számos 
képviselőji voltak jelen. Manguin, Isambert, Su- 
bervic generál, Glais-ßizoin, Sauzet, Passy , ’s a’ 
parlamenti oppositiónak más tagjai, összevegyülve 
a’ többség tagjaival, részesültek az este gyönyö
rűségeiben. A’ király mindenkivel nyájasan beszél
getett, ’s kiki saját szemeivel Játhatá a’ vidámsá
got, melly a’ sok fájdalmas próbák és keserű ta
pasztalások által se törüitethetett-ki arczvonalaiból. 
Királyné ’s király 0  Felségük egy órakor a’ hgek- 
kel ’s hgasszony okkal a’ vacsoráló terembe mentek, 
hol pompás vacsora volt készítv e hossza asztalokon, 
melly éknél több mint 600 duma ült. Az urak a’ te
rem páholyaiban fogtak helyet, ’s két katonai han- 
gászkar symphoniákat játszott. A’ vacsora majd 1 
óráig tartott. A’ dámák után az urak ültek-le, ’s 
reggelig szakadatlan folyt a’ vendégeskedés. Miután 
a’ királyné vacsoráit, újra elkezdődött a’ táncz, ’s 
foly t 3 óráig; ekkor 0  Feíségök ’s k. magasságuk 
eltávoztak, ’s lassanként eloszlott a’ bál. A’ vár kö
rül több mint 3000 kocsi mozgott, a’ tuileriák ud
varán néha másfél ezer is volt, mégis semmi tolon
gás , zavar, vagy' szerencsétlenség nem történt, ’s 
e’ szép rendet bámulák, kivált az idegenek.

Az influenza igen rajok kapott a’ követkamara 
tagjaira. A’ jan. 30ki ülésben szüntelen köhögés hal
latszott a’ követek közt és karzatokon. Vivien ú r, 
a’ tanácskozás alatt levő hatósági törvényjavaslat 
tudósítója, beteg. A’ ministerek közűi is sok egész
ségtelen. A’ Vivien úr helyét pótló biztossági tag , 
köhögése miatt csak lassan beszélhetett. Az elnök 
kéntelen volt szavát ezukros vízzel frissítgetni. A’ 
hírlapilók kárzata felény ire se volt beülve. A’ cen
trum jobb kézről nem olly ritka , mint a’ kamara 
többi réséé. A* párisi őrseregre is elterjedt már e’ 
nyavalya; naponként több miut 30 ember vitetett 
a’ kórházba. A’ kórházi orvosoknak is fele beteg.

A’ straszburgi lázadásban részt vett ’s elillant 
tisztek közűi Dupenhoat, Pctry , Gros, Lombard, 
Schalter ’stb. önként megjelentek a* törvényszék 
előtt, ’s perük fel fog vétetni.

BELGIUM.
A’ Mecheln és Löwen közti vasút máj. Isőjén 

fog megnyittatni. A’ kormány 30 ezerfr. jutalmat 
tett-fel olly találmányra, miként a’ gőz erőmívek- 
nél a’ tüzelő szerek fogyasztása kevesbítetnék.
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OLASZORSZÁG.

Bonaparte Károly, Lusignan hg., Bonaparte 
Lucian, Caninohg., egyik fija, attyát Romába a1 
della Rota főtörvényszék elibe idézteié, 100 napi 
határidőt tűzvén-ki, hogy ott megitéltessék 700 ezer 
francnak , mint felesége, Bonaparte Maria Julia 
Sarlotta, menyasszonyi hozományának lefizetésére. 
E ’ házasság, mint állítja, akkor történt, mikor Ca- 
nino hg. Romában volt, ’s a’ menyasszonyi hozo
mányt ő vette-át, de fijának soha se számolt róla. 

P ORTU GALLIA.
Az angol Court-Journal bizonyosan meghatá

rozottnak mondja, hogy Loulé marquis ’s marquis- 
né (ki D. Miguelnek testvére ’s D. Mariának nagy 
nénje) idősb fija, Amalia hgasszonnyal, D. Pedro 
második házasságból származott lányával fog össze- 
házasíttatni.

Lissabon! jan. J 8ki tudósítások szerint a’ cor- 
tes megnyittatott, a’ nélkül hogy az előre hirlelt 
szirencsétíen jóslatok közül csak egy is beteljese
dett volna. Sehol se történt zavargás; a’ nemzeti 
őrség hatalmasan viselte magát, ’s a’ rend egy pil
lanatig se háborítaték - meg. Az elnök már megvá
lasztatott. A’ cortes többsége Anselmo Braancamp 
úrban egyesült, ki a’ haladás pártjához tartozik. 

GÖRÖGORSZÁG.
Athénéi dec. I Oki tudósítások szerint Mauro- 

michali halálának híre nagy figyelmet vont magá
ra Atheneben, ’s még inkább Mainában, hol lakik 
Petro Bei, a’ szerencsétlen atya, ki már harmadik 
fiját vesztette-el. Egyik Capodistrias halálakor a’ 
nép által veretett agyon, második Capodistrias meg
gyilkolásáért végeztetelt-ki, harmadikat a’ cholera 
ragadta-el. A’ mainoták fekete feszt tettek-fel köz 
gyász jeleid. Condrojanni testvérek Naupliában nov. 
30kán valának ki végzendők; hanem az előtti este két 
görög katona megölte a’ hóhért saját házában, ’s a’ 
kivégezést el kellett halasztani. E’ gonosztevőket ha
lállal büntetni, annál szükségesebb , mivel némelly 
vidéken ismét rabló csoportok kóborlanak. Germa- 
nos nevű pap, az evangéliumi trombita czímü lap 
kiadója , a' S} nodus előterjesztvényére a’ kormány 
által Skiathos klastromba záratott, miből a’ hírla
pok nagy lármát ütöttek, ’s a’ néphez iszonyú fel
szólításokat intéztek. Grivas, Vasso, ’s Kolokotro- 
ni ezredesek és Feder őrnagy, hadosztályaikkal 
Athénébe mentek, a’ király megérkeztekor zászló- 
allyaik zászlójil átveendők. Tizenhárom német tiszt, 
szolgálati idejökkitelvén a’ görög hadseregnél, kö
zelebb visszatérem! Németországba.

Görög király ’s királyné 0  Felségök még jan. 
29kén is Triestben valának , mert Portland angol *

fregat a viharos idő miatt el nem indulhatott. A’ 
bajor korona hg. Ő k. Fensége társaságában napon
ként szemlélgetek Triest nevezetességeit, este pe
dig a’színházat rendesen meglátogatták Jan. 28kán 
megjelentek egy bálban is , mellyet a’ Triestben 
lakó görögök adtak tiszteletökre, ott egész éjfélig 
mulattak, ’s nehány tánezban részt is vettek.

Jan. 3tkén írják Triestből, hogy Ó Felségök 
e’ nap éjjelén eveztek-el Görögország felé. A’ gö
rögöket egészen elbájolá a’ fejedelmi pár. A* görög 
casinoban adott bálkor az első keringet Sevastopu- 
lo kereskedő tánczolta az ifjú királynéval.

Athene lakosai, a’ görög Courier szerént, a’ 
kormány engedelmével társaságot alkottak az okta
tás terjesztésére, mellynek czélja: falusi oskolákat 
állítani-fel; szükséges oskolai könyveket szerezni; 
az illy könyvek irójit ’s fordítójit megjutalmazni; 
évenkénti jutalom-osztásokkal a’ tanulókat ’s tanító
kat buzdítani; az oktatás módjának tökéletesítőjit 
jutalmazni. Minden görög ’s külföldi tagja lehet a’ 
társaságnak, havonként három drachmát fizetve. — 
Argos mellett a’ phoneai és stymphalisi síkokon lé
vő mocsárok kiszárítását már elkezdette a’ kormány; 
hanem illy munkák Görögország több helyein is 
szükségesek volnának, de sok embert, költséget 
és esmeretet kívánnak, ’s hasonlók azon munkához, 
mellyel Herkules Görögország csudálását és háláját 
megnyerte.

PERSIA.
A’ smyrnai hírlap szerkesztőjéhez egy persa 

kereskedő illy levelet intézett: „Szerkesztő úr! Az 
e’ városban lakó persa kereskedők kellemetlenül !e- 
pettek-megazon tudósítás által, mellyet az úr Mo
hamed schahnak Chorazanban lévő hadseregéről köz
lőit. Taurisból nekünk redschel lökéről (oct. 24.) 
ezeket írják : A’ győzedelmes seregek Serdar Has
san chan ő magasságának parancsai alatt Chorasan- 
ba mentek, ’s a’ turbinán seregeket megverték. Mi
után a’ sereg győzedelme jeléül 50 fejet és kegyel- 
vason 200 foglyot küldött ő k.magasságának, foly
tatta útját Herat felé, e’ tartományt meghódítandó. 
Ö magassága Taurisban tölti a’ telet, ’s fenséges je 
lenléte által paradicsommá teendi e1 várost. Hontár
saim megbíztak e’ tetteket az úrral közleni, remél
vén , hogy mint barátja az igazságnak, legközeleb
bi lapjaiba felveendi. Van szerencsém ’stb. Aly Ey- 
ber, persa kereskedő.“

SPANYOLORSZÁG.
Bayonne, jan. 28kán. Egy angol gőzhajó St. 

Sebastianba 20 ezer fegyvert szállított a spanyol 
seregek számára.

Kiadja K u lt  sár A. — Szerkezted G ál v á csy . Zöidkertutcza (^:oí)ü>cicf)cr:(S5í*ffc) 4 9 ^  sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  U ra i' útezája 6 1 2  szám alatt.
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( 1 )  H a z a i  k é p í r ó .  Cs. k. akadémiai 
képiró K is s  B á lin t  végezvén a’bécsi cs. k. akadé
miában művészi pályáját, gyakorlati tökéletesbű- 
lése végett tett külső országi utazásaiból vissza
té rt, ’s szándéka Pesten állandóan maradni, a’ 
nagyérdemű közönségnek minél számosabb meg
bízásait reményivé. Lakik a’ Duna melletti Ilkey 
ház’ 2dik emeletén, az Ullmann ház’ szomszéd
ságában. _____________________(1)

B izo n y ítvá n yo k  és levelek:
* ’ Hasznos Mulatságokban olvasható b« Ghilúnyi intézetre  

n é z v e .

1-
őrömmel ismerem-meg, a’ mit felszóllítás 

nélkül már ez előtt inéit, báró Ghilányi úrral köz
lék vala levelemben, hogy én a’szerednyei múv- 
szergyártó intézetben készült Galli gőzégetó-ké- 
szítvénnyel, valamint szinte az én Sáros megyé
ben Klembergi gőzégetésem’ egész elrendezésé
vel egyátallyán megvagyok elégedve. A’ nyerés, 
melly egy köböl burgonya után 33°, 25 magyar
honi iteze szesz, és egy köböl élet ( 7 3  gabona 
Vs árpa) után, ép oily mértékű 34 iteze szesz 
(spiritus) vala, túl haladja önnvárakozásomat 
is. A’ szesz olly tiszta és szelíd, hogy 15 mér
tékig vízzel feleresztve még kristálytiszta marad, 
minden kellemetlen szag és íz nélkül. 14 mérő 
életnél 75 bécsi öl 43 köbnyi láb lágy fa használ- 
la tik e l. Hogy önn magának az ember a’ ké- 
szítvénynek jól átgondolt öszvetétele,'— szép
sége, —  úgy könnyű és alkalmas bánhatásáról 
— mellyel dolgozik, nyugalma és szabályszerű
ségéről, — és mellyet. ezen készítvény enged
het tisztaságáról megfogást szerezhessen, azt lát
nia kell. Minden hazámfiát ki ezent Klemberg- 
hen megtekinteni kívánja, szíves látásomról bi
zonyossá tévén.

/ '»ép , m ájus’ 15-kén 1837.
( A lá í r v a : )  R o i ly  S á m u e l,

M  2,
Szinte én is a’ legnagyobb elégedésemet je

lenthetem ki, a’ szerednyei művszergyártó-inté
zet egyik tisztje által elrendezett gőz-égetésem
rő l, valamint különösen a’ Galli szesz - készít- 
vényről is. A’ nyerés a’ tiszta szesznél, ámbár 
csak aprilisben foghattam hozzá, egy köböl bur
gonya után 34V«°, 14'/« iteze és egy köböl élet 
(*/# gabona, V« zab) után 3lVa itezére emelke
dett, mig ennekelőtte haszonbérlőmtől az ehő 
után 10, az élet után pedig csak 34 iteze, kö-

Második f  élesztendő. 1837.

zönséges pálinkát kaphattam. Az égőanyag’ k í
mélése az előbbi használathoz képpest csak nem 
hihetetlen, midőn jelenleg egy öllel beérem, ho
lott régebben 8 kellett vala.

B a j o r , m á ju s ’ 15-kén 1837.
( A lá ír v a  : )  K ecskés P á l ,  

Előbbihez még azt adom hozzá, hogy mivel 
kitanúit főzöm nem vala, az égetésnek kormán- 
nyát, egy ügyes, de azon mesterségben szinte 
járatlan inas’ segédjével önnmagam vezetém va
la, ebből azt a’ tapasztalást merítvén : miszerint 
ha haszonnal kívánunk munkálni, semmi egyéb
re szükségünk nem lehet, mint a’ szerednyei-in- 
tézet’ útasitásokhoz szorossan ragaszkodnunk.

( A lá í r v a  ; )  a z  e lő b b i K ,  P .

M  3.
/  s é p , á p rilis '1 15-kén  1837.

B á ró  G h ilá n y i ú r h o z  !
Azon szükségben, hogy Ihol-I’sépi pálinka

házamat közelebbi télen egészlen helyre-igazit- 
tsam, midőn pisztóriusi-készítvényem, már több 
évek előtt kiszolgált vala; még múlt évben min
den tudtomra jöhetett galicziai és honni-készít- 
vényeket és szesz-égetési kezeléseket megtekin
tettem és vísgáltam, a’ felől nagy számú köny
veket átolvastam a’ nélkül, hogy önnelhatáro- 
záshoz juthatnék, vagy a’ látottak által vonszat- 
va érzeném magamat. Klembergben két napi 
mutatásom elegendő vala, végkép elhatároznom 
magamat, mert nekem legalább nem vala lehet
séges az észfogat és kivitelre nézve valami töké
letesebbet, hasznára meglepőbbet, és minden 
képzetet haladóbbat gondolnom, mint Gall’ ké- 
szítvényét. Midőn tehát önnt ezennel előre is 
kérném nevemet feljegyeztetni, hogy a’ klem- 
bergihez hasonló nagyságú műv számomra ké
szíttessen , olly módon óhajtanám azt tellyese- 
désbe hozattatni, miszerént az már October’ ele
jén felállíttathatnék, önn által a’ felől minél 
elébb értesítendő, vallyon kérelmem’ betöltésé
re számolhatok - e? ’s a’ t.

( A l á í r v a ; )  B u já n o v ic s  E d u á r d . (1)

(I )  Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
királyi magyar udvari Kamara’ rendeléséből köz
hírül adatik : hogy szabad kir. bánya Újbánya 
városa saját sörháza e’ folyó 1837dik esztendő 
november lső nepjától kezdve t iz e n k é t  egy
másután következő esztendőre bérbe ki fog adat
ni. Kiknek tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, 
az e’ folyó esztendő augustus 3ikén a’ fenneve-
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e&tt városban tartandó nyilvános árveréshez 
szükséges bánatpénzzel — melly 70 pengő fo
rintokra határoztatik — felkészülve, ezennel 
ineghivatnak. Költ Budán, augustus 14kén 1837.

(3) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar királyi udv. Kamara’ rendeléséből, a’ meg
ürült esztergomi érsekség’ részéről közhírré téte
tik , hogy többféle uradalmi javak , jövő évi 
januarius’ elsejétől fogva, alulirtt helyeken és 
napokon tartandó árverés utján, három egymás
után következő esztendőre haszonbérbe adatnak 
k i , és ugyan :

I. Az esztergomi uradalomban:
September 21dik napján Esztergomban, az érseki 

residencziában.
a) E sztergom i uraság’ malma fordővel.

,, nagy uraság-kertje a’szigetben.
b) Szen t G yörgy - mezőben a’ Dunában és 

Caramban lévő halászat.
Szen t G yörgy-m ezóben  kőbánya Zamard 

hegyen.
c) P árkányi nagy vendégfogadó, egész esz

tendei bor-, ser- és pálinka-méréssel, hozzá tar
tozó 8 pozsonyi mérő alávaló földekkel, és egy 
házi-kerttel.

P á rká n yi urbéri korcsma.
„  kovács műhely után való 2 J hold

ból álló földek.
P árká n yi épület fa - kereskedése házzal 

együtt.
d) N yerges-újfa lusi uraság boltja.

„  6 holdból álló kovács
földek.

e) Sution  a ’ 3dik szám alatt lévő márványkő
bánya.

f) K övesdi mészárszék, lakással, 3 hold szán
tóföldekkel, két hold réttel és egy házi-kerttel.

K övesdi pálinka mérés 1 hold szántófölddel, 
egy kenderessel és egy házi-kerttel.

Kövesdi kovács műhely után 6* pozsonyi 
mérő alávaló szántóföldek egy kenderessel.

g) Paj tán és a ’ csárdában  lévő félesztendei . 
pálinka-mérés.

h) Leléd i kovács műhely után 2 pozsonyi 
mérő alávaló földek, 1 kaszás réttel.

i) Szá lká i mészárszék, hozzá tartozó 10^ 
hold szántóföldekkel, 2 hold réttel, nem külön
ben káposztással, kenderessel, krumplissal és 
házi-kerttel.

S zá lká i  holdból álló kovács műhely 
után való szántóföldek 2 hold ré tte l, káposztás
sal , kenderessel és krumplissal együtt.

k) B ö rzsö n y b e n  a’ pálinka-mérés.
,, kovács műhely után való 4^

holdból álló szántóföldek egy réttel, és egy ken
deressel.

Börzsönyben  a’ mészárszék, lakással, hoa- 
zá tartozó 5 |  szántóföldekkel, 2 |  hold réttel és 
egy kenderessel.

l) Kem enczei kovács műhely után való 44 
holdból álló földek.

Kemenczei uraság kertje.
m) Berneczei mészárszék, 3 hold szántóföl

dekkel.
Berneczei 2J holdból álló kovács műhely 

után való földek.
n) N ém et Szölgyénben  a’ kovács műhely 

után való 21 holdból álló szántóföldek és 2 hold 
rét.

o) M agyar Szö lgyén i mészárszék lakással, 
hozzátartozó, és ugyan: Német-Szölgyénben 2 0 | 
hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, kenderes
sel és káposztással; Mag} a r - Szölgyénben pedig 
27 hóid szántóföldekkel, 2 hold réttel, \  hold 
kukoriczással, egy kenderessel és káposztással.

M agyar-Szölgyéni kovács műhely után va
ló 20 holdból álló szántóföldek, 2 kaszás réttel, > 
egy kukoriczással, kenderessel és káposztással

p) M uzslán  59 pozsonyi mérő alávaló ko
vács földek, 3 kaszás réttel, két kenderes, és 
annyi kukoriczással.

q) Bácsi malom után való 5 | hold szántóföl
dek , 1 hold ré tte l, egy kenderessel és káposz
tással.

r) Mocson  a'mészárszék lakással, hozzá tar
tozó 11 | hold szántóföldekkel, 1 hold réttel, ku
koriczással és házi-kerttel.

IF. Érsek-újvári uradalomban:
September 18kán Érsek-Újvárban (^Nyitra vár

megyében
a) Érsek- Újvárban a’ piaczon lévő nagy ven

dégfogadó, l  esztendei bor-, és egész esztendei 
pálinka méréssel, nem kiilömben 15 hold szán
tóföldekkel, és 4 kaszás réttel.

Érsek-Újvárban  a’ 4 kerekű nyárhidi ma
lom , lakással.

Érsek  - Újvárban  a’ halászat mint az E. 
ujv ári, mint az Ó-gutái vizekben.

b) U dvardi mészárszék, lakással, 35 hold 
szántóföldekkel, és 20 hold réttel

U dvardi uraság boltja házzal együtt.
,, halászat.
„ 25 holdból állé püspökről neve

zetű rétek.



c) K ü rth i  mészárszék, lakással, 28 hold
szántóföldekkel, és 2J hold réttel.

K ü rt h i kovács műhely után való 21 hold 
szántóföldek, és egy ré t, hozzá esztendőnként 
járandó 60 kéve náddal.

d) N aszvad i mészárszék, lakással, 20 hold 
szántóföldekkel, 15 kaszás réttel, 30 kéve vesz- 
szővel, és 3 szekér fűzfával.

N a szvad i kovács műhely után való 19 hold 
szántóföldek és 10 hold rétek , 20 kéve náddal 
és 3 szekér rözsével.

e) Tardoskedden  a’nagy vendégfogadó, egész 
esztendei bor-, ser- és pálinka - méréssel, hozzá 
tartozó 58 holdból álló szántóföldekkel, 3 ka
szás ré tte l, annyi kukoriczással, 2 hold haraszt 
erdővel és 60 kéve náddal.

Tardoskedden  a’ pálinkafőzés és mérés, 
házzal együtt.

Tardoskedden  a’ mészárszék lakással, hoz
zá tartozó 20^ hold szántóföldekkel, 6 hold rét
tel, és esztendőnként osztani szokott, 15 kéve 
náddal.

Tardoskeddefi a’ korcsmához tertozó 2^ 
hold szántóföldek és 1 hold ré t

Tordaskedden  Csergáton lévő halászat
f) Szenior  korcsma, J esztendei bor-, és egész 

esztendőbeli pálinka- és ser-méréssel.
Szem  or mészárszék lakással, 2 hold réttel 

és 1 házi-kerttel.
Szém or  kovács műhely után való 2 hold

ból álló szántóföldek és 4 hold rét.
Szémor halászat.

g) H etényi kovács műhely után 18 pozsonyi 
mérő alá való szántóföldek egy réttel.

h) Bajoson a’ halászat az odavaló vizekben.
IIf. Gutái uradalomban:

September 19dikén Mocsán (Komárom várme
gyében)

a) G utái vendégfogadó, egész esztendei sza
bad bor-, ser- és pálinka-méréssel, hozzá tarto
zó 6 |  hold szántóföldekkel, 7 |  hold rétekkel, és 
esztendőnként a’ közönséges füzesekből, poron
tyokból, rétekből és nádasokból való osztályból, 
fél házhely után való résszel.

G útai mészárszék lakással, |  házhely után 
való szántóföldekkel, 25 kaszás réttel és egy 
kukoriczással.

b) M ocsai vendégfogadó, egész esztendőbéíi 
bor-, ser- és pálinka méréssel 25^ hold szántó
földekkel és 6 hold rétekkel.

M ocsai uraság boltja lakással.
c) Tardosi korcsma, \  esztendei bor*, ’s az 

egész esztendőbéíi pálinka- és ser-m éréssel, |

hold szántóföldekkel és Íj hold réttel.
Tardosi harmadik szám alatt lévő márványt 

kő-bánya.
<\)Bálvá?iy-Szakállason 2 ̂ holdból álló földek.
e) Csémi korcsma, egész esztendei bor-, ser

es pálinka-méréssel, és 2 pozsonyi mérő aláva
ló földecskével.

IV. Drégeli uradalomban:
September 11 kén Déjtáron ( Nógrád vármegyében)

a) V adkerti vendégfogadó, szabad bor-, ser
es pálinka - méréssel a hozzá tartozó 18 J hold 
szántóföldekkel, 2 kaszás réttel, káposztással, 
kenderessel, krumplissal és kukoriczással, nem 
külömben házi-kerttel és az úgynevezett Forro- 
kay fürdővel.

b) P a ta k i  vendégfogadó, szabad bor-mérés
sel, 9 hold szántóföldekkel, 1 kaszás réttel, házi 
kerttel, kenderessel, káposztással és krumplissal.

P a ta k i  mészárszék lakással, hozzá tartozó 
16 hold szántóföldekkel és £ kaszás réttel.

P a taki halászat Ipoly folyóvizében.
c) D éjtá ri mészárszék, lakással, 1 0 | hold 

szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
D é jtá r i  halászat az Ipolyban.

d) U ugyagi halászat az Ipolyban.
e) Drégelen  és Palánkon  a’ pálinka-mérés.
f) P alánki vendégfogadó, egész esztendei bor

es ser-méréssel, hozzá tartozó 1 hold szántó
földekkel, 4 kaszás réttel, egy dohányossal, 
kenderessel, káposztással és két házi-kerttel.

P alánki uraság boltja , lakással.
,, mészárszék, hozzá való lakással, 

4 hold szántóföldekkel és egy kaszás réttel.
g) H idvéghi vendégfogadó, szabad bor - és 

pálinka - méréssel, 9 |  hold szántóföldekkel és 
4 kaszás réttel.

Hidvéghi mészárszék lakással, 2 |  hold 
szántófölddel és 5 kaszás léttel.

H idvéghi halászat az Ipoly vizében.
h) Ilo n th i  vendégfogadó, szabad bor- és pá

linka-méréssel, 9 hold szántóföldekkel, 2 ka
szás réttel,egy dohány os és káposztás és két kerttel.

H otithi halászat az Ipolyban.
V. A’ Nagy-sallai uradalomban:

September 12kén Nagy-Sállóban (Bars várme
gyében)

a) N agy-sallai belső vendégfogadó, egész 
esztendei ser- és pálinka-méréssel, nem külön
ben 23J hold szántóföldekkel és 1 szekér széná
ra való ré tte l, tartozik mindazonáltal az uraság 
borát mérni.

N agy-sa lla i me'szárszék, hozzá tartozó £ 
házhely után való földekkel.
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b) C selei mészárszék és korcsma, egész esz

tendei ser- és pálinka-, bor- pedig Sz György 
naptól Sz. Mihályig tartó mérésével, 6 hold szán
tóföldekkel és fél - szekér szénát teremhető réttel

c) F arnadi vendégfogadó, egész esztendei 
bor-, ser- és pálinka-méréssel, a' hozzá tartozó 
2 3 j holdból álló földekkel és két kaszás réttel.

F arnadi mészárszék, lakással és |  házhely 
után való földekkel.

d) N agy-ölvedi úrbéri korcsma, félesztendei 
bor-, és egész esztendei ser- és pálinka-mérés
sel, 1 6 | szántóföldekkel és |  hold réttel együtt.

N agy ölvedi mészárszék, lakással és £ ház
hely után való földekkel.

e) B a rth i korcsma, félesztendei bor-és egész 
esztendei ser- ’s pálinka-méréssel, hozzá tartozó 
25£ szántóföldekkel és 3 hold réttel.

B a rth i  mészárszék , lakással és |  házhely 
után való földekkel.

f) K élyi úrbéri korcsma, félesztendei bor-, és 
egész esztendei ser- ’s pálinka-méréssel, oda kap
csolt 28 hold szántóföldekkel és 1 hold réttel.

K étyi mészárszék, lakással és £ házhely 
után való földekkel.

K éty i 4 kerekű uraság malma lakással, sza
bad egész esztendei bor-, ser- és pálinka-méréssel, 
’s ennek főzésivel, nem különben 8^hold szántóföl
dekkel, egy kaszáiló réttel és házi kertekkel.

g) Szen t-G yörgyi mészárszék, hozzá tarto
zó 2 |  hold szántóföldekkel, egy kukoriczással és 
1 káposztással.

h) F ü zes-G ya rm a th i  mészárszék, 3 |  hold 
szántóföldekkel és egy káposztással.

VI. A’ verebélyi uradalomban:
September 13dikán Nagy - Czétényben ( Nyitra 

vármegyében )
a) C zétényi mészárszék és korcsma, félesz

tendei uraság b o r ., és egész esztendei tulajdon 
pálinka-méréssel, 4 |  holdból álló földekkel és 
1 kaszás réttel.

C zétényi kovács földek, 2 hold szántóföld
ből és |  hold rétből állók.

b) Nagy kér i kovács műhely után 11 hold
ból álló földek és 2 kaszás rét.

c) Verebélyen a’ mészárszék, 9J hold földek
kel és 1 kaszás réttel.

d) Ahán a’ mészárszék, hozzá tartozó |  szán
tófölddel és 1 kaszás réttel.

e) A’ i i ld i  korcsma és mészárszék, hozzá 
kapcsolt 2 |  hold földekkel, és 1 kaszás réttel.

f) Lédeczen  a ’ mészárszék és korcsma ? fél- 
esztendei bor- és egész esztendei pálinka-mérés
sel , és 7 holdból álló földekkel

o x
Ugyan lédeczi határban lévő vadászat.

VII. A’ Nagy-szombatid urada
lomban :

September 14dikén Ürbéghen (Nyitra várme
gyében)

a) Az egerszeghi vendégfogadó, mészárszék» 
kel együtt.

b) Az odavaló vadászat.
Ugyan September Vükén Vághán ( Pozsony 

várm egyében)
a) A’ vághai vendégfogadó, hozzá kapcsok 

mészárszékkel.
b) A’ halászat mind vághai, mind Vágh-szer- 

dahelyi vizekben.
Vili. A’ pozsonyi uradalomban:

September 26dikán Püspökiben az érseki resi- 
dencziában

a) Felső kopaszlási sziget.
b) Püspöki, szunyogdi és csőllei határban lé

vő halászat.
Bérleni szándékozók tehát jó magokvi- 

seletiről, valamint elégséges saját vagyonaikról 
szálló hiteles bizonyítványokkal és szükséges bá
natpénzzel ellátva a’ fentirtt napokon és helye
ken reggeli 9 órára megjelenni ezennel hivatalo
sok. A’ szerződési feltételek, ugyan árverés al
kalmával is, különösen fognak hirdettetni, mind- 
azáltal a1 helybeli tisztségeknél mindenütt, Esz
tergomban pedig az érseki számvevői hiva
talnál előre is megtudhatók. (3)

(3) Uj árverési hirdetmény. Né
hai cs kir. kamarás Almásy Sales. Ferencz ur 
massájához tartozó Fajzathi, Gyöngyösi, G. Oroszi 
és G. Tarjány i birtokok , mellyek t n. Heves 
vármegyében, közel Gyöngyös városához fek
szenek, nem különben t. n. Zemplén vármegyéd 
ben fekvő Garanyi uradalomnak egy harmad ró* 
sze , új árverés által, melly e’ folyó esztendei 
augustus hónap 2!dik az az huszonegyedik nap
ján hétfőn, reggeli 9 órakor Gyöngyös vár»- 
sáb in fiscalis, és táblabiró tettes Egyed Imre líf 
házánál fog tartatni, most jövő Sz. Mihály nap
jától kezdvén hat egymásután következő eszten
dőre kiadattatnak ; az árendális feltételek atk 
dig is Pesten t. Horváth József fiscalis urnái az 
urak iitczájában Trattner-Károlyi háznál, úgy 
Gyöngyösön a’ fentirtt fiscalis Egyed Imre  ̂ing
nál megtekintethetnek. Meliyre a’ kihérleni k í
vánók bánatpénzzel elkészülve, ezennel megp 
hivattatnak. (3 )

Budai lotteria: aug. 12kén: 8. 85. 75* 59« 45.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
15. szám . P e s t e n  szom baton Btfftelóhó l§kán 1837*
Magyarország és Erdély (kinevezések ; Bajzath György kir. tanácsnok; Hoivatich zágrábi olvasó kanonok; Remnitzer és Szegedy 
Lajos kanczelláriai titoknokok; kamarai híradás; egyéb statistikamok; időjárás ; influenza; ’sat.) Ausztria ([hadseregi változások.) 
Nagybriiannia (parlamenti ülések; 0* Loghlen irlandi alkanczellár; ’sat.) Francziaország. Németország. Oroszország. (Londonderry 
marquis megtiszteltetése az orosz császár által.) Keletindia. (thug-társaság.) Porlugallia (előleges cortes-űlések; thrónbeszéd ; Mer- 

cier nevű franczia, követ dob Coburg hgre ; 'sat.) Spanyolország. Amerika.

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .

Ö cs. k. Felsége január 28diki legfelsőbb ha
tározata által Hont vmegye volt országgyűlési kö
vetét Trsztyánszky Antal urat in. k. tanácsnokká 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége januar. 21d. legfelsőbb ha
tározatával Fejér vmegye volt 2dik alispányát Pé- 
szaki B a jz á th  G y ö rg y  urat in. k. tanácsnokká 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs. k. Felsége január 2 Id. legfelsőbb hatá
rozatában a’ nagyin, ni. k. udv. Kanczelláriánál 
tisztlb. concipista K e m n i tz e r  Z s ig m o n d  cs 
S z e g e d y  L a jo s  urakat ugyanott tisztlb. titok- 
nokokká nevezni méltóztatott.

Öcs. ’s apóst. kir. Felsége jan. 2 Id. legf. ha
tározatában a1 zágrábi székes káptalannál megüre- 
sült olvasó kanonokságra csázmai nagyprépost 
Horvatich Mihály urat méltóztatott nevezni.

Ó cs. k. Felsége Zsarnovfczára czüstkoh-ellen- 
őrré ottani próbálósegéd Érti Józsefet méltóztatott 
nevezni.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara thehei 30ados 
Spindler Ignáczot nagyszombati 30adossá; visz- 
mathi ellenőr Lieb Imrét pedig Zimonyba 30adbí- 
vataii segéddé nevezte.

A* pesti evang. egyházi vidék f. febr. Sdikán 
Pesten tartott gyűlésében ez espercsség újonnan vá- 
lasztott inspector» Mélt. Aszódi báró Podmanitzky 
Lajos úr a’ szokott esküt letevőn, hivatalát meg
kezdette.

Pesten a’ múlt januáiius hónapban született 
•59 fiú és 138 leány gyermek. Házasságra lépett 
107 pár.

A’ pozsonyi osk. kerület egy akadem. 3 ly- 
ceiun. ’s 21 cath. g) mnasiumiban 183fl>en volt a’ 
tanu’óság száma 50G4; most pedig 183fben 5242. 
Növekedés 17 8.

S z e g e d r ő l .  A’ millycn rendkívüli volt múlt 
nyáron és őszön az időjárás, ugyanolyan e’ folyó 
télen is. A’ múlt évi májusi havak után meleg na
pok mutatkoztak, mellyek lepörgölték azt, mit a’ 
májusi fagy meghagyott. Octoberben már almát, 

Első Eíleszlendő.

baraczkot ’s egyéb gyümölcsöket láttunk kezeink
ben piroslani,—  képzetünkben Olaszországban le
begtünk; megérkezik Sz. Andráshava, ’s téli gú
nyákhoz kell nyúlnunk. Ekkor is mcgcsalatkoztunk; 
nem volt még ez té l, újólag tavaszi napok jöttek, 
s alig értünk nehány kemény fagyu napot, a’ tél 

nagyobbára esső, sár közt folyt-el. Tiszánk soha 
sem volt jégtorlásokkal annyira terhelve, hogy az 
átjárást fenakasztotta volna. A’ böjtnek első hete is 
lefolyt, és az idő, kivált jószágos gazdáinkra igen 
kedvező. Egyébiránt a’ rendkívüli időjárás, a’ le
vegő hirtelcni változása itt is betegségeket okoz.

Pestnek nagyobb része is szenyved az influen
zában ; de a’ járvány eddig halált nem igen oko
zott.

Az érd. kir. főkormányszék méltóztatott a’ 
főkormányszék i lajstromozó hivatalnál a’ L e n 
g y e l  László halálával ürességbe jött laistromozói 
hivatalra altorjai M i k e Sándor urat ’s ennek he
lyébe fizetéses íokormányszéki cancellistának V i s k i 
Sándor urat kinevezni.

K o l o z s v á r i t .  Az unitáriusok minden év
ben rendesen itt tartatni szokott népes főconsistoriu- 
mi üléseikre az egyházi megyék esperestjei ’sjegy- 
zu i, úgy a’ professorok , valamint a’ világiak közűi 
is ezen főconsistorinm választott ̂ rendes tagjai ide 
ösz> égy ülvén , febr. Okán tartották azunitaria egy
ház egyik főcuratora f. fejér vármegyei főispány 
vargyasi Daniel Elek úr előlúlése alatt első rendes 
ülésüket. Ezen főconsistorium, f. h. Sdikán tar’ott 
ülésében , a’ haza előtt becses emlékezetben levő 
érdemes néhai M olnos Dávid halálával ürességbe 
jött história "s ahhoz tartozó segéd tudományok 
köztanítói székére közegyetértésseí úgy kiadott be
cses munkáiról mint a’ V a s á r n a p i  Újság szer- 
kcztetéséről a’ két haza előtt dicsérettel esmeretes 
B r a s s a i Sámuel urat választotta.

A U SZ T R IA .
Változások a’ cs. k. hadseregnél: Ezredeshely- 

tirtokká lettek e’ következő őrnagyok: Mérveid 
Miksa g r ., Ferencz Károly cs. k. főiig, segédje; 
Lenzenheimi Wank a Taddé; Ottinger József; Gab
riel József, a’jaroslavi katonaruházat-gazdasági biz- 

j tosságparancsnoka, Briinnbe ugyanilly parancsnok- 
j ká áttéve; Imhof Jakab báró, a’ bécsi őrségi kór-
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liáz parancsnoka. It a s t i e h Dániel; Tegetthoff Ká
roly; Both János; Munchausen Ottó b.; De Rivé 
tternát; Zichy-F’erraris Victor gróf a’ romai cs 
k?r. követségnél; Boni Angelo, kapitányok őr- 
nagyságra emeltettek. Eichenkroni Kohut Károly 
ezredes helytartó a’ prágai, Arator Vincze őrnagy 
pedig a’ jaroslavi ruházat-gazdasági biztosságok pa
rancsnokivá neveztettek. Gránátos zászlóallyak pa
rancsnokivá lettek: Lindenbücheli Rainer Károly 
Mátyás Barnabás, és VVengersky Eduard gr. őrna
gyok. Surányi H o f b a u e r  Antal, nyngpénzesőr
nagy komáromi hely-őrnaggyá lett. Nyugalomra bo
csátanak következő őrnagyok : Kronenfeldi Devary 
János ezredes helytartói rangal ’s nyugpénzel, Giesz- 
riegel Antal ezredes helytartói rangal, és Alberti 
János (korvet-kapitány); továbbá eme kapitányok: 
Wohlleben K ároly, és Strandi János, őrnagyi ran
gal. Böck József b. nyngpénzes őrnagy, pótlékfize- 
tést kapott. Scherer András, nyugpénzes ezredes, 
az Ersébet-Terézia-katonaintézetnél megürült hely
re tétetett.

N A G Y B R IT A N N IA .
A’ parlament megnyitása most nem volt olly 

ünnepies és fénylő, m in ta ’ király személyes je
lenlétekor lenni szokott; nevezetesen pairek igen 
kevesen voltak jelen. A’ felső ház 5 órakor tartá 
első ülését. Válaszfelirást a’ thrónbeszédre, Fin- 
gal 1. irlandi reformer javaslóit, a’ lordoknak és 
az országnak szerencsét kívánván a’ békéhez, 
i^eílyre a’ ministerek politikája kinézetet ad. Suf- 
field 1. támogató az indítványt, ’s leginkább Ir
land állapotjára utalt, mellyegyedül maga vet ho
mályt a’ béke és szerencse vidor rajzolatjára En
nek oka az, hogy az oppositio, kivált e’ házban, 
nem akar Irlandnak az ország többi részeivel egyen
lő jogot adni. Csak ez igaztalanság miatt nem ké
pesek a’ lordok, ’s ezt jól meggondolják, az ir- 
landi nemzeti egyesületet eloszlatni, melly a’ nép 
sy mpathiájából veszi erejét. Wellington hg. egé
szen jóvá hagyta a’ javaslott válaszfelirást, mert 
még egy thrónbeszédet se hallott, melly a’ meg
támadásra olly kevés okot adna, mint ez. Csak 
az irlandi nemzeti egyesületnek mondott-ellen, 
mell) nek törvényessége kétséges, ’s alapítatásának 
czélja a’ törvén) hozás egyik ága elleni izgatás ’s 
összeesküvés. A’ spanyol ügyekbe avatkozást is 
ellenzé, m elly, szerinte, már három .pártot buk- 
tatott-meg Spanyolországban, és sok személy ek 
vagyonát semmivé tette. Melbourne 1. örömét fe- 
jezé-ki azon, hogy a’ thrónbeszédben érdeklett 
czélokról az egész parlamentben csak egy vélemény 
uralkodik. Az irlandi egyesület létezését sajnálja 
’s azt soha se hagyta jó v á ; de ezen egyesület há
borgással 's összeesküvéssel nem fenyeget; mert

az egyesület tanakodások világosak, mint a’ nap
fény, egyébiránt pedig abban egyetért a’ hggel, 
hogy Spanyolországra alkotványt tolni nem kell. 
Ezzel a’ feiirási javaslat ellenmondás nélkül elfo
gadtatott.

Az alsó házban, miután a’ követek letették 
az esküt, több indítványok jelentettek különböző 
napokra. Stanley 1., J. Bussell 1. nevében, az ir
landi városi hatóság reformja, Irlandra nézve sze- 
gényi törvény alkotása, Grote úr a’ követválasz- 
táskori titkos szavazás behozatala; Williams úr a’ 
parlament tartásának rövidítése; Ew art úr az első 
szülötségi jog eltörlése , és oktatási minister nevezé
se irán?. Ezután a’szónok felolvasta a’thrónbeszédet, 
’d elkezdődött a’ válaszfelirás vitatása, mell) et San
ford ú r, a’ thrónbeszéd pontjait dicsérve, javas
lott ,’s Villiers Stuart úr gyámolított. E’ javaslat ellen 
senki se szólt, csupán Fiume és Peel uu. gáncso- 
lák a’ Portugal eránti politikát, az utolsó a’ spa
nyolországi segédmunkálatot is, de a’ válaszfelirást 
nem ellenzék, ’s annak elkészítésére biztosok ne
veztettek , melly a’ más nápi ülésben ellenmondás 
nélkül el is fogadtatott.

Az alsó ház jan. 31 ki ülésében a’ válaszfel
irás vitatásakor Fiume úr a’ szárazi ’s tengeri se
reg szerfeletti 'számának fogyasztását is sürgette , 
mire a’ thrónbeszéd semmi kinézetet nem nyújt, 
sőt a’ közelebbi előléptetésekből, miként a’ szám
talan régi generálok egy egész sereggel szaporítat- 
ta k , az tetszik-ki, hogy a‘ haderőt mostani álla
potában akarják meghagyni. Angliának most an
nyi katonatisztje van, hogy egész Europa hadse
regének vezérlésére elég lenne. Canada ügyeire néz
ve reméld H um eúr, hogy a’ kormány, az ottani 
törvényhozásban most már többséget nyervén, 
Canada népének kezet nyújtand a’ megbékülésre, 
’s illető jogait és szabadságait nemtagadjcT- meg. 
— Sir R. Peel: „Egy érdemes követ csodálkozott 
azon, hogy Ő Felsége thrónbeszéde olly sokat be
szél a’ joint-stock-bankok szabályzásáról. Ezen úr 
azt mutatja-ki csodálkozásával, Fiogy a’ kabinetben 
még soha se ült, különben jól tudná, hogy mikor 
a’ ministerium egy hosszacska , de úgy szőtt be
szédet készít, hogy az vitatásra alkalmat ne nyúj
tson, akkor illyes joint-stock-bankokról szóllóczik- 
kely igen derék hézagtöltő (kaczaj.) A’ felírásnak 
egyedid csak a’ kormány külső politikáját illető 
helyéről akarok nehány szótszóllani, de nem azért, 
hogy vitát támasszak, hanem hogy megóvjam jo
gomat , miként majd jövő alkalommal a’ ministe- 
riumnak külső ’s belső politikáját megtámadom, 
’s kinyilatkoztassam, hogy mostani hallgatásommal 
sem egyiknek sem másiknak jóváhagyására nem 
kötelezem magamat. (Felolvassa a’ thrónbeszédnek



-  ( 115 ) -

Spanyolországot illető helyét.) Tökéletesen meges- 
anerem, hogy Ő kath. Felségének igényei vannak 
ez ország sympathiájira. 0  Felsége Angliának szö
vetségese ; Spanyolország törvényes fejedelmének 
elesmertetett nem csak a’ mostani, hanem az előbbi 
kormány által i s , mellynek Wellington hg. és én 
tagjai valánk. Jól megértsenek az u rak , én itt a’ 
négyes szövetség politikájáról semmi véleményt se 
nyilvánítok. Okosság volt-e ezen egyezést kötni, 
és miután megköttetett, kell-e azt híven teljesíteni, 
e’két kérdés egymástól egészen különbözik. Az utol
só kérdésre habozás nélkül felelem: igenis, híven 
kell teljesíteni. Nagy örömmel haliám, hogy 0  Fel
sége az ígért segítséget most is szolgáltatja szöve
tségesének , és midőn Anglia, egy egyezés teljesíté
séért , mellynek politikáját mindazáltal meg kell vet
nem, egy szövetséges népet gyámolított, nemvon- 
hatom-meg részvétemet a’ vitéz férfiaktól, kik fe
jedéi mök parancsára szárazon vagy vízen teljesítek 
a’ segítséget, ’s ennek sikerén szívemből örven lek 
(tetszés ) A’ felírásnak következő czikkelye igen 
hasznos tanulság az iránt, milly veszélyes idegen 
ország belső viszálkodásaiba elegyedni. ( Felol
vassa a’ szónok a’ portugáli eseteket illető helyét 
a’ felírásnak, melly a’ thrónbeszéd illető helyével 
egyezik.) Az alsó ház tehát 1837ben sajnálkozását 
fejezi-ki azon, hogy Portugálban oily esetek történ
tek, meilyek ez ország belső csendességét háborí- 
tással fenyegették! De hallják csak az urak , mit 
nyilatkoztatott az 1831ki berekesztő thrónbeszéd? 
„Élénk ’s őszinte örömet érzettem a’ polgárháború 
bevégzésén, melly Portugált olly sokáig dúlta, ’s 
Örülök a’ gondolatnak, hogy e’ szerencsés eredmény t 
lényegesen eszközlötte az egyezés, mellyet a’ fran- 
cziák királyával, Spanyolország regens királynéjá
val és Portugal regensével kötni, a’ portugáli és 
spanyolországi környületek által indítattam.“ Ez a’ 
szerencsés eredmény 183Jben volt; de már 1837- 
ben az jelentetik a’ háznak, hogy 0  Felsége, ,,e’ 
szerencsés eredmény“ után, kénytelen volt hat ii- 
niahajót küldeni a’ Tajóra, meilyek a’ portugáli 
királyné személyét saját törvényszerű alattvalóji el
len, és a’ britt polgárok életét és vagyonát portu
gáli szövetségeseik ellen, szükség esetében védel
meznék, mi valóban dicséretes czél. Imé ez Portu
gal ügyeibe avatkozásunknak következése! Hat ii- 
niahajó a’ Tajón .rugy tengeri e rő , ’s tetemes köl
tségeket okoz. Portugal csendességét vagy nem ál
lította-vissza avatkozásunk, vagy ha ez úgy van, 
annyira gyűlöltekké tett bennünket, hogy az ott 
lakó angolok életét ‘s vagyonát veszély feoyegeté. 
Ulyes avatkozásnak Spanyolországban is nem hason
ló hatása lenne-e ránk nézve? Mint Portugálban,. 
úgy Spanyolországban is azt képzelnők, hogy aikot-

ványi kormányt alapítottunk-meg, de mielőtt még 
három év elmúlnék, tapasztalni fognánk, hogy az 
általunk beiktatott kormányt az alattvalók nem sze
retik , ’s azt vagy maga sorsára kellene hagynunk, 
vagy újra fegyveres avatkozással gyámolítanunk. 
Spanyolország eránti cselekvésünkéi többek közt 
Francziaországgali jó egyetértésünket is gyarapítói 
akarjuk, de a’ választott eszköz nem érte-ele' ezéit. 
A’ négyes szövetség kérdését későbbi különös vita
tásra halasztva, ismitlem véleményemet, miként 
Spanyolországnak joga van ezen egyezés teljesíté
sét követelni, és miután ennélfogva seregeink csa
tába keveredtek, örülök, hogy együttm tnkálásuk 
sikeres volt.“ — Palmerston 1.: „Min lenkor kész 
vagyok bebizonyítani, hogy együttm inkálásunk 
Spanyolországban, kötött egyezésünk szoros értel
me szerint történik, és hogy az egyezést is tökéle
tesen igazolják a* környületek, meilyek közt kötte
tett. Megjegyzé az igen érdemes baronet, hogy a 
lissaboni újabb esetek intésül szo’gálhatnak nekünk 
arra nézve, hogy más országok belső viszálkodá
saiba nem kell avatkozni; az 183Aki thrónbeszéd, 
úgy mond, jelenté, miként Portugálban az örökö- 
dési versengések szerencsésen elvégződtek, most 
pedig 1837ben egy más thrónbeszéd azt nyilatkoz
tatja, hogy Portugálban olly dolgok történtek, mei
lyek miatt angol hajósereget kelle küldeni az álta
lunk clesmert királynénak, és Lissabonban lakó pol
gártársainknak védclmezésére. En ebben semmi el
lenmondást se Iátok, mert akkori gyámolításunk- 
ból korán se következett a z , hogy Portugal későb
bi háborgásoknak kitéve nem leszen. Azonban ma
ga idejében meg fogom mutatni, hogy Tajóra kül
dött hajóink a’ portugáli pártvitába teljességgel nem 
elegyedtek. Egyébiránta’ nemes baronetnek tökéle
tes joga van, azt mondván* hogy a felírás mostani 
gyámolításával nem fog gátoltatni jövő alkalommal 
a’ négyes szövetség politikájának megtámadásában, 
mellynek ereje szerint szolgáltatott segítség Spanyol- 
országnak.“

Az alsó házban febr. Íjén Ewart úr azt hozá 
indítványba, hogy a’ hallgatók ezután a követek 
bilietjei nélkül bocsátassamk a’ karzatokra. Russell 
1. megjegyzé, hogy ez indítvány szerint zsebelő tol
vajokból is állhat a1 hallgatóság. 172 szózattal^ í l 
ellen fél re vettetett az indítvány. A’ biztosság áltál 
készítettválaszfelirás előterjesztetvén, Grove-Priee 
és Maclean uu. a’ kormánynak Spanyolország eráu- 
ti viseletét feszegették, ’s az utóbbi azt nyilatkoz
tató, hogy Angliára veszélyt hozhat a’ spanyol k i
rálynénak adott segítség, ’s ó az e’ tárgyat érdek
lő okleveleknek előterjesztését fogja majd később 
kívánni. Sir R. Peel ismét mondá, múlt ül és kori 
szavait jobbanfelvilágosítandó, hogy a’ Spanyolos*-
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szagot illető czikkelyben csak úgy egyezett-meg, 
ha a’ Segítség az egyezés határozatai szerint adatott; 
mert az együttniunkálás kétértelmű szó, mcllyet 
csűrni csavarni lehet, — 's ezeket a' balul értetés 
félelméből ismétlé. Palmerston lord: Bizonyossá te* 
szem az érdemes baronetet, hogy szavai nem for- 
gattattak-ki igaz értelmökből. Szokatlan az ellenző 
féltől arról hallani panaszt, hogy ellene környiiletes 
beszédek nem intéztettek; de eddig még semmi se 
mondatott, ’s megvallom nincs mire felelnem. 
Plumptre úr abban akadt-fen, hogy a' tlirónbcszéd 
az országban uralkodó influenzáról és az isteni gond* 
viselésről említést nem tó n , mi a1 legnagyobb tu
datlanság korában so mellőztetett volna-el. A’ szent 
írásnak eme szavait: ,,A’ kik engem tisztelnek, én 
is tisztelem azokat, a' kik pedig engem megvetnek, 
én is megvetem azokat,“ soha se kellene feledni. 
Clarke úr említé, hogy két év előtt biztosok ne
v e te ttek  Skóczia népe vallásos oktatásának meg
vizsgálására , kik munkájokat talán már bevégezték, 
de a' thrónbeszédben szó sincs róla. J. Russell I. fe
leié az elsőre: Valamelly formulának felvétele az 
isteni gondviselésről, melly mindenki száján forog, 
’s szinte szokássá vált, az isteni félelmet nem hogy 
nevelné a’ népben, sót gyengíti az ájtatosság érze
tét. Tudják a’ ministerek, mivel tartoznak Isten és 
emberek iránt. A’ másodikra: A' skóczia: vallásos 
nevelést vizsgáló biztosok közíil csak az edinburghi
ak tudósítása van készen, ’s a’ ház elibe fog terjesz
tetni.

A’ felső ház febr. 2ki ülésében Cloncurry 1. 
mentegette az irlandi nemzeti egyesületet, melly 
Irland hosszú rósz igazgatása és a’ hatalomnak az 
orangista párt kezébe játszása által hozatott lé tre ; 
's ezen ország lecsendesítésére az igazságot és egyen- 
lőítést ajánlá legjobb eszköznek. — Az alsó házban 
csupán indítványok jelentettek , mellyek közt leg
érdekesebb Maclean ú ré , miként ő a’ spanyol király
nénak adott hadi szerekről számot, a’ spanyol ten
gerpartoknál lévő hajókról, pattantyúsokról, mér
nökökről ’s tengeri katonákról tudósítást kíván, mi 
megígértetett.

A’ felső házban febr. 3dikán Brougham I. az 
edinburghi dissenterektől egy kérelmet nyújtott-be 
az egyházi adó eltörlése iránt, ’s ehez önmegegye
zését is hozzá adá. Lansdownc 1. is több illy tar
talmú kérelmeket terjesztett-elő. Conyngham mar
quis a’ lordkanczellárnak átnyújtó a’ felírásra költ 
királyi választ, melly ennyiből áll: „Myíordok! 
Köszönöm hű ’s tiszteletteli felírásukat. Erősen szá
molok személyem eránti hódolatukra és a’ kö?j szol
gálat eránti buzgalmukra.“  Brougham 1. még egy 
bilit tejeszt-elő a’ papi hivataloknak egy kézben 
osszehalmozása és a’ papoknak papságaikban nem

tartózkodása ellen, ’a ezzel eloszlik a ház. __ Az
also hazban sir S. M halley az ablakadó eltörlése 
iránt jelentett indítványt. Robinson úr mondá, hogy 
a’ Portugal és Anglia közti viszonyokért majd kér
dőre vonandja a1 külső ministert. Goulbourn úr az 
irlandi nemzeti egyesületről tudakozódott Russell 
lordtól, ki így felelt: Ha bár a’ másik házban be
széltek ’s ítéletet mondtak is az irlandi nemzeti egye
sületről, azért itt senkinek sincs joga az én lélek - 
isii;éretem titkait kitudakozni (harsogó tetszés ki
vált O’ Connell részéről.) Iia  kedden mcgjelenend 
az érdemes követ, meg fogja tudhatni gondolatimat 
nem csak az irlandi egyesületről, hanem átaljában 
frlandról is , mert Irland városi testületéiről előter
jesztendő bitiemkor világosan kifejtendem nézetei
met ; de ma többet nem felelhetek. Goulburn ú r : 
Ez semmi felelet. Hume úr: Illy lélekisinereti tuda
kozódás még nem fordult-eló a’ parlament történe
tében. Az első minister a’ másik házban elég gon- 
dolatlanul nyilatkoztatá-ki magát e’ kérdésről (tet
szés az oppositio részéről.) Én minden tetteit he
lyeslem ez egyesületnek, mert a’ múlt ülés óta ez 
tartá-fen Irland csendességét. O’ Connell: Az keve
set nyom, mit az első minister a’ másik házban 
mondott az irlandi egyesületről; az ő szavai bizo
nyosan nagyítva vannak. É n , mint tagja ezen egye
sületnek , minden tetteit jóvá hagyom. A’ kathofi- 
kusok egyesületében csak 11 protestáns volt, a’ 
nemzeti egyesület tagjainak több mint egy harmada 
protestáns, ’s mind gazdag, értelmes, mi veit férfi
ak ; számuk naponként szaporodik. Ez legbizonyo- 
sahb jele annak, hogy Irland kivívandja a’ nem
zetek közti rangját. Ézen egyesület fényes nap
pal tanácskozik, határoz, ’s az Irlandon ejtett, 
gúnnyal keserített igaztalanság mély érzetéből 
eredt. De Irland igazságot fog nyerni, különben 
maga igazgat ja magát és salát parlament je leszen. 
Az unió nem maradhat tovább üres czímzet, ’s hét 
millió ember majd tud magának igazságot eszkö
zölni, ha azt oktalanul megtagadnák tőle (tetszés.) 
Shaw úr ellcnvcté, hogy az egyesület az unió fel
bontására és a* protestáns egyház lerontására tö
rekszik , mit 0 ’ Connell igen csípős szernél} esség
gel torlott-vissza. Bussel 1. sajnállá, hogy e’ köz
bejött pont illy vitatást tárna zto-t , holott febr. 7- 
kén majd határozottabban nyilatkozhatni róla. Né- 
melly törvényi javaslatok jelenese után eloszlott 
az ülés.

A’ brightoni Gazette szerint O’Loghlen úr csak
ugyan irlandi alkanczellárrá neveztetett az elhunyt 
sir. W. Macmahon helyére. — G. L. Hodges úr 
serbiai eonsullá van kinevezve.

FRANCZIAORSZAG.
A’ franczia bank tanácskozó teremében állott
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a’ császárság alatt Napoleon fejér márvány szob
ra , melly őt császári köpönyegben, borostyán ko
szorúval áhrázolá, de 181 iben kivettctett onnan 
’s földbe ásatott. Azonban nem rég az épület kert
jében dolgozók rá akadtak a1 becses m ívre, gon
dosan kiásták , megmosták, 's majd a’ vcrsaillesi 
múzeumba fog szálítatni.

NÉMETORSZÁG.
Ludwigslustban febr. Íjén húnyt-elFridrik Fe- 

rencz Mecklenburg-Schwerini nagyherczeg. C) k. 
magossága 1756ban született, 's a' kormányra ez
előtt mintegy 52 évvel lépett.

Dresdai jan. 24ki tudósítás szerint Szászor
szág status adóssága 1836 végén 12 millió 231 ezer 
5 tallért tőn, mellyből azonban a1 statusadóssági 
pénztárt csak 1 i mii. 170 ezer 33 tallér terheli. 
A* múlt évi jövedelem, kivált a1 mellékes adók
ból, sokkal többre m ent, mint előre számítva 
volt, ’s a' kormány e’ felesleget Lipcsében posta
ház, és Dresdában süketnéma intézet építésére ja
vasolja fordítani.

Braunschweigból jan. 29kén így írnak: Dal
színházunk nagy nemű vállalatot fog Végrehajtani. 
Braunschweig udvari színháza, mint tudva van, 
igen jó hírben áll. Fischer-Achten, Cornet, Schmc- 
zer, Melhfofíel eléggé esmert nevek , s a’ reper
tórium gazdagsága és sokfélesége Németországnak 
majd minden színházait felülmúlják. E’ dalműi tár
saság jövő parlamenti ülésre, hangás/.karral, ’s a’ 
felügyelővel Londonba fog utazni, ’s ott harminc/, 
német dalmüvet adand-cló, mel y végre az angol 
színház-igazgatónak huszonöt tökéletesen betanult 
’s gyakorlott dalművet szolgáltat. Minthogy Ang
lia uralkodó háza braunschwcigi, a’ pártfogás bi
zonyosan nem fog hijányzani, ’s e’ vállalat minden 
előbbi vállalatot felülmnland. A’ szerződések már 
megköttetlek.

O R O SZO RSZÁ G .
Az északi mé!iu czínui orosz hírlapban ezt 

olvashatni: „Azon rang s érdemek által kitűnt kül
földiek közt, kik Oroszországot mostanában meglá
togatták, első helyen áll Londonderry marquis, ki 
18(3 és 1814 években, Stuart lord név a latt, bol
dogult I. Sándor császár személye körül volt, ’s 
ama feledhetlen kornak dicső történeteiben és tet
teiben részesült. Császár Ő Felsége mélrúztatott őt 
meghívni azon ünnepélyre, melly Oroszország, az 
ellenség berontásátóli megszabadultának emlékeze
tére dec. 25kén (1837 jan. Okán) történt. Lon
donderry marquist, e’ legfensőbb akaratról követ
kező levélben tudósítá a’ császári udvar ministere: 
„Császár Ő Felsége méltóztatott cxceád mostani 
St. Petersburgban tartózkodásának idejét, mikor 
az egyház éppen Oroszországnak az IS12ki ellen

séges berohanástól megszabadultál ünnepli, azon 
emlékpénz átadására kiválasztani, melly Paris 1814- 
ben történt bevételének emlékezetére készítetett. 
Ennek következésében császár Ő Felsége nekem 
parancsolni méltóztatott, ezen emlékpénzt külde- 
ném-meg exceádnak olly kéréssel, hogy a'dec. 25- 
ki ünnepi:or függessze-fel, 's jövendőben viselje a' 
dicső táborozás emlékezetéül, melly ennek készíté
sére alkalmat adott, és a’ mellyben exceád olly 
munkás és nemes részt vett.“

KELETINDIA.
Az Edinburgh Rewievv legújabb kötete neve

zetes czikkelyt közöl egy keletindiai titkos társaság
ról , mellynek több ezer tagjai a’ gyilkolást vallási 
kötelességnek tartják. Ezek önmagukat thug-oknak, 
felekezetöket pedig thuggi-nak nevezik. Mindenfé
le öltözetekben utaznak, most mint kereskedők, 
majd mint zarándokok, máskor mint seapopok, 
sőt mint rajahk is kísérőkkel, tíz—száz fejből ál
ló csoportonként. Az utazókat, ha rájok rohannak, 
meg szokták fojtani, ’s holt testeiket megégetik. 
A’ britt kormány több évek óta figyelmessé lón e’ 
borzasztó egyesületre, 's 1835 octoberig 385 fel
akasztatott 986 örökre elvitetette’ nyomorultak kö
zül. Megjegyzésre méltó, hogy a’ thugok saját kast- 
joknál igen nagy tiszteletben állanak, ’s a’ hindu
vallás szabályait szorosan megtartják.

PORTÜGALLIA.
A’ Lissabonban másfél év óta létrejött részvé

nyestársaságok közt legnevezetesebb a' „Sociedade 
das pescarias,“ melly 1 millió 600 ezer tallérnyi tőke
pénzel azért áilott-össze, hogy Portugál partjainál 
az 50 év óta egészen elmellőzött tengeri halászatot 
ismét felélessze, ’s Neufundland partjaira is hajó
kat küldjön bacalhaót (tőkehalat) fogni, hogy így 
e’ kereskedést, melly évenként több milliót kivi- 
szen Angliába, magáévá tegye, mert a’ portugálok 
nagy halevők, ’s bacalhao nélkül nem élhetnek. 
Múlt évben c’ végre és ezethalászatra 16 hajót kül
döttel a’ társaság, de nem igen kedvező sikerrel, 
mit eleinte nem is lehete várni, minthogy az em
berek a’ halászat e’ nemében még tapasztalatlanok. 
Egyébiránt minden portugáli vállalatok körül az a' 
fő baj , hogy egyszerre nagyban kezdetnek-el, ele
inte nagy buzgalom mutatkozik mellettük, de ha
mar is kialszik; aztán az igazgatás henyén megyen, 
az igazgatók meghíznak, a’ tisztviselők megemész
tik a’ jövedelem nagy részét, ’s az egésznek szo
morú kimenetele leszen.

A’ cortes folytatja elóleges üléseit; minden 
csendesen van. A’ két hajósereg még is a’ Tajón 
áll, ’s nem tudni mi végre; az angol és franczia 
kormány ezzel talán azt akarja szinleni, hogy e’ 
hajóseregek nem avatkozás, hanem valami mély ’s
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messze czélzatu terv miatt jöttek ide. Néhány nap 
óta hírlelik, hogy a’ királyné terhes volna; miről 
azonban a’ jobban értesített személyek semmit se 
akarnak tudni, ’s a’ királyné testességét csak jó 
egészségének tulajdonítják.

Londoni hírlapok Lissabonból jan. 24ki tudó
sításokat köziének. A’ ministereknek azon tettéről, 
miként a’ ministereknek corteskövetekké választá
sát tiltó alkotmányi czikkelyt felfüggesztették, már 
tanácskozott a’cortes,’s azt 44 szózattal 17 ellen jóvá
hagyta. E’ szavazat eldönté a" ministerium megma
radását, melly ellenkező határozat esetében lemon
dott volna a’ hivatalról. A’ thrónbeszédet, úgy ló
vék , jan. 26kán fogta a’ királyné tartani. Egy le
vél, a’ Timesben, már kétségtelennek véli, hogy 
D. Maria thrőnörökössel meg fogja örvendeztetni 
az országot.

Lissabon jan. 25. A’ követek meghatalmazá
sainak vizsgálatával megbízott választvány ma tőn 
tudósítást, ’s úgy hiszik több követ bebocsátását 
ellenzeni fogja. Javaslatai természetesen zajos vi
tát támasztandnak, melly elébb utóbb új ministeri 
változást okozhat. A’ kincstár sürgető szükségei 
iránt közelebb kiadott ideigleni rendeletek miatt is 
élénk vitát várhatni a’ cortesben. A1 ministerek 
ugyan is némelly adósságokat csináltak, sőt még a’ 
kereskedői és biztosító társaságokon is 10 petét vet
tek. Továbbá a’ váltó és más kereskedői papirosok
ra fél petnyi bélyegadót róttak. A’ cortes hihető
leg ki fog kelni a’ kormány által elővett kezdemény 
törvényszerűsége ellen. A’ katonaságnak leszállított 
zsold fizettetett, de a’ tiszti kar még most se ka
pott semmit is. Az Alentejoban Gomez szemmel tar
tására felállított seregcsapat eloszlatott, és sok kato
na Santarembe küldetett, mit a’ titkos társaságok 
a’ ministerium ellen magyaráznak.

Lissabonból jan* 26káról ezeket írják : Teg
nap egy ifjú Merrier nevű franczia , midőn F er
dinand hg mellette ellovagiott, egy nagy követ 
dobott felé, melly szerencsére nem találta a ’ 
liget; a’ franczia nyomban elfogatott. Kérdeztet- 
vén gyilkos merészlete okáról, hidegvérrel így 
felelt: „sajnálom , hogy puska nem volt i álam ; 
így egyúttal más világra küldém vala őt.“ A’ 
királynénál tegnap tizenkét corteskövetből álló 
választvány udvallott, ’s rá bírta Ő Felségét, 
hogy ma 1 órakor a’ törvényhozás munkálatait 
Üirónbeszéd állal megnyitottnak nyilatkoztassa. 
A’ thrónbeszéd így szól: „U rak! Alattvalóim 
kívánságának kielégítésére összehívtam a’ portu- 
gálf uemzer egyetemi, rendkívüli ’s alkotványitó 
cortesét Tizenhat éve már, hogy Portugal illy 
kitűnő gyűlésnek tanúja volt. Az 1821*ki cortes, 
a’ monarchia alaptörvényeit és az új társasági

szükségeket véve szemügyre, egy alkotványt 
készített, melly boldog emlékezetű nagyatyám 
által önként elfogadtatott ’s esküvel erősítetett. 
Nehány hónapi tapasztalás után a’ nemzet nagy 
részé némelly változásokat ’s módosításokat kí
vánt az új alaptörvényben, hogy az Europa 
más alkotván) i monarchiajinak elveivel összehang- 
zásba hozatnék. Boldogult nagyatyámnak 1823 
máj. 31 ki proclamaliójában nyilvánított ígérete’ 
tisztelt monarcha életében már nem teljesítethe
tett. De azért az 1822kiconstitutio — noha, mint 
alaptörv énye ezen országoknak, elenyészett — a’ 
jó portugálok emlékezetében ’s szivében élni soha 
se szünt-meg Midőn fenséges atyám thrónra ju 
tott, nem valá remény annak ismét életbe hozá
sához. Mindazáltal e’ nagylelkű és derék fejede
lem , ki attyának a’ királynak emlékezetét tisz
telni kívánta, kihirdetleté az 1826 apr. 29diki 
alkotványi chartát, mellyet a’ nemzet leghőbb 
lelkesedés ömledezésivel fogadott. A’ még alig behe- 
gedett sebeket nem akarom újra felszaggatni egy 
szerencsétlenséggel és gonoszsággal teljes ide ré- 
mitéseinek megemlítése által. Ő cs. Felsége, 
nehány hű portugálit vezérelve, bevégzé az újabb 
kor legfénylőbb vállalatát. Leverte a’ zsarnok
ságot, visszaadta nekem a’ bitorlóit thrónt, az 
elnyomástól megszabadított nemzetnek a’ szabad
ságot, és miután nemes küldetésében eljárt, fel- 
emelkedett az igazak hajlékába. Mindnyájok előtt 
tudva vannak okai a’ sept. 9 ’s lOki fontos ese
teknek A; derék ’s érdemes portugáli nép szük
ségesnek Ilivé visszatérni a’ törvényes hatalmak 
eredetéhez ; a’ bajok orvoslásáért és a’ szenyvédé
sek könnyítéséért egyedül az alkotványitó cortes 
bölcsességére tekintett. Most már különös öröm
mel látom körültem összegyűlve a’ nemzet képvi- 
selőjit. Hiszem, hogy az urak alkotványszerü in- 
tézvényoinken olly változásokat és módosításokat 
teendenek , millyoket a’ jelen kor szükségei ’s Íté
letei kívánnak. így megerősítendik a’ koz szabad
ságot és jólétet, melly czélnak elérésére vannak 
irányozva minden gondolataim és igyekezeteim. 
A’ törvényhozási ülés közti kerülhetlen idő alatt 
kormányomnak kötelessége volt alkalmas eszközö
ket venni-elő, alattvalóim közt a’ béke ’s egyetér
tés, és a’ nemzet szabadsága, becsülete ’s függet
lensége fentartására. A’ statustitoknokok tudósító- 
saiból, mellyeket az urak vizsgálata alá terjesztés 
végett készítettek, megítélhetik az urak, valyon 
tanácsosak voltak-e az elővett rendszabályok. A’ 
kormányt környező nehézségek daczára is minden 
elkövettetett, hogy alattvalóim tökéletes szabad
sággal és a’ törvények teljes védelmével élhesse
nek. Bend, birodalom, köz hitel újra feléledtek
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reformáló igazgatás alatt, mclly igaz szívvel vál
lalta magára a’ törvények tekintetének fentartását, 
a’ statusköltségeknek ’s köz terheknék kevesítését, 
a’ nélkül hogy az előhaladás és javítás rendszeré
ből folyó jótéteményeket hátráltatná. Kormányom 
a’ törvényhozásban némelly reformokat tőn, mel- 
iyek kerülhetleneknek látszottak, ’s az ország ál- 
lapotja által sürgettettek. E' reformok hasznossá
gát, úgy a’ változásokat és javításokat is , mellyek 
szükségesek lesznek, az urak fogják megítélni. Kü
lönösen a’ köz pénzügy legkomolyabh figyelmet kí
ván az uraktól. Kormányom az urakkal együtt mun
kálni fog a’ szigorú takarékosság rendszerén. De 
miután a’ szükséges leszállítások megtörténtek, bí
zom az urak honszeretetéhez, hogy a’ szükséges 
eszközöket is megszavazandják, a’ folyó kiadások
ra, és a’ terhek ’s kötelezések fedezésére, mellyek 
a’ nemzeten hon és künn fekszenek. Folyvást! bi
zonyságokat kapok azon nemzetek barátságáról, 
mellyekkel szövetségben vagyok. Kormányom tel
jesítő a’ határozatokat, mellyek minket, a’ fenálló 
egyezések szerént, Spanyolország ügyéhez kap
csolnak. A’ segédosztály fentaríá a’ portugáli 
fegyverek becsületét, ’s a’ félsziget két népé
nek koronája és szabadsága mellett becses szol
gálatokat tőn. Az urak okosságához, honszere
tetéhez és előrelátásához bízik a’ nép, nekem pedig 
nem szükség az urakat bizonyosokká lennem azon 
kívánságomról, miként e’ vitéz nemzet szabadsá
gát és függetlenségét erősen biztosítva óhajtanám 
látni.“

SPA N Y O L O R SZ Á G .
Madridban jan. ISkán mindenütt, a’ királyi 

várban is nemzeti őrök tevék a’ katonai szolgála
to t, mert a’ rendes katonaság mind a’ carlisták el
len küldetett, kik majd nem a’ fővároshoz mertek 
közeledni. Egy részről Mancha és Cuenca határinál 
számos csapat jelent-meg, Cabrera , Noguerela és 
Moya vezérlése alatt, k ik , mint hit lelik, Lopez 
osztályát megverték, Cuencára ütöttek, ’s benne 
120 nemzeti őrt agyon lövöldöztek. Más részről 
Palülos, Orejita ’stb. elállották az országutakat.

Madridból jan. 20kán így írnak : Még is tart 
a’ csend, mclly a’ bilbaói nagy csapást követte, 
azonban remélhetni, hogy a’ kormány mindent elkö
vet a’ bajok elhárítására, mellyekkel a’ generálok 
viszálkodása és a’ segédszerek hijánya gátolták a’ 
további munkálatokat. Legujahb felvilágosítások 
szerint Alaix generál főparancsnoksága Alava tar
tományban csak történetes esemény volt, minthogy 
ó legidősebb az ott lévő generálok közt; de azért 
az is igaz, hogy e’ genera! a’ kormány rendelőié
nek, a’ parancsnokság átadása iránt, nem engedel
meskedett, és hogy Narvaez lemondását beadta.

Narvaez e’ napokban ide váratik ,’s vele jő, mond
ják , Zavala ezredes, egy vitéz ’s virgoncz tiszt, kire 
az osztály parancsnoksága esett Narvaez lemondó 
sa után, de ennek barátja lévén, az ő sérelmeit a’ 
többi tisztekkel együt támogatta a’ kormányhoz in
tézett előterjesztvényben, ’s kiléptének ellenmon
dott. Alaix is igyekszik katonáji kedvét megnyer
ni ; Vittoriában, noha ott nagy kaszárnyák vannak, 
a’ polgárokhoz szálította őket, miért szüntelen pa
naszok jőnek. Miként viselték magokat e’ vidéken 
a’ seregcsapatok, onnan megítélhetni, hogy Vitto- 
ria körül sok falut egészen oda hagytak a’ lakosok; 
az igaz, hogy e’ seregcsapatok mindég ki voltak 
téve a’ szükségnek és sanyaruságnak. Narvaez meg
érkeztéig nem tudni, miként dülnek-el a’viszáíko- 
dások. E’ generált S. Scbastianba küldeni nem ta
nácsos, mert ő , úgy látszik, nem nagy barátja az 
angoloknak.

A’ madridi Gaceta jan. 23kán végre közié Es- 
partero generálnak részletes tudósítását a’ bilbaói 
csatáról. E ’ tudósítás egyenként előszámlálja a’ car- 
listáktól elvett ágyúkat, mellyek összesen 26ra men
nek. (De los Valles báró, ki a’ carlista főszálláson 
van, a’ Journal de Francfort szerkesztőjéhez , Du
rand úrhoz írt levelében állítá, hogy ők csak 12 
ágyút vesztettck-el, ’s még 60 ágyújok van.)

Barcelona csendessége a’ jan. 13 ’s 14ki zen
düléskor, mint Madridból jan. 22kén írják, nem 
egy kö riyen állítatott volna vissza a’ kikötőben 
volt angol tengeri sereg segítsége nélkül. Az angol 
parancsnok 300 legényt száiított a’ fellegvárba, ’s 
ez alatt a’ generál is Összevonta a’ városban találta
tod spanyol seregcsapatok. A’ lázadók ugyan az el- 
íenök szegzett ágyúk látására mindjárt elszéledtek, 
egynéhány még is elesett és megsebesítetett közö
lök; fegyereiket minden baj nélkül lerakták, sokan 
rlfogattak, 's a’ generál ostromállapotba tette a’ 
várost.

Guizot úr nyilatkozásáról, mellyet Spanyolor
szág ügyei eránt a’ franczia követ'kamarában tett, 
így elmélkedik az Espanol; „Guizot úr beszédé
ből könnyen megesmerhetni, hogy az 1833 óta 
egymást váltott franczia ministeriumok mindég ígé
reteket tettek, olly feltétellel, miként azoknak 
teljesítését soha se kívánják tőlük, és hogy sohase 
vonakodtak magukat egyezések által lekötelezni, 
mellyeknek nem teljesítését mindég kikötötték. VII 
Ferdinand halála után ’s Isabella thrónra léptekor 
rendkívüli követet küldött Francziaország Madrid
ba, szolgalatját ajánlva a’ praetendens ellen, hanem 
ortoberben azt irta követének, hogy ha segítség ké
retik tőle, a’ környiiletekhez szabja magát. A’ né
gyes szövetség megkötése után Francziaország kö
vetének egymást érve küldöző a’jegyzékeket, erő-
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sen rá parancsolva, hogy minden segítség-kérést 
mellőzzön-el, holott pedig együttmunkálását meg
ígérte. Az 1812ki constitntio kihirdetése után új 
követet küld hozzánk, az egyezéseket fenállani 
nyilatkoztatja, de a’ Pauban összegyűlendő sere
get eloszlatja. E’ tett dolgok után nem világos-e, 
hogy a’ franczia kormány olly feltétellel kötött ve
lünk szövetséget, melly azt veszélyre ki-nem-te- 
szi, ’s további viseletét saját önkényére hagyja ? 
Illy csalfa és álnok rendszer, illy erkölcstelen vi
selet valóban nem illik egy nagy nemzetet igazgató 
férfiakhoz. Minek mondják azt, hogy a’ királyné 
ügyét erkölcsi erővel gyámolíták, hiszen ők , 
annyi revelutiók tanúji, tudhatnák, hogy eljő a’ 
pillanat, melly ben az erkölcsi erő már nem elég, 
‘s ellankad, ha physikai erővel nem gyámolítatik. 
Guizot úr ezt 1833 óta talán nem tudta átlátni ? Ha 
pedig tudta, miért igér segítséget, élkatározottan 
szava nem tartására ? Ügyetlenséget bizonyosan nem 
tehetni-fel a’ franczia ministeriumról; és így rend
szere machiavelli ’s erkölcstelen volt.“

Narvaez generált, ki egészsége helyreállítá
sának ürügye alatt nehány nap Madridban tartóz
kodott, Cuencába parancsolta a’ kormány, bogy 
ott viseletéről számot ad jon. Lopez, belső minister, 
hogy egészségét helyre hozhassa, k. végzet által 
húsz napig felmentetett a’ ministeri foglalatosságok
tól; mit azonban, madridi jan. 26ki tudósítások 
Lopez végképeui kiléptének , és a’ ministerinm fel
oszlása jelének tartanak. Lopez ugyanis o**y ter
vet fejtett-k i a' cortes biztossága előtt, miként 
minden nemesek jószágai lefoglaltatnának, de ter
ve visszavettetett; ezen kívül Narvaezt is lovalia 
a’ kormány ellen. Egy pár nap óta újonnan kiü
tendő háborgás híre szárnyal, melly Narvaez ki
léptével kapcsoltatik-össze. Narvaez engedett a' 
kormány parancsának, de mihelyt Cuencában vé
ge Ieend az ellenei nyomozásnak, részletes előtér- 
jesztvényt intézend a’ corteshez, melly Vera gene
rált aligha ki nem mozdítja a’ hadministerségből.— 
A’ Bilbaonál elfogott Ituralde generál, a’ fogságból 
ki akart szökni, de rajta vesztett, ’s az őr-kato
nák által agyon lövetett. Lopez helyére Pizarro van 
kijelelve.

Madridi jun. 2?ki levél szerint a’ ministerinm 
hirtelen használni kezdte rendkívüli hatalmát. Több 
mint GO személy utasítatolt-ki Madridból; de miért? 
senkise tudjo. Némüyek a’ kiűzőitek közűi carlisták 
voltak, mások Calvo de Rosas perébe bonyolód
tak. A1 ministeíkun azt hitcté-cl magával, hogy sok 
titkos társaságok ’s összeesküvések léteznek ellene, 
d/í mivel illyeket nem talált, minthogy nincsenek'

is, jobbra balra vaktában fogdossa a’ személyeket, 
kik vagy czivódtak vele, vagy, mint idegenek, 
külföldi társaságok iigyvivőjinek tartatnak általa. 
E’ rendszabályoknak indító oka nem egyébb sze
mélyes félelemnél és azon kívánságnál, hogy bizo
nyos személyek, láb alól elmozdítassanak, ’s mind 
ez.sok famíliát rémülésbe hozott; mert ki Madri- 
dot esmeri, nem fogja hihetni, hogy ott a’ status
ra nézve veszélyes emberek laknának, katonai be
hatás nélkül rovolutio se történhet. A’ regensnének 
is kiutasítatott egy titoknoka. A’ tartományok kor- 
mányzójitól is megérkeztek a’ gyanús személyek 
jegyzékei, *s kiutasításukra alkalmasint parancs fog 
kiadatni. A’ hadi munkálatok teljességgel nem men
nek előre. Espartero olly állapotban van, hogy míg 
jobb idő nem leszen és segédeszközöket nem kap , 
se előre se hátra nem mozdulhat. Nogueras brig i- 
dás Abccia ezredes által Beceite carlista erősséget 
bevétette, és mivel a’ kormány e’ nagy szolgálatot 
neki meg nem köszönte, beadta lemondását.

A’ Journal des Débats jan. 28ki tudósításokat 
közöl Madridból. Narvaez beteg volt, mikor a’kor
mány által kiutasítatott, ’s betegen kellett a’ hozzá 
küldött kocsi hí ülnie. Mentségére egy röpke-iratot 
adott-ki, mell) ben panaszolja, hogy a’ los arcosi 
győzedelem óta mindig üldöztetett Rodriguez Vera 
hadministertől. Beszélik, hogy Madridban tartóz
kodása alatt Espronceda, Gaminde ’s más főjeivel 
a’ túlságos pártoknak, titkosan értekezett volna, 
mi nem igen hihető; mert Narvaez eg)ike azon 
férfiaknak, kikben a’ mérsékleti párt legnagyobb 
reményét hely ezé.

A M E R I K A .
Uj-yorki hírlapok is valónak írják, hogy San- 

tanna Texast elhagyta ’s Washingtonba utazik. A 
congressus a' vámmal foglalatoskodik, ’s némeliy 
élelemszereket alkalmasint felment alóla. A’ White 
elleni nyomozásból, ki a’ kincstári épületet felgyúj
totta, rút rosszaságok jöttek világosságra. Arkan- 
sasban a’ sheriff egy négert, ki urát és négy szol
gatársát meggy ilkolá, fogságba akart vinni, de a 
nép elvette tőle, ’s fára kötve lassú tűzön sütütte- 
meg elevenen!

Buenos-ayresi legújabb hírlapok is valósítják 
a’ polgárháború megszűntét keleti Bandában. A je- 
suitak jan. őkén nagy ünnepet ültek Buenos-ayres- 
ben e’ statusba visszatértük emlékezetére, niiután 
onnan 70 évig kizárva valának.

Az egyesült statusokba Havannábból érkezett 
levelek szerint D. Francisco Paula Mexicóban ki
rálynak kiáltatott. De e’ hírnek még valósulásra van 
szüksége.

Kiadja K u li  s á r  A. — Szerkezted G ál v á csy. Zöídkcrtiitcza (,^PÍ)í^cícl)cr*(^5öffc) 4 í> § s z . 
Nyomtatja T r a i t  ne  r -  K á r  of  y  i  Urak úlczáju fí í 2 szám alatt.
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J e l e n t é s

a’ Tudományos Gyűjteménynek
1 8 3 1 -d ik  é v i fo ly ta tá sá r ó l.

Ezen legrégibb tudományos Journálunk (a’ 21dik észt. folyamat) a’ jövő 1837dik évben 
is , nagyságát és elrendeltetését, mint eddig, meg fogja tartani a’ vele járó Koszorúval együtt.

Előfizetési ára postán 1 8 . for V.Czéd.; helyben 14. for. V.Czéd. Előfizethetni a’ Cs. kir, 
Posta Hivataloknál és az alúlirttak könyvnyomtató-Intézetében. Pesten, Januar. 1837.

Olasz eperfa ,
40 ezernél több 5 eladó.

AInlirtt tisztelettel értesíti az érdemes kö
zönséget, hogy nála nemesitytt olasz eperfákat, 
40 ezer darabnál többet lehet megrendelni kö
vetkező áron ezüst pénzben, mellybe azonban 
már a’ P<stre szállításnak költségei is vannak 
szám ítva, u. rn egy esztendős 1 darabot IC 
kron — két évest 20 kron — három évest 25 
kron — négy évest 30 kron — öt évest 40 
kron — hat évest 50 kron — hét éxest 1 fton. 
— Ezen kívül nem nemesitett eperfát is lehet 
nálam rendelni, és pedig: egy éves 100 dara
bot 3 fton — két éves 100 darabot 5 ft 30 * 
kron — három éves 100 darabot 8 ft 30 kron 
pengő pénzben. — Mivel a’ faiskola nem itt 
helyben van, kérethetnek az érdekeltiek, hogy 
a’ megrendelést marczius elejeig megtenni ne 
terheltessenek; egyszersmind bérmentes levél 
és a’ megrendelendő fák árának kész pénzben 
megküldetése kérettetik. A’ növények valódisá
ga és jó bekötöztetése felől kezeskedem

Használom egyszersmind ezen alkalmat a’ 
tisztelt közönségnek emlékeztetésére a' felő l, 
hogy boltomban „a1 bőség-szarvnál“ Pesten (nagy 
hiduteza, a" színház ellenében, Sina báró 152. 
szám alatti házában) folyton lehet vásáriam leg
illőbb áron minden nemű virág- vetemény- me
zei- és fa-magokat, valamint is cserépbe ültetett 
virágnövényeket, és nagy gyüjieményű teljes' 
georginiákat.

Azon gyümölcsfa-kedvelők, kik a nyitra*» 
pereszlényi iskolábul még e’ tavaszra gyümölcs
fákat ohajtnának hozatni, tisztelettel kérethet-- 
nek, hogy rendeléseiket nálam legfeljebb e  hó-

Első félesztendő, 1837.

Trattner és Károlyi.

nap végéig megtennni méitóztassanak. Pesten, 
1837. febr. JOkan.

M uszely K á ro ly , 
gazdasági és nn'íkertész. ( i )

( 1 )  F d s z o l i t í l S .  A’ pesti priv. polgá
ri mászáros-ezéh t. t. földes urakat ’s mind azo
k a t, kik szarvas-marha hizlalással foglalatos
kodnak, azon hizlalt ökröknek ide Pestre való* 
hajtására, ezennel felszólítja; mellyért az 
érintett ezéh magát kötelezi azon hizlalt ökröket 
levágni, a’ húst limitatio szerint 14 krval 
1 mázsánál 3 apadással, — a1 fagygyut 
azonban a’ mint a1 szappanyosok most 42 frval 
mázsáját, 10 jjy apadással véve szedik, — a’ 
bőröket pedig folyó áron, tüsténti kifizetés mel
lett által venni. Költ Pesten, 1837dik évi fe
bruárban. (3)

(1) Haszonvételek bérlése.- a’
nagyméltóságu Gyaraki Grassalkovich ő ber- 
czegsége gazdasági kormánya részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy e’ folyó esztendőnek mar- 
tius hónap’ 6kán reggeli 9 órakor kezdve Ge- 
dellő mezővárosában kormányi kanczelláriában < 
a’ többet ígérőnek következő haszonvételek fog-- 
nak haszonbérbe kiadatni, úgymint:

Vendégfogadók: Issaszegen és Kis-Bagón* 
uraság italaira, Kenderesen bérlő tulajdon ita-- 
laira.

Korcsmák: Csik-Tartsán és Héviz-Gy örkön» 
félesztendei bormérés, bérlő boraira.

Pálinkaház, korcsma cs mészárszék együtt: • 
Kar tál Ion.

Vízi - malmok : Gedéllői fe l ső» alsó. 
Egerszegi. — Bagi belső. — Héviz-Gyürki szá-~



Taz malommal együtt. — Kis - Szent - Miklósi 
malmok. Költ Gedellőn, februarius lödikén 
1837. (3)

(1) Birka és bárány eladás. Me
ző Sz. Györgyön, Veszprém vármegyében, F e
jérvártól a1 Lepsényi utón 2^ órányira van egy, 
rn. Feste?its uraság Dégi juhfajabeli, mintegy 
ötszáz öreg birka, és kétszáz egynéhány bárány
ból álló tökenyáj szabad kézből minden órán 
eladandó. Értekezni lehet helyben a’ tulajdono- 

• sok tit. Karácsony uraknál. (3)

(1) Hirdetmény, a 1 nagyméltóságú
királyi udvari magyar Kamara’ rendeléséből ezen
nel közkirré tétetik, hogy' a’ Diósgyőri koronái 
uradalom részéről folyó esztendei martius hónap’ 
13-dik napján Miskolczon a’ hely béli praefectu- 
si épületnél reggeli órákban tartandó közönsé
ges árverés u tján , csak ugyan folyó 1837-dik 
esztendei november lső napjától számítandó ré
szint 6, részint pedig 3 esztendőre haszonbérbe 
következő haszonvételek fognak a’ többet igé* 
rőknek kiadatni, u. m.

Miskólcz városában a’ magyar korona és 
zöldfa czimü két nagy' vendégfogadók.

Diósgyőr városában lévő bolt lakó épület
tel együtt.

i\lezőkövesden egy bolt lakó házzal.
A1 Mezőkövesdi pálinkafőző ház és mé

szárszék.
A’ Varbói, Szakáiéi, Ujhuttai, Csabai, Ré- 

peshnttai, Fogai és Radistyáni helységekben a ’ 
korcsmáltatás joga (jussa).

V húsvágatás joga Parasznya, Varbó és 
Radistyán helyiségekben.

Kápolna helységében a’ korcsma és mé
szárszék.

Bábony helységében a’ korcsma és mé
szárszék.

Végre a’ Diósgyőri téglaház mellett lévő 
agyag-bánya, inelly a’ porczelián-gyár szüksé
geire alkalmatos.

A’ kiknek tehát a’ most előszámlált haszon
vételek kibérlésére kedvök lészen, a’ fennirt 
napra, időre ’s helyre elégséges bánatpénzzel 
ellátva ezennel meghivatnak. Költ Budán, febr. 
13kán 1837. ( 3 )

(1) A’ nagyméltóságu királyi udvari mar 
gyár Kamara’ Tokai uradalmi gazdálkodó tiszt
ség részéről közhírré tétetik , hogy e’ f. 1837- 
dik esztendő martius hónap’ 6kán következő

haszonvételek a* Tarczali tiszttartói hivatal iró- 
szobájában szokott reggeli órákban három egy
másutáni esztendőre haszonbérbe kiadatni fog
nak, nevezetesen:

Tokajban :
1. A’ sóház általellenében lévő fekete sas 

nevezetű vendégfogadó.
2. Ugyan ottan az ugy nevezett ispitály és 

keresztkorczinák haszonvételei.
3. Serfőzés és pálinkaégetés, a’hoz megkí

vántaié alkalmatos épülettel, eszközökkel, azon 
épület udvarain lévő két szárazmalom, valamint 
az ugy nevezett filagoria helyet az árendás ál
tal kibérlendő házban italok szabad mérése jus
sai a hoz tartozó ’s a’ gazdálkodó tisztség által 
a’ 3 esztendei folyvásti használására kimutatandó 
kaszálló réttel.

4. Tokajban és Kis Tokajban húsnak és 
szalonénak szabados árulása jussa.

5. A’ tisztelt uradalmat a’ Tokai hat vásá
roknak két harmadrészben illető jövedelme.

Tarczalon :
6. Négy szabados vásárlóknak két harmad 

rész haszna.
7. Hús és szalona áruitatás haszonvétele.

T. Ladányban :
8. Italok szabad mérése, húsvágatás, ’s 

ugyan ott a’ halászat jussai.
Hakornazon .*

9. Husméretés haszna.
Tímáron  .-

10. Italok áruitatása 's husméretés jussai.
Melly haszonvételekre nézve az elhatáro

zott időben a' fent megnevezett helyre a’ bérle
ni kívánók elegendő készülettel ’s bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivattatnak. Költ Budán , 
febr. 13kán 1837. (3)

(I) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
magyar kir. udv. Kamara’ rendeléséből ezennel 
közhírré tétetik, hogy 1837dik esztendei mar
tius 30dik napján, Tarczalon a’ helybéli kir. 
kamarai tiszttartóságnál tartandó közönséges ár
verés utján a’ Tokaj kir. uradalom’ részéről kö
vetkező 1836dik esztendei termésű borok fog
nak a’ többet ígérőnek kész pénzért eladatni
u. na. hét hordó egy ’s két puttonos mászlás, 
valamint 38 hordó Tarczali, és 1© hordó Tolcs
vai majorságbeli borok.

Kiknek tehát ezen borok’ megvételére ked
vök lészen, a’ fentirt helyre és időre ezennel 
hivatalosok.«Költ Budán, febr. lAkéii 1837. (3)



O )  A’ nagyméltóságu magyar királyi ud
vari Kamara’ rendeléséből közhírré tétetik, hogy 
e’ folyó lS37dik esztendei martius 30dik napján 
Tarczalon a’ helybéli királyi kamarai provisora- 
lis épületben tartandó nyilvános árverés utján 
a' Tokai király i uradalom részéről következő 
borok fognak a1 többet Ígérőknek kész pénzért 
eladatni, u. m. I835dik esztendei termésű 12 
hordó, és 25 átalag két puttonos Tarczali 
aszú szőlő, *alamint 571 Tarczaíi és 173 hordó 
Tolcsvai ugyan azon esztendei közönséges ma
jorságbeli borok.

Kiknek tehát ezen borok megvételére szán
dékok lenne, a’ fennirt helyre ’s időre ezennel 
meghivatnak Költ Budán, febr. 13kán 1837. (3)

(2) Czukor - répa - mag eladás.
Hogy mindazoknak szolgálhassak, kik jöven
dőben maguk szándékoznak czükrot készíteni, 
külföldről legnagyobb ’s czukkorra! legteljesebb 
fajta répa-magokat hozattam , ’s itt magam is 
a’ legkülönosb jóságu magokat termesztettem. 
Kaphatni ezen magokat a1 házi répa-czukor ké
szítés gyakorlati tanító intézetében Pesten Leo- 
pold-városban 311 sz.a. az új-épülettel átellenben.

Linberger J. G. (3)

(2) Jnhbélyeg, angol juhnyi- 
ro ollók ’s más egyébb vasszer 
készítmények jelentése. Azon köz-
te tszés, mellyel az a lu lirt, az általa föltalált 
juhbéiyegekre nézve nyert, azon ujabbi jelen
tésre ösztönzi ő t ,  hogy nála mindegyre talál
tatnak illy pemű kész, és tetszés szerint ki- 
választhatandó bélyegek, s hogy az illyeseket 
m egrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elég tétetik ufóknak megkészi- 
tése által. Hasonlóképen a ján lkozik , ló - és 
«zarvasmarha-bélyegck készítése tekintetéből 
is pontos szolgalatjával. Találtatnak az alul- 
irtnál végre még külön nemű villán) gépelyek 
(E lectrisirniasehinen) 's a1 champagner buteJ- 
liákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol jubnyírő ollók. Az alulirt egyszer’smind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mivek készítet
te k , saját készítményei jövendőben az ó tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
Pesten, februariusban 1837.

I f  cisz hórincz»
polgári vasszer-készítő m ester, úri uteza, 

báró Brüdern házban, (3 )

. <*) A’ Nagy-Váradon, Várad-Veíenczénes 
Várad-VáraiIján múlt évi junius’ havában pusz
tított rémítő tűzvész által másfél milliónyi kárt 
vallottak’ némi részbeni könnyítése végett, a’ 
megyei Szépnem mintegy száz darabból álló 
ékmunkát ada át az alulirt Biztosságnak hogy 
azt sors által kijátszatván, a' begyülendő pénz 
ama’ szerencsétlenek’ javára fordíttassék. Melly 
nemes ajánlatnak a’ kitűzött czélhoz segítésére 
ezennel minden emberbarátot felszólítván, k ö 
vetkezőket teszi közhírré a’ Biztosság.

1) A’ sorsok’ száma ötezer, nyerő pedig 
annyi lesz, mennyire a’munkák’ száma a’ hú
zás’ napjáig szaporodni fog. 2) A’ húzás törté
nik jövő Martius’ 27-dik napján Várad-Olaszi- 
ban, a’ bihari Casino teremében. 3) Egy sors
nak ára 20 kr. pp. 4) Sorsok találhatók Temes
váron  első alispán DessewfFy Antal, Gyulán  
főjegyző Novák A ntal, Aradon  főszolgabíró 
Török Gábor, Budán  helytartósági Protocol- 
lista Jakab István , Pesten  Robicsck és Valero, 
Kassán  hites ügyvéd Kovacsóczy Mihály, Deb- 
reczenben  SzőliósSy János^ K olosváro tt Barra 
Gábor , Nagy- Váradon  Angyalfy András, Vá- 
rad-Olaszibun  Keszthelyi [József uraknál. Költ 
Y. Olasziban Jan. 2C. 1837.

B ihar Vármegyének o’ tű z  á lla l 
károsu ltak segéllésében munkáló

dó B iztossága. (3)

(2) Hirdetmény, a’ nagyméltóságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendelése követ
kezésében közhírré tétetik , hogy folyó eszten
dőben februarius 27-kén szokott reggeli órák
ban az Ü-Budai kir. kam. praefectusi hivatal 
irószobájában tartandó nyilvános árverés utján 
az alább megnevezett királyi haszon* ételek 1837. 
esztendei Május lsőtől kezdve számítandó egy- 
másufáni bárom esztendőre bérbe adatni fog
n a k ; nevezetesen:

a) Az uradalmi korcsma „ Maria EichI “  
helyén Budakesz közelében, hozzá tartozó la
kással.

b) Az uradalmi korcsma Kiss-Ingi pusztán 
(J-Buda közelében a’ Sz. Endrei ut mellett, 
hozzá tartozó 3J holdnyi szántó földdel.

c) Két kőbánya BudakeoZ helysége hatá
rában.

d) Az uradalmi kőbánya Békásmegyer 
helysége határában a’ szÓllő-hegyek felett.

e) A’ 2-dik szám alatti uradalmi kőbánya 
Nagy Maross határában a’ Zebegenyi utón fö- 
lüj az úgy nevezett Bachgründl völgyben.
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f) A’ 3-dik szám alatti kőbánya szinte Nagy- 
Maross helysége határában az úgy nevezett Bach- 
gründl völgyben.

g) A’ Dunai halászat 0  - Budától kezdve
Monostorig. *

h) A’ Dunai halászat Tóthfalútól kezdve 
Bogdányig.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók 
elegendő bánatpénzzel ’s megkívántaim szokott 
egyébnémükkel ellátva megjelenni ezennel hi
vatalosok. A’ bérleti föltételeket előbb is meg
tudhatni a’ fentnevezett hivatal iroszobájában. 
Költ Budán, fcbr. 8án 1837. (3)

(3) Ház-eSadás. Budán a’ vízi-város
ban, a’ vár alatt az úgy nevezett uj • utczában 
718. szám alatt fekvó V o j t s e k  ház, hozzá 
tartozó kerttel, melly különös két kútra! van 
ellátva, folyó esztendő februarius hónap’ lókén 
az idevaló Földbirói hivatalnál a' birtokosnak 
saját kívánságára közönséges árverés utján fog 
eladatni. A’ szorosabb feltételekről a’ meghatal
mazott a’ várban úri - utcza 28. szám alatti ház
ban az lső emeletben a’ bástya felől tudósítást 
adand. (3)

' «Felentés.
Miután az országgyűlési nyomtatványok 

egészen befejezve a’ sajtót elhagyták, az illető 
s’ t. czírnü előfizető urak minden tisztelettel 
m egkérettetnek, hogy végső íveiket o tt, hova 
rendelték, által venni ne terheltessenek; kik 
pedig semmi rendelést nem tettek , vagy Po- 
sonból magoktól a’ könyvnyomtatóktól, vagy 
Pestről Füskuti Länderer Lajos’ könyvnyomta- 
tó-intézetéből azokat elvitethetik, hova is e’ 
végre elegendő példányok szálítattak. — Mivel 
pedig a’ naplókönyvi maradékon fölül is rnég 
fizetés járand (t. i* az említett naplókönyv’ 
XIV-dik előfizetéséből viszsza Járandó maradék
ra , kik azt befizették — 1 for* 40 kr. pp ; 
különben az írások’ VlII-ik előfizetésére még 
2 for. 40 kr. pp.) — erről szóló számadó ’s 
föl világosító nyugtatvány is ki fog szolgáltatni

Egész példányoknak á ra :
A’jegyzőkönyv, XIV. kötet. 55 for. 6 kr. pp. 
Az országgyűl. írások, VII. kötet, (az utolsó 

két részre osztatik) - 34 for. 40 kr. pp.

(4) Néhai B ereg szá szi P á l- 
n a k 3 a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hmi- 
garischen Sprache m it den m or
genländischen, nebst einer E n t- 
Wickelung der N a tu r , und man
cher bishero unbekannten E igen
schaften derselben. L eip zig  1796. 
(214 lap négy edr é t b e n . es

Versuch einer m agyarischen  
Sprach lehre , m it einiger H in
sicht a u f  die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen . 
E rlangen  1797. (288 lap nyol- 
czadretben.)

Megszerezhetők a’ H a za i 's 
K ü lfö ld i Tudósítások’ szerkesztő  
hiva ta lánál zöSdkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 íorink24 kr. az 
utóbbinak 1 for. pengő pénzben.
P én zfo lya m a t: Becs* íebr. I4kén: 5 petes stafuskötelez. 

104^; 4 petes 3 petes 751; 21 petes Becs vá
rosi bankókötí 66T; bankrészvény 13691; cs. arany 
pet agio 4.

JJunavizdllás: febr. 12kén: 2' 6n 0 /J/ — 13kán: 2/ -6/< 
— l4kén: 2 y IO'' GíU — lókén: 2' 8 u 6 tfí — 

16kán: 21 9Ji 9lt4 — 17kén: 3/ 0" 9J"

G a b o n a á r  P e s t  ’s m ás v id é k i v á ro s in k  p ia c z in  p o z so n y i m érő je  v á ltó  g a rasb an *
J á n .  1837 . b ú z a  | k é t s z e . l r o z s á r p a z a b  | k u k u r .  k ö l e s ) F e b r  1837 . b u z a k é t s z e .  | ro z * | á r p a z a b k u k u r . | k ö le s

3 t é n  D e b r e c z e u 1 1 0 -1 0 0 | 9 0 - 8 0 70 6 5 -6 0 5 0 -4 9  1 9 0 - 8 5  | — Ó én M o s o n y ( 1 0 3 - 7 0 ( 6 0 - 5 0  .( 4 9 -4 6 ( 4 6 - 4 0 3 9 - 3 0 ( 9 0 -7 7 —

F e b : 3 .N  B e c s k c r e k |9 0 - 7 5  | 6 5 -5 5 — | 5 5 -5 0 4 5 - 4 0 70  | — l ó é n  Ö j - B e e » e | 9 5 -8 5 | 8 0 - 7 0  | - 5 5 -5 0 5 0 -4 5 / 75 | —

4 é n  B a j a | 8 7 -7 3  I 6 3 -5 3 50 | 50 i  33 ( 8 0  | — tO ^ n  A r a d | 90 8 0  | 8 0 | 60 58 | 81 | —

4 é n  P é c s j 7 5 -7 0 5 5 -5 0 5 0 -4 5 | 55 35 7 0  . — t l é n  S z e g e d | 1 0 0 -9 0 8 0 -7 5  | 70 | 6 0 -5 5 50 ( 90  1 100

4 é n  M j . k o l c * ( 9 0 - 8 5  | 7 0 -6 5  | 5 5 -5 0 5 0 -4 5 3 0 - 9 8  | 8 0 -7 5  1210-200 , M é n  K o m á ro m 1 - 7 4 -7 1  | — (  4 5 -4 4 3 7 -3 6 . 8 2 -8 1  ( —

" é n -  D e b r e c z e n 11 1 0 -1 0 0 1  7 5 - 7 0  | 6 7 -6 5 6 0  I 5 0 -4 5  | 9 0 - 8 0  | 1 20  | £ 3 á n  L o s o n c z J 9 0 - 8 0 -  1 5 0 -4 5 50 ( 2 6 -2 5 1 -  1 —
9 é o i  L k n g U y ár | 8 0 -7 8 7 6 - 7 3  i 5 0 -4 6 4 6 - 4 3  | 3 0 -2 6  | 7 0 -6 6  |  — P e s t  f e b r .  1 7 é n  |  1 0 6 -9 6 —  |  5 3 - 4 8  J 5 6 -5 0  | 4 0 -3 6  J 9 3 -7 3  J — —

Bifdai lotteria: febr.. lókén:- 64.. 89. 53- 36. 12.-
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Magyarország és Erdély (Lang János 300 for. személyes díjt ’s nagy arany polg. érdem pénzt nyer ; nyugalmazna; kisdedóvó-intézet; 
m. t. társaság; temesi dologház; pécsi polgári casino; Cserényi Juliána alapítványa; játékszíni küldöttség; magyar és erdélyországi 
bányák’ jövedelme ; kamarai híradás ; Marich püspök meghalt; ’sat.) Ausztria (hóomlási szerencsétlenség.) Nagybritannia (parlamenti 
ülések; Examiner czikkelyc ’sat.) Francziaország (utánnyomtatási biztosság; utak, csatornák; Clauzel cs Dupin ; ’sat.) Schweiz. Né
metország (a’ bajor országgyűlés megnyittarik.) Belgium (csalfa házasságok.) Törökország. (Vixen hajó; syriai nagy földingás; ’sat.) 
China (opium-kcreskcdés.j Olaszország. Porti gallia (Mercier merészlcte; ’sat.) Spanyolország cortes-űlés; íübero S. Sebastianbaa; ’sat.)

Amerika.

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .
O cs. le. Felsége január 23dikán költ legfelsőbb 

határozatában kir. bányatanácsnok, az alsó magyar
országi főkamara grófsági hivatalnál közbíró, cs 
a1 sclmeczi bányász-akadémiánál bányamívclés- 
tudományi professor ílanstadti Lang János urat 300 
for. évenkénti személyes díjjal és szalagos nagy
arany polgári érdempénzzel jutalmazni kegyelmesen 
méltóztatott.

Ő cs k. Felsége Becsben az erdélyi m. k. 30- 
adhívatali első áruvizsgálót T a u s c h  Antal urat 
több mint 40 évi szolgálatit tekintve egész fizetés
sel nyugalmazni méltóztatott.

A1 nagym. m. k. udv. Kamara Rosenbergi só- 
mázsamester Kossuth Miklóst önkérésére Varasdra 
ugyanilly hivatalra áttenni; helyére pedig varasdi 
sómázsás Unzeitig Jánost nevezni méltóztatott. To
vábbá Bocskóra sómázsássá Sugataghi 2dik sómá
zsás Tierchen rot her Ferdinándot; Szígethre sómá
zsássá ugyanott építési gondviselő Prcinesberger Já
nost ; Sugataghra sómázsássá a’ Tiszaújlaki szám
tartóság díjnokát Kratz Józsefet nevezte.

A’ k i s d e d ó v ó - i n t é z e t e k e t  M a g y a r -  
o r s z á g b a n  t e r j e s z t ő  E g y e s ü l e t ,  melly 
múlt évi martins' ókén történt keletkeztekor alig 
számolt 60 és néhány részes tagot, immár több, mint 
három annyira gyarapodván, szabályai szerint fo
lyó február első és második vasárnapján Pesten a’ 
nemzeti casino' nagy teremében igazgató Festetics 
Leo t|r' elnöksége alatt közgyűlést tartott. Jelen 
volt számos részes tag és hallgató közönség. 1.) 
Miután a‘ választottság egész évi munkálatiról, 's 
a' pénztár' állapotáról tudósításában számot ada, 
az igazgatón ki \ ül, ki múlt alkalommal két évre vá
lasztatott, hivataláról lemondván, új ’s titkos sza
vazási választásra hívta-fcl a’ jelen volt részes tago
kat; melly szerint aligazgató Í5n: Szentkirály i Mó
ricz, tiloknok: KacskoviesLajvs, pénztárnok: An
tal Mihály, ügyész: Simon Florent; választottsági 
tagok: Ágoston József, Eckstein Adolf, Fáy 
András, FuchsKeresztély, Kossuth Lajos, Lónyay 
Gábor, Markos Mihály, Marton József, Pregard 

Első Fclesztendó.

János, Rosthy Albert, Székely Káról, Tasner An
tal. 2.) A' péuztárnoki számadások szinte titkos 
szavazás utján választott küldöttség által megvizs
gáltatván , a' bennük lelt készpénzzel együtt hiba 
és hijány nélkülieknek találtattak. —  Ezek szerint 
egész évi bejövetele az egyesületnek tett: 1632 p. 
ftot, mellynek egy része u. m. 506 p. ft tőkéül 
van fordítva; nyomtatványokra ’s egyéb igazgatási 
tárgyakra kiadatott 63 f. 49 kr. ideigleni kamato
zásul biztos helyen fekszik 1000 p. f t ; a'pénztárban 
van 62 ft 19 kr. közbejövendő költségek’ fedezé
seid. — Elhatároztatott továbbá 3.) Hogy az egye
sület’ kisdedóvó-intézete Tolnán minél elébb nyit- 
tassék-meg; minek foganatéul a’ választottság köz
hírré tenni rendelé: hogy miután annak épületei f.
e. május' elejére elkészülnek , az intézet’ igazgató
ságáért április’ 1 ódik napjáig minden magyarul jól 
beszélő honfi folyamodhatik az egyesület’ igazgató
jához ; a' folyamodó azonban czéljának elérhetéséül 
először bizonyos kérdéseket tartozik megfejteni a' 
kisdedovás körében, azután valamelly budapesti 
intézetben gyakorlati ügyessége fog vizsgálat alá 
vétetni. Fizetését a'választandó igazgatónak szabad 
lakáson és tűzfa-deputatumon felül a’ vele kötendő 
édességben állapítandja- meg a' választottság. 4) 
Minthogy az egyesület a' kisdedovás’ ismeretének 
terjesztéseid egy röpkeiratot (Flugschrift) Szándéko
zik időnként kiadni, erre pedig némi anyagszerek 
szükségesek; illyesek gyűjtésére a’ választottság a’ 
részes tagokon kívül minden melegebb részvété 
honfit szives bizodalommal felszóllít. ó.) Szándéka 
az egyesületnek idegen nyelveken megjelent e' tár
gyú munkákat is magyarítva kiadni; melly végre 
tisztelt íróink’ munkás segélyét igén) li. 6.) Minden 
törvényhatóságnál meg fog valaki kéretni egyesü
leti képviselőül. Egyébiránt valamint az eddig tör
téntekről , úgy jelen állapotjárói az egyesületnek 
kielégítőbb adatok fognak közrebocsátandó évköny
vének lső füzetében közöltetni. — Pesten február 
20kán 1837.

Kacskovics Lajos titoknok altul.
Felső Magyarország 1836ban 5 mark aranyat, 

’s 2303 mark ezüstöt; a' Bánság 14 mark aranyat
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’s 2901 mark ezüstöt; Erdély 3348 mark aranyat, 
’s 6661 mark ezüstöt; Bukovina 603 mark ezüstöt; 
öszvesen 3367 mark aranyat és 12,473 mark ezüs
tö t, vagy bécsi mérték szerént 1683 font ’s 15 
lat aranyat, és 6236 font ’s 15 Jat ezüstöt adott. E’ 
mennyiségből 295674 darab l |  forintos aranyat 
verhetni, 1,330,513 pengő for. 30 knyi becsűt, és 
huszas darabokban 380,772 pengő frtnyi értéket; 
mindöszve 1,711,291 for. 30 kr. conv p.

Temes vmegye, a’fogházában lévő rabok hasz
nos foglalatoskodtatására „dologház“ felállítást ha
tározott. Múltján. 30dikán a’ felállítandó dologház 
javára Temesvárott tánczmulatság tartatván , 400 
p. for. tiszta jövedelem Ion annak gyümölcse. — 
A Pécsett múlt év utolsó negyedében alakult p o l
gá r i  c a s i n o  öszvesen 30 hazai 's külföldi h ír , — 
divatlapot ’s folyó iratot járat.

K o l o z s v á r i t  febr. Ild ik . Hogy a’ szép- 
nem is képes a’ férfival az erényes tettekben ne
mes pályát futni, hogy tud az emberiségnek ba- 
rátnéja lenni, #s tudja közvetőleg jövendőre nézve 
is még a’ nem élőket is az erkölcsi életre előszóllí- 
tani, és tud magának a’ hálás szívekben halhatatla- 
nító emlék oszlopokat építeni, ezt ennek előtte har
mad napokkal tettlegesen bebizonyító Kénosi Sán
dor János úr özvegye, Cserényi Juliánná úr asz- 
szony, ki egy olly alapítványról rendelkezők ha- 
gyományi irományában, melly áldandó befolyású 
mind az emberiség ápolásában, mind a’ Küküllő 
vármegyében létező sárdi unitaria ekklézsia boldo
gító sorsában: mi szerént 500 forintokat, több 
évekre fizetetlen kamatjával ajánla ezen ekklézsiá- 
nak olly feltételek mellett , hogy ezen ekklézsia 
temploma, mellyet nagyobbára áldott emléke
zetű férjének áldott emlékezetű néhai nagy
anyja mlgos Sándor Mozsesné Pálfi Mária úr asz- 
szony alapított vala némi nemű romjaiból megé- 
pítetnék, a’ függőben levő kamatból, és az ezutá- 
ni kamatozás nevelvén már a’ tőkét, abból egy olly 
tanuló intézet állítatnék-fel a’ sárdi unitar. ekklé- 
zsiábanazon ekklézsia papja felvigyázása alatt, az 
hol minden nemzet, és vallásbeli különközés nél
kül mívelődhetnének azon vidéknek minden ne- 
vendékei. Érd. Hír.

Sz. Udvarhelyről febr, őről. A’ mai napon dél
utáni két órakor nyittaték-meg innepélyesen váro
sunkban a’ mívelődést, és csinos társalkodást hat
hatósan eszközlő intézet vagy casino, mellyen való 
köz örömet hármoniás ének, mozsarak durrogásai, 
’s az öszveseregletl részvényesek e’ szép czél iránti 
élénk érzések sokszoroson emelők. A’ mikor is kir. 
pénztárnok, tek. Pakot István ú r , mint e’ czél lé
tesítésére előbb kezet fogott részvényesek ideigleni 
elnöke a’ társaság egyszerű kezdetét, de annál se

besebb ’s gyökeresebb gyarapodását ez ideig rövi
den elbeszéli vén, megtiszteltetése köszöneté után 
hivatalát a’ társaságnak át adja. Kit is a’ társaság 
csak nem egyenlő felkiáltással e’ jelen közgyűlésre 
elnökének megválasztó. Mintán a’ casino czéljai, 
ebből folyó tiszta hasznok egy fontos beszédben elő
adattak, legelsőbben is a’ casino dolgai folytatására 
nézve hivataloskodók választattak u. m. igazgatók: 
Pálfi Elek, Ugrón István és Szombatfalvi József; 
titoknok: ügyvéd Keller János ; válaszíottsági ta
gok : Pálfi János, Eresei János, Ugrón Lázár, Syl
vester Dénes, Imreh György, Ugrón Zsigmond , 
Ferenczi Pál, Pakot István, Bodor Pál, Szabó 
M árton, Pálfi Dénes és Hajdú Simon , pénztárnok 
Kis István. Ez alatt az estve eljővén a’ társasága’ 
casino számára adatott népes tánczmulatságba siete, 
halasztván a’ még igazítani-valókat más napra, ’s 
így 6kán a’ casino alaprendszabásai, ’s több hasz
nos határozatok a’ legszebb, ’s követésre méltó 
egyetértéssel végeztetvén a’gyűlés eloszlott. Erd. H.

Pesten folyó febr. 20dikán elhunyt Méltósá- 
gos M a r i c h  J á n o s  úr ,  választott scutari püs
pök, székesfejérvári nagyprépost, az esztergomi 
mezőrül nevezett Boldogságos Szűz’ apátja ’s a’ főm. 
Hétszemélyes főtörvényszék’ táblabírája, több he
tekig tartott tűdősorvadósban , becses életének 72- 
dik esztendejében. Hült tetemei f. hó 23dikán pom
pás halotti szertartással a’ fejérvári szőkeség) ház’ 
sírboltjába takaríttattak-el. Jótékony emberszeretet 
’s buzgóság bélyegzők az elhunytat. Nyugodjanak 
békével porai!

Zágrábban febr. lOdikén az ottani görög cath. 
papnevelőház igazgatója Mailich Miklós úr életének 
47dik esztendejében meghalálozott.

Tek. Jeszeniczei Jankovich János ú r, több ns 
vmegyék’ táblabírája, két hónapig tartott súlyos 
betegsége után Varsányban, Nográd vmegyében 
folyó febr. 7kén meghalálozot. életének 67dik észt.

Ä’ m. tu d .  t á r s a s á g 1 játékszíni küldöttsége’ 
munkálatairól harmadik értesítés. ( Az elsőt l. a* Hazai 
’s K. Tudósítások 1836 első félévi 30d. a’ másodikat 2̂  
dik félévi 18dik számában.) A’ küldöttségnek llőthkrepf 
Gábor 1.1, jegyzőségo mellett, m. e. novemberiekétől 
mostanig tartott hét ülésében tizenegy színmű adatotf- 
be; mellyek közt 1 eredeti, 10 fordítmány. Ezek közöl 
elfogadtatott hét fordítmány , kettőnek vizsgálata még 
fo fy , visszaadatott 1 eredeti, ’s 1 fordított szomorú já
ték. Az elfogadott színművek, a’ beadás kora szerint, 
követkézendők: 1) „Richard király a’ szent földön“
történeti színjáték 4 felv. szer/.é Lembert, fordítá 
S z i g l i g e t i  E d u a r d .  2) „Fiesco“ szomorujáték 5 
felv. szerzé Schiller, fordítá N a g y  I gnác z .  ó) ,.<3ri- 
suldis“ drámái költemény 5 felv. szerzé Halm Fridrik, 
fordítá F á n c s y  L a j o s .  4) „Richard vándor élete“ 
vígjáték 4 felv, írta O’ Keefe John után Kettel G. for
dította S z i g l i g e t i  E d u á r d .  5) ,,Notre Dame ha- 
rangozója“ regényes dráma 6 képezetben : Hugo Victor

■
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után írta Birch - Pfeiffer Karolina, fordította F á n- 
e s y  La j o s .  6) „Rágalom’ iskolája“ vígjáték 5 felv. 
Sheridam Brinsley Richard után fordító T ó t h  Lő -  
r i n c z ,  7) „Utazás közös költségen“ víg rajzolat 5 
felv. írá Angely Lajos, fordító F á n c s y  Lajos. Ezek
ből a" budai színpadon február. 27ig csak kettő adatott, 
u. m. ,.Fiesco‘‘ és ,.Griseldis.“ A’ múlt évben elfoga
dott 11 színmű közűi még 3 .várja az előadatást, u. in. 
,,Garrick Bristolban, Felolvasó nő, és Marion de Lor- 
me,“ — Ismételve jelentetik, hogy a’ melly színésztár
saságok ezen vagy a’ régebben elfogadott darabok’ va
lamelyikét költségökön le kívánnák másoltatni, eJ 
tárgyban a’ titoknoki hivatalhoz folyamodhatnak bér- 
mentes levelekben. Pesten , a’ m. t. t. kisgyűléséből, 
februarius’ 20. 1837.

D. Schedel Ferencz, titoknok.
M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  — Azon tiszt. írók, 

kik eddig részint az academia által kitűzött jutalmakra 
pályairatokat, részint egyéb kéziratokat küldtek-be  
nyomtatás végett, mellyek nincsenek elfogadva; ezen
nel hivatalosan felszólítalak  , hogy azokat a’ m. tud. 
társ. levéltárnokától minél elébb általvenni ne terheltet- 
nének. J ö v e n d ő r e  n é z v e  pedig kéretik minden, ki 
bármelly kéziratot az acaderniának nyomtatás végett 
elő kíván terjesztetni, jelelné-meg azt bizonyos j e l 
s z ó v a l ,  azon végre, hogy, mihelyt a’ kézirat’ sorsa 
eldöntetik, a’ szerző arról, a’ munka’ czíme’ kiírása 
nélkül ,  a’ jelmondatnál fogva, hírlapi líton tudósítat- 
hassák. A’ kisgyűlésből, februarius’ 20. 1837.

O. Schedel Ferencz, titoknok.
A U SZ T R IA .

A’ tyroli Bote Yillgratenból, a’ Puster-völgy- 
ből e’ szomorti esetet írja: Welder János udvarbir
tokos, St. István - napkor reggeli 3 órakor nagy 
morajra felébredvén, alighogy feleségét egy lavina 
lezuhanásáról aggodalommal értesíté, egy hóözön 
házára omlott, annak felső részét, hol a’ lakók 
háltak, az istállókkal együtt lesodrotta, 's embe
reket barmokat betemetett. A’ házi gazda, hosszas 
eszméletlenségből magához jővén, ki vergődött a' hó 
alól, ’s egy kétségbe esettnek erejével fogott a 'hó 
ásásához; feleségét cs egy 13 éves pásztorlányt nem 
sokára ki is szabadított, később ismét két szolgá
lót és egy szolgát. Két órai erőködés és a' hideg 
által kifárasztatván, tovább nem áshatott, hanem 
reggel a' segítségre hitt emberek egy harmadfél éves 
fijút és egy szolgát halva, egy nyolez hónapos cse
csemőt pedig bölcsőjében még élve találtak-meg. 

N A G Y  BR IT A N N IA .
Az alsó ház febr. 3ki ülésében Brotherton úr 

aziránt tón indítványt, hogy a’ ház éjjel ne tartson 
üléseket, de indítványa félre vettetett. Morsman 
íf  biztosságot kívánt neveztetni Angliában és Skó
ciában a' választási szavazatok laistromoeásának 
megvizsgálására, miben a’ toryk rút csalfaságokat 
követnek-el. Spring-Bice úr a' kormány részéről 
megegyzett a’ javaslatban. 0* Connell úr Irlandra 
lézve is hasonló indítvány tételét jelenté. Koebuek

úr hasztalannak mondá a’ nyomozást; csak közön
séges és titkos szavazás segíthet a’ bajon.

> A’ felső ház febr. Gdiki ülésében Suífield és 
Brougham lordok az egyházi adó eltörlése iránt ké
relmeket adtak-elŐ, nevezetesen egyet 13,950 alá
írással. Lyndhurst 1. tudakozá, az aláírók egészen 
megszüntetni kérik-e ezen adót! Brougham 1. fele
ié: Igenis, és nézetem szerint ez legokosabb is len
ne. Lyndhurst 1.: Én nem mondok-ellen, 's csak 
felvilágosítás okáért tudakozódtam.

Az alsó házban febr. 6kán a’ Vixen hajó elvé
tele jött szóba. Ch. Buller úr tudakozá, a* tenger
parti ostromzár vagy az orosz veszteglési szabály
zatok megszegése miatt történt-e az elvétel; egy
szersmind tudósítást kívánt a’ vám ról, melly a' Du
na torkolatjánál szedetik. Palmerston I. feleié, hogy 
az első ügy a1 k. ügyvéd előtt van véleményadás 
végett, ha valyon a1 népjogok Bussia és Anglia közt 
megsértettek-c, vagy sem. A’ dunai vámra nézve 
a’ két kormány többször értekezett egymással, 's 
az orosz kormány kinyiiatkoztatá, hogy az angol > 
kereskedést terhelni nem szándéka. Veszteglő inté
zetet , az egyezés szerint, állíthat-fel Oroszország, 
de azt megígérte, hogy az angol hajóktól vámot 
nem vészén. Maclean úr az illető levelezéseket elő
terjesztetni akarta volna; de Palmerston 1. eztidu- 
clőttinek állítá. Robinson úr tudakozá: közöltetett- 
e’ hivatalosan a' kormánnyal egy Portugálban kia
dott végzet, melly az angol kereskedésnek igen 
ártalmas, és ez ügyben minő utat szándékozik kö- 
vetni a’ ministerium ? Palmerston lord: A’ kormány 
ügyvivője által igenis tudósítatott azon végzetről,. 
melly nem csak az angol, hanem a' portugáli ke
reskedésnek is ártani fog. Ez igen fontos dolog > 
és éppen most van vizsgálat alatt. De még ezen kí
vül egy más végzet is létez, melly az angol hajó* 
kát tonna-adóval fenyegeti. A’ korm ány, mihelyt 
bizonyossá leend e’ végzet erőbe léptéről, a' portu
gál! hajókra Angliában azonnal hasonló adót fog 
róni. Hunié ú r : Ha Portugállá! lévő kereskedési vi
szonyainkat megvizsgálni akarják, úgy a’ vizsgá
latot minden más viszonyokra is szükség kiterjesz
teni. Anglia tetemes áldozatokat tón azon statussal 
kötött egyezésének fentartására. Mindazáltal nem. 
igen leend szükséges a' nemes lord által említett 
visszat óriások hoz nyúlni. Portugált még más mó
don is lehet irántunk igazságos és egyenes politiká
ra téríteni.

Az alsó ház febr. 6ki ülésében továbbá Bow- 
ring úr számot kért az utóbbi postaszabályzat óta 
Anglia és Francziaország közt váltott levelekről,
’s ezzel azt akará megmutatni, hogy a’ vitelbér le
szállása neveli a’ postajövedelmeket, és a” leszálí- 
tás iránt újabb indítványt szándékozik tenni. Brad-
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sliaw úr előadatni kívánta a’ rendeleteket, mellye- 
ket Irland lord-helytartója 1836 utolsó felében gyil
kosok, gyújtogatok, rablók elfogatása iránt kiadott. 
Grattan úr megemlítő, miként 1835ben még 35 ese
te volt a’ rendőrség ellen szegülésnek, tavaly pe
dig csak 6 , ’s illy arányban fogytak-meg minden 
más vétkek is. Irland mostani kormánya csak párt- 
gyülölségből vádoltatik, holott ez legelső kormány, 
melly az irlandi nép különféle osztályainak egyenlő 
igazságot szolgáltat. — A’ főügyvéd bilit terjesztett
éin az adósak börtönzésének eltörlése iránt, kivé
ve a’ csalás esetét. Russell 1. a’ ház korlátinál meg
jelenvén, elolvasó Ó Felségének a’ ház válaszfel- 
irására adott feleletét, melly így szól; „Alsó házi 
urak! Köszönöm hű ’s kötelesség szerinti felírásuk 
kát. Bizodalommal számolok érett megfontolásukra 
azon tárgyaknak, mellyeket előterjeszteni rendel
tem. Az urak munkálatai, az isteni gondviselés se
gítségével , gyarapítani fogják Európa békéjét, ko
ronám becsületét és népem szerencséjét.“ — Ez
után a’ bankok állapotának megvizsgálására biztos
ság neveztetett.— A’ febr. 7ki ülésben Russell 1. 
felhozta az irlandi városi hatóság reformbilljét, melly 
a’ tavalyi billen keveset változtat. Környiiletesen 
előadá a’ lord a’ hasznokat, mellyeket Irland Mul- 
gtave 1. igazgatása alatt érez, kinyilatkoztatván, 
hogy a’ ministerium méltatlan lenne a’ nép bizodal
mára ’s kormányra, ha Irlandra nézve olly rend
szabályokat javaslana, mellyeknek Irland többször 
ellenmondott; azért is a’ mostani kérdés eldönté
sét a’ kabinet fenállására nézve is megválasztónak 
tekinti.

Az irlandi kincstári törvényszéknél az alkan- 
czellárságra emelt CT Loghlen úr helyére közbíróvá 
Richards úr, attorney-generállá Woulfe ú r, sollici- 
tor-generállá Mazier Brady ú r , neveztettek. — 
Charlemont gr. irlandi pairré neveztetett, Charle- 
mont báró czítnzettel.

A’ conservativ párt régóta dicsekszik, hogy 
Brougham lordot rés&re^hódítá, ’s most a’ M Post 
csakugyan így í r : „Az ülés első napján Brougham 
I. a’ ministeri pádon helyét elfoglalván, átment az 
ótelleni oldalra, ’s ott Wellington hggel kezet szo
rított , és miután leült, Lyndhurst 1. is hasonló ud- 
vatiságot mutatott iránta.“

Lechmere Charlton ú r, Ludlow parlamenti kö
vete, hivatali becsület sértéséért fogságba tétetett 
a' lordkanczellár által. Charlton úr hasztalan hivat
kozott követi kiváltságára és a’ ház védelmére. Az 
ügy szokásban lévő kiváltsági biztossághoz ufasíta- 
tot*, ’s a’ szónok febr. 3kán, a’ ház végzete kö
vetkezésében , olly rendeletet küldött a’ fogházi fel
ügyelőnek , hogy a’ foglyot febr. 6kán az említett 
biztosság elibe állítsa.

Examiner radikális lap így nyilatkozik a1 par
lament megnyitásáról: A’ thrónbeszéd olly ó divatu 
ud vari szabás szerint készült, miként semmit ollyast 
nem mondanak, mellyel egyik párt megbotránkoz
tatnék, másik kielégítetnék. Illy nem nélküli teremt
mények szelíd lényéből semmit se következtethet
ni. Ki azonban sajnálná, hogy a* beszéd fenhangu 
nem volt, vigasztalja magát azzal, hogy a’ hang, 
mellyet az ügyek állása k ívánt, thrónbeszédben nem 
lett volna illő, és így jobb volt hallgatni, mint olly 
szándéklatokat jelenteni, mellyek a’ jelenkorkívá* 
nataitól hátramaradtak volna. Ha a’ thrónbeszé- 
dekben a* kormány politikáját nem kell úgy kifej
teni, mint egy amerikai praesidensi üzenetben, úgy 
tanácsosabb őket tehetségig silányokká és semmit 
jelentőkké tenni, ’s az illy fajta jelességhez közele
dés igen is észrevehető legújabb példányunkban. 0  
Felségének ürtnepies jó tanácsa a’ bank ügye iránt, 
egyike a’ legártatlanabb hézagtöltőknek, és ha 
Plumptré úr kívánsága szerint az influenzáról is em
lítés téteték , ’s a’ ministerek a’ száraz lábakról, fla- 
nellről és más hurut elleni szerekről beszéltetének, 
úgy a’ beszéd maga nemében remek-mív lett volna. 
Már Canning is úgy vélekedett, hogy a’ thrónbe
széd csak bókolatok és módosság eszköze; mi szép 
lett volna tehát, ha Ö Felsége a’ hurutról ’s prüsz- 
szentésről sajnálkozását, egyszersmind az iránti re
ményét is jelentette volna, hogy a’ nemzet majd 
csak kivergódik náthájából!“ — Megjegyzésre mél
tó , hogy c’ lap a’ többi radikális lapokkal nern di
csérte Roebuck úr kikelését a’ ministerium ellen , 
az első parlamenti ülésben, mi csak a’ toryknak 
tetszett. Nevetséges dolog, úgy mond, a’ radikáli
sokra nézve mindegynek állítani, akár to ryk , akár 
vvhigek üljenek a’ kormányon, mert tory ministe
rium az irlandi egyház és városi hatóság reformja 
iránt soha se tenne javaslatot. A’ pairség reform
jában a’ népnek kell előmenni, különben aztsemmi- 
féle ministerium nem hozhatja indítványba.

Különös dolog, úgy mond a’ Standard, hogy 
sir R.Wilson, Hutchison (most Donoughmorclord) 
és Bruce uu. kik I815ben Europa szemeit maguk
ra vonták az által, hogy Lavalette bonapartista ge
nerál futását személyes veszedelmökkel gyámolítot
ták , ’s így megmutatták , hogy akkori szabadelmö- 
ségök meggondolatlan ugyan és oktalan, de ember
szerető, férfias és nemes lelkű volt, most Nagybri- 
tanriiában a’legbuzgóbb, szilárdabb és hajthatlanabb 
conservativek.

Az influenza Londonbanmost látszik Iegmagasb 
fokon állani. Febr. 5kén, mint a’ M. Herald írja, 
London temetőjiben 371 ember temettetett-el. Har- 
row-Rood temetőben három hét óta több takarított
á l, mint az egész múlt félévben. Az újév et meg-
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előzött öt hétben, a’ Courir szerint, így volt a’ 
halottak száma: 228, 284, 477, 871, 860. Két 
nap óta szűnni kezd a’ nyavalya; hanem Exeterben 
még 15 ezer ember fekszik benne.

F R A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ Courrier Clauzel marsainak Dupin úrhoz írt 

eme levelét közié: „Elnök ú r ! Parisba érkezésem
kor látám a' beszédet, mellyet az úr jan. Í jé n , a’ 
franczia intézet nevében, a1 király előtt mondott. 
Az Afrikát illető pont végén ezt olvasom: ,,’s be
folyásukat nyilvánítják egész azon földrészig, ho
va Roma, már ekkor megvásárolhatóvá lévén, sze
rencsétlenségére Calpurniust küldte,'s ott Jugurthá- 
val találkozók - össze.“ Az úr szavainak különféle 
magyarázása által kényszerítetem az úrtól nyilat
kozást kérni; 's reményiem, nem tagadja-meg azt 
tőlem. Fogadja-el elnök úr tiszteletem bizonyítá
sát. Clauzel marsai.“

A’ követkamara febr. 5ki ülésében a’ városi 
hatóságoknak a’ fensőbb tiszthatóságok eránti vi
szonyait illető törvényjavaslatról tanácskozott. A 
biztosság javaslatai, mellyek a' törvényjavaslatot 
lényegesen megváltoztatták, nagyobb részint félre
vettettek. Tudósításábau egészen eltávozott a’ biz
tosság az eredeti törvényjavaslat szellemétől, de 
vitatáskor szemlátomást közeledett hozzá. A’ mai- 
rek hatósága és a* községek végrehajtó hatalma erán
ti részét a' törvénynek elfogadta a1 kamara; de a* 
városi tanács vitatásainak kihirdetésén egy kis vi
ta keletkezett. A' törvényjavaslat feltétel nélkül 
tiltá a1 kihirdetést, a’ biztosság pedig ezt sem le
hetőnek, sem czélszerűnek nem vélé, ’s a’ tilalom 
visszavételét ajánlá, minek a’ kormány sem szegült- 
ellen. Ezután a’ legfontosabb tárgy, a’ pénzügy, 
a’községek jövedelmei és kiadásai fordullak elő. A’ 
községek kiadásai vagy tartozás vagy tehetség sze
rintiek. Az elsőbbeket a’ fensőbb tiszthatóság a’ 
községek szavazatja nélkül vetheti-ki. A’ kormány 
tágashítá a’ tartozási költségek körét, a1 biztosság 
pedig szűk ebi» korlátok közé szorítá. — A’ febr. 
Cki ülésben a’ kérdés volt tanácskozás alatt, a’ fen
sőbb tiszthatóság közbejötté gyakoribb ’s közönsé
gesebb legyen-e , vagy sem , és a’ községek bel) be
li érdekeikről! gondoskodásukban függetlenek le
gyenek-e, vagy sem. Kérdések gördítettek-elő az 
iránt, ha szabad legyen-e nekik magukat rosszul 
igazgatni, köz épületeiket leromlani hagyni, utczá- 
jikat rosszul kövezni ’s világítani. A’ kormány ezek
re nemet; az oppositio, egyetértve a’biztossággal, 
igent mondott. E’ kérdések többször előfordultak 
a’ különféle czikkelyeknél, ’s a’ kamara most a’ 
biztosság, majd a’ kormány részére hajlott. Hosz- 
sz|i ’s élénk vita támadt azon , ha a’ főutakhoz nem 
tartozó utak s helyek kövezése és kivilágítása, a’

kormány javaslata szerint a’ kötelező kiadások kö
zé tartozzék-e. A’ biztosság állítá, hogy e’ pontban 
a’ helyek buzgalmára ’s Hiedelmeire kell támaszkod
n i, ’s a’ községekre ne hárítassanak olly terhek, 
mellyek pénzforrásaikon túlmennek. A’ kamara is 
a’ biztosságnak ezen nézetére hajlott.

A* Journal des Debats egy czikkelyében, a’ 
francziaországi utakról ’s csatornákról, többek közt 
ezeket írja : Napoleon kormányra léptekor az uta
kat, csatornákat romiadozva, a’ folyamokat ter
mészeti állapotokban találta; 1811 ben a’ folyamok 
’s csatornák ugyan előbbi állapotjokban maradtak, 
de császári ut 3000 mtfdnyi, megyei út 2000 mtfd- 
nyi volt. Baleseteink gátolták a’ munkák előhala- 
dását, míg nem 1830 után hihetlen kezdtek halad
ni. Most már van 300 mtfdnyi hadi, 6500 mtfd
nyi királyi, és több mint 6000 mtfdnyi megyei 
útunk. Az 1836 máj. 21 ki törvény, a’ mellék utak 
iránt, gyümölcsözni kezd. A’ 82 megyék főtaná
csai osztályozását határozák a’ legsürgetőbb mellék 
utaknak, költségeket szavaztak, ’s a’ munka már 
folyamatban van. Francziaország útrendszere, a’ 
mellék utakon kívül, 27500mtfdet teszen, ’s hét- 
nyolcz év alatt elkészülhet. A’ csatornák 1837ben 
mind készen lesznek. A1 tenger parti világítások 
is két év alatt minden ponton végre hajtatnak. így 
majd 27500 mtfdnyi útja és 3000 mtfdnyi belső 
hajózása leend Franciaországnak. Angliában csak 
10 ezer mtfdnyi út és 1850 mtfdnyi csatorna’s fo
lyam van , de Anglia csak két ötöd résznyi terü
letű is, mint Francziaország. ’sat.

A’ franczia könyvek külföldi utánnyomatását 
gátló eszközökkel foglalatoskodott biztosság elnöke, 
Yillemainúr, környiiletes tudósítást adott-be a’ mi- 
nisternek, mellyben ezek javasoltatnak: Külföldi 
munkák hirdetése Francziaországban, a’ szerző 
megegyezése nélkül, bizonyos korlátok közt tiltas- 
sék-meg azon statusokra nézve, mellyek a’ franczia 
irók iránt hasonló biztosítást tesznek. A’ külföldi 
utánnyomatásoknak Francziaországon keresztül vi
tele és a’ FrancziaországbTft kivitt franczia könyvek
nek visszahozatala, mi az 1817 mart. 27ki törvény 
szerint most szabad , többé ne enged tessék-meg; 
Ezen utóbbi rendelet eszközt adna a’ franczia ipar 
kezébe, miként ügyes concurrentia által önmaga 
győzné-Ie az utánnyomatás visszaéléseit, mellye- 
ket a’ legátalánosahb tilalom se képes meggátolni. 
Ugyanis ha a’ kivitt franczia könyvek visszahoza
tala semmi esetben se erigedtetik-meg, úgy nem 
csak az. utánnyonrtatványok belopása leszen gátol
va , hanem a" franczia könyv-kereskedés költségeké
től is fog menekedni. Ezen intézetek ugyan még 
nem elegendők, de hasznos sikerök leszen, ’s va
lósításukat kívánhatni.
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SC H W E IZ .
St. Gallenben febr. 7kén húnyt-el Gustavson 

ezredes, ez előtt IV. Gustav Adolf svéd király, 
melly nevet letétetése után (1809ben) egy ideig 
Gottorp gr. névvel cserélt-fel.

NÉM ETO R SZÁ G .
A' bajor országgyűlés febr. I idikénnyittatott- 

meg. A’ thrónbeszéd örömmel említi a’ népnek fe
jedelme iránt lángoló szeretetét; Baden, Nassau és 
Frankfurtnak a’ német vám-egyesülethez járultát; 
Otto királynak oldenburgi hgasszony Amáliává! 
egybekeltét; a’ bajor banknak felállítatását, a’ csa
tornát, melly a’ Duna, Ménus és Rajna vizek közt 
fog egybekapcsolást cszközleni; a1 financziának jó 
állását. A’ choleráról, melly közelebb olly igen dü- 
hösködék Bavariában, iszonyattal emlékezik.

Mecklenburg - Schwerin nagy herczege kor
mányra lépte után kiadott nyílt levelében minden 
udvari és statusszolgákat ’s tisztviselőket megerő
sített hivatalainkban, ’s esküjök megújítását nem 
kívánta. Az elhunyt nagyiig, tetemei Ludwigslust 
kis kápolnájába tétettek, hanem később majd ün
nepélyesen fognak Dobberanba vitetni.

BELGIUM .
Brüsselből jan. 28kán így írnak: Honunkban 

több évek óta hallatszanak panaszok a’ temérdek 
csalfa házasságokról, mellyeket katonáskodni tar
tozó ifjak kötnek, hogy megszabadulhassanak a’ 
katonáskodás kötelességétől, melly alatt csak a* 
nőtlenek vannak. Melly igen elterjedt baj legyen 
e z , csak az egy példából is láthatni, hogy Namur 
tartományban 1830tól 1835ig hatvannyolcz házas
ság köttetett a’ katonai összeírás kikerüléséért, még 
pedig 18— 19 évű ifjak , és 60 , 70 , 80 , 90 évii 
asszonyok közt; sőt egy ifjú 99£ esztendős asszonyt 
vett-el, ’s a’ legöregebbek legjobbaknak tartattak, 
mint egy követ megjegyzé a’ képviselő kamarában, 
hol ez ügy Seron úr által közelebb szóba hozatott 
A’ kormány ez iránt törvényjavaslatot terjesztett a’ 
kamarák elibe, mit a’ képviselők már el is fogad
ta k , ’s hihetőleg a’ senatus is megegyezend benne, 
hogy e’ törvényt ’s erkölcsiséget gúnyoló garázda
ság meggátoltassák.

TÖRÖK ORSZÁG .
Bukaresti jan. 30ki levél szerint, Bell, An

derson és társa kereskedő ház, a’ Yixen hajó el
vétele m iatt, melly annak tulajdona volt, megbu
k o tt, ’s e’ megbukásnak káros következése van 
Bukarestre nézve. — Henriette nevű angol brigg 
kapitánya Gallaczból Konstantinápolba érkezett, 
mint jan. lOkén írják, ellenmondani azért, hogy 
a’ briggen találtatott á rúk , mellyek Bell, Anderson 
és társa, bukaresti kereskedő házé valának, a’ gal-

laczi tiszthatóság által iefoglaltattak. Az angolok nagy 
részvéttel vannak ez ügy iránt, ’s az értekezés már 
elkezdődött a’ reis-effendivel. — Churchill ügye, 
melly közelebb ismét komoly charaktert vön magá
ra , elintéztetett, a’ porta olly kárpótlást adván, 
mellyből Churchill úrnak legalább is 800 ezer pi
aster nyeresége leszen.

A’ muschirek és helytartók új fewschihad-jegy- 
zéke a’ portánál szokott ünnepéllyel jan. 12kén 
hirdettetett-ki, ’s minthogy csak megerősítéseket 
foglal magába, csupán a’főmcltoságok rang-rendje- 
ért érdemel figyelmet. Első helyen áll Ibrahim basa, 
mint Mekka város főfelügyelője, után na jőnck a’ 
rendes seregek seriaskerei, nevezetesen a' sultán- 
nak vejei, Halil és Said basák, Achmed Fewzi 
basanagyadmiral, Pertewbasa belső, AhmedChu- 
lussi basa külső ministerek, Tahir basa tophanai 
muschir, Mehetned Ali basa Aegyptus, Syria és 
Candia helytartója, Ali Riga basa Bagdad helytar
tója ’stb. A’ Moniteur Ottoman szerkesztőjévé, az 
elhunyt Hassan Mazher Efendi helyett, ennek test
vére Mehmed Efendi neveztetett. Tschefl'kin, Er- 
zerumban orosz cs. consul, a* sultantól a’török rend 
díszjclcivel ajándékoztatott-meg. Az egészségi álla
pot valami keveset javult. Az érsek Galata és Pe- 
ra egyházaiban közönséges könyörgéseket tartatott 
a’ pestistől megszabadulásért.

Rettentő föidingás látogatá-meg Syriát f. év 
első napján. T a b a r i e h (Tiberias) és S a f  e d vá
rosok minden szomszéd falukkal együtt öszveom- 
lo ttak ; ’s a’ lakosok’ f  ̂  romok alatt lelte halálát. 
A c r e  és S a i d a  is erős lökéseket szenyvédték. 
Acreben minden új épület romba dűlt; Saulában 
több ház egészen öszveomlott. A’ franczia ügy vise
lő hitvese tört lábbal húzatott-ki az omladék alól. 
Tripoliban már gyengébb volt az ingás. Bairutban 
csak néhány ház omlott-öszve; többek megrepedez
tek ; a’ vidéken egy chan (árurakhely) dült-öszve, 
’s több embert agyon ölt. Tiz nap múlva is még 
mindég tartott az ingás. E’ rémítő tünemény föld
alatti vulcánnak tulajdonítatik, melly a’holttenger- 
bőlhány-ki szurkot. — Bujukdereben az orosz kö
vetség palotájában Buteneff követ úr szolgái közűi 
egy pestisben holt-meg ; melly történet a’ követ egész 
családját veszélyezteti ’s nagy nyugtalanságba hely- 
heté. —  Jan. 23dikán Balatban, Konstantinápolnak 
izraelitáktól lakott negyedében, 100 ház és 6 0 ke
reskedő bódé égett-le. —  Revendus bey , a’ Kar
dok vezérével folytatott hadban nyert 3 millió tö
rök piaster préda nem rég hozatott Konstantiná- 
polban. — Moltke báró burkus^ kapitány és 
Bosgiovich, porosz követségi tolmács a’ sultantól 
török díszjeleket kaptak, —-  TripoJisban is kiütött 
a’ pestis. /
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CHINA.

A’ Singapore-Free-Presz a’ keletindiai keres
kedésre nézve figyelmet érdemlő rendeletét közli a’ 
chinai császárnak m. e. jun. 13káról, melly általa’ 
cantoni alkirálynak meghagyatik, hogy a’ megen
gedendő mákony-(opium) kereskedés és ezt illető 
árszabás irán t, melly a’ chinai törvények által ed
dig keményen tiltatott, javaslatokat adjon. A’ ren
delet Hew-nae-tsze minister tudósításán alapult, 
mcllyben a’ mákony-kereskedés történetének kör- 
nyületes előadása után az nyilvánítatik, hogy mi
nél több tilalom adatott-ki ellene, annál több má
kony lopatott-be, annyira hogy miatta évenkint 10 
millió taelt veszít az ország. Singaporéban olly né
zettel vannak, hogy a’ bizonyosan várható szabad 
mákony-kereskedésnek britt Keletindia és China 
közt minden kereskedési viszonyokra igen hasznos 
befolyása leend.

O LA SZO R SZÁ G .
Nápolban febr. 5 ’s 6ka közti éjjel, a’ királyi 

palotának azon részében , hol az özvegy királjmé la
k ik , tűz támadt, melly a’ Syracus gr. által lakott 
felső emeleten nagy pusztítást tőn , ’s csak délután- 
ni 2 óra körül oltatott-el. Király 0  Felsége, miután 
a’ k. ház tagjai álmukból felköltetvén, a’ thrónte- 
rembe bátorságos helyre vitettek, maga igazgatta 
az oltó intézeteket, jelenlétével buzdította az oltó
kat , ’s bámulásra méltó munkásságot és lélekébren- 
séget fejtett-ki. Király ’s királyné 0  Felségük febr. 
7kén Syracus gróffal a’ Chiatanone pavillonba, az 
öz\egy királyné pedig az ifjú hgekkel ’s hgasszo- 
nyokkal Salerno hg. palotájába költöztek. A’ tűz a’ 
királyné szobaasszonyának gondatlanságából támadt, 
ki a’ ruhatárban égő gyertyát hagyott valamelly 
gyúlékony szövethez közel.

PO R T U G A L L IA .
A’ M. Chronicle Iissaboni levelezője jan. 21 kén 

dicsérve szól a’ szép rendről ’s mérsékletről, melly 
a’ cortes összegyűltekor uralkodott; a’ cortes tere
mének karzatai tömve valának, de békétlenség vagy 
háborgás sem ott, sem a’ palota előtt, melly hajdan 
klastrom vo lt, ’s a’ Tajo mellett azon helyen fek
szik , honnan Vasco de Gama felfedező utazására el
indult, nem mutatkozott.

A’ Times levelezője jan. 26kán ezeket írja a’ 
Ferdinand hg. elleni rnerészletről: Ferdinand hg. 
tegnap délutáni 4 órakor, Dillons visconde, Story 
úr, Bacon generál, Andrew és más urak kíséreté
ben , az Ajuda-parkról versenyfutásról visszatérvén, 
midőn a’ Necessidades-palotába vivő Do Sacramen
to utczára befordult, Mercier nevű franczia, nem 
rég portugáli szolgálatban gyalog zászlótartó, egy 
nagy követ dobott feléje, melly szerencsére nem 
találta a’ hget. A’ gonosztevő mindjárt futásnak

iramlott egy üvegajtó felé, mellyet betörvén, niá* 
gát megsebesítette. Story úr utánna sietett, s őt 
galléron fogva addig ta rtá , míg a’ szomszédból elő
jött nemzeti őrség által megfogatott. A’ kérdésre, 
mi indítá őt e’ gonoszságra a’ hg. ellen , ki maga is 
oda ment ’s lovával megállóit, hidegen ezt feleié: 
„Csak azt sajnálom hogy puska nem volt nállam, 
mellyel őt egy úttal más világra küldtem volna.“  
Innen az őrhelyre vitetvén , bajtársához, Dilt tiszt
hez , egy czédulát í r t , mellyben csak azt jelenté, 
hogy fogva van, ’s többek közt e’ szavakkal é lt: 
„Je veux changer de position,“ (helyzetet akarok 
változtatni.) Ez eset körül a’jött világosságra, hogy 
Mercier jan. 17kén Necessidades palotában volt, ’s 
egy felszolgáló kamarásnak titkon mondá, miként 
neki értésére esett egy a’ királyné meggyilkolása 
iránt San Joseutczában koholt összeesküvés, melly 
más nap a’ királynénak dalszínházba menetelekor 
hajtandja-végre tervét. Azonnal nyomozások tétet
tek ; de semmi illyes összeesküvés nem fedeztet- 
vén-fel, ’s az utasítások is összefüggetlenek lévén, 
Mercier tébolyodottnak tartaték. A’ királyné és her- 
czeg félelem nélkül színházba mentek, ott lelkese
déssel fogadtattak, visszatértek a’ palotába, és sem 
magok, sem kísérőjik közűi senki meg nem támad- 
tatott. — A’ M. Chronicle levelezője szerint Mer
cier vagy őrült, vagy annak tetteti magát, egyéb
iránt pedig Lucot revolutiói pártjának tagja. Bra- 
ganza hgné befolyása igen megcsökkent az udvar
nál, ’s Münchenbe szándékozik menni.

A’ M. Chronicle levelezője így ír a’ francziá- 
ró l, ki Ferdinand hg. ellen gyilkos merészletet kö- 
vetett-el: „Fieschinek e’torzképéveli bánásunkban 
majd példát adhatunk a’ franczia kormánynak, 
annyival is inkább mivel e’ ficzkó az ő kóbor alatt
valója. Nem is képzelhetni, Francziaországnak e’ 
söpredéke milly nagy átok Portugal társasági, er
kölcsi és politikai Viszonyaira nézve. A’ kormány 
e’ nadrágtalan Brutust hihetőleg a’ rendes tisztható
ság kezébe adandja, melly őt az utczákon szégyen
taligán egy pár markos galíciai fi által megkorbá- 
csoltassa. Meg vagyok győződve, hogy illy eszköz, 
Paris utczájin Meunierre fél évig hetenként három
szor alkalmazva, egész a’ „Sociéíé de famillcs-ig“ 
erősebb benyomásu lenne, m inta’ guillotine általi 
lenyakazás.“ — A’ Sun ezeket mondja: „Megjegy
zésre méltó, hogy a’ régi nemességből csak öt 'van 
a’ portugáli cortes-követek közt, u. m. Frontéira, 
Loulé, Lumiares, Taipa és Fonté Arcada uu. L’ 
környülct bizonyítja, hogy a’ nemességet korán se 
kedvelli annyira a’ portugáli nép , mint a’ royalis
ták állítják; mert a’ választók több mint 200 haj
dani örökös pair közt csak ötöt találtak méltónak 
a’ nemzet képének viselésére.“ — A’ Times leve-
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lezője szerint Remechido guerilláji még is dúlják 
Algafbiat, ’s lakosait szünetleni rémülésben tartják. 
Nem rég 106 ember a’ vad Baion vezérlése alatt 
Ameiral falut rablotta-ki; azután az almadovari 
postát fogta-el, -és a’ pénzt elvette tőle. — A’ Tá
jon állanak még: Hastings, Malabar, Pembroke, 
Russell, Minden brittliniahajók, Chameleon brigg, 
és Camden postahajó továbbá Dryade franczia fre- 
gát, L’ Oreste, Halcyon briggek; és Constitution 
északamerikai fregát.

A’ Globe Lissabonból jan. 29ki tudósításokat 
közöl. A’ cortesben biztosság neveztetett az alkot
mány változásainak kidolgozására. Közönségesen hi
szik , hogy a’ két kamarai rendszer fel fog állítani. 

SPA N Y O L O R SZÁ G .
Ribero generál febr. Gdikán hat ezerre menő 

katonasággal S. Sebastianba érkezett. így akarja 
megczáfolni a’ spanyol kormány azon bírt, mintha 
S. Sebasliaut bizonyos kötések mellett Angliának 
általengedte volna. — A’ kormány azon tiszteket; 
kik Narvaez generált Madridba követték, kiutasí
totta e’ fővárosból. Köztük neveztetnek R os és 
Z a v a la  ezredesek. —  Bilbao város kétmillió re
ált követel a’ kormányon; az emlékezetes ostrom 
alatt t. i. ennyivel segíté az őrsereget. —  Barcelona 
új tanácsa a’ város öt résziben öt juntát alkotott; 
jmellynek kötelessége a’ rendet fentartatni 's a’ la
kosok élete és vagyona biztosításáról gondoskodni. 
A’ Quotidienne szerint Bilbao őrseregéből 2 ezerén 
Munguiat akarák megtámadni, febr. lsőjén; de 
szándékjok nem sikerült. — Az onatei Gaceta ofi- 
cial jan. 31dikén előléptetések ’s rendjMek kiosztá
sáról leszen tudósítást. — Calvo de Rosas, ki jó 
darab időtől fogva űl, jan. 28dikáu szabadon bocsá- 
íatolt. — Madridi levél szerént Lopez belső minis 
tér csak azért khánt 20 napi nyugalmat, hogy ki
búvjon a’ rágalmak alól, mellyek őt a’ kiutasítási 
végzetek aláírása miatt érték volna.

Az Espanyol jan. 27kén így nyilatkozik Spa
nyolország rendetlen állapotáról: „Példátlan Lo
pez ministernek ideigleni eltávozása a’ foglalatossá
goktól éppen akkor, midőn a’ cortesbeli vitatások, 
a’ külföld eránti viszonyok bonyolódása és az igaz
gatás valamennyi ágaiban növekedő zavar, ha a’ pol
gárháborút nem említjük is, a’ ministertől legseré
nyebb munkásságot kívánnak. A’ ministernek ugyan, 
fájdalom csak ideigleni jelenlétében *) bajt korán 
se látunk; ellenben olly férfi távolléte, ki egy Dan-

*) Lopez úr húsz napra elbocsátatotf szabadsággal; de 
madridi febr. Isői tudósítások szerint már ismét vissza- i 
tért minister! foglalatosságaihoz.

ton ’s Robespierre eléggé lecsépelt tanítmányainak 
törekjet, ama férfiak egész túlzásával ’s revolutiói 
dühével, de az övékénél sokkal kisebb ésszel ’s ener
giává! , minden alkalommal szónokilag fitogatni 
nem pirul, az országnak hasznára lenne. Midőn te
hát mj kívánjuk, hogy őt ideigleni helyettessé, 
ArmeiMlariz ú r , yégképen vált an a-fel, az ország 
érdekiért nem kisebb örömmel halíanánk, ha Men
ti i zabul úr is, szemeit felnyitván, ’s oily sok kese
rű tapasztalás után, meily a’ miiiisteri hivatalt más 
akárkivel rég meguntatta volna, helyzetének meg
nőni tarthatását és az utálatot, mellybe őt pénzügyi 
munkálatai az egész világ előtt hozák, jnegesmer- 
vén, valahára már indulót fújna. Illy sorsa vau 
mind azon napi bálványoknak, kiket a’ bámés« 
sokaság ma istenít, holnap odahagy. Vigasztalja 
ezzel magát Mendizabal úr! Az ő népszerűsége oda 
van, etoszlolt mint köd a’ reggeli levegő előtt; azt 
többé semmi se hozza-vissza; elégedjék-meg Men
dizabal úr az Öntudattal, hogy eddig megmaradt 
a’ hírben, niellyet egy arasz időnyi tapasztalás el- 
suhoit, és a’ mellynek semmisége Europa előtt e- 
léggé meg van mutatva.“

AM ERIK A.
Brasilia kereskedéséről ’s iparjárói egy rioja- 

neirói sept. 21diki levélben ezeket olvashatni: Rio 
Grande tartomány lázadása ugyan sokat ártott Bri- 
silia kereskedésének, de más tartományokban, mei
ly eknek kiviteli réve Rio, a’ földmivelés igen el
terjedt , ’s a’ gőzszekerek és jó országutak Riót 
nagy kereskedői piacczá tették. Különösen.nagy di- 
\ atba jött a’ kávé termesztése ’s kivitele, ’s mint
hogy e’ neme a’ fíiidmívelésnek sok kez< két kíván, 
d nagy földbirtokosok az azóri szigetekről portugá
lokat szálítottak-át igen jó sikerrel, mert ezek mun
kás és mértékletes emberek. A’ nagyobb rész azon
ban most se hagyott-fel a’ rabszolgákkal, kik a’ 
velők kereskedés megtiltása óta is, Afrikából, ki
vált portugáli hajókon nagy számmal bozatnak-át, 
’s éjjel szálltainak-ki. Az eíhanyatlott ezukor-ter- 
mesztés is újra éledni kezd. A’ selyem-termesztés 
igen meghökkent, ’s aligha egészen el nem enyé
szik , mint az indigo, kakaó ’stb. termesztése. Por
tugál kereskedése befolyásával együtt oda vau Bra- 
siliában. A’ nagy birtoku portugáli famíliák, míg a’ 
két ország összekapcsolva volt, minden módon gya
rapították Portugal kereskedését; de D. Pedro ki
űzetése után a’ portugálok óriási birtokaik felosz
tattak, eladattak ’s lefoglaltatok. Portugal az év 
elején aláírt egyezéssel reményié kereskedésének 
egy részét visszanyerni, de a’ kamara aug. 24kén 
visszavette az egyezést, ’sat.

Kiadja K u í t s á r  A. — Szerkezted G ál v ácsy . Zöídkertutcza (Ä O ^IR nc^er:© rtffe) 4 9 S  sz. 
Nyomtatja T r a t  t n e r  • K á r  o l y  i  Urak ' útezá/a 6 1 2  szám alatt.
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a Tudományos Gyűjteménynek
i§37-(Uk évi folytatásáról.

Ezen legrégibb tudományos Journálunk (a’ 2 1 dik észt- folyamat) a’ jövő 1837dik évben 
is , nagyságát és elrendeltetését, mint eddig ,  meg fogja tartani av vele járó Koszorúval együtt*

Előfizetési ára postán 1 8 . for. Y.Czéd-; helyben 14. for. V.Czéd. Előfizethetni a1 Cs. kir- 
Posta Hivataloknál és az alúiirttak könyvnyomtató-Lntézetében. Pesten, Januar. 1 8 3 7 .

Trattner és Károlyt.

(í) Gärtner József dohán ygyárnofc
árusboltja van Pesten a’ Servita-piaczon „M a
gyar Czim er, “  alatt ’s ajánlkozik igen jeles 
dohányaival, miilyenek: debrői, faddi, verpe- 
Iéthi, r ib a i, végi, csethneki, vfchnyédikerti, 
virginai ’s más külföldi fa jták , mind a’ legju- 
ta’masb szabott árakon. — Egyan nála kaphat
ni a’ legfelkapottabb ezigarókat és minden egyéb 
akármi néven nevezendő dohányzási készülete
k e t, különösen pedig valódi tajték-, porczellán 
és fa pipákat, mindenféle pipaszárt, szurokkő- 
m üveket, dohári) tartókat, pipaállásokat és leg
újabb divatú bécsi sétabotokat.

Ezen kereskedésben kidohányzott régi taj
ték pipákat is megvesznek vagy uj árúk gyanánt 
által vesznek. ( 2 )

(1) Jószág és ház eladás. Tekín-
tetes Pest vármegyében kebelezett Tinnye hely
ségében fekvő egy igen kellemes rész-jószág , 
— vdam int szinte Pesten, zöldkert - utczában 
501. szám alatt, egyemeletes ház eladandók. — 
Bővebb tudósítást vehetni az alólirttnál.

Éliás Is tv á n , hites ügyvéd, 
a’ kerepfsi utón Megváltó patikánál. (3)

Ferencznél, tisztelettel jelenti meg érkezését 
f r is , és nagy mennyiségben, az efféle, m in
denhonnan nagyon keresett masina Csokoládé
ból, és egyszer smind a’ tisztelt vévőknek tud- 
tukra adja, hogy valamint vásár által, úgy azon- 
kívül’ i s , mindenkor fris és jól szerkezeit men
nyiséggel szolgálni igyekezendő

Ä1 fentemlitett, Sztirberfiy János Fenencz 
nagykereskedésében találtatnak azon kívül, a’ 
legjobb nemű, Champagner borok is a’ legilien- 
dőbb áron. ( 3 )

( j£ ) Felszolitas. A’ pesti priv. polgá
ri mészáros-ezéh t. ez. földes urakat ’s mind azo
k a t, kik szarvas-marha hizlalással foglalatos
kodnak , azon hizlalt ökröknek ide Pestre való 
hajtására, ezennel felszólítja; mellyért az 
érintett ezéh magát kötelezi azon hizlalt ökrök* fc 
levágni, a’ húst limitatio szerint 14 k rv a l} ^ , 
I  mázsánál 3 Jjj apadással, — a’ fagygyut 
azonban a’ mint a’ szappanosok most 42 frvai 
mázsáját, 1 0  jfo apadással véve szedik, — a’ 
bőröket pedig folyó áron, tüsténti kifizetés mel
lett által venni. Költ Pesten , 1837dik. évi fe
bruárban. (3)

(1) Egy arany-pej hágó csó'dőr
legszebb esztendejében, m gróf Yiczay ménes 
neve'ése, és ama hires angol csődör Mystri, leg
közelebb faja, — minden használatra feéoktat- 
va, — eladó szabad kézből József napig. Bő
vebb tudósítás szerezheti kerepesi utón 1342- 
dik szám alatt, a’ ház gondviselőnél. ( 3 )

(2) Csokoládé-hirdetés.
A* cs. kir. priv St. Veiti masina Csokoládé-gyár 
raktára Pesten a’ Józsefpiaczán, Sztirberny János 

Elsó féle sztendd. 1837.

(2) Haszonvételek bérlésé, a*
nagy méltóságú Gyaraki Grassalkovich ő her- 
czegsége gazdasági kormánya részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy e folyó esztendőnek mar- 
tius hónap’ 6 kán reggeli 9 órakor kezdve Ge- 
delló mezővárosában kormányi kanczelláriában 
a’ többet Ígérőnek következő haszonvételek fog
nak haszonbérbe kiadatni, úgymintt

Vendégfogadók: Issaszegen és Kis-Bagón 
uraság italaira ,  Kenderesen bérlő- tulajdon ita
laira..
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Korcsmák: Csik-Tartsán és Hévíz* Gy örkön 

féíesztendei borm érés, bérlő boraira.
Pálinkaház, korcsma és mészárszék együtt: 

Kartallon.
Vízi • malmok : Gedellői felső, alsó. — 

Egerszegi. — Bagi belső. — Héviz-Györki szá
raz malommal együtt. — Kis - Szent - Miklósi 
malmok. Költ Gedellön, íebruarius lődikén 
1837. (3)

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságú 
magyar királyi udvari Kamara’ rendelése követ
kezésében közhírré té le tik , hogy folyó eszten
dőben februarius 27-kén szokott reggeli órák
ban az Ó-Budai kir* kam praefcctusi hivatal 
irószobájában tartandó nyilvános árverés utján 
az alább megnevezett királyi haszonvételek 1837. 
esztendei Május Isőitől kezdve számítandó egy
másutáni három esztendőre bérbe adatni fog
nak ; nevezetesen:

a) Az uradalmi korcsma „M aria E ichl“ 
helyén Budakesz közelében, hozzá tartozó la
kással

b) Az uradalmi korcsma Kiss-Ingi pusztán 
Ó -B uda közeiében.a’ Sz. Endrei ut mellett, 
hozzá tartozó 3J holdnyi szántó földdel.

c) Két kőbányaBurlake z helysége határában.
d) Az uradalmi kőbánya Békásmegyer 

helysége határában a' szóllő-hegyek felett.
e) A’ 2-dik szám alatti uradalmi kőbánya 

Nagy Maross határában a’ Ztbegeny i utón fö
lük az úgy nevezett Bachgründi völg) ben.

f) A1 3-dik szám alatti kőjánya szinte Nagy- 
51 iross helysége határában az úgy nevezett Bach- 
glündl völgyben

g) A’ Dunai halászat Ó - Budától kezdve 
Monostorig.

h) A Dunai halászat Tóthfalútól kezdve 
Bogdányig.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók 
elegendő bánatpénzzel ’s megkívántaim szokott 
cgyébnémükkel ellátva megjelenni ezennel hi
vatalosok. A’ bérleti föltételeket előbb is meg
tudhatni a’ fentnevezett hivatal iroszobájábau. 
Költ Budán, febr. 8án 1837. (3) 2

(2) A’ nagyméhóságu királyi udvari ma
gyar Kamara’ Tokai uradalmi gazdálkodó tiszt
ség részéről közhírré té te tik , hogy e’ f 1837- 
dik esztendő mirtius hónap’ 6kán következő 
haszonvételek a’ Tarezali tiszttartói hivatal iró
szobájában szokott reggeli órákban három egy
másután! esztendőre haszonbérbe kiadatni fog
nak , nevezetesen:

Tokajban :
1. A’ sóhaz altalellenében lévő fekete sas 

nevezetű vendégfogadó.
2. Ugyan ottan az ugy nevezett ispitály és 

keresztkorczinák haszonvételei.
3. Serfő*és és páíinkaégetés, a’hoz megkí

vántaié alkalmatos épülettel, eszközökkel, azon 
épület udvarain lévő két szárazmalom, valamint 
az ugy nevezett filagoria helyet az árendás ál
tal kihérlendő házban italok szabad mérése jus
sai a hoz tartozó ’s a’ gazdálkodó tisztség által 
a’3 esztendei folyvást! használására kimutatandó 
kaszálló réttel.

4. Tokajban és Kis Tokajban húsnak és 
szalonénak szabados árulása jussa.

5. A’ tisztelt uradalmat a’ Tokai hat vásá
roknak két harmadrészben illető jövedelme.

Tarczalon :
6. Négy szabados vásároknak két harmad 

rész haszna.
7. Hús és szalona áruitatás haszonvétele.

T. Ladányiján :
8. Italok szabad mérése, husvágatás, 's 

ugyan ott a’ halászat jussai.
Rakornazon  .*

9. Husmérrtés haszna.
Tímáron :

10. Italok áruitatása ’s husméretés jussai.
Melly ha fi on vételekre nézve az elhatáro

zott időben a" lent megnevezett bel} re a’ bérle
ni kivánók elegendő készülettel ’s bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivattatnak. Költ Budán, 
febr. 13kán 1837. (3)

(2) Birka és bárány eladás. Me
ző Sz. Györgyön, Veszprém vármegyében, Fe
jérvártól a’ Lepsényi utón 2£ órányira van egy,
m. Festetits uraság Dégi juhfajabeli, mintegy 
ötszáz öreg birka, és kétszáz egynéhány bárány
ból álló tökenyáj szabad kézből minden órán 
eladandó. Értekezni lehet helyben a’ tulajdono
sok tit Karácsony uraknál. (3)
Pénzfolyamat: Becs, febr. ISkán: 5 pctes staíuskötelez. 

105t'̂ ; 4 pctes 99|4> 3 pctes 75^; 1820diki status 
köles. 224|; 1821diki 141|; I834diki 569T'T; 2\ pctes 
Becs városi bankóköt. 664 .

Gabonaár: Pest, febr. 21én, váltógarasban: Tisztabu- 
za 100—90; rozs 53j—50; árpa 53*; zab 41'—3(>f; 
kukoricza 96|.

D u n u v iz á l lá f  fel r. ISkán: 3' 5" 0 oi — 19kén: 3' 6" 
0"' — 2ükán: 3 ; 8" 9 1,1 — 21 kén: 4' 0" 0 ^  — 
22kén: 4' 2" 9"'
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T U D Ó S Í T Á S O K .
1 7 . szám. Pesten szombaton B öjte lo lié  2 5 k é n  Í & 3 7 .

Magyarors/újj ^kinevezések; udvari gyász; pesti ’s kassai kórházak; m. nyelv’ terjesztése; jogtndományszék’ alapítása a* szigethi ref. 
lycenmhan; burismertetű egyesület; debreczeni vásár; ’sat.) Nagybritannia (parlamenti ülések; Evans generál; gyapjukereskedés; ’sat.) 
Ffancziaoiszág (Dupin cs Clauzel ; kamarai ügy; Börne meghal; ’sat.) Oroszország (régi kéziratok felkutatása.) Belgium. Portugálba 
(coites-úlcs; ’sat.) Törökország. Görögország. Spanyolország (Narvaez; Calvo de Rosas; Mendizabal és a’ la glancai hős; hírek az

ejszaki táborból; ’sat.) Amerika.

MAGYARORSZÁG.
Ó cs. ’s apóst kir. Felsége januar 21d. leg

felsőbb határozatában nagyváradi deák szertárt, ka
nonok, theol. dr. ’s a’ pesti ni. kir. főoskolánál 
professor főtiszt. V a s s  L á s z ló  urat, czímzetes 
apáttá nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége in. dec. 13dikán költ legfen- 
sóbb határozata szerént cs. k. kapitány M is k o v ic s  
G á b o r  urat különös kegyelemből, a’ kincstári tak
sa elengedése mellett magyar nemességgel mega
jándékozni méltóztatott.

A’ bécsi cs. k. udvar néhai IV Gusztáv király 
O Felségéért febr. 20dikán 12 napig tartó gyászt 
v**tt-fel.

A’ Pest városi kórházakban 1835 nov. Isójé- 
tfll 1836 oct. 3ldikéig ápolgattatott 3720 beteg,* 
ingyen 2217; mérsékleti fizetésért 1503. Az ösz- 
ves számból felgyógyult 2512; kibocsátatott 392; 
meghalt 546. További ápolgafás végett 1836 nov. 
Jsején maradt a’ városi kórházakban 270 beteg. 
Halva 296 vitetett a’ mondott évben e’ polg. Sz. 
Rochus fő — „a* zergéhez“ és „zöld fához“ nevezett 
leány kórházakba. — A’ sínylődök intézetében, hol 
öreg, elgyengült „ ’s a’ további kenyér-keresésre 
alkalmatlan személyek tartatnak, a’ lefolyt kato
nai évben volt 55 üg) efogyott, kik közül meghalt 
8 ; egy a1 Pintér - intézetbe tétetett-által; benma- 
radt 46 .— A’ Pintér-alapítványon tápláltalak 10 
öreg, elgyengült, további élelem - szerzésre ügyet
len özv. polgár és kézműves, ’s illyeneknek késő 
vénségre jutott özvegyeik; közűlök meghalt 2 ; 
maradt 8 .

Kassáról: Ha van jóltevó intézet, melly szent
sége miatt tiszteletet érdemel, illyen többek közt 
bizonyára a’ kórház. Mert ebben a’ szenvedő em
ber, ki erőtlensége miatt munkáló társainak köré
ből kizaratott, a’ polgári társaságnak némükép élni 
megszűn. Fájdalmak’, komoly unalomnak ’s kétes 
jövendőjének lankasztó gondjai’ súlya alatt ágyát 
őrizni kénszerítetik, —  rendes ápolást ’s kiszolgál
tatást nyer, melly már is elegendő némelly betegsé
gekből! felgyógyulásra, mellyekben a’ természet 
varázs erejére hagyatnak a’ szenvedők, még pedig 
egy oüy időben, melly ben a’ betegséget rendesen 
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kísérni szokott kellemetlen, sőt elidegenítő válto
zások’ következésében a’ beteg nem'csak minden 
körülállók, de gyakran övéinek is terhére válni 
szokott. —  Mennyivel szomorúbb még egy magá
nos, kezeinek keresményéből élelmeskedő szegény
nek helyheztére , hogy ha az súlyosabb betegségtől 
meglepetik, melly élelmet kereső kezeit megköti’s 
ót a’ legsanyarúbb Ínségnek prédájává teszi, ki illy 
nyomorúságban magára hagyatva, ha az emberba
rátok részvété nem gyámolítja ő t , inség-halál áldo
zatává leszen. A’ kassai közönség, a’ szenvedő em
beriség ügyét szívén viselvén, egy keblében állítan
dó közönséges kórháznak nagyszerű tervét több éve
kig keblében buzgón ápolá, míg végre annak felál
lítására szánt egyes áldozatokból 1814 annak talp
köve a’ lakosok orömömledezései közt, innepélyes 
szertartással letétetett. Örvendve látta minden meleg 
keblű emberbarát a* czélszerü tágas kórházat emel
kedni ’s be végeztetni, mellében a’jó ízlésre is nem 
kis figyelem fordítatott. A’ következendő sovány 
évek, mostohaságokat, fájdalom! ezen serdülő in
tézettel is érezteték, ’s oily tetemes gátokat vetet
tek annak előhaladásában , hogy több nagylelkű em
berbarát legszebb reményét már füstbe menni, ’s 
a’ keblében olly forrón óhajtott intézetnek létesül- 
hetését kétségbehozni látszatott. Több évek’ elfoly- 
tával, a’ minden jót buzgón elősegítő városi ta
nácsnak nem kis fáradságába kerü lt, az előnyomu
ló ’s szaporodó akadályok’ elhárítása, ’s a’ nemes 
szívű hazafiak’ szunnyadásnak eredt buzgalmának 
felélesztése. Végre 1831. nov. Íjén virradt-fel azon 
óhajtva várt nap, mellyben Isten segítségével a’ kö
zönséges kórház sokkal előbb mint sem a’ nagy aka
dályokhoz, ’s a’ kívántató áldozatok’ mennyiségé
hez képest reménylhető vala , munkálatba lépett: 
csak az sajnos, hogy ezen intézet, melly jótékony 
hatásaiban a’ Jegörvendeztetőbb gyümölcsöket ter
m i, a’ tehetősb közönségben több részvevők’ adako
zásiban , más hasonló intézetek’ példájára nem ré 
szesülhet. A’ kassai kórház közelébb lefolyt évista- 
tistikája következő: 1835. nov. ltői 1836. octob. 
31ig a’ kassai közönséges kórház felvett ’s ápolta
tott 255 betegeket; ezek közűi felgyógyult 208; 
meghalt 17; haldokló állapotban behozattatott 1 0 ; 
gyógyuló alapot ban maradt 20; összesen 255. Ezen
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betegek' ápolásáért kiadattak ételemért 2930 fo
rint 26 krajczár; gyógyszerekért 873 forint 30 
k r . ; koporsókért 6 6  forint ; sírásoknak 16 for, 30 
kr.; tűzifáért 353 for. 32 k r.; a1 betegek1 ápolásá
ra megkívánt egyéb költségekre 562 for. 41 kr.; 
a1 ház felügyelőnek ’s betegápolók1 esztendei fize
tésük 795 for.; öszvesen 5597 for. 32 kr. Ezen 
összes mennyiségből levonván a1 ns város kam. 
pénztárából (az alapított ’s állandóul elfoglalt 4 
ágyon kívül) szegény betegekért fizetett 1095 for.; 
nem különben 32 emberbarátnak eggyes adomány it 
öszvesen 555 for. 20 k r . ; öszvesen 1650 for. 20 
kr. Következésképen a’ fizetés nélkül elfogadott ’s 
ápolt szegény betegekéi t , valamint az alapított ágyo
kon ápolt betegekért az intézetnek pénztárából kia
dattak 3947 for. 19 kr.

Tek. Esztergom vmegye az új évi köszönté
sek megváltásából keblében bég) ült 400 conv. fo
rintot a' magyar nyelv terjesztésére fordítatni ha
tározó. — Hazafi áldozatiról istnéretes m. Bardá- 
nyi Gróf B u 1 1 1 e r János úr Szigetben a’ reform, 
lyceumban honi jogtudomány széket évenként ezer 
vfor. fizetéssel alapított. A’ tanító már el vau vá
lasztva, ki nyilvános oktatásait folyó évi sept. 1 - 
sőjén fogja megkezdeni.

Sz. kir. Debreczen városában e’ folyó 1837d. 
esztendei országos úgy nevezett Yizkereszti vásár
ban a’ hazai termesztményck folyó ára v. ez. 1 pár 
1000 fontos hízott ökör 350 fo r.; 1 pár 600 fon
tos tehén 160 for.; 1 pár első rendű jármos Ökör 
250 for.; 1 pár második rendű jármos ökör 200 
for.; 1 pár harmadik rendű jármos ökör 160 for.;
1 pár 300 fontos hízott disznó 110 for.; 1 pár 1 —
2  esztendős sovány disznó 16 for. ; 1 pár egy esz
tendős sovány disznó 30 fo r.; 1 pár két esztendős 
sovány disznó 50 fo r.; 1 pár ökör bőr 40 fo r.; 
1 pár tehén bőr 30 for.; 1 pár borjú bőr 8  
fo r.; 1 pár ló bőr 8  for.; 1 font marhahús 1 0  kr,; 
1 font sertés hús 1 1  k r.; 1 font sertés húsbőrös 1 2  kr.;

, 1 akó új bor fehér 16 for.; 1 akó ó bor fehér 18 
for.; 1 akó égett bor gabona 18 for.; 1 akó égett 
bor törköly 2 0  for.; 1 akó szilva pálinka 23 for.; 
100 darab ökör szarv 23 for.; 100 darab tehén 
szarv 2 0  for.; 1 0 0  darab szarv csúcs 1 2  for.; 1 0 0  
font szalonna 40 for.; 100 font háj 60 for.; 100 font 
zsír 49 for.; 100 font tehén vaj 100 fo r.; 100 font 
irós vaj 82 for.; 1 0 0  font irós túró 25 for.; 1 0 0  
font faggyú nyers 42 for.; lOßfont faggyú olvasz
tott 52 for.; 100 font faggyú gyertya 55 for.; 100 
font viasz gyertya 325 for.; 100 font szappan fejér 
50 for.; 100 font dohány jobb 12 for. 30 k r .; 100 
font dohány közönséges 8  for.; 1 0 0  font kender 40 
for.; 1 0 0  font sárga viasz 250 for.; 1 0 0  font szin 
méz 48 for.; 100 font sárga méz 50 fo r.; 100font

lószőr 60 for.; 1 0 0  font repeze olaj 4 5  for ; 1 0 0  
font fosztott toll 180 fo r.; 1 0 0  font fb-ztailan toll 
145 for.; 100 font pehely 280 for. ; 100 font ha
muzsír 30 for.; 100 font birka gyapjú 125 for.; 
100 font magyar gyapjú 50 for.; 10Ö font timsó 
12 for. 45 kr.; pos. mérő repeze mag 4 for.; pos. 
mérő kender mag 1 0  for.; pos. mérő aszalt szilva 
8  for. 40 k r.; pos. mérő dió 6 for. 20 k r . ; pos. 
mérő lencse 10 for. 30 k r .; pos. mérő borsó 12 fr.; 
pos. mérő bab 1 0  for. 30 krajczár.

P e s te n  f. hó 23dikán Petrasovics András úr, 
több vmegye táblabírája, és hites ügyvéd, hosszas 
betegeskedése után örök életre költözött, életének 
73dik esztendejében.

MAGYAR BOR1SMERTETÓ EGYESÜLET. A’
Borismertető Egyesület’ részéről ezennel jó eleve hírál 
adatik, hogy az Egyesület’ közgyűlése f. e. mart. l7d. 
napján d. e. 10 órakor fog tartatni a’ ns casinóban, 
inellyre az Egyesület’ minden t. ez. részvényese meghí- 
vatik , a’ Pestbudán lakók pedig a’ gyűlés előtt inégkü-  
lönös meghívó levélkék által is emlékeztetnek a’ megje
lenésre. Mindazon t. ez. bortermesztő urak pedig, kik 
az Egyesületbe a’ szabályok’ értelme szerint tagul be
lépni szándékoznak, a'beli szándékjukat azon batár
időig személyesen, vagy levél által akár Podmariiczky 
Lajos b. másod-elnök úrnál (barátok’ piaczán nemzet
ségi ház), akár Appiano József árus urnái (Jőzsefpiac/, 
Almásy h á z) ,  akár Szekrényessy József urnái , mintáz  
Egyesület’ jegyzőjénél (M. Dorottya utcza Sdik sz. a . ) 
jelenteni méltőztassanak , — hozzácsatolván jelentésűk
hez az Egyesület’ pinezéjében beküldendő borok neme
ire való nyilatkozásaikat is , — hogy é’ szerint az Egye
sület’ közgyűlésében jelenlévő részvényesek által az 
Egyesületbe tagul felvétethessenek. — K ölt, Pesten a‘ 
magyar Borismertető egyesület 1837ki február 23kan 
tartott választmányi-ííléséből.

N A G Y B R IT A N N IA .
Az alsó ház febr. 7ki ülésében, az irlandi ha- 

tóságbill előterjesztésekor körny ülelesen kifejté 
Russell 1. Irland egész állapotját és a’ viszonyokat, 
mellyek törvényjavaslatát többé cl nem utasítható 
szükséggé tették. E’ javaslat czélja a’ visszaélése
ket orvosolni, ’s Irlandnak is megadni azt, mit 
Anglia és Skóczia már megnyert; ez nem vallást, 
hanem jogot illető kérdés , még is minden nehézség 
és kifogás csak onnan jő ellene, hogy a’ ka to liku 
sokkal , az unió ’s emancipatio daczárat, másként 
akarnak bánni, mint 0  Felsége többi alattvalójival. 
„Szükségesnek érzem, úgy mond, előadni az oko
kat, mellyek szeririt Irlandal bánik a’ kormány, 
és a’ mellyekből a’ végrehajtó hatalommal egyező 
lépéseket javaslunk a’ törvényhozásnak, egyszers
mind illőnek tartom kinyilatkoztatni, hogy én ezt 
zC mostani kormányra nezve eldöntő kérdésnek te
kintem. Fájdalmasan esik azt látnom, hogy évről 
évre behozott törvényeim vissza vettetnek, ’s előre 
egy lépéssel sem haladhatnak. A’ parlamentnek és
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népnek ugyan időt kell vennie az irlandi kormány 
charakterének és javaslatom természetének megfon
tolására; de a’ ministerium nem folytathatná a’kor
mányzást , se méltó nem lenne a' ház bizodalmára, 
melly tőle még soha se tagadtatott-meg, halrlandra 
nézve olly elveket hagyna fenállani, m elyeknek 
elhatározottan ’s nyilván ellenmondóit!“ Beszéde 
folytában hivatkozott a’ nemes lord Fox szavaira, 
ki l797ben már azt nyilatkoztatá, hogy Irlandot 
Angliával egyenlő jogokban kell részesíteni, ’s kor
mányát irlandi eszmék és nézetek szerint intézni, 
mert szorosan csak így kapcsoltathatik Irland Ang
liához. Ezen elvek szerint cselekszik Mulgrave lord, 
’s olly részrehajlatlan igazsággal kormányoz, mii
lyen ott eddig esmeretlen volt. E rendszer iidves 
sikerének bizonyságáulemlíté, hogy a’ vétkek 1836- 
ban igen meg fogytak. A’ nemzeti egyesület létezé
sét sajnálja, de ez szükséges következése az igazta- 
lanságoknak, ’s megszüntetésére legjobb eszköz az 
Irland eránti igazság. Míg a’ hatósági bili tanácsko
zás alatt vo lt, keveset lehete hallani a’ nemzeti 
egyesületről, melly csak akkor tört u ta t, miután 
az említett bili gúnyosan félrevetteték. Végre az 
Irland megnyugtatására czélzó új rendszabályt a’ 
ház kegyébe ajánlá a’ két oknál fogva: mivel igaz
ságos, és mivel Irlandnak Angliához ragaszkodását 
jobban meg erősítendi. — A’ bili ellen Jackson úr 
szólalt-fel, a’ múlt üléskor felhordott okokból in- 
dulva-ki; hevesen kikelt a’ nemzeti egyesület és 
O’ Connell úr ellen, ki mindenszaxát szokott nyers 
módja szerint torlá-vissza, Lyndhurstnak szemire 
lobbantá, hogy az irlandiakat külföldieknek bél} eg- 
z é , ’saz  ellenvetéseket, mellyek Jackson úr „bőr 
tüdeje“ által gördítettek, hazugságnak és rágalom
nak nyilatkoztatá. Shaw úr pártját fogta Jackson 
úrnak, felolvasott némelly helyeket O’Connell nyil
vános beszédeiből, nevezetesen azon nyilatkozását, 
hogy az Irlandon elkövetett igaztalanságot vérrel 
kell lemosni, egy pap pedig azt mondáróla, hogy 
ő (O’ Connell) az Isten műszere Irland újjá szüle
tésének kieszközlésében, ‘s imádkozik az Istennek, 
hogy az ó fáradozásait áldja-meg. (E ’ szavakra fel- 
áílott O’Connell, kalapját levette, ’s melyen meg
hajtotta magát.) Clements 1. ellenmondóit Jackson 
úr azon állításának, mintha az irlandi katholikusok 
a’ protestáns vallás lerontására törekednének; ő 
(Clements I.) mint protestáns, pártolja a’ kormányt, 
mert az ország jólétét szívén hordozza, ’s rendsze
re olly csendet és békét teremtett Irlandöan , mii
lyen ott még soha se létezett. P.oebuck úr monda: 
A’ törvényjavaslat ellenzésével csak azt nyilátkoz- 
t .tiu b -k i, hogy az iriandiak rosszabbak az ango
lok és skótoknál, ’s nem méltók önmagokat kor
mán} ózni. A’ javaslatot pártolja, mert demokratiai;

az oppositio pedig éppen ez okból ellenzi, noha ki 
nem mondja. A’ ministerium, fenállását e’ bili sor
sától fiiggesztvén-fel, nem aggódbatik kimenetelén, 
mert a' győzedelem bizonyosan az igazság részén 
leend.— Febr. 8 kánis e’ tárgy vitatása folyt, melly 
ózonban nem igen érdekes volt, mivel az okok 
múlt üléskor bőven kimerítettek.

A’ febr. 8 ki ülésben el végződött az irlandi ha- 
tóságbill feletti tanakodás. Több csekély szónokok 
után Morpeth I. Irland főtitoknoka, ügyes beszéd
del védé az irlandi kormányt. A1 nemzeti egyesü
letre nézve megjegyzé , hogy ill} es messzeható egye
sület létezése azt mutatja ugyan, hogy a’ társaság 
nem egészséges, de azért az egyesületet nem tart
ja törvénytelennek. A’ mik Mulgrave 1. kormány* 
zása ellen felhordaítak, egyedül azon fordulnak- 
meg, hogy a’ ministerek kinevezéskor barátaikat 
eiibe teszik ellenfeleiknek, kik őket nyilván rágal
mazzák ’s ravaszul incselkednek elienök. Sir J. 
Graham, ezelőtt whig most már tory , hosszú be
szédben azt fejiegeté, hogy a’ rend még nincs erő
sen megállapítva Irlandban, a’ demokratiai hatal
mat nevelni nem tanácsos, és hogy a’ Protestantis
mus a’ veszély partján áll. Sir J.C. Hobhouse, ke
letindiai ügyek ministere, rövid válasza u tán , sir
B. Peel a’ conservativek feje szó!alt-meg, azt állít
ván , hogy Irlandra nem lehet ugyanazon törvény- 
hozást alkalmazni,mellyet Angliára; nagy-hiba vol
na bizonyos testületeket lerontani, és másokat ten
ni helyökre, mellyek ellen szinte azon okok szóla
nák , mint az elsők ellen. Érinté a* nemzeti egye
sület veszélyességét is. Bussell 1. véget vete a’ ta
nakodásnak egy rövid válasszal, mell} ben jelenté , 
hogy az irlandi egyház iránt még ez ülés folytában 
bili fog behozatni. A’ hatóságbill ezután felolvasta
tott, másodszori olvasása febr. 2 ikére határoztad 
ván.

Az alsó ház febr. 11  ki ülésében többnyire ké
relmekkel foglalatoskodott. Blaekburne úr Ludlow 
ma} órától ’s tanácsától n} újtott-be egy kérelmet a’ 
régi városi tanács viseletének megvizsgálása iránt, 
melly a’ városi hatóság könyveit 1300 ft stg. adós
ságért zálogba vetette. Walter úrtudakozá, szándé-i 
kozik-e a’ belső minister napot rendelni a’ szegény* 
törvény sikerének megvizsgálására. Bussell lord febr’ 
2 0 kát jeíelte-ki, de csak úgy , ha a’ vizsgálattal a 
bili eltörlésére nem ezélzanak. Stanley 1. kérdezé, 
szándéka-e a’ kormánynak biztosságot nevezni az 
irlandi népoktatás megvizsgálására. Bussell 1. fele
ié : Igenis szándéka az irlandi szegényi törvény vagy 
más illy rendszabály behozatalakor a’ népnevelési 
is tekintetbe venni, ’s e’ végre biztosságot nevezni. 
Maclean úr: A’ katholikusok maynoothi seminari- 
umának nevelési rendszerére ki fog-e terjesztetni

)(
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a’ vizsgálat ? Russell lord nem ellenzi, ’s azt hiszi 
hogy e’ seminariumnak több pénzt kellene adni. 
Hume úr: Mát az oxfordi éscambridgei egyetemek 
nevelési rendszerének megvizsgálására fog-e biztos
ság neveztetni? (kaczaj.) Russell 1.: Ez iránt Cam
bridge érdemes követe (Pryme úi) indítványt je 
lentett. O’ Connell úr megjegyzé, hogy az irlandi 
katliolikusok a1 statusnak inkább minden gyámolí- 
tásáról lemondanak, mint a’ maynoothi seminarium 
részére több pénzt elfogadjanak. Russell 1. viszon- 
zá , hogy a’ ministerium ez esetben nem is fogja azt 
javaslani.

A1 constitutional előadását bizonyos asszony
ságról , k i , szerinte, IV. György és Karolina király
né lánya volna (1. 13 sz. 1 ) az Age lap így igazít- 
ja-m eg: ,,E’ dologból annyi igaz, hogy a’ kérdéses 
gyermek Kent hg. természetes lánya volt, Carey 
asszonytól, Carey kapitány feleségétől, ki férjét 
elhagyván, a’ herczeggel elment, midőn ő Gibral
tár kormányzóságát letette. Ezen asszony, később 
rábizonyosodván, hogy a’ hadseregnél tisztségek 
adhatása színe alatt pénzt szedett-fel, fogságba vet
tetett. A: gyermek el vétetett tőle, ’s szánakozásból 
a' walesi hgné által tápláltatok.

Evans generál levélben kéré Westminster vá
lasztója, engednék őt még tovább is távollenni, ’s 
ne kívánják tőle. hogy képviseletükről akkor mond- 
jon-le, mikor a’ spanyol ügynek végső diadalmát 
várhatni.

Nagybritanniába 's Irlandba temérdek dohány 
lopatik-be, mert a’ vám nagy, a’ lopva kereskedés 
igen hasznos. A’ kormány évenkint 2 0  millió ft. st- 
get veszen-be a1 dohány-vámból, pedig az egyesült 
országokban elfogyasztott dohánynak két harmada 
titkon vitetett be vám nélkül. A’ Globe véleménye 
az, hogy ha e’ vám felényire leszálítatnék, két an
nyi jövedelmet lehetne belőle várni.

Londonból febr. 2 kán költ kereskedői levél
ben ezeket olvashatni az ottani gyapjukereskedés- 
ről: ,,A’ jan. 23kán kezdődött nyilvános gyapjuvá- 
sáron 4425 csomó volt kitéve, ’s mostani pénzálla- 
potunkhoz és a’ gyarmati gyapjúk rósz tulajdonsá
gához képeit sok vevő jelent-meg. Gyaratott gyap
jú gyéren találtatott, ’s a’ múlt septemberi, sőt a’ 
jobb minőségű magasb áron i s , hamar elkelt. Aus- 
traliábó! s Yandiemenslandból is volt gyapjú. Kül
földi gyapjú nagymennyiségben áruitatott, de csak 
kevés, az is csekély áron, kelt-el belőle. Azonkí
vül hogy a’ pénznek közönségesen érezhető szűke, 
mindent, különösen a’ gyapjú-kereskedést igen ne
hezíti, a’ külföldről, kivált Német-és Spanyolor
szágból tetemesen növekedő gyapjú-szállítás gyar
mati gyapjúnkat igen hátratolá, ’s jövendőre sincs

kedvező kinézet, ámbár a’ jó tulajdonságú gyara
tott gyapjú után folyvást tudakozódnak.“

A’ királyi törvényszék előtt közelebb két fi
gyelemre méltó por fordult-meg. Egyik Hansard 
pu. ellen, kik azzal vádoltattak, hogy az alsó háa 
megbízásából általuk kinyomatott parlamenti vita
tásokban boszantás foglaltatott; e’ vádlottak feW 
mentettek a’ vád alul. A’ másik de Roos L ellen, 
ki a’ whist-játékban csalással vádoltatott.

Yixen* hajó elvételéről sokat irkáltak már az 
angol hírlapok, mindenik a’ maga pártjának véle
ménye szerint. A’ tory lapok ebben sérelmet látnak, 
a’ ministeriek nem. Közelebb a’ Herald azt muto- 
gatá, hogy a’ Vixen ügyében megsértetett az angol 
lobogó, mivel az ostromzár elesmerése az udvari 
újságban nem jelent-meg. Erre a’ Courier válaszol
ja : Nem gondolta-meg a’ Herald, hog^ idegen sta
tusok vám és egészségi rendeleteiket udvari új
ságban kihirdetni nem szokás, és hogy e’ hirde
tés annyi lett volna, mint elesmerése az oroszok 
jogának azon földhöz, mellyet magokénak követel
nek. Palmerston I. a’ Vixen elvételéről a’ királyi 
ügyvédtől kérvén véleményt, legjobb eszközt v&- 
lasztá az oroszok kétséges igényének helyes megí
télésére. De akármint vélekedjék a’ k. ügyvéd, a’ 
kormány erősen elszánva nem fog cselekedni, azok
ban a’ háború rósz következéseit i s , Angliának a’ 
tserkesz föld birtoka eránti csekély érdekét is illő- 
leg megfontolandja.

FRANCZIAORSZÁG.
Dupin úr Clauzel marsai levelére hosszas vá

laszt í r t ,  mellynek foglalatja ez: Pa;is febr. 7kén. 
Marsai ú r , mikor én a’ franczia intézet nevében a’ 
királyhoz szóltam, két nagy kérdés foglalatoskod- 
tatá lelkemet: a’ versaillesi museum, mclly nem
zeti dicsőségünket ’s művészeteinket igen érdekli, 
és tudósainknak az iránt nyilvánított kívánsága, 
bárcsak az afrikai expeditióhoz is olly tudományos 
biztosság adatnék, miilyen az acgyptusi dicső ex- 
peditiót kísérte. A’ tudománynak ezen elohaladasal 
dicsértem ugyan, de nem lehetett azon akadályok
ra nem gondolnom, mellyeket a’ romaiak amaz or
szágban tapasztaltak. Szerencsétlen nap volt az Ro
mára nézve, mellyen egyik consulát megengedte 
Numidiába menni, hogy azt meghódítsa; mert csak 
hosszú ’s véres fáradságok után győzött, ámbár a’ 
tengerpartot már bírta, ’s Carthago romai tarto
mány volt, Szerencsétlensége volt ez Romának, 
mert Jugurtha, tisztviselője megvesztegette, ’s meg
vetéssel viseltetett iránta, mellyet a’ történet e 
szavakkal: O urbem venalem! bizonyított. Ez aa 
én történeti gondolatom, mellyet Sallustius szayai- 

(val fejeztem-ki. Nézetem, az úr expeditiójáról és a’
I mi afrikai helyzetünkről, már nem történetbe, ha
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nem politikába tartozik, ez parlamenti kérdés, 's 
most a’ kamara előtt van. Afrikai vitánk seb Fran- 
cziaországra nézve. E’ föld hét év óta sok embe
rünket ’s 2 0 0  milliót nyelt-el, haszon nélkül; és 
ámbár Achmet bey nem Jugurtha, Parisban nincs 
az afrikai királyok arannyával megvesztegethető ka
mara , marsai úr nem consul, katonáink nem adják- 
fel magukat, mint a’ romaiak ; szóval az idők, he
lyek ’s expeditio különbözése mellett is, ha bár az 
úr kegyéből kiesném is , nyíltan kimondom: hogy 
szerencsétlenség reánk nézve a’ szerencsétlenül kez
dett ügyet ismét újra kezdeni , ’s igen hihető*, milly 
kimenetele Jeend az újonnan szavazandó áldoza
toknak. Én hiszem, hogy Afrikában semmi jót sem 
fogunk kieszközölhetni, kivált ha olly tág mezőn 
munkálnak, mint eddig, holott elég lenne, nehány 
erős helyet elfoglalva a’ tengeri rablást gátolni, ’s 
a’ benszülöttekkel békésen , becsületesen közlekedni. 
A’ köz vélemény elébb utóbb fel fog világosodni, 
’s ha e’ háború folytatására különös adó kívántat- 
nék , nem soká fogna fizettetni. Fogadja marsai úr 
tiszteletemet, Dupin, a’ franczia intézet tagja - ’s 
niévrei követ.

Clauzel marsai erre ismét így felelt: „Elnök 
ú r ! vettem hosszú levelét, mellyel tegnapelőtti le
velemre válaszolt. Nem kértem én elnök úr néze
tét Numidia régi ’s újabb történetéről; hanem csak 
azt tudakoztam , e’ szavakkal: „ésbefolyásukat nyil
vánítják egész azon földrészig, hova Roma, akkor 
már megvásárolható lévén, szerencsétlenségére Cal- 
pumiust küldte, ’s ott Jugurthával találkozék “ 
rám , vagy igazgatói tetteimre czélzott-e. Erre kérek 
nem , vagy igen feleletet, ’s ezt jogom van várni 
az úr őszinteségétől. Clauzel marsai.“

A’ Moniteurben febr. lOkén, Odilon-Barrot, 
Mauguin, Thiers és Ganneron uu. aláírásával e 
czikkely jelent-meg: „Clauzel marsai és Dupin úr 
barátaik, sajnálván a’ v itá t, melly támadt e’ két 
férfi közt, kik nagy szolgálatokat tettek Franczia- 
országnak, közbe vetették magukat Elesmertetett, 
hog> csupán politikai kérdés forgott-fen, melly sen
ki becsületét nem sértheti, ’s többé nem folytatik 
a’ levelezés, melly csak szomorítaná az ország ba
rátait^

Meunier gyilkos merészlete következésében a’ 
király számára olly kocsi készítetett, mellybén 
a’ benülőket, ha a’ kocsiajtó felé nem hajlanak, 
kívülről meglőni lehetlen.

A’ követek febr. 1 1  ki ülésében egy kérelme 
adätott-elo a’ spanyol kötelezvények birtokosainak, 
kik a’ négyes sz’ vetség nem teljesítéséről pa
naszkodnak , és sikeresb együttmunkálást kérnek. 
Rövid vitatás után , mellyben a’ pénzügyi mmi^íu j 
jelenté, hogy a’ kormány közbeveti magát a* kÖ-{

telezvények tulajdonosaiért, elmellőztetett a kére
lem.

Egy ministeri hírlap, Clauzel marsainak Du
pin úrhoz írt levelét közölvén, így szól: ,,E ’ levél 
Calpurnius Piso consul ellen hihetőleg nyomozásra 
fog alkalmat szolgáltatni. E’ romai történetről kö
vetkező felvilágosítást adjuk olvasóinknak: Jugur- 
ihának sok büntetlen maradt gonoszságain megbo- 
szankodván Memmius népvédlő, felszólította a’ se- 
natust, hogy érne már véget a’ fejedelemmel, kit 
minden hozzá tartozójinak vére fertőztet, és 
a’ kinek dölfe méltó aggodalmat támaszthat Roma 
afrikai birtokainak és szövetségeseinek sorsa iránt. 
A’ keresztyén időszámolás előtt 1 1 1  évvel Jugurtha 
ellen tetemes sereg küldetett Afrikába Calpurnius 
parancsai alatt, ki nem harczoít, hanem a’ békét 
pénzért adta-el a’ ravasz numidának. Calpurniussal 
volt Aemilius Scaurus, kiben a’ fösvénység elfoj- 
tá a’ honszeretetett. Később még is ugyanezen Scau
rus , kit a’ senatus a’ consulra ügyelés végett kül
dött, elnökelőn a’bíráknak , kik Calpurniust szám
űzésre ítélték.“

Clauzel marsai febr. Okén jelent-meg legelő
ször a’ követkamarában. Legkissebb tettét ’s moz
dulását is nagy figyelem kisérte, mi őt szinte zavar
ba hozá. A* törvényhez mindazáltal, hogy politi
káról csak a’ szószéken szóljon, hű maradt, mint 
a’ Temps mondja, ’s kár hogy tollát is szinte így 
vissza nem tartóztatá. A’ marsai megérkezése óta 
beszélik, hogy a’külső minister, az algíri ügy meg
vizsgálására szükséges okleveleket mielőbb a’ pót
lék-költségek biztosságához szándékozik küldeni. A’ 
marsai is igen óhajtja e’ biztosság általi kihallgat* 
tatását.

A’ követkamara febr. 13ki ülésében a’ másod
oktatási törvényjavaslat volt napi renden; de Gui
zot ú r , fi ja betegsége miatt (ki mell-vizkórsághan 
fekszik) jelen nem lehetvén, annak vitatását elha
lasztani kérte. — Letang generál, Oran tartomány 
főparancsnoka, febr. I 2 kén Parisba érkezett. Hir- 
lelik hogy Oranban, Rónában és a’ guelmai tábor
ban pestis ütött volna ki. —- Börne, hosszas beteg
ség után, mihez influenza is járult, Parisban febr. 
1 2 kén meghaiálozott.

OROSZO RSZÁG .
Hogy a’ kerületi hatóságok levéltáraiban sok 

régi történeti rs törvényi okleveleknek kell lenni, 
közelebb is bebizonyító egybeesés felfedezés. Now
gorod kamarai székénél t. i. 586 kézirat találtatott 
és 63 kegyelem-levél, Wasziljewitsch János, Jo- 
annowitsch Feodor, Joannowitsch Waszilij , Feo- 
dorowitsch Mihál, Michailowitsch Alexei, Alexeje- 
w:.ícsh János és Feier czároktól, Alexejewna Só- 
fiától, és a’ potriarcháktól ’s metropolitáktól. E ’
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kegyelem-leveleket ’s kéziratakat a’ pénzügyi mi
nister császár Ő Felsége elibe terjeszté, ki azt pa
rancsold , hogy a’ belső és köz oktatási ministerek
kel együtt válassza-ki a’legalkalmasabb helyet ezen 
oklevelek tartására, ’s értekezzék a rró l, mi mórion 
lehessen belőlük legtöbb történeti hasznot húzni. 
Kijewben is találtattak hasonló régi oklevelek, ’s 
megvizsgálásuk, felsőbb parancsolatból, különös 
tisztviselőkre bízatott.

BELGIUM.
Nehány nap óta Brüsselben is úgy elhataima- 

zott az influenza, hogy_a’ képviselő kamara ülést 
nem tarthatott egész febr. 8 ig. Több kormányi hiva
talok munkálatai félbeszakadtak. A’ betegek száma 
Brüsselben 35 ezerre tétetik.

PO R T U G A L L IA .
Lissaboni jan. 2 0 ki tudósítások szerint a’ cor- 

tesben is volt már szó a’ miguelista guerillák sza
porodásáról. Barjona úr csudálá hogy a’ kormány 
még súlyos rendszabályokhoz nem nyúlt Remeschi- 
do elűzésére. Passos úr pénz és katonaság hiányá
val mentettte a’ kormányt. Az alkotvány változá
sainak kidolgozására nevezett biztosság tagjai ezek: 
Silva Sanches, Jose Liberato, Manuel de Castro, 
da Ribeira de Sabroso, Lionel Tavares , és Taipa 
gr. A’ Times levelezője a’ két kamarát és királyné 
vétóját megállapítandónak hiszi; hanem a’ pairek, 
örökösek lesznek-e vagy választottak, kétséges. A’ 
portugáli kormány Qlivenzát, melly a’ bécsi egye
zés által engedtetett Spanyolországnak, visszaki- 
vánta Christina királynétól. Mercier, ki Ferdinand 
hget megtámadta, csakugyan őrült. Lissabonbanúj 
ministeriumot hírleltek, mellynek tagjai lennének : 
Caesar Vasconcellos hadi, Sa da Bandeira tengeri, 
Passos Manóéi belső, Jose Passos pénzügyi, de 
Castro külső ministerek.

Lissaboni jan. ‘28ki levél szerint a’ királyné 
férjével együtt ment a’cortest megnyitó ülésbe, sta
tuskocsiján angol kocsisával, 30 láncsástól kísér
tetve. Sok nép csődült-össze, de egy éljen se hal
latszott, ’s Öröm senki arczán se mutatkozott. A’ 
foajtónál küldöíség fogadta, a’ férje által vezetett 
királynét. Ő Fe-sége a’ thrónra ült , a’ herczeg pe
dig balról egy alacsonyabb széken fogott helyet; 
jobbról a’ főudvari marsai, főudvarmesterné, ’s 
felszolgáló kamarás; a’ hg. balján, az ő kamarása 
és a’ főkainai ás ; egészen alól az udvari dámák és 
több főudvarnokok állottak. A’ királyné fen hangon 
olvasá a’ thrúnbeszédet, mi körülbelül öt perczig 
tartott.

A’ portugáli szabadító seregnél szolgált, ’s most 
Lissabonban fél zsoldon élő franczia tisztek, nyi
la ikozást bocsátották közre a’ gyanítás ellen, mint
ha néhai társuknak, Merciernek gonosz tettében leg

kisebb részt is vettek volna, ’s Mercicrt darab idő
től fogva tébolyodottnak állítják.

TÖRÖKORSZÁG.
Bukarestből jan. 29kén így írnak: Vixen angol 

hajónak a’ tserkesz tengerpartoknál történt elv étele 
nagy figyelmet ébreszt itt, de egészen más okokból, 
mint más országokban, mert Belt, Anderson és tár
sa kereskedő ház viszonyait, melly Vixen hajói 
Londonban Pohlen íSándor és Morton Tamás urak
tól Konstantinápolba és a’ fekete tenger kikötojibe 
járásra bérlette-fel, itt pontosan esmerik, ése’ ház, 
mihelyt Kell úr elindult az expeditióra, mell) bez ő 
hihetőleg csak álorczár köhsönzott, az eduigi kur- 
ny illetek szerint, csalfa bukást tőn, mellynek Oláh
ország kereskedésére az a’ káros következése le
het, hogy az idegen kereskedő házak megijedvén, 
nem könnyen fognak Oláhországban ollfy intézetet 
felállítani, melly által ezen ország nyers termékei 
nagy mennyiségben szálítattak egyenesen Angliába, 
’s kövei kezőleg nagyobb áron fizettettek. Minthogy 
sok honi lakosoknak és idegeneknek nagy menu) i- 
ségü árújik és pénzeik voltak Bell és társa házánál, 
ez eset annál nagyobb figyelmet vont magára, mi
vel Hutchinson ú r , Ibraiiában angol alcon.MiI, egy
szersmind az említett háznak meghízottja ’s ügy 
nöke, kettős helyzetét használva, minden kéznél 
volt árúkat eltakarított, ’s a’ csődület! tömegtől el
vont , miért az angol consulság az itteni kormán
nyal kellemetlen vitatkozásokba keveredett. 

GÖRÖGORSZÁG.
Frankovich hajókapitány Odessából Triestbe 

visszatértekor febr. 4kén Paros és Corfu közt ta
lálkozott Portland nagy britanni fregattal, melly gö
rög király ’s királyné Ő Felségeket viszi, ’s Tri- 
estből elindulása óta mindig kedvező széllel eve
zett.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
Narvaez generál ügyét jan. 31kén veMe-íela’ 

cortes. Salva úr olvasta-el panaszát a' kormány 
ellen. Heros úr mondá: katonának nem* szabad elő- 
járóji ellen panaszkodni a’cortesnél; ha a’ k . onai 
szabályok ellen vétett Narvaez, korábbi \ iiez tet
tei által ki nem mentetik; a’ ministerium igen is 
kímélve bánt vele. Lopez előszámiáita Narvaeznek 
a’ katonai szabályok ellen elkövetett hibáját, mel- 
lyekért a’ fővárosból kiparancsoltatott. E’ parancsot 
ő (Lopez) nem akarta aláírni, mivel a‘ kormány 
és Narvaez közt közbejáró v olt, ’s ezért kért 15 napi 
szabadságot; hazudik a* hírlap , melly ezt annak tu
lajdonítja , hogy a‘ nemesek javainak lefoglalása 
eránli javaslata félre v ettetett. V  hadininister ésSe- 
oane gtnerál is Narvaez ellen szóltak ; az utóbbi mon
dá , hogy Narvaez ugyan eszes katona, de a dicsé
retekkel szinte a’ törvények eráüti engedetlensc-
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gig elkábították: fejét. A’ corfes jóvá hagyta a’ mi- 
nisterkim bánásmódját, ’s Narvaez panaszát félre 
tette. Ezt nagy győzedelemnek fogja tartani a* mi- 
nisterinm, azonban már készül a’ megbéküiés, mert 
Narvaez az arragoniai hadsereg parancsnoka Jeend, 
Alaix Isabeila-rend nagy keresztjét fogja kapni. A 
cortes e’ hónapra Zumalacarreguy urat választotta 
elnökének. — Madridi hírlapok szerint Borso gene
rál Valenciában Torre Blanca mellett , Cabrerának 
5000 emberét jan. ‘ü k é n  1 2 0 0  emberével megsza
lasztotta, Cabrera sebet kapott, tnellyben jan. 24- 
kén meg is halt.

Madridból febr. 3kán írják, hogy Mendizabal 
úr e’ nap cortes-ülésből a’ pénzügyi ministeriumba 
visszamentén, összetalálkozott Garcia altisztéi, a 
la granjai lázadás hősével, ki ót az angol követ és 
mások előtt jól lepiszkolta, azért hogy a'jutalmul 
ígért hivatalt még se adta-meg neki, mi ollj' za
varba hozta Mendizabál urat, hogy csak tétovázva 
beszélt, mig nem az angol követ felszólítására, az őrt 
előhívta s a szemtelen esedezőt fogságba vilcíé. A* 
palenciai püspök fogva ív 19a szigetre küldetett, azon 
Gomezzel együtt, ki sept. I2kén éljen a’ respublicát 
kiáltott. A’ barbastrói püspök Francziaországba vite
tett, mivel a kormány által parancsolt egyházke
rületi juntát felállítani nem akarta» Narvaez nagy 
buzgalommal fogadtatott Cuencában.

A’ hadi munkálatok fenakadásán csudálkoznak 
Madridban, holott Mendizabal úr külföldön pengő 
segéd Forrásokat nyitott-m eg egyenesen a’ háború 
folytatására. Villareal, mint hírlelik, 1 2  ezer em- 
emberrel Castiliába nyomult; mások pedig azt ál
lítják, hogy Arfagonia, mások ismét hogy Ribera 
’s Santander felé indult. Evans generál Madridból 
parancsot kapott az előnyomulásra, mit ő addig ne
hezen tehet, míg serege meg nem erősítetik. Estei- 
lába és Borundába seregeket gyűjtenek a’ carlisták. 
Alaix osztálya még is Vitforiában van, Esparteró- 
tól elzárva. Manchában Orejita ’s Palillos bandáji 
hamuba döntögetik a’ falukat. Egy Parisba indult 
angol követségi hírnököt is megfosztottak a’ carlis
ták Arragonia határán.

Vila ú r , Cataloniának egyik eorteskövete, a’ 
febr. 4ki titkos ülésben kérdőre vonta a’ ministe
reket a’ Barcelonában gyakorlatba vett rendkívüli 
hatalomért. Megszólításának pontjai ezek voltak: 
Menfsék-ki magukat a’ ministerek az Önkényes ha
talom gyakorlata alól; a’ barcelonai újabb esetek- 
*ek, és az előbbi tiszthatóság visszahelyezésének 
okait adják-elő; nyilatkoztassék-ki, az estatuto real 
alatt szolgált generáloknak, nevezetesen pedig egy 
generálnak, ki Isturiz ministeriumában részt vett, 
miért adtak mindig elsőbséget. Seoane, kire itt 
ezélzás vélt, röviden válaszoló, hogy ő buzgalom-

• mai fog szolgálni minden ministeriumnak, melly 
szabaöclmü véleményekkel lép a’ kormányra. Ca- 
latrava úr környületesen feleit mindenik kérdésre. 
Az Önkényes hatalmat csak nyilvános vétkesek el
len használta a’ ministerium. Ha ki csak egy esetét 
is tudja e’ hatalommali visszaélésnek, nevezze*meg. 
A’ Barcelonát illető kérdés, igazi gúny; ama saj
nálatra méltó esetek történetét senki se tudja job
ban , mint maguk a’ kérdezők. Nem barcelonai be
folyásból eredt az ottani visszálkodás. (Mindenek 
szemei a’ cataloniai követekre fordultak, kik e’ 
ezélzást nem látszának elérteni). Mi a’generálokat 
illeti, a’ kormány mindig felkeresendi a’ becsületes 
férfiakat, a’ nélkül hogy tudakozná, mellyik mi- 
nisterinm alatt szolgáltak. Az ország jóléte előtt min
den előítéletnek el kell enyészni, ’s ő maga (Cala- 
trava) olly mentnek érzi magát a’pártfeles elfogult
ságtól, hogy Isturiz úrral is vonakodás nélkül egye
sülne, ha ő Spanyolországban volna, és Isabella 
ügyének ’s a’ spanyol szabadságnak híven szolgál
ni akarna. E’ beszéd igen tetszett; egy cataloniai 
követ sem felelt, ’s ezzel vége lön a’ titkos vita
tásnak.

Az összeesküvéssel vádolt Calvo de Rosas pe
re febr. 2 kán, egy hajdani jesuita- kiastrom kápol
nájában vétetett - fe l, ’s hallgatók annál nagyobb 
számmal csődültek - össze , mivel tudva volt, hogy 
Lopez és Mendizabal minisíerek tanúkként fognak 
megjelenni. Mendizabal eskiivéskor a’ keresztre te
vén kezét, nagy morgás támadt a’ nézők közt. Több 
mint 150 tanúvallomás alaptalannak találtatott. Lo
pez, mint feladó, ismét más feladókra hivatkozott, 
kiknek nevét titokban tartani igéré; de a’ zaklató 
unszolásokra megszegte ígéretét, ’s egy madridi 
papot és egy alicantei ügyészt nevezett feladóknak. 
Az ntólsó, árulkodása után, bírói hivatalra emel
tetett a’ minister á lta l,’s mind a’ ketten Calvo meg
hitt barátainak szinlették magukat. Febr. 3kán is 
tanúk, nevezetesen Olozaga, Antonio Gonzalez, 
Camba, Garcia Carrasco nu. hallgattak-ki, de a’ 
vallomások annyira ellenkeztek egymással, hogy 
még bizonyost nem tudhatni a’ per kimeneteléről, 
melly febr. 4kénis folytattatott. Lopez Fontanellá- 
nak nevezé a ’ papot, lő az összeesküvést neki be
jelentette.

A’ hadminisíer, a’ baskí tartományok, Na
varra, Arragonia, Catalonia és Valencia főkapitá
nyain kívül a’ többi főkapitányokhoz eme köriévé* 
let bocsátó: „Hogy a’ lázadó csoportok, mellyek
m. e. augustusban háborgatták a’ tartományokat, 
visszaveressenek, regens királyné Ó Felsége szük
ségesnek látta a’ nemzeti katonaság kimozdítását: 
rendelni ; most már el van e’ czél érve. Az ellen
ség mindenütt megveretett, ’s egyébiránt a’ nem
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zeti hadsereg is erősödik a' közelebb kiállított 50 
ezer legénnyel. Ennek következésében királyné Ő 
Felsége következőket rendelé: 1. Jelentse-ki az úr 
a’ kerületebeli nemzeti katonaságnak, hogy Ó Fel
sége igen meg van elégedve fenséges lánya ügyéért 
tett szolgálatával, ’s ezt az ő nevében köszönje- 
meg n ek i; 2. a’ nemzeti katonaság tüstént oszlas- 
sék-el, fegyvereit ’s öltözeteit, mtdtyeket kapott, 
adja-vissza; 3. mindazáltal egy zászlóally nemzeti 
katonaságot meghagyhat kerületében, ha szüksé
gesnek látja a’csend fentartására; de e’ zászlóally at 
csak önkéntesekből alkossa, ’s nem több mint 1200 
legénj'ből; 4. azon nemzeti katonák, kik a’ köze
lebbi ujonczállítás alá estek, de szolgálatok miatt 
a’ hadsereghez el nem mehettek, mindjárt oda 
küldessenek. Az úr ehez szabja magát.“ — A’ Ga
zette de France igen szembetűnőnek találja e’ rend
szabályt, mikor a’ madridi kormánynak inkább 
minden haderejét össze kellene gyűjteni, ’s ezt az 
attóli félelemből eredtnek hiszi, nehogy a’ hadse
reg féktelensége és lázongása a’ kimozdított nem
zeti őrségre is elragadjdn.

Bayonnei levelek szerint D. Carlos febr. 9kén 
négy zászlóallyal Ernániba m ent, hol a’ carlisták- 
nak csak tíz zászlóallyuk van , az angoloknak és 
spanyoloknak pedig S. Sebastianban huszonegy, öt 
gőzhajóval és számos pattantyússággal. A’ christi- 
nók febr. 10 vagy 1 lkén S. Sebastianból kimozdul
ni készültek, a'Bidassoa, írun és Ernani közt fek
vő tért elfoglalandók; velők egyetértve munkáland 
Sarsficld is a’ navarrai seregcsapatokkal; Alaix ’s 
Espartero ugyanekkor Arlabant és Durangót fogják 
megtámadni Vittoriában Alaix féktelen katonáji an
nyira neki adták magukat a’ kicsapongásoknak, 
hogy a’ házakat, nem csak kirabolják, hanem le is 
rontják.

A’ PaixA febr. 13kán szabályait közli egy Spa
nyolországban „Jovellanos“ név alatt alakult társa
ságnak, melly egyszerre az absolutismust és anar
chiát szándékozik elfojtani. E’ társaságnak alkalma
sint Narvaez is tagja.

A M ERIK A .
Texas hadi titoknoka, W. G. Cooke , a’ prae- 

sidens meghagyásából nov. 30kán parancsot bocsá- 
ta közre az irán t, hogy miután Mexico iszonyú ké
születeket teszen Texas ellen, ’s Bravo general, 
mint főparancsnok , már ki is indult Mexicóból, — 
minden fegyverfogható férfi egy jó puskával vagy 
más fegyverrel, 100 töltéssel, és ha lehet egy jó I 
lóval lássa-el magát, hogy első felszólításra mindjárt \ 
a’ hon zászlója alá állhasson; ámbár a’ haderő ad- |

dig nem szól itat ik-fel, míg a’ kerülhetlen szükség 
nem kívánja. V nemzeti katonaság összeszerkesz- 
tése is parancsoltatik.

Washingtoni jan. 6diki levél szerint Santanna 
még nincs Washingtonban, ’s a’ praesidens Texas 
eránti üzenetét meghallván, talán nem is fog oda 
menni. A’ praesidens még is beteg, annyira hogy 
jan. Íjén nem fogadá-el a* látogatásokat; kedves 
húgának, Donnelsonné asszonynak halála is nevel
te betegségét.

Jackson praesidensnek Texast illető üzeneté
hez kapcsolva volt, az egyesületi kormány által 
Texas álfapotjának megvizsgálására küldött Morfitt 
úrnak tudósítása is, melly szerint Texasnak 65 ezer 
lakosa, 1,250,000 dollár nemzeti adóssága van. Ka
tonai szolgálatok jutalmazására kiosztatott 50 millió 
holdnyi fold, ’s még marad nemzeti tulajdonnak 
100 millió hold. A’ hadsereg 2200 emberből állott, 
de még a’ múlt év végéig 4000re vala szaporítan
dó ; ezenkívül van 3000 fegyveres ftildmívelő, kik 
első szóra mindjárt zászlók alá állatiak. Erősség 
csak kettő van, t.i. Alamo és Bahia. A’ tengeri se
reg áll három goeletteből, mindenik 9 ágyúval, és 
egy három ágyúsból, öszvesen 220tengeri katoná
val. Texas tehát inkább támaszkodhatik Mexico bel
ső viszálkodásaira, mellynek 8 millió lakosa van, 
mint saját erejére. .

A’ kincstári titoknoknak a’ congressuslioz in
tézett közleménye szerint 37 millió 468 eztr 859 
dollár felesleg vem a’ kincstárban, ’s ha e’ summa 
az egyes statusok közt, képviselőjik száma szerint 
elosztatik, jut belőle: Uj-york statusnak, 42 kép
viselőre 5,352,694 dollár 28 centim; Pennsylva
niának, 30 képviselőre, 3,823,353 dollár 34 cent.; 
Virginiának, 23 képviselőre, 2,931,237 d. 34c.; 
Ohiónak 21 képviselőre 2,676,347 d. 14 c .; Észa
ki Karolina, Kentucky és Tenesse, mindeniknek 
15 képviselőjelévén, egyenként kapnak 1,911,676 
d. 53 c. ’stb.

Uj-yorkból jan. 17ki tudósítások érkeztek Ang
liába. Az útak és módok biztossága a’ congressua- 
hoz intézett jelentésében a’ só és kőszén vámját egé
szen eltörleni, a’ többi czikkekét pedig 20 petéi 
leszállítani javaslá, mi szerént a’ vámjövedelem 
évenként 7 millió dollárral lenne kevesebb. Egye’ 
jelentésen alapult bili is hozatott-be, ’s élénk vitá
ra adott alkalmat. E’ javaslatot, úgy hiszik, so
kan fogják ellenzeni, ’s keresztülmenetele kétséges. 
Washingtonban új üzenetet várnak a’ praesidenstól 
Texasra nézve, mellynek függetlensége alkalma
sint elesmertetik.

*MU
Kiadja K u li  s á r  A. — Szerkezteti G a 1 v á c s y. Zöldkertutcza sz.

Nyomtatja T r  a t  t  t ie r  • K á r o l y i  Urak’ útezá ja  6 1 2  szám alatt.
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T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató-Intézetében Pesten
naponként megjelennek:

A’ Fő Méltóságú Királyi Udvari Fő Tö rvényszékeken  
1837dik észt. Viz Kereszti Törvényszakasz alatt hozott és 

kihirdetett ítéletek (Sententiae Curiales)
ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 30 kr. peng. pénzben.

Egész esztendő alatt pedig 6 for. pengő pénzben.

Azon Tek. Várm egyék, királyi Városok ’s Uradalmak, mellyek eddig is Levéltáraik 
számára a’ Fő Mélt. Királyi Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, méltóztassanak az 
iránt a’ fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. B írák  és P róká 
to r  Urak vagy hetenként, vagy a1 törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el alkalom által 
példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Terminus 
ára 1 for. ezüst pénz. (1 )

(1) Figyelmeztetés. Minden t. ez. 
földes uraságok ezennel illendoleg felszóllítat- 
nak, hogy ha eladó hizlalt ökreik vannak, azo
kat az alolirt ezélimesterhez Budára minden órá
ban behajtathatják ’s tüstént i készpénzfizetésért 
eladhatják, ha hogy tetszésük volna a’ levágott 
marha’ húsát a’ limitatk) szerint (14 kr. fontja) 
mázsájától 3 font apadással, — a’ fagygyú má
zsáját 42 for. váltó czéd. 10 font apadással, — 
a’ bőröket pedig folyó áron általengedni. Bu
dán február hónapban 1837.

N. N. budai mészáros czéhm ester. (2)

(I )  Hirdetmény. A’ nagy mélt. ma
gyar kir. udvari Kamara’ rendelése következé
sében közhírré tétetik, hogy a’Tokaji kir. kam. 
uradalomhoz tartozó Rakamáz helységének ki
rályi haszonvételei, nevezetesen: egy nagy ven
dégfogadó, szeszes italok méretese kisebb korcs
mákban, hozzá tartozó ré tte l, és a’ sertésvásá- 
rok jövedelme, a1 Tarrzali kir. kam. tiszttartói 
hivatal épületében folyó észt Marczius 6kán 
tartandó nyilvános árverés utján ugyan f  észt. 
November Iső napjától kezdve számítandó egy
másutáni három esztendőre a’ legtöbbet ígérők
nek bérbe adatni fognak. Melíy árverésre a’ 
bérleni szándékozók elegendő bánatpénzzel el
látva megjelenni ezennel hivatalosak. Költ Bu
dán, febr. 21 kén 1837. (3)

E l m  fe le s z ie n d á .  1837*

(1) Gabona-eladás, a ’ királyi i,eiy-
tartó Tanács november hónap’ 22kén 1836dik 
észt. Jegyzőkönyvének 34,169<iik száma alatt 
költ kegy es rendelése következésében a’ király i 
polgári örökhagy ományu Nagy-Köveresi urada
lomhoz tartozandó, és a’ Temesvári József vá
rosában Bega folyó mellett találtató uradalmi 
magtárban lévő 2376 pozsonyi mérő tisztabuza
— 3409 pozsony i mérő kétszerbuza,---- 7618^
pozs. m. tavalyi, és 4622 pozs mérő 1835dik- 
béli zab, Április hónap* 4kén 1837dik eszten
dei reggeli 9 órakor Temesváron a’ fent megne
vezett magtárban árverés utján, minekutánna a’ 
piaczi árt elérte volna, a’ legtöbbet ígérőnek 
eladattatnak ’s azonnal kimérettetnek. — Költ 
Nagy-Köveresen, febr. 19kén 1837.

A’ királyi polgári örökhagy ományu Nagy- 
Köveresi tiszttartói hivatal által.

L a ykh a rt János  , Tiszttartó. (3}

(2) Gärtner József dohány gyámok
árusboltja van Pesten a’ Servita-piaczon „M a
gyar C zim er,“  alatt ’s ajánlkozik igen jeles 
dohányaival, m iilyenek: debrŐi, faddi, verpe- 
léthi, r ib a i, végi esethneki,  vichnyédi kerti, 
Vaginái ’s más külföldi fa jták , mind a’ Jegju- 
talmasb szabott árakon. — Ugyan nála kaphat
ni a’ legfelkapottabb czigarókat és minden egyéb 
akármi néven nevezendő dohányzási készülete-
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k ét, különösen pedig valódi tajték-, porczellán
és fa pipákat, mindenféle pipaszárt, szurokkő* 
müveket, dohánytartókat, pipaállásokat és leg
újabb divatú bécsi sétabotokat.

Ezen kereskedésben kidohányzott régi taj
ték pipákat is megvesznek vagy uj árúk gyanánt 
által vesznek. (2 )

(2) Jószág és ház eladás. Tekin
tetes Pest vármegyében kebelezett Tinnye hely
ségében fekvő egy igen kellemes rész-jószág , 
—  valamint szinte Pesten, zöldkert- utczában 
501. szám alatt, egyemeletes ház eladandók. — 
Bővebb tudósítást vehetni az alólirttnál.

Éliás Is tv á n , hites ügyvéd, 
a’ kerepesi utón Megváltó patikánál. (3)

(2) Egy arany-pej hágó csődör
legszebb esztendejében, m. gróf Yiczay ménes 
nevelése, és ama hires angol csődör Mystri, leg
közelebb íaja, —  minden használatra béoktat- 
va, — eladó szabad kézből József napig. — Bő
vebb tudósítás szerezhető kerepesi utón 1342- 
dik szám alatt, a' ház gondviselőnél. (3)

(3) Felszólítás. A’ pesti priv. polgá
ri mészáros*czéh t. ez. földes urakat ’s mind azo
k a t, kik szarvas-marha hizlalással foglalatos
kodnak , azon hizlalt ökröknek ide Pestre való 
hajtására, ezennel félszólitja; mellyért az 
érintett ezéh magát kötelezi azon hizlalt ökröket 
levágni, a’ húst iimitatio szerint 14 krval 
1 mázsánál 3 apadással, — a’ fagygyut 
azonban a’ mint a1 szappanosok most 42 frval 
mázsáját, 10 jfo apadással véve szedik, rr- a’ 
bőröket pedig folyó áron, tüsténti kifizetés mel
lett által venni. Költ Pesten, 1837dik évi fe
bruárban. (3)

(3) Haszonvételek bérlése, a’
nagyméltóságu Gyaraki Grassalkovich ő her- 
czegsége gazdasági kormánya részéről ezennel 
közhírré tétetik, hogy e1 folyó esztendőnek mar
tins hónap' 6kán reggeli 9 órakor kezdve Ge- 
delló mezővárosában kormányi kanczelláriában 
a’ többet ígérőnek következő haszonvételek fog
nak haszonbérbe kiadatni, úgymint:

Vendégfogadók: Issaszegen és Kis-Bagón 
i:raság italaira, Kenderesen bérlő tulajdon ita
laira.

Korcsmák: Csik-Tartsán és Héviz-Györkön 
felesztendei borin érés , bérlő boraira.

Pálinkaház, korcsma és mészárszék együtt: 
Kartallon.

V ízi-m alm ok: Gedellői felső, alsó. __
Egerszegi. —  Bagi belső. — Héviz-Györki szá
raz malommal együtt. —  Kis - Szent - Miklósi 
malmok. Költ Gedellőn, íebruarius lődikén  
1837. (3) * 1 2 3 4 5 6 7 8 * 10

(3) A' nagyméltóságu királyi udvari ma
gyar Kamara’ Tokai uradalmi gazdálkodó tiszt
ség részéről közhírré té te tik , hogy e1 f  1837- 
dik esztendő martius hónap’ 6kán következő 
haszonvételek a’ Tarczali tiszttartói hivatal iró- 
szobájában szokott reggeli órákban három egy
másutáni esztendőre haszonbérbe kiadatni fog
nak , nevezetesen: .

Tokajban:
1. A' sóház általellenében lévő fekete sas 

nevezetű vendégfogadó
2. Ugyan ottan az úgy nevezett ispitály és 

keresztkorczinák haszonvételei.
3. Serfőzés és pálinkaégetés, a’hoz megki- 

vántató alkalmatos épülettel, eszközökkel, azon 
épület udvarain lévő két szárazmalom, valamint 
az úgy nevezett filagoria helyet az árendás ál
tal kibérlendő házban italok szabad mérése jus
sai a hoz tartozó ’s a’ gazdálkodó tisztség által 
a’ 3 esztendei folyvásti használására kimutatandó 
kaszálló réttel.

4. Tokajban és Kis Tokajban húsnak és 
szalonának szabados árulása jussa.

5. A’ tisztelt uradalmat a’ Tokái hat vásá
roknak két harmadrészben illető jövedelme.

Tarczalon :
6. Négy szabados vásároknak két harmad 

rész haszna
7. Hús és szalona áruitatás haszonvétele.

T. L adányban:
8. Italok szabad m érése, husvágatás, ’s 

ugyan ott a’ halászat jussai.
R akom azón :

9> Husméretés haszna.
Tímáron :

10. Italok áruitatása ’s husméretés jussai.
Melly haszonvételekre nézve az elhatáro

zott időben a’ fent megnevezett helyre a’ berle- 
ni kívánók elegendő készülettel ’s bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivattatnak. Költ Budán, 
febr. 13kán 1837. ( 3)
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(3) Birka és bárány eladás. Me-

zó Sz. Györgyön, Veszprém vármegyében, F e
jérvártól a’ Lepsényi utón órányira van egy,
m. Festetits uraság Dégi juhfajabeli, mintegy 
ötszáz öreg birka, és kétszáz egynéhány bárány
ból álló tökenyáj szabad kézből minden órán 
eladandó. Értekezni lehet helyben a’ tulajdonom 
sok tit. Karácsony uraknál. (3)

(3) Juhbélyeg, angol juhnyi- 
rő ollók ’s más egyébb vasszer 
készítmények jelentése- Azon köz-
te tszés, mellyet az a lu lirt, az általa föltalált 
juhbélyegekre nézve n y e rt, azon ujabbi jelen
tésre ösztönzi ő t , hogy nála mindegyre talál
tatnak illy nemű kész , és tetszés szerint ki- 
választhatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket 
m egrendelőknek, bármi nemű formában is ,  
gyorsan és jól elég tétetik azoknak megkészi- 
tése által. Hasonlóképen a ján lkozik , ló - é s  
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből 
is pontos szolgalatjával. Találtatnak az alul- 
irtnál végre még külön nemű villánygépelyek 
^Electrisirm aschinen) *? a1 champagner butel- 
iiákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol juhnyírő ollók. Az alulirt egyszer’smind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
te k , saját készítm ényei jövendőben az ő tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
Pesten, februariusban 1837.

Heisz Lorincz,
polgári vasszer-készítő m este r, úri u tcza, 

báró Brüdern házban« (3 )

(3) Czukor-répa-mag eladás.
Hogy mindazoknak szolgálhassak , kik jöven
dőben maguk szándékoznak ezukrot készíteni, 
külföldről legnagyobb ’s czukkorral legteljesebb 
fajta répa-magokat hozattam , ’s itt magam is 
a’ legkülönösb jóságu magokat termesztettem. 
Kaphatni ezen magokat a’ házi répa-ezukor ké
szítés gyakorlati tanító intézetében Pesten Leo- 
pold-városban 311 sz.a.az új-épülettel átellenben.

Linberger J. G. (3)

(3) A’ Nagy-Váradon, Várad-Velenczénés 
Várad-Várallján múlt évi június’ havában pusz
tított rémítő tűzvész által másfél milliónyi kárt 
vallottak’ némi részbeni könnyítése végett, a’ 
megyei Szépnem mintegy száz darabból álló 
ékmunkát ada át az alulirt Biztosságnak, hogy

azt sors által kijátszatván, a’ begyülendő pénz 
ama szerencsétlenek’ javára fordíttassék. Melly 
nemes ajánlatnak a’ kitűzött czélhoz segítésére 
ezennel minden emberbarátot felszólítván, kö
vetkezőket teszi közhírré a’ Biztosság.

1) A’ sorsok’ száma ötezer, nyerő pedig 
annyi lesz, mennyire a’munkák’ száma a’ hú
zás’ napjáig szaporodni fog. 2) A’ húzás törté
nik jövő Martius’ 27-dik napján Várad-Olaszi- 
ban, a’ bihari Casino teremében. 3) Egy sors
nak ára 20 kr. pp. 4) Sorsok találhatók Temes
váron  első alispán Dessewffy Antal, Gyulán  
főjegyző Novák A ntal, Aradon  főszolgabíró 
Török G ábor, Budán  helytartósági Protocol- 
lista Jakab István , Testen  Robicsek és Valero, 
K assán  hites ügy véd Kovacsóczy Mihály, D eb- 
reczenben  Szőllóssy János* K olosváro tt Barra 
Gábor, N agy Váradon  Angyalfy András, Fó- 
rad-Olasziban  Keszthelyi JJózsef uraknál. Költ 
V. Olasziban Jan. 26. 1837.

B ih a r Vármegyének a tű z  á lta l  
károsu ltak segéllésében m unkáló

dó B iztossága . (3 )

(2) Hirdetmény, a 1 nagyméitóságu
magyar kir. udv. Kamara’ rendeléséből ezennel j 
közhírré tétetik , hogy 1837dik esztendei mar- 
tius 30dik napján, Tarczalon a’ helybéli kir. 
kamarai tiszttartóságnál tartandó közönséges ár
verés utján a’ Tokaj kir. uradalom’ részéről kö
vetkező 1836dik esztendei termésű borok fog
nak a’ többet ígérőnek kész pénzért eladatni
u. m. hét hordó egy ’s két puttonos m ásilás, 
valamint 38 hordó Tarczali, és 1Ö hordó Tolcs
vai majorságbeli borok.

Kiknek tehát ezen borok’ megvételére ked- 
vok lészen, a’ fentirt helyre és időre ezennel 
hivatalosok. Költ Budán, febr. I4kén 1837 (3) 2

(2) A’ nagyméitóságu magyar királyi ud
vari Kamara" rendeléséből közhírré tétetik, hogy 
e’ folyó 1837dik esztendei martius 30dik napján 
Tarczalon a’ helybéli királyi kamarai provisora- 
lis épületben tartandó nyilvános árverés utján 
a’ Tokai királyi uradalom részéről következő 
borok fognak a’ többet ígérőknek kész pénzért 
eladatni, u m. I835dik eszteadei termésű 12 
hordó, és 25 átaiag két puttonos Tarczali 
aszú szőlő, valamint 571 Tarczali és 173 hordó 
Tolcsvai ugyan azon esztencVű közönséges ma
jorságbeli borok.

Kiknek tehát ezen borok megvételére szán
dékok lenne, a’ fennirt helyre ’s időre ezennel 
meghivatnak Költ Budán, febr. 13kán 1837, (3)



DC o )c

( 2 )  Hirdetmény. A’ nagyméltóságú
királyi udvari magyar Kamara’ rendeléséből ezen
nel közkirré tétetik, hogy a’ Diósgyőri koronái 
uradalom részéről folyó esztendei martius hónap’ 
13-dik napján Miskolczon a’ helybéli praefectu- 
si épületnél reggeli órákban tartandó közönsé
ges árverés utján, csak ugyan folyó 1837-dik 
esztendei november lső napjától számítandó ré
szint 6, részint pedig 3 esztendőre haszonbérbe 
következő haszonvételek fognak a’ többet igé 
rőknek kiadatni, u m.

Miskólcz városában a’ magyar korona és 
zöldfa czimü két nagy vendégfogadók.

Diósgyőr városában lévő bolt lakó épület
tel együtt.

Mezőkövesden egy bolt lakó házzal.
A’ Mezőkövesdi pálinkafőző ház és mé

szárszék.
A’ Yarbói, Szakáldi, Ujhuttai, Csabai, Ré- 

peshuttai, Fogai és Radistyáni helységekben a ’ 
korcsmáltatás joga (jussa).

A’ húsvágatás joga Parasznya, Varbó és 
Radistyán helységekben.

Kápolna helységében a’ korcsma és mé
szárszék.

Bábony helységében a’ korcsma és mé
szárszék.

Végre a Diósgyőri téglaház mellett lévő 
agyag-bánya, melly a’ porczellán-gyár szüksé
geire alkalmatos.

A’ kiknek tehát.a'most előszámlált haszon
vételek kibérlésére kedvök lészen, a’ fennirt 
napra, időre ’s helyre elégséges bánatpénzzel 
ellátva ezennel meghivatnak. Költ Budán, febr. 
13kán 1837. (3)

(5) Néhai B eregszászt P á l
n a k  s a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache m it den mor

genländischen  5 nebst einer E n t
w ickelung der N a tu r  * und m an
cher bishero unbekannten E igen
schaften derselben. L eipzig  1796. 
(214 lap negyedretben.) és

Versuch einer magyarischen  
Sprach lehre , m it einiger H in
sicht a u f  die türkische und  ande
re morgenländischen Sprachen . 
E rlangen  1797. (288 lap nyol- 
czadretben.J

Megszerezhetők a’ H a za i ’s 
K ü lfö ld i Tudósítások' szerkesztő  
h iva ta lánál zöidkert ( Kohlba- 
eher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 tör. pengő pénzben.

(3) Csokoládé-hirdetés.
A’ cs. kir. priv St. Veiti masina Csokoládé-gyár 
raktára Pesten a’ József piaczán, Sztirberny János 
Ferencinél, tisztelettel jelenti meg érkezését 
f r is , és nagy mennyiségben, az efféle, min
denhonnan nagyon keresett masina Csokoládé
ból, és egyszer smind a’ tisztelt vévőknek tud- 
tukra adja, hogy valamint vásár által, úgy azon 
kívül is , mindenkor fris és jól szerkezeti men
nyiséggel szolgálni igyekezend.

A’ fentemlitett, Sztirberny János Ferencz 
nagykereskedésében találtatnak azon kívül, a’ 
legjobb nemű Champagner borok is a’ legillen- 
dóbb áron. (3)

Pénzfolyamai: Becs, febr. 21 kén: 5 pctes statuskötelea. 
1{)5; 4 pctes 10“; 3 pctes 7 5 j |;  1820diki status köles. 
221* ; 1834diki 567(-f ; 2* pctes Becs városi bankó
köt. 6 6 t'7; bankrészvény 13701.

Dunavizállás: febr. 23kán: 4* 6/y 3'“ — 24kén: 5< 0" 
3"' — 25kén: 5' 0" 6'"

G a b o n a á r P e s t  ’s más  v i dék i v á r o s i nk p i a e z i n  p o z s o n y i  m é r ő j e vál tó  garasban .
f  b r .  1837 . b ú z a j k é t s z e .  | r o z s  | á r p a  | z a b 1 k u k n r . k ő l e s i l e h r  1837 b ú z a  k - l s z e . | r o z s  ( á r p a | z a b k u k u r . |  k ő l e .

4 é n  U ) o r  1 8 0 -7 2 I /.6 5 -6 0  1 5 2 -4 * 4 8 -4 5  j 3 5 -3 3 1 9 0 -8 5 1 -  j| ' 4 é *  D e b r e e z e n (1 2 0 -1 0 0 1  8 5 -7 3 | 70-6.3 | 65-(iO  ( 4 5 -4 0 í 9 0 -8 0 (1 * 5 -1 1 0

ßf» Ungbvár | 8 5 -8 2 1 7 8 - 7 4  | 5 2 -4 8  | 4 8 -4 *  | 4 * - f 6 | 7 4 -7 0 jiöó* M o s o n y j 1 0 8 -7 2  | 6 0 -5 0 ( 4 8 - 4 4  | 4 5 - 4 0  j| 3 4 -3 0 | 9 0 -8 0  | —

lO e n  N B e c * t e r . ] c | 8* -7 5 | 6 7 - 6 0  | —  || 5 5 -5 0  | 45 1 75 1 -  iI 7 é *  C j - B e e e e | 9 5 -8 5  j 8 0 -6 5 1 - — ( 5.5-50 75 j _

l l é n  M i f k o l c z  | 9 2 - 9 0 | 7 2 -6 8  | 5 5 -5 0  | 5 0 -45  | 30-25 | 9 0 - 8 0  (2 1 0 -2 0 0 ' j lS á n  S z e g e d | 1 0 0 -9 0  8 0 -7 0 1 70  I 56 i 50 | 90  | 1 00

l l é n  P é c s 7 5 -7 0 1 5 5 - 5 0  | 5 0 -4 5 1 55 | 35 75 —  !| i 8 á n  K o m á m n | _  . « 4 -6 4 | 4 8 -4 7  ( 4 4 -4 3  | 3 8 -3 6 8 6 -8 5  ( 8 3 -8 3

l l é n  G ló'r |  84-74 | 6 0 -3 4  | 4 3 -4 4 | 4 8 - 4 4  | 3 5 -3 4 | » 4 — 8U| —  [litert feb r- # 4éa (1 1 0 -1 0 0 , — j 53 -5 0  | —  | « 0 -3 4 j 9 0 -9 0  j 2 0 0
11 e n  Baja 8 7 - 7 i | 6 0 -5 0  | 50 1 «  1 33 1 8u 1 —  t



W *Z*I ’S K fU 'S lIU
T U D Ó S Í T Á S O K .

I » . szám . P e s t e n  szerd án  B öjtm áslió  Í jé n  l § 3 f .
Magyarország és Erdély (kinevezések; udvari gyász ; bécsi adakozások a’ váradi elégettek’ számára; n. enyedi casino; tűzveszély; 
zágrábi hírek; gőz hajózás; időjárás; halálozások; ’sat.) Ausztria. Nagybritannia (parlamenti viták; Vixen hajó- ügye ; pairek statisti- 
kája; Roos lord furcsa pere; O’ Connell’ és a’ dézma; tolvajszaporodás; hamis pénzverők; ’sat.) Francziaország (Damremont algieii 
kormányzó; az afrikai hadküldés felfüggesztetik; Aubry Foucault; Redarcs; ’sat.) Oroszország (fakereskedés gyarapodása.) Olaszor
szág (kegyelemadó, ’s büntetés-enyhítő végzetek.) Törökország. Portugallia (válasz-felirás ; Mercier halálra ítéltetik; Remechido; ’sat.)

Spanyolország (jovellanos társaság; farsangi víg élet Madridban; Iturraldc; ’sat.) Amerika.

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .
0  cs. kir. Felsége méltóztatott múlt évi de

cember 25kén költ k. k. rendelésénél fogva a* ko
lozsvári kir. lyceumban lévő orvos sebészi intézet 
osztályhoz, a’ három következő orvos urakat 600 
pengő forint fizetés mellett rendes k. közoktatók
nak kinevezni: J u d e n h o f f e r  Mihály urat a’ 
chirurgiai, közpathologia, therapia ’s clinica, S z ő c s 
József urat a’ különös pathologia, therapia ’s clini
ca, B r  u s z t Elek urat a’ barom orvosi és chyrur- 
gia forensis tanítói székére. Érd. Hir.

O cs. k. Felsége febr. 8d. legfelsőbb határoza
tában Küküllő vmegye’ főispányi helytartóját Hal- 
lerkői gróf H a l le r  Ig n á c z  urat ugyan azon vár
megye’ főispányává nevezni méltóztatott.

A’ bécsi cs. k. udvar néhai Fridrik Ferencz 
Mecklenburg- Schwerini nagyhgért febr. 23dikán 
tíz napig tartó gyászt vett-fel.

Nagy-váradi kanonok és apát úr Hohenlohe 
Sándor herczeg Bécs városában legközelebbi tartóz
kodása alkalmával sem felejt kéz vén-meg N. Vára
don múlt esztendő nyarán égés által Ínségre jutott 
szegény embertársairól, ezeknek számára a’ fels. 
cs. k. udvarnál következő nevezetes pénz-segedel
meket szerzett-öszve: A’ fels uralkodó császárnétól 
400 for.; a’ fels. özvegy császárnétól 400 for. ; cs. 
k. főherczeg Ferencz Károlytól 250 for.; Zsófia cs. 
k. főherczegasszonytól 200 for.; Lajos cs. k. főher- 
czegtől 250 for ; Károly cs k. fóherczegtől 200 fr. 
Marianne cs. k. főherczegasszonytól 20 fo r.; egy 
névtelentől 50 for.; ismét illyentől 10 for.; detto 
15 for.; öszvesen 1,795 for. ezüstben. Melly pénz
mennyiségét a’ nagylelkű herczeg a’ szűkölködők 
helyzetéhez alkalmazva Önmaga fogja kiosztani. — 
Áldás a’ nagylelkű adókra, és a’ fáradhatlan igye
kezető , szerencsétlen embertársait olly nemes lé
lekkel segíteni törekvő, s e’ tetemes pénzmennyi
séget öszveszerző herczegreis.

Zágráb. Városunk főbírája S t a i d a e h e r  Jó
zsef úr, azon^érderneiért, mellyeket az utolsó or- 
szággyőlésen, a’ magyar szabad kir. városokra néz- 

szerzett, midőn ezeknek jogait mély belátással j 
Első Félesztendő.

's hathatósan védelmezte , szabad kir. Eperjes vá
rosától tisztlb. polgárrá neveztetett.

Ottochaczban febr. 8dikán osztattak-ki azon 
aranyok, mellyek legfensőbb helyen az Izachich 
és Turia melletti ütközetekben magokat kitüntetett 
határőri katonák számára rendeltettek. Csollich ez
redes a’ vitéz határnokokhoz ez alkalommal lelkes 
beszédet tartott. Délben számos vendégeit gazdag 
ebéddel fogadá, mellyhez az arany-jutalmat nyert 
vitézek is hivatalosak valának.

P e s t .  A’ dunai gőzhajózás múlt hétfőn nyi* 
totta-meg ez évi pályáját. A’ „Nádor“ gőzös febr. 
27d. Pozsonyba, „Zrínyi“ pedig más nap Zimony- 
ba indultak-el. — A’ két várost Öszvekapcsoló ha
jóhíd is minél előbb be fog rakatni.

N. E n y e d  febr. lökén. A’ n. enyedi easino- 
nak tegnapelőtt u. m. februarius 13dikán tartatott 
közgyűlésében , a’ pénztár számbavétele alkalmával 
úgy jö tt-k i, hogy 1836. februariusa 13tól, 1837 
februariusa 12ig volt a’ casino — b e v é t e l e  : múlt 
esztendőről általjött maradvány 638 f. 10 kr.; rész
vényekből jött-be 1362 f. 30 k r . ; tánezos mulat
ságból tiszta haszon 382 f. 16 k r . ; kamatokból és 
biliárdból 333 f. 21 k r . ; öszvesen 2716 f. 17 kr. 
váltóban; — k ia d á s a :  könyvekre’s folyóírás ok
ra 401 f. 39 k r . ; száliásbérbe 250 f . ; szobák osz
tálya javítására 203 f. 51 k r . ; fűtés, világosftásra 
228 f. 35 k r.; cseléd fizetésre 230 f . ; bútorokra, 
és biliárd javításra 231 f. 23 k r . ; írószerek, me
szelés ’s egyéb elegyes költségre 64 f. 48 k r .; tőke
pénzzé tétetett 600 f . ; készpénzben megmaradott 
506 f. 1 k r . ; öszvesen 2716 f. 17 kr. váltó, mint 
volt a’ bevétel is. A’ megmaradott 506 for.ból, 
száz forint a’ magyar tudó» társaság tőkéje szapo
rítására , 406 forint bútor ’s szállásbeli kényelem 
nevelésére és magyar könyvek szerzésére rendelte
tett. Ezen utóbbi czélra vagyon szánva a’ casino- 
nak, még fizetetlen heverő, ’s a’ fentebbiekbe 
nem számított 214 forintja is — Az egyesület 
kamatoló tőkepénze jelenleg ezerhatszáz váltó fo
rint. — Casinoi hivatalokba, szavazatok többségé
vel választatva, ezek léptek; ig a z g a tó k :  Vajda 
Dániel, Váradi Sámuel, Gyújtó István , kik közűi 

I az elsőbb egyszersmind rendes elnök is. G a z d á v á :



,
Tőrök Dániel; j e g y z ő v é :  Fabian Dániel; p é n z- 
t á ru  o k k á :  Kovács József; v á l a s z t o t t s á g i  
ta g o k k á :  Szász Károly, Herepei Károly, Sipos 
Fái, Antal János, Farkas Sándor, Kemény István 
báró, Sárpataki János, Imre Miklós, és Horváth 
Ferencz lettenek.

R é t y e n febr 2kán estve nyolcz tehetős gaz
dák egyszerre fogyának-ki lakházaik , csűreik, ’s 
takarmányostól minden építményeikből. Házi bútor, 
eleség és gazdasági eszközök a’ tűz martaléki let
tenek. Juhok, sertések és igavonó barmok is égtek 
ólaikban, lehetetlen lévén a’ dühösen fúvó szél
vészben kinekkinek önélte megmentésén kívül 
valamit megszabadíthatni. A’ szerencsétlenek sorsa 
annál sajnálandóbb, hogy illy mostoha időben va- 
lamelly gonosz ember bosszúból égeté-fel vagyonu
kat. A’ gonosz többeket is tett czélul, a’ mit onnan 
gyaníthatni, hogy a’ megtörténi szerencsétlenség előt
ti estve, valamint az ezt követett napon is két
szer próbáItat*ott különböző helyeken gyújtás, de 
a’ melly szerencsére korán észrevétetvén, megfoj- 
tatott.

Háromszéken a’ tél szinte minden hó nélkül 
telik. Januarius engedelmes vala szinte martiusi ter
mészettel. Februariust keménnyé tévé a’ hirtelen 
16 fokra emelkedett száraz hideg, ’s a’ nehány nap 
óta dühösködő Nemere, Háromszék legveszedel
mesebb vidéki szele. — Egy véka búza piaczi ára 
36 váltó garas. A’ rozsé 23 garas.

Zágrábban febr. 20dikán inlázban halt-meg 
IMonyorókeréki Gróf E rd ő d y  K á r o ly ,  cs. kir. 
kamarás ú r , életének 44dik esztendejében.

Pesten múlt febr. 26dikán M o d r o v ic h  
Ig n á c z  hites ügyvéd úr meghalálozott.

Pest városa játékszínénél magán játszók Serva- 
czinsky Szaniszló ’s Wagner József, Kolozsvárt! a’ 
múlt héten (febr. 15.) három concertet adván, a’ 
számos'műkedvellő közönség tetszését különös mér
tékben megnyerték. W a g n e r  József már ez előtt 
is dicséretesen esmeretes volt az ide való közönség 
előtt a’ violoncellón mesterileg játszásáról, de Se r- 
v a c z in s k y  Szaniszló most lévén először e’ vá
rosban , meglepő vala a’ hegedűn való mesterjátszá
s a , mellyben tökéletesen kimívelt készségét, hang
jai tisztaságát, csak nem elfelejtette azon lélek teli 
kifejezés, mellyel az előadott darabok legmélyebb 
szellemét híven tolmácslá, ’s annak legkényesb vo
násait ’s árnyéklatait bámuló "hallgatói fűiébe va
rázsiá. Érd. Hir.

E g e rb ő l. Folyó évi febr. 23dikán főtiszt. 
Kovács Mátyás egri kanonok, ’s az itteni papneve
lőhöz igazgatójának névnapja estvéjére, saját laká
ban a’ kegyéből tápláltaiott tanuló ifjúság által „jó
tétemény’ kamatja“ czímü drama adatott-elő ; melly

-  ( 1

a’ számos úri vendégektől tökéletes megelégedés
sel fogadtatott. Ugyan ez alkalommal tisztelkedó 
öröm versek is osztattak-ki.

A U SZTR IA .
Bécsből febr. lökén így írnak: Itt igen terjed 

a’ náthahurutláz, de csak igen gyöngéd alakban 
kezdett mutatkozni. Öt napnál tovább nem tart a’ 
betegség. A’ vizvezetéshez, melly némelly külvá
rosokra nézve javaslatba tétetett, most már egész 
erővel hozzá fogtak. A’ linzi vasútnak tovább ter
jesztéséről is van szó.

N AGY BRITA N N IA .
Az alsó ház febr. 13ki ülésében Russell I. elő

adta bilijét az Irlandba behozandó szegényi törvény 
iránt. Beszéde két részre oszlott; az elsőben azt 
mutogató, milly hasznos Irlandra nézve a’ szegé- 
nyi törvény behozatala, a’ másodikben a’ törvény 
behozatalának módját fejtette-ki. Előre bocsátván 
az angol szegényi törvények történetét, így nyi
latkozott: Minden szegényi törvénynek alapelvo 
az, hogy a’ munkára alkalmatlan, vagy munkát 
nem kapható ügyefogyott gyámolítassék. Annak 
megtudására, ha a’ megjavított angol szegényi tör
vényt bevíhetni-e Irlandba, a’ kormány Nicholis 
urat Irlandba küldte, ’s e’ tapasztalt férfi azt jelen
té, bog)' ott nem igen nehéz, lenne az angol szegé
nyi törvénj t bevinni. Irland népessége a’ nehezen 
élhetés mellett is annyira szaporodott, hogy a’ melly 
dolgot Angliában egy munkás elvégzett, arra Ir- 
landban négy fordítatott; pedig nem mondhatni, 
hogy az irlandi munkások lomhák volnának. A’ 
földmívelő osztály, minden szorgalma mellett se 
táplálhatná magát, ha apró földjei nem volnának 
krumpli-termesztésre, miből következik , hogyné- 
ha majd két millió gyámoltalan ember van Irland- 
ban. Az irlandi nép nagy része alamizsnából él, 
melly évenként 700 ezer. sőt talán egymillió font 
sterlingFe is felmegyen. De a’ koldulás egészen kü
lönbözik a’ szegényi rendszertől, melly a' szorgal
m at, az alamizsna pedig a’ henyélést táplálja. Ide 
járul még az is, hogy szánakozás ébresztésére gyak
ran c alfa eszközök használtatnak. Irlandnak egy 
más nagy baja is orvosoltatnék a’ szegényi törvény 
által. A’ munkások ugyan is fizettetni fognak a’ ki
osztandó apró földekkel. Ha ezektől megfosztatnak, 
ügyefogyottakká’s gonoszságra készek lesznek. Ha 
kifizetnek, többen egyesülve térnek-vissza, az új 
bérlőket eluzendők. Innen származik a’ koldulás, 
gonoszság és a’ földbirtokosoknak egykedvűsége 
földjeik mívelése iránt, kik csak bért kapjanak, 
bérlőjik jólétével keveset gondolnak. A' bérlők con- i 
currentiája a’ bért is felemelte, ’s a’ tulajdont bi- ; 
zonytalanná tette. A’ tulajdon biztos nem lehet mun
kára szolgáló alkalom nélkül; ’s míg e’ lenne, a
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status tartozik gondoskodni az ügyefogj ottakról. 
Mocsárok kiszárítása, halászat, földmívelés eme
lése, mind meg ^unyi mező a’ munkások alkalma
zására; de elébb minden ügyefogyott osztályokat 
gyámolítani kell. Továbbá az jő kérdés alá, gyá- 
molítást csak a’ dolgozó házakban, vagy azokon 
kívül is kcll-e adni. A’ szegényi biztosság jelenté
se szerint a’ dolgozó házakon kívüli gyámolításnak 
káros következései lennének. Az is kérdés, valyon 
a** dolgozó házak czélhoz vezetnek-e. Itt az a’ ki
fogás tétetett, hogy bennük nem tarthatni fenyíté
ket. De Irland fenálló dolgozó és szegényi intéze
teiben az engedetlenségnek egy esete se jött-elő. 
A’ famíliák nemei ’s tagjai el vannak különözve; 
még is engedelmeskednek az irlandi szegények. A’ 
kormány terve ez : Ügyefogyott személyek gyámo- 
htassanak, de azért az irlandi szegényeknek áltál
jában nem leszen joguk a’ gyámolításhoz, mert 
még most nehéz lenne közönséges segedelmet nyúj
tani, mivel 10— 15 dolgozó háznál több nem állí- 
tathatik-fel. Gondoskodnunk kell, hogy e’ dolgo
zó házakba eleinte felettébb sokan ne tóduljanak, 
’s a’ próbatétel meg ne bukjék, mielőtt sikerülne. 
A’ felvigyázók évenként, először ugyan a’ grófsá
gi adózók, jövendőben pedig a’ szegényi adót fize
tők által fognak választatni. Hivatalnál fogva sen
ki se tagja e1 collegiumnak. A’ papok ki vannak 
zárva, mert miattuk könnyen versengések támad
hatnának. Csupán világiakból fog állani a’ collegi
um. Minden hitvallású papok Ígérték eg) ütthatá- 
sokat. A’ felvigyázók a’ jószágok évi jövedelmé
hez képest fogják az adónak felét a’ földes urakon, 
másik felét a’ bérlőkön megvenni. 10 ftot fizető 
bérlők nem adóznak, ’s szavazattal sem bírnak a’ 
felvigyázók választásakor. A1 földesurak ’s bérlők 
több szózattal bírnak, ha földbirtokuk becse bizo
nyos mértéket felülmúl. Az egyetemes felügyelet 
egy középponti collegium kötelessége, melly két 
v agy három , ez üg) ben jártas angol szegényi biz
tos által fog szerkesztetni, ’s az angol középponti 
collegiummal mind'g kapcsolatban leend. 100 ke
rület fog alkottatni, ’s mindenikben egy dolgozó 
ház , 800 lakossal, felállíttatni. A’ dolgozó ‘házak 
építésének költségei 700 ezer ft. sfgre számitatnak. 
Arról szólani, hogy a’ szegények statusépítmények
nél is foglalatoskodlassanak , itt nem lenne Ív lyén. 
A’ kivándorlásra nézve mi készek vagyunk mindent 
elkövetni. A’ kikötőkben ügyvivők fognak nevez
tetni, ’s ha a’ kivándorlani akarók elegendő szám
mal lesznek, elszálitásukra a’ kormány költségén 
hajók rendeltetnek. Remélhetni, hogy ha a’ ki
vándorlók ügyesek, azon gyarmatok lakosai, niel- 
lyekbe költöznek, míg a’ köztük kiosztandó föl
dek megmíveltetnének, élelemszereket szolgáltat

nak nekik. Ezeknek kifejtését azonban későbbre 
halasztóm; ezek nem teszik részét a’ bilinek, melly 
csak a’ szegények gyámolítását tárgyazza. — Vég
re mondá a’ nemes lord, hogy ez egész mív et okos 
népnevelés által kell megkoszorúzni. A’ ház mind 
két részéről örömüket jelenték a’ tagok, hogy a’ 
kormány ez ügyet fontolóra vette, és ámbár sir Ro
bert Peel, Stanley 1.és O’ Connell úr némelly egyes 
részek változtatását szükségesnek vélek, de az egész 
terv kivitelét mindnyájan kívánták. O’ Connell úr 
nevezetesen így nyilatkozott: ,,A’ szegényi törvé
nyek jótékony hatásáról én nem gondolkozom olly 
hő véralkattal, mint a’ nemes lord. Mindazálíal 
nem kétlem , ’s enmagamért jót állok, hogy az ir
landi földes urak köteiességöknek tekintendik e’ 
törvények létesítését segíteni. Azonban a’ nemes 
lord nem egész kiterjedésében fogta-fel a’ b a jt, 
mellyen e’ bilinek segíteni kellene. Irlandban ugyan
is 100 dolgozó házat akar fel ál lé áru , mellyekben 
egyenként 800, öszvesen 80,000 személy férne-el* 
ügy de 505 ezer szegény találtatik Irlandban, ’s 
300 ezer font stg. bizonyosan nem elég az évi költ
ségekre. Én tehát a’ czél jobban elérhetésére majd 
némelly módosításokat javaslándok, ha a’ bili biz
tosságban fog vitattatni. De a’ szegényi törvény 
lassankénti behozatalának határozottan ellenmon
dók ; ez csak hosszítani fogná a’ bajt, melly ab
ban áll, hogy az alamizsna, meilyet most kapnak 
a’ szegények, megtagadtatnék tőlük , mielőtt a’ bili 
jótéteményiben részesülnének. E’ rendszabálynak 
egyik czélja, meggátolni a’ háborgásokat; de ha a’ 
segedelem csak egy kerületben kezdetik-el, más 
kerületekben nem éppen ez által fog-e háborgás 
támasztatni? E’ terv feletti puszta beszélgetés is 
meg fogja csökkenteni Irlandban az alamizsnálko- 
dás hajlandóságát, pedig az alamizsnát pótló adót 
még majd csak későbben lehet beszedni. De ha 
elfogadtatik is a’ rendszabály, Irlandot ’s lakosai
nak charakterét kevéssé esmernők, ha az elfoga
dástól várnók a’ csendesség visszaállását. Szülék 
és gyermekek közt az egész világon sehol sincs olly 
erős szeretet, mint Irland dolgozó osztályainál. De 
a’ pillanattól fogva, mellyben az irlandi szegényi 
törv ény keresztülmenend a’ törvényhozáson, meg
gyengül ez érzet, ’s Irland mindenütt békétlenség 
színhelye leend, ha a’ rendszabály egyszerre egész 
kiterjedésében fel nem állífatik. Egyébiránt örülök , 
hogy a’ nemes lord felhagyott a’ gondolattal, mi
ként valaki a’ szegényi adó által foglalaíoskodtaf- 
nék ; ennél fonákabb szándék nem lehet; Irland- 
nak egy negyed része mív eletlen, de mívelhető 
föld. Valyon a’ kezek, mellyek ezt eszközölhet
nék, szegényi házban henjéljenek-e? vagy talán 
azt hiszik , hogy a’ szegényi ház legjobb hely a’ do-
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loghoz kedvet ébreszteni? Egyébiránt próbát kell 
tenni, miután valamennyi szegényeken segíteni nem 
lehet. Egy javaslat, mellyet tenni akarnék, itt 
nem igen kedvezőleg fogadtatnék, ’s még kevés
bé egy más helyen, a’ mint itt egy bizonyos helyet 
jelelni szoktak (kaczaj); e1 javaslat az, hogy Ir- 
landon kívül lakó földes urak két annyi szegényi 
adót fizetnének, mint a’ benlakók, kik sok sze
gényeknek adnak foglalatosságot, saját hasznuk 
nélkül, csupán gyámolítás okáért. Magam is esme- 
rek bizonyos Smyth urat, Youghal mellett, ki 
mindig 7—800 szegénnyel dolgoztat; már az illy föl
des urak miért hordoznák a1 szegényi adó terhét 
éppen olly mértékben, mint a’ távollévők, kik az 
jország szegényeinek semmi foglalatosságot sem ad
nak? Sokan azt is hihetnék, hogy Irlandban a’ 
szegényi törvény az angol munkások javára szol- 
gáland az által, hogy az irlandi munkások majd 
otthon fognak maradni. Korán se; most aratáskor 
csak nőtlen irlandi munkások mennek Angliába; 
de majd a’ szegényi törvény uralkodásakor nősek 
is elmennek velők, tudván hogy háznépok otthon 
gyámolítatik. Továbbá kérem a’ házat, fontolja- 
meg újra a’ kivándorlás kérdését. Hagyjátok ki- 
vándorlani a’ munkatehetőket, vegyetek nek'k föl
det, ’s ők munkájok által rövid időn képesek lesz
nek még többet is szerezni; illy módon 50—100 
ezer szegényt lehetne élelemmel ellátni Csak így, 
esak a’ kivándorlás rendszerének és a* dolgozó há
zaknak összekapcsolásával lehető a* sikeres orvos
lás.“ — Ez ülésben Staífordra nézve új követválasz
tás parancsoltatott. Hansard konyvnyomtató ügye 
is előfordult, ’s Russell 1., a’ szónok és némelly 
tagok hibásnak ’s a’ ház szabadalmait sértőnek nyi
latkoztatták Denman lord-főbíró Ítéletét.

De Roos 1. híres pere a’ királyi törv ényszék 
előtt febr. 13kán fejezteteít-be, azaz a’lord, vádjá
val , mintha Cumming úr és Satirist h írlap, őt csa
lárd játékosnak állítván, becsületét megsértették 
volna, elutasítatott, ’s a’ jury által egész világ előtt 
csalárd játékossá bélyegeztetett. Ez ügy leirhatlan 

' figyelmet ébresztett London társasági köreiben. A’ 
jury tanúvallomások által világosan bebizonyított 
dolognak vévé, hogy ő lordsága hüvelykujjának 
hosszúra növesztett körmével jegyezgette- meg 
whistben a’ honneuröket. Mikor a’ kártyákat osz
totta, rendesen igen köhögött, ’s a* széken hátra 
hajolván, kezeit, mintegy nem akarva, a’ szüksé
ges hocus pocus v égett, asztal alá eresztő. De Roos
I. régi nemes família ivadéka, e’ sokáig gyakorlott 
praxis által évenként 2— 3000 guineet nyert. Az 
angol „high life-nek“ szégyen-részei, mellyek a* 
nemes lord néhai játszó társainak tanúv allomásaik 
által fedeztettek-fel, és a’ mellyekre az attorney-
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general , sir J. Campbell, a’ szerencsétlen vádló 
ügyésze, komoly fenyítő szavakkal utalt, az angol 
társaságnak ama köréből jeles vonatokat közlenek 
uzonyos magasztalt erkölcsi rajzolatokhoz, mellye- 
<et nagyítottaknak akartak tartani. De Roos 1. to- 
ry ,  ’s pártjánál némi tekintetben állott, miért a’ 
jenyomás annál érzékenyebb.— A’ M. Herald mond- 
a, hogy minden társaságokban, hol kártyát játsza

nak, egy felügyelőt szándék nevezni, ki a’ játszó 
tagok hüvelykujjairól a’ körmöt lemetélje. Broug- 
lam 1. hihetőleg ezen eset miatt lépett-ki a’ Broo- 
íe- klubból.

De Roos lordnak Cumming úr elleni perében 
a’ királyi törvényszék által hozott felmentő ítéletet 
illy észrevételekkel kíséri a’ Courier: A’ közönség 
nem mindenkor pillanthatott-be a’ város nyugoti ré
szének tásaságaiba, ’s illy tanuságos, noha borzasz
tó rajzolat még ritkábban táratott élőnkbe. A’ köz 
szóbeszéd, hogy ha a’ gazemberek Összevesznek, 
a’ becsületes emberek sajátjokhoz ju tnak , ez eset
jen haszonnal alkalmaztatott, ’s a’ tisztelet, mel
lyet e’ nemes játékosok és szerencsevadászok cső
cseléke követelni merészel? az illő mértékre fog 
lebilleni. Hogy azon férfiak, kik évenként illy mó
don 2—3000 ezer guinet nyernek — mi után , mint 
a’ főügy véd mondá, a’ legszerencsésebb ügyésznek 
’s orvosnak is nyála futhatna — tapasztalatlan ifja
kat fejnének-meg, állítaui nem akarjuk; de azt se 
mondhatják, hogy e’ summát tapasztalt s több mint 
félig megbukott társaik zsebeiből húzzák ki. Aláva
ló játékházak pokloknak neveztetnek, ’s időről idő
re eltöröltetnek; de Graham-klubb féle társaságok 
érintetlen maradnak, ’s ezeket senki se meri tör
vényesen üldöztetni. ’sat.

Londonból febr. Okán (az alig. Zeitungban) így 
írnak a’ Vixen hajó ügyében: Vixen elvételének 
semmi komoly következése nem leend. Az orosz 
kormány nagy kereskedési engedményeket adott 
nekünk, ’s e' csekély esetért vele összeháborodni 
nagy hiba lenne. Az orosz kabinet ugyan fel fog szól- 
Iítatni a’ hajó visszaadására, de ha ennek khánt si- 
kere nem leszen, semmi más lépés nem tétetik. Ha 
Oroszországgal meghasonlanánk, kereskedésünk 
nagy veszteséget szenyvedne, mert az orosz biro
dalom egész kereskedése angolok kezében van. 
Oroszországban minden ipari és kereskedési intéze
tek angolok, v agy az ő pénzök által állítattak-fel; 
és í iy  a’ császár, megh sonlás esetében könnyen 
nagy kárt okozhatna. Itt ugyan közönségesen ide
genkednek Oroszországtól, de a’ jobb gondolkozá
snak sajnálják, hogy a’ Vixen merész vállalata illy 
peres kérdést támasztott. Meg kell jegyezni, hogy 
Bell ház vagyona megcsökkent, ’s a cserkeszekkel
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azért akart kapcsolatba jő n i, Iiogy pénz-viszonyait 
rendbe hozhassa.

Marylebone választóji Hume urat, most Mon
mouth parlamenti követét felszólították, hogy ha a’ 
parlament eloszlatik,Mary!ebonebanIépjen-fel mint 
kanditatus, mit ő meg is ígért, de csak úgy, ha ez 
által szakadást nem okoz a’ reformerek közt.

Egy skócziai hírlapban ezt olvashatni: ,,A’ 
pairek 1835ben Sharpe által kiadott jegyzékét pon
tosanátnéztük, hogy kitudhassuk, hány pairiczím- 
zet haladja-túl 1760ik évet, mellyben III. György 
thrónra lépett. A’ következés czí 21 herczeg közül 
5 , 19 marquis közül 18, J08 gróf közül 58 , 17 
viscount közül 13, 185 báró közül 153 neveztetett 
1760 év óta. Skócziai pair van 16, irlandi 28 ’s 
c' közül 25, 1760 óta neveztetett. És így 394 pair 
közül 272 a1 közelebbi 73 év folytában neveztetett- 
ki. Hol van tehát az ezer éves k o r, mellyel sir R. 
Peel a1 britt pairségnek dicsekedett.

Londonban egy pár hónap óta igen szaporod
nak a’ tolvajok. Az utczákon nem csak ügyes zse- 
belőktől, hanem erőszakos rablóktól is félhetni, 
kik az embereket leütik, ’s úgy fosztják-meg. En
nek két oka van: egyik az , hogy a’ rendőrök csak 
a' halált érdemlő gonosztevőket fogják-el, kikért 
40 ft. stg. jutalmat kapnak, a’ kisebb tolvajokat pe
dig fel sein veszik. Másik ok^a’ kemény törvény, 
melly m ia tta ’ ju ry , ha a’ bűn bebizonyítatik is, 
ártatlannak mondja a’ bűnöst, mivel csekély vét
kekre is halál van szabva, vagy ha vétkesnek ítéli 
i s , sokszor megkegyelmeznek neki.

O' Connell úr teljességgel nem akar jószágai
ból tizedet fizetni, miért a’ dublini kincstári tör
vényszék, Mountifprd Longfield nevű pap kívánsá
gára, Kényben lévő jószágait lefoglaltatta, ’s a’ 
panaszló fél részére parancsolá igazgattatni, míg 
annak követelései a' költségekkel együtt kielégí- 
tetnek.

A’ főtáborszermester még nov. 14kén kiadott, 
a’ hírlapok által csak most közlött rendeletében ro- 
szalta némelly tisztek viseletét, kik vallási kétség 
m iatt, a’ közös asztaltól, ’sátaljában bajtársaik tár
saságától elvonják magukat. Vallási véleményéért 
’s érzetiért ugyan senkit se akar bántani, de a’ tisz
tek együttevését és jó pajtásságát a’ tiszti kar te
kintetének ’s derékségének nevelésére lényegyes 
eszköznek tartja, ’s e’ tiszteket annak meggondolá
sára figyelmezteti, valyon nem jobb lenne-e a’ szol
gálatot oda hagyniok. Az egyediilevést és magá
nyosan élést többé nem is szenyvedi, ’s a’ melly 
tisztek e1 mellett maradnának, várhatják, hogy egy- 
egy magányos állaspontra fognak áttéíetni.

Londonban a’ rendőrség febr. 13kán egy egész 
banda hamis pénzverőket fedezett-fel. A’ műhely

ben hat asszonyt lepett-meg, kiknek egyike éppeít 
érczet olvasztott a’ tűznél olvasztó kalánban, má
sik kezében pedig egy shilling mintáját tartá. E’ 
banda a’ rendőrséget egy másik bandának is nyo
mába igazította.

India honi hadseregének számára két érdem
rend alapítatott. Egyik a’ britt-indiai rend , melly el 
a’ benszülött jeles érdemű tisztek, másik egy ér
dem-rend, mellyel a’ vitézebb seapoyk jutalmaz
tatnak.

A’ franczia bank kedvezőleg rajzolt viszonyai
val éles ellenkezésben van a’ nagy lárm a, melly a’ 
részvény-bankok ártalmáról Angliában hallatszik. 
A’ kormány biztosságot neveztetett e’ tárgy meg
vizsgálására. A’ John Bull így szól: „Földes urak, 
tőkepénzesek, kézmívesek , pénzváltók, kereske
dők , hajósok meddig fogják még nyugodtan néz
ni, a’ kincstár kanczellár ja, gyermeki együgyőség
gel, miként bocsátja szélnek az ország legjobb érde
keit í Spring-Rice úr valamit hallott beszélni a’ rész
vény- bankokról, ’s mindjárt vizsgálatot javasla. 
Egek! minő tanácsnokaink vannak. lm e’ jó , ked
ves , ártatlan férfi azt mondja, hogy ő nem ellen
sége a’ részvénybankoknak, a’ másik pedig (Pou- 
lett Thompson) egész leereszkedéssel engedi-meg, 
Jiogy a’ törvényhozás közbeléphet, mert bankje
gyeket kiadni, annyi mint a’ pénzverés királyi jo
gában részesülni. Helyesen Thompson úr ! példának 
okáért nehány hamis papiros-pénzcsinálót csak fel 
kell akasztatni. De Anglia követei, ti csak leront
hatjátok a’ társasági részvény bankokat, vagy pe
dig elnézitek, mikentrontják-leezek a’ monarchiát, 
más alternatívátok nincs. Részvénybankok és mo
narchia nem állhatnak-fen egymás mellett. Az el
lenvetésre: „hiszen az angol bank is csak részvény
bank!“ így felelünk: Bölcs férfi, az igaz. Hajó csak 
hajó, de a’ vihart jobban kiállja az, mellynek ügyes 
népe van. Hogy Anglia bankja több mint részvény
bank, megbizonyította e’napokban , midőn az egész 
ország részvénybankjait egyedül maga vállainhord- 
ta-ki a’ vízből. Ha az angol bank ravaszkodnék ’s 
csalfaságokat követne-el, nem nyomozást, hanem 
egy kis lynch-törvényt javaslanánk. Ti Ausztráliá
ba küblitek a’ szegény embert, ki egy hamis fillért 
forgásba hoz, a’ millió fontokat képező csalfa pa
pirosokat pedig akadály nélkül hagyjátok forogni. 
Valyon keményebben kell-e bánni azzal, ki rézből 
minek van valami becse, csinál hamis pénzt, mint 
hamis papiros-pénzcsinálóval, a’ mi semmit sem 
ér ?

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
Aubry Foucault ú r , a’ Gazette de France fi - 

leletes szerkesztője, ki egy korábbi ítélet köveik - 
zésében most is St. Pelagieben ül fogva, febr 11-
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kén egy görzi czikkelyért, a’ seinei eskiittszék ál
tal ismét három hónapi börtönéé és 1500 fr. bírság
ra ítéltetett.

A’ Gazette des Tribunaux Uzésból írja: hogy 
Redarés nevű orvos tudománytanuló Connauxba 
menvén , társaitól ünnepélyesen fogadtatott, *s ez 
alkalommal azt nyilatkoztató, hogy ő Meunier mel
lett á llt, mikor ez a’ királyra lőtt. „Azon harmincz- 
öt közé tartoztam, úgym ond, én is, kik Lajos Fi
lep megölésére összeesküdtek; de én csak a’ Ild ik  
számot húztam-ki; ha én tartóm a’ pisztolyt, nem 
hibáztam volna-el őt.“ Ez bejelentetett a’k. ügyvéd
nek , ki Redarést Uzésbe vitette. Redarés nem ta
gadta nyilatkozását, hanem azt csak kérkedésnek 
állította.

A’ Moniteur e’ királyi rendeletet közli: „De- 
nys Damrémont gr. ’s generálhelytartó, Clauzel 
marsai-gr. helyett az északafrikai franczia birtokok 
főkormányzójáv á neveztetett. E’ rendelet végrehaj
tása a’ hadministerre bizatik. Paris, febr. lUkén 
1837. Lajos Filep. Bernard.“

A’ Journal du Commerce febr. 16kt tudósítá
sából az jő-ki, hogy a’ Constantine elleni új expe- 
dilio felfíiggeszietett. A’ touloni parancsnok ugyan 
is febr. 12kén illy tclegraphi üzenetet kapott a1 had- 
ministertől: „A’ seregesapatok Bonába szállítása 
újabb parancsig fölfüggesztetett. Parancsolja-meg az 
ú r , hogy az indulóban lévő seregcsapatok marad- 
janak-vissza. Ila  a’ két hajó, mellyek az úr jelen
tése szerint ma valónak Bonába indujandók, már 
elevezett volna, a’ tengeri ispánnyal tüstént gőz
hajót küldessen utánna, ’s hivassa-vissza Toulon- 
ba.“ — E’ rendeletre az adott alkalmat, hogy észa
ki Afrikában sok helyen kiütött a’ pestis.

Febr. löki párisi hírlapok szerint Schramm 
generált a1 hadi osztálynál Cuhiéres generál váltand- 
ja -fe l; mert Schramm generál, mint alsó rajnai kö
v e t, a’ helyéről elmozdított Yoirol generálhelytartó 
mellett egy előterjesztvényt aláírt. Azt is hirlidék, 
hogy Lobau marsait a’ párisi nemzeti őrség parancs
nokságában Orleans hg. fogná felváltani.

A’ Memorial des Pyrénées így nyilatkozik az 
eleségek Spanyolországba szállítása ellen közelebb 
kiadott tilalomról: “„Igen jó kútfőből tudjuk , hogy 
a' carlista hadsereg jövő aratásig el van látva ele- 
séggel; egyébiránt mások minden esetre fognák azt 
szolgáltatni, a’ minek szolgáltatása nekünk megtil- 
tatott. Nem való dolog-e , hogy ez előtt nehány 
nappal egy hajó, amerikai lobogó alatt, dohányt vitt 
a’ carlistáknak? Nem olly megbízással boisátatott- 
e vissza e’ hajó, hogy ismét sót szállítson nekik? 
Nimsenek-e erős okaink hinni, hogy ez angol hajó 
volt ? Ila  az angolok már dohányt :s szolgáltattak 
a’ carlistáknak, nem fognak e’ más eleséget is, ha

kéretik, szolgáltatni? Más részről nem igaz-e az is, 
hogy m i, rendeletek kormánya alatt lévők, sót nem 
szólíthatunk Spanyolországba? Továbbá nem igaz-e, 
hogy nálunk bőséggel van só , ’s e’ czikk kivitele 
nagy hasznot hozna a* termesztőnek a’ fogyasztók 
kára nélkül? A’ carlistáknak tehát angolok ’s ame
rikaiak sót küldöznek 9 mi pedig meg vagyunk foszt
va a’ haszontól, hogy a’ hegyen túl valamit kiild- 
hetnénk.“ — Az érintett kiviteli tilalomról a’ kö
vetkamarában is volt szó, mikor a’ pyretúiusi ha
társzéleken a’ vámvonal megerősítésére kért (’s 
meg is adott) pótlékköltség forgott vitatásban. Du- 
gabé úr igen kikelt e’ tilalom ellen, melly a’ car
listáknak keveset á r t , a’ határszéli megyék keres
kedését pedig tönkre teszi. Mauguin úr is hasonló
képen nyilatkozott, ’s többek közt a’ biztossági tu
dósítónak saját szavaiból kiemeléa’ vallomást, mi
ként a’’ vámvonalat azért is szükséges megerősíte
ni , hogy az angol árúk a’ pyrenäusi határszéleken 
be ne iopathassanak Francziaországba.

A’ Moniteurben következő telegraphi üzenetek 
olvashatók: I ) A' tengeri praefectus a’ tengeri mi- 
nisterhez. Toulon febr. 14d. Algierből hallom, hogy 
a’ bonai fellegvár jan. 30d. reggelén a’ levegőbe 
röpült. Minden lakok, és erősségek e’ fellegvárban 
Öszveomlottak. 500 őrkatonából, kik benne voltak, 
100 az omladékok közt lelte halálát; 200 megse
besült. A’ kár egy millióra hecsidtetik. A’ várost 
nem sok baj érte ; de több ház megrázatott. 2) A’ 
tengeri praefectus a’ hadministerhez. Toulon febr. 
15d. Rapatel generál megbízott, hogy Önnel a’ kö
vetkező üzenetet közölném: Algier febr. 6. A’ bo
nai fellegvár puskaportára jan. 30d. reggelén leve
gőbe repült; az erősség lakásai szét omlottak ; 108 
katona elveszett; 192 megsebesült. A’ lőportárban 
6998 kilogramme por volt, és egy millió kész töl
tés ’sat. Rónában és Algierban minden rendszabá
lyok megtétettek, hogy e’ szerencsétlenség ked
vetlen következményei kikerúltessenek.

A’ Parisban tartózkodó brasiliak közül egyot 
se fogott - e lő , a’ náthahurutláz, ’s ők azt állítják, 
hogy e’ Brasiliában igen közönséges betegségnek 
első jelenségre mindjárt könnyen elejét tudják ven
ni. Ha ugyanis fej- vagy torok-fájással járó huru
tot kapnak, azonnal ágyba fekszenek, nehány po
hár puncs megivásával jól párolgásba hozzák testü
ket, ’s reggelre a’ bajnak minden nyoma ele
nyészik.

A’ Moniteur ellenmond némelly hírlapok azon 
előadásának, mintha a’ constantinei expeditio fel- 
fiiggesztetett volna. — Meunier csak ugyan kivál
tó társait, kikkel sorsot húzott a’ királyra lövés 
iránt. Henry csizmadia és Serre asztalos azok. — 
Az influenza Parisban szűnt; Belgiumban pedig még
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a*' galambpostát is megakasztá, — minthogy a" le
vélhordó galambkákat is meglepő a’ grippe.

O R O SZO R SZÁ G .
Pftersburgi hírlapok szerint Oroszország fake

reskedése szemlátomást gyarapodott. 1833ban 7 
millió 69 ezer 278 rubel árú fa vitctett-ki, 1835- 
ben pedig 9 millió 151 ezer 35 rubel áru. Hamu
zsír kivitetett 3 millió 98 ezer 37 rubel értékű, 
kátrány 483,174 rubel áru , faszerek 40,576rubel
ért. E’ czikkekből Angliába vitetett 4 mii. 695 ezer 
203 rubel áru fa , és 303,753 rubel áru hamuzsír; a’ 
többi Burkusországba, Hollandba , Francziaország- 
ba, Dariiába, Hamburgba, Lübeckbe, Brémába, 
Ausztriába, Spanyol-, Olasz-, Tö;ök-, Görögor
szágokba és Amerikába vitetett. Legszembetűnőb
ben emelkedett a’ fakereskedés Riga kikötőjében, 
honnan 1835ben 214 hajó evezett-el, 2 mii 893 ezer 
920 rubel áru fával; továbbá a’ fekete tengeren. 
Ismail és Reni Moldvából Spanyol-és Olaszorszá
gokba küldözik a’ fát, sőt Cherson és Odessa is, 
noha vidékökön egy szál fa se terem , nagy fake
reskedést űznek, a’ K iew , Tschernigow és Lithau 
kerületekből a’ Dnieperen és Búgon leszálított fák
kal;

O L A SZ O R SZ Á G .
A1 Giornale del Regno déllé due Sicilie jan. 

26káról két királyi végzetet közül, mellyek király 
O Felsége és Maria Terézia cs. főherczegasszony ör
vendetes házasságuk következésében adattak-ki, ‘s 
az ország törvényszékei által testi büntetésre vagy 
birságra ítélt vétkeseket vagy egészen felmentik a’ 
büntetés alul, vagy pedig enyhítik büntetésüket ; 
de ezen amnestiából ki vannak zárva a’ tolvajok, 
orgazdák, pénz- ’s oklevél-hamisítók, rágalmazók, 
hamis tanúságot tevők ’stb.

A’ Giornale del Regno déllé due Sicilie Nápol- 
ból febr. 7kéről ezeket írja: „Lebzeltern gr. kirá
lyi udvarunknál Ő cs. k. ’s apostoli Felségének 
rendkívüli követe ’s meghatalmazott ministere, 
febr, 4ke estijén ünnepies bált adott palotájában. 
0  exceájáról tudva van, minő jó ízlettel s elmés 
intézetekkel tudja az illy alkalmakat elrendelni ; de 
mit eddig a’ szobák ünnepies díszítésén, a’ frisitők 
kiválasztásán, és a’ királyi személyek ’s válogatott 
vendégek számára terített asztalok pompáján csu
dáim lehetett, a’ mostani fény mind azt igen fe
lülmúlta. Jelenvoltak ez ünnepélyen a’ status mi- 
nisterek, diplomatái kar tagjai, a’ k. udvari kar 
föjei, az udvari lovagok ’s dámák, a’ főváros elő
kelőbb személyei, és sok jeles idegenek. Neveié 
a’ mulatság fényét király ’s királyné, az özvegy 
királyné Ő Felségök, Syracus gr. Salerno hg. és 
hgné jelenléte, kik az este gyönyöreiben részt is

vettek, ’s a’ többi kitűnő vendégekkel igen leeresz
kedve beszélgettek. Élénk ’s díszes tánezok jele- 
síték az ünnepélyt, mellynek csak reggeli 4 ’s 5 
óra közt lón vége.

TÖ RÖ K O RSZÁG .
A’ török statusújság jan. 29kén két nagyúri 

parancsot bocsáta közre. Az első az ötszöri imád
ságot parancsolja a’ moscheekban rendesen elvégez
n i , mivel ez főparancsa az üdvözítő vallásnak , V  
a’ kik ezt pontosan teljesítik, mind a’ két világon 
boldogok lesznek, a’ kik áthágják, mind itt, mind 
a’ más életben ínséget sanyaruságot szenyvedénd- 
n ek , és a’ fővárost sujtoló pestisnek ’s tűzveszé
lyeknek erkölcsi oka is egyenesen ezen ájtatosság 
elmulasztásában fekszik ; azért is a’ nagyúr körében 
lévő személyek tartoznak imamokat fogadni lakja
ikba, a’ kik pedig imamot tartani nem képesek, 
mihelyt az imádságra hívó szót hallják, kötelesek 
a’ közelebbi moscheeba menni, különben ha könyör
gés idejekor az utczán találtatnak , ’s moscheeból 
kimaradásuknak lielyes okát adni nem tudják, a’ 
tiszthatóság által meg fognak fenyítetni. — A’ má
sodik parancs az ötszöri mosdást parancsolja. — 
Továbbá jelenti a’statusujság, hogy a’ sultan Mek
kában ’s Medinában a’ romladozott épületeket kija
vítana, pompás új kárpitokat, számos lámpákat, 
arany ezüst lánezokkal, csináltatott, azimámoknak 
’s minden vallás-szolgáknak nagyobb fizetést adott. 
Az ez iránt költ Chatti-scherifben szerencsésnek 
nevezi m »gát a’ sultan, hogy e’ rég óhajtott tervet 
végrehajthatta, ’s nem talál szavakat a’ mindenha
tó eránti hálájának kifejezésére, hogy őt képessé 
tévé a’ vallás iránti tiszteletének ’s gondosságának 
bebizonyítására. — A’ pestis sem- a’ fővárosban, 
sem Smyrnában ’s vidéken nem szűnt-meg. — Az 
albani lázadók közűi sokaknak, a’ híres Tafilbus- 
nak is megkegyelmezett a* sultan.

PO R TU G A LLIA .
Lissabonból febr. 4idki tudósítások érkeztek 

Angliába. A’ hír’apok közük a’ cortes válaszfelirá- 
sát a' thrónbeszédre, melly, szokás szerint, csak 
a’ thrónbeszéd viszhangja, buzgalom és hűség biz
tosításával toldva. — A’ cortes egyik ülésében az 
oppositio keményen kikelt Anglia ellen, az esetet 
hozván szóba, miként bizonyos angolok két csomó 
tiltott árút erővel be akartak lopni. A’ ministerek 
felelék , hogy ez ügy szorosan meg fog vizsgáltat
ni, ’s a’ vétkesek számadásra vonattatnak. Mercier, 
Ferdinand hg. elleni merészleteért törvénybe idéz
tetvén , halálra ítéltetett. Egy lissaboni levél sze
rint (a’ Globeban) ezen Mercier tagja volt az „Ali- 
baud megboszulóji“ nevű társaságnak, ’s száműzet
ni fog. — Ugyan csak lissaboni febr. 4ki levélben 
ezeket olvashatni: „Mercierpere lefolyt, !s ő halál-
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?a ítéltetett. Midőn a’ királyné meghalló a’ veszélyt, 
mellyben férjének élete forgott, Saint-Leger gróf
hoz, a’ hg. egyik segédjéhez, így szólt: „Látja az 
ú r, egyik hontársa meg akarta gyilkolni férjemet.“ 
A’ gróf nem tudván, mi történt, bővebb felvilágo
sítást kért 0  Felségétől, ’s tüstént a’ fogházba 
ment Mercierhez, ki az ő parancsa alatti zászlóally- 
ban altiszt volt. Merciernek nem volt oka, mint sok 
másoknak, a’ kormány ellen panaszkodni, semmi
vel se tudta menteni tettét; hajdani ezredese je
lenlétében igen elcsüggedtnek látszék, ’s megvallá, 
hogy tagja volt -egy titkos társaságnak, melly az 
ifjú királyné meggyilkolására esküdt-össze. Azon
ban a’ társaság tagjait megnevezni teljességgel nem 
akarta. Merciert minden hírlapok őrültnek rajzol
ták. De én az ellenkezőt állíthatom, ’s azt hiszem, 
hogy ő jobban eszén van , mint a’ kik az ügyeket 
kormányozzák. Némelly jól értesített körökben ál
lítják, hogy Portugal, valamelly idegen kormány 
s 'gítsége nélkül, nem leszen képes külföldi adóssá
gának kamatjait lefizetni. E’ végre az Azorokat és 
Madeirát akarják eladni Angliának; Goa eladása 
iránt már alkudozásba is ereszkedtek, melly Car
valho ministeriumának megbuktával félbe szakadt. 
■Remechídö Alemtejo tartományra ütött, Beja vá
rostól adót csikart-ki, ’s minden fegyvert és hadi 
szereket elvitt belőle. E1 dolog is megfordult a’ cor- 
tes e lő tt, ’s a’ ministerek azzal vádoltattak, hogy 
ama banda elenyésztésére elegendő erőt nem fordí
tottak ; a’ ministerium eszközök hijányával mente
gette magát. E’ vitatás alkalmával szóba jött az is, 
hogy a’ falusi lakosok annnyira ragaszkodnak az 
említett guerillavezérhez, hogy mozgásairól hírt 
venni lehetetlen.“ r

SPA N Y O L O R SZ Á G .
A’ Journal du Commerce Madridból febr. fiká

ról e’ levelet közli: „A’ farsang igen élénk volt és 
víg, az álorczás bálokban hemzsegtek az emberek; 
a’nép különösen gyönyörködött egy franczia álorczás 
mulatságban, mellyet Francomnak itteni csoportja 
adott. A’ csillogó lovag-csoport a’ palota előtt lo- 
vagla-ei, mellynek erkélyéről a’ királyné nézett-Ie. 
Ki itt a’ népet Örömében újongni ’s tapsolni hallá, 
vagy pedig a’ bál-teremekben ezreket láta vágtatót 
(galoppade) melly már itt is divatba jö t t , egész 
reggelig örömittason röpülve tánczolni, soha se hit
te volna, hogy olly országban legyen, mellynek 
több tartományait polgárháború és borzasztó typhus 
rémítéseivel párosult szükség és ínség dúlja. — 
Garcia altiszt, ki fogházából ugyan daczos nyelven 
beszél, pörbe fogatik. Igen terhes kornyület Gar
dára nézve az , hogy Mendizabal ellen pisztollyal

fordult, mikor ő az őrt előszólította. —  A’ minis
terium igen rósz névén vette Narvaeznek ünnepies 
fogadtatását Cuencában. Narvaez hadosztályának 
egyik legderekabb katonáját, Hermenegildo Orte- 
j á t , kit már Cordova is a’ vitézek legvitézebbjé
nek nevezett, itt is megvendégelték a’ nemzeti őr
ség tisztjei, mi közben Narvaez egészségéért áldo
mások ürítettek, ’s a’ minister! fülekben nem igen 
jól hangzó dalok énekeltettek. Az adósságot fo
gyasztó pénztár felfüggesztette a* fizetést. Mendiza
bal azt nyilatkoztatá, hogy e’ felfüggesztés meg foor 
szűnni^ mihelyt Sarsfield general tervei végrehaj
tattak , ki még e’ hónapban kimozduland. A’ kor
mány egész bizonyossággal számol a’ győzede- 
lemre. Hogy a’ hadseregnek jó kedvelegyen, több 
előléptetések történtek..

Madridi hírlapok írák , hogy Iturralde, elfo
gott carlista generál, a’ fogságból kiszökni akarván, 
őrje által agyon lövetett; most pedig azt állítja a’ 
Gaceta de Madrid, hogy meghalt a’ fogházban.

A’ Memorial bordelais így nyilatkozik a’ Jo- 
vellanos-társaságról: ,,A’ Constitucional czírnü mad
ridi ministen lap figyelmeztetést tőn a’ fővárosban 
egy ,, Jovellanosclubb “ nevű társaság létezésé
re , mellynek czélja, a’ királyné camariilájá- 
val egyetértve, a’ mostani madridi kormányt meg
buktatni, ’s az esfatuto reálhoz, sőt a’ felvilágoso
dott despotismushoz térni-vissza. Az említett lap két 
czikkdyét bocsátá közre e’ politikai társaság sza
bályainak, ’s azt állítja, hogy tanítmányainak főor- 
ganuma az Espanyol, és hogy az aristokraták Nar- 
vaezt választották-ki e’ hátramenő párt katonai fe
jének; Alvaro követnek pedig a’ pénzügyi ministe- 
riumot szánták. E’ bejelentésnek czélja, a’ conser- 
vativ társaságot és párthíveit az anarchisták boszu- 
jának tenni-ki. Az Espanyol febr. 4kén élénken 
czáfolja-meg ezen állítást, ’s a’ministerektől koholt 
gyalázatos rágalomnak mondja.“

AM ERIKA.
Uj-yorki jan. 17ki tudósítások szerint White 

Richardot, ki a* kincstári épületnek meggyújtásá
val vádoltatotta’jury hosszas tanakodás után bűnös
nek találta, hanem bizonyos törvényes okokból fel
mentését ajánlotta; de a’ törvényszék ezen okokra 
semmit se hajtott. —  Az egy esült statusokban 183f 
év alatt 957 új hajó épült, t i 8,830 tonna teherre;
u. in. 98 nagyobb hajó , 94 brigg , 497 schooner > 
180 sloop és 88 gőzhajó. — Santanna generálján. 
18kán Washingtonba érkezett, ’s más nap mindjárt 
soká beszélt a’ praesidenseí Santanna, úgy hiszik, 
mielébb Uj-yorkba, innen Yeracruzba fog utaz
ni.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted G ál v ácsy . Zöldkertntcza sz.
Nyomtatja T r a t t n e r  - K á  r  o l y  i  Urak’ útezája 6 1 3  szám alatt.



18. szám Pest HIRDETÉSEK . mart. fjény 1837,

T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvny omtató - Intézetében Pesten
naponként megjelennek :

A’ Fő Méltóságú Királyi Udvari Fő Tö rvényszé kek en  
1837dik észt. Viz Kereszti Törvényszakasz alatt hozott és 

kihirdetett ítéletek (Sententiae Curiales}
ára eg}7 egy terminuson megjelenendő nyomtaton Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. peng. pénzben;

Egész esztendő alatt pedig 6 for. pengő pénzben.

Azon Tek. Vármegyék ,  királyi Városok ’s Uradalmak, mellyek eddig is Levéltáraik 
számára a’ Fő Mélt. Királyi Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, méltóztassanak az 
iránt a’ fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. B írák  és P ró ká 
to r  Urak vagy hetenként, vagy a’ törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el alkalom által 
példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni —  egy egy Terminus 
ára 1 for. ezüst pénz. (1 )

Második hirlelés :
a' sziIifölclliaszriosítá&  

tudománya tárgyában.
Folyó évi Jan. közepén az újságokkal szét

küldött hirdetm ényem ben, m ellynek, hogy a’ 
miveit tudományos világ előtt, illő külsővel je 
lennék m eg, Länderer typographiájában tett 
szerződés mellett félárkuson, ’s hibátlan cor- 
rccturával, ’s még a’ múlt évi Novemb. elején 
kelle vala megjelenni, — azon elvből indultam 
k i , hogy bár homályos nevem melleit a’ tudós 
Közönség’ teljes részvétére számot nem tartha
tok is r de munkámnak közlött tán eléggé fon
tos foglalatja,. némelly tehetősbek, és a’ gazda
sági előhaladás barátai közül talán annyi előfi
zetőt fog támasztani, mennyi a’ kevés példá
nyokban kiadandó munka költségeinek fedezé
sére elég fog lenni. Azonban a’ mondott hirde
tés külseje a’ typographia részéről c*ak becsü
letszóra tett kötelezés mellett olly dísztelenül 
össeeszorítva jelent meg, hogy arra mind az elő
fizetést szedő, mind adó mivelt hazafiak csak 
megvetéssel nézhetvén, az egész szent törekvés 
iránt is csak hidegséget mutathatnak, ’s csekély 
jó reményt táplálhatnak; ’s még e’ mellett a’ 
typographiában a' hirdetés dijáért előre letett 
tetemes fizetés után is, a’ hirdetés kiadatása an
nyira elkésett, hogy az előfizetés időhatára a’

E ls ő  fé leszten dd . 1837.

hirdetés idejével csaknem összeütközvén, aa 
előfizetés beszedésére elég idő nem maradhatott.

Ezen okokból, és még azon kinézésből is , 
hogy ha lehetne, ezen közhasznú munkámat, 
melly nem holmi tünemény es gyönyörű, és ka
le n d á r iu m ig  összehányt Quodlibetet akar az 
unatkozó olvasóknak bemutatni, ’s áloiniizés 
végett ajánlani, hanem maradandó fontosságú 
egész m unkával, tudományos formában akarja 
az okoskodó ébrékeny magyar gazdák értelmes- 
ségét előbbre segítni, azoknak az érett gondol
kodásra uj anyagot szolgáltatni, ’s a’ magyar 
gazdálkodást a’ magyarországi körülmények 
szerint tökéletesbítni: óhajtanám azt minél több 
k^zek közé juttatni. Mellyre nézve, most, mi
dőn még az első hirdetésem következései felől 
értesítve nem vagyok, alázatosan teszem e h ir- 
le lést:

1. ) A z elő fizetés tdejét f .  e, M áj. utójáig, 
k ite rje sztem .

2. ) A z előfizetés d ijá t 3 pengő fo r in tró l  
2 fo r in tra  leszá llítom , oliy formán, hogy kik 
már 3 forintjával előfizettek is , egy forintot 
% isszakapjanak.

3 )  A z  előfizetőik n eve it, a' m ingy á r t  
megírandó okból k inyom ta tta tom .

4 ) Hogy pedig e’ &zcnt ügyön lehető nye- 
rekedés minden gyanúját dtávoztassam : ezen
nel kijelentem, hogy a’ dij leszállításával re
ménylett nagyobb számú (előfizetők támadása



J( 0 X
esetére, a’ könyvkiadást egyenes költségeim fe
dezését haladó summát egészen egy ha za i leg- 
szükségesebb közönséges in té ze t gyám olitá - 
s ó r a , nevezetesen, a Nagy  K örösi oskolá
ban az idén bölcs belátással a la p íto tt p ra k 
tikus gazdaság i oskola szükségeire ajánlom  
és adom, olly formán, hogy annak idejében az 
egész köitségrőli számadást és reménylhető ma
radékpénzt a’ Nagy Körösi nemes Tanácsnak 
m egküldvén, azt az ő tőle ápolt iskolának olly 
fundusúl adom be és rendelem, mellynek ka
matjából évenként a’ köz letzkéken agronomi- 
co-diemicum experim entum ok  tétessenek, vagy 
chez való készületek szereztessenek.

Melly nyilatkozás mellett, midőn keblemet 
az alacsony haszonlesés vádja nem nyomhatja, 
nem fogja talán a* mi veit olvasó közönség ben
nem orczátlankodásnak nézni. ha a’ mondo-t 
előfizetésre újólag minden elóhaladás bará it 
szorgalmazva , ezennel küiönkülön minden 
Törvényhatósági E lő 'já ró ka t , a’ köznép mi- 
\éhségét leikökön hordó Plebánusokat és P ré
dikátorokat, nagyobb és kissebb oskolai elöl
já ró k a t  , uradalmi g a z d a tis z te k e t , fókép a’ 
föidmivelő köznéphez közelebb eső f ö l d b i r t o 
k osoka t  teljes bizodalommal m egkérek, hogy 
ezen eredeti m unkát, mellynek kettős czélja a’ 
gazdasági értelmet theoretice és practice terjesz
teni, előfizetés szedésével és adásával szent czél
ja  felé, a’ tőlem ígért minden befizetett 10 pél
dány után járó egy tisztelet díjra szárnolhatás 
mellett segíteni méltóztassanak. Kun Szent Mi
klóson, Fehr. 25,. 1837*

Dr Balogh J ó z s e f ,
Kis Kún kér. rendes Phys. (1)

Jelentés.
IIIy czimü könyvnek:

Magyarország’ mostani álla- 
potja statistikai és geogra- 

phiai tekintetben
második kötete, melly magában foglalandja Ár
va, Bács, Bars, Esztergom, Honth, Liptó, Nó- 
grád, Nyitra, Pest, Poson, Thurócz, Trencsén 
és Zólyom vármegyék’ leírását már régen sajtó 
alatt lévén április hó’ közepére okvetlenül 
megjelenik. Ezen néminémü késedelemnek egye
düli oka az E őfizetők’ csekély száma v o lt: mert 
csak az első kötet’ kijötte után akadtak olly lel

kes hazafiak, kik aláírási ivek’ nyitásával mun
kámat hathatós pártfogásukra méltatták, ’s k ik 
nek ezennel forró köszönetemet nyilvánitaniel- 
ső kötelességemnek ismérem. Ezen buzgó párt
fogásnak sikere az lön : hogy már most a’ hátra
lévő 5 kötet’ kijövetelét is egész bizonysággal 
ígérhetem; de hogy ezek folyvást minden meg
szakadás nélkül »iy omtatás alá jöhessenek, nyom
tatási költségre van szükség ; ’s e miatt tiszte
lettel kérem azon t. ez. Aláíró u rakat, kik az 
első kötet' által vett példányaiért járulandó pénzt 
kézhez még eddig nem szolgáltatták: méltóztas- 
sanak azt a' legközelebbi jó alkalommal hozzám 
(kishid-uteza, 2 id ik  szám, Iső emelet) bekül
deni A’ megjelenendő második kötet ámbár 40 
nyomtatott ivet felől fog haladni: mindazáltal 
ára az Aláíró vagy Előfizető urakra nézve tovább
ra is 5 váltó forint marad, ’s csupán boltokban 
fog 6 v. forintra emeltetni Költ Pesten, febr. 
28dikán 1837.

Fényes Elek m. k, (1)

Olasz eperfákat (Moms italica)
melly'ek felől e’ lapok ladik  számában bővebb 
tudósítás közölfetett, Martins 20kig lehet még 
megrendelni magkereskedési boltomban a’ ,,bő
ség szarvnál“ Pes'en nagy bid utcza, Sina báró 
szegletházában, a’ játékszín ellenében.

M uszely K á ro ly , 
gazdasági és mii kertész. (*)

Muszely Károly,
mökerfész és magkereskedó Pesten a nagyhid 

utczában, a’ színházzal szemközt allo 
szeglet házban,

ajánl jól elrendezett magárus boltjában ,,a’ bő
ség szarvnál“ levő mindennemű valódi részint 
saját termeszt menyi vetemény- magokat, nagy 
gy őjternényü esztendei és mindég tenyésző vi
rág-magokat, külföldi csemete- és erdei mago
kat, nagy magú magyar luczernát, stájer, hol
landi, Incarnat és alexandriai lóhert, franczia 
és angol utivadóczot (R ay g ras), burgundi ré
pát marha hizlalásra, fehér svajezi ezukorrépát 
ezukor készítésre, sibiriai Jenese bükköny t, kö
zönséges takarmány bükkönyt, különféle nö
vény gumót (Knollen), mint valódi hollandi ra- 
nuRcnlust, anemonát, és nagy számú legújabb 
Georginiakaf. (2)
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(1) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma

gyar kir udvari Kamara1 rendeléséből a’ mar
marosi királyi kamarai igazgatóság részéről az 
Í837diki martins iődikén Szigeten Marmaros 
vármegyében, a* mivelés alatt lévő sóbányák- 
beli gépelyekre, v. erőmüvekre való naponként 
nydlcz órányi előfogas a’ szükséges épületek
kel, és megállapított mellékes hasznokkal együtt 
1837diki május isőjétői i838dik április utoljáig 
a’ nagyméltóságu magyar Kamara’ jóváhagyása 
mellett kiadatik ilíykeppen:

a) Szlatina 24 elófogható munkás és két 
tartalék ló térés óllal a’ haszonbérlő számára 
alkalmas kőépületekkel, úgy szinte a’ kocsi
sokéra is, továbbá kocsi- fa - és szénaszinnel, 
zab kamarával, szép konyhakerttel, kerített ud
varral, 12 kubik ölnyi égető fának ingyen hasz- 
nálhatásáva!, és 8 cselédjének számára rendelt 
sóbeli járandósággal, fejenként, és számszerint 
15 fontnyival, 15 dolgos ló és két fejőstehén 
számára pedig darabonként 6 fontnyű só , és 
elégséges legelővel.

b) Király völgyön (Königsthal) 14 előfog
ható munkás és egy tartalék ló térés óllal, ke
rített udvarral a* széna gondvis« Hintésére, hat 
Ölnyi kemény fának ingyen használata, a’ ha
szonbérlő háznépe, és 8 cselédje számára fejen
ként 15 fontnyi- 15 munkás ló, és két fejőste
hén számára pedig darabjának 6 fontny i sójá
randósággal évenként.

Az árverés a* kir. kamarai igazgatóság épü
letében délelőtti 9 órakor ta rta tik ; ollyanoknak 
engedtetvén a’ haszonbérlés, egykenként, vagy 
Öszvesen, kik a ; kamarai igazgatóság jegyző- 
könyvi hivatalában mindenkor megnézhető fel
tételek mellett a’ kincstár által havonkénti fize
tendő készpénzbeli lóromlási pótolmány ra néz- 
\e  legmérsékeit’ hb követelést teendneK.

A’ haszonbérleni szándékozók egyébiránt 
az árverés előtt egy egy lóra 10 pengő forint 
bánatpénzt kötelezetnek letenni, ’s vagyonjok 
állapotáról hiteles igazolást adni.

Végre még az is világosan megjegyezfetik 
e’ helyken, hogy azon eseire, hogy ha a haszon
béri egy esztendő lefolyta alatt az előbb neve
zett sóbányák közül egyik, v. másikra nézve a’ 
házi gépelyre — előfogás rendeltetnek el, v. 
pedig az akna miveltsége egészen megszüntet
nék , az árverés következésében az Akna hely
ségre nézve kötendő édesség  levél négy hóna
pi felmondásnak előrebocsátása után végkép ele
nyészendő lenne. Költ Budán, fehr. 21dikén 
1837. (3)

( 1 )  H i r d e t n i C l i y .  A* nagyméltóságu 
magyar kir. udvari Kamara’ rendelése követke
zésében közhírré tétetik, hogy 1837. észt. ápri
lis I8kán szokott reggeli órákban az Ó -Budai 
kir. kam. praefectusi hivatal irószobájában ta r
tandó nyilvános árverés utján az alább megne
vezett kir. haszonvételek 1837dik esztendei au- 
gustus Isőjétői kezdve számítandó egymásutáni 
három esztendőre bérbe adatni fognak, neve
zetesen :

a) Az uradalmi korcsma és mészárszék 
hozzá tartozó 7^ holdnyi földdel Tök koronális 
helységben.

b) Az uradalmi kőbánya Békásmegy er ko
ron. helység határában Üröm felé, a’ malmon 
felül.

c) Az 1834dik esztendőben újonnan meg
nyitott uradalmi kőbánya Bogdán koron helyi
ség határában.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók ele
gendő bánatpénzzel ’s megkívántaim szokott 
egyébnemükkel ellátva megjelenni ezennel h i
vatalosok. A’ bérleti föltételeket előbb is meg
tudhatni a’ fentnevezett hivatal irószobájában. 
Költ Budán, febr 25kén 1837. (3)

(3) Hirdetmény. A’ nagy méltóságú
király i udvari magyar Kamara’ rendeléséből ezen
nel közkirré tétetik, hogy a1 Diósgyőri koronái 
uradalom részéről folyó esztendei martins hónap’ 
13-dik napján Miskolczon a’ helybéli praefectu
si épületnél reggeli órákban tartandó közönsé
ges árverés utján, csak ugy'an folyó 1837-dik 
esztendei november lsó napjától számítandó ré
szint 6, részint pedig 3 esztendőre haszonbérbe 
következő haszonvételek fognak a' többet igé 
rőknek kiadatni, u m.

Miskólcz városában a’ magyar korona és 
zöldfa czirnü két nagyr vendégfogadók.

Diósgyőr városában lévő bolt lakó épület
tel együtt.

Mezőkövesden egy bolt lakó házzal.
A’ Mezőkövesdi pálinkafőző ház és mé

szárszék.
A’ Varbói, Szakáldi, Ujhuttai, Csabai, Ré- 

peshuttai, Pogai és Radisfyáni helységekben a 
korcsmáltatás joga (jussa).

A’ húsvágatás joga Parasznya, Yarbó eV 
Radistyán helységekben.

Kápolna helységében a’ korcsma és mé
szárszék.

Bábony hely ségében a’ korcsma és mé
szárszék.
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Végre a’ Diósgyőri téglaház mellett lévő 

agyag-bánya, melly a’ porczellán-gyár szüksé
geire alkalmatos.

A’ kiknek tehát a’ most előszámlált haszon
vételek kibérlésére kedvük lészen, a’ fennirt 
napra, időre ’s helyre elégséges bánatpénzzel 
ellátva ezennel meghivatnak. Költ Budán, febr. 
13kán 1837. (3)

(2) Figyelmeztetés. Minden t. ez.
földes uraságok ezennel illendőleg felszóllítat- 
nak, hogy ha eladó hizlalt ökreik vannak, azo
kat azalolirt ezéhmesterhez Budára minden órá
ban behajtathatják ’s tüsténti készpénzfizetésért 
eladhatják, ha hogy tetszésük volna a' levágott 
marha’ húsát a’ limitatio szerint (14 kr. fontja) 
mázsájától 3 font apadással, — a’ fagygyú má
zsáját 42 íor. váltó ezéd. 10 font apadással, — 
a’ bőröket pedig folyó áron általengedni. Bu
dán február hónapban 1837.

N . IV. budai mészáros ezé hm est er. (2)

(2) Hirdetmény. A’ nagy inéit, ma
gyar kir. udvari KamarV rendelése következé
sében közhírré tétetik, hogy a* Tokaji kir. kam. 
uradalomhoz tartozó Rakamáz helységének ki
rályi haszonvételei, nevezetesen: egy nagy ven
dégfogadó, szeszes italok méretése kisebb korcs
mákban , hozzá tartozó ré tte l, és a’ sertésvásá
rok jövedelme, a1 Tarczali kir. kam. tiszttartói 
hivatal épületében folyó észt. Marczius Okán 
tartandó nyilvános árverés utján ugyan f  észt. 
November Iső napjától kezdve számítandó egy
másután i három esztendőre a’ legtöbbet ígérők
nek bérbe adatni fognak. Melly árverésre a’ 
bérleni szándékozók elegendő bánatpénzzel el
látva megjelenni ezennel hivatalosak. Költ Bu
dán , febr. 21 kén 1837. (3)

(2) Gabona-eladás, a ’ királyi hely-
tartó Tanács november hónap’ 22kén 1836dik 
észt. Jegyzőkönyvének 34,l69dik száma alatt 
költ kegyes rendelése következésében a5 királyi 
^lölgári öiökhagyományu Nagy-Köveresi urada
lomhoz tartozandó, és a’ Temesvári József vá
rosában Bega folyó mellett találtató uradalmi 
magtárban lévő ‘2376 pozsonyi mérő tisztabuza 
•— 3309 pozsonyi mérő kétssrcrbuza, — 761 
pozs. in. tav alyi , és- 4622 pozs. mérő !S35dik- 
béli zab, Április hónap’ 4kén I837dik eszten
dei reggeli 9 órakor Temesváron a’ fent megne

vezett magtárban árverés utján, minekutánna a’ 
piaczi árt elérte volna, a’ legtöbbet Ígérőnek 
eladattatnak ’s azonnal kimérettetnek. — Költ 
Nagy-Köveresen, febr. 19kén 1837.

A’ királyi polgári örökhagyományu Nagy- 
Köveresi tiszttartói hivatal által.

L a ykh a rt János  , Tiszttartó. (3)

(3) Jószág és ház eladás. Tekin
tetes Pest vármegyében kebelezett Tinnye hely
ségében fekvő egy igen kellemes rész-jószág , 
—  valamint szinte Pesten, zöldkert- utczában 
501« szám alatt, egyemeletes ház eladandók.— 
Bővebb tudósítást vehetni az alólirttnál.

Éliás Is tv á n ,  hites ügyvéd, 
a’ kerepesi utón Megváltó patikánál. (3)

(3) Egy arany-pej hágó csódör
legszebb esztendejében , m gróf Yiczay ménes 
nevelése, és ama híres angol csődör Mystri, leg
közelebb faja, — minden használatra béokfaf- 
va, — eladó szabad kézből József napig. — Bő
vebb tudósítás szerezhető kerepesi utón 1342- 
dik szám alatt, a’ ház gondviselőnél. (3)

(3) A’ nagyméltóságu magyar királyi ud
vari Kamara' rendeléséből közhírré tétetik, hogy 
e’ folyó 1837dik esztendei martius 30dik napján 
Tarezalon a’ helybéli királyi kamarai provisora- 
lis épületben tartandó nyilvános árverés utján 
*' Tokai királyi uradalom részéről következő 
borok fognak a’ többet ígérőknek kész pénzért 
eladatni, ti- m. 1835dik esztendei termésű 12 
hordó, és 25 átalag két puttonos Tarczali 
aszú szőlő, valamint 571 Tarczali és 173 hordó 
Tolcsvai ugyan azon esztendei közönséges ma- 
jorságbefi borok.

Kiknek tehát ezen borok megvételére szán
dékok lenne, a ' fennirt helyre ’s időre ezennel 
meghivatnak Költ Budán, febr. 13kán 1837. (3)

Pénzfolyamat: Becs, febr. 25kén: 5 petes statuskötelez. 
1()5; 4 petes 100; 3 petes 75}}; 182üdiki status köles. 
222} ; 1S21 diki 141}; I834diki 563} ; 2} petes Becs 
városi bankóköt. 66}.

Gabonaár: Pest, febr. 28kán, váltógarasb m: Tisztabu
za 93} — 86’ ; kétszeres 76}; rozs 5 3 !— 46®; árpa 
5 3 } -5 0 ;  zab 40—34}; kukorica 96}.

Dnnavizállás: febr. 26kán: 5' 2" V" — 27kén: 5' 4" 
y ii — 2$kán: 6" 9</# — wart* íjén: 5' 7" 6'"
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T U D Ó S Í T Á S O K . .
t 9 .  szám . P e s t e n  szom baton Böftanáslié 4 k én  1 § 3 7 .
Magyarország (kinevezések} dunai gözhajózási-társaság tudósítása-, báró Baldacci Antal adakozása; reqvicm; halálozások; levél Baná- 
ió l; ’gat.) Nagyb it unnia (parlauienti ülések; Courier észrevételei az irlandi szegény törvény és Roos lord pere felett; ’sat.) Francssia- 
orazág (Orleans hg hirlelt házassága; Mexico; Buchet és Voirol; új pokolerőmív a’ király élete ellen; Börne; algíri hírek a’ bonai 
fellegvár leregóbe röpültéről; kamarai ülés; ’sat.) Portugallia (cortes-űlés.) Spanyolország (k. végzet; Cairo de Rosas pere; madridi

levelek ; ’sat.) Amerika.

MAGYARORSZÁG.
Ő cs. kir. Felsége febr. 23d legfelsőbb hatá

rozata által a" m. k. udv. Kanczellária tanácsosát, 
*s JSzent István jeles Rendének kincstárnokát 
K u s s e n i c s  T á d é  urat valóságos status-tanács
noki előadóvá nevezni kegyelmesen méltóztatott.

A’ magyar k. Helytartó-tanács f. évi febr. 14- 
ki rendelése szerint Vajay András urat több eszten
dei hasznos szolgálati tekintetéből a’ k. politikai ala
pítványi ügyek igazgatóságánál segéddé ’s egyszer
smind Budapesten k. alapítványi ügyésszé méltóz- 
tatott kinevezni.

A’ cs. k. udv. haditanács a’ zágrábi hadi kor
mányszéknél eddig volt concipista N e u w  i r t h 
J á n o s t  udv. hadi concipistává; hely éré pedig udv. 
hadi concept, segéd S e e l i g  L a j o s t  nevezte.

Pest és Buda egyházaiban folyó martius 2kán, 
mint néhai I. Ferencz Ó Felsége halálának évnap
ján fényes requiemek tartattak.

Pesten az angol kisasszonyok nevelőintézeté
ben fi martius 9dikén nyilvános próbatétel fog tar
tatni.

P e s t .  Dunai hajóhidunk berakása f  martius 
Isőjén estveli 7 óra után végeztetett-el. A’ két fő
város lakosai most már kény elmesebben’s biztosab
ban látogathatják egymást; kereskedésünk is csak 
nyér ez által.

E s z t e r g á m  vmegyének febr. hónap ICkán 
tartott közgyűlésén Baldacci Antal báró úr a’ Vá- 
ezon épülendő téboly odottak házára 500 p. ftot fi
zetett-le.

B an á r ó l  T. Komáromvmegyében. A' Gy ő
ri eg > házi megye áldozó padjainak száma ismét egy' 
jó reménységő taggal szaporodott-meg. Tisztelendő 
Perlaki Somogyi József, tek. Perlaki Somogyi Fe
rencz úrnak t. ns Komárom vmegye táblabírájának 
idősbik fia, és néhai boldog emlékezetű Perlaki 
Somogyi Leopold, Szombathelyi megyés pii>pök 
cs. k. belső titkos tanácsos úrnak unoka öccse Mél- 
tóságos Juranics Antal Győri megy és püspök cs. k. 
tanácsos úr Ő Nga által legközelebb kenettetvén-fel 
a’ megye áldozó papjává, e’ folyó évi febr. 5d. mu- 
tatá-be az Isten oltáránál, Banán t. Komárom vme
gyében , mint születése hely én , első zsenge áldo- 

Elsó Fclesztendó.

zatját a’ Mindenhatónak, számos nép és több elő
kelő úri vendégek jelenlétükben.

A1 d u n a i  g ő z h a j ó - t á r s a s á g  részvénye
si f. e. február 13kán tartott közgyűlésében azha- 
tároztatott, hogy a’ társaság jelen tőkéjét kétsze
rezzék, még pedig 2100 darab új részvény kiadá
sa által. — A’ társaság igazgatósága midőn e’ vég
zésről értesíti az érdekletteket, egyszersmind ez új 
részvény-kiadásnál a’ társaság által követendő sza
bályokat kívánta a’ közönséggel tudatni, úgymint: 
1) Hogy elég idő maradjon a’ közgy űlés határoza
tát a’ részvény es urakkal megtudatni, ezennel kö
vetkezőleg szabatott az akaratjok nyilatkoztatására 
iűzött határidő: valljon t. i. akarnak e’ jogukkal él
ni hogy' minden birt részvényükért egy újat vállal
janak , vagy nem ? E’ dologban természetesen a' 
birtokos részvények számát, szám bejelentés ’s az 
eredeti részvény-oklevél előmutatása szerint kell ta- 
nusítniok. 2) E’ határidő f. évi junius lsőnap ja, ’s 
addig az első félre részvényenkint járandó 250 ftot 
is be kell fizetni. — A’ második félre járandó 250 
ftot pedig f. e. September elsőjén szükség letenni; 
ellenke/ő esetben pedig a’ határozatok 15 czikke 
szerint, az első betétei is elvész; honnan az is ki
tetszik , hogy a’ társasághoz járulás pillanatja óta 
mindenki részt vesz a’ társaság nyeréségiben ’s vesz- 
teségiben. 3) Kik előbb akarnak fizetni mint sept. 
Íjén , ezt 4 pcentes escompte (lerovás) mellett te
hetik, melly sept. íjéig lesz számítva. 4) Melly 
részv ény eknek f. évi sept. Íjéig urok nem akad : 
a’ legközelebbi közgyűlés rendelkezése alá esendnek. 
5) A’ mind eddig tartott mód szerint a’ részv ény ek 
kiadatása 183Ski mart. elsőjén történjék, ’s a’ ka
matok ez időtől fogva félévenkint, száztól öttel fi
zettessenek. 6) Jelenleg 2100 darab részvény lévén 
kiadva, melly 1050,000 ftnyi alaptőkét a d , joga 
légy en az igazgatóságnak ezen 183Sban kibocsátan
dó részvények közűi 200 darabot vissza tartóztatni 
’s megsemmisítni, hogy' a’ 4000nyi kerek részv ény 
szám két millió ftnyi alaptőkének feleljen-meg. Az 
igazgatóság kéri ezennel a’ t. ez. részvény es urakat, 
hogy ebezképest intézkedjenek. — A’ kijelentések 
elfogadtatnak Schuller és társ uraknál Bécsben , Col- 
loseus J. B.nél Pozsonyban, ’s a’ gőzhajó-társaság 
hivatalában Pesten. Az idei közgyűlés jegyzőkön} -
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vét Febr. 28kától kezdve kaphatni a’ gőzhajózási 
hivatalban, (Bauernmarkt 581 szám) Végre a’ cs» 
kir. szab. dunai gőzhajó-társaság részvényesei ezen
nel figyelmeztetnek, hogy f. e. mart. Ijétiil kezd
ve a1 szokott 5 pctes kamatokat Schuller és társai 
nagykereskedő házánál Bécsben (am Hof 329 szám 
alatt) felvehetik.

L ő c s é n  febr. 20dikán jobb életre költözött 
Kritske József úr, életének 64d. esztendejében. — 26 
esztendeig viselte köz elégiiltségre a’ nevezett város 
bírói hivatalát, ’s 4 országgyűlésen követe vala.— 
P e s t e n  Móra Mátyás hites ügyvéd f. martius 2- 
dikán tétetett örök nyugalomra.

Fekete , máskép Sipos Józsi, a' már elébb ki- 
végeztetett Mii fait Ferkónak zsiv ánytársa, ki rab
lásaival több megyék’ bátorságát zavará, Sümeghen, 
Zala vmegyében, febr. lödikán más világra külde
tett.

NAGYBRIT ANNIA.
Az alsó ház febr. l lk i  ülésében vita támadta’ 

ministerek és radikálisok közt, ’s ez volt az első 
vita a’ mostani ülés alatt. Angliában t. i. (Skócziá- 
ban nem) hogy valaki parlamenti követnek válasz
tathassák , olly földet kell bírnia, melly évenként 
legalább 300 ft. stg. jövedelmet hoz-be. Sir \V. Mo- 
lesvvorth e’ választási minőséget eltörleni javaslá; 
a’ ministerek és conservativek ellenzék javaslatát, 
melly 133 szózattal 104 ellen félrevettetett. A’con- 
servativekkel szaporodott ministeri többség tehát 
csak 29 volt, miből láthatni, miként állana majd a’ 
dolog, ha egykor a’ toryk és radikálisok a’ minis- 
terium ellen egyesülnének. Sir W. Molesworth 
hosszú beszédben fejtegette-ki az indítvány okait, 
mellyet Leader úr támogatott, ’s lényegesen eze
ket nyilatkoztató: „ A’ tizenhetedik század elején 
vagyoni minőség nem létezett a1 parlamenti tagok
ra nézve. Azon férfiak, kik akkor a’ Stuariok zsar
nokságának erősen ellenszegültek, nem bírlak ill}7 
minőséggel. Csak 1696ban hozatott-be egy bili, 
melly szerint az alsó ház tagjainak föld birtokosok
nak kellett lenni. Mindjártakkor temérdek kérelem 
nyujtatott-be a’ bili ellen, mert általa sok tisztelt és 
gazdag férfi záratott-ki, kik történetből földet nem 
bírtak. De éppen a’ volt a’ czél, hogy az opposi«- 
tióhoz tartozó kereskedők kirekesztessenek, ’s csu
pán a’ k’rályi famíliához ragaszkodó falusi nemes
ség bocsátassék-be. A’ kérelmek mindazáltal tekin
tetbe vétettek annyiban, hogy a’ bilihez egy tolda
lék kapcsoltatott, miként a’ benlakó ’s 5000 ft. 
stgnyi vagyonnal biró kereskedők is választhatók 
lennének. De ezt visszav etette a’ felső ház. 1711- 
ben más bili adatott-elő, mellyet mind *a’ két ház 
jól fogadott. Erről kiifönbözőlcg vélekednek az ak
kori irók. Swift (Examiner-ében) dicséri azt, mi

vel a’ földbirtokos érdekének nagyobb súlyt bizto
sít az alsó házban, ’s nem engedi az ország sorsát 
olly emberek kezébe ju tn i, kik csak mulékony va
gyont birnak, — mi akkor talán helyesebb vala, mint 
most, mikor a' hajók és statuspapirosok birtokát, 
a’ földbirtoknál rnuiékonyabbnak nem igen mond
hatni. Boyer gáncsolja a’ bilit, mert nagy tehetsé
gű de csekély vagyonú férfiak kizárathatnak általa. 
A’ bilinek tehát egyenesen az v olt czélja , hogy az 
iparnak és pénznek mindig növekedő hatalma el- 
nyomassék; de ezzel még nem éreteU-el a’ czél, 
miért 1760ban keményebb törvény hozatott, melly- 
ről egy akkori író így szól: „Ezt falusi nemesek 
hozták-be, kik maguknak nagyobb honszeretetet 
tulajdonítottak, mint minden más osztályoknak, 
hogy saját súlyokat fentartsák és másokat kirekesz- 
szenek.“ Most is e’ törvény áll-fen, melly szerint 
300 ft. tiszta jövedelmű földbirtok szükséges arra, 
hogy valaki v áiasztathassék. Mi akkor hasznos volt, 
most már nem igen a z ; nincs többé okunk a1 föld
birtokosoknak nagyobb honszeretetet ’s képességet 
tulajdonítani, mint a’ földet nem biró városi polgá
roknak. A’ törvény , mint bevezetésében mondatik, 
a’ parlament szabadságának biztosítására czéloz; 
megfordítva inkább lehetett volna mondani, hogy 
az aristokratiának kedvez, ’s a’ választás szabadsá
gát lerontja. Ezt még szembetűnőbbé teszik a’ tör
vényben megállapított kivételek; így például a’ 
pairek legidősb lijaiban nem kivántatik-meg ama 
minőség. Bár milly derék férfi legyen valamellyik 
pair, abból még nem következik, hogy fija is ol- 
lyan , e’ felett a’- korona pairré nevezheti azt i s , 
ki földet nem bir ; és így a’ korona a’ parlamenti 
tagok kinevezésében nincs annyira korlátozva, mint 
magok a’ választók! (halljuk!) Továbbá fel vannak 
mentve e’ minőség alul az egyetemek követei, csu
pán a’ papi aristokratia elsőbbítéseért. A1 skót kö
veteknek sincs szükségük e’ minőségre; azt pedig 
csak nem fogják állítani, hogy az alsó ház skót tag
jainál, észre shonszeretetre nézve alkalmasabb fér
fiak találtatnának a’ parlamentben s/.olgálásra. Ir- 
landban ezelőtt csak egy saját ház és 40 Shillingn} i 
szabad bérföld birtoka kivántatott, ’s III. György 
korában ez is eltöröltetett, „mert a’ hosszú szokás 
szükségtelennek bizonyította “ E’ szavak igen jól 
illenének az angol törv ényre is , még azt adv a hoz- 
zájok, hogy e’ törvény igazságtalan, képtelen es 
ártalmas. Igazságtalan és káros lenne e’ törvény, ha 
szorosan megtartatnék. Korlátozná a’ v álasztók sza
badságát ; a’ kereskedést és ipart, illy nagy keres
kedő és szorgalmi országban , mint Anglia, igazság
talanul zárná-ki a’ nemzeti képviselőségből; alacsony 
’s megvásárolható érzelmet ápolna, népképviselők 
v álasztásakor a’ vagyon eránti tekintetet tévén fő-
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dologgá; féltékenységet ’s viszálkodást támasztana] 
a1 lakosok különböző osztályai Közt; e’ felett kép
telenség is lenne a’ választókhoz (mint az alkotvány 
cselekszik) így szólni; „Azt választhatjátok, a'kit  
alkalmasnak tartotok,“ és ha aztán a’ választók va
lakit derék, őszinte, jó véleményű, szilárd képvi
selőnek találnának, egy törvény közbelépne ’s mon
daná : „Ezt nem választhatjátok, mert földbirtoká
ból nincs neki 300 ft. jövedelme.“ Mindez így vol 
n a , ha a’ törvény szorosan megtartatnék, — de 
nem tartafik-meg, sok képen kijátszatik, ’s mint
hogy az el választottnak csak esküdnie kell, hogy 
bír a’ szükséges minőséggel, és mivel annak, ki a’ 
választás ellen kikelne, a’ nem bírást, és így nega
tívumot kellene bebizonyítani, a’ mi lehetetlen , a’ 
törvény most többnyire mellőzve marad. E’ törvény 
csak juristai pókháló, mellyet nagy ’s kis legyek 
áttörhetnek, merő elferdítése törvényköny vünknek, 
és így el kell törülletnie. Fenállása Angliában ’s lr-  
landban semmi kimutatható jót nem szilit; nem lé
tezése pedig Skócziában kimutathatólag semmi ro- 
szat nem okozott, eltörlésének káráról tehát szó 
sem lehet.“  — Sir W. Molesworth Leader úr előtt 
temérdek példáját említő e’ törvény kijátszásának. 
Többnyire, úgymond, csak költött birtokkal szok
tak magukon segíteni. Jól emlékezik még ifjúsága 
korából, hogy Burke, Pitt, Fox és Sheridan is csak 
költött birtok által lettek választhatókká; e’ nagy 
férfiak kizáratának , ha a’ törvény szorosan meg
tartatott volna. Közönséges hiedelem, hogy az alsó 
ház mostani tagjainak legalább egy harmada csak 
költött birtoku. Londonban van egy esmeretes ügy
vivő , ki 100 ft. stgért, a’ bélyegadót is betudva, 
minden kandidátusnak szerez iliy költött minőséget. 
— Ewart úr is az indítvány mellett szólt, örömét 
jelentvén, hogy az eltörlés iránt ugyanazon toryk 
utódja tőn indítványt, kik e’ törvényt, Anna király
né a latt, javaslatba hozták. Nagy fonákság azt hinni, 
hogy csupán a’ vagyon tenne függetlenné; csak 
Andrew Maxwellre, a’ szegény napszámosra kell 
emlékezni, ki Danby lordot, midőn rz az ó szava
zatát 1000 ft. stgért akarta megvásárolni, utálattal 
utasította-vissza. Hasonlóképen nyilatkozott Hume 
úr is; saját tapasztalásából elbeszélte, minő bajosan 
juthatott »’parlamentbe. Először Skócziában válasz- 
tatta-el magát, hol csak az kívántatik az embertől, 
hogy becsületes legyen. Később egy darab nyomo
rult földet v e tt, különféle szerződések kötése mel
lett, pedig hiszi maga felől, hogy a’parlamentben, 
ámbár nem falusi nemes, egészen henyélve nem 
Ült. Buller, O’ Connell és Wakley uu. is pártolták 
az indítványt; Buller úr a’ dolgozó osztályok érde
keért , Wakley úr pedig az erkölcsiségért, mellyet 
az esküvel játszás veszélyeztet, annyival inkább

| mivel sokan lélekismeretökkd- sincsenek tisztában 
az iránt, ha csupán választáskor, vagy parlament
be léptükkor is birtokosoknak keíl-e lenniük, hogy 
helyesen esküdhessenek. Az indítványt ellenzették 
T revor, sir F. Egerton és Warburton uu. mivel ezen 
újítás, véleményűk szerint, felforgatná a’ britteon- 
stituiiót. Az indítvány jelentésekor az mondatott, 
hogy a’ kérdésben forgó törvénynek csak változta
tásáról van szó. E ’ feltétellel Russell 1. is mellette 
szándékozott szavazni; de miután az indítvány- 
tevő most a’ törvény eltörléséről beszél, kény
telen azt ellenzeni, mert a’ válasz (hatásban vala
mi minőség szükséges. A’ tizenhetedik században 
megállapított minőség most már teljességgel nem 
illik; akkor a’ földbirtokosokat a’ Stuart házhoz, a’ 
gyárnokokat és kereskedőket a’Hannoverai házhoz 
vonta érdekük, ’s az elsők az utolsók ellen hoziák- 
be ama törvényt. A’ módosítását tehát kívánhatni, 
de az eltörlést nem. — Ezen kívül még több cse
kély fontosságú tárgyak is fordultak-elő. Az egy
házi adó eltörlése iránt újra temérdek kérelem nyuj- 
tatott-be.

O’ Connell úr febr. 16kán számos írlandi ké
relmet terjesztett az alsó ház elibe, a’ választás
kori titkos szavazat, a’ tized eltörlése, testületi 
bili, szegényi törvény, és a’ pairség radikális re
formja iránt. Ezután tudósítást tőn a7 biztosság, 
melly megbízva volt Lechmere Charlton, parla
menti tag esetének megvizsgálásával, kit a’ lord- 
kanczellár, törvényszékének megsértéséért, befoga
tott. A’ vizsgálat eredménye az , hogy a’ ház e’ do
log folyamatjába nem avatkozhatik, és így Charl
ton urat se veheti szabadalmainak védelme alá. 
Egyszersmind azt is sürgette a’ biztosság, hogy a7 
M. Chronicle tulajdonosa, Black ú r, idéztessék a7 
ház sorompóji elibe, mert e’ hírlap egyik czikke- 
lyében , a’ biztosság tory tagjai, kötelességük feledé
sével vádoltalak. Russell I. határozottan ellenző eT 
kivánatot, mivel a’ sajtói üldözések sikeretlenek ,  
’s a’ megtámadt toryknak elibe tartá a’ ház refor
mista többségének példáját, melly a7 tory lapok 
rágalmait fel sem veszi, sőt még akkor is hallga
tott, midőn egy lord-püspök által úgy rajzoltatott- 
le , mint olly párt vezérlése alatt lévő, melly minden 
tulajdoni jogot és statusintéz vényt lerontani törek
szik , és midőn a’ háznak némelly (katholikus) tagjai 
szántszándékos árulással és esküszegéssel vádoliat- 
tak. Ennek következéséhen Wynn úr tüstént visz- 
szahúzta indítványát. ET tanakodásnak vége sza
kadván, ismét a’ ház szabadalmai jöttek szóba, mi
re az adott alkalmat, hogy a’ lordkanezellár Stock- 
dalnak Hansard elleni perében olly nézetet állított- 
fel, mintha a7 ház köny vnyomtatója törvény elibe 
idéztethetnék a’ parlamenti irományok ’s tudósítás

x
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sok tartalmáért, mellyeket a’ ház parancsából bo
csát közre. Russel 1. állítása szerint e’ nézet igen 
alkalmatlanul korlátozná a’ házat. A' háznak azon 
joga, miként tudósításokat kinyomathat, a’ tagok
ra csak nem szorítatik, és ha a' ház előtt valaki 
ellen panasz tétetik, azt nyilvánságra is kell bocsá
tani, különben orvosolni nem lehetne. Ha ki pe
dig magát megsértettnek érzi, kérelemjnel folya- 
modhatik a1 házhoz. Ezután mindjárt különös biz
tosság nevezetett az eset megfontolására. Russell 1. 
továbbá megújította múlt üléskor az egyházi hiva
talok összehalmozásának meggátlása iránt előadott 
bilijét.

(Oest. Beobachter). Az alsó ház febr. löki 
ülésében Lushington úr megújította múlt évben egy 
más követ által tett azon indítványt, hogy a’püs
pökök zárassanak-ki a' felső házból. Lushington úr 
a’ nézetből indult-ki, hogy a’ politikai foglalatos
ság és papi kötelesség egymással össze nem férhet, 
's ezt főegyházi papok irataiból igyekezett megmu
ta tn i, hivatkozván többek közt Leigthon érsekre, 
k i minden világi czímzetet ’s megkülönböztetést ár
talmasnak tartott az egyház tekintetére nézve, ’s 
magát lord - püspöknek nevezni soha se engedte. 
„H a valaki, úgy m onda’ szónok, tartományi szé
kes-egyházainkba lép, mindjárt, azt fogja kérdezni, 
kicsoda azon előkelő személy, ki fehér ’s fekete 
köntösben, a’ fő ’s al dékántól, kanonoktól, prae- 
bendariusoktól, diakónusoktól ’s vicariusoktól kör
nyezteivé , fölfelé lépdel, mi alatt az orgona, melly- 
nek a’ teremtőt kellene énekkel dicsőítnie, a’ te
remtménynek is majd nem hasonlag hódol. Kérdez
ni fogja czimzetét a’ megye lord-püspökének, ki 
hét - nyolcz hónapig volt távol megyéjétől, parla
menti kötelességét teljesíteni, ’s londoni uras laká
ból csak most tért-vissza falusi palotájába, hogy 
az isten házában lévő thrónjára lépjen, minden őt 
kísérő papokon túlemelkedve,’s a’ sokaságtól, mint 
földfeletti és a’ bűnös halandók gyarlóságaitól mentt 
lény, csudáltatva. (Oest. Beob.) E’ fenséges személy
nek pedig talán minden gondolatai a’ senatusban 
adott utolsó szavazatán járnak , a’szavazaton, melly 
S miliő embertársának nyugalmát zavarja-meg (tet
szés, és óh! óh!), és a’ melly talán egy egész né
pet vérbe ’s pusztulásba taszít. Ha pedig vallás-gú- 
nyolók is vannak je len , nem mulasztják-el tuda
kozni , valyon e’ fény ’s pompa illik-e illy hiva
talbeli személyekhez. Püspöknek lehetetlen lelki 
pászíorságot és parlamenti foglalatosságot vinni. De 
még az jobban neveli a’ bajt, hogy a’ püspökök 
minden szabadclmü, népszerű, a’ polgári és vallá
si szabadság terjesztésére czélzó rendszabályt min
dig ellenzenek (halljuk! és nem! nem!) A’ skócziai 
egyházban polgári és papi hivatalok nem kapcsol

tatnak - össze, ’s milly szorosan megtartatik ezen 
elv, arra csak azt említem például, hogy Belhaven 
lordnak le kellett mondania a’ presbyteri hivatal
ról, midőn a’ közönséges gyűlésben a’ lord-biztosi 
hivatalt felvállalta. Az egyházi kormányzásnak an
gol formája Dániában, Svécziában, az egyesült sta
tusokban és Németország protestáns püspökei közt 
sincs bevéve. A római katholika egyházon kívül 
egyedül az angol egyház az , melly főjeit politikai 
ügyekbe avatkozni engedi. De némclly katholikus 
országokban se szabad a’ püspököknek politikai dol
gokba elegyedni, minél fogva] minden osztályok és 
pártok által tiszteltetnek. Ha e’ példát az angol egy
ház püspökei is követnék, hasonló tiszteletben ré
szesülnének (halljuk!) Maradjanak megyéjükben, 
ügyeljenek az oktatásra, neveljék az alattok lévő 
papságot, ’s lássanak kötelességök után, mellynek 
teljesítésére megesküdtek; így nem fognak soha 
is megtámadtatni, ’s jutalmat találandnak az egész 
nép szeretetében. De most politikai pártoskodás 
lepte-meg az egész papságot. Dr. Hampden theo- 
Iogia tanítójává neveztetését Oxford egyetemének 
egész papsága ellenzetté az alkanczellárral együtt, 
noha 0  Felsége megerősítette; nem rég több esete
ket is láttunk, mellyekben a’ főegyházi papság nem 
engedelmeskedett O Felsége képviselőjinek. A’ nép 
mind ezt fájdalommal nézi, ’s nagy részint az egy
ház azon politikai charakterének tulajdonítja, mel- 
lyeta’ püspököknek a’ felső házba bebocsátása ad ne
ki.“ — Hawes úr pártolja az indítványt, a’ vallási 
szabadság elveivel össze nem férhetőnek nyilatkoz
tatván , hogy egy keresztyén felekezet vagy hitval
lás oily politikai hatalommal bírjon, melly más fe
lekezetektől megtagadtatott. Erre Hume ú r ’s Rus
sell 1. egyszerre felállottak. Hume úr olly fontosak
nak találta a’ két előbbi szónok erősségeit, hogy 
azokat ki nem lehet forgatni, legalább hiszi, hogy 
a’ másik részről senki sincs készen azokra valamit 
felelni (kaczaj) „Én tehát, mondá, leginkább az
ért áilíam-fel, hogy a’ belső minister szavát ez in
dítvány mellett felkérjem (kaczaj.) Azon okok, 
mellyekkel a’ nemes lord minap estve é l t , kinyi
latkoztatván , hogy a’ békebírák a’ békebiztosság
hoz nem tartozhatnak (harsány kaczaj, maga Hume 
úr is nevete); örülök hogy a’ ház illy nagy figyelem
re méltat; „papokat“ akartam mondani. Folyt. köv.

Russell lordnak Irlandra nézve javaslóit sze- 
gényi törvényéről így nyilatkozik a’ Courier: Az 
ország mintegy 20 négyszeg mtfdnyi kerületekre 
osztassák, ’s mindenikben egy dolgozó ház építes- 
sék ; e’ dolgozó házakon kívül gyámolítás ne adas
sák ; a’ szegénység, akárhonnan szármázott, ele
gendő ok leg jen  a’ munkaházakba felvétetesre; a’ 
felvétetés a’ biztosok önkényétől függjön; a’ félti-
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gyelet szegényi biztosokra bízassák; a’ költségek 
adó által fedeztessenek, mellynek felét a’ földbir
tokosok , felét a’ mesterséget űzók fizessék, — rö
viden ez az új tervnek alaprajza, melly talán nem 
minden tekintetben legjobb, de Irlandban sok jó
nak forrása leend, ’s örülünk hogy az alsó házban 
igen jól fogadtatott. A’ biztosokra ruházandó önké
nyes hatalom ellen helytelenül tétettek némelly ki
fogások ; mert olly szegényekkel terhelt országba, 
mint Irland, szegényi törvényt nagyon vigyázva 
kell bevinni, ’s legjobb felelctes,ügyes férfiakatbíz- 
ni-meg terjedtebb hatalommal, hogy a’ környüle- 
tek szerint cselekedhessenek. A’ beteg ’s erőtlen 
szegényeknek jogot adni a’ gyámolításhoz, talán 
nem lett volna veszélyes; azonban ők de facto gyá- 
molítatnak, ’s ez a’ legfontosabb. Nehézség csak a’ 
munkatehető szegények körül támad. Ha megta- 
gadtatik tőlük a’ gyámolítás, haszontalanná leend 
a’ rendszer; ha jog adatik nekik hozzá, eleinte ve
szélyes leszen. Mindazáltal ez a’ legjobb mód. He
lyesnek tartjuk az t, hogy a’ gyámolítás megtagad- 
tatik azoktól, kik azt munkaházakban elfogadni nem 
akarják. A’ munkaházak , vagy mint nevezni szok
ták „bastillék“ ellen támadt lárma igen alaptalan. 
Mellyik szegény lenne kész kenyerét inkább verí
tékkel keresni, mint kunyhójában a’ községtől ven
ni táplálékát, vagy munkaházban jobban élni ’s ru- 
házkodni, mint ha független volna! A’ munkahá- 
eak nem egyebek, mint utolsó menedéke a’ szegé
nyeknek, ’s úgy kell azokat intézni, hogy senki se 
kívánjon bennük tovább maradni, mint szükséges.

A’Courier még illy észrevételekkel kíséri Roos 
lordnak Camming elleni perében a’ kir. törvényszék 
által hozott felmentő Ítéletet: Hol találunk egy bá
tor elöljárót, ki a’ Graham-klubbot feladja ? Vala- 
meliyik házában a’ parlamentnek, hol nehány tag 
a’ küszködő kézmívestő! vasárnap a’ fris levegő él- 
deletét is megtagadná, lépend-e fél egy sir Andrew 
Agnew, törvényt javaslani e’ poklok elnyomására! 
Nem! ’s fájdalom, haszontalan is volna. A’ fény
lő láb , mellyen a’ k. törvényszék által kihallgatott 
tanúk állanak, parancsol az embereknek; ők ma
gukon viselik a’ rang és gazdagság külső bélyegeit, 
mellyeket a’ világ tisztelni szokott, ügy élnek, a’ 
mint kell, ’s szabadon mehetnek a’ társaságokba, 
mellyek jóknak neveztetnek, ámbár gyakran leg
rosszabbak. Azok közé számláltatnak, kiket Oxford 
I. nem régen „míveltség vezéreinek“ rajzolt, pedig 
az ú t, mellyen járnak, a’ csekélyebb embereket 
Botany-Bayba vagy akasztófára vezeti. Ezen urak 
vallási ’s politikai hitét feszegetni nem akarjuk, azt 
mindazáltal kéntelenek vagyunk megjegyezni, hogy 
e* piszkos ügyben a’ k. törvényszék előtt megje
lent személyek közt sok nagy tory és 'őegyházi

férfi találtatik , és így sok ollyan, ki Irland ellen 
vallás-politikai keresztes háborúra kész lenne. De 
hát mire való a’ híres főegyházi orthodoxia és ro- 
yalismus, ha olly gyümölcsöket terem , millyek a’
k. törvényszék előtt világosságra jöttek! Fensőbb 
köreinkben illy erkolcsiség létezését igen sajnáljuk 
ugyan , hanem világosságra jöttük használni fog a’ 
népnek, melly most már érdemük szerint fogja be
csülni azokat, kik az élet minden pompájától ’s 
gyönyöreitől körülvétetve, távolrul vakítva fény
lenek. — De Roos 1. a’ M. Herald szerint febr. 12- 
kén mindjárt elutazott a’ rotterdami gőzhajón. Cilin- 
ming ú r, az alperes, mihelyt a’ jury febr. 11 kén 
ítéletét kimondta, azonnal Ashburnham — Ilouseba 
ment, és sokáig beszélgetett meghitt barátjával, 
Lie ven hgge!v Cumming úr magános gazdag férfi.

A1 M. Herald írja , hogy nehány nap óta olly 
hír szárnyal, miként az első minister és Russell 1. 
némelly rendszabályokban nem értenének egyet; 
nevezetesen pedig az egyházi adó kérdésében, melly - 
re nézve Melbourne nem szándékozik annyira men
ni , mint az alsó ház igazgatója kívánna. Erről bő
vebben így ír a’ M. Post: „Miután a’ király meg
egyezett a' ministeri rendszabályban (amaz adó el
törlése iránt), a’ canterburyi érsek audiencziára 
ment O Felségéhez, ’s elibo terjeszté a’ rendsza
bály veszélyességét. Ennek következésében a’ ki
rály visszahúzta megegyezését. A’ ministeriiim kis
sel)!) része olly nézettel volt, hogy tüstént le kell 
mondani, ’s a’ király lélekismeretét erőltetni nem 
kell; a’ nagyobb rész pedig azt akarja, hogy mie
lőtt ezen utolsó lépés tétetnék, fejtessek-ki a’ bili 
elve. Isten tartsa-meg a’ királyt!“

Finnsburyban (London egyik részében) Wak- 
Icy radikális követ elválasztásának megiilésére nagy 
lakoma adatott, mellyen 500 személy volt jelen. 
Wakley, hirtelen megbetegedvén, nem jelenhetett- 
meg. Az elnök, J. T. Leader, parlamenti tag, 
először ez áldomást köszönté-el: ,,A’ k irá ly ,— aző 
jogai ’s nem több,“ másodszor pedig e z t: „ A’ nép, — 
az ő jogai ’s nem kevesebb.“ Roebuck és Harvey 
radikális követek beszéd közben összekoezódtak, az 
első azzal vádolván az utolsót, hogy ez ő t , kevéssel 
a’ parlament megnyitása után, demokratái nyilat
kozásában nem gyámolította. Harvey azzal menté 
magát, hogy Roebuck úr nem tőn indítványt,mel- 
lyet gyámoiítania kellett volna, azt pedig csak nem 
teheté, hogy beszéde után így kiáltson a’ szónok
hoz : „Sir, ditto, ditto, ditto! (harsogó kaczaj). — Sir
J. Rowley helyére a’ középtengeri hajósereg pa
rancsnokává sir R. Stopford neveztetett. — Wel
lington hg. Apsley-Ilouseban febr. 13kán ünnep
iette kisbugának, Misz Bagóinak házassági összeke- 
lését Winchelsea gróffal.
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A’ feíső ház febr. 1 7ki ülésében a* londoni püs

pök megyéje papságaiból kérelmeket nyujtott-be 
az egyházi adó eltörlése ellen. Suffield, Llatheiton, 
Holland és Brougham lordok viszont éppen ellen
kező értelmű kérelmeket adtak-be. — Az alsó ház
ban is egyszerre negyven követ hozott-fel kérelme
ket az egy házi adónak megszüntetése iránt. Russell 
L az irlandi hatóságbill másodszori olvasását javas- 
lotta. Grattan úr tudakozta az irlandi főtitoknokot, 
értesítetett-e a1 kormány a’ közelebb éezaki Irland- 
ban történt háborgásokról. Magános levelek szerint 
t. i, nehány katholikusok, vásárról haza fertőkkor, 
egy orangista vagy is conservativ csoport által meg
tám adtalak , és 5 vagy más előadás szerint talán 
50 is megöltek ’s megsebesítettek. Morpeth I. feleié, 
hogy ennél többet ő sem tud az esetről; hanem a’ 
megtámadok ellen mint szánt szándékos gyilkosok 
ellen hozatott Ítélet. Perceval ezredes (az orangista 
egyesület néhai feje): Valóban orangisták voltak-e 
a’ vétkesek; mert Irlandban már nem igen vannak 
orangisták ? (óh 1 óh !) Morpeth I. A’ vitéz ezredes 
kérdésére most semmit se felelhetek. Ezután elol
vastatott a’ hatóságbill, ’s vitatása febr. 20kára 
halasztatott. Az angol hatóságbiilt javító bili is ta
nácskozásba vétetett, ’s több czikkelyei elfogadtat
tak.

FR A N C ZIA O R SZÁ G .
A’ párisi politia ismét pokolerőmívre talált. 

Nem rég Meunier egyik kihaligattatása közben 
Fieschi és Alibaud sorsára emlékeztetve, így kiál- 
ta-fel: „Mit gondolok én a’ vesztőpaddal! Cham
pion boszút fog értem állani.“ A’ politia tüstént pa
rancsolatot ve tt, hogy minden illy nevű személyek 
után ólálkodjék. Csak hamar Champion erőmüvész- 
legény ellen támadt gyanú. Febr. 19d. reggeli 5 
órakor megjelent nála Vassal politiabiztos több po
litia ügy viselőkkel. Championt ezeknek látására ín- 
rázódás fogta-elő, ’s kinyugvásra volt szüksége, 
hogy az ebbe tett kérdésekre felelhessen. A* poli- 
íitia-biztos kutatáshoz fogatott., ’s a’ pokolerőmű- 
ve t, melly Fieschiének mintájára vala készítendő, 
megtalálták. Champion a’ politia-praefecturához vi
tetett, ’s semmit nem tagadva, előadá miként aka
ró ő pokolmívével a’ királyt meggyilkolni. Cham
pion D. Pedro alatt Portugálban a’ franczia segítő- 
seregnél szolgált. Közelébb titkos társaságok avatott
ja volt. A1 Moniteur előadása szerént névtelen le
vél figyelmezteté a* kormányt ez új gyilkos szándé
káról , nem pedig Meunier. Ügy látszik Saget leány, 
Champion ágyasa tárta-fel legelsőben másoknak a’ 
gyilkos szándékot. A’ befogatott új Fieschi fontos 
vallomásokat tőn; de őrjének nehány pillanatnyi 
távollétét használván, nyakkendőjénél fogva magát 
felakasztó. A’ hirtelen orvosi segítség mellett sem

lehetett többé visszaadni életét. A’ nyomozás azon
ban folytatik ’s több bűntársak befogattak.

A követkamara febr. 18ki ülésében jelenté 
az elnök, hogy TIemsen lakosai, Afrikából, kérel
met nyujtottak-be, ’s a’ város első elfoglalásakor, 
Clauzel marsai alatt , rajtok elkövetett zsaiiásokról 
panaszkodnak. E’ kérelem az afrikai pótlékkölfsé- 
geket vizsgáló biztossághoz ulasítatott, mellynek 
előadója Janvier úr. — A1 pairkamarához febr. 18- 
kán küldettek-át a’ követkamarától a’ pyrenäusi 
határszéleken a’ vámvonalak erősítésére kért köl
tség, és a’ községi hatóságok eránti törvények. Ez
után némelly kérelmek vétettek tanácskozásba. 21 
lengyel menek vő arról panaszkodott, hog) napigyá- 
molításuk 75 centimről 60ra szállhatott. A’ kérelem 
a’ belső ministerhez ulasítatott.

A’ Journal des Debets írja, hogy Espinosa úr, 
a’ madridi mexieói követség tagja, Par son utazott 
kei észtül Anglia felé, onnan Veracruzba menendő, 
’s magával viszi a’ Spanyolország és Mexico közt 
kötött egyezést, melly mind a’ két félnek becsüle
tére válik. Spanyolország a’ függetlenség elesmeré- 
sét nem pénztől függesztette-fel, mit Mexico, füg
getlenségét régen kivíván, nem is adott volna, ki
vált miután a’ spanyol adósságnak egy részét, melly 
‘250 millió francot teszen, lS24bcn önként magára 
vállalta. Mexico függetlensége korlátlanul ’s minden 
kikötés nélkül esmertetctt-el, ’s e’ megb külés a’ 
két ország közt, melly három századig csak egy 
família volt, tartós barátságot alapítand, ’s kedve
ző sikert szűlend.

Versaillesben, mint a’ Bon Sens beszéli, nagy 
csendben készítetnek a’ királyi lakok, ’s Dubarry 
asszony szobáji, egy nem sokára történendő pom
pás ünnepélyhez. Ki leszen az ünnepély királynéja? 
nem tudni. Campuzano úr gyakori bejárása a’ tui- 
leriák várába, ’s Frias hg. és Cordova generál je 
lenléte a’ famíliái egyesületekben , olly hírre adtak 
alkalmat, hogy a’ XIV. Lajos által épített várban 
Francisco de Paula infant lánya Orleans hggel há
zasságra fogna lépni.

Cadaval hg. a’ Braganza ház ifjabb ágának fő
je , ki D. Miguel mellett Lissabon parancsnoka volt, 
Parisban, 39ik évében meghalálozott.

A’ carlsruhei újság Parisból febr. 14kéről eze
ket írja; „Börne, ki tegnap este 10 órakor hait- 
meg, rég óta beteg T olt, ’s bizonyos halálát előre 
látta , noha magát ollykor ámítani próbálta. Men
zel és Pückler-Muskau elleni röpkeiratának bevég
zése óta naponként gyöngült, és ha bár őt ez bete
gebbé ’s gyöngébbé nem tette is , mindazaltal e röp
keiratban egészen megváltozott hang uralkodik, 's 
gyakran olly bánatos komolyság, hogy olvasasd 
közben szinte lehetlen a’ gondolatra nem vetetned-
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n i, hogy ez, közel halál mély érzetében íratott. Bör
ne legutolsó pillanatig eszén vo lt, csendesen várta 
halálát, ’s hontársának, Dr. Hörlének karjai közt 
lassan, mint gyertya aludt-el.“

A’ Moniteur febr. 19kén k. rendeletet közöl, 
miként Schramm vicomte ’s generálhelytartó helyett 
a’ katonai személyzet és munkálatok főigazgatójává 
(a’ hadministeriumnál) Despans — Cubiéres generál
helytartó neveztetett. .

Az algíri Moniteur febr. lOkén, Rapatel gene
rál ideigleni főkormányzónak eme tudósítását írja 
a’ bonai szerencsétlen esetről: ,,A’ kassaubah lőpor
tára jan. 30kán reggeli 7J órakor, a’ mint Berge- 
ret pattantyús felügyelő hadi szerekért bele lépett, 
levegőbe röpült. A’ körülte volt kőfalmívek ’s ka
tonai lakok nagy részint Összeomlottak. Minden ren
dű ’s rangú katonák, polgárok önként siettek se
gítségre, ’s Trezel generál czélszerü rendszabályait 
gyorsan sikerítették. A’ megholtak száma 108, a’ 
sebesülteké 192. A’ megholtak közt van Bemard 
kapitány, a’ fellegvár parancsnoka, nejével együtt, 
Bergeret pattantyús felügyelő, Perraud ’s Bossolin 
hadnagyok. Lacroix-Louvrais, ’s Raynaud kapitá
nyok, Ferradou és Delanoue hadnagyok megsebe
sítettek. Mihelyt e’ szerencsétlenséget megtudta az 
ideigleni főkormányzó, azonnal parancsoló, hogy 
katonaság ’s hadi szerek küldessenek Bonéba a’ 
veszteség kipóflására. — A’ febr. 19ki Moniteur is 
hasonló tudósítást közlött, mellyhen még ezeket ol
vashatni: E’ szerencsétlenséget, a’ hatóságok vizs
gálódásai után , valami esmeretlen véletlenségnek 
tulajdoníthatni, melly Bergeret pattantyús felügye
lőt és Sigrc pattantyúst éré, kik reggel szabály sze
rinti lámpával mentek a’ tárba, ’s ott csak egy óra 
negyedig mulattak. Ezeknek sem hóit teste, sem 
ruhája nem találfatott-meg Trezel generál, hogy az 
arabokhoz túlságos hírek ne juthassanak, egy gya
log osztályt küldött a’ drehani táborba, ’s a’ felke
lőt és lenyugvót ezután is ágyulövésekkel paran
csoló jelenteni; a’ seregcsapatokat pedig a’ vár kö
rül telepítette-le. A’ megrongált falak ismét felépí
tettnek, ’s az egész munka két hét alatt kész lcend. 
— E’ tudósítás a’ holtakat 105re, a’ sebesülteket 
18Sra számítja.

A’ Courrier Frantjais gáncsolja a’ ministeriu- 
m o t, hogy Gauze! marsait elmozdító Algier kor
mányától , mielőtt ezen ügy a’ követkamara által 
megvizsgáltatott, minek fontos következése leend. 
A’ Journal du Commerce Ganzéi marsai elmozdítá
sából azt gyanítja, hogy a’ kormány Algírral fel
hagyni szándékozik, ’s illy módon akarta kikerülni 
az algíri kérdések szoros vizsgálatát A’ Constitu- 
tionnel véleménye szerint Ganzéi marsai most már 
szabadabban nyilatkozhatik viseletéről, miután a’

ministeriumtól függés álul felmentetett, A’National 
csudálja, hogy Clauzel marsai még elébb el nem 
mozdítatott, ki a’ kamarában ki nem fogja magát 
menthetni.

Ergné-Gaberic községe, mint említettük, nem 
rég egy együgyü ’s eredeti sajátságu üdvezlő felí
rást intézett a’ királyhoz, mellyben a’ dec. 27diki 
merészletről sajnálkozását, ’s tornyának leomlását 
jelentette. A’ király mostanában 300 fr. küldött a’ 
községnek tornya felépítésére.

Parisban nem rég egy franczia és német im
provisator, Lanton és Langenschwarz, mivészeti 
irigységből párviadalra keif, ’s az utolsó karján se
bet kapott.

Peru de Lacroix generál, Columbiában szol
gált franczia fi, Parisban febr 13kán agyon lőtte 
magát, ’s végrendelete szerint Columbia történeté
nek kéziratát egy párisi lap kiadójának hagyta. 

PO R T U G A L L IA ,
A' jan. 31 ki cortesülésben egy pénzügyi iro

mány terjesztetett-elő, melly szerint a’ kincstárban 
3500 conto hijányzik, ’s nem sokára tetemes sum
ma leszen fizetendő, pénz pedig nincs a’ folyó köl
tségek fedezésére. A’ cortes biztossággá változott 
mindjárt, ’s ablakadó fizetését, és egy millió ft. 
stgnyi kincstári kötelezvény kibocsátását határozá, 
évenként 5 pct. kamattal. Hogy pedig kész pénz 
is szereztessék , a’ zöldfoki szigetek komorsárga 
(zuzmó, Färbeflechte) aratása 156 contóért zálog
ba adatott a’ lissaboni banknak.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
A’ Gaceta de Madrid febr. Ski száma szerint 

a’ királyné megerősítette a’ cortesnek azon határo
zatát , miként a’ kizáró, magányos és tiltó szaba
dalmak eltörlése iránt 1813 jul. 19kén költ végzet 
ismét erőbe tétetik.

Febr. 2 ’s 3kán az Isidor-kápolnában Catvode 
Rosas összeesküvése iránt tanúk , nevezetesen Men- 
dizabal, Lopez ministerek, Comba generál, Pita 
Pizarro, és Gonzalez, Olozaga, Carasco követek 
hallgattattak-ki. Most már tudva van, hogy az el- 
fogatások névtelen levelek következésében történ
tek. A’ feladó pap, kit a’ belső minister jól esmer, 
törvénybe fog idéztetni.

Madridból febr. 11 kén ezeket írják: Az adós
ság-fogyasztó pénztár jan. 25ke óta nem képes fi
zetni a’ múlt évi oct. 1 jére esett kamatokat. A’ 
tisztviselők több hónap óta nem kaptak fizetést, s 
majd hogy el nem halnak éhen; a’ katonák, hogy 
hasonló sorsra ne jussanak, kénytelenek a’ békés 
polgárokat kirablani. Vittoriában a’ seregcsapatok 
nem engedelmeskednek tisztjeiknek, mert sem pén- 
zok sem eleségök, sem ruhájok nincs. Lujan és Del 
Valle követek, a' kormány megbízásából az észa
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ki sereghez mentek. Seoane generál is oda fog men
ni , hogy a’ rendet visszaállítsa a’ katonai igazga
tásban. Az északi sereg sanyarú helyzetét szeren
csére nem tudják használni a’ carlisták, különben 
szintolly kedvező sikerrel mehettek volna túl az 
Ebrón , miilyen Gomez kalandját követte. Ugyanis 
csak pártfelesség tagadhatja, hogy Gomez tökéle
tesen elérte czélját, melly csak abban állott, hogy 
a’ madridi kormányt megfossza a’ segedelemtől, 
mellyet az ujonczállításból és erőltetett kölcsönből 
reménylett, ’s e’ szándék sikerültét eléggé bizo
nyítja Mendizabal ú r , azt nyilatkoztatván a1 eortes 
előtt, hogy a’ tartományokból, mellyekben Gomez 
kóborlóit, egy fillér sem jött-be.

Madridi fuhr. 12ki tudósítások szerint az ide
genek ’s benfökliek fogdosása és száműzése folyton 
foly. Jelski gr. a’ kormány által kiutasítatván, a’ 
franrzia határszéleknél ismét elfogatott, ’s az angol 
követ közbejárását kérte-ki Garcia altiszt szabadon 
bocsátatott. Mendizabal ú r, ágyasát, Arguelles bu
gát , egy a’ Filep-szigeteken jó hivatalba helyezett 
tisztviselőnek adta feleségül. Ciudad Real tarto
mányt 000 lovas pártos iszonyúan dúlja. A’ valen
ciai sereg közel van az eloszláshoz. Borso, az opor
tói sereg brigadása, ki Cabrerát megverte, beadta 
lemondását, úgy szinte Nogucras generál is. Das 
Antas portugáli generál a’ munkálati sereg bal szár
nyának parancsnokává neveztetett. Quiroga is le
mondott Arragonia főkapitányságáról, melly No- 
gucrasra fog bízatni. H irlelik, hogy 14 carlista 
zászlóally Arragoniába nyomult, ’s a’ ministerium- 
ban csakugyan nagy mozgás vétetett-észre. Tegnap 
a’ eortes is titkos ülést tartott egész esteli 8 óráig. 
Ez ülésben az alkotvány megsértésével is vádolta- 
tott a' minis téri u m , hogy Lujan és Valle követe
ket, a'eortes engedelme nélkül,az északi sereghez 
küldte; ’s e’ követeknek meghatalmazása nem es- 
mertetett-el. Az angol thiónbeszéd még súlyosabb 
segítség reményét ébreszté-fel az itteni kormány
ban, ’s most már a’ Páti iota, a’ mi msterium orgá
numa, kíméletlenül piszkolja a’ franczia kabinetet. 
A’ spanyol kormány azt látszik hinni, hogy magá
nak Angliának segítségével hamarébb kimenekszik 
szorult állapotából, mint ha a’ két hatalom által 
engedi magát ide ’s tova ránczigáltatni.

A’ Phare írja, hogy Lujan úr Madridbólfebr. 
7kén elindulván, febr. lükén már Bilbaóba érke
zett, ’s Espartero generállal még azon nap tanako
dott. Nehány óra múlva közönségesen tudva volt 
küldetésének czélja, ’s Luchana gr. tiszti kara azt 
állítá, hogy Lujan úrnak , mint eortes tagjának meg
bízatása tönénytelen , mivel e’ szerint a’ hadsereg

a’ cortestől függene, a’ cortesnek pedig végrehajtó 
hatalma nincs. A’ Phare ugyan jogot tulajdonít a' 
ministereknek illy megbízásra, hanem azt is meg- 
vallja , hogy a’ kevéssé esmeretes, beszédében tü
zes Lujan helyett okosabb lett volna Seoane vagy 
Sanchó generált küldeni, kik a’ cortesnek szinte 
tagjai, a’ spanyol hadsereg előtt jó hírben állanak, 
’s szilárdságukkal és okosságukkal Luchana gr. tisz
ti karát elhallgattatták volna. De semmit sem is 
használ csupán egy biztosnak küldése, mert ez ha
talommal nem bir, ’s a’ generálokat csak beárulás- 
sál fenyegetheti, mitől Espartero generál, a’ spa
nyol hadsereg féktelensége mellett, legkevésbé sem 
fél. Lujan úr egyébiránt nem is képes a’ hadi mun
kálatokról helyes ítéletet tenni.

A M ERIK A.
Philadelphiából jan. 7kéről írja a’ M. Chroni

cle levelezője, miként Liverpoolból Uj-york felé 
evezett Mexico nevű hajó, az új-yorki kikötőbe 
vivő csatornán, az ottani révkalaúzok lomhasága 
miatt elsüllyedt, ’s 108 ember veszté rajta életét. 
Uj-yorkban ugyanis a’ révkalaúzok monopóliumot 
gyakorlanak , kevesen vannak, ’« a’ status kormá
nya által neveztetnek-ki, rendesen választási sza
vazataikért. E ’ gyalázatos rendszer őket félelmes, 
lomha, dölfös és fukar emberekké teszi. Uj-york 
törvényhozása, ha az emberi nem ellen összeeskü
vést akar vala támaaztani, azt nem tehette volna 
jobban, mint e’ révkalaúzi rendszer felállítása által. 
Uj-york kikötője nem egészen biztos, de a’ keres
kedésre nézte a’ világ legnagyobb kikötőji közé 
tartozik; I83fiban 2293 idegen hajó evezett bele, 
60,542 utazóval. Mexico két nap ’s két éjjel szü
netlen lobogókkal ’s lámpákkal jelengeltc, hogy 
vezetőre van szüksége, de kalaúz nem ment. — 
Santanna négy texasival utazott volt Washington felé; 
Louisvillebenegy ifjú ő hozzá is kővel dobott, min 
igen megijedt; egyébiránt megbukott nagysághoz 
illő tisztelettel bántak vele. — A’ congressusban 
Michigannak az egyesületi statusok közé felvétele 
akadályra talált. — A’ praesidens lábbadozik, újév 
utánni nap már udvarlás volt nála.

Legújabb új-yorki lapok is Írják, hogy Ellis 
úr Mexicóból elutazott, miből a’kétrespublicaköz
ti meghasonlás hírlelteték. — Santanna Washington
ban jan. 23kán a’ színházat akarta meglátogatni, 
de az el evei fenyegető jelenségekből látta, hogy ott 
nem fog barátságosan fogadtatni.— Scott generál, 
ki Floridában az indusok elleni szerencséden tábo
rozásáért hadi törvényszék elibe idézteték, becsü
lettel felmentetett.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezteti G ál v á c sy . Zöldkertutcza (Ä pftffcrtclK r:(^affe) 4 9 8  sz. 
Nyomtatja T r  a t  t?i e r  - K á r  o ly  i  Urak3 úlczá/a 6 1 2  szám alatt.



üt Figyeítetés. Elkésvén első előfizetési jelentésünkkel, értesítjük a* nagyérdeműi 
közönséget, hogy most az eg) szer egy évnegyedre is elfogadjuk az előfizetést első ocío'uerig, 
helyben 2 forinttal postán pedig 2 forint 24 kr. pengőben. Azoknak pedig , kik egész félévro 
előfizetnek, még elejétől fogva szolgálhatunk nehány példánnyal. Ä  Hírnök szerkeztősége.

18** . _  js.€F4 szám HIRDETÉSEK

(1) Hízott iiriik árverése.
Főméitgú Gyaraki herczeg G r a s s a lk o v ic h  
uradalmai kormányszéke hivatala által ezennel 
közhírré tétetik : hogy e f. h. 14kén Pest vár
megyében K a i  u c so n  1500 darab jól meghí
zott ürük szokott reggeli órákbana’ többet Ígérők
nek készpénz lefizetése mellett elfognak adatni. 
A’ venni kívánók ezennel illően meghivatnak.

(1) Eladó an ja  birka, coo neme-
sitett, és tenyésztésre alkalmas anya-birka e'- 
adó Halomegyházi pusztán Pesten alul másfél 
órányira a1 Debreczeni ország útban Yecsés hely
ség m ellett, és helyben a’ tulajdonossal áruk 
iránt értekezhetni. (3)

(1) Hirdetmény. A’ nmigú kir. udv.
m Kamara’ rendeléséből ezennel közhírré téte
t ik , hogy f. évi sept. 2ldik napján ts ns Borsod 
vgyében kebelezett Diós-Győri uradalmi erdőkben 
termett idei makk és gubics, a’ Miskolczi uradalmi 
f>raefee!usi háznál reggeli órákban tartandó kö
zönséges árverés útján a’ többet Ígérőknek elfog- 
adatni.

Meliy helyre, és időre a’ venni szándéko
zók szükséges készpénzzel ellátva, ezennel meg
hivatnak. (3)

(2) Hirdetmény. A' n.méit. m. kir.
udv. Kamarának rendelése következésében köz
hírré tétetik , hogy a’ Nagy-Váradi kir. sóház
nál e’ f. évi sept. 25ik napján a’ megégett oda
való sóházhoz tartozandó épületek újonnan való 
felépítése végett az ár leszálitandó kotyavetye a’ 
komi vés és ács munkák iránt tartatni fog, az 
érintett felépítés egészen , vagy részenként a’ 
legkevesebbet kérőnek (felsőbb hely által jóvá 
hagyandó kötelező levél mellett) által adatni fog.

Ezen árejtésen részt venni szándékozó kő- 
mívesek és ácsok elegendő, az árejtés előtt le
fizetendő 10 percenturni bánat pénzzel 'ellátva

a’ fent említett napon reggeli 9 órakor a’ Nagy
váradi sóházi irószobában megjelenni, vagy a' 
helyekbe álitandó embereiket elegendő bánat 
pénzzel, és törvényes hatalommal ellátva kül
deni , hivatalosak.

Az építő planumokat és költségek számo
lá s t, úgy mind a’ bérleti feltételeket az érintett 
sóhivatalnál megtudhatni. Budán, aug 26. 1837.

(3 )  T. Pest vármegyében Adácsi Grems- 
perger  árendális pusztáján, Kun-Szent-Miklós- 
sal határos, vagyon 3000 iirii eladó, és hely
ben mindenkor megvehető. (3)

(2) Jószag-berles. lször ns Szabolcs 
vgyében Nagy-Kalló mellett fekvő Kállai- és 
Császár-szállásoknak azon része, meliy néhai 
inéit. k. Kamarás N. Káliói K á l i  a j ' P é t e r  urat 
illette, ’s 4151 holdat tészen, minden rajta fekvő 
gazdaságbeli épületekkel együtt; hasonlóképpen :

2szor N.Kálló szomszédságában fekvő Oros 
helységének része, meliy néhai N.K. K á l l a y  
A 1 o y z úr által használtatott, ’s majorsági szán
tóföldekben és rétekben 7G0 holdat tesz, a’rajta 
lévő gazdasági épületekkel együtt, f. esztendei 
Sz. Mihály naptól kezdve 6 esztendőre fognak 
árendába bocsájtatni. (3) 3

(3) Hirdetmény, a ’ p e s t i  királyi
Egyetemhez tartozó Földvár mezővárosában, az 
uradalom részéről közhírré tétetik , hogy a’ fo
lyó észt. September II kén délelőtt az épület fa- 
kereskedés jog a’ Duna partján a’ legtöbbet 
Ígérőnek 3 egymásután következő esztendőre, fo
lyó észt. november hónap’ első napjától kezdve 
az uradalmi kanczelláriáhan árverés utján haszon
bérbe adatni fog, a’ kibérleni kívánók 12 for. 
p. bánatpénzzel a’ fent kitett napon és helyen 
megjelenni igyekezzenek. Költ D una-Földvá
ron , augustus hónap 19kén 1837. (3)

A h". 1837. 1 búza k é f s z e . ! rozs árpa | zab  | k ii kiír. 1 k ö le* ] A ug.  1837. J buza két* 7 e . roz* | árpa | zab ki ik u r . kSle«

U n g h v á r j 9 í - 8 8  | 8 « -* 0  | 66 -6 2  | « 4 -4 0 _7 8 - 3 6 ~ ~86-8:T 1 ~ 4én  N .B e c s k e r e k |  50 | 30 1 | 40 -
18án A rád | 71 | 53 50 *6 | 28 | 68- i - 2 <e'n Loson e z , 1 1 - 1 | 30 H 24 1 ~ 1 -
lO én Baja | 6 0-47  | 3 7 -3 0 | 30 j 20 1 n 1 5» 1 - ?6án Komárom | 63-53 5 a - «» . 8 -  8 30-25 ( 21-18 | 60 1 40
19 n ” árs | 7 0 -6 0  | 55-50 | «0 30 30 50 1 ~ 26án S z e g e d | 50-45 4 0 - 3 s — 25-34 24-44 | «0 | 40

a " f ” D e b r e e z e n 1 60 -55  1 50-45 30-2« 28-24 2 7-25 «5 50-40 réti aept. Í j én | 8 0 -4 0 51-46 3 8 -3 6 24-21 18-16 i ~ j 33

pénzfolyam ul: Bé's. aug. 20kén: 5 petes staíuskötelez. 5S2T\  ; 2J petes bécsvárosi bankóköt. 66-J; cs> arany
*1>5t ; 4 petes 103^; 3 petes 77^; 182oki229; 1 «?31- pc. agio

D m u vtzá llá i: aug. — 30kán j V  1" 0/h 3lkéi:  6' lt>" 6'" — sept. í j é n : 61 0'" — 2kán: 6' 3" 9"'.

sep t. 2 k á u , 1 8 3 « .



A  magyarországi terilicke!í;»éii folyó ára
e z ü s t  p é n z b e n ,

a’ János fejvételi pesti vásárban augustus 31dikén 1837.

irr I “ I irt 1 KI irt Ikr írt 1 krtol tói •K
Gyapjú : egy nyirésü egész • • 4 I M é z : — darabos . é « • - - 1

>» • • • • • finom mázsája 100} — 122 ff rozsnyói . • . • • * mmmm 16 --
»» nemesített finom * . . — 75 I“ 95 — Vtasz : rozsnyói sárga • • • S2 - 86
4) egy nyirésü középszerű — 55 74 — bánáti . . .  4 Í 9 é 78 85
»» közönséges . . . . . 40 — 52 — Z s ír :  disznózsír * » 9 • 4 16 mmcm 17 36
*> két nyirésü finom té l i . — 1 52 — 64 — Vaj:  tehenvaj . , * • 4 • i 24 -- 26
ff középszerű . . . » • '" | 42 — -50 — Szalonna: . . . , . ♦ 4 « t 16 .
ff közönséges . . . » * — | 32 — 40 — H á j : .................................. e- * « * — 17 36 18
9 9 finom nyári . . . . • — | 48 — 55 — Szappan : szegedi * . » mázsája 14 14 30
»» középszerű . .- . . I 42 — 46 — Faggyií:  olvasztott • . . .  — 17 . 17 24
9 9 közönséges . . . . . — l 34 — 38 — ,, gömböczb. (in W ammen) — 16 48 17 6
2» báránygyapju , . , • c 40 __ 120 — „ olvasztallan rúdban (in —
ff bőrgyapju • . . . % • 50 — 125 — ,, Stangen) . . . * • • • r i 92 48 13 36
ff timargyapju . . . . • • 1 31 _ 42 — E n y v : asztalosenyv > . - .  . mázsája 19 20
ti bánáti kézmos . • . —- ! 32 — 40 — Szilva :  aszalt . . .- • • • 4 5 _ g
ff Zigara, erdélyi . . — 40 __ 42 — Timsó: . . . . . . 4 42 4 48
ff . . .  — úsztatott • “““ 28 _ 36 — b o r :  borjúbőr . . . » » . párja 1 12 2

9 9 magy..jubgyap. kézmos ~ — 22 — 27 — ,,  juhbör i . . . 4 4 * 1 2 24
ft . . . .  úsztatott . — 20 — 24 — ,, nyúlbőr » < . • ■• é Százd I 16 18

Dohány: debrői Isőfaj mázsája 20 — 22 — „ báránybór . .  . * 4 • 4 • —. 24 1 12
ff . . — 2 ik — . . . — 14 _ 16 — ,, rókabőr . » .. 1 54 2
ff debreczeni Iső faj . . . — 8 __ 9 ff borzbőr . . » 2 12
ff . — . 2 ik — . . . — — — — — fi ökörbőr . . . 15 12 20 48
9 9

pécsi . Iső faj — — — — ,, tehenbőr . . . 10 — 13 12
— . . 2ik — . . • 1 5 _ 5 15 ,, lóbőr . . . . . » . — 4 5 T. - _

ff szegedi Isö faj . . — 10 _ 12 — Lószőr: kifőzött . » . . mázsája — ... —
9 }

— . 2ik — . . . — 6 — 7 — ,, főzetlen . . . . . — 42 __ 46 - - -
ff — . 3ik —  . . . — — — — — ,, tehénszőr . . • • 4 • 15 — 16 -_

b o r : tokaji aszú . . . egy átalag — — — — S zarv:  szarvasé . , . . . — 36 — 38 —
ménesi — . . .  — akója — I — — „ ököré . . . » . 100 darab 24 — 30 —
budai veres ó >. . — — 3 36 1J ,, bivalyé . . . —  — — — .... —

_ 4 _ 7 _ ,, tehené . , . --------------- -9 11 -T__-
9 9

— fejér ó . . — — 3 36 8 — Szarvhegy:  . -. . 4 " — — —
ff — új . . — — 4 — 6 — Gabacs : 6 köble 120 fontjával és 6 6 6 15
ff pesti kőbányai ó . — — 6 — 10 — Kender:  apatmi gerebenek mázsája — — —
ff — . . .  új . — — 5 — O — fj gerebehetlen . • . — 10 — 12 —
9 9

hegyi tejér és veres o — 3 36 15 — Toll:  pehely . . . • • 4 ~ 80 — 160 —
— — • — új. • ' 4 — 7 — „ ágyi fosztatlan 30 — 67 —

honi fejér és veres • — 3 — 3 21 ,, — foszlott . — 50 — 90 —
Borh i : veres ....................... mázsája 10 — 12 — ,, irótoll . . . . 1000 darab 1 36 1 48

. fejér . . . . . — 12 — 14 — Körösbogár: . . . . egy font. 1 30 1 42
borszesz: 32 grid • . . . akója — — — Ualzsir: . . . . . mázsája mAmm — — —
Pálinka: gabona . . . . — 4 48 6 j HumuzsYr: fejér . . • 4 * 10 — 10 30

, . seprű és törköly . — 8 — 8 30 ,, kék . . . 4 • 4 """" ,7 30 8 30
9 9 . . bánáti szilva • r 9 — — Olaj: vad repezeolaj . • . --- — — —

. . szerémi . . • . — 10 — 12 ,, vetett . . . . 10 — -11 30
Piskolcz :  rozsnyói . . . mázsája 12 30 13 __1 , ,  meg tiszt Holt . . 4 4 4

(3 — 13 30
. . liptói . . . . . — 11 — 11 30 , ,  —  lenmagolaj .  . . —  ' 17 — 20 —

Mez • bánáti tejér r  . . mázsája 15 — 16 3 o : Lenm ag :  ............................. pos. mérője ó 1 30 í 1 45
f f

—  sárga. . . . . — 13 — 14 30\Repvzemag : vad • * » 4 4
1 12 t  1 24

f »
—  barna . . . — 11 — 12 —- E , ,  nyári vetett . .  — 1 48 2

Ugorayai HobitsvhJó z s e f  s. b. I. E lá t já r ó .  j\uum  4. 2. Elöljáró. -
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2 0 . szám . P e s t e n  szerd án  P öjím áslió  8Un i§ (3¥ .
Magyarország és Erdély (kinevezések; Szcbenbe liívaük egybe az erdélyi országgyűlés; megtiszteltetések; adakozások; honi ipar; 
kereskedés; Kolozs megyei tisztválasztás; hivatal üresülések; Eiitvös Pál meghalt; anpol kisasszonyok’ nevelő intézete; m. tudós 
társaság; halandóság s a’ t.) Nagybritannia (parlamenti ügyek; Egerton lord indítványa 80 szótöbbséggel félrevettetik; edinburghi szélvész; 
bombayi hírek; ’s a ’t.) Francziaország; (.Yleunicr és Champion; Clauzel marsai; kamara-eloszlatási vélemény; 's a’ t.) Németország 
(febr. I8d. égi tünemény) Oroszország. Svéczia (norvégi storting felírása.) Törökország, (döghalál Moldva és Oláhország szélein.) 
Portugallia (Artilheiro hírlap gúnyos czikkelyc.) Olaszország (D. Pietro Bonaparte száműzetik a’ pápai statusokból.) Spanyolország

(k. végzet; hadi hírek; ’sa’t.) Amerika.

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .

K o l o z s v á r i t  februarius 21dikén. Mai na
pon , a' felséges királyi főkormányszéknek, királyi 
főherczeg austriai-estei F e r d i n a n d  0  fensége 
előlülése alatt tartatott ülésében felolvastatott, d i- , 
csőségesen uralkodó legkegyelmesebb fejedelmünk
nek , 0  császári királyi apostoli Felségének, e’ fo
lyó hónap Hitéről költ kegyelmes királyi leírása, 
mellynél fogva Erdély nagy fejedelemsége ’s hozzá 
kapcsolt részei három nemzetből álló Karait és Ren
déit, a’ közelebb jövő április 17kén kezdve, Sze- 
ben szabad kir. városában szokott módon tartandó 
országgyűlésére öszvehívatni parancsolni, és ennek 
legelső és főtárgyául, a“ hivségi hit (homagium) le
tételét kijelelni legkegyelmesebben méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége febr. 23diki legfelsőbb ha
tározatában a’ cs. kir. közönséges udv. Kamarához 
valóságos tanácsossá eddig a1 m. k. Kanczelláriánál 
tisztlb. udv. tanácsos, ’s cs. k. kamarás Pranyitskai 
báró J ó s ik a  S á m u e l urat; továbbá a’ cs. k. kö
zönséges udv. Kamara titoknokát Csákói Predetich 
P a p  J ó z s e f  urat ugyanott tanácsnokká nevezni 
kegyelmesen méltóztatott.

O cs. kir. Felsége a’ Temesi kam. igazgatóság
nál megüresült két közbíróságra ottani actuárius 
Albrecht Jánost és Temesvár kam. ügyész Mattya- 
sovszky Imrét nevezte.

Az érd. kir. főkormányszék méltóztatott m. h. 
22kén tartott ülésében, bölöni Sikó István úr elő
léptetésével , az érd. törv. kir. táblán ürességbejött 
levéltárnoki hivatalra, ugyan azon kir. táblánál ed
digi elnöki iktató (praesidialis protocollista) magya- 
rósi Szőke Márton urat kinevezni.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara ön kebelében 
feltevői gyakornok Bolgár Ferenczet a’ maramaro- 
st kam. igazgatóság actuariusává nevezte.

A1 maros-újvári só tisztségnél Istvánfi József 
elhalálozásával az írnok i hivatal ürességbe jött

A’ zalathnai királyi administrate körében egy 
építő-mester (Architect.) statioja felállítása és be
töltése kegyesen meghatároztatok.

Uhó Félesztendó.

A’ topánfalvi al-aranyváltói hivatal ürességbe
jött.

Az angol kisasszonyok pesti nevelő intézeté
ben a’ külső leány nevendékek’ nyilvános próba
tétele f. martius Sdikán, a’ nemes növendékeké pe
dig mart. Odikén tartatott. A’ próbatétcli tárgyak 
amazoknál voltak : bittudomány , evangyeliom m i- 
gyarázat, ó ’s új testamentomi bibliai történet; be- 
túfoglalás magyarul ’s németül; magyar ’s német 
olvasás, nyomtatás és írásból; magyar ’s német 
helyesírás; számvetés fejből ’s táblán; íratok ’s 
kézi munkák eJőmutatása Ezeknél: hittudomány 
és bibliai történetek; betúfoglalás és olvasás ma
gyarul ’s németül; helyesírás mind a’ két nyelven; 
számvetés ; földleírás; hazai történetek; franczia- 
nyelvi helyesírás; olvasás és fordítás ugyanazon 
ti) elven; íratok, rajzolatok, ’s kézi művek előmu- 
tatása. Mind a’ két próbatételt köszöntő beszéd kez- 
dé-meg ’s köszönő beszéd zára. A’ szép számú hall
gatóság áldást monda e’ jeles nevelő - intézetre, 
melly nemes hivatásának folyvást dicséretesen fe- 
lel-meg.

P o z s o n y  mart. 3dikán. Újra tél; Nádor gőz
hajó azonban febr. 2Sdikán ide érkezvén, másnap 
korán reggel Bécsbe indult; a’ hóimét ma ismét ide 
jövend, holnap pedig útját Pest felé folytatja.

P est. V  is újra tél. Dunánk ismét zajlik; an
nyira, hogy a*martius Íjén berakott hidat, ugyan 
e’ folyó hó 6dikán már újra ki kellett szedni. Milly 
nagy hátramaradást ’s kárt okoz ez, kivált most 
épen a’ már gyülekező vásárkor, a’ kereskedés
nek, alig szükség említenünk.

Milly nagy volt a’ halandóság Pesten múlt feb
ruarius hónap folytában, mutatja az, hogy azon hó 
i3dikától 25dikéig 208an haltak-meg; melly szám 
a’ máskori halálozások mennyiségét ötszörösen ha
ladja.

P e s t e n  tek. E ö t v ö s  P á l  úr, a’ nagyméltó
ságú magyar királyi Kúria levéltára igazgatója, és 
több t. n. vármegyék’ táblabírája, ötvenhárom esz
tendőt közhivatalban töltött munkás élete 77dik 
évében, e’ folyó esztendei böjt más hava ődikén 

l ideg guta ütésből boldogabb életre költözött. Özve-
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jgye Szlatiny Therezia, és gyermekei , nevezetesen 
Mária., néhai nagyságos Nyéki Németh Im re, Ő 
vs. kir. Felsége a’ nagyméltóságú magyar királyi 
udvari Kamaránál tanácsosának, a’ királyi ügyek’ 
főigazgatójának, és a’ magyar szent korona ügy
védének özvegye ; P á l, arany sarkantyús vitéz , a’ 
nagyméltóságú magyar királyi udvari Kamara ta
nácsosa, több tek. vármegyék’ táblabírája; nem 
különben Ferencz, a’ nagyméltóságú magyar ki
rályi Helytartó-tanács titoknoka, és több t.ns vár
megyék’ táblabírája; végtére József, királyi igaz
gatói ügyész, és több tek. ns vármegyék’ táblabírá
ja  mélyen fájlalják a’ jó férjet, és édes atyát; ki
nek hideg tetemei e’ folyó hónapnak 7dikén a’Fel
ső városi plébánia templom sírboltjába díszes egy
házi szertartással takarítattak-el.

K a lo c s á r ó l  böjt más hava 3kán. Mai na
pon a1 végső szentségek példás felvétele után vízi 
betegségben életének 76d. évében jobb létre szende- 
rűlt-által Főtisztelendő Horváth József úr a’ Kalo
csai érseki káptalan olvasó kanonokja Az idveziilt 
tiszta és nemes lelkét, buzgó vallásosság, lepleden 
szerénység, a' fejedelemhez tántoríthatlan hűség, 
részre nem hajló igazságosság, a’ magyar nemzetiség 
’s nyelviránti forró szeretet, (15000 v. ft. alapít
ványi tőke-pénz kamatját rendelé magyar nyelven 
készítendő, ’s a’ pesti in. k. Egyetem theologiai 
Kara által legjobbnak évenként találandó theolo
giai, főleg erkölcs tudományi íratok jutalmazására) 
és a’ polgári társaság köz czélja szerént való igye
kezet tiikrözék. Nyugodjanak békével ham vai!

A'budai és pesti asszonyegyesiilet jóltevő czél- 
jaira az új évi köszöntés megváltásából 2739 for. 
és 52£ kr. v.czéd. gyükbe. Ezenkívül a’ budai asz- 
szonyegyesület javára adakoztak Klobusiczky Pé
ter Kalocsai Érsek Ő excja 100 f r t; ugyan Ő excja 
a’ budai kisgyermek-óvó intézetnek 50 fo r.; Vörös- 
Hiemer asszony ICO for.; Lövi Katalin 25 forint; 
Lattner György 15 for.; Todes Izsák vagyonából 
25 f r . ; Boskovics Farkaséból 5 for.; fm. herczeg 
Eszter*.ázy Pál 10 öl tűzi fát.

A’ pécsi kerület bányaigazgatásának tudósítása 
szerént azon kerületben 1808tól 1836 végéig a’ kő
szén bányák adtak 2,363,082 mázsa kőszenet; vagy 
évenként 95,052 mázsát. Az eladott kőszénért be
jött tiszta pénznyereség 1,148,442 forintot teszen. 
— Baranya vmegyében a’ közelébbi mostoha szü
ret következésében az 1835diki bor akója 7—9 
fr.; az ó boré pedig 15— 16 fra emelkedett A’ ga
bona ára naponként lejebb száll. — Szerem vme
gyében a’ szilva pálinka ára 8 frtról 24 frtig há
gott. A’ kukoriczának m érője, melly 1834ben 1
f. 30 xron kelt, most 5 frton felyül is adatik. — 
Bács vmogyében a’ gubacs-termés középszerű; egy

öl fa 7— 8 for. vcz.; száz kéve nád 26 for.; ezer 
cserép tégla 26 for ; ’sa t — Ugocsa vmegyében 
a’ rozsnak árra felhágott; mert ez évi télen nagy 
mennyiségben égettetett a’ pálinka, mellynek mos- 
léka pótolta a’ makk hijányt.

Zágrábban a’ báni táblánál februarius 15dikén 
kilenczen tették-le az ügyvédi esküt. — Pesten a’ 
tek. kir. ítélő tábla küldöttségei előtt e’ napokban 
folytak az ügyvédi vizsgálatok.

P es t. E’ napokban érkezett városunkba Bécs- 
ből a’ svéd követ és minister Lövenhjelm gr. tá
bornok, L in b e r g e r  hazánkfiának itteni répaczu- 
kor gyárát ’s tulajdonkép a’ répaczukorkészítés há
zias módjának megtanítására állított gyakorlati in
tézetét megtekinteni, ’s annak számos hírlapban 
dicsérve említett czélszerüségérül ’s a’ ezukorkészí- 
tés ezen egyszerű módjárul szemtanúlag is meggyő
ződni. A’ magas vendég olly egészen kielégítteték 
az intézet állapotával, ’s ítélete olly kedvező volt, 
hogy ennek jótékonyságárul tüstént értesíté a’ svéd 
kormányt, az intézet tulajdonos oktatóját pedig fel
szólító : nyujtsa-ki a’ f. hónap végével megszüntet
ni szándéklott tanításit még april közepéig, ’s ré
szesítse abban a’ majdan ide küldet» ndő svéd nö
vendéket is. Hasonló felszólítások érkeztek hozzá, 
magányosak részérül Német-, Lengyel- és Orosz
országéul a’ tanítási idő kiterjesztése irán t; mint
hogy az ide utazhatást mindeddig bajossá tévé az 
idő és üt alkalmatlansága. Örülhetünk , hogy van 
legalább egy honi ipar intézetünk, melyet a’ kül
föld ennyire méltathat.

N y í r e g y h á z ,  február. 25kén: Az itteni 
evang. egyház keblében 1S36 fontában 13,000 
ember közűi született 599 u. m. 301 fin, 298 le
ány-gyermek, V e’ szerint lOOnál csak eggyel több 
fiú mint leány; közölök holtan 22 , iker 9 pár. Leg
több sz. febr. és mart. legkevesebb, máj. és no- 
vemb. hónapban. Meghalt 4M személy, 221 férj- 
fi, 190 nőnemű, ’s így 3 iel több férjfi mint nőnem- 
befi. Több született tehát 188al mint meghalt, mi 
pedig a’ tavalyi évben ritka kivételi Az elholtak 
kora szerint 4ik éviiig meghalt 246, ’s ekkép egy 
harmadnál 46tal több, bele értvén a’ holtan szülöt
teket is , 12ig 23. 24ig 20. 40ig 33. 50ig 2 a  60ig 
31. 70ig 22. 80ig 12. 90ig 3. ezen felüli. Legtöbb 
halt-meg februártól májusig; legkevesb octobertől 
decemberig. Felbomlott 88 házassági kötelék, 45 j 
férj, ’s 43 asszony halála által; e’ helyett 116 pár j 
keit házasságra, még pedig 76 legény, 37 özvegy- | 
férj, 80 leány, 33 özvegyasszony, se ’ szerint 28- I 
al több házasság kötteték, mint felbomlott. ^

Kubinyi Ferencz ésZipser András hazánkfiai 
’s természetvizsgálóink legújabban azon megtisztel
tetésben részesültek, hogy Degen Keresztely virág-
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tenyésztő Németországban, ki a’ Humbold Sándor 
korunk leghíresb természetbúvárja által Mexicobul 
Európába hozott „Georgina variabiiia“ virágot ezen 
fejdelmi szépségű növényt. 15 évi szorgalmas mű
velés után számtalan színűvé ’s egész teljességűvé 
iiöveszté, 's mult évi seplemberben, a’ természet
búvárok Jénában tartatott gyűlésén, a’ jelenvolt 
nagy számú tudósak neveire keresztelő , virágai kö
zűi egyet Kubin>r, másikat Zipser nevével ruháza- 
fel. Az elsőnek nevével nevezett szép fehér, kissé 
veres külíev* lekkelf 5 láb magasságú, 4 hüvelyk 
átmérőjű kchcllyel ’s egészen teljes; a’ másik fe
héres liliom színű, habos szélekkel, 6 lábnyi ma
gas, 5 lüiv. átmérőjű kehcllyel, és szinte egészen 
teljes.

M ó d o st tó  - h a t á r o z a t  a’ dunai gőzhajózá
si társaság részérül: Azon részvények , mellyekre 
folyó észt. jun. ljeigsenki sem jelentkeznék, a’leg
közelebbi közgyűlés rendelkezésére bízatnak.

Kolozsvártt folyó hónap iOkán ment végbe 
szózatok többsége által választott, ’s O Felsége ál
tal megerősített kolozsvári Ágoston István urnaka’ 
kolozsvári főbírói hivatalba való inncpélyes beikta
tása ; a' hivatalától búcsút vett volt főbírói Vesz
prémi Elek, az új főbíró, Tefmán József ’s Grus 
Gusztáv jeg)zuk a’ tanács részéről, közönség elnö
ke Bene József ’s kir. pénztárnok Gruz István a’ 
városi közönség részéről szép beszédeket tartottak, 
mellyckben a" fejedelem iránti hivség ’s a’ ns vá
ros jogaihoz ’s kiváltságihoz való buzgó ragaszko
dás egyesülve tündököltek. Az új főbíró Ágoston 
István Urat a’ nemes tanács , városi közönség, ’s a’ 
temérdek nép kísérte muzsika szó mellett házához, 
holott is a’ régi szokás szerént minden jelen levők, 
mézes meleg borral, kávéval, rozsolissal, meleg 
kaláccsal megvendégcltettek. —  Nem kevésbé ör
vendetes vala a’ v árosi közönségre nézve ezen na
pot megelőzött vasárnap, midőn is a’ 100 férfiak
ból álló esküit közönségnek közelebbről választott 
‘40 tagjai a’ nemes tanácsnak, és városi közönség
nek mintegy 70 tagjait a1 város teremében megv en
dégelték. Az ebéd folyta alatt vidám poharak ürít- 
tettek O cs. kir. Felsége a’ felséges fejedelem , fen
séges austriai: főhg Ferdinand , az egész felséges 
austriai h áz , a’ haza polgári ’s katonai főtisztjei, 
e’ város clőljáróji becsts életekért. — Az ebéd vég
zete után is a' vendégek egész éjeli 1 éráig vidá
man töltötték az időt ’s azon szíves nyilatkozással 
kagyák-cl a’ v áros teremeit, hogy nem emlékeznek 
több illy napra, mellyen a’ város tanácsa ’s közön
sége illy köz jó kedvel Ts megelégedéssel töltötte j 
volna idejét. — Köz helybehagyás követé az egyik l 
vndégl >, orvos doctor és professor Szőcs József 
úr fugazdai elrendelésétkinek ügyességének leite

te főként az egészet lelkesítő j£  vidám kedvet tw- 
lajdonítni. —  Kolozsvártt a’ grippe nagyolt elter- 
jedett, de nem veszedelmesen uralkodik.

K o l o z s v á r a t t  februarius 22dikén. Ma vég- 
ződék-be nemes Kolosz vármegyének a’ törvénysze- 
rénti tiszti-újítás végett, e1 folyó hónap 20kára 
öszvehívott közönséges gyrás gyűlése, a’ nélkül 
hogy ezen tiszti-újítás megtörtént volna. A’ gyűlés
nek több tagjai kijelentvén, hogy ezúttal választás
ba elegyedni nem kívánnak, a’ mlgos elölülő, fő- 
ispányi Helytartó úr, több Ízben ismételve felszó
lította a’ nemes Rendeket a’ tiszti újításra, de igen 
kev esektől pártoltatván, a’ nagyobb rész pedig hall
gatván, határozattá vált,  hogy a’ nemes vármegye 
Rendei mostan ezen válasziásbeli jogokkal nem akar
nak élni; ’s e’ szerént az eddigi helyettes tisztvise
lők hivatalaikban továbbra is megmaradtak.

Sümegben, Zala vmegyében, Milfeit (így kí
vánta nevét íratni elfogatásakor) czimboráiból 20 
nap alatt négy rabló küldetett más világra; úgy
mint a’ már említett Fekete Józsi; továbbá Ádám 
desertor; Holies Gyuri és Lakat Miska szép ma
darak.

A’ m. t u d ó s  t á r s a s á g ,  februarius’ 13d. tartott 
kisgyű'ésében a’ nagy szótár’ ügyével foglalkozott;  
február’ 2odikán pedig ismét a’ Táj.szotár vizsgálatát 
vette folytatólag munkába. Ugyanekkor nyujtotta-be 
a’ titoknak I. a’ nagy szótár’ számara Csatsko Imre 
győri kir. professoriól némeily ritka szava k’ gyűjte
ményét; II. a' Tudomány tár’számára két phi tasophrai 
értekezést , melly szokott renJszerint vizsgálat alá 
boesátato<t; egy uiatbematirai ped ig , Vállas A. phil. 
drtól: .»mennyiségi tételek“ czim a la t t , Gynry Sándor 
f. t. véleményére felvétetni rendeltetett. III. Nyomta
tás végett beadott két szépliteraturai munkának bírá
lók neveztettek.

N A G Y  BR IT A N N IA .
A’ febr. löd. ülés folyt, ’s vége t&dik számú újság* 

levelűnkhöz:
A’ nemes lord felvilágosítani igyekezett, hogy 

a’ papok kötelességei meg nem férhetnek a’ beke- 
biztosi foglalatosságokkal. Ha ezen ok átaljában il
lik a’ papokra, úgy még alkalmazhatóbb a’ püs
pökökre, kiknek sok teljesítendő kötelességük v an, 
ha akarják, és a’ kik ezért igen jól fizettetnek. Kér
dem tehát a’ nemes lordot r felállított elve szerint r 
a’ püspökök jelenléte a’ felső házban, nem megíér- 
hctlen-e szent kötelességükkel ? A’ püspökök min
dig segédei ésszerzóji voltak a’ zsarnokságnak (óh 1 
óh ! az ellenző részen.)- Kérem az érdemes urakat 
szemközt, mutassanak csak egy esetet, hol a’ püs
pökök, mint testület , nem segítettek volna a’ nép 

| és reform ellen dolgozni. Ellenzettek a’ rabszolgá
ik eres kedés eltörlését, a’ népoktatás és az ország 
minden belső állapotának javítását.“ —  Russelfc 
l o r d „ A z  indítványt tevő érdeme.? úr a’ britt al-

M



( 156 )

kotvány egy igen lényeges elvének változtatását 
javasolja, melly alkotvány, mint ő jól tudja, papi 
’s világi lordokat és a’ parlamentben összegyűlt kö
veteket esmer. A’ változás, mellyel az érdemes tag 
akar tétetni az alkotványon, nem ollyan , millyet 
a’ reformbill eszközlött, melly azon okból tör
tén t, mivel az alsó ház, mint nép képviselője, nem 
felelt-meg tulajdonságának, és így a’ régi alkotván- 
nyal összehangzásba kellett hozatnia. A’ mostani in
dítvány mellett illy tekintet nem fordul-elő. Ez leg
régibb pontját változtatná-meg az alkotványnak, ’s 
új elvekre alkotna új parlamentet. De én idegen 
vagyok illyes változástól, ha mellette leghatalma
sabb okokat nem látok. Az érdemes úr által elő
hordott okok pedig átaljában alaptalanok, elégtele
nek és nem világosak.“ Miután Russell 1. az indít
ványtevő erősségeit meghányogatta , ’s megmutat
ta , hogy azok mindöszve semmit sem nyomnak az 
indítvány mellett, és hogy a’ polgári ’s papi fogla
latosságot egészen elkülönözni lehetlen oíly ország
ban , hol uralkodó egyház van, mellynek feje a’ k i
rály , határozottan ellene mondott az indítványnak. 
Evvart , C. Buller uu. mellette, sir R. Peel pedig 
ellene szólották, ’s 197 szózattal 92 ellen félre is 
vettetett.

A’ alsó ház febr. 21 diki ülésében Jackson úr 
kezdte-el vitatását az irlandi hatóságbiilnek, vagy 
inkább Egerton 1. azon indítványának , hogy min
den városi testületek töröltessenek-el, ’s a közsé
gek igazgatása a’ koronára bizassék. Beszédében in
kább csak azon vádakat ismétlé, mellyekkel febr. 
7kén vádolta az irlandi kormányt részrehajlásáért 
a’ tisztviselők kinevezésében , és Mulgrave lordot, 
a’ foglyok helytelen kibocsátgatásaért, mintsem a’ 
fenforgó kérdéstokokkal támogató. Utánna O’Brien, 
Visey , E. L. Bulwer, Perei val ezredes, D. Brown, 
Howiek 1. (hadminister), sir F. Pullock, Roebuck 
és F. Shaw uu. szóltak a’ javaslat mellett és ellen. 
Shaw úr éjfél után kezdett beszélni, ’s minthogy 
még a’ főszónokok, sir R. Peel, O’ Connell ’stb. 
hátravalának, 1 órakor elhalasztatott az ülés. A’ 
ministeri lapok nem kétlik az indítvány félreveté- 
sét, ’s a’ ministeri szózatok többségét 4 0 —50re 
számítják. Azonban a’ Standard szerint nagy foga
dások tétettek, hogy e’ kérdésben 30 szózaton túl 
nem fog menni a’ ministeri többség. Legújabb hír
lapok szerint febr. 22dikén 80 szótöbbséggel vette
tett félre Egerton lord indítványa.

A’ berlini újság londoni levelezője febr. 17d. 
írja, hogy a’ mérsékleti whigek és toryk, vagy is 
a' conservativ reformerek összeszövetkeztek, ’s sir 
R. Peel aligha ismét első minister nem leend 9 Stan
ley 1. és sir (Graham pedig, Russell, Palmerston,) 
vagy Duncanncn ’s Minto lordok helyére lépend-
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nek ; Melbourne, Howick, Holland lordok és Spring- 
Rice úr megmaradnak a’ kabinetben. Sir R. Peel 
a’ túlságos toryk tó i, Melbourne 1. a’ radikálisok
tól egészen el fogna szakadni; ezen új kabinet Grey 
lordtól ’s Wellington hgtől gyámolítatva, 380— 
400 szózatot bírna az alsó házban.

Edinburghban febr. (Okén iszonyú szélvész 
dúlt, melly egy magas ház kéményét ledöntvén, a’ 
kémény a’ szomszéd ház födelét, padlását keresztül
törve az alsó szobába esett, hol két kis lányt gyen
gén , egy tizenhárom évűt pedig úgy ütött fejen, 
hogy a’ lány nem sokára megholt.

Bombayi oct. 2ki hírlapok szerint Palih nevű 
jeles kereskedő városban pestis, vagy hozzá ha
sonló nyavalya ü tö tt-k i. A’ calcuttai kormány en- 
gedelmet adott Mounttól és Poonamalletól Madrasig 
építendő vasútra.

A’ Times egy maltai levélből ezeket közli az 
Afrikában kiütött pestisről: „Utolsó levelemben je 
lentem, hogy itt igen aggódtak a’ cholerának Ca- 
labriából és Siciliából, a’ pestisnek pedig Törökor
szágból erre felé közelgése miatt. Ezen aggodalom 
most már legnagyobb rémiiltséggé változott, mert 
a’ pestis innen mintegy 200 angol (40 német) mért- 
földnyire kiütött. E’ szomorú hírt Tripolisból War- 
burton ú r, britt consul, üzente-meg, ki attól is tart, 
hogy a’ pestis egész berberségen sőt talán Európá
ba is el fog terjedni, mit Francziaország ’s Algír 
ügyeinek, kivált a’ szerencsétlen constantinei expe- 
ditio ótai állása, és a’ kormányzóságnak gyakori 
közlekedése mellett Toulon és Marseille kikötőjivel, 
nem kis veszélynek mondhatni. Az ég fordítsa-el 
e’ szerencsétlenséget, mellynek Europa most job
ban ki van téve, mint hajdan , mert a’ szárazon 
’s vizen utazásnak sebessége előtt minden távolság 
elenyészik, ’s a’ legmesszibb eső országok is majd 
nem egymás mellé hozatnak. Tripolisban nagy a’ 
rémiiltség, sok személyek szaladni igyekeznek; e’ 
tartományban 45 év előtt uralkodott pestis, deák
kor iszonyúan dúlt, ’s egész Maroccóig elterjedt.“ 

FRANCZIAORSZAG.
A1 Droit szerint Lavaux és Lacaze csakugyan 

a’ pairszék elibe fog idéztetni. Hogy a’ királya meg
ölésére sorsot húzzanak, Meunier hozta javaslatba, 
ki erről így vallott: „Elfogadtatván a’ javaslat, 
három darab papiros öSszegyöngyöheteít, ‘s egyik
be egy golyócska tétetett kenyérbélből; a’ papiro
sok összevegyítetvén , mindenikünk húzott; a’ ke- j 
nyérbeles, ’s vele a király meggyilkolásának fela- | 
datja, nekem jutott. Lavaux’s Lacaze miként vet
ték ez esetet, ’s a’ sorshúzást tréfának tartottak-e, 
nem tudom ; én részemről komolyságnak vettem a 
dolgot, ’s e’ pillanat óta nem engede nyugtot a’ 
gondolat, míg azt végre nem hajtottam.“



( t5 7  )
Febr. 19kén Mont-Parnasse temető körül egy 

kétes külsejű ifjú csoport vétetett észre, hosszú 
piszkos bakszakállal ’s Robespierre-féle mellénnyel. 
Ezek úgynevezett „honfiak“ valának, kik Fieschi, 
Morey és Pepin kivégzésének évnapját akarták ün
nepelni, ’s amaz „erényesek“ emlékezete eránti 
tiszteletöket sírjokon kimutatni. Egy osztály rend
őrség , lázító mutatványok gátlására, oda küldet
vén , semmit sem végezve oszlottak-el az iíju hon
fiak.

Parisból febr. lökén így írnak: Clauzel mar
sai elmozdítására az adott okot, hogy ő a’ főpa
rancsnokságot Orleans hgnek átengedni nem akarta. 
Tegnap ministeri tanácskozás után , mellyben a’ 
marsai nézeteit kifejtegette , egy magas személy 
így szólt hozzá: „Eh bien maréchal! nous vous 
rendrons vőtre liberté.“ És ma már megjelent az 
elbocsátó rendelet. Az expeditio főparancsnoksága 
tehát, úgy látszik, a’ koronaherczegre fog bízatni, 
’s ez esetben a’ marsai utódja csak major-general- 
ként fogja Orleans hget kísérni.

A’ Bon Sens szerint febr. 21 kén némelly mi
nisteri teremekben beszélék, hogy ha a’ követka
mara eloszlatik Dupin úr bizonyosnak tarthatja el
mozdítását az elnöki hivataltól. A’ doctrinairek ki- 
jeleltje Cunin-Gridaine úr.

Le Droit hírlap leírja Champion gépelyét, melly 
azonban csak mintája volt, egy sokkal nagyobb 
mérték szerint készítendő gépelynek. — A’ Journal 
général des Tribunaux szerint febr. 20kán ismét 
befogatott Mariais nevű lakatos, és bizonyos Lafleur, 
kik Champion ágyasának vallomása szerint, a’ go
nosz szándéknak részesei volnának. Champion holt 
teste felbontatott, ’s rajta különös nemű tűszurká- 
latok találtattak.

NÉMETORSZÁG.
Azon égi tüneményt, melly febr. 18kán Euro

pa nagyrészében látszott ’s közönségesen északi fény
nek tartatott, hihetőleg Mars planétának visszave
rődött veres fénye okozta, melly éppen az emlí
tett éjjel ment - keresztül a’ hold megett. E’ tüne
ményről Koblenczből febr. 21kén így írnak: „Elő
re jelentetvén a’ keresztülmenetel a’ csillagászok ál
tál , ’s Marsnak esmert veres fénye rendkívüli tü
neményt gyanítatván, e’ tudósítás közlője este hold 
feljöttekor mindjárt elkezdő vizsgálatait. 7\  órakor, 
midőn Mars még jó távol állt a’ holdtól, kelet fe
lé gyönge veresség mutatkozott, melly 8 óráig leg
szebb bíbor - pirossá Ion, ’s északfelé terjedt, a’ 
nélkül hogy a’ horizont elérte volna. 9 óra után, 
kis ideig vékony felhőkkel lévén eltakarva, újra 
feltűnt a’ veresség, ’s 11 óra és 7 perczkor, mi
dőn Mars épperi a’ hold megé lépett, mindig job
ban terjedt nyűgöt felé, 12 órakor pedig délnyu-

got felé, úgy hogy most már keletről, északon ’s 
nyugoton át, délnyugotig körded idomú vonalban 
nyúlt-el, mellynek a’ hold távolról középpontját 
képező. Fél egyre, mikor Mars ismét előjött, meg
szűnt a tünemény. Megjegyzésre méltó, hogy a’ 
közellevő Yenuson, messzecső által szemléltetve, 
Mars keresztülmenetele alatt, csillogó veres színek 
játszottak.“

OROSZORSZÁG.
A’ ministeri biztosságnak legfelsőbb megerősí

tést nyert rendelete szerint, a’ görög-egyesült , ró
mai katholikus, örmény és protestáns községek, 
ha egyházakat kőből építeni nem képesek, fából is 
építhetnek. —  A’ görög-egyesült egyház tanító in
tézetei , mint az uralkodó egyházéi, a’ papi zsinat 
felügyelése alá vettettek. — Puschkin Sándor köl
tőnek febr. lükén 38ik évében történt halálával 
nagy veszteség érte az orosz literaturát.

SV É C Z IA .
A’ norvégi storthing jan. 2 lk é n , eloszlatása 

előtt félórával, az egyesületi viszonyokról e’ felí
rást küldte a’ kormányhoz: „Legkegyelmesebb ki
rály! A’ storthing, meggyőződve arról, miként 
Felséged szinte fontosnak esmeri az t, hogy a’ tö
kéletes jogegyenlőség, melly Svéczia és Norvégia 
Felséged bölcsessége által létesített egyesülésének 
alapelve, meg ne sértessék, bátorkodik Felséged 
legkegyelmesebb figyelmét nehány pontokra fordí
tani , mellyekből úgy látszik, hogy az alaptörvény
ben és országos végzetben világosan kifejezett amaz 
elv részint elmellőztetik, részint pedig még egészen 
el sem esmertetik. Nem lehet Felségednek nem 
tudnia, hogy Norvégia hadi lobogója, mellynek, 
az alaptörvény i l l  §a szerint, egyesületi lobogó
nak kellene lenni, Norvégiában az említett alap
törvénnyel meg nem egyezőnek tartatik. Ez a’ svéd 
lobogó, mellynek legfelső szegletében egy , Norvé
gia előtt egészen idegen jelkép, t. i. egy vörös 
négyszeg, fehér diagonalis kereszt által kétfelé oszt
va , találtatik. A' lobogó, egy nemzet önállásá
nak ’s függetlenségének e’ legfontosabb külső bé
lyege, igen nagy érdekű minden bonfilag érző pol
gár előtt. Igen természetes tehát, hogy a’ norvégi 
nép , a’ most szokásban levő egyesületi lobogóban, 
Norvégia törvényszerű igényének nemzeti érzetet 
sértő elmellózését látja. Szoros kapcsolatban állnak 
ezzel e’ következő tárgyak: a) Norvégia ország- 
czímerének némelly 1851. óta vert, ’s később for
gásba tett svéd pénzekre nyomatásának m ódja; és 
b) a’ norvégi czímernek különféle svéd hatóságok 
hivatali pecsétjére nyomtatása. A’ storthing meg 
van győződve, hogy ha ezen dolgok a’ köitsönös
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joggal egyező módoa eí nem intézteinek ,  meg fog 
gyengülni az egyesült népek közti bizodalom és jó 
akara t, mit gyarapítani ,  Felségednek szintúgy, 
mint minden őszinte norvégi és svéd polgárnak leg
forróbb kívánsága. A’ nevezettel hasonló tulajdon
ságú tárgy az is , hogy Norvégiának állásaaz egye
sületben azt látszik magával hozni, hogy a’ kirá
lyi czímzetben, mikor ez ©Ily oklevelekben hasz
n á lta ik , mcllyek vagy a’ k irály, mint egyedül 
Norvégia királya által , vagy pedig norvégi tiszt
viselők által norvégi ügyekben készítetnek, Nor
végia Svéczia előtt neveztessék. Bizonyítja a’ tör
ténet, hogy az elesmert alapelvek pontos vagy 
nem pontos megtartásának , illy csekélységnek lát
szó dologban is, gyakran fontos következései vol
tak. Felséged sokkal jobban be van avatva a’ sta
tusok történetébe, mint sem a’ storthingnak ma
gát mentegetni kellene azért, hogy Felséged kegyes 
figyelmét e’ tárgyra fordítani bátorkodott. Világos 
és szembetűnő fontosságú tárgy az is ,  mellyie 
most áttér a1 storthing. Norvégiának anyagi érd©* 
k e i, független status! politikai méltósága, és az 
egyesületben Svéczia melletti állása, kétség kívül 
igazságos kívánsággá teszik azt, hogy Norvégiá
nak éppen ©Ily biztosítványok adassanak ,  millyek- 
kel Svéczia b ír, ’s minden diplomatiaiközös ügyek, 
akár magát Norvégiát, akár mind a’ két egyesült 
statust illessék , felelet alatt igazgattassanak. A’stor
thing 1827ben ,  Felségednek norvégi status-tanácsa 
pedig 1834 oct. 14ki alázatos előterjesztvényében 
bátorkodtak Felségedet e’ fontos ügyre figyelmez
tetni. Felséged igazságosnak esmeste az e’ tekintet- 
beli változás k ívánását,’s 1835 apr. 13ki végzeté
ben kegyesen rendelé ,  hogy a’ norvégi statusmi
nister, vagy ennek távollétekor a’ norvégi statusta- 
nácsnak egy tagja, mindig jelen legyen, midőn 
Norvégiát magát, vagy Norvégiát és Svécziát kö
zösen illető diplematiai ügyek terjesztetnek a’ ki
rály elibe. A’ storthing hálával tiszteli a’ kegyes 
készséget, miként Felséged ez alkalommal ’s más
kor is teljesítő ar norvégi nép igazságos kívánságát, 
de e’ rendeletet csak egy e* tárgy éráiul tökélete
sebb intézkedés előkészületének lek inti. A’ norvégi 
nép ’s ennek képviselőji korán se titkolj: k a’ ne
hézségeket, mellyek gátolják Felséged igyekezetét 
e’ fontos ügynek úgy elintézésében, hogy az egye
sült két ország itt is egyenlő részvétet, egyenlő jo
gokat és biztosíts á»y okát nyerjen. Abba bízva, bogy 
Felséged ereje ’s bölcsessége legjobban tud eszkozö- [ 
két találni ama nehézségek elhárítására, most nem f 
merészel a’ storthing javaslatot tenni az iránt, mi | 
módon lehetne c‘ viszonyokat megnyugtatólag el- j 
rendelni. Norvégia storthingja kfáivá és hona iránt j 
t mi ózó szabadé!an.séggd fülvammloti Felscgedliez j

az érin te tt, mind a’ két országra, különösen Nor
végiára nézve fontos tárgyakért. Különböző népek 
's ezek képviselőjinek nézetei az országok közös 
és külön érdekeiről, nem mindig lehetnek egyen
lők. Felségednek terhes feladatja az , hogy magas 
álláspontjáról lássa-át a’ viszonyokat, fontolja-meg 
a’ követeléseket, ’s tartsa-fen a’ súlyarányt. A’stor
thing kötelességét mellőzé-el, ha az előadott tekin
tetekben meggyőződését a’ norvégi nép kív ánságai 
’s követeléseiről magába fojtotta volna, ’s bizonyos
nak tartja magát arró l, hogy Felséged meg fogja es- 
m erni, miként a’ storthingnak ebben egyedüli czélja 
az, hogy a’ két ország közli viszálkodásra ’s bizo- 
dalmallanságra minden alkalom eltávoztassék, ’s 
így az egyesület tartós és rendületlen fenállása szá
zadokon keresztül biztosítassék. Christiania, a’ ne
gyedik rendkív üli storthing elnöki hivatalában ,jan. 
24kén 1837. S. Sörenssen, mostani elnök. Steen, 
titoknok.“

TÖRÖKORSZÁG*
A* Giornale del Lloyd Austriaco Livornóból 

fébr. 20káról e levelet közli: „Tunisból éppen most 
kaptunk febi\. 1 1ki tudósításokat. Minden Tunisba 
készült kereskedő hajók elindulása felfüggesztetett 
egy, Marseilleből Genuába a’ Pharamond által, ide 
pedig Genuából gőzhajó által érkezett hír követ
kezésébe», miként Tunisban zendülés ü tö tt-k i, 
mellynek a’ bey áldozatjává lön. Azonban e’ hír
nek még bizonyost) valósulásra van szüksége.“

, Az oláhországi Rumäni Courier jan lfidikán 
ezeket írja: „Ar Duna jobb partján több helyeken 
pestis mutatkozott, *s mindjárt sikeres rendszabá- 
sok tétettek a’ fejedelemség megóvására. Tüstént 
parancsoltatott az egészségi vonal megszemlélése- 
’s megerősítése. Ha a’ korábbi példákból köv etke
zést húznunk lehet, remélhetni, hogy a’ pestis e1 
vonalon túlmenni nem fog. Mihelyt a’ viddini basa 
hírt vett a’ Rumeliában kiütött pestisről, c’ várost 

mindjárt egészségi vonallal vette körül, s a \id -  
dinbe vezető úton három pontot jelelt-ki, ltol az 
utazóknak tíz napig kell vesztegleni.

P ORT U GALL IA.
A’ pénzügy és köz hitel rósz átlapolja sokszer 

alkalmat nyújt a’ lissaboni lapoknak részint kuntól}’, 
részint tréfás bifakadásokra. Artilheiro czímö el
lenző lapban ,,a’ köz hitel temetése“  felírás alatt 
találtatik egy elmés czikkely, mellyet azonban csak 
az becsülhet illőleg, ki minden viszonyokat ponto
san esnie?. Gúnj olódni igen tudnak a portugálok,
’s ennek próbájául az alig. Zeitung lissaboni leve
lezője egy kivonatot közöl az említett ezikkel) bő!. 
Az író megholtnak v eszi aJ koz hitelt, s temetését
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így beszéli-el: „Sept. 9kén (az ekkori revolutio áL 
tál buktatott-meg D. Pedro chartája, ’s hozatott-be 
az 1820ki constitutio) fejét veszélyesen megsebesí- 
té egy rakéta (rakéták voltak a1 revolutio jelei), 
melly egész agyvelejeig hatott; különféle orvosok 
hívattak, de a seb gyuladásba ment, mindig növe
kedett a1 gyöngeség, ’s végre kiadta lelkét, az 
egész ország szerencsétlenségére. A’ korm ány, a’ 
pénz nagy szűke mellett is, örök emlékezetül, pom
pásan temettette-ek Aranyos czin gyertyatartókkal 
körül rakott alkotmányon kitétetett köz nézésre; a’ 
falak a’ Diario do Governo és Nációnál nagy lap
jaival , Bomlásból való rojtokkal (czélzás a’ minis
terek sok végzeteire és a’ belső minister lakhelyé
re) valának bevonva, A’ függönyök Rio Tinto úr 
(a’ Nációnál szerkesztője) által rcndeltettek-el, ’s 
igen dicsértettek, mert hasonlók voltak a’ spanyol 
bársonyhoz (czélzás a’ spanyol bársonyok belopásá- 
ra.) Ajtó előtt tiszteleti őrt lehete látni a’ főváros 
legjelesebb ’s legczifrább őreiből. Az alkotmány kö
rül inasok állottak nemzeti színű nagy livreekben. 
A’ hivatalosak és még meghívandók egész nap to
longtak a’g} ász színhelyre; az ország érdemes pair- 
je , a’ királyi lak gencrála fő ’s al tiszti karával, 
a’ nemzeti őrség parancsnoka, a’ színház felügye- 
lője az Academia-mimica-dramatica-gallolusával, a’ 
lyccum, museum, conservatorium és pantheon 
(mind új intézetek , mellyekre azonban pénze nincs 
a’ miiiisteriumnak) mind egész formaruhában! Éh
ség asszony , demokratia asszony , nemzetiség asz- 
szony , szabadság kisasszony, és sok más'dámák ’s 
urak a’ medenczéhez közeledtek, és szentelt vizet 
Hintettek az elhunytra. Miután a’ Mautempo (rósz 
idő , ellenkezője Bontempo nevű itteni első dalmű- 
vésznek) híres mester készítette gyász éneknek vé
ge Ion, a’ holt test Campo d’ Ouriqué-re (hol a’ 
nemzeti őrség múlt revolutiókor összegyűlt) vite
tett , mellyet a’ kormány választott-ki temetőnek. 
A1 koporsót, mihelyt levették a’ kocsiról, melly 
„Pauta“ nevű (vám-ár) lovak által vonatott, hat 
előkelő személy fogta-meg: a’ Nációnál, Portuguez, 
Hercules, Provinciano, Toureiro és Piloto (minis- 
téri lapok.) Az excellentissimo conde d’ Almeida 
beszédet tartott a’ dithyrambosi poesis nevében; az 
ország főchronikairója (a’ legnagyobb túlzó) feljegy - 
zétte a’ temetés napját, ’s a’ belső minister felol
vasta a’ tudósítványt és végzetet, miként az elhunyt 
azért nem temettetett szentelt földbe, mivel cha- 
morro volt. A’ koporsó ezután fceszegeztetvén, át
adatott az excellentissmo pénzügyi alstatustitoknok- 
nak (Passos minister testvérének), ki sírásói köte
lességet v itt , ’s bekaparta a’ koporsót. A’ föld ad
jon neki enyhe* ! A’ honfiúi biztosság illy sírverset 
lön felibe:

Aqui jaz o Credito Publico;
Nasceo havendo Carvalhos, *)
Mór reo havendo Nogueiras. **)

(Itt nyugszik a’ köz hitel; született cserfák alatt, 
megholt diófák alatt.)

Az alig. Zeitungnak említett levelezője Lissa- 
bonból febr. őkéről még ezeket írja: „Hogy az o r
szágban a’ különféle pártok folyvásti kicsapongá
sairól nem ok nélkül beszélnek, bizonyítja viscon- 
de de Fonté Arcadának eme kérelme bizonyos ki
csapongás iránt, melly éppen a’ kormány szeme előtt 
kovettetett-el: „Lissabon főigazgatója jan. 7kén ka
tonaságot kért, a’ tenger partoknál teendő szemlé
lődésre. Erre az első ideigleni zászlóally választa
tott, ’s ez olly illetlenül viselte magát, hogy a* kor
mánynak meg kell büntetnie az izgatókat. A’ kama
rában hasztalan tartatnak szép beszédek a’ poli
tikai szabadság elveiről, míg polgári szabadság nem 
létez. És szabadsági rendszerünket miként védel
mezheti a’ nép , ha e’ rendszer megengedi, hogy a’ 
polgárt megfosszák ’s elnyomják azok, kiktől vé- 
delmeztetnie kellene!“

OLASZORSZÁG,
Don Pietro Bonaparte, Canino Lucian hg. hja, 

a’ rendes törvényszék által halálra Ítéltetvén , a’ sa
cra consnlta legfőbb törvényszékhez folj amodott, 
melly őt Hi évi kemény fogságra kárhoztatá. A’ 
pápa kegyelemmel mérséklé a’ törvényi, ’s e’ bün
tetést örökös száműzetésre változtatta. Febr. 14ke 
éjjelén, egy rendőri tiszttől kísértetve, Civita-vec- 
chiába utazott a’ hg. onnan legelső alkalommal Ang
liába indulandó. Megszabadításáért sok előkelő sze
mélyek vetették közbe magukat, nevezetesen egy, 
most Romában tartózkodó idegen diplomata is. 

SPANYOL ORSZÁG.
A' madridi Gaceta febr. 13kán egy végzetet 

közöl, mell)7 szerint, azon szükség tekintetéből, 
hogy a’ hadsereg szerkezetébe, a’ katonai kormány
zásba , nevezetesen a’ kórházak igazgatásába csú
szott akadályok ’s visszaélések kiirtassanak, jövő 
április hónapra rendkívüli szemléje rendeltetik az 
egész állandó hadseregnek, tartományi katonaság
nak , önkéntes csapatoknak ’s idegen segédseregek
nek, minden spanyol tartományokban. E’ végzetnek 
főképen az a’ czélja, hogy a’ hadsereg valódi ereje 
’s azon személyek távolléte kitudassék, kik törvé
nyes ok nélkül hagyák-el a’ hadsereget.

*) Carvalho, cserfa, famíliái neve Jose de Silva Car. 
valhónak , ki mint pénzügyi minister, a’ status
hitelt sokáig fen tudta tartani.

**) N ogueira, diófa, familiai neve Sa da Bandeira 
viseonde mostani hadi és külső ministernek , ki 
a’ septemberi revolutio után pénzügyi ministerré 
neveztetett,



( i 6 o  ) —
Madridban, mint febr. 14kén írják, feszül

ten várják a’ kedvező eredményeket ígérő táboro
zás elkezdését. Lujan és Valle cortesbiztosok miként 
fogadtattak a’ hadseregnél, nem tudni; Alaix meg
lehet elfogatta őket, ’s ezt maga Espartero sem el
lenzetté. E’ közben a’ carlisták elleni munkálatok 
csak papiroson maradnak, még is az ügyetlen s 
ón restségü generálok, Bilbao felmentésével szer
zett borostyánukon henyélve, igen rósz névén ve
szik, ha katonai esmeretük ’s tüzökrűi nem hízelg- 
ve szólnak a’ cortesben. —  Az Eco del Comerció 
szerint Bilbao kétszeri ostromakor 17,673 ágyú
gömb, 715 zsák kartács, 446 ezer puska-golyó, 
és 668 mázsa lőpor Iövöldöztetett- e l.— A’ Men- 
dizabal úr által Cubára utasított váltóknak ellen- 
mondtak. — D. Jose Mariano de Larra igen jeles 
ifjú Írónak öngyilkosság által történt halála köz 
sajnálkozást ébresztett a’ felső körökben. — Qui- 
roga generál egészen kiesett a’ kegyelemből, ’s Va
lenciába utasítatott.

Franczia hírlapok szerint Guibelalde generál 
fudósítá Ilarispe generált, hogy neki értésére esett, 
miként a’ franczia kormány Evans generálnak meg
engedte ágyújit franczia földön vitetni keresztül,’s 
ő (Guibelalde) Francziaországgal jó egyetértésben 
kíván maradni, de a’ törvényszerű védelem eseté
ben kénytelen leend az ellene irányzott tüzelést vi
szonozni, ’s ha golyóji franczia földre repülnek, ezt 
megtámadásnak ne tekintse. Ilarispe generál segéd
je által aláírt levélben tudatá Guibelalde levelének 
vételét. — A’ közönséges csata minden pillanatban 
váratik; Ernaniba nehány ágyú érkezett száz pat- 
tyantyússal. Harispe generál is egy ezredet állított- 
ki a’ határ széleken* — Esparterót a’ főparancsnok
ságban Seoane generál váltja-fel, ki Madridból febr. 
lökén in d u lt-e l.—  Evans és Jaureguy közt vi- 
szálkodás támadt. Jaureguy nem akar Evans pa
rancsai alatt lenni. — Bayonneból febr. ISkán ír
já k , hogy a’ franczia kormány, az angol ágyúk
nak franczia földön keresztülvitelére adott engedel- 
mét aligha vissza nem húzta, mert az ágyúk febr. 
17kén sem érkeztek még Socoába.

A’ Memorial Bordelais Madridból febr. 13ká- 
ról így ír: ,,A’ ministerium meghatalmazást kért 
a’ cortestól rendőrség felállítására, „Seguridad pub
lica“ név alatt. A’ kormány javaslata a’ törvényho
zási biztossághoz utasítatott, ’s innen láthatni, hogy 
a’ spanyol ministerium, inellyet a’ la granjai zen
dülés hozott létre, rendkívüli eszközök nélkül nem 
tarthatja-fen magát. Az alkotványi sereget vezérlő 
generálok közt ártalmas versengés látszik uralkod
ni. Espartero, Sarsfield , Evans, Alaix, ’s még

das Antas portugáli generál is egy más hajába kap
tak; mindenik főparancsnok akar lenni, ’s egyik 
sem akar a’ másikkal együttmunkálni “ 

AM ERIK A.
Angol hírlapok szerint van Buren úr praesi- 

densi választáskor 16,313 szótöbbséget, öszvesen 
761,632 szózatot nyert. Jackson generálra 1832bti 
csak 707,217 szózat esett.— 1834 mart. 2Skán 
illy határozatot tőn a’ senatus: „Kinyilatkoztatjuk, 
hogy a’ statusjövedelmekre nézve a’ praesidensolly 
hatóságot vett-elő, melly őt sem az alkotvány, sem 
a törvény szerint nem illeti, sőt mind a* kettővel 
ellenkezik.“ Benton úr ezóta mindenik ülésben ja
vasló, hogy e’ határozat semmítessék-meg, ’s a’se
natus most m ár, miután Jackson pártja benne is 
többséget nyert, 24 szózattal 19 eilen elfogadta a’ 
javaslatot. — A’ képviselők háza nagy többséggel 
határozta-meg , hogy7 a’ rabszolgaság eltörlése iránt 
benyújtandó kérelmek jövendőben tanakodás nél
kül tétessenek a’ ház asztalára.

A’ senatus jan. 16ki ülésében ismét a’ bank 
ügye forgott-fen, ’s az 1834 mart. 2Skán költ, a’ 
praesidensnek a’ bank eránti viseletét önkényesnek, 
törvénytelennek és alkotványelleninek nyilatkozta
tó határozat eltöröltetett. Ezután a’ mexieói viszo
nyokat illető praesidensi üzenettel foglalatoskodott 
a’ senatus, mellyhez volt kapcsolva Santannának 
Jackson generálhoz juh 4kén írt levele, és Jack- 
sonnak sept. 4kén kőit v álasza. Santanna részlete
sen előadja levelében elfogatása környületeit, és a’ 
Mexico ‘s Texas közti viszonyok iránt megváltozott 
nézetének okait; czélszerúnek esmeri a’ két status 
vitáját alkudozás utján végezni-el, mit az egye
sült statusok eszközölhetnének az által, ha a’ texa
si kormánnyal kötött egyezése mellett közbe vetnék 
magokat, melly egyezést ő lélekismerettel akar tel
jesíteni. „Kezdjünk, úgy mond Santanna, alkudo
zást, melly az úr nemzete és Mexico közti barát
ságot megerősíthetné, mind a’ két nemzet barát
ságosan egyesülvén egy nép létezésének ’s állan
dóságának eszközlésére, melly a’ politikai világba 
kíván lépni, ’s a’ két nemzet védelme alatt rövid 
időn el fogja czélját érni. Mexico lakosai nagy lel- 
küek, ha tisztelettel bánnak velők- En majd tisztán 
elikbe terjesztem az emberi okokat, mellyek ne
mes és nyílt viseletét kívánnak tőlük, és nem két
lem, hogy róluk meggyőződvén, szerintök fognak 
cselekedni.“

ELüs ú r , Mcxicóban északamerikai követ, út
levelét kikérte, ’s Yeracruzban hajóra ült. Tarta
nak tőle, hogy Mexico és az egyesült statusok közt 
háború ütend-kt

Kiadja Kuitsár A* — Szerkezted vtesy.  Zöldkertutcza 4 9 ^  sz.
ATy o m to $ ifé T ra ttn e r  • K á r o l y i  Urak* átezá/a 6 1 8  szám alatt•
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A’ magyar tudós társaság* költségével elkészült, ’s józsefnapi vásárra
m e g j e l e n n e k :

IXiDÖ O K TATÁSRA NKOLK Í L »

K É Z I  K Ö N Y V ,
v a g y i s

a' legszükségesebb tudományok' öszvesége, vallási különbség nélkül minden néptanítók9
's tanulók' számára készült,

’s a’ m a g y a r  tu d ó s  tá r s a s á g  által első rendű MARCZIBÁNYI LAJOS jutalommal
koszorúzott

*8 az academia' költségén kiadott

pályamunka.
Irta E d  t i  I l lé s  P á l , nemesdömölki ev. prédikátor, esperest! oskola - ügyelő, a9 dunántúli 

ev. superintendent' levéltárnoka, 's a' m. tud. társ. lev. tagja.

TARTALOM:
K a la u zo ló  b e s zé d  az oskolatanitókhoz, hogyan kelljen a' gyermekeket tanítani, és név 

szerint e' kézi könyvvel élni.
I. F Ó SZ A K A SZ , Olvasókönyv. 1. ré sz . Értelem - gyakorlások. 2. ré sz . Erkölcsi elbe

szélések és oktatások. 3. r é s z .  Az illendőség és okos maga-alkalmaztatás. 4. r é s z . Tanulságos 
és mulattató versek.

I I .  FÓ SZAK ASZ. Az oskolai tudományok' könyve. 5. r é s z . Számvetéstudomány. 6. 
rész. Időszámlálás. 7. r é s z . Természettudomány. 8. rész  Földleírás. 9. rész. Egészség - tudo
mány. 10. r é s z . Gazdaság-tudomány. 11. ré sz . Történet-tudomány. S ze rze té i:  a'nemzetiségről. 
12 rész. Törvény-tudomány. 13. ré sz . Nyelvtudomány, írásmód (és levelek)» T o ld a lé k .* a9 
magyar nyelvben divatos idegen szavak' jegyzéke.

8 rétben 672 lap; Magyar- és Erdélyország' földképével a’ legújabb állapot szerint; 's a9 
magyarországi mérges növények' és gombák’ színezett képeivel; félbőrbe kötve: postapapiroson 
2 ft 40 kr. c. p. nyomtató-papiroson 2 ít conv. p.

ROMAI CLASSICUSOK
magyar fordításokban»

Kiadja
a' magyar tudós társaság,

Ildik kötet: M. T. Ciceróból beszédek, levelek , és Scipio’ álma. Fordítá K azinczy Ferencz.
n. 8r. 292 I. * (3)

E ls ő  fé le s z te n d ó .  1837*
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Könyvárverési jelentés.
Alábbirtnak könyvárverési-intézetében Pes

ten , a’ barátok piaczán Podinaniczky báró fa
mii. házában, 438. szám alatt folyó hónap’ 14- 
dikén és az ezt követő napokon több mint ezer 
darabra menő különféle könyvek árverés utján 
el fognak adatni. — A’ többek közt találtatik 
az országgyűlési Diáriumok és Acták’ tökéletes 
gyűjteménye 1751 tói 1812ig, és Fejér G yörgy  
Codex D iplom aticusa  30 kötetben. — A’ nyom
tatott lajstrom f. h. l lk é n  a’ pesti könyváros 
uraknál ki fog osztatni. Pesten, marczius 6kán 
1837. Ivanies Zsigm ond ,

könyváros. (2)

Heckenast Gusztáv
pesti könyvárosnál (váczi titcza, Nádor-foga

dóval szemközt) épen most jelent meg:

Fogarasi’ Zsebszótárának magyar- 
német része,

’s az egész munka illy czim alatt kapható:

Magyar és német

Z s e b s z ó t á r .
Legújabb helyesírás szerint ’s az újonnan alakí
tott vagy felélesztett szókkal bővítve öszveirta

Alsó-Yiszti 
F o g a r a s i  J á n o s ,

2 kötet, ára 4 ft pengő pénz.
m agyar  - ném et részt, minek híját a’ 

TT. olvasó-közönség mindeddig olly igen 
érzi, külön is megszerezhetni; ára 2 for. 
pengő pénz. ( ‘O '

(2) A’ Szemlélő ’s 14- 
t e r a t n r a i  l a p o k  teljes számú
példányaira még minden es. kir. postahivatal
nál és Kassán a’ szerkesztőség hivatalában az 
előfizetés elfogadtatik.

Al szerkesztőség, (3)

(1) Figyelmeztetés, a ’ belső vá-
rosban egy nemes család, mellynek feje királyi

hivatalt visel, két kisasszonyt szállásra ’s ta r
tásra kíván felfogadni mérsékelt feltételek mel
lett. A’ kisasszonyok német nyelvre ’s szüksé
ges asszonyi munkákra is fognak taníttatni. Bő
vebb tudósítást e’ lapok szerkesztőségénél kap
hatni. (3)

(1) Vásár iránti figyelmezés.
Érseki Eger \ árosa tanácsának részéről közhírré 
tétetik, hogy említett Eger városában a’ Pongrácz- 
napi országos vásár, nielly folyó e9zt Május 8- 
dikára esnék , bizonyos környületek m iatt, a’ 
következő keddre, az az Május Okéro tétetett- 
á t , olly' megjegyzéssel, hogy ez csak e’ folyó 
évben történik ig y , jövendőre nézve a’ régi 
szokás megmarad. Költ Egerben, martins 4kén 
1837. E. Eger városa helyt. B írája

és Tanácsa. (3)

(1) Fris erdélyi fagygyu gyer
tyákat, az csínért jó fajtából, vásár alatt 
kaphatni Pest< n , S ztriherny  J. F erencznél, 
József-piacznn. (4)

(I) Tűzi viz fecskendők mív-
helyének hirdetése. pesten az ország
úton 647dik szám alatt maga a“ jelentő, ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhírré teszi: hogy nála 
3 — 16 akó vizet tartó fecskendők készen talál
tatnak, mellyek a’ viz-sugárt szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i : a.) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben. — 
b.). Egy négy akót tartó hordozható fecskendő, 
belülről kibéllelt, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 öl ma
gosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 80 for. 
pengő pénzben c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 ,  8 ,  10, 12, 14, l6  akó vizet 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők: mellyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i :

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet; 
ára 220 forint pengőben. — 8 akót tartó 5 per. 
a. 8 akó v.; ára 240 for. p. — 10 akót tartó 5 
per a. 10 akó v .; ára 260 for p. — 12 akót 
tartó 5 per. a. 12 akó v.; ára 280 for. p. — 14 
akót tartó 5 per. a. 14 akó v . ; ára 320 for. p;
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— 16 akót tartó 5 per. a, 16 akó v.; ára 400 
forint pengőben.

A’ megvett fecskendőkhez olly szer is ada* 
t ik , melly által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vizi sarukat 4 perczenet alatt felen
gesztelni lehet, s igy azokat minden akadály 
nélkül használni a' viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű 
túzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
ngy nem különben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak, a‘ megrontsoltak pedig ja 
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , martiusban 
1837. N. R em ekházy K á r o ly ,

a’ fentebb említett tűzi vizfecskendők 
műhelyének tulajdonosa. (3)

(1) Juhbélyeg, angol juhnyi- 
rő ollók ’s más egyébb vasszer 
keszitmenyek jelentése. Azon köz-
tetszés, mellyet az a lu lirt, az általa föltalált 
juhbélyegekre nézve nyert, azon ujabbi jelen
tésre ösztönzi ő t ,  hogy nála mindegyre talál
tatnak illy nemű kész, és tetszés szerint ki- 
választhatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket 
megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elég tétetik azoknak megkészi- 
tése által. Hasonlóképen a ján lkozik , ló - és 
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből 
is pontos szolgalatjával. Találtatnak az alul- 
irtnál végre még külön nemű villánygépelyek 
f Klectrisii maschinen) ‘s a1 champagner butcl- 
Jiákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol julinyírő ollók. Az alulirt egyszer’smind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
te k , saját készítményei jövendőben az ó tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
Pesten , martiusban 1837.

Heisz Lórincz,
polgári vasszer-készítő m ester, úri u tcza, 

báró Brüdern házban* (3 )

(2) Chemiai-jelentés. G i a t z  T.
J á n o s  Hazánkban legelőször fölállított chemiai 
készítmények raktárában Pesten, nagyhid-ut- 
czában következő szerek vásárolhatók:

Mindenféle szeszek vagy spiritusok, min
denféle házi és úti gyógyszertári szerek, min
denféle liquerek és rosolisok, mindenféle szoba- 
füstölő , e hez való úgynevezett pesti viz, min
denféle gyújíó-fácskák, bajusz-, bútor- és bőr
kenőcs, szagos kéz- és fog porok, fog-tincturák,

kölni v iz , hajnövesztő, víz ä' nyári foltok és 
máj-foltok ellen, hajfeketitó vizek, gyöngy viz, 
beretva élesítő por vagy mássá, beretva fenő 
po r, mellyből egy kés hegynyi egyszerre elég, 
ezüst, pakfong- vagy réztisztitó por 1 12 kr.
pezsgetó por, sárgult ruhát megfejéritő p o r, 
opodeldok, angol szekér kenőcs, lóköröm zsír, 
halzsiros angol csizmakenőcs, jegyző tinta hasz
náló czédulával együtt, fehér, vörös, zöld, sár
ga, kék és fekete tin ta , hajkenő szagos olaj, 
tyúkszem tapasz, dohányra illatadó aztató 1 jjj 
8 kr., mindenféle olaj és viz festékek színezés
re , úgy szinte festésre, a’ hozzá szükséges íir- 
naisekkel, fényitőkkel (lakokkal) és olajokkal, 
arezpirositó 24 kr., mandolá szappan egy kötet 
6 kr., híg kékitő 1 icze 4 kr. ezüst pénzben. (2)

(2) Pakfong-hirdetmény, a’ cs.
k. priv. Pakfong é r C Z in i ív e k ’ raklielye 
Bécsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja a’ fónemességnek ’s a' tisztelt közönségnek 
kézműveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útezában az új piaczon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a’ 12 latos ezüst
höz, a1 hamis ellenben feketés és vereses sárga 
lesz ’s könnyen törik. Különösen fjgyelmezni
kell ezen bélyegre : P e lkf'oilg’- IV tl l  1 ív, mel
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, zsebbeli fésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák, mellyekben a1 kávé 5 
perez alatt megfő; fördőmasinák orosz mód sze
rin t, mellyek igen czélirányosak és kivált úton 
nagyon használhatók, készületük igen egysze
rű, ’s a' legszűkebb helyen alkalmazható, árok 
40 for. p. p. kardok a’ cs k. tiszti kar’ számá
ra , valamint dobos- és kapus-pálezák ’s forma
ruha-gombok; kardok uraságok számára, fejé
ren és megaranyozva, ’s a’ legújabb Ízlés sze
rin t; vadászkések ’s más vadászati eszközök, 
asztali gyertyatartók, mindenféle neműek s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, min
den lehető toillette-tárgyak, játszó, és úti kép
órák.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
mokat , kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri 
útezán báró Brüdern házban; Budán, a’ Rácz 
városban Disch’er György urnái a’ főuíczában.
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Állandó megbízott (commissions) 

raktára van:
hói mindenféle rendelményeket elfogadnak , és 
az igazi pakfongról jótállanak, Pesten Jungk 
Keresztély polg. úrnál, a’ serviták piaczán; E r
dei} ben, Szebenben Thiering L.; Kanizsán Ros- 
senfeld Jakab; Pozsonyban Szeleczky L. uraknál.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik. Frank Ferencz. (4)

( 2 )  Árverési-hirdetmény, szabad
kir. Debreczen városa részéről közhírré tétetik: 
hogy folyó esztendő április lső napján tartandó 
nyilvános árverés utján, Debreczen sz. kir. vá
rosában helyezett, 's úgynevezett Szik-gáti cse
répvető, a’ hozzá tartozó nagy kiterjedésű épü
letekkel együtt f. év’ május lső napjától kezdve 
3 egymást követő esztendőre haszonbérbe kia
dandó. —

A’ kiknek tehát ezen h: zonvétel kibérlé
sére k ed vök lészen, a’ fennirt napra ’s helyre 
ezennel illendően ineghivatnak. Költ Debreczen- 
ben , febr. 2'>kén 1837.

Sz. k ir  Debreczen városa  
fő b írá ja  helyt, po lgárim éi- 

tere  és Tanácsa. (3)

(2) Hirdetmény. A’szekszárdi poüt. 
fundationalis uradalom részéről közhírül tétetik, 
hogy a’ janyai pusztában, melly Szekszárd me
zővárosától egy óra járásnyira esik — a’ gra- 
narium ', birkás lakás’ , béres lakás és az Ökör
istállónak reparatiója — jö \ő  marlins hónap’ 
2!dik napján Szekszárdon az uradalmi tiszti can- 
celláriában reggeli órákban tartandó árverés ut
ján , a’ legolcsóbb árt kívánó építő mesternek 
— felljebb való helynek jóváhagyása mellett 
áltadatni fog.

Melly árverésre az áltvenni kívánó építő 
m esterek, kik az épitésbeli feltételeket napon
ként Szekszárdon az uradalmi tiszti cancelláriá- 
ban előre is mindenkor megtudhatják — 10 pret 
bánatpénzzel és pedig a’ granariumra nézve 73 
for 30 kr. — a' birkás lakásra 8 for. 1 kr. — 
béres lakásra 122 for. 1 kr. — az ökör istál
lóra nézve pedig 234 for. 33 kr. váltóban — 
vagyis öszvesen 438 for. 5 kr. váltóban, ellát
va — ezennnel ineghivatnak. Költ Szekszárdon, 
febr. 24kén 1837. (3)

(3) Hirdetmény, a ’ nagyméitóságu 
magyar kir. udvari Kamara’ rendelése követke

zésében közhírré tétetik, hogy 1837. észt. ápri
lis 18kán szokott reggeli órákban az Ó -Budai
kir. kam. praefectusi hivatal irószobájában ta r
tandó nyilvános árverés utján az aiább megne
vezett kir. haszonvételek 1837dik esztendei au- 
gustus 1 só jótól kezdve számítandó egymásutáni 
három esztendőre bérbe adatni fognak, neve
zetesen :

a) Az uradalmi korcsma és mészárszék 
hozzá tartozó 7^ holdnyi földdel Tök koronáiig 
helységben.

b) Az uradalmi kőbánya Békásmegyer ko* 
ron. helység határában Üröm felé, a’ malmon 
felül.

e) Az 1834dik esztendőben újonnan meg
nyitott uradalmi kőbánya Bogdán koron, hely
ség határában.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók ele
gendő bánatpénzzel ’s megkivántatni szokott 
egyébnemükkel ellátva megjelenni ezennel hi
vatalosok. A’ bérleti föltételeket előbb is meg
tudhatni a’ fentnevezett hivatal irószobájában. 
Költ Budán, febr 25kén 1837. (3)

Muszely Károly,
múkertész és magkereskedő Pesten a’ nagyhid 

utczában, a’ színházzal szemközt álló 
szeglet házban,

ajáal jól elrendezett magárus boltjában „a’ bő
ség szarvnál“  levő mindennemű valódi részint 
saját termesztményi vetemény - magokat, nagy 
gyűjteményü esztendei és mindég tenyésző vi
rág-magokat, külföldi csemete- és erdei mago
k a t, nagy magú magyar luezernát, stájer, hol
landi, Incarnat és alexandriai lóhert, franczia 
és angol utivadóczot (R ay g ras), burgundi ré
pát marha hizlalásra, fehér svajezi ezukorrépát 
ezukor készítésre, sibiriai lencse bükkönyt, kö
zönséges takarmány bükkönyt, különféle nö
vény gumót (Knollen), mint valódi hollandi ra- 
nunculust, anemonát, és nagy számú legújabb 
Georginiakat. (2)

Pénzfolyamat: Becs, mart. 4kén: 5 petes statusköteleá  ̂
1 0 4 | | ; 4 petes 1 0 0 /,;  $  petes 75/T; 1820diki sta
tus köles. 218f; 1821diki 142j; 1834diki 5674; 2} 
petes Becs városi bankóköt. 664; bankrészvény 13694-

Gabonaár: Pest, mart. 7kén, váltógarasban: Tisztabu- 
za 964» kétszeres 70; rozs 5 14—$0 ; árpa 534—50; 
zab 40—36|; kukoricza 93,.

Dunavizállú*: mart. 2kán: 5' 7" 6"' 3kán: 5' 6" ti"* 
— 4kén: 5' 2" 9'"* — ókén: 5' 0" 0 '" — Ckáo: V  
8" 0"' — 7kén: 4' 4" 6"'
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T U D Ó S Í T Á S O K .

3 1 . szám« P  ess t e n  szom baton B öjtm áslió 11 kén 1 $ 3 7 .
Magjarurs/.ág (S/.tuokovits püspök vác/.i nagy prépost; llorvát a’ magyar nyelv "s literaturának rendes professora; más kinevezések; 
dunai gőzhajó-társaság tudósítása; hazafiságos áldozatok ; gyász-mise néhai I. Ferenczért; ’sat.) Nagyinitamiia (parlamenti ülések; hír
lapi hírálgatások; *sat.) Franc/.iaország (kamarai ügyek; Champion; az utánnyomatási biztosság" tudósítása; posta-egyezés Spanyol-és 
Poroszországgal; egészségi felügyelet; ’sat.) Görögország (Otto király megérkezik Athénébe.) Schweiz (Lajos Filep válasza a* szövetségi 
főhelyhez.) Svéc/.ia. Dánia (Müller tanuló büntetése.) Németország.Spanyolország (a’ la granjai hős kiiizetik Madridból; cortes-ülések;

hírek az éjszaki seregtől; ’sat.) Amerika.

M A G Y A R O R SZÁ G .

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége febr. 4diki legfen- 
sőbb határozata szerént mélt. S z t a n k o v i c s  J á 
n o s  bosoni püspök, győri őrkanonok, ’s helytar
tói tanácsnok urat a’ váczi káptalan nagyprépostjá- 
\á  nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége febr. lsőjén költ legfelsőbb 
határozatánál lógva a’ Festi in k. Egyetemnél a’ 
magyar nyelv és literatura-tanítószékére annak ed
digi supplensét H o r v á t  I s t v á n  urat rendes 
professori ranggal és fizetéssel kinevezni kegyelme
sen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége a’ Rohniczi aczél-hámor’ nyu
galmazott főmesterét Schön János urat sok évi hív 
szolgálatinak tekintetéből szalagon függő kis arany 
polg. érdempénzzel jutalmazni; ugyan a’ rohniczi 
vashámor pénztárnokává körmöczi k. bányakam. 
sáfár Gragger Theophilt nevezni; Zsarnoviczán volt 
k. udv. szállítói tiszt Agricola Jánost pedig nyugal
mazni kegyelmesen méltóztatott.

. A’ nagyin, m. k. Hely tartó - tanács keblebeli 
számvevő hivatalában Paan Mihály halála által meg- 
üresült ingrossistaságra eddidi járulnok Vinkler Ger
gelyt; járulnokká volt gyakornok Csillagh Józsefet; 
— Amberg József halálával ürességbe jött szám
tisztségre pedig eddigi ingrossista Vojtek Istvánt; 
ingrossistaságra volt járulnok Grozdich Im rét; já
rulnokká végiére gyakornok Magussin Pétert mél
tóztatott kegyesen kinevezni.

A* nagyin, m. k. udv Kamara Berdoviczre har- 
minczadossá eddig Jellenyén volt 30ados Malloschegg 
Antalt; ennek helyére pedig Zágrábban 30adhíva- 
tali írnok Topolchich Gábort; Berdoviczra ellenőr
ködő írnokká Yarasdon volt 30adhívatali írnok 
Rajakovich Gábort; ennek helyére pedig Monc 
Károly cs. k. hadnagyot; Zágrábba hívat. írnokká 
Lupinyakon volt uiievélvizsgáló Huszár Istvánt; 
ennek helyére pedig Marcheggi felvigyázó Htrchen- 
rötter Jánost nevezte.

A’ nagyin, in. k. udv. Kamara tanulmányit be- 
végzett erdő gyakornok , ’s Fernezélyen erdőkerülő 
Ridler Antalt Firizára k. alerdőssé nevezte.

Első Fél esztendő.

A’ nagym. m. királyi Helytartó-tanács szám
vevőségbeli hivatalának adói osztálya, országszerte 
tisztelve szeretett Nádor Ő császári királyi Fensé
gének folyó hónap legközelebb múlt 9kéré esett ör
vendetes születése napját, iránta viseltető valódi, 
’s tántorítathatatlan tiszteletének, és szereidének 
jeléül azzal ünnepié: hogy Ő császári kir. Főhgsége 
arczképének megvétele, szabad ajánlás utján, buz
gó lelkesedés mellett nem csak elhatároztatott, de 
ugyan még az nap meg is vétetett, ’s a’ hivatal te
remében örvendezések jelei közölt felállítatott.

Ő csász. kir. Felsége kegyelmesen megren
delni méltóztatott, hogy az épülő félben levő pesti 
magyar színház költségeinek fedezésére Ötszáz ezüst 
frint fizettessék-ki t. n. Pest vmegyének; melly ke
gyelmes rendelmény már valósággal teljesíttetett is. 
A’ budai magyar színésztársaság javára Pesten a’ 
városi redut - leremekben múlt febr. lsőjén ada
tott tánczmulatságból fenmaradt tiszta jövedelem 
739 ft. 48 kra terjedett ezüst pénzben.

A: Kegyes Szerzet’ gondos felügyelése alatt 
virágzó pesti gymnasiumbeli tanuló ifjúság’ száma 
jelenleg 794. Első évi grammatista van 188; 2dik 
évi 154; 3dik évi 127; 4dik évi 133; első évi hu
manista 102; ‘Jdik évi 90 A’ szokott félévi vizsgá
latok e’ napokban tartattak.

A r a d r ó l .  Folyó évi martius 2kán, mint né
hai lső Ferencz cs. kir. apostoli Felség elhunyta 
napján, szabad királyi Arad városa nemes tanácsá
nak örök időre hozott végzése folytában, ez idén 
is , a’ Haza dicsőült attyáért, ’s egyszersmind rég
óhajtott felszabadulásunk felejthetetlen adományzó- 
jáért, a’ helybeli plébánia templomában ünnepélyes 
gyász mise tartatott, mellyben a’ nemes város bel
ső, ’s külső tanácsán kívül, nemes Waquant gya
log , ’s a’ császár nevét viselő dzsidás ezredek ezre
desei tiszti karostól, a’ várbeli helyparancsnokság, 
továbbá a’ kamarai és sóhívatali tiszt urak, azösz- 
ves tanuló ifjúság, ’s nagy számú közönség részt 
vettek. Az anyaszentegyházban, ‘s a’ pompás gyász 
alkotvány körű i, a’ helybeli polgári formaruhás 

j vadászok Kara sorokban felállítva tisztelkedék; —
I a’ requiem, — mcllyet az itteni muzsikai conser- 
| vatorium igazgatója ’s tanítója, Zenker Ferencz kü-
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Ionosén ezen gyászi szertartásra készített, — a' 
conservatorium növendékei, a" karhangászok, 's 
több hangászat kedvelők által szívrehatólag hajtatott 
végre , 's a' felette számosán öszvegyűlekezett áhi- 
tatos hívek szíveiben, a' háladatosság legforróbb 
érzeteit gerjeszté, mellyekkel Arad városának hív 
polgárai az istenben boldogult Felség dicső emlé
kezetének örökre tartoznak. •

A' cs. k. szab. dunai Gőzhajó-társaság febr. 13- 
kán Bécsben tartott közgyűlésében, a' t. igazgató
ság (mellynek tagjai: Puthon Ján. b. Geymüller J. 
Henrik b. Friesenhof Adolf b. Sina János b. és Ben- 
venuti I. B.) felolvasá tudósítását, mellyből a' du
nai gőzhajózás múlt évi haladtárul tiszta fogalmat 
szerezhetni, 's mellynek kivonatját ezennel közöl
jük. Múlt 1836 évben a' gőzhajózás szerencsés si
kerrel folyt. Komoly baj csupán egy történt, t. i. 
az uj 's az előbbi hajóktul különböző terv szerint 
épített, 180-1. hossz, 's 80 ló erejű Árpád fenaka- 
dása Vajkánál, melly 1836 oct. ISkán futott-ki a' 
budai hajóállomásbul. Fontos okokbul még 1836ban 
próbát kellett e' hajóval tétetni, hogy további szá
mításokat e' próbára lehessen építeni. Ezt azonban 
a' szokatlanul alacsony vízállás alig reméllteté, mi
dőn a' Duna elolvadt hótömegek által egyszerre 
magasra dagadt. A' kedvező vízzel élni akarván ez 
új hajópróbautja megtételére, szerencsésen és gyor
san haladt Pozsonyig, midőn a’ víz ismét rögtön 
elapadt. Árpád sietve visszaindult, de már későn, 
mert Vajkánál fövényre futott, a’ m it, kapitány 
és legénység ügyesek 'sjól választottak lévén, egye
dül a' változó elemnek tulajdoníthatni. Nagy bajjal 
lehete Árpádot, a1 segédül érkezeit Nádor 's 50 
vontató ló erejével a’ veszélyes állásból megszaba
dítani , melly alkalommal nem lehet meg nem em- 
lítni Széchenyi István gr. munkás szorgalmát, ki 8 
unalmas és vesződség-teli napon át a' hajót el nem 
hagyá, 's bátorságával a’ többieknek példát mutat
va , a’ közellevő felsőségek tő i, befolyása által, 
mindenütt gyors segélyt eszközle-ki. —  E' kis bajt 
azonban könnyen elfelejtetik az idei gőzhajózás fé
nyes előléptei. A' társaság vendégei közt tiszteié 
m. évben az országgyűlésről Pesti e lejött Nádor fő- 
hg. 0  Fenségét egész családostul, ki a' Nádoron 
tévé ez utat, ’s Mahmud szultánt, ki Nikomediá- 
ból Konstantinápolyig a' „Maria Dorotheán“ uta
zott, melly utóbbi történet, a' mennyiben a’ szul
tán kedvezését az intézet iránt biztosítja, a’ dunai 
gőzbajózás évrajziban korszakot képez. — Deleg- 
foníosb , következő hatására nézve , a’ legf. rende
lések következtében szerkesztett „cs. k. középpon
ti biztosság a' dunagőzhajózást illető ügyekben Met
ternich hg. elnöksége a l a t t m e r t  a' különféle fel
sőségek tiszttagjainak egy helyen központosításából,

mellyekkel t. i. a' dunai gőzhajó-társaság leggyak
rabban jöhet ’s jön érintkezésbe, a' kormányzás és 
ügyigazgatás lehető legnagyobb gyorsaságát ’s rövid
ségét várhatni következésül. — Első tárgy, mel- 
lyet az igazgatóság az említett középponti megbi- 
zottság elibe terjesztett, a’ kir. bajor-würtenbergi 
duna-gőzhajózási társasággal kötött czélszerű szer
ződés volt. Kívánatos dolog, hogy a’ mondott tár
saság hajóji minélelőbb szállítsanak utasokat Regens- 
burgból, hogy a’ gőzhajózás Linzen alul annál élén- 
kebb legyen. Nem sokára elkészül egy hajó r  melly 
előleges felszámítás szerint elég erővel birand a’ 
hegyi utat kiáltani 's elég könnyűséggel a’ mélysé
gek felett átsikamlani; — a’ mik még útjában áll
nak , egyedül a’ hidak, de ezek is az alsó ausztriai 
kormány parancsára hihetőleg meg fognak nyittat
ni. Ila  nem csal a' rem ény: a’ gőzhajózás ez osztá
lya igen szerencsés sikerű lesz a' társaságra nézve, 
főleg, ha a' Duna régóta szóba vett szahályoztatása 
Bécs mellett, a’ főváros csatornájába ismét elegen
dő vizet bocsát, hogy a' gőzhajók az ankerti hidig 
járulhassanak ; mert eddig is sajnosán érzé a’ tár
saság, mennyi bajt okoz egy távuleső kikötőhely, 
mint a’ mostani Prater szögleti. Az e’ czélra épített 
hajó O cs. k. Felsége a’ császárné nevét fogja visel
ni 's neve „Mária Anna császárné“  lesz. — I. Fe- 
rencz lcgrébibb gőzös kijavíttatása nem végeztet- 
hetvén-el olly hamar mint szükséges volt, helyette 
Pannóniát kiildé az igazgatóság a' Vaskapun tú l, ’s 
e’ hajó jun. 16ka óta a' Duna jobb (törökféli) part
ján tartott állomást. A’ lakosokra nézve új tüne
mény lévén Pannónia, nem igen éltek azzal, de 
hihetőleg majd jobban átlátandják hasznait. Idegen 
utazók gyakrabban éltek vele 's mind Pannónia 
mind Ferdinand szolgálatával elégültek valának, 
kivevén azon panaszokat, mellyek az utazás gyor
saságát gátló akadályok ellen intéztetnek. T. i. a' 
Skela gladova és Drenkova közti gőzhajóval nem 
járható hely az, melly ellen panaszkodtak, 's nem 
ok nélkül, mert mind az, mit a' társaság e' hiány
pótlásra mai napig tehetett, önelégülését sem érfe- 
él. Ha azonban az utas itt elég kényelmet nem ta
lál: csak körül kell néznie, hogy meggyőződjék, 
mennyi akadállyal kell küzdeni a' társaságnak olly 
helyen, hol fél pusztaság, vesztegház 's több ország 
határa ütközik-össze 's valóban az utazók nagy ré
sze mégis nyugvók o' mentségben. A’ társaság ügye- 
kezete azonban oda lesz irányozva, hogy jövő év
re e’ ponton czélszerű javításokat eszközöljön. Milly 
hamar változik a’ gőzhajózással „érintkezésbe jövő 
helyek állapotja jobbra, bizonyítja Orsóvá és Ske- 
Ia-Gladova, meily ezelőtt, Önkormányától is alig 
ismertetve, csak egy két par jarmos ökörrel bírt, 
most pedig 200nál is többel; hasonló változás nyo-
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mát viselik a" parti bérezek , hol eddig csak sasok 
fészkeltek, ’s mellyek most egyenesen a’ gőzhajó- 
zásnak köszönhetik hirtelen gyarapodásukat. — A' 
vámtisztségi bánásmódnak a" határi állomásokon, 
kivált transito-árukra nézve, természetesen nagy 
pontossággal kell vitetnie; de a’ társaság némelly 
elkerülhetőknek látszó, időtolvaj formaságokat ve- 
vén ott észre, feljelenté ezeket a’ felsőségnek ’s 
rem ényű, hogy ennek következtében czélszerűbb 
intézkedések fognak tétetni. — Kőszén, mint tud
va van, a’ gőzhajózás lelke, azért az igazgatóság 
teljes ügyeimét fordítá arra , hogy legjobb minősé
gűt lehető legolcsóbb áron szerezhessen. Eddig há
rom bányából vévé a’ szükséges kőszenet u. m. a’ 
brennbergi (Sopronyban) mohácsi és oraviczaiból, 
mellyek közül ez utolsó legjobb kőszenet ad , melly 
azért, noha legtávolabbról hozatik, a’ felső vízi, 
úgynevezett hegyi hajózásra (Bergfahrt) fordíttaték. 
A’ cs. kir. főhadi tanáccsal kötött egyezésnél fogva 
újólag egy kőszénbánya nyilt-meg a’ társaság köz- 
használatára, u. m. az eibenthali az oláh-illyr ha
tárőr-ezred kerületében, melly nem ollyan czélsze- 
rű ugyan, mint az oraviczai , de azért haszon ve
hető ’s idővel szorgalmas művelés által javulhat. Jó 
áron eladhatás reménye hihetőleg új kőszénbányá
kat is födöztet-fel, így p. o. Moldva már elégségig 
ellátja a’ galiczi raktárokat, noha eddig magas áron 
(mázsája 50 p. k r . ; )  felső Ausztriában is bánya áll 
a’ társaság rendelkezése alatt, ’s ismételt próbák 
fogják megmutatni; mellyik ad legjobb minőségű 
szenet a' linzi hajózásra. A’ tengeri hajókon angol 
földi kőszén használtatik, ’s 1837reazelőleges szá
mításból az tetszik-ki, hogy 268 ezer mázsa lesz 
szükséges mindössze, 190 ezer forintnyi értékben. 
E ’ közt a’ legolcsóbb szénnek mázsája 24 kr. a’ 
legdrágábfcé 1 fr. A’ Dalmatországban feltalált szén
bányák figyelmet érdemlenek ’s oily mívelésre vár
nak,  melly által mélyen fekvő erek nyiljanak-meg, 
valamint az ausztriaiak is. Ez által a’ társaság gőz- 
hajóji, valamint az egész földközi tenger minden 
gőzhajója, nagy gondtul lesznek felmentve, ’s e’ 
tűzi anyag olcsóbb is lesz mint az angolfödi. — A’ 
társaság mozgonyai kezdet óta Boulton Watt és 
társ. sohoi nagyműhelyéből kerültek, ’s azok’ ki
tűnő jelcsségének köszönhetni, hogy mindeddig az 
erőművekkel semmi baj nem volt; egyedül Maria 
Dorothea kazánja égett keresztül a’ felügyelő ment
het len gondatlansága miatt. —  Mióta azonban az 
ausztriai birodalomban gőzerőműgyár álla-fel, ’s 
Fletcher és Punshon uu. a’ cs. k. főhadi tanács szá
mára ajánlatérdemlő műveket szolgáltattak , jónak 
látá az igazgatóság, hogy az lső vontatóhajóra (re? 
morqueur) szükséges 140 lóerejü mozgonyokat e’ 
vállalkozók által készíttesse, először azért, hogy

a’ benföldi iparnak’s olly mulhatlanul szükséges vál
lalat gyarapodását előmozdítsa, ’s új jelét adja; 
milly fontos az egyetemi nemzeti iparra nézve egy 
nagy iparágat gyámolni, melly azután annyi segéd 
*s mellékes iparágat maga után von ’s életre idéz; 
másodszor: mert az angol művek ára, a’ folyvást! 
nagy keresés m iau, naponként növekszik; ’s így 
az annak idejében szükséges kijavítás is könnyeb
ben történhetik; ’s a’ dunai hajókra nézve a’ nagy 
hozatási költség megkiméltetik; harmadszor: mert 
az illy műhelyekben erőművészek ( machinisták) 
képeztethetnek, kiket Angliából nagy fizetésre is 
nehéz kapni. — A’ hajóépítésre nézve is lényeges 
intézkedések történtek. A’ czélszerűleg elrendelt 
hajóhely az óbudai szigeten mindenkép alkalmas ha
jó-építésre és kijavításra. A’ víz, melly ott eddig 
iszapos volt, a’ Főhg-Nádorengedelmébiil a’ Vidra 
által mélyebbre kotortatott. Először az egészen meg
újított „I. Ferencz;“ oct. 18kán pedig „Árpád“ rö- 
pült-ki onnét, — érdekes, és Budapest gazdag jól- 
léti fejlődései sorában méltó helyet foglaló látvány!
— Ez által megfosztatik ugyan az igazgatóság attól, 
hogy a’ hajóépítésnek szemtanúja legyen, de más 
nagyobb haszon származik, t. i. télen, midőn min
den gőzhajó az óbudai kikötőben áll , ott minden 
egyesülve van , mi a’ hajók őrzésére ’s kijavításá
ra szükséges. — Minden dologhoz-értő megegyezik 
abban, hogy eddigi hajóink, a’ tengeri hajók alak
ját viselők, sokkal nagyobb terhűek, mintha tes
tük alacsonyabb, ’s a’ faalkotmány könnyebb fábut 
volna; ez utóbbi esetben a’ hajó nem merül olly 
mélyen vízbe, ’s csak ez által érhetni el majdan 
Orsovát! — A’ Triestben készülő , 9ik számú hajó, 
„Metternich Kelemen hg“ nevét viseli, (különböz- 
tetésül a’ Ltoyd austriaco egy hajójátni, mellynek 
neve szinte: Principe Metternich) ’s febr. végére 
várja erőmüveit Angliából, úgy hogy május elején 
munkálkodásit kezdheti. Rendeltetése Trapezuntba 
menni, ’s noha ángolhajók megelőzték, nem félt
hetni mégis a’ társaság ezen új hajóját, mert a’ tra- 
pezunti kikötő (hol a’ bevitel Í829ben 763 ezer 
frtnyi, a’ kivitel 126000 ftnyi volt, 1836ban pe
dig a’ bevitel 10,889,000, a’ kivitel 6,622000 frt 
értékűre ment) számos gőzhajót foglalatoskodtathat.
—  „Maria Dorothea“ megmutató, mennyit tehet a’ 
gondos intézkedés. Kisebb lévén nagyságra ’serőre 
a’ „Crescentnál, mégis meggyőzte, sőt kiszorította 
ezt. —  Tapasztalásból az tetszett-ki, hogy a’ Smyr
na és Konstantinápoly közti vonalnak hasznos fen- 
tarthatására nagyobb ’s több árut szállítható hajó 
kívántatik. A’ tengeri hajók költségei sokkal na
gyobbak , mint a’ folyóvízi hajókéi; de a’ nagyobb 
hajók, mellyeknek elég emberrel elláttatása nem 
kerül azért többe, mint a’ kissebbeké, jobban is

x
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jövedelmeznek, mint imezek. Ez okbul az igazga
tóság egy 160 ló erejű hajót akar építtetni, melly 
„Maria Dorothea“ helyére jönne. — Ez utóbbinak 
használatára nézve különböző tervek vannak; igen 
hasznos lehet a’ társaságnak különösen az által, 
mert épittetésinél fogva minden helyre illik, ’s ha 
egyik v. másik hajó ideiglen gátoltatnék munkássá
gában : annak helyébe állíthatni azonnal. — A’ ha
józás napkeleti részére, melly olly nagy fontossá
gú ’s azért ügyes és okos felvigyázót is kíván, Autran 
Sándor ügyel jelenleg.

Martins hónapban a’ gőzhajók indulási rendje 
következő: a’ N á d o r  (42 lóerejü) indul Becsből 
Pozsonyba 3 , 9 ,  1 4 , 2 1 ,  28kán ; Pozsonyból Pest
re. 4 , 10, 15 , 22, 29kén; Pestről Pozsonyba ’s 
Becsbe 5 , 11, 17 , 2 4 ,31  k én ; —  Z r í n y i  (80 
lóerejü) Pestről Zimony ’s Drenkovára 19kén, Zi- 
monyból Pestre 27kén, Drenkováról Zimonyba 25- 
kén: I-ső F e r e n c z  (60 lóerejő) Pestről Zimony 
's Drenkovára 16 ’s 30kán, Zimonyból Pestre 24- 
k é n , Drenkováról Zimonyba 22kén.

N A G Y B R IT  A N N IA .
A’ felső házban febr. 21 kén az egyházi adó 

eltörlése iránti kérelmek előterjesztésekor megjegy- 
zé Fitzwilliam gr., hogy a’ dissenterek, kik eddig 
csak kápolnákat tarthatának, talán megnyugtathat
nának az á ltal, ha megengedtetnék nekik azon egy
házakat , mellyekhez eddig egyedül a’ főegyháznak 
volt joga , istentiszteletökre használni Canterbury 
érseke ’s ország prímása nem hiszi, hogy ezzel meg
elégednének a’ dissenterek; az exeteri püspök pe
dig egyenesen ellenmondott a’ javaslatnak, melly 
az egyházakat Noé theologiai bárkájává változtat
ná. Melbourne 1 viszont egészen egyetért Fitz
william gróffal arra nézve, hogy minden község
ben lenne egy a’ statusegyházzal összekapcsolt épü
let , mellybe Ő Felségének minden hitvallású alatt- 
valóji szabadon ’s különbség nélkül járhatnának.

Londonban a’ Kron- és Ankertaverneben febr. 
20kán gyűlés tartato tt, Hume úr elnöksége a la tt, 
olly czélból, hogy Murir Tamás, Fyshe, Pal
mer Tamás, és Skirving William ángoloknak, ’s 
Margarot Móricz és Gerald József skótoknak emlé
kezetére, kik 1793ban Pitt ministeriuma alatt e’ 
czélra (radikális értelemben) dolgozván, törvény 
elibe idéztettek ’s deportatióra ítéltettek, emlék ál- 
lítassék-fel, és ügyefogyott maradékaiknak gyámo- 
lítás nyújtassék. Hume úr mondá, ha hódítóknak, 
kik jó kormányért semmit sem tettek , sőt a’ sza
badságnak ellenségei voltak, emlék emeltetik, men
nyivel inkább megérdemlik ezt azok, kik szabad
ság mielletti buzgalmukért a’ hitehagyott Pitt által 
halálig iildöztettek. SirW. Molesworth, Warburton, 
és más radikális tagjai az alsó háznak, pártolók a’

javaslatot. A’ teremben mindjárt 200 ft. stg. íra- 
tott-ala; Hume úr egyszersmind felolvasó a’ jelen 
nem volt aláírók jegyzékét, kik közt valának Bro
ugham 1. és Essex gr. A’ gyűlés harsány kiáltással 
nyilvánító tetszését.

Examiner és Spectator radikális lapok élesen 
birálgatják a’ parlamenti tanácskozásokat. Az Exa
miner figyelmeztet a’ környületre, hogy 1834bena’ 
püspököknek a’ felső házból kizárása iránt tett indít
ványt még csak 58 szózat pártolta, most pedig már 
92. Ki a’ pairek javát akarja, annak pártolni kell 
ezen indítványt, ’s Bussell 1. így szólhatott volna: 
Két dió van kezemben; ha az egyiket elvetem , úgy 
a’ másikat többé nem törhetem-össze. A’ Spectator 
igen kikel Bussell 1. ellen, ’s a’ ministernek leala- 
csonyítását látja abban, hogy ő párthíveinek legyő
zése végett, ellenségeire támaszkodott. Ugyanis ki- 
számítá e’ lap , hogy a’ szabadelmü követek nagyobb 
része, a’ választási census eltörlése és a’ püspökök 
kizárása mellett szavazott.

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
Franczia lapok írják, hogy mikor Champion 

teste felbonczoltatott, hasán e’ szavak találtattak 
túszuratokkal bemaratva: J ’aime Flavie pour la vie 
(holtig szeretem Fiaviát); jobb karján egy lovas 
katonát megsebesítő katona, e’ felírással: Sept. 29. 
1832, Porto (Champion D. Pedro alatt Portugálban 
szolgált) ; bal kaiján pedig egy Cupido. — A’ po
litikai menekvők 1837ki gyámolítására adott sum
ma így osztatik-el: 2 hannoverainak 876 fr .; 580 
spanyolnak 101,537; 624 olasznak 245,840; 5151 
lengyelnek 1,976,902 fr.

A’ pairkamara, febr. 2 lkiülésében, az érczes 
vizeket és a’ törvények magyarázását — mikor a’ 
cassatio és királyi törvényszékek különböző értelem
ben vannak — illető törvényeket elfogadta. — A 
követkamara a’ takarék-pénztárak eránti törvény- 
javaslatot vitatta, minek a’ febr. 22ki ülésben lett 
vége, ’s a’ javaslat 228 szózattal 134 ellen elfogad
tatott.

Az 1830ki Charte febr. 23kán e’ czikkelyt ír
ja : Febr. 20kán , Fieschi, Morey és Pepin kivé
geztetésének évnapján, három személy éppen ak
kor fogatott-el, midőn az utolsónak sírjára, Mont- 
Parnasse temetőben, koszorúkat rakott. Ez eset na
gyobb fontosságú leszen, ha a’ megelőzött napi tör
ténettel összekapcsoltatik. Abbé Anzoin franczia egy
házban e’ napra gyász istentisztelet volt rendelve 
Pepin emlékezetéért. A’ „barátok és rokonokhoz“ 
intézett meghívó levél így szólt: „Meghivatnak az 
urak gyász istentiszteletre Pepin polgárért, ki a ther- 
midorianusok által a’ respublika 44ik eveben lenya- 
kaztatott. Köszöntés és rokonság.“  — A’ tisztha
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tóságnak ez korán értésére esvén,istentisztelet nem 
tartatott.

Champion ágyasa, a1 Gazette de Tribunaux 
szerint, fontos felfedezéseket tőn, ’s megvallotta, 
hogy Championra nagy befolyása volt bizonyos Jan- 
viernek, ki már elfogatott. A’ rendőrség kifür
készte, hogy Janvier viszont szoros kapcsolatban 
állt Marriais és Lafleur nevű emberekkel. Marriais 
varga, Asnieresben fogatott-el. Lafleur, Marriais sóg- 
ra is fogva van, ’s Mcunier merészletéről sok irás 
találtatott nála. Lafleur, sógra által beszéltetett tit- 
titkos társaságba állásra. Aviot nevű lakatos is be
fogatott. Champion gálya rab volt, 's elfogatása- 
kor monda , hogy a’ király kocsija ón golyók ellen 
bátorságosítva van, jól tudja, ’s puskacsőjit vas 
golyókkal akarta megtölteni.

A’ rendőri ministerium felállításáról szárnyalt 
hírek újra feléledtek; eleinte Decazes hg. volt, 
most pedig d’ Argout gr. van rendőri ministernek 
kijelelve.

Cambridge hg. Hannovera alkirályá, Braun
schweig Károly hgnek vagyona igazgatásától leen
dő elmozdítása iránt a’ franczia törvényszék előtt 
indított pőrét elvesztvén, közelebb a’ k. törvény
szék által 120 ezer fr. perköltségben marasztatott
el. — Guinard, a’ st. Pelagieből megszökött foglyok* 
egyike, Londonból írja , hogy neki korán sem 
szándéka, mint egy minister k lap állítá, Parisba 
visszatérni.

A’ követkamara febr. 24ki ülésében Salvandy 
úr előterjeszté tudósítását az úgynevezett elválasz
tó törvényről (miként a’status bátorsága ellen együtt 
vétkező katonai ’s polgári személyek külön törvény
székek elibe idéztetnek). A' tudósítás a’ Moniteur 
nagy folio lapjain hat sűrű nyomtatott hasábot tök
b e , ’s a’ törvényjavaslat elfogadását illy változások
kal ajánlja: 1 czikkely. A’ büntető törvény III köny
vének 1 fejezete, a’ hadi törvények és az 1834 
apr. lOki’s máj. 24ki törvények által kijelelt gonosz
ságok ’s vétkek, ha azokat katonai ’s polgári sze
mélyek együtt követik-el, külön törvényszékek ál
tal fognak elítéltetni. A’ katonák ’s ezekhez hason
ló személyek hadi, a* polgárok pedig a’ rendes tör
vényszék elibe idéztetnek. ‘2 czik. Az említett tör
vényhatóságok egyike alá tartozó vádlottak, az 
előkészületek vagy a’ per folytatásakor, a’ másik 
törvényhatóság elibe hívathatnak, felvilágosításo
kat adni. Vallomást csak nyilatkozásképen tesznek, 
esküvés nélkül.“

Azon biztosság, mellyet a’ köz oktatás mini
stere múlt oct. 18kán nevezett-ki eszközöket ke
resni-fel a’ franczia könyvek külföldi utánnyoma- 
tásának meggátlására, elvégezte munkálódását, ’s 
elnöke, Villemain ú r , környületes tudósítást nynj-

tott-bea’ ministernek, melly a’ Moniteurben kinyo
matott. A’ vizsgálatok valósítják, hogy kivált Bel
giumból, az után nyomatók főtanyájáról, mindig 
több könyv vitetik-be. 1825ben 9453 kilogramme 
könyv vitetett Francziaországba, 1834. már i 9 ezer 
851 kilogramme, a’ múlt év első hat hónapjában 
pedig 11 ezer 864 kilogramme. Francziaországban 
viszont sok angol könyvek utánnyomatá&a történik. 
A’ biztosság véleménye a z , hogy a’ franczia köny
vek utánnyomotását külföldön csak dipiomatiai 
úton gátolhatni-meg, ’s azt nyilatkoztatja, hogy 
Németország, melly minden statusok közt legelső 
tartá igazságosnak a’ könyviró tulajdonát biztosíta
ni , költsönös rendszabásokban könnyen megegyez
nék. Illy költsönösség biztosítására, a’ franczia tör
vényhozásnak oda kell kiterjedni, hogy olly könyv, 
melly franczia vagy más nyelven először külföldön 
jelent-meg, ’s szerzője még él, Francziaországban 
csak a’ szerző megelőzésével nyomathassék-ki. De 
e’ határozat cSak olly statusokra alkalmaztassák, 
mellyek Francziaországnak hasonló költsönösséget 
biztosának. Továbbá olly határozatot javasol a’ 
biztosság, miként külföldön megjelent franczia köny
vek , ha ez a’ czímzeten ki van téve, ezután is be
vitethetnek. Az utánnyomtatmány letartóztatik, a*J 
gyanús megvizsgáltatik, a’ kérdéses munkának egy 
példánya a’ ministerhez küldetvén, és Francziaor
szágban nyomtatott ’s már egyszer kivittt könyvet 
visszahozni nem szabad, éppen ha a’ birtokos be- 
bizonyítná, hogy azon egyes példányt saját szük
ségére használja. A’ köz oktatási minister e’ véle
ményt másolatban közié a’ külső, belső és pénzü
gyi ministerekkel, hogy vizsgálják-mrg, ’s ha le-' 
hét hajtsák végre. A’ külső minister már a’ biztos
ság munkálódása alatt is dolgozott ez ügyben.

A’ Moniteur február 24kén két k. rendeletet 
közöl. Egyik által Burkusországgal 1836 mart. 26- 
kán ’s dec. 20kán kötött postaegyezés hirdettetik- 
k i, melly mart. Íjén lépend erőbe, ’s a’ hírlapok, 
folyóiratok, könyvek, levelek ,á rúk ’sat. árszabá
sát illeti. A’ hírlapok csak úgy küldöztethetnek-el, 
ha azon ország nyelvén vannak írva , melly ben nyo
mottak, ’s a’ közre bocsátás iránt mind a’ két or
szágban fenáiló törvényeket teljesítik. A’ második 
rendelet hasonló postaegyezést foglal magában Spa
nyolországgal a’ napi ’s időszaki lapok iránt.— Febr. 
25kénismét két rendeletet közöl a’ Moniteur, mel- 
lyekben a’ Burkus- és Francziaország közt 1836 
mart. 26kán a’ levelezések átszállítása iránt kötött 
egyezés részletesen kifejtetik.

A’ köz munkák, kereskedés és földmivclés mi
nistere , a’ Moniteur szerint, most egy nagy mun
kával , Európa és Asia egészségi felügyeleteivel fog
lalatoskodik, ezekből okokat szándékozván előad-
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ni egy új törvényhozás mellett, melly a’ különféle 
statusok közt a’ kereskedési és egészségi érintése
ket elintézné. Ügyvivőket küldött Olaszország kü
lönböző fejedelmeihez, Siciliába, Smyrnába, Kon- 
stantinápolba ’sat. „Nagy jótétemény lenne, mond 
a’ Moniteur, kivált a’ kereskedésre nézve, ha min
den statusoktól egy közös törvényhozás fogadtat
nék • e l , melly a’ köz egészség tekintetében valódi 
népjog gyanánt szolgálna.“

Dupin úr az elnöki palotában febr. 23kánnagy 
bált adott Paris fő nemességének és az első statustes
tületek tagjainak. Két ezer és nehány száz vendég 
vala meghíva. Orleans és Nemours hgek egész éj
félig ott mulattak; az utolsó több ízben tánczolt is. 
Orleans hg. soká beszélgetett Maison marsallal és 
Thiers úrral. Bugeaud generál is jelen vo lt, ki sa- 
j  it nyilatkozása szerint rövid időn el fog utazni a" 
kormányzására bízott Oran tartományba, ’s e’ kor
mányzóságban, mint reményű, független leend Dam- 
rémont generáltól.

Rouenból egy nyilvános szajha hozatott Paris
ba, ki ellen az a’ gyanú, hogy Meunicr merész- 
letében részt vett. Levaux és Lacaze folyvást ta
gadják, hogy Meunierve! sorsot húztak volna a* 
király meggyilkolására. Meunier pere olly szöve
vényessé Ion, hogy mart. 20kánál elébö nehezen 
vétethetik-fel a’ pairszék által.

A’ felírások és szép tudományok akadémiájá
nak tágjává Barbé-Marbois úr helyére, febr. 24kén 
Michaux úr választatott. — A’ párisi postaigazga
tóság 30 ezer franc kárpótlására ítéltetett Dr. Au- 
benas részére, ki St. Etienneből Marseillebe pos
takocsin utazván, felfordítatott, ’s karja eltört.— 

GÖRÖGORSZÁG.
Athénéből febr. ISkáu ezeket írják: „ 0  k. 

Felségük tizenöt napi hajózás után febr. 15dikén 
szerencsésen a’ Piraeus elibe érkeztek, ’s az egész 
város, sőt mondhatni az egész tartomány, tüstént 
örvendő mozgásba jött. Armanspcrg gr. statuskan- 
czellár, és a’ ministerek, mindjárt a’ hajón mély 
tisztelettel üdvezlék Ő Felségüket, Lyons úr angol 
követ pedig még előttük Portland fregátra ment. A’ 
statuskanczellár azonnal megnyerő a’ királytól már 
nyolcz hónap előtt kért elbocsátatását. A’ királyt ’s 
királyi hitvesét, Pyräusban kiszáltukkor, örömzaj
jal fogadá a’ keleti módon öltözött tarka színű te
mérdek sokaság, a’ különféle nemzetek lobogós ha- 
jójiról pedig ágyúk dörögtek. Hasonló örömzaj kí
sérő O Felségüket Athénébe, hol a’ város lakosai 
és az ország minden vidékeiről összecsődült falusi 
n ép , köztük sok hajdani öltözetű pásztor, horgas 
pásztori bottal, várakozott rájok, ‘s a’ városi ta
nács üdvezlő beszéddel fogadá. A’ királyi palotá
hoz vezető utczákon minden ház tavaszi virágok

k a l, myrtusokkal ’s olajágakkal (miket némelly gö
rögök kezükben is hordoztak) volt ékesítve ’s né
zőkkel megrakva. A’ rw minden ajakról legna
gyobb buzgalommal hangzott; fenhangon magasz- 
taltaték a’ királyi pár szeretetre méltósága, és sok 
szemben csillogtak a’ megilletődés künn) ei. A’ ki
rályi palotába érkezés után udvarlásra bocsátattak 
a’ tiszthatóságok és tiszti kara a’ rendes és könnyű 
seregcsapatoknak, meliyek a* király parancsából 
a’ palota előtt léptettek-el. Az ünnepélyek, kivilá
gítások , lovagjátékok ’stb. még most is tartanak , 
’s vasárnap iinnepies istentisztelettel végeztetnek- 
el. Bemenetkor es udvarláskor a’ király, később a’ 
királyné is, pompás görög nemzeti öltözetben je- 
lent-meg, mi a’ görögöknek igen tetszett.

SC H W E IZ .
A’ szövetségi főhelynek a’ dec 27ki gyilkos 

merészlet után n) ilvánított szerencse kívánására így 
válaszolt a’ francziák királya: „Mi Lajos Filep, 
francziák királya, köszöntyük különösen kedves 
nagy barátainkat ’s szövetségeseinket, a’ schvveizi 
szővelséggyülést alkotó 22 kantonok elnökét és kö
veteit. Különösen kedves nagy barátaink és szövet
ségeseink ! Örömérzettel fogadjuk a’ szíves Szeren
csek bánatokat azon kegyelem iránt, tnellyre min
ket az isteni gondviselés méltatott, életünket ’s ked
ves íijaink életét megszabadítván a’ veszélytől, melly 
azt újra fenyegeté. Köszönjük kedves nagy bará
taink e’ bizonyságát Francziaország eránti ’s 
erántunki hajlandóságtoknak és kivánságtoknak. 
Mi is hasonló őszinte kívánságokat emelünk égre 
a’ nemes kantonokért. Francziaország régi hű 
frigyese a’ schweizi szövetségnek, és mi mindig 
szerencsénknek tartandjuk mind azt, mi tőlünk 
függ, megtenni, hogy fentartassanak a’ jó barát
sági viszonyok, meliyek most e’ két ország közt, 
mind a’ két nemzet javára fenállanak. Egyébiránt 
könyörgünk az istennek, hogy titeket, különösen 
kedves és nagy barátaink *s szövetségeseink, szent 
és méltó oltalmában tartson-meg. Költ palotánkban 
a’ tuileriákban,januarhónap 17kén, a’ kegyelemnek 
1837ik évében. Jó barátotok és szövetségestek ! La
jos Filep. Mólé.“

SV É C Z IA .
Stockholmi lapokban ezt olvashatni: „Hogy 

király Ő Felsége még jó egészségben van , közelebb 
is bebizonyította. Febr. !2kén este ugyanis a vá
ros északi részén tűz ütött-ki, ’s alig hogy jel ada
to tt, Ő Felsége lóháton mindjárt a’ tűzhöz ment, 
lováról leszált, ’s maga igazgatta az oltó intézete
ket. A’ kellemetlen idő daczára is éjfél után I óráig 
maradt a’ tűz körül, míg csak minden veszély el 
nem hárítatott.“
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DÁNIA.
A' kiéli Correspondenzblatt febr. Iákén köz

ié a' kiéli egyetem tanácsa által Müller Károly Jus
tus Waldemar theologiát tanuló ellen hozott ‘s febr. 
9kén kihirdetetett ítéletet, melly szerint Müller, 
azért hogy Kiéiben az ifjak által alapított Germania 
nevű egyesületnek tagja volt, 's mint annak kö- 
vetje az ifjak stuttgarti gyűlésén 1832 decemberé
ben tett határozatokban megegyezett, 's ezek 
kihirdetésével Jenában statust veszélyeztető izga
tás részesévé lön, 's Kiéiben új ifjúi egyesületet al
kotni akart, eddigi hosszas fogságának beszámítása 
mellett, két évi másod rendű várfogságra, és a' 
nyomozás által okozott költségek megtérítésére Ítél
tetett.

NÉMETORSZÁG.
Augsburgban f. mart. 3kán halt-meg Stegmann 

Károly József, ki az Allgemeine Zeitungot 32 év óta 
8zerkezteté. Most már Dr. Kolb Gusztáv eddigi se
gédszerkesztő vette-által e' hírlapnak fő 's feleletes 
szerkesztőségét.

A’ sváb Merkur Darmstadtból febr. 24kéről 
ez esetet írja: „W eidig, obergleeni pap, ki fel- 
ségbántással vádoltatván, itt nyomozás a la tt 's fog
ságban volt, tegnap öngyilkossággal végzé életét. 
Nyakán a' lélegző csőt 's lába és keze ere it, egyebe 
nem lévén, egy eltört üveg palaczk darabjaival me
télte - keresztül. Mikor a' tömlöcztartó reggel hoz
zá ment, még életben volt, de már new beszélhe
tett , 's míg az oda hitt orvosok sebeit bekötözték, 
meghalt. Weidig 1831 nyáráig Butzbachban volt 
oskolaigazgató, ekkor Obergleenbetétetett papnak, 
1815 martiusában fogatott-el, ’s elébb Friedberg- 
b e , később Darmstadba hozatott. 45 esztendős le
hetett , egy özvegyet és két árvát hagy maga után “

SP A N Y O L O R SZ Á G .
Madridi febr. 15ki levél szerint Garcia szaba

don bocsátatott, de olly parancsai, hogy a’ fővá
rosból tüstént kitakarodjék. A' ministeri tanács 
febr. 14kén elhatározó, hogy azon előléptetések kö
zűi , mellyeket Espartero a’ luchanai csatában vi
tézkedett tisztekre nézve tőn, egyet sem erősít- 
meg. Csupán Oraa vétetett-ki a’ határozat alul, ki 
Arragoniába fog menni Quiroga helyére. A' minis- 
terium e' rendszabással mintegy büntetni akarja Es- 
parterót, azért hogy Alaixtól nem vette-el a’ pa
rancsnokságot. A' carlista hadsereg nagy részint los 
Arcos körül (Navarrában) gyűlt-össze; Bilbao vi
dékén csak hat zászlóally maradt. — Gomez mégis 
nyomozás alatt van. Három tisztviselő, k ika’ prae- 
tendens aláírását utánozták, agyon lövetett. Villa- 
real kibocsátatott a’ fogságból, de igen fel van bő
szülve D. Carlos castiliai tanácsnokai ellen.

A’ hadsereg december végétől febr. 6kaíg, a' 
madridi Gacetában megjelent jegyzék szerint, ka
pott : 20 millió reál pénzt, 50 ezer inget, ugyan
annyi pár lábbelit, 21 ezer felső ruhát, 20 ezer 
egész formaruhát, 31 ezer kabátot, 1,400,000 ke
nyér-és 27 ezer árpa-alafát. A' hadseregnek legin
kább lovakra van szükség«, miért az egész ország 
felszóhtatott lovak szolgáltatására. A' lóbirtokosak 
egyébiránt 4000 reálon (500 ft.) megválthatják lo
vaikat. — A’ Gaceta továbbá egy körlevelet is kö
zöl , melly szerint a’ köz ügyvédek felhatalmaztat- 
nak olly hírlapok 's iratok törvény elibe idézésé
re, mellyek rendzavarásra törekvő szándékból tá- 
madják-meg a’ cortest vagy más statustestületet.

Malagából febr. 5kén írják, hogy azon 23 sze
mély, kiket Quiroga lázító izgatásért Puerto Ricó- 
ba száműzött, út közben felzendült, a' kapitányt 
szobájába zárta, 's a' kormányost St. Tamás daniai 
gyarmat felé kényszerít ette evezni, ’s mielőtt oda 
ért volna, a’ daniai lobogót tűzte-ki.

Bayonneból febr. 20kán így írnak : ,,A’ carlis- 
ták részéről óhajtva várt megtámadás tegnap nem 
kezdődött-el. Egy Irunból tegnap reggel indult uta
zó beszéli, hogy az ottani lakosok egész éjjel a' 
piaczon tánczoltak, 's férfiak, asszonyok, gyerme
kek , mint valamelly ünnep előestéjén, örömitta- 
san merengtek a’ gondolatban, miképen fognak 
reggel vívni az ellenséggel. — A’ megtámadási ter
vet Sarsfield készítette, de most már nem akar 
kivitelében együttmunkálni, 's nem akarását Evans- 
hoz írt levelében emez okokkal támogatja: „Igen
is, úgy mond, én készítettem a’ tervet; de megír
tam Madridba, hogy végre csakúgy hajthatom, 
ha elegendő pénzt küldenek, mellyből a’ sereget 
fizethessem, 's élelméről gondoskodhassam. Mit cse
lekedett a' kormány? Egy kis pénzt küldött, mel
lyen csak a' lovaknak szerezhettem abrakot. Én is
mét írtam Madridba, hogy e' pénz nem elég, ’s a' 
megtámadás tervét csak akkor vihetem-ki, ha mind 
azt megküldik, mit első levelemben kértem, és ez 
részemről, conditio sine qua non. Ekkor is mit cse
lekedett a' kormány? Hozzám küldte del Valle ez
redest, kit jó katonának mondanak; én nem esmerem 
ő t ; a' cortesben, mondják , derék beszédeket tart; 
én nem olvasom a’ cortesüléseket; mindössze csak 
annyit mondhatok az úrnak, hogy nálam ideje 's 
fáradsága haszontalan leend.“ Espartero, úgy lát
szik, búcsút vett, Evans az ő gyámolítására sem 
számolhat, és így egészen magára marad. — A’ 
christino generálok és seregcsapatok veszteglésének, 
mint mondják, az a’ főoka, hogy a’ spanyo'ok az 
angoloktól, különösen Evanstól igen idegenkednek, 
s az ő párán esi alatt munkálni nem akarnak.“

A’ febr. 17ki cortesiilésben jelentetett, hogy



regens királyné megegyezett Seoane generálnak 
azon kívánságában, hogy ő a’ hadsereghez mehes
sen a’ haza ellenségei ellen vívni. Seoane alaptalan
nak nyilatkoztatá azon h írt, mintha ő a’ főparancs
nokságot átvenni menne a’ hadsereghez. Korán sem, 
csak mint katona és spanyol megyen o d a ; mert 
ha a’ szabadság megbuknék, soha se bocsáthatná- 
meg önmagának, hogy honja védelmezéseért min
dent el nem követett. — A’ febr. ISdiki ülésben 
Montoya y Taimaúr megujíta aziránt! indítványát, 
hogy a’ rendkívüli hadi biztosság vizsgálja-meg Ro- 
dil és más vezérek viseletét, kikre Manchában Go
mez üldözése bízva volt. Olozaga úr megjegyzé, 
hogy e’ biztosságnak több tagjai vannak, kik a’se
regcsapatok mozgásainak megítélésére szükséges is
meretekkel nem bírnak; miért e’ czélra értelmes 
katonákból álló külön biztosságot kellene választa
ni. E ’ javaslat elfogadtatott. — Lujantól, a’ hábo
rú színhelyére küldött biztostól, már jött egy tudó
sítás Bilbaóból. Ha e’ követ munkásabb elhaladás
ra nem bírhatja Esparterót, heljére alkalmasint 
Seoane generál fog lépni. Az új alkotvány terve nem 
sokára elő terjesztetik. Ebben a’ mérsékleti 
pártnak volt eleinte nagyobb befolyása, de azt ké
sőbb elvesztette. Innen magyarázzák-ki, hogy a’ 
legfontosabb kérdés radicalis értelemben döntetett- 
e l; választási census t. i. nincsen, ’s a’ választás fel
tételeden szabad leend. Mi a’ pairkamara alkotását 
illeti, a’ képviselő kamara háromszorta több jelei
teket fog előterjeszteni, ’s a’ koronának ezek kö
zűi kell választani paireket. A’ bank igazgatója és 
Mendizabal közt támadt komoly viszálkodás sok 
beszédre ad alkalmat. A’ minister bizonyosnak tar- 
tá , hogy a’ híres 200 milliónyi erőltetett koltsönre 
ismét kap pénzt hitelbe; de ezt megtagadta először 
a’ bankigazgató, Caballero, azután pedig valamen
nyi részvényes. Élénk viták keletkeztek, ’s Cabal
lero jelenté, hogy mart. íjén vissza fog lépni, mi 
az egész bank eloszlásának előpostája lenne De ez 
még elébb megbuktathatja a’ ministeriumot Men
dizabal úr gondolkozás nélkül elbocsátatnék, ha va
lakit tudnának helyére szerezni. A’ kormány min
den módon iparkodik pénzt terem teni, D. Carlos 
jószágai eladattak; ’s már D. Sebastian infant jószá
gaira került a" sor Ez ugyancsak gazdag zsák
mány. Frias hg. és Villafranca marquis törvénybe 
idéztetnek, mert az erőltetett költsönt fizetni nem 
akar ják. Gamindez úr egy javaslatot tőn, meliynek 
legalább az az érdeme, hogy új. Ugyan is 25 mil
lió durót, az adózók terheltetése nélkül, úgy akar
na teremteni, hogy a’ madridi képgyűjtemény re- 
mekmívei küldetnének Londonba, ’s ott pénzért

mutogattatnának. Hanem e’ javaslat, melly mellel 
Spanyolország jeles képgyűjteménye el is veszhet 
ne, kifogásokra talalt, ’s félrevettetett. Cabrera 
Forcadell és Paiillos bandája, mintegy 3000 gya 
log és 300 lovas, Madridhoz közel kedvére csa 
pong Manchában. Nem rég Abrasa Tortos falut i  
felégette ’s Ocanyát kirablotta. Febr. lídikén 40( 
gyalog és 60 lovas legény küldetett vizszaverésére 
de ezek nehezen gátolhatják-meg Andalusiába nyo 
múlását. D. Sebastian infant febr. 2 1 dikén 9  bata- 
lion gyalog, ’s egy osztály lovas sereggel és 4  ágyú
val Durangóbul S. Sebastian felé megindult. Sars- 
field febr. 23dikán 1 2  ezer emberrel Pamplonában 
volt. Alaix osztályából 22dikén 3 batalion érkezett 
hozzá.

A’ cortes febr. 19kén titkos ülésben tanácsko
zott a’ fővároshoz közel fekvő tartományokat fe
nyegető veszélyről. Madridban közelebb egy bot- 
ránkoztató eset történt. Ugyanis Mendizabal úr a’ 
cortesben nem rég kikelt a’ hadsereg tisztjei ellen, 
mi által két tisztje a’ Reyna Gobernadora ezred
nek magát megsértve érezvén, Mendizabal úrhoz 
ment, ’s őt nyilatkozásának visszahúzására, vagy 
párviadalra akará kényszeríteni. Mendizabal úr az 
elsőre nem állott, azt pedig illetlennek állítá, hogy 
két alhadnaggyal vívjon-meg, miért a’ tisztek ha
jába estek, ’s az őrség vetett végett czivakodásuk- 
nak.

AMERIKA.
Uj-yorkból febr. 3káról kedvező tudósításo

kat írnak a’ kereskedésről és pénzvásárról; kész 
pénz sok volt. A’ képviselő ház biztossága tudósítá
sában a’ só, kőszén ’sat. vámjának eltörlése és más 
czikkek vámjának leszálítása mellett nyilatkozott, 
’s e’ szerint jövő septemberben mintegy hét millió 
dollárral lenne kevesebb a’ statusjövedelem. Uj- 
york valamennyi kereskedőji emlékiratot írtak-alá, 
’s küldtek Washingtonba, egy Uj-yorkban felállítan
dó nemzeti bank iránt. Santanna és Almonte gene
rálok jan. 30kán, egy északamerikai hajón, Nor- 
folkból útnak indultak Veracruz felé. Jackson ge
nerál még most is olly roszul van, hogy praesi- 
densségének végét alig ha eléri.

Uj-yorki febr. 8ki tudósítás szerint Casz úr 
Parisban az egyesült statusok követe, alkalmasint 
vissza fog hívatni, ’s Sew ell Jones József úr kül
detik helyére — Clay úr a’ congressus elibe egy 
emlékiratot terjesztett angol könyviróktól, kik 
írói tulajdonaikat biztosítani kérik az utánnyoma- 
tás ellen. — White, ki 1834ben a’ kincstári épüle
tet felgyújtotta, tíz évi fogságra ítéltetett.

Kiadja K u li sár A. — Szerkezted G a I v á c s y. Zöldkertutcza (JÜpflIÍ>i*cflcr:©Clffé) 4 9 S  sz. 
Nyomtatja T r  a t  t  n e r  - K á r  o ly  i  Urak’ útezája 6 1 2  szám alatt.
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Müller könyvkereskedésében,
Pesten, az urí-n tcza  kezdetén,a’ Serviták klastroma átellené- 

ben több más magyar uj munkán kívül, még következő legújabb 
könyvek is ta lálta tnak,  (árok pengő pénzben) u. m.

Jus p riva tum  hungaricum 9 auctore Antonio G rusz . E ditio  *lda cum appendice leges novel- 
lares anni 1827. 1830. 1836 in se complectente. Pestini 1837. Comp* 1 for. 36 kr.

K iss Ádárn* egyházi beszédei. Pesten  1835. 2 darabé  kötve 2 for.
M ilitär-Schem atism us. W ie n , 1837. Borítékba kötve 2 for. 48 kr.
M agyar^ném et, és német •m a g ya r  Zsebszótár. Minden uj magyar szavakkal. 1836. 2 kötet 

4 for. 30 kr.
A u ro ra , H a za i Almanach . Alapitá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza. Budán 1837. Őt erede

ti aczélmetszéssel, 3 for. 30 kr.
* A1 főm éltóságu  m agyar k ir. Kúriának tö rvén ykezési m esterszava it egybefoglaló S zó tá r . 

Pesten 1837. Kötve 30 kr.
K o szo rú , elbeszélések’ gyűjtem énye . G yermekek szám ára. Irta Beöthy Zsigmond. Pozsony

ban. 4 kifestett képpel. Kötve 1 for.
M a g y a r , E r  d  é l  y  y G a l i t z i a  é s  a’ h o z z á  j ó k  k a p c s o l t  o r s z á g o k  l e g ú j a b b  

v á l t o z á s o k  s z e r i n t  k é s z í t e t e t t  f ö l d k é p e .  K ia d ta  Kar ács. Pesten, 1837. 
50 kr. (2)

K ö n y v je le n té s .
Ezen czimü munka: „K ivonatja a z  183J 

évi O rszággyűlésen a lk o to tt Törvény  - czik- 
kelyeknek b e t ű r e n d h e z  a lka lm a zva “  a’ 
földes uraknak, azok tisztviselőinek, és jobbá
gyoknak használatára a’ nagyméltóságu magyar 
királyi Helytartótanácstól 1837. év 76. szám 
alatt; úgy a' főméltóságu magyar királyi udvari 
Cancelláriától 1836. év 26786. sz. alatt átvizs
gálva, és helyben hagyva, a’ sajtót már el
hagyta, és néhány napok múlva útnak indul: 
A’ mire a’ nagyérdemű közönség előre figyelme- 
tessé tétetik. — Ezen munkában az ezt hasz
nálni kívánók könnyebbségökre foglalt anyagok 
— materia — vagy is tárgyak alphabetum i 
rendre  hozva czikkelyről czikkelyre, szaka
szokról szakaszokra, pontról pontra úgy elő
adatnak , hogy k ik i, a’ mit ezekből tudni k í
ván , egy szempillanattal feltalálhassa; mint
hogy az anyagoknak könnyebben leendő felta- 
lálhatása tekintetéből ezen munkában betűrend
del egymásután következő tárgyak úgy ismétel
ve , és kellőképen megmagyarázva felhordat- 
nak, hogy ugyan azon egy tárgy szófogásához- 
képest több illető betűk alatt is megjelenik azon 
megjegyzéssel, hogy azon betűk egyike alatt 
mind azon egész, melly az ott előforduló tárgyról 

Első élesztendő. 1837.

szól, felhordatik, más illető betűk alatt pedig 
némellykor a’ tárgy úgy, a’ mint az a’ törvény- 
czikkelyek szakaszaiban, és pontjaiban előfor
dul, egész kiterjedésében, közöltetik , némelly
kor pedig csupán a’ tárgy foglalatja Összehúzva, 
de kellőképen azon utasítással megmagyaráz- 
tá tik : hogy ho l, és minő betű alatt az illy 
tárgyaknak egész foglalatját keresni kell'? a’ 
törvényczikkelyek, szakaszok és pontok fel
jegyzésivel az e végre kinyitott bárom rend
beli rovatalokban előadatnak. —

Jelen munkának czimjéből kivehető, hogy 
ebben nem csak ú r b é r i  hanem e g y é b  T ö r 
v é n y c z i k k e l y e k  is foglaltatnak. Ara íeend 
ezen jól olvasható, betűkkel csinosan nyoma
tott, helyes median 8ad formában alkotott, és 
bekötött könyvnek, melly a’ mostani idősza- 
szakaszhoz képest igen érdekes lehetne , csak 
40 kr. pengőben (bolti ára pedig 50 kr. pengő
ben). — Példányok kaphatók minden hiteles 
könyvárosokná!, kivált Pesten Eggenberger Jó
zsef könyváros u rn á i, és az alólirottnál Nagy- 
Győrött Duna utczában 219. sz. alatt Iső eme
letben. Költ Nagy-Győrött, februarius 20dikán 
1837. évben. M edgyesy Adalbert ni. k. 

m. gr. N. Károlyi Károly i Lajos cs. kir. 
arany kulcsos és helytartó Főispán) ur ő 
nagy sága ny ugalmazott &zámve\ője. (1)



Könyvárverési jelentés.
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Alábbirtnak köny várverési-intézetében Pes
te n , a’ barátok piaczán Podinaniczky báló fa- 
mil. házában, 438. szám alatt folyó hónap’ 14- 

v dikén és az ezt követő napokon több mint ezer 
darabra menő különféle könyvek árverés utján 
el fognak adatni. — A’ többek közt találtatik 
az országgyűlési Diáriurnok és Acták’ tökéletes 
gyűjteménye 1751 tol 1812ig, és Fejér G yörgy  
Godex D iplom aticusa  30 kötetben. — A’ nyom
tatott lajstrom f. h. l lk é n  a’ pesti könyváros 
uraknál ki fog osztatni. Pesten, marczius 6kán 
1837. lvan ics Zsigmondy

könyváros. (2)

(1) Ferenczy magyar történeti 
képgyűjteménye sdik, cdik, 7dik, sdik
táblája megjelent, és a* távulabb lévő t.cz. Prae- 
numerans urak is rövid időn megkaphatják; 
ezennel felszóllitatnak a’ nagyérdemű közönség
nek azon tagjai, a’ kik a’ tudománynak ezen 
ágát előmozdítani kívánjak, Praenumerátiójikat 
a’ tudva lévő helyen beadni kegyeskedjenek, 
biztos lévén a' felől, hogy csak hamar az egész- 
szet, az az 12 táblát meg fogják kapni. (3)

( 3 )  A '  S z e m l é l ő  ’s  M -

t e r a t i i r a l  l a p o l í  teljes számú
példányaira még minden cs. kir. postahivatal
nál és Kassán a’ szerkesztőség hivatalában az 
előfizetés eifogadtaíik.

A ’ szerkesztőség . (3)
(1) GäbOilä-GläfläS. Versegen tettes 

Pest vármegye szélén, Hatvantól félórányira 
vagyon búza, rozs, árpa, zab és csöves kuko- 
ricza, nagyobb vagy kissebb mennyiségben ’s 
mérőnként is, —  minden nap —  eladó: azott 
helyben lakó Pfcrtzaich László számtartó ur mé
reti ki a’ kivántató gabonát, mellyeknek ára ott 
helyben a1 pesti piaczi árnál jóval olcsóbb. (3)

(1) Jószág - haszonbérlése. Tek.
nemes Pest vármegye rendeléséhez kennst, azon 
rész jószág, meliy néhai Hangyás Dávid ur 
nyáregyházi és csevi pusztabeli értékét teszi, ’s 
áll nyáregyházi határba?; 53 holdból és 465 n  
ölből, 2 hold 816 O  Öl belső fundusból, ’s en
nek pótlására egymás darabocska földből, a’ 
szomszéd csevi pusztában pedig mintegy 62

hóidból es 751 O  Ölből, ’s ezekhez tartozó épüu 
letekből, és a’ felső nyáregyházi legelőhöz való 
jusból, — árverés utján e’ folyó 1837dik esz
tendei Sz. György naptól számlálandó három 
egymásután következő esztendőre a’ zárgondvi
selő Sztrokay Antal ur á lta l, — kitől a’ felté
teleket is meg lehet tu d n i, —  a’ már bévetve 
lévő földekkel haszonbérbe fog adatni. Az árve
rés e’ folyó esztendei április hónap’ lOdik nap
ján reggeli 9 órakor Pesten a’ két - oroszlány 
vendégfogadóban fog tartatni, —  Költ Pesten, 
marczius 7dikén 1837. (3)

(1) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar kir. Helytartótanács’ rendeléséből közhírül 
adatik, hogy a’ kegyes hagyományi jószágok’ 
Pécsváradi kerületebéli Versendi tiszttartóságban 
tisztái búza 1500, kétszeres 3000, rozs 2000 
pozsonyi mérő folyó észt. Április 12kén, — a’ 
Bozsoki tiszttartóságban kétszeres búza 3000, 
rozs 3000, és zab 2000 pozsonyi mérő, Ápri
lis 14kén,  — végre a’ Földvári tiszttartóság
ban tiszta búza 900, zab 2000 pozsonyi mérő 
Április 17kén, részint nagyobb, részint kissebb 
mennyiségben, nyilvános árverés utján a’ hely’ 
színén el fog adatni. Költ Budán, Marczius 7- 
dikén 1837. (3)

( 1 )  Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar kir. Helytartótanács’ folyó észt. Februarius 
14kén költ kir. rendelésénél fogva, a’ kegyes 
hagyományi jószágok’ Pécsváradi tiszttartóságá
ban 3185 akó fejér bor folyó észt. Április 20kán, 
—- a’ Bozsoki tiszttartóságban 2000 akó fejér és 
1583 akó veres bor Április 25kén — végre a’ 
Szekszárdi uradalomban 3000 akó veres bor 
Á p riliso k én , nyilvános árverés utján ott hely
ben ’s hordónként, el fognak adatni. Költ Bu
dán, Marczius 7kén 1837. (3)

(1) Ház-eladás. Budán a’ vizi-város- 
ban, a’ vár alatt az úgy nevezett uj-utczában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e k  ház, hozzá 
tartozó kerttel, melly különös két kutíal van 
ellátva, folyó esztendő Április hónap’ Íjén az 
idevaló Földbirói hivatalnál a’ birtokosnak saját 
kívánságára közönséges árverés utján fog eladat- 
ni. (A’ múlt február hónap’ 25diki árveréskor 
6000 v.gz. for. igértetétt) A’ szorosabb feltéte
lekről a’ meghatalmazott a’ várban uri-utcza 28. 
szám alatti házban az lső emeletben a’ bástya 
felől tudósítást adand. (3) ^
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(3) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma

gyar kir. udvari Kamara' rendeléséből a’ mar- 
marosi királyi kamarai igazgatóság részéről az 
lS37diki martius ladikén Szigeten Marmaros 
vármegyében, a’ mivelés alatt lévő sóbányák- 
beli gépelyekre, v. erőmüvekre való naponként 
nyolcz órányi előfogás a’ szükséges épületek
kel, és megállapított mellékes hasznokkal együtt 
1837diki május lsőjétől I838dik április utoljáig 
a ’ nagyméltóságu magyar Kamara’ jóváhagyása 
mellett kiadatik illykcppen:

a) Szlatina 24 előfogható munkás és két 
tartalék ló térés óllal a’ haszonbérlő számára 
alkalmas kőépületekkel, úgy szinte a’ kocsi
sokéra i s ,  továbbá kocsi- fa - és szénaszinnel, 
zab kamarával, szép konyhakerttel, kerített ud
varral, 12 kubik ölnyi égető fának ingyen liasz- 
nálhatásával, és 8 cselédjének számára rendelt 
sóbeli járandósággal, fejenként, és számszerint 
15 fontnyival, 15 dolgos ló és két fejőstehén 
számára pedig darabonként 6 fontnyi só , és 
elégséges legelővel.

b) Király völgyön (Königsthal) 14 előfog
ható munkás és egy tartalék ló térés óllal, ke
rített udvarral a’ széna gondviselhetésére, hat 
Ölnyi kemény fának ingyen használata, a’ ha
szonbérlő háznépe, és 8 cselédje számára fejen
ként 15 fontnji- 15 munkás ló, és két fejőste
hén számára pedig darabjának 6 fontnyi sójá
randósággal évenként.

Az árverés a’ kir. kamarai igazgatóság épü
letében délelőtti 9 órakor ta rta tik ; ollyanoknak 
engedtetvén a’ haszonbérlés, egyenként, vagy 
Öszvesen, kik aJ kamarai igazgatóság jegyző- 
könyvi hivatalában mindenkor megnézhető fel
tételek mellett a’ kincstár által havonkénti fize
tendő készpénzbeli lóromlási pótolmányra néz
ve legmérsékeltebb követelést teendnek.

A’ haszonbérleni szándékozók egyébiránt 
az árverés előtt egy egy lóra 10 pengő forint 
bánatpénzt köteleztetnek letenni, ’s vagyonjok 
állapotjárói hiteles igazolást adni.

Végre még az is világosan megjegyeztetik 
e’ helyen, hogy azon esetre, hogy ha a’ haszon-* 
béri egy esztendő lefolyta alatt az előbb neve
zett sóbányák közűi egyik, v. másikra nézve a’ 
házi gépelyre — előfogás rendeltetnék e l, v. 
pedig az akna miveltsége egészen megszüntet
nék , az árverés következésében az Akna hely
ségre nézve kötendő egyesség. levél négy hóna
pi felmondásnak előrebocsátása után végkép ele
nyészendő lenne. Költ Budán, febr. 24dikén 
1837. (3)

( 3 )  Hirdetmény. A’ nagyméltóságu
magyar kir. udv. Kamara’ rendeléséből ezennel 
közhírré tétetik, hogy 1837dik esztendei mar
tius 30dik napján, Tarczalon a* helybéli kir. 
kamarai tiszttartóságnál tartandó közönséges ár
verés utján a’Tokaj kir. uradalom’ részéről kö
vetkező 1836dik esztendei termésű borok fog
nak a’ többet Ígérőnek kész pénzért eladatni 
u. m. bét bordó egy ’s két puttonos mászlás, 
valamint 38 hordó Tarczali, és 10 bordó Tolcs
vai majorságbeli borok.

Kiknek tehát ezen borok’ megvételére ked- 
vök lészen, a’ fentirt helyre és időre ezennel 
hivatalosok. Költ Budán, febr. 14kén 1837. (3)

(2) Figyelmeztetés, a ’ belső vá-
rosban egy nemes család, mellynek feje királyi 
hivatalt visel, két kisasszonyt szállásra ’s ta r
tásra kíván felfogadni mérsékelt feltételek mel
lett. A’ kisasszonyok német nyelvre ’s szüksé
ges asszon} i munkákra is fognak taníttatni. Bő
vebb tudósítást e’ lapok szerkesztőségénél kap
hatni. (3)

(2) Vásár iránti ligyelmezés.
Érseki Éger városa tanácsának részéről közhírré 
tétetik, hogy említett Eger városában a’Pongrácz- 
napi országos vásár, melly folyó észt. Május 8- 
dikára esnék, bizonyos környüíetek m iatt, a’ 
következő keddre, az az Május 9kére tétetett- 
á t , olly megjegyzéssel, hogy ez csak e’ folyó 
évben történik i gy , jövendőre nézve a’ régi 
szokás megmarad. Költ Egerben, martius 4kén 
1837. E. Eger városa helyt. B írá ja

és Tanácsa. (3)

(2) Fris erdélyi fagygyu gyer
tyákat, az esmert jó fajtából, vásár alatt 
kaphatni Pesten , *Sz tr ib ern y  J. F eren c in é l, 
József-piaczon. (4)

(2) Juhbélyeg, angol juhnyi- 
rő ollók ’s más egyéb vasszer 
készítmények jelentése. Azon köz-
tetszés, mellyet az alulirt,  az általa föltalált 
juhbélyegekre nézve n y e jt, azon ujabbi jelen
tésre ösztönzi ő t , hogy nála mindegyre talál
tatnak illy nemű kész , és tetszés szerint ki- 
választbatandó bélyegek, ’s hogy az illyeseket 
megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elég tétetik szoknak megkészi-
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téie által. Hasonlóképen ajánlkozik, ló • és 
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből 
is pontos szolgálatjával. Találtatnak az alul- 
Írtnál végre még külön nemű villánygépelyek 
(E lectrisirm aschinen) *s a’ champagner butel- 
liákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol juhnyírő ollók. Az aíulirt egyszer’smind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
t ek ,  saját készítményei jövendőben az ő tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
P esten , martiusban 1837.

Ileisz Lőrincz,
polgári vasszer-készítő mester ,  úri utcza, 

báró Brüdern házban. (3 )

(3) Árverési-hirdetmény. Szabad
kir. Debreczen városa részéről közhírré tétetik: 
hogy folyó esztendő április Iső napján tartandó 
nyilvános árverés utján, Debreczen sz. kir. vá
rosában helyezett, ’s úgynevezett Szik-gáti cse
répvető, a’ hozzá tartozó nagy kiterjedésű épü
letekkel együtt f. év’ május lső napjától kezdve 
3 egymást követő esztendőre haszonbérbe kia
dandó. —

A’ kiknek tehát ezen haszonvétel kibérlé
sére kedvök lészen, a’ fennirt napra ’s helyre 
ezennel illendően meghivatnak. Költ Debreczen- 
b en , febr. 25kén 1837.

Sz. kir. Debreczen városa  
fő b írá ja  helyt, polgár-rnes- 

tere  és Tanácsa. (3)

(3) Pakfong-hirdetmény. A’ cs. 
k. priv. Pakfong érczmiívek’ rakUelye
Bécsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja a’ főnemességnek ’s a' tisztelt közönségnek 
kézműveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útczában az új piaczon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a’ 12 latos ezüst
höz, a’ hamis ellenben* feketés és vereses sárga 
lesz *s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre: P ö k f o n g - F r tillk ,  mel- 
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék,  valamint ruhakefék, zsebbeli fésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák, mellyekben a’ kávé 5 
perez alatt megfő; főrdőmasinák orosz mód sze
rint , mellyek igen czélirányosak és kivált úton

nagyon használhatók, készületük igen egysze
rű, ’s a* legszűkebb helyen alkalmazható, árok 
40 for. p. p. kardok a’ cs k. tiszti kar’ számá
ra , valamint dobos- és kapus-pálezák ’s forma
ruha-gombok; kardok uraságok számára, fejé
ren és megaranyozva, ’s a’ legújabb ízlés sze
rint ;  vadászkések ’s más vadászati eszközök, 
asztali gyertyatartók, mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, min
den lehető toillette-tárgyak, játszó, és úti kép
órák.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
mokat , kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri 
útezán báró Brüdern házban; Budán, a’ Rácz 
városban Dischler György urnái a* főutezában.
Állandó megbízott (commissions) 

raktára van:
hol mindenféle rendelményeket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótálianak, Pesten Jungk 
Keresztély polg. úrnál, a serviták piaczán; Er
délyben, Szebenben Thiering L.; Kanizsán Ros- 
senfeld Jakab; Pozsonyban Szeleczky L. uraknál.

O, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik. Frank Ferencz. a )

(3) Gabona-eladas. A’ királyi hely
tartó Tanács november hónap’ 22kén 1836dik 
észt. Jegyzőkönyvének 34,I69dik száma alatt 
költ kegyes rendelése következésében a’ királyi 
polgári örökhagyományu Nagy-Köveresi urada
lomhoz tartozandó, és a’ Temesvári József vá
rosában Bega folyó mellett találtató uradalmi 
magtárban lévő 2376 pozsonyi mérő tisztabuza 
—  3109 pozsonyi mérő kétszerbuza, — 7618£ 
pozs. m. tavaly i, és 4622 pozs. mérő 1835dik- 
béli zab,  Április hónap’ 4kén 1837dik eszten
dei reggeli 9 órakor Temesváron a’ fent megne
vezett magtárban árverés utján, minekutánna a’ 
piaczi árt elérte volna, a’ legtöbbet ígérőnek 
eladattatnak ’s azonnal kimérettetnek. — Költ 
Nagy-Köveresen, febr. 19kén 1837.

A’ királyi polgári örökhagyományu Nagy- 
Köveresi tiszttartói hivatal által.

Laykhart János  , T iszttartó. (3)
Pénzfolyamat: Becs, mart. 8kán: 5 petes staíiiskötelee. 

1041; 4 petes lOOjf; 3 petes 7 5 ^ ; 1821diki status 
köles. 14 2|; pct.es Becs városi bankóköt. 66|; bank- 
részvény 13645«

Gabonaár: Pest, mart. lOkén, váltógarasban: Tisztabu- 
za 106*— 83-y ; kétszeres 73*— 66*; rozs 52—46*; 
árpa 53^—50; zab 40—36|; kukoricza 90—73j.
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velési alapítványok; veszélyes grippe Erdélyben; g'»/hajózás ; határőrök jutalmazása; ’sat.) Nagybritaiinia (parlamenti ülések; Charlton 
parlamenti követ szabadon bocsátatik ; ’sat.) Francziaország (kamarai ügyek ; Mennier; szinészeti per; ’sat.) Portugálba (Mercier pere ; 
’sat.) Schweiz. Oroszország. Görögország (köz jövedelem ’s költség.) Németország (csillagászat; statistika ; ’sat.) Törökország. Spanyol- 

ország (titkos cortes-iílés ; a* christino sereg reszteglésének okai ; sat.) Amerika.

M A G Y A R O R SZ Á G  cs E R D É L Y .

Ő cs. kir. Felsége febr. 23diki legfelsőbb ha
tározata szerént Szabolcs-vmegyei főispány és a1 m. 
k. Kanczelláriánát udv. tanácsos és referendarius 
Széki gróf T e l e k i  J ó z s e f  urat díj fizetés elen
gedése mellett belső titkos tanácsossá nevezni ke
gyelmesen nn-ltóztatott.

0  cs. k. Felsége Temes vmegye’ alispányát 
A m b r ó z y  L a j o s  urat cs. k. kamarássá nevezni 
méltóztatolt.

Folyó évi februarius 22kén költ k. decretu- 
mánál fogva méltóztatott 0  Felsége ns belső Szol
nok vármegyében főbírókká szózatok többsége által 
választott l l e r s z é n y i  János és N e m e s  József, 
alispányokká pedig P a t a k i  Dániel és galgói Rá ez 
József urakat k. megerősíteni.

Löwy Herman ú r , Pesten arany, ezüst és 
drágakő-kereskedő a’ magyar nemzeti Múzeumot 
következő régi pénzekkel ajándékozta-meg: 1) Haj
dani egyiptusi király Ptolemaens Laginak ki Nagy 
Sándort követé az uralkodásban, egy huszas nagysá
gú , de 3 húszast nyomó igen ép görög pénzével; 
főlapján kettős fő; hatulsó lapján menyköven álló 
sas láthatók ; felírása: B A 2 IA L Y 2  TITOAEMAWI. 
Igazán régi, két ezer évet felülmúló pénz, mellyaz 
európai múzeumokban ritkábban fordul-elő. 2) Az 
ifj. Ptolemaeus Laginak egy ép rézpénzével; főlap
ján a’ király feje diademával ékesítve; hátulsólap
ján: meny köven álló sas; felírása mint az előbbi
nek. 3) Ismét egy, de később időkori Ptolemaeus 
Lagusnak ritka rézpénzével; főlapján a’ király feje 
diademával; hátulsó lapján : B A 3 1 A E  Y 3!AJ? 
K A E 0 Ti ATPAJJ, a’ világszerte híres szép Kleo
patra mellképével. 4) I-ső Ptolemaeus Laginak 
igen kicsiny rézpénzével. 5) Augustus romai csá
szár ezüst pénzével; főlapján AVGVSTVS CAE
SAR ’s a’ császár mellképe; hátulsó lapján egy fon
állá szerencse istenasszony, jobbjában korrnányeve- 
fót ,  baljában pedig halat tartván; lábai alatt e’kur
tított felírás: ACT. E’ pénz Agiippának Marcus 
Antoniuson és Kleopátrán nyert tenger» győzedel- 
me emlékezetére veretett. 6) Augustus római csá
szár rézpénzével , mellyen romai fchjás van. 7) 

Elsó Ffíeszírudó.

Ugyanannak görög felírása rézpénzével. 8) Caligula 
császár rézpénzével. 9) Marcus Aurelius görög fel- 
irásu rézpénzével. 10) Idősb Fiilep császár görög 
felírásu rézpénzével; melly az egjitomi alexandriai 
pénzverőmtihelyben készült. 11) Különböző császá
rok alatt készült 14 darab ezüst romai pénzzel. 12) 
Több császárok alatt készült 17 darab római réz
pénzzel.

Közli Halitzky Antal,  
a’ in. ii. Museum első érje.

A’ zágrábi újság szerént Gospichon martins 27- 
dikén ment végbe azon arain jutalmak’ kiosztása, 
mellyeket 0  cs. k. Felsége az [zachichnáf magokat 
kitüntetett vitéz határőrök számára rendelni kegyel
mesen méltóztatott. — Martius elején Horvátor
szágban nagy hó esett, ’s szintén mint nálunk ma
ró hidegre változott volt az idő.

K o l o z s v á r i t  martius 2kán. A’ kolozsvári 
királyi Iyceum mai napon, úgymint az elfelejlhc- 
tetlen és mindenkor áldásban maradandó I-ső F  e- 
r e n c z  austriai császárnak, Magjarország apostoli 
királyának, és Erdélyországnagyfejedelmének eze
lőtt két évekkel történt halála napján gyász-innepet 
tartott. A’ piaczi nagy templomban reggeli 9 óra
kor estei Ferdinand C) királyi Fenségének, a1 fel
séges király i főigazgató tanács tagjainak, ’s kato
nai tiszt uraknak,  a’ nemes \ármegye és ns város 
elöljáróinak, különböző vallások tanítóji, a’papjai- 
nak,  és a’ lyceiimbeli tanuló ifjúságnak jelenlétében 
a’ királyok királyának engesztelő áldozat mutatra- 
tott-be, a’ kolozsvári conservatoriuni muzsikai kí
sérete mellett. Mellynek 10 órakor vége lévé«, 
méltóztatott 0  királyi Fensége minden jelenlevők
től kísérve a’ kir. Iyceum nagy teremében megje
lenni, a’ hol is királyi fenségéhez illő gyász-posz
tóval borított székét elfoglalván, törvényt tanító 
Bánó  István úr lelket és szívet emelő magasztaló 
beszédében ékes deáksággal előadó: hogy dicsőül« 
I-ső Ferencz császár és apostoli király, Erdélyország 
nagy fejedelme 1) Európának mcgbékéltetője, 2) a1 
tudományok és szép mesterségek virágozfatása által 
az austriai birodalom boldogságának előmozdítója 
volt; — a’ ki 3) alattvalóihoz viseltető szeretető és 

| 4) vallásossága által halhatatlan lett — ’s így él 
I most is fijában, és következőjében a’ dicsőségesen
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Uralkodó I-sŐ F e r d i n a n d  aiistmi császár, apos
toli király és Erdélyország nagyfejedelmében. Érd. 
Ilir.

Ugyan ezen napon tartatott.Kolozsvárit az uni
táriusok főoskolájokban B r a s s a i  S á m u e l  úr
nak históriai köztanítói tisztébe való innepélyes be
iktatása. Főcurator f. fej ér vármegyei főispány var- 
gyasi Dániel Elek úr mint beiktató főcurator, ve
lős beszédében előadván előbb a' professori hivatal 
fontos elhivatását, ezután Brassai Sámuel úr bekö
szöntő fontos beszédében kijelelte a' nevezetesebb 
historicusokat Herodotustól elkezdve korunkig le; 
minden idő ’s nemzet liistoricusai érdemeit rövid 
jól talált vonásokkal charakterizálta, mindenütt ki
jelelvén mi kölcsönös befolyással volt az idő lelke 
maga liistoricusai formálására. Ezen tudós beszéd 
el nem fogúit, helyes ítélettel öszvekapcsolt széles 
olvasottságot bizonyított, ’s azt a’ minden rangú’s 
különböző vallásu számos hallgatók köztetszése kö
vette. Az új professort az oskola ’s tanítói kar ré
széről azon főoskola rector professora S z é k e l y  
S á n d o r  úr fogadta-el. Érd. FItr.

M. V á s á r h e l y  1S37. febr. 26kán: Jelen
korunk dicséretére szolgál azon mindkét testvér 
Magyar hazában szembetűnő igyekezet, melly a’ 
köz jó előmozdításában kellető részvételnek nem 
csak pengetésében, hanem tettleges gyakorlásában 
is mutatkozik. Különbözők az útak, meílyekcn ha
zánk hosszas álom után ébredező fijai az elmaradott
ság kisztető érzésétől meglepetve, inkább sietni mint 
haladni láttatnak e szép és nemes czél felé. Legjob
ban választottak azok , kik az okos mezei gazdát 
követve, elébb elkészítik a’ földet, míg vetnének, 
hogy gazdag aratások biztosítva légj en. Értem azo
kat,  kik a’ nép-tömege esméretei czélarányos gaz
dagítását vették czélha :

Nemes Marosszéken Koronkán, il eresei gróf 
T o l d  al ág i  F e r e n c z  úr ,  a’ hely beli refor. os
kola-mesteri háznál elkészíttetvén két külön szobát, 
a’ fiú és leány gyermekek külön leendő tanítások
ra , a’ nem mindég sükeres szóbeli felszóllításon kí
vül az által kívánta a’ szüléket gyermekeik tanítá
sára ösztönözni egyfelől, hogy a’ gyermekeiket os
kolába jártató szüléknek úri szolgálatokból eszten
dőnként három három napot elenged; másfelől pe
dig hogy azon gazdákat, kik gyermekeik taníttatá
sát elmulasztják, megfosztja azon haszontól, hogy 
tulajdon allodialis tilalmas legelőjén marháikat in
gyen legeltethessék. Egyszersmind a’ tanuló gyer
mekek serkentésére, esztendőnként egy császári 
arany jutalmat ajánlott, azon tanuló számára, ki 

 ̂ közönséges próbatétel alkalmával arra tanuló társai 
szavazata szerént érdemesnek ítéltetik. — Ezen kí
vül ugyan a’ tisztelt gróf úr esztendőnként kiosz

tandó két jutalom díjt alapított, három és két csá
szári aranyokból állókat, olly formán, hogy az első 
különbség nélkül minden koronkai székely és zsel
lér gazda-k, a'* második dedig csak tulajdon zsellér
je közfii annak adassék, a’ ki becsületes magavi
selet, szorgalom V igyekezet által magát megkülön
böztetve tünteüe-ki, a1 legméltóbbak minden ko
ronkai gazdáknak három nem helyt lakú személyek
től beveendő titkos szavazatjok által jeleltctvén-kí.

Csak egy esztendő lefolyta alatt is a* jutalom 
díjak már egyszer meg is történt kiosztása u tán , 
szembetűnő ezen czélszerénti intézkedések azon kö
vetkezése egyfelől, hogy a’ koronkai oskolában szá
mos nem csak magyar, hanem oláh és új paraszt 
gyermekek is tanulnak sükerrel; másfelől hogy a’ 
koronkai köz gazdák között az eddig nem is sej- 
díthetett nemesebb vetélkedés szép fejlődést ígérő 
jelei szemlátomást mutatkoznak.

K. Oláhfalu februárius 10. Mi búson végeztttk- 
be a' farsangot. Nálunk egyes erő összesített vállak 
nélkül nem képes megélni; egy atyánkfia tehát Ká- 
polnás Oláhfaluban fahozó kalákát hívatott e. h. 
Okán; a’ bő italu lakoma előbb czivódásra, majd 
kölcsönös pofozódásra hevítette a’ házgazdának fiát 
Both-Györgyöt, és vejét Orbán Jánost; ez a’ visz- 
szatartóztatni akarók ellenére negyedszer zárt ajtó
kon is áttört a’ másikra, ki akkor dohány vágással 
bíbelődvén, birkózás közben, kezében levő késsel 
olly sebet ejtett az Orbán köldöke táján, mellyen 
tüstént egy fertály singnyi bél nyomult-ki; oivosés 
sebész helyben nem lévén. Miglen tehát S. Udvarhely
ről a’ sebész úr megjött, a’ belek egy gömböeznyi 
nagyságban tolultak-ki, vérrel megteltek, elszeder- 
jesiiltek, orvosolhatatlanokká lettek ; csakugyan a 
kicsucsorodott belek vágás által a’ vértől megerő
sítve, a’ nagyobbra szegett sebhasitékon visszaté
tettek, de már későn, ’s így 48 kínos órák alatt 
meghala a’ legizmosabb 27 éves férfi, kit a tiistéu- 
ti orvosi segedelem ha attól illy távul nem volnánk, 
megtarthatott volna árváinak ’s özvegyének számi
ra. Ezen szomorú eset sok tőrrel járta által a’ 10 
éves tisztes szülők kebelét, mert a’ sebző édes fi- 
jo k , a’ sebzett pedig vejök volt, az édes anya 
ijedtségében, bujában olly szívbeli rázkódást ka
pott , melly miatt arcczal a’ tűzbe rogyván, most 
máj* sem é l, sem hal. Érd. Hir.

Ó és Uj Tordában a’ grippe ollyan terjedelem
mel íitött-ki, hogy sok házi családok szenvednek 
már ostromában, szomoruabb következéseit pedig 
harangok is kezdik jelengetni.
" A’ g 6 z h a j ó z á s i i g a z g a t ó s a g múlt év
ről szóló számadása következő sikert mutatott: a 
gőzhajókon 29,203 személy utazott, holott IS35- 
ben csak Ú,727. Az egyes gőzhajók így jöVédeh

á
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meztek: N á d o r  39 útban behozott 42,591 f. 47 
kr. Z r ín y i  19 útban 38,137 f. 46 kr. F e r e n c z  
8 utban 8710 fr. 49 kr. A rg ó  19 útban 3063 fr. 
g kr. P a n n ó n ia  23 utban 1,738 f. 23 kr. F e r 
d in a n d  23 utban 13,137 f. 19 kr. M a r i a - D o 
r o t h e a  34 útban 2,509 for. 58 kr. mindössze 
109,892 f. 10 kr. Éhez járul még az 1836ki nye
reség s veszteség-conto saldoja (teleslege) 5301 f. 
2 k r . ; váltó-contói felesleg 50 f. 4 k r .; ’s az 1835- 
ki nyereség- 's veszteségi-conto rendelkezés alá es
hető feleslege 5259 fr. 27 k r .; mi szerint a’ nyere
ség- s veszteségi-conto hitele (creditje) 120,502 f. 
43 kr ; adóssága (debetje) pedig kamat-fizetésre ’s 
felment költségekre 81,270 f. 59 k r .; tiszta saldo 
(felesleghaszon) 39,231 ft, 44 kr. Ez következőleg 
osztatnék-el: az alap-szabályok szerinti lső számú 
tartalék pénztár számára, 20alszázátul, benmarad 
7846 fi 44 k r .; ehez adván az 1835re ugyanodajá
rult 8814 f. 48 k r t.; lesz abban 16,661 f. 32 k r .; 
— az 1836ki jegyzőköny vi határozat szerint meg
nyitandó biztosítási pénztárba minden járó hajó biz
tosítási díjául 11,100ft; a' II. számú tartalék-pénz
tárba, melly a’ hajók elhasználtatása ’s elkopása 
végett állíttafék, jőne a’ még hátralevő 20,285 ft. 
melly az iS35ben oda tett 30,000 frtal együtt 50,285 
irtot tesz. — De mivel e’ pénztár a1 hajója vitások
ra szükséges 26,969 fr. 36 krral van terhelve 1837- 
re 23,315 f. 24 k r .; marad előterjesztendő. Az lső 
és 2ik számú tartalék pénztárok, ’s a’ biztosítási 
pénztár összesége jövő 18.37re tehát, a’ mérlegben 
feltűnő 278 f. 47 krral, 51,355 fi 43 k r . ; mi a’ 
társaság eddigi nyereségének származéka. — A' 
dolgok’ menete már előleg kimutatá, hogy gazdag 
nyereségre nem igen lehetne tartani számot, ’s az 
ezt kevesbítő okok, hogy: Nádor csak májusban 
készült-el, ’s ezért Pannónia csak jun. 16kán állha
tott a‘ Duna-jobb parti vonalba; hogy lső Ferencz 
kijavíttatása is julius 28ig tarto tt; hogy Pannónia 
új pályatéren lépett-fel ’s az ujonezság bajaival kel
le küzdenie, mint Argónak; hogy Maria-Dorothea 
három hónapot vesztett, míg általégett kazánját új
jal lehete felcserélni , hogy Crescentban hajónk fé
lelmes versenytársra akadt, míg ez a’ csatamezőt 
csakugyan elhagyá; végre hogy a' döghalál, Maria- 
Dorothea és Ferdinand nagy veszteségivei űzte du- 
longásit. Figyelemre méltó az. is, hogy az egész 
vállalat Linztől Smyrnaig és Trapezuntig kiterjedt- 
tében egy nagymozgonv hoz hasonlít, m ellnek  ke
rekei szükségkép jól vágjanak össze, hogy a’ moz- 
gony el ne akadjon; nem csuda tehát, hogy e’ moz- 
gony illy rövid idő alatt tökéletes rendbe még nem 
jöhetett. Előbb a’ nagy alkotmányt keile össze
állítani, azután egyes alkotó részeit tvkéletesítni.— 
A’ nagy alkotni ány fenáll m ár; a’ me% hiányzó ré-

í szék lassanként bele toldatnak, ’s az egésznek olíy 
' szükséges súlyegyen majdan heljreáll, úgy hogy, 
| ha egyik vagy másik hajó kevesbet hozna is a’ pénz

tárba, ezt a’ többiek jövedelme kiegyenlíti. — 
Sokat fog tenni e’ czclra a’ Linz és Bécs közt meg
nyitandó gőzhajózás ’s a vontató-hajók (remor- 
queurök).

Végül a’ t. igazgatóság következő tervét ter- 
jeszté a’ nagy gyűlés elibe: ,,a’ számadási köny
vekből kitetszik, hogy a’ már kész 7 gőzhajó, egész 
készületestül 691,577 ft. 4 krba került; egyenként 
pedig: Ferencz 101,333 fi 39 k r . ; Argó 92,01Sf. 
54 k r .; Pannónia 65,842 f. 23 k r . ; Maria-Dorothea 
109,320 fi 14 k r .; Zrínyi 114,613 f. 35 k r .; Fer
dinand 143,090 f. 48 kr.; Nádor 65,357 fi 31 kr
ba. Nyitva állanak még Árpád , Metternich, Mari? - 
Anna, ’s a’ vontató-hajó (remorqueuc) számadási, 
mellyek, ha bezáratnak, a’ pénztőkét nem csak 
felemésztik, hanem Metternich, és Maria-Anna erő
művei még fizetetlen is maradnak. Ha minden em
lített gőzös járni fog, akkor egy gőzhajó lesz Linz 
és Bécs, 2 Bécs és Pest, 2 P'est és Drenkova, 2 
Szkela-Gladova és Galacz, 1 Konstantinápoly és 
Trapezunt, 1 Konstantinápoly és Smyrna, ’s egy 
vontató-hajó (remorqueur) Pest és Zimony közt. 
— A’ vonal biztos ellátása ’s az utazók naponként 
növekedő száma azonban azt kívánják, hogy min
den állomáson két bajó legyen, ’s így kettő Linz 
és Bécs közt, kettő a’ török Dunaparton, e’ felett 
egy nagy tengeri hajó Maria-Dorothea helyébe, ’s 
2—3 vontatóhajó. Ila  már úgy vesszük-fel, hogy 
a’ még ki nem fizetett erőművek’ ára 150 ezer ft- 
ra megyen, a’ második gőzös Linz és Bécs közt, 
(inellynek vasból kellene épülni) 70 ezer; a’ török 
partra szánt 80 ezer; a’ 3 vontatóhajó 300 ezer, 
a’ 160 lóerejü nagy tengeri hajó (Maria-Dorothea 
helyébe) 200 ezer forintba kerü l, ’s ez mindössze 
800 ezer forintra rúg, ezenfelül a’ Tiszára és Szá
vára is kellene gőzhajókat építtetni, melly föl} ókra 
a’ társaság szinte szabadífékot nyert, valamint a’ 
Drenkován túli Dunára is : átláthatni, hogy czéli- 
rányos volt az igazgatóság azon indítványa, ini 
szerint a’ részvényalapot kétszerezni ’s 2 millió 100 
ezer ftra emelni ajánlotta, melly tőkepénz nagysá
ga hihetővé teszi, hogy ez leszen az utolsó rész
vény-kiadás. — Közleményünk kiegészítéséhez já 
rul még köz értesítésül az említett

S z e r z ő d é s  a’ cs. k. szab. dunai gőzhajó tár* 
saság ,’s a’ bajor-würtenbergi kir. szab.dunai gőz
hajó-társaság közt: lső c z ik k :  Megfontolván a7 
nagy, ’s csak tetemes áldozatokkal elhárítható aka
dályokat,'mellyek a’ felső dunai gőzhajózást terhe
sifik , az ausztriai cs. k. szab. gőzhajó-társaság,hogy 
e’ közhasznú vállalatot barátságos szomszédi szíves-X
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seggel lefeetorkfg előmozdítsa, az 1830kiscpt. ljéről 
szóló szabadítéklevél erejével neki engedett jogot, 
mi szerárt a« ausztriai Dunát kizárólag liajózhatná, 
a’ b a j o r  h a t á r t ó l  L i n z ig  t e r j e d ő  t é r r e  
n é z v e ,  a’ kir. bajor-uürtenbergi szab. gőzhajó- 
társaságnak engedi által ugyanazon kiterjedésben’s 
leltétek alatt, mint ez az ausztriai kormány tói szá
mára engedtetek. 2. c z ik k :  A’ két szerződő fél 
kötelezi m agát, hogy különös figyelmét fordítand- 
ja olly intézkedésre, mi szerint a’Bécsből fel ’sRe- 
gensburgból lefelé jövő hajók egymást czélszerűleg, 
rendesen ’s folyvást váltogassák. 3. c z ik k :  Azon 
esetre, ha egyik társaság előbb jutna olly helyzet
be , hogy Linzet elérhetné, mint a’ másik , a’ lin
zi állomást előbb elérő társaságnak joga legyen a’ 
Oécs és Ulm közti viztéren mindaddig járni hajói
val, míg a’ másik társaság kinyilatkoztatja, hogy 
a’ sajátkép őt • lető vagy e’ szerződésnél fogva ne
ki jutott viztért maga kívánja használni. 4. c z ik k : 
E ’ szerződés nem zárja-ki a’ két társaság jövendő 
szorosb közeledését, sőt hihetőleg annak alapjául 
szolgál. 5. c z ik k :  E’ szerződés csupán addig ma
rad erejében , míg a’ es. k. szab. gőzhajótársaság 
szabadítéka tart; egyszersmind a’ bajor-wüftenber- 
gi társaság kötelezted'*: 2 év alatt rendes gőzhajó
zást állítani Linzig; ellenkező esetben a’ szerződés 
megsemmisül. 6. c z ik k :  E’ szerződés mind két 
félről helybenhagyatást vár az illető kormányok 
által. Aláírva a’ bajor-vvürtenbergi részről: Beisler, 
Schwerdtner; ’s az ausztriai részről: Put hon b. Si- 
na b. Friesenhof b. Geymüller b ., ’s Benvenuti.

P e s t  mart. 14dikén. A’ kedvező idő beálltá
val hajóhídunk folyó martius 13dikán ismét bera
katott. Budán már előre a’ vásárra érkezett kocsik 
’s szekerek hosszú ’s tömött sora várta e’ dunai híd 
elkészülését. Szemere Zrínyijét a’ színpadon látni 
’s hallani még csónakon ment Budára estveli hat 
órakor a’ pesti magyar; vissza már hídon jöhetett. 
— Vásárunk derekason gyűl; róla majd későbben 
szólani fognak lapjaink.

NAGYBRIT ANNIA.
A’ felső ház febr. 24ki ülésében ismét kérel

mek adattak-elő az egyházi adó eltörlése, Irland- 
ban városhatósági reform ésszegényi törvény iránt. 
Godalphin 1. bilit hozott-be , miként az egyházak
ban istentiszteletkor papi hivatalos hirdetések fel
olvasása eltiltatnék. Canterbury érseke egészen meg
egyezett az indítván) ban , ’s a’ bill először felolvas
tatott. — Az alsó házban kérelmek forogtak-fen új 
vasutak mellett és ellen. Walter ú r , a’ Times tu
lajdonosa, indítványt tőn biztosság nevezése iránt, 
raclly az új ango* szegényitörvény sikerét vizsgál- 
ná-meg. Sir R. f  eel kinyilatkoztatá, hogy e’ bili 
visszavételét, ’s elve ellen teendő minden javasla

tot ellenzem fog. Hume úr Walter úr előadását csak 
a’ Timesben naponként olvasható párt feles ezélzatu 
jóslatok ismétlésének állítá. Harvey radikális tag 
pedig hévvel pártolta az indítványt. Russell I. nem 
ellenző a’ biztosság kinevezését, a’ javítások elfo
gadására késznek nyilatkozott, de a’ törvény eltör
lésének, mondá, egész erejéből ellenszegülend.

Az irlandi nemzeti egyesület törvénytelenség
gel vádoltad án a’ parlamentben, O’ Connell felszó
lító azt, tagjai neveinek közre bocsátására, hogy 
az egyesületnek, mint nyilvánosnak, szabadossága 
annál inkább kitűnjék.

F. Egerton lord indítványának vitatása febr. 
22kén este eleinte érdektelen volt, de 9 óra felé, 
mikor a’ parlament legjelesb szónokai, sir J. Gra
ham, Shiel, sir R Peel, O’ Connell jöttek szóhoz, 
igen élénkké lón. Sir J. Graham levelekből, be- 
szédekből’s röpkeiratokból előhordott kivonatokon 
építé vádjait az irlandi szabadelmü párt ezélzatai 
ellen, kinyilatkoztatván, hogy a’ ministerium által 
javaslóit reformjában az irlandi testületeknek soha 
semegyez-meg, nehogy ez azoknak kezében, kik
nél vannak az ég és pokol kulcsai, t. i. az irlandi ka- 
tholikus papságnál, mellyet sir Graham a’ spanyol 
szerzetesekhez hasonlított, a’ protestáns statusegyház 
felforgatásának múszérévé legyen. Shiel ú r, Tippe
rary követe, ki betegsége miatt most jelent-megelő
ször a’ házban, metsző ’s leginkább Stanley lordra 
irányzott sarkasmusokkalteljes, igen pompás*beszé- 
det tartott. „E kkor, úgy mond a’ M. Chronicle , egy 
nevezetes jelenet félbeszakító a’ vitatás folyamát. 
Shiel ú r, remek beszéde végén érintő azon befolyást, 
melly sir R. Peelt Irland eránti oktalan politikájára 
ragadja. „E ’ házon kívül, mondá, van egy kitűnő 
tehetségű férfi, ki által az érdemes baronet, úgy 
látszik, feltételeden engedi magát jövendő politikai 
pályáján vezettetni. E’ férfi felállító az elvet, melly 
szerint pártja Irlandot kormányozni szándékozik. 
Irland fijaival, mondja, úgy kell bánni mint ide
genekkel.“ Alig mondá-ki e’ szó t, ’s a’ ministe- 
ri padok clkábító tetszéskiáltásra fakadtak. A’ bel
ső padokon ülők felálltak, mások a’ karzatra ha
joltak , ’s minden szem Lyndhurst lordra fordult, 
ki az idegenek karzatján szembetűnő helyen ült. 
A’ tetszés zaja több perczig tartott, ’s újra meg új
ra kitört; az egész ház nagy pezsgésben volt. A’ 
nemes és tudós lord pedig összetett karral ült o tt, 
míg a’ kárhozat Ítélete füleibe zengett.“ Shiel úr 
tudakozá, ha Tam worth érdemes követe meg akar
ja fosztani az irlandi katholikusokat városi alkot- 
ványtól, miért nem nyilatkozlatta-ki ezt még ak
kor, midőn a’ katholikusok felmentese forgott szó
ban. Sir R. P^el feleié, hogy midőn a' katholiku
sok statuspolgári jogokért esedeztek, egyszersmind
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Irlandban valamennyi városi testületek eltörlését 
kérték, de hogy azok helyére, mellyek ellen pa
naszkodtak, mások tétetnének, arról egy szót sem 
szóltak. Továbbá O’ Counel akkor a’ parlament 
biztossága előtt kinyilatkoztatá, hogy csak az eman- 
cipatiótnyerje-meg az irlandi nép, úgy sem tized, 
sem repeal, sem más illyes kérdés által nem fog 
többé felizgattathatni; még is most, az unió felbon
tásával fenyegetőzve, megtámadtatik az irlandi egy
ház , a’ tized nem fizettetik, az egyháztól és sta
tustól elszakadás hirdeltetik , ’s a1 községek reform
jának ürügye alatt a’ protestáns hitet akarják le
rontani a’ testvér országban. O’ Connell urat a’ ná- 
thahurut-láz csak röviden engedé szólani; „igaz
ság vagy az unió felbontása.“ ez volt szavainak 
tartalma. Russell 1. rövid berekesztő beszéde után, 
reggeli negyedfel órakor, szavazásra bocsátatotta’ 
dolog , ’s Egerton 1. javaslata mellett 212, Russell 
1. indítványa mellett 322 szózat volt, és így a’ mi
nisten többség, mint jelentettük, 80 szózat. A’ ta
valyi üléskor e’ kérdésben csak 64 szózat volt a’ 
ministeri többség.— A’ M. Chronicle mondja, hogy 
a’ parlamenti reform elfogadása óta ennél nagyobb 
leveretés nem érte a’ tory pártot.

A’ berlini (Uaude és Spener) újság londoni 
levelezője febr. 21 kén.így ír: ,,A’ mérsékleti vvhi- 
gek elszakadásától rettegő kabinet conscrvativ ér
zelmeket látszik bevenni, ’s O’ Connell, Hume 
’sat. vad terveit még csupán színből pártolja. Azon
ban az ország lassanként látni kezdi statusférfiaink 
veszélyes pályáját, ’s Iloare ú r, egyik Jegtiszte- 
sebb ésfclvilágosodottabb pénzváltónk , a’ közeleb
bi febr. 1 Ski nagy gyűléskor nyomósán jegy zé-meg: 
hogy Anglia sohase fogadja-e! ministerének 0 ’ Con- 
nellt; soha se esmeri sorsa kormányzójának azon 
férfit, ki még ez előtt három héttel is így nyilat
kozott Carlovvban: „Yéruek kell folyni, hogy Ir
land igazságot nyerjen.“ A’ kabinet tovább nem 
állhat-ellen a’ protestáns boszuság hatalmas árjának, 
melly ellene felzúdult, ’s derék királyunk, ki csak 
tíz nappal elébb monda: „hogy a’ földön semmi 
hatalom sem kényszerítheti őt oily rcndszabál) ban 
megegyezni, melly a’ protestáns eg)házat leronta
ná ,“ számos alattvalójiban fog gyámolításra találni, 
hogy O’ Connelltől ’s jeles szöveiségeseitől megsza
baduljon. Akármint igyekezzék ő szövetségeseivel 
a’ közelgő vihart kikerülni, ez mm segít rajtok, 
’s pártjokat ez által nem fogják megmenthetni.“

FR A N C ZIA O R SZÁ G .

A’ követkamara febr. 27kén a’ nemzeti őrsé
get illető törvén) javaslatot v itatta s fogadta-el 193 
szózattal 74 ellen. — La Presse czíntii hírlap szerint

a’ kövelkamara tagjai közt v an 5 minister , l mar
sai, 1 admirál, 74 törvényszéki tisztviselő, 19 ge
nerálhelytartó ’s őrnagy, 19 statustanácsnok, 20 
ezredes és más katonatiszt, 8 tisztviselő a’ ministe
ri osztályoktól, 3 egyetemi tanító, 4 tengeri ’s híd 
és útépítői m érnök, 5 főfelügyelő, 3 katonai ügye
lő, 2 adó vizsgáló, 2 követ, 1 főkönyvtárnok, 1 
tengeri tiszt, 1 királyi kézmú-igazgató, 1 közjöve
delmi pénztárnok , öszvesen 169 fizetéses statustiszt
viselő; továbbá 46 ügy véd , 8 orvos, 39 kereske
dő ’s pénzváltó, 6 gyártulajdonos, 8 hámorbirto
kos, 5 jegyző, 178 földbirtokos, mindössze 290 
független követ.

A’ követkamara febr. 28kán kezdte vitatni az 
úgy nevezett elválasztó törvényt. Dupin úr azon
nal odahagyá az elnöki széket, ’s legelső szólott 
a’ törvény ellen, leginkább azon oknál fogva, hogy 
vegyes bűnesetekre nézve a’ törvén) szolgáltai as 
dválaszthatlansága a’ jogtudomány szerint sérthet- 
len , melly a’ legrégibb idők óta fenáll. A’ régi mo
narchia korában is , m ikora’ különféle világi, papi, 
polgári ’s nemesi rendekre nézve külön törvény
hatóságok v oltak, a’ per előkészületei ’s az egész 
per közösen folytattak, ’s a’ különféle törvényszé
kek egy napon hoztak ítéletet a’ v ádlottakra. Ezen 
állításának bebizonyításában igen kitüntette Dupin 
ú r , mennyire esmeri Francziaország és más orszá
gok törvényeinek történetét, ’s sok jeles törvény
tudókra hivatkozott. E ’ napi ülést az ő két órán) i 
beszéde töltötte - be , mert utánna csak Poulle úr 
szólt a’ törvényjavaslat m ellett, ’s a’ vitatás más 
napra balasztatott.

Le Droit hírlap szerint Meunier vallomásai kö
vetkezésében, a’ Versaillesban fekvő 16dik gyalog 
ezredből egy katona fogatott-el, k i , mint hirlelik , 
csak azért állott katonának, bogy künn)ebben ta
lálhasson alkalmat a’ király meggyilkolására; más 
bír szerint pedig Meunier merészlete után lett ka
tonává, hogy a’ rendőrség nyomozásait kikerül
hesse

Ez előtt néhány hónappal a’ víg dal-színház
ban „Postillon de Lonjumeau“ czímii darab adat
ván , Schlesinger Móricz ú r, egy hangászati hírlap 
kiadója , a1 színház igazgatójának meghagyásából, 
nem bocsátatott - be. Miután Schlesinger úr minden 
ajtónál visszautasítafott, egy rendőri Lizfos által 
feljegyeztető a’ bilfet-szedőnek ellenszegülését, ’s 
a’ színház igazgatója ellen pert indított, mell) ben 
a’ kereskedési törvényszék febr. 27kén a’ színház 
igazgatót 500 fr. kárpótlásra, minthogy Schlesin
ger úr hírlapjában nem közölhefe kritikát az új dal
műről, és per-költségekre Ítélte, egyszersmind ki
nyilatkoztatá, hogy a’ színház igazgatónak nincs jo
ga valakit kizárni a’ színházból*

v
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PORTITGALLIA.
A’ Diario cio Governo febr. 13kán írja , hogy 

Mercier első kihallgatáskor azt vallotta volna, hogy 
ő a5 herczeget nem akarta megölni, hanem esak 
meggyalázni, “’s ezt hontársa, Saint Leger gr.előtt 
is ismételte Egyébiránt azt is mondta , hogy gyak
ran járt egy társaságba, hol sokat lármáztak D. 
Maria ellen. Mercier franezia szökevény katona. Az 
angol hírlapok alaptalanul jelenték, hogy ő halálra 
Ítéltetett volna.

Bois le Comte, lissaboni franezia követ, a* 
Journal des Débats szerint, kieszközié a’ portugáli 
kormánytól azon egyezés teljesítését, mellyet vele 
Roussin admirá! 1831ben kötött, ’s melly szerinta’ 
Portugálban veszteséget szenyvedett francziáknak 
800 ezer francot Ígért fizetni. A’ fizetés esak kincs
tári kötelezvényekkel fog történni. A’ Brestbenzá- 
1 »gként tartott két hadi hajó pedig visszaadatik a’ 
portugáli kormánynak.

SC H W E IZ .
A’ St. galíeni Erzähler szerint Wasa hg. rend

kívüli meghatalmazottja febr. 25kén indult-el St. 
Gallenbői G. A. Gustavson ezredesnek , Svéczia né
hai királyának holt testével, melly a’ tiszthatóság 
által a’ megbízottnak átadatván, egy e’ végre készült 
zárt szekérre tétetett, 's mint hallatszik, Morvaor
szágba, Wasa hg. uradalmába fog vitetni.

O R O SZO RSZÁ G .
Gerstner úrnak harmadik tudósítása a’ St. Pe

tersburg és Zarskojeselo közti vasút- vállalat elő- 
haladásáról éppen most jelent-meg, ’s az jő-ki be
lőle, hogy az egész vállalat eddigi költségei, mel
lvek a’ befizetett részvény-tökepénzből fedeztet
tek , 2,502,167 rubelre és 15 kopekre mennek. Az 
építésnél foglalatoskodott 3000 munkás a’jó bánás
sal és pontos fizetéssel megelégedve térvén haza, ’s 
ígérvén, hogy tavaszkor korán előállnak, a’ föld- 
gát és hidak hat hét alatt egészen elkészülhetnek, 
négy héttel később pedig az út felszinén a’ kőra
katok, a’ keresztfák ’s kerék-vasak berakathatnak. 
Gerstner úr a’ vasutat Ishoraig, a’ moskaui ország
úton első álláspontig nyújtani javasolja, ’s Ishora 
8 verstnyire esvén Zarskojeselótól, reményű, hogy 
ha később társaság állana - össze a’ moskaui nagy 
úthoz, ez inkább használná az Ishoraig nyúló Zars- 
kojeselói vasutat, ’s megegyezne részvényeseivel, 
mint Ishoraig egyenes vonalban építene új utat. A’ 
zarskojeselói vasutat tehát, ha Ishoraig nyujtatik, 
úgy tekinthetni, mint kezdetét a’ St. Petersburg 
és Moskau közti óriási vasútnak,

GÖRÖGORSZÁG.
A’ hellen Kurier közli Görögország lS36ki 

fcudgetjét, melly szerint a’ rendes jövedelmek, ti

zedből, vámból, szabadalmakból, sóaknákból, er
dőkből, olajfa-ültetvények béréből, nemzeti jószá
gok eladásából ’sat. 13,623,817 drachmára { egy 
drachma mintegy 20 p. x r.), a’ rendkívüli jöve
delmekkel együtt pedig, hova az 1835ki évről ma
radt 1,264,720 cfr. és a’ három hatalom által adott 
2,801,399 dr. költsön tartozik, 17,628,939 drach
mára valónak számítva A’ költségek így ösztattak- 
e l : statusadósság fizetésére 2,801,399 dr., civilliste 
1 millió, statustanács 230,820, külső viszonyok 
348,915, igazságszolgáltatás 539,704, belső ügyek 
’s rendőrség 2,170,500, istentisztelet és köz oktatás 
440,200, pénzügyi igazgatás 404,919, hadsereg 4 
millió, tengeri sereg 2 mil., phalanx 877,299, 
a’ határszéli palikarok felfegyverzése 1,253,310 
drachma.

N ÉM ETO R SZÁ G .
Múlt év végén több hírlapok jelenték, hogy 

1836 sept. 17kén Fíorenzában a’ Monte Oliveto 
nevii egyházra meteor-tűz esett, melly a’ torony
nak 300 fontnyi keresztjét lesújtotta, ‘s a’ közel
levő mezőre dobta. Most azonban Benzenberg úr 
Düsseldorfból febr. 17kén írja, hogy ő e" tüne
ményről tudakozódott, ’s tudakozásaira kapott vá
laszok szerint az nem meteor-kő volt, hanem csak vil
lany, melly sept. 18kán Florcnza felett elvonult zi
vatarból ütött a’ toronyra, ’s ez sujtotta-Ie annak ke
resztjét. Brenzenberg úr továbbá előadván, hogy 1823 
aug. 10’s llk é n  Brandes Boroszlóban 48, Scholz és 
F e ld tá4 , Gebauer 48 csillageséseket, Chladny pe
dig 1815 aug. lOkén temérdek illyes csillagtüzeket 
láttak, — felszólítást közöl a’ jövő aug. löké éjje
lén teendő vizsgálatok iránt.

Gotha herczegségnek múlt évi számolás sze
rént 95,675 lakosa van, 793al több mint 1835ben 
volt, ’s egy négyszeg mértföldre esik 3544. A’ 
mostani hg. kormányra léptekor 1826ban 86,115 
lakos volt, ’s ezóta 9557el szaporodott.

A’ carlsruhei újság Frankfurtból mart. ljéről 
írja, hogy az ottani fenyitő házból febr. 27 s 28kn 
éjjelén a’ politikai foglyok Mainzba vitettek-el. Éj
félkor az egész őrsereg mozgásban \ o lt, s az ufezá- 
katmind elzárta; a’ foglyok 1 órakor vezettettek-ki, 
*s két gyors szekérbe zárva, burkus láncsásoktól k -  
sértetveszálítattak-el. E’ helyváltoztatással, mond
já k , nyertek a’ foglyok, mert a’ mainzi várban 
nagyobb szabadságban részesüíendnek, ha Hg) au 
illik ide a’ szabadság szó.

TÖRÖK O RSZÁG .
A’ moldvai Méh czínúi hírlap közli Stnrdza 

Mihál hospodar beszédét, mellyel a’ moldvai or
szággyűlést megnyitotta. A’ beszéd hosszú, de ör
vendetes dolgokról szól. A he!) beli adósság, m< Ily
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lS34bcn IC millió piasterre m ent, most már csak 
7,823,332 piaster. A' városok 's országutak jó Íz
léssel épülnek. Múlt évben csak öt halálos Ítélet 
Iiozatolt, felényi mint 1835ben. A* rendőri's vesz
teglő intézeteknek jó sikerük lön. „Remén}lem, 
mondá a’ h g ., hogy a’ gyűlés, hivatásának szent
ségétől áthatva, csendes lélekkel, egyetértéssel, 
és bölcsességgel fogja viszonozni az ország jólétére 
czélzó fáradozásimat.“

SP A N Y O L O R SZ Á G .
A’ National szerint a’ franczia kormány febr. 

27kén, Spanyolországból érkezett telegraphi üze
net következésében, kabineti tanácsot tartott. Mint 
hirlelik Rurgosban mozgás ütött-ki D. Carlos mel
le tt, Cabrera pedig Madridot fenyegette. — h u r
ráidé generál Alcantarában mell-betegségben halt- 
m eg, és így nem lövetett agyon. — Az algíri se
reg , melíy Spanyolországba kiszáltakor 7000 em
berből állt, 2500ra olvadt.

A’ Quotidienne írja, hogy a' chrisdno generá
lok új megtámadási tervben egyeztek-meg, melly- 
nek igazgatását Sarsíieldre bízták 9 legalább Evans 
elesmerte őt főparancsnoknak, ’s Espartero 0000 
embert küldött néki. Sarsfield kifizette katonájit, 
ny olrz napi eleséget osztatott-ki köztük, Evansttu
dósította kiindulása napjáról, ’s a’ megtámadás mi
előbb elkezdetik.

Madridi febr. 20ki levelek szerint febr. 19kén 
titkos ülést tartott a’ cortes, ’s Mancha tartomány
nak védelem nélkül hagyása miatt keményen nyi
latkozott a’ ministerek ellen, kik jövendőre min
den jót ígértek, ’s állíták, hogy minden lehető 
lendszabál) okát megtettek a’ carlisták dúlásainak 
gátlására. De mire mehet a’ kormány olly hadse
reggel, mellyhen magok a’ tisztek adnak példát a’ 
féktelenségre. Narvaezzel, ki Cuencába utasítatott, 
igazságtalanul bánt a’ kormány. Lopez, Cuenca pa
rancsnoka , ha a’ carlisták üldözésére kimegyen, 
Narvaezt, a’ számírzöttet, nevezi mindig helyette
sévé. A’ pénzügyi tudósítás febr. 21kén fogott meg
jelenni, ’s olly hijányt tüntet-elő, mellyet titkolni 
’s fedezni lehetlcn. Manehából új gy őzöd elmet hír
lelnek , melly hihetőleg csak papirosra írt győze- 
delem leend. Cabrera ugyan visszavonult, de sa
ját seregei által kényszerűét ve , mellyek D. Car
los azon parancsának, hogy Madridot támadják - 
meg, engedelmeskedni nem akartak.

Bayonneból febr. 26kán, a’ Nationálban így 
írnak a’ christinók vesztcglésének okairól: E’ vesz- 
tcglés első oka az Evans és Jaureguy közt támadt 
egyenetlenség. Evans ugyanis a’ munkálati tervről 
tanácsot kért Jaureguy tói, ki Azpeytiát, Guipuz- 
coa középpontját, ’s a’ carlisták eleségtárát javaslá 
megtámadni; de az angol generál erre nem hajlott,

’s noki, mint magasbrangúnak, Jaureguy kényte
len volt engedni. Ernani, írun és Fuenterrabia ugyan, 
tenger melletti fekvésüknél fogva szinte igen fontos 
pontok. Másik ok az, hogy Harispe generál még 
sem kapott Parisból engedehnet az angol ágyúk 
egy részének franczia földön keresztül bocsátására, 
‘s eleség még nem érkezett S. Sebastianba. A’ chris
tinók két hónapi vcsztcglését hasznukra fordították 
a’ carlisták; had vonalaikat megerősítették, a* hida
kat lerontották , az utakat elsánczolták , raktárai
kat megtöltötték, ’s Rilbaónál megcsökkent állha
tatosságukat visszanyerték. A’ királyné kormányá
nak legbuzgóbb barátai sem várnak valami bizo
nyost a’ kezdendő táborozástól; mert a’ chiistino 
seregeket ugyan nagy buzgalom lelkesíti, de a’car
listák is készen vannak a’ legelszántabb ellenállás
ra , ’s nem feledték-el, hogy az angol segédsereg 
egyszer már visszaszaladt Fuenterrabia elől. Evans 
és Jaureguy két felszólításban jelenték Guipuzcca 
lakosainak a’ táborozás elkezdését; Sarsfield is Pam- 
pionában febr. 17kén parancsolá seregeinek, hogy 
készen legyenek az indulásra. A’ határszélekre te
mérdek ujságvágyó gyülekezik, ’s a* legkisebbtör- 
ténetecskét is nagy figyelemmel lesi. A’ hadsereg 
három osztályban fog munkálni; egyik a’ Hendaye 
előtt álló angol gőzhajók segítségével Fuenterrabiat 
’s írunt támadja-meg, másik Ariamendi halmain 
lévő carl ista ágyúkat ’sErnánit veszi-be, a’harma
dik a’ jobb szárny felé nyomuland, ’s ha Esparte
ro által gyámolítaíik, Azcoitiat és Azpeytiát fogja 
fény egetni. A’ hadsereghez küldött cortes-biztosok 
talán majd több erőt ’s összefüggést adnak a’ mun
kálatoknak , ha a’ szilárd de nyers charakterű Lu
jan gyiilöiségbe nem jő Esparterónál. Valié úrPam- 
plonában megszemlélte Sarsfield osztályát. Az algí
ri sereg új szerkezetet, ’s hátra volt zsoldjával 
együtt ruhákat is kapott* — Gomeznek halálra 
itéltetését hirlelték Rayonneban.

A’ Gazette de France szerint Lujan és del Val
le eortes-biztosok nem igen jó tudósítást küldtek 
a’ hadsereg állapotjáról. Madridban nem tudják mi
re vélni, hogy a1 rég hírlelt táborozás mind eddig 
sem kezdetett-el. E’ környiilet, ’s a’ vittoriai, 
bilbaói ’s pamplonai kórházak rósz állapotja bokros 
gondot okoznak a’ hadministernek, mihez még az 
is já ru l, hogy a’ királyné seregei Bunol mellett, 
Valenciában, megverettek a’ carlisták által. Cabre- 
rának Madridhoz közelgése annyira felzajgatta a’ 
lakosokat, hogy a’ kormány néplázadástól fé l, ’s 
Esparterót felszólító 2000 embernek a’ fővárosba 
küldésére. Narvaez osztálya is , mondják, visszahí- 
vatik, ’s Cabrera ellen fog küldetni.

A’ külső ügyek ministere megtiltó a’ spanyol 
követeknek, ’s consuloknak, hogy olly külföldön
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tartózkodó spanyolok részire, kik az 1812ki con- 
stitutióra meg nem esküdtek, polgári okleveleket 
alá írjanak. A’ hadininister beteg, ’s Chacon ezre
des alstatustitoknok adatott mellé segédül. Mendiza- 
bal úr, D. Ramon őrségi kapitányt, ki által nem 
rég megsértetett, félévre várba zárató.

A’ Moniteur Marseilleből mart. 2káról e’ te- 
legraphi üzenetet közli: „Valenciából írja a’ fran- 
czia consul, hogy a' középponti hadsereg második 
osztálya, melly a’ valenciai síkságot vala fedezen
dő , többé nem létez. Parancsnoka főbe lőtte ma
gát ; a’ lovasság elszaladt; a’ többi az ellenség ha
talmába esett.“  — A’ Quotidiennemegjegyzi, hogy 
ezen osztály 6000 gyalogból ’s 300 lovasból állott, 
Forcadeli és el Serradorral volt dolga, ’s elenyész
tél nem csata, hanem átszökdösés okozta.

Bayonneból febr. 27kén írják , hogy az írun 
felé útban volt carlista seregek visszahívattak. Pam- 
plonában a’ nagy készületi mozgások lecsilapodtak; 
Espartero Bilbaóban, Alaix Vittoriában vesztegel, 
Evans pedig S. Sebastianba van zárva, ’s ha e’ 
veszteglés még sokáig ta rt, a’ carl isták nagy sere
get fognak az Ebrón túlküldeni; e’ terv már kész, 
’s csak a’ parancsnok választása gátolja még kivi
telét. S. Sebastian előtt febr. 25kén egy őrpontot 
semmivé tettek a’ carlisták, ’s négy angol katonát 
elfogtak. — Gomez febr. 21 kén Azpeytiába vite
te tt, ’s pere ott fog elitéltetni Valdespina, Zavala, 
Moreno és Sarrasa hadi bírák által.

AM ERIK A.
Van Buren Márton új praesidens, jan. 27kén 

ünnepies beszéddel von búcsút a’ senatusnál, melly- 
nek, mint egyesületi alpraesidens, elnöke volt. 
Meggyőződését fejezé-ki az iránt, hogy kötelessé
gét lélekismerettel teljesítette. Megkívántaié szava
zatok többségével még nem lévén alpraesidens vá
lasztva, ideiglenKing ú r, Alabamából, neveztetett 
alpraesidensnek. A’ congressus Michigánt felvette a’ 
statusok közé. Most már 26 statusból áll az egyesület.

Jackson generál Santarinának 20dik számunk
ban közlött levelére e’kép válaszolt: „Az egyesült 
statusok kormánya minden nemzetekkel mindig 
békében igyekszik élni. De elve, mellyel követ, 
az, hogy minden nemzetnek joga van alkotványát 
a’ nép fejedelmi hatalmának kívánsága szerint vál
toztatni ’s javítani. Ennél fogva soha sem avatko
zik más hatalmak poétikájába, ’s azt sem enged- 
heti-meg, hogy mások az egyesült statusok belső 
ügyeibe avatkozzanak. Mind azzal, mit ezen elvvel 
egyezőleg, perlekedő nemzetek békéjének visszaál
lítására, ’s a’ viszálkodás okainak elhárítására te
hetünk, örömest szolgálunk azoknak, kik baráisá-!

gos vagy közbejárói fáradozásokba bizodalmukat 
helyezni hajlandók.“ — A’ praesidens egyébiránt 
megjegyzi válaszában, hogy az egyesült statusok 
kormánya tekintetbe nem veheti Santannának Te
xas kormányával kötött egyezését, mert a’mexicói 
követ által az jelentetett neki, hogy Santanna, mint 
texasi fogoly, nem tehet ollyat, mit a’ mexicói 
kormány elismerni tartoznék. Dé ha Mexico az 
egyesült statusok közbejárását kérné, úgyő (Jack
son) örömest fog igyekezni annak kieszközlésén. 
Azonban reményű, hogy meggondolatlanúl sem 
Mexico sem Texas nem újítja-meg a’ már is sok 
vérontásba került háborút. — Elolvastatván a’prae- 
sidensi üzenet, Preston úr azonnal indítványt tőn 
Texas függetlenségének tüstént! elismerése irán t, 
kinyilatkoztatván, hogy az üzenetben közlött leve
lezések óta Santanna viszonyai egészen megváltoz
tak, mert ó már nem fogoly, szabadon van Was
hingtonban, és így, a’ mexieói követ közleménye 
ellen nem állva, Texas ügyeiben mexieói ügyvi
vőnek tekintethetik legalább addig, míg Mexicú- 
nakpraesidense leend, melly hivatala, törvény sze
rint, áprilisig tart. De akármint legyen is a’ dolog, 
Texas függetlenségét haladék nélkül el kell esmer- 
n i, mert Texas ezt önmagáért követelheti. Hason- 
lóképen szólt Calhoun úr is, minek következésé
ben az üzenet és hozzá mellékelt irományok ki
nyomtatása határoztatott.

A’ Times washingtoni levelezője igen kemé
nyen birálgatja Santanna viseletét. Őt cs ik egy áru
lónak tartja , ki árulás és megvesztegetés által sza- 
badult-ki fogságából, szövevényei által meggátol
ta Mexieónak Texas elleni új expeditióját, ’s most 
már a’ texasi ügyvivőkkel egy kézre dolgozik. 
„Hogy Santanna, úgy mond, elárulta a’ kormányt, 
mell) nek ő névszerinti fe je , nem kétlem, ’s erő
sen hiszem, hogy Texasban árulással és megvesz
tegetéssel eszközlötte-ki szabadulását. Washingtoni 
látogatásának két czélja van: 1. hogy Texas ügyét 
előmozdítsa; 2. hogy az egyesült statusokból Vera- 
cruzba mehetésre egy amerikai hajót nyerjen. Meg
érkezése óta kétszer tanakodott a’ praesidensel, do 
ügyében még előlépést nem igen tett. Ő most is 
Mexico praesidensének hiszi magár, *s mint illyen 
kész az itteni kormánnyal alkudozásba ereszkedni. 
Texas ügyében kétség kívül akármi feltételt elfo
gadna, melly a’ függetlenség elesmerésére vezetne. 
De én hiszem, hogy az elesmerés nem történik- 
meg a’ mostani congressusban, melly mart. 3kán 
éjfélkor megszűnik lenni, ’s mart. 4kén a’ senatus 
ugyan még összegyűl, de csak az új praesidens ál
tal teendő kinevezések megfontolására.“

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted Ga 1 v á csy . Zöldkerfutcza <19^1 sz.
Nyomtatja T r a t t  n e r - K á r o h j i  Uralt*ntczá ja  G 12 szám alatt.
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Altnézése a’ folyó észt. februári időjárásnak.
(A ' budai k. csillagvizsgáló intézet’ időjárási napkönyve szerint.)

magossága a’ légmérőnek a’ hévmérőnek

legnagyobb . . . 
közép . . . .

28 h. Ív. ,194 ( 7kén) 
27. 0 ,885

“H
*+•

5° ,3 
0 ,160

(22kén)

legkissebb . . . 26. 10 ,058 (24kén) 8 ,3 (Okán)
Legnagyobb különbség a’ légnyomásban: 15v* ,136 ; a’ mérsékletben: 13° ,6.

Az elmúlt frbruariusi időjárás, mint k o m o r , hirtelen  vá lto zó , nedves és k ö d ö s , sokáig em
lékezetes fog maradni, ’s az időjárási évkönyvek kevés hozzá hasonlót fognak m utatni, annyi
val inkább, mivel az kevés változással, egész Európában egyforma volt. A’ légm érő* állása 
egyedül tartá - meg szokott tulajdonságát, melly e’ hónapban rendesen különös magossága által 
tű n ik -k i; de változásai szembetűnők voltak , csakhogy h ir te len , nem gyakran  történtek. A’ 
hévmérö’ állása annál inkább ingadozó ’s változó vala. A’ hónap’ kezdetétől 12kig hideg ural- 
kodék , ’s a’ mérséklet’ változása kevésbé és lassanként, attól fogva pedig végéig, midőn in
kább meleg vo lt, hirtelen történt R endkívüli tünem ények , mint itt ott külföldön, nem vé
tettek észre. Tolt benne egészen derült egű nap 3 ; egészeti borult 16; ködös 21 (sűrű 
köddel 15); esős 2 ; haras  5. Uralkodó szél vala az é sza k i , ’s legközelebb hozzá az észak- 
nyugati. Szélvész egy sem , kemény szél egyszer volt.

Dr Albert Ferenc* s. k.

A’ m agyar tudós társaság ’ költségével elkészült, ’s józse&^pi vásárra
m e g j e l e n n e k :

E E i S Ö  O K T A T Á S R A  S Z O X i G Á J L Ó
•  •

K É Z I  K Ö N Y V ,
v a g y  i s

a' legszükségesebb tudományok’ ös^vesége, vallási különbség nélkfd minden néptanítók’
’s tanulók’ számára készült,

’s a’ m agyar tudós társaság  állal első rendu MARCZIBANYI LAJOS jutalommal
koszorúzo tt

’s az academia’ költségén kiadott

pályamunka..
Irta E dvi Illés  P á l , nemesdömöiki ev, prédikátor,, esperest! oskola-ügyelő,, a’ dunántúli; 

ev. su p erin ten d en t’ levéltárnoka, ’s a’ in. tud. tá r s - lev. tagja..—

T AKTA L 0 M:
Kalauzoló beszéd  az oskolatanitókhoz^ hogyan kelljen a’ gyermekeket tanítani, és név 

szerint e’ kézi könyvvel élni.
1. F Ő SZ A K A SZ . Olvasókönyv. 1. rész. Értelem - gyakorlások. 2. rész. Erkölcsi elbe

szélések és oktatások. 3. rész. Az illendőség és okos maga-alkalmaztatás. 4. rész. Tanulságos 
és mulattató versek.

Első félesztendő. 1837.



11. FŐ SZ A K  ASZ . Az oskolai tudományok’ könyve. 5. rész. Számvetéstudomány. 6. 
rész. Időszámjálás. 7. rész. Természettudomány. 8. rész  Földleírás. 9. rész. Egészség • tudo
mány. 10. rész. Gazdaság-tudomány. 11. rész. Történet-tudomány. Szerze lék:  a’ nemzetiségről. 
12. rész. Törvény-tudomány. 13. rész . Nyelvtudomány, írásmód (és levelek). Toldalék: a’ 
magyar nyelvben divatos idegen szavak’ jegyzéke.

8 jétben 672 lap; Magyar- és Erdélyország’ földképével a’ legújabb állapot szerint; ’s a1 
magyarországi mérges növények’ és gombák színezett képeivel; félbőrbe kötve: postapapiroson 
2 ft 46 kr. c. p. kemény tábl. 2 ft 40 k r . ; nyomtató - papiroson félbőr. 2 ft ß k r .,  kemény tábl. 

2 ft conv. p.

ROMAI CLASSICUSOK
magyar fordításokban.

Kiadja
,a’ magyar tudós társaság,

Ildik kötet: M. T. Ciceroból beszédek, levelek, és Scipio’ álma. Fortfííá K aziuczy Forencz. 
n. 8r. 220 1. Ára kptve postapap. 1 ft 3 6 , nyomt. pap. 1 ft 12 kr. eonv. p. (3)

Müller könyvkereskedésében,
Pesten, az uri-u tcza  kezdeten , a' Ser viták klastroma át ellené
ben több más magyar uj műnkéin kívül, még következő legújabb 

könyvek is ta lá lta tnak , (árok pengő pénzben) u. in.
Jus ‘p riva tum  hungaricum , auctore Antonio Grusz. Editio  2da cum appendice leges novel- 

lares anni 1827. 1830. 1836 in se compleeteme. Pestini 1837. Comp. 1 for 36 kr.
K iss Adám egyházi beszédei. Pesten  1835. 2 d a ra b , kötve 2 for.
M ilitär-Schem atism us. fV ien , 1837. Borítékba kötve 2 for. 48 kr.
M agyar-ném et, és német - m agyar Zsebszóiár. Minden uj magyar szavakkal. 1836. 2 kötet 

4 for. 30 kr.
A u ro ra , H aza i Almanach. Aiapitá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza. Budán 1837. Öl erede

ti aczél metszéssel, 3 for. 30 kr.
A fő m é it ósága m agyar k ir. Kúriának tö rvénykezési m esterszava it egybefoglaló Szó tár. 

Pesten 1837. Kötve 30 kr.
I ío szo r ít , elbeszélések' gyűjtem énye. Gyermekek szám ára  Irta Beöthy Zs»gmond. Pozsony

ban. 4 kifestett képpel Kötve I for.
A la  g y á r , E r d é l y  , G a l i i z i a  é s  «’ h o z z  á j  o k  k a p c s o l t  o r s z á g o k  l e g ú j a b b  

v á l t o z á s o k  s z e r i n t  k é s z i  t e t  e 11 f  ö l d k  ép e. K iad ta  Karacs. Pesten, 1837. 
50 kr. * (2)

gáJva, és hel)ben hagyva, a’ sajtót már el
hagyta, és néhány napok múlva útnak indul: 
A’ mire a’ nagyérdemű közönség előre ligyelme- 
tessé tétetik. — Ezen munkában az ezt hasz
nálni kívánók könnyebbségökre foglalt anyagok 
— materia — vagy is .tárgyak a lp h a b e tu m i  
rendre  hozva czikkelyról czikkelyre, szaka
szokról szakaszokra, pontról pontra ugy élő- 
adatnak, hogy k ik i, a’ mit ezekből tudni kí
ván , egy szempillanattal feltalálhassa; mint

X íö n y v je len tés .
Ezen czimü munka: „Kivonatja a z  183 | 

évi Országgyűlésen a lko to tt Törvény - czih- 
helyeknek b e t ű r e n d h e z  a lka lm azva“  a’ 
földes uraknak, azok tisztviselőinek, és jobbá
gyuknak használatára a’ nagyméltóságu magyar 
királyi Helytartótanácstól 1837. év 76. szám 
alatt; ugy a’ fóméltóságu magyar királyi udvari 
Cancelláriától 1836. év 26786. sz. alatt átvizs-



hogy az anyagoknak könnyebben leendő felta- 
lálhatasa tekintetéből ezen munkában betűrend* 
del egymásután következő tárgyak úgy ismétel
ve , és kellőképen megmagyarázva felhordat- 
nak, hogy ugyan azon egy tárgy szófogásához- 
képest több illető betűk alatt is megjelenik azon 
megjegyzéssel, hogy azon betűk egyike alatt 
mind azon egész, melly az ott előforduló tárgyról 
szól, felhordatik, más illető betűk alatt pedig 
némellykór a1 tárgy úgy, a’ mint az a’ törvény- 
czikkelyek szakaszaiban, és pontjaiban előfor
dul, egész kiterjedésében, közöltetik , némelly- 
kor pedig csupán a’ tárgy foglalatja összehúzva, 
de kellőképen azon utasítással megmagyaráz- 
tá tik : hogy hol, és minő betű alatt az illy 
tárgyaknak egész foglalatját keresni kell 1 a’ 
törvényczikkelyek, szakaszok és pontok fel
jegyzésivel az e végre kinyitott három rend
beli rovatalokban előadatnak. —

Jelen munkának czimjcből kivehető, hogy 
ebben nem csak ú r b é r i  hanem e g y é b  T ö r - 
v é n y e x i k k e l y e k  is foglaltatnak. Ara leend 
ezen jól olvasható, betűkkel csinosan nyoma
to tt, helyes median 8ad formában alkotott, és 
bekötött könyvnek, melly a’ mostani idősza- 
szakaszhoz képest igen érdekes lehetne, csak 
40 kr. pengőben (bolti ára pedig 50 kr. pengő
ben). — Példányok kaphatók minden hiteles 
köny városoknál, kivált Pesten Eggenberger Jó
zsef könyváros u rn á i, és az aíólirottnál Nagy- 
Győrött Duna utrzáhan 219. sz. alatt lső eme- 
leiben. Költ Nagy-Gyórötf, februarius 20dikán 
1S37. évben. M edgyesy Adalbert m. k.

m .'g r N. Károlyi Károlyi Lajos cs. kir. 
arany kulcsos és helytartó Főispány ur ó 
nagysága ny ugalmazott Számvevője. (2)

(2) Ferenczy magyar történeti 
képgyűjteménye ndik, 6<iik, 7dik, sdik
táblája megjelent, és a* távulabb lévő t.cz. Prae- 
numerans urak is rövid időn megkaphatják; 
ezennel felszóllitaínak a’ nagyérdemű közönség
nek áron tagjai, a’ kik a’ tudománynak ezen 
ágát előmozdítani kívánják, Praenumerátiójikat 
a’ tudva lévő helyen beadni kegyeskedjenek, 
biztos lévén a’ felől, hogy csak hamar az egész- 
szet, az az 12 táblát meg fogják kapni. (3)

Gdbona-eladas. Versegen tettes 
Pest vármegye szélén, Hatvantól félórányira 
vagyon búza, rozs, árpa, zab és csöves knko- 
ricza, nagyobb vagy kissebb mennyiségben ’s 
mérőnként is, — minden nap — eladó: azott

helyben lakó Pertzaich László számtartó ur mé* 
réti ki a’ kivántató gabonát, mellyeknek ára ott 
helyben a’ pesti piaczi árnál jóval olcsóbb. (3)

(2) Jószág - haszonbérlése. Tek.
nemes Pest vármegye rendeléséhez képest, azon 
rész jószág, melly néhai Hangyás Dávid ur 
nyáregyházi és csevi pusztabeli értékét teszi, ’s 
áll nyáregyházi határban 53 holdból és 465 EJ 
ölből, 2 hold 816 EH öl belső fundusból, ’s en
nek pótlására egymás darabocska földből, a* 
szomszéd csevi pusztában pedig mintegy 62 
holdból és 751 E l ölből, ’s ezekhez tartozó épü
letekből, és a’ felső nyáregyházi legelőhöz való 
jusból, — árverés utján e’ folyó 1837dik esz
tendei Sz. Gy örgy naptól számlálandó három 
egymásután következő esztendőre a' zárgondvi
selő Sztrokay Antal ur á lta l, — kitől a’ felté
teleket is meg lehet tudn i, —  a’ már bévetve 
lévő földekkel haszonbérbe fog adatni. Az árve
rés e’ folyó esztendei április hónap’ lOdik nap
ján reggeli 9 órakor Pesten a’ két-oroszlány 
vendégfogadóban fog tártaink — Költ Pesten, 
marczius 7dikén 1837. (3)

(2) Ház-eladás. Budán a’ vízi-város
ban , a’ vár alatt az úgy nevezett uj-utezában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e k  ház, hozzá 
tartozó kertlel, melly különös két kmfal van 
ellátva, folyó esztendő Április hónap’ Íjén az 
idevaló Földbirói hivatalnál a’ birtokosnak saját 
kívánságára közönséges árverés utján fog eladat
ni. (A1 múlt február hónap' 25<liki árveréskor 
6000 v.cz. for. igértetett) A’ szorosabb feltéte
lekről a’ meghatalmazott a’ várban úri utcza 28. 
szám alatti házban az lső emeletben a’ bástya 
felől tudósítást adand. (3)

(2) Tűzi viz fecskendők miV
helyének lllrdetese. Pesten az ország
úton 647dik szám alatt maga a* je len tő , ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhírré teszi: hogy nála 
3 — lg akó vizet tartó fecskendők készen talál
tatnak, mellyek a’ viz-sugárt szakadatlanul e’ 
következő arányban löveliik k i : a.) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember álfal 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 Öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben. — 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő, 
belülről kibéllelt, forg tható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a1 benne találtató vizet 10 öl ma- 
gosságr.' lövelli 4 perczenet alatt, kerül 80 for. 
pengő pénzben c ) Egy hordozható 5 akós és



X 0 x
egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for pengő pénzben. Továbbá talál
tainak nála 6 , 8 , 10, 12, 14, l6  akó vizet 
tartó kocsira he lyeztete tt fecskendők: mellyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i:

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet; 
ára 220 forint pengőben. — 8 akót tartó 5 per» 
a. 8 akó v.; ára 240 for. p. — 10 akót tartó 5 
per a. 10 akó v . ; ára 260 for p. — 12 akót 
tartó 5 per. a. 12 akó v.; ára 280 for. p — 14 
akót tartó 5 per a. 14 akó v . ; ára 320 for. p. 
—  16 akót tartó 5 per. a. 16 akó v . ; ára 400 
forint pengőben.

A’ megvett fecskendőkhez olly szer is ada
tik , meliy által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vizi sarukat 4 perczenet alatt felen
gesztelni lehet, 's igy azokat minden akadály 
nélkül használni a"1 viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak , a* megrontsoltak pedig ja 
vítás végett elfogathatnak. Pesten , martiusban 
1837. A r. Rernekházy K ároly  ,

a’ fentebb említett tűzi vizíecskendők 
műhelyének tulajdonosa. (3)

(3) Juhbélyeg, ango! juhnyi- 
rő ollók ’s más egyéb vasszer
készítmények jelentése- Azon köz
tetszés, me Ilyet az a lu lirt, az általa föltalált 
juhbélyegekre nézve nyert, azon tijahbi jeleit- 
lesre ösztönzi ő t ,  hogy nala mindegyre talál
tatnak illy nemű kész, és tettzés szerint ki- 
választhatandó, bélyegek, s hogy az híveseket 
megrendelőknek , bármi nemű formában i s , 
gyorsan és jól «’ég tétetik azoknak vnegkeszi- 
tése áltaL. Hasonlóképen aján lkozik , ló - és 
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből 
is pontos szolgalatjával. Találtatnak az alul- 
irtnál végre még külön nemű- villánygépelyek 
(.Electrisirmaschinen) 's a’ champagner hutel- 
liákboz masina ; úgy szin te  minden nemű an
gol. juhnyíró ollók. Az alulirt egyszer’smind 
azt is. képtelen, tisztelt vevójinek jelenteni,, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
tek ,. saját készítményei jövendőben az ő tu», 
llajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
pesten,, martiusban 1837.

Héisz Lórin ez ,,
polgári vasszer-készítő m ester, úri utcza, 

báró Brüdern házban., (3 )

(4) Pakfong-hirdetmény, a’ cs. 

k. priv. Pakfollg erezmuvek raklielye
Becsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja a’ főnemességnek ’s a’ tisztelt közönségnek 
kézműveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útezában az új piaczon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Áz igazi pakfong hasonló a’ 12 latos ezüst
höz, a1 hamis ellenben feketés és vereses sárga 
lesz *8 könnyen törik. Különösen fígyelmezni
kell ezen bélyegre : Pakfong-Frank, mei- 
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, zsebbeli fésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák , mellyekbcn a’ kávé 5 
perez alatt megfő; fördőmasinák orosz mód sze
rin t, mellyek igen czélirányosak és kivált úton 
nagyon használhatók, készületük igen egysvre- 
rü, ’s a ’ legszűkebb helyen alkalmazható, árok 
40 for. p. p. kardok a1 cs k. tiszti kar1 számá
ra , vajam nt dobos- és kapus-páiczák s forma
ruha gombok ; kardok uraságok számára, fejé
ren és mogaranyozva, ’s a’ íegujxbb ízlés sze
rin t; vadaszkések 's más vadászati eszközök, 
asztali gyertyatartók , mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argapt 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, minden 
lehető toillette-tárgyak, játszó, és úti képórák.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
mokat , kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri 
útezán báró Brüdern házban; Budán, a’ Rács 
városban Dischler G> örgy urnái a’ fóntezában.
Állandó megbízott (commissions) 

raktára van:
ltot mindenféle rendelményeket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótállanak, Pesten Jungk 
Keresztény polg. úrnál, a’ serviták piaczán; Er
délyben, Szebenben Thiering L.; Kanizsán Ros- 
senfeld Jakab; Pozsonyban Szeleczky L. uraknál.

O, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg- 
vétotik. Frank Ferencz. (4)
Pénzfolyamul: lóé. cs, mart. tikén: 5 petes statuskötelea  ̂

105T’r ; 4 petes lOOf; 3 pcfes 75 ,;  1821diki states 
köles. 219 ; bankrészvény 1369.________ -

Gabonaár: Pesti mart. l4kén, váltógarasban: Tisztabü- 
za 103j —93*; rozs. 5 l4 —4 6 |;  árpa 53^; zab 40— 

kukoricza 9 3 !—76?.

Budai lotteria: mart. Ilkén: 81. 85. 28. 25. 51. 
Bécsilotteria: mart. Ilkén: 15. 18. 80. 47. 53.



IT AT 'S KÜLFÖLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .

S 3 .  szám . P e s t e n  szom baton Bö'JtmásItó 18kán 1 8 3 ? .
Magyarország (Kelcz; Á<lám nyugalma/.tatikj Gombos Imre és Platthy Mihály ndv. tanácsosok; más kinevezések és nyugalnjazások ; 
gaiaczi tudósítás; jótékonyság’ példái; hálanyilvánítás; pesti asszonyegyesűlet’ gyarapodása; Szlávy Mária néhai Majláth György 
personalis özvegye meghalt; gőzhajózás; ’sat.) Nagybritannia (parlamenti ülések ; ’sat.) Francziaország (kamarai ügyek; tripolisi pes
tis ; Charte’ czikkelye; ’sat.) Hollandia. Törökország. Portugálba (cortes-ülés; hír a’ királyné terhessége felöl; kir. végzet; Gage ad- 
miráj parancsa; ’sat.) Belgium. Amerika. Spauyolország (cortes-ülesek; cortes-lakoma 's Villiers; Bunyói melletti veszteség; hírek az

éjszaki táborból; ’sat.)

M AG Y A RO RSZÁ G .
Öcs. kir. Felsége febr. 23riiki legfelsőbb ha

tározata szerént a’ m. kir. Kanczelláriánál megüre- 
sült két udv. tanácsosi helyre, szokott fizetéssel és 
«zálláspénzel, in. kam .tanácsnok G o m b o s  Im r e ,  
és nádori ítélőmester P l a t t h y  M ih á ly  urakat 
méitóztatott kinevezni.

Ő cs. kir. F t lsége febr. 23diki legfelsőbb ha
tározatában m. kir. udv. kanczélláriai tanácsnok 
F ü l e t i n c z i  K e lc z  Á d ám  Urat egész fizetéssel 
nyugalomra bocsátani, és kegyelmesen parancsolni 
méitóztatott, hogy a’ nyugalmazottnak sok évi hív 
’s buzgó szolgálatiért, 0  Felségének legfensőbb, 
különös tetszése kinyilatkoztassék.

Ő es. k. Felsége bellovári káplány Pavlckovich 
Mátyás urat a’ zágrábi akadémia egyházi szónoká
vá nevezni méitóztatott.

Ó cs. kir. Felsége a’ szomolnoki bánya* kam. 
pénztárnál megüresiilt tisztségre Kaszanitzky Ist
vánt méitóztatott nevezni.

Ő cs. kir. Felsége mármarosi k. kam. orvos 
Lissiák Andrást, és az ó budai k. kain. penztár- 
noki hivatalnál ellenőrködött írnok Csefalvay 
Ignáczot nyugalomra bocsátani kegyelmesen mél- 
tóztatott.

Ő cs. kir Felsége kam. fófizetőhívatali pénz
tárnok Pauer Ferencz urat sok évi hív szolgálati
nak tekintetéből eddigi fizetésének meghagyásával 
nyugalmazni méitóztatott.

A’ nagymélt. in. kir. udv. Kamara Orsovára 
30adossá ottani ellenőr Somossy Antalt; ennek he
lyére pesti 30adhivat. írnok Hliniczky Leonárdot; 
pesti hivatali írnokká a’ budai 30adhívata!nál fize- 
téstelen gyakornok Hirschmann Ferenczet; Klenak- 
ra ellenőrködő írnokká zimonyi írnok Drenovacz 
Józsefet; ennek helyére Pre^eden Vincze eddigi 
gyakornokot; végre Svinyái ra útievéh izsgálóvá az 
újvidéki só- és 30adhívatal g) akornokát Sztankovich
Jánost nevezte.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara Szegniába só- 
perceptorrá ottani ellenőr Kleki Ferenczet; Szath- 
márra pedig ugyancsak sóperceptorrá Munkácson 
pddig sóhívatali ellenőr Andics Imrét nevezte.

Első Felesztendő.

Marcher Antal csatádi kam. számtartó, és 
Lukasz Reinhard, bogsehani számvevő - hivatali el
lenőr nyugalmaztalak. — Rosenberg János apátfal- 
vai kam. kasznár meghalt.

Porosz király Ő Felsége méitóztatott Rásthy 
József táblabíró ’s hites ügyvéd urat következő le
véllel szerencsésíteni;

„Kedvesen fogadtam Ön’ „Magyarok Emléke“ 
czímü munkájának folyó évi január 30dikáról be
küldött első részét, és azérti köszönetem’ kijelen
tését elmulasztani nem akartam. Rerlin, 1837. mar- 
tius 3dikán. Fridrik Vilmos“  s. k.

Ő császári királyi Felségének kegyelmes jóvá
hagyásából Magyarországon egy állat-orvosi hivatal, 
600 frt rendszeres évi fizetés, hivatalos kiküldetés
kor pedig lXdik osztálybeli napdíj és ehhez mért 
úti költségek mellett lészen felállítandó. —  E ’ hi
vatalra nézve f. e- junius lOkén a’ pesti királyi 
egyetem’ orvosi karánál concursus fog tartatni. — 
Kik e* V« rseny próbán megjelenni kívánnak, eleve 
orvosi vagy seborvosi doctorságról és az állat-or
vosi tudományból nyert előléptetésről szóló okle
veleiket , szintúgy mint barom orvoslásbeli ügyes
ségüket; és tapasztalásukat, valamint végre erköl- 
tsösségöket is bizonyító tanuieveleiket az ország’ 
főorvosánál bemutatni kötelesek. —  A’ Hazában 
divatozó nyelveknek, jelesen pedig a’ magyarnak, 
tökélletes ismerete, minden folyamodónak külö
nös ajánlására szolgáiand.

A’ p e s t i  j ó t é k o n y  a s s z o n y e g y e s ü 
le t  pénztára javára f. e. mart. 7kén Pesten franczia 
hangművész Vicuxtemps úr együttmunkálata mel
lett adott hangverseny 344 vftot ’s 40 kr. hoza tisz
ta hasznúi.

Pesten febr. hónapban született 148 fiú-és 156 
leány gyermek. Házasságra lépett 63 pár.

Galacz január 26dikán. Midőn Europa külön
böző részeiből kemény té l, nagy hó ’s az e’ miatt 
gátolt közlekedésről hallatszik panasz, midőn Mold
va nagyobb részében is ez eset fordult elő; nekünk 
itt folyvást lágy időnk van. A’ Dunán semmi jég, 
a’ hajózást folyvást űzhetni. Konstantinápolból 14 
nap alatt, tegnapelőtt érkezett ide egy narancsok- 

I kai terhelt hajó. Kapitánya beszéli, hogy elutaz-
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takor a’ döghalál jóval kevesbedett. Az innét 12 
órányira fekvő Tulcsában január közegén, Kon- 
stantinápolból jött két személy pestisben lialt-meg, 
más nap 3 , — kik amazokkal egy házban laktak. A' 
tulcsai török parancsnok tüstént nem csak a" pestises 
házat, de még a* szomszédjában lévőket is elzárat
ta, ’s így előzte-meg a1 dög tovább terjedését; leg
alább az eddigi tudósítások több döghalálozásokat 
nem említenek. Már múlt nyáron az egészségi sza
bály alkalmazásának hasonló példáját tapasztaltuk 
a’ török hatóság részéről. Egy pestises hajó jött t. 
i. Konstantinapoiból, török lobogó alatt az ide kö
zel fekvő Matsin nevű dunai révbe. Az ottani kor
mányzó, tudósítatván a’ hajó allapotjáról, megtiltó 
kapitányának a’ szárazzal való közlekedést, a’ ha
jó irányában a’ partra őrt állított olly parancsolat
tal , hogy a' szárazra kiszólni akarót tüstént agyon 
lőjje. Később a1 hajó a’ rustsuki basa parancsára 
szoros őrizet alatt a’ fekete tengerre csakugyan visz- 
szaküldetett. — Bár valahára egész Törökország ket
tőzött erővel igyekeznék gátol vetni e’ veszély ter
jedésének ! A’ moldva és oláhországi partokon ren
delt őrvonal, valamint a’veszteglőintézetek is mos- 
tanig czélszerüeknek ’s jótevőknek mutatkoztak.

R o z s n y ó  mart. Okán : Megyénk érdemes fő
papja Scitovszky János úr hálás érzelmekre buzdít
ja a’ tanuló ifjúságot azon nemes irányú jótétek ál
tal, miket azok lelkesítésére ’s épülésére fordít. 
Sok szegény de jó iigyekezetű ifjút ugyanis, saját 
fedele alatt egészséges táplálékkal, ruházattal s is
kolai könyvekkel láttat-el, a’ városban elhelyzette- 
ket pedig szinte az életre’s tanulásra szükséges sze
rekkel gyámolítja, e’ mellett a’ fenálló tanító inté
zetekben, vizsgálatokon, atyáskodva ’s erényre 
buzdítva megjelen , sőt vasárnapokon maga is a’ szent 
székbe gyakran fellép ’s az ifjúságot lelkes beszé
dekkel serkenti. Az emberiség áldása kövesse ne
vét !

T ó s z e g . (Pest vmegyében) febr. 18dikán: 
Helységünk három sanyarú év , de főleg a’ múlt 
I836diki nagy szárazság által majd végső Ínségre 
jutott. Végveszélyből kimenté ugyan az abonyi uro- 
dalom kegyelme, melly valamint Abonyban napon
ként több száz éhező lakosnak meleg ételt adat, 
úgy Tószegen is száznál több sínylődő lakost táp
lál. Ez által a’ jelen nyomorúság enyhült ugyani 
de a’ jövendő félelme fenmaradt, mert a’ mostoha 
idők terhe alatt a’ tchetosb lakosok is annyira elsze- 
gényültek , hogy vonómarháik szánjára, ha azo
kat szalmán, nagy nehezen kitelelíetik is , valamelly 
jobb takarmányt venni ’s így a’ jövő tavaszi szán
tást végrehajtani elégtelenek. E’ szomorú helyze
tünket Andrássy János kanonok, abonyi esperes 
és lelkész úr szívére vevén, helységünknek önkény-

lég? minden kamat nélkül, 1 0 0 0  forintot kölcsön
adni, egyszersmind a’ szegény lakosoknak 10 0  vé
ka vetni való gabonát ajándékozni kegyeskedett, 
hogy földjeik vetetlcn ne maradjanak. Miért a’ 
helység nyíl vány osan jelenti forró háláját.

T e m e s v á r  mart. lOkén: Múlt év Iefolyta 
alatt hazánk több vidékin emésztett tűz Temes 
megye keblét sem hagyó Játogatatlan. Sept. 2kán 
Fenlak helységben 70 földműves háza le\én láng
martalékká, Német-Szent Péter ’s Zádorlak szom
széd helységek azonnal Önszántokbul 1 0 0  kenyeret 
’s több szekér lisztet kőidének a’ szerencsétlenek 
felsegéllésire; — Laczkovics János főbíró úr pedig 
a’ járásában fekvő helységeket felebaráti adakozás
ra buzdítván, ennek olly következése lön, hogy 
435 f. 30 kr. váltó, 451 p. ín. búza, 2  p. m. zab  ̂
4 p. m. árpa, 14 p. m. kukoricza gyűlt csak ha
mar össze. Lágyult érzelemmel fogadók a’ szeren
csétlen lakosok, hasonló állapotú s ha földi birtok
kal nem i s , de emberi érzéssel gazdag földműves 
társaik példás adakozását! — Uj-Arad községe 
egyedül 154 f. 16 krral ’s 45 p. m. búzával segíté 
a’ fenlaki károsultakat. ’S ezek után ki fogja még 
mondani, hogy nálunk a’ föidmívelő nép az embe
riség nemesb képzeteinek felfogására általányosan 
neveletlen í — ligyan sept. 9kén Temesvár melleit 
fekvő Mehala helységben 16 ház hainvadt-el, de 
Kövér János főbíró úr felszólítására gyűlt adako- 
záSokbul majd egészen kármentcsíttettek. Tihanyi 
Ferencz főispáni helyettes úr ekkor tartván Temes
váron beiktatását: 500 v. frtal járult a’ károsultak 
felsegéllésire.

Pozsonyba „Nádor“ gőzhajó mart. 1 2 dikén 
csupán 30 utassal érkezett. Kapitánya beszéli, hogy 
legújabb útjaiban tapasztaló, miként a’ Duna oldal
ágai fövénnyel fedettek. A’ hajóhíd Pozsonynál is 
elkészült már.

Néhai Székhelyi Majlóth György, personalis 
’s Tolna vmegyei főispány özvegye, született Szlávy 
Mária asszony Pozsonyban folyó martius 13kán 
életének 76dik esztendejében örök életre szende- 
rült. A’ minden asszonyi erényekkel tündöklőit el
hunytat fájlalják a’ szegények, kiknek igazi jólte* 
vője vala, fájlalják minden jók , kik őt éltében 
szívből tisztelők, gyászolják fiai, úgymint György 
Hont vmegyei főispán, status ’s conferent. tanács
n o k ’sat. ő excja, Imre cs. k. kapitány, és leánya 
Terézia, Beniczky Adóm tbíró úr hitvese. Nyugod
janak hamvai!

Sobri Jósi és Pap Andor rablók fejére 100, 
többi társaikéra pedig 50 arany van kitéve legfen- 
sőbb rendeletnél fogva. (Ephem-Poson.)

NAG Y BRITA NN IA .
A’ felső ház febr. 27kén Langdalc lordnak a’
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végrendeleteket illető törvény javítása eránti bili
jéről tanácskozott. — Az alsó házban Jackson úr 
panaszlá, bogy a1 ház szabadalmai megsértettek a’ 
M. Chroniclének egy cZikkelye által, melly őt meg- 
bukottnak állítá. Ezen állítást igyekezett megczáfol- 
n i, ’s az ügyet a’ ház Ítéletére bízta. A’ kincstári 
kanczellár ugyan gáncsolta a’ hírlapi czikkelyt, de 
Jackson urat kérte , hagyna-fel e’ dolog feszegeté- 
sével. Jackson úr azonban kinyilatkeztatá , hogy a’ 
hírlap szerkesztőjét törvény elibe idézteti. Ezután 
az angol hatóságtörvényt javító bili vétetett-fel ’s 
annak több czikkelyei elfogadtattak. — A’ M. Chro
niclének említett czikkelye így szól: „Dublini le
velezőnk által figyelmeztetőnk az irlandi szerény
ségnek némelly bizonyságaira, mellyek minap sir
W. Molesworthnak a’ parlamcnttagi minőség eltör
lése eránti indítványa feletti szavazatkor mutatkoz
tak. Shaw és Lefroy uu. a’ dublini egyetem képvi
selői, kikre nézve a’ fenálló képtelen törvény úgy 
sem alkalmazható, és Jackson ú r, ki Bandonban 
történt elválasztatása előtt három héttel, csak hogy 
ki nem kiáltott megbukott volt, mind az indítvány 
ellen szavaztak , valamint Tennant úr is , Belfastban 
egy csekély szita! (tobák) árus fija. “

Az alsó ház febr. 27ki ülésében Walter úr lát
ván , hogy a’ szegényt törvény eránti indítványát 
csak nehány túlságos tory és radikális védelmező, 
sir R. Peel, sir J. Graham, Robinson, Buller,Roe
buck ’stb. pedig hevesen ellenzék, azt visszavette, 
’s Russell 1. kívánsága szerint biztosság neveztetett, 
e’ bili javítására. Az angol liatóságtörvényt javító* 
bili harmadszor olvastatott ’s elfogadtatott. — A’ 
felső ház febr. 28ki ülésében Melbourne 1. javasla
tából, a’ canterburyi érsek elnöksége alatt, biztos
ság neveztetett az irlandi népnevelés rendszerének 
megvizsgálására.

Az alsó ház mart. Íjén mint biztosság tanács
kozott az adósságérti tömlöczözés eltörlését tárgya- 
zó bili felett. A’ főügyvéd javaslatára mcgállapita- 
to tt, hogy a’ parlamenti követeknek azon kivált
sága, miként adósságért el nem fogathatnak, to
vább is fen fog tartatni. — Mart. 2kán a’ kereske
dési hivatal alelnöke, II. Labouchere ú r, engedői
met nyert négy bili behozatalára, az eddigi zava
ros posta-rendeletek szabályzása iránt. A’ posta el
leni vétségek büntetése mennyire különbözik Ang
liában és Irlandban, például említő Labouchere úr, 
áogy a’ postakocsi utjának állása Irlandban halál
ai , Angliában száműzéssel * egy levél Ietartóztatá- 
la pedig amott szinte halállal, itt csak 10 ft. stgel 
Hintette tik.

Az alsó ház mart. 3diki ülésében Sping-Rice 
ir kifejté a’ kormány7 tervét az egyházi adó eltűr
ése iránt, ’s. megmutatni igyekezett, hogy ez ál

tál az egyház Iegkissebb csonkulást sem fog szeny- 
vedni jövedelmeiben. A’ biztosság, monda, úgy 
vélekedik, hogy Angliában ’s Walesben az egyhá
zak fentartására ’s javítgatására elegendő költség 
jövend-be az egyházi jószágok becsének felemelésé
ből, mit azon jószágok hasznosabb kibérlése’s jobb 
igazgatása által kell eszközleni, az eddigi egyházi 
adót pedig azonnal el kell törleni E ’határozat kön
nyebb, végrehajtása tekintetéből hatalmaztassanak- 
meg a’ kincstár lordbiztosai, hogy az egyházi föl
dek jövedelmére pénzt költsönözhessenek. Tjennard, 
Humc uu. és Howiek 1. pártolák a’ bilit r sir R. 
Inglis, Goul burn és Sandon 1. a’ kifogást gördíték 
edene, hogy az egyházi adó eltörlése szétszaggatná 
a’ kapcsokat, mellyekkel az egész keresztyén né
pesség a’ statusegyházhoz csatoltatik; a’ dissente- 
rek ezzel be nem érnék ’s nem nyugodnának ad
dig, míg a’ statusegydiáz javaiban nem osztoznának* 
vagy az egyháztól és statustól el nem szakadnának; 
a’ javaslott eszköz nem is pótolná-ki az egyházi jö
vedelmek hijányát. A’ Standard ezelőtt már kiszá- 
mítá, hogy7 az egyházi jószágokból legfeljebb 2 0 0  
ezer ft. stg. jöhet-be, az egyházi adó pedig 500 
ezer ft. stgre megyen.

Anglesca sziget követévé, a’ visszalépett sir 
R Bulkeley helyébe, Owen Stanley úr választatott, 
mi nagy ny ereség, úgy7 mond a’ Spectator, a’ whi- 
gekre nézve; mert az előbbi követ olly mérséklett 
whig vo lt, hogy a’ tory szónok, tory felírás mel
lett , ’s az irlandi egyházbill ellen szavazott. A’ ta- 
ry k kérelmet akarnak beadni e’ választás elleni

Sir C. Wetherell febr. 25kén megjelent a’ kan- 
czellári törvényszék előtt Lechmer Charlton parla
menti tag nevében, ki Brougham 1. kanczelláribíró 
megsértéséért fogva tartaték, ’s szabadon bocsáta- 
tását kérte. Charlton ú r, a’ lordkanczellár által meg
intetve * azonnal kibocsáíatott..

FR A N CZIA O RSZÄ G »
A’ követkamara febr. 2Ski ülésében, mintán 

Dupin úr az elválasztó törvényjavaslat elleni mély 
törvény- ’s történettudomány t bizonyító beszédét el- 
végzé, közte és de 1’ Espée úr közt heves szóvita 
keletkezett, Ney marsai perének folyamat ja miatt, 
ki de 1’ Espée úrnak nagyháttya volt, Dupin úr 
által pedig véddmeztetett. Dupin úr t. t. azt állí
tá , hogy eleve csináltatott-ki, ’s ő maga javasló 
Ney marsainak azon nyilatkozását, miként ő vé
delmére okot nem akar abban keresni, hogy7 nem 
franczia; és ez de L’ Espée úrnak igen nehezen 
esett. — A’ mart. lsői ülésben folytatott az elvá
lasztó törvényjavaslat vitatása, de csak csekélyebb 
szónokok szólották mellette éa ellene. Jegyzőkönyv 
olvasásakor de i’ Espée úr ismét összeakasztott Du-
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pin úrrad, ennek Ney marsai peréről tett nyilatko
zása m iatt, mellyet de 1’ Espée úr balul értett.

A’ követkamara mart. 2ki ülését igen zajos 4 
tette Lamartine úrnak az elválasztó törvényjavas
lat melletti hosszú beszéde, nneily sokszor télbe 
szakítatott. Lamartine ú r , a’ straszburgi esetre tá
maszkodva, politikai tekintetben állítá szükséges
nek az elválasztó törvényt, ’s ezt, meggondolatla
nul , törvényhozási statuscsínnek nevezte. — A1 
mart. 3ki ülésben Sade, Mottet *s Hcnnequin uu. 
a ’ törvényjavaslat ellen, mellette pedig Moreau és 
Persil, igazságminister, szólották, kijelenté, hogy 
közelebb a' király személyes bátorsága iránt is fog 
javaslat előterjesztetni. E’ rendszabály, a’ Temps 
szerint, ezekből fog állani: a' ministereknek joguk 
legyen a’ titkos társaságok tagjait kiutasítani a’ fő
városból ; egy katonacsapat állítassék-fel, melly a’ 
királyt mindenütt kísérje; nemzeti jutalom adassék 
azoknak, kik a’ király élete elleni merészletet be
jelentik, ’s legelőször is a’ Championt feladott sze
mélynek nyugpénzt határozzon a kamara.

A’ követkamara mart. 4ki ülésében is az el
választó törvényjavaslat vitatott, ’s azt Magnon- 
cour, Jacqueminot generál és Martin du Nord keres
kedési minister védelmezték, Schneider generál 
Chaix d’ Estange és Teste uu* ellenzették. — A’ 
mart. 3ki ülésben Tirlet generál egy javaslatot fej- 
te tt-k i, miként katonák ’s polgárok által együtt el
követett vétkekért nem csak a’ katonák, hanem a’ 
polgárok is hadi törvényszék által itéltetnének-meg. 
Bugeaud generál is hasonló javaslatot tőn.

A’ pairkamara mart. 4ki ülésében Gasparin 
úr előterjesztette a’ követkamarában a’ párisi nem
zeti őrség, és a’ nyugoti hadi utak építése eránt el
fogadott törvényeket. Mounier báró tudósítást tőn 
a’ magyei ’s kerületi tanácsok tulajdonságait illető 
törvényről, ’s az t, némelly módosításokkal, elfo
gadni javasiá.

A’ Monde lap bizonyosnak mondja , hogy a' 
kormány egy törvényjavaslatban 14 millió francot 
szándékozik kérni Algier ügyeire. Az ellenző hírla
pok állítják, hogy a’ constantinei expeditio nem 
fog megtörténni, ’s a’ nagy készületek csupa vaki- 
tások.

Meunier merészletének nyomozásai újabb meg 
újabb fényt vetnek a’ Champion tettével volt össze
függésére; mart. Íjén 18 elfogató parancs adatott- 
ki. A’ befogottak közt van St. Gervais ú r , Leblanc 
hajdan katonatiszt, és Lampson nevű szabó.

Bordeauxból írják, a’ Journal des Débatsban, 
hogy az északamerikai egyesült statusok kormánya 
Californiát, a’ benne támadt ’s részére kedvező re- 
volutin Következésében, elfoglalta. E’ levél szerint 
Washingtonban hitték, hogy Mexicóval háború fog

kiütni, ha Anglia és Francziaország közbejárása 
által eleje nem vetetik.

Tripolisban iszonyú pusztítást teszen a’ pestis. 
Mindazáltal Afrikába folyvást szállhatnak a1 seregi- 
csapatok , ’s mart. Íjén is a’ tiszti kartól két tiszt 
utazott Teutonba, hova Bugpaqd generál is rövid 
időn el fog menni.

Az I830ki Charte mondja, hogy az igazsága 
minister, midőn a’követkamara előtt a’ király sze
mélyes bátorságát illető rendszabásokról szólott, 
csak azon törvényjavaslatot értette , melly az össze» 
esküvés fel nem fedezésének megbüntetése iránt a’ 
pairkamara elibe terjesztetett. „De a’ még nem elég, 
mond a’ Charte, hogy a’ törvényszék képessé té
tetik a’ fel nem fedezés megbüntetésére, hanem tu
dósításokat is kell vennie; a’ rendőrség szemének 
be kell hatni az orgyilkosok rejtekhelyeibe; szük
ség, hogy a’ kormány, iigyelőji szolgálatát fizesse, 
szemes fáradatlan fclügyelést létesíthessen, melly 
a’ status fejénekItecses életét megőrzendi a’ veszély
től. A’ kormány tehát e’ czélra a’ kamara együtt
hatását szándékozik felhívni, ’s a’ titkos kiadások
hoz még pótlékköltséget kérni.“

A: Constitutionnel Oran mellől, Mers-el-Ke- 
birből, febr. Skán költ felszólalását közli a’ 62ik 
sorezred tisztjeinek, kik Clauzel marsai constan
tinei expeditiójáról szóló tudósításában foglalt azon 
állítást, mintha a’ 62dik ezred , visszajövet, a’ 
hadsereg eleségének felét elrablotta volna, hazug 
jelentéseken alapult gyalázatos rágalomnak nyilat
koztatják.

A’ lyoni Courier szerint, az ottani kórházban 
egy ezukrász inas Champion elfogatásának ’s ön- 
gyilkosságának hallására megtébolyodott, ’s illy 
állapotában mondá, hogy Champion meghalván, 
most m ár, sors szerint, ő rajta van a' sor, a k i
rályt meggyilkolni. Miután a’ király gyilkos-egye
sületről köinyüietes adatokat beszélt, kiadta lel-

HOLLANDIA.
Amsterdami lapok Haagábói mart. ljéről ír

ják , hogy a’ generál statusok második kamarájának 
osztályai a’ pénzügyi törvényjavaslatok iránt sokfé
le észrevételeket terjesztettek a’ kormány eJibe, ne
vezetesen a’ belga adósságrész kamatjainak fizetésé
re megjegyzik , hogy a’ szaporodó adósságok terhe 
mindig sötétebbé teszi az ors/ág kinézeteit, azért is 
minden módon igyekeznék a’ kormán}7 Belgiuminál 
megalkudni. Az 1837ki rendkívüli kiadások vizsgá
latakor ismét bővebb közlemények kivántattak a’ 
kormánytól az ország politikai viszonyairól. Az utób
bi politikai közleményekkor a’ generál statusok előtt 
tettu} ilatkozása szerint a’ külső ministernek, a kar • 
mara ezen kívánsága illőnek tartatik, ’s ugyanazon
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nyilatkozásbúi remélhetni a* belga- hollandi ügy erán- 
ti alkudozásoknak ismét elővételét. — A’ kormány 
mart. 2 kán felelt már a’ második kamara osztályai
nak a’ pénzügy eránti észrevételeire, ’s késznek 
nyilatkozott a1 többi észrevételekről is meghitten ’s 
szóval bővebb felvilágosításokat adni.

TÖ RÖ K O RSZÁG .
Az ausztriai Lloyd Livornóból mart. ljéről ír

ja , hogy oda közelebb érkezett levelek nem való
sítják azon h írt, miként Tunisban népzendülés tá
madt volna. Tripolisban, Malta felé jött tudósítá
sok szerint, iszony ú pusztítást teszen a’ pestis, ’s 
már a’ marhadög is kiütött.

Waghorn ú r, ki mint biztos Anglia és Kelet- 
india közt, a’ veres tengeren á t , postakapcsolat fel
állításán dolgozik, a’ M. Chroniclehez Kahirából jan. 
lökén így ír: ,,A’ beylikdschi-eífendi ide érkezett, 
s mint hírlelik, a’ porta e’ követe által Mehemed 
Alit felszólítatá, hogy Candia sziget tíz évi bírásá
ért vagy 1 0  millió piastert fizessen, vagy mond- 
jon-le annak hűbéri uraságáról. A’ basa eddig az
zal állott-élő, hogy e’ szigeten tekintetének fentar- 
tására többet kellett költenie, mint a’ sziget jöve
delme volt; de ezen okoskodás nem áll, mert a’ 
porta helyesen válaszolja, hogy az évi jövedelmek 
beszedésére nem kellett volna Candiában számos 
állandó sereget tartania. — Jan. 29kén ismét ezeket 
írja Waghorn úr: Nílus, aegyptusi hadi gőzhajó, 
Alexandria előtt áll, a’ basa utolsó évi adóját Kon- 
stantinápolba viendő. Itt egyébiránt politikai szél
szünet uralkodik; Ibrahim basa Soriéból minden 
órában várva váratik. Aegyptust még eddig elke
rülte a’ pestis és más ragályos betegség, az alexan
driai iazaretliba ugyan Konstantinápolból néha be
csúszik a’ pestis, de ott el is fojtatik e’ ragály. 
Ezen intézet nélkül, mellynek feállításával Mehe
med Ali olly merészen daczolt a' Korán előítélete
in , amaz ostor kétség kívül ez idén is , mint tavaly, 
szomorú pusztítást tett volna Aegyptusban.“ — 
Chesney ezredes Bombayba érkezett, hol az ő cso
dálatra méltó állhatatos buzgalma köz megesmerés- 
rc talált; de azt is közönségesen hiszik o tt, hogy 
az Eufratesen gőz erejével felfelé evezni csupa le- 
hetlenség.

PO R TU G A LLIA .
A’ cortes még is a’ válaszfelirást vitatja. .Tuiz 

Sanches egy czikkelyt akart beiktatni az algarbiai 
gueriiláról. Sabroso báró egy guerillerót nem tart 
olly fontosnak, hogy a’ válaszfelirásban említést 
kellene róla tenni. Yasconcellos úr úgy vélé, hogy 
erről hallgatni kell az Algarbiában levő katonaság 
becsületéért, melly pénz ’s ruházat nélkül, a’ mos
tani hidegben nem keresheti-fel Remechidót a’ he
gyek közt. Juiz Zamora úr politikai charakterűnek

tartja c’ guerillát, mert D. Miguelt kiáltá-ki, ’s a’ 
királyné alattvalójit gyilkolja; Remechido nem an
nyira fontos előtte, mint a’ szomszéd nép ingado
zó állapotja , és a’ kereskedés gátlása. Costa Cabral 
és Lionel uu. véleménye szerint e’ czikkely azt hi- 
tetné-el a külföldéi, hogy a’ migueiista párt most 
is olly erős Portugálban, hogy a’ válaszfelirásban 
említést kellett róla tenni. Az igazságminister meg- 
vallá, hogy a’ revolutio még nem mindenütt van 
elnyomva, de a’ kormánynak nem csak Algarbiá- 
r a , hanem a’ többi tartományokra is kellett ügyel
n ie , ’s ha rendszabásai nem elég sikeresek, adjon 
a’ cortes eszközt sikerítésökre, de e’ pontot érinte
ni nem kell, mert illy gáncsot nem érdemel a’ mi- 
nisterium. Sanches úr indítványa csakugyan félre
vettetett.

A’ Times lissaboni levelezője febr. 2 1  kén így 
ír: „Febr. 17kén jelent-meg a’ Diario do Gover- 
nóban egy végzet, melly a’ pénzügyi ministert 
meghatalmazza 800 conto de reis költsönnek, kész 
pénzben felvételére. E’ végzetben minden czímü 
nemzeti adósságok elismertetnek, csak azon 1 0 1 0  
conto de reis (egy conto 2 0 0 0  p. ft.) nem , mellyet 
D. Miguel 1828 máj. 6 kán vett-fel. Azonban a' 
pénznek, vagy inkább tőkepénzesek bizodalmának 
olly nagy szűke van, hogy a’ ministerek még sem
mi pénzt nem tudtak keríteni. Nagyobb bajukra 
Manóéi de Passos úr és öccse, a’ pénzügyi alstatus- 
titoknok is megbetegedtek. Az egészségi felügyelő
ség, tartva a’ dúlástól, mellyet a’ náthahurut-láz 
Nágybritannia ’s Francziaországban te tt , az onnan 
jövő hajókat hat napi veszteglés alá vetni határozó. 
Mindazáltal már itt is mutatkozott e’ betegség, ’s 
D. Isabella Maria infantiu éppen most lábbadozik 
belőle. A’ királyné is roszul volt, de többszöri ér
vágás után már helyre állott egészsége. Terhességé
ről'többé semmi kétség sincs.“

Egy más lissaboni, febr. 2 1 diki levél sze
rint Gageadmirál, az angol hajósereg parancsnoka, 
megparancsoló tisztjeinek, hogy az ő engedelme 
nélkül senki se menjen közűlök a’ k. palotába a’ 
királynénak vagy férjének udvariam; mert az itte
ni pezsgés, a’ királynénak egyet nem értése minis
tereivel, a’ herczeg bajos helyzete, ’s az ő szolga
latjában lévő idegenek eránti bizodalmatlanság, 
óvakodásra köteleznek minden Portugálban tartóz
kodó angolt, nehogy Anglia őszinte ezélzatai a’nép 
vagy kormány által kétségbe hozassanak.

A’ M. Post Lissabonból e’ febr. 2 íki tudósítá
sokat ír ja : Oporto vidékén guerillák rablottak, ’s 
házakat gyújtogattak. Lóidéban annyi a’ migueiis
ta , hogy egy ottani újság névjegyzékét merte köz
leni a’ D. Miguelt pártoló kereskedőknek és tisz
teknek. A’ kormány nehezén tudja eladni a’ nem-
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zeti jószágokat, ‘s azoknak Iotterián leendő kijátsza- 
tásukat javasolíatá Santos da Cruz követ által. Egy 
titkos ülésben Alvás da Rio és Franzini követek azt 
tanácsiák a’ cortesnek, hogy a’ nemzetet legsikere
sebben kimentheti pénzügyi bajaiból a’ nemzeti meg- 
bukás kinyilatkoztatása. A’ javaslat ugyan nem fo- 
gadtaték-el, de sokaktól pártoltatott.

BELGIUM.
A’ képviselő kamara febr. 26 ’s 27kén a’ ha

di költségekkel foglalatoskodott, ’s nehány tagok, 
nevezetesen Dumortier ú r , kikeltek a’ ministerhun 
ellen. Különösen szóban forgottak a’ hadi orvosi 
intézetekben uralkodó visszaélések. A’ minister, 
Rogier és Britekére un. által gyámolítatra, megta- 
gadá a’ bővebb tudósítást, inelly tőle a’ hadi köl
tségek szaporításának szükségéről kivántatott. Az 
előbbi hadministernek szemére vettetett, hogy a’ 
hadseregnél az erkölcstelenülést terjedni engedte, 
mit a’ pénzügyi minister tagadott.

AMERIKA.
Uj-yorki febr. Ski tudósítások szerint az egye

sült statusok és Mexico közt egészen megszűnt a’ 
diplomatiai összeköttetés. A’ Globe két közleményt 
ír , meilyekaz egyesület mexieói követéhez, Ellis 
úrhoz (ki már visszatért Washingtonba) annak meg
mutatásul intézteitek , hogy ha a’ két ország közti 
egyenetlenségből háború támadna, az amerikai nép 
ennél igazságosabb háborút soha se fogna viselni. 
Ellenben Gorostiza úr is, mexieói volt követ az 
egyesült statusoknál, egy kis iratot bocsáta közre, 
’s azt mntogatá benne, hogy a’jog egészen Mexico 
részén van.

Jackson generál a’ mexieói viszonyok iránt 
febr. Gkán uj üzenetet intézett a’ congressushoz, 
melyben jelenti, hogy ülés elején nyilvánított re
ménye , miként azt hivé, hegy a’ Mexico elleni kö
vetelések kifognak elégítetni, ’s nem leend kény
telen ez ügyet ismét szóba hozni, be nem teljesed
vén , kötelességének tartja a’ congressust figyelmez
tetni, ’s tőle eszközöket kérni, meilyek általigaz
ságot eszközölni lehessen. Az elkövetett panaszos 
illetlenségek óta lefolyt idő hosszasága, a’ sikeret- 
len felszólítások , az egyesületi polgárok vagyonán, 
személyén ’s a’ lobogón ejtett méltatlanságok, a’ 
kormánynak a’ mexieói követ által történt megsér
tésén kívül is, elegendő okok volnának a’ tüsténti 
háborúra; de ez ellenkezik egy igazságos, nagy
lelkű és önerejében bizakodó nemzettel; vélemé
nye szerint Mexicónak még alkalmat kell nyújtani 
a’ inuknak jóvá tételére, ’s mielőtt fegyveres erő 
fordítatnék ellene, fel kell «jobban szólítani elég
tételre, és ha ezt ekkor is megtagadná, hatalmaz- 
tassék-meg a’ végrehajtó hatalom, hogy visszator- 
lásokhoz nyúlhasson, ’s az egyesült statusok tenge

ri erejét Mexico ellen fordíthassa. Egyébiránt, ha 
az előadott irományokból reményt meríthet a’ con- 
gressus a’ két status közti pernek elintézésére, a’ 
nélkül hogy az érintett eszköz vétetnék-elő, kész 
mindent, mit a’ congressus javasland, végle
hajtani.

SPANYOLORSZÁG.
Madridban febr. 20ka estéjén az őrségek meg- 

kettőztettek, ’s számos őrcsapatok jártak az utczá- 
kon, de nem tudni miért. Az erőltetett költsön be
szedését keményen sürgeti a’ kormány; Frias hg. 
palotája zálogként lefoglaltatott, a’ rá esett részért; 
Ossuna hg. Miraflores marquis jószágaik is zár alatt 
vannak, mióta Spanyolországot a’ kormány engcdel- 
me nélkül oda hagyták.

A’ Moniteur Bayonneból mart. 3káról e’ tele- 
graphi tudósítást közli: „Espartero febr. 25kén írá, 
hogy a’ Durangóban maradi 11 carlista zászlóallyat, 
febr. llk é n  a’ rósz idő miatt nem támadhatta-meg. 
A’ pártok így állanak: D. Sebastian infant az Ulza- 
ma-völgyben áll 15 zászlóallyal Sarsfield ellen, ki
nek 19 zászlóallya van; Guibelalde 9 zászlóallyal 
Ernaniban Evans ellen, kinek 21 zászlóallya van; 
Goni Zornozában 11 zászlóallyal Espartero ellen, 
kinek 28 van. A’ többi Yittoria és az Ebro közt 
áll. Sarsfield a’ Pamplona és franczia határszél közti 
bad vonalt felbontotta , hogy Pamplonába 15 ezer em
bert gyüjthessen, ’s a’ közlekedés határszéleinkéi 
félbeszakadt. Evans 1100 spanyol tengeri katonával 
erősödött.“

Madridban febr. 2lM n vették hírét a’ szeren
csétlen esetnek, miként Bunyói mellett (Valenciá
ban) egy seregesapat egészen semmivé tétetett a’ 
carlisták által. Ennek következésében Beltran de 
Lys úr azt javaslá a’ cortesnek, küldene két kö
vetet e’ szerencsétlenség igaz okának kitudására; 
de javaslata felrevettetett. Mendizabal úr a’ cortes 
elibe terjeszté a köz jövedelmek s költségek bud- 
getjének kivonatát, és egy törvényjavaslatot a’ ti
zedek eltörlése iránt. A’ papi ügyek biztossága pe
dig egy tervet adott a’ ministereknek, melly sze
rint nem csak a’ tizedek töroltetnének-el, hanem 
minden papi jószágok a’ status részére foglaltatná- 
nak-le, ’s a’ papság, mint statusszolgák, a’ kormány 
által lenne fizetendő. Lopez úr kilépését a’ minis- 
teriumból újra hirlelik , ’s az ő pártján levő Eco del 
Commereio lap, nehány nap óta gáncsolni kezdéa 
ministerium rendszabályait. Maitland angol tengeri 
kapitány Hay lordtól köszönő leveiet hozott a’ cor
tesnek. Febr. 20kán mintegy 70—80 követ lako
mát adott tiszteletére, mellynél az angol kö\et is 
jelen volt. Víg kedv,  politikai áldomások sbeszé
dek nem bijányzottak. Maga Villicrs ur is többek 
közJl így szólott: „Spanyolország us Anglia szőve-
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tsége egyenlő politikai érzelmeken ’s költsönös ér
dekeken alapul; mert Angliának gazdag nemzetek
re van szüksége, hogy kereskedést űzhessen velük, 
’s korán sem irigyli mások jólétét, sőt inkább gya
rapítani Igyekszik. A’ cortes mérséklete ’s okossá
ga nem csak Angliát, hanem az egész mívelt Eu
rópát bámulásba hozá. A’ kétes helyzetben mindazt, 
mit legpróbáitabb mesterektől lehetne várn i, felül
múlta, ’s dolgozik a’ honnak jövendő szerencséjén. 
Angliáé a’ dicsősség, hogy ezt előre látta, ’s Spa
nyolország többé nem bukhatik-mcg, mert ügye 
egy Anglia ügyével.“  — Madridi febr. 24ki tudó
sítások szerint a’ Bunyói melletti veszteségnek a’ 
hadminister volt oka , ki Grases derék ’s tapasztalt 
generált elmozdította, ’s a’ Valenciában volt sereg- 
csapatok parancsnokságát kedvenczérc, egy ifjú ta
pasztalatlan tisztre bízta. Valenciát igen megijesztő 
e’ veszteség, a’ tiszthatóság febr. 19től 21ig min
dig együtt vo lt, proclamatiókban inté a’ népet csend
r e ’s egyességre, Grases generált is felszólítá, fe- 
ledné-el a’ rajta esett méltatlanságot, ’s venné-át a’ 
seregek vezérlését; így febr. 21 kén aztán lecsila- 
podott a’ város. A’ cortes egy végzetet szavazott, 
melly szerint az ország 5000 lovat tartozik adni 
hadi szolgálatra. Almodovar gr. és Quiroga generál 
febr. 23kán sokáig beszéltek az angol körettel, ’s 
ezóta hirlelik, hogy a’ hadministerséget Vera úrtól 
Almadovar gr. veendi-át. Forcadell, Llangostera és 
Esperanza carlisták febr. 20kán Valencia tartomány 
belsejébe nyomultak ; Útiéiból az ayuntamiento tag
jainak feleségeit elvitték ’s mindegyikért 1000 pi- 
astert kívánnak váltságul. Calatrava úr beteg, ’s az 
orvosi jelentések szerint, febr. 25ke estéjén ve
szélyben forgott élete.

A’ febr. 22ki cortes-iilésben több követek in
dítványba hozák, hogy a’ hírlapok szerkesztőji 40 
ezer reálnyi cautio fizetésére köteleztessenek, ’s a’ 
hírlapi czikkelyekért a’ szerkesztőkön kívül a’ 
nyomtatók is felelni tartozzanak. A’febr. 25ki ülés
ben felolvastatott az illető biztosság által készített 
alkotványi te rv , incllynek főbb határozatai ezek: 
A’ cortes két , egyenlő hatósága törvén} hozó test
ből álland: senatusból és követek congressusából. 
A’ senatorok száma három ötöd részét teendi a’ 
követek számának. A’ senatorokat a’ király neve- 
zi-k i, a’ tartományok választóji által előadandó há
romszorta több jeleltek közűi. A’ senatori méltóság 
holtiglan tart de fizetés nélkül. Mindegyik tartomány 
50 ezer lakosra választ egy követet.

A’ mart. Oki Quotidienne e’ tudósításokat írja 
Spanyolországból: „D. Sebastian infant febr. 21- 
kén Tolosából Lecumberrybe (Navarrába) ment, ’s 
innen a* christinók megtámadtatásukat gyanítván, 
a’ Valcarlos és Pamplona közti hadvonalt odahagy

ták ; de febr. 28kán Burguetébe ismét 1200 emberi 
küldtek. Evans, Sarsfieldtól már semmit sem vár
hatván , elszánta magát, hogy ha Espartero is meg
vonja tőle az együttmunkálást, egyedül maga tá- 
marija-meg írunt és Fuenterrabiát. Bilbaóban typhus' 
uralkodik. E’ város lakosai Espartero seregének 
három hónapig naponként 40 ezer alafát Ígértek 
szolgáltatni, ha a’ San Fernando bank kezeskedik 
költsönzésökért. Madridból most váratik válasz e’ 
javaslatra. Logronyóban zendülés támadt, nyolez 
vagy kilencz ember megöletett, Espartero házafel- 
dúlatott. Pamplonában is történtek háborgások ; Sars- 
field házába van zárkózva.“

A’ Journal des Débats következő ezikkelyt köz
li keleti Spanyolország történeteiről: „Valenciában, 
míg Cabrera Gomczt Andalusiába ’s Estremadurá- 
ba kísérte, a* királyné seregei lettek hatalmasokká; 
Cantavieja, Chelva ’s Beceite carlista várakat el
foglalták , szétverték a’carlista seregeket, egyik ve
zér sem vala képes azokat összegyűjteni, s örült a’ 
tartom ány, hogy valahára már bátorságban lehet. 
Cabrera visszajővén, visszahozta a’ nyugtalanságot 
és rémülést is. Ezen ifjú vezérnek, charaktere, az 
absolutismus melletti buzgalma, melly szent köte
lességévé teszi politaki hitének ellenségei iránt ke
gyetlennek lennie, magányos erényei, egyenessége, 
’s kitűnő bátorsága, a‘ parasztok ’s kafonáji közt 
más bandavezérek feletti elsőséget, hatalmat és 
olly varázst szerzettek, melly Cabrerát második 
Zumalacarreguyvá teszi. Visszatérvén alsó Arrago- 
nia hegyeibe, az elszórt carlista csapatokat Össze* 
szedte’s félelmes hadi testet alakíta belőlük, melly 
januar közepe táján már a’ valenciai síkot, e’ vá
roshoz két mértföldnyire, elborító, 's iszonyú za
vart okozott. Cabrera megjelenése magára vonta 
a’ madridi kormány figyelmét.« Arragoniából a’ kö
zépponti hadsereg kerülhető seregcsapaljai Valen
ciasegítségére küldettek. Cabrera nem várta-be azo
kat, hanem a’ síkról zsákmányával, ujonczaival, 
fegyvereivel ’s lovaival, visszasietett előbbi helyé
re. Nem foghatni-meg, a’ királynégenerálai jan. 24 
’s 26ka közt miért nem támadták-meg ő t , a’ mikor 
Nogueras, Iglesias osztályaik, ’s Borso seregcsapat
ja , D. Pedro régi önkénteseiből, Castellonde la Pla
na vidékén mind együtt valónak, ’s Cabrerát, be
kerítvén, nagy veszteséggel verhették volna-meg. 
ígl esias, Borso brigadás kurholatai következésében, 
az ürügy alatt voma-meg együttmunkálatát, hogy 
rá csak Castellon de la Plana fedezése van bízva, 
mintha e’ város és egész tartomány nem fedeztetett 
volna az által, ha az ellenséget a’ szomszéd he
gyekből kiverni segíté. Borso annyira felbőszült a’ 
spanyol generálok viseletén , hogy azonnal lemondott 
a’ szolgálatról, egyébiránt is már régóta kedvetlen
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lévén; mert seregcsapatja zsold, ruházat ’s gyakran 
kenyér nélkül, még ma is szomorúan bizonyítja, 
mi kevesbe veszi Spanyolország szövetségeseit, 
mint irigykednek a’ benszülöttek minden idegenre, 
’s a’ kormány, melly olly igen kérkedik szövetsé
geseivel, milly sanyarú állapotban hagyja őket. A1 
királyné generálai nem tárták tanácsosnak Cabrerát 
a’ hegyek közt megtámadni, hanem csak távolrul 
tartották szemmel, ’s eleséget nem engedtek hoz
zá vinni. E’ környületek közt Mancha tartomány
ba ütöttek a’ carlisták, onnan barmokat ’s gabnát 
hozandók, és nem Madrid ellen nyomulandók, mi
től a’ fővárosban tartottak. De e’ kicsapást nem 
maga Cabrera, hanem Forcadell vezérletté. Cabre
ra , a’ valenciai síkon kapott sebeiből, Ceniában 
(Valencia határszélén) gyógyitatja magát. Forca
dell, ’s az ő parancsi alatt Llangostera, Perciba, 
elRoyo de Noguerelas, Peinado, Esperanza szerze
tes és Moya pap , febr. I2kén véletlen Utielbe ter
mettek 4000 emberrel. „Szerkezetűk, így ír egy 
Requenyából költ levél, itteni első megjelenésűk 
óta Gomezzel igen tökéletesedett; egyformaság 
ugyan nincs bennük, de rendben mennek ’s dere
kasan teszik a’ hadi fordulatokat; zászlóallyaiknak 
sok dobosai ’s tárogatósai vannak; sőt egész han
gász karuk meglehetős. A’ lakosok által jól tudósí
tatnak , ’s posta-szolgálat jók biztosabb, mint a’mad
ridi kormányé; mert Forcadell nehány napi itt 
mulatása alatt 13 levelet kapott Arragoniából, Va
lenciából, Ceniából, sőt Navarrából is.“ Miután a’ 
carlista sereg eleségért kiküldözött csoportjai által 
egész Ocanyaig ’s Albacetcig rémülést terjesztett
el , a’ valenciai országúton ismét visszafordult, 5000 
juhot, több mint száz ökröt, eleséggel rakott sze
kereket és igás barmokat vivén magával. A’ sze
gény lakosok vagyonaiktól megfosztattak , csak egy 
seregcsapat sem ment segítségükre, még a’ nemze
ti őrség által sem védelmeztettek, mert a’ mozgó 
őrséget eloszlatta a’ kormány az ürügy alatt, hogy 
a’ tartományok az adó nagy részét e’ katonaságra 
fordították. Forcadell tehát tíz nap múlva ugyan
azon úton tért-vissza, mellyen ment. A’ valenciai 
hadseregnek három sorezredből és egy lovas szá
zadból álló második osztálya, Cahuet ezredes ve
zérlése alatt, elibe indult. Febr 18kán Bunyói mel
lett, Valenciától tíz órányira, szerencsétlen csata 
történt, Bunyói egy nagy helység, régi árkokkal 
kerítve, ’s egy jó állapotban levő vára is van. Az 
országút mély völgyön megyen-keresztül. Bunyol- 
lal szemközt egy halmon fekszik Portillo nevű vár, 
melly ben szinte őrsereg van. E’ várakat még az ara
bok építették Valencia határszéleinek védelmezésé- [

re Castilia ellen, a’ firancziák Napoleon korában, a’ 
függetlenség védelmezőjinek zabolázására, ismét jó 
karba helyezték, ’s közelebb a' carlista lázadók el
len újra megerősítettek. Az alkotván} i seregcsapat 
úgy látszik igen bizakodott hadi fortélyának’s szer
kezetének súlyában, a’ környöletekhez illő katonai 
intézeteket még sem te tt, vagy a’ Vezér hibája, 
vagy a’ katonáknak éppen olly féktelensége miatt, 
mellynek következésében Gomez Jadraquenél a’ 
királyi őrségnek osztályát (Lopez alatt)tönkre ver
te. A’ királyné ezredei nem hogy a’ carlisukat a’ 
portillói szoros útnál a’ vár védelme alatt várták, ’s ha 
az országúton előre nyomulónak, élénken megtá
madták, vagy ha meliékutakra fordulónak, útón
nak nyomultak volna, hanem lesiettek a’ halmok
ról, az országúton az ellenség felé nyomultak, meg
vetve annak erejét, egyedül azon aggódva, ne
hogy az ellenség zsákmányával hirtelen a’ hegyek 
közé vegye magát. De a’ carlista sereg nem kerül
te a’ csatát, sőt arra egészen el vala készülve, ’s 
4o0 ember őrizete alatt a’hegyekbe vontatván zsák
mányát, csatarendben nyomult az alkot vány osak 
elibe. Reggeli 8 órakor kezdé-el mind a’ két fél tü
zelését; az ellenség nap feljötte előtt egy osztályt 
küldött a1 bal szárnyra, a’ jobb szárnyon pedig öt 
vadász csapatot áilíta-ki. A’ királyné ezredének leg
előbbre nyomult zászlóallya mindjárt az első pus
kalövések után látván, hogy szemközt is oldalt is 
mrgtámadtatik, visszavonult, vagy inkább vissza
szaladt , ’s zavarba és rémülésbe hozó az osztály 
többi részét is, mi alatt az ellenség kettős mozgása 
oldalt a’ csatatér körűid halmokon jobban kifejlett,
’s az alkotványi osztályt mind inkább megszorító.
Az először megtámadt zászlóally szaladása, ’s ez
zel a’ többiekre is elhatott rémültség miatt lehetlen 
volt többé a’csatát helyrehozni A’ szaladás közön
ségessé lón, a’ rohanó gyalogság magával ragadta 
a’ lo\ asságot is ; az egész osztály elszéledt; a’ sza
ladok egy része nem is Valencia felé, hanem ép
pen ellenkező irányban, Requenyába, Manchába 
futott, honnan a’ carlisták jöttek. A’ várakba men
ni , eszükbe sem jutott. Egyedül a’ lovasság tartot
ta magát, ’s sértetlen vonult-vissza, de csak Tor- 
rentében, Valenciától egy órányira állapodott-meg.
— Fájdalmas érzettel közöljük e’ részleteket, úgy 
a’ mint a* madridi hírlapokban olvastuk. Hatalmas 
okot találunk mi ezekben egy barátságos kormány
nak sürgetőleg tanácsolni ’s azt felszólítani, vala-* 
hára nyúljon már súlyosabb rendszabályokhoz, hogy 
a* generálok, kikre védelmezését bízta, ’s a’ nagy 
költséggel tartott seregcsapatok jobban szolgáljanak ' 
neki.

Riadja K u li  s á r  A. — Szerkezted G ál v á c sy . Zöldkertutcza ( ^ o ( ) ( k c ^ r : @ a { f e )  4 9 $  sz. 
Nyomtatja T r  a t  t  Tier - K á  r  o ly  i  Urak’ útezája 6 1 2  szám alatt.
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A’ magyar tudós társaság’ költségével elkészült, ’s józsefnagi vásárra
m e g j e l e n n e k :

EIiSÖ O KTATÁSRA SZOAOÁLÓ

K É Z I  K Ö N Y V ,
v a g y  i s

a' legszükségesebb tudományok’ öszvesége, vallási különbség nélkül minden néptanítók*
’s tanulók’ számára készült,

’s a’ m agyar tudós társaság  által első rendű MARCZIBANYI LAJOS jutalommal
koszorúzo tt

’s az academia’ költségén kiadott

pályamunka.
Irta E d vi Illés  P á l , nemesdömölki ev. prédikátor, esperest! oskola-ügyelő, a’ dunántúli 

ev. superintendcntia’ levéltárnoka, ’s a’ m. tud. társ. lev. tagja.

TARTALOM:
K alauzoló beszéd  az oskolatanitókboz, hogyan kelljen a1 gyermekeket tanítani, és név 

szerint e’ kézi könyvvel élni.
I. F O SZ A K A SZ . Olvasókönyv. 1. rész . Értelem - gyakorlások. 2. rész. Erkölcsi elbe

szélések és oktatások. 3. rész. Az illendőség és okos maga-alkalmaztatás. 4. rész. Tanulságos 
és mulattató versek.

II . FO SZAK ASZ. Az oskolai tudományok’ könyve. 5 rész. Számvetéstudomány. 0. 
rész. Időszámlálás. 7. rész. Természettudomány. 8. rész. Földleírás. 9 .‘rész. Egészség-tudo
mány. 10. rész. Gazdaság-tudomány. 11. rész. Történet-tudomány. S zerze lék : a’ nemzetiségről. 
12 rész. Törvény-tudom ány. 13. rész. N yelvtudom ányÍrásm ód (és levelek). T olda lék: a’ 
magyar nyelvben divatos idegen szavak’ jegyzéke.

8 rétben 672 lap ; Magyar- és Erdélyország’ földképével a’ legújabb állapot szerint; ’s a’ 
magyarországi mérges növények’ és gombák' színezett képeivel; félbőrbe kötve: postapapiroson 
2 ft 46 kr. c. p. kemény tábl. 2 ft iO k r . ; nyomtató - papiroson félbőr. 2 ft 6 k r .,  kemény tábl.

2 ft conv. p.

ROMAI CLASSICUSOK
magyar fordításokban.

Kiadja
a’ magyar tudós társaság,

Ildik kötet: M. T. Ciceróból beszédek, levelek, és Scipio’ álma. Fordítá K azinczy Ferencz.
n. 8r. 220 I. Ára kötve postapap. 1 ft 36 , nyomt. pap. 1 ft 12 kr. conv. p. (3)

Első J'élesztendő. 1837.

S3» szám l*esf



(6) Néhai Beregszászi Pál
nak, a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen 5 nebst einer Ent- 
Wickelung der N a tu r, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
(2  [ 4 lap n egyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadrétben.)

Megszerezhetők a’ H azai ’s 
Külföldi Tudósítások' szerkesztő  
hivataléinál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 for. pengő pénzben.

Síöiiyvj elentés#
Ezen cziinü munka: „Kivonalja az  183| 

évi O rszággyűlésen a lko to tt Törvény  - czik- 
kelyeknek b e t ű r e n d h e z  alkalm azva u a1 
földes uraknak, azok tisztviselőinek, és jobbá
gyoknak használatára a’ nagyméltóságu magyar 
királyi Helytartótanácstól 1837. év 76. szám 
alatt; úgy a' főméltóságu magyar királyi udvari 
Cancelláriától 1836. év 26786. sz. alatt átvizs
gálva, és helyben hagyva, a’ sajtót már el
hagyta, és néhány napok múlva útnak indul: 
A’ mire a'nagyérdemű közönség előre figyelme
teké tétetik. — tizen munkában az ezt hasz
nálni kivánók könnyebbségökre foglalt anyagok 
— materia — 'ag y  is tárgyak alpJtabetumi 
rendre  hozva czikkelyről czikkelyre, szaka
szokról szakaszokra, pontról pontra úgy elő
adatnak , hogy k ik i, a’ mit ezekből tudni kí
ván, egy szempillanattal feltalálhassa; mint

hogy az anyagoknak könnyebben leendő felta- 
lálhatása tekintetéből ezen munkában betűrend
del egymásután következő tárgyak úgy ismétel
v e , és kellőképen megmagyarázva felhordat- 
nak, hogy ugyan azon egy tárgy szófogásához- 
képest több illető betűk alatt is megjelenik azon 
megjeg} zéssel, hogy azon betűk egyike alatt 
mind azon egész, melly az ott előforduló tárgyról 
szól, felhordatik, más illető betűk alatt pedig 
némellykor a’ tárgy úgy, a’ mint az a’ törvény- 
czikkelyek szakaszaiban, és pontjaiban előfor
dul, egész kiterjedésében, közöltetik , némelly
kor pedig csupán a’ tárgy foglalatja összehúzva, 
de kellőképen azon utasítással megmagyaráz- 
tátik : hogy h o l, és minő betű alatt az illy 
tárgyaknak egész foglalatját keresni kell? a’ 
törvényczikkelyek, szakaszok és pontok fel
jegyzésivel az e végre kinyitott három rend
beli rovatalokban előadatnak. —

Jelen munkának czimjéből kivehető, hogy 
ebben nem csak ú r b é r i  hanem e g y é b  T ö r 
v é n y c z i k k e l y e k  is foglaltatnak. Ara leend 
ezen jól olvasható, betűkkel csinosan nyoma
tott, helyes median 8ad formában alkotott, és 
bekötött könyvnek, melly a’ mostani idősza- 
szakaszhoz képest igen érdekes lehetne, csak 
40 kr. pengőben (bolti ára pedig 50 kr. pengő
ben). — Példányok kaphatók minden hiteles 
könyvárusoknál, kivált Pesten Eggenberger Jó
zsef könyváros urnái, és az álólirottnál Nagy- 
GyőrÖtt Duna utczában 219. sz. alatt Iső eme
letben. Költ Nagy-Győrött, februarius 20dikán 
1837. évben. Aledgyesy Adalbert m. k.

ni. gr N. Károlyi Karol) i Lajos cs. kir. 
arany kulcsos és hel> tartó Főispány tir ő 
nagysága nyugalmazott Számvevője. (3)

(1) Hirdetés. Tekintetes nemes Bara
nya vármegyében kebelezett, és az egyházi ér
tékhez tartozó tettes Yaiszlói uradalom részé
ről hirdettetik: hogy folyó 1837dik esztendei 
Julius hónapnak 6dik napján Vaiszló mezővá
rosában, az uradalmi irószobában reggeli 9 óra
kor tartandó nyilvános árverés által következő 
királyi haszonvételek, úgymint:

lször a1 szeszes italok kim érésének, es 
lius-vágásnak joga az egész uradalomban, hozza 
tartozó épületekkel, kertekkel, földekkel és
réttel , r

2szor Besenczj malom molnári lakhazzal, 
3szor Yaiszló mezővárosában le 'ő  keres

kedő bolt lakházzal együtt,
4szer a’ kitáblázott vadászat,



X 0 X
5 ször Kijóstói halászat, és pedig ezek lső 

Novembertől 1837. kezdve, —  továbbá
6 szor Vaiszló mezővárosában négy vásár 

alkalmával fizetendő hely pénzek szedésének jo
ga lső Januariustól 1838. kezdve, három egy
másután következő esztendőre, a’ legtöbbet ígé
rőknek felsőbbi jóváhagyás mellett bérbe fog
nak adatni.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók ele
gendő bánatpénzzel ellátva meghivattatnak olly 
tudósítással, hogy a’ szerződésbeli kötéseket az 
uradalmi irószobában minden időben meg lehet 
tudni. Költ Vaiszlón, Marczius lOkén 1837.

/I ís uradalm i T isztség  á lta l. (3)

(3) Ferenczy magyar történeti 
képgyűjteménye -,dik, 6 <ük, 7dik, 8 dik
táblája megjelent, és a* távulabb lévő t.cz. Prae- 
numerans urak is rövid időn megkaphatják; 
ezennel felszóliitatnak a’ nagyérdemű közönség
nek azon tagjai, a’ kik a’ tudománynak ezen 
ágát előmozdítani kívánják, Praenumerátiójikat 
a’ tutivá lévő helyen beadni kegyeskedjenek, 
biztos lévén a'' felől, hogy csak hamar az egész- 
szet, az az 1 2  táblát meg fogják kapni. (3)"

( 3 )  GclbOIlR-cIcldclS. Versegen tettes 
Pest vármegye szélén, Hatvantól félórányira 
vagyon búza , rozs, á rp a , zab és csöves kuko- 
ricza , nagyobb vagy kissebb mennyiségben ’s 
mérőnként is, — minden nap — eladó: azott 
helyben Jakó Pertzaich László számtartó ur mé
reti ki a’ kivántató gabonát, mellyeknek ára ott 
hel) ben a’ pesti piaczi árnál jóval olcsóbb. (3)

(3) Jószág■- haszonbérlése. Tek.
nemes Pest vármegye rendeléséhez képest, azon 
rész jószág, melly néhai Hangyás Dávid ur 
nyáregyházi és csevi pusztabeli értékét teszi, ’s 
áll nyáregyházi határban 53 holdból és 465 Ü  
ölből, 2  hold 8 * 6  O  öl belső fundusból, ’s en
nek pótlására egymás darabocska földből, a’ 
szomszéd csevi pusztában pedig mintegy 62 
holdból és 751 D  ölből, ’s ezekhez tartozó épü« 
letekből, és a’ felső nyáregyházi legelőhöz való 
jósból, — árverés utján e’ folyó 1837dik esz
tendei Sz. György naptól számlálandó három 
egymásután következő esztendőre a’ zárgondvi
selő Sztrokay Antal ur á lta l, — kitől a’ felté
teleket is meg lehet tudni, — a’ már bévetve 
lévő földekkel haszonbérbe fog adatni. Az árve
rés e’ folyó esztendei április hónap’ lOdik nap
ján reggeli 9 órakor Pesten a’ két - oroszlány

vendégfogadóban fog tartatni. — Költ Pesten, 
marczius 7dikén 1837. (3)

( 3 ^  H üZ -clcldclS . Budán a’ vizi-város- 
ban , a’ vár alatt az úgy nevezett uj - utczában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e h  ház, hozzá 
tartozó kertte l, melly különös két kuttal van 
ellátva, folyó esztendő Április hónap’ Íjén az 
idevaló Földbirói hivatalnál a’ birtokosnak saját 
kívánságára közönséges árverés utján fog eladat
ni. (A’ múlt február hónap’ 25diki árveréskor 
6000 v.cz. for, igértetett) A’ szorosabb feltéte
lekről a’ meghatalmazott a’ várban uri utcza 28. 
szám alatti házban az lső emeletben a’ bástya 
felől tudósítást adand. (3)

(3) Tűzi viz fecskendők mív-
helyének hirdetése. Pesten az ország
úton 647dik szám alatt maga a’ jelentő , ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhírré tesz i: hogy nála 
3— Jó akó vizet tartó fecskendők készen talál
tatnak, mellyek a’ viz-sugárt szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i : a.) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben.— 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő, 
belülről kibéllelt, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a’ benne találtató vizet 1 0  öl ma
gosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 80 for. 
pengő pénzben c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 , 8 , 10, 12, 14, 1 6  akó vizet 
tartó kocsira liel) heztetett fecskendők: mellyek 
a1 vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i:

6  akót tartó 5 perczenet alatt 6  akó vizet; 
ára 2 2 0  forint pengőben. — 8  akót tartó 5 per. 
a. 8  akó v.; ára 240 for. p. — 10 akót tartó 5 
per. a. 1 0  akó v . ; ára 260 for. p. — 1 2  akót 
tartó 5 per. a. 12 akó v.; ára 280 for. p. — 14 
akót tartó 5 per a. 14 akó v . ; ára 320 for. p. 
— 16 akót tartó 5 per. a. 16 akó v .; ára 400 
forint pengőben.

A’ megvett feeskendőkhez olly szer is ada
tik , melly által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vizi sarukat 4 perczenet alatt felen
gesztelni lehet, ’s igy azokat minden akadály 
nélkül használni a’ viz kilövellésre.

A’ fentebb említett helyen minden nemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nem különben mindenkor kész vizfecsken-
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dók te találtatnak, a* megrontsoltak pedig ja 
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , martiusban 
1837«. JV. R em ekházy  K á r o ly ,

a’ fentebb említett tűzi vizíecskendők 
műhelyének tulajdonosa. (3)

(4) Juhbélyeg, angol juhnyi- 
rő ollók ’s más egyéb vasszer
készítmények jelentése- Azon köz
te tszés, mellyel az a lu lirt, az általa föltalált 
juhbélyegekre nézve nyert, azon ujabbi jelen
tésre ösztönzi ő t ,  hogy nála mindegyre talál
ta tnak  illy nemű kész, és tetszés szerint ki- 
választhatandó bélyegek, s hogy az illyeseket 
.megrendelőknek, bármi nemű formában is , 
gyorsan és jól elég tétetik azoknak megkészi- 
tése által. Hasonlóképen a ján lkozik , ló - és 
szarvasmarha-bélyegek készítése tekintetéből 
is pontos szolgalatjával. Találtatnak az alul« 
írtnál végre még külön nemű villánygépelyek 
(E lectrisirm aschinen) 's a1 champagner butel- 
liákhoz m asina; úgy szinte minden nemű an
gol juhnyírő ollók. Az alulirt egyszer’smind 
azt is kéntelen tisztelt vevójinek je len ten i, 
hogy miután neve alatt sok ál-mívek készítet
te k , saját készítményei jövendőben az ő tu
lajdon bélyegével lesznek megjegyezve. Költ 
P esten , martiusban 1837«

Heisz Lórin e z ,
polgári vasszer-készítő m este r, úri utcza, 

báró Brüdern házban. (4 )

(3) Hirdetmény. A’szekszárdi polit. 
fundationalis uradalom részéről közhírül tétetik, 
hogy a’ janyai pusztában, melly Szekszárd me
zővárosától egy óra járásnyira esik — a’ gra- 
narium ', birkás lakás’ , béres lakás és az ökör
istállónak reparatiója — jövő martins hónap’ 
2!dik napján Szekszárdim az uradalmi tiszti can-

celláriában reggeli órákban tartandó árverés ut
ján , a legolcsóbb árt kívánó építő mesternek 
■— felljebb való helynek jóváhagyása mellett 
áltadatni fog.

Melly árverésre az áltvenni kívánó építő 
m esterek, kik az épitésbeli feltételeket napon
ként Szekszárdon az uradalmi tiszti canccllariá- 
ban előre is mindenkor megtudhatják — 10 pret 
bánatpénzzel és pedig a’ granariumra nézve 73 
for 30 kr. — a’ birkás lakásra 8 for. 1 kr. — 
béres lakásra 122 for. 1 kr. — az ökör istál
lóra nézve pedig 234 for. 33 kr. váltóban — 
vagy is öszvesen 438 for. 5 kr. váltóban , ellát
va — ezennnel meghivatnak. Költ Szekszárdon, 
febr. 24kén 1837. (3)

(3) Vásár iránti figyel mezes.
Érseki Eger városa tanácsának részéről közhírré 
tétetik, hogy említett Eger városában a’ Pongrácz- 
napi országos vásár, melly folyó észt. Május 8- 
dikára esnék, bizonyos környületek m iatt, a' 
következő keddre, az az Május 9kére tétetett
él , olly megjegyzéssel, hogy ez csak e’ folyó 
évben történik ig y , jövendőre nézve a’’ régi 
szokás megmarad. KoJt Egerben, martins 4kén 
1837. E. Eger városa helyt. B írá ja

és Tanácsa. (3)

(3) Fris erdélyi fagygyu gyer
tyákat, az esmert jó fajtából, vásár alatt 
kaphatni Pesten , Sztrib ern y  J. Fereticztiél, 
József-piaczon. ( i )
Pénzfolyamat: B ecs, mart. I4ken: 5 petes statuskoteiez.

4 petes I00j|;  3 petes 75/-g? 1834diki stains 
köles. 568^; pcies Becs városi bankóköt. 66|; cs. 
kir. arany pet agio 4.

Dunavizállás : mart. 8kán: 3/ l l i<6/</ 9kén: 3' 9y/ 9ut
— lükén: 3' 9n 6111 — tikén: 3y V‘ 0/y/ — I2kcn:
3' 5" 6"' — I3kán : 3' 4" 9'" — I4kén: V  5" 3"'
— I5kén: 3' t>" 0J/J — l6kán: 3' 7U 9ut —« 17kén:
4' 2y/ 6Ui — 18kán: 4; Ifi'' 9ni

G  a  b  0  n  a  á r  P e s t  ’ s  m á s  v i d é k i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  m é r ő j e v á l t ó  g a r a s b a n .

F e b r .  1837 . b ú z a k é t s z e . r o z s á r p a  j z a b  1 k u k u r . i k ö l e s l M a r t  183 7 . 1 b ú z a k é t s z e . |  r o z s |  á r p a |  z a b k u k u r . |  k ö l e s

1 8 á n  G y ő r )  8 5 -7 2 | 6 0 -5 * | 5 0 -4 7 | 4 8 -4 0  | 9 0  — 85 1 “ l é n  F e j é r v á r | 7 7 -7 0 6 4 -5 8 | 5 3 -5 0 | 4 7 -4 5 | 3 4 -3 1 1 —  1 —

2 3 á n  U n g h v á r | 8 4 -8 0 7 8 -7 6 5 4 -5 0 4 8 -4 0  | 3 4 -3 0  | 8 0 -7 6 1 - 2 á n  U n g h v á r |  8 8 - 8 4 8 0 -7 6 |  5 8 - 5 4 5 0 -4 8 | 3 6 -3 3 |  8 0 - 7 6  |  —

2 l é n  N  B e c s k e r e k |  8 5 -7 0 6 4 -5 5 - 5 0 -4 5  | 4 0 65 1 ~ 3 á n  N . B e c s k e r e k J  8 5 -7 5 6 5 -5 5 1 - 5 2 -5 0 |  4 2 - 4 0 |  7 0 -6 5  |  —

2 4 é n  A r a d ' |  S8 68 t  6 6 6 0  | 58 80 1 - 4 é n  M i s k o l c z |1 0 0 - 9 5 7 5 -7 0 |  6 0 -5 5 5 2 -5 0 |  3 3 -3 0 |  9 5 — 9 0 j 2; 0 -2 0 5

2 5 é n  S z e g e d |  9 0 -8 0 70 I • * 1 56  1 50 9 0 | 90 4 é n  B a j a | 8 0 -6 7 5 3 -4 7 1 *7 53 | 32 ! 8 0  | -

2 5 é n  P é c s | 7 0 -6 5 1 | 50 -  í 35 75 1 ™ 4 é n  P é c s 1 7 0 -6 5  | 55 55 — í ! r ~ | 75 | 80

2 5 é n  B a j a | 8 0 -6 7 | 6 0 - 5 0 | 50 1 53 32 8 0 1 - 5 é n  L o s o n c z 1 9 0 — 6 0 -4 5 5 0 -4 8 1 2 6 -2 5 í  "  1 . 1 -
2 5 é n  M ig k o l c z í 1 0 0 -9 0 | 7 2 -7 0 | 58.-55 5 0 -4 5 3 3 - 3 0 9 5 -9 0 1 2 2 0 -2 0 0 7 é n  D e b r e c z e n ) 1 2 0 - t 10 - 7 0 -6 5  | 6 5 -6 0 | 50 9 0 -8 0  | —

2 5 é n  G y ő r | 8 0 -7 2 6 0 -5 6 5 0 -4 7 4 6 - 4 4  | 3 6 -3 *  | 8 5 -7 7 i  - 8 á n “ F e j é r v á r | 8 0 - 7 0 6 6 -6 0 5 2 -5 0 4 8 -4 5 { 3 5 -3 3 1 80  | -

2 8 á n  D e b r e c z e n  | M 0 -1 0 0 I 8 0 -7 5  | 7 0 - 6 5  | 65  | 4 7 -4 3  | 9 0 - 8 0 | 115 9 é n  M o 6 o n y 1 0 8 -7 2 5 7 -4 8 4 8 -4 5  | 45-4U 3 7 -3 2 8 4 -8 7  - |  _

M a r t .2 á n M o « o n y  | 1 0 8 -7 2  | 5 7 -4 8 4 8 - 4 4  | 4 5 - 4 0  j 3 7 -3 2 8 4 -7 7 1 ~ lO é n  Ú j - B e c s e | 9 5 -8 5  | 80 “  1 6 0 -5 5 -  1 ~

3 á n  Ú j - B e c s e  | 9 5 -8 5  | —  1 - 6 0  | 50 — 1 — l l é n  S z e g e d e n . I  9 0 -8 5  | 7 0 -6 5 65  1 56 | 50  | 90  |  95

4 é n  S z e g e d ,  ( 9 0 - 8 0  | 7 0 -6 5  | 65  I ‘ 6 1 50  ^ 90 I  9 0 t í é n  K o m á r o m 7 7 -7 7  | 6 8 - 6  ■ >  | 4 9 -4 8  | 4 6 -4 5  | 5 6 -5 6  j 8 0 -7 7  | 78

4 é n  K o m á ro m  | 8 0 -7 6  | 7 0 -5 8  | 4 8 -4 5  1 4 6 -4 3  j 3 6 -3 5 8 3 -7 9 1 P e s t  m a r t .  1 7 é n | 9 3 -8 6  i 6 6 -6 0 5 1 -4 6  | 5 2 -4 8  [ 3 8 - 3 4  j 8 6 -8 0  J —
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2 1 .  szám . P e s t e n  szerd án  B öjtináslió  22kén 1 § 3 7 .
Magyarors'/.á" és Erdély (Gr. Nádasdy Ferenci váczi püspök és Lányi Imre hétszemélyes törvényszéki táblaim ák; Bánó István Estei 
Ferdinand 6  k. Fenségétől arany órával ajándékoztatik ; földrengés; halál-statistika Pozsonyból : fiumei kereskedés; banj’ász oskola ; 
hí. tudós társaság; ’sat.) Nagybritannia Davidson; westminsteri gyűjés; ’sat.) Francziaország (kamarai ülések; az elkülönző törvény 
két szótöbbséggel félt evettetik; Berryer beszéde az eikiilönzó törvény vitatáskor; Caraman hg. emlékpénze; ’sat.) Németország (badeni 
országgyűlés megnyitása ; gőzhajózás ’sat.) Belgium. Spanyolország (hirek az éjszaki táborból, Cabrera ; Gomez még nincs megítélve ;

, Almodovar gr. hadminister; ’sat.) Törökország.

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .
Ő cs. kir. Felsége folyó martius 2dikáról költ 

legfensőbb határozatában Gróf N á d a s d y  F e 
r e  n c z váczi püspök O Excját, és L á n y i I m r e  
főispány ’s eddig debreczeni %erül. táblai elnök urat 
a’ Hétszemélyes főtörvényszéknél in. Osegovich 
Imre püspök úr előléptetése és Szilassy József úr 
elhunyta által megiiresült helyekre táblabírákká ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

A’ pesti vakok intézetére nézve legközelebb 
következő jótékony rendelkezés történt: 0  Felsé
ge legfensőbb határozata szerint, a’ szegényebb ni. 
kamarai tisztviselőknek vagy szolgáknak két vak 
gyermekiért járandó évdíj a* in. kamara pénztárá
ról fog fizettetni.

Pozsonyban martius ladikén földingás érezte- 
ett. — Ugyanott múlt 1836ban meghalt 342 férfi, 
s 400 nőszemély; öszvcsen 742. 194 fiú- és I S3 
eány-gyermek; öszvesen 377. Legtöbb halt-rneg 
holerában, u. m. 174; halva született 52. A’ 100 
sztendőt egy sem érte-el; egy asszony volt 99 
sztendős.

K o l o z s v á r .  T. t. B á n ó  I s t v á n  úr böl- 
selkedés és törvény doctora, magyarországi hites 
gyvéd, a’ kolozsvári kir. lyceumban a’ magános 
s közönséges természeti törvénytudományok ’s 
emzetek jusainak, és a’ római polgári törvények
ek k. r. professora, több ts ns vármegyék hites 
tblabírája, a’ pesti kir. egyetemben a’ törvényes 
sztály r. tagja kiadván közelebbről nyomtatásban 

természeti magános és közönséges törvényekről 
eákul írt tudós munkáját, ’s abból egy példányt 
ir. főherczeg Esle-austriai F e r d i n a n d  0  kir. 
enségének bemutatván, a’ mélyen tisztelt ’s tu- 
imányok és míveltség előhaladását szívén hordo- 
> és nagylelküleg pártfogó kir. Főherczeg azt ke
vesen elfogadni, és a’ tudós szerzőt egy ékes arany- 
ncczal díszes arany órával megajándékozni, ’s 
;t maga fond varmesíere gróf Desfours úr (3 
:cja által a’ szerző úr kezébe szolgáltatni méitóz- 
tott. Ő kir. Fenségének nagylelkűségéből szár
azott ezen megtiszteltetését a’ tudós tanító úr in- 
ipélyesen meghálálta martius 2kán, a’ midőn is 
Első Feleselendő.

Ház. Tüdósításink 29d. száma alatt már dicsérettel 
említett I-ső Ferencz császárt magasztaló beszédé
ben elősorolta egyszersmind a’ tíz századok ótaatya- 
fiságos habsburgi és lotbaringiai austriai házból va
ló császárok, királyok és Főherczegeknek a’ tudo
mányok és tudósok iránt mutatott kegyelmeit a’ 
mai időkig, nem különben a’ tudományok és szép 
mersterségeknek mostani állását előadta. Ezen ma
gasztaló beszédről még megjegyzésre méltó hogy: 
Ő kir. Fenségéhez vala intézve, — tartott hat fer
tály óráig, — mondatott szónoki tehetséggel — 
írás nélkül; és valamint minden jelenlévők gyö
nyörűséggel hallgatták ezen jeles beszédet, éppen 
úgy óhajtják annak nyomtatásban leendő megjele
nését is. Érd. Hir.

Fiume , febr. 28kán; A’ fiumei szabad kikö
tő hajózási ’s kereskedési állása a’ múlt 183|4ri év
ben , következő volt: É r k e z e t t  partvizünkre 
t e r h e l v e  brigantin, brig, scooner brigg, ’sat. 
20 osztriai; 1 jón iá i; 1 görög ; 5 orosz ; i pápai 
birodalombeli; 2 szardíniái; összesen 30; — ton- 
naterhök 6714 ’s a’ rajtok behozolt árúk’ 203,841 
p. frn t.— Hasonlók, ü r e s e n :  66 osztriai; 2 an
gol; 1 jóniai; í orosz; 2 egyházi birodalombeli; 
9 szardíniái; 1 hollandi; 1 svéd; összesen 83; *— 
tonnaterhük : 18,637. A1 Fiumaracsatornába , melly 
egyszeiMnind még mindig kikötőül szolgál, trabac- 
colo, pielego, brazerra ’sat. (kormányszéki tengeri 
úti levéllel utazó hajók — navigli di grande cabo- 
taggio) — t e r h e l v e  érkezett: 622 osztriai; 136 
egyházi birodalombeli; 13 nápolyi; összesen 771 ; 
— tonnaíerbök: 28,930; a’ rajtok behozott árúk’ 
értéke: 1,034,888 p. f .— Ugyaniilyenek ü r e s e n :  
273 osztriai; 17 pápai birodalombeli; 1 nápolyi; 
eg>(itt 291 — tonnaterhük: 16,003. — Végre, 
ugyan a’ fenmondott kikötőbe, a’ tengeri szabad
sággal (lincenza maritima) csupán saját kormánya
ik’ tengerköién utazhatok közül (navigli di piccolo 
cabotaggio) t e r h e l v e  érkezett: 1,204 osztriai; 
6,610 tonnaterhű; a’ rajtok beszálított árúk’ érté
ke: 116,376 p. f. — Hasonlók közűi üresen érke
zett: 791 osztriai; 3704.tonnateherrel. T á v o z o t t  
partvizünkről t e r h e l v e  brigantin, brigg, paloc- 

I ca ’sat 74 osztriai; 2 angol; 2 jóniai; 2 orosz; 3



( 186 )
pápai birodálombeli; 11 szardíniái: 1 hollandi; l |  
svéd; összesen G9; — tonnaterhok: 21,571; a’ I 
rajtok kivitt nemek* értéke: 7G‘i,5S7 p. ft. — Ha
sonlók közül ü r e s e n  távozott: 8 osztriai; 3 orosz ; 
együtt 1 1 ; — tonnaterhok: 3,077. — Kikötőnk- 
kül, a1 másod rendű hajók közűi, t e r h e l v e  tá- 
AOZOtt:G09 osztriai; I l i  pápai birodálombeli; 14 
nápolyi; összesen 734; tonnaterhok 28,404; a’ raj
tok kiküldött árúk’ értéke: 1,114,402 p. frnt. — 
Wgyanili) ek ü r e s e n  távoztak 284 osztriai; 40 
eg) házi birodálombeli; eg)iitt 324; — 15,^84 ton- 
natehernyiek. — Végre a’ harmad rendű hajók kö
zűi, t e r h e l t e n  távozott: 595 osztriai; *032 ton- 
nateherrel, ’s 85,521 p. finyi értékű árúkkal; — 
Hasonneműek ü r e s e n :  1,383 osztriai-; G,039 ton- 
natehcrrel.

A’ mondottak szerint, é r k e z e t t  terhelt ’s 
üres hajók’ száma: 3,170 mellyek tonnateihe: 
80,598 ’s az általok behozott árúk’ összes értéke: 
1,355,105 p. f t ;  —- a ’ t á v o z o t t  terhelt ’s üre
seké pedig: 3,143 ;ezek’ összes tonnáiéi h e : 79,007 ’s 
a’ rajtok kiküldött árúk’egyiittös értéke: 1,962,510 
p. f t . , miből kiviláglik, hogy városunkban az 1835- 
ki november’ 1 tő i, I836diki October’ 31dikeig, 
3,317,G15 p. ftnyi pe'nz, ’s illetőleg pénzérték for- 
dult-meg ; mell) bői a’ behozott árúk’ értékét a' ki- 
vittekeből levonván, a’ kereskedési mérleg, ré
szünkre 607,405 p. ftban mutatkozik tettlegesnek. 
— Nagyobb mennyiségű ’s értékű behozati árúk’ 
valának: a’ bor, gabonanemek; kézi ’s gyári mű
veli, ’s az olaj; a’ kivittek közűi prdig: fa, (épí
tésre való átalában , ’s különösen hordó dongák) , 
rongy ’s leveles dohány.

Kolozsvárról a’ gyorsszekér mart. 2dikán in- 
dult-el először Szeben felé , Biazini Gaetán, a’gyors 
utazási intézet alapítója és igazgatója conductorsága 
a la tt, számos útazókkal rakva a’ rósz út ellenére 
is 3dikán reggel fél 5re szerencsésen megérkezett 
fczebenbe, hol nagysága, szépsége és kén)elmessé- 
geért koz megelégedéssel fogadák. Innen mart. 4- 
kén délután 4 órakor elindult 12 útazókkal, s bár 
a’ voltnál roszabb idő, út és a’ közbejött nagy zi
vatar miatt 3 óráig kénytoleníttetett pihenni, mind- 
azáltal mart. 5kén est ve fél 9re szerencsésen meg
jött IvoIoz*\árra.

N a g y á g o n  az 18<37dik é \i januarius 16- 
dik és 17dik napjai nevezetesek, sőt igen neveze
tesek voltak édes hazánk minden mívelt és nagylel
kű fiaira és leányira nézve ; mért nem kis öröm* 
járta-át mindenki jelen voltnak kebelét, a’ midőn 
az ide való bányász növendékek a’ bónyászi igaz
gatóság személyei, és más érdeme» urak jelenlé
tekben szorosan megvizsgáltattak. Januarius ICkán 
a’ tizenhárom számú első éviek , vagy az úgy ne-;

1 vezett physikerek, egy igen derék és munkás ma- 
| gyár ajkú hazafi vezérlése és tanítása a la tt, a’ ki
nek nevét megnevezni szerénysége nem engedi, a’ 
tiszta számvetési tan (mathesis), a’ természetitan, 
szorosabb értelemben véve (physica), terjedtségtan 
(geometria), a’ testek lap és tömeg felvetésitan 
(stereometria), az erőművitan (mechanica), ^íz- 
tan (hydrostatics), légtan (acrostatica), vegytan 
(ebenda) elemeit illető kérdésekre tisztán, és pon
tosan feleltek ; hasonló pontossággal, tisztasággal 
feleltek a’ tizennégy száiím, másod éviek, az úgy
nevezett bergsclüilerek, egy fáradhatatlan derék 
hazafi oktatása és útmutatása alatt a’ hegyek termé
szeti viszonyait (geognosia), bánya megkutatását 
(Schürfung), a’ bánya mívelésit, a’ föld sötét gyom
rából az úgynevezett meddő (taub) és érczes kö
vek kiszállítását, a’ bálnákban az emberek élete
ket részint a’ koszirtók beomlása, részint pedig a 
rósz levegő * Ilen bátorságosíló czikkelyeket illető 
kérdésekre. Megvizsgáltatásokat követte az említ* tt 
tudományokban való előhaladások, és szorgalma- 
tosságok szerénti elrendelések (classificatio) az egész 
hallgató község színe előtt, ezután a’ hat jobbak, 
mind a’ két éviek közűi hármat, hármat kiválaszt
va, a’ felséges cs. kir. Kincstárnak, a’jutalom adás
ért felajánltatás végett megjegyzettek , a’ mit aztán 
végre , felolvastatván egy kis serkentő beszéd után 
szorgalmatossági előmentek a’ forma ruhájokban 
körül állott bányász nevendékek közepette, egy itt 
igen szokásban le’tő szép köszöntés hangzása Glück 
auf! Glück auf! Glück auf zárt-be. Erd. Hir.

F i u m e ,  martins Íjén. Telünket ez éven lágy
nak mondhatni, meJIy a’ szárazföldi szállításokat 
csak kevéssé akadályozza, mert a’ Károly város ’s 
Fiume közötti LudoHceán, az oily gyakor hófuva- 
tok e’ télén csak kétszer, ’s ekkor is csupán két, 
legfölebb három napra zárák-el a’ közösülést, mi
nél fogva naponként tetemes fa , rongy ’s doliány 
szálIíltátik városunkba Annál nehezebb vala azon
ban ekkorig a’ hajózok’ sorsa, minthogy a’ szünte
len uralkodó scirocco-k útainkat, ha nem veszélye- 
sítek is, legalább gyakrabban hátrálták; — egyéb
iránt, a’ mult december’ közepe táján dúlt viharok 
martalékaid esendő hajókat ’s embereket nehány 
lelkes hajósak’ példás bátorsága ’s fáradsága meg
mentvén, szerencsétlenség partvizünkön e’ télen 
nem történt.— Február’ ISkán,gyönyörű látványt 
nyujta lakosinknak az éjszakifény, melly mintegy 
esti 8 órakor kezdődve, majd két óranegyedig tar
tot t , midőn is Istria ’s Gyula-havasok feletti részo 
lassanként eltűnvén, középen egyre magosbra m ú
ló tűzoszlopban mutatkozott, s még tizenegy óra 
tájban is, mintegy megújulva, egesz pompájában 
vafa látható. — A’ baraczk-’s mondoiafák, a’ham*
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vazó szerdán beköszöntött langyos tavaszi napok 
óta virágzásnak indulván, kedves élvezetet nyújta
nak a’ csupán kopár sziklák’ ’s víz látásához szo
kott szemnek dús virágaikkal; bár gyümölcseiket a’ 
Bórának dúló lehelletc, molly negyed napja ma, 
hogy puszta bérczeinkről ih Öltve fodrozza Quarne- 
ro’ sötétkék’ habjait, még virágaikban meg ne sem
misítse! —• Az itten már több év óta div atba hozott 
újesztendői köszöntések* beváltása ez idén, a’ hely
beli kór - és dologház pénztárát 107 fit 20 krral 
szaporítá pengőben.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  A’ hatodik nagygyil
lés által kitett ezen történettudományi kérdésre: ,,M ily- 
lyen állapotban volt a' müipar és kereskedés honunkban 
az Árp áil és Vegyes házakból származott királyok alatt; 
mi t (irr ént fejedelmeink’ és törvényhozásunk’ részér öl 
azok’ elö/nozditásúra : mellyek voltak nagyobb emelkedé
süket hát ráitató akadályok ; véglete minő befolyások volt 
nemzetünk’ erkölcsi és értelmi k i f e j l ő d é s é r e f. évi 
martius’ lydikéig , mint kitűzött határnapig, következő 
jelinondatu n y o l e z  pályairat érkezett aluliéihoz :
1. lie thou still free and beautiful , and for Aloof from desola

tion !’‘ ......... ,H u n n i a /
2. A’ társaságnak valódi hatalma erkölcsi erejében van.
3. A’ múlt tükre a’ jelennek.
1. Ctenamur , tenues grandia. H o r. I. od. G.
5. Mars mezején drszszel küzdő eleink az iparra 

Nem voltak figyelők ? ’s épen csak honfiainkra 
Kell ’s lehet a’ henyeség’ mérges nyilait kilövellni.

3. Tota nocte laborantes nihil coepimus L n c. ő, ő.
7. Kés urdua, vetustis novitatem dare. /
3. — - — Non omnia grandior aetas

Quac fugiamus habet , sen's venit usus ab annis. 0 v i d. M e t.
E’ munkák a' mai ülésben előterjesztetvén, a’ j-eI- 

mondatos levélkék, bontatlanul az acatlewijának és Sclie- 
iius Lajos kir. tanácsos, prof. és tiszt, tag’ mint elnöki 
helyettes’ pecsétéivel lepecsételve, a’ levéltárba tétettek; 
1’ kézitalök pedig három, e1 végre választott rendes lág
ii ak adaltak-ki megvizsgálás végett. Meliyiké lesz a‘ 100 
irány jutalom, úgy a’ netalán határozandó másod, har
mad ’stl). mellékjutalom , a’ folyó évben tartandó Vi l l 
áik nagygyűlés fogja eldönteni.

II. Az ugyan lS35ben kihirdetett mathesisi kérdésre: 
„M u t a l t a s s a n a k - k i  a’ f e l s ő b b  a n a l y s i s ’ a z o n  
t a n í t in á n y a i , m e l l y e k  a’ m ti t u n o in á n y o k b a 
[ s e i en t i a e t e c l i n i c a e )  b e f o l y n a k ,  ’s a d a s s é k  
s i ó  n é p s z e r ű é n  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s o k ; ' 1 
mellynek határnapja Ilasonlóképen f. e. martius’ lOdike 
volt , az nap’ eltöltőig eg y  f e l e l e t  sem jöt t .

Pesten , a’ ni. tud. társaság’ kiagyiiléséből, mart. 
20. 1S37.

D. Schedel Ferencx, titoknok.
N A G Y B R ÍT A N M A .

A’ Times a’ szomorú tudósítást kapta, miként 
Davidson utazó Tombuktutól tizennégy napi járó 
földre meggyilkoltatott. Az egész tudományos Eu
rópát fogja érdekleni e' bátor férfinak szomorú sor
sa, kinek új utazási vállalata nagy remén) eket 
iíbresztett-fel. — Újabb hírek szelént Davidson úr 
csak kiiaboltatott.

Westminster választóji mart. 3kán a’ British- 
Coffee-Houseban tanácskoztak boroughjok képvise
lőségének mostani állapotjáró!. Fearou úr meghatá

rozni javaslá, hogy Westminster mind a’ két köve
tének (sir Francis Burdett és Evans) távolléte a1 
parlamenttől, most, midőn a’ reform előhaladásá- 
nak gátlása miatt heves csata foly, a’ reform ügyé
re nézve igen káros, az ország e’ fontos részének 
választó testületére nézve pedig lealázó. Westmins
ter, mondá Fearou ú r , a’ szabadsági csatákban min
dig legelői állott, most pedig egy képviselője sincs. 
Sir Francis Burdett ellen kemény panaszok hallat
tak , ki a’ szabadságérti küzdésben őszült-meg, ‘s 
most öreg napjaira hitehagyottá lön. Sir Francis Bur
dett múlt ülés óta,  betegség ürügye alatt, nem jár 
parlamentbe, ’s mult é\ ben a’ reformkérdések erán- 
ti viseletével választójinak nagy részét elidegenítet
te magától. Egy valaki említé, hogy sir Fr. Burdett 
összebeszélt Cb. Hanbury Tracy úrral, hogy hu - 
vét utánnig egyikök se szavazzon. Jones ezreths 
pedig mondá, hogy sir Fr.Burdettnek egyik Ián) a 
attya nevében írt Tracy úrhoz szavazataik kicseré
lése iránt, minthogy politikai véleményük külön
böző, de Tracy úr nem álloít-rá. Prout úr tudako
zó, miilyen a’ Tracy úr politikai véleménye? Jones 
ezredes feleié, hogy ő éppen olly reformer, mint 
maga Prout úr. Evans generálról kimélvébb nyilat
kozott a’ gyűlés; mert az ő reform eránti buzgal
ma kétséget nem szenyved, de spanyolországi pa
rancsnokságával, ámbár az ügy, mell) ért vív, igen 
dicséretes, olly kötelességeket vállalt-fel, mellyek 
parlamenti helyzetével össze nem félhetnek; ugyan
is két úrnak szolgálni nem lehet. Fearou úr javasla
ta , némelly szók lágyáfásával, elfogadtatván, az 
is meghafároztatott: hogy sir Fr. Burdettől politi
kai hitvallás, Evans generáltól pedig nyilatkozás 
kéressék az i ránt , ha spanyolországi parancsnoksá
gával megegyezhetőnek véli-e Westminster képé
nek további viselését a’ parlamentben.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
Az ehálasztó törvényt félrevetette a* követ

kamara mart. 7ki ülésében. Az általános \ itatás 
mart. Okán elvégeztetvén, mart. 7kéna’ tagok ál
tal javaslóit változtatások vétettek tanácskozás alá. 
Bugcaud generál azon indítványát, hogy a* ki fegy
veres kézzel támad-fel a’ kormány ellen, állapot- 
ját nem tekintve, hadi törvény elibe idéztessék v 
visszavette. Ezután a’ kérdés felett támadt vita, 
mell) ik változtatási javaslatról kell elébb tanács
kozni. A’ kamara Tirlet generálét halározá előven
ni, melly szerint ha polgárok ’s katonák együtt 
vétkeznek, mind hadi törvény «libt- lennének ál
lítatniuk. Tracy úr e’javaslatot tanácskozásba nem 
vehetőnek ’s a’ chartával ellenkezőnek nyilatkozta
tó. Ezt hevesen ellenzé Jaiibcrt gr. ’s beszéde gyak
ran félbeszakítatott. Beszédé, hogy Berlinben* 
Becsben ’s S t  Petersburgban a* síraszhurgi ju$yX
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ítéletét úgy tekintik, mint a' meliy a' franezia 
hadi fenyítéket meg fogja gyöngíteni; állítá 
hogy mind az, ki a’ kormány ellen fegyvert 
fog, ezáltal katonává leszen, ’s hadi törvények alá 
esik, ’s csudálkozását jelenté, hogy a’ fizetéses 
korinányi tisztek a’ kormány lágyságát még is igen 
szigorúnak találják ’s az opposiiio kegye után kap
kodnak. Dupin úr szólni kíván (Caimon ú r, alel- 
nök előliilése alatt vitatott e’ törvényjavaslat). Mó
lé gr. ministeri elnök kinyilatkoztatja, hogy a’ kor
mány nem fogadja-elTirlet generál javaslatát, mert 
az alkotvánnyal ellenkezik. Dupin úr nagy forrás 
közt a’ szószékre lép , Jaubert grófnak őt érdeklett 
szemrehányásirafelelendő.„tla követnek, úgymond, 
szolgainak kellene lennie, azért hogy fizetéses tiszt
viselő, úgy egy tisztviselő sem ülhet a'kamarában. 
Én főügy véd vagyok, ’s mint illyen e’ törvény t , ha 
elfogadtatik, szorosanteljesíténdem, ámbár igen ke
ménynek látom. Kitehetnek hivatalomból, de függet
lenségemről azért le nem mondok (nagy felindulás). 
Azon követ, ki tisztviselő, ha függetlenül szavaz, sok
kal nagyobb haszonnal szolgál a’ kormánynak, mint 
olly követek, kik földbirtokosok (Jaubert gr. is 
illyen) gyárnokok,’s mindent előre jóvá hagynak.“ 
Tirlet generál javaslata, miután Sauzet úr is elle
ne szólt, elmellőztetett. Bayarci úr azt javaslá, hogy 
az együtt vétkező katonák ’s polgárok elébb a’ ren
des törvényszék elibe idéztessenek mind, ’s ennek 
ítélete után a’ hadsereghez tartozó személyek ismét 
hadi törvényszék elibe álítassanak; de sem ez, 
sem Pataille úrnak azon javaslata, hogy a’ vétke
sek csak akkor kiilönöztessenek-el, mikor a’ hadi 
törvények is megsértettek általuk , nem fogadtatott- 
el. Miután Janvier úr indítványa is, miként az el
választás csak bizonyos megbatározott vétkekben 
történnék-meg, félrevettetett, a’ kormányi törvény- 
javaslat , a’ biztosság által javaslóit változásokkal, 
szavazásra bocsátatott. 420 követ volt jelen; fel
állás és ülve maradás általi szavazáskor szembetűnő 
többség látszott a’ törvényjavaslat mellett, de tit
kos szavazáskor ellene i l l ,  mellette 209 szózat 
volt, ’s két szótöbbséggel félre vettetett.

Mangino úr, Parisban mexicói ügyvivő, a’ 
Journal du Commerce lapjaiba eme levelet iktatta- 
tá: „Mexico, jan. tokén 1837, Míg az amerikai 
követ, a’ washingtoni kabinettől rá bízott követe
lések iránt, a’ mexicói kormánnyal alkudozott, az 
alatt felső California lakosai, Texas példájára, Me- 
xicótól függetleneknek nyilatkoztak, gyámolitatva 
négy amerikai hadi hajó á lta l, mellyek a’ csendes 
óceánon voltak, ’s fegyvereikkel a’ lázadást elnyom
ni akaró tiszthatóságokat visszaverték. A’ mexicói 
kormány ez esetről értesíttetvén, felvilágosításo
kat kért Ellis ministertől, ki nem csak felvilágosí

tást nem adott, de míg a’ külső minister jegyzéké
nek átvételét sem esmerte-meg. Nehány nap múlva 
ismét váiaszt kért a’ külső minister; Ellis úr pedig 
nagy sietve útlevelét kérte ’s ki is kapta. E’ sze
rint az amerikai követség némi hűtlenséggel hagyó 
ide a’ respublikát, ’s a' mexicói kormány is vissza
hívta követét Washingtonból. Most már az a’ kér
dés , az amerikai kormány, ministere ’s négy hajó
ja viseletét miként fogja kimenteni.“

A’ Charte de 1830 állítja, hogy a’ ministeri- 
um az elválasztó törvényt nem tette kabineti kér
déssé, ’s azért hogy félrevetette a’ kam ara, nem 
fog kilépni; mert ezzel csak a’hadi fenyítéket akar
ta megerősíteni, ’s a’ botránkoztaló eseteknek ele
jét venni, mellyekért ezután már felelettel nem 
tartozik.

r\’ Messager beszéli, hogy a’ szavazat követ
kezésének kihirdetése után , vive la charte ! kiálto
zás hangzott az ellenző padokon és karzatokon. A’ 
követkamara palotája körül összegyűlt csoportok 
így kiáltoztak: „Adná az ég , hogy kilépnének a 
ministerek!“ A’ követeket nagy tetszéssel köszön
te a’ nép. Golbery ú r, az ifjú Soult marquis és 
Mornay marquis, Soult marsai veje, ámbár bete
gek voltak , szavazáskor -még is a’ követkamará
ba kocsiztak. A’ mart 7ki ülés alatt Vanvres mai- 
reje délutánni 3 órakor a’ követkamara palotájába 
ment, a’ belső minister! kihívatta, ’s egy darabig 
beszélgetett vele, miután a’ minister visszament ’s 
a’ ministeri elnöknek valamit súgott. Ezt sok kö
vet észrevette, de a’ ministerek hallgattak az eset
ről.

Bugeaud generálhelytartó , azorani hadosztály 
parancsnoka, a’ hadministertől olly parancsot ’s 
utasítást kapott, hogy Afrikába megérkezvén , azon
nal vizsgálja-meg a’ ö iik  sorezred tisztjeinek vise
letét, kik Mers el Kebirben febr. ISkán, Clauzel 
marsai a’ eonstantinei táborozásról szóló jelentésé
nek némelly helyei iránt ellenmondást írtak-alá ’s 
bocsátottak közre a’ hírlapokban.

A’ Moniteur egy jelentést közöl a’ királyhoz, 
mellyben a’ belső minister Caraman hg. számára 
arany emlékpénzt javasol veretni illy felírással: „A’ 
Monsieur le Dúc Caraman, pair de France, pour 
son courageaux devouement á seconrir des soldats 
blesses. Expedition de Constantine, Afrique 1836.“ 
— „Caraman liget, úgy mond a’ minister, azon 
óhajtás vitte Afrikába, hogy honának használjon. 
Mint önkéntes nézője a’ eonstantinei táborozásnak 
osztozott a’ hadsereg veszélyeiben. Részt vett min
den bajokban ’s szenyvedte a'fogyatkozásokat. Ca
raman hg. viseletét e’ tekintetben nem csudálhatni, 
esmervén az ő magas érzelmeit. A’ hg. e’ táboro
zásban , hol minden lépten harczolni kellett, daczolt
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az arabok fegyvereivel, ápolta a1 sebeseket és ki
fáradtakat , maga hordta őket a" tábori lazaretba, 
ismét visszasietett a’ veszély helyére, ’s így vitéz 
katonáink közül sokat megmentett, kiket csak a1 
szükség és lankatság gyöngített-el.“

Parisban a’ most kezdődött műkirakásnál lát
hatni 1863 képet, 131 szobrászati, 37 építészeti 
m ívet, 61 rézmetszeményt és 36 kőnyomtatmányt.

Benyer urnák az elválasztó törvény ellen mon
dott beszédéből, melly a’ felhordott ellenző oko
kat mind összeíbglalá, noha az említett törvény 
sorsa már eldöntetett, még némelly kivonatokat 
közlünk. Miután a’ szónok nagy dicséreteket hal
mozott Dupin ú rra, ki tudománnyal ’s okossággal 
m utatta-m eg, hogy a’ franczia törvényhozásnak 
mindig a1 volt szabálya, miként az ugyanazon egy 
vétekért vádlottak egyszerre ‘s egy törvényszék 
elibe idéztettek, előadá a’ kivételeket, mellyeket 
e* szabály alól különböző időkben tettek, ’s most 
megújítani akarnak. „Szinte azt hinné, úgy mond, 
az ember, hogy a’ ministerek féltékenyek az előb
bi kormányok sikerére; bizonyosan így szóltak ma
gukban: Fia az eleii} észettet már vissza nem állít
hatjuk is, valamit mégis csak tegyünk. Illy érzel
mekkel eltelve, elődeiket mintaként tartva szemeik 
előtt, megsérteni próbálták a’ közös jogot, melly 
nekik védőr gyanánt szolgálhatna. Gyász lapok ny i- 
tattak-fel történetink könyvében; szomorú emlé
kei hozattak fényre törvényhozásunknak. Ennyi 
megvetendő teremtmények előszámlálása nem ma
rad haszon nélkül. Megtaníthat minket, hogy mi
dőn a’ társaság a’ pontra jutott, mellyen mi most 
állunk, midőn az értelmes ég minden ősz ályokon 
keresztülhatolt, a1 létezés egyenlősége elérelett ’s 
az egyetemi és külön érdekek védelmezése köz 
szükséggé Ion, — akkor már az erőszak haszonta
lan ’s \eszélyes. Tekintsiik-át a’ közelebbi 50 év 
történetét, ’s mondjuk-meg a’ nemzetnek , hogy e’ 
szerencsétlen évkönyvekben egy gonoszság sem jő- 
e ló , mellvnek haszna lett volna, egy marészlet 
sem, melly czélt ért, ’s egy Összeesküvés sem, 
melly czélra vezetett volna. XVI. Lajos kivégzé
sének bűne talán elölte a’ királyságot? Az 1820 
fehr. I3kán (mikor Berry hg. meggyilkoltaték) ki
ontott vért, úgyszólván nem szedte-efel’snem tar
togatta - e - meg a’ nemzet ? Sikerült - e valamelly 
összeesküvés? Tudtok-e csak egyet, melly az ősz-' 
szeeskiidtek gondolatának megfelelt volna? Egyet 
sem! Azért is esmerje-meg a’ nemzet, hogy a’ 
társaság mostani állapotában az utálatos gonoszsá
gok , ha bosszúból követtetnek is e l , haszontala
nok ; értse-meg a’ kormány, hogy elődeiknek jog
sértéseik, miket nekik irigylenek, semmit sem 
használtak. Azt mondják a’ ministerek, hogy ak

kor a’ statushatalomnak védclemeszközei voltak, 
meliyek most hiányzanak. De mondják-meg hát 
azt is, az igazságtalan törvényhatóságok mit hasz
náltak a’ kormányoknak. A’ hadi, revolutiói tör
vényszékek , különös biztosságok, mit é rtek , mi
nő erőt adtak a’ statushatalomnak? A’ kormány 
erős, ha jó elvre támaszkodik, kivált pedig ha 
hű marad az elvhez, mellyből létezését vette. El
lenben ha valamelly kormány elve rossz, ha lé
tezésének elvétől eltávozik, akkor a’ hasztalan tör
vényhozás homályos találmányai hiú segédeszkö
zök egy lényében megrendített statushatalomra néz
ve. Fenhangon hirdeti a’ múlt kor, hogy minden 
kormányok önmaguk támadták-meg magukat, ha 
elvök semmit sem ért, vagy attól eltávoztak. A’ 
nemzeti convent maga ölte .meg magát, a’ rémítés 
elvét választván - k i, ‘s gonoszsággal borítván-el 
az országot. A‘ directorium lerontá elvének alapját 
a’ különféle törvényhozó testületekben, ’s azért 
döntetett-le olly könnyen, midőn azt ama büszke 
katona lábával megérintette. A’ császárság, e’ na
pon (brumaire 18kán) erőszakra alapítva, melly 
el nem fogadható elv, csak a’ győzedelem szavára 
élt, ’s elenyészett szemeink elől, mihelyt a’ győ
zedelem hűtlenné lett hozzá. (A’ centrumból egy 
szózat: „Hát a’ császárság után ?) Oh, arra is rá 
jő a' so r; miért nem rnondanék-meg mindent ? A’ 
tárgy fontossága minden visszatartózkodást kizár. 
Miért -bukott-meg a’ restauratio? Azért mert hűt
lenné lett elvéhez. Nem fogta-fel eléggé, minő bel
ső viszonyok vannak azon politikai e lv , mellyen 
hatalma nyugvék, és a’ nemzet jogai közt. Theo- 
retikus politikusok tanácsa után já rt, ’s azon nap 
enyészctt-el, mellyen kivételi -rendszabályokhoz 
akart nyúlni. Ekkor hirtelen vihar támadt, ’s a’ 
thrón éjbe siillyedt-le. A’ júliusi revolutio óta ne
hány nagy nemii feilobbanásunk volt; reformálni 
akartuk a’ büntető törvényeket, ’s eltörleni a’ ha
lálos büntetést. De csakhamar előjöttek a’ hátralé- 
pések. így szóltak hozzátok (a’ septemberi törvé
nyek vitatásakor): „Ma a’ juryt titkos szavazásra 
kötelezitek, ’s a’ hét szózattal öt ellen (ezelőtt nyolez 
kellett négy ellen) hozott Ítéletet törvényszerűnek 
nyilatkoztatjátok, jót állunk érte , hogy Franczia- 
ország mentve, ’s minden veszély ellen biztosítva 
leend.“ Mit felelt a’ straszburgi jury? Ezt: Illy 
csekély óvakodás haszontalan ! Jury törvényetek si
kereden volt egy nagy fontosságú esetben; felmen
tést kaptatok, mellytől még ma is reszkettek. Az 
elválasztó törvénytől se várjatok többet. Már csak 
az is nagy erkölcsi baj, hogy c’ törvény javaslatba 
hozatott. Nyilvános a’ panasz, hogy az ország fen- 
álló intézvényei eránt nincs tekintet ’s tisztelet a’ 
nemzetben. Hát az új törvény mit teszen? Azt
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mondja a’ népnek, bogy a’ kormány nem bízik a' 
jury hoz. És mi a' jury í A’ saját ügyében Ítélő or
szág. Es így a törvény micsodái Felszólítása a 
nemzetnek, hogy' önmagához ne bízzék. Bármelly 
elmés fordTilatokat teg) etek , még is \ iíágos ma
rad , hogy törvényjavaslatotok az országgali elége
detlenségből és bizodaiom hijányából eredt. Nem 
láljátok-e, hogy elválasztó javaslatotokkal azt sérti- 
tek-meg, mi az emberek közt legszentebb , legszük
ségesebb — a' törvényszék méltóságút, és a1 bíró 
ítélete eránti tiszteletet. Az erkölcsi rendetlenséget 
akarjátok gátolni törvényiekkel^ Tegyük-fei, a’ 
straszburgi lázadás előtt már megnyertétek e’ tör
v én y t; akkor két felé kezdetett volna a’ per; a 
ju ry , meglehet, eitelv e azon érzelmekkel, mellyek- 
lől féltek , felmentő Ítéletet hozott, a* hadi törvény
szék pedig a’ vádlottakat, meglehet, h.dálra ítélte 
volna. Ekkor egy városban egyszerié két kapu fo
gott megnyitni; itt gyászmars a' halálra vezetett 
katonák e lő tt; amott a’ felmentetteknek és bírák
nak diadalma ; — ez leheíe törvényiek következé
se! Tegyük-fel továbbá, illyes esetek egynéhány
szor történnének az országban, mi lenne majd az 
igazságból és fenyítékből, mellyel megőrzeni akar
tok ? Ha a1 hadi törvén) székek tisztjei megítélnek, 
az esküitek felmentenek, mit fognak gondolni a’ 
katonák illy törvényhatóságról í  Nem fogják-e hó
héroknak tartani a’ b irákatí^— Hasonló kemény 
kifejezéseket találunk Berrycr úr beszédének töb
bi részében is, mellyel ő a’ nyilatkozással rekesz- 
tett-be, hogy minden esetre jobb lenne ink .bb 
Bugeaud és Tirlet generálok javaslatát, miként 
minden vádlottak , a’ polgárok is, haditörvényszék 
elibe idéztetnének, mint ez oktalan, politika elle
ni ’s gyakorlatba v’ehetetlen törvényt, fogadni-el. 

N ÉM ETO R SZÁ G .
^  Baden nagyherczegség országgyűlését Carlsru- 

heban mart. 9kén következő thrónbeszéddel ny i- 
totta-meg a’ nagyherczeg: „Nemes urak ’s kedves 
barátim ! Kormányra léptem óta negyedikszer látom 
az urakat körülöttem összeg) ü lve, és még egy or
szággyűlést sem M) itottam-meg olly kedvező kor- 
ii) öletek közt, mint e’ mostanit. A’ fejedelmei ’s 
népei egyetértése és koltsönös bizodalma által erős 
Németország a’ szövetség védelme alatt éldeli a’ 
béke áldásait, melly még sok időre látszik bizto
sítva lenni. A’ nagy herczegség áraljában v irágé  jó
létnek örvend. A’ német várnegyesiilethez járulá- 
sunk nem esalta-meg várakozásinkat, ’s mind job
ban fejledeznek a’ nagy szabad vásár hasznai. 
Külföldi *s honi tőkepénzek nyereség« sen adattak- 
k i , új hasznos fogl la osságokat létesítettek, ’s az 
iparnak magasb utakatn) itottak. Mindezekről, múlt 
évi utazásomkor, szemetesen győződtem-meg. A’

szívesség, mell) cl ekkor minden helyen fogadtat
tam, a’ szeretet és hűség bizonyságai, mcllyeket 
mindenütt tapasztaltam, mélyen keblembe vannak 
nyomva. Házamban szomorú ’s örvendetes történe
tek v áltották egymást. Múlt országgyűlés óta a’ tör
vén) hozó biztosság időszaki gyűléseiben a’ bünte
tő törvény javaslatával foglalatoskodott. E’ nehéz 
és nagy munkát lelketlen volt még eddig elvégezni; 
de , mennyire az alaposság ártalma nélkül lehet, 
siettetni fog elvégzése. Az igazságszolgáltatás iránt 
több rendeletek tétettek , mellyeknek állandó sike
re részint az urak megegyezésétől függ. Igazságmi- 
nisterem által más törvényjavaslatok is fognak az 
urak elibe terjesztetni, ’s azokat figyelműkbe aján
lom. Köz jövedelmeink állapotja kedvező. Ismét 
ii) njt eszközöket az adó kev esítésére, és részint új 
’s hasznos, részint szükséges rendkívüli költségek
re. Mindenek felett jog és illendőség látszik paran
csolni a’ személyes érdemlés és osztályok adójának 
tov ábbi leszálítását, mi csak a1 folyó pénzügyi idő
szakra volt megállapítva. A’ vámegyesületi tör
vényhozás javítása és egyforma végrehajtása iránt 
fontos lépések tétettek a’ müncheni congressusban. 
Elő fogom terjesztetni a’ törvényes határozatokat, 
meilyek a’ közös érdekért egyező akarattal tétet
tek. A’ belső igazgatásban egy , a’ nag) herczegsé- 
gen keresztül építendő vasút tervét biztosság által 
kidolgoztattam, és ez iránt tapasztalt ’s az ország 
érdekeit ismerő férfiak véleményét meghallgattat
tam. E’ tárgyra ezután is különös fig) elmet fordí
tandók. A’ statusszolgák jogait illető törvénynek 
némelly változásokra van szüksége, valamint a’ 
községek alkotvanyát illetőnek is , a‘ nagyobb vá
rosok beli választásokat érintő hátúi ozataira nézve. 
E’ czélra törvényjavaslatok fognak az urak elibe 
terjesztetni. Nemes urak ’s kedves barátim, re
ményiem hogy az urakat tanácskozásuk elvégzése
kor éppen olly érzelemmel fogom elbocsáthatni, a’ 
miilyennel most köszöntöm.“ — A’ szeretett feje
delmet háromszor ismételt, szíves éljen! kiáltás fo
gadta a’ karok teremébe léptekor, ’s kísérte eltá- 
voztakor, útjában az összegyűlt nép is mindenütt 
örömkiáltással üdvezletfe.

Regensburgból mart. 2kán ezeket írják : A’ 
gőzhajózási társaság tegnapi gyűlésében meghatá
rozta , hogy ha a’ most épülő hajó próbautjai sze
rencsésen üíéndnek-ki (min nem is kételkedhetni) 
két nagyobb hajó építessék, meilyek innen lefelé 
Einzig, az először épített kisebb hajó pedig felfelé 
Ingoslstadtig vagy Donauwörthig, járjanak. Az 
utolsó helytől Uhuig menni, mindaddig Jehetlenség 
marad, míg a’ sok helyen csekély ’s nem bátorsá- 
gos folyam nem szabályoztatik. Ausztriából jövő 
tudósítások kedvre ’s munkásságra élesztik a’ tár



( 19* )

saságot; ugyanis az hallatszik onnan , Irogy a’ be
csi gőzhajózási társaság két új hajót építtet, Mécs 
és Linz közt járandót. Ez utolsó szeme a'közép Eu
rópát kelettel Összekapcsolandó nagy láncznak.

BELGIU3Í.
A’ belga egyetemek tanuíójinak száma így áll: 

a1 brüsseli szabados egyetemben van 300 tanuló; 
a’ genti statusegyetemben 150; a’ löweni kath. 
egyetemben 350; a1 lüttichi statusegyetemben 379.

SP A N Y O L O R SZ Á G .
A* febr. 24ki cortesülésben Olozaga úr felolvas

ta az új alkot vány tervét, melly 13 czímből, 79 
czikkelyből és két toldalékból áll, illy bevezetés
sel: „A ’ nemzet, fensőségértél fogva, megvizsgál
ni akaró a1 Cadixban 1812 mart. 19kén kihirdetett 
politikai alkotványt, ’s az elvégre összegyűlt egye
temi cortes következő alkotványát állapítá-meg a’ 
spanyol monarchiának.“ A’ legfontosabb pontok 
ezek: 2dik czikkely. Sajtószabadság esküitek tör
vényszékével. 3 czikkely. A’ polgároknak ké
relmi jog a1 corteshez és királyhoz. ÍJ . czik. A’ 
nemzet kötelezi magát a’ katholika vallás, mellyet 
a’ spanyolok vallanak, istentiszteletének és szol- 
gájinak tartására. 13. czik. A’ cortes két törvény
hozó testből áll, mellyeknek hatóságai egyenlők: 
senatusból és követek gyűléséből. M. czik. A’"so- 
nalorok szama |  részét teendi a’ követek számának. 
15 czik. A’ senatorokat a1 király nevezi, a’ tarto
mányok cortesköveteinek választóji által előadandó 
háromszorta több jeleltek közül. 17. czik. Senator 
csak spanyol és negyven é\nél idősebb lehet, ’s 
a’ választástörvényben szabott vagyonnal és egyéb 
tulajdonságokkal kell bírnia. 19. czik. A1 senatori 
méltóság fizetés nélküli ’s holtig tart. 21. czik. Mind
egyik tartomány legalább egy követet választ 50 
ezer lélekre. Egyenes választás. A’ cortes évenként 
összegyűl. Követek 3 évre választatnak. 29. czik. 
Ila a‘ király valami módon nem lenne képes kor
mányozni, rendkívül gyúl-össze a’ cortes. 37. czik. 
A1 király 's akármellyik tön  ényhozó test tehet kez
deményt a’ törvényhozásban. A’ pénzügyi törvé
nyeket elébb a' követek elibe kell terjeszteni. 40. 
czik. A’ király erősíti-meg ’s hirdeti-ki a’ törvé
nyeket. 48. czik. A’ királynak különös törvény ál
tali meghatalmazásra van szüksége, t) hogy7 a1 spa
nyol birtoknak vaíamelly részét eladhassa, áten
gedhesse vagy7 elcserélhesse; 2) hogy idegen sere
geket bocsáthasson az országba; 3) hogy7 megtáma
dó szövetséget, kereskedés és idegen hatalomnak 
adandó segedelmek «ránti egyezéseket jóvá hagy
hasson ; 4) hogy az országból eltávozhassák; 5) 
hogy megbázasodhassék, ’s azon alatta levő sze
mélyek házasságiban , kikre a’ thiónörökség néz,

megegyezhessék. 51. czik. Spanyolország thróno- 
röksége az elsőszülöttség és képviselőség rendje sze
rint fog menni, úgy hogy az idősb ág az ifjabbat, 
ugyanazon ágban a* közelebbi íz a’ távolabbit, ugyan
azon ízben a’ férfi nem a’ nőnemet, ’s ugyanazon 
nemben az idősb személy az ifjabbat, mindig meg
előzi. 52. czik. Ha II Isabellának törvényes mara
dékai kihalnak, az előadott rend szerint testvérei, 
’s nagy7báttyai, attyának fi és nő testvérei, ’s ezek
nek törvényes maradékai fognak következni, hogy 
ha ki nem zárattak. 53 czik. Ha az említett ágak 
mind kihaltak, a’ cortes a’ nemzethez illő új kine
vezéseket teend. 54 c/.ik. A’ cortes kizárja a’thrón* 
örökségből azon személyeket, kik az uralkodásra 
alkalmatlanok, vagy7 ollyunit te ttek , miért a’ koro
nához váló joguk elvesztését megérdemlik. 55 czik. 
Ha asszony7 uralkodik, férje semmi részt se vegyen 
az ország kormányzásában. 56 ez. A’ király I l ik 
évének túlhaladtáig kiskorú. 57 czik. Lía a’ király' 
nem képes kormányozni, vagy a* thrón megürül, 
’s a’ legközelebbi thrónörokos még kiskorú, a’ cor
tes nevez regensséget, egy7, három vagy Öt személy
ből állót. 59 ez. A’ regensség a’ király minden ha
tóságaival hír. 62 ez. A1 ministerek senatorok ’s kö
vetek is lehetnek. Mindegyik tartományban legyen 
cgyr tartomány i biztosság. Mindegyik hely tisztha
tósága a’ lakosok által választatik. 72 ez. A’ kor-^ 
mány a’ jövedelem ’s költség budget jót évenként 
a’ cortes elibe terjeszti. 76 ez. A’ szárazi ’s tengeri 
erő mennyiségét éhenként a’ cortes határozza-meg 
a' király javaslatára. 2 pótlék czikkely7. A* tenger- 
túli birtokok különös törvények szerint kormányoz
tál na k.

Madridból febr. 25kén ezeket írják: „Napon
ként világosabban mutatkozik a’ ministerium meg- 
hasonlása, és a’ köz igazgatásban uralkodó zavar. 
Minap a’ cortesben előjött panaszára azon tisztek
nek, kik hét hónap óta nem kaptak zsoldot, Mjen- 
dizabal úr azt állító, hogy mindegyik tisztnek, a’ 
ki nem játékos, ígész zsák ezüstje lehet. Most 
pedig a’ hírlapok egy levelet közlenek az igaz- 
ságministertől, ki a’ pénzügyi ministernek írja, 
hogy a’ törvény széki tisztviselők több hónap óta 
nem kaptak fizetést, az altisztek már megszöktek, 
’s ha korán nem jő segedelem, be kell zárni a’tör
vényszékeket. „ E z t , úgymond levele végén , kirá
lyi parancsnál fogva jelenteni exceádnak , hogy e’ 
minisferiumról is gondoskodjék ’s a’ többiekkel 
egyenlő állapotba helyezze.“ Valamennyi törvény
székhez megküldetett e’ levél, ’s egészen nyilvá
nossá. lón. — A’ hadminister Narvaez generált a’ 
cortes előtt azzal is vádolta, hogy kinyerontott egy 
királyi parancsot, mellynek titokban tart, becsü
letszavára fogadta. Narvaez a’ febr. 24ki Castilianó-
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ban válaszold, hogy most is kezében a’ parancs, melly- 
nek titokban tartását Ígérte, ’s nem azt bocsátotta 
közre. „Ő excja tehát, így nyilatkozik tovább, czu- 
dar ’s gyalázatos módon hazudik; ezen kívül úgy is 
viselte magát, mint semmirekellő, egy távollevőt 
’á foglyot megbecsteienítni akarván ; mert ha Rod
riguez Vera úr valamit értene a’ becsületes férfi tu
lajdonságaihoz, fogná tudni, ho^y a’ fogoly becsü
letét is tisztelni kell az Ítéletig. Ő Exceája hazudott 
a’ nemzeti gyűlésben, ’s a’ minister és becsületes 
ember legszentebb kötelességei ellen vétett/4 — 
Almodovar gróf bizonyosan hadminister leend. A 
cortes elibe febr. 22kén (erjesztett budget szerint a’ 
költségek 1939 millió 3C0 ezer 795 reálra, a’ ren
des jövedelmek csak 800 millióra mennek. Mendi- 
zabal úr igéré az eszközök kimutatását is, mellyek- 
kel a’ hijány fedeztethetik. Febr. 24kén átadta a’ 
pénzügyi biztosságnak a’ nemzeti adósságokat, kér
vén azoknak mielőbbi megvizsgálását.

Quiroga generál azért mondott-le Arragonia 
főkapitányságáról, mert a’ kormány áltatnomgyá- 
molítatolt, s többé semmiféle parancsnokságot nem 
akar felvállalni. Helyette főkapitánnyá ’s a’ közép
ponti sereg vezérévé, Oraa generál, ki sokáig feje 
volt az éjszaki sereg főtiszti karának, neveztetett. 
D. Narciso Lopez elmozdítatott Cuenca tartomány 
főparancsnokságától, azért hogy midőn hadi kirán
dulást te tt, a’ Cuencába száműzött Narvaez gene
rált nevezte helyettesévé.

Madridi febr. 27ki tudósítások szerint a’ mi
nisten elnök egészségéről már nyugtató lag szói az 
orvosi jelentés. Almodovar grófnak hadministerré 
neveztetése hivatalosan még nincs kihirdetve; mint 
mondják, nem is akar addig belépni, míg Lopez 
a’'kabinetben ül. Mendizabal úr kilépése isbizon) os- 
nak látszik, noha őt a’ Gortcsben ötvennél több kö
vet pártolja, kik a’ pénzügyi ministerial mindnyá
jan segedelmet húznak. Cataloniában uj veszteség 
érte a’ királyné fegyvereit.Leridából jelentik , hogy 
900ember, Olivier ezredes vezérlése alatt, szállt- 
mányt kísérvén, Cervera és Penyadella közt febr. 
ISkán, Tristan) nak számosabb bandáji által vélet
len megtámadtalott. A’ christinók megszaladtak, 
sok elesett közülök, egynéhány elfogatott.

Gomez generál agyon lövetését azon hírlapok 
is , mellyek eleinte hiresztelték, alaptalannak nyi
latkoztatják , megjegyezvén, hogy Ítélet még nem 
hozatott ellene. —  Almodovar gróf Vera úr hely é-̂  
be hadministerré neveztetett.

A’ Journal des Debats múlt számban közlőit 
czikkelyéhez: A‘ bunyoli szerencsétlen ütközetben 
sok a’szomorú tanulság, mellyek bői legalább hasznot

kellene húzni. A’ valenciai carlisták az ellenség osztá
lyainak közeledésére mindig elszaladtak , de most 
már szabályos csatarendben állnak szemközt a’ ki
rályné jó hadseregének osztályával, jobb hadi állást 
vesznek maguknak, mint a’ rendes seregcsapatok, 
’s ezeket tökéletesen megverik. Valencia lakosit még 
nem lepte-meg illy nagy rémülés; a’ tiszthatóság 
mindent elkövetett megnyugtatásukra; a’ hadi ’s 
polgári kormán) zó , a’ fegyvérző ’s védő junta pro- 
clamatiókat bocsátottak-ki; hírnökök küldettek a’ 
többi seregcsapatok parancsnokaihoz; Grases gene
rál rimánk odva kéretett, e’ köinyületek közt ve- 
gye-át ismét a’ parancsnokságot, meüyről lemon
dott, ’s feledje-el a’ ministerium elleni boszuságát, 
ki erre hajlott is, ’s ideiglen parancsokat adott-ki. 
Forcadell azonban nem vala képes győzedelm^nek 
hasznát venni Valenciától nyolez órányira Chivaig 
nyomulván, gazdag zsákmányával Cenia hegvei felé 
fordult, megelégedve azzal, hogy kirándulásának 
czélját elérte, útjában még egy kis csatát is ny ert a’ 
sorezredek ellen, honának szerencsétlenségére, ’s 
magát a’ félelmes Cabrera méltó helyettesének bi
zonyította. E’ sajnálkozást érdemlő esethez még 
azt keli adnunk, hogy a’ carlisták Manchába ütésé
nek híreolly aggodalomba ejté Madridot, hogyott 
már remegve várták ezeknek a’ főváros ellen nyo
mulását, sőt azt is hitték, miként D. Carlos hadse
regének egy része az Ebrón átkelvén Madrid felé 
siet. Fájdalommal kell megesmernünk, hogy illy 
kettős véletienség minden pillanatban történhetik, 
ha a’ kormány egész erejét ’s Spanyolország min
den segédforrásait össze nem szedi a’ hadsereg job
ban szerkesztésére és a’ carlista bandák elenyészté- 
sére.44

TÖRÖK ORSZÁG .
A’ Times konstantinápoli levelezője J. Bell 

úrtól a1 sebastopoli veszteglőből, Vixen hajóról, jan. 
tjén vett eme levelet közli: „Oct. 24 ’s 28kán e’ 
hajóról költ leveleimben környiiletesen megírtam 
az itteni dolgok állását egész a’ jelen pillanatig. Az 
óta csak a’ történt, hogy Stockeoski admirálhoz in
tézett kérésemre megengedtetett Ajáx hajót elhagy
nunk , és Vixen hajóra jönnünk, mellyen nagyobb 
kényelmem leend, noha az igen nehezemre esik, 
hogyr szobámból 28 napig kimennem nem szabad ; 
ezt a’ veszteglés szabja, ’s e’ felett még társul egy 
orosz tisztet is tolt nyakamra. Child kapitánynak 
Lazareff admirálhoz intézett követeléséhez képest, 
orosz alafát kapunk, melly azonban három negyed 
résszel kisebb mint az angol matrózoké; de azért 
míg pénzünkben tart, jól fogunk élni. ’saf.

Kiadja K u l t s á r  A. —  Szerkezted G ál v á c s y. Zöldkertutcza 4 - 9 ^  sz.
Nyomtatja T r  a l t  n e r - K á r o l y i ,  Uralt úlczája 6 12 szám alatt.
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T r a t t n e r  és K á r o l y i  Könyviiyomtató- Intézetében Pesten
megjelent :

I  a  s  ?  a  r

t ö r v é n y k e z é s i  S z ó tá r .
Ara borítékba fűzve 30 kr. pengő pénz.

Szeretett Hazánk két utóbbi Torvén} hozásai, honi nyelvünk, és ezzel szoros elválhafat- 
lan kapcsolatban létező Nemzetiségünk előmozdítására, a1 Magyar bang használatát a Fő Méltó
ságú Magyar királyi Knriára is , elsőbb ngyan a’ feljebbvitt, azután pedig a’ lefolyó Perekre 
nézve is behozván: É^Ö M c I lÓ S c íg ’l í  Ik lr á ly Ü  lá.eaüii8 : nehogy ezen nevezetes válto
zással, az eddig meg nem határozott Magyar Törvénykezési kifejezésekből az igazság kiszolgál
tatására habozás, bizonytalanság, határozatlanság, és így a1 Törvénykezésnél, mindeneknél leg
ártalmasabb homályosság báromoljon : szükségesnek látta n 9 Ifjliig 'yíll*  T T Ö r v é n y lL e z é s i  
m esterszavak  rendes meghatározását. Mivel pedig ezen fáradságos , a1 közjóra azonban 
annyi boldogságot árasztó munka csak úgy érheti kívánva óhajtóit sikerének valódi foganatját, 
ha közhírül tétetvén, mind az Alsóbb Hírűk, mind az Ügy viselők, Perlő Felek, és minden egy- 
gyes Honfiak a’ legfőbb Törvén} székek által használandó mesterszavak megbatározott értclmö- 
ket, egybefoglalva, minden további fáradság nélkül könnyen fellelhetik ; a1 fenn tisztelt Fő Tör
vényszék dicséretes hazafiúi tülekedését , egyszersmind azzal is tetézte: hogy ebl>eli Munkuiatja 
kinyomtatását keg} esen megengedni méltóztatott.

Midőn tehát ezen minden valódi Hazafi forró keblében, imádott Fejedelmünk, Hazánk 
A ttyai, és rendes Fő-Biráink iránt méltó liszteletet és öröklő bálaadó érzést gerjesztő Munkát 
a’ Magyar Közönség eleibe hocsájtani szerencsénk vagyon: 'eg) szersmind el nem hallgathatjuk 
forró óhajtásunk* kijelentését: hogy anya nyel vünknek ezen új diadalma szeretett Hazánk czél- 
zott boldogságára napról napra inkább inkább kifejlő virágain mentői érettebb gyümölcsöket 
hozzon. 0 )

Heckenast Gusztáv
pesti könyvkereskedőnél ( váczi utcza 39. szám)

épen most jelent meg és találtatik :

A’ to lié i Hetes
dohány  t e r m e s z t é s n e k

hosszas tapasztaláson épült
r ö v i d  l e

némelly hasznos útmutatásokkal, 
i r t a

t. Bálkai és Lövői
B  á t  k y  K á r o l y  

alsó Bahason.
Srél Pcs». 1817 fűzve 10 kr. peng. (3)

Második félesztendő. 1837.
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Meclienast CJiaszáíW, Eggenberger József és 
Haitiében líonrád A. könyvkereskedéseikben

m e g j  1 e n t :

Nemzetek’ Története’ tára.
I. kötet.

Anglia története.
Első füzet.

Irta K o v o a ó c zy  M ihá ly .
Az előfizetési árt 3 forintal pengő pénzben, csak rövid ideig szándékozik a1 kiadó meg

fagyn i, azontúl bolti ára 4 forint 30 kr. leend. Az egész két kötetből álló munka rövid idő 
múlva hagyándja el a’ sajtót. (1)

( 1 )  Pakfong- hirdetmény, a ’ cs.
kir. privileg. Pakfollg e rC Z lllU  rak helye
Frank Ferencinek Becsben  (untere Brenner- 
Strasse Nro 1133) ajánlja a’ jelen debreczeni vá
sárra a’ főnemességnek , a’ főtiszt, papirendnek 
’s a’ tisztelt közönségnek kézm űveit, mellyek 
igen illendően szabott áron ezüst pénzben árui
tatnak. A’ Debreczeni vásárok alatt sátora van 
a’ bécsi útczában. — Az igazi pakfong hasonló 
a ’ 12 latos ezüsthöz, a’ hamis ellenben feketés 
és vereses sárga lesz *s könnyen törik. Különö
sen figyelmezni kell ezen bély egre : Pakfong-

„ Frank, mellyel rajta világosan láthatni. Egé
szen újonnan találtatnak: fogorvosok számára 
műszerek, fogkefék, valamint ruhakefék, fodo- 
ritó és zsebbeli fésűk; új szabadalmas levél 
mellett árult asztali eszközök, minden figyelem
re méltók tartósságukra nézve; kávémasinák, 
inellyekben a’ kávé 10 perez alatt megfő; főző
inasina vadászkedvelők számára 12 for p. p. do
bos- és kapus-pálezák*; formaruha gombok; kar
dok uraságok számára, fejéren ée megaranyoz- 
v a , ’s a’ legújabb Ízlés szerint: vadászkések ’s 
más vadászati eszközök , uj alakú kímélő gyer
tyatartók, asztali gyerty atartók, mindenféle ne
műek ’s igen olcsók, platina gyújtó és füstölő 
masinák, argant függő és asztali lámpák, rajzo
ló eszközök, czirkalmak és mértékek , minden
féle egyházi készületek, egész asztali service, 
mosdó medenezék és minden lehető toillette tár
gyak, játszó, és úti képórák. Játszó miiveket 
óra nélkül magokban is kaphatni. A’ fent ne
vezett tárgyakon kívül lószerszámok is találtat
nak nálam nagy mennyiségben; továbbá öntöző

fürdőkészületek, mellyek hasznukra nézve fi
gyelmet érdemlenek ’s melly ékből egy megte
kintés végett ki van téve. Darabja 25 for. p. p.

Reményiem a’ tisztelt Közönség’ kedvezé
sét, ás legbuzgóbb tülekedésem fog lenni: ma
gamat Hazámban is a’ több évektől fogva irántam 
mutatott bizodalomra mind inkább érdeniesifni.

Az ó pakfong harmadrész árrán beváltaid:; 
valamint mindenféle előrerendelcsek elfogadtat
nak és legpontosabban teljesítetnek (2)

(1) Tűzi viz fecskendők mív-
helyenek Illrdetese. Pesten az ország
úton 647dik szám alatt maga a’ jelentő , ’s a* 
műhely tulajdonosa közhírré teszi: hogy nála 
3— 16 akó vizet tartó fecskendők készen talál
tatnak, melly ek a’ viz sugárt szakadatlanul e’ 
következő arány ban lövellik ki: a ) Egy bárom 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 7 öl magasság
ra lövell, ennek ára 30 for. pengő pénzben. -— 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendő, 
belülről kibéllelt, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a’ benne találtató v izet M) öl tna- 
gosságra lövelli 4 perczenet alatt, kerül 80 for. 
pengő pénzben c ) Egy' hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak n á la ’6 ,  8 , 10, 12, I I ,  16 akó vizet 
tartó kocsira hely beztetelt fecskendők: mellyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arány ban lö
vellik k i:

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 ako vizet, 
10 ölre; ára 220 forint pengőben. — 8 akót 
tartó 5 per, a. 8 akó v\, 12 ölre; ára 210 for.
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p. — io  akót tartó 5 per a. 10 akó v ., 14 öl
re ; ára 260 for p. — 12 akót tartó 5 per. a. 
12 akó v., 15 ölre; ára 2S0 for. p — 14 akót 
tartó 5 per a. 14 akó v., 16 ölre; ára 320 for. 
p. — 16 akót tartó 5 per a. 16 akó v., 17 öl
re ; ára 400 forint pengőben.

A’ megvett fecskendőkhöz oily szer is -ada
tik , meliy által a’ kemény hidegben befagyott 
csőket és vizi sarukat 4 perczenet alatt felen- 
gefztelni lebet, ’s igy azokat minden akadály 
nélkül használni a’ viz kilövellésre.

\ '  fentebb említett helyen minden nemi! 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
agy nem különben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak, a’ megrontsoltak pedig ja 
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , septeinber- 
ben 1837. iV. Rem ekházy K ároly  ,

a’ fentebb említett tűzi vizfecskendők 
műhelyének tulajdonosa. (3)

( ! )  Deákok számára tartás és
szállás ajánlás. A’ most jövő oskolai év
re , Budán a' várban, közel az oskolákhoz lako
zó több rendű családok, kívánnak deákokat fel
venni — alkalmatos szállás, tartás, mosás, jó 
rend ajánltatik, különben a1 német nyelv diva
toz, mell} ről való utasitást S z ig li Ferencz vas
árus a1 várban szives készséggel adni fog. (2)

( l) Haszoilberles. Fáy Ignácznak %
pomázi birtok része a’ hozzá tartozó épületekkel 
eg}iitt, a’ jövő 183Sdik évi új esztendő naptól 
kezdve hat esztendőre haszonbérbe kiadandó. 
Az árverés e’ végett e’ fol>ó esztendei October 
hónap Okén délelőtt, fog lnl} hen Pomázon tar
tatni. Addig is az árenda feltételei, és birtok 
mennyisége felől tudakozódhatni Pesten Fáy 
András táblabiró, és Pomázon Takács M ihály  
tiszttartó uraknál. Ugyan akkor mindenfele ta
karmány is fog árverésre bocsáttatni. (3)

(1) Birka, bárány, kos és ház
eladás. Folyó 1837dik esztendei October I l 
dik napján reggeli 9 órakor tettes nemes Tolna 
vgyében fekvő Fadd helységben ntmes Hauer 
J ó zse f  urnák és hitvesének tömegéhez tartozó 
337 darab anya-birka, 61 darab bárány, 7 da
rab kos, 8 darab von}ós marba, $50 pozs. mé
rő tiszta búza, egy eurialis ház 5 szobával, kony
hával, pinczével, kamarával ellátva, udvari és 
kerti fundussal, melly két holdat tészen, a’ raj
ta fekvő gazdasági épületekkel, tettes ns Tolna

o DC
vármegyének folyó észt sí pfember llk é n  tarta
tott közgyűlésének 2677dik száma alatt költ ha
tározása következésében, az alúliiütt zargond- 
viselő által árverés utján kész pénzbeli lefizetés 
mellett fog eladatni. — A’ venni szándékozók 
ezennel illendően nieghivaltatnak. Költ Pakson, 
September lökán 1837.

- Király-Daróczi D aróczy János  m. k. 
t. n. Tolna vgye szolgabirája és a’' 

fent irt tömeg gond\iselóje. (3 )

(1) Haszonbér adás árverésé
nek VlSSZahuzása. Azon árverés, melly 
tekintetes Bars vármegyében kebelezett Aranyos- 
Maróthi uradalomra nézve folyó 1837dik évi 
October hó 6dik napjára előbbi újság leveleink
ben hirleltetett, közben jött bizonyos körülmé
nyek miatt \isszahuzatik. c o

(1) Hirdetés. A’ m. kir. fókamarai 
grófság alá tartozó Beszterczebái»} ai kir. kama- 
raigazgatósági kerületben Jaszenán  a’ hutames
teri (Hanimerscbaffer) hivatal — mellyel 450 
forint készpénz fizetés, 12 for. kanczellária pénz, 
12 Öl fa helyett l for. 15 krral számítva 15 fo
rint kárpótlék, és 50 font faggyú bel} ett, 6 kraj
c á r jáv a l, 5 forint, továbbá szabad lakás, és 
kert — 450 forintnyi cautio letétele mellett — 
van öszvekötve — megürcsiihén , ennek újra 
betöltése végett concursus olly módon hirdette- 
tik , hogy a’ folyamodók az elvégzett bányaos
kolai pályáról, vasbán} akezelési praktikái ismé- 
re tik rő l, az országban divatozó nyelvek’ tudá
sáról, ’s a1 szolgálati cautio letebetéséről, eddigi 
hivatalukról és magok viseletűkről szólló bizo
nyítványokkal és más szükségesekkel ellátott fo
lyamodó-leveleiket legfeljebb folyó észt. October 
5dikéig, az illető törvényhatóságok utján, a’ 
heszterczebán} ai kir. kamarai igazgatósághoz be
küldeni köteleztetnek. A’ m. kir. főkamaragrófi 
hivata tól, Selmeczen aug. 24kén 1837. (3)

(1) Hirdetmény, a’ nagy méltóságú
magyar kir. udvari Kincstár’ rendelése követke
zésében ezennel közhírré tétetik: hogy báró Brau- 
neker Antal örököseit illető a’ hadi kincstár ré
szére tÖr\énycs bírói zár alá vétetett Nyitra vár
megyében, Laszkár, Lelőcz Szebedras és Alsó- 
Sutocz helységekben fekvő részjószágok folyó év i 
October 17dik napján az új törvény értelme sze
rint tartandó árverésnek fognak kitétetni. Költ 
Budán, Szent Mihály hava Ild ik  napján 18.37.

(3>
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( 1 )  H ir d e t m é n y .  A’ nagyméltóságu

magyar királyi udvari Kamara’ rendelésénél 
fogva folyó 1837. esztendei October 9dik napján 
Torontál vármegyében kebelezett szöreghi ura
dalom következő helységei és pusztái külön kü
lön bárom egymást követő esztendőre, neveze
tesen, folyó évi november lső napjától kezdve 
J840dik évi utolsó octoberig a’ többet ígérőnek 
árverés utján haszonbérbe ki fognak adatni, ne
vezetesen :

Iször Szöregh helysége rábe pusztával e-
g)ütt.

2szor Sz. Iván helysége a’ tervati pusztával 
együtt.

3szor Gyala helysége.
A’ haszonbérleni szándékozók űzethetéo-ök- 

rőli biztositvánnyal, nem különben a' szükséges 
bánatpénzzel ellátva, (és pedig a’ szöreghi és 
rabéi árén dákért 1600 for., a Sz Iván és lervá- 
tiért 340 for., végre a* gyalaiért 1060 for. pen
gő pénz) Szöregh helységben, az ottani urasági 
háznál délelőtti órákban a" kitűzött napon meg
jelenendő k. A' haszonbérbe kiadandó tárgyak 
részletesen a' m. kir. udvari kamarai számvet ő- 
ségnél, a’ szegedi sóháznál, nem különben kir. 
Szeged városa tanácsánál megtudhatók.

__________________________________ O )

(iá )  U j v á s á r o k .  Méltóztatott ő felsé
ge folyó észt. februarius lső napján költ ’s ün
nepélyesen kiadott kiváltsági (p-i\ilegialis) le
vele által nemes Zaránd megyében kebelezett, 
*s a’ mltgos Bethleni gr. Bethlen család áltál bí
ráló n. Ilalmágy helységét, a’ mezővárosok so
rába felemelve, 4. jelesem virá^vasártiapja  
után való nap , Péter  és Pál, k isa sszo n y  cs 
Szent Porbála  napjain tartandó országos vásár
ral megajándékozni, — olly kijelentéssel: hogy 
ha az említett vásárnapok ünnep napokra esné
nek , azok a’ következendő napokra tétessenek 
által. — (3) * 2

(2) Hirdetmény. Ts nemes Nyútra
vármegyei Érsek-újvári mezővárosban, közel 
a" nagy templomhoz, és piaczhoz egy nagy szeg
let ház, 4 szobából, 2 kamarából, I kon} búból,
2 istállóból, egy nagy közel 500 akó b írt fel
fogó igen jó pinczéből, és egy födött kapu al
jából álló eladásra kitétetik. — Van udvarában 
egy egészlen ujjon épített kút is, fiindusa pedig 
sok szép fiatal fakkal beültetve; meliy ház bol
tok nyitására, és akár minemii kereskedésre is 
használható. — Azonnali kész pénz’, szabott ára

1200 pengő frtok letétele után szabad kézből át
adható.

Utasítást e’ végett az említett város bírája, 
vagy ezen újság szerkesztő hivatala adand. (3)

(2) Hirdetmény, a’ nagyméiióságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből 
ezennel közhírré tettei le, hogy szabad kir. Nagy- 
Bánya bánya városa’ e3 következő haszonvéte
lei, úgymint: a’ fekete sas és arany szarvas czi- 
mü vendégfogadók, nemkülönben az úgy neve
zett kurta korcsmához való pálinka- "s rosolis 
árulás, úgy Felső Fernezely, Felső Alsó Újfa
lu, Lénárdfala és Lajtos Banya helységek akár 
együtt, akár egyenként \éve minden azokhoz 
tartozó kir. haszonvételekkel ’s jövedelmekkel 
e’ folyó észt. October 2kán a’ \ árosházánál tar
tandó kófyavetye utján hat egymásután követke
ző esztendőre bérlte ki fognak adatni. Kiknek 
tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, a’ fennirt nap
ra és helyre , hol a’ haszonbéri előleges feltéte
leket előre is lehet lá tn i, szükséges bánatpénz
zel felkészülve meghivattainak. Költ Budán, 
September llk én  1837. (3)

(2) Hirdetmény. a’ nagy méltóságú
kir. magyar udvari Kincstár’ rendeléséből köz
hírül adatik: hogy szabad kir. Zombor városá
hoz tartozó 90 hold és I I I 8?. □  öl- ól álló köz
legelő, mell} bői 57 hold I 9 l3 | O ol Ratsova 
nevű pusztán napkeletre, 32 hold I í 7 l |  O  ül 
jtedig az úgy nevezett Nenadity és Karaokoria 
pusztán ti} ugotra fekszik, — e’ folyó l837di.k 
esztendő October lső napjától kezdve három egy
másután következő esztendőre bérbe fog adatni. 
A nyilvános árverés folyó észt October 2dik 
napj in a’ városházában a’ szokott reggeli órában 
fog tartatni, hol is a’ feite elek láthatók. \  bér- 
ieni kívánók tehát szükség« s bánatpénzzel felké
szülve a1 nevezett árveréshez ezennel meghivat- 
nak. Költ Budán, September Ü kén í837. (3)

(3) Haszonbériési-Iiirdetniény.
Keséden, Hatvan mellett, F á y  Ignácznak 
birtok-része, melly szántóföldben, rétben, szól- 
lobén, kenderföldben, erdőn és legelőn k iü li, 
mintegy 152 holdat teszen; bárom félbed} es 
jobbággyal, tizenegy zsellérrel, és regale bene- 
firiiimokkal eg} {irt, hat esztendei haszonbérbe 
kiadandó. E ’ végett az árverés e’ föl)ó eszten
dei September hónap 2ldi!v napj«n fog, hely
ben Keséden tartatni. (3)

Kassailotteria: sept. ‘Ckán: 45. 63. 77. 69. 27.
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2 5 . szám . P e s t e n  szom baton R öftm áshó 25kcn 1 § 3 7 .
Magyarország (Sxógyénvi László kir. tanácsnok; borismertető egyesület; jótékonyság’ példái; ’sat.) Nágybritannia (parlamenti ülések; 
angol szegények gyámoíitása ; irlandi követ-küldöttség a’ királynál; tunnel; ’sat.) Franeziaország (kamarai ügyek; hadi tisztek elbocsá
tása; párviadal; püspöki körlevelek; párisi érsek ellennmndása; egyvelgck.) Svéczia (királyi nyilatkozvány a’ storthing felírására.) 
Németország (lipcsei eset; új Hauser Gáspár; szászországi törvény a’ zsidók’ viszonyai eránt; ’sat.) Amerika. Törökország (szerb, új

ság közlése a’ pestisről; ’sat.) Spanyolország (madridi tudósítások; hírek az éjszaki táborból; ’sat.j Oroszország.

MAGYARORSZÁG.
Ő cs. kir. Felsége in. évi decemb. Sdikáról 

költ legfensőbb határozatánál fogva S z ö g y é n y i  
L á s z ló  itélőmester urat díjfizetés nélkül kir. ta
nácsossá nevezni kegyelmesen mcltóztatott.

P e s t , mart. 24kcn. — Tavaszunk hó fagy 's hi
deg széllel köszönt-be Alig volt a' múlt héten egy 
két szelidebb napunk, csak hamar, ismét maróvá 
változott a' levegő; mart 22dike óta pedig havaz, 
fagy , és csípős szél uralkodik. Múlt éjjel kivált 
derekasan megfagyott a' márciusi hóbul hirtelen ké
szült sár. Az épületek hóval fejériének, ’s a’ jég 
csapok még reggel 9— 10 óra közt sem csordultak- 
meg. —  Vásárunk mind nagyban, mind kicsiny
ben alul volt a’ középszerűségen. A’ hazai termé
kek árát jövő Hirdetéseink közük. — Magyar szí
nészeink f. mart. 19dikén vettek búcsút a’ budai 
színháztól, mellyben husvét után német színészek 
fogják adni mutatványaikat.

Pozsonyban mart. |5d . estvéjén gyönyörű éj
szaki fény vala látható. A’ földrengést, melly itt 
egy nappal elébb (mart. l^d.j^nár már aggodalom
ba cjté a’ lakosokat, ugyanaz napon és órában (d. 
ii. 4— 5 óra között) Kőszegen, Bécsben, Linz, 
Brünn és Grätz városokban is érezték. A’ tavasz 
itt is hóval és faggyal köszönt-be.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g , — I. Puchói Marczi- 
bányi Lajos táblabíró, tekintetbe vévén literaturánknak 
elemi oktatásra szolgáló könyvekben szűkölködését; még 
1833ban , februariusban jelentette a’ in. tudós társaság’ 
igazgatóságának, hogy 20 arany jutalmat kivan egy olly 
vezérkönyvre kitenni, melly a’ népoktatóknak ’s tanulók
nak szükséges tudnivalókat legkielégítöbben összefoglal
ná: ’s e’ jutalomnak az academia’ részéről is öregbíteté- 
íére , valamint a’ pályamunkák’ elitélésére a’ társaságot 
kérte-fel. Az igazgatóság szívesen hajolván a’ közhasznú 
szándék’ előmozdítására . az említett jutalomhoz a’ uia. 
ga idejében kiszabandó illő tiszteletdíjt csatlott, maga a’ 
jutalomtevő pedig utóbb még egy , 10 aranyból álló inel- 
lék j utal inat is hirdetett. A’ kitűzött határideig üszvcsen 
tizenegy munka érkezett, mellyek közűi a ’ választottbi-  
•álók’ egyező ítéletéhez képest az első jutalmat Edvi Illés 
Pál’ kézi könyve nyerte-el, mint a’ melly , előre bocsát
óén a’ néptanítók’ részére sok tanulságos és czélirányos 
ntést: a’ czélra kívánt tudományokat legteljesben , ’s a’ 
»«llett tömötten , a’ nép’ és a’ növendékek’ szükségeihez 
is fogalmához alkalmazva adja-elő ; továbbá egyformán j 
nent a’ szárazságtól ’s a’ szükségtelenáradazáslól; ’«vég- (

Első Félesztetidó.

re nyelve népszerű , tiszta és világos. — A1 munka ezen
nel átadatik a’ közönségnek az academia’ költségével illy 
czím alatt: Első oktatásra szolgáló kézi-könyv, vagyis 
a’ legszükségesebb tudományok1 Öszvesége, vallási kü
lönbség nélkül minden néptanítók^ ’s tanulók’ számára 
készült, ’s a’ magyar tudós társaság által első rendű Mai-  
czibányi Lajos jutalommal koszoriízolt’s az academia köl
tségén kiadott pályamunka. Irta Edvi Illés Pál ,  nemes 
dömölki ev. prédikátor, esperesti oskola-ügyelő, a’ du
nántúli ev. supeiintendentia" levéltárnoka, 's a’ m. tud. 
társaság’ levelező tagja. — Tartalom : Kalauzoló beszéd 
az oskolatanítókhoz , hogyan kelljen a’ gyeimekeket ta
nítani, és név szerint e’ kézi könyvvel élni. I. Főszakssz. 
Olvasókönyv. 1. rész. Értelem-gyakorlások. 2. rész. Er
kölcsi elbeszélések és oktatások. 3. rész. Az illendőség és 
okos maga alkalmaztatás. 4. rész.' Tanulságos és mulatta
tó versek. 11. Főszakasz. Az oskolai tudományok’ köny
ve 5. rész. Számvetéstudomány. 6. rész. ldószámlálás.. 
7. rész. Természettudomány. 8. rész. Földleirás. 9. rész. 
Egészség-tudomány. 10. rész Gazdaság-tudomány. 11. rész. 
Történet-tudomány. Szerzelék : a’ nemzetiségről , 12. rész. 
Törvény-tudomány. 13. rész. Nyelvtudomány, írásmód 
(és levelek), Toldalék: a’ magyar nyelvben divatos ide
gen szavak’ jegyzéke. — 8. rétben 672 lap; Magyar - é s  
Erdélyország’ földképével a’ legújabb állapot szerint ; ’s 
&’ magyarországi mérges növények’ és gombák’ színezett 
képeivel; félbórbe kötve: poslapapiroson 2 ft. 46 kr .;  
kemény tábl- 2 ft. 40 k r .; nyomtató-papiroson félbőr 2  
ft. 6 kr.; kemény tábl. 2 ft. conv. pénzben.

II. Ugyan a’ t. társasági költségével jelent-meg: 
R o m a i  C l a s s i k u s o k  magyar fordílásókban. Ildik 
kötet: M. T. Ciceróból beszédek fa’ négy Catilinaria; 
Lígariusért és T. An. Miló mellett) , levelek (számsze
rűit 3 5 ) ,  és Scipio’ álma. Fordító K a z i n c z y  F erei)  ez .  
n. 8r. 220 1. Ara kötve velínen 1 ft. 36 kr. ; nyomtató 
pap. 1 ft. 12 kr. conv. pénzben.

III. T ii d o in á n y t á r .  XUdik kötet vagy 3d ik fo
lyamat’ 4dik kötete. I. É r t e k e z é s e k .  Matbesis: A’ 
bécsi mértékrendszer. Vállas. — Országismeret: Adatok 
az éjszakamerikai egyesült statusok’ országismeretébez.— 
Hadtudomány : Franczia seregek. (Arnbert’ nagy munkája, 
u tá n .)— Literaturatörténet: 1. Magyar legújabb mathe- 
matica literatura 's visszatekintés a’ régire. Vállas. =  
Az olas* szépliteratura’ történeteinek veleje. Sup. Kis 
János. — L i t e r a t u r a .  I. Német literatura. Bírálatok, 
Geschichte der poetischen National-Literatur der Deut
schen. Von Dr. G. G. Gervinus. II. Török literatura: 
Jelen áilapotja ’s általányos álttekintóse a’ török litera- 
turának. — Legnagyobb ’s leghíresb könyvtárak a’ régi 
és újabb ’időkben. — Magyar tudós társaság. — Dolog 
és névmutató a’ Tudománytár’ I X —XII  köteleihez. Pes
ten , a’ tu. tud, társaság’ kisgyüléséből mart. 20. 1837.

D. Schedel Ferencz^ 
titok ttok.
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A’ dunántúlilielv. vallásu superintendentiának 
m art. 14én Pápán tartatott kisgy ülésekor felolvas
tatván a’ múlt évi nov. 3kán tartatott kisgyülés ál
tal a’ superintendentia világi fő curatorát ’s egyhá
zi és világi aljegyzőit választó szavazatok felnyitá
sára rendelt választmány hivatalos jelentése, köz
örömmel tapasztaltaték, hogy világi főcurátorrá 
Pázmándy Dienes, ns. Komárom megye érdemtel
jes első alispánja ’s három utóbbi országgyűlésen 
követe, az összes 297 szavazat közül 242vel; egy
házi aljegyzővé Nagy Mihály tatüvidéki esperes, 
kocsi lelki pásztor ’s ns Győr és Komárom megyék 
tbirája; világi aljegyzővé végre Tóth Lajos, több 
uradalom rendes ügyésze, ‘s a’ pápai reform, fő
iskola felügyelője, nevezetes szótöbbséggel válasz- 
4attak-meg.

A’ Magyar Borismertető Egyesület közgyűlése 
Breczenheim Ferdinand ő hgségének úgy is mint 
az Egyesület’ tagjának, az Egyesülethez viseltető 
azon szíves hazafiui vonzalmáért, mellynél fogva 
regéczi uradalmában létező üveghutájára nézve 
azon rendelést szives vala kibocsátani, hogy ott. a' 
társaság felföldi részvényesi számára jó nemű pa- 
laczkok készíttessenek, ’s mindenkor készen tar
tassanak ; valamint a’ Francziaországból hozatott 
’s az Egyesületnek beküldött palaczkos-bor-állási 
minta miatt (melly Appiano József árusnál, József 
piacz Alniásy házban megtekinthető) a’társaság ne
vében köszönő levelet Íratni rendelt. Szükségesnek 
ilélte tovább újólag emlékezetbe hozni az egyesü
leti szabályok’ 9ik pontját, mellynél fogva minden 
részes c s a k  t u l a j d o n  t e r m e s z t m é n y é t  
küldheti az Egyesület’ pinezéjébe. Elhatároztatott, 
hogy minden tag, belépte első évében 20 pgő fo
rintot köteles fizetni részvényül az Egyesület’ köz
pénztárába , ’s csak a’ későbbi évekre fizet rész
vényül 10 pfrtot évenként. Az 1837ik részvénye
ket szokott mód szerint Appiano József árusnál vagy 
Szekrényessy József jegyzőnél (Dorottya-útcza 8ik 
sz. a.) lefizethetni. — Titkos golyózás utján ismét 
uj 14 jelentkezett bortermesztő vétetett az Egye
sület’ részvényesei közé, ’s e’ szerint az Egyesület 
.most 91 tagbul áll. Azon jelentkeztek pedig, kik
nek bortermő vidékeiről ’s ajánlott boraik’ minő
ségéről a’jelen közgyűlés körülményesb tudomással 
nem bir, oda utasíttatnak, hogy a’ jövő közgyű
lésig megkivántató tulajdonaikrul vagy a’ társaság 
egyik tagja által, vagy legalább bemutatandó ok
levéllel erősített példány-boraik által bővebb fel
világosítást nyújtani méltóztassanak; ’s e’ szabály
hoz szíveskedjenek illeszkedni ezentúl az Egyesü
letbe tagul belépni szándékozók is; egyébiránt a’ 
jövő pesti Medard-vásárkor az addig jelentközen- 
dők el fognak választatni. — Scbams Ferencz ve

nyige-iskolája’ fiölsegéllésére a’ közgyűlés 1837ikre 
100 pgő forint segéd-pénzt ajánlott a' köz pénztár- 
bul. Azon egyes vendéglőkben, vagy korcsmákban, 
hol az egyesület’ borai is áruitatnak, kötelesek a’ 
pinezérek a’ palaczkokat bontatlanul tenni az asz
talra, melly óvás a’ nyomtatott árjegyzékek’ hom
lokára is nagy kitűnő betűkkel kinyomatni hatá
roztatok. Újólag említésbe hozatni rendelé az Egye
sület, szabályinak 28ik pontját, t. i. hogy „az 
Egyesület maga pinczejebélieknek, csupán azon 
borokat isméri, mellyek egyenesen árusától vétettek, 
mint az árjegyzékek közül is csupán azokat vallja 
magáéinak, mellyek alatt megbízott árusának neve 
áll.“ Az Egyesület’ hasznos folyamatja efelett arra 
bírá az Egyesület egyes tagjait, hogy jövő pesti 
Medárd vásári közgyűlésében, midőn remélhetőleg 
az Egyesület számos tagjai gyülendnek-össze, egy 
új ’s több évre terjedő aláírás megnyittatásárul jó 
előre gondoskodni fognak. Schams Ferencz által a’ 
társaság költségin készíttetett facsapos bádog és üveg 
tölcsérek, mint borlchuzásra igen czélirányosak, Ap
piano József árusnak köz megtekinthetésül átadattak. 
Végre következő eventualis (azaz míg nem teljese
dik , nem kötelező) aláírás nyitatott: „Alulírttak 
hasznosnak ítélvén a’ középhelyi bor-rakhelyhez 
közel egy pinezét kibérleni, mellyben a’ termeszt
mény , távolabb helyekről hordókban szállíttatván, 
egy ahoz értő személy által kezeltessék ’s palacz- 
kokba vonassék; az ahoz kívántató költségekről ’s 
azoknak hozandó határozat szerénti gondviselésé
ről a’ borismertető Egyesület rendeleti értelmében 
olly világos kikötéssel tanácskozandunk, hogy 1) 
ezen aláírásban csak a’ borismertető Egyesület tag
ja vehet részt; 2) hogy ezen az alulírtak köz köl
tségin bérlett pinczébűl az egyesületi szabályokhoz 
képest a’ bor egyedül palaczkokban ’s a’ fenálló 
középponti rak helyből Appiano József árus által 
árultathassék. Minden további határozást az aláírók 
tartandó Összejövetele fog elintézni. Költ Pesten, 
mart. 13ik 1837. Az eddigi aláírók: Gróf Andrá- 
sy György sk. Báró Vécsey Pál sk. Mayerfi Ferencz 
sk. ’s ezen aláírás az abban részesülni kívánóknak 
aláírhatás végett nyitva áll.

Ns. sz. H a j d ú k e r ü l e t b ő l ,  mart. 14kén: 
A’ szüksegtül sanyart hajduvárosok lakosi nyomasz
tó Ínsége enyhülésére Kállay István kir. tanácsos, 
és jelenleg h. kerületi kir. biztos, ön erszényéből 
1000 v.frtot. nyújtott olly szegények, özvegyek 
és árvák gyámolitásukra, kiket a’ kor súlya, be
tegség vagy elhagyottság terhe nyom, ’s rendelést 
tőn, hogy a’ 0 város közűi mindenikben 12 illy 
szegény szükölködőt ápoljanak, mig uj kenyerle- 
end. Hogy pedig a’ hajduvárosok az epesztő szük
ség kinjaitul örök időre menefcjenck, amaz üdvös



-  ( 195 ) -
intézkedést eszközlé, hogy minden hajdu városban 
közönséges magtárt építsenek, ’s azt a’ legelső bol
dogabb időben tüstént megtöltsék gabonával, melly- 
ből azután a’ netalán előforduló terméketlen évbeli 
szükséget minden aggság vagy teher nélkül pótol
ni lehessen.

S z e n t * A n d r á s  (Békés vm.) mart. lökén: 
Azon szükséget, melly c’ mostoha évben közönsé
günk legnagyobb részét oily igen sanyargató, hogy 
némellyek majd az éhen halás iszonyatosságival küz
döttek, atyailag enyhité Horváth János cs. kama
rás és Rosti Albert táblabiró az által, hogy ínsé
gük kevesebbitésére az első 450 v.irtot ajándéko
zott, utóbbi pedig 250 v.frt. kész pénzbeli sege
delmén k i\ü l jobbágyainak fél esztendei robotját 
*s a’ jövő termésből járni kellő kilenczedet és tize
det egészen, a’ legbővebb aratás és szüret esetére 
i s , elengedte.

NAGYBRITANNIA.
Az alsó ház mart. Cki ülésében Walter úr in

dítványt tőn az iránt, hogy a’szegényi törvény si
kerének megvizsgálására nevezett biztossághoz még 
más tagok is adassanak, mert e* biztosság nemrész- 
rehajlatlanul van összeállítva; de indítványa 152 
szózattal 124 ellen félrevettetett. Ezután Canada 
ügyei vetetvén tanácskozásba, Russell 1. így nyilat
kozott : „Szomorú kötelességet teljesítek, midőn a’ 
kormány nevében jelentenem ke ll, hogy alsó Ca
nada népének kérelmében nyilvánílott kívánságát 
teljesíteni nem lehetett; de ezt szükséges vala ki
nyilatkoztatnom, mielőtt a*’ háztól az említett or
szág szolgálatára az eddigieknél nagyobb segedel
meket kérhetnék. Alsó Canada lakosainak követe-' 
lései a’ többi tartományokban nem találtak visz- 
hangra. Ok azt kívánják, hogy a’ törvényhozó test 
választás által szeikeztessék-össze; de kérdés, va- 
lyon a’ környöletek igazolják-e e’ követelést. Alsó 
Canada az 1763ki békekötés által végződött sze
rencsés háború következésében lett a’ britt koro
náé. Akkor 60 ezer lakost számlált ezen ország, a’ 
franczia önkényes monarchia törvényei szerint igaz
gattatok , ’s ügyei a’ párisi szokási törvény (coutu- 
me de Paris) név alatt esmert különös törvény ál
tal intéztettek-el. Az angol kormány némi analógiát 
próbáit behozni az alsó canadai törvényhozás- és a* 
többi britt gyarmatokra nézve fenálló rendszer kö
zé ; azonban e’ politikával felhagytak, ’s midőn az 
északamerikai statusokkal kiütött a’ háború, azon 
gondoskodtak^hogy Canadának semmi ok ne szol
gáltassák a’ britt korona ellen szegülésre. Illy módon 
akarták elkerülni, hogy ezen ország régi szokási 
törvényeihez vissza ne térjen , ’s ismét Francziaor- 
szág hatalmába ne essék. Miután a’ gyarmat kifej
lett ’s a’ kiköltözés növekedett, szándék vólt ez

országnak új kormányformát adni, ’s Pitt az 1791- 
ki bili által munkálatba vette e’ tervet. E’ rendsza
bály részint örökös, részint a’ kormány által neve
zendő gyűlést állított-fel. Azután két tartom ányra, 
alsó és felső Canadára osztatott az ország. Az első 
briltszerííbbnek tartatott, ’s a’ kiköltözők nagyobb 
része oda utasítatott; a' második tartomány franczia 
kiköltözőkből és britt alattvalókból vegyes népség
nek hagyatott nyitva. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy gyarmati alkotványt a’ britt alkot ványhoz 
szabni igen nehéz.“ Itt a’ szónak hosszasan előadá 
a’ canadai alkotvány kifejlését; beszédének főbb 
pontjai röviden ezek: „Canada mostani hetyzeté- 
ben nem lenne okosság a’ törvényhozó tanácsot vá
lasztás által állítani-Össze; hanem szükség rendsza
básokat tenni, hogy a’ törvényhozásnak ezen ága 
a’ köz bizodalomban magasb fokra emelkedhessék. 
Az alsó canadai végrehajtó hatalom alkotványának 
javítása mellett oktalanság lenne e’ hatalmat a’ tör
vényhozó gyűlés ellenőrsége alá vetni. 0  Fel
ségét meghatalmazni szükség, hogy a’ földbért és 
más koronái jövedelmeket e ; tartomány törvényho
zásának rendelkezése alá adhassa, ha t. i. az emlí
tett törvényhozás czélszerűnek itélendi 0  Felségé
nek civillistát adni az igazságszolgáltatás költségei
nek és némelly kcrülhetlen tisztviselők fizetésének 
fedezésére. A’ tartomány kereskedését ’s érdekeit 
illető kérdésekei nem döntése miatt sok kárt szeny- 
vedtek Ő Felsége alattvalóji alsó és felső Canadá- 
ban. E’ tartomány törvény hozását tehát fel kell ha
talmazni, hogy érdekeiről gondoskodjék.“ — Lea
der, Roebuck (alsó Canada ügyvivője) sir W. Mo- 
Jesworth ’s O’ Connell uu. ellenzették a’ minister! 
javaslatot, ’s e’ radikális tagok beszédei alkalma
sint viszhangra találandnak a’ St. Lőrincz folyam 
partjain. A’ javaslat mellett szóltak Robinson úr és 
sir G. Grey (gyarmatok alstatustitoknoka.) Mart. 
8kán is e’ tárgy vitattatott. — A’ felső házban a’ 
végrendeletek eránti törvény néhány lépéssel előbb 
mozdítatott.

A’ felső ház mart. 9ki ülésében Canterbury 
érseke, nehány kérelmet nyujtván-be az egyházi 
adó eltörlése ellen, kinyilatkoztató, hogy ő és ti
zennégy püspök e’ mai napon tartott gyűlésben 
elhatározók, miként aT kormánynak ezen adó el
törlésére ezélzó rendszabályát minden hatalmuk
ban levő törvényes eszközökkel ellenzeni fogják. 
Melbourne 1. a’ nagy érdemű főpap eránti egész 
tisztelettel válaszoló, hogy e’ nyilatkozást igen saj
nálja, mert e’ lépés korán sem fogja az angol né
pet hajlandóvá tenni az egyház irán t, mellyhez ő 
(Melbourne) egész szivéből ragaszkodik.

Az angol szegények gyámolítására a’ közeleb
b i  évben az uj szegényi tövény szerint fordított

X
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költségek, mint Russel I. előadá, 4 millió font
stgnél többre nem mennek, 1834-ben pedig még
6,300,000 ft. stget tettek. E’ törvény elfogadása 
óta a munkások is sokkal több pénzt tettek-le a’ 
takarék-pénztárakba.

Mart. 8kán a’ St. James-palotában tartott le- 
verkor, az irlandi parlamenti tagoknak egy vá- 
lasztványa, Morpeth 1. irlandi főtitoknok vezér
lése alatt , 250 ezer aláírással ellátott kérelmet 
nyujtott-be a’ királynak, mellyben városi hatóság
reform és a’ tized-kérdésnek igazságos elintézése 
kéretik. 0  Felsége igen kegyesen fogadta a' ké
relmet.

A' Themse - tunnel tulajdonosainak martius 
7ki gyűlésében nyugtató jelentés tétetett a’ vállalat 
állapotjár ól.

FRANCZIAORSZÁG.
A' követkamara mart. lOki ülésében Lacave- 

Laplague úr tudósítást tevén a’ belgák királynéjá
nak kiházasítását illető törvényjavaslatról, 1 íler- 
-bette úr okleveleket kívánt annak bebizonyítására, 
hogy a civilliste nem képes e’ kiházasítást fedezni, 
kivált miután a király kormányra léptekor saját 
jószágát gyermekeinek engedte-át. Ezen indítvány 
heves mozgásba hozta ’s felizgatta a1 kamara kö
zéppontját, ’s az elnök kénytelen volt f  Horbette 
urat rendre szólítani. "

A’ pairkamara mart. 9ki ülésében Noailles 
hg* gyászbeszédet olvasott-fel Chabrol de Crousol 
gr. halálára. Ezután a’ megyei tanácsok tulajdon
ságait illető törvényjavaslat vitattaték. — A’ kö
vetkamara a' köz munkák eránti törvényjavaslat
tal foglalatoskodott, miiül Laffitte ú rá llíta , hogy 
ezzel csak a’ kamatleszálítást akarják gátolni, mert 
e’ javaslat’ éppen azon eszközökről rendelkezik, 
mellyek a’ kamatleszállítást lehetővé tennék. „Nem 
tudom , úgy mond, egy napon majd akarják-e a’ 
ministerek leszálítani a’ kamatot; de én annyit 
mondhatok, ’s bizonyos v agyok felőle, hogy ez 
soha sem fog az ő hatalmukban állani. Duchatel 
úr nem tagadá a’ kamatleszállítás nagy hasznát, 
de még várni kell vele. Száz milliót költött Fran- 
cziaország köz munkákra, ’s ezeket félben nem 
hág} hatja, különben hátramarad más nemzetektől. 
A' törvényjavaslatot 218 szózattal 47 elfogadó a1 
kamara.

A’ Journal de Paris szerint a’ vanvresi maire 
a* mart. 7ki kamarai ülésben új pokolgépely és a’ 
király élete elleni Összeesküvés felfedezéséről szó
lott a" belső ministerrel. — Az angol király, mint 
a1 Messager mondja, Orleans és Nemours hgeket 
meghívta Windsorba. — A’ Bon Sens állítja, hogy 
Yaudrey ezredes Dijonban, Hernoux úr helyett új 
követ választáskor mint jelelt fog fellépni, és sok

választó szózatára számol. — A’ Monde szerint a’ 
IV. Henrik collegiurnának elöljárója Vaudrey ez
redes fiját azért nem akarta más osztályba áttenni, 
mivel ott Montpensier hgnek a’ király legifjabb fl- 
jának tanuló társa lett volna.

A’ Journal des Debats Stegmann úrnak, az 
alig. Zeitung szerkesztőjének halálát jelentvén, em
líti hogy az elhunyt 30 évig volt levelezője a’Jour
nal des Debatsnak.

A’ párisi érsek mart. 4kén nyilatkozás formá
ban cllenmondást írt-alá a’ követkamara elibe febr. 
23kán terjesztett törvényjavaslat ellen, miként a’ 
telek , mellyen az érseki palotának maradványi fek
szenek, Paris városának fogna adatni, hogy rajta 
köz sétáló helyet készítessen. Ellenmondása végén 
így nyilatkozik az érsek: „Kérjük a’ kormányt és 
törvényhozó kamarák tagjait, engedjék-meg vissza
lépnünk békés birtokába azon földnek , mellyen elő
deink , az isten hajléka és szegények kórháza mel
lett , lakhelyet építettek a’ püspöknek; engedjék- 
meg a’ papság és Paris hivőjinek közházát a’ mívé- 
szet, egészség, nyilvános haszon és illedelem által 
kívánt módosítások ’s feltételek szerint, ha máské
pen nem lehet, kegyes adakozásokból ismét felé
pítenünk ; a’ helyen, mellyszerencsétlenségünknek 
tanúja, székes egyházaink oltárain menedéket állí- 
tanunk-fel. Hadd üthessünk-fel csak egy sátort, 
melly eltakarná legalább a* dúlás nyomait, melly- 
nek emlékezetét egészen eltörleni szeretnénk. Ezt lé
lek ismereti kötelességünk teljesítéséből nyilatkoz
tatjuk , nem magános Önhaszonért, hanem minden 
egyházak érdekeért, melly az új törvényjavaslat ál
tal sértetik ’s csonkítatik, különösen pedig egyhá
zunk érdekeért, melly mellett felkiált az érseki pa
lotának mindegyik szétszórt kődarabja, sőt a’ kö
zös érdekért is, a’ tulajdon elve eránti tiszteletből 
meghagyatását kérvén nehány üres és puszta hold 
földnek, mint az alapítók, szegények és egyház 
öröksége csekély maradványának.“

A’ Giornale del Lloyd Austrian) marseillei 
mart. 4ki levél után ír ja , hogy Marseilleben ausz
triai hajók is béreltettek-fel lovaknak Bonába szá
llására , tonnánként 16 fr. bér és a’ rendeltetés he
lyén fizetni szokott révvám alóli felmentés mellett. 
Ezeken kívül még más hajók is kerestetnek hason
ló czélra.

A’ mart. lOdiki Moniteur a’ hadrninisternek
mart. 9kéna’ királyhoz intézett eme jelentését közli:
„Sire! A’ 62ik ezrednek huszonkilencz tisztje Mers 
el Kebirbol ellenmondást kiddé hozzám Gauze! mar
sai tudósításának ’s telegraphi üzenetének némelly 
helyei ellen, mellyekben, a’ constantinei táboro
zásról jelentést tevén, azt monda, hogy ezen ez
red katonáji egy eleségszálítmany kirablasaban
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részt vettek. Ama tisztek ennél még nagyobb hi
bát követtek-el az által, hogy ellenmondásukat 
másolatban több hírlapoknak megküldötték. Köte
lességem Felségedtől kívánni, hogy a’ hadi fenyí
téknek illy goromba megsértése megbüntettessék 
Ezóta e’ tisztek közűi húsz, levéllel folyamodott 
hozzám, mellyben nem láték elégedendő mentsé
get. Azért is van szerencsém Felségednek, az 
1834. máj. 19ki törvény 6. czikkelye szerint, ja- 
vaslani, hogy először is azon kilencz tiszt, kik 
ellenmondásuk mellett megmaradtak, azután min- 
denik rangból a" két legidősebb, kik ez oknál fog
va a’ fenyíték eránti tiszteletben példát tartoztak 
volna adni, ’s e’ tisztelet megsértéséért annál in
kább feddésre méltók, akár a’ vonakodók közt 
voltak akár nem , mozdítassanak-el hivataluktól. 
A’ többi tisztek , kik e’ két kategóriába nem esnek, 
büntetésül szenvedjenek hatvan napi fogságot. Fel
séged méltóztatik kegyelmesen észre venni, hogy 
az ellenmondást aláírt alhadnagyoknak egyike 
(Lascroux ú r), m. e. dec. 31 kén neveztetvén had
naggyá, az aláíráskor még semmit sem tudott elő
léptetéséről. Én úgy hiszem, hogy őt a’ két leg- 
idósb alhadnagy közé kellene számítani. Ha e’ ja 
vaslatokat elfogadja Felséged , következő tisztek 
lesznek hivataltól elmozditandók: Delavilleon, 
Decle, Yicaire kapitányok; Peyrelongue, Dánét, 
Piciét, Laure, Renvoyé hadnagyok; Lascroux, 
Chanonat, Eynard, de Bellot-Lahoussaye, Gay 
alhadnagyok. — Bemard, franc/.ia pa ir’s hadi sta- 
tusiitoknok.“ A’ király jóváhagyta e’ javaslatot.

A’ belső minister közelebb kibocsátott körle
vele szerint a’ püspökök pásztori leveleik felmen
tetnek az eddigi formaságok alól, ’s más igazga
tási hirdetményekhez tétetnek hasonlókká. A’ Ga
zette de France írja , hogy visszavétetett a’ tör
vén) javaslat , miként a’ párisi érsek palotájának 
telke Paris városának adatott volna át.

Crosnier ú r , a’ víg dal-színház igazgatója, és 
Schlesinger úr egy musikai hírlap kiadója, a’ kö
zelebb említett per következésében mart. 6kán pár
viadalra keltek. Kétszeri sikeretlen lövés után a’ 
secundansok meggátolták a’ viadal tovább folytatá
sát , ’s a’ két ellenfél költsönös nagyrabecsülés je
leivel vált-meg egymástól.

SVÉCZIA.
A’Staatstidning következő nyilatkozást közli, 

mellyet a’ király a’ norvégi statustanácsban, Stock
holmban, febr. 21kén adott a’rendkívüli storthing- 
nak eloszlása előtt jan. 24kén költ felírására: „XIII. 
Károly király 1815 mart. 7kénsvéd és norvégi fér
fiakkal álló tanácsot hítt-össze az 1814 nov. Idiki 
alkotvány 1 Ild ik  §nak megfontolására. A’ norvégi 
rész jóváhagyta a’ lobogóval egyesített ’s most is

szokásban levő színeket és elméréseket. Ez alka
lommal megjegyeztetett, hogy a’ javaslóit színek 
Dania színei; de a’ statustanács norvégi tagjai azo
kat norvégi színeknek állíták, ’s így a’ király is el
fogadta. Ezóta adatott-ki a’ norvégi storthing által 
1815 jul. 3 lk én , a’ svéd rendek által aug. 6kán 
elfogadott országos végzet. Az akkori rendes stort
hing a’ lobogó alakításáról nem csak a’ statustanács 
jegyző könyve, hanem a’ lobogónak szeme elibe te
rítése által is értesítetett, a’ nélkül hogy észrevéte
leket tett volna. Ha a’ norvégi statustanács azt vé
li , hogy az egyesületi lobogón nem a’ norvégi szí
nek vannak, a’ király kívánja, mutattatnék-meg 
nek i , minő színek illetik amaz országot, hogy Ő 
Felsége ez esetben, ha czélszerűnek látandja , a’ 
svéd rendekhez és norvégi storthinghoz közleményt 
intézhessen. Óhajtotta volna a’ király , hogy a’ stort- 
hingnak e’ tárgy eránti észrevételei az országos vég
zet aláírása előtt tétettek volna. — A' pénzkép a’ 
királyi pecséttől veszi eredetét. E’ tárgy már ma
gára vonta a1 király figyelmét, ki azt különösen 
szándékozik megfontolni. A’ királyi pecsétet hasz
náló svéd tiszthatóságok ebben csak a’ régi szokást 
követik. Ezen kívül a’ svéd királyok, Adolf Frid
iiktől fogva egész az egyesületig, mint Norvégia 
örökösei, a’ norvégi oroszlánt czímerökben hordoz
ták .— Az 1814 nov. 4kén meghatározott ’s ugyan
azon hó lOkén megerősített alkotvány Iső a ’ 
Svéczia és Norvégia közt IS 14 oct. 20kán kötött 
egyességen alapul. E’ czikkely természetes követ
kezése a’ jogoknak, mellyeket Svéczia egyezések 
által nyert Norvégia királyság felett. A’ czímzet 
diaijában innen szokott következni. A’ statusok tör
ténete , mellyre a1 storthing hivatkozik, mutatja, 
hogy Norvégia 1736 óta tartománya volt Danid
nak , hogy a’ kiéli egyezésig törvényhozási joggal 
nem bírt, és hogy csak 1814 nov. lOke óta, mi
kor a* király az alkotványra megesküdt, esmerte- 
tett-el Svécziával egy király alatt egyesült ország
nak, ’s részesült a’jogokban, mellyeket a’ svéd ki
rály Svéczia nevében biztosított neki. E ’ felett a’ 
történet mondja, ’s korunk esetei bizonyítják, 
hogy egyezések, háborúk ’s hódítások nevelik a’ 
statusok hatalmát, vagy csonkítják birodalmát. Mi 
a’ diplomatiai ügyeket illeti, már mindaz történik, 
mit a’ storthing e’ tárgyban megjegyzett. Egyébi
ránt a’ jogok olly feltétellel esmertettek egyenlők
nek, hogy a’ terhek is egyenlően viseltessenek, 
melly igazságos köteleztetés az egyezések által szer
zett költsönös biztosítványoknál fogva erkölcsileg is 
megkivántatik.

NÉMETORSZÁG.
Lipcsében egy szomorú ’s ott majd nem hallat

lan eset történt. Schmidt Károly ottani könyváros,
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mart. 5kén esteli 10 órakor társaságból haza felé 
m envén, bizonyos Bierögel nevű ember, ki régóta 
egy lipcsei könyvkereskedésben szolgált, ’s Schmidt 
íir házát jól esmerhette, mindenütt sarkában volt, 
’s a’ mint Schmidt úr az ajtót kinyitotta, tüstént a* 
sötét szűk tornáczba suhant, az ajtót bevágta ma
ga után, és Schmidt urat mellen ragadta. A’ 65 éves 
Schmidt, és a’ 48 éves Bierögel ölbe kaptak, ’s 
birkózás közben mind ketten a’ földre estek. Bier
ögel zsebkésivel több sebet ejtett Schmidt nyakán, 
arczán és kezein. A* megtámadottnak kiáltozásaira, 
noha Bierögel kezével bedugta a’ száját, az ott 
elmenő munkások megállották, kinyitották az ajtót, 
elfogták a’ gonosztevőt, ’s az oda sietett rendőrök
nek adták, kik őt kihallgatván, fogházba vitték. 
Bierögel pénzt akart zsarlani Schmidt úrtó l, ’s a’ 
történhető ellenálláshoz előre elkészült, mert a’ ké
sen kívül még két zsineg is találtatott nála, ámbár 
azt állító, hogy ezek csak történetből voltak vele. 
Bierögel már ezelőtt szántszándékos öngyilkos
ságért nyomozás alatt vo lt, ’s mint mondják sokkal 
adós.

Carlsruheban mart. 3kán esteli 8 óra tájban 
egy Mauser Gáspár féle gyermek tünt-elő, a’ kü
lönbséggel , hogy ez jobban ki tudta magát magya
rázni, mint a’ nürnbergi. Egy utczaszegleten t. i. 
egy siránkozó ’s nem ronda öltözetű fiú találtatott, 
hóna alatt egy kis nyalábba!, ’s mindjárt körülvé
tetett emberektől. A’ tudakozódásokra zokogva fe
leié : hogy ő Schweiznak egyik várában lakik, hol 
őt kis Eduardnak hívják; innen egy városba ment, 
’s ott eltévedvén, egy kocsis magával vitte olly 
*• érettel, hogy nála maradhat; de a’ kocsis Carls- 
ruhcban fel ’s alá járt ’s őt elhagyta. A’ gyermek 
a’ rendőri hivatalhoz vitetett, ’s majd megválik mi
ként fog kifejleni a’ dolog.

Szászországban a’ rendek megegyezésével tör
vény hozatott a’ zsidók viszonyai eránt, mellynek 
főbb hatáiozatai ezek: A’ zsidók ezután is csak 
Dresda és Lipcse városokban lakhatnak állandó
ul; az ifjak nem házasodhatnak, míg 21ik évöket 
be nem tölték; Dresdából Lipcsébe, és viszont, 
csak a’ síatushatóság megegyezésével költözhetnek- 
á t , ’s külföldi zsidók is csak így telepcdhetnek-meg 
Szászországban ; a’ Dresdában ’s Lipcsében lakó zsi
dók szintúgy mint a’ keresztyének szabad választás 
szerint űzhetnek kézmíveket, ’s e’ végre polgári jo
got is nyerhetnek; patikát egyátaljábannem, ven
déglőt ’s korcsmát pedig csak a’ zsidók számára ’s 
a’ stalushatóság megegyezésével tarthatnak, zsibá- 
rcsságot is csak engedelem mellett űzhetnek ; ezéh- 
heli mesterekké is lehetnek , legényeket, inasokat 
tarthatnak, de azt a’ statushatóság határozza-meg, 
egy egy ezéhbe hány zsidó vétethetik-fel, ’s a’ tar

tandó legények és inasok száma iránt is adhat kor
látozó rendeleteket; inasoknak csak zsidó gyerme
keket fogadhatnak-fel; mindegyik benföldi zsidó 
tartozik bizonyos és örökös familiai nevet viselni 
’s ezt a’ helybeli tiszthatóságnak bejelenteni, továb
bá minden oklevelekben, szerződésekben , végren
deletekben , házassági kötésekben ’s kereskedési 
könyvekben egyedül a’ német nyelvet használni. 

AMERIKA.
Angol hírlapok Lj-yorkból febr. 11 ki tudósí

tásokat közlenek. Powhattan Ellis ú r , eddig az egye
sült statusok ügy vivője Mexicóban , visszaérkezett 
Washingtonba. A’ Pensacola-Gazette szerint Ellis 
ú r, a’ mexieói kormánytól útlevelét kikérvén, 
szükségesnek látá magát ’s barátait Mexicóból el- 
indultakor fegyverekkel ellátni. A’ Washington- 
Globe közli Ellis úr elhivatása előtt az északame
rikai külső ministerrel váltott levelezéseket, ’s 
egész sorát számlálja-elő az illetlenségeknek, mel- 
lyeket Mexico részint az egyesület lobogóján, ré
szint egyes polgárain követett-el. Ha a’ mexieói 
kormány (így írt Forsyth úr külső minister mult 
évi dec. lökén) három hét alatt tökéletes elégté
telt nem ad , kérje-ki útlevelét, ’s a’ követségi le
véltárral együtt hagyja oda Mexicót, — mi már csak
ugyan megtörtént. A’ praesidensi választás szóza
tait megszámolta a’ képviselő ház is, ’s van Buren 
úrnak, Michigan új status három szózatával együtt, 
csakugyan 46al volt több szózata, mint négy ve 
senytársának öszvesen.

Jackson generál becsületét, a’ nyilvános élet
ből kilépte előtt, bepiszkolni szándékoznak ellen
ségei. Wise ú r, ellenző tag, ugyan is indítványt 
tőn a’ képviselő házban, hogy a’ végrehajtó hata
lom különféle osztályainak állapot ja ’s hivatalvi
selése biztosság által vizsgáltatnék-meg. A’ ház, 
mellynek többsége Jacksonhoz szít, nem gondolva, 
hogy ebből a’ praesidensre nézve kellemetlenség 
következhetnék, efogadta az indítványt. De a' biz
tosságban a’ nagyobb rész ellensége Jacksonnak. 
Innen az Ion, hogy a1 praesidens és a’ külöiiféic 
osztályok főjei a’ biztosság elibe idéztettek, számot 
adni hivataluk viseléséről. Meghatározott vád nem 
tétetett ellenük, valami bizonyos esetről értesítés 
nem kívántatik; a’ szándékosak az, hogy az idé
zettek vádolják-el önmagukat. Jackson legalább 
illyennek látja a’ megidézést, ’s a1 biztossághoz 
jan. 26kán intézett iratában kinyilatkoztatja, hogy 
az idézést igazság és alkotvány megsértésének te
kinti , és az egyesült statusok népe eráiiti köteles
ségének tartja ellene szegülnie, mint a’ spanyol in- 
quisitiónak ellenállna. »Ha, úgy mond, a ti és 
társaitok beszédeiben nyilvánított kemény vádak 
után, nem vagytok hajlandók határozott pana
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szokat adni- e lő , úgy szólítsátok-fel társaitokat és 
a’ congressus valamennyi tagjait, hogy Isten ’s 
honunk előtt tegyenek bizonyságot arról, ha valami 
roszaságot vagy bizodalommal visszaélést mutathat
nak-e elő a’ kormány valamellyik osztályában. Ha 
ezt tehetitek, úgy teljességgel nem gátlom az ügy 
megvizsgálását. Minden osztályok hivatalai nyitva 
lesznek előttetek, ’s minden módon segíttetni fog
tok. Valamint eddig, úgy tiszti pályámnak még 
hátralevő rövid szakában is igyekezni fogok hiva
tali eskümkor felvállalt eme köteleztetést teljesíte
ni: „az egyesült statusok alkotványát egész erőm 
szerint megőrzőm, védem , és oltalmazom,“ és 
ezért *s más legkomolyabb okokból is, a’ vizsgálatot 
bizonyos kézzel fogható vádakra nézve egy rész
ről pártolándom, más részről ellenben a’ végre
hajtó osztályok és tisztviselőjik jogait csonkítani 
nem engedem. Ha bizonyos vádat előadni, vagy 
a’ netalán előadandót bebizonyítani, minden lár
mátok mellett sem fogjátok , úgy az egyesült sta
tusok jó népe előtt, társaitokkal együtt, úgy fog
tok’ állani mint rágalmazók, az általatok megtá
madott köz tisztviselők pedig egészen felmentve 
lesznek.“ E’ levél óta semmi lépés nem történt ez 
ügyben.

TÖRÖKORSZÁG.
A’ serbiai újság Kragojewazból febr. 14kéne’ 

czikkelyl közli: „Az oláhországi újság (Kuriri Ru- 
manieskie) egyik lapjában írja, hogy a’ pestis nem 
csak Bolgárországban terjedt-el egész a’ Duna párt
jáig , hanem Serbiába is behatott; miért Csernezer- 
ben 2 1 napra emeltetett a’ veszteglés, ’s Serbia fe
lé is ugyanazon óvakodó rendszabások vétettek- 
elő, mellyek a‘ török rész felé felállítattak. Az 
oláhországi Kurírnak illy alaptalan hirdetményét 
olvasván, nem mulaszthatjuk-e!, hogy annak alap
talanságát a’ közönség előtt világosan be ne bizo
nyítsuk. Hiteles tudósítások szerint a’ Balkánon 
már átjött a’ pestis, Isakczaalsó, Lovcza ’s Plev
na felső vidékein és a’ Duna mellett Nikápol körül 
mutatkozott; Bumeliában a’ dupniczi kerület falui
ban ütött-ki. De Serbiában még sehol sem jelent- 
m eg, sőt a’ serbiai határszélekig sem jutott. A’ hon 
jólétéről gondoskodó herczeg fél év óta mindig a’ 
határszéleken felállítandó veszteglő intézetekről gon
dolkozott, *s azokat létesítette is. Rumeliafelé Ale- 
xinezében, Bulgaria felé Bregovában és Radujevaz- 
ban (a’ Timóknak a’ Dunába ömlésénél), Albania 
s Bosnia kettős határszéle felé Mokra-Gorában, 
Bosnia felé Rácsában a’ Drinának a’ Szávába ömlé
sénél, vannak veszteglő intézetek. Az egészségi vo- 
lal lehets^gig erős, ’s a’ pestis Serbiába hozatalá
lak vészéi) éhez képest olly keményen viseli magát, 
íogy az őrök azonnal lövik az embereket ’s barmo

kat, mellyek a’ serb határokra lépnek, ’s voltak 
esetek, hogy nehány marha meglövetett, ’s embe
rek is sebesífettek-meg. Valamennyi veszteglőben 
10 napra emeltetett a’ tisztulás ideje, ’s ez Alexin- 
zében, Bregovóban és Radujevazban most is tart. 
E’ fontos intézetek behozatalakor hg. Ő magassága 
gyámolításra talált a’ szomszéd barátságos ausztriai 
kormánynál, melly rendelő, hogy a’ zemlini vesz
teglő hivatala segédkezet nyújtson Serbiának min
denben , mit a’ hg. a’ veszteglő intézetek czélszerü 
’s tartós megalapítására kíván. Azért ishgiink,M i- 
hanovich cs. k. consul eszközlése által, a1 zemlini 
veszteglő hivatalától négy ügyes személyt kapott, 
’s osztá-el maga intézeteiben, kik mindent a zemli
ni ausztriai derék veszteglő rende szerint cselekesz- 
nek; melly jóakaratjáért az emberbaráti ausztriai 
kormánynak, a’ hg. és kormány háláját nyilvánít
ja. Hálá az isteni gondviselésnek ’s herczegünk gon
dosságának , olly sikeresen elhárítatott a’ ragály ve
szélye, hogy a’ serb határokon sehol sem lépett- 
keresztül. De a’ közelebbi hideg óta Konstantiná- 
polból, Rumeliából ’s Bulgáriából is je len tik , hogy 
a’ dögvész szemlátomást szűnik, és szelidebb cha- 
rakterüvé Ion. Azt is meg kell említenünk, hogy 
a’ törökök is jobban őrizkednek már a’ pestistől, 
mert azon helyeket, mellyekben kiüt, elzárják, 
és hosszas veszteglést tartanak.“

Konstantinápoli febr. lOki tudósítás szerint a’ 
három persa herczeg, kik darab ideigKonstantina- 
polbanmulattak, egy török mihmandártól kísértet
ve , útnak indultak Bagdad felé, hova megérkez
vén, nagyúri közbejárás által alkudozás fog kez
detni a’ persa Schahval a’ megbékülés és a’ hgek 
jószágainak visszaadása iránt. A’ hgekkel, Konstan- 
tinápolban mutatásuk alatt, úgy bánt a’ porta , mint 
legkitűnőbb vendégeivel, ’s minden szükségeikről 
gondoskodott. — Mustapha bey parancsi alatt egy 
kis hajósereg készül a’ salonichii öbölbe, a’ tenge
ri rablást elny om ni, melly ellen még most is sok
szor jőnek panaszok.

Konstantinápolból febr. ISdikén ezeket írják: 
Posonby 1. Konstantinápolból elutazni készül. Leg
közelebb Máltába , onnan Toulonba hajózand. Ur
quhart úr mégis viszálkodásban van vele, ’s nyil
ván panaszolja, hogy a’ lord távolléte alatt nem ő 
rá bízza a’ követség igazgatását. Ő is igen szeretné, 
ha innen elhivatnék, mert a’jelen környületek közt, 
e’ szolgálati viszonyban maradnia lehetetlen. A’ 
Ponsonby I. és Urquhart úr közti súrlódások itt is 
napi beszélgetés tárgyai, ’s ezen urakra még némi 
kellemetlenségeket hoztatnak, sőt politikai fontos
ságunkká is lehetnek. Urquhart úr nagy esmeretei- 
nél fogva, melíyekkel bír a’ keleti viszonyokban , 
úgy szólva kerűlhetetlen, ’s Ponsonby 1. nem ejt



vala hibákat, ha vele illőleg értekezett, ’s tőle ta
nácsot kért volna, ügy hiszik a’ Vixen hajót sem 
érte volna olly baj, ha ürquhart úr megtudakozta- 
ték az iránt, mint kellessék a’ fekete tenger keleti 
partján fekvő fold és Oroszország közti viszonyo
kat tekinteni. Ekkor megtudta volna Ponsonby f. 
hogy az orosz rendszabások ellen szólni teljességgel 
nem lebet, ’s így minden módon igyekeznie kellett 
volna Bell urat szándékáról leverni. —  Aegyptus- 
ból nyugtató tudósítások jöttek. Mehetned Ali meg
tömte pénztárát; a’ portának rendesen fizet’ tarto
zó adóját, ’s nagyra becsülni látszik azt, hogy ve
le barátságos viszonyban lehet. A’ sultan követe nagy 
megkülönböztetéssel fogadtatott Kahirában, ’s re
mélhetni , hogy a’ Cyprus miatt fenforgó per a’ por
ta megelégedésére intéztetik-el.

SPANYOLORSZÁG.
Madridi febr. 28-ki tudósítások szerint a’ bu- 

nyoli csatakor egy zászlóally Forcadellhez ment-át. 
Forcadell serege egyébiránt jól gyakorlott katonák
ból, nem fenyítéktelen guerillákból áll. Vera ide- 
iglcni minister a’ helyett hogy a’ lázadók ellen sú
lyos rendszabásokat tenne, folyvást nehány főtisz
tei bibelődik. Narvaez, ki őt pulya rágalmazónak 
nevezte, Cuencából Palenciába, D. Narciso Lo
pez pedig, ki a' parancsnokságot ideiglen Narvaez- 
re bízta, Valladolidba utasítatott. Caballero An
drás ur, a’ bank igazgatója’s egy igen tisztelt férfi, 
Mendizabal úrral összekoezodván, lemondott hi
vataláról.

A’ madridi Gaceta mart. Íjén közli a’ regens- 
né végzetét, melly szerint D. Rodriguez Vera he
lyett , mint már jelentettük , Almodovár gr. nevez
tetik hadministernek. Az Espanyol hiszi ’s kívánja 
i s , hogy ezt még más változás is kövesse a’ mi- 
nisteriumban.

A’ Journal du Commerce Madridból martius 
4rőlé’ levelet közli: Valóban furcsa látni, az ellen
ség fenyegette tartományok parancsnokai egymás 
után mint sietnek Madridba, hol a’ királyné sere
geinek sanyarú állapotját a’ legszomorubb képben 
adják-elő. Lopez Madridban van. Grases ezredes, 
Valencia parancsnoka, szívszaggatólag festi e’ tar
tomány állapotját. Requenyát a’ carlisták fenyege
tik , pedig egy katona sincs benne, ’s megtáma
dás esetében egyedül a’ lakosok menthetnék-meg 
e’ virágzó várost. Mancha fő parancsnoka beadta 
lemondását. E’ tartomány olly segély felen állapot
ban van,  hogy Andalusiába csak számos karavá
nok mehetnek rajta keresztül. Azt gondolná az 
ember, hogy Afrika legvadabb pusztáján van. Ép
pen ma indult útnak egy illy karaván 9 gyors és

50 másféle szekérrel, 200 embertől kisértetve, 
az utazók még sem valának nyugodtan az út köz
ben rajtok történhető esetek miatt. Tegnapelőtt egy 
hírnök kellemetlen tudósításokat hozott Esparte- 
ró tó l, ki a’ legsanyarúbb szükségről panaszkodik. 
Katonáji mindenben szűkölködnek; két hét óta 
naponként csak fél alafa tőkehalat kapnak. A’ kor
mány által Bayonneba küldött váltók nem fogad- 
tattak-el, mert nincs pénz fedezésökre. A’ beteg 
katonákat kórházba sem. vihetni, mert nincsenek 
ágyak, hova fekhetnének, sem orvosok, kik őket 
ápolnák. Az időszaki sajtó iránt közelebb szavazott 
határozatai a’ cortesnek már kezdik teremni a’ ke
serű gyümölcsöket. Több hírlapok kiadóji megsza
ladtak , nehogy a’ canari szigetekre küldessenek 
számkivetésbe; mások pedig a’ 40 ezer reálnyi 
cautio terhét meg nem bírván, felfüggesztették hir
detményeiket. A*' Constitucional, mell) et Lopez úr 
(belső minister) teremtett, sem állhata-fen. Majd 
meglátjuk, minő sorsa leend az „El Eco de la ra- 
zon y de la justicia“ új hírlapnak, melly e’ sze
rencsétlen környületek közt megjelenni merészei. 
Manso generál hadi törvényszék elibe idéztetett, 
’s bizonyosan fel fog mentetni általa.

A’ Phare szerint Bayonneban azt hiszik, hogy 
miután Sarsfield és Espartero generálok folyvást 
veszteglenek, Evans generál, amazok együtt mun- 
kálását nem várva, egyedül maga próbálja meg
támadni a’ carlistákat.

OROSZORSZÁG.
St. Petersburg mellett Gatschinában közelebb 

egy tanulságos eset történt. Bizonyos tanácsnok hí
ven ’s szorgalmasan viselte hivatalát, mégis ezelőtt 
hét évvel betegsége miatt eibocsátatását kérvén, 
hosszas szolgálatival megérdemlőit nyugpénz nélkül 
bocsátatott-el, mert elöljárójának jóakaratját el
vesztette "volt, mi őt busongóvá tette, ’s így élt 
szinte búsongó testvérénél, ki múlt évben egy or
vos által erővel kórházba vitetvén, ’s onnan meg
gyógyulva kijővén, magát agyon lőtte. Folyó év 
jan. 18kán jelenték a’ város igazgatójának, hogy 
S. tanácsnokon ebéd után örjültség (talán részeg
ség?) jelei mufatkozának. Az orvos, ki bátyát gyó
gyító , oda küldetik, ’s ez ismét tanítványát küldé 
hozzá, hogy nadályokat rakjon r á ; de S. tanács
nok azt nyilatkoztatá, hogy csak aludni hagyják 
őt, el fog múlni betegsége, ’s puskáját megtöltvén, 
lefeküdt. Erre az orvos két katonával ment oda, 
betörette az ajtót, bement a’ háló szobába, ’s a be
teg által, ki az orvost a’ báttyán elkövetett erő
szakért gyűlölte, agyon lövetett.

Kiadja K u l t  s á r  A. — Szerkezted G ál v á c sy . Zöldkertutcza (Ä!p^U>aclKriC9flffc) 4 9 8  SZ. 
N yom ta tja  T r a t t n e r - K á r o l y i 9 U ra k 'ú tezá ja  6 1 2  szám ala tt.
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Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájában sajtó alatt van és 
Április hónapban megjelenem! Eggenberger Jósef pesti könyváros

boltjában:

Magyar Költészet ,
tanítványai számára irta  H o tn o k o y  P d l , a’ Losonczi ref. íyceumban ékesszóllás’ proffessora.

R ö v i d  t a r t a l m a :
E lső  r é s z . Szótagmérték. Tagraértékes verssorok és verskötetek’ vázolataik. Véghangok 

vagy Rímek. Kisfaludy Sándor’ és Károly’, Kölcsey’, Bajza és Vörösmarty’ versalkatjaik tulaj
don munkáikból kiszedett példákban. — M á so d ik  r é s z .  1. sza k . Költészet. Költészet’ alapja. 
Érzelem. Képzelet. Tárgy. Előadás. Szó- és tárgybeli ékességek. 11. s za k . Költemény nemei. 
E lső  r e n d i  Lantos költemény. Oda. Hymnus. Dithyrambus. Ének Elégia. Heroide. Cantata. 
Hanozatka. Madrigal. Rondeau. Triolet. Ritornell. M á so d ik  re n d :  Elbeszéllő költemény. Ko
moly és vig hősköltemény. Romaza és Ballada. Legenda. Költői elbeszélés. Rege és Novella. 
Mese. H a rm a d ik  ren d :  Szinjátéki költemény. Szomorú- vig- szín- és énekes játék. N e g y e d ik  
r e n d ; Oktató költemény. Ö tö d ik  r e n d :  Vegyes szerkezetű költemény. Idyllion. Költői levél. 
Költői leírás. Román. Mesélés. Satyra Paródia és átöltöztetés. Parabola és Paramythia. Epigram
ma. — Toldalék: Elmejátékok. A’ munka főbb részint remekíróink’ vagy felhozott vagy idé
zett példáikkal Jévén világosítva, ajánlható mind oskolai, mind háznevelési kézi könyvnek. — 
Ára 24 ezüst krajczár a’ jövő augustus hónap elejéig; azontúl follebb vitetik. (2)

A’ magyar tudós társaság' költségével elkészült, ’s jozsefnapi vásárra
m e g j e l e n n e k :

«äLS© OKTATÁSIRA SZOXiOÁEtO

K É Z  I K Ö N Y V ,
v a g y  i s

a’ legszükségesebb tudományok’ öszvesége, vallási különbség nélkül minden néptanítók’
’s tanulók’ számára készült,

’s a’ m a g y a r  tu d á s  tá r s a s á g  által első rendű MARCZIBÁNYI LAJOS jutalommal
k o s z o r ú z o tt

’s az academia’ költségén kiadott

p á ly a m u n k a .
Irta E d v i  I llé s  P á l , nemesdömölki ev. prédikátor, esperest! oskola-ügyelő, a’ dunántúli 

ev. sup erin ten d en t’ levéltárnoka, ’s a’ m. tud. társ. lev. tagja.

T A R T A L O M :
K a la u zo ló  b e szé d  az oskolatanitókhoz, hogyan kelljen a’ gyermekeket tanítani, és név 

szerint e’ kézi, könyvvel élni.
1. F Ő S Z A K A S Z . Olvasókönyv. 1. r é s z . Értelem - gyakorlások. 2. r é s z . Erkölcsi elbe

szélések és oktatások. 3* r é s z . Az illendőség és okos maga-alkalmaztatás. 4. ré sz . Tanulságos 
és mulattató versek.

Első félesztendő. 1837.



11. FOSZAKASZ. Az oskolai tudományok1 könyve« 5. rész. Számvetéstudomány. 6. 
r é s z . Időszámlálás. 7. r é s z . Természettudomány. 8. r é s z . Földleírás. 9. rész . Egészség - tudo
mány. K). r é s z .  Gazdaság-tudomány. II . r é s z .  Történet-tudomány. S z e r z e lé k :  a’ nemzetiségről. 
12' r é s z . Törvény - tudomány. 13. r é s z . Nyelvtudomány, írásmód (és levelek). T o ld a lé k :  a’ 
magyar nyelvben divatos idegen szavak1 jegyzéke.

8 rétben 672 lap; Magyar- és Erdélyország’ földképével a1 legújabb állapot szerint; ’s a’ 
magyarországi mérges növények1 és gombák' színezett képeivel; félbőrbe kötve: postapapiroson 
2 ft 46 kr. c. p. kemény tábl. 2 ft 40 kr.; nyomtató - papiroson félbőr. 2 ft 6 kr., kemény tábl. 

2 ít conv. p.

ROMAI CLASSICUSOK
magyar fordításokban.

Kiadja
a’ magyar tudós társaság,

Ildik köteti M. T. Ciceróból beszédek, levelek, és Scipio’ álma. Fordítá K a z in c z y  F erencz .
n. 8r. 220 1. Ára kötve postapap. 1 ft 36, nyomtv pap. 1 ft 12 kr. conv. p. (6)

(1) Eladó tűzifa. Ns Fejér várme
gyében Föl-Csúton, Bicskéhez félórányira, az 
országút mellett van egynéhány száz öl tűzi jó 
cserfa eladó; a’ ki iránta egyezkedni akar ,  je
lentse magát helybeli Ispány Vágner Jó se f  
urnái. (3)

(2) Sebészi hivatal. Tekintetes ne
mes Bács vármegyében kebelezett királyi ko
ronái szabados Sz Tamás helysége részéről — 
az ottani megürült sebészi hivatalra egy alkal
mas, ’s a’ sebészi tudományba tapasztaltt sebész 
kerestetik, kinek esztendei fizetése 150 pengő 
forint ícszen. — Az ezen hivatalt felválalni kí
vánók magokat jövő Sz. György napig vagy 
személyesen, vagy levél által jelenteni ne ter- 
h.eítessenek. (3) 2

(2) Hú le te S . Tekintetes nemes Bara- 
nva vármegyében kebelezett, és az egyházi ér
tékhez tartozó tettes Yaiszlói uradalom részé
ről hirdettetik : hogy folyó 1837dik esztendei 
Julius hónapnak 6dik napján Yaiszló mezővá
rosában, az uradalmi irószobában reggeli 9 óra
kor tartandó nyilvános árverés által következő 
királyi haszonvételek, úgym int:

lször a’ szeszes italok kim érésének, és 
hus-vágásnak joga az egész uradalomban, hozzá 
tartozó épületekkel, kertekkel, földekkel és 
réttel ,

2szor Besenczi malom mojnári lakházzal, 
3szor Vaiszló mezővárosában lévő keres

kedő bolt lakházzal együtt,
4szer a' kitáblázott vadászat,
5ször Kijóstói halászat, és pedig ezek Iső 

Novembertől 1837. kezdve, — továbbá
Cszor Yaiszló mezővárosában négy vásár 

alkalmával fizetendő hely-pénzek szedésének jo
ga Iső Januariustöl 1838. kezdve, három egy
másután következő esztendőre, a’ legtöbbet ígé
rőknek felsőbbi jóváhagyás mellett bérbe fog
nak adatni.

Melly árverésre a’ bérleni szándékozók ele
gendő bánatpénzzel ellátva meghivattafnak olly 
tudósítással, hogy a’ szerződésbeli kötéseket az 
uradalmi irószobában minden időben meg lehet 
tudni. Költ Vaiszlón, Marczius lOkén 1837.

A z  uradalm i T isztség  által. (3)

Pénzfolyamul : Becs, marcz. 21 kén: 5 petes statuskö
telez. 10414; 4 petes 1004; 3 petes 754; 1820diki 
status köles. 2174; 1834diki 5674; 2j petes Becs vá
rosi bankóköt. 664 .

G a b o n a á r  P e s t  ’s más  v i d é k i  v á r o s i n k  piat^zin p o z so n y i  mé r ő j e  vá l t ó  g a r a s b a n .
Ül art. 1837. búza kétsze.l rozs 1 árpa zab 1 kukur.J k ő ié i  í TV) art ,1837. búza kétgze. ( rnz* árpa 1 zab kukur. kőle»

9 én  l .n g h v á r 90-86 82 -78  1 60 -5 6  1 54-50 36-34 1 32 -7 8  1 — 14én Debreczen |110-t00 85 -80 1 70-65 70-62 1 50-45 90-80(130-125

1Oé 11 N Becskerek 85-75 65-55 1 1 5 5 - ‘0 45 1 70-6.1 1 f] 16án n fo so n y 10S-66 57-48 1 4 8 -44 45 -4 0 1 39-30 86-80 1

l “)en A rad 92 62 61 1 $K 50 1 SO 1 — 17en U j-B e c * e 90 -8 0 70-65 1 ~ 50 ( 50 70

«ten  Mi.kolc* 100-95 75 -70 50-59 1 52-50 3 5 -3 0  1 90 -32  (220-205 18án K om árom  j 80-76 68-61 1 50-48 45-43 1 35-34 — ! —

1 én  B aja 80-67 53-47 1 ♦7 1 53 32 1 80 1 -  .1 18án S z e g e d 90-85 1 70-65 1 «5 56-55 50-48 90-85 1 9 5

l t é n  Péc* 75-70 60-55 53 -50  j 55 1 35 ■ ’ S 1
__ I P e il  m arcz . 23án 93-86 - 1 53 -50  j - 1 40-34 86 -

l i á n  U ngli-vár 86-83 80 -76  1 60 -5 6  1 56-58 j 36-32 1 80 -7 6  1 __ j

Budai lőttem : marcz. 2 kén: 31. 12. 21. I?. 19.
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madja az ellenséget; ’sat-).

MAGYARORSZÁG cs ERDÉLY.
0  cs. kir. Felsége a’ máramarosi kir. kain. 

igazgatásnál megüresiut közbírói tisztségre az Ora- 
viczai k. bánya-igazgatás közbíráját és fö-erdómes- 
tér L á n g  G y ö rg y  urat méltóztatott nevezni.

0  cs. kir. Felsége Élesdi sóperceptor Liska 
Jánost kívánt nyugalomra bocsátani méltóztatott.

A’ cs. kir. hadseregnél következő változások 
.történtek: Albrecht és Károly Ferdinand fóherczc- 
g ek , Károly főherczeg O Fenségének fiai mint má
sod ezredesek báró Wimpfen és Mihalievics gya
log ezredéinél alkalmaztattak. — Halierkői gróf 
Haller Ferencz a’ vvürtembergt király nevét viselő 
lmszár ezred ezredese a’ magyar nemes testőrség- 
nél alhadnaggyá neveztetett. Gróf Feuerstein Antal 
a*' császár nevét viselő könnyű lovas ezred 2dik 
ezredese a' 7dik számú huszár ezred parancsnoka 
lön —  Ezredesekké léptettek: báró Puck Jánosés 
gróf Breuner János alezredesek. —  Alezredesekké 
lettek: Rizzardi György, Tschebulz Ferdinánd,és 
Schvvarzburg-Rudolstadt Adolf herczeg őrnagyok.
— Uochlitz József a' budai pattantyu-őr kerület pa
rancsnokává; Reyl Ferencz pedig a’ földmérő test
től Lissa és Lessina szigetek’ parancsnokává nevez
tettek. — Ornagyságra léptek: Ileckel Konrád, 
Thanhofer Ferencz, Chizzolla Pál r Ilranaky Fe
rencz, báró Jellachich Ferencz, báró Schönau Já
nos , és Mindl József kapitányok. — Baader János 
alezredes és eddig a’ budai pattantyu-őr kerület pa
rancsnoka ugyanilly tisztségre Mantuába; Holpert 
Jakab őrnagy és az innsbrucki pattantyú-őr kerü
let parancsnoka ugyanilly tisztségben Gratzbe, a’ 
fentemlitett Rochlitz József helyére tétettek-által.
—  Nyugalmaztattak : Koszen Ferencz ezredes: bá
ró Werlau Károly alezredes; báró Treuberg Károly 
és Szenyan József őrnagyok ; Moser János kapi
tány. —  Külföldi rendeket legfensobb engedelcm- 
mel nyertek i Gróf Miit rovsky-Neinischl alezredes, 
Ferdinand főherczeg Ő Fenségének kamarása az 
orosz cs Sz. Anna rendet; Zeisberg Károly alezre
des; báró Eynatten August, Tolnai gróf Festetics 
Lajos . ,gróf Zichy-Ferraris Victor őrnagyok ; Szabó 
József, és Schirl Henrik kapitányok a’ Barmai hgi J 
Constantin Szent György rendét; Fürstenberg j

E h6 Fcleszlendő.

Ferencz landgrúf a’ szász. kir. polg. érdemrend kö
zépkeresztjét ; Gróf Koliowrat Ferencz kapitány a’ 
portugali Krisztus-rend’ kiskeresztjét.

Homonnán a’ sóperceptopi; Szereden pedig a' 
sóházőri tisztségek megüresültek —  Rónaszéken 
Zachey András, bányaszersáfár meghalálozott.

A’ radnai bányászt tisztségnél az orvosi statio, 
a’ m. portusi só tisztségnél egy írnoki, a’ thopdaiés 
parajdinál külön egy egy al-mázsamesteri statiók, 
ürességbe jöttek. — Nem különben a’ Repszer Jó
zsef halálával az ó sánczi filialis harminczadi hiva
tal ürességbe jött-

Pest mart. 2Sdikán- Az időjárás különössége 
méltán vonhat most figyelmet magára. Folyó hó’ 
25dike, az ünnep’ szombatja lanyha esőzés közt 
mult-Ie, melíy a’ következett éjen és busvét első 
egész napján is bőven szakadt. Estve (mart. 20d.) 
nagy szélvész kerekedett, rneliy kivált az éjszak 
felé fekvő ablakokat ’o ajtókat megrázogatá, és 
egészéjen dúla. Reggel, ünnep1 2diknapján, hóval 
borítva láttuk a’ házakat,.utakat és utczákat. Min
denki csak hidegről panaszkodék ’s illy téli köntös
ben és hideggel megjelent husvétra véneink sem tu- 
dának emlékezni. Némelly vidékről érkezett utasok 
rendkívüli hófuvatokat beszélnek a’ posták rendes 
órájuknál fél nappal későbben, érkezhetének-meg. 
A’ hideg hóvihar tegnap (mart. 27d.) délelőtti 9— 
ÍO óráig tartott. Pikkor kezdett ismét enyhülni a’ 
levegő, és a1 nap fénysugárai sietének felolvaszta
ni a’ bóvséggel hullott havakat. Eper. mint karácso
nyunk, husvétunk szintén fejér is, fekete is vala. 
Ma már nem fedi ugyan fejér hólepel városunkat; de 
borús egünktől újra havat vagy essőt várhatunk.— 
Ar vásárról tett észrevételünkéi összevág a1 pesti ke- 
reskedőség jelentése i s ,  mclly itt következik:

„Pest mart. 23d. A’ közelebb lefolyt József- 
vásár mind termékekre, mind közművekre nézve, 
nagyban és kicsinyben rósz volt. Kivételt érdem
iének a’ középszerű nyári gyapjú és hamuzsír, 
mellyek jó keletűek valónak.“  (L bővebben Hirde
téseinket.)

A’ pesten- épülő magyar színház költségeinek 
fedezéséret. D ö b r e n t  e i Gábor tartományi biz
tos úr Csorba Andrásnak e1 ezéíra ajánlott „gazda
ság? vezér“ czímü. munkája eladásából ismét iCG
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pengő ftot nyujta-be fc. n. Pest vgye színészed kül
döttségének ugyanakkkor, midőn az Ő cs. k. Fel
ségének kegyes rendelésére kifizettetett 500 pengő 
forint nyujtatott-be.

K o l o z s v á r t ! .  Az erdélyi királyi Főkor
mányszék következő levelével adta minden tör
vényhatóságoknak tudtára az e. e. április 17dikén 
N. Szebenben kinyitandó országgyűlést. Salutem , 
et gratiae caessreo regiae incrementum! A' folyó 
hónap 14dik napján 661. udvari szám alatt költ, 
és ezen királyi Főigazgató tanácshoz intézett ke
gyelmes királyi levele által méltóztatott Felséges 
Urunk azon kegyelmes akaratját, és királyi rende
lését kijelenteni: hogy, a’ mint dicsőült attyának, 
boldog emlékezetű első F e r e n c z austriai császár, 
Magyar- és Csehország királya, és Erdély fejedel
me 0  Felségének az lS35dik esztendő bőjtmásha- 
va 2dikán e’ múlandó életből az örökké*való bol
dogságra lett kiszóllíttatásával, és a' természetes 
közvetetlen következés rendin, minden a’ felséges 
uralkodó ház örökös bírod Jmain , 's azok között 
ezen Erdély nagy fejedelemségen, és hozzá kapcsolt 
részeken való országiásnak az Erdély nagyfejede
lemségbeli Karok és Kendek által is a’ magyaror
szági 1723dik esztendőbeli törvényczikkelyek sze
rént , önként és szabad akaratból elfogadott, 's kö
vetkezőleg az 1744dik esztendőbeli 3dik és 4dik 
törvényczikkelyek által megállított, ’s örökös tör
vényül megerősíttetett pragmatica sanctionál fogva 
magára lett szólásával még uralkodásának kezdeté
ben, a’ fennirt napon költ kegyelmes királyi leírá
sában fogadni méltóztatott, — hogy legfőbb gond
ja leend az Erdély* nagyfejedelemsége javát és bol
dogságát, ennek O Felsége által mindenkoron meg
tartandó törvényei szerénti úton munkálni; — ezt 
bővebb királyi kegyelmének, és atyai indulatjá
nak jeleivel is bizonyítni kívánván, kegyelmesen 
elhatározta légyen, hogy ezen Erdély nagyfejede
lemség , és hozzá kapcsolt részek három nemzetei
ből álló Rendjeinek Nagy Szeben szabad királyi vá
rosában szokott módon tartandó közönséges ország
gyűlése e’ folyó !837dik esztendő sz. György hava 
tizenhetedik napjára kihirdettessék. Melly ország- 
gyűlésen legelsőbben is az ezen Erdély nagyfejede
lemségbeli , a’ megírt határ napon , és hel\ en egy- 
begyülendő Karokat és Rendeket, — úgy ezen ki
rályi Főigazgató tanácsot, — a’ kölcsönös bizoda- 
lom szorosabb kötelével magának leköteleztetni kí
vánván, — kegyelmesen rendelni méltóztatott O 
Felsége, hogy mindezek együtt léve, az 0  Felsé
géhez , és a’ felséges austriai házhoz való hívségi- 
esküt, az 1744dik esztendőbeli 4dik törvény czik- 
kelybe be írt, és a’ teljes hatalmú királyi biztos 
által előadandó törvényes eskü-forma szerént a1 szo

kott módon, és homagialis kötelességgel, az Ó 
Felsege királyi biztosa jelenlétében letegyék, tô * 
vábbá pedig azon Ő Felsége teljes hatalmú királyi 
biztosa is a’ hivségi eskünek 6  Felsége személyé
ben lett bevétele u tán , -»’ királyi hitet az I791dik 
esztendőbeli isó törvényczikkelybeh foglalt forma 
szerént, az Ő Felsége lelkére, a’ Rendek előtt le
tegye. — A’ jelen nem lévő nemesek pedig, és min
den ezen fejedelemsegbeli különböző vallásu papi 
rendek, úgy más polgárok és lakosok, a’ vármegyék
ben, székekben, vidékekben, városokban és más 
privilegiált helységekben a’ homágiuinot a’ szokott 
módon letegyék. Végre az illy módon letett homa- 
giumról ezen országgyűlésen a’ szokott hitelesség és 
a’ három nemzetek pecsétjei alatt elkészítendő, ’s 
azoknak, kik ezen hivségi esküt letették, neveik 
aláírásokkal és pecsétjeikkel megerősítendő oklevél 
a’ szokott formában és móddal 0  Felségének fel- 
küldettessék. M á s o d i k  tárgya ezen országgyűlé* 
sének leszen az: hogy az országbeli sarkalatos hiva
talok helyre állításában az ország Rendjeit az 1791- 
dik esztendőbeli 20dik törvényczikkcly értelmében 
illető szabad választási jusnál fogva minden sarka
latos, és más diplomatics hivatalokra, mellyek 
már több időtől fogva ürességbe jö ttek , és királyi 
kegyelmes határozások által provisorie pótoltattak, 
— a’ választás mindjárt a1 hivségi eskü letétele 
után, és minden egyéb akármelly tanácskozások 
előtt oily gondoskodással , miilyent egy illy a’ köz- 
boldogságol érdeklő igazgatóság - választási tárgy 
fontossága kíván, végbe vitessék, és haladék nél
kül Ő Felségének kegyelmes kinevezés végett fel
terjesztessék. — H a r m a d i k  a z : hogy az 1810- 
és 18l ldik esztendőkben tartott országgyűléséből 
királyi kegyelmes helybehugyás végett felterjesztett 
articulusokra , és más alázatos felírásokra költ ke
gyelmes királyi rescripfumok szokott módon kihir- 
dettessenek, és a’ királyi megerősítést nyert arti- 
culosok a’ törvények sorába iktattassanak. — Ne
g y e d i k  végre az: hogy az I79ldik esztendőbeli 
61dik törvényczikkelyben kirendelt országos biz
tosságok munkálatainak, mellyek még országgyűlé
sen meg nem vizsgáltattak, az idő változott kör- 
nyülállásaihoz leendő alkalmaztatása, azoknak pe
dig mellyek még tökéletesen kidolgozva nincsenek, 
mentői elébbi kidolgozása végett, az ország Rendei 
magok kebeléből biztosságokat válasszanak, -j” 
Melly dologban Ő Felsége, azon atyai gondoskodá
sánál fogva, mellyet az adózó nép sorsa iránt bol
dogult felséges attyától örökségül vett, azt kívánja 
hogy a1 eolonicalis szolgálatok és praestatiók iránt; 
az 1791 beli 27dik articulusban érdeklett tervre leg
főbbképen tekintet fordí.tatva és minden egyebek 
előtt ehez nyalva, azon terv mentői hamarébb úgy
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dolgoztassék-ki, hogy arra a’ legközelebbi ország
gyűlésen legelőbb, és annakutána a’ több tárgyak- 
beli munkálatokra is, országosan végezni, és így 
a’ közjóra, és a’ közboldogságnak további virágoz- 
tatására hasznos határozásokat tenni lehessen. Ezen 
királyi Főigazgató tanács azért, a’ fennemlített or
szággyűlésének napját és hely é t ................olly vé
gett adja ezennel tudtára, hogy az írt napon, és 
helyen articularis büntetés alatt személyesen meg
jelenni és az országgyűlésen a’ közjóra mind végig 
munkálódni el ne mulassa. In reliquo altefata Sua 
Majestas Sacratissima benigne propensa manet. E’ 
regio magni principatus Transitvaniae Gubernio. 
Claudiopoli die 2Ima februarii 1837.

A’ közeledő országgyűlésre követeknek vá
lasztották ns Kolozs vmegye Rendei: m. gyerő mo
nostori báró K e m é n y  F c r e m  z ’s gróf zabolai 
M i k e s  J á n o s ;  ns Kolozsvár szabad kir. városa: 
város főbírája kolozsvári Á g o s t o n  I s t v á n ,  ’s 
ügyvéd kolozsvári J ó n á s  D á n i e l ;  Maros Vá
sárhely szabad kir. város: főbíró E r s z é n y e s  J ó 
z s e f  ’s tanácsos Gyöngyösi József; Szék (m. vá
ros) : tanácsos B a l o g  István ’s jegyző S ü k ö s d  
Dávid; Kolozs (m. város): főbíró T o  pl e r A n
ta l  ’s királybíró Ki in J á n o s  urakat.

Kolozsvárit martins lökén. A’ közrészvétel, 
és keresztényi buzgóság, e’ két, minden akadályt 
legyőző, alapokon megindított azon terv , nielly 
szerént az ezen nemes város piaczán álló szentegy
háza a’ rom. catholicusoknak toronnyal díszesíttet- 
ni intéztetett, miután már ezen szent czélra számos 
keresztény felebarátok hálával emlí endő áldoza'o- 
kat tettek, és minden közbejött nevezetes akadá
lyok elhárintattak; a’ folyó hónap 14kén valósu- 
lásba indíttatott. A’ mi a’ részvéttel viseltetett min
den rendű emberbarátoknak, és keresztényeknek a’ 
köz segedelem alap ai hitelességét, es köztudását 
méltán követelő igazság adójául, ezennel hálásan 
jelentetik.

Néhai Majláth Terézia, szül. Szlávy asszony
ság, kinek halálát nem rég jelentettük, kegyes 
adakozásokkal gazdag éltében a’ pozsonyi árvák’ 
háza tókepénzét 2 ezer pengő frtal öregbítő.

Z á g r á b b a n  martins ISdikán hirtelent szél
ütésben hunyt-el A l a g o v i c l i  S á n d o r ,  zágrábi 
megyés püspök, topuszkói apát, cs. kir. valóságos 
titkos tanácsos, berzenrzei örökös főispány (3 
Ex eja becses életének 77dik, papságának 53dik, 
püspökségének pedig hetedik esztendejében. — 
Fgyanott martins I9dikén halt-meg Zakostyáni gróf 
D r a s k o v i c h  K á z m é r  sorvasztó betegségben, 
életének 30dik évében.

Sz. Udvarhely mart. : 2kén. Folyó hónap 3- 
kán délutáni 4 és 5 óra közt hunyt-el örökre tiszt.

t. szigethi G y u l a i  M i h á l y  úr éltének 79dik 
évében , miután a’ sz. ud\arhelyi ref. anya oskolá
ban a’ bölcselkedést és ezzel páros tudományokat 
1797. április 16kán kezdve 1824 júliusáig, midőn 
t. i. hív szolgálatja tekintetéből fizetéssel nyugoda
lomba lépett, és így szinte 28 esztendőkig tanítot
ta volna.

K ö v e n d  mart. lOkén. A’ftegnapi napon tar
tatott az ó tordai unitária ns szentegyház közked
vességet nyert papjának , mívelt lelkű, nemes szí
vű , közhaszonra termett — 30 éves korában, min
denek megelégedésével vitt hivatalát csak öikévig 
folytathatott — 10 napokig szenvedtető tüdő gyú- 
ladásban kim últ, alsó rákosi t. F ű z i  J á n o s  úr
nak , a’ különböző vallásu nagy számból álló ember
barátok jelenlétében végtisztelet megadása, — ki 
felett helybeli rector professor tiszt. D a r k ó  Mi 
h á l y  úr ,  ’s mészkői pap ’s kerületi hites jegyzőt. 
K o r  on k a  A n t a l  úr lélekre ható szép ’s velős 
beszédeket tartottak. — A’ tanuló ifjúság, derék 
énekvezér Aradi Sámuel úr közbejöttével érzéke- 
nyitő karénekekkel tisztelkedék. — Sírjánál ó tor
dai ev. református, minden felekezetektől közked
vességet nyert pap , t. M i k l ó s  M i k l ó s  ú r , ér
dekes búcsúbeszédet önként tarta. — A’ temetési 
költséget a’ tordai unitária ekklézsia maga pénztá
rából tétette.

Igazítás. Ház. Tudosításink’ 24d. sz. 1 sí lap 2dik 
h. lsősotb. ,.29d. száma“ helyett olv. ,,22dik száma.“

N A G Y BR IT A N N IA .
Az alsó ház mart. 8ki ülésében Canada ügyei 

vitattak ismét. A’ radikális érzelmű Hume ellenző 
a’ ministeii javaslatokat, Gladstone, Labouchere 
urak pedig pártolták. Stanley 1. nyomós beszéddel 
állítá, hogy a’ kormány rendszabályai még nem 
elég erősek és szigorúk, ,alsó Canadában a’ dema- 
gogus garázdaságot elnyomni. Mire Howieh 1. vá
laszol \ án ,  szavazásra bocsátatott a’ tárgy , ’s Rus
sell I. indítványa mellett 318 , Leader úr javaslata 
mellett (miként a’ törvényhozó tanács választandó 
lenne) 56 szózat volt, és így a’ ministeri többség 
262 szózat. Roebuck és Hume uu. kinyilatkoztaták, 
hogy a’ javaslott rendszabályokat minden módon 
ellenzem fogják , 's azoknak elhalasztását kívánták. 
E’ felett ismét háromszor történt szavazás, ’s mind
egyik neveié a’ ministeri többséget.

A’ mart. 9ki ülés elején vasutak, egyházi adó, 
irlandi szegénység-törvény' és tized eránti kérelmek
kel foglalatoskodott az alsó ház. Ezu án B. Iloy úr 
a’ britt kormány nak egy részről Mexico, más rész
ről az egyesült statwok kormányaival a’ texasi 
ügyek iránt 1836 mart. lje  óta váltott levelezéseit 
kívánta előterjesztetni, megemlítvén, hogy a’ me- 
xicói követ, miután az északamerikai hadsereg

)(
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Texasba nyomulásának ellenmondott, Washingtont 
oda) liagyá. Szégyen lenne, úgy mond, Angliának 
Mexicólól illy környületek közt elállania. Anglia 
beavatkozott Holland, Portugal és Spanyolország 
ügyeibe, tehát lépjen-fel most is az egyesült statu
sok [által Mexico ellen szándéklott igaztalanságot 
meggátolni. PalmerstonI. feleié: „Én nem látom-át, 
<) Felsége kormánya miként avatkoznék a’ Mexi
co és Texas közti vitába Nincs arra semmi bizony
ság előttünk , hogy az egyesült statusok Texast ma
guk hoz kapcsolni kív ánnák, az egyesületi kormányt 
pedig [csak végzetei után Ítélhetjük. Jackson prae- 
sidens a' legbecsületesebb szavakkal nyilatkoztaié, 
hogy Texas függetlenségének elcsmerésére egy lé
pést sem tehet, míg Texas a’ világnak meg nem 
m utatja, hogy függetlenségét képes védelmezni is. 
Az egyesült statusok viselete Mexico iránt igen be
csületes v olt e’ kérdésben , ’s Anglia beavatkozásá
ra , ismét mondom, semmi ok sincs.“ Ward úrmeg- 
győződöttnek vallá magát arru l, hogy Texasnak 
egyesítése mély gyökeret vert kívánság az unióban. 
De ezt igen lehetne sajnálni, mert akkor Texas, 
fekvésénél fogva, örökös inger forrása lenne az 
egyesült statusok és Anglia közt , melly mostani jó 
egyetértésüket utoljára is felbonthatná. Texasnak 
az egyesülethez kapcsolódása a’ rabszolga kereske
dést is nevelni fogná. O’ Connell úr hasonlóképen 
pártolá az indítványt. Állítása szerint a’ texasiak 
azért lázadtak-fel, hogy a’ mexicói korhiányoltÖr- 
lötte a’ rabszolgaságot , melly legrútabb ’s gyaláza
tosabb szenny az északamerikai respublika charak- 
terén, ’s Texasnak az egyesületbe felvételével a’ 
rabszolgás statusok lennének hatalmasbakká. —  
Azon egyezést, mellyre 11 oy n r  indítványakor hí- 
vatkozék, Canning kötötte Mexicoval a’ spanyol
amerikai respublica függetlenségének elismerésekor, 
’s többek közt az is benne van , hogy a’ rabszolga
ság megszüntessék. Ezen egyezésből következtető 
Hoy ú r ,  hogy Anglia tartozik Mexicót gyámolítani 
a’ rabszolgaság eltörlésében, ’s Texast főleg c’ lá- 
zította- fel, mert az említett egyezés daczára is 
e’ mai napig folyvást hordattak a’ rabszolgák Te
xasba , kivált Cuba felé, ’s az északamerikai egye
sület déli statusai egyenesen av rabszolgaságért von
zódnak Texashoz. Egycbnánt az egyesült statusok 
Mexico eráníi politikája nem ú j , mert ezelőtt már 
Francziaország iránt is éppen illy politikát követ
tek , hogy Louisiana birtokába juthassanak. Ha 
Anglia nem gyámolítja Mexicót mostani kétes álla
potában , úgy nem tudja miként fog annak elbu-. 
kása meggátoltatni. Azt is említő Hoy ú r, bogy 
Texasnak egyesítése az egyesült statusokkal, észa
kon majd a’ canadabelieket is igen fel fogja inger- 
leni az egyesületbe vágyakozásra. Palmerston 1. a’

fentebbieken kívül még ezeket mondá: A’ rabszolga
ság eltörlése iránt Spanyolországgal kötőit egyezés 
olly‘ gondosan teljesítetik, hogy ez, mondhatni, 
halálos csapást ejtett a ’ rabszolgaságon. Spanyol ha
jók ugyan portugáli lobogó alatt vittek Cubába rab
szolgákat, de a’ portugáli kormány illő gyámolítá* 
sától remélhetni, hogy ez többé történni nem fog. 
Még F. Buxton úr és Thompson ezredes is pártol
ták Hoy úr indítványát, melly azonban 41 szózat
tal 28 ellen félrevettetett. —  Ezután Buckingham 
úr engedelmet kért Nagybritannia kereskedési ten
gerészeiének jobb szabályzása iránt egy a’ hajótö
réseket vizsgáló biztosság tudósításán alapult bili 
behozatalára, mellyel az emberiség érdeke igen 
szükségessé tőn. Mint a’ Lloyd hirdetményeiből ki
világlik , hajótörés által évenként 300 ezer ft. stg. 
értékű vagyon és 1000 ember vesz-el. A’ biztosí
tás könnyűsége a’ bajótulajdonost egykedvüve te
szi hajójának sorsa iránt, melly neki egész becse 
szerint biztosítva van; a’ biztosító sem veszt, mert 
neki sokat behoz a' biztosítás szerfeletti ára ; a’ 
hajóács nem vall k á rt, sőt minél több a* hajótörés, 
az ő haszna annál nagyobb; végre a’ kereskedő ’s 
gyámok sem szenyv ed m iatta, hanem egyedül a’ 
britt közönség. Innen származik a’ hajók büntetés
re méltó építése, kikészítése és igazgatása. A’ szá
nok hivatkozék Francziaország és más országok ten
gerészeti szabályzataira. Hunié úr több követekkel 
együtt pártolá az indítványt Ellenben Robinson úr 
mondá, hogy Francziaország tengerészeiének sza
bályzatai utolsók azok közt,  mellyek mintaként 
állífathatnak-elő. A’ hajók építése iránt törvényt 
hozni károsabb mint hasznos, ’s inkább javasolja 
azon hajókat, mellyek utazókat visznek, megvizs
gáltatni , ha kiállhatják-e a’ tengert, és a’ hajótöré
sek iránt is nyomozást rendelni. Rövid vita után 
megengedtetett a ’ bili behozása.

A’ fe«lső ház mart. 9ki ülésében a’ canterburyi 
érsek maga és még 14 püspök nevében kinyilatkoz
tatván, hogy az egyházi adó eltörlése iránti rend
szabályát a’ kormánynak, mint igazságtalant és az 
egyháznak ártalmast, egész tehetsége szerint ellen
zem fogja. Melbourne 1. pártját fogta az említett 
adó eltörlésére az alsó ház ebbe terjesztett minis- 
téri rendszabálynak, mint igen népszeiűnek. Sze
mökre vető a’ püspököknek, hogy meggondolat
lan buzognak minden ellen , mi az egyház valódi ja
vára szolgálna, ha egyszersmind az egyházi mél
tóságok fényét is nem neveli, ’s igen illetlennek 
találá, hogy az igen érdemes főpap a’ tárgyat már 
m ost, midőn még a’ felső házhoz fel sem jött,szó
ba hozá, a’világos szándékból, bogy beszédével be
folyást gyakoroljon a' másik háznak ez ügyben te
endő határozatára. „Mylordok, mondá többek közt,
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én e’ rendszabályt béke és egyesség rendszabásá
nak tekinteni (hangos kaczaj az exeteri püspök ré
széről); nevet az igen érdemes főpap, pedig majd 
átlátja, ha még most nem tudná, hogy itt egy 
igen komoly ügy* forog-fen (halljuk! ’s tetszés). 
Ismét mondom my lord ok, ez béke és egy esség rend
szabálya; olly rendszabály ez, melly 0  Felsége 
alattvalójinak nagy részét egy igazságtalan adó alól 
menti-fel, é& véget vet a’ dolgok azon ál lapot jó
nak , mellyet önmaga az igen érdemes főpap is 
(Canterbury érseke) kínosnak és helytelennek is
m ert, megegyezvén olly rendszabály behozatalá
ban , miként az egyházi adó kivetésének ’s igaz
gatásának mostani módja elmellőztetnék. Én pedig 
bizonyossá tehetem a1 házat, hogy engem semmi 
ellenzés nem fog ez ügyben érzelmem megváltoz
tatására bírni , hanem javaslóit rendszabályunk mel
lett, annak fontosságáról ’s hasznáról meggyőződ
ve lévén, állhatatosan maradok.“ —- A’ Times és 
Standard igen boszankodnak a’̂ pi mister fentebbi 
nyilatkozásáért, ’s a’ Standard remélli és kívánja, 
hogy a1 királyhoz tüstént felírások nyujtatnának- 
bc , ’s ezen egyház elleni szigorúságért Melbourne 
lordnak hivataltól elmozdítása kéretnék.

A’ skót egyetemek tanulóji közt igen terjed a’ 
conservativ érzelem. A’ glasgowi egyetem nem rég 
sirR. Peelt, most pedig az aberdeeni Lyndhurst lor
dot választó lord-rectorának, elmellőzvén a’ whig- 
pártbeli Dr. Abercrombiet  ̂ eddigi rec to rt, és sir 
David Brewstert.

Jamaicai jan. 30ki levelek szerint alig ha há
ború nem ütött-ki Anglia és új Granada közt , mell}’ 
az angol consul megsértéséért elégtétek adni vona
kodván , tengerpartjai ostromzár alá vétettek, sőt 
már angol seregnek partra szállításáról is volt szó.

SJeemann kapitány Calcuttában „Ramasiana“ 
czím alatt szótárát adta-ki a’ t h u g  nevű híres rab
lók érthetlen nyelvének, egy bevezetésseFs fügelék
kel , melly ben e’ rémítő zsiványtársaság rendszere 
fejtetik-ki. A’ thugok, kiknek kiirtásán nagy szor
galommal dolgozik az angol kormány, azt cselek
szik , mit azok jóslanak nekik, kik-et istenök tol
mácsai gyanánt tisztelnek, és a’ kik azt mondják, 
hogy istenök kedvesen veszi gyilkosságaikat, csak 
hogy azok bizonyos korlátok közt, ’s bizonyos szo
kások és áldozatokkal vitessenek végbe. Istenök 
mindig jelek által tudatja akaratját, ’s a’ thugok hie
delme az, hogy míg azt értik , a' szerint kell cse
lekedniük, ’s büntetéstől sem ezen, sem a’ másvi
lágon nem félnek. Kilencz év alatt több mint 2000 
thug fogatott-cl, ’s 1170re ’világosan kisült, hogy 
947 embert Öltek-meg. E’ gonosztevők közűi 382 
felakasztatott, 909 száműzetett, 77 hoítiglani fog
ságra vettetett, 92 hoszabb ’s rot idehb időre bezá

ra to tt, 21 felmentetett, 11 elszökött, 31 ítélet előtt 
megholt, 250 kegyeln/et n jé r t ,  kik t. i. társaikel- 
len tanúságot tettek , vagy elfogásukat segítették. 
Sleemann kapitány úgy hiszi, hogy igen nehéz le- 
end Rengalában megzabolázni a’ thugokat, kik 300- 
an vannak, de ha súlyos rendszabály- nem vétetik- 
elő , a’ kormány nak is ellene fognak szegülni. A’ 
b h u r t o t e  (megfojtó; mert a’ thugok nem ontanak 
v é lt, hanem csak megfojtják áldozataikat) mindig 
halálra ítéltetett, mert ez legkitűnőbb lévén az egész 
csoportban, bátorságát és ügyességét sokszor be 
kellett bizonyítnia, míg e’ hivatal rá bízatott, ’s 
benne mindig a’ legnagyobb gonosztevő találtatik- 
fel. A’ s h u m s i a s ,  kik az áldozatok kezeit fogni 
szokták, alsóbb rangú gonosztevők, ’s rendesen 
örökös száműzetésre ítéltettek. A’ calcultai titkos 
tanács előtt múlt évi sept. 2Gkán egy javaslat ol- 
vastaték-fel, melly szerint mindegyik benföldi,ki
ről bebizonyítatik, hogy valamikor a’ thugok tár
saságában volt, vagy van,  örökös fogságba fog zá
ratni , ’s az ill} en személyt akármelly törvényszék 
megítélheti.

f r a n c z i a o r s z á g .
A’ pairkamara mart. 1 iki illésében a’ megyei 

tanácsok tulajdonságait illető törvén}javaslat volt 
vitatás alatt, melly igen érdekessé Ion a’ nyilvá
nosság kérdése által, flog}’ az ülések nyilváno
sak ne legyenek, megállapítatott, ’s már csak 
az forgott szóban, mennyire kellessék a’ tanácsko
zásokat nyomtatás által nyilvánosságra bocsátani. 
A’ törv nyjavaslat szerint csak a’ budget, száma
dások, és a' tanácskozások eredménye lennének 
közre bocsátandók. Decazes hg. és Villemain úr 
korlátlan nyilvánosságot sürgettek, mert szüksé
ges ez esetben, mivel a’ megyei tanácsok csupán 
helybeli anyagi érdekekről tanakodnak, 's a’ szen
vedélyeket nem izgathatják tanácskozásaik, külön
ben ise’ törvény mellett mindegyik tagja a’ tanács
nak kinyomathatja beszédét. Ezt ellenzék Mounier 
báró, Broglie hg. és mások, mert a’ megyei taná
csok hatósága csak tanácskozási és igazgatási, mit 
a’ korlátlan nyilvánosság megváltoztatna, ’s a’ ta
gok szónoki mestermívekkel hosszítanák a’ tanács
kozásokat. E ’ nézethez képest elfogada a* pairka
mara az illető törvényjavaslatot, ügy látszik félnek 
a’ sajtó befolyásának nagyobb kört nyitni. — A’ 
kövei kamara a’ gyarmatokban a’ rabszolgaság el
törlése eráníi kérelemmel foglalatoskodott, melly 
Passy ú r, a’ rabszolgákat felszabadító társaság al- 
elnöke, indítványára ’s Guizot úr megegyezésével 
a’ ministerium elnökéhez uíasííaték.

A* Temps, melly a‘ straszburgi jury felmentő 
ítéletét annak idejében hévvel védelmezte, most 
keményen kikel Vaudrey ezredes szándéka ellen,
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miként magát Dijonban kamarai követté akarja vá
lasztatni; mert nép képviselői méltóság igénylésé
re még nem elég, hogy valaki választható legyen, 
hanem a' politikai bizodalomhoz jogot is kell fel
mutatnia ; Vaudrey ezredesnek pedig illy joga nem 
lehet, mert ő polgárháborút akart honában támasz
tani. — La Paix lap megrója a’ Temps következetlen
ségét, ’s állítja hogy Vaudrey nak,  mután a’ jury 
által felmentetett, igenis van joga választáskor je
lekként fellépnie.

A’ Messager szerint közelebb az igazság minis- 
teriumból némelly7 papirosok, kezdő ívek lopattak-el, 
mellyeken ez volt nyomtatva, felül: „A’pecsétőr, 
igazság és istentisztelet ministere,“  alul: ,,a’ minister 
kabinetje*“ A’ tolvaj , ki még felfedezve ninesen , e’ 
papiros-íveken Persil úr nevében bilieteket küldö
zött az oppositio tagjaihoz, többek közt Cormenin 
úrhoz illy tartalmút: ,,A’ pecsétőr, igazság és is
tentisztelet ministerének szerencséje leend Corme
nin urat, pénteken, mart. lOkén, az igazság mi- 
nisteriumban elfogadni.“  Gondolhatni, mint bá
mult Cormenin úr az audienczia ajánlásán, mit ő 
nem kért. Golbery úr pedig illy levélkével lepe- 
tett-meg: ,,A’ pecsétőr, igazság és istentisztelet mi
nistere értesíti Golbery urat, hogy ha Golbery úr 
a’ colmari k. törvényszék tanáGsnokságáról lemon
dani akar, kész elfogadni 1« mondását.“ Golbery úr 
beteg volt, mikor e’ levélkét kapta, ’s megmuta- 
tá egyik társának, ki magára vállalta, hogy Per
sil úrial fog értekezni, ’s ekkor jött fmyre a’ 
csalfaság.

NÉM ETO KSZA G .
A’ berlini (Haude és Spener) újság e’ czím 

alatt: ,,A’ burkus tartományok országgyűléseiről,“ 
egy hosszú czikkei>t közöl, mellében többek közt 
ezeket olvashatni: Jelenleg valamennyi burkus tar
tományok országgyűlései, a’ rbenusi tartományo
kén kívül, össze vannak híva, ’s ezen egy időbeni 
összehívásra a’ számos törvény ek adónak alkalmat, 
melly eknek javaslatai a’ karok tanácskozása alá 
terjesztettek. Külföldön olly vélemény terjcdt-el, 
hogy7 a’ burkus karok semmi befoly ássál sem bír
nak a’ köz ügy ek folyamatára , hogy tartomány i 
országgyűléseink hasztalanok, ’s az országnak csak 
szükségtelen költségeket okoznak, sőt illy szózato
kat még ittho is lehetett hallani. A’ butkus karok 
alkotván} át nem kedv elli az úgy nevezett alkotvány i 
p á rt, mert e’ karok nem igazgatják az ország egy e- 
temes ügyeit, pedig ez volna rendeltetésük. Azon
ban a' burkus karok mindazt eszközük, mit orszá
gos rendek hatásáiól várni lehet. Mindig megismci- 
tetett, hogy7 a’ törvényhozásbeli részvét lényeges 
tulajdonsága a’ karoknak , ’s a’ tartományi ország- 
gy ülések létezésük óta mindig is nagy befoly ássál

voltak a’ törvényhozásra. Sok fontos törvény a’ 
karok javaslatának köszöni létét, ’s a’ karok mun
kálatai lényegesen segítek a’ törvény hozás tökéletesí
tését és a’ különféle érdekek elintézését. De kik a’ 
számos reformok előhaladásában keresnek üdvet, 
kételkednek azon, hogy a’ karok eddigi befolyása 
a’ törvény hozásra jótékony7 lett volna, mert a’ kü
lönböző érdekek összeegyeztetése, és a’ külön ne
mű nézetek érett megvizsgálása sok időt kíván. A’ 
tiszthatóságokat is elknőrség alatt tarthatják a’ bur
kus karok ; mert az észrevett egy enetlenséget a’ fe
jedelem elibe terjeszthetik, sőt panaszát akármel
y ik  jobbágy7 a’ karokhoz, ’s ezeknek gyámolítá- 
sával a’ thrónhoz juttathatja. De a’ karok részvéte
le az igazgatásban, még kiilönösb bélyeget ad a’ 
burkus alkotv ány nak. Egy régi buikus elv is bí
zott már a’ karokra némelly igazgatási foglalatos
ságokat, ’s ez elvakkor sem ment-kigyakoilatból, 
midőn a’ politikai viszonyok változása a’ karok ré
gi hatóságát lassanként elenyészte. A’ tartomány ok 
karai tehát régóta magok igazgatók any agi érdekök 
ügyeit, mint a’ tűztársaságokaf, a’ szegény ség dol
gait, hadi adósságokat ’stb. E’ foglalatosságok ré
szint olly7 fontosak, hogy némelly tartományokban 
a’ törvényhozó országgyüléseken kívül, a’ külö- 
nosb ügy ek szemmel tartására évenként még közsé
gi gy űlések is tartatnak. Az újabb tartomány okra 
is bízatott illyes igazgatás, ’s e1 tekintetben hatá
suknak nagy óbb kiterjedését remélhetni. Alkotvá- 
nyunk e’ sajátságának az a’ jó következése v an , 
hogy a’ karok tagjai jártasak az ügy ek ben , esme- 
rik a’ statusigazgalás foly amarját, ’s a’ király i tiszt
hatóságokkal kapcsolatban állanak. Ezen igazgatás
beli részvétel a’ községek alkotvány ában alapul; 
de ennél még sokkal fontosabb a’ kerületek alkoN 
vány a , melly a’ községek alkotvány át a’ tartomá
nyi karokkal kapcsolja-Össze. A’ kerületi rendek, 
magok választják a’ kerületi kormány elnökét, ta
nácsát, ’s a’ fontosabb igazgatási rendszabásnkban 
vagy közvetlen , vagy biztosságok által részesülnek; 
törvény hozási kérdések is fordulhatnak-meg előt
tük,  ’s a’ kérelem jogánál fogva közv etlen járulhat
nak a’ thrónhoz. A’ kerületi alkotvány alkalmat 
nyújt az ügyes személy eknek az igazgatási ügy ék
kel nagy óbb kiterjedésben foglalatoskodniok, ’s a’ 
tartományi karok alkotvány ával együtt,  biztosit a’ 
tisztviselők önkénye ellen. Az országgyűlési köve
tek , kevés kivétellel, a’ kerületi rendekből h’p- 
nek-elő; és így a’ követ honának érdekeit tettleg 
ismeri, 's az országgyűlésnél is részt vészén az igaz
gatásban. Innen van, hogy a’ ki hajlandó r a , Bur- 
kusországban, a’ nyilvánosság dicsért elve nélkül 
is, jobban megesmerheti a’ kormány7 elveit, az al
kotvány t és igazgatást, mint más országokban. De
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az előhaladás barátai nem annyira negativa, mint 
positiva oldaláért ellenzik a’ burkus karok alkotvá- 
nyát, t. i. azon különös viszonyok elismert fontos
ságáért, mellyeknek képét a’ tartományi karok vi
selik. Nem engedhetik-meg a’ burkus kormánynak, 
hogy minden országrész, minden ren d , és minden 
község saját életét fentartani igyekszik. Innen eredt 
a’ tartományi karok elrendezése, a’ törvényhozás 
módja, és a’ fenállók fentartása eránti igyekezet. 
A’ tartományi karok gyűlése mindig conservativ 
charaktert fcjtett-ki. A’ meggondolatlan próbatéte
leket, miként a" tartományi országgyűléseket előha
ladás eszköze gyanánt akarták használni, maga a’ 
gyűlés szelleme buktatta-meg; a’ különféle rendek
re osztás elvének ugyan, melly a’ képviselőségnek 
alapja, nagy része volté’ szellemben; de azt a’ szü
letési aristokratia hatalmának helytelenül tulajdoní
tották. — Nyűgöd szomszédink kamaráji egészen 
különböznek a* mi tartományi országgyűléseinktől. 
Amazok kiszabják a’ kormány munkásságának mér
tékét, ügyelve annak fejedelmi jogaira, ’s a’ szó
noki hatás becse ott egészen más irányt ad a’ ta
gok iparkodásinak. A’ mindennapi élet viszonyai 
ott nem ingerlők, ’s vitatásukban nem fejthetni-ki 
fénylő szónokságot. Nem csudálhatni tehát, hogya’ 
magányos jogi viszonyokat érintő törvényjavasla
tok csak alárendelt helyet foglalnak-el, ’3 vitatásuk
kor üres a* követkamara; de mihelyt egyetemes 
politikai theoriák alkalmazása, a’ nép jogának fen
tartása, külső politika ’stb. fordulnak-elő, egészen 
telve van. A’ mi burkus karaink egész erejüket ’s 
idejüket törvényhozásra fordítják, lélekismcrettel 
vizsgálják az előterjesztett törvényjavaslatokat, gyű
léseikben csak szorgalmas munkálod ássál igyekez
nek érdemet szerezni, csak a’ valódit ’s azt tartják 
fő czélnak, hogy minden egyes személynek ’s tes
tületnek természeti körében minél szabadabb moz
gást biztosítsanak.

O R O SZO RSZÁ G .
Puschkin Sándor, az újabb orosz literaturá- 

nak legjelesebb költésze , 37ik évében, egy sze
rencsétlen párviadal következésében halt-meg. At- 
tya még é l, ’s földbirtokos Pleskow kerületben: az 
elhunytnak tetemei is , előbb az egyházban ünnepies 
pompáv al megáldatván, oda v itettek. A’ boldogult 
egész Oroszország előtt magas iiterariai hírben ál
lott, s milly köz részvétre ébresztő halála a’ st. pe- 
tersburgi közönséget, eltemetése napján lehetett 
látni; az egyházba temérdek ember gyűlt, kiknek 
nagyobb része csak lőréről ismerte az elhunytat,’s 
köztük kitűnő személyek , és nehány idegen diplo
maták is valának. Puschkin utolsó tiz évéből egy 
emlékmívet sem bír az orosz literaturd, ’s mívei,

mellyekkel azt gazdagító, mind előbbi korából vä« 
lók* Halála előtt egy évvel ,,a’ kortársak“ czímü 
folyó iratot kezdett kiadni, mellynek iránya inkább 
versengés volt, mint literatura, ’s egy czikkelysem 
találtaték benne, melly a’ nagy költőhez méltó lett 
volna. Utolsó éveiben Nagy Péter történetén dolgo
zott. ¥

SPA N Y O LO R SZÁ G *
Port-Vendresból mart. 3kán írják , hogy Bar

celonában , mint onnan jött utazók beszélik, re
publikánus mozgástól félnek, miért az ott tartózko
dó olasz menekvők a’ fellegvárba zárattak.

Bayonnei mart. 7ki levél szerint Sarsfield a’ 
valcarlosi hadvonalról minden seregcsapatokat el
parancsolt, 1200 emberen kívül ,  kiket á’ carlis- 
ták megtámadni készültek , e’ ponton volt régi 
vámvonalukat ismét felállitandúk. Cabrera egy 
alázatos levelet irt D. Sebastian infanthoz, ’s pa
rancsainak pontos teljesítését igéré; az infant pe
dig Estremadura és Mancha carlista vezéreinek 
meghagyó , hogy főparancsnokuknak esmerjék 
Cabrerát, ’s őt Madrid háborgatására utasítá, a’ 
Castiliába menendő expeditiótól segítséget ígérvén 
neki. Cabrera tudósítást is küldött a: carlista fő
szállásra, melly szerint az alkot vány i sereg Valen
ciában Cabrerával ’s az ő al vezéreivel volt csatá- 
jiban 800 embert és 380 lovat vesztett, Ca
brera pedig e’ felett még 8000 darab marhát is 
zsákmányolt. Hay 1., Wylde ezredes és Maitland 
kapitány mart. 4kén Socoában partra szálottak, 
’s St. Jean-de-Luz parancsnokától, Nogues gene
ráltól , kísérőket kértek Behobie hidjáig, hogy a’ 
Bidassoa partjait megszemlélhessék. Fuenterrabia 
megtámadásának tervéről tehát még nincs lemond
va. S. Sebastianban a’ typhus kiütésétől tartottak. 
Az angol scgédseregből 2000 ember volt beteg 
influenzában. Valle és Lujan követek czélt nem 
érve tértek - vissza Madridba. Escarti úr is , ki 
Evanshoz volt küldve, útban van Madrid felé.— 
Blauchon ur, ki a’ s. sebastiani őrsereget eleség- 
gel tartotta, a’ viharos tenger miatt nehány napig 
nem szolgáltathatván eleséget, meglövéssel fenye- 
gettetett a’ katonáktól; életét ugyan megmentette 
Evans generál, de azért vagy ötven botiitleget 
még is kapott.

S. Sebastianból mart. 6kán (a’ bayonnei Phare- 
ban) ez két írják: A’ Corunyából érkezett tengeri 
zászlóally Evans generált kilépni kiszteté veszteg- 
iéséből. Parancs adatott - ki a’ Socoa felé Behobie- 
ba küldendő ágyúknak hajókra szállítása iránt, de 
ismét elhalasztaték e’ rendszabály, ’s nem tudni 
mi okon. Együtt munkálásra nem számolhatni, mert 
Sarsfield az ellenséggel síkon szembe szólni nem 
akar. Ő pompás táborozási terveket készít, mellyek



honszeretetét bizonyítnúk, ha szivében D. Carlos 
számára egy helyecskét nem tartana nyitva. Ez 
ugyan egy kicsit túlságos Ítélet a’ generál viseleté- 
rő l, de ezt nekünk, iszonyú helyzetünkben , meg
bocsáthatni. Espartero veszteglését sem magyaráz- 
hatjuk-ki. 0  igen sokat köszönhet a’ királ} né kor
mányának ,, ’s inkább is vádoltathatik ügyetlenség
gel, mint rósz szándékkal. Charaktere ingadozó, 
de a’ csatában hév és buzgalom nem hijányzik ná
la Mint mondják nehezen esik neki Sarsfield pa
rancsnoksága alatt lennie, *s ezért halogatja napról 
nspra á’ megtámadást. Febr. 24kén, mondják, 
megirá Evans generálnak, hogy elkezdi a’ megtá
madást, 25kén pedig ismét jelenté, hogy a’ rósz 
idő gátolja kiindulását. Szerencse, hogy e’ két le
vél egyszerre érkezeit, különben az őrsereg ki
mozdult, V áz  egész ellenség nyakunkra rohant 
volna. Talán veszélyre akarják kitenni Evanst és 
az angol sereget? Borzasztó számitvány; a’ s. se- 
bastiani sereg megverésekor bizonyosan több spa
nyol mint angol vér fogna kiantatni. De akármi tör
ténjék , Evans generál, gyámolítatik vagy sem, kilép 
szomorú helyzetéből. Becsülete forog-fen ’s önsze- 
rctete minden felölni! ingerelletik. Választóji zúgo
lódnak Westminsterben, sőt a’ parlamentben is pa
naszok hallatszottak. Mind ez igen kínozza a’ ge
nerált, ki csak dicsői csata után akar választóji előtt 
megjelenni; de a’ veszteség gyalázatot hoz r á ,  ’s 
nem engedi többé a‘ szószéken megjelenni. Csata 
fog tehát mielőbb történni, és ha seregcsapataink 
zavarban térendnek-vissza, tudni fogja a’ kormány, 
kiket vonjon feleletre a’ veszteségért. A’ pártoso
kat csak együvé ható mozgás enyésztheti-el, ere
jük szétszaggatása által, különben elnyomatunk na
gyobb hatalmuktól; de azért már csatázni kell, 
mert a’ nagy költséggel szerzett eleségek majd el
fogynak ismét, ’s ki tudja, képes leend-e a’ kor
mány még egyszer illy nagy áldozatot tenni katonák 
kiállítására* mcllyek helyükből ki nem mozdulnak. 
Bilbaóban, Pamplonában, S. Sebastianban csak 
egy vélemény uralkodik a' generálokról. Minket 
egészen lenyomnak a’ hadi terhek, ’s méltán kér
dezhetjük, miért engednek bennünket a’ város fa
lai közt osfromoltatni,  ’s házainkat miért rakják- 
meg katonákkal, holott a’ I< gcsekélyebb hadi moz
dulatok is birtokunkba ejthetnék a’ szomszéd he
lyeket, hol az angol seregnek tanyája lenne. A’ 
franczia kormány biztosa visszajött S. Sebastianba, 
mert Espartcróhoz el nem juthatott. Nem tudni, 
valyon a’ közelgő táborozáskor elmegyen-e Evans 
generállal.

A inart. 13ki Moniteur e’ két telegraphi üze- 
netet közli; .»Bayonne mart. 12kén 1837. Evans 
generál , mart. lOke reggelén kiindult az ellenség 
ellen; úgy látszék annak középpontján szándéko
zott áttörni, ’s magát Astigarraga és Oyarzun közt 
megfészkelni. A1 tüzelés még este is tartott, ’s a’ 
határszéleken azt hitték, hogy egy angol osztály 
már Astigarragába nyomult. Esparteróról és Sars- 
fieldről semmit sem hallani.“ — ,,Bordeaux mart. 
12kén 1837. Evans generál tegnapelőtt reggeli tíz 
órakor már ura volt a’ galzaói halmoknak az Asti
garraga és Tolosa közti országúton. Az -ellenség el
ső állomásait elfoglalván, ágyutelepet állított-fel. 
Tegnapelőtt reggel Sarsíield is előre mozdult. Espar- 
terórói még semmi tudósítás sem érkezett a' határszé
lekre.“ —  A’ Journal des Débats így í r : ,,A’ fentebbi 
üzenetekben jelentett mozgások szerint Evans gene
rál a’ carlisták megerősített állomásaikat [punban és 
Fuenterrabiában hátulról és oldalról ostromoltatja, 
hogy egyenesen Ernaniba ésTolosába nyomulhasson. 
E’ megtámadó mozgás sikere a’ más két hadsereg 
együtthatásától függ.“—  A’ Quo tidi enne illy észrevé
teleket teszenr „Az első üzenetből csak annyi jő k i , 
hogy Evans megtámadni szándékozik. Astigarraga 
bevétele kétséges, és ha igaz volna is, Evansnak még, 
hogy Ernaniba juthassbn, egy folyamon kell átkel
n ie , és egy fél mértföldnyi^ árkokkal, védsánczok- 
kal keresztül kasul vagdalt, hegyekkel, erdőkkel 
kerített, ’s Guibelalde katonájin»k magvátó! védel
mezett úton elhaladnia. A’ másik üzenet nem érde
mel hitelt. Hogy van a z , bog}/ két egy napon költ 
üzenetnek egyike, melly Bordeauxból jő , olly dol
gokat hirlel, mellyek a’ bayonnei üzenetben nin
csenek, holott e’ két város 50 órányira fekszik 
egymástól? Az Astigarraga és Tolosa közti ország
úton nem esmerünk galzaói halmokat. E’ két hely 
öt órányi távolságra van egymástól, ’s ezen az úton 
esik Ernani is, melly még nincs bevéve; Urnieta, 
Eychaurí, Andoain, hol a’ királyi főszállás van, 
VillabonaésYrura, mind megerősített faluk, mel- 
Iyeket kardvágás nélkül nem foglalhatni-e!. És így 
a’ carlisták első állomásainak elfoglalása a’ galzaói 
halmokon, mellyek nem léteznek, csak szinlett, 
és holnap a’ spanyol kötelezvények árának feljebb 
rugtatásáraszámított siker, hogy a’ holnaputáni vi
lágosabb és igazabb tudósítások hatását súlyarány
ban tartsa.**

A* Memorial Bordelais szerint alsó Arragoni- 
ában ismét tetemes veszteségeket szenyvedtek a’ 
christinók, ’s három kis váruk, valami 1000 em
berrel együtt, a’ carlisták hatalmába es ft.

Kiadja K u i t s á r  A .— Szerkezted G á l  v á c s y . Zöldkertutcza sä,
Nyomtatja T r a t  t n e r  - K á r  o l yr t ,, Urak' útezája 6 1 2  szám alatt.
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(1) Gabona-eladás kedvező fel
tétel inellett. Versegen Hatvantól  ̂ órá
nyira vagyon eladó búza, rozs, árpa, zab és kuko- 
ricza mintegy 6500 pozsonyi mérő. A’ múlt 
esztendei több nemii csapások által károsított 
túl a’ tiszai közönségeknek ezennel hírül téte
t ik,  hogy ha gabona szükség mellett, jelenleg 
pénz szűkiben is volnának, a’ fent említett ga
bona mennyiséget hitelbe is megvehetik, még 
pedig a’ pesti piaczi árnál jóval olcsóbban, és az ár- 
fizetés iránt az eladótól kedvező feltételt nyer
hetnek; csak az egyezésre jövő küldöttjeik kö- 
íönségöktől hitelesen legyenek felhatalmazva* 
— Egyezni mindenkor lehet Pesten az ujvilág- 
utczában 549dik számú házban, a’ ház tulajdo
nosával. (2)

(1) Tekintetes Rigiczai Kovács Mihály 
ur tisztsége részéről ezennel jelentetik : hogy 
Rigiczai uradalmában 240 darab; Bikahalomiban, 
tettes Baranya várnifgyében 220 darab; Len
gyeltótiban tettes Somogy vármegyében szintén 
220 darab hízott ü r ü k , és ugyan itten 16 gő- 
böly ökrök eladók vannak. A vevő urak kön
nyebbségére az uradalmi ^Tisztség egy bizonyos 
helyre is az egész eladó jószágot megrendelni 
kész. (3)

(1) Hirdetés. A’ nagyméltóságu kir. 
udvari magyar Kamara’ rendeléséből az 0  Bu
dai koronális uradalom által ezennel közhírré 
tétetik, hogy a’ jövő Április hónap’ Hkén a’ 
Budaeörsi pinczében 10C0 akó ó és uj fehér bo
rok edény nélkül a’ szokott reggeü órákban ár
verés utján kész pénzbeli fizetés mellett el-fog- 
nak adattatni. Költ Budán, marcz. 20kán 1837«
________________________________________c o

(1) Hirdetmény. nagyméltóságu 
magyar királyi udvari Kincstár’ Tanácsa rende
lésénél fogva a’ királyi koronái tiszáninneni sza
bados kerület Tanácsa részéről közhírré tétetik: 
hogy, miután a’ fent érintett kerületben kebe
lezett Martonos, Ó Kanizsa, Zenta, Ada, Mo
holy , Petrovoszello, (J Becse, Földvár, Turia 
és Sz. Tamás helységekben fenlévő királyi ha
szonvételek , úgymint a’ bor- és pálinka mérés, 
nem külömben Ó Kanizsa, Zenta, Ada és Ó Becse 
mezővárosokban tartandó országos vásárok alkal
mával a’ helypénz szedése irán t, múlt eszten
dei Jülius 6kán alapított szerződés, a’ legújabb,

É l ű n  'pp loQ 'rhnnA A  Í O O « *

részszerint a’ bornak szabad behozatala, ré*z- 
szcrint az országos vásárok alkalmával szeden
dő Inlypénzek tárgyában hozott törvén) ek te
kintetéből megsemmisittettek volna, — a’ fent- 
érintett. haszonvételek folyó esztendei Május első 
napjától kezdve harmadfél esztendőre, ugyan e’ 
folyó esztendei Április 17kén Ó Becsén a’ ke
rületi Tanácsházban reggeli órákon tartandó 
nyilvános árverés u tján , a’ legújabb törvények 
értelméhez képest haszonbérbe fognak kiadatni. 
Mind azok, kik ezen haszonvételek árverésébe 
részesülni akarnak,  kötelesek lesznek vagyo- 
naik’ állapotját hiteles tanúság által bemutatni, 
és a’ bérbe kivenni kívánt haszonvételhez arány
zott bánatpénzt előre letenni. — A’ többi felté
telek a’ kvrületbeli i rnoki , úgy szinte a’.pénz
tári hivataloknál előleg is megtudhatók. — Költ 
Budán, marcz. 22kén 1837. (3)

( 1 )  H i l d e t e s .  Felsőbb rendelések’ kö
vetkezésében közhírré té te tik , hogy a’ kegyes 
hagyományú javakhoz tartozó tettes Somlyó- 
Vásárhelyi uradalomban 27 öl hoszszu, 8 öl 3 
láb szélességű pincze eíőépüleüel együtt a’ raj
zolat szerint építtetni rendeltetik , e’ végett fo
lyó esztendei április hó’ 27kén S. Vásárhelyi 
mezővárosban, az uradalmi hivatalos teremben 
licitatio ta rta tn i, és az építés annak a’ mester
embernek általadatni fog ; a’ ki legolcsóbb áron 
szerződés és jótállás mellett felválalni fogja.

Értelmes mesteremberek felljebb irt napon 
kétszáz ezüst forint bánatpénzzel ellátva, S. 
Vásárhelyre illendően meghivatnak. Költ S. Vá
sárhelyen, marczius hó’ 18kán 1837.

M ikovény  m. k.
Tiszttartó. (3)

( 2 )  E ía d ó  t ű z i f a .  Ns Fejér várme
gyében Föl-Csúton, Bicskéhez félórányira, az 
országút mellett van egynéhány száz öl tűzi jó 
cserfa eladó; a’ ki iránta egyezkedni akar, je 
lentse magát helybeli Ispány Vágner J ó se f  
urnái. (3 )

Gabonaár: Pesten, marcz. 28kán, váltógarasban : csak 
a’ zab kelt 40—36.

Dunavizállás : marcz. 23kán: 6 ' 21 “ 9 u‘ — 24kén : 
6' 8u qm _  25kén: 6' 3" 6'" — 26kán: 6' 2" 6'" 
— 27kén i  6' 7U 0UI — 28kán: 6' 3" 0'" —- 29kén 
6' 7" 0

Bécsi Iotteria: Biarcz. 22kén: 38. 56. 49- an. 7 7
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a’ József-napi pesti vásárban marczius lddikén 1837.
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j) • • • úsztatott . — ! — - — — Enyv : asztalosenyv . . . mázsája 19 — 20 —
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,, szegedi Isö faj . . . — 10 12 — „ ököré . . . . . loo darab 24 — 36 —
„ -  . 2ik -  . . . — 7 _ 9 30 „ bivalyé . . . — — , 26 — 28 —
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„ — új . . — — 4 30 6 — K ender: apatini gerebenelt mázsája 18 — 40 —
,, — fejer ó . . — — — — — — ,, gerebenetlen • • » -- 11 — 14 —-
„ — új . . — — — — — — Toll: pehely . . . 90 — 160 —
,, pesti kőbányai ó . — — 6 — 8 — ,, ágyi ^osztatlan .  ̂ . — 20 — 70 —
„ — . . .  új . — ■— 4 — 6 — ,, — fosztott — 30 — 100 —
,, hegyi tejér és veres ó — 4 — 6 — ,, irótoll . . . . 1000 darab  ̂ 2 — 2 36
„ — — . — ú j . . — 3 12 — — ■Körösbogár: • egy font. 2 15 2 30
„ honi fejér és veres — ! — — H alzsír: . . . . . mázsája — — —

Borkő : veres . . . . . mázsája 12 _ 14 — Hamuzsír: fejér . . . . . — 10 — I—
I „ . f e j é r ..................... . — 15 — 16 — ,, kék . . . 8 30 —
Borszesz: 32 grád . . . akója — — — — O laj: vad repczeolaj . . .  — 14 — 14| 30
Pálinka: gabona . . . . — 6 24 — — „ vetett . . . . 15 <45 16 30

„ . . seprű és törköly . * — 7 — 8 48 „ megtisztított . . . . • — 18 — 19 —I
,, . . bánáti szilva 6 48** 8 — — lenmagolaj . . . . — 23 — 27/ —

i . szerémi . . . . — 11 12 — — Lohermag: luczerna • . . .  — 20 — 24 —
\Piskolcz: rozsnyói . . . mázsája — — — — „ stájer . . . — 17 — 20 —j

„ . . liptói . . . . — — — — Lenmag: ...................... poa. mérője 3 — 3 30
M ez: bánáti íejér . . . mázsája 15 — 20 —I Repczemag: vad . . • • • — — —I

„ — sárga. . . . . — 14 — 16 — „ nyári vetett . . — I — —
j, — barna . . . — 12 — 15 30 „ téli . . 2 30 2|<18

1Sáfrány: . . . . . . mazsajajj 28 30, --1

Hobitsek József s. k. 1. ’Elöljáró. Bozda Naum s. k. 2. Elöljáró.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
Z7. szám . P e s t e n  szom baton Szcnt*Cíy$rgyhó Íjén 1S .17.
Magyarország és Erdély (Raskó Mihály magyar nemes; Végh Antal kanczelláriai titok nők ; kamarai híradások; Alagovich Sándor rövid 
életrajza; magyar tudós társaság; ‘sat.) Ausztria (tyroli löld-hegy-isméreti társaság.! Nagybritannia (parlamenti ülések; spanyol ügy; 
az egyházi .adó-bili biztosságban 23 szótöbbséget nyer; ’sat.) Franeziaország (kamarai ölesek; vitatások a’ nevelés ügyében; Charivari 
hírlap pere; ’sat.) Amerika. Olaszország (büza-kereskedés; ’sat.) Hollandia. Oroszország (váin-rendelé3ek; ’sat.) Portugallia (Galhardo 
nyomtató műhelye szétrómboltatik; cortes-űlések ; Remechido elleni végzetek; ’sat.) Spanyolország (titkos cortes-űlés ; az éjszak! tábor

hoz ismét cortes-követek küldetnek ; Evans visszaveretik S. Scbastianba; ’sat.) Németország.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. kir. Felsége fcbr. 1 ldiki legfelsőbb ha- 

tározatában a" in. kir. Helytartóság tisztlb. titokno- 
kát V é g h  A n t a l  urat a' in.udv Kanczelláriához 
tisztlb. tiuknokká nevezni kegyelmesen méltózta- 
tott.

Ó cs. kir. Felsége december 24diki Icgfensőbb 
határozatában R a s k ó  M i h á l y  gyalog ezredika
pitányt, a’ kincstári taksa elengedésével magyar 
nemességgel megajándékozni kegyelmesen inéhoz- 
látott.

Ö cs. kir. Felsége Kapnikra bánya-igazgatóvá 
ottani bányamester Rebay Józsefet; az így megüre- 
siilt bányamesteri hivatalra Felsőbányái főbányász 
Lassovszky Ferenczet; Olálilaposbányára pedig bá
nyai írnokká Stoll Károlyt inéltóztatott nevezni.

0  cs. kir. Felsége a’ magyar tengerparti vám- 
jöved^hni felügyelés fővizsgáló biztosává első osz
tályú határőrségi biztos S^ ib l i a r  V i n c z é t  mél- 
tóztatott nevezni.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara a’ nagybányai 
k tisztartó-hívatalnál inegiiresiilt kulcsári tisztség
re eddig ugyanott ellenőrködött tisztartó-bívatali 
írnok Breuer Dávidot nevezte.

A’ pozsonyi német újság közelébb múlt mar- 
tius 24diki számában igen hibásan írja: hogy Lo- 
vassy László és Lapsánszky János múlt év’ nyarán 
befogott ifjak a’ tek. kir. tábla által felségsértés 
hónéért halálra ítéltettek volna. A1 dolog valóság
gal ekép áll: A* királyi íiscusnak Lovassy László, 
Lapsánszky János, Tormásy János és Lovassy Fe- 
rencz ifjak ellen „ex capite eriminis Iaesae Majes- 
tatis et perduellionis“ folytatott perében a* tek. ki
rályi tábla múlt febr. 27dikén a’ nevezett ifjakat a1 
védlevélben kért büntetés alól felmentvén, Lovas
sy Lászlót és Lapsánszky Jánost a’ mondott naptól 
számítandó tíz évi; Tormásy Jánost befogatásától 
számítandó másfélévi fogságra ítélé; Lovassy Fe
renczet pedig szabadon bocsa fatni batározá. A’ tek. 
királyi tábla ítéleteit martins Sdikán a’ főmlgu Hét
személyes-törvényszék is jóváhagyta.

Első Feleselendő,

Néhai A l a g o v i c h  Sándor püspök ÓExcja, 
kinek elhunytét közelébb jelentettük, ’s ki Zágráb
ban mart. 22dikén fényes halotti pompával temet- 
tetett-el, született Manighán, Nyitra-vmegyében 
1760 dec. 30dikán. Alsóbb oskoláit végezve, az 
egyházi tudományokat nagy szorgalommal tanulta 
a’ budai k. tudományok Egyetemében, hol szorgal
máért doctori koszorút is nyert. (Lcgidősb veterán
ja vala ő most már a’ k. Egyetem tbeologiai kará
nak.) Oskolai pály ája után mint felszentelt pap lett 
tanulmányokra ügyelő a’ pozsonyi papnevelő ház
ban ; majd az akkor nyitrai püspök Fuchs titokno- 
ka. Kitűnt tudományossága csakhamar professori 
székbe emelte a’ nyitrai papnevelő házban; hol 
majd az egész intézet kormányzása is rábízatott. E ’ 
hivatalát elébb a’ mocsonaki, majd 1793ban a' ga- 
lantai plebánussággal cserélte-fel; melly utolsó he
lyen a’ fényes egyház-és oskola-épület tartják örö
kön nevét. Innen a’ pozsonyi székesegyház fogad
ta kebelébe, i t ta ’városi főpapságra is választatva. 
Ezután nyerte az esztergomi rendes kanonokságot, 
’s mint illyen viselte Pesten az egyetemes papne
velő ház igazgatóságát. Innét a’ nagym. m. k. Hely- 
tartósághoz tanácsnokká, majd a’ m. udv. Kanczeí- 
iáriálioz refercndaritissá; később a’ zágrábi kápta
lan prépostjává és az auránai Perjelség kormányzó
jává neveztétek. Gyulay Ignácz, akkor horvátor
szági bán elébb csehországi, majd ausztriai hadi 
kormányzóvá, végre az udv. főhadi tanács elölülő
jévé neveztetvén, Alagovich nyerte a’ báni hiva
tal helytartóságát 182Sban: ugyanekkor titkos ta
nácsosi czímmel is díszesítetett. Zágrábi megyés 
püspökké 1829 oct. 18d. neveztetett, mellyre vá- 
asztatását a’ romai szent szék 1830 mart. ISdikén 

erősítette-meg; ugyanez év’ majusa 30dikán szen- 
teltetett-fel Kalocsán, ’s püspökségébe jul. 25dikén 
iktattatott. Papsága félszázadi örömünnepét 1831 
decemberében tartotta. Zágrábban számtalan jóté
konyságai , jeles ’s intézkedései tartják-fen emléke

zetét.
Z á g r á b b a n  mart. 23dikán, a’ püspökség 

megüresülte következésében káptalani főhelytartó
vá mélt. Schrott József belgrádi és szendrői piis-
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pök úr választatván, a' püspökség’ ideigleni főkor* 
mánya reá bízatott. Agram. Zeit.

ISzenitzen, Nyitra vm«gyében martins 4dikén 
halt-meg Z a r n o z a y  Mihály több megyék tábla- 
bírája, a’' nyitrai evang. esperéstségnek több éve
kig volt inspectora életének 70dik esztendejében.

Pozsonyból nagy húsvéti hóvihart, hideget ír
nak. Nagyszombat körűi annyi hó hullott, hogy 
miatta darabig a* szomszéd faluk közt félbeszakadt 
volt a' közösülés.

karbeli tiszteletdíj; a legközelebbi V ilid .nagy gyű
lés által fog elhatároztatni.

II. Az 183Sban kiadandó 100 arany drámai 
jutalomért egyedül vígjátékok vívhatnak. Az ebbe
li idegen kézzel, olvashatólag és csinosan ír t , lapo
zott , kötött, ’s szokott mód szerint, a’ szerző’ ne
vét rejtő jelmondatos (ev eikével ellátott kéziratok
nak az academia’ titoknokához beküldhetésének ha
tárnapja martins’ 24dike 183S. — Pesten, a’ m. 
t. társaság* kis gyűléséből, mart. 29d. 1837.

Tek. Pestvmegye martius 30kán tartott köz
gyűlésében , a1 marhahús fontjának árát Buda és Pest 
váiosokra nézve az eddigi 14 krban hagyta-meg.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g . — 1.A z l8 3 |re  
szóló drámái jutalomra martius’ 24dikeig, mint ha
tárnapig, következő czírnü és jelmondatu 13 szo
morú játék érkezett:
1. A’ csel’ áldozatja, 5 felv. — A’ ki annyit tesz, men

nyit tenni képes, megvetést nem érdemel.
2. Elet és ábránd, 4 felv. — Ernst ist das Leben, heiter 

ist die Kunst.
3. 1 iros halom , 4 felv. — Kedveltesd az erényt; gyű- 

lö!tesd a’ bűnök* árját! Bölcs, ki tanítva mulat; bölcs, 
ki mulatva tanít. +

4. A’ művész* álma , 5 felv. — Pályabért csak érdemért.
5. Kothen , 5 felv. — Jót gyakorolj , igazat fürkéssz és

szépeket alkoss.
6 . Az áruló gyűrű, 5 felv. — Dura tentamina primaspes 

borii successus emollit.
7 . Zaleukus , 5 felv. — Nem égöv ’s egyéb okok, feje

delmek teszik erkölcsösökké, boldogokká ’s dicsőkké 
a’ nemzeteket. Voltaire, Catharina czárnéhoz.

8 . Az atyátlan , 5 felv. — Szebb jövendőt a’ hazának, 
rósz drámái már valának.

9 . Krivány, 4  felv.— Ten ge chudák, kdo lakomnodo- 
máéi Siski zanedba, Obhrizoch a na ci/jch, stagne si 
drhne Zubi.

10. Az utolsó magyar khán, 5 felv. — Barbaras az, ki
nek a’ közjó nem örűlteti szívét és ki tehetségét sem 
szánja-fel annak ügyére. Virág.

11. A’ Perényiek, 4 felv. — Was hilft alles Ankünsteln 
des Fremden? Die Kunst kann nicht ohne Natur be
stehen, und der Mensch bat seinen menschlichen Mit- 
briidern nichts anders zu geben als sieb selbst. A. W. 
Schlegel.

12. Primavera, 3 felv .— Ich bin das Licht! Die Welt 
tie"t in Nächten! Ich bin die Freiheit! Sie ist voll 
von Knechten! Ich bin die Liebe! Sie ist hassestrun- 
ken! Ich bin die Wahrheit! Sie in Trug versunken.

13. Párviadal, 5 felv. — Semminek okát nem tudjuk; 
mert az igazság a* mélységben fekszik. Pyrrho.
Az ezekhez tartozó jelmondatos levélkék, az 

academiának ’s Jankovich Miklós tiszt, tagnak , mint 
mai elnöki helyettesnek , pecsétéivel lepecsételve, 
a’ levéltárba tétettek; a* kéziratok pedig, a’ VII. 
nagy gyűlés által e’ végre megbízott öt tagnak meg- 
vizsgálás végett kiadatni rendeltettek. M ellyikéle-! 
szén a’ 100 arany jutalom, ha arra érdemes talál-1 
tatni fog, ’s a* netalán kiadandó másod, harmad [

D. Schedel Ferencz,
titoknok.

K o l o z s v á r i t  mart. 25d. — A’ következő 
április I7kére N.Szebenbe hirdetett erdélyi ország
gyűlésié, a* kir. Főkormány szék, ’s törv. kir. tábla 
tagjain , vármegyék, székely székek, ’s vidékek 
főtisztjein kívül, következő birtokos urak kaptak 
mint k i r á l y i  h i v a t a l o s a k  (regalisták) kirá
lyi meghívó levelet:

B. Apor Lázár, cs. k. kamarás udv. tanácsos, 
b. Bálinthit Károly számf. k. tab. ass., b. Bálinthit 
József, b. Bánffy Ádám, gr. Bánflfy Dénes cs. k. 
kam ., b. Bánflfy János, gr. Bánflfy József cs. k. 
kám. ’s nytigal. főkorm. tanácsos, b. Bánflfy Zsig- 
mond, Baranyai Gergely t. tábl áss., Barcsai Já
nos, Barcsai László, Bedeus József udv. tanácsos, 
gr. Béldi Ferencz es. k. kam., gr. Béldi György 
k. kam. ’s kincst. tan. gr. Bethlen Ádám k. kain., 
id. gr. Bethlen Sándor k. kam., gr. Bethlen Ká
roly , gr. Bethlen Domokos iktári k. kam., ifj. gr. 
Bethlen Ferencz k. kard ’s kapitány , gr. Bethlen 
János k. kam., id. gr. Bethlen József, k. kam. 
ifj. gr. Bethlen József k. kamarás ffo lyt. höv.J

A U SZ T R IA .
A’ tyToli Bote tudósít egy társaság alakulásá

ról, Tyrol földjének geognostica-montanisticai meg
vizsgálására , ’s többek közt így ír felőle : Tyrolnak 
hajdani gazdagsága nemes érczekben , közönségesen 
ismert dolog, mellynek bizonyságai mind az ország 
történeteinek okleveleiben, mind a* népmondákbau 
feltaláltatnak. E’ gazdagság korunkban részint a’ 
hajdani gazdag erek kifogyta, részint ős elődink- 
nek nem bányászi, hanem csak rablásra számított 
mívelése miatt egészen eleny észett. De bonunk nö
vekedő népessége mellett természetesen kívánság 
ébred az iránt, hogy a’ nemzeti gazdagság e’ for
rásának ismét lehető felélesztése által, hontársaink 
egy részének nem csak a’ divattól és pillanatnyi 
Ízléstől függő foglalatosság és keresetmód, hanem 
szerencsés esetben jólét is szereztessek. Az említett 
és a’ kormány által jóváhagyott eg)esíilet tagjai, j 
hogy7 a’ kitűzött czélt elérhessék, évenként 5 ft. fi
zetésére kötelezik magukat.
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N A G  V BRIT A N N  I A .
A' m art lOki ülésben Mahon 1. a" spanyol 

ügyeket hozá szóba, 's ismétlő a' tory pártnak a' 
Whigministerium politikája ellen már sokszor hal
lott megtámadásait. Poulter és Grove Price uu. tá
mogatták a' lord nézeteit. G. Price úr dicsérő be
szédet mondott D. Carlosról, kinek jogát a' spanyol 
koronához kétségtelennek tartja. Cutlar Ferguson 
ur védelmezte a' ministerium politikáját. Palmers
ton 1. így válaszolt: „Mi a' spanyol thrónöröksé- 
get illeti, a’ spanyol nemzet többsége elismerte Isa
bella jogait. Ezt kinyilatkoztatni nem tartom feles
legesnek, ’s még azt adom hozzá, hogy e kérdés 
egyedül a’ spanyol nemzetet illeti (tetszés.) Isabel
la királyné és Lajos Filep helyzete közt igen nagy 
a’ hasonlatosság. A* franczia nép elismerte e’ feje
delmet , és így nekünk angoloknak nem volt jogunk 
a’ törvényesség kérdését feszegetni. Isabella király
nét szinte így el kellett ismernünk, miután őt a"1 spa
nyol nép elismerte Spanyolország mostani szeren
csétlensége nem fog örökké tartani, ’s utánnamajd 
ismét felviradand ezen országra ama fénylő idő
szak , mellynek emlékezetét átelienben contrast oká
ért előidézgetik. Bal jóslatok hallatszottak Franczia- 
országgali szövetségünkről; azt mondták • hogy ez 
már vége felé hanyatlik. Fn állítltatom, hogy saj
nosán fognak csalatkozni, kik e’ szövetség felbomlá
sára reményeket építnek. Igenis, e’ két status szö
vetsége to\ ább fog tartani, mint az urak közűi (az 
ellenző padokra mutatva) sokan hinnék, mert ez 
nem csupán kél kormány, hanem inkább két nem
zet szövetsége, mellyek érzik, hogy közös érdeke
ik által egymáshoz kapcsoltatnak. Anglia csak ten
geren gjámolítá Spanyolországot. Mit Spanyolor
szág az egyezés erejénél fogva kívánhatott, meg
adtuk neki , de annál többet nem. Ljonczfogadás 
eránti törvényünk felfüggesztése bölcs és becsüle
tünkre válló rendszabály volt. Eddig ugyan még 
rendkívüli szolgálatokat nem tőn a’ bi itt segédse- 
re g , de dicséretes bizonyságait adá az ügy eránti 
hódolatának és önfeláldozásának. Anglia kisebb részt 
nem vehetett a’ csatában, de nagyobbat sem. Mi 
a’ legszűkebb határok közé kívánjuk szorítani a’ 
háborút. A’ midőn jövendőre is ugyanezen politikát 
szándékozunk követni, reméljük egyszersmind, 
hogy Spanyolországgal is jót teszünk, becsületet is 
vallunk, még pedig a’ nélkül hogy honunknak te
temes költségeket okoznánk.“

Az also ház mart. t ikén rendkívüli ülést tar
tott,  a’ segedclembill előmozdítása iránt, melly a’ 
spanyol ügyek feletti hosszú vitatkozás által múlt 
éjjel hátráltatók. A’ biztosság tudósítása előterjesz
tetvén , ellenzés nélkül elfogadtatott. Mielőtt azon

ban a’ ház napi rendre ment volna á t , Hume úr 
panaszt tőn a’ szárazi s tengeri seregnél közelebb 
történt előléptetésekről, ’s az ezeket illető iromá
nyok előterjesztését sürgette, mi jóvá hagyatott. 
Leginkább pedig sir C. W. Thornton generálőrnagy 
előléptetése ellen kelt-ki. Ez nem tetszett sir J .E l-  
ley ellenző tagnak. „Én majd megmondom a’ ház
nak , így szólt, Middlesex érdemes követe miért 
támadta-meg ez előléptetést. Csupán azé rt, mivel 
e’ tiszt, hű , törvényszerű és mélyen tisztelő jobbá
gya Ő Felségének.“ Hume úr: „Hát ki nem illy 
jobbágy?“ Sir J. El ley : „Hume József.“ Hume úr: 
,,A’ vitéz tag, ha valaha, most bizonyosan hazudott 
(rendre.) E’ házban senkinek sincs joga azt monda
ni , hogy én hű jobbágy nem vagyok.“ A’ szónok 
felszólító sir J. Élleyt sértő szavának visszavételé
re. Sir J. El ley : „Sajnálom, ha valami illetlent 
mondottam. Én csak összehasonlított törvényszerű
ségről szóltam“ (kaczuj.) — Mart. 13kán sir U. 
Peel hosszú beszéddel harczolt az egyházi adó eltör
lése eránti bili ellen. A’ Standard állítja, hogy mi
nap a’ canterburyi érseknél tartott gyűlésben Dr. 
Allen, elyi , Dr. Longley riponi, és Dr. O tterchi- 
chesteri whig püspökök is , kik rendesen a’ ministe
riummal szavaznak, jelen voltak, ’s a’ ministeri rend
szabályt roszalták. Az alsó ház katholikus tagjai, 
mint rebesgetik , nem fognak szavazni az egy házi 
adó kérdése felett, de illy tekintetet az illendőség 
és esküjük iránt, nem igen remélhetni tőlük.

Az alsó ház mart. löki ülésében, az egyházi 
adó eltörlése eránti bili, miután ellene Sandon, 
Stanley, D. Stuart lordok, \V. E. Gladstone, 
Lain bt on, Young, Ingham, Harland, Trevor és 
Pelham uu. mellette pedig Gisborne, Baines, 
Thompson , a’ kincstári kanczellár , Wasor , Har
vey és Pease uu. szólották, reggeli 4 óra felé sza
vazásra bocsáttatván, a’ ministeri rendszabás mel
lett 273,  ellene 250 szózat vala, és így csak 23 a 
szótöbbség. E’ következményt harsány örömrivaj
jal fogadók az ellenző tagok, ’s nagy győzedelem- 
nek tekintik a’ ministerium felett, melly felét is 
alig nyerte-meg a’ többségnek, mellyre barátai szá
moltak. — A’ M. Chronicle nyílt szívvel vallja-meg, 
hogy nagyobb szótöbbséget remélt és óhajtott vol
na, mindazáltal a’ jó ügy, a’ világos ellenségek és 
kétes barátok daczára is győzni fog. A’ Courier nem 
hiszi, hogy a’ bili, az alsó házi csekély többség és 
az egyház ’s tory lordok makacs elhmkedése mel
lett , törvénnyé lehessen.

Az egyházi adó-bili vitatását mart. 14dikén , 
Brotherton úr indítványára, éjfél után ismét elha
lasztó az alsó ház, miután Russell 1. a’ ministeri ter
vet olly beszéddel védelmezte, mellyel a’ reíőrne- 
hírlapok kiforgaihailannak ’s meggyőzőnek, >aia-
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mint a’ mérsékleti tory lapok sir R. Peel beszédét 
győztesnek, megczáfolhatlannak, nyilatkoztatnak; 
de csak a1 mérsékleti tory lapok, például a’ Ti
mes; mert a'túlságos toryk Althorp tervéről, mel- 
lyet sir R. Peel ajánlott, ’s melly szerint az egy
házi adó megszüntetnék, hanem hijánya a’ status- 
pénztárból fedeztetnék, éppen úgy nem akarnak 
hallani, mint a’ mostani ministeri javaslatról. Sir 
R. Peel főleg az iránt jelenté aggodalmát, hogy az 
egyház függetlensége megcsonkíttatuék, ha a’ föld- 
tulajdon elválasztatik tőle, ’s a’ püspököknek csak 
évi jövedelem adatik. Russell 1. e’ kifogásra felel
vén, hivatkozott a’ múlt üléskor elfogadott angol 
egyházi reformbill következésében nevezett egyhá
zi biztosság tudósítására, ’s igyekezett megmutat
n i, hogy ezen elv ama törvény által, a’ püspökök 
teljes megegyezésével, elfogadtatott. Cgyanis a’ 
püspöki jövedelmek leszállásánál fogva, a’ durha- 
mi püspök tartozik évi jövedelméből *2000 forint 
stget az újonnan alapított riponi püspökségnek, 11 
ezer fontot pedig az egyházi biztosságnak fizetni, 
mellytól a’ riponi püspök ismét 2000 ftot k ap , ki 
«’ szerint csak évi jövedelmes (annuitant) a’ szó va
lódi értelmében. Itt tehát már behozatott azon e lv , 
miként földbirtok helyett csak évi jövedelem ada
tik,  a’ nélkül hogy ebben a’magas egyház főpapjai 
a1 statusegyháznak sérelmét vagy lealázását látták 
volna. „Az egyházi biztosság, monda Russell I. gon
doskodott a* hierarchia méltóságáról; most már ne
künk ministereknek engedjék-meg az urak a’ sla- 
tustársaság békéjéről ’s egyszersmind az egyház jó
létéről gondoskodnunk.“ Beszéde végén meleg di
cséreteket mondott az erkölcsi tisztaságról, mély 
vallásosságról,] és az erkölcsi-vallásos míveltség ter
jesztése eránti buzgalomról, melly a‘ britt biroda
lomban a’ protestáns dissentereket kitünteti, ’s meg
győződését nyilatkoztató arró l, hogy ezeknek kö
vetelése , miként magukat idegen egyháznak tarto
zó adózás alól felmentetni kívánják, igazságos és 
megtagadhatlak — Mart. lökén is e’ tárgy vitat
tatok. A’ ház katholikus tagjai nem vettek részt e’ 
vitában , de szavazatukat a’ ministerek részére szán
dékoznak adni. — A’ Standard megjegyzé, hogy 
az alsó ház mart. 14ki ülésében 114 kérelem nyuj- 
tatott-be az egyházi adó eltörlése ellen, mellette 
pedig csak 9.

A’ M. Chronicle tagadja hogy Durham I. jóvá 
hagyta volna a’ Vixen lefoglalását, mert kormányá
tól utasítást még nem kapott ez ügyben, és így hi
vatalos nyilatkozást nem is tehetett. Egyébiránt is 
Durham 1. soha sem volt barátja az orosz politiká
nak , s az angol érdekeket St. Petersburgban min
dig éber buzgalommal őrzőt te.

Spanyolországba még is küldözik a’ fegyvere

ket ; Messenger gőzhajó közelebb 10 eaer puskával 
indult-el. Passagesba is mindig mennek tisztek ’s 
közlegények az ott őrt álló ,brill tengeri zászlóally 
erősítésére.

Bombayból írják a’ hírlapok, hogy sir J. Kaa- 
ne generál benföldi ’s európai seregcsapataival tá
borba készül száini Rundschit- Sing, Pundschah 
radsehahja ellen, ki az Indus partjain a’ társaság 
alatt levő apró statusokat háborgató.

A’ londoni udvari újság jelenti, bogy Lacy 
Evans ezredes, a’ spanyol királyné szolgálatjában 
generál helytartó, engedőimet nyert a"'spanyol St. 
Ferdinand-rend nagy és harmadik ’s ötödik osztá
lyú keresztjeinek viselhetésére.

Palmelia hg. kél fijával Anglia kézmúi kerüle
teiben utazik most.

Az angol tengeri seregnek, a’ jan. lOki elő
léptetések óta, 16i admirála, 742 hajókapitánya, 
823 alkapitánya és 2994 hadnagya van. — A’ skót 
mezei gazdasági társaság 500 ft. stg. jutalmat tett- 
fel annak, ki a’ gőzt szántásra jó sikerrel legelő
ször alkalmazandja.

FR A N C Z IA O R SZ A G .
A’ követkama a mart. I5ki ülésében Guizot 

úr a’ másodoktatási törvényjavaslat ellen felhordott 
kifogásokat czáfolgatta. „Legelőször is , mondó, 
Tracy úrnak azon előítéletes kifogására találok, 
hogy a’ törvényjavaslat elégtelen, csekély. Azt kí
vánták , hogy határozta volna m eg, miben áll a’ 
másod-oktatás: de nézetem szerint hiba lenne egy 
egész rendszertakarni felállítani, ’s azt hiszem hogy 
rendszerű törvény több kárt mint hasznot fogna 
hozni. Illy törvények csak akkor jó k , midőn va- 
lamelly intézvériyt egészen le akarnak rontani, de 
az oktatást egészen el változtatni nem szükséges. To- 
\ábbá azt mondják, hogy az oktatásnak legalább 
részleteit, mellnek a’ javaslatban hijányzanak, va
lami teljes rendszer előterjesztése nélkül is elő le
hetett volna adni. A’ köz oktatásnak, uraim , van
nak részei, mell} ek a’ törvényhozás körébe nem 
tartoznak, és jobban megvitatnak, ’s hasznosabban 
intézteinek-el, ha az ember az igazgatás körében 
marad. Az oktatás szabadságáról is sokat beszél
tek ; némellyek nem találók a’ javaslatot a’ char
tában ígért biztosítványokra nézve előre haladtnak; 
mások pedig sokat engedőnek ’s az országra nézve 
veszélyesnek találták. Én úgy hiszem, hogy a* kor
mány a’ chartának minden Ígéreteit teljesítette, s 
az oktatás szabadságának elegendő biztosítvónyokat
ad. A’ czikkelyek vitatásakor majd megvizsgáljuk, 
lehet-e még javításokat hozni-be, mellyeknek meg
felelni igen hajlandók vagyunk.“ Guizot úr ezután 
állítá, hogy a’ köz oktatásnak támasza az atyai te
kintet, ’s panaszlá hogy a’ házi nevelés gyöngesé-



ge, sokszor gátolja a’ köz oktatás jó sikerét. „Én 
a* gyermekek értelmi’s anyagi előlépteikről, foly
tató , évnegyedenként tudósíttatom, és ha panaszok 
jónek-eló, felszólítom a’ szüléket a' tiszthatóság gyá- 
molítására; fontos esetekben magam írok,  a’ cse
kélyebbekben az intézmények előljárójival iratok. 
Fájdalommal kell megjegyeznem, hogy a’ tisztha
tóságnak ritkán van igaza a1 szülék előtt. (Morgás 
a’ baloldalon. Odilon-Barrot úr: Ismét háznépgya- 
nusítás.) Én nem azért vagyok itt, hogy valakinek 
bókoljak, hanem hogy igazságot szóljak, mert az 
igazságot mindennek, még a’ kormánynak is meg 
kell mondani. (Odilon-Barrot úr: Igenis, főleg a1 
kormánynak!) Nem csodálom, hogy a’ kamara 
egyik része, és különösen Odilon-Barrot ú r, rósz 
névén veszi nyilatkozásimat. Az oppositio szerepe, 
uraim, sokkal kellemesb a* mienknél; igenis az 
uraknak nagyobb szüksége van a’ tetszésre, mint 
nekünk! (kaczaj.) Az urak jobban igyekeznek a’ 
tömegnek tetszeni, mint mi; könnyebb népszerű
séget vadászni, mint, a’ nyilvános lármával nem 
gondolva, a’ hon jólétén dolgozni (morgás.) Sze
memre vetették, hogy a’ népszerűtlenséget szere
tem , ’s ezt szóval is mondottam. Nem, uraim, ez 
nekem nem feltételeden véleményem; de azt hi
szem, hogy igen könnyű népszerűségre nem kell 
törekedni, és hogy az igaz népszerűségben elébb 
utóbb részesülnek azok, kik azt valóban megérdem
lik. De visszatérek a’ vitatásra. Az egyetem léte
zését gáncsolták. 1789. előtt nagy erőben volt a’ 
concurrentia; sok tudós és vallásos testületek for
dítók idejüket az ifjúság oktatására, még pedig 
nagy buzgalommal. A’ statusnak magának egy in- 
tézvénye sem volt. Midőn a’ revolutio után e’ tudós 
társaságok helyére a’ status lépett, nem volt többé 
concurrentiája a’ buzgalomnak. A’ kormány maga 
hatalma alá próbálta venni a’ köz oktatás igazga
tását. Középponti oskolákat alapított, de e’ válla
lat szerencsétlenül ütött-ki. A’ status hatalma alatt 
először csak a’ császárság korában hozatott-be a’ 
nyilvános nevelés nagy rendszere. Ezen közönsé
ges rendszer egyetemnek neveztetett. E’ név jól 
választatott', mert a’ köz oktatás valamennyi inté
zeteinek egyesületét foglalta magába. Az idea nagy, 
szép és csodálatra méltó volt. Azt mondják róla, 
hogy' ezt a’ despotismus sugallta Ezen ellenvetés 
nem általános. Mikor e’ statushatalom teremtetett, 
valamint más dolgokban, úgy az oktatásban is egy 
szilárdid felkészített hatalom volt szükséges. Napo
leon e' teremtmény által nagy szolgálatot tőn az 
országnak. Rajta kívül senkinek sem lett volna ele
gendő energiája e’ nagy és erős erőmívhez. Ezért 
nem tagadhatom-meg tőle hódolatomat. Most már 
kész az erőmív ’s folyamatban van. Még csak a’ fo
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rog-fen, hogy annyi biztosítvány és szabadság adas
sák neki, mennyit csak adni lehet. Napoleon ugyan 
despota volt, de egyike azon despotáknak, kik 
csak nagy férfiak kormánya alatt látható míveket 
létesítitek. Gondolják-meg az urak, hogy egyetemü
ket egész Europa ir igy li,’s Anglia éppen most fog
lalatoskodik hasonló testület szerkesztésével. Az 
erőmív, mint mondám, nagy, jó és erős, csak 
tökéletesíteni keli ’s a’ concurrentia összehatását éb
reszteni , mit e’ törvény eszközöl “ Guizot úr to
vábbá némelly részleteket említett az oktatási sza
badság alkalmazásáról. Nézete szerint, hogy a’ nyil
vános intézetek kiállhassák a’ concurrentiát a’ ma
gános intézetekkel, a’ kamaráknak ’s kormánynak 
szükséges áldozatokat kell tenni, ha az oktatás költ
ségeit egészen a’ statussal akarják fizettetni. Ez 
ugyan szerencsétlenség, de a’ szüléket mindig csak 
az olcsóbság határozza-el. A’ kisebb seminariu- 
mokra nézve mondá, hogy a’ kormány nem ellen
zi , hogy a’ törvénybe a’ világi *s papi intézvéuyek 
is befoglaltassanak, ’s ez iránt örömest elfogad ja
vaslatokat. „Kérem az urakat, így végzé beszédét, 
engedjék-meg az általános vitatást egy felelettel, 
a’ törvényjavaslat ellen gördített különféle kifogá
sokra, mellyek engem, e’ törvény készítőjét, sze
mélyesen érdekelnek, befejezhetnem. Azt mond
ták, hogy e’ törvény hátralépő, szabadelműtlen, 
és még nem is tudom mi! Kik e’ törvény ellen 
illy okokkal vívnak, azoknak azt felelem, hogy 
mind ezek rágalmak ’s én nem félek tőlük; illyes 
mit hordhatnak-feJ ellenem, a’ mennyi tetszik; én 
mindig magasról fogok letekinteni rájok. E’ szó
széken sokszor volt már alkalmam kinyilatkoztat
ni , hogy valamelly statusban az előhaladás annak 
megszerzésében all, a’ mi hijányzik, és a’ még hát
ralevő törvényeknek tökéletesítésében. Valyon mi 
hijányzik Francziaországban ? A’ belső béke bizto- 
sítványai, gazdagság, esmeretek, szóval az anya
gi ’s értelmi jólét növekedése; ezen szükségeinek 
megfelelő törvényeket kíván Francziaország ,’s meg 
lehet arról győződve, hogy mi igyekszünk e’ tör
vényeket megadni.“

Mart. IGkán két javaslatot fogadott-el a’ kö
vetkamara a’másodoktatás erónti törvény elsőczik- 
kelyeihez. Az egyik szerint senkinek sem szabad 
nevelő intézetet nyitni, ki a’ charta és törvények 
eránti engedelmességre meg nem esküdt A’ má
sik szerint a’ jelelt tartozik kinyilatkoztatni, hogy 
nem tagja olly társaságnak vagy testületnek, melly 
a’ törvények engedelme nélkül állott-össze.

A’ Chronique de Paris szerint Meunier vallomá
sai egészen fényre hozók a’ titkos társaságokat, 
mellyek nem csak Francziaországban léteznek , ha* 
nem más országokban is, nevezetesen Spanyolor-
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szagban ’s Belgiumban, el vannak terjedve, ’s az 
ábrándos embereket forma szerint tanújuk- be a’ 
gyilkolásra. E’ végre testileg izgató eszközöket is 
használnak, ’s Meunier például olly felingerlett ál
lapotba tétetek, hogy elfogatásakor szinte baromi- 
lag egykedvű ’s buta volt. A’ rendes életmód és 
fogházi egészséges élelem lassanként visszaadá lel
kének megrongált erejét, ’s mostani vallomásait in
nen magyarázbatni-ki, mellyek következésében az 
elfogatások folyton folynak a’ megyékben; az clfo- 
gottakmind titkos társaságok tagjai, kik közé Meu
nier is tartozott. Metzben elfogatott Balligand ú r , 
az arany oroszlán czímü vendéglő tulajdonosa, ’s 
Jkct rendőrtől Parisba kíséitetett.

Simon ú r, a' Charivari lap ügyvivője, a’ ki
rályi família rágalmazásáért, mart. i3kán, az esküi
tek elibe idézteted A’ bevádlott czikkely Nemours 
hg. évjövedelméről és a’ belgák királynéjának ki- 
háhasításáról szól, e’ czím alatt: „Un million, s’ il 
vous plait.*4 A’ jury 20 pereznyi tanakodás után 
felmentő Ítéletet hozott.

A’ Messager beszeli, hogy Maria hgasszony, 
és Szász-Koburg uralkodó hgének második íija közt 
házasságról volna szó.

A’ Monde szerint egy kapitány a’ tuileriákban 
parádékor egyenesen Orleans lighez fordult, ’s be
csületrend keresztjét kért tőle, miért azonnal fog
ságba hitetett, mert hadi fenyíték szerint a’ kato
náknak, mikor fegyverben vannak, nem szabad 
a’ hgekhez szólani, ha elébb nem kérdezietnek ál
taluk.

Az algíri Moniteur írja, hogy Algírba 600 
megítélt bűnös küldetett Francziaországból köz
munkákhoz, ’s ott egészségtelen mocsárok kiszárí
tására , és más elkezdett nagy munkákra fognak 
használtatni, mellyek ez ország gyarmalítását igen 
előmozdíthatják.

A’ nyűgöd megyék, mint a’ Monde lap írja, 
élénk aggoda'mat okoznak a’ kabinetnek; a’ király 
egyik segéde Ile és Vilainc megyékbe küldetett, az 
ottani tompa pezsgést nyomosán kifürkészni. Sok 
követek utasítást kaptak megbizójiktól, hogy a’ 
fel nem fedezés törvénye ellen szavazzanak. Ugyan 
e* kötelek az elkidönző törvény elleni szavazásra 
i fel to l ak szólítva.

AM ERIKA.
Azon esetet, mclly Anglia és új Granada közt, 

mint említettük, alkalmasint háborút támasztand, 
caraccasi jan. 20ki levelek így adják-elő: Russell 
ú r, Panamában britt alconsul, múlt évi nov. 20- 
kán este Paredes ezredest, ki nejével ment az ut-' 
ezán, megtámadta ’s g) dokkal megsebesítette; 
Herrera ezredes oda menvén, Russell úr fegyve
rét elvette, bizonyos Juan Antonio Diaz pedig jót

ütött a’ fejére. Az ügy törvényszék elibe adatott, 
’s a’ panamai bírák a’ consult saját házába záraták, 
Diazt is elfogaták. A’ consul azzal menté magát, 
hogy az ezredes által megsértetett, ‘s midőn elég
tételt kért, megveretett. Míg ez ügy a’ panamai 
törvényszék előtt folyt, a’ bogotai angol követ le
velet írt új Granada külső ministerének, kinyilat
koztatván , hogy Panama tiszthatósága, mind a’ 
consul, mind Nagybritannia királya ’s a’ brittnem
zet ellen vétkezett, ’s azt kívánta, hogy Russell 
úr tüstént szabadon bocsátassék, a’ consult hivatal 
és levéltár ünnepicsen állítassák helyre, Russell úr
nak kárpótlásul 1000 ft. stg. fizettessék, és a’ pa
namai Oszthatóság mozdítassék-el; egyszersmind azt 
is jelenté , hogy Panama tengerpartjánál angol hadi 
hajú fog száiongni , míg Russell úr utódja, Turner 
ezredes, a’ britt kormány által kívánt elégtétel tel
jesítéséi ői tudósítást nem küld, és hogy a’ nyugot- 
indiai britt hajósereg admirálja, sir P. H aikett, ’s 
a’ csendes tengeren lévő angol hajók parancsnokai 
meg vannak bízva az angol kormán)' igazságos kö
vetelésének sikerítésére. Uj Granada kormánya ez 
ügyel a’ statustanácshoz utasítá, melJy úgy nyilat
kozott , hogy a’ kormány semmi igaztalanságot nem 
kövp-tett-el, Uj Granada alacson) ságra nem vete
medő t ik,  és ha ellenkedés titne-ki, a’ kormány 
köteles a’ nemzet erejét méltósága fentartására for
dítani , s cselekvésének szabályául azt lenni, hogy 
inkább enyésszék-el az egész nemzet a’ britt biro
dalom nagy hatalma alatt, mint a’ kívánt alacsony- 
ságra hajoljon. A’ kormány ezzel egyező nyilatko
zást küldött az angol követnek. E’ szerint az ellen
ségeskedést, mint caraccasi lapok említik, elkez- 
dettnek tekinthetni. Carthagena kikötőjét már os
tromzár alá is vetették a’ britt hadi hajók. Barba- 
does kormányzója, és Antigua sziget tisztbatósága, 
jan. 27ki tudósítások szerint, kihirdettették, hogy 
uj Granada kikötőji ostromállapotba vannak téve.

O LA SZO RSZÁ G .
Genuából írják, hogy ott három nagy gabona- 

kereskedő 170 ezer véka búzát szándékozik Uj- 
yorkba szálítatni, hol egy hektoliter búza ára 39 
fra hágott, Genuábanpedig csak 13^ fr. E’ szállítás 
annál szembetűnőbb, mivel ezelőtt éppen megfor
dítva állott a’ viszony, t. i. Uj-yorkból sok búza
liszt hozatott Genuába.

HOLLANDIA.
Az oraniai ház történetírója, Groen van Prins- 

lerer statustanácsnok, Hágában meghalálozott. 
OROSZORSZÁG.

Császár ó  Felsége a’ st. petersburgi orvos-se
bészi akadémiának Moskauban levő osztályát füg
getlen akadémiává tette, külön igazgatósággal és
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saját elnökkel. — A’ senatus újsága szerint, miu
tán a’ zsidók megtelepítésére Tobolsk és Omsk 
kerületekben 1835 nov. 12kén legfelsőbb jóváha
gyással kijelelt koronái földekre mintegy 1317 fér
fi zsidó költözött-át, a’ pénzügyi minister Omsk és 
Petropawlow kerületekben e’ czélra ismét több föl
deket javasolt múlt évi decemberben kiadatni, mit 
császár Ő Felsége a1 határozattal erősített - m eg, 
hogy a’ zsidóknak Siberiába költöztetésével frl kell 
hagyni.

A’ st. petersburgi kereskedési újság e’ cs. ukast 
közié az igazgató tanácshoz: „Miután a’ mi akara
tunkhoz képest kinevezett biztosság határozatát 
megvizsgáltuk volna, ezeket parancsoljuk: 1. A’ 
kiviteli kereskedés könnyítésére minden nemű ga
bona, melly Burkusországba szárazon vitetik, a’ 
kiviteli vámtól egészen felmentessék. 2. A*' Polan- 
gen, Georgenbnrg és Tauroggen vámhivatalai felé 
behozott külföldi sónak padjától eddig 25 ezüst ko
pekkel és 1 2 V2 pcent ráadás ’s veszteglési pénzel fi
zetett vámja helyett, a’ nyugoti határszélek többi 
vámhivatalainál venni szokott vámhoz közeledés 
tekintetéből, ezután , további rendeletig, 32 ezüst 
kopek vétessék padonként, ráadás és veszteglési 
pénz nélkül, ama három vámhivatal felé jövő kül
földi sótól. E’ rendeletek a1 vám hivataloknál azon 
naptól kezdve lépjenek erőbe, mellyen a* parancs 
hozzájok érkezik. Az igazgató tanács ne mulassza- 
cl a1 szükséges intézeteket megtenni e* tárgy iránt, 
’s mi addig is meghagytak a’ pénzügyi minister- 
nek , hogy a’ vámtiszthatósághoz e*'rendszabály tel
jesítése végett parancsot küldjön. St. Petersburg, 
febr. iOkén (mart. 3kán) 1837 Miklós. Cancrin 
gr. gyalogság generála , pénziig) i minister.“

. Innland czímii hírlap Mitauból ezeket írja : 
„E ’ télen a’ déli országok szinte hó alá voltak te
metve ; Spanyolországból, Portugálból ‘jsat. szokat
lan hidegről tudósítnak a* hírlapok, sót még északi 
Afrikában is téli idő já r t , nálunk pedig hó alig mu
tatkozott. Itt tulajdonképen csak vékony jég borí
tó a" földet, mell)7 szánkózásra jó utat adott. Kü
lönös kemény fagy nem volt, ’s e’ tél nálunk az 
enyhe telek száma közé tartozik. Honi iratokban 
ezelőtt 10—20 évvel már megjegyeztetett, hogy 
éghajlatunk normális természetétől eltávozik. A’ 
kalendáriumban azon hetek, mellyeken hajdan vet
ni szoktak, most nem esnek-össze a’ hamarább 
beálló tavasszal. Múlt évben is martius hóban már 
sok földeken elkezdetett a’ szántás.— Kurlandból 
tavaly számos zsidó família jelenté magát a’ koro
nái földekben leendő megtelepedésre, ’s midőn ké
sőbb a’ legfelsőbb kegyelem szabad utazást engedett 
nekik Omskba és Tomskba, ’s gazdaságuk felkészí
tésére minden szükeéges segedelmet és gyámolítást

adott, az ide költözésre úgy felbuzdult e’ nemzet, 
hogy aligha fele ott fog maradni. Lithvaniában is 
szinte ez történik. Fensőbb parancsnál fogva egy 
ideig megszüntetett a’ telepedők elküldözése, n i 
csak neveli nyugtalanságukat és számukat.“ 

PO R TU G A LLIA .
Lissabonból febr. 28ki tudósításokat közöl az 

alig. Zeitung. Febr. 22ke éjjelén egy csoport cső
cselék Gaihardo köny vnyomtató műhelyére rontott, 
’s annak sajtójit mind összetörte rombolta, pedig 
egy háznépnek egyedül e’ műhely ada élelmet A’ 
Nációnál igen buzog e’ gonosz tett ellen, ámbár 
más részről az állítalik, hogy e’ hírlap is részese 
volt ama rombolásnak, mert egy iratban, melly 
Galhardónál nyomatott, különösen meg vala sértve, 
’s most csak azért gáncsolja nyihán e’ tettet, ne
hogy idő változtával az ő nyomtató műhelye is ha
sonló sorsra jusson. A’ többi könyvnyomtató inté
zetek, történhető megtámadás ellen, védelmi ké
születeket te ltek , ’s Ficschi-féle pokolgépesekkel 
fegyverkeztek-fel. —  A’ febr. 24ki cortesülésben 
jelenté a’ belső minister, hogy a’ nemzeti őrség nem 
elegendő Remechido guerillájinak elnyomására, ’s 
Algarbiát hadi állapotba tenni és az ottani rendes 
seregek vezérét a’ nemzeti őrség felett is korlátlan 
hatalommal megbízni javasiá. A’ javaslat azonnal 
az alkot ványi biztossághoz utasítatott, ’s febr. 27- 
kén hosszú vita után elfogadtatott.

A1 Times lissaboni levelezője mart. Íjén eze
ket írja: Közönségesen hirlelik, hogy Elvasban a’ 
4ik gyalog ezred fclzendiilt ’s a’ várost kirablotta; 

■ de e* hír még valósulást vár. Luiz Mousinho d Al
buquerque és Pastana uu. Madeira sziget követei, 
helyöket a’ cortesben nem akarták elfoglalni, azon 
ürügy alatt, hogy őket lélekismeretök tiltja az 1820- 
ki alkotványra megesküdni. Francisco Antonio de 
Campos ú r , ki kétszer volt pénzügyi minister s 
most Parisban tartózkodik, Villa Nova de Foscoa 
báróvá neveztetett. Chameleon angol hadi hajó Se- 
tubalba evezett, hol háborgásoktól félnek, mert a’ 
kormány mind ekkorig sem tett rendszabást az ott 
forgásban levő hamis réz pénz ellen, melly miatt 
a’ szegény dolgozó néposztály sajnosán szenyved. 
Pearl angol korvett titkos parancsokkal indult ma 
reggel Algarbia felé. Rio Sabroza báró (Pinto Pi- 
zarro) generál, ki a’ restauratio után sokáig fogva 
ült Belem-várban, a’ D. Pedro regensségeellen ki
adott röpkeirat miatt, az Algarbiába rendelt 3000 
ember vezérévé neveztetett. A’ cortesben elfogadott 
ministeri javaslat szerint Algái Inának Faro, Tavi
ra és Serra, Alemtejonak pedig Faja és Efóra ke
rületei vettettek hadi törvény alá. Remechido, ki
nek pártja mindig szaporodik, nem csak a’ fiöldmí- 
ves Énéptől, hanem a’ fensőbb társaság tagjaitól is
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gyamolítatik, Gibraltalból maga személyesen 3000 
puskát hozott, ’s egy idegen hajó hadi szereket szá- 
lított-ki számára.

SP A N Y O L O R SZ Á G .
Madridban, mint mart. 7kén írják , valami 

tompa hír szárnyal, miként ott közelébb mozgás 
fogna kiütni, Calvo Rosas politikai barátjainak izga
tásából. Az igaz, hogy a’ ministerium készületeket 
teszen a’ veszély ellen, a’ seregcsapatok tegnap es
te óta kaszárnyáikba parancsoltának. Nyugtalanság 
uralkodik mindenütt. Közönségesen csodálkoznak 
azon, hogy az eltörlött 1790 klastrombán talált tár
gyak jegyzéke még sem bocsátatott közre, minek 
elmaradása, a’ ministeriumnak ártalmas véleménye
ket ébreszt-fel. Becses tárgyak voltak a1 k last ro
mokban , és így a’ pénzügyi ministernek kötelessé
ge volna azokat a’ nemzettel közelebbről meges- 
mertetni.

Madridi mart. Ski tudósítások szerint a’ cortes 
mait. 7kén titkos ülést tarto tt, valamennyi minis
ter jelenlétében Espartero generál viseletéről volt 
szó. A’ ministerek előadák, milly veszélyes volna 
most elvenni tőle a’ parancsnokságot; két követet 
javasiának ismét hozzá küldeni, mire Santa Cruz 
és Arana választattak-el. Az első közei rokona a’ 
generálnak; a’ másik mindig nagy befolyással bírt 
Rilbaóban. A' mart. 8ki cortesülésben Cuba jöven
dő kormányzásának rendszere fogott meghatároztat
ok Tüzes viták várattak. Este számos őrcsapatok 
járkáltak a’ főv áros különféle részeiben.

Sancho követnek azon javaslatát, hogy Spa
nyolország birtokai Amerikában és Asiában különös 
törvények által igazgattassanak és köv eteik a’ mos
tani cortesbe ne bocsátassanak, elfogadta az illető 
biztosság. A’ mart. 9ki ülésben pedig Vila úr aztja- 
vaslá, hogy Cuba és Puerto-Rico szigeteknek saját 
alkotvány adassák, miilyen Anglia némelly ame
rikai birtokaiban létez, ’s követeik minden esetre 
bocsátassanak-be a’ cortesbe Arguelles úr hevesen 
kikelte’javaslat ellen, melly, nézete szerint, azon 
birtokoknak az anyaországtól elszakadására fogna 
vezetni. A’ mart. 1 lki ülésben a’ cortes előterjesz
tését kívánta azon levelezéseknek, mellyeket a’ 
kormány Cuba sziget tiszthatóságával, és m. évi 
máj. 15től aug. lökéig az északi sereg főgcnerálá- 
val váltott.

A’ Moniteure’ telegraphi üzenetet közli: „Ba
yonne , mart. 13kán. Evans generál mart. I Odikén 
megtámadta az amezaganai halmokat, ’s a’ carlis- 
ták sánczolatait mind elfoglalta. A’ v eszteség mind 
két részről egyenlő. Sarsfield generál mart. 11 kén

kiindult 1 0 ezer emberrel, V e ’ nap az izurzani sí* 
kon tanyazott. Espartero mart. 11 kén Durangóba 
nyomult. Egyik osztálya 500 embert fogott-el Guer- 
nieában.“

A’ Moniteur ismét következő telegrafi üzene
tet közli: Bayonne mart. 18d. Evans generál teljes
séggel nem boldogulhatott Ernani megtámadásában* 
minthogy a’ carlisták 8 batál ionnal erősödtek, mel
lyeket Don Sebastian infans hozott ide , Sarsfieldet 
Navarrában hagyván. A’ christinók visszaverettet- 
vén,  minden, mart. lOdikc óta elfoglalt állásaikat 
legnagyobb rendetlenségben hagyták-el, és estve 
S. Sebastianba tértek-vissza, hova már elébb 1500 
sebesült vitetett. Csak egy batalion az angol tenge
ri seregből állotta-ki a’ sarat, ’s fedezé a’ liátravo- 
nuiást. Espartero Durangoban, Sarsfield pedig los 
Berriosban van.

A1 journal du Commerce a’ madridi Gaceta 
után ír ja , hogy március 1 ldikén Almodovar gróf 
kevés idő óta hadminister, a’ folyvást beteg Cala- 
trava úr helyébe ministeri elnökké neveztetett. 

NÉM ETORSZÁG.
Theobald generál, ki mint katona, mint író, 

és mint szabadfJmü tagja több vvürtembergi ország
gyűlésnek , egyaránt ismeretes volt, Stuttgartban 
mart. 19kén meghalálozott. Az elhunyt mint derék 
és becsületes érzelmű férfi, közönségesen tisztelte- 
ték, ‘s barátai, kikhez ritka hűséggel ragaszkodott, 
kétszeresen fájlalják elvesztését. Gyászoló nején 
kívül még egy fiút, ausztriai szolgálatban, és egy 
lány t hagy maga után, kinek férje Dr. Notter, szinte 
híres iró és költész.

Dresdában közelebb elhúnyt Moore angol ge
nerál. Temetésén jelen volt a’ hadminister, Zez- 
schvvitz generál, Cerrini parancsnok generál, és az 
őrsereg tiszti karának számos tisztjei.

Hannoverában az Elbe torkolatja felé már 
emelkednek a’ telegraphi vonal épületei. Stade mel- 
ett egy halomról nagy részét belátni az Elbének, 

á blankenseei telegraphot és érdekes tájakat. Hecht- 
hausennéi is egy halomról igen romános kilátás van. 
Itt hajdan fontos eseteknek kellett történni, mert 
a’ munkások az épület fenekének ásásakor neveze
tes régiségeket találtak. Felséges a’ kilátás Főlen- 
berg WadtjárúI; erdőségeket, buja legelőket ’s me
zőket, sok felukat ’s városokat látni innen, azEI- 
bét, ’s ennek holsteini partját, egyik oldalon Ham
burgot , másikon az északi tengert. Az egész tele
graphi vonal, mellytől sokféle hasznot reméljenek, 
miután már az idő megenyhült, nem sokára kész 
leend.

Kiadja K u l t  s á r  A. —  Szerkezted G ál v ácsy . Zöldkertutcza 4 9 8  sz.
Nyomtatta T r a t t n e r - K á r o l y t , Urak3útezája 6 Í 2  szám alatt.
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T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató,-Intézetében Pesten
m é g j  e 1 e n t :

Tudományos Gyűjtemény
1 8 3 7.

Első Kötet 21dUi esztendei Folyamat.

F o g l a l a t a :
Horvát István. A’ Parduczbőrról, mint hajdani magyar vitézi Ékességről. —  Vecsei Jó- 

’sef. A’ Philosophiának jöltévő befolyása a’ Státus és egyes Emberek’ boldogságára, ’s minden 
haszna mellett is a’ tőle való idegenkedésnek okai. — Szabó István. Karancs- vidéki palócz 
nyelv. — Podhradczky József. Kik teszik a’ Karokat és kik a’ Kendeket Magyar Országban , 
és minő kiilömbség vagyon közöttük. —  Beszédes Jó’sef. A’ D una, világkereskedési és folyó 
szabálozási tekintetben. — D. Lovász. Phiiologiai és természet tudományi vizsgálódások a’ kü
lönböző emberfajok históriájáról. —  Bellicz Jónás. Észrevételek a’ Magyar Jóírásról. —  Holéczy 
Mihály. A’ nagy Fridrik esméretéhez V***  adatok. —  ’s a’ t.

(1) Ellopott csödör csikók irán
ti figyelnieztetCS. T. Heves vármegyében 
fekvő Martfűi pusztáról múlt észt. dec. 2 lkén  
következő 2 csödör Gsikók Jopattak-el.

1.) Akkor 4dfii, most már 4 esztendős 
csödör, tiszta megy pej sugár termetű, 15 mar
kos, száraz fejű, szel id, hátulsó bal iába kesely,

. ,  / tbal ezombjan van billeg és bal pofáján I 
szám.

2 )  Akkor tavalyi, most már 2 esztendős 
csödör, seregély szürke szép nagy term etű, 
szelíd, csillagos, hátulsó bal lába kesely, bal

ezombján van ,5. b illeg .— Ha valaki a’ fentirt 
csikókról , levél vagy más mód á lta l, akár a’ 
Tisza-Földvári urasági tisztségnél, akár Pesten, 
üllői utón 7dik sz alatti háznál bizonyos tudó
sítást fog adni , igen bőven meg fog jutalmaz
tatni. ■» (2)

(1) T in ó k  és ü sző k  eladása.
Báró Podmaniczky famíliának T isza-Földvári 
uradalmában nevelt nemes fajú gulyából 2 , 3 
és 4 esztendős tinók és üszők nagyobb számmal 
eiladandók tek. Pest vármegyében Hatvan mel
lett lévő Varsányi pusztán, hová teleltetés yé- 

E h ö  /é le s z te n d ő .  1 8 3 7 .

gett hajtattak , a’ hol is a’ vevők az urasági 
tiszttel a’ vétel iránt értekezhetnek. (2) 1

( 1 )  É r t e s í t é s .  A’ királyi magyar pesti 
tudományi Egyetemhez tartozó Duna - Föld
vári uradalom részéről közhírül té te tik , hogy 
ugyan D. Földvár mezővárosában gyakorlatidé 
bor és pálinka mérés jussa , a’ főméit, m. kirá
lyi Helytartó Tanácsnak jóvá hagyása után G 
egymásután következő esztendőre, és 4 hónap
ra folyó esztendei junius hónapnak első napjától 
kezdve; és pedig az uradalmi Földvári nagy 
vendégfogadóban, és az úgy nevezett rózsa ma
jo r , és a’ felsőbb malmoknál lévő csárdában 
egész esztendőn, az azoktól járó hasznokkal 
együtt, a’ vásári czédula - házban csak egyedül 
vásárkor, más helyeken pedig bent a’ városban 
Szent Mihály naptól, Sz. György napig csak pá
linkát, Sz. György naptól pedig Szent Mihály 
napig bort és pálinkát annyi csapházakban, a’ 
mennyit őn haszna, és a’ városnak kiterjedése 
kíván,  az árendásnak általadatik ; úgy szinten 
általadja esztendőnként a’ Földvári dézma-bor 
járandóságát, mellynek akójáért 1 for 15 kr. 
pengő pénzben az árendás az uradalomnak űzet
ni ta rtoz ik ; nem külömben a’ Földvár mező
városában felállítandó úgy nevezett zsidó kony-
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hát, mellyben koser-bort az árendás egész esz
tendő lefolyta alatt mérethet,  azon kivöl által- 
adatnak használás végett az uradalmi két pin- 
ezek, prés - házakkal és azokhoz tartozó eszkö
zökkel. —• Azok tehát, kik ezen árverésben ré
szesülni kívánnak, 605 for. p. p. bánatpénzzel 
ellátva, a’ D. Földvári uradalom irószobájában 
folyó esztendő Május hónapiak 1-ső napján szo
kott reggeli órákban tartandó licitatióra hivata
losok. Költ D. Földvárott, marczius 29dikén 
1837. (3)

(1) Hirdetmény. A1 királyi magyar
pesti Egyetemhez tartozó D una-Földvár me
zővárosában a* Földvári szigetnél lévő Dunában 
a’ viza*halászat 1837dik esztendő november hó
napnak első napjától kezdve egymásután követ
kező 3 esztendőre folyó esztendő május hónap
nak első napján, az uradalmi irószobában szo
kott reggeli órákban tartandó árverés utján 
árendába adatik. Az ezen halászatot kibérleni 
kívánók 13 for. p. p. bánatpénzzel ellátva meg
jelenni hivatalosok. Költ D. Földvárölt, mar- 
czius 29kén 1837. (3)

(2) Gabona-eladás kedvező fel
tétel mellett. Versegen Hatvantól £ órá
nyira vagyon eladó búza, rozs, árpa, zah és kuko- 
ricza mintegy 6500 po/.sonv i mérő. A’ múlt 
esztendei több nemű csapások által károsított 
túl a’ tiszai közönségeknek ezennel hírül téte
t ik ,  hogy ha gabona szükség mellett, jelenleg 
pénz szűkiben is volnának, a' fent említett ga
bona mennyiséget hiteibe is megvehetik, még 
pedig a' pesti piaczi árnál jóval olcsóbban, és az ár
fizetés iránt az eladótól kedvező feltételt nyer
hetnek; csak az egyezésre jövő küldöttjeik kö
zönségüktől hitelesen legyenek felhatalmazva. 
— Egyezni mindenkor lehet Pesten az njvilág- 
utczában 549<iik számú házban, a1 háztulajdo
nosával. (2) 2

(2) Tekintetes Rigiczai Kovács Mihály 
ur tisztsége részéről ezennel jelentetik: hogy 
Rigiczai uradalmában 240 darab; Bikahaiomiban, 
tettes Baranya vármegyében 220 darab; Len

gyeltótiban tettes Somogy vármegyében szintén 
220 darab hízott ürük, és ugyan itten 16 gó- 
böly ökrök eladók vannak: A vevő urak kön
nyebbségére ai uradalmi Tisztség egy bizonyos 
helyre is az egész eladó jószágot megrendelni 
kész. fai

0^) Hirdetés, a 1 nagyméltóságu kir. 
udvari magyar Kamara’ rendeléséből az Ó Bu
dai koronális uradalom által ezennel közhírré 
tétetik, hogy a’ jövő Április hónap’ llk én  a’ 
Budaeörsi pinezében 1000 akó ó és uj fehér bo
rok edény nélkül a’ szokott reggeli órákban ár
verés utján kész pénzbeli fizetés mellett él-fog
nak adattatni. Költ Budán, marcz. 20kán 1837. 
T ___________________________ (3)

f 3 )  H i r d e t é s .  A’ nagyméltóságu ma
gyar kir. ílel} tartótanács’ rendeléséből közhírül 
adatik,  hogy a’ kegyes liagyományi jószágok’ 
Pécsváradi kerületebéli Versendi tiszltartóságban 
tiszta búza 1500, kétszeres 3000, rozs 2000 
pozsonyi mérő folyó észt. Április l2kén, — a’ 
Bozsoki tiszttartóságban kétszeres búza 3000, 
rozs 3000, és zab 2000 pozsonyi mérő, Ápri
lis l l k é n ,  — \égre a’ Földvári lisziíartóság- 
b.iii tiszta búza 900, zab 2000 pozson) i mérő 
Április »7kén, részint nag}óbb, részint kissehh 
iitenn) iségben, n)ilvánus árverés utján a’ hely’ 
szilién el fog adatni. Költ Budán, Marczius 7- 
dikén 1837. (3)

(3) Sebészi hivatal. Tekintetes ne-
mes Bacs vármegyében kebelezett királyi ko
ronái szabados Sz Tamás helysége részéről — 
az ottani megürült sebészi hivatalra egy alkal
mas. ’s a'sebészi tudományba tapasztalt t sebész 
kerestetik, k imk esztendei fizetese 150 pengő 
forint lészen. — Az ezen hivatalt feiválalni kí
vánók magokat jövő 8-z György napig vagy 
szeme'Ívesen, vágy levél által jelenteni ne tér- 
ludtessének. (3)

Vén'folyamul. : Becs, marez. 29kén: 5 jtetes sfatuskó- 
tele/i lO'UI ; 4 pcles 10üt', ; 3 j»eieá 74-4? bécsváro- 
si bankóköt. 66^; bankrészvény 136o|.
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Magyarország és Érdél}’ (gr f Batthyány Imre koronaőr; megtis/.telteíes ; 1837iiiki tudományos gyűjtemény; tűzveszély; művészek Pes
ten"; Uir. hivatalosak az erdélyi országgyűlésre; békési tudósítás; budai asszony egyesület, Debreczeni tudósítás; ’sat-) Nagybritannia 
tparlamenti ülések ; Canning özvegye meghal; Spencer lord megajándékozza a’ királyt; selyemszövők szüksége; Childs levele as V >ca 
birtokosaihoz; sat.J Erancziaország (Pradt halála; Clauzel és Haude; zsebpisztolok eltiltása ; ’sat.J Hollandia. Görögország. Portugálba 

(árr.i-jntc/.et; ’sat.) Törökország. Oroszország Olaszország. Keletindia. Schweiz. Spanyolország (cortes-ülések; ’sat.) Németország.

M AG YARORSZÁG és ER D ÉLY .

Ó cs. kir Felsége febr. 23diki legfelsőbb ha
tározata által Szala-vinegy ei főispánja és hetszemé- 
lyes-tör vény széki bíró gróf Ba 11 b y  á n y I m r e  
0  Excját az elhunyi Szilassy József főispány ’s hét
személye'. törvényszéki bíró helyébe a* magyar sz. 
korona őrjévé, a’ szokott törvényes feltételek alatt, 
kegyelmesen nevezni méitóztatott.

Ő cs. k. Felsége febr. 14d legfelsőbb határo
zatában a’ pesti nemzeti oskolák elöljáróját R o th -  
k r e p f  József urat sok évi szolgálatinak tekinteté
ből szalagos közép arany érdempénzzel jutalmazni 
kegyelmesen méitóztatott.

Az erdélyi országgyűlésre n már említetteken 
kívül következő birtokos urak kaptak király i meg
hívó levelet: Gr. Hetiden Leopold k kain., id.gr. 
Rétidén Fái k." kam , Berzenczei János k. kam., 
Bíró József, Coér Antal kövesdi, Roér György-, 
h. Bornemisza Pál k. kam , Bors Barnabás, if. b. 
Bruckenthal József szántf. udv. titok., gr. Csáki Jó
zsef k. kam., id. Cserei E kk  nyug k. korm tan., 
ifj. Cserei Elek, Cserei Miklós nyug korín tan., 
Cserei Fai kas kincstári t i t . , Cserény i Sándor balázs- 
falvi, Czirjék Dénes k. kain. kincst. tan., Daczó 
József, Dónáth György kap ; Dónáth Lajos korm. 
iktató, b Diószegi Antal, gr. Eszterházi Nép Já
nos k. kam. ’s ny. ttdv tanácsos, gr. Eszterházi 
Dénes, gr. Eszterházi Lászlók kam. ’s udv. titok., 
gr. Eszterházi György k. kam., Földvári Ferencz, 
(íál Domokos k. lyceumi igazgató, Gál János t. 
kir. fábl. áss., b. Gerliczi Filep k kain , udv. ’s 
kincst. tan ., Gedő József, Gebbel István ny korm 
tan>, gr. Gyulai Ferencz kir. kam. ’s ezredes, gr. 
Gyulay Lajos k. kam. ’s udv. tan , gr. ílaller László 
k kam. ’s stat. fan., gr. Haller László k. kam. ’s 
gen major, gr. Haller István , id. gr. Haller János
k. kam .. ifj gr. Haller János k. kam ., gr. Haller 
Ferencz k. kam. ’s cs. k. ezr.. b. Henter József, 
Hcnter János sz. k. tábl. áss., Hollaki Imre kap ., 
Hollaki ígnácz, Hollaki Pál insurg. főstrásairiester, 
Horváth P. Dániel insurg. főstr., Horváth P. János
k. kam. ’s kap ., Horváth P. Mihály, Horváth 1st- j 
ván zsákodi, sz. kir. tábl. áss., b. Huszár József *j 

Első Fúl észt emlő.

Heydendorf András ny. korm. tan., b. Józsika Já
nos, k. kam. ’s b. tit. tan., b Józsika Sámuel kir. 
kam. ’s udv. tan., b. Josinczi József, Iszlai László 
sz. k. tábl. áss., Juhász József kincst. tan ., gr. Ka
rácsai Sándor, Katona Pál, Fejérvári Káptalan , K. 
Monostori Konvent, b Kemény ígnácz ny. főisp., 
b. Kemény Károly k. kam. ’s ezered., b. Kemény 
Sándor, b. Kemény Miklós, b. Koniény homokos, 
gr. Kemény József, Keresztes Zsigmond sz. k. tábl. 
áss., gr. Kornis Gábor kap., gr. Kun Károly, gr. 
Kun József ny. sz. k. tábl. áss., gr. Kun István ,gr. 
Lázár József gyalakuti, Lcmény János fogarasi 
püspök , Lészai Lőrincz kir. tan ., ifj. Lészai Lőrinez 
fogarasi, Lusinczki Károly’ ezredes, Maurer László 
fóstrásam«ster, Maurer Mihály, gr. Mikó Miklós, 
gr. Mikó Imre sz. udv. titok , b. Miske József kir. 
kam. ’s lilk. tan., b. Naláczi István, gr. Nemes 
Károly, b Orbán János, Pekri Imre, Pócsa Pál 
kir. tábl. iktató, b. Radák István, gr. Rhédei Fe
rencz, gr. Rhédei János kir. kam., b. Récsei Ádám 
kir. kain ’s tábornagyi helytartó, b. Lövenihali 
Schaller Károly, Sebess László kir. m. testőrségi 
alezredes, Sebessi István, Sikó István száinf. kir. 
tábl. áss., Simény Elek, Simény János, Sombori 
András kolozsvmegy ei főbíró, Szabó János kan. *s 
apátur, és korm referens , Szabó József tart. segéd- 
biztos, Somlyai János udv. tan., Szalánczi József, 
Székely János ny. kapitány, Szentfványi József, 
Szentmarjai János kir. tan., Szeotpáli Elek ny. sz. 
kir. tábl. áss., Szenfpáii István őrnagy, b. Splényi 
Károly nyug. kapitány, Szőcs Károly n. ernyői sz. 
k. tábl. áss., Sírausenburg Dániel ny. kőim. tan., 
gr. Teleki Ferencz k. kam. ’s udv. tan., gr Teleki 
Ádám főstrásamt., gr. Teleki Imre, gr. Teleki Fe
renc/. k. kam., gr. Teleki Adóm?, gr. Teleki János 
k. kam., id. gr. Teleki József k. kam. if. gr. Tele
ki József k. kam ’s udv. tan., gr. Teleki Miklós, 
gr. Toldalagi Zsigmond, gr. Toldi Sámuel , Tompa 
János, gr. Toroczkai Miklós, b. Toroczkai János, 
Toroczkai Sándor toroczkó szenfgyorgyi, Tövisi 
Gergely, tart. segéd biztos, Thnri Ferencz tart. se
géd biztos, Ugrón Gáspárábra báni falvi, Yajna Dá
niel pávai, gr. Yass Imre k. kam., gr. Vass Dá
niel, b. Vessclény i István k. kam. ’s ezredes, Zcjkv 
Lajos korm. concipista. Érd. H ir..
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K o lo z s v á r i t .  A' közelebb tartandó erdélyi

■országgyűlésre titkos szózatolással követeiknek >á- 
lasztolták ns Ilunyad vármegye: alispány benedek- 
ícfivi B e n e d i k t i Sámuel, ’ágalaczi B u d a János; 
ns Belső Szolnok vármegye: k. tárcsái YVeer Far
kas, ’s T o r m a  József; ns Kiiküilő vgye: gróf 
széki T el ek i Domokos, ’s k.városi S z e n t k i r á 
l y i  Lajos; ns Kraszna’s g) e : bárólosonczi B á iiff i  
László, ni. kövesdi H u s z á r  Károly; ns Maros 
szék : baráíosi S z a b ó  Antal, ’sharczói G ál f a lv i  
Imre alkirály bírák ; Kővárvidéke : sáros berkeszi 
K a to n la  Pál, ’s érmindszenti P e le i  Farkas N. 
Szeben k ir.* város és szék : székbíró V a jd a  József, 
’s tanácsos S c h r e i b e r  Simon; Zilál» tn. város: 
L u g o s i  Ferencz tanácsos, ’s G e r g e ly  Sándor 
urakat. Érd. Hir.

G y*Iáró«l. A’ húsvéti ünnepekben keletke
zett zordon idők a’ takarmány legnagyobb szűkével 
sínlődő gazdákat, jószágaikban eddig is tetemes ká
rosodások után újabb veszéllyel fenyegető.

A’ Tudományos Gyűjtemény, melly nevé
nek folyvást megfelel, 2 ldik évi folyamatát is meg
kezdette. Az első vagy januariusi kötet’ foglalata 
következő: „I. É r t e k e z é s e k .  1) HorvátIstván. 
A’ párduczbőrről, mint hajdani magyar vitézi ékes
ségről. 2) Yecsei József. A’ philosophiának jóltévő 
befolyása a’ status és egyes emberek’ boldogságára, 
’s minden haszna mellett is a’ tőle való idegenke
désnek okai. 3) Szabó 1st-, án. Karancs-vidéki pa- 
lócz nyelv. 4) Podhradczky József. Kik teszik a’ 
Karokat és kik a’ Rendeket Magyarországban, és 
minő külömbség vagyon közöltök. 5) Beszédes Jó
zsef. A’ Duna, világkereskedési és folyó szabályo
zásitekintetben. 6) D. Lovász. Philologiai és termé
szettudományi vizsgálódások a’ különböző ember
fajok históriájáról. 7) Bellicz Jónás. Észrevételek 
a’ magyar jóírásról. 8) Holéczy Mihály. A’ Nagy 
Fridrik esmérctéhez V*** adatok. II. L it e r  a t u- 
ra . A.) Llazai literatura. Könyv esméi tetés. Magy ar 
törvénykezési szó.ár. B ) Külföldi Literat ura. Al
manach für das Jahr 1837. Den Freunden der Erd
kunde gewidmet von Heinrich Bergbaus. Stuttgart. 
Hoffman’sche Verlagshandlung. Trattner és Károlyi 
könyvnyomtató intézetében megjelent új kön) vek.“ 
Egy rézmetszés is, és egy ivn) i „Koszorú“ járul 
e’ kötettel.

A’ kötet I27d. lapján „köszönet“ felírás alatt 
ez áll: ,,E’ folyóírásnak kiadóji, midőn ennek 21- 
dik évi első kötetét közrebocsátják, kötelességük
nek tartják Tek. tudós H o r v á t  I s t v á n  úrnak, 
a’ nemzeti Muzeum őrének sat. forró és háláadafos 
köszönetüket nyilván kijelenteni a’ közelebb lefolyt 
1833. 1834. 1835. és 1836dik évek alatt, e’Tudo
mányos Gyűjteménynek páratlan buzgósággal, és

csüggcdhetetlen munkássággal folytatott szerkesztő
ségéért, és egyszersmind azon szíves készségét is 
tudatni a tiszt, olvaso Közönséggel hogy e’ nagy- 

| érdemű tudós úr a T. Gyűjteményt jövendőre is, 
az egész Haza előtt kedves és figyelemre méltó tu
dómén) os Értekezéseivel díszesíteni, 's annak na-
g)obb érdeket szerzeni szándékozik — miről e’je 
len kötet is már bizonyságot lesz. Mi a’ kiadókat 
illeti: azok ezután is azon fognak törekedni, bogy 
folyóirat jók , a’ nemzet’ pártfogása és oltalma alatt, 
már busz esztendeig folytatott pályáján, a’ kitűzött 
czél leié sikeresen baladhasson — a’ mit csak szá
mos jeles írók’ dolgozásaikkal és munkásságuk által 
fognak elérhetni. Trattner és Károlyi.“

Mi szívből óhajtjuk: hogy e’ jeles, legrégibb 
hazai tudr lányos folyóírásunk , rrvnt elsőbb évei
ben, ezután is szakadatlanul, számos pártolókra 
találjon.

A’ budai asszonyegyesület folyó április 6kán 
Budán, jótékony czéljainak gyámolítására, sorshú
zással egybekapcsolt álorrzás tánczmulatságot fog 
tartani. A’ nemes czélu mulatságot, reményijük, 
számos embei barátok fogják meglátogatni.

Pestet, darab idő óta gyakran s örömest láto
gatják Europa’ művészei. Vieux-fcmps, Mulder és 
Lewi egymást érték Ti özelébb Pesten; legújabban 
pedig Rappo hercules is ide érkezett.

Pozsony v meg) ében Hochstetten lakosainak 
szomorú busvéljök v olt. Mart. 22d. estveli 8 óra
kor t. i. tűz támadván, 197 ház és csűr lett hamu
vá. Két ember is a’ lángok közt lelte halálát. Csak 
kevés barmot lehete megmenteni. A’ szerencsétlen 
kárvallottak a’ jóltevő emberiség segedelmére vá
rakoznak.

N y i lv á n o s  k ö sz ö n e t-e t mond a’ debre- 
czeni casino-cgyesület a’ bon mind azon lelkes asz- 
szoii) ainak ’s leányainak, kik ns sz. k. Debreczen 
városa utszájinak éjjeli kivilágosítása — mint koz 
óhajtásnak teljesítése — iránt tett egyesületi válla
latnak sikerülését rokon kebellel fogván, az ték 
müveik által elősegélni kegyesek voltak. Különö
sen hálás köszönetét nyilvánít ezen egyesület mlt- 
gos szül. C sá k y  Maria grófné, mlgos Lányi Imre 
úr bitesének, 0  Ngápak, azon buzgó részvétéért, 
mi szerint ő több meg) ének lelkes asszonyait ’s le
ányait e1 czélnak elősegítésére felszólítani kegyes
kedett.

Sz. Miklóson martins 21dikén halt-meg a’ lip
tói evang. egyházi >idék esperestje Olasz Máté úr 
grippeből származott inlázban , papságának 39dik, 
esperességének 18dik, ’s éleiének 65dik esztende
jében.

NAGYBRIT ANNLA.
Az alsó ház* mart. I7ki ülésében Maclcan úr
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tudakozá a’ külső ministertől, szándékozik-e még 
a’ kormány Spanyolország királynéjának hadi sze
reket küldözni, a1 nélkül hogy a’ küldöttek és kül
dendők árának kifizetéséről biztosítva lenne? Pal
merston 1. feleié, hogy igenis szándékozik, ’s a’ 
fizetést nem sürgeti. Rocbuch úr a’ Vixen ügyét 
hozta szóba, ’s előterjesztetni kívánta a’ britt és 
orosz kormány közt az adrianopoli egyesség és a’ 
fekete tenger ostromzárja iránt váltott levelezések 
kivonatát. Élénken karholta Palmerston lordnak, 
mint külső ministernek, egy nagy nemzethez illet
len viseletét, miként oily dolgokba beavatkozik, 
mellyek rá nem tartoznak, jegyző könyvekkel há
borút folytat, a’ nagy fontosságú kérdésekre pedig 
nem ügyel, ’s a’ szégyent és igaztalanságot, mel- 
lyet Oroszország a’ Vixen igazságtalan lefoglalásá
val ejtett a’ britt lobogón, csak elnézi. Ewart úr 
pártolá ez indítványt, mert a’ Vixen lefoglalását 
kimenteni lehetetlen, a’ fekete tengerre hajósere
get küldeni szükségesnek látja. Codrigton admiral 
is reméllé, hogy a’ nemes lord nem fogja ellenze
ni a’ kívánt irományok előterjesztését. Palmerston
1. feleié, hogy a’ kormány elismerte az ostromzárt, 
a’ fenforgó ügyet egész fontossága szerint fogta-fel, 
’s nagy gondot fordít rá; de most, midőn az alku
dozás foly, mellynek utolsó következése is béke 
vagy háború lehet, czéliránytalan volna a’ kívánt 
irományokból csak egyet is előterjeszteni, ’s a* ház, 
úgy hiszi, nem is fogja ezt sürgetni. Dr. Lushing- 
ton (a’ törvényben egyike a' legelső autoritásoknak): 
Az ostromzár jogát minden európai nemzetek el
ismerték ; mert Oroszország ura a’ porta által ne
ki átengedett tserkesz földnek, ’s most, midőn az 
alkudozás békés elintézést ígér, méltán tagadja- 
meg a’ nemes lord az irományok előterjesztését. 
Home úr nem elégedett-meg Palmerston 1. nyilat
kozásával, ’s arról kért felvilágosítást, ha a’ tser
kesz fold Oroszországé*e, és ha a’ Vixen áru-be- 
lopás vagy az ostromzár miatt vétetctf-e-el. Miután 
még Robinson, O’ Connell és D. Stuart uu. szólot
ták , Roebuck úr indítványa szavazás nélkül félre
tétetett.— Biztossággá változván a’ ház Wood úr 
(admiralsag titoknoka) a folyó évi tengeri szolgá
latra 33,700 matrózt és 2000 hajós'iuast kért Ilii
mé úr nem látja szükségét e’ nagy számnak, most 
midőn csak Oroszországtól félhetni, ’s felvilágosí
tást kért a’ Tajóra küldött hajókról. Wood úr ál
lító , hogy azok csak a’ britt alattvalók életének ’s 
vagyonának és a' portngáfi királynénak védelme- 
zésére valónak küldve, nem politikai avatkozás 
végett. Maclean és Hume uu. ezt kétségbe hozák, 
sőt Hume úr egyenesen kimondá,' hogy a’ hajó
sereg a’ királyné hűtlenségét védelmezte. Azonban 
a’ Wood úr által kért legénység megadatott. Ho

wiek I. a’ hadsereg számát (a’ kclctindiai ezredeken 
kívül) 81,319re kére emeltetni. Rövid vita u tán , 
mellybcn a’ kormány élénken gáncsoltalék, hogy 
a’ hadi budgetet illy sokáig halasztja, ebben is meg
egyezett a’ ház.

Az alsó ház mart. 20ki ülésében Maclean úr 
tudakozá a’ kormánytól, vett-e már tudósítást Evans 
generál vissza vonultáról. Russell 1. kérő a’ követet 
e* kérdésnek jövő napra halasztására, a’ mikor Pal
merston 1., ki most köszvényben szenyved , meg
jelenhet. Ezután az irlandi hatóságbill vitatása foly
tatott.

Londonban mart. lökén húnyt-el a’ nagy sta
tusférfinak, Canningnek özvegye, John Seott ge
nerálőrnagy lánya, ki férjének tS27 aug. 8káu 
történt halála után IV. György által viscountnéi 
méltóságra emeltetett. Egyetlen fija, Charles John 
Canning, most már viscounte — mert e’ czímzet 
a’ família elsőszülött fijaira száll öröks< gképen — 
25 éves, ’s eddig az alsó házban ült, mint Warwick 
lory követe, jövő parlamenti választáskor pedig 
Liverpool részéről készültek őt a’ tor} k elválasz
ta tn i; de már a’ felső házba lép, ’s így Warwick 
parlamenti helye niegiiresül. Canningnek három 
gyermeke közül még Clanricarde marquisné van 
életben.

Canuingné asszony bolt-teste a’ westminsteri 
apátságban nagy férjének sírjába fog tétetni, mit 
a’ papi tiszthatóság csak némelly nehézségek gördí
tése után engedett-meg.

A’ M. Post szerint Pozzo di Borgo gr. orosz 
követ mart. 20kán Palmerston 1. külső ministert 
meglátogatta. A’ gróf ismét köszvényben szenyved, 
’s nehány hónapi engedelmet szándékozik kérni a’ 
száraz földi utazásra. — Polignac hg ’s hgné és két 
idősb fijok mart. 19kén Cetto báró bajor követnél 
ebédeltek. Mart. 20kán meglátogattattak sir R. Peel, 
az orosz követ, Stanhope 1. és mások által.

Childs ú r, a’ Vixen kapitánya, e’ hajó tulaj
donosaihoz következő levelet írta, mellyre a’ par
lament mart. 17ki ülésében is hivatkoztak : Odes
sa febr. 23d. 1837. Uraim! Az orosz admiral jan, 
25kén hozzánk küldte a’ dec. 20diki Chrouiclét, 
mell} ben mondatik, hogy a’ Vixen terhe főleg lő
porból áll; úgy látszik, tulajdonképen e’ volt a* 
schooner elvételének ’s megítélésének oka. Másnap 
szóval nyilatkoztató nekem az admirál, hogy a* 
hajó törvényes zsákmány, az orosz lobogó tűzetett 
rá , inindazáltal Ő cs. Felsége nekem ’s legénysé
gemnek kegyelmesen megbocsát, mivel mi nem 
tudtuk , hogy lőpor van a’ hajón , ’s megengedi ma
gános vagyoninknak elvitelét a’ Vixenről. Jan. 28- 
kán saját Vagyoninkkal Ajax orosz briggre vitet-

x
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f ttírik ; nékem igen nehezen esett kedves schoonerem 
parancsnokságától megfosztatnom. De hasztalan, 
engednem kellett e’ kemény bánásnak, ’s a’ nélkül 
liogy a’ szárazra kilépnem szabad lett volna, jan. 
29kén Sebastopolból Udessába valék vitetendő. 
Ötven nap óta vagyunk már fogságban, ’s mind 
addig itt kell maradnunk, míg az oroszoknak tet
szik. Miután az Ajax tizenegy nap ügyetlenül ide 
s tova hányatott a’ tengeren, kénytelen volt ismét 

visszatérni Sebastopolba. Itt Bell ’s Morton urak
nak és nekem jelentetett, hogy ha tetszik , az orosz 
kormány költségén a’ szárazon folytathatjuk utun
kat. Morton úr inkább akart várakozni, míg a’ ki
kötők megnyittatnak; de Bell úr és én febr. t ikén 
elindultunk á’ félelmes útra, ’s febr. 20kán éjfélkor 
Odessába értünk. Más nap mindjárt udvarlottam a' 
kormányzónál, Woronzow grófnál, ki azt mondá, 
hogy míg Konstantinápolba küldethetnénk , semmi 
fogyatkozást nem fogunk látni, de most lakhelyünk
re kell visszatérnünk. Nem. sokára e’ beszélgetés 
után rendőri tisztek jöttek hozzánk, ’s más ven
déglőbe vezettek, éppen a’ rendőri épület mellé, 
hol alkalmas szobák nyittattak számunkra, a’ hoz
záadással hogy a’ kormányzó élelemre mindegyi
künknek 5-rubelt, szolgánknak 2 rubelt rendelt 
nagyleiküleg. Mivel pedig O cs. Felsége annyira 
akará kegyét terjeszteni, hogy minket még Kon
stantinápolba is elküldessen, meglátogattam az an
gol consult, Yeanes urat, ’s kértem, mondaná-meg 
a’ kormányzónak , hogy én britt alattvaló vagyok, 
és nem muselmann; de választ nem kaptam. Ma 
reggel valaki jött hozzánk a’ rendőrségtől, ’s írott 
nyilatkozást kívánt arról, hogy a’ rendőrség tudta 
nélkül sehovasem megyünk; mi felelénk, hogy az 
ez iránti parancsot Írásban mutassa-elő, mit ő nem 
cselekedett. A’ rendőrség kapitánya is eljött, mond
ván hogy ha a’ kívánt nyilatkozást meg nem te*z- j 
szűk, tüstént őröket állíttat ajtónk elibe ; így , akar- I 
va nem akarva, engednünk kellett Nem vagyok 
bizonyos, kezükbejutand-e az uraknak ezen leve
lein ; mert igen szorosan vigyáznak ránk ’s a’ rend
őrség mindenütt sai kunkban van. Egy hét múlva 
raegnyittatik az odessai kikötő, ’s ekkor Konstan
tinápolba fogunk küldetni. Mihelyt Morton úr hoz
zánk érkezik, azonnal útnak indulunk Anglia felé. 
Meggyőződve arról , hogy az urak viselőiemmel tö
kéletesen meg vannak elégedve, és hogy köteles
ségemet teljesítettem, vagyok ’stb. F. J. Childs.“ 

Spencer lord, Grey ministeriumában Ahborp 
név alatt pénzügyi minister, k i, mint egy hírlap 
mondja, statusférfihól marhatenyésztővé lón, *13 
szarvasból’s őzből álló vadnyáját a’ királynak aján
dékozta. Az egész nyáj, 15 darab híjával, Althorp- 
parkbúl a’ wind sori, hampton-coucti, bushy i , rich-

mondi és greenwichi királyi parkokba vitetett ’s 
osztatott-el.

Mart. 16kan a’ keletindiai társaság épületében 
Jolin Loch urat, a’ társaság alelnökét, meg akarta 
gyilkolni bizonyos Kearney, ki ezelőtt a’ társaság 
szolgálatjában volt. Kearney beszélni kívánt Loch 
úrral, ’s a’ mint a’ szobába lépett, egy késsel, mil- 
lyet a* malayok szoktak hordani, két sebet ejtett 
feje hátulján és arczán; a’ kiáltozásra beszaladt sze
mélyek azonnal elfogták a’ gyilkost, ’s megkötöz
ve a’ Mansionhouseba vezették. A’sebeket nem ta
lálta az orvos veszélyeseknek. A’ lord may or tüstént 
kérdőre vonla a’ gyilkost , ki előbbi éleiéről ’s a’ 
keletindiai társasághoz \olt viszonyairól ezeket val- 
lá : A’ birman háborúkor a’ társaság hadseregénél 
szolgált, ’s a’ háború végével az érdemiéit előlépte
tést meg nem nyerte. \V. Bentinek 1. akkori főkor
mán} zó, kihez többször folyamodott kérelmeivel, 
három évig tartotta üres ígéretekkel, ’s utoljára azt 
váíaszolá, hogy vagy a’ hadseregnél kell ismét szol
gálatot vállalnia, vagy Angliába visszamennie. In
diát erre odahagyá ,* ’s Angliába megérkezvén, pa
naszát Wellington hg. elibe terjesztette, ki azt fe
leié , hogy saját költségén vissza kell térnie Indiába. 
Kearney ezzel még be nem érte, hanem a’ kelet in
diai társaság akkori alelnökéhez, Astell úrhoz ment 
’s ót, mivel vele gorombául bánt, esernyőjével föld
re sújtotta, miért hat hónapi fogságot szenyvedéit. 
Szabadon bocsáttatván, visszament Indiába, hol 
\V. Bentinek 1. elleni fen> egetőzésért ismét 12 hó
napig ült fogságban, mell} bői kiszabadulván sir Ch. 
Metcalftól, ki Bentinek 1 távolléte alatt i »eigleni 
kormán}zó volt, g}ámolílást kapott, de midőn 
Auckland 1. lett Keletindia kormányzójává, elesett 
tőle, ’s mult évi novemberben újra visszajött Ang
liába. Mivel pedig itt sem szunt-meg a’ keletindiai 
hivatalnak alkalmatlankodni, kéz alatt tudtára ada
tott, hogy ha követelésétől eláll, fijára goud kend. 
„Örömmel fogadám ezt, mondá Kearney, remél
vén hogy majd rólam is gondoskodnak, míg illő 
szolgálatot találok. De mit gondol, mylord , mi 
módon akarlak fijamról gondoskodni? Szegén}ek 
házába akarták őt vinni, fn  esedeztem, vennék- 
fel a’ hajókalaúzok közé tanítványnak, mi meg is 
igértetett. Azonban 5 hét múlva a’ választ kaptam, 
hogy ott nincs üres hely. Ekkor már igen fel va
lék háborítva. 31a reggel a’ keletindiai épületbe 
mentem, s az akkukhoz bebocsáltatám. G* 
megsérteni még nem szándékoztam. Csak intettem, 
hogy valamire fogok vetemedni, lia az adott Ígé
retek nem teljesíuetuek. Megám számára semmit 
se kívántam, liánéin esik hogy fijamról gondos
kodjanak. Igen goromba módon fogadtattam , ’s sze
mélyesen boszantaíiam. Mondám az elnöknek, hogy
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én igazságot kívánok, ’s ő engem gazembernek ne
vezett. Mondám, hogy kés van nálam, ’s ó  tuda- 
kozá, talán meg akarom őt gyilkolni. Nem, fele
lék, megölni nem akarom az urat, hanem ellene 
harezoini. Megpillantván a1 kést kezemben, ka
romat megfogta, ’s a’ kést torkomhoz igyekezett 
igazítani; én csakugyan kaptam is egy metszést nya
kamon (nyakát kitárván, megmutatta a’ sebet) 
Életemet veszélyben forgani hívén, védelmezni 
kezdtem magamat. Birkóztunk egymással, ő a’ 
csenget) űt akarta húzni, de én meggátoltam, ele
sett , ’s fején egy szúrást ejtettem. Erkölcsi leczkét 
akartam neki adni, hogy se ő , se más ne bánjék 
úgy embertársával , mint velem bántak. Örülök, 
hogy nem nagy sebet kapott, de ha őt megöltem 
v olíva seszenyvedék szemrehányást lélek ismeretem
től. A’ volt a’ czél, hogy engem QÜy tetre kény
szerítsenek, melly által megbecstelenílessem, ’s 
Angliából miatta eltávolítással!». De én inkább ezer
szer meghalok, mint London utczájin éhezzem. 
Nekem mindegy, akármi történik velem. Szóval 
es Írásban intettem őket viseletűk következéséről, 
s inkább akarok meghalni, mint eddigi fájdalnii- 
mat tovább is szeny vedni.44 A’ bűnös ezután vissza- 
vitetett a’ fogházba. Közönséges az öröm, hogy 
Loch ú r, az igen tisztelt férfi, megmenekedeit a’ 
gyilkos merészlettől. A’ kihallgatás utána’ keletin
diai épületből saját lakába vitetett.

Holland I. minister, a’ parlamenti reform 1793- 
ki martyrainak emelendő emlékre aláírta magát, ’s 
adományát Fiume úrhoz, a’ biztosság elnökéhez, 
egy levélUl kuldte-el, mell) ben a’ vállalat czélját 
dicséri.

Mart. 20kán már tudták Londonban Evans ge
nerálnak Ernámnál szunyádéit szerencsétlenségét 
s visszavonultat S Kebastianba. A’ tory lapok c’ 

hírre új héw el támadják-meg a'korm ányt. ,,A’ 
whig-radikalis ministerium tehát, úgy mond a’ 
Standard, illy g) alázatba keverte az angol fegyve
reket, n /'a  csupán Evans generál megcsalt önkény- 
teseinek, hanem Ő Felsége seregeinek, a’ királyi 
tengeri katonáknak fegyvereit is. Illy kőszívű ke
gyetlenséggel fecséreltetett az angolok vére egy ben- 
íoldi revolutiói párt kedvéért, vagy talán szőkébb 
körben még undokabb czélok eléréséért.44

Mart 17kén Mansion-Houseban a’ lordmayor 
előtt egy biztossága jelent-meg Spitalfield (London 
egyik része) sei) emszövőjinek, kik a’ nantesi vég
zet eltörlése után Francziaországból kiköltözött mun
kások maradékai, ’s most nyomorúságukról panasz
kodtak. A’ lordmayor nagy részvétet nyilvánított, 
*s aláírás végett egy bál adását igéré, mellyben a’ 
dámáknak Spitalfieldben készült selyem-ruhákban 
kell megjelenniük. A’ király ’s királyné, hogy e’
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munkások szüksége némileg enyhitessék, selyem* 
szöveteket rendeltek-meg Spitalfieldben.

FRANCZIAORSZAG.
Az orvosoknak Pradt úr pillanatnyi javulásá

ból merített reményei, úgy mond a’ Messager, 
nem teljesültek. Pradt úr mart. 18kán délelőtti 9 
órakor a’ jobb életre költözött-át, szélütés követ
kezésében , melly őt éppen akkor é rte , midőn a’ 
restauratio történetének gyűjtésével ’s rendezésével 
foglalatoskodott. Szándéka volt Angliába is utazni, 
annak mostani állapotját megvizsgálandó, ’s ezután 
munkáját az angol reformról újra kidolgozandó.

A’ vám-igazgató körlevelet bocsátott a’ határ
széli vámtisztekhez, mellyben a’ zsebpisztolyok
nak akármi szín alatti bevitelét keményen tiltja; 
az illy pisztolyokat az országon keresztül vinni sem 
szabad.

Algier rendkívüli köitségeire a’ kormány 5 
millió 617 ezer francot kért, a’ biztosság csákóm .
242,000 fr. ajánlott. Janvier ú r, biztossági tudó
sító, részletesen előadta ’s felvilágosította a’ n mis
terek és Ciauzel marsai közti viszonyokat. Az elő
terjesztett irományok szerint a’ ministerek békítés 
és okosság rendszerére akarták bírni a’ marsait, 
ki hódítás rendszeréhez hajlott, ’s utasításaitól el
távozott. A’ Journal de Débats szeiint a’ tudósítás
ból v ilágosan kijő, hogy a’ constantinei szerencsét
lenségnek oka nem a’ kormány, hanem a’ rósz idő 
és hadi szerek hiánya volt.

Ciauzel marsai kiadta már röpkeiratát az afri
kai kormányzása ellen tett szemrehányások meg- 
czáfolására, ’s azt mutogatja benne, hogy a’ kor
mánynak nem szándéka Algírt megtartani, és a’ 
francziáknak ’s benszülötteknek e’ felőli bizonyta
lansága okozá az elfoglalás eddig nem kedvező kö
vetkezményeit. A’ constantinei táborozásról mond
ja ,  hogy a’ kormány nem tartotta-meg ígéreteit, 
a’ ministerek, Thiersenkívül, mind ellene voltak, 
elegendő segedelmet nem küldtek , a’ táborozást 
halogatták , ‘s miután Nemours hg. hozzá érkezett, 
ő maga sem halaszhatta tovább. LIadi pályáját is 
előbeszéli annak bizonyságául, hogy magát mindig 
vitézül, önzés nélkül ’s önfeláldozással viselte, és- 
mégis a’ kormány most hálátlansággal jutalmazza , 
sót szégyennel, gyalázattal ’s képtelen rágalmak
kal engedi elboríttatni.

A’ Moniteur Baude úrnak, Loire megye kö
vetének, eme’ levelét közli: „Uram, Ciauzel mar
sainak ma megjelent röpkeiratában következő hely 
találtatik: „Én se a’ megsebesülteket, se hadse
regem anyagszereit nem parancsoltam martalékul 
adni, ámbár ezt Baude úr igen tanácsolta. A’ há
trálást napról napra, lépésről lépésre fentartottam,
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utunkat egy pillanattal sem siettettem, éjjel nem 
szaladtam, mire Baude úr engem unszolva kért.“ 
Clauzel grófnak ezen vádjait erkölcsileg ’s anyagi
lag hamisaknak nyilatkoztatom, ’s ellenok most 
csak eme levelet hozoin-fct, mellyel a’ marsai dec. 
13kán a’ constantinei táborozás után intézett hozzám: 
,,A’ hadminister liov. 22ki sürgönyében jelenti, 
hogy örömmel hallá az úr jóságát, miként a’ had
sereg munkálatinak tanúja ’s veszélyeinek részese 
volt, ’s meghagyja nekem, hogy ez iránti köszö
netét jelentsem - meg az úrnak. E’ kötelességet tel
jesíteni annál inkább sietek, mivel én magam is 
méltánylám a’ bátorságot, mellyel az úr a’ táboro
zás szükségeit és terheit szenyvedte.“ E’ levélből, 
összehasonlítva a’ marsai rüpkeiratával, láthatni, 
minő becset ad ő maga nyilatkozásainak* Megen
ged addig várakoznom, mig a’ kamarai vitatások
kor előadásaira megfelelhetek. Paris mart. 2‘2kén.“

Algírból mart. lOkén írják , hogy Oranban az 
eleség szűke miatt kénytelenek voltak ökröket kér
ni Abdel-Kadcrtől, ki azokért érczet, ónt, büdös 
követ és lőport kapott, mind oily szerek, mcllyek- 
kel a’ francziák ellen vívhat.

Nem csak Németországban panaszkodnak ta
vasz kezdetén a’ télnek isméd visszajöttéről, ha
nem Francziaországban is; Parisban mart. 21 kén 
hidegebb volt, mint januárban ; a’ hévmérő 0 alatt 
4 fokra esett-le.

H O LLAN D IA.
Rotterdam és Havre közt, mint mart. 17diki 

levelek írják , nehány hét alatt gőzhajózás fog fei- 
áüííatni, melly a’ Havreból Uj-yorkba induló gőz
hajókkal pontos kapcsolatban leend. Rotterdamból 
ezután 50 óra alatt Parisba lehet jutni. Eleinte csak 
ezy gőzhajó fog a’ két város közt járn i, ’s máso- 
d k csak a’ vállalat sikerültével építtetik.

GÖRÖGORSZÁG.
Triesti mart. Í7diki levelek, Athénéből mart. 

elejéről érkezett tudósítások után írják, hogy azŐ 
Felségükkel Görögországba ment személyek igen 
meg vannak elégedve helyzetükkel. Lakásaik, vi
szonyaik haladják várakozásukat, *s e’ fóv áros fen- 
sőbb kürti társasága a’ társalkodásban és Hiedelmek
ben nem is sokat enged az európai társaságoknak. 
Az igazgatásban még eddig nem történtek változá
sok. Armansperg gr. február végén famíliájával 
fcgyütt elhajózott. Az eddigi hadminister, ' Schmalz 
generál, visszahívatott. Csend uralkodik az ország
ban ; az éjszaki határoknál ugyan mégis tanyáznak 
a’ törökök által pártolt klephtek valami 500an, 
mint mondják, Stratos kapitány vezérlése alatt, 
de még eddig semmi ellenségeskedés nem történt, 
’s késő tavaszig nem is félhetni tőle.

PO R T ü GALLLA.
Lissaboni mart. áki levél (az alig. Zeitungban) 

merő költeményeknek állítja mindazon híreket, 
melly eket az angol lapok levelezőji Amalia hgasz- 
szonynak Loulé marquis fijávali házasságáról, Lou- 
lé marquis londoni követségéről, a’ dán. követ visz- 
szalúvatásáról , a’ királyné ángol kocsisának elbo
csátásáról ’s rá irányzott lövésről, az alemtejoi se
regcsapatoknak a’ miguelistákhoz szökdöséséről, 
Aimadában guerillák támadásáról, és az angol kö
vettel angol segédsereg eránti alkudozásról írtak. Az 
Elvasban őrt álló g)a!og ezred Felzendültéről hall
gatnak a’ hírlapok. A’ Correio mondja, hogy Pas- 
sos úr a’ cortes által határozott 800contó*iyi költsön 
fejében a’ dohán) bérlőből 100, Borges úrtól is 100 
contót vett-fel, ’s 400 contóról adott nekik status
kötelezvényt; mi azonban kétséges, mert Franzini 
követ közelebb jelenté a’ cortesben, hogy az előb
bi ministerium az 1837ki jövedelmekből már 3500 
contót költött-el, ‘s a’ dohártybérlők illető részö- 
ket aug. végéig bizonyosan lefizették. A’ császárné 
’s a’ főnemes asszonyságokkal még D. Pedro életé
ben , aláírás utján, kisdedóvó intézetet alapított, 
mellyrő! hét igazgatóné és ugyanannyi feiügyelőné 
gondoskodik. Pártfogónak a’ királyné választatott, 
az elnökséget a’császárné viszi az ülésekben. 1835- 
ben már bárom illy intézet áilott-fen, ’s mindegyik 
GÖ gyermeket táplált és oktatott naponként, most 
pedig öt létez a’ város külön részeiben. A’ szegény 
szülék 2 — 10 éves gyermekeiket oda vihetik; a* 
felügyelőnek egymást váltva látogatják-meg e’ jó
tékony intézeteket. Az évi ülés e' napokban tarta
tott ; a’ titoknok felolvasó a’ tudósítást az intézet 
állapotjáról, a’ pénztárnokné előadta a’ számadáso
kat. Azonban itt is elmondhatni, hogy' miután az 
újság ingere 'Im ult, a’ kösönség érdeke is elenyé
szik, ’s ez ülést már nem sok néző Iátogaíta-meg

TÖRÖKORSZÁG.*
A’ Times konstantinápoli levelezője írja , hogy 

a’ viszálkodás Ponsonby 1. és Urquhart követség! 
titoknok közt mindig hevesebbé ’s már szinte meg- 
békülhetlen ellenségeskedéssé Ion. A’ lord nem csak 
a’levéltártól, hanem lakától is eltiltá a’ titoknokot, 
’s viseletét a’ király szolgalatjára nézve ártalmas
nak bélyegző a’ kormány előtt. Ponsonby I. euró
pai ’s torok főszemélyek által értesítetett az Urquhart 
úr vétkességét bizonyító környületckről; de mind
ezek nem igen lesznek egyebek Urquhart úr régi 
ellenségeinek , a’ britt szolgálatban levő tolmácsok
nak koholmányainál.

Konstantinápoli febr. 2Ski levél szerint az an
gol és franczia hírlapok, mellyek he vécén nyilát

ól _
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koznak a* Yixen hajó lefoglalása ellen, csak mos
tanában érkeztek Konstantinápolba, ‘s a”1 diploma
tái és más körök is csudálják, bogy illy nagy lár
mát támaszthatott ez ügy, melly itt viszhangra csak 
a’ hajósoknál talál, kik szeretnék , ha szállítmányo
kat mindenüvé korlátozás nélkül vihetnének. 
Vaughan ú r, Ponsonby J utódja, szenvedély télen 
és meggondoló férfi, Ponsonby lordnak éppen ellen
kezője, ’s remélhetni hogy ő alatta a’ britt követ
ség és más követek ’s török tiszthatóságok közti 
súrlódások megszűnnek , ’s a’ könnyelműleg támasz
tott viták könnyebben elinféztetnek.

O R O SZO RSZÁ G .
St. Petersburg nagy színházát mart. Okén nagy 

rémülésbe hozta egy kémény kigyultának híre, mit 
a’ piaczon álló kocsisok és cselédek észre\ evén , ’s 
a’ színházat égni vélvén, uraikat a’ páholyokban 
tüstént értesítették. Nehány perez alatt kiürültek 
a’ páholyok és nagy része a’ színháznak A’ rend
őrség azonban semmi \eszél) t nem látván, nagy 
bajjal megnyugtatta a’ nézőket, ’s a’ dar^b elját
szatott. Ennek következésében parancsolá a’ csá
szár, hogy ezután a’ színházi igazgatóság a’ legki
sebb veszélyt is a’ színpadról adja tudtára a’ kö
zönségnek.

Varsói hírlapok mart. 7ki cs. parancsot köz- 
lenek , melly szerint Lengyelországban a’ vajdasá
gok, jelentésüket már úgy is elvesztvén, ezután 
kormány k erületeknek , a' vajdaságok elnökei pol
gári kormányzóknak, a’ vajdasági biztosságok kor
mányi igazgatóságoknak fognak neveztetni.

O LA SZO R SZÁ G .
Az ausztriai Lloyd Livornóból e" mart. 15ki 

levelet közli: „Zeytuin maltai brigg kapitánya olly 
bírt hozott ide, hogy Mazzucano toscani kapitány 
Tripolisból Maltáfea érkezett, de hajója terhének 
csak egy részét rakhatta-le, mert Tripolisban na
ponként 80—90 ember hal-meg pestisben, a’ fa
lukon pedig még több. — A’ náthalmrut-láz egy 
bét óta Pisában, Florenzában *s Toscánában is el
terjedt, a’ lakosoknak harmadát meglepte, de még 
semmi rósz következése neu» volt.

Nápolhól mart. IGkán ezt írják: S. Carlo 
színházban egy szerencsés eset által leírhatian ve
szélyt okozható terv tétetett semmivé. Midőn t. i. 
tegnapelőtt színi előadás után a' színházat szokás 
szerint körüljárták, *s már bezárni akarták, a’fel
szolgáló tiszt a’ színpad deszka-hasadékán keresz
tül valami föl}adékot vett észre, mellyben a’ gyer
tya-világ csillogott,'s különös szagot is érzett. Kö
zelebbről vizsgálódban, sok biidöskőre, taplóra, 
olajra, és egy hordó lőporra talált. A’ tapló már 
égett, ’s egy óra múlva a’ szép, egyetlen S. Car

lo szinház talán kőhalommá változott volna. Az 
iszonyú szélvész, melly ez éjjel dúlt, a’ palotát 
sőt az egész várost veszélybe dönthette volna. E ’ 
dologról még bizonyost nem tudni. A’ rendőrség 
igen nyomozza a’ gonosz terv koholójár, s hogy 
feltalálhassa annál inkább kívánhatni, mivel így 
talán majd a’ királyi palotában támadt tűzről is 
felvilágosítást kaphatni. A* közönség igen fel van 
bőszülve, mert kiki tudja, hogy itt csak lopás volt 
a’ czél, mellyre p’ zűrzavar jó alkalmat ad. 

K E L E T IN D IA .
Keletindiai tudósítások szerint Oude királyság 

olly rosszul igazgattunk, hogy azt a’ társaság saját 
kormányzása alá venni, az az a’ királyt nyugalom
ba tenni szándékozik.— Bundschit Singb Cascbmir 
kerületet Ventura generálnak ajánlá olly feltétellel, 
hogy é\énként 13 lak rúpiát fizessen és négy zász- 
lóally katonaságot tartson; a’generál pedig azt fele
ié , hogy 13 lak sok, az igazgatási és más költsége
ket magára b állatja, 3 lakot fizet pénzben és sliabv- 
lokban , ’s négy zászlóallyat tart. AAnaharadscha 
erre válaszolá, hogy majd megfontolja a’ dolgot. 

S C H W E IZ .
A’ főhely mart. Ildikén körlevélben tudósító 

a’ karokat ausztriai császár Ú Felségének martins 
Okén költ iratáról, melly szerint Binder-Kriegel- 
stein báró cs. k. rendkfviili köbét ’s meghatalma
zott minister a’ schbvcizi szövetségtől ehivatik, ’s 
e’ hivatalt eddigi helyettese Bombelles gr. folyta- 
landja további rendeletig.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
Espartcio generál, mint mondják , két hónap

ra meg akarja engedni az angol pamut szövetek
nek Bilbaóba bevitelét, melly rendszabály a’ g}á- 
i ok kai gazdag Cataloniában nagy pezsgést fogna 
támasztani.

Madridi mart. 12ki tudósítások szerint Mendi- 
zabal úr drágaságait szekereken küldte-ei Cadixba. 
Grases, Azuar, Borso elmozdított generálokat szo
ros szemügy alatt tartja a’ Oszthatóság, mert ők 
kapcsolatban állanak a’ barcelonai republikánusok
kal. Meer báró, 50 vasastól kísértetve, Valenciá
ba indult, honnan Cataloniába menend a’ főparancs
nokságot átvenni, de nem tudni miként juthat oda; 
mert Cabrera 6000 emberrel Saragossa felé nyo
m ul, Forcadell pedig 5000 emberrel majdnem Va
lencia kapuji előtt áll. Madridban közelebb sok há
zak megmotóztattak. Mart. 19kén a’ St. Ferdinand 
kapu bilbaói kapuvá fog elkeresztelteim, ’s ez al
kalomra zavargást rebesgetnek.

A’ Messager e’ tudósításokat írja Madridból 
mart. Iákéról: Calatrava úr feig} ógyulása kétsé
ges; Almodovar gróf pedig le akar mondani hiva
taláról , ’s bel} éré Olozaga úr, az oppositiónak leg-
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hevesebb tagja, van kijelelve. Olozaga úr Abascalt, 
Infantes követet és Alvaro urat fogná társainak ven
ni. Ha Olozaga úr Isturiz elpártolásának második 
példáját nem adná, azt lehetne gondolni, hogy 
a1 királyné az ő elválasztásával a’ veszélyt akarja 
elhárítani, melly ezen oppositióitag részéről fenye
getőzik. Azonban a1 Christina királyné által elfoga
dott juste-milieu rendszert nem Madridból fen)rege- 
ti veszély. A’ cortes, kormány, tisztviselők, mind 
e’ politika mellett vannak; de a’ tartományok és 
városaik ellenzik azt, ’s bár mibe kerüljön is , ki
szabadulni akarnak a’ bizonytalan helyzetből és ha
tártalan zavarból, mellybe a’ középponti kormány 
által taszítottak. Nem tudjuk , Olozaga úr szándé- 
kozik-c a’ külső kabinetek és madridi udvar kettős 
követeléseinek és a’ spanyol honfiak kívánságainak 
eleget tenni. Martinez de la Rosa, Toreno, Isturiz, 
Calatrava urakat e’ kivihetlen feladat buktatta-meg 
eg) más után; Olozaga urat is hasonló sors fogná 
érni.

Madridból mart. lökén így írnak: Tegnap 
mindenkit a’ cortes teremébe csődített a’ h ír , hogy 
Mendizabal úr hivatalát a1 nemzeti congressus előtt 
ünnepélyesen lefogja tenni. E’ drámai jelenetazon- 
ban nem törtent-meg, hanem csak elhaladt. Reggel 
ugyanis sürgöny érkezett, miként Evans és Sars- 
field elkezdettek a’ hadi munkálatokat; nagy győ- 
zedelem váratik, ’s így a’ ministerium hiszi, hogy 
talán még fenálliiat. De ezen esetre Olozaga és ba
rátai egy csapást készülnek tenni. Olozagánál 52 
követ gyúlt-össze, ’s kérelmet készített a’ király
néhoz, hogy a’ köz véleményt elégítené-ki, ’s egy 
minden erkölcsi tekintettől megfosztott férfit hocsá- 
íana-el tanácsából. Ha a* cortes többsége védeni pró
bálná a’ ministereket, akkor a’ karzatokról felbér
lett kiáltozok fognák elnémítani a’ nemzeti képvi
selőség eMenmondását. így reméllik a’ ministeri hi
vatal kivívhatását Olozaga, Caballero és Alvaro 
un részére. — A’ Valenciából jövő posták elfog- 
dostatnak. A’ bunyoli csata óta semmi határt nem 
esmer a’ carlisták merészsége. A’ náthahurut-láz igen 
terjed Spanyolország északi részein.

Galignani Messengcre S Sebastianból egy angol 
tiszttől eme’ mart. 16ka estéjén költ levelet kapta: 
,.Sietve írom az úrnak, hogy e’ mai veszteség és 
futás után mái bátorságban vagyok. E’ héti munká
lataink fárasztók de sikeresek voltak. Tegnap este 
bevettük a’ hernanii V entát, ’s ma reggel magát 
Hernánit készültünk bevenni, midőn az ellenség, 
mit előre megmondtam,a1 mienknél sokkal nagyobb 
haderőt fejtett-ki ellenünk, mind a’ két szárnyun
kat megkerülte ’s erre a’ s]>anyo!ok legnagyobb fé- '

lénkségge! elszaladtak. Nagy zavarba jött minden, 
’s egyedül a’ királyi tengeri zászlóally vitézsége és 
fenyítéke mentétte-meg a’ pattantyússágot sőt az 
egész sereget. Egy tisztje megsebesít étéit e’ derék 
zászlóallynak, altisztjei ’s közlegényei közül 30 se- 
besült-meg ’s esett-el; a’ legénység azt mondja, 
hogy illy társaságban többé néni igen fog liarczoíni. 
Evans generál vitéz férfi; hiheticn dolgokat tőn , 
hogy embereit ismét összegyűjthesse, de mind hasz
talan. Igenei vagyok fáradva, többet nem írhatok, 
mert Itat nap óta soha se voltam levetkezve.“

A’ mart. 15d. cortcs-ülésben Lopez minister 
javaslatot tőn a’ kormányrészéről, hogy az alkot- 
ványnak a’ vallásról szóló czikkelyéhez még ezek 
adatnának: „Ezután egy spanyol sem üldöztelhetik 
vallási nézetiért.“ Egyszersmind kinyilatkoz a tá , 
hogy a’ képviseleti rendszernek a.*jpja a’ népfel- 
ség, ’s a’ sajtószabadságot a’ polgár legelső jogá
nak kell tekinteni.— A’ meggyilkolt Qucsada ge
nerálnak közelebb elhunyt özvegye mart. Ukán 
nagy innepéllyel temettefeft-el. A’ generál egyik 
fija Amerikában, a’ másik Francziaországban van. 
— Mendizabal úr Catalonia lakositó! elvette a’ pénz
verés jogát, melly őket emlékezetet haladó idő óta 
illette. Egy küldöttség ez ellen előterjeszt vényt tón ; 
de Mendizabal úr állhatatosan maradt határozata 
mellett, ’s a’ barcelonai pénzverő műhelyt leron
tani parancsolá. A’ küldötség erre válaszolá, hogy 
a’ minister szabadon adhat-ki parancsokat; de a’ 
cataloniabelieknek is szabadságukban áll megítélni, 
valyon végrehajthafók-e e’ parancsok.

NÉMETORSZÁG.
Krug professor Lipcsében illy hirdetményt ik

tatott a’ lipcsei újságba: ,,A’ dresdai tisztes polgá
roknak, kik engem (talán azért hogy Krug a’ zsi
dók felmentését pártolja) újra egy igen keresztyé
ni irattal örvendeztettek-meg, sőt zsidók királyá
nak is neveztek, szívesen köszönöm szereteteknek 
ismételt bizonyságát. A’ hozzá mellékelt átok da
czára is, mindenkor jól folyjanak dolgaik! Mii erre 
országomban ’s kívüle tehetek, azt örömmel cse
lekszem.“

Stuttgartból mart. 22kén így írnak: Enyhe 
és kellemes éghajlatunk egészen megváltozódnak 
látszik. A’ kalendariomban ugyan tavasz áll, de a’ 
hegyeket ’s városunk utczájifc lábnyi nagyságú hó 
borítja. A’ náthahurut-láz az itteni lakosoknak majd
nem felét meglepte; eleinte ugyan nem vala veszé
lyes, de 8 — 10 nap óta igen rósz charakíert ölte- 
fel, mert gyakran hideglelés, tiidőgyuladás ’stb já
rul hozzá, és sok ember meghal henne. Mult héten 
57 halott to lt , mi Sfiiltgártra nézve igen sok.

Kiadja K u lt s á r  A. — Szerkezted G al v á c sy . Zöldkertiitcza (Ä o h U u ich criü iu ffc ) 4 9 ^  sz, 
Nyomtatja T r  a t  t  n e r  - I íá  r o ly  / ,  Urak* títczája 612  szám alatt.
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(1) Alólirt bátorkodik újra figyelmezte
tést tenni, Hazánk több vidékein, és leginkább 
Komárom és Székes Fejér vármegyék ’s Pan- 
csova tájékán találtató következő két madárfaj 
iránt: 1. Bibor-gém  (ardea purpurea Lin. Pur- 
pur-Recher), köz neve fo só -gém , leginkább talál
ta ik  a’ pocsojás vagy mocsáros helyeken; feje tete
jén vagyis búbján szemlélhető 2 — 3 szál szép,egye
nesen felnyúló, fekete toll, mellynek hosszasá
ga legalább negyedrész rőfnyi. 2. Vak - varjú 
gém  (ardea nyeticorax Lin. N ach t-Rohrdrom- 
mel). Ez leginkább folyók mellett topolya fákon 
látható, ’s megismerhető szörnyű kiáltásáról; 
ennek feje’ búbján szinte negjedrész rőfnyi 
hosszaságu, 4— 5 szál fejér toll találtaik . Ké
retnek általam a vadászatban gyönyörködő ha
zafi urak e’ madarak’ tollai’ megszerzése végett, 
mellyeket én tőlök megvásárlani mindenkor kész 
vagyok, K o styá l A d á m ,

pesti polgár es férfi szabó mester. (3)

(I) Eredeti spanyol kosok el
adásáról Való jelentős. Megczáfolhatat- 
lan tapasztalásokon épült valóság az, hogy az 
eredeti faj állatok nemes tulajdonságaiknak a’ 
megnemesitendő állatokkal nagyobb irányban 
való közlésére sokkal nagyobb erővel birnak a’ 
csupán megnemesített állatoknál, mellyeknek 
olly erős typusok nincsen, ’s hogy ugyan ezen 
okból az olly gyakori elfajzások származnak.

Tekintetes Arad vármegyében fekvő Szaká
csi uradalom bír egy hasonló lSO^dik esztendő
ben Theresienfeldi gazdasági Tanácsnok Petri 
ur által Spanyolországban megvett ’s Theresien- 
feldre Ausztriába hozott, onnét pedig Szakácsi 
és Madrizestyei Nikoüts Kyro nemes Arad vár
megyei Táblabiró ur mint a’ Szakácsi urada
lom’ birtokosa által Szakáéira szállított merinos 
nyájat, melly magát gyapjának mind finomsága, 
mind pedig nagy mennyisége tekintetéből igen 
killömbözte'i Ezen eredeti spanyol n\ áj bői mos
tantól fogva egész September hónapig több ne
vezetes kosok eladhatók. Az ára az első clas- 
8Ísu electa kosokra nézve 20, a’ második clas- 
sisuakra 15, a’ harmadik classisuakra nézve pê - 
dig 10 ezüst forintokban azon feljegyzéssel meg 
vagyon állapítva , hogy minden esztendei első 
Januariustól kezdve, Június végéig minden el
ső classisu kostól 6 , minden második classisu- 
tól 5, minden harmadik classisutól pedig 4 ezüst 
forintok gyapjúkért való p ó tiá t fe jében  azon

Első /élesztendő. 1837.

esetre fizetendők legyenek , ha az illető \e \  ó 
urak a’ gyapjút az uradalomnak által nem en
gednék.

Venni szándékozók méltóztassanak tekin
tetes Arad vármegyében Butyin és Almáshoz ’s 
a’ Körösi hídhoz közel fekvő Szakácsi urada
lomhoz magokat tartani, ’s meggyőzettetve len
n i, hogy kívánságuknak tökéletesen megfelelő 
legjobb korú faj kosokra szert teendenek. (3 )

(1) Eladó nemesitett birkák.
NsKomárom vármegyében helyhezetett Szerűit 
m ajorban  (Tatától két órányira) szá z  öreg 
fiastól, — ölven  fiatlan nemesitett nagyobb fa
jú birka  szabad kézből eladó. Költ Szendén, 
April’ Íjén 1837. M icheller Jakab . (1)

(2) Ellopott csödör csikók irán
ti figyelllleztetes. T. Heves vármegyében 
fekvő Martfűi pusztáról mult észt. dec. 2 lkén  
következő 2 csödör csikók lopattak-el.

1. ) Akkor ld fii, most már 4 esztendős 
csödör, tiszta megy pej sugár termetű, 15 mar
kos, száraz fejű, szelíd, hátul&ó bal lába kesely,

bal ezombjan van billeg és bal pofáján 1 
szám.

2. ) Akkor tavalyi, most már 2 esztendős 
csödör, seregély szürke szép nagy termetű, 
szelíd , csillagos, bátulsó bal Iába kesely', bal

ezombján vau b illeg .— F a  valaki a’ fentirt 
csikókról , levél vagy más mód á lta l, akár a’ 
Tisza-Földvári urasági tisztségnél, akár Pesten, 
üllői utón 7dik sz alatti háznál bizonyos tudó
sítást fog adn i, igen bőven meg fog jutalmaz
tatni. (2)

(2) T in ó k  és ü sző k  eladása.
■ Báró Podmaniczky famíliának Tisza - Földvári 
uradalmában nevelt nemes fajú gulyából 2 , 3 
és 4 esztendős tinók és üszők nagyobb számmal 
eladandók tek. Pest vármegyében Hatvan mel
lett lévő Varsányi pusztán, hová teleltetés vé
gett hajtattak, a’ hol is a’ vevők az urasági 
tiszttel sf vétel iránt értekezhetnek. (2)

(3) Tekintetes Rigiczai Kovács Mihály 
ur tisztsége részéről ezennel jelentetik :, hogy 
Rigiczai uradalmában 240 darab; Bikahalomiban, 
tettes Baranya vármegyében 220 darab; Leu-
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gyeltótiban tettes Somogy vármegyében szintén 
X20 darab hízott ü rü k , és ugyan itten 16 gő- 
böly ökrök eladók vannak. A vevő urak kön
nyebbségére az uradalmi Tisztség egy bizonyos 
helyre is az egész eladó jószágot megrendelni 
kész.______ ________ _________________  (3)

(3) Hirdetés. A’ nagyméltóságu kir. 
udvari magyar Kamara’ rendeléséből az 0  Bu
dai koronális uradalom által ezennel közhírré 
té te tik , hogy a’ jövő Április hónap’ IIkén  a’ 
Budaeorsi pinezében 1000 akó ó és uj fehér bo
rok edény nélkül a’ szokott reggeli órákban ár
verés utján kész pénzbeli fizetés mellett el-fog- 
nak adattatni. Költ Budán, marcz. 20kán 1837. 
_______________________ _______________ J[3)

( 2 )  Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar kir. Helytartótanács’ folyó észt. Febriiarius 
Iákén költ k ir. rendelésénél fogva, a’ kegyes 
hagyemányi jószágok’ Pécsváradi tiszttartóságá
ban 3185 akó fejér bor folyó észt. Április ‘iOkán, 
—  a’ Bozsoki tiszttartóságban 2000 akó fejér és 
1583 akó veres bor Április 25kén — végre a’ 
Szekszárdi uradalomban 3000 akó veres bor 
Április 27kén, nyilvános árverés utján ott hely
ben ’s hordónként, el fognak adatni. Költ Bu
dán, Marczius 7kén 1837. (3)

( 2 )  H ir d e t m é n y ,  a  nagyméltóságú
magyar királyi udvari Kincstár’ Tanácsa rende
lésénél fogva a’ királyi koronái tiszáninneni sza
bados kerület Tanácsa részéről közhírré tétetik: 
hogy, miután a’ fent érintett kerületben kebe
lezett Martonos, Ó Kanizsa, Zenta, Ada, Mo
ho ly , Petrovoszello, Ó Becse, Földvár, Turia 
és Sz. Tamás helységekben fenlévő királyi ha
szonvételek, úgymint a’ bor- és pálinka mérés, 
nem külömben Ó Kanizsa, Zenta, Ada és Ó Becse 
mezővárosokban tartandó országos vásárok alkal
mával a helypénz szedése irán t, múlt eszten
dei Julius Ckán alapított szerződés, a’ legújabb, 
részszerint a’ bornak szabad behozatala, rész- 
szerint az országos vásárok alkalmával szeden
dő helypénzek tárgyában hozott törvények te
kintetéből raegsenimisittettek volna, — a’ fent- 
érintett haszonvételek folyó esztendei Május első 
napjától kezdve harmadfél esztendőre, ugyan e’ 
folyó esztendei Április 17kén 0  Becsén a’ ke
rületi Tanácsházban reggeli órákon tartandó 
nyilvános árverés u tján , a’ legújabb törvények 
értelméhez képest haszonbérbe fognak kiadatni. 
Mind azok, kik ezen haszonvételek árverésébe 
részesülni akarnak, kötelesek lesznek vágyó-

naik’ állapotját hiteles tanúság által bem utatni, 
és a’ bérbe kivenni kívánt haszonvételhez arány
zott bánatpénzt előre letenni. — A’ többi felté
telek a’ kerületbeli irn o k i, úgy szinte a’ pénz
tári hivataloknál előleg is megtudhatók. — Kelt 
Budán, marcz. 22kén 1837. (3)

(2) Hirdetés. Felsőbb rendelések’ kö
vetkezésében közhírré té te tik , hogy a’ kegyes 
hagyományú javakhoz tartozó tettes Somlyó- 
Vásárhelyi uradalomban 27 öl hoszszu, 8 öl 3 
láb szélességű pincze előépülettel együtt a’ raj
zolat szerint építtetni rendeltetik , e’ végett fo
lyó eszt*ndei április hó' 27kén S. Vásárhelyi 
mezővárosban , az uradalmi hivatalos teremben 
licitatio tartatn i, és az építés annak a’ mester
embernek általadatni fog; a’ ki legolcsóbb áron 
szerződés és jótállás mellett felválalni fogja.

Értelmes mesteremberek felljebb irt napon 
kétszáz ezüst forint bánatpénzzel ellátva, S. 
Vásárhelyre illendően meghivatnak. Költ S. Vá
sárhelyen, marczius hó’ 18kán 1837.

M ikovétty  m. k.
Tiszttartó. (»>

(2) Állat - orvosi hivatal. 6  esá-
szári királyi Felségének kegyelmes jóváhagyá
sából Magyarországon egy állat-orvosi hivatal 
600 frt rendszeres évi fizetés, hivatalos kikül
detéskor pedig lX dik osztálybeli napdíj és th- 
hez mért úti költségek mellett lészen felállítan
dó. — E’ hivatalra nézve f. e junius lOkén a’ 
pesti királyi egyetem’ orvosi karánál concursus 
fog tartatni. —  Kik e’ verseny próbán megje
lenni kívánnak, eleve orvosi vagy seborvosi 
doctorságról és az állat-orvosi tudományból nyert 
előléptetésről szóló okleveleiket, szintúgy mint 
barom orvoslásbeli ügyességüket és tapasztalá
sukat. valamint végre erkölcsösségüket is bizo
nyító tanuleveleiket az ország’ főorvosánál be
mutatni kötelesek. — A’ Hazában divatozó 
nyelveknek, jelesen pedig a’ magyarnak, tökéi- 
letes ismerete, minden folyamodónak különös 
ajánlására szolgáland. (3)
Pénzfolyumut: Becs, apr. 1jén : 5 pctes statuskötelez. 

I04j; 4 petes 1(H); 3 pctes 74|; 1834diki status köles. 
564}-^; pctes bécsvárosi bankóköt. 66?; bankrész
vény 1361 tV

Gabonaár! Pesten, apr. 4kén, váltógarasban: Tiszta- 
búza 93*; rozs 53:— 5?; zab 3 8 |—36*; kukoricza 
86 .̂___________

Dt/navizállás : inarez. 30kán: 6/ 3" 6'" — 31 kén: é/ 
0" fi'" — apr, tjén: 5' 10" 6'" — 2kán: 5' 9" 0"' 
— 3kán: 5' 8" 9"' — 4kén: 5' 10" ü"' — őkén: 
5' 10" 6'"



HAZAI '§ KŰIFÖIDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
29 . szám. Pesten szombaton Szcnt-Györgylió Skán 1
Magyarország ( Ppuovics Bazil munkácsi görög cath. püspök; más kinevezés; húsvéti hóvihar; magyar tudós társaság; 
Múschicv.ki Luczián meghal ; #sat.) Nagyinitannia (parlamenti ülések; Durham I. ; zöld csütörtöki ajándék; „sir. Rob. Peel“  vendéglő; 
’sat.) Francziaország (kamarai ölesek; realisnms és humanismus ; Clauzel és Baude-; a’ királyné Belgiumba; utazott; ’sat,) Svéczia. Olasz
ország (nyomozások a’ S. Carlo színház gyújtogatója ügyében.) Belgium fa’ királyné egy liget szül.) Spanyolország (Evans general tu
dósítása; környűliuényes előadása a’ Hernani mellett történt ütközetnek ; Tristani és Janez ; hír a’ eristinók’ újabb (egyezetéséről; ’sat.) 

Amerika (Russell consul ügyének környűlményes leírása; új-yorki hírek v ’sat.) Portugallia. Németország.

MAGYARORSZÁG.
Pest. apr. 8d Fenséges Nádorunkat közelebb 

súlyos betegség szegezte ágyba; ma azonban már, 
mint örömmel halljuk, jóval könnyebbült egész
ségi állapotja.

Ó cs. ’s apóst. kir. Felsége martius löki leg
felsőbb határozata által az eperjesi görög-kath. káp
talan éneklő kanonokját P o p o v ic s  B a z i l  urat 
Munkácsi görög cath. püspökké nevezni kegyelme
sen méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége mart. ISdiki legfelsőbb ha
tározatában a’ zarai egv ház megyebeli oskolák fő
fel vigyázójá\ á S an  l ie h  M áté  kanonok urat mél
tóztatott nevezni.

Károly városban mart. 27dikén hunyt-el m. 
M u s c li ic z k i  Lu ez iá  n görög nem egyesült püs
pök úr.

Tck. Pest-vmegye’ Rendéi közelebb mull köz- 
g3 ülésükben a’ budapesti magyar színészek gyámo- 
lítására f. évi august. Isőjéig, melly napon fog a’ 
pesti magyar színház kinyittatni, hazafilag 3 ezer 
frtot határoztak. Színészink azonban a1 mondott 
határnapig a’ Hazában, ’s némellyek falán kiilföl- 
lön is művészi utazásokat fognak tenni.

Pesten a’ múlt 1836 utolsó felében 2497 el
tűnj tak közűi sorvadásban 335; cholerában 292; 
lyavalyaiörésben 333; tüdő vészben 161 ; inlázban 
SiS ; vizi betegségben 68 ; ör> gségi elgyengülésben 
►9 hall-meg. Júliusban 568; augustusbau 536; 
eptemberben 415; octoberben 393; novemberben 
170 ; decemberben pedig 285 volt a’ halottak szá- 
ua. Legtöbb halt-meg tehát júliusban; legkevesebb 
lovemberben.

M. t udós  t á r s a s á g ’ kis gyűlése martius’
>. — L Kállay Ferencz r. tag’ előadására Csatsko 
mre’ értekezése a’ természeti jogról; — Perger 
ános r. tagéra Tarczy Lajos philosophiai elmélke- 
ései a’ polgári büntetésekről; ’s Luczenbacjier Já- 
o sr. t. „ okleveles toldaléka“ az ülésben felolvas- 
itván, a’ Tudománytárba felvétetni rendelteitek, 
í. E gy , az Évkönyvek’ számára beadott munka’ 
irálata küldöttségre»— egy szépliteraturai ’s egy | 

Elió Féleszlendő,

természettudományi munkáé pedig illető osztálybe
li tagokra bízatott. Hí. A’ tájszavak’ gyűjteményét 
Matics Imre pápavidéki, Acsády Sándor pedig 
marczalmelléki szavak’ jegyzékével szaporították. 
IV. A’ természeltudoirránj í műszótárt d i. Flór Fe
rencz orvosi szavak’ gyűjteményével nevelte. V. 
A’ könyvtárba beadattak: a) Acsády Sándortól: Ma
gános magyar törvény (Pest, 1837.) b) Molnár 
Sándortól: Honi vezér 1837re. c) Szalaj' László
tól: Majthényi Sándor’ emléke (Buda, 1835.) d) 
íVlessetics Mihály tó i: Verbőczy hármaskönyv e la
tin-magyar bár tűd kiadását 1643ból. VI. Béke 
Kristóf a’ pénzgyűjteménybe 45 darab, nagyobb 
részt romai rézpénzt ajándékozott.

M; trims’ Í3d. a’ társaság némeíly magános tár
gyairól tanácskozott. Továbbá egy drámai munká
ról kihallgatván a’ bírálók véleményeit, azt vissza
utasította; ’s egy a’ Tudománytár’ számára beadott 
philosophiai értekezést bírálat alá bocsátatott. — 
A’ könyvtárt nevelték : a) Hodor Károly e’ mun
kájával : Doboka vármegye’ esmertetése (Kolozs
vár. 1837 ) b) Szentes Sámuel Ens Gáspár’ Remin 
bung históriájával (Colon. Agr. 1604.) A’ kézirat
tárt ugyan az egy 17d. századbeli kézirati számtu- 
dománnyal ’s illy czímű sajat fordításával: „Taná
csos-e a’ gonosztevőket egyházi szeméi \ ek által ha
lálra készítetni.“

Centben a’ királyi kertmivclo társaság új" épü
letének mart. lOkén történt felavatására virágkira
kást rendelt, ’s 46 bírót hítt-megAngliából, Fratt- 
cziaországból, Hollandból, Belgiumból, Német-és 
Magyarországból, kik közt van Pirónay ’Sigmond 
báró is A’ virágkirakásra 6000 növény küldetett 
Európa különféle részeiből, ’s egy camelía 12 ezer 
francon adatott-el Rosenthal úrnak Bécsbe.

P o z s o n y .  Hogy méhkasunkban is legyen 
nyoma ezen különös idő változásnak, melly jelen 
évünket bélyegezi, ’s bogy e’ tavasznak nem kö
zönséges beköszöntését kevés de eleven színekkel 
előadjuk , következő levél töredéknek itt helyet ad
ni méltónak tartjuk: „Nagy héten nálunk is szün
telen havazott, folyvást szánkáztunk is Húsvéti 
ünnepekre szánkán vitettem Sárosfara (Csallóköz
ben N. Bittó úri családé.) Legszörnyebben sodrottá»
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az éjjeli forgószél és fergeteg a’ temérdek havat 
halmokba husvét hétfőre virradóra. A’ fuvatokolly 
nagyok voltak, hogy reggel alig áshattuk-ki ma
gunkat az utczára; 's nagy rémülve kiáltó a’ tem
plom attya: „ ja j, Istenem, nincs templomunk!“ —* 
Ugyanis a’ kis gömbölyű kápolnának csak alig lát- 
szott-ki keresztje a1 hóból. Mindnyájan tehát: úr , 
asszony , kisasszony, szolga, barát, ’s ki csak moz
dulhatott lapáttal, ásóval az összeormosodott kam- 
csadáii hasasok ellen egy szívvel ’s lélekkel töre
kedtünk; bizony már dél is lehetett, midőn a’ tem- 
plomba nyilas Ion. Azonban annál buzgóbb volt a’ 
maroknyi nép, mennél vesződségesb sóit a’ tem
pi« mba jutás. Az isteni tanítás tárgyául Sz. Pál ezen 
igéi szolgáltak történetből: „A* mi húsvétitok bi
zony nem egyéb a’ szabadulásnál.“ — ezt nem volt 
szükség bőven vitatni, mivel maga a’ ritka törté
net a’ dolgot bebizonyította.“ ’sat. Alv.

Hazai Tudósításaik 28d. szám. 2d. lap. Blasz Máté 
hibásan áll „Blaho Máté“ helyett.

N A G Y BR ITA N N JA .
Az alsó ház mart. 22ki rövid ülésében Pal

merston 1. Dudley Stuart 1. kérdésére feleié, hogy 
a’ kormány már nem szándékozik Krakóba consult 
küldeni, mint a’ múlt évben jelenté. D. Stuart I. 
viszonzá, hogy ez ügyet később a’ parlament elibe 
tujesztendi.

Az alsó ház mart. 23ki ülésében a’ london-bir- 
minghami vasut-bill másodszor olvastatott. J. Stan
ley úr javaslatából új választási parancs bocsátatott 
Rósz és Cromarty skót grófságokhoz, mellyeknek 
közös képviselője S. Mackenzie ú r ,  Cejlon hely- 
tartóságát \állalta-fel. Wa.rburton úr jelenté, hogy 
a kormány az újonnan alapult londoni egyetemnek 
a* Sommerset-House teremek engedte át. Tlume úr 
tudakozó a’ g>armatok alstatnstitoknokát, vett-e 
a1 kormány hivatalos tudósítást a’ hírlapi hírről, 
bog) egy Liverpoolból Lj-> orkba evezett hajón több 
mint 30 ember halt-meg éhen. Sir G. Grey nem
mel felelt. Sir G. Sinclair kérdésére: Szándéka e’ 
a’ kormánynak rendszabályt javaslani az irlandi ti
zed iránt ? Russell I. válaszoló, hogy majd valami
kor husvét után. (A’ Times ebből azt következteti, 
hogy az elsajátítás eb ével felhagynak a’ ministerek.) 
Russell 1. engedelmet kért egy bilinek behozhatásá- 
ra a’ büntető törvények javítása iránt. Az irlandi 
bili harmadszori olvasására apr. 7kc, az irlandi sze- 
gényi törvény másodszori olvasására apr. 17ke, az 
egyházi adó-bili behozatalára apr. 21dikc jeleltet- 
tek-ki.

Pozzo di Rorgo gr. mart. 22kén ismét sokáig 
beszélgetett Palmerston lordál a* külső ministerium- 
ban. „Az orosz követség kancelláriájában, mond 
a’ M. Herald, egy hét óta igen foglalatoskodnak.

Gyakraft mennek tőle üzenetek a1 külső ügyek osz
tályához; úgy hiszik, e’ közlemények a’ Vixen el
vételét illetik.“

Durham városban, a’ Tyne Mercury szerint, 
hírlelik hogy Durham 1. nem azért jő vissza St. 
Petersburgból, mintha az éghajlatot nem szenyved- 
hetné, hanem Kent hgné kedvéért, ki a’ nemes 
lordot kívánja fejévé lánya, Victoria hgasszony ud
varának, ki jövő májusban nagykorú ieend.

A’ király zöld csötörtökön, szokás szerint, 
arany és ezüst pénzeket, posztót, harisnyákat, 
ételt ’sat. osztatott-ki Hanby úr által a’ Whitehall- 
kápolnában éppen annyi szegény Öreg férfi és asz- 
szony közt, a’ mennyi esztendőt Ő Felsége szám
la! (71). Ez ünnepélyen sok nézők jelentek-meg.

A’ T) ne Mercury azon állítására, hogy Dur
ham 1 Petersburgból visszajő, mert Kent hgné 
Victoria hgasszony udvarának igazgatását ő rá kí
vánja bízni, a’ Times ezt feleli: A’ koronaherczeg- 
né udvarának elrendezése egyedül a’ fejedelemtől, 
nem pedig annyától függ, a’ hgné csak egy lovászt 
.sem fogadhat a’ hgasszony szolgálatába. A’ király 
ugyan megtudakozza Victoria hgasszony kívánsá
gait , de hogy Durham lordot nevczné-ki, vagy a’ 
hgasszony hajlandó lenne házi körét egy O’ Con
nell politikai pártjabeli fő által, miilyen Durham 
gr. szünetleni cselszövények tanyájává tenni, ezt 
még csak gyanítani sem merjük. Durham 1. nagy 
esze mellett sem bír a1 nyugodtsággal ’s meggon- 
doltsággal, melly egy ifjú hgnő tanácsnokában szük
séges tulajdonság. Ezelőtt nehány hónappal hason
ló módon akaró bizonyos párt elhitetni a’ közönség
gel , hogy a’ koronahgné férjének választása sem 
saját tetszésétől, sem a’ fejedelem jóváhagyásától, 
hanem egy idegen fejedelem ’s fejedelemmé legfőbb 
meghagyásától függ, míg nem végre egy belga új
ságban a’ hízelgő biztosítás jelent-meg, hogy a’ 
Victoria hgasszony és Leopold király unokaöccse 
közti házasság, mit a’ briit nép többsége igen óhajt, 
még most elhalasztatott.

A’ Courier e’ furcsa anekdotát beszéli: Cam- 
bridgeben nem rég egy „Sir R. Peelhez“ czímü ven
déglő nyittatott-meg. Mivel e’ ház felavatásakor 
késő éjigdorbézoltak ’s ittak, a’ tiszthatóság szük
ségesnek látá a’ vendéglőt meginteni, hogy házá
ban semmi rendetlenséget ne szenvedjen-el. De az 
intő levél tévedésből nem a’ Sir R. Peelhez czím- 
zett vendéglő gazdájához, hanem magának az ér
demes baronetnek kezébe ment.

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ pairkamara m^rt. 23ki ülésében elfogadta 

a’ takarék-pénztárak eránfi törvényjavaslatot. D. 
Argout gr. a' bank igazgatója, beszédet tartott an
nak megmutatására, milly alaptalanok közelebb
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a’ bank tökepénzi alapjáról támasztott aggodalmak. 
E’ beszédet az ellenző lapok is dicsérik.— A t kö
vetkamara a’ másod - oktatás érinti törvény vita
tását folytatta, ’s két igen jeles szónokot hallott 
a’ realismus és humanismus közti vitában, t. i. a’ 
híres tudóst, A ragót, ki az úgynevezett positiva tu
dományok elsőbbsége, és a’ költész Lamartinet, 
ki a’ classical tanulmányok elsőbbsége mellett nyi
latkozott. Tulajdonképen arról volt szó; a1 köz
ségek költségén felállított gymnasiumok ’s osko
lákra nézve kell-e bizonyos tanítási tervet szab
ni , vagy csak az illető városi tanácsokra bí
zassák, hogy azok adjanak elsőbbséget tetszésök 
szerint akár a’ classica, akár a’ positiva tudomá
nyoknak E’ tekintetben még nem tőn a’ kamara 
határozatot.

Párisi hírlapok közük Clauzel marsainak Bau
de úr említett levelére mart. 23kán kőit válaszát, 
mellyben ismét mondja, hogy őt Baude úr esde- 
kelve kérte, könnyítené-meg magát, mi csak azt 
jelenté, hogy anyagszereit hagyja martalékul, ’s 
éjjel is folytassa az utat; továbbá kinyilatkoztatja, 
hogy állhatatosan marad azon állítás mellett, melly- 
ről Baude úr panaszkodik, ’s erre tanúji is lesz
nek. Egy fenséges személy, kinek nevét e’ perben 
az hiedelem megsértése nélkül nem nevezheti- 
m eg, és mások, a’ hátrálás első napján, a’ sauma- 
hi tanyán, mikor Constantinétől még csak két órá
nyira voltak, már hallották Baude ur nyilatko
zását.

Köchlin úr és társa pamutfonó intézete Alten- 
tliánban , mellynek hat emeletében 12 ezer orsó, 
és két teremében gépelyes szövő székek valának, 
meggyűlt egy munkásáé vigyázatlansága által, ki, 
midőn fonó székének lámpáját eloltá, az égő ka- 
nóczból egy darabot a’ pamut közé ejtett. Egy mun
kás, öt gyermek attya, lángok közt veszté életét. 
A’ kár 110 ezer francra becsültetik; hanem az 
épület és gépelyek biztosítva valának.

A’ királyné, Maria és Clementina hgasszo- 
nyokkal és az ifjú hgekkel mart. 26d. Briisselbc 
utazott-el. Az újszülött belga hg neve: Filep Fer- 
dinánd Ödön Leopold György. — A’ ministeriu- 
mot felbomlás fenyegeti; kire lészen bízva egy új 
ministerium' alkotása, még eldöntve nincsen. — 
Parisba naponként 40—60 ezer levél érkezik.

SV É C Z IA .
A’ Staatstidning jelenti, hogy a’ koronaher- 

czeg majd az enyhébb évszak kezdetekor, az or
vosok tanácsából, Németország valamellyik me
leg fördőjébe fog utazni. Ő k. magasságát ezen út
jában Adelswärd gr. statustanácsnok és Wrede bá
ró kamarás kísérendik.

A’ tudományok stockholmi k. akadémiája, a’ 
híres természetbúvárt, Martius udvari tanácsnokot 
Münchenben, külföldi tagjává nevezte. Ezen aka
démia nem igen adakozó az illyes megtiszteléssel. 
— Scheele könyvnymmtató, ki a’ király névnap
ján , jó szándék ál színe alatt, az utczákban felszó
lításokat raggatoit-ki, a’ nyomtató, évszám *stb. 
ki nem tevése általi megsértéséért a’ sajtótörvény
nek 450 tallér bírságra Ítéltetett.

O L A SZ O R SZ Á G .
Nápoü mart 18ki tudósítás szerint még sem 

akadtak nyomába a’ S. Carlo színházi gonosz terv 
szerzőjinek. Barbaja úr ez eset után le akart mon
dani a’ színház igazgatásáról, ’s késznek nyilatko
zott 20 ezer arany bánatpénzének elvesztésére, ha 
a’ kormány kérelmét elfogadja, mi nagyon kétes, 
mert ő 6 évre vette-át az igazgatást. — Pompe ji- 
ban közelebb némelly csekély kiásások történtek,
’s többek közt eg}' befedett vas üstöt találtak a’ tűz
helyen , ’s a’ jelen volt ángolok bámulva csudálák, 
hogy benne a" régi víz még egészen jó és fris volt. 

BELGIUM.
A' franczia Moniteur Liliéből mart. 25kéről 

telegraphi üzenetet közöl, melly szerint a’ belgák 
király néja Laekenben mart. 24kén , rövid ideig tar
tott fájdalmak után, egy herczeget szült. A’ hg. ’s 
királyné jó egészségben vannak.

SP A N Y O L O R SZ Á G .
Bayonneból mart. 21 kén így írnak: D. Carlos 

főszállása mart. 17kén Uharte-Araquilban (Navar- 
rában) volt. Ekkor még itt nem tudták a’ bemarni 
csata szerencsés kimenetelét. D. Sebastian infant ‘ 
Hernaniból nirrt. I7kén délutáni 1 órakor indult- 
ki 7 zászlóallyal ’s két lovas századdal Tolosa felé, 
Azpeitián keresztül Espartero ellen nyomulandó , ki 
Durango és El-Orrio közt áll. Castor brigadás pa
rancsot kapott, hogy Gualdacanóba , a’christino ge
nerál és Bilbao közé menjen, ’s a’ christino hadse
reg hátravonulását, ha az in fant által vissza veret
nék, gátolja-meg. S. Sebastian előtt elegendő sereg 
hagyatott Evans generál osztály ának zabolázására, 
ha ismét kiütni próbálna. Espartero, mint beszélik, 
besánczolta magát Durangóba. Sarsfield bizonyosan 
megmarad a’ parancsnokságban, ámbár mart. 17- 
kén beadta lemondását; mint mondják, Estella 
felélőn mozdulást. A’ mart. löki csatában elfogott 
angol katonák mind agyon lövettek.

D. Sebastian infant mart. 17kén kiadott napi 
parancsában dicséri a’ seregcsapatok vitézségét, 
köszöni szép viseletűket a’ király nevében, kinek 
javaslatokat teend a’ kiosztandó jutalmak iránt. 
Katonák! ígŷ  szól többek közt, a’ tegnap legfény- 
lőbb napja leend e’ dicső harcznak majd történe
tink könyveiben. A’ rebellis Sarsficldet puszta meg-
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jőla&estek » az ábrándos Evans! pedig vitézségtek 
által győztétek-meg. Én többet nem várhattam tő
letek ’sat.

Evans generál S. SebastiauJml mart. lödikán 
illy tudósítást küldött Espartero generálhoz: „Gróf 
ú r ! Sajnálva jelentem exceádnak, hogy tegnapi sze
rencsés munkálatimon alapított reményeim nem va
lósultak. Kevéssel nap feljötte előtt minden sánczo- 
latokat elvettünk az ellenségtől a’ Hernani körül 
levő halmokon., ’s közönséges megtámadáshoz ké- 
szülénk, midőn a’ colosai úton tetemes erősítést lát
tunk jőni. Az ellenség elkezdte a’ megtámadást az 
egész vonal hosszában. Három zászlóally az astigar- 
ragai hídon bal szárnyunk utócsapatja ellen nyo
mult. E’ pontra legtöbb haderőt gyűjtöttünk, és ha 
.e’ három zászlóally tüstént megtámadtaték, hihető
leg visszaveretett ’s hátravonulása elvágatott volna; 
de az angol sereg első zászlóallyát, melly az ellen
séghez legközelebb állott, nagy rémülés lepte-meg, 
visszavonult,egy castiiiai zászlóallyhoz^ ’s példáját 
ez is követte. A’ rémülés a’ bal szárny valamennyi 
ezredét elfogta, ‘s a’ zűrzavar legfensőbb fokra há
gott. Balrul az első halmok odahagyattak, ’s ,a’ se
regcsapatok Oriamendi váráig hátráltak. Jobb szár
nyunk sokkal nagyobb erővel támadtatott-meg, ’s 
eiócsapatjaink visszaverettek. De a’ legszélső vonalt 
egy angol királyi tengeri zászlóally védelmezte, 
csodálatra méltó állhatatossággal és bátorsággal visz- 
szauzte az ellenséget, ’s itt minden próbát semmi
vé tett. Majd jobb szárnyunk utócsapatjára rohant 
az ellenség , de az angol segédsereg Cik ezrede el
lene nyomult, ’s lekergette az elfoglalt halmokról. 
Ezután I ' középpontot támadta-meg, .de nem nagy 
erővel. Állásunk lényeges pontjai folyvást birto
kunkban voltak, a’ zűrzavar megszűnt, deazezre- 
dek nagyobb része úgy összevegyült, hogy a’ tisz
teknek Jelieden volt azokat összeszedni, azért is 
én jobbnak láttam visszavonulni, miután az ágyú
kat beszegeztük, ’s Oriamendi erősségeit nagy ré* 
szint lerontottuk. Mi 8—900 holtat és sebesültet 
vesztettünk, az oviedói ezrednek egy csapatján 
k ívül, melly egy besánczolt házban körülvétetvén, 
kénytelen volt magát megadni. Még csak annak je
leni ésére van időm, hogy meg vagyok arról győ
ződve, hogy e’ veszteség ismét jóvá fog tétetni. 
ha a navarrai hadsereg az enyimmel egyesülend. 
Akkor majd képesek leszünk a’ megtámadást újra 
elkezdeni.“

A’ christinók mart löki megtámadásának sze
rencsétlen kimeneteléről környületesen így tudósít- 
nak: Mart. lökén elfoglalták az oriamendii sánezo- 
kat, Hernánitól % ménfőidnyíre, lökán három 
osztályban nyomultak Hernani felé, egyik balról 
az astigarragai úton* másik középben a’ hernanii

Ventán keresztül, harmadik jobbról Santa Barba
rát megkerülve. Reggeli 7 órától i l ig  minden jól 
ment, a’ hernanii Venta mart. löké óta már el 
volt foglalva, ’s két ágyúval «llátva, mellyek az 
angol tengeri katonaság ágyújival, sok kárt tettek 
a’ carlistákban. Már Hernani első házaihoz értek ; 
de 11 órakor D. Sebastian infant hat zászlóallyal 
érkezett - meg Senosiainból , INavariából. Az .első 
angol ezrednek, melly Chichester osztálya előtt 
ment, hátrálnia kellett. S. Sebastiánból sok nem
zeti őr és ujságvágyó kisérte a’ hadsereget, ’s ezek 
nevelték a’ zűrzavart, a’ többi osztályokkal azt hi- 
tetvén-el, hogy az utócsapat megtámadtatott. Ele
inte jó rendben vonultak-vissza a’ seregcsapatok, 
’s a’ hernanii Ventában még az egyik ágyút be is 
szögezték, a’ másikat pedig elhozták, de azután 
zavarba jöttek. Hasztalan igyekeztek a1 tisztek őket 
ismét összeszedni; Evans generál, mondják, mér
gében parancsold a’ s. sebastiani nemzeti őröknek, 
hogy a’ szaladókat lövöldözzék. A’ második kön
nyű spanyol ezred oda hagyta ezredesét, Yelascót; 
az oviedói ezred, melly Montagus cailista ezredest 
elfogta és S. Sebastiánba küldte, elszakitatott a1 
többiektől, ’s 70 embert vesztett-el, kikegy ház
ban, vitéz ellenállás után, megadták magukat; az 
500 emberből álló angol tengeri zászlóaflyból is, 
melly a’ hátrálást állhatatosan fedezte, a’ carlisták 
kezébe esett 70 ember, ’s a’ csata után mindjárt 
agyon lövetett. Mind e’ mellett is a’ carlisták győ- 
zedelmét tökéletesnek nem mondhatni, mert Evans 
megtartotta az amezaganai állást, és az Alza közti 
tért; sőt, úgy hiszik, megujítándja a’ megtáma
dást, mert D. Sebastian a’ csata után seregcsapat- 
jaival mindjárt az Espartero ellen vívó seregek se
gítségére ment, ’s S. Sebastian előtt csak 5000 em
ber maradt; íiíindazájta! e’ hátrálás olly zavarba 
hozta a’ christinókat s olly bizodalmatlanságot és 
viszálkodást támasztott a’ fők közt, hogy újabb 
munkálatot nem egyhamar várhatni. A’ physical 
veszteség még csekélység volna, melly a’ christi
nók részéről lőOOra tétetik ugyan, de a’ két hadsereg 
számbeli aránya még is csak az előbbi m arad, mert 
a’ carlisták is sok embert vesztettek. És így csak 
attól függ minden, ha a’ navarrai és biscayai had
osztályok munkásabbak lesznek-e ezután, minted» 
dig. Espartero, úgy hallatszik, a’ csata kimenete
lének híre után mindjárt visszatért Bilbaóba; má
sok pedig állítják, hogy Durango vidékét sánczol- 
talni kezdte. Tulajdonképen neki kell a’ dolgot el
dönteni, mert ő legtávolabb’s legszámosabb sereg
gel van, melly magában is elég lenne a carlistakat 
megverni. Ha ó 20—25 ezer emberével olly kö
zel jövend., hogy munkálatait a’ s. sebastianiyal 
összekapcsolhatja; akkor leend ideje a s. sebastia-
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ni munkálatok elkezdésének. Evans feláldozta ma
gát, ’s köszönetül most mindenéit ő okoltatik, ’s 
dölyfel vádoltatik, hogy a’ táborozást saját ké
nye szerint akarja igazgatni. Ezelőtt azt mondták, 
hogy ő áruló, és semmit sem akar mozdítani. Míg 
Espartero Bergarába megérkezett, talán nem is kel
lett volna mutatványoknál eg} ebet tennie. H iány
zott a’ navarrai hadosztály együttmunkálása is; ez 
ugyan a’ Los Hermanas és Lecumberri szorosain 
történhető csata kimenetelétől függött; még is ne
hány nap legalább foglalatoskodtatni kellett volna 
a’ carlistákat, hogy onnan haderejük nagy részét 
Hernanihoz ne vihették volna. A’ navarrai közeleb
bi esetekről már vannak carlista jelentések, ’s az 
jő -k i  belőlük, hogy egy zászlóally , Ripalda bri- 
gadás alatt, elég volt Sarsfield osztályát egy egész 
nap feltartóztatni. Három csapat, mint őrszem, So
rosában állott, ’s Eriiébe, az ottani öt csapathoz, 
vonult-hátra, innen pedig Echaverribe és Ochovi- 
ba. Ez alatt megérkezék az infant, ’s más nap (mart. 
13kdn) Sarsfield az Irurzun és Pamplona közti vi
dékre vonuit-v issza. Ezóta Sarsfield epehideglelést 
kapván, Pamplonába vitetett, ’s lemondását bead
ta ; a’ parancsnokságot írribarrcn vette-át, ki mart. 
17kén érkezett Pamplonába. Már akár beteg volt 
Sarsfield, akár pedig tudta az infant, hogy tőle 
nincs mit félnie, elég az hozzá, hogy ő Tarragual 
és Zariaíegui brigadájit (10 zászlóallyat) magához 
vevén, éppen legjobbkor ért Hernaniba. Az infant 
hat zászlóallyat a’ Hernanit ostromló angolokra ro
hant, Villareal 4 zászlóaflyal tartalékot formált, 
melly a’ christinókat tökéletes zavarba hozá. Ha 
felvesszük, hogy a’ carlistáknak mart. lOke óta 
a’ had vonalon csak 5000 emberük volt, és hogy 
az infant legalább is G000 emberrel érkezett-meg, 
azjő-ki, hogy a* haderő mind két részről majdnem 
egyenlő volt; de háborúban leginkább az időpont 
szokta a’ dolgot eldönteni. Elio Navarrában ma
radt a’ senosiani főszálláson, ’s mart. 16kán Ulza- 
ma-vö!gy bői két zászlóally nyomult Lecumberri fe
lé , mi oda mutat, hogy új próbatételt várnak. — 
Madridban hasztalan igyekszik a’ királyné új mi- 
nisteriumot alkotni, m ert, a’ diplomatái sugalla
tokra hallgatva, a’ szolgaiak közt keres ministere
k e t, és ha igaz, hogy a’ camarilla, Ofalia grófon 
kívül, hátravonult, ez csak a’ franczia befolyás clő- 
haladtát fogná bizonyítani.

Madridból mart. 18kán így*írnak: A’ ministe- 
rium beteg. Calatrava úr forró hideglelésben van, 
Almodovár gr. kösz vény ben, Landero úr náthahu- 
rut-lázban, Gil de la Cuadra úr ódalnyilallásban 
És így a’ statusügyeket egészen két férfi igazgatja, 
Mendizabal úr, ki a’ nép kegyéből, és Lopez úr, 
ki az udvar kegyéből kiesett. Éhez még némi kelle

metlen hírek is jőnek a’ tartományokból. Vittoriá- 
ban egy gyalog ezred felzendült, ’s a’ kormányzó 
egy igen egyszerű eszközzel fegyverzette-le a’ ka
tonákat, kivetett t. i. 100 ezer francnyi rendkívü
li adót, 24 óra alatt lefizetendőt. A’ katonák ezzel 
megelégedtek, hanem most már a’ városi hatóság 
panaszkodik. Ma hivatalos jelentés volt a’ borsén 
kiakasztva a’ belső adósság kamatjainak mielőbbi 
fizetéséről. Ha majd fizetés idejekor előmutattatnak 
a‘ kötelezvények, egy papirost kap az ember, mel
lyen a’ leszen írva, hogy pénzét két vagy három 
hónap múlva viheti-el.

A’ Messager madridi levelezője mart. 19kén 
jelenti, hogy az ernanii veszteség híre éppen e’ 
reggel ért a’ fővárosba, ’s a’ követeket lakosokat 
igen nagy forrásba Iiozta. A’ jövő cortesülésben 
élénk szólongatások váratnak. Ez eset, úgy hiszi a’ 
levelező, siettetni fogja a’ ministerium felbomlását.

Barcelonai lapok mart. 19kánemez anekdotát 
közük: „Janyez, itteni orvos, nehány nappal ez
előtt éppen a’ város kapujánál, a’ madridi ország
úton, nehány carlista által elcsipetvén a’ hegyek 
közé vitetett, Tristani bandavezér ’s káptalani de
kán elibe, kit ő 1829ben egy veszélyes nyavalyá
ból gyógyított-ki. „A h, éppen jókor jő az ú r, kiál- 
ta Tristani midőn az orvos bevezetteték, ismét je
lenségeit érzem a’ nyavalyának, mellyből nehány 
év előtt kigyógyított.“ Az orvossal igen jól bántak, 
’s 12 nap maradt a’ bandavezérnél. Midőn már egé
szen meggyógyulnak érzette magát a’ káptalani 
dekán , így szólt Janyez úrhoz: „Hallja csak orvos 
ú r , emlékezik-e még 1829ben mennyit fizettem az 
úr látogatásiért?“ — „Oh igenis, 75 quadrupelt.“ 
— „Szép, fizesse-le e’ summát váltságpénziil, ’s 
így szabad leend.“ Janyez orvos fizetett, ’s másnap 
reggel éppen azon helyen állott Barcelona kapujá
nál , honnan két hét előtt elvitetett.“

A’ Times S. Sebastianból mart. ISkáról e’ le
velet közli: „A’ carüsták még ekkorig semmi jelit 
nem adták szándékuknak győzedelmök folytatása 
és Amezaganya visszavétele iránt, noha mi ezt vár
tuk tőlük. A’ kórházban 480 sebes katona fekszik 
a’ seregből. Valami 100 elesett vagy elfogatott, ’s 
ez esetben kétség kívül fel is konczoltatott. Lanccy 
ezredes halálának híre alaptalan volt; ő ugyan ve
szélyesen megsebesítetett, de még van remény meg
mentéséhez. Coyle és Dawson kapitányok elestek, 
nyolez más tiszt kisebb nagyobb sebet kapott.“

A’ Gazette előadása szerént Luchana gróf 
(Espartero) mart. 21dikén D. Sebastian által Zor- 
nosa mellett megveretett. Az ütközet részletei még 
ugyan nem tudatnak; de a’ carlisták nagyobbnak 
írják e’ győzedeimet, mint volt a’ mart lődikb



( £30 )
A M ER IK A.

Uj-yorki tudósítások szerint Floridában két 
napi csata történt az indusok és az egyesült statu
sok seregei közt, minek következésében az indu
sok egyezkedni kívántak feladásuk iránt. Uj-york- 
ban rendkívül nagy volt a* pénz szőke. A’ liszt ára 
semmit sem ócsúlt, pedig naponként sok gabona 
száll itatott-be. —  Mexicóból írják, hogy Sántán na 
generál, a’ fővárosból érkezett parancs szerint, 
Veracruzban egész tisztelettel ’s mint praesidcns fo
gadtatott.

Ej-yorki febr. 23ki lapok szerint az egyesült 
statusok alpraesidensévé Richard Johnson úr vá
lasztatott , Kentucky statusból, 33 szózattal; ellen
fele, Grainger úr Uj-yorkból, csak 16 szózatot ka
pott. — A’ senatus külső viszonyok eránti biztos
sága tudósítást tőn a’ praesidens utóbbi üzenetéről 
a’ mexicói ügyekben. A’ tudósítás egyezik a’ prae- 
sidensi üzenet azon részével, melly még egyszer a’ 
békés alkudozást javasolja megpróbálni, és csak en
nek nem sikerültével nyúlni visszatorláshoz. A’ kép
viselő ház biztossága Texas függetlenségének elis
merését és ezen új status kormányához fizetéses 
ügyvivő küldését ajánlá.

Cj-yorkban febr. 13kán komoly zavargások 
történtek. Egy nappal elébb már az utczaszeglete- 
ken ezek valónak, nagy betűkkel kiragasztva: 
„Kenyér, hús, lakbér, tűzszer! Ezen czikkek ára 
szálítassékle! Hallgassatok a’ népszavára ’s enge
delmeskedjetek neki! A’ nép, akármiilyen idő le- 
end , hétfőn délutáni 4 órakor a’ parkba fog gyűlni, 
hogy a’ mostani szükség okait megvizsgálja és se
gédeszközökről tanácskozzék; minden emberbarát, 
ki az elnyomóknak ’s gabona-uzsorásoknak ellen
szegülni kész, felszólítatik a’ megjelenésre.“ A’gyű
lés több ezer emberből állott,, kik lázító beszédek 
által f* llovaltatván, Hart úr és társa gabonatáraira 
rohantak, ’s azokat kirablották E’ kereskedő ház 
mintegy 100 ezer dollárnyi kárt vallott. Hasonló 
sorsa Ion Hirrieh úr gabonatárának is. A’ város há
rom óráig volt a’ rablásnak kitéve. A’ tiszthatóság 
igen gyáván, sőt bután viselte magát. Eleve meg 
velt-intve, még sem tett óvakodó intézeteket.

Az angol kormány az új granadai ügyben, 
mint komoly rendszabályai mutatják, azt hiszi, 
hogy az igazság egészen az ő részén van, ’s az új 
granadai külső minister előadását, miként Russell 
úr, britt consul, Paredes ezredes ellen önmaga lön 
magának bírája, ’s mint a’ köz csendesség hábo- 
rítója büntetést érdemlett, igazsággal egyezőnek 
nem tartja. A’ M. Chronicle közli az e’ tárgy 
eránti főbb irományokat, mellyekből láthatni, hogy 
az új granadai külső minister mult évi aug. 6kán j 
egy jegyzékben tudósíiá Palmerston lordot, miként i

Panamában Russell József, britt alconsul, Justo 
Paredes granadai polgár fegyveres kézzel történt 
megtámadásáért, fogságba tétetett’s ellene per in- 
dítatott, egyszersmind azt is megjegyezvén, hogy 
e’ cselekvés nem csak törvényes és Russell úr go
nosz tettéből természetesen kö\étkezik, hanem az 
alkotvánnyal és egyezményekkel is egyezik, mert 
Russell úr, mint alconsul, kivételt a’ mindenkire 
illő törvények alól nem követelhet magánakt E’ 
jegyzéket ve vén Palmerston 1. a’ bogotai britt kö
vetnek különös utasításokat küldött, ez ügy iránt, 
megjegyezvén, bogy a’ britt kormány az alconsul- 
nak elfogatásáról tett egyoldalú panaszára nem tá
maszkodott, hanem Turner consuiíól, mint rész- 
rehajlatlan ügyvivőiül különös tudósítást kívánt, 
melly bői világosságra jő , hogy a’ panamai tisztha
tóság nem csak kegyetlenül és igazságtalanul bánt 
Russell úrral, hanem Nagybritannia királya és a’ 
britt nemzet eránti tisztelettel is ellenkezőleg cse
lekedett. Kétségen kívül van az is, hogy Paredes 
úr támadta meg Russell urat, ’s ez csak magát vé
delmezte ; világos másodszor az is, hogy Diaz ú r, 
ki mint tiszthatósági személy volt jelen az esetnél, 
Russell urat baromi módon támadta-meg, miután 
ő fegyverétől megfosztatott, mégis a’ tiszthatóság cse
kélységnek tartotta a’ consul életét fenyegető meg
támadást; és harmadszor, Diaz úr nem büntetett- 
meg, sőt a’ consul ellen , ki halálos küzdésben volt, 
az eífogatásra nézve egy elavult durva törvény al
kalmaztatott, még pedig azon al aide által, ki ke
véssel ezelőtt, Paredes úrral levő rokonsága miatt, 
Russell úrnak ellene tett panaszát elfogadni nem 
akarta. Ezeknél fogva Palmerston 1. annak köve
telésére utasító a’ követet: 1. hogy Russell úr tüs
tént szabadon bocsátassék ; 2. a’ tisztviselők, kik 
magukat ez ügyben igazságtalanul viselték , mind 
mozditassanak-el ; 3. a’ britt consuli hivatal s min
den hozzá tartozó irományok nyilván, ünnepélye
sen állíttassék-vissza, és a’ királynak tökéletesen 
elégtevő nyilatkozás adassék; 4. Russell úrnak 1000 
ft. stg. fizettessék kárpótlásul a’ szenyvedeít mél
tatlanságért A’ britt követ, nov. 28dikán Pambo 
külső minisferhez intézett jegyzékében, eme köve
teléseket előterjesztvén, kinyilatkoztató, hogy ő 
ezek iránt alkudozásba nem ereszkedhetik , ’s csu
pán a’ nyugotindiai hajósereg parancsnok admirálá- 
val levelezhet, kinek meghagyatott, hogy ha a’ válasz 
kielégítő nem Icend , tüstént réndszabásokat vegyen- 

!eiő. Erre Porribo úr dec. 7ki jegyzekében válaszo
ló, hogy ÍJ] Granada praesidense a’ f.'inács mege
gyezésével ezeket határozta: 1. Russell úr nem bo- 
csátatik szabadon; mert ez nem eshetnék az alkot- 

j vány sérelme nélkül; 2. a’ tisztviselők ngm mozdí- 
i tatnak-el, mert ezeknek elmozdítása, a' vagy csak



I-  ( 231 ) -
ideigleni felfüggesztése, nincs hatalmában a’ végre- 
hajtóságnak; 3. a’ britt consulság levéltára, melly 
illőleg bepecsétel tetett és sértetlen van, illő ünne
péllyel átadatik, ha a’ consul még át nem vette vol
na, ki erre többször felszólítatott; 4. kárpótlásnak 
helye nincs, mert Russell úr nem károsítatott-meg 
a" tiszthatóság által, ’s minden bajt önmaga szer
zett magának. E* nyilatkozást vévén a’követ, még 
egyszer próbálta a’ granadai kormán) t más gondo
latra téríteni, ’s miután ez nem sikerült, jelenté, 
hogy ez ügyben többé nem alkudozik , hanem uta
sítása szerint az admirált tudósítani fogja. Pombo 
úr ennek következésében illy nyilatkozást bocsáta- 
k i : „1. Minthogy a’ britt követségnek, Turner úr 
hivatalos jelentése szerint, nincs hatalmában a’ britt 
admirált gátolni az iránt kapott utasításainak telje
sítésében, hogy Palmerston lordnak a1 granadai kor
mán) hoz nov. 28kán intézett négy követelményét 
erővel issikerítse, -a1 granadai kormány nem soká
ra ellenséges cselekvéseket várhat Nagybritannia 
részéről, és így kötelessége azok ellen védő eszkö
zökhöz nyúlni. 2. A’ végrchajtóság ünnepélyesen 
kinyilatkoztatja, hegy sem LJj Granada szabad sta
tus , sem törvényes tiszlhatósága semmi igazsá
gos okot nem adott Nagybritanniának az ellensé
geskedésre, melly oda czéloz, hogy a’ két status 
közt fenálló barátságos viszonyok, mell) eket a’ gra
nadai kormány gyarapítani ’s erősíteni igyekezett, 
felbontassanak. 3. A’ végreliajtóság minden nem
zetek előtt ünnepélyesen ellenmond ő nagybritanni 
Felsége kormánya igazságtalan cselekvésének , ha 
a’ jelentett ellenségeskedés csakugyan megtörtén
nék. 4. Hasonlóképen óvást teszen a’ végrehajtó- 
ság az iránt , hogy mindazon sanyaruságok, károk 
és veszélyekért, mellyek ezen ellenségeskedésből 
és a’ granadai nép által kényszerítve előveendő rend
szabásokból eredhetnek , egyedül a’ britt kormány 
fog felelettel tartozni. Végre kinyilatkoztatja a’ vég- 
rehajtóság , hogy minden rendszabások meg fognak 
tétetni, mellyek a’ népet felbuzdíthatják a’ respub
lika becsületének és érdekeinek megmentésére a’ 
közelgető aránytalan csatában. Ezzel csak egy fáj
dalmas, de kerülhetlen kötelességet teljesít a1 végre- 
hajtóság. Csak a’ nemzeti buzgalom állíthatja-vissza 
a’ súlyarányt két harczoló párt közt, midőn a’ bé
ke váratlan bonfatik-fel, s a’ tökéletes béke és ba
rátság hirtelen és véletlen változik ellenségeskedés
sé.“ Granada praesidense meghatalmaztatoít 20 ezer 
ujoncz kiállítására, ’s önkény tesek seregestül tódul
nak minden felülről. Ej Granada tengerpartja az 
alkudozás után ostromzár alá vettetett, m it, sir J. 
S. Peyton Commodore parancsi alatt, számos britt 
hajók fen is tartanak. E’ hajósereg, carthagenai jan. 
22ki levelek szerint, egy pár hajót már el is fogott,

t. i. egy granadai brigget, melly Uj-yorkbol ment 
Santa-Marthába, és egy franczia hajót Havreból. 
Carthagenában már fogyni kezdett az eleség, és 
sok lakosok odahagyták a’ várost. Egyébiránt a’ 
granadai tiszthatóság már engedekenységre hajlik, 
és így még talán békés úton fog ez ügy elintéztet- 
ni. Carthagenából, mondják, hírnök küldetett hi
vatalos levelekkel a’ britt követhez Bogotába, és 
Carthagena tartomány parancsnok generála, Lopez, 
az angol commodorevai Madagascar fregáton érte
kezett, ’s megígérte, hogy a’ Nagy britannia és Ej 
Granada közti egyezés Ildik czikkelye, miként bé
kebontás esetében az ellenség földjén levő egyik és 
másik status alattvalójinak személyét s vagyonát 
biztosítni kell, lélekismeretesen meg fog tartatni. 
Palmerston lord viseletét ez ügyben párthívei sem 
hagyják jóvá, ‘s hihetőleg a’ parlamentben- is 
szó leend róla.

PORTE7GALLIA.
Dona Maria királyné terhességét febr. 2Ckán 

ágyudorrogások hirdették a’ St. György és Belem 
várakból.

Lissaboni mart. Ski levél szerint ismét krisis 
fenyegeti a’ ministereket, kik mindig hevesebben 
támadtatnak-meg ; az oppositio erősödik; D. Pedro 
chartájának pártja büszkén emelgeti fejét; a had
sereg 9 hónap óta elmaradt zsoldja miatt zúgolódik, 
a’ tisztviselők 14 hónap óta nem kaptak fizetést, ’s 
némelfy már a1 hivatalba sem mehet, mert ruhá
ját is kénytelen volt eladni. — Az Examinador lap 
írja , hogy az új alkotvány terve már felolvasta
to tt, melly szorul szóra D. Pedro chartájának má
solata, nemeily korlátozásokkal a1 senatorok kine
vezésére és a’ statustanács eltörlésére nézve. A vá
lasztás egyenesen fog történni Követ nem viselhet 
hivatalt. A’ király vagy királyi hg. nem lehet hadi 
főparancsnok. Ha az uralkodó ház mellékága kihal 
a’ cortes választ új dynastiát. A’ kamara eloszlatása 
esetében 30 nap alatt új kamarát kell összehívni.

Lissaboni mart. 4ki levélben ezeket olvashatni: 
A’ cortes mart. lji ülésében Cesar Vasconcellos úr 
megtudakoztatni kívánta a’ kormányt, ha a’ Terceira 
szigetre felvett költsön ki van-e már fizetve. No- 
gueira, a’ pénzügyi biztosság tagja feleié, hogy e1 
tárgyról semmi sem találtatik a1 kincstárban. De 
Fonté Arcade visconde a’ kormánytól jegyzékét 
kérte a’ fogházakban levő megítélt bűnösöknek. 
Costa Cabral úr pártoló az indítványt, megjegyez
vén , hogy a’ fogházak telvék halálra és száműzés
re ítélt bűnösökkel. Az igazságminister válaszoló, 
hogy nincs hóhér, ki a’ halálra ítélteket kivégezze, 
a’ számuzötteket pedig nincs min küldeni a’ gyar
matokba. Carvalho úr javasló, hogy némelly klas- 
tromi épü’etek a’ városi hatóságoknak adatnanak-
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el olcsó áron, kórházaknak, börtönöknek, árva há
zaknak ’stb. Garret úr tudakozó a’ kormányt, mi
nő rendszabást tőn a’ könyvnyomtató lerontása és 
a’ sajtószabadság visszaélései ellen. Hosszú beszéd
ben lefesté a’ nemzetbeli pártokat, absolutistákatés 
carlistákat (D. Pedro chartájához ragaszkodókat) 
különböz.etvén-meg, kiken kívül még egy a’ nép 
söprejéből álló párt van , mellynek tagjai semmive 
sem bírnak ’s majd ez majd amaz párthoz csatlakoz
nak. A’ carlisták közt őszinte férfiak találkoznak, 
kik meggyőződésből hiszik jobbnak a’ chartát, mint 
a’ céhstitutiót. De azon párt, melly a’ chartával ta
karózik , elvetemedett emberekből áll, kik a’ ki
rálynét naponként boszantják, reformok és takaré
kosság ellen lármáznak, fondorkodnak, ’s az or
szágot külföldieknek akarnák eladni. Az absolutista 
párt semmi kárt nem okoz. A’ belső minister vá
laszoló , hogy a’ kár nem olly nagy a’ lerontott 
könyvnyomtatóban, mint áliítaték; a’ nemzeti őr
ség nem verhette szét a* megtámadókat, mert ezek 
sokkal többen voltak. Ezután a’ sajtószabadságot 
dicsérte, mellynek ő még is korlátozását óhajtaná; 
vannak elég törvények a’ szabadság visszaélései el
len ; de azokat mindenütt ki tudják játszani. Egyéb
iránt ha a’ cortes azt véli, hogy e’ törvények nem 
felelnek-meg a’ czélnak, másakat adhat, ’s kére a’ 
cortest jobb törvény hozására.

Lissaboni mart 8ki levél szerint a’ császárné 
e’ nyáron annyát meglátogatni szándékozik, de csak 
akkor, midőn a’ királyné már felkelt a’ gyermek
ágyból. Beja hadi parancsnoka mart. Íjén jelenté, 
hogy Remechido íebr. 26kán Dubelha hegyen, az 
első sorezrednek egyik kapitánya által megveretett, 
’s 9 elesett bandájából, nehány pedig sebet kapott. 
Passos úr a’ Diario do Governóban hirdető , hogy 
a’ cortes által rendelt 800 conto költsönből már 
200 felvett, ’s a’kik költsönözni akarnak, a’kincs
tárnál jelentsék magukat. A’ biztosság által készí
tett új constitutio czikkelyei már közre bocsátattak. 
A’ főbb czikkelyek ezek : Két kamara leend , egyik 
a’ senaforoké, kiket a* választók által javaslottak 
közűi a’ királyné választ; a’ királyné csak hat év 
múlva választhat önmagától senatorokat. A’ senato- 
rok ötvenen lesznek ’s holtig; évenként 4000 tallér 
jövedelemmel kell bírniok. A’ veto még nincs el
határozva , csupán az, hogy a’ törvényeket a’ ki
rály erősíti-meg. Az igazságminister elbocsátatását 
kérte , de nehezen nyeri-meg, inert senki se akar 
minister lenni. Azonban a’ triumvirátus bizonyosan 
egyszerre fog kilépni, mihelyt látja, hogy pénz nél-I 
kül fennem állhat, pénzt pedig nem kap, mert hi- j

tele nincs, és így a’ statusbukás kei ülhetlen. Ekkor 
majd a’ túlságos radikálisok lépnek kormányra, ’s 
miután ezek is mindent megpróbáltak , az egész épü
let össze fog rogyni.

Lissabonból mart. lakáról (a’ Globeban) eze
ket írják : ,,A’ királyné terhességén mindenek ör
vendenek, még a’ túlságos szabadelmü párt is. Ö 
Felsége hihetőleg augustusban fog lebetegedni. Teg
nap udvarlást tartott, ’s egészségesnek látszott; 
azonban, fájdalom, kerekes széken kellett az elfo
gadó terembe tolatnia, mert bokáji ismét olly gyön
gék, hogy nem járhat, ’s nehány hónapig alkalma
sint csak a’ pamlagon kénytelen maradni A’ her- 
czeg gyöngéd figyelmét királyi neje iránt mindenki 
veszi észre, ’s a’ thrónörokös reménye igen jó kedvet 
ad neki.“ — Egyébiránt a’ portugáli tudósítások 
mart. 17 kéig terjednek, de nem igen kedvezők. A’ 
szemlélő mindenütt csak elégül tlenségré és szegény
ségre talál, ’s magok a’ portugáli hírlapok hangjá
ból is újabb krisist várhatni. Bizonyos hír érkezett, 
hogy Algarbia partjain , Yillareálban vagy mellett, 
több ezer puska szálítatott-ki az ottani miguelista 
érzelmű falusi nép felfegyverzésére. Remechido há
borítatlan halad előre, mit az ellene küldött kirá
lyi seregcsapatok aluszékony fellépése mellett nem 
is csudáihatni, ’s e’ tartományt rövid időn elve
szettnek tekinthetni a’ kormányra nézve. A' mi- 
guelisták csak Spanyolországból D. Carlos ügyéről 
várnak kedvező tudósításokat, ’s azonnal egész 
Portugálban felzendűlnek. — A’ biztosság mart. fi
kán terjesztő a’ cortes elibe javaslatait az 1820ki 
alkotvány változtatása iránt. Az újonnan alakított 
alkotvány főpontjai ezek: 1. Uralkodó vallás a’ 
romai katholika, minden más vallás eltűrétik; 2. 
az uralkodás alkotványi monarchiái, ’s örökös a’ 
Braganza ház dynastiájában; 3. a’ felség a’ népben 
van , ’s a’ korona és törvényhozó hatalom által gya- 
koroltatik; 4. statushatalmak a’ törvényhozói, vég
rehajtói és bírói; 5. a’ törvényhozó test két kama
rából, senatorokból és követekből áll; fi a’ követ- 
kamara négy évre választatik, ’s mindegyik évben 
egy ülés leend; 7. mindegyik ülés választ magának 
elnököt, alelnököt és titoknokokat; &♦ mindegyik 
senator és követ kineveztethetik statushívatalra, 
de annak elvállalásával elveszti ülését a’ cortesben;
9. a’ senatorok holtig megmaradnak.

NÉMETORSZÁG.
Az Anhalt Dessau hgi ház számára a’ medve 

Albert rende alapítatott, melly három osztályból, 
nagy, közép és kis keresztből á ll, arany és ezüst 
érdempénzel együtt.

Kiadja Kul i  sár A. —  Szerkezten G a lv á c s y . Zöídkertutcza (ÄoI)ljbaci>cri(§ii?Fc) 4 9 1 $  sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i , Urak’útezája 6 1 2  szám alatt.
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Áitnézése a’ folyó észt. marcziusi időjárásnak.
(A ’ budai k. csillagvizsgáló intézet’ időjárási napkönyve szerint.)

m agossaga a’ légmérőnek a’ hévmérőnek

legnagyobb . . . 27 h. 7v. ,5 80 (lGkán) -F 11° ,0 (17kén)
közép . . . . 27. 2 ,970 -b 1 ,731
legkissebb . . 20. 7 ,231 (  fkén) — f*o ,3 (  8kán)

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban : 12V- ,355 a’ mérsékletben : 16° ,3.
Mindenki meg fog egyezni ezen állításunkban , hogy az elmúlt hónapi időjárás nagy mértékben 
rendkívüli ’s nevezetes vala. Tél ’s tavasz vetélkedők egymással az atmosphaerai uralkodásért, 
’s valóban az elsőbb ni irada győző. A1 hónapnak csak egy hete (12diktől ISkig) éreztető velünk 
&’ majd beállandó tavasz’ kellemét, de e’ kedves érzést ele nyészték csakhamar a’ zord szélveszek, 
a’ fagy- ’s hófepte hegyek’ ’s mezők’ szemlelése — A’ hónap folytában tíz s ze r  esett h ó , k é t
szer  hullt havas e s ő , ’s ugyan ennyiszer hő e s ő , míg egészen derült ég csak egy napon , 
egészen borult 6 n a p o n , ’s a’ többin tnindég inkább borult m int derült vala, és három  ke
mény szélvészt és nyolez erős szele t kelle tapasztalnunk ; ehez járult még (reggel és estve) 22 
k ö d : mellyek mind sokat tettek az idő’ kedvetlenné tételére. Marczius 14ke, ama ne\ezetes 
nap, mellyen nem kis földrengés rázá-meg Ausztriát, Stájer-, M\>?va- és Csehországokat, ’s Ha
zánk’ batárit is érintő, nálunk a’ két fővárosban, csendesen folya-Je. A’ légmérő  (m elly, mellé
kesen legyen mondva, az egész hónapban alant álla) ama napon emelkedésben vala, az ég in
kább t i s z t a  volt m int fe l!  eg e s , a’ levegő’ mérséklete kellemes, sőt maga a’ levegő csendes és 
nyugodt. — Azoknak kedvükért, k ik  az öszvehagonütásokal szeretik, ide teszem még; bogy a’ 
közelebb múlt 12 esztendő alatt nem tapasztaltatott hasonló marcziusi időjárás a’ most elmúlthoz. 
/Javázo tt ugyan szinte oily kés u Marcziusban, sót miig későbben is mint most (p. o. 1827ben 
26kán, 1829ben ‘Jókén , 183iben 2Skán és 1834ben 30kán), de akkor-a’ hó mindjárt elolvadt, 
's az időjárás nem vala illy hideg, illy téli. — Fz ú tta l, aká?melly világtájról jött a’ szély hide
gen főtt, ’s legt öbbször az é jsza kn yu g o ti, éj sza k i és déli.

Dr Albert Ferencx s. k.

(2) Alólirt bátorkodik u ra figyelmezte
tést tenni, Hazánk több vidékéin, és leginkább 
Komárom és Székes Fejér vármegyék ’s Pan- 
csova tájékán találtató következő két madárfaj 
iránt: 1 Bibor^gém  (ardea purpurea Lin. Piir- 
pur-Recher), köz neve fo só -g ém , leginkább talál
ta ik  a’ pocsojás vagy moesáros bel) éken; feje tete
jén vagyis búbján szemlélhető 2 - 3  szál szép,egye
nesen felnyúló, fekete toll, mell) nek hosszasá
ga legalább negyedrész rőfn) i. 2. Vak - varjú 
gém  (ardea nycticorax Lin. N ach t-Rohrdrom- 
mel). Kz leginkább folyók mellett topolya fákon 
látható, ’s megismerhető szörnyű kiáltásáról; 
ennek feje’ búbján szinte negyedrész rőfnyi 
hosszaságu, 4—*5 szál fejér toll találtatik. Kö
reinek általam a' vadászatban gyöny Őrködő ha
zafi urak e’ madarak’ tollai’ megszerzése végett, 
mellyeket én tólök nugvásárlani mindenkor kész 
vagyok, K o styá l Á d á m ,

pesti polgár és férfi szabó mester. (3)
Jjhö ̂ /élesztendő. 1837.

(1) Vatta és paplan - gyári je 
l e  IltCS. Alúíj egyzettnek szerencséje vagyon 
ezennel jelenteni, bogy ő Szegeden egy va tta  < s 
paplan-gyárt áilitott-fel légyen ; ajánlja az ő 
készítményeit, úgym inti különféle nehézségű 
vattáját, mindenféle nagyságú sely em c§ czú z 
paplanjait a’ legolcsóbb áron. — Raktára va
gyon t. Vőber György tanácsbeli ur’ házában, 
a’ Ferencz-piaczon 87dik szám alatt. Költ 8-z » 
geden , April’ hónapban 1837.
«. K onrád  K eresz té ig ,

vatta és papi an-gyár tid^denos. (3)

(1) árverési hirdetmény. A’nagj -
méltóságú Ipr. magyar udv. Kamara’ rendelé
séből, Liptó megyében kebelezett Lykávái ki/., 
kam. uradalom’ következő kir. haszonvételei f„
e. november Íjétól kiróni egymásután k ö vetko
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eő évre, tehát 1840. évi October utoljáig, f. évi 
május Skáii ä ' Röséiibergi urad* kastélyban dél
előtti 9 órakor tartandó nyilvános árverés utján, 
a' legtöbbet ígérőnek bérbe fognak adatik: 

V endég lők  's  korcsm ák♦
lször A’ vendéglő 's korcsma Gombáson, 

husvágási joggal, 650 O  ölnyi kerttel 's 23 
hold 486 Q  ölnyi szántófölddel.

2szor A' vendéglő 's korcsma Lykaván, 
szabad husvágási joggal, 's 4 hold 344 U  ölnyi 
kerti 's szántóföldekkel.

3szor A' vendéglő 's korcsma Liszkován, 
7 hold 600 H  ölnyi kerti 's szántóföldekkel,

4szer Sztankován a ' korcsma, 486 O  öl
nyi kerttel 's 7 hold 806 D  ölnyi szántófölddel,

5ször Sosson a’ korcsma, szabad husvágá- 
li joggal, 325 n  öloyi kerttel.

6sztr Rosenbergán a' vághid melletti ven
déglő, husvágási joggal, 1 hold kerti, 2 hold 
szántó és l hold 1050 □  ölnyi kaszáló földdel.

7szer Szokoltson a' korcsma, husvágási 
joggal, 325 O  ölnyi kerttel 's 6 hold 1132 Q  
Ölnyi szántófölddel.

8szor Lucskán a' fürdő, korcsmával, 750 
H l  Ölnyi kerttel, 2368 Q  ölnyi szántófölddel's 
17550 □  ölnyi kaszálóval.

9szer Rosenbergán a' kastélyi korcsma, 
325 O  ölnyi kerttel.

lOszer Felső-Revuczán a' korcsma, 52 hold 
487 O  ölnyi szántófölddel 's 31 hold 975 Q  öl
nyi kaszálóval.

llsz e r  Alsó-Revticzán a' korcsma, húsvá
g ó i  joggal.

12szer Kozép-Revuczán a' korcsma,
13szor — l7szer Luzsnán , Szjelniezán, 

Hrboltován, Sz. M arián, Lucskán a' borcnéré- 
st jog.

ISssor Sz. Mártonon a’ bormérési jo g , 1 
hold 648 O  ölnyi szántófölddel.

M a l m o k .
lOszer Luboehnán egy kétkerekű Halom, 

486 □  ölnyi kerttel, 3 kőid 320 □  Ölnyi szán
tófölddel 's 5 hóid 318 □  ölnyi réttel.

20*zor Hrboltován egy malom, 650 n  öl
nyi kerttel*

21 szer Kissbobróczon a' malmot szerződés 
szerint a' község bírja.

22szer Lykaván egy kétkerekű malom, 1 
hold kerttel,

23szor Podparacskán egy kétkerekű ma
lom , t  hold 750 Ü  ölnyi kerttel.

24szer Lucskán egy kétkerekű malom, 162 
□  Ölnyi kerttel, 485 É  ölnyi szántófölddel 's 
1 hold kaszálóval*

25ször Oszadán egy olaj ’s egy őrlő ma- 
lom , az előbbi két kő re , 650 □  ölnyi réttel.

26szor Pál falván a malmot szerződés sze
rin t a ' község bírja.

27szer Felső- 's  Közép-Revuezán 2 malom 
4 k ő re , posztósimitóval, 3 olaj malom, 's két 
holdnyi kerttel.

28szor Rosenbergán egy malom két kőre, 
300 □  ölnyi kerttel.

29szer Sossován egy malom, 1298 □  öl
nyi szántófölddel, 's 1 hold 162 O  ölnyi ka
szálóval.

30szor Szokolcson egy malom, 300 □  öl
nyi kerttel, 's 1 hold 50 O  ölnyi szántófölddel.

31szer —  3‘zszer Hrboltován ’s Lykaukán 
egy egy olaj malom.

33szor Luzsnán egy kétkerekű malom.
34szer Luzsnán egy posztósimitó malom.

Ö ssze s  k í r • h a szo n vé te lek .
35ször — 37szer Kissbobroczon , Pálfal

ván 's Tarnóczon.
38szor Szokolcson a’ partjog.

K a s z á l ó k .
39szer Studnicsna nevű rét.
40szer A1 pilnai rét
4l8zcr Ribnik nevű kaszáló lső fele.
42szer Ribnik nevű kaszáló 2dik fele.

H a v a s o k .
43szor Prassiván.
44szer Kis-Rakitován.
45szúr Holiczán, Sturocz mellett, 's Cser- 

na-Magurkán.
4Őszor Szmrekovicza, Csucsoréi! ni k *s Osz- 

nicza havasok fele.
47szer Dvoriszkón.
4Sszor Magurán, Luzsna rnelktt.
49szer Nagy-Rakitován.
50szer Babán
51 szer Szoliszkón, Holisza mellett.
52szer Handlárka-Hopkován
53szor Cserni-Kamenon.
54szer Lopusnán.
55ször — 60szor Prassniczán , Knizeoán, 

Plosaka-Revtiesanszkán, Polna-Magurkin, Kk- 
k&a és Zvolenon.

61s»«r Szmrekovicza, Csncsoredsiic, Os- 
nicza 's Dvoriszko havasok felét.

H a l á s z a t .
62szer Vág folyam lső osztálya Ikráihegyig.
63szor — — 2dik —  Ribárpuleig.
64szcr — — 3dik — Rkztroig.
65ször —— -— 4dik s 5dik — Árváig.
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66szor Sossovecz ’s Litbochna patakokban*
67szer Szeszterecz *s Vág folyamokban Sz. 

Máriánál.
fi«.»«* f a l ib a n .
69szer — 70szer A’ rcvuczai *a luzsnai 

patakokban.
7 I sz*t  A* lykavai folyamban.
7íiüzer A1 Jmskai patakban.

V a d á s z a t .
73szor A' lypcsei erdőkben.

H usvágási jo g .
74szer Német-Lipcsén
Bérlcni kívánók tehát a' fent kitett napon 

*a helyen, a" szükséges bánatpénzzel ellátva, 
megjelenni hivatalosak. Az árverési fóUételek 
Hradekon az igazgató, Rosenbergán pedig a' 
gazdasági tisztségnél megtekinthetők. Költ Bu
dán , aprif Íjén 1S37. (3 )

(3) Ellopott csödör csikók irán
ti figyelmeztetés. t . Heves vármegyében 
fekvő Martfűi pusztáról múlt észt. dcc. 24kén 
következő 2 csödör csikók Jopattak-el.

1. ) Akkor 4dfü , most már 4 esztendős 
eaödör, tiszta megy pej sugár termetű, 15 mar
kos^ száraz fejű, szelíd, hátulsó bal lába kesely,

. • tbal czombján van billeg és bal pofáján 1
szám.

2. ) Akkor tavalyi, most már 2 esztendős
esödör, seregély szürko szép nagy term etű,
szelíd, csillagos, hátulsó bal lába kesely, bal 

«1*#

ezomhján van 'S. billeg. — Ha valaki a1 fentirt 
csikókról , levél vagy más mód által, akár a1 
Tisza-Földvári urasági tisztségnél, akár Pesten, 
Üllői utón 7dik sz- alatti háznál bizonyos tudó* 
sitást fog adn i, igen bőven meg fog jutalmaz
tatni. (3)

(3) Hirdetés. Tekintetes nemes Bara
nya vármegyében kebelezett, és az egyházi ér
tékhez tartozó tettes Vaiazlóí uradalom részé
ről hirdettetik: hogy folyó I837dik esztendei 
Julius hónapnak €dik napján Vaiszló mezővá
rosában, az uradalmi irószobában reggeli 9 óra
kor tartandó nyilvános árverés áStal következő 
királyi haszonvételek, úgymint:

Iször a’ szeszes italok kimérésének , és 
hus*vágásnak .joga az egész uradalomban, hozzá 
tartozó épületekkel, kertekkel, földekkel és 
réttel ,

Besenczi malom molnári lakházzal,

3 szór Vaiszló mezővárosában lévő keres
kedő bolt lakházzal együtt,

4szer a ' kitáblázott vadászat,
5ször Kijóstói halászat, és pedig ezek lső 

Novembertői i837. kezdve, —  továbbá
6szor Vaiszló mezővárosában négy vásár 

alkalmával fizetendő hely-pénzek szedésének jo
ga lsó Januariustól 1838. kezdve, három egy
másután következő esztendőre, a’ legtöbbet ígé
rőknek felsóbbi jóváhagyás mellett bérbe fog
nak adatni.

Melly árverésre a' bérleni szándékozók ele
gendő bánatpénzzel ellátva meghivattatnak olly 
tudósítással, hogy a’ szerződésbeli kötéseket az 
uradalmi irószobában minden időben meg lehet 
tudni. Költ Vaiszlón, Marczius lOkén 1837.

A z  uradalm i T isztség  á lta l. (3) * 2 * 2

/ .

( 2 )  É r t e s í t é s .  A’ királyi magyar pesti 
tudományi Egyetemhez tartozó D una-F ö ld 
vári uradalom részéről közhírül té te tik , hogy 
ugyan D. Földvár mezővárosában gyakorlandó 
bor és pálinka mérés jussa, a' főméit, m. kirá
lyi Helytartó Tanácsnak jóvá hagyása után 6 
egymásután következő esztendőre, és 4 hónap
ra folyó esztendei június hónapnak első napjától 
kezdve; és pedig az uradalmi Földvári nagy 
vendégfogadóban, és az úgy nevezett rózsa ma
jo r , és a" felsőbb malmoknál lévő csárdában 
egész esztendőn, az azoktól járó hasznokkal 
együtt, a’ vásári ezédula-házban csak egyedül 
vásárkor, más helyeken pedig bent a’ városban 
Szent Miháily naptól, Sz. György napig csak pá
linkát, Sz. György naptól pedig Szent Mihály 
napig bort és pálinkát ann) i csapházakban, a’ 
mennyit ón haszna, és a’ városnak kiterjedése 
kíván, az árendásnak általadatik; úgy szinten 
általadja esztendőnként a’ Földvári dézm a-bor 
járandóságát, mellynek akójáért 1 for. 15 kr. 
pengő pénzben az árendás az uradalomnak fizet
ni tartozik; nem küiömbcn a' Földvár mező
városában felállítandó úgy nevezett zsidó kony
hát , mellybcn koser-bort az árendás egész esz
tendő lefolyta alatt mérethet, azon kívül által- 
adatnak használás végett az uradalmi két pin- 
ezék, prés-házakkal és azokhoz tartozó eszkö
zökkel. — Azok tehát, kik ezen árverésben ré
szesülni kívánnak, 605 for. p. p. bánatpénzzel 
ellátva, a’ D. Földvári uradalom irószobájában 
folyó esztendő Május hónapnak l-ső napján szo
kott reggeli órákban tartandó licitál lóra hivata
losok. Költ D. Földvárott, mtrezius 29dikén 
1837. (3 ;
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(2) Hirdetmény. A* 1 királyi magyar
pesti Egyetemhez tartozó D una-Földvár me
zővárosában V  Földvári szigetnél lévő Dunában 
a ’ viza halászat 1837dik esztendő n o v em b er  hó
napnak első napjától kezdve egymásután követ
kező 3 esztendőre folyó esztendő május hónap
nak első napján, az uradalmi irószobában szo
kott reggeli, órákban tartandó árverés utján 
arendába adatik. Az ezen halászatot kibe/leni 
kívánók 13 for. p. p. bánatpénzzel ellátva meg
jelenni hivatalosok. Költ D. Földvárott, mar- 
czius 29kén 1837. (3)

(3) Eladó tűzifa. Ns Fejér várme
gyében Föl-Csúton , Bicskéhez félórányira, az 
országút mellett van egynéhány száz öl tűzi jó 
cserfa eladó; a’ ki iránta egyezkedni akar, je 
lentse magát helybeli Ispány Vágner J ó se f  
urnái. (3)

(3) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar kir- Helytartótanács’ folyó észt. Februarius 
Iákén  költ kir. rendelésénél fogva, a’ kegyes 
liagyománv i jószágok’ Pécsváradi tiszttartóságá
ban 3 185 akó fejér bor folyó észt. Április 20kán, 
— a’ Bozsoki tiszttartóságban 20G0 akó fejér és 
1583 akó veres bor Április 25kén — végre a’ 
Szekszárdi uradalomban 3X)00 akó veres bor 
április 27kén, nyilvános árverés utján ott hely
ben ’s bordónként, el fognak adatni. Költ Bu
dán , IMarczius 7kén 1837. (3)

(3) Hirdetmény. a ’ nagy méltóságú
magyar királyi udvari Kincstár’ Tanácsa rende
lésénél fogva a’ királyi koronái tiszáninneni sza
bados kerület Tanácsa részéről közhírré tétetik : 
hogy, miután a’ fent érintett kerületben kebe-
1 zett Marionos, O Kanizsa, Zenta, Ada, Mo
ho ly , Petrovoszello, Ü Becse, Földvár, Turia 
és Sz. Tamás helységekben fenlévő királyi ha
szonvételek, úgymint á’ bor- és pálinka mérés, 
nem külömben 0  Kanizsa, Zenta, Ada és Ó Becse 
mezővárosokban tartandó országos vásárok alkal
mával a’ helypénz szedése irán t, múlt eszten

dei Julius 6kán alapított szerződés, a’ legújabb, 
részszerint a’ bornak szabad behozatala, rész- 
szerint az országos vásárok alkalmával szeden
dő hídypénzek tárgyában hozott törvények te
kintetéből megsemmisittetfek volna, — a’ fent- 
érintett haszonvételek folyó esztendei Május első 
napjától kezdve harmad fel esztendőre, ugyan e’ 
folyó esztendei Április 17kén O Becsén a’ ke
rületi Tanácsházban reggeli órákon tartandó 
nyilvános árverés u tján , a' legújabb törvények 
értelméhez képest haszonbérbe fognak kiadatni. 
Mind azok, kik ezen haszonvételek árverésébe 
részesülni akarnak, kötelesek lesznek vágyó- 
naik’ állapotját hiteles tanúság által bemutatni, 
és a’ bérbe kivenni kív ánt haszonvételhez arány
zott bánatpénzt előre letenni. — A’ többi felté
telek a’ kerületbeli irn o k i, úgy szinte a’ pénz
tári hivataloknál előleg is megtudhatók. —- Költ 
Budán , marcz. 22kén 1837. (3)

(3) Hirdetés. Felsőbb rendelések’ kö
vetkezésében közhírré tétetik , hogy' a’ kegyes 
hagyományú javakhoz tartozó tettes Somlyó- 
Vásárhely i uradalomban 27 öl lioszszu, 8 öl 3 
láb szélességű pincze előépületíel égj ütt a’ raj
zolat szerint építtetni rendeltetik , e>’ végett fo
lyó esztendei április hó 27kén S. Vásárhelyi 
mezővárosban, az uradalmi hivatalos teremben 
licitatio tartatni, és az építés annak a* mester
embernek alíaladatni fog: a' ki legolcsóbb áron 
szerződés és jótállás mellett felválalni fogja.

Értelmes mesteremberek fetljVbh irt napon 
kétszáz ezüst forint bánatpénzzel ellátva, S. 
Vásárhelyre illendően meghivatnak. Köjt S Vá
sárhelyen, marczius hó* IXkán 1837.

J jlikn rém j m. k.
Tiszttartó. (1)

........................ ■ ■■ »'I )
V cn zfJ *,«>»"t : Becs. apr. -ken: ő petes slahiskote.t'/,. 

104|; 4 pcfes 99^; 3 get es 7H ; lS2(Kliki status köles. 
2 1 1 8 3  trliki 565,?; pcfes .becsvárosi bankőköt. 
66,; bankrészvény 1363; cs. kir. arany pet agio 4

Dunuvizállás : apr. 6kán: 51 KV' 6“‘ — 7kén: 6‘
9/0 _  skán: 6' 8" 6"'

G a b o n a á r P e s t  ’s  m á s v i d é k i  v á r o s i n k p i a c z i n  po z s o n y i  m é r ő j e v á l t ó  g a r a s b a n .
M a r t .  1837. b u z a j k é t s z e . 1 r o z s 1 á r p a  1 z a b  I k u k u r .  |k 5 1 e » l M a r t .  1 8 3 7 . | b ú z a k é t s z e .  | r o z s á r p a | z a b k u k u r . l  k ß le »

l S á n  G y ő r 8 9 -8 0 1 6 4 -6 0 1 5 0 -4 7 1 4 6 -4 4  f 3 5 - 3 3  | 85 — 8 0  |9 0 - 8 6 25ém  M is k o l c * | 9 0 -8 5  | 7 0 -6 5  | 5 5 -5 2 5 0 -4 5 | 3 2 -3 0 | 8 0 -7 2  12 1 0 -2 0 0

2 3 án U n g l i r á r  | 8 2 -7 8 7 6 - 7  4 1 6 0 -5 6 | 5 6 -5 2  | 3 8 -3 6  | 7 8 -7 4  | — 2 8 a »  D e b r e e z e » 11 7 0 -1 0 0 1 8 0 -7 2  | 7 0 -6 5  | 7 0 -6 5 | 5 3 -5 0 1 9o->0|1JO-130
24^11 N . B e c s k e r e k  | 8.>-7 5 1 6 5 -5 5 1 — | 5 9 -5 0  | 4 2 - 4 0  | 6 5 .6 0  | — 3 0 á »  M o s o n y | 1 0 8 -6 4  | 5 7 -4 8  j 4 9 -4 5  | 4 6 - 4 0 | 3 7 -3 3 1 8 5 -8 0  | —

2 4 é n  . A r a d 90 70 1 68 | 6 0  | 50  | 4 0  | — 3 1 á »  U j - B e o s e | 9 0 - 8 0 7 5 -6 5  | — 5 0 -4 5 j 5 0 -4 5 / 75 | -

2 5 é n  P é c s  | 7 5 -7 0 1 6 0 -5 5 1 5 5 -5 0 | 52 1 32 j SO I — A p r .  l é »  F e j é r T Ő r |7 8 - 7 0  | 6 3 - e8  | 5 5 -5 4 4 8 -4 6 1 3 7 -3 3 | 8 0 -7 5  |1 0 0 -S O

2 3 e u  G y ő r 8 7 -7 5 j 7 5 -7 2 , 6 0 - 5 4 , 4 8 - 4 3  |  3 8 - 3 3  J 9 0 - 8 4  | — 9 — A « p r .  7 o » | 9 8-S O 7 0  | 5 3 -5 0  | 53 ) 3 8 -3 4 , 9 2 -6 6  | 6 0

Budai lotteria! apr. 5kén: 16. 56. 29. 39. 3. 
Bőcd lotteria í apr. §kén: 69. 53. 21. 82, 87,



HAZAI ’S H tlF Ö ID I
T U D Ó S Í T Á S O K .

3 0 . szám . P e s t e n  szerd án  Szent-Gtydrgyhó 1 3 k é n  1 8 3 7 .

Magyarország és Erdély (orvosi jelentések Nádor Ó Fenségének betegségéről ; kinevezések ; kam. hívat, iiresiilések ; magyar tudós tár
sasági jelentés; kőszén 30ad leszállítás; egri és sz. györgyi tisztújítás; erdélyi hírek, Geöcz Ferenc/, és Dnbinszky Mihályt; ’saf.) 
Nagybritannia (Spectator a’ parlamenti ügyekről; Ranelagh lord; minister-változási hír; Scotti mérnök; O’ Connell beszéde az irlandi 
nemz. egyesületben ; ’sat.) Francziaország (kamarai ügyek; Arago beszéde; könyvírói tulajdon; a’ gályarab mint rendőri felügyelő; 
’sat.J Görögország (Otto király proclamatioja ; ’sat ) Törökország. Belgium. Olaszország, Portugálba (cortes-űlések ; ’sat.) Spanyolország 

° (rémülés Madridban az Evans megbuktatlak hírére; hírek az éjszaki táborból $ ’sat.) Németország. Ameri ka.

M A G Y A RO RSZÁ G  és ER D ÉL Y .

Pest. Nádor Ő Fenségének betegségéről kö
vetkező orvosi jelentések adattak-ki: B u d á n  apr. 
9d. r e g g e l i  8 ó r a k o r ,  a’ betegség 9dik napj. 
Cs. k. Főiig. Nádor Ő Fensége az éj első felén , több
szöri félbcnszakasztással, elég nyugalmasan aludt; éj
fél után nagy l^-sulyosodás jött-elő , melly négy óra 
tájban erős izzadsággal végződött; mire a’ betegsé
gi jelenéteknek némi csökkenése következek. — 
B u d á n  apr. 9d. e s t  v é li  5^ ó r a k o r  O cs k. 
Fenségénél a’ láznak ’s egyébb betegségi jelenetek
nek reggel tapasztalt enyhülése most is tart.

Budán apr. lOd reggeli 8 órakor, a’ beteg
ség lOdik napj. Múlt éjen gyengébb volt a’láz-nö- 
vekedés; éjfél után egy pár órát nyugodtabban 
aludt 0  cs. k. Fensége. Az izzadsággal köleshimlő 
kiütés jelent-meg ; mire 0  Fensége némi könnycb- 
bulést érez.

Budán apr. l l d  reggeli 7 órakor; a’ betcgs.
1 ldik napj. Ő cs. k. Fensége az éj első felét álmat
lan töltötte; cjfél-után mégis 3^ órától 5 |ig  aludt. 
A’ láz, gyengeség, valamint a’ veres-kiütés is 
folyvást tartanak.

Budán apr. 12d. reggeli 5 |  órakor; a’ betegs. 
I‘2d. napj. O cs. k. Fensége a’ múlt éjen nehány 
órát nyugodtabban aludt. A’ nátha-hurutos-gyúlasz- 
tó mell-betegség egészen megszűnt A’ máj-fájda
lom és a’ láz sokat vesztettek erejükből; mihezké- 
pest nagyobbul a’ remény Ó cs. k. Fensége felgyó
gyulásához.

Dr. Würden s. k.
A’ nagyin, m« k. udv. Kamara Kőrösmezőre 

vám ’s 30adhívatali ellenőrré ottani ellenőr GIusz- 
kievicz Mihályt nevezte.

A’ szeheni kamarai főfizető hivatalnál Rendi 
Imre pénztár nők uak lett kineveztetésével a’ szoko- 
tári tisztség ürességbe jött. — Ugyancsak a’ Storth 
lános meghalálozásáva! a- kir. kincstári lajstromo
zó hivatal, és az oflfenbányai bányászi orvosi tisztség 
ürességbe jöttek.

A’ cs. kir. köz. udv. kamara egyetértőleg a’ j 
löz. kir. magyar udv. kanczellariával, a’ kőszént | 
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magyarországi ’s erdélyi kölcsönös kereskedésre 
nézve az ausztriai birodalom többi tartományival 
a’ ki- ’s beviteli vámtól ’s harminczadtó! felmenté; 
a’ Becsbe viteli fogyasztó adót pedig 2 krczról má
zsájánál 1 krezra ’s a’ bécsvárosi pótlékadót 2\ kr
czról mázsájánál J  krezra szállúá. E’rendszabályok 
a’ határozat kihirdetése után folyó mart. 16. léptek 
gyakorlatba.

Hoffmann Lajos, zombori lakos a' közönséges 
udv. Kamarától üt évi kizáró szabadságot nyert 
egy új találmányára, mell)7 szerint tökbiil jegedzett 
ezukrot készíthetni; mi azon elsőséggel b ír, hogy 
a' töktermesztés kevés fáradsággal ’s költséggel já r , 
’s belőle aránylag sokkal több ezukrot nyerhetni, 
mint az eddig e’ czélra használt különböző növény
fajokból.

A’ m. tu d ó s  t á r s a s á g ’ kis gyűlésében 
mart'us’ ‘iOd. a’ titoknok az 1835ben kitett históriai 
jutalomkérdésre érkezett nyolez pályamunkát mn— 
tatá-be, meliyeknek jelmondatos levélkéi szokott 
mód szerint lepecsétcltetvén a’ levéltárba tétettek, 
a’ kéziratok pedig három osztálybeli tagnak adat
tak ki bírálat végett (1. a’ Hazai ’s Külf. Tud. 24. 
sz.) Továbbá I. Zsarolányi Márton József értekezé
se az üszögről és rozsanyáról, Balásházy János r. 
t. véleménye’ következésében a’ Tudouián) tárba- 
fölvétetett. II. Egy jogtörténeti, egy gazdasági érte
kezés ’s egy szomorujáfék vizsgálat alá bocsátattak.
III. A* könyvtárt a’ következő szerzők nevelték sa
ját munkáikkal: a) Kopeczky Ferencz: Világ’ kö
zönséges históriája 1 köt. (Pest, 1830.) b) Bugát 
Pál: Sebészi eszköztár (Buda, 1837.) c) Hohenlo
he Sándor h g : Mémoires et expériences dans la ; 
vie Sacerdotale (Paris, 1836.) IV. A’ pénzgyűjte
mény’ számára Zsarolányi Márton József 9 , —  
Birkés Endre pedig 30 darab ezüst és 45 darab ré
gi és új pénzt küldtek ; ’s az utóbbi a’ természetiek’* 1 
tára’ számára némelly ritkaságokat.

Martius’ 29d. a’ drámai jutalomra érkezett 13 ’ 
szomorujáték bocsátatott bírálat a lá , a’ jelnrmndaíos 
levélkék pedig szokás szerint lepecsételve a’ levél
tárba tétettek (I. Hazai ’s Külf. Tud. 27. sz ) —-  
Ugyanekkor küldé-be 1) Nagy Károly r. í. két úji 
munkáját a’könyvtár’ számára: Elemi Algebra , és.
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Kis Számító (mindkettő Becs, 1837 ) 2) Böször
ményi Lajos gr. Nádasdy Ferencz Mausoleumját 
(Nürnb. 1604.) és V. Baco’ könyvét de sapicntia 
vet. (Amstel. 1684.) 3) Kun Pál: Puer centum 
annorum {1715.) és Bőd Pétertől Hungarus tym- 
baules continuatus.

Szabad kir. Szent-György városának tisztújí
tása kir. biztos Galanthai Fekete Ferencz úrnak 
elnöksége alatt mart. 30dikán tartatott. A’ külső 
tanácsba választatott tíz új tag. Népszónok lett 
flatvany János; segédei Bednarits Mihály és Denk 
András. Főbíró Schuster János; polgármester Mar
ton Sámuel; kapitány Szegner Im re; új tanácsno
kok Sandtner Lajos és Bogner Pál.

E g e r ,  april. 8kán. Mart. 31 kén báró Bémer 
László kanonok ’s egervári prépost elnöksége alatt 
tartatott Eger városának tisztújító széke. Csépány 
János főbíró, valamint a’ három jegyző ’s árvák 
gyámnokai hivatalaikban most is meghagyattak ’s 
az eddigi tanácsnokok megerősíttctvén, a’ három 
üres tanácsnok-helyre kijelelés után, Gáhy Antal, 
Popovics Ágoston és Gramantik István ; népszószó
nak Petrovics Antal, adószedőnek Matékovics Jó
zsef, gazdasági pénztárnoknak Illés Antal, válasz
tattak.

K o lo z s v á r t t .  Az erdélyi közeledő ország- 
gyűlésre követeknek választották ns Doboka vme- 
gye : zejkfalvi Z e j k József, ’s mindszenti Cz i kó 
Ferencz; Vízakna (m. város:) királybíró S z a b ó  
József, ’s főjegyző S z é k e ly  Ferencz urakat.

Szathmár megyében múlt martius folytában el
hunyt Geöcz Ferencz kir. tanácsos ú r ,  ki e’ me
gyének darab ideig alispányi hivatalát is viselte. 
Ugyan mart. hónap vége felé költözött örök életre 
Dubinszky Mihály ú r , a’ szathmárí székesegyház 
olv. kanonokja életének 81dikében. Nyugodjanak 
békével!

NAG YBRITANNLA.
A’ parlament húsvéti szünnapjai alatt a’ hír

lapi viták is lecsilapodtak, 's a’ lapok jobbadán üre
sek. A’ radikális Spectator illy átnézetét adja a’ 
ministerium munkásságának, az idei ülés lefolyt 
szakasza alatt: Az alsó háztól eme billek küldettek 
a’ felső házhoz, 1. a’ pénzverés szabályzása, 2. az 
angol városi hatóságbill javítása, 3. azirlandi nagy 
ju ry , 4. a’ házasság laistromzása iránt. A’ követ
kező billek még nem vitattak-meg az alsó házban: 
1. az irlandi városi hatóság, 2. szegényi törvény,
3. az adósak börtönzésének eltörlése, 4. a’ válasz
tók laistromozása, 5. az egyházi hivatalok Ősszel.sl- 
mozása, 6. egyházi adó, 7. fogházi szabályzatok, 
8. posta szerkezete, 9. némelly skót törvényszé
kek elrendezése és Skócziában a’ kisebb adósságok

kal bánás iránt, 10. határozatok Canada ügveiben,
11. irlandi egyházbill, 12. büntető törvényeket 
javító bili, 13. mutiny bili. „Imé ennyi, mond a’ 
Spectator, Melbourne ministeriumának cselekvő 
ereje. Ez azon mód, miként a’ pairek háza jó rend
szabályokkal bombáztatik! Szép bombázat! Még 
eddig egy lövést sem tettek. A’ körte, mellynek 
hús vét előtt meg kellett volna érn i, még kő kemény
ségű. Valamint az I836ki ülésnek, úgy az 1837ki- 
nek is, a’ whigek részéről aluszékonyság és félénk
ség, a’ toryk részéről pedig mindegyik rendsza
bály ellen, melly átaljában nem rósz, diadalmas 
romboló vágy leend eredménye. Ez ülés alatt ke- 
resztülmenendő billek közt utoljára is csak az egy
házi hivatalok halmozása elleni bili leszen a* leg
fontosabb.“

A’ Tattersall-clubban, az Age lap szerint, te
temes fogadások tétettek, hogy sir R. Peel ez év
ben még első ministerré neveztetik. E’ hírlap pe
dig arra kész fogadni, hogy ez még 1837 első fe
lének lefolyta előtt megfog történni, vagy, mint 
magát kifejezi, „Melbourne futása“ megelőzendi 
a’ derbyi lófuttatást. Azt is mondja e’ lap, hogy 
felírás van munkában 0  Felségéhez Palmerston lord 
elbocsátása iránt a’ külső ministcriumból.

Ranelagh I ., ki nem régen még D. Carlosnál 
szolgált, most pedig Romában tartózkodik, a’ Ti- 
meshez mart. 9kérül intézett mentő levelében is
mét tagadja, hogy S. Sebastianban Evans gene
rálnál ebédekékor D. Carlos ügye eránti érzelmeit el
titkolta, hogy S. Sebastiánba csakkémlődni ment, 
és hogy Woolridge ezredes által, Evans generál 
meghagyásából, a’ hadvonalon körül vezettetett 
volna; mert 1836. máj. 15 ’s 16kán, mikor ő S. 
Sebastianban mulatott, az angol seregnek, némelly 
őrszemeket kivéve, még nem volt hadvonala,’sa ’ 
katonák ben tanyáztak a’ városban.

Bombayban, mint jan. I4kén írják, igen bő 
v o lta ’ pamut - aratás, de e’ czikket nem igen ke
resték Anglia részéről ’s az ár igen alászált. A’má- 
kony ára felebb hágott, de Cantonból feszülten vá
ratott az eldöntő tudósítás e’ czikknek bebocsátása 
vagy kitiltása iránt.

Uj Seelandból jelentik, hogy egy 800 ben- 
sziilötthől álló csoport Jones úr telepítményét Ma- 
katuban egészen felégette, az elfogott férfiakat meg
gyilkolta, a’ gyermekeket’s asszonyokat fogságra 
vitte, ’s haza tértékor egy békés törzsökből is 
11 benszülöttet agyon vert és húsát felemésztette.

A’ True Sun egy Jurt említ, miként Spanyol- 
országba seregcsapatok fognának küldetni, ’s ezt 
igen ezélszerűnek látja a’vérengző háború megszün
tetésére. A’ britt tengeri katonák, mint beszélik, 
Passagest, a’ kormány utasításából, elfoglalták. Crui-
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se ezredes, ’s nehány csatára alkalmatlanná lett ten
geri katona, Angliába érkezett.

Az Observer ezt írja: Scotti ú r, olasz polgá
ri mérnök, ki az ausztriai császár szolgálatában az 
alpesi utak építésére felügyelt, Angliába jött vas
ijainkat megismerni Ez ügyes építő mester érde
kes vizsgálatokat tőn az Alpesck magasságának vi
szonyairól és geológiájáról, ’s tudománya, az út
építésben , bizonyítja, hogy e’ fontos tárgy isme
rete nem magában Angliában korlátozódik, hanem 
külföldön még sok tudni valót tanulhatni, miről ne
künk képzeletünk sincs.

Az idei tavasz zordon kezdetéről Angliában 
is panaszkodnak. Nagypéntek ez egész télen a1 leg
hidegebb nap volt; a’ hévmérő reggel 7 fokon ál
lott a’ fagypont alatt.

O’ Connell most, gyöngélkedő egészsége mi
a tt, nem vett olly minik ás részt a’ parlamenti vi
tatásokban, mint különben szokott, de, mint dub
lini lapok írják , már egészen visszanyerte bátor 
ügyességét. Bizonyságát adá ennek mart. 25kén az 
irlandi nemzeti egyesület gyűlésében, a’ régi han
gon tartott hosszú beszédével. ,,A’ meggyőződéssel 
mentcm-el, mondá, tő letek ,’s ugyanazon meggyő
ződéssé! jövük^vissza is, hogy Irlandnak honi par
lamenthez joga van. Nemzeti nagy segéd forrásaink, 
népünk gazdag szellemi tulajdonságai m ellett, le
lteden Irlandnak arra rendeltetve lennie, hogy min
dig csak szegény , hitvány tartomány maradjon (tet
szés.) Igenis, előre látóm én, hogy szerencsében 
és nyugalomban csak saját törvényhozás alatt ré
szesülünk ; de e’ meggyőződés mellett még elvá
rom folyamatját a’ próbatételnek, melly két éve 
hogy kezdődött, — azon próbatételnek, valyon Ir
land ny erhet-e jó igazgatást egyesült parlamenttől. 
Öt évig folytattam egy hasonló próbát, de ez nem 
sikerült, — t, i. az orangistákat megbékíteni igye
keztem. Az emancipatio megnyerésekor nem fakad
tunk diadalmi kiáltozásra, zászlókat nem lobogtat
tunk, sőt még a’ kivilágítás csekély örömét sem 
éldeltük, ’s gyűléseinkben egy kemény szót sem 
ejtettünk-ki az orangisták ellen. Mellemen viseltem 
mind a’ két színt, a’ narancsot és zöldet; mégis 
most akkori viseletemért kinevettetem a’ parla
mentben , s akkori beszédeimből helyeket olvas- 
rtak-fel, hogy enmagammali ellenkezésemet bizo
nyítsak; ezek az én jó akaratomnak gyümölcsei ! 
E’ próbatétel tehát balul ütött-ki; az orangistapárt 
szellemével — a’ zsarnokság és elnyomás szel
lemével —  megbékélni lohetlen. Ha a’ mostani 
próbatétel is rosszul ü t-k i, úgy nem marad egyébb, 
mint ismét a’ repealt követelnünk“  (tetszés ) O’ 
Connell ezután előadja a’kinézetet, mellyek szerint 
a’ mostani próbatétel sikerültét, félelme mellett is,

várhatni. Reményalapot lát ugy anis Irland mostan 
igazgatásának magatartásában. Mulgrave 1. meg
nyerte az irlandiak meleg vonzalmát, és, a’ mi 
még több, a’ hazug, bosszúálló, és szidalmazó oran- 
gista férfiak gyűlöletét; az ő polgári dicsősségének 
koronáját különböző forrásokból, népszeretetből és 
pártgyülölségből, kilövellett sugarak alkotják. Ez a’ 
képnek jó oldala; de ha a’ mostani kormány lebuk- 
tatik , úgy e’ korona villám-fén) hez hasonló, melly 
csak arra való, hogy az utána következő sötétségét 
még borzasztóbbá tegye. Második környiilet, melly' 
reményleni enged, az alsó ház viselete, melly ne
vezetesen az irlandi hatóságbillhez tetemes többség
gel já ru lt; de e’ reményt is csökkenti a z , hogy Ir 
land mellett Angliából csak kevés, legfeljebb 10,12, 
vagy 20 kérelem keriilt-ki. Az angol népet azért 
még sem akarja Irland eránti egykedvűséggel vá
dolni , hanem várja, hogy majd a’ lordok háza, 
honnan a’ veszély fenyegetőzik, fog kérelmekkel 
ostromoltatni. Egyébiránt nem remélli az irlandi 
hatóságból keresztülmenetelét a’ felső házon, mert 
a’ lordok sokkal inkább félnek a’ demokratiai lia- 
talomtól, mint sem a’ nép szabadságát növekedni 
engednék. így tehát a’ kormányi erőmív csendesen 
áll, ’s illy környületek közt hasztalan az alsó ház 
további reformjáról beszélni. A' tizedről, mondá , 
szó sem volt a’ parlament megnyitása óta. Annak 
eltörlését nem várhatni, mert az irlandi tagokat leg
feljebb 30—40 radikális követ fogná gyámolítani. 
„Anglia, folytatá, most az egyházi adó eilen áll 
fegyverben, ’s ha e’ pillanatban még az irlandi ti
zed kérdés is lángok közé dobatnék, akkor bizo
nyosan úgy elterjedne a’ gyuladás, hogy nem csak 
a’ stalusegyház, de más intézvények is veszélyben 
forognának, sőt maga a1 thrón sem lenne biztos. Az 
egyházi adó kérdése egyedül magát Angliát illeti, 
Irlandnak semmi köze hozzá; azonban míg e’ mi
att foly a’ csata, addig Irland sorsa is eldöntetlen 
marad. És így azt kérdezem, valami angol kérdés 
félbe szakíthatná-e az irlandi törvényhozást, ha Ir
landnak saját parlamentje volna? Kértek tőlem ta
nácsot, mit kellessék helyzetünkben cselekedni? Én 
csak eme’ régi jelszómmal válaszolok: „örökös rab
szolgák , nem tudjátok-e, hogy ki szabad lenni akar, 
önmagának kell azt kivívnia.“ A5 helyett, hogy a’ 
mesebeli parasztként mindig csak Jupiternek Fimán- 
kodnánk, magunknak kell vállunkat a' kerek 
alá vetni, ’s a’ szekeret kiemelni. Már is so
kat cselekedtifhk. E’ teremben kieszközlöttük a’ 
dissenterek felmentését, még mielőtt magunk 
felmentettünk, legyőztük a’ Waterlooi Wellington! 
és Peclt ezer vakbuzgósági esküjükkel és üldözést 
vágyukkal; e’ teremben Irlandnak is teljes igazsá
got fogunk kivívni“ (harsogó tetszés.) Továbbá df-

)(



( 336 )
cséré O’ Connell a’ szabadelmü szellem előhaladá- 
iár az eddig protestáns és orangista érzelmű északi 
Liándban; jövő parlamenti választáskor több ottani 
városokban s grófságokban, még Donegalban ésLon- 
donderryben is, remélhetni a’ reformerek elválasz- 
tatását. Miután még az irlandi kath. papságot vé- 
dé Jackson és a’ parlament más tory tagjainak meg
támadásai ellen, azt jegy ez vén-meg, hogy Anglia 
az egész világon legpaposabb ország, és hogy a’ 
papság Irlandban csak addig hatalmas, míg a’ nép
pel ta r t , de Angliában oda vezeti a’ népet, hova 
akarja, így végzé beszédét: „ A’ Quarterly Review 
mondja, hogy minket irlandi katolikusokat pro
testáns hitre kellene téríteni. De hát miképen akar
ják ezt eszközleni? Predikacziók, iratok , értekezé
sek által? Oh nem! Nyársakkal és dorongokkal 
akarnak a’ toryk megtérítésünkre előállni, az erő
szak kardját akarják ellenünk kirántani. De hol, 
ugyan hol van reményük Irland isméd meghódítá
sa iránt? Ők minket idegeneknek, hitetleneknek 
mondanak; én pedig zsarnokoknak ’s elnyomóknak 
nevezem őket, ’s itt e’ helyről hívom-ki bajvivas
ra (harsány tetszés.) Azonban a’ próbatételt, melíy- 
ről imént szólottám , becsületesen elvárom; hanem 
sikerül, akkor az unió felbontásához látunk ! A’ de- 
mokratiai szellem előhaladása a* három országban 
Örömmel tölt be engem; de fájdalom, a’ munkai tu
lajdonnak még nincs képviselője ; a’ ki egyházat 
b ír, melly évenként 10 ft. stget hoz-be, annak vá
lasztáskor szózata van , a’ ki pedig két ép karjá
val évenként 50 ft. jövedelmet szerez, nem szavaz
hat. Innen származik, hogy a’ munkások gyana
kodva hallgatnak azokra, kik nem közülök valók; 
de , reméllem, majd támadnak vezéreik az ő saját 
soraikból. Igenis, barátim, én az egyetemes sza
vazatijogot pártolom (tetszés.) A’ reformbill ugyan 
elegendő vala bennünket megszabadítni a‘ tory ura
ságtól , de a’ monopóliumot csak más kezekbe tet- 
te-át. Pénzérdekek léptek a’ régi aristokratia helyé
re , a‘ népen nincs könnyítve, csak urait cserélte
lek Reményt merítek a’ pénzállapot mostani meg
rendültéből is; a’ munkabér alacsony állása új ösz
tön leend a’ szabadságra. A’ komor felhő daczára, 
melly az eget még ma elborítja , holnap a’ szabad
ság napja fog ragyogni. Egy régi angol példabeszéd 
ugyan azt mondja: „Ha husvét közel Gyümölcsol
tó Boldogasszony előtt esik, akkor Angliát nagy 
szerencsétlenség fenyegeti,“ de én pem hiszem e’ 
példabeszéd teljesültét.“ Beszédét a’ dissenterekhez 
intézett felszólítással, hogy Wilkseik és Burnetteik 
ki iré seregeljenek, fejezé-be O’ Connell a’ szám as 
gyülekezet harsány rivaja közt.

V londoni udvari újság szeriat G. Edgctrmbe 
úr, a’ flórénzai követség titoknoka, a’ schweizi

követséghez, ennek titoknoka pedig, C. F. Wil- 
mot ú r , a’ florenzaihoz tétetett-át. R. Doherty al
ezredes Sierra Leona főkapitányává ’s helytartójá
vá neveztetett.

FK A N CZLA O RSZÁ G.
Arago úr a’ követkamara mart. 23ki ülésében 

a1 másodoktatási törvény vitatásakor gáncsoló , 
mint említettük, hogy a’ királyi collegiumokban 
igen sok latin és görög, a’ szükséges tudományok
ból pedig kevés tanítatik, s ezt legalább a’ közsé
gi oskolákban megváltoztatni, és a’ két hóit nyelv 
helyett a’ franczia és még egy más élő nyelxet 
(Perpignanban a’ spanyolt, Havreban az angolt, 
Besan^onban a' németet) taníttatni kiváná. „Azt 
mondták , így folytatá beszédét, hogy collegiumink- 
ban a’ latin ’s görög nyelvnek főnyelvnek kell len
ni. Mit! Racine, Feneion, Boileau, Corneille, 
Bossvet, Moliére, a’ halhatatlan, nem képesek-e 
szellemünket ’s szívünket mívelni ? Kn pedig azt ál
lítom, hogy az ifjúság képzésére semmi se alkalma
sabb, mint e’ halhatatlan írók olvasása és tanulása. 
Latin ’s görög nyelv nélkül, mondják, nem fej- 
lik-ki az értelem. Van egy dicső nevű férfi, ki la
tinul nem értett — ez az, ki St. Helénán liolt- 
meg (nagy figyelem.) Megengedik nekem az urak, 
hogy e’ férfinak igen kifejlett értelme volt. Naj>o- 
leon franczia irók olvasása által képezte-ki magát, 
mellyekből gyakran helyeket mondott-el könyv 
nélkül. Görög ’s latin nyelv nélkül, mondják, csak 
középszerű Íróink lesznek. Beranger pedig nem ért 
latinúl, ’s XIV. Lajos korából több írókat is említ
hetnék , kik ez esetben vannak Menjünk Angliába. 
Shakspeare, uraim, Shakspeare, e’ halhatatlan ge
nie, nem tudta e’ nyelvet. Nem nevetségesen hang- 
zanék e , ha valaki azt állítaná, hogy Lafontaine 
nem írhat meséket, mert nem érti Phaedrust! Ki
csoda a’ mi legjobb prosa-irónk ? Egy asszony^ pe
dig nő-intézetinkben sem görögöt sem latint'nem 
tanítanak. (George Sand név alatt Dudevant asz- 
szony ír.) A’ nyelvek tanulása, állítják, jobban 
megfelel a’gyermekek fel foghatóságának, mint más 
tudományok tanulása. Korán se. A’ grammatika te
mérdek elvont tanulmányi szabályokból áll, niel- 
lyek nehezebbek a’ geometria elemeinél Én azt ál
lítom , hogy a’ gyermek tehetségeit nem kell egé
szen a’ régi nyelvek tanulásával kifárasztani. Azt 
nem mondom, hogy a’ görög ’s latin nyelv számű
zessék : hanem csak a z t , hogy nem elkcriiJhetlen.

A’ követkamara mart. 28ki ülésében azon vi
tatkozott , előterjessze-e a’ kormány az algíri ügyet 
illető irományokat. Mólé gr. úgy vélekedők, hogy 
némelly irományokat lehet közleni a’ biztossággal, 
de a’ kamarával nem , mert ez nem fogná titokban 
tartani (morgás a1 bal oldalon.) Laffitle úr ezt a ka-
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mara joga sértésének nyilatkoztatá; inert az ellen
ző tagok kizárattak a’ biztosságból, ’s a' szavazat
ról semmit sem tudhatnak. A’ biztosság, úgy mond, 
megítélte Fraricziaorszagnak egy marsaiét. (Köz
beszólás. Az elnök : Erre nincs joga a' kamarának.) 
Tudom, de az igaz, hogy egy marsai rágalmazta
to k , ügyessége ’s őszintesége sértetett (morgás a’ 
középben) és azon irományokat nem akarják elő
terjeszteni , mellyeken e’ rágalom alapítaték. Gui
zot úr. A'kormánynak mindig joga volt, bizonyos 
irományokat megtagadni. Garnier - Pagés ú r : Mi 
nem lehetünk politikai heioták; inkább mondják 
a z t, hogy ha a' biztosság egy pénzügyi törvényt jó
váhagyott, nekünk az ő szavára el kell fogadnunk. 
Én a’ kormány érdekeért kivánom az irományok 
előterjesztését ( kaczaj ). Mi értesíttetni akarunk, 
mert ehez jogunk van. Clauzel marsai: Én nem 
ellenzem, sőt kivánom az irományok előterjessz lé
sét. Parancsnokság nekem nem kell, de a’ kama
rák és honom előtti tekintetre szükségem van (tet
szés). Hat nap alatt Bonéból Constantinében lettem 
volna, ha akadályok nem gátiának , mellyeket sen 
ki sem háríthatott-ei. Máskor nem a‘ Constantinébe 
indított, hanem onnan visszahozott sereggel is be
ment volna Constantinébe egy ügyes és tapasztalt 
vezér, s ezen vezér (ezt erős hangon mondá a’ 
marsai) én vagyok (mozgás, bravo!) íVm szegü
lök ellen az irományok előterjesztésének. (Néhány 
követ: Kívánja hát az úr). Igenis kivánom. De- 
mar^ay generál is az előterjesztés mellett szólt. So
kat nyernének , úgy mond, az urak,* ha keve
sebb titkaik volnának; mert az őszinte férfiak
tól tiszteltemének. Az elnök különbséget tőn 
a’ kamara levéltárában lévő irónián} ok és a’ mi
nisterek meghitt közleményeinek élőadása közt, ’s 
itt a’ szavazásnak nem látá helyét. Odilon - Barrot 
úr: A* melly iromány a’ biztosság kezébe jö tt, az 
már az egész kamaráé;) pénzügyi kérdésben nem 
a’ kormány kényétől függ a’ felelés, vagy nem fe
lelés. Salvandy úr tagadá, hogy a’ kamarának jo
ga volna minden nemű közleményt előkivánni. 
Mercier és Laffitte uu. forma szerint inditványt tet
tek a’ biztossági tudósításban említett minden iro
mányok előterjesztése iránt, mit a’ kamara csak
nem egyező akarattal meghatározott. — Thias ge
nerál, mint újonnan választott követ, felfogadtat
ván, balról fogott helyet a’ legszélső padokon. — 
Bignon úr tudósítást tőn az 1834ki számadások be
végzéséről.— Ezután a’ másodoktatás eránti tör
vényjavaslat vitatása folytatott. Persií úr, igazság- 
nünister, felvilágosításokat adott a’ kisebb semi- 
uariumokról, nevezetesen hogy a’ püspökök cjlen- 
zik a’ rendszabályt, miként a’ 14 éves nevendéke- 
ket már papi ruhába kell öltöztetni, és hogy az

oktatás a’ papi seminariumokban nincs ellenőrség
alatt.

A’ követkamara mart. 29ki ülésében a’ má
sodoktatás eránti törvényjavaslatot 161 szózattal 
13*2 ellen fogadta. Ezután a’ tengerészeire 3 mii. 
900 ezerfr. rendkivüli költséget adott. Az 1836ki 
osztályból 80 ezer újoncz kiállításában és az érseki 
palota telkének, bizonyos feltételek alatt, Paris vá
ros részére átengedésében, megegyezett.

A* ministeri lapok éppen olly kevéssé titkol
ják a’ kabinetben uralkodó véleményi meghasonlást, 
mint az ellenző lapok. A’Journal des Débats ugyan 
csak annyit mond, hogy az oppositio öröme meg
taníthatja a’ ministereket a rra , milly szükséges le
gyen az egyetértés; de a1 Journal de Paris az ok
ból , hogy Francziaország illőleg kormányoztassék, 
Sonlt marsait és Montalivet urat belépésre, Mólé 
urat maradásra szóllítja-fel. Az oppositio Ítéletét a’ 
Monde lap eme nyilatkozásából láthatni: A’ minis
teri krisis folyvást ta rt; a’ két versenytárs perel; 
egyik az elnökséget megtartani, másik elvenni akar
ja. Mondják , hogy tegnap már megbékültek, de a’ 
vita már messzire menvén, a’ megbékülés csak 
fegyverszünet lehet; azt is mondják , hogy nyolcz 
nap engedtetett nekik névjegyzékök elkészítésére. 
Egyedül Gasparin úr kilépése látszik bizonyosnak, 
kit majd Bemard generál is követend; de ezek 
nem politikai ministerek, ’s ezzel még nem leend 
a’ kérdés eldöntve, a szabadságra nézve kedvező- 
leg nem is fog eldöntetni. E1 krisisnek csak a’ sta
tushatalom leghévebh barátai közt van jelentősége, 
kik a’ czél iráni egyet értenek, csak az eszközök 
iránt nem ; és így a’ ministeri változás csak forma 
változtatása lenne, de azért még is a’ köz véle
mény eránti hódolat és megbukás meg vallása tűn
ne!.-ki belőle.

A’ könyvirói tulajdon eránti biztosság már a’ 
ministerium elibe terjesztette véleményét, ’s javas
lata az, hogy az íróknak, mivészeknek ’stb. kik
nek munkáji nyomtatás által bocsátatnak közre, 
ezekhez 50 évi, vagy a’ környületekhez képest 
holtiglani sajáti jog engedtessék, ’s ez 20 évre a’ 
végrendelet nélküli örökösöknek is átadassék. A’ 
sokféle javaslatok hosszas vitatásra fognak alkal
mat nyújtani, ha azokat a’ kormány a’ kamarák 
elibe terjesztendi.

Cherbourgban közelebb egy dísz jelekkel éke
sített Leblanc de Moure nevű ember jelent-meg, mint 
főrendőri felügyelő, a’ belső minister megbízó le
vele mellett, a’ vámhivatalok vizsgálásával megbíz
va ; pontosan megszemlélte az intézeteket, Ígére
teket tőn a’ tiszteknek fényes hivatalok irán t, ’s 
hitvesével együtt nagy tisztelettel fogadra*ott. De 
visszatértekor irren szemébe tout a* roedr r-égnek,
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melly benne egy Brcstből elillant Buret nevű gálya
rabra ismert, ’s tétovázás nélkül elfogta. Ez eset
ben legnevezetesb az, hogy a1 belső ministerium 
megbízó levele valódi, ’s a’ ravasz ezt is megtudta 
csalni.

A’ Moniteur szerint, Rossi professor elnöksé
ge alatt, egy tudós választványra bízatott czélszerü 
eszközök javaslása, mellj ek által a’ franczia kor
mány és schweizi szövetség közt Cellard nevű fran
czia kereskedők erdejinek lefoglalása iránt fenfor- 
gó nehézségek elhárítathasanak.

Bizonyosnak látszik, úgy mond a’ Journal des 
Debats, hogy m a, (mart. 31kén) a’ külső ministe- 
riumhoz Beilinből egy hírnök tudósítást hozott, 
miként Orleans hg. házassága, Helena Luisa Ersé- 
bet Mecklenburg- Schwerini hgasszonnyal, megvan 
határozva.

Clauzel marsai röpkeirata ismét hazugsággal 
vádoltatik Jouannin ú r, keleti njelv-tolmácsnak 
következő levelében: „Clauzel marsai röpkeiratá
ban a’ TIemecenben vett adóról előadott dolgok hi
hetőleg meg fognak czáfoltatni a’ kamarában; de 
azoknak egyike által, mellj be marsai úr engem is 
bekever, kénvszeríttetem a1 dolgot maga igaz fé
nyében tüntetni-elő. 1836aug. 29. hívattatám, hogy 
Baude, Chasseloup és Jouvencel uu. előtt három tle- 
meceni lakos nyilatkozását hallgatnám-ki. Ezeknek, 
megvallom, mondtam, hogj7 bátran beszéljenek, 
mert rajtok félelmet vettem észre, 's csak barátsá
gos és megnyugtató szavakkal oszlathattam-el. Val
lomásuk híven iratott-be az aug. 29kijegyző könyv
be , ’s a’ panaszkodók nyelvére is lefordítatott, 
hogy tudnák, mit írtak-alá. Mindenre, mi becsüle
tes ember előtt legszentebb, állítom, hogy Baude 
ú r , miután meghalló a’ panaszkodók nyilatkozását, 
az általuk fizetett adóról, nem tudakozó őket e’feé- 
pen : „Hát a’ marsainak mennyit fizettek í “ Mar
sai úr állítja, hagy én nem értem az arab nyelvet. 
Itt nincs helye e’ tárgyról vele versengenem. Hogy 
őt az említett njdlatkozás hű fordítása iránt meg
nyugtassam, csak azt jegyzem-meg, hogy a’ tleme- 
ceni lakosokkal török , és nem arab nj elven tör
tént a’ beszélgetés "

Lyonból írják, bőgj7 a’ nj7ers selyem árának 
le írá s a  már képessé teszi a’ gyárnokokat gj7áraik 
megindítására. A’ kormány parancsoló, hogy a’ ke- 
nyér nélküli munkások foglalatoskodtatására a’ vá
ros különféle részeit összekapcsoló földmunkák kez- 
dessenek-el. A’ kellemetlen idő megszűnte is eny
híti a’ szegények helyzetét.

GÖRÖGORSZÁG.
Mart. Skáról Münchenbe érkezett görögországi 

levelek szerint köz csendesség uralkodik mindenütt 
ez országban. Király Ő Felsége gyakran dolgozik

ministereivel, ’s az ország javát tárgyazó rendele
tek váratnak. Az ifjú királyné és körülte lévők, 
igen meg vannak elégedve új helyzetükkel. A’ Ba
jorországba haza tért tisztek ’s katonák közűi né- 
mellyek ismét visszaszándékoznak menni Görögor
szágba. — A’ kormányi lap mart. Íjén Otto király 
Ő Felségének Athénébe visszatérte után febr. 14- 
kén költ proclamatióját közli, melly lényegesen 
így szóll: Görögök! Kilcncz hónapi távoliét után 
ismét köztetek vagyok. Királynét hoztam nektek, 
új zálogát a’ nép eránti szeretetemnek, ’s kezessé
gét a1 boldogabb jövendőnek, mellyel nektek isten 
segedelmével készíteni, elhatározott akaratom. Mint 
én , úgy királji nőm is teljes bizodalmát helyezi 
hűségtekbe, nemes honszeretetekbe, melly erőt 
adott honotok lehetlennek látszó megszabadítására, 
’s vér és vagyon feláldozásával jobb jövendő készí
tésére, miről gondoskodni, leginkább engem illet. 
Örömmel látom Görögország előlépteit; sok elha
gyott föld mi vehetik; kereskedésünk a’ legtávolabbi 
tengerekig kiterjed; az oktatás több több világot’ 
áraszt; a’ rend, bátorság és törvénj7 eránti tiszte
let növekszik. E’ tudat és a’ ti hűségtek bizonysá
gai bizodalmát ébresztenek bennem, mellyre nekem, 
Görögország áldást hozó királyai sorában legelső
n ek , különösen szükségem van. A’ ti szeretetetek, 
a’ hatalmak barátságos jó akaratja és érzelmeim 
tisztasága által erosítetve, ’s istenben bízva, sem 
külső veszélytől, sem a’ belső meggondolatlan csá
bítás merészleteitől nem félek. Bízzatok bennem, 
mint én ti bennetek, úgy a’ jólét ’s szellemi mi
vel tség folyvást növekedni fog, ’s intézvén) eitek 
épülete szerencsés idomot nyerend.

TÖ RÖK ORSZÁG .
Konstantinápoli mart. 15ki tudósítások szerint 

a’ porta és orosz kormány közt 1831 ben kötött vám
árszabási egyezésnek ideje csak 1844ben fogna ki
telni , a’ porta kérésére mégis, niellj7 a' többi ha
talmakkal egy közönséges vám-árszabást akar ké
szíteni , önként elállóit tőle az orosz kormány, ’s 
ezzel a’ császár újabb bizonj7ságát adta a’ suhan 
eránti nagylelkű barátságának. — Tripolis helytar
tósága el vétetett Tahir basától, ’s Ferik Hassan 
basára bízatott. — Königsmark gr. burkus követ, 
ki szabadsággal utazik-el rövid időre, ma vett bú
csút a' sultantól, ’s Nischani Iftihar czímü ottoman 
briiliántos rendel ajándéíkoztatott-meg általa; Wag
ner követségi titoknok és Stiepovich első tolmács 
is e’ rend díszjeleit kapták, de nem olly gazdagon, 
mint a’ gr.

BELGIUM.
Brüsseli mart. 21 ki tudósítás szerint Ponthozi 

Vanderstraten úr ügyvivőnek neveztetet a’ stock
holmi és kopenhagai udvarokhoz.
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Napol mart. 2 1 kén. A’ gabona olcsó. A’ sza
bad bevitel Francziaországba nem valósul-meg; még 
ekkorig Amerikába se küldetett semmi is , hihető
leg az onnan érkezett nem igen jó hírek m iatt; el
lenben a1 varró selyemre nézve igen kedvezők az 
Uj-yorkból és az egyesült statusokból jött tudósítá
sok , ’s jó következményekhez adnak reményt. A* 
triesti és angol silány tudósítások az olajtól, igen 
károsan hatnak e’ czikkre; Gallipoliban most az ár 
leszállott. De minthogy a’ legutóbbi gőzhajó Mar- 
seilleből jó híreket hozott, javulást várhatni nem 
sokára. Mia’ gyapjukereskedést illeti, gyárnokaink, 
úgy látszik, arra határozták magukat, hogy ezután 
nagyobb meggondolással és csak úgy vásárlónak, 
ha jutalmas áron lehet A’ tavalyi gyapjú se jól 
mosva, se jól szárítva nem volt; árát még i$ né- 
melly új speculansok igen felverték, ’s mind ekko
rig sem szabadulhattak-meg tőle. A’ juhbirtokosak, 
hogy a’ nagy mennyiségben lévő régi gyapjú mel
lett tetemesen ne veszítsenek , a’ gyapjúval bánásra, 
’s mosásra ezután alkalmasint nagyobb gondot for- 
dítandnak.

De Sequeira professor híres festesz, ’s a’ mű
vészetek lissaboni akadémiájának elnöke, Romában 
életének 69ik évében, meghalálozott.

PORTIT G A LL LA.
Lissaboni mart. I9ki tudósítások szerint a’ cor- 

tcsben sokat lármáztak arról, hogy bizonyos angol 
hajó eleségmestere déli gyümölcsökkel rakott ládá
kat vitetett hajójára, ellenére a’ vámtörvényeknek. 
Ez Linnet postahajó v o lt, ’s Angliából visszatérte
kor két hétig letartóztatott; mart. I6kán lett vol
na a’ dolog eldöntendő, de a* bíró azt nyilatkoztató 
a' hajó tisztjeinek, hogy a’ kormánytól semmi köz
leményt sem kapott, ’s ezzel vége lón a’ lármás 
ügynek. Howard de Walden I. elégtételt kért azért, 
hogy az tngol nemzettel így bántak ez ügyben. 

SPA N Y O LO R SZÁ G .
Londoni hírlapok S. Sebastianból mart. 22ki 

tudósításokat vettek. Evans generál ismét síkra 
szállni készült; katonáji égnek a’ mart. löki vesz
teség megboszulásának vág) ától. Jaureguy (El Pas
tor) generál szigorúan nyomozza a’ spanyol ezre
desnek említett napi viseletét, ’s a’ szál ad ás félénk 
okozójit példásan megbüntetni szándékozik. Napi 
parancs jelent-meg , melly szerint a’ segédsereg két 
brigadára osztatik Chichester és Fitzgerald generá
lok parancsi alatt. FT rendelettől tetemes költség
kímélés váratik, mért így sok tisztek szükségtele
nekké lesznek, ’s elbocsátathatnak.

A’ Charte mart. 30kán s. sebastiani mart. 23- 
ki levelet közöl, melly szerint Espartero generál 
csakugyan visszavonult Bilbaóba, de nem valami

nagy csata következésében. Wylde ezredes, angol 
biztos, mart. 23ka estéjén Bilbaóba indult, Espar- 
terót a’ carlisták isméd megtámadására ösztönözni, 
kik mart. lOtől 17ig 2254 holtat és sebesültet, 
köztük 158 tisztet, vesztvén, szinte igen el van
nak csüggedve.

St. Jean de Liizből mart. 25kéről (a’ Messen- 
gerban) nagy havat és hideget írnak. A’ carlisták 
nem merik bántani Espartcrónak Elorrióba ’s Du- 
rangóban álló seregeit; maga e’ generál egy zászló- 
allyal Bilbaóba ment Seoane generállal értekezni. 
Négy carlista zászlóally mart. 22kén Lizazués Lar- 
rainzar közt megtámadta a’ franczia segédsereget; 
de ez csudálatra méltó vitézséggel állta-ki a’ meg
támadást , ’s utoljára visszaverte az ellenséget, 400- 
at leölvén, 8at és egy zászlót elfogván közüíe. A’ 
segédsereg egy kapitányt ’snyolez legényt vesztett, 
100 legény sebet kapott. Irribarren mart. 23kán visz- 
szatért Larrainzárba eleségért, az ellenség reggellől 
fogva egész estig szüntelen tüzelt rá , de ő nagy 
taientomot fejtett-ki seregének a’ járhatlan szoro
sokon vezérlésében , keveset vesztett, az ellenség
nek e’ napi vesztesége 900 holt, és 150 fogoly. 
Espartero megveretésének hite tökéletesen alapta
lan volt.

Madridból mart. 2ikén ezeket írják : Az észa
ki sereg munkálatinak megbukta nagy elrettenést 
okozott. Tudakozni kezdik m ár, mit használt az ed
dig iszonyú summákba került angol segédsereg. Yil- 
liers ú r, angol követ, ki a’ Maitland kapitány tisz
teletére adott lakomakor olly fentartá fejét, gon
dolkozóba esett. A’ ministerium nehezen maradhat- 
meg, mert önmagában is egyenetlenség uralkodik. 
Közelebb különös tanácskozás történt a’ cortesben, 
melly világosan mutatja zűrzavaros állapotunkat. 
Lopez, belső minister , kit az udvar nem kedveli, 
Carrasco követnek, nyilvános ülésben, azt vetésze
m ére, hogy ő a’ regens királyné csapodárja, mi 
különösen hangzott korona tanácsnokának szájából, 
kinek a’ regensné bizodalmát teljesen bírni kellene. 
Lopez és Carrasco közt, úgy hiszik, párviadalra 
kerülend a’ dolog Ebből ugyan semmi veszély sem 
fog következni, mert nálunk nincs rá példa, hogy 
a’ polititikai párviadalok, mellyeket a’ hónukba 
külföldről visszatért számüzöttek nem rég hoztak 
szokásba, csak egy karczolást is okoztak volna. 
Egy másik ministernek, Mendizabal úrnak is vol
tak már nehány illyes esetei, de fegyverül csak 
ököl szolgált, és pedig mindig ő ellene

Madridi mart. 23ki tudósítások szerint az el
lenző követek és nemzeti őrség, az ernanii szeren
csétlen csata miatt felírást készülnek beadni a’ mi
nisterium ellen. Alava tartomány választványa egy 

• felírásban Francziaország és Anglia egyenes avat-



( 240 )

kozását kívánatosnak nyilatkoztaié. Malaga, Bada
joz és Caches juntáji az alkotványi tervnek az 
1812ki alkotvány értelme szerinti változtatását 
kérték. Hasonló kívánságot hallani naponként Mad
rid új kávéházában. A’ ministeri változás bizonyos
nak tartatik.

N ÉM ETO RSZÁ G .
Lipcsei mart. 18ki levél szerint a’ Lipcse és 

Drcsda közti vasút építéséhez ismét nagy szorga
lommal hozzá fogtak. Jövő hónapban 6000 munkás 
fogaz egész útvonalon dolgozni; de most még csak 
3 órányi tért szándék elkészíteni séta-kocsizásra 
Lipcséből A’ munkások éjjel nappal foglalatoskod
n a k , ’s a’ Jubilatei vásárra már hihetőleg járható 
leszen az út Egy segéd út on nehány hét óta moz- 
gonyt készítenek, a’ földtömegek elhordására.

Himly udvari tanácsos ’s a’ göttingai egyetem
ben orvos tudomány tanítója, mart. ‘22kén magá
nos sétálás közben a’ Leine partján lelte halálát; hi
hetőleg önmagáról is megfeledkezve sétálván, a’ 
keskeny gyalogút veszélyét nem vette észre, ’s a’ 
vízbe esett, honnan halva húzatott-ki. 34 évig leg
híresebb tanítója volt e’ főoskolának, 's tanítás és 
Írás által maradandó érdemet szerze magának.

Braunschweig Magni-egyházából mart. I9kén 
orgona-zengés és éneklés közt vitettek-ki Schill 13 
bajnok társainak tetemei, kik Napoleon uralkodá
sa alatt 28 év előtt agyon lövettek, azon helyre, 
mellyen ki végeztetésük történt, ’s később emlék 
emeltetett. A’ gyász szekér előtt katonai liangász 
kar, utánna a’ tiszti kar Pückler ezredes vezérlése 
alatt, ki egyike volt Schill csoportjának ’s vagyo
nát és vérét áldozta-fel a’ német szabadságért, és 
több mint 30 ezer ember ment. Az emléknél a’ 
pap megáldotta a’ főidet ’s a’ koporsók katonai mu
zsika, éneklés és puska-ropogások közt eresztettek- 
le az emlék melletti sírokba, mellyeket a’ szüzek 
borostyánkoszorúkkal ékesítettek. Pückler ezredes 
rövid, erőteli szavakkal nyilatkoztató érzeteit, mel- 
lyek keblét, bajtársai tettének illy méltánylására, 
hevíték. Az emlékkuvön egy vas kereszt van bo
rostyánkoszorúval , ’s egyik oldalán e’ szavakat ol
vashatni: „Ó k a’ német szabadságért v í v t a k a ’ 
másikon pedig ezeket: „Béke hamvaiknak, örök 
idv leiköknek.“

AM ERIK A .
A’ jamaicai posta, mond a’ Standard, az ör

vendetes hírt hozta Uj Granadából, hogy az angol 
kormány követelésének tökéletesen elég tétetett. 
Bussell úr szabadön bocsátatott, az 1090 ft. stg. I 
kárpótlás lefizettetett, a’ bírák ’s tisztviselők, kik |

őt börtönbe zárák, elm ozdítalak; a’ respublika 
kormánya továbbá bocsánatot kért a’ britt lobogó 
megsértéséért. Carthagenában nagy örömet szült a’ 
viszálkodás elcsilapítása, sőt Jamaicában i s , hova 
Wasp angol brigg vitte e’ tudósítást. A’ bíró, ki 
Russell urat megítélte, 6000, az alcalde pedig, ki 
őt megverte, 5000 dollárnyi birsággal lakolt. Rus
sell úr Madagascar hajón utazott-el Carlhagenából. 
Turner ú r, Carthagenában britt főconsul, megholt. 
Egy franczia hajó, melly az ostromzárt megszegni 
próbálta, egy britt hadi hajó által letartóztatott, ’s 
az ostromzári hajósereg kevéssel az iigy elintézése 
előtt még egy granadai hajót is elfogott.

Washingtonból febr. 21 kén költ levél, a’ Ti- 
mesben, állítja, hogy az egyesült statusok és Me
xico közt nem fog háborúra kerülni a’ dolog, ’s 
Jackson utolsó félháborus üzenete csak eilobbant 
lövés volt. Texasból nincsenek újabb tudósítások. 
Van Buren ú r, mint gyanítják, mart. 4kén, prae- 
sidenségének első napján, következőleg alkotandja 
kabinetjét: Forsyth úr külső ügyek statustitoknoka, 
Woodberry úr pénzügyi minister, és Kendall úr 
főpostamester, megmaradnak; a’ hadministeriuni 
J. R. Poinsett úrnak , déli Carolinából, van szánva. 
Dickenson úr helyett tengeri ministernek Mühlen- 
burg urat, Pennsylvania követét, emlegetik, de ez 
nem egészen bizonyos.

Ez előtt néhány nappal hírlefék, monda’ Sun, 
hogy S. Domingóban lázadás ütött-ki; azonban ez , 
úgy látszik, sokkal csekélyebb volt, mint eleinte 
áitték, ’s hogy hamar és igen kis bajjal elnyoma
tott, Hayti praesidensének, Boyernek, következő 
proclamátiójából láthatni: „Haytibeliek! Cap Hayti 
(hajdan Cap Franpais) városban, a’ legnagyobb csend 
és bátorság közepette, zendülés ütött-ki. Isidore 
Gabriele, a’ lovas karabélyosok ezredese, kit a’ 
kormány kegyének jeleivel tetézett, és a’ ki eránt 
bizodalmám\t olly sokszor bizonyítottam, a’ paran- 
csi alatt |evő seregcsapatnak egy részével, melly az 
ő gonosz tettébe elegyedett, a’ lázadás zászlóját 
emel te-fel, ’s Cap Hayti fegyvertárát elfoglalta. De 
a’ gyalázatos felségbántás legelső je lére , az eskft- 
jökhöz és becsületükhöz hú nemzeti őrök és többi 
rendes seregcsapatok, Leo generál alatt, mindjárt 
összegyűltek, ’s „vive la Republique! vive le pré- 
sident de Hayti I“ kiáltozással nyomultak a’ láza
dók ellen. A’ fegyvertár bayonnéttel ismét vissza- 
vétetett, ’s az áruló Isidore, bűntársaival együtt, 
futásban kereste m°nedékét.“ A’ proclamatio a’ se-- 
regcsapatoknak mondott köszönettel, és az egész 
szigetben uralkodó rend dicséretével rekesztetik-be.

Kiadja K u l t  s á r  A. — Szerkezted G ál v á c sy . Zöldkertutoza 498 s*.
Nyomtat fa Tír a t  t n e r  - K á t  oJ y i 9 Urak’ útezája 6.12 .  s z á m  alatt*
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P esten :  Eggenberger; Dehreczenben  Csáthy; A radon  Bettelheim; 
S z. F ejerváron  Rader; K olosvárott Tilsch —  ’s a’ t. Könyvár ősök

nél megszerezhető;

- A G A K  Á S Z  A T  R ÓL,
irta P á lin ká s Sámuel.

Velin papiroson, csinos borítékkal 30 kr. ezüstpénz.

( I )  Tekintetes nemes 'Pest vármegye 
R endei, folyó Sz. György hava 5kén tarto tt 
közgyűlésükben, a’ pesti magyar színház bér
be adására újabb határnapul folyó évi Pünkösd 
hava lső napját tűzték ki. Mi is ezennel olly 
hozzáadással tétetik közhírré : hogy a’ vállalat 
feltételei azalulirtnál akár mikor megláthatok; 
egyéhiránt, kik e’ tárgyban előbb is értekezni 
k ivannak , leveleiket a’ tisztelt megye másod 
Alispányához tekintetes bernátfalvi Földváry  
Gábor úrhoz intézni ne terheltcssenek. Költ 
Pesten, április lükén 1837.

N tjáry P á l  m. k, 
ts ns Pest vgye Aljegyzője. (3)

(1) Egy született angol, ki anya-
nyelvén tisztán beszél és ír, ’s ki Olaszország
ban több esztendeig volt tartózkodása után az 
olasz nyelvet is m egtanulta, kívánná magát 
valamelly uraságnál falura néhány hónapig le
kötelezni. Bérmentés leveleket lehet iránta 
küldeni Tom ala  szépműáros úrhoz Pestre. (2)

(3) Alólirt bátorkodik újra figyelmezte
tést tenni, Hazánk több vidékein, és leginkább 
Komárom és Székes Fejér vármegyék ’s Pan- 
csova tájékán találtató következő két madárfaj 
iránt: 1. Bibor-gém  (ardea purpurea Lin. Pur- 
pur-Recher), köz neyefosó-gém , leginkább talál
ta ik  a’ pocsojás vagy mocsáros helyeken; feje tete
jén vagyis búbján szemlé hető 2-— 3 szál szép,egye
nesen felnyúló, fekete toll, mellynek hosszasá
ga legalább negyedrész rőfnyi. 2. Vak - varjú- 
gém  (ardea ny< ticorax Lin. N ach t-Rohrdrom- 
mel). Ez leginkább folyók mellett topolya fákon 
látható, 's megismerhető szörnyű kiáltásáról; 
önnek feje’ búbján szinte negyedrész rufny i 
hosszaságu r 4— 5 szál fejér toll találtatik. Ké- 

Elsó /élesztendő. 1837.

retnek általam a' vadászatban gyönyörködő ha
zafi urak e’ madarak’ tollai’ megszerzése végett, 
mellyeket én tőlök megvásárlani mindenkor kész 
vagyok, K o styá l A d ó m ,

pesti polgár és férfi szabó mester. (3)

(2) Vatta és paplan - gyári je
lentés. Alúlj egyzettnek szerencséje vagyon 
ezennel jelenteni, hogy ő Szegeden egy v a tta  és 
paplan-gyárt állitott-fel légyen ; ajánlja az ő 
készítményeit, úgymint: különféle nehézségű 
vattáját, mindenféle nagyságú selyem és czicz 
paplanjait a’ legolcsóbb áron. — Raktára va
gyon t. Vőber György tanácsbeli ur házában r 
a’ Ferencz-piaczon 87dik szám alatt. Költ Sze
geden , April’ hónapban 1837.

K onrád  K e re sz té ly , 
vatta és paplan-gyár tulajdonos. (3)

( l )  A’ nagyméltóságu magyar királyi ud
vari Kamarának rendeléséből közhírré té te tik , 
hogy az esztergomi érsekséghez tartozandó, és 
ugyan az esztergomi uradalomban fekvő — alól 
nevezett farakhely eken, külön nem ű ölfa, jele
sen pedig:

Kemenczén 268 | öl bikfa.
Kovács-Patakban 27 61 cserfa, 151 öl tölgy

fa , 58 öl bikfa, 1 | öl tőkefa.
A1 lelédi-hidnál 2 8 | öl cserfa, 10 öl tölgy

fa, 330 Öl bikfa.
Szobon 76 öl bikfa, 10 öl tőkefa.
Nyerges-Ljfalun 15 | öl cserfa, 2 7 | öl tölgy

fa , 2 9 J | öl gömbölüfa, 52J öl tőkefa.
Süllőn 11J öl cserfa, 89 öl tölgyfa, 55 

öl bikfa, 59 öl gömbölüfa, 20 öl tőkefa. —  
OszAcsen 1585 ölek felállítva vannak, és nyil
vános árverés utján a’ legtöbbet Ígérőnek min
gy ái ti készpénzbeli fizetés mellett el-adattatni’
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fognak, melly árverésre -következő helyek és 
napok meghatározta!nak , és ugyan: ,

Kemcnczén, e’ folyó esztendőnek Ápri
lis 19ke az oda való bikfára nézve.

A’ IéíedVíiidnal, Április 20ka — a’ közel 
egymáshoz fekvő — Kovács-Pataki, úgy a' Le- 
lédi-hidnál, és Szobi farakhelyeken fölül jegy
zett ölfára — és

Nyerges - Újfalun , Április 27ke —- mind 
Siittőn, mind Nyerges-Újfalun öszverakott ölfá
ra való nézve.

A1 * * * * * * * kik teliát ezen ölfából venni kíván
nak, azok — hogy a’ megvevés esetére, a’ fát 
azonnal által is adni lehessen, elegendő pénzzel 
ellátva fölül kitett helyeken és napokon az ár
verésre megjelenni ne terheltessenek.

A’ fát mindég — és még az árverés nap
ján is jókor, a’ nevezett farakhelyeken meg
tekinteni és vizsgálni lehet, mert közel esnek 
egymáshoz. Költ Esztergomban, marczius 1S- 
kán 1837dik esztendőben. (3)

(1) Gabona eladás. Tettes ns Bara
nya vármegyében kebelezett, és az egyházi ér
tékhez tartozó tettes Yaiszlói uradalom részé
ről h irdettetik: hogy folyó 1837dik esztendei 
Május hónapnak 8dik napján Yaiszló mezővá
rosában, az uradalmi magtárban reggeli 10 óra
kor tartandó árverés által

1,700 pozsonyi mérő ó tisztabuza.
7 2 1 3 pozs. mérő utolsó termés tisztabuza.
4 1 6 | pozs, mérő kétszeres búza, és
53i°pozs mérő rozs a’ legtöbbet ígérőknek 

el-fog adatni.
Melly árverésre a" venni szándékozók ezzel 

meghivatnak olly utasítással, hogy a’ velőnek 
minden általa megvett gabonáért pozs. mérőn
ként 30 krokat vcz. óvalompénz fejében letenni, 
és a’ felsőbbi jóváhagyást bévárni kelletik. 
Költ Yaiszlón, Marczius 30kán 1837.

uradalm i T isztség  által. (3)

( i )  Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gyar királyi udvari kincstári Tanácsnak költ
intézete következésében közhírré bocsátatik:
hogy a1 Tiszán-inneni koronái szabados kerület
ben fekvő Vlartonyosi 605\ 9̂ ,  Zentai
Földvári lp ig V Ä , és Sz. Tamási 785££5 hol
dakból álló külső, ezenkívül Zenta mezőváro
sában fekvő Ada mezővárosában
—- Moholy helységben 2 — Ú Becse mezővá
rosában 4 2̂ 2^77 — Földvár helységében
és Sz. Tamás helységében fekvő ]2\%o holdak

ból álló belső k iráb i físcalís telkek, nem külön
ben az 0 - Becsei határban felnő 1 , és
124,2200 d  cl holdakból álló külső basunneri.ti 
telkek, a’ folyó esztendei Sz Iván havának 21- 
dik napján azO Becsei kincstári tiszttartóságoál 
tartandó árverés utján a folyó év i Sz. Andráshó1 
lsőjétől fogva hat esztendőre kibéreltelnek. Az 
ebben részt venni kívánók a’ fent kitett helyen 
és napon végrehajtandó árveréshez elegendő bá
natpénzzel ellátva olly' hozzáadással megbivat- 
n a k , hogy az ebbeli árverési feltételek az emlí
tett tiszttartóságnál előleg is közöltethetnek. 
Költ Budán, aprif 6kán 1837. (3)

( t )  Hirdetmény, a’ nagyméltóságu
magyar királyi udvari Kamara' rendeléséből 
ezennel közhírré tétetik : hogy szabad királyi 
Kassa városához tartozó némelly királyi hasz
nálatai, — m ellyekntk szerződései csak fo
lyó 1837. esztendei October utolsó napjáig ta r
tanak — e* következő móddal bérbe fognak 
ad atn i, úgym int: Berki helységben az ura
dalmi földek hat egymásután következő esz
tendőre , a’ Szent-Iványi lisztes malmok, nem 
különben a ’városi belső malomnál lévő korcs
m ák , bárom esztendőre; ezekre nézve az 
árverés napja folyó esztendei Junius Okára; 
továbbá az élesítő, tisztitó és kalló malmokra, 
ugl’szinte a’ torony és kávéház alatt lévő hol
tok, és a’ lőcsei háznak bérbe adandó bátitlsó 
alkalmatosságokra pedig folyó év Julius Iső 
napja rendeltetett, melly napokra a bérbe 
venni kívánók a' fentnevezett városházánál, 
szokott reggeli órákban szükséges bánat pénz
zel elkészülve, megbivattainak Költ Budán, 
marczius 30kán 1837. (3)

(2) Árverési hirdetmény, a* nagy- - 
méltóságú kir. magyar udv. Kamara1 rendelé
séből, Liptó megyében kebelezett Lykavai kir. 
kam. uradalom1 következő kir. haszonvételei f. 
e. november Íjétól három egymásután követke
ző évre, tehát 1840. évi October utoljáig, f. évi 
május 8kán a1 Rosenbergi urad. kastélyban dél
előtti 9 órakor tartandó nyilvános árverés utján, 
a1 legtöbbet Ígérőnek bérbe fognak adatni: 

Vendéglők s korcsmák.
IszÖr A1 vendéglő 's korcsma Gombáson, 

Husvágási joggal, 6 í0  O  ölnyi kerttel ’s 23 
hold 486 □  ölnyi szántófölddel.

2szor A1 vendéglő ’s korcsma Lykaván, 
szabad husvágási joggal, ’s 4 hold 311 E l öinyi^ 
kerti 's szántóföldekkel.
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3szor A’ vendéglő ’s korcsma Liszkován, 

7 hold 600 n  ölnyi kerti ’s szántóföldekkel*
4szer Sztankován a’ korcsma, 486 E l öl

nyi kerttel ’s 7 hold 806 El ölii) i szántófölddel*
5ször Sosson a korcsma, szabad husvágá- 

si joggal, 325 El Ölnyi kerttel.
6szor Rosenbergán a’ vághid melletti ven

déglő, husvágá i joggal, 1 hold kerti, 42 hold 
szántó és 1 hold 1050 □  ölnyi kaszáló földdel.

7$zer Szokolíson a' korcsma, luisvágási 
foggal, 325 O  öln>i kerttel ’s 6 hold 1132 O  
ölnyi szántófölddel.

8szor Lucskán a1 fiirdő, korcsmával, 750 
E l ölnyi kerttel, 2568 □  ölnyi szántófölddel’s 
17550 □  ölnyi kaszálóval.

9szer Rosenbergán a’ kastélyi korcsm a, 
325 El ölnyi kerttel.

lOszer Felső-Revuczán a1 korcsma, 52 hold 
487 D  ölnyi szántófölddel ’s 31 hold 975 O  öl
nyi kaszálóval.

IIszer Alsó-Revuczán a’ korcsma, husvá- 
gási joggal.

I2szer Közép-Revuczán a’ korcsma.
13szor — 17szer Luzsnán, Szjelniczán, Ilr- 

boltován, Sz. Marián, Lucskán a’ bormérési jog.
ISs/.or Sz. Mártonon a’ bormérési jo g , 1 

hold 618 O  ölnyi szántófölddel.
M a l m o k .

1 Őszei Lubochuán egy kétkerekű malom, 
486 El Ölnyi kerttel 3 bold 320 □  ölnyi szán
tófölddel s 5 bőid 318 G  Ölnyi réttel.

20szor Ilrboltován egy malom, 650 El öl
nyi kerttel.

21szer Kissbobróczon a1 malmot szerződés 
szerint a’ község bírja.

22szer Lykaván egy kétkerekű malom, 1 
hold kerttel.

23szpr Podparacskán egy kétkerekű ma
lom , 1 hold 750 E l Ölnyi kerttel.

24szer Lucskán egy kétkerekű malom, 162 
Q  Ölnyi kerttel, 485 E2 ölnyi szántófölddel ’s 
1 hold kaszálóval*

25ször Qszadáh egy olaj ’s egy őrlő ma
lom, az előbbi két kőre , 650 □  ölnyi réttel.

26szor Pálfalván a’ malmot szerződés sze
rint a’ község birja.

27szer Felső- ’s Közép-Revuczán 2 malom 
4 k ő re , posztósimitóval, 3 olaj matom, ’s két 
holdnyi kerttel.

28szor Rosenbergán egy malom két kőre, 
300 □  ölnyi kerttel.

29szer Sossován egy malom, J 298 E l öl
nyi szántófölddel, ’s 1 hold 162 E l ölnyi ka
szálóval.

30szor Szokolcson egy malom, 300 □  öl
nyi kerttel, ’s 1 hold 50 El ölnyi szántófölddel.

31szer — 3*zszer Ilrboltován ’s Lykaukán 
egy egy olaj malom.

33szor Luzsnán egy kétkerekű malom. 
34szer Luzsnán egy posztósimitó malom. 

Összes k ir . haszonvételek .
35szür — 37szer Kissbobroczon , Pálfal

ván ’s Tarnóczon.
38szor Szokolcson a’ partjog.

K a s z á l ó k .
39szer Studnicsna nevű rét.
40szer A’ pilnai rét.
41szer Ribnik nevű kaszáló lső fele. 
42szer Ribnik nevű kaszáló 2dik fele.

H a v a s o k .
43szor Prassiván.
44szer Kis-Rakitován.
45ször Holiczán, Sturccz mellett, ’s Cser» 

na-Magurkán.
46szor Szmrekovicza, Csucsorednik ’s Osz- 

nicza havasok fele.
47szer Dvoriszkón.
48szor Magurán, Luzsna mellett*
49szer Nagy-Rakitován.
50szer Babán
5 (szer Szoliszkón, Holisza mellett.
52szer Handlárka-Hopkován.
53szor Cserni-Kamenon.
54szer Lopusnán.
55ször — 60szor Prassniczán, Knizsnán, 

PIoszka-Revucsanszkán, Polna-Magurkán, Kla- 
kán és Zvolenon.

61 szer Szmrekovicza, Csucsorednik, Os- 
nicza ’s Dvoriszko havasok felét.

H a l á s z a t .
62szer Vág folyam lső osztrlyaBaráthegyig. 
63szor — —  2dik — Ribárpoteig.
64szcr — — 3dik — Bisztróig.
65ször — — 4dik’s 5dik — Árváig.
66szor Sossovecz ’s Lubochna patakokban. 
67szer Szeszterecz ’s Vág folyamokban Sz. 

Máriánál.
68szor A’ Szokolcsai patakban.
69szer — 70szer A’ revuczai ’s lifzsnai 

patakokban.
71 szer A’ lykavai folyamban.
72szfer A’ lucskai patakban.

V a d á s z a t .
73szor A’ lypcsei erdőkben.

Husvágást jog .
7iszer Német-Lipcsén.



X  0  X
Bérleni kívánók tehát a’ fent kitett napon 

’s helyen, a’ szükséges bánatpénzzel ellátva , 
megjelenni hivatalosak. Az árverési föltételek 
Hradekon az igazgató, Rosenbergán pedig a’ 
gazdasági tisztségnél megtekinthetők. Költ Bu
dán , aprif Íjén 1837. (3)

(3) Értesítés. A 'királyi magyar pesti 
tudományi Egyetemhez tartozó D una-F ö ld 
vári uradalom részéről közhírül té te tik , hogy 
ugyan D. Földvár mezővárosában gyakorlandó 
bor és pálinka mérés jussa, a’ főméit, m. kirá
lyi Helytartó Tanácsnak jóvá hagyása után 6 
egymásután következő esztendőre, és 4 hónap
ra folyó esztendei jtinius hónapnak első «apjától 
kezdve; és pedig az uradalmi Földvári nagy 
vendégfogadóban, és az úgy nevezett rózsa ma
jo r, és a’ felsőbb malmoknál lévő csárdában 
egész esztendőn, az azoktól járó hasznokkal 
együtt, a’ vásári czédula- házban csak egyedül 
vásátkor, más helyeken pedig bent a1 városban 
Szent Mihály naptól, Sz. György napig csak pá
linkát, Sz. György naptól pedig Szent Mihály 
napig bort és pálinkát annyi csapházakban, a’ 
mennyit ón haszna, és a’ városnak kiterjedése 
kíván , az árendásnak általadatik ; úgy szintén 
általadja esztendőnként a’ Földvári dézma-bor 
járandóságát, mellynek akójáért 1 for 15 kr. 
pengő pénzben az árendás az uradalomnak fizet
ni tartozik ; nem kiilömben a Földvár mező
városában felállítandó úgy nevezett zsidó kony
h á t , mellyben kospr-bort az árendás egész esz
tendő lefolyta alatt mérethet, azon kívül áltaí- 
adatnak használás végett az uradalmi két pin- 
czék , prés - házakkal és azokhoz tartozó eszkö
zökkel. — Azok tehát, kik ezen árverésben ré
szesülni kívánnak, 605 fon p. p. bánatpénzzel 
ellátva, a1 D. Földvári uradalom irószobájában 
folyó esztendő Május hónapnak 1 -ső napján szo
kott reggeli órákban tartandó licitatióra hivata
losok. Költ D . Földváron , marczius 29dikén 
1837. (3 )

(3) Hirdetmény. A1 királyi magyar 
pesti Egyetemhez tartozó D una-Földvár me
zővárosában a* Földvári szigetnél lévő Dunában
a’ viza halászat 1837dik esztendő november hó
napnak első napjától kezdve egymásután követ
kező 3 esztendőre folyó esztendő május hónap
nak első napján, az uradalmi irószobában szo
kott reggeli órákban tartandó árverés utján
árendába adatik. Az ezen halászatot kibérleni 
kívánók 13 for. p. p. bánatpénzzel ellátva meg

jelenni hivatalosok. Költ D. Földvárolf, mar
czius 29kén 1837. (3)

(3) T in ó k  és ü szők  eladása.
Báró Podmaniczky famíliának Tisza - Földvári 
uradalmában nevelt nemes fajú gulyából 2 , 3 
és 4 esztendős tinók és üszők nagyobb számmal 
eladandók tek. Pest vármegyében Hatvan mel
lett lévő Varsányi pusztán, hová teleltetés vé
gett hajtattak, a’ hol is a1 vevők az urasági 
tiszttel a’ vétel iránt értekezhetnek. (3)

(7) Néhai Beregszászi Pál
nak s a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk 
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die Aclmliclikeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
gen lan di sch en 3 nebst einer Ent- 
Wickelung der N atu r , und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1790. 
£214 lap ncgycdrcthen.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre * mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen. 
Erlangen 1797. £288 lap nyol- 
czadretben.J

Megszerezhetők a’ H azai ’s 
Külföldi Tudósítások3 * * * * * 9 szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
eher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 for. pengő pénzben.
Pénzfolyam at: Becs, apr. 8kán: 5 pctes statuskötelez. 

10 4 7 3 ; 4  petes 99t ; 3 pctes 7 4 { |; 1821 diki status 
köles. 1}2 4 ; 183ldiki 568^; 2 , pctes bécsvárosi ban
kókét. 66-L; bankrészvény 1367.

Gabonaár: Pesten, apr. tik én , váltógarasban: Tiszta- 
búza 98*—80: kétszeres 7 3 i— 6 6 | ; rozs 55?— ÍO; 
árpa 534— 4 6 7  ; zab 40—36; knkoricza 93t—173.

Dunavizállnt : apr. 9kén: V  5* — tokén: 7' lö"
0'" l lk é o :  8* 0" Qw — l2k én : 8' 0" 6'"



. M A S A I ’S MÜSjF Ü M M
'F l J léS ÍT Á S Ö K .

S í .  s z á m .  P e s t e n  szom baton Szcnt-G yörgylió I á k é n  1 S 3 7 .
Mazyarors/.á;r ős Erdély, (orvosi jelentések Nádor 6  Fens betegségéről; gróf Nádasdy Leopold Komárom vmegj ei főispán; Aczél Antal 
ndr. tanácsos; Szeren c>y aradi; Tőkőly Csanádi; Marich tornai főispányok; Kállay Csanádi; Gombos hevesi főispányi helytartók; ka
marai híradások ; aradi muzsikai conservatorium ; Balassa Adalbert meghal; ’sat.} Nagybritannia fbritt közmüvek gyámolítása; Evans 
irata Westminster választójihoz; ’sat.j Francziaország (a journal de Paris ős Debats czikkelyei Francziaors/.ág helyzetéről; kamarai 
iigs e v ; .lussuf és Pellissier; hírlapi itele'tek a’ gyanítható új ministerimn felől; ’sat.) Portugálba (a’ Courier Portugal állapotjáról; egy
ház és isteni tisztelet ii^ve; ’sat.) Olaszország. Amerika (hírek Napoleon Lajosról.) Schweiz. Spanyolország (Bay len hg és Gil de la 

Cuadra; Meer báró Barcelonában ; hírek az éjs/.aki táborból; ’sat.j Németország.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Pest. Nádor Ő Fenségének betegségéről újab

ban következő orvosi jelentések adattak-ki: B u- 
d á n  apr. 13d. reggeli 7 órakor. 0  cs. k. Fensége 
múlt éjen ismét nehány óráig nyugalmasan aludt; 
az éj többi részén pedig félbenszakasztásokkal nyu
godtan szunnyadozott. Kjféi után 3 órakor estikéi}' 
láz mutatkozék, mell} enyhítőizzadással végződött. 
A’ beicgség tökéletes elhatározó időpontja mindaz- 
álial még eddig el nem következett.

B u d á n  apr. 13d. estveli 0 órakor. 0  cs. k. 
Fensége csak délig szunnyadozott kevés félbensza- 
kasztással nyugodtan Délután kevésbé voll hajlan
dó az álomra; eddig mindazáltal semmi láz nem 
mutalkozek ; ’s Ő Fensége vidám és valamivel több 
ereje van.

B u d á n  apr. l ld . reggeli 7 órakor. 0  cs. k. 
Fensége az éj első felén több órákig nyugodtan 
aludt. Éjfél után I órakor súlyos láz lepte-meg, 
melly reggeli 4 órakor bőv izzadással végződött. 
Ő Fensége ezután kevéssé bádjadt lón; de nincs 
rosszabbul, mint tegnap.

Budán apr. Iőrlikén reggeli 7 órakor; a’ be- 
tegs. 15d napj. O cs. k Fensége múlt éjen 6 óráig 
nagyobb részint folyvást igen jól aludt. Semmi láz 
nem jelenkezék; mihezképest 0  Fensége ma crősb 
és vidámabb.

Dr. Wfirtl er. s. k.
B u d a  apr. 15d. János cs. kir. Főherczeg, 

aranygyapjas vitéz , lovasság generálja, a1 genie ’s 
várerősítés, a1 bécsi ingenicur és németujhelyi ka- 
ton. akadémia generál-kormányzója ’sat. 0  Fensé
g e , hazánk’ Nádorának testvéröccse, meghallván 
fenséges báttyának betegségét, sietett József cs. k. 
főherczeg Nádor O Fenségét meglátogatni, ’s teg
nap ide érkezett; ma pedig délelőtti 11 óra tájban 
kikocsizván, méhóztatott Ő Fensége a’ Ludovicea 
épületet ’s Pest más nevezetességeit szemügyre 
venni.

Ó cs. kir. Felsége febr. lld ik i legfelsőbb ha- 
ározata által gróf N á d a s d y  L e o p o l d  cs. kir. 
íamarás, kir. tábla - báró, ’s Komárom-vmegyei 

Első Félcsztendo.

örökös főispány és közelebb főispányi helytartó 
urat ugyanazon vmegye’ valóságos főispányává ne
vezni kegyelmesen méílóztatott.

0  cs. k. Felsége mart. 2ldiki legfelsőbb hatá- 
rozatában Békes-vmeg} e főispányi helytartóját Aczél 
Antal urat cs. k. udv. tanácsossá nevezni kegyelme
sen méltóztatott.

Ó cs. kir. Felsége martius 30dikánkölt legfel
sőbb határozatában magyar k. kanczelláriai udv. 
tanácsos Szigetin S z e r e n c s } 7 I s t v á n  urat Arad 
vmegye főispányává ; T ö k Ö 1 y P é t e r  kir. taná
csosi ’s Csanád vmegycriek eddig főisp. helytartóját 
ugyanazon megye főispányává; kit egyszersmind 
a’ megye kormányától gyöngélkedő egészsége miatt 
felmentvén, ugyanazon vmegye főispányi helytar
tójává K á l l a y  I s t v á n  kir. tanácsost; Szolga- 
egyházi M a r i c h  D á v i d  cs. k. kamarást Torna 
vmegye főispányává; végre egri patriarcha-érsek 
’s Heves vmegyei örökös főispán Pyrker László út ’ 
legalázatosb kérelmének jóváhagyásával a’nevezett 
vmegye főispányi helytartójává cs. k. kamarás ’s 
m. kanczell.udv. tanácsos Gombosfalvai G o m b o s  
I m r e  urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

O cs. kir. Fensége országunk Nádora f  apr. 
Sdikáról költ iratában Kis Csoitói Ragályi Tamás 
kir. táblai bíró urat alnádorrá ; Yerehi Yégh Ignácz 
k tanácsos ’s eddig országbírói íléíőmester urat 
pedig nádori ítélőmesterré nevezni méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége Mubich Pál urat a* zágrábi, 
akadémiánál politikai tudományok’ professorává 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

O cs. k. Felsége báró Paumgaríen äTezredes 
urat Károly városba várparancsnokává nevezni mél
tóztatott.

A’ nagym. tn. k. udv. Kamara poroszlói ellen
őrködő sómázsamester Pauer Jánost Tokajba sohr- 
vatali ellenőrré nevezte.

A’ nagym. m k udv Kamara Besztercze-bá- 
nyán a’ k. erdóhívatali számvevői tisztségre libetbá- 
nyai k. erdős Szinovitz Jánost; Feketevízre k. er
dőssé Fuccini k. erdóhívatali írnok Jokschmann 
Lajost; Mitlehvaldra erdőssé Beszterczebán} án er- 
dőbívataü írnok Huszár Lászlót nevezte.



( 242 )
K o l o z s v á r i t .  A* közeledő erdélyi ország 

gyűlésre követeknek választék ns alsó Fejér-vine- 
gye Rendci: zejkfalvi id. Z e j k  Dániel ’s in. gy. 
monostori báró K e m é n y  Dénes; ns Aranyosszék 
Rendei pedig: kir. pénztárnok gy. sz. miklósi Rá ez 
István, ’s ar. rákosi R á k o s i  Károly urakat.

Pesten múlt martius hónapban született 160 
fin-’s 149 leány-gyermek. Házasságra lépett 8 pár. 
Meghalt f. évi januárban 351 ; Februariusban 380; 
martiusban 456 személy; öszvesen a’ lefolyt évne
gyedben 1187. Melly summából 964 r. cath.; 60 
ágost.; 42 reform.; 44 görög vallásit; 58 izraelita 
volt; 19nek vallása nem tudatik. A’ száz esztendőt 
egy sem érte-el az említett számból; a’ 70 évet 61 
haiadta-meg; a* SOat 24; a’ 90ct 4

Pesten folyó apr. 13dikán egy fiatal bognár la
kása udvarán szélpuskával majd egész nap verebe
ket lövöldözött, hogy azokból estvére magának 
szintén fiatal nőjével pecsenyét készíttessen. Dara
big szerencsés is volt a’ veréb-vadászatban; de dél
után 5 óra tájban, midőn a’ többek közt újólag mun
kájához fogna, szélpuskáját olly vigyázatlanul ’s olly 
keményen tölté-meg, hogy az hirtelen szétpattant; 
maga a’ bognármester, ezombját ’s teste alsó részeit 
a’ srétek és fegyver darabjai szétzúzván, tüstént 
szörnyű halált halt; a’ segítségére mellette állott szol
gáló leánynak ujjai szaggattak-meg, ’s sebei olly 
veszedelmesek, hogy egyik kezét el kellett metsze
ni. Még egy bognár inas is részesült a’ szerencsét
lenségben , ki a’ leánnyal együtt tüstént orvosi ápo
lás alá adatott; a’ szerencsétlen bognár pedig teg
nap sirba vitetett.

Veszprémben apr. 3dikán szélütésben meghalt 
főtiszt. Balassa Adalbert ú r, a’ veszprémi székes 
egyház éneklő kanonokja.

Pozsonyban a’ művészek’ és nyelvtanítók’ öz
vegyeik’ ’s árváiknak javukra apr. 2dikán hang
versenytartatván, 171 p for.jött-be tiszta hasznúi; 
minthogy a’ szükséges költségeket gr. Keglevich 
Károly és gróf Eszterházy Kázmér urak fizették.

A r a d r ó l .  Az itteni muzsikai conservatorium 
fólesztendei nyilvános próbatétei, mellyek f. e. 
martius 20dik, 2 l di k,  és 22dik napjain, számos 
hallgatóság jelenlétében tartattak , átaljában az elő- 
haladásnak adák kétségtelen tanújeleit, iíTit a’ részt
vevő közönség szíves örvendezéssel tapasztalt. Ez 
alkalommal N o v a t s e k  György érdemteljeataní
tónk , növendékeinek alapos előmeneteleivel magát 
tagadhatlanul legfényesebben tüpteté-ki, ’s megmu- 
tatá: hogy a’ tanítónak hivatási tudománya, türede- 
lemmel és szakadatlan iparral párosítva, minden ne
hézségen győzedelmeskedhetik, miért magát a’ pá
lyakoszorúra méltán is érdemesítő. — Nevendé- 
kei közűi különösen megkülönböztették magukat:

W e i n b e r g e r  a’ klarinéton; B a r t l  és S t o l 
z e r  a’ flótán, K l e i n  és F a r k a s  a’ violencel- 
lón; P o d h o r s z k y ,  D r a c s a y  és C s i k y  le
ányzók a’ gitáron, és B a r t s c h t Károly a’ kür
tön. Z e n k e r  Ferencz director, ’s egyszersmind 
zongora-és harmoniatudományi tanító, terjedt tu
dományát ismét bővebben tanúsító, ’s nem csudál- 
batjuk eléggé azon módot, melly szerint a ’ harmo- 
ma-tudományt — melly magában ugyan igen fon
tos , de éppen olly száraz tárgy — növendékeivel 
a’ legérdekesebb úton megkedvelteim ’s megfanul- 
tatni tudja. Ugyan azért ezen osztályban jövendőre 
sok örvendetest reményiünk. A’ zongora-játszók 
felett, az előbbi próbatételekhez képest, valamelly 
boldogtalan csillagzat látszék uralkodni, minek okát 
nem vagyunk képesek megfogni II e n d 1 János , 
úján szegődött hegedű ’s ének-tanítónk, a’ hegedűt 
tanulóknak műszabályos játszása á lta l, a’ hallgatók 
közÖ3 megelégedését nyerte; nevendékei közűi 
S t e u e r  Alajos, M o l d o v á n  Gyula, P é t  e r  k a  
József, a’ kezdők részéről pedig K u n  Albert, ’s 
K ö v é r  Ignácz igen jelesen hegedültek, mi Hendl 
tanító úrnak különös érdemére válik. — Az ének
lők sorában előkelőleg megkülönböztették magukat 
K l e i n  Julia és K ú n  Amalia, kik a’ porticii né
mából egy duettet olly derekasan énekeltek, hogy 
azt a’ következett napon is , közkivánságra, ismé- 
telniek kellett. — S c h w e i n t z e r  Regi, és 
L u k á t s y  Tóni „Montechi és Capuletti“ operából 
egy duettinót hasonlag igen kellemesen énekeltek, 
mellynek ismétlése szintén kivántatott. — T i t t l  
Nina „Robert-ból“ egy cavatinát hasonlóan nagy 
keltemmel énekelt. — Ördög Róbertból egy ivó
karének , hangászati kísérettel pompásan énekelte
tett, ’s zajgótetszés között, mindkét napon hallat
ni kivántatott.— Mind a’ mellett el nem fojthatjuk 
itt azon észrevételünket: hogy ez alkalommal, az 
énekesek hangja sokkal gyengébb vala , mint egyéb
kor, ’s a’ chorusban, valamint a’ többi darabokban 
is jóval fülbetiinőbb volt a’ distonatio, hogy sem 
azt elhallgatni lehetne; továbbá azt is észrevettük, 
hogy az intonatio, a’ mint mondatik, s o t t o  v o c e  
történt, melly mód az énekelni kezdőkre nézve fe
lette kártékony; azon felül az éneklők szája kelle
ténél jobban zárva vala, miért is a’ fogakon ke
resztüli sziszegés a’ hallgatók füleit kellemetlenül il
lette. — Egyébiránt az éneklésnél még a’ lélekzés, 
’s hangok külön nemű kiképezése is, mint az ének
lésnek talapja, mindenek felett figyelemre méltó, 
’s ha nem szükséges is okvetlenül, hogy az ének- 
tanító maga énekes legyen, mindazáltal megkiván- 
t a t i k h o g y  az éneklés theoriáját Jélckképen magá
ban [hordozza, ’s az ének-tanítást tudományos ala
possá ggal és pontosan gyakorolta. — Mire nézve
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az éneklési theoriával megbarátkozásra, Prohaska 
physiologiáját, Sundelin orvosi tanácsadóját, ’s több 
efféle munkának szorgalmas olvasását különösen 
ajánljuk. Honmíivész

N A G Y B R IT A N N IA .
Warwickban William Collins, szabadelmü jel

iéit, választatott parlamenti követnek, ’s itt War- 
wich lordnak befolyása, mint a’ M. Chronicle meg
jegyzi, örökre semmivé van téve. — A’ kincstár 
lordjai sir J. Hill lordot Skócziába küldték, az ott 
uralkodó nagy szükség elhárítása végett. — Polig- 
nac hg. ’s hgné mart. 30kán famíliájával együtt 
Ant werpbe hajózott, innen Németországba utazandó.

A’ királyné kívánságát nyilvánító az iránt, 
hogy a’ dámák közelebbi udvarláskor brittgyárak
ból került szövetekben jelennének-meg nála. E’ kí
vánság annyi mint parancs, ’s jó hasznot hajtand 
a’ gyáraknak , mert O Felsége udvarlásai új divat 
mintájának tartatnak, ’s az ott kitűnő ruhákat pon
tosan leszokták írni a’ hírlapok.

A’ M. Herald a’ többi tory lapokkal együtt ál
lítja , hogy ülés elején Russell 1 a’ nyilatkozást tet
te volna, miként a’ ministeriumnak, ha keresztül 
nem viheti az irlandi hatóságbillt, elhatározott szán
déka visszalépni. Ennek egyenest ellenmond a’ M. 
Chronicle, ’s bizonyosnak állítja, hogy a’ ministe- 
rium az elsajátítás elvétől el nem áll, ’s az irlandi 
eg> házbill sem soká fog magára várakoztatni. E’ 
nyilatkozásból a’ M. Post a' parlament eloszlatását 
következteti.

Sir W. Molesworth és Raines radikális köve
tek Leedsben ünnepiesen megvendégeltettek. — In
constant fregát igen sok hadi szerekkel indult-el S 
Sebastianba, honnan Lisabonba evezend az angol 
liajósereghez eleséggel, innen viszont a’ középten- 
’erre megyen Vernon hajót felváltani. — Mart. 16- 
\án nyittatott-meg a’ New-Castle ’s Carlisle közti 
rasut, melly két tengert kapcsol-össze , ’s Carlislét 
gén fogja emelni. — Tripolisban, angol hírlapok 
udósífásai szerint, naponként 100 embert ragad
ni a’ pestis; e’ várost valamennyi európai consul 
>dahagyá. — Cambridgében mart. 23kán igen nagy 
íó esett, ’s a’ hévmérő 17- szállott a’ fagypont alatt. 
Snnél hidegebb nap egész télen nem volt.

Evans generál, a’ True Sun szerint, megírta 
Vest minster választójinak, hogy kész lemondani 
larlamenti helyéről, egyszersmind figyelmeztetvén 
két, hogy az ügy, mellyért ő harczol a’ nép ügye, 
aert a’ spanyol királyné vesztesége a’ toryk diadal
ba lenne. A’ generálnak minden esetre szándéka 
m. lOkén a’ parlamentban megjelenni, mert ek- 
or múlik ideje a’ k. engedelemnek, miként britt 
iszteknek az idegen szolgálatba lépés megenged- 
;telt.

A’ Times megjegyzi azon 'Chinából érkezett 
h írre, miként a’ britt kereskedők Cantonból kiuta
sítottak , hogy e’ tilalom csak ismételt nyomtatvá
nya leend az 1835 novemberi hasonló értelműnek ; 
az akkori dolgok pedig a’ chinai tiszthatóságokkal 
elintéztettek.

FR A N C Z IA O R SZ Á G .
A’ ministeri Journal de Paris illy rajzolatát 

közli, melly hihetőleg Fonfréde úr tollából folyt,  
Francziaország helyzetének : ,,A’ krisis , mell) ben 
vagyunk, megrendíti az egész nemzeti érdekeket, 
’s a’ kereskedési krisisnek hozzá járultával még 
fenyegetőbbé leszen; Francziaország felszínén min
denütt fájdalmat, idegenséget és politikai aggodal
makat hint-el. Megrendíti a’ júliusi dynastiát is; 
ezen ifjú monarchiát megfosztja az erkölcsi egye- 
zéstől, a’ jövő kor állandóságának valószínűségétől, 
melly neki, kora hijányának pótlékaid , kerülhct- 
lert. Minél tovább megyünk, annál erősebb ’s komo
lyabb leend az úgy mondott képviseleti keverék 
okozta társasági felbomlás , annál jobban szeny ved
nek az egész ország földmivelési, ipari és kereske
dési érdekei. Minden függőben marad , ’s elenyé
szik. Ha a’ ministeri seb egyszer már jól vagy rosz- 
szul bekötve van,  így tudakozódik mindenki, há
rom vagy hat hét múlva miért ne jönne-elő ismét 
új krisis, új felfüggesztés? Pedig jól meg kellene 
gondolni, hogy a’ statushatalom kormányán a' fér
fiak és rendszerek illy változtatásai, tüstént tetőtől 
talpig ingadozást és nyugtalanságot terjesztenek-el. 
így az ország egész oeconomiája felfordultá leszen; 
senkise mer tartós vállalathoz fogni. Minden csak 
el kezdetik, semmi sem végeztetik, az ország szeny- 
ved, a’kormányzás anarchizalódik, ’s csak tódozott 
fótozott mővet hoz-elő. E ’ néző játékra a’ népség 
vállat vonít, nem tiszteli a’ korm ányt, ’s nem bí
zik hozzá. Mély fájdalommal mondom, hogy a’ 
kormány mostani állapotja miatt Francziaország és 
a’ júliusi monarchia minden barátai aggódhatnak. 
Két év óta növekszik a‘ parlamenti ingadozás, a' 
királyi statushatalom pedig rémítő progressióban 
kissebbedik. Csak zűrzavart látni mindenütt, ’s az 
ország , melly támasza és áldozatja azon paródiá
nak, meliyben szerepet tolnak rá , mindig aggodal
masabbá leszen, ’s idegenkedése mindig növek
szik.“

E’ czikkelyt környületesen fejtegeti a* Jour
nal des Débats, ’s végül így nyilatkozik: „Mi 
részünkről ellenmondunk e’ kétségbeesés nyelvé
nek , melly mindenütt csak idegenkedést, csak sze
rencsétlenség és pusztulás előpostájit látja. Ezen áb
rándos rajzolat, a’ nélkül hogy gondolták volna, 
az oppositio színeivel festetett. N em , mi még nem 
süllyedtünk-lc ennyire! Nem, a’ júliusi monarchia
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jövendőjét ministeri krisis nem veszélyezteti. Fia 
komoly veszély érné e’ nemzeti monarchiát, akkor 
majd meg látnánk, mint hat év óta mindenkor lát
tuk,  milly szépen nyilatkoznának mellette a* köz 
érzelmek, ’s Francziaország dicső kezeivel miként 
tartaná-fen az Önalapította thront. A’ közös akarat 
kötése most csak azért látszik egy kicsit megtá- 
gultnak, egy kis szám gyűlölsége csak azért lármáz- 
ta-le a’ tömegek hódolatát és szeretetét, mivel a’ 
társaságot komolyan semmi sem fenyegeti, mivel a’ 
thrón nincs veszélyben. Nem tehetni jobbat, mint 
a’ nemzeti pártot inteni, hogy biztosságában ne en
gedje, magát elaltatni, hogy a’ többség egyetértés
ben maradjon, és hogy a’ kormány magára vigyáz
zon ; de erre nem szükség a’ veszélyeket úgy lódí
tani , hogy ez által az indulatokban kétségbeesés és 
elcsüggedés ébresztessék. A’ hír által, hogy már 
minden elveszett, még soha sem mentettek-meg a' 
gazdagok.4*

A * Journal du Commerce állítja, hogy Bemard 
generálnak, ki a’ hadministeriumot bizonyosan le
teszi, utolsó tette , 3 ‘0 legényből álló három hu
szár századnak alkotása leend a’ király kísérésére. 
A' formaruha már meg van határozva, ’s e ’ csapat
ban mindegyik huszár 1 fr. zsoldot fog kapni na
ponként. — Ugyan e’ lap említi, hogy a' fregát, 
mellyen Napoleon L tjos hg. el vitetett, Uj-york vi
zeire elérkezett ugyan., de onnan a’ herczeggel tüs
tént dél felé evezett, *s mint hiszik, Rio-Janeirót 
vette czélba. Nem tudni,  mit akarnak cselekedni a’ 
fogollyal, illy módon kényszeríteni akarják e ten
gerről tengerre evezni a’ statushajóu, vagy Brasi
lia tengerpartjaira szállítják-el, vagy pedig vissza- 
\ iszik a* szabad amerikai földre.

A’ Messager mart. 31kén így ír :  Lubezki hg. 
Lengyelország hajdani pénzügyi ministere ’s rend
kívüli követ a’ francziák királyánál, ma reggel in- 
dult-el St. Petersbíirgba négy szekérrel, ’s egyik 
az orosz-lengyel követelést illető irományokkal volt 
megrakva. A’ hgné közelebb leányt szült, ’s majd 
két vagy három hónap múlva fog utána menni. A’ 
hg. alkudozása egészen sikereden maradt, noha há
rom évig folyt különböző külső ministerek, u. m. 
Broglie, Rigny, Thiers és Mólé uu. alatt. Lubezki 
hg. leginkább a1 külső ügyek osztálya által e’ tárgy 
megvizsgálására nevezett biztosságról panaszkodott. 
Úgy látszik ezen biztosság, Mounier báró elnöksége 
alatt, utasította-vissza nagy szilárdsággal az orosz 
követeléseket. Lubezki hg. küldetése egy nehány 
millió francba került Miklós császárnak. A'* hg. tit
kos tanácsnoki fizetésén (100 ezer rubel) kívül na
ponként 500 francot kapott. Vele volt egy orosz 
generál, két tanácsnok, három követségi és egy magá
nos ti oknok. E’ személyek is mind elhagyák Parist.

A’ pairkamara apr. Íjén elfogadta a’ városi ta- 
nácsok hatósága eránti törvényjavaslatot. —  A’ 
Monde lap ezt írja: Jussuff egy jól francziául írt le
velet küldött a’ hadministernek, mellyben az elle
ne iiányzott rágalmakról panaszkodik, ’s viseletét 
biztosság által megvizsgáltatni kéri. Egyszersmind 
arra is kér engedelmet, hogy a’ vizsgálat eredmé
nye után , mellynek ránézve kedvezőieg kell kiüt
n i, Pellissier kapitánnyal megvívhasson. A’ minis
ter azt határozó, hogy Jussuff bey Francziaország- 
ba hívassák, Pellissier kapitány pedig 15 napi ke
mény fogsággal Iikoljon azért, hogy engedelem 
nélkül levelet intézett a’ lyoni Courrier szerkesztő
jéhez.

A’ követkamara apr. lsői ülésében szóba jött 
a’ ministeri krisis is. Megemlíttetvén, hogy az al
gíri ügy vitatása még nem kczdetheúk-el, mert a’ 
kormány a’ kívánt irományokat még nem közlotte, 
Guizot úr válaszoló, hogy a’ kormány nem vona
kodik a’ kamara kívánságának megfelelni, ’s ez 
eddig egészen más okokból nem (örtent-meg. Odi- 
Ion-Barrot úr a’ kamara munkálatinak ha'ogatásá- 
val vádolta a’ kormányt, mire Guizot úr m■ gj< gy- 
z é , hogy míg a’ ministerek híva alakban vannak 
felelettel tartoznak, ’s fognak is fele ni. Mi a’ köz
bejött nehézségeket illeti, azokról a’ koron . fag gon
doskodni, ’s tanácsnokok híjával nem leend. A’ mi- 
nisterium kész vitatkozni az a!gir* üg) röl. Mauguin 
úr monda, hogy ingadozó minisleiinn m I ncmkezd- 
hetni-el illy fontos tanakodást, ’s felvilágosítást kí
vánt a’ ministerium állásáról. Algírról felelnek a’ 
ministerek, de a’ kabinet alkotásáról nem , viszonzá 
Guizot úr. Yiennetúr véleménye szerint sem kíván
hatni értesítményt a’ ministeri elnöktől vagy had- 
ministertől akkor ,  midőn hivatalukat talán ehesz- 
tendik. Miután Odilon-Barrot úr ismét az ingadozó 
állapotról szólott, meghatározó a' kamara, hogy az 
algíri ügy vitatása addig halasztassék, míg a’ mi
nisterium összeszerkesztve iiem leszen.

Afrikai tudósítások szerint Achmed bey igen 
jól bánik a’ constantinei hátráláskor kezébe kerüli 
francziákka!, ’s Constantine erősítményeinek építé
sére használja őket.

A’ királyné, Clementina hgasszonnyal és az 
ifjú hgekkel apr. 2kán este visszaérkezett a’ tnile- 
riákba — A’ Merkienburg-Schwerini udvar mos
tani mély gyásza miatt, a’ házassági ünnepély csak 
május végén fog megtörténni, mint a’ Charte mond
ja, — A’ Journal du Commerce állítása szerint, Mó
lé gr. a” ministeri tanácsban közönséges amnestiát 
javaslott a’ koronáiig, házasságának alkalmára, de 
Guizot úr ellene szegült.

A’ követkamara apr. 3ki ülésében a’ lelki be
tegek ápolása eránti törvényjavaslatot kezdé hányó-
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gatni; de a’ követek sem Calemard de Lafayette, 
sem Isambert, sem Vivien üu. beszédeire nem hall-! 
gattak, mindenki csak a1 kifejlőben levő ministeri 
krisissel foglalatoskodott, *s az idetova futkosás- 
nak, suttogásnak, fecsegésnek vége nem volt. Itt 
Mólé ura», amott Gasparin urat, emitt Guizot úr 
padját vették-körül, vagy pedig egy Mauguin úr 
írta czédulit adogattak kézről kézre* Utoljára Du- 
pinúris elvesztette türelmét az elnöki széken, hol 
semmi újságot nem hallhatott, ’s átengedéazt Cunin- 
Gridainealelnüknek. Valamit váj tak,’s nagy mozgás
ban voltak. A’ Journal des Debats szerint 4 ói*a felé az 
új ininisferiumnak következő névjegyzéke keren
gett a’ kamara padjain : Mólé úr ministeri elnök s 
külső ügyek, ÍSoult marsai hadi ügyek, Montali- 
vet belső ügyek, Barthe igazság, Villemain köz 
oktatás, Ilumann pénzügy, Martin (du Nord) köz 
munkák, Bosamel Tengeri ügyek, ministerei. A 
Messager e’ név jég) zék után ezt veti: „Az új mi- 
nisterium beiktatásának feltétele, a’ deportatio, a’ 
fel nem fedezés és apanage eránfi törvények visz- 
szavétele volt. De Mólé az utolsó törvény vissza
vételére csak akkor nyert megegyezést, miután 
egy más tervet gondolt-ki, melly a’ köz v élemény
nek csak ug) tetsző elégtételt adand. Orleans hg. 
házasságának alkalmával ugyanis, míg a1 civillista 
rendbe hozatnék,a’ koronáiig, részére Rambouillet 
uiádalom haszonvételét, Nemours hg. számára pe
dig 500,000 ír. akarnak kérni. Ezenkívül némelly 
követek állítják, hogy felsőbb helyen, Mólé úrral 
egyetértve, meghatároztatott egyszersmind egy tör
vénynek javaslása is., miként a’ k. família mind
egyik tagjának, Orleans és Nemours hgeken k í
vül ,  150,000 fr. örökre biztosifatnék.“ — A’ Jour
nal des Debats az említett ministeri névjegyzéket 
nem tartja hivatalosnak, ’s apr. 3kán éjfélig még 
nem volt összeszerkesztve az új ministerium, mi 
onnan is megtetszik, hogy a’Moniteur még apr. 4kén 
is hallgat róla. — A’ Journal de Paris és Paix igen 
elégedetlen a’ fen nevezett ministerummal; a’ Na
tional és Conrrier Fran^ais nem sokat tart rá ; el
lenben, a' Temps és Journal du Commerce leplezet
len nyilvánítja örömét a’ doctrinärek elmozdításán, 
ha hogy a’ hír valósulni fogna.

PO R TU G A LLIA .
Lissahonból mart 18kán ezeket írják .• A’ had- 

rninisterium hivatalosan közle egy Algarbiából mart. 
Okérői érkezett jelentést, melly szerint Remechido 
megveretcít, 20—30 holtat vesztett,lovaivá], pogy- 
gyászával és titoknokaival együtt A’ mart. I5ki 
cortesülésben felolvastatott az alkot ványi biztosság 
kevesbségének véleménye a’ senaíorok kamarája 
iránt, melly oda mégy-ki, hogy e’ kamara tagjai 
felényiszámmal legyének, minta’ követek, a’ kö-

' vetek választóji által nyolez évre választassanak,
! de minden negyedik évben megújításinak. — A’ 
királyné férjével együtt náthahurut-lázban volt, de 
már jobban vannak mind a’ ketten , ’s a’ herczeg 
kinn is lovaglótr. E’ betegség itt nem akar szűnni, 
de szelíd természetű, ’s a’ halandóság általa nem 
növekedett.

A’ Courier így nyilatkozik Portugal állapotá
ról : Portugal segédforrásai most sem csekélyebbek, 
mint évek előtt voltak, a’ takarékosság pedig most 
nagyobb, még sincs hitele a’ kormánynak. D. Pedro 
chartájának felforgatása, és e’ chaita mérsékleti 
pártjának , Carvalhónak , Freirének , Terceirának 
eltávolítása oily férfiak által, kik önmagukban ugyan 
tiszteletre m éltók, de a’ királyné nyakára a’ pór
nép fegyveres hatalma által tolattak, nem ébreszt
het bizodalmát azon osztályokba^, inellyek segítsé
ge ez országot virágzó állapotra emelhetné. Passos 
úr nagy eszü ’s bátorságai férfi, de az ő személyes 
charaktcre eránti bizodaiom nem nyomhatja-el a’ 
bizodalmatlanságot, melly a'kába revolutiót követ
ni szokta. V  királyné jogainak ’s chartának meg
alapítása sokba került Portugal kitűnő nemeseinek, 
és birtokos polgárainak; az utóbbi rcvolutio elűzte 
a’ jelesebb paireket ’s követeket, kik a’ királyné 
ügyét gyámolították. Freire megöletett, Palmeüa, 
Villareal, Carvalho és sok más, kiknek jó híre 
némi hitelt adható?! az általuk g) ámolított kormán) - 
nak , Angliában s Fraucziaországb n keresik »’hó
nukban fel nem található nyugalmat. Illy környü- 
letek köz? , ki költsönözne pénzt o!Jy kormán) nak, 
melly csak a’ iissahoni póruép lehel lététől függ. - 
[Jog)’ Howard de Walden í. nem legjobb lábon áll
hat a’ kormányzókkal, könnyen gondolhatni ; de 
azért a’ britt érdekek csökkenését ő urasága rest
ségének vagy apatIdájának tulajdonítani, ’s az an
golok eránti idegenkedést az újabb viszonyokban 
keresni, nagy tévedés lenne. E’ baj a’ pártok or
gánumainak tudatlanságában ’s előítéleteiben, és a’ 
hiúságban gyökerezik , mellyet a’ régi nagy ság em
lékezi te , és az ország mostani szegénysége, Anglia 
jólétének ’s hatalmának ellenében, igen sért. Más 
külföldiek azért nem gyűlölteinek, mert ezeknek 
kevés dolguk van a’ portugálokkal, ellenben az 
Anglia ’s Portugal közti összeköttetés, sokáig gyar
mati függéshez *s védelemhez hasonlított, mellynek 
terhei ’s költségei egyenesen ránk, hasznai pedig 
a’ másik részre háramloítak. De ezt nem hiszi az 
uralkodó párt, a* kormány p dig nem bír elegendő 
erővel a’ nép előítéletei ellen

A’ Correio hírlap beszéli, hogy a’ coimbrai 
püspökség kormányzójának kérőírata szelént a' 
székes egyházban az isteni tisztelet csak nem 
egészen megszűnt; mi a’ nép közt nagy elégületien-



— ( 2 4 6  ) —

séget okoz. Kéri a’ nevezett kormányzó az igazság1 
és egyházi ügyek1 ministerét, rendelne papokat az 
isteni tisztelet tartására; mit a1 minister, hogy az 
egyház iránt szolgálatát: kimutassa , teljesített is. 
Továbbá előadja az említett hírlap hogy majd az 
egész országban semmi isten: tisztelet nincs Jobbé; 
maga a1 lissaboni székesegyház is gyakran el van 
zárv a ; minthogy a1 kanonokok egy év ó ta , a1 töb
bi papok pedig 15 hónaptól fogva semmi fizetést 
nem kaptak; mihezképestélelmüket máskép besze
rezni kéntelenek. Tanítás által táplálják magokat, 
különben éhei halnának-meg. Oest. Beob.

O LA SZO R SZÁ G .
Nápol mart. 23kán. Ma, zöld csütörtökön, 

szokás szerint nagy járadalom van, mellyen király, 
mind két királyné ü  Felségük , ’s valamennyi hgek 
és hgasszonyok gyalog jelennek-meg. Ót különbö
ző egyházban látogatják-meg a1 Megváltó sírját, az 
egész udvari és tiszti kartól kísértetve. Az idő 
folyvást .rósz, a1 scirocco-szél erősen fúj, esső, 
hó, jég esik' Városunk egészségi állapotja mind- 
azáiíal tűrhető, ’s szomszédainkul nem sokára 
szabad közlekedésünk leend ismér. A1 hó már 
egészen elolvadt a’ hegyekről, de múlt éjjel 
újra annyi esett, hogy a’ Vesuv majdnem Resinaig 
el volt borítva, mi szokatlan az évnek ezen részé
ben, mikor már minden zöldelleni kezd.

Livornóba mart. 31 kén érkezett-meg Görög
országból Portland angol fregát, ’s rajta Armans- 
perg gr. ki egy ottani lazarétba m ent, a’ vcszteg- 
lést kitöltendő, melly 17 napra van kiszabva. 

AM ER IK A.
A’ Nouveüe Minen e Napoleon Lajos hgnek 

Rio Janeiro rév torkában jan I2kén kőit lev elét 
közli, mellyben a1 hg. panaszkodik, hogy őt, a’ 
helyett hogy M ashingtonba, a’ kormány által ki- 
irmtatt számüzetési helyre, tették volna-ki, a’ bra- 
sili tengerre vitték, hol a’ szárazra sem szabad ki
lépnie. Erőszakos utazásának további czélját nem 
esmeri, ’s csak annyit tud, hogy a’ fregát, mel
lyen fogva tartatik, a’ déli tengerre fog evezni.— 
Ellenben a’ legújabb londoni lapok így írnak: Bo
naparte Napoleon Lajos hg. januar végén jó egész
ségben Rio Janeiróba érkezett. Andromeda franczia 
fregátnak Uj-yorkba kellett vala ót vinni; de a’ 
parancsnok, midőn az oltani kikötőt elérte, kor
mányának oily utasítására akadt ,  melly neki a’ 
hget Brasiliába szállítani parancsolá. Nem tudni mi 
adhatott alkalmat az első terv megváltoztatására. 

SC H W E IZ .
St. Bernhard-hcgyen mart 11 kén egy hóom

lás tizenegy szeméi) t temeíett-be; nehányan kiver- 
gőritek a" hó alól, ’s egy szerzetes és egy szolga 
segítségével, nagy fáradság után, a’ többieket is

kiásták ; de négy megfult a’ hó alatt, ’s többé nem 
hozathaték életre. Iszonyú hideg közt töltött kínos 
éj után, reggel St. Péter-klastromba jutottak, hol 
a’ prior mindenben segítségükre vo lt,’s szerencsét
len társaikat ünnepicsen eltemetteté.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
A’ Gazette de France Estellából mart. 2lká

ról következő levelet közli: ,,V  királyi főszállás 
folyvást e’ városban, D. Sebastian infant főszállása 
pedig Azcoytiában van. 0  királyi magasságának 
hadi titoknoka, D. Joacpiin Eiio, Zornozából 
mart. 21dikén tudósítást küldött a’ hadminister- 
nek,  ’s jelenté, hogy Espartero, mihelyt sere
geink közelgését hallá, azonnal hátrálni készült, 
mart. 20kán Zornozában hált, 21kén pedig regge
li 6 órakor visszaindult Bilbaóba. Az infant seregei 
tehát nem érhették-el őt, de Goni, Guergue és 
Urbistondo generálok olly keményen támadták- 
meg, hogy sebesültjeit, holtjait és számos foglyo
kat elhagyván, kénytelen volt Bilbaóba zárkózni. 
Nav arra második főparancsnoka mart. 22kérul je
lenti, hogy az ellenség, miután tetemes veszteséget 
szenyvedett, egész Pamplona kerítéséig visszaverem 
tett. Pampionából mart. 23dikán írják , hogy oda 
mart. 22kén ’s 23kán 150 sebesült vitetett. A’car- 
1 isták egész Pamplona faláig űzték a’ christinókaf, 
az őrseregnek a’ kerités előtti téren legelt jnhnyá- 
ját elhajtották , ’s egy őrkatonát a’ sám zokon agyon 
lőttek.“

Egy s. sebastiani mart. 24ki lev él (a’ M.Chro- 
niclében) az angol-spanyolok veszteségét mart. lö 
kétől 18ig e’képen adja-elő : Az angolok közűi meg
halt’s elveszett 98, megsebesült, a’tisztekkel eg) (itt, 
500; öszvesen 598. A’ spanyolok közűi megsebe
sítetett 1100, megholt 81 , elveszett 120; mind- 
öszve 1301 ; az egész veszteség tehát 1899 ember. 
Lancey ezredes, Fielding kapitány a’ lövészek
nél, és Muster hadnagy a’ 4ik ezrednél, mart. 15 
s lökán kapott sebeikben megholtak. A’ Globe 

szerint, a’ britt segédsereg 9ik ezredének zászlója 
a’ mart. löki csatakor a’ carlisták kezébe került.

Cataloniában az új főkapitány , Meer , meg
tartotta az ostromállapotot. Barcelonában több mint 
40 ezer ember fekszik náthahurut-lázban. Egy ösz- 
szeeskiivés fedcztetett-fel, mellynek czélja volt, 
Seo d’ Ürgéit a’ carlistáknak átadni.

Madridból mart 24kén következő anekdotát 
írják: Bay len hget (Castanyos generált) ki betegen 
fekszik, közelebb meglátogató Gil de IaCuadraúr, 
’s így szállott hozzá: „Hogy van az, hogy exceád 
olly erős constifutióval ágyban fekszik?“ — »igen
is , viszonzá a’ beteg, az én constitution! erősebb 
annál, mellyel ti e’ szegény neríizetnek adni akar
tok.“
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Madridi mart. 25ki tudósítások szerint a’ mart. 
lGki veszteség hírére az Espanyol keményen kikelt 
a* ministerek ellen, hogy Anglia eránii különös 
hajlandóságokbul a’ költséges segédsereget minden 
haszon nélkül behozták, Spanyolország természe
tesszövetségesét pedig, Franeziaországot, elidege
nítették. Attól is tart az Espanyol, hogy Campuza- 
no úr Parisban nem képes a’ franczia ministerek 
barátságát megnyerni, mivel Odilon- Barrot urat 
meglátogatta s megköszönte beszédét, mellyet a’ 
kamarában Mólé ministeriumának megbuktatására 
mondott. A’ Patrióta, a’ spanyol kabinet orgánuma, 
azzal menti Campuzano u ra t , hogy ő Odilon-Bar- 
rot úrnak csupán Spanyolország iránt nyilvánított 
jóakaró érzelmeit köszönte. — El Mundo lap , melly 
a’ ministerium ellen élet halálra harczol, mart. 23- 
kán így nyilatkozik: Az augustusi dolgok és embe
rek nem menthetnek-meg m inket; legutolsó biztos 
eszközünk csak a’ thrón marad; adjuk-vissza neki 
méltóságát ’s függetlenségét, melly S. Ildefonsóban 
lábbal tiporfatott, ’s kérjük-meg, új férfiakat ne
vezzen ministereinek, kiknek jó híre a’ magas hi
vatalokban mégnem szeny védett, szóval buzgó fér
fiakat, kik mindenek előtt Francziaországot bizto
síthatják a’ rend és törvényesség felől; ekker aztán 
kérjünk egyiittmunkálást, avatkozást, minden lehe
tőt , mi bennünket a’ praetendens körmeiből kisza
badíthat ; illy rendszabályok nélkül a’ lázadó Car
los leszen ura e’ szerencsétlen nemzetnek.

Bayonnei mart. 29diki levél szerint Espartero 
Bilbaóban készül a’ nagyobb munkálathoz ; Irribar- 
ren Pamplonában újabb parancsokat vár; Evans S. 
Sebastianban serege újont szerkesztésével foglala
toskodik. A’ navarrai hadsereg a' nagy hóvihar mi
att be nem vehetvén a’ las dós hermanasi álláspon
tokat, visszatért Pamplonába, mi eránt parancsot 
kapott Madridból is, hol a’ carlistáknak az Ebrón 
átkelésétől félnek.

Bayonne hadi parancsnoka apr. Íjén telegraph 
által üzené Parisba, hogy e’ nap D. Sebastian infant 
hat zászlóallyal Irunha érkezett.

A’ Journal Commerce is írja, hogy Espartero 
csakugyan visszavonult Bilbaóba, ’s Seoane gene
rál is oda érkezett, és Oraa helyett, ki Arragoniá- 
ba ment főkapitánynak, a’ hadsereg tiszti kara fe
jének hivatalát fogja vinni.— A’ Gazette de Fran
cé szerint az angol-christinók most Írun és Fuentar- 
rabia felé szándékoznak a’ megtámadást elkezdeni, 
Hay 1. hajóseregének ágy újítói gyáinolítatva; ’sezt 
hihetővé teszik a’ franczia kormány engedőimével, 
franczia földön , a’ behobieihídfejhez szólított ágyúk 
is. Bayonnei levelek folyvást beszélnek a’ carlisták 
által Castiliába küldendő expeditióról. Madridból pe
dig írják , hogy Cabrera seregcsapataival a’ főváros

ellen készül; minek következése az lenne, hogy a’ 
haderő szétszaggattatván, sehol sem munkálhatna 
sikeresen, a’ fő)áros nagy mozgásba hozatnék, ’s 
Christina gyenge kormánya fen nem állhatna.

A’ Fernandez de Gamboa ú r, bayonnei spa
nyol consul, a’ londoni spanyol követhez mart. 25- 
kén illy hivatalos köziemén) t intézett: 31adridból 
a’ kormánytól ma reggel 750 ezer francot kaptam 
a’ hadsereg számára. E' végre e’ hónapban most 
már harmadszor küldetett hozzám pénz, melly 
mindöszve 2 miliio 250 ezer fr. mpgyen. Egyszer
smind jelentem cxceádnak, hogy az északi hadse
reg részére április végéig egy egész szállítmány 
eleség leend készen. A’ hadsereg tökéletesen fel 
van ruházva,’s lábbelikkel ellátva. A’ hozzám kül
dött pénzek elosztásában különösen gondoskodom 
az angol és franczia segédseregekről.

Londoni lapok S, Sebastianból mart. 2 Iki le
veleket közlenek. Evans generál e’ nap Khadaman- 
tus gőzhajón négy ágyút küldött Socoába, mcllyek 
majd írun és Fuentarrabia megtámadásakor fogú ik 
szolgálatot tenni. E’ nap Bilbaóból is mart. 22ki le
velek érkeztek, mellyek Espartero megveretésé- 
nek ellenmondanak, ’s tudósítják az angol-christinó- 
kat a’ felől, hogy társaik és Espartero Durangót 
és Elorriót folyvást birtokukban tartják.

A’ Moniteur is valósítja a’ bayonnei apr. lói 
tudósítást, miként Sebastian infant hat zászlóallyal 
Irunba érkezett, ’s Bayonneból apr. 2ról ismét e’ 
telegraphi üzenetet közli: Sebastian infant, meg
szemlélvén írun és Fuentarrabia erősítményeit, visz- 
szatért Tolosába. írun és Oyarzun közt 5000 em
bert állított-ki.

A’ Messager madridi levelek után írja , hogy 
mart. 2Gkán, a’ főváros két negyedében carlista 
mozgás ütött-ki, melly azonnal elnyomatván,titán
ná mindjárt egészen ellenkező értelmű lázadás tá
madt , a’ nemzeti őrség némelly részétől gyámolí- 
tatva. A’ rendőrség esteli 9 órakor bezáratni paran
csolván az új kávéházat, innen számos csoportok 
a’ nap kapuja és Arénái utcza felé mentek, Riego 
dalát zengve, ’s a’ királyi palota őreá előtt: éljen 
a’ constitutió-t! kiáltoztak.— A’ Journal du Com
merce szerint e’ mozgásról mart. 27ki madridi hír
lapok egy betűvel sem emlékeznek, ellenben azt 
állítják, hogy a’ corteskövetek gyakran tanakod
nak Caballero úrnál egy javaslat aláírásáról, melly- 
benaz nyilváníttatnék, hogy a’ ministerium elvesz
tette a’ nemzet bizodalmát.

Az alig. Zeitung Madridból mart. 24 ’s fő k é 
ről e’ tudósításokat közli: Ezen vallási ’s egyházi 
ünnepélyre szentelt napokon tolongva csődül Mad
rid népe az egyházakba most is, mint az előtti 
években; a’ hit most is él a' szívek mélyében. Ám-



bár nagyhéten nem foglalatoskodnak politikával, 
mégis gyakran tartatnak gyűlések Caballero or pa
lotájában , mell) Lopez úr barátainak gyülhdy e , 
’s ott a’ niinisteriuni kiegészítéséről \an szó. A’ 
ministerek nem bíznak önerejükhöz, mi köze
lebb a' bilbaói kapu felszentelésekor is kiviláglott« 
Hogy az illy alkalmakkal együtt járó veszélyes cső- 
diilések m ggátoltassanak, megelőző 'este azt luresz- 
telteték, hogy7 az ünnepély nem fog megtörténni', 
’s a’ nézők közt számos őrcsapatok jái kákák. A’ cor- 
tes bámulásra méltó egyked\őseget mutat y’ jelen 
krisisben ; a’ carlisták által fenyegetett tartományok 
gyakori panaszaira mit sem hallgat; tegnap volt szó 
Liria városról, m<!Iy 12 éarlista zászlóaüy' által fe- 
ny egetíefik, ’s bizonyosán kirabol'a/ilr, tie a’ cor- 
tes nem gondol vele; s valami kétes gy-ozedelcm 
vagy7 D. »Sebastian infant elfogatásának hire által 
(tegnap ugyanis ezt Ilit lelek) nagy óbb mozgásba ho- 
zatik, mint a’ tartományok sanyarú sorsáról szálló 
alapos tudósítások által. Cabrera 2000 emberrel 
Retjuenya felé fordult, ’s Castiiiába készül, hova 
Palilíos Estremadura felölni! akar beütni. A’ fővá
rosból néhány7 zászlóaüy küldetett ellene,* de e’ 
csekély seregcsapattól nem nagy sikerét várhatni. 
— Az ország mostani áilapotja szomorúan czáfolja- 
meg azon állítást, mintha azt 181‘ik i alkot vány 
visszakozásával a’ pártok viaskodása megszűnnék, 
’s az egész népség ezen alkotvány zászlója alá se
regiéin? A' la granjai eset sok hú szolgáját elidege
nítő a’ királynénak, ’s az országnak most nincs 
kormánya. Az 1812ki afkotvány el van temetve, 
az új pedig már születésekor is makacs ellenállás
ra talál. A’ ministerek (Mendizabalon és Lopezen 
kívül), alstatustitoknokaikkal együtt, mind bete
gek. Almodovar gr. ki Calatrava úr helyét vala be
töltendő, kéntelen volt lemondását beadni, ’s a’ 
hadministerium foglalatosságait D. Facundo Infante 
generál, Madrid kormányzója, ’s követ viszi. Al
varez főkapitány az utolsó seregcsapattal Cuencába 
ment, ’s helyét Quiroga tölti-be. Mendizabal ellen 
minden mívelt spanyolok fel vannak bőszülve, ’s 
ezt a’ sajtó által nyilván kijelentik. Azonban Men- 
dizibal élesebb fegyvereket basznál ellenök. Egyik 
cortesülésben ugyanis azt nyilatkoztatván , bogy a’ 
hadsereg olly jól fizettetik , hogy a’ tisztek, ha nem 
játékosak, rakásra verhetek az unzékat (egy unze 
16 piaster), erre egy tiszt a’ Mundo lapban kemé
nyen felelt, ’s közelebbi éjjel egy álorczás ember 
által agyon szúratott. Egy idő óta Mendizabal a’ , 
ministeriumba ’s onnan vissza igen lassan szokott ] 
kocsizni, ’s távolról nehány emberek által kísérte- ! 
ték (ezek közt volt Gomez is a’ la granjai Garcia !

társa); én azt vé’tem , hogy ezek a’ pénzügyi mi
nister élete után ieskelődnek; de mások aitaí felvi* 
lágosítatám, hogy ezen emberek az 6 zsoldosai, pisz
tolyokkal s gyiikokkal vannak fegyverkezve, őt 
megtámadás ellen vedelmozendók, s nem rég egy 
kőnyointató ablakát is bevertek, ki Mendizabal el
len gúnyrajzolatot akasztott-ki, halállal féli) égetvén, 
ha ezt ismétlem merészlené. Legnagyobb aggoda
lomba éjié e’ spanyol Colbertet némeüy asszonyok 
megtámadása, kik a’ ministerium pitvarában után
iul várakoztak , ’s férjeiknek hivatalból elmozdítá
sáért panaszkodtak, ’s őt, a’ panaszra hallgatni nem 
akarván: ladron , bribon, indecente, judio! kiál
tozással kísérték egész kocsijáig. Madridba érkezett 
a’ híres Aviraneta is , kit Mendizabal gyakran tit
kos küldetésekben használt. A változatlan consti- 
•utio párthívei ügyvivőket küldtek a’ tartományok
ba, ’s Malaga és Cadix juntájinak ismét fellépését 
várhatni. Az angol követ azt kiváná a’ kormány
tól, hogy Galíciából és Astoriából a* seregcsapatok 
Evanshoz küldessenek S. Sebastianba. Cabrera 10 
ezer gyaloggal és 1600 lovassal Valenciától egy órá
nyira állott, de innen Cuenca felé vette útját, hon
nan a’ lakosok vagyonaikkal együtt elszaladtak, ’s 
a’ főkapitány ezért küldetett oda.

NÉMETORSZÁG.
Heidelbergában apr. 3kán húny t-el, életének 

Z1 ki évében, Dr, Schwarz Fridiik, ÍI. K. badeni 
titkos egy házi tanácsnok , theologia tanítója, a’ ha- 
deni oroszlán-rend közép, és a’ hurkus veres sas- 
rend kis keresztese. Benne legrégibb, leghívebb 's 
leghiresb tagját veszté-el az egy etem , mell) nek 
1801 óta fáradatlan szolgált, ’s hírét nevelte szá
mos theologiai és jiaedagogiai iratok által, mellyek 
őt az első német theologusok sorába , és a’ mosta
ni kor minden paedagogusai közt legelsővé tették.

Mainzból apr. Íjén írják, hogy Giittenberg 
János emlékének felszentelésére a’ biztonság jun. 
Ü két túzte-ki. Az emlék, Thorwaldsen mintája 
szerint, Parisban Crozatier úr műhelyében Öntetett, 
’s köszönetül e’ művésznek (meit díjt munkájáért, 
Thorwaldsen példáját követve, nem fogadott-el) 
25 ezer fr. küldetett, ’s a* szobornak Mainzba szál
lításával egy kereskedő ház van megbízva. Az ün
nepély két nap fog tartani, ünnepies járadalmak, 
beszédek, nagy ebédek ’s bálokon kívül dalnokok 
és hangász karok zengései közt, melly czélra Dr. 
Lővve Stettinben Dr. Giesebrecht „Guttenberg“ ezí- 
mü versezetéhez igen jeles dalmívct készített, egy 
nagy dalnok-társaság által előadandót. A’ beküldött 
számos felírások közül Dr. Müller udvari tanács
nokét, Göttingából, választá-ki a’ biztosság.

Riadja K u lt s á r  A. — Szerkezted G a 1 v á csy. Zöldkertutcza (iSípf)ífcací)er:@ affe) 4 9 S  sz. 
Nyomtatja T r a t t t i e r - K á r o l y i y Urak’ útezája 6 J 2  szám alatt.
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T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató - Intézetében Pesten
naponként megjelennek :

A’ Tekintetes királyi ítélő Táblának 1837,lik észt. Husvét 
utáni Törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletei

ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. pengő pénzben.
Egész esztendő alatt pedig 6 for. pengő pénzben.

Azon Tek. Vármegyék, királyi Városok ’s Uradalmak, melly ek eddig is Levéltáraik 
számára a’ Fő Mélt. Királyi Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, méltóztassanak az 
iránt a1 fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől táxolabb lakó TT. Bírák és Prókátor 
Urak >agy a' Pesti tabuláris Prókátor Urak által eszközölhetik az ele fizetést, vagy hetenként, 
vagy a' törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el alkalom által példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszeiezhetni — egy egy Terminus 
á^a 1 for. ezüst pénz.

(2) Tekintetes nemes Pest vármegye 
R endei, folyó Sz. György hava 5kén tarto tt 
közgyűlésükben, á’ pesti magyar színház bér
be adására újabb határnapul folyó évi Pünkösd 
hava lső napját tűzték ki. Mi is ezennel olly 
hozzáadással tétetik közhírré: hogy'a'vállalat 
feltételei az alulirtnál akár mikor megláthatok; 
egyébiránt, kik e’ tárgyban előbb is értekezni 
kívánnak , leveleiket a1 tisztelt megy'e másod 
Alispányához tekintetes bernátfalvi Földváry  
Gábor úrhoz intézni ne terheltessenek. Költ 
Pesten , április lökén 1837.

N yá ry  P á l  m. k, 
ts ns Pest vgye Aljegyzője. (3)

(2) Egy született angol, ki anya-
nyelvén tisztán beszél és ír, ’s ki Olaszország
ban több esztendeig volt tartózkodása után az 
olasz nyelvet is m egtanulta, kívánná magát 
valamelly uraságnál falura néhány hónapig le
kötelezni. Bérmentés leveleket lehet iránta 
küldeni Tomala  szépműáros úrhoz Pestre, (2)

(1) Ház-eladás. Budán a’ vízi*város
ban, a’ vár alatt az úgy nevezett uj-utezában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e h  ház, hozzá 
tartozó kerttel, melly különös két kuttal van 
ellátva, folyó esztendő Május hónap’ Isójén az 
idevaló Földbirói hivatalnál a’ birtokosnak saját 
kívánságára közönséges árverés utján fog eladat
ni. (E’ folyó hó’ lsőjén tartatott árveréskor 
6000 v.cz. for. igérteteti) A’ szorosabb feltéte
lekről a’ meghatalmazott a’ várban uii-utcza 28* 

E l s ő  f é l e s z t e n  d ó ,  1837.

szám alatti Lázban az lső emeletben a’ bástya 
felől tudósítást adand. (3)

(1) A’ nemes Jász-K un kerületek birto
kában lévő, és Kecskemét, Félegyháza váro
sok" határjai közt fekvő Páka  puszta a’ folyó 
észt. Mindszenthava" lső napjától kezdve a’ kö
vetkező 12 esztendőre, — nem különben M ér
ges , melly Halas és Majsa körül fekszik szinte 
a’ folyó észt. Mindszenthava" lső napjától kezd
ve 3 egymásután jövő esztendőre, haszonbérbe 
kiadandók. —  Az árverés mind Pákára, mind 
Mérgesre nézve a" folyó észt. Pünkösdhava’ 22- 
dik napján a’ pákái majorban fog tartatn i, a’ 
hova a’ haszonbérleni szándékozók a’ kitűzött 
napra meghivatnak. — Addig is a’ haszonbér
lés’ feltételei Jászberényben a’ nemes kerületek’ 
jegyzői hivatalánál^, — Kisújszálláson és Fél
egyházán kerületi kapitány uraknál, — úgy 
Pákán a’ majoroskodási intézetnél megtekintet
hetnek* (3)

( ! )  1836dik évi v a l ó d i  c s e h
g* O ü l  1 O 3 legjobb minémüségü a’ legillen
dőbb áron kapható K u n e w a l d e r  testvérek 
nagykereskedésében Pesten, az országúton, Kolb- 
házhan 568 sz. a. (3)

(3) Vatta és paplan - gyári je
lentés. Alúlj egj'zeltnek szerencséje vagyon 
ezennel jelenteni, hogy o Szegeden egy va tta  é» 
paplan-gyárt állitott-fel légyen ; ajánlja az 6 
készítményeit, úgymint: különféle mhézségS
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vattáját, mindenféle nagyságú selyem és cziez 
paplanjait a’ legolcsóbb áron. — Raktára va
gyon t. Vőber György tanácsbeli u r’ házában, 
a’ Fercncz-piaczon 87dik szám alatt. Költ Sze
geden , April' hónapban 1837.

K onrad  K ereteiéit/ , 
vatta és paplan-gyár tulajdonos. (3)

(1) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
magyar királyi udvari Kincstár Tanácsa’ rende
léséből a’ királyi koronái Tiszáninneni szabados 
kerület Tanácsa részéről közhírré tétetik : hogy 
a’ kerületi Ó-Becse mezővárosa határjában fek
vő és 229 iánczokból, minden lánczot 2 2 0 0  Q  
Öllel számítván, álló szállás folyó esztendei 
1837dik november Isó napjától kezdve nyolez 
egymásután következő esztendőre ugyan e’ fo
lyó esztendei Julius 4kén Ó-Becsén a1 kerületi 
tanácsházban reggeli órákon tartandó nyilvános 
árverés u tján , a’ rajta lévő épületekkel együtt 
haszonbérbe fog kiadatni. — M indazok, kik 
ezen haszonvétel árverésében részesülni akar
nak,  kötelesek lesznek vagyonjaik állapotját 
hiteles tanúság által bemutatni, és a1 bérbe ki
venni kívánt haszonvételhez arányzott bánat
pénzt előre letenni — a1 többi feltételek a’ ke
rületi irnoki, úgy szinte a’ pénztári hivatalok
nál előleg is megtudhatók. Költ Budán, aprii’ 
7kén 1837. (3)

(I) Árverési módosítás. A’ nagy-
méltóságú kir. magyar udvari Kamara’ rendelé
séből pótlékul nyilvánossá tétetik , hogy az e’ 
lapokban már hirdetett, *’s aprii1 17kén Ó-Be
csén tartandó árverésén , kihagyván a’ többit, 
csak következő kir. haszonvételek fognak bér
be adatni: a) a’ korcsma jog Ó - Becsén ’s 
Földváron, b) a’ vásári helypénzszedés joga 
Ó-Becsén , Zentán, Ó-Kanisán ’s Adán. Költ 
Budán, aprii’ llk c n  1837. ( 2 )

( i )  Hirdetmény, a’ nagyméltóságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből fo
lyó észt. április 2 0 kán Várad-Velenczén az ura
dalmi ügyészi irószobában tartandó nyilvános 
árverés u tján , a’ várad-várallyai Pecze folyam 
melletti szabad bormérési jog folyó észt. novem
ber ltől 1840dik évi October utoljáig, tehát há
rom egymásután következő évre a’ legtöbbét 
Ígérőnek bérbe fog adatni. Bérleni kívánók te
hát az említett helyre ’s időre szükséges bánat
pénzzel ellátva, megjelenni hivatalosok. Költ 
Budán, aprii’ lOkén 1837. ( 2 )

( 2 ) A’ nagyméltóságu magyar királyi ud
vari Kamarának rendeléséből közhírré té te tik , 
hogy az esztergomi érsekséghez tartozandó, és
ugyan az esztergomi uradalomban fekvő__alól
nevezett farakhelyeken, külön nemű ölfa, jele
sen pedig:

Ivemenczén 26 8 | öl bikfa.
Kovács-Patakban 27 öl cserfa, 151 Öl tölgy

fa , 58 öl bikfa, Pj öl tők*Ta.
A’ lelédi hídnál 2 8 | öl cserfa, 10 öl tölgy

fa , 330 öl bikfa.
Szobon 76 öl bikfa, 1 0  öl tőkefa.
Nyerges-Újfalun 15j öl cserfa, 27J öl tölgy

fa , 294 J öl gömbölüfa, 52j öl tőkefa.
Süttőn 1 1 J  öl cserfa, 89 öl tö lg jfa , 55 

öl bikfa, 59 öl gömbölüfa, 20 öl tokefa. — 
Öszvesen 15S5 ölek felállítva vannak, és nyil
vános árverés utján a’ legtöbbet Ígérőnek min- 
gyárti készpénzbeli fizetés mellett el-adaltatni 
fognak, melly árverésre következő helyek és 
napok m eghatároztalak , és ugyan :

Kemenczén, e’ folyó esztendőnek Ápri
lis I 9 ke az oda való bikfára nézve.

A’ lelédi-hídnál, Április 2 0 ka — a’ közel 
egymáshoz fekvő. — Kovács-Pataki, úgy a’ Le- 
lédi-hidnál, és Szobi farakhelyeken fölül jegy
zett ölfára — és

Nyerges - Újfalun , Április 27ke — mind 
Süttőn, mind Nyerges-Újfalun öszverakott olfá- 
ra való nézve.

A’ kik tehát ezen Ölfából venni kíván
nak, azok — hogy a’ megvevés esetére, a1 fát 
azonnal által is adni lehessen, elegendő pénzzel 
ellátva fölül kitett helyeken és napokon az ár
verésre megjelenni ne terheltesscnek.

A’ fát mindég — és még az árverés nap
ján is jókor, a’ nevezett farakhelyeken meg
tekinteni és vizsgálni lehet, mert közel esnek 
egymáshoz Költ Esztergomban, marczius 1S- 
kán 183*dik esztendőben. (3)

(2) Gabona eladás. Tettes ns Bara
nya vármegyében kebelezett, és az egyházi ér
tékhez tartozó tettes Yaiszlói uradalom részé
ről hirdettetik: hogy folyó 1837dik esztendei 
Május hónapnak 8 dik napján Vaiszló mezővá
rosában, az uradalmi magtárban reggeli 1 0  óra
kor tartandó árverés által

1,700 pozsonyi mérő ó tisztabuza.
721 | pozs. mérő utolsó termés tisztabuza. 
446S. pozs. mérő kétszeres búza, és 
53 j  pozs. mérő rozs a’ legtöbbet ígérőknek 

el-fog adatni.
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Melly árverésre a’ venni szándékozók ezzel 
ineghivatnak oily utasítással, hogy a’ vevőnek 
minden általa megvett gabonáért pozs. mérőn
ként 30 krokat vcz. ó valóm pénz fejében letenni, 
■és a’ felsőbbi jóváhagyást bé várni kelletik. 
Költ Vaiszlon, Marczius 30kán 1837.

ÄZ uradalm i T isztség  által. (3)

(2) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ma
gitar királyi udvari kincstári Tanácsnak költ 
nyézete következésében közhírré bocsatauki 
hogy a’ Tiszán-inneni koronái szabados kerület
ben fekvő Martonyosi 6 0 ^ - ^ ,  Zentai 
Földvári 154/ bVö j és Sz. Tamási 7 hol
dakból álló külső, ezenkívül Zenta mezőváro
sában fekvő Ada mezővárosában
— Moholy helységben 2 — O Becse mezővá
rosában 4 / 2Vo — Földvár helységében 1 ^4 oö9 
és Sz. Tamás helységében fekvő 5 5 5 0  holdak
ból álló belső királyi fiscalis telkek, nem külön
ben az Ó - Becsei határban fekvő és
124,2200 □  Öl holdakból álló külső hasonnemü 
telkek, a’ folyó esztendei Sz Iván havának 24- 
dik napján az 0  Becsei kincstári tiszttartóságnál 
tartandó árverés utján a’ folyó év i Sz. Andráshó’ 
Isőjétől fogva hat esztendőre kibéreltetnek. Az 
ebben részt venni kívánók a’ fent kitett helyen 
és napon végrehajtandó árveréshez elegendő bá
natpénzzel ellátva olly hozzáadással meghivat
nak , hogy az ebbeli árverési feltételek az emlí
tett tiszttartóságnál előleg is közöltethetnek. 
Költ Budán, april’ 6 kán 1837. (3) 2

(2) Hirdetmény, a ’ nagyméltóságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből 
ezennel közhírré té te tik : hogy szabad királyi 
Kassa városához tartozó némeily királyi hasz
nálatai , — meliyeknek szerződései csak fo
lyó 1837. esztendei October utolsó napjáig ta r
tanak — e3 következő móddal bérbe fognak 
adatni ,  úgymint :  Berki helységben az ura
dalmi földek hat egymásután következő esz
tendőre, a’ Szent-lványi lisztes malmok, nem 
különben a’városi belső malomnál lévő korcs
mák , három esztendőre; ezekre nézve az 
árveres napja folyó esztendei Junius 6 kára; 
továbbá az élesítő, tisztító és kalló malmokra, 
ugyszinte a’ torony és kávéház alatt lévő bol
tok, és a’ lőcsei háznak bérbe adandó hátulsó 
alkalmatosságokra pedig folyó év Julius íső 
napja rendeltetett, melly napokra a’ bérbe 
venni kívánók a’ fentnevezett városházánál, 
azokott reggeli órákban szükséges bánatpénz

zel elkészülve, meghivatlatnak. Költ Budán, 
marczius 30kán 1837. (3)

(3) Árverési hirdetmény, a ’ nagy
méltóságu kir. magyar udv. Kamara’ rendelé
séből, Liptó megyében kebelezett Lykavai kir. 
kam. uradalom’ következő kir. haszonvételei f. 
e. november Íjétól három egymásután követke
ző évre, tehát 184:0. évi October utoljáig, f. évi 
május 8 kán a’ Rosenbergi urad. kastélyban dél
előtti 9 órakor tartandó nyilvános árverés utján, 
a’ legtöbbet Ígérőnek bérbe fognak adatni :

Vendéglők '$ korcsm ák♦
Iször A’ vendéglő ’s korcsma Gombáson, 

husvágási joggal, 650 O  ölnyi kerttel ’s 23 
hold 486 Q  ölnyi szántófölddel.

2 szor A1 vendéglő ’s korcsma Lykaván, 
szabad husvágási joggal, ’s 4 hold 344 Q  ölnyi 
kerti 's szántóföldekkel.

3szor A’ vendéglő ’s korcsma Liszkován, 
7 hold 600 U  ölnyi kerti ’s szántóföldekkel.

4szer Sztankován a’ korcsma, 486 O  öl
nyi kerttel ’s 7 hold 806Q  ölnyi szántófölddel.

5ször Sosson a’ korcsma, szabad husvágá
si joggal, 325 D  ölnyi kerttel.

Oszor Rosenbergán a’ vághid melletti ven
déglő, húsvágó i joggal, I hold kerti, 2  hold 
szántó és 1 hold 1050 □  ölnyi kaszáló földdel.

7szer Szokoltson a’ korcsma, husvágási 
joggal, 325 O  öln)i kerttel ’s 6  hold 1132 Ü  
ölnyi szántófölddel.

8 szor Lucskán a’ fürdő, korcsmával, 750 
Hl ölnyi kertte l, 2568 □  ölnyi szántófölddel’s 
17550 CKölnyi kaszálóval.

9 szer llosenbergán a’ kastélyi korcsm a, 
325 □  ölnyi kerttel.

lOszer Felső-Revuczán a ’ korcsma, 52 hold 
487 Hl ölnyi szántófölddel ’s 31 hold 975 □  öl
nyi kaszálóval.

11  szer AIsó-Revuczán a’ korcsma, husvá- 
gási joggal.

I 2 szer Közép-Revticzan a’ korcsma.
13szor — 17szer Luzsnán, Szjelniczán, Hr- 

boltován, Sz. Marián, Lucskán a’ bormérési jog.
18szor Sz. Mártonon a’ bormérési jo g , 1 

hold 648 U  ölnyi szántófölddel
M a l m o k .

19szer Lubochnán egy kétkerekű malom, 
486 □  ölnyi kerttel, 3 hold 320 □  ölnyi szán
tófölddel ’s 5 hóid 318 □  ölnyi réttel.

20szor Hrboltován egy malom, 650 E l öl
nyi kerttel. : .



21szer Kissbobróczon a’ malmot szerződés 
szerint a’ község bírja.

22szer L)káván egy kétkerekű malom, I 
hold kerttel.

23szor Podparacskán egy kétkerekű ma
lom , l hold 750 O  öiii) i kerttel.

24szer Lucskán egy kétkerekű malom, 162
0  ölnyi kerttel, 485 O  öinyi szántófölddel ’s
1 hohl kaszálóval.

25ször Oszadán egy olaj ’s egy őrló ma
lom, az előbbi két kőre, 650 □  ölnyi réttel.

26szor Pál falsán a’ malmot szerződés sze
rin t a’ község bírja.

27szer Felső- ’s Kozép-Revuczán 2 malom 
4 k ő re , posztósimitóval, 3 olaj malom, ’s két 
holdnyi kerttel.

28szor Rosenbergán egy malom két kőre, 
300 □  Ölnyi kerttel.

29szer Sossován egy malom, 1298 O  öl
nyi szántófölddel, ’s 1 hold 162 O  ölnyi ka
szálóval.

30szor Szokolcson egy malom, 300 □  öl
nyi kerttel, ’s 1 hold 50 □  ölnyi szántófölddel.

31szer — 32szer Hrboltov an ’s Lykaukán 
egy eSy °laj malom

33szor Luzsnán egy kétkerekű malom.
34szer Luzsnán egy posztósimitó malom.

Összes k ir. haszonvételed.
35ször — 37szer Kissbobroczon, Pálfal- 

ván ’s Tarjióczon.
38szor Szokolcson a’ partjog.

K a s z á l ó d .
39szer Studnicsna nevű rét.
40szer A’ pilnai rét.
4!szer Ribnik nevű kaszáló lső fele.
42szer Ribnik nevű kaszáló 2dik fele.

I I  a v á s o k .
43szor Prassiván.
44szer Kis-Rakitován.
45ször Iloliczán, Sturecz mellett, ’s Cser- 

na-Magurkán.
4Gszor Szmrekovicza, Csucsorednik ’s Osz- 

nicza havasok fele.
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47szer Dvoriszkón.
48szor Magurán, Luzsna mellett»
19szer Nagy-Rakitován.
50szer Rábán
51 szer Szoliszkón , Holisza mellett.
52szer Handlárka-Hopkován.
53szor Cserni-Kamenon.
54szer Lopusnán.
55ször — GOszor Prassnlczán , Knizsnán, 

PIoszka-Revucsanszkán, Polna-Magurkán, Kla- 
kán és Zvolenon.

6 !szer Szmrekovicza, Csucsorednik, Oa- 
nícza ’s Dvoriszko havasok felét.

/ /  a l á s z  a t..
62szer Vág foly am 1 ső osztálya Baráthegyig.
63szor — — 2dik — Ribárpoleig.
6!szcr — — 3d i k — Bisztróig.
Cőször — — 4dik’s5dik — Árváig.
6Cszor Sossovecz ’s Lubochna patakokban.
67szer Szeszterecz ‘s Vág folyamokban Sz. 

Máriánál.
G8szor A’ Szokolcsai patakban.
G9szer — 70szer A’ revuczai ’s luzsnai 

patakokban.
7 /szer A' lykavai folytamban.
72szer A’ Jucskai patakban.

V a d á s z a t .
73szor A’ lypcsei erdőkben.

Ilusvágási jog .
74szer Német-Lipcsén.
Bérleni kívánók tehát a’ fent kitett napon 

’«h e ly en , a’ szükséges bánatpénzzel ellátva), 
megjelenni hivatalosak. Az árverési föltételek 
Ilradekon az igazgató, Rosenbergán pedig a’ 
gazdasági tisztségnél megtekinthetők. Költ Bu
dán, aprif Íjén 1837. (3)

0 X

Pénzfolyamat: Becs, apr. Ilkán: 5 petes statuskötelez. 
104*2; 3 petes 74*; I834diki status köles. 567T*; 
petes bécsvárosi bankóköt. 66; bankrészvény I368j.

Dunavizállás : apr. l3kán: 8' l /y — tikén: 8' 0yy 
— lökén: 8' Q" 6y"

G a b o n a á r  P e s t  ’s m ás v i dék i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  mér ő j e vá l t ó g a ra s b a n .
Mart. 1837. búza |ké+sz*.l rozs | árpa | zab Ikukur. Iköles) April’ 1837. 1 búza kétsze. | rozs | árpa | zab kukur.j köles
30án Unghvár 84-80 76-72 60-56 | 60-58 38-36 ] 80-67 1 ~ fián Losonez | 90-80 - | 50 1 | 28-27 1 - 1 -
80an Arad 1 86 70 68 | 60 46 | 80 1 ~ fián Mosonj • | 115-64 58-48 49-45 | 45-40 37-33 | 85^80 1 -
Ap. lén Miskolcz 100-91 75-70 58-55 | 52-50 35-30 85-80 230-201) ,8án Szeged f 90-85 70 | 65 60-56 50-4« 90-85 110-100
lén Pécs | 75-70 60-55 55-30 | 55 32 75 | — 7én Uj-Beose 1 90-80 | 70-85 | — 50-45 50-45 80-75 1 —
lén Ba.ja | 83-70 | 53-50 50 | 53 33 1 73 1 ~ fián Komárom | 86-81 1 72-67 50-49 47-46 j 38-36 — 1 M
2án N.Berskerek 80 60 -  1 50 | 40 6S | 60 Pest apr. 14én I 86-73 | 6* 53-46 i 53.-46 37-33 73-60 1 -
4én Debritzen | 120-1001 85-25 j 75-70 | 70 | 52-50 95-85J130-120



IIA Ä A I ’S  K Ü IjFIM L M

T U D Ó S Í T Á S O K .
32. szám . P e s t e n  szerd án  Szent-Gtytfrgyhó kén É $37.
Magyarország és Erdély (orvosi jelentések Nádor Ő Fensége betegségéről; Estei Ferdinand Ó Fensége Kolozsvárról S/.ebenbe indil ’ 
in. tudós társaság; Kisfaludy-társaság; Gróf Széchenyi István budai polgársággal tiszteltetik meg; erdely országgyűlési kővetek; gyors- 
kocsizás; özv. gr. Forgácli Józsefné meghal ; suliguli savanyu-víz; ’sat.J Nagybritannia (O’ Connell’ javaslata a ’ dublini kéz-műe” \ csü- 
letben; parlamenti ügyek; Hosanquet kapitány; london-gi eomvicbi vasút; ministen ozivódás a’ spanyol ügy felett;  ’sut.] Fruncxiaors/.áif 
(Daniremont generál Afrikába indúl; levegői kő; ministeriumok 1830tól; új ininisierűun még sincs; 'sat.J China. Olaszország Svéczia. 
Aegyptus. Amerika. Forttigallia (Globe és Times levelezései.) Spanyolország (Lopez kilep a’ ministeriumból; t). Carlos grip-

peben szeny ved ; hűek az ej szaki táborból ; ’sat.)

M AG Y A RO RSZÁ G  és ER D ÉL Y .
P e s t .  Fényesen és ritkán látható pom

pával ünneplék szabad királyi P e s t  és Bu d a  vá
rosok Felséges Királyunk dicső születési nap
ját, apr. 19dikét. Korán reggel az ősz Duna két 
partjairól 101 ágyu-dörgések hirdetek az Öröm-ün
nep’ felvirradtát. Majd , minden tornyokban haran
gok zugtak ’s a’ két főváros lakosait szeretett Feje
delmünk életéért a’ Mindenhatóhoz bocsátandó ke
gyes fohászok végett az imádságok szent helyeire 
szólíták. Ágyu-ropogások, a’ városi és rendes ka
tonaság’ tisztelkedő lövései között emelkedtek buz
gó könyörgések a’ két főváros egyházaiban legke
gyelmesebb királyunk hossza ‘s boldog életéért. 
Részt vettek a’ fens, ünnepi örömben a’ főtiszt, 
papság; a’ polgári és katonai főkormányszékek ; 
a’ nagy ni. magyar kir. udv. Kamara; a’ főméit, 
m. kir. Kúria; tek. Pest vmegye’ tiszii kara; a’ 
két főváros tanácsai; a’ m kir. főoskola karai a’ 
nagy számú tanuló ifjúsággal együtt; részt vettek 
abban a’ két fővárosnak ifjai és leányai, férfiai és 
asszonyai, gazdagai és szegényei, nagyjai és kicsi
nyei , egy szóval minden rendű és rangú lakos tár
sainknak temérdek sokasága ; mell} nek külsején 
már a hódoló tiszteletnek és a’ Fels, uralkodó Ház
hoz való hív vonzalomnak csalhatatlan jelei valá- 
nak láthatók. Budán a’ várbeli főtemplomban; Mél- 
tóságos Ócskái Ó c s k a y  A n t a l  baczi püspök, 
nváradi kanonok ’s in. k. helytartói tanácsos úr; 
Pesten a pléh. egyházban Döinotöri N é m e t h  
G y ö r g y  apát, esztergomLkanonok, ’s kir. táb
lai praelatus úr Ó Nagysága; az Egyetem templo
mában Nagys. D e r t s i k  J á n o s  apát, esztergo
mi kanonok, pesti papnevelőházi igazgató ’s kir. 
tanácsos ú r ; a’ Kegyes Szerzet egyházában pedig 
Tiszt. Sztankovics Miklós ú r, a’ pesti kegyesosko- 
ák’ házának igazgatója mutaták-be a’ Mindenható
i k  a’ sz Mise - áldozatot. A’ dicső nap’ örömére 
nini Pesten úgy Budán is csive a’ színházak pom
pásan valának kivilágítva.

Pest. Nádor 0  Fenségének betegségéről legú- 
abban következő orvosi jelentések adattak*ki; Bu-[

Első Fc.’eszteudő.

d á n  apc. IGd. reggeli Gl órakor. Ez éjen nem olly 
nyugalmasan aludt () cs k. Fensége, mint az előb
bit!; egyébiránt 0  Fensége állapotja hasonló a teg
napihoz, ’s egészségi javulása halad-elő.

Budán apr. 17d. reggeli G| órakor. 0  Fensé
gének igen jó éjszakája volt ’s éjféli I ‘2 órától reg
geli hat óráig rövid íéíbenszakasztással nyugalma
san aludt. Mihez képest 0  Fensége felébredésétől 
fogva vidámabb, megújultan ’s erősbültnek érzi 
magát. Könnyebűlése folyvást halad-e!ő.

Budán apr. 18d. reggeli 6 | órakor, a’ befegs. 
ISdik napj. O cs. k. Fensége nyugodtan töltötte az 
éjét; a’ láztól tökéletesen megszabadult, és szemlá
tomást növekszik ereje.

Budán apr. I9d. reggeli 7 órakor. 0  cs. kir. 
Fensége igen jól aludt ’s erejének naponkénti nör 
vekedésével mindég vidámabb. A’ láz egészen meg
szűnt, ’s vele a’ betegség is; elenyészett tehát a’ 
veszel}’ is , melly 0  Fensége életét fenyegeté. Mint
hogy Ó Fensége ma már Iábbadozási állapotjába 
lép ; az orvosi jelentések’ kiadása ezennel meg
szüntetik.

Dr. Wiiitler. s. k.
János cs. kir. fobcrczeg, aranygyapjas vitéz, 

tábornagy ’sat. Ö Fensége, ki mint közelebb irtuk, 
fenséges báttyát látogatni jőve Budára, miután fens. 
Nádorunk’ egészségi javulását örömmel szemlél hé
t é , hogy apr. 19dikét, O cs. k. Felségének dicsó 
születési napját a’ fels. cs. k. udvar körében tölt* 
besse , f hó 17dike éjjelén Becsbe visszaindult.— 
Ugyan ez nap' estvéjén Nádor gőzhajón érkezett 
Pestre S á n d o r  Pá l  wiirtembergi kir. hg. ő fen
sége, Maria Dorothea fens. Nádornénk testvére , 
’s a’ József magyar huszár ezred ezredese; ki hit
vesével együtt tüstént látogatását teve Nádor O 
fenségénél ’s cs. k. főiig asszony testvérénél; más
nap pedig korán reggel „Zrínyi’4 gőzhajón tovább 
utazott.

P est. Szabad kir. Buda városa mult mart. 3- 
dikán mélt. Gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  urat or
szágos érdemei tekintetéből polgársággal kívánván 
megtisztelni, az e’ tárgyban magyar nyelven költ
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oklevelet f. apr. 12dikén küldöíte-által; melly szo
rul szóra itt következik:

Szabad kir. Buda fővárosának polgármestere, 
főbírája, ’s tanácsa, úgy szinte az esküit polgárság’ 
egyeteme e’ jelen oklevél tartalmában tudomásra 
adjuk mind azoknak a’ kiket ille t: hogy midőn mi 
az alulírt évben és napon hivatalunknál fogva ta- 
nácsteremünkben összegyülénk, ’s együtt valánk, 
koronás Fejedelmünk hív szolgálata ’s a’ városi kö
zönség’ javának miképeni előmozdítását tanácsko-* 
zásba veendők: különös figyelembe vevén Sárvári 
Felsővidéki gróf Széchenyi István ő méltóságának, 
cs. kir. aranykulcsos, ’s több bel- és külföldi rend 
vitéze törvényes királyunk iránti tántoríthatlan hű
ségét, a’ Haza ’s a’ polgári Bend közérdekei ügyé
ben tett számos és kitűnő érdem eit; valamint az 
írói pályán mutatott jeles ismereteit és bő tapaszta
lása; a’ gazdaság, kereskedés, ipar, és ezekkel já 
ró közboldogság előmozdításában bebizonyított fá- 
raszthatlan munkásságát; nem különben a’ társas 
csinosodás, polgárisodás és nemzeti életünk’kifejté
sében kitüntetett férfias és sikeres törekvéseit; úgy 
honunk’ serdülő intézeteire nagylelkiileg ’s önzés 
nélkül szánt tetemes áldozatait; — szóval: mind 
azon plogári erényei” s hazafiui sok díszes érdemei
nek öszvegét, meliyek által elhunyt Őseitől örök
ségül ráhagyott nevét enyészhetlen új fénnyel kör
ző , ’s Önlétét dicsőité; — ugyan ezen — Ren
dünk’ erős védnökének — Sárvári Felsővidéki gróf 
Széchenyi István ő mltgának, véghezvitt szép tet
teinek jutalmául, ’s vállalásainak ösztönéül a’- pol
gári jogot ajánlandónak ítéljük és határoztuk; va
lamint azt ezennel ajánljuk, megadjuk ’s átenged
jük hálánk, tiszteletünk’s rokonérzetünk’ maradan
dó szerény jeléül; tehetséget adván ennek soraiban: 
hogy mindennemű szabadságokkal, jogokkal, en
gedményekkel , szabadíiékokkal, ’s mentességek
kel , mellyekben hajdan dicsőségesen országlott ki
rályink hűségünk, munkásságunk ’s a’ köz jóért on
tott vérünk’ díjául bennünket kegyelmesen részesí
teni ’s megerősíteni méltóztattak, ’s meliyek honi 
törvényünk’ kedvezéseiből most is fenállanak; — 
társkép szabadon élhessen; akarván: hogy azokat 
egész kiterjedésükben tettleg elfogadja, gyakorolja 
és használja, a’ főváros függő nagyobb czímjelével 
hitelesen megerősített ezen oklevél erejénél fogva. 
Költ sz. kir. Buda fővárosában. Ezernyolczszázhar- 
minezhetedik év’ böjt máshavának 3dik napján tar
tatott tanácsülésből. Szab .  k i r .  Bu d a  f ő v á r o 
sa'  p o l g á r m e s t e r e ,  f ő b í r á j a  ’s t a n á c s o -  
s ah

K o l o z s v á r t t .  Az erdélyi közeledő ország- 
gyűlésre követeiknek választották ns Zaránd ygye: 
kézdi sz. léleki K o z m a  Dénes ’s m. németh'i gr.

G yű la y  Lajos; ns Szászvárosszék: fogarasi L e
sz a i Antal k. pénztárnok ’i K i r c h n e r  Fridrik 
tanácsos urakat.

A’ közeledő erdélyi országgyűlésre magok kö
veteiknek választották ns. Felső Fejér vgye: beth- 
leheni gróf. Bethlen Gábor ’s m. zsákodi Horváth 
Kovachich János; ns Thorda vgye: Petrityevity 
Horváth Albert főbíró ’s kövesdi Boér Lajos alís- 
pány; ns Közép Szolnok vgye: szelniczei Bálint 
Elek alispány; ’s rettegi Yiski P á l; ns Udvarhely
szék: ábrahámfalvi Ugrón István ’s Szombatfalvi 
József; ns. Háromszék: altorjai báró A por József 
’s ns borosnyói Bartha Károly urakat. — A’ szász 
székek részéről Segesvárszék: Köhler József pol
gármester ’s Weisskircher* Károly tanácsos; Me- 
gyesszék : Schuster József székbiró *s Biedersfeld 
Fridrik tanácsos; Szászsebesszék: Dietrich János 
királybíró’s Meister Sámuel kir. pénztárnok ; Kő
halomszék : Conrad Sámuel tanácsos ’s Jacobi János 
jegyző; Szerdahely szék: Loevv János kir. pénztár
nok ’a.Scheerer György jegyző urakat.

K o l o z s v á r t t  apr. I id. Tegnap reggel 6 óra
kor indult-el e’ városból N. Szebcn felé kir. főhg. 
F e r d i n a n d  Ő Fensége; a’ városi magisíratus, 
száz férfiakból álló közönség, ’s ezéhok sorban ki 
állva tiszteíkedtek. -— Az erdélyi kir. Főkormány
szék is azon nap tartotta e’ városban országgyűlés 
előtti utolsó ülését. A’ tegnapi ’s mái nap egymást 
követték a’ sok útas szekerek az országgyűlése he. 
lyére — ezer buzgó óhajtásoktól kisértetve, hogy 
az ország boldogítására törekedő tiszta lélek vezes
se minden lépéseiket.—

Az országgyűlése N. Szebennek Kolozsvárral 
leendő egybeköttetését kettőzieti. Április hónap 10- 
től kezdve, minden héten kétszer indúl a’ gyorssze
kér Kolozsvárról N. Szeben felé u. m. hétfőn reg
gel 5 órakor és csötortökön r. 6 órakor ; Szebenból 
pedig Kolozsvár felé indúl minden héten Szeredán 
r. 5 órakor és szombaton r. 6 órakor. Mintegy hi
teles levelezőnk írja , a" gyorsszekérrei Kolozsvár
ról Szebenbe 16 órai idő alatt érkezett.

N. E n y e d  április 8kán. Ismét egy szomo
rúan tanító példája annak, milly veszélyes lehet 
az egyébiránt jótékony tűz, gondatlanok kezében. 
Lárma harang kongása ríaszfá-fel tegnap estve 8 
órakor váraskánk népét, rémiévé rohantunk az ál
dozó lángok felé, ’s ím a* gyorsabbak érkeztekor 
már,  három ház ugyan annyi barom óllal állott 
egészen tűzben, olly sebesen gyuladva-meg, hogy 
egyik pajtából a’ marhákat sem Iehete kiszabadí
tani. Az ev. ref. collegiumban tanuló ifiuság, va
lamint több városi lakosok, olly élénk munkássá
got és olly gyors ügyességet fejtének-ki ez alka
lommal is, hogy a’ nagy tűztől alig tíz lépésnyire
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álló épületek szaluja fedelei sem gyulhaíának-meg, 
’s így kevés idő alatt egészen elcsillapítatnék a’ 
tűzveszély. Mit lehetne várni illy derék tiiz oltók
tól, ha rendszeres tűzóvó csapatokba alakíttatná
nak egybe.!

Ugyan onnan, ns Alsó Fejér vgye főispánja 
szárhegyi gróf Lázár Benedek úr april. 7kén 12 
órakor pleuritisben meghalálozott,

N. S z c b e n  apr. 7d. A' tegnapi napon tar
tatott idevaló catholicus plebanus ’s esperest főtisz
telendő J á k o  bi  F e r e n c z  úr halotti végtiszte
lete, ki becses közhasznú életét annak 70ik évé
ben mart. 21kén mind azoknak kik ismerték koz 
sajnálásckra bévégezte.

E p e r j e s r ő l  apr. 1 sőjén. Köz fájdalom és 
gyász terjedt-ei ma városunkban azon hírrel, hogy 
a’ „jó grófné,“ a’ mint egyszerű - őszintén tőlünk 
neveztetett, a’ múlt éjjel (mart. utolsó órájában) 
lenni megszűnt, ’s mai nap ősi jószágába V a r a n ó -  
r a  vitetvén, testileg is eltűnt szemeink elől. E ’ 
veit néhai gróf F o r g á c h  József hátrahagyott öz
vegye, született S á n d o r  J u l i á n  a asszonyság, 
csillagkeresztes dáma, egy, mind nagy és szelid- 
lelküségére , mind a’ , kivált szenvedő, emberiség’ 
boldogításának szentelt életére nézve, első rangú 
dáma. Hatodik esztendőre Eperjes’ lakója, halha
tatlan emléket hagyott ő magának ezreknek szívében, 
a’ nagy számú iigyefogyottak’ , árvák’, szegények’, 
betegek’, utolsójáig. Mint fejedelmi annyokat, nézték 
őt alattv alói ’s pártoltjai; mint az erény képét tisztel
ve szerették a’jobbak; a’ kajánság és rágalom elné
mult mellette. A’ lelki nemesség’, lelki szépség’ 
(ki e’ szavak teljes tartalmát érti) igazi ápolója és 
terjesztője való ő csendességben és fáradhatatlanul, 
a’ szép tettben találv án egyedüli jutalmát. Es nem 
csak számtalan egyesek, hanem több nyilvános és 
privát intézetek is siratják a’ jótékony geniust, a’, 
bár 78dik évében, még is korán elhunytat, kiszá
radókat vala élni méltó. Béke áldott porának!

Z a b o l a  mart. 28. Folyó év mart. 22d. napja 
ti-y gyönyörű ’s meleg volt, hogy a’ Iegdicsóbb 
jyári napokkal minden tekintetben mérkőzhetett; 
— estve nap haladat útan komor born lepte-el a’ 
égkört, 23kára virradólag pedig kiderült az idős’s 
lélelőtt 10 óra tájban szokatlan rekkenőségtapasz- 
altatott: 11 órakor hirtelen egy dühös orkánhoz 
lasonló szél-vihar támadt, melly essővel elegy oily 
>ő mértékben hullatta a’ jeget, hogy az előtte volt 
blakokat csaknem egyberontotta , ’s e’ közben kép- 
ielhetetlen kemény menydörgések támadtak, és 
gy nagy csattanással esett villámból itt a’ faluban 
így szalma fedelű zsellér háznak teteje is meggyú- 
adott; de a’ hirtelen oda járult segedelem által a’ 
űz dobatott ’s a’ meggyűlt ház maga sem égett-el.

»— 24. 25ik gyönyörű tavaszi napok, 2Gdik estve* 
elkezdődött a’ Nemere szele fúni, ’s husvét 'iád; 
napján délelőtti 10 órakor egy arasznyi hó borítót-' 
ta a’ föld-területet.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  Hogy az academia, 
Tudományt ár czíinű folyóirata’ érdekét ’s a’ tudományos 
nnvelődésre befolyását minél inkább biztosítsa; Csató Fái 
1. tagnak a’ szerkesztőségből kilépése után az értekező ’s 
a’ literatúrai részt elválasztván, gondjaikat külön, két ren
destagjára, amazt Luczenbacher Jánosra, ezt lialogb Fal
ra, bízta; minél fogva a’ literatúrai rész, melly eddig csak 
hozzáadás volt, most tágabb mezőt nyervén, őríigyelen » 
mel kísérendi az egész külföldi literatura’ menetelét, belé 
ereszkedvén annak egyes jelenéseibe is.

Uj folyama nyit tátik tehát meg ezen encyclopaediai 
folyóiratnak az lS37diki év’ első negyedével, melly a’ bu
dai kir. egyetemi nyomtató műhelyben elkészült, ’s bárom 
archaeologiai kőrajzzal, megjelent. Tartalma a’ 18 7a ív
nyi kötetnek: I. É r t e k e z é s e k .  Az ipar’ és népszaporo
dás’ számalapjai, néhány hitel-és adósságtörlő kérdésnek 
megfejtéséje. (Nyíry István.) Boss kapitány’ éjszaksarki 
fölfedezései. (Berfha Sándor ) A ’ verebi sírkövek. (Lu
czenbacher János.) A’ természettudományok’ becséről, és 
befolyásáról a’ józanabb philosophiára. (Mocsi Mihály.) 
Bevezetés a’ természeti jogba. Második közlés. (Tudomány
tár XI. folytában.) A’ természeti jog és vele rokon tudo
mányok közti különbségről. (Csacsko Imre.) Okleveles tol
dalék. (Luczenbacher János.)— II. L i t e r a t u r a .  Angol 
literatura 1835. Lengyel literatura. Kritikai vázlatok, a’ 
külföldi literatura’ legújabb’skitünőbb termékeiről. A’ fran- 
czia tudós társaság’ ülései 1836. Jutalomkérdések. Biblio
graphie. ßiogjraphia. Vegyes közlések. •

Ara ezentúl is a’ 4 kötetből álló esztendei folyamatnak 
nyomt. pap. 4 ft , velenczei velínen 6 f t ; postán 1 f. 36 kr- 
ral drágább.— Találtatnak még mind két nemű példányok 
az első, 2d. és 3d. évi folyamatból Pesten Eggenberger 
József academiai könyvárosnál, kihez minden egyéb künyv- 
árosok utaltatnak. Fest. a’ kis gyűlésből, apr. 17. 1837

D. Schedel Ferenez, 
titoknok.

K i s f a l u d y - T á r s a s á g .  Főtisztelendő K o
v á cs  M á t y á s  phil. ’s theol. dr és prof. ’s egri 
kanonok úr, f. évi martins’ 25dikén a’ Kisfalud} -  
Társaságnak, évenként, kiadandószépliteraturai ju
talmakra szánt alaptőkéjét, Önkényt s z á z  p e n g ő  
f o r i n t t a l  nevelte. Alulirt siet a’ hazafiúi szép 
tettet a’ társaság’ nevében, meleg köszöneté mel
le tt, köz tudomásra hozni. Pesten, április’ 12. 1837.

Fáy András , igazgató.
Alulírtt a’ suliguli savanyuvizet mint a’ görcs- 

mirigy elleni hathatós szert különösen ajánlja. Ez ás
vány-vizet , melly minden savanyu vizek között talán« 
legtöbb szénsavanyt foglal magában , a’ keleti görcs
mirigy idejekor Máramaros vmegye felső járásának 
lakosai, kik a* forráshoz közel estek, ama járvány 
előjelenkezésénél már sikerrel használták. Mi által fi
gyelmessé tétetvén azaíulírt orvos, mind a’ fenye
gető , mind a’ valósággal kiütött cholera ellen több» 
esetekben e’ víznek erős hatásáról győződőtt-meg.. 
Tulajdon hitvese iá , e’ savanyuvíznek köszönheti!

X«
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megszabadul tát. Tisztán vagy borral vegyítve, szom
júságkor bőven, iható. Akár óvó-, akár gyógysze
rül használja pedig valaki e’ vizet, jó ha orvosi ta
nácshoz szabja magát. L i s s i a k A n d r á s ,  s. k. 
máramarosi kam. orvos.

NAGYBRITANMA.
Baines úr, Leeds parlamenti követe , és sir W. 

Molesvvorlh, mart. 28kán tárták , temérdek nép 
sokaság köz t , iinnepies bemenetelöket Leedsbc, 
hol őket a’ whig-radikalisok, mint említettük , 
a kereskedői épületben, megvendégelték. Asztal 
után szokott radikális hangon tartattak beszédek , 
heves kifakadásokkal a’ püspökök viselete ellen, 
az egyházi adó kérdésében. Ugyanekkor Leeds con- 
servativ munkásai egyesületének 400 tagja is lako
mát tartott a’ hangászati teremben. Az ott fellépett 
szónokok közt leginkább kitűnt Flower nevii pap , 
ki a’ katholicismus ellen versengő iratai által lón 
nevezetessé , 's kinyilatkoztatá, hogy az angol sta- 
fusegyházat, vallási, literariai és philosophiai te
kintetben Anglia legnagyobb dicsőségének tartja, 
’s ő , mint Wesley féle methodista, büszke annak 
gyámolúhatásában. John Wesley is éltében nagy 
barátja volt a' statuseg) háznak, 's ez istennek 
kedves embere égi eszméit nem Északamcrikában 
vagy valamclly német főoskolában szívta-be, hol 
az erős bibliai hitre nem sokat hajtanak, hanem 
szigorú hiiü angol collegiumból hozta. Az egyházi 
adót védeni kell a' hitetlenek, pápisták, sociniánu- 
sok ellen, kik a' protestáns statusegyház és prote
stáns hit lerontására esküdtek-össze.

O’ Connell a'dublini kézmives egyesület mart. 
29ki gyűlésében, mint elébb már a' nemzeti egye
sület gyűlésében is, Yittoria hgasszonyhoz máj. 24- 
kén felírást javasla benyújtani az irlandinemzet ré 
széről. Reményét fejezé-ki az iránt, hogy Irland 
mindegyik grófságának nemességéből két legjelesebb 
férfi kész leerid az átadó biztossághoz csatlakozni, 
’s az egyesület igyekezend a' felírást minél nagyobb 
forgásba tenni. E ' javaslat igen nagy tetszéssel fo
gadtatott. Továbbá figyelmeztető a' gyűlést a1 titkos 
társaságokra, 's felszólító azok neveinek kifiirké- 
szésére, kik a' köz csend ellen illy módon törnek. 
— 0 ’ Brien úr (Limerick grófság parlamenti köve
te) kinyilatkoztatni javaslá, hogy a' ministeri sze- 
gényi bili, a' gyűlés nézete szerint, nem alkalmas 
az Irlandban uralkodó szükségen segíteni. O' Con
nell sem a' legkedvezőbb véleménnyel szólt e1 bili
rő l, mindazáital azt, rnondá, nem ellenzi, hanem 
csak javítani igyekszik. A’ Freemasons (szabadkő- 
mives) Review írja , hogy O' Connell igen jeles 
kómíves, ’s mint mester egy dublini páholyban , 
sok évig híven és buzgón teljesítette tiszti köteles
ségek; de most mér sok foglalatosságai által, mint

síatusférfi, kényszerítetett a' rend szolgalatjából, 
ámbár nem örömest, visszalépni. „O' Connell társ, 
mond a" Review, rokonai társaságában szónokilag be
szél a mi titkaink erkölcsi szépségéről.“ — Ang
liában a' kőmi vés rend nem tartozik a’ titkos társa
ságok közé, meílyek ellen O' Connell többször he
vesen buzgott , mert ez a’ statustól van meghatal
mazva. Jobban is kedvelik Angliában e' rendet, 
mint a' continensen, ámbár múlt parlamenti ülés
kor ott is hallattak szózatok , mellyek e’ régi tisztes 
intézetet csak nagy gyermekeknek való játék gya
nánt tekintik.

Victoria hgasszony annyával naponként sétál
ni szokott a’ ITyde-parkon, ’s e’ közben, mint a’ 
JVí. Herald beszéli, már nehány hét óta egy külö
nös tisztelő nyíizgeségét kellett szenyvednio. Egy 
negyven évii férfi t. i. mindig utjokba állott, ka
lapját levette, ’s túlságos nyelven fejezé-ki, men
nyire csodálja és szereti ő a’ korouaherczegasszonyt. 
Most már mindig egy rendőri tiszt, polgári Öltözet
ben, kíséri a' dámákat, hogy a’garázdaságot meg
gátolja. A1 nyüzge tisztelő, mondják, vagyonos 
férfi, hanem csak egy gunyhóban lakik, mellyel ő 
„Victoriának“ nevez.

A’ Gazette szerint Cockburn ezredes Bahama 
sziget, Mackenzie ú r, eddig Rósz és Cromatryskót 
grófságok parlamenti követe, Ceylon sziget, kor
mányzójává neveztettek ; J. Hay lordnak pedig 
megengedte 0  Felsége , a' spanyol királynétól, Bil
bao ostromakor tett szolgálatiért nyert III. Károly 
rendjének nagy keresztjét viseihetni.

A' Madras Herald dec. 28kán ez esetet írja: 
Múlt év közepe táján Leveret nevű angol brigg a’ 
mozambiquei csatornán egy havannahi rabszolgaha
jó t, heves csata után, elfogott, ’s Mozambique mel
lett egy portugáli birtokba vitt. E' hely kormány
zója kiadatni kívánta a’ rabszolgahajót, mit a’ ka
pitány, Bosanquet, megtagadván, az ágyutelep,* 
melly alatt a’ brigg állt, tüzelni kezdett rá, ’s ma
gát megadni kénszeríté. A* portugálok azonnal el
foglalták mind a’ Lcveretct, mind a’ rabszolgaha
jót. A’ britt kapitány hasztalan folyamodott egy a’ 
kikötőben álló portugáli fregáihoz, melly azt nyilat
koztató, hogy e' dologba nem avatkozhatik. Nyolcz 
nap múlva szabadon bocsátatott a’ Leveret, ’s Bo- 
sanquet kapitány azonnal visszatért a’ Simon-öböl- 
be. Campbell admiral, az ottani vizeken levő britt 
bajósereg parancsnoka, hajókat gyüjtött-össze ’s 
Mosambiquebe készült, megbosszulni a1 britt lobo
gónak e’ példátlan megsértését.

A1 london-greenwichi vasúton mart. 23tól 30- 
ig 75,775 személy jött ’s ment; és így egy hét alatt 
annyi, mennyi egy Basel és Mannheim közti vasút 
fentaríására egész évre elég v olna. Karlsruheban po*
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dig kétlik, hogy egy év alatt ennyi lenne az uta
zók száma.

A’ M. Post ír ja , hogy Palmerston I. és társai 
közt mart. 31d. élénk versengés támadt a’ kérdés fe
lett , tanácsos volna-e Spanyolországba az angol ten
geri seregesapathoz erősítést küldeni? Ezt a lord he
vesen sürgette; de látván hogy így sietteti a’ kata- 
strophát, mellytől retteg, visszavonult, ’s engedett 
többi társainak, és így erősítés már nem fog kül
detni. A’ ministerium Spanyolország eránti politi
káját a’ tory lapokkal együtt a’ True Sun is gán
csolja , ’s az egész bajt a’ rendetlen avatkozásnak 
tulajdonítja. H a , úgy mond, fáradságot érdemel, 
üzenjünk egyenesen háborút D. Carlosnak, a’ bas- 
kok királyának, az inquisitio védurának, és az an
gol tor} k szövetségesének. O azért konczoltatja-fel 
az angolokat, mert mi nem vagyunk \e le  háború
ban, ’s a’ szerencsétlen vitézeket hónuk zászlója 
nem védi. A’ bi itt tisztek így szóltak katonájikhoz: 
„Az ellenség nem kegyelmez, mi sem ; a’ kit el
fogtok , szúrjátok agyon !“ Ez nem háború, hanem 
ördögi mészárlás, ‘s gyalázat nemzetünk nevére.

A’ M. Herald szerint O Felségök megjelenni 
szándékoznak azon bálban , melly nehány hét múl
va Spitalfuld szűkölködő selyemszövőjinek gyámo- 
lítására fog adatni. Ekkor valamennyi dámák Spi- 
talfíeld gyáraiból került ruhákban jelenendnek-meg.

Az alsó ház apr. 4ki, husvét után első ülésében 
több kérelmek nvujtattak-be az egyházi adó mellett 
és ellen. Spring-Rice úr jelenté, hogy a’ budgetet 
máj. Skán terjeszti-elő. Russell I. a’ canadai ügyek 
további vitatását apr. Ükére javaslá halasztani. 
Ew art ú r, Liverpool radikális követe, megújító 
múlt üléskor félrevetett indítványát, miként neki 
engedtetnék-meg egy bili behozatala az elsőszíilöt- 
ség törvényének eltörlése iránt. A’ főügyvéd ellene 
szegült ez indítványnak, melly 54 szózattal 33 el
len clmellőzteték. Ewart úr ezután ismét a’ dohány 
beviteli vámjának leszállítását javaslá, Hume úr ál
tal gyámolitatva; de Spring-Rice úr megjegyzé, 
hogy a’ dohány vámból 3 mi llió font sterling jő-be, 
’s ezt olly könnyedén nem áldozhatja-fel a’ status
nak. A’ ház e’ javaslatot is félrevetette.

Liverpoolban apr. Íjén leégett a’ szép mechani
cal oskola, nicllynck talpkövét 1835 n) arán 
Brougham 1. (ette-le. Szerencsére biztosítva volt az 
épület, ’s haladék nélkül fel fog építtetni.

Ew art ú r, mint említettük, az apr. 4ki ülés
ben leszállítatni javaslá a’ dohány beviteli vámját, 
azon oknál fogva, mivel a’ mostani nagy vám an
nyira neveli a lopva kereskedést e’ czikkel, hogy 
Anglia némelly vidékein, különösen pedig Irland- 
ban a’ belopott dohánynak fontját 2 shillingen ve
hetni , holott a’ vám, mellyet az eg} enes lelkű ke

reskedők fizetnek, majd két annyit teszen. Továb
bá a’ lopva kereskedés miatt számos vám-tisztvi
selőt kell fizetni, mindazáltal a’ bajt ezek sem gá
tolják-meg. A' kincstár kanczellárja megengedő, 
hogy a’ mostani vám igen nagy, de azt kétségbe 
hozá, hogy a’ dohány belopása o!Iy nagy mérték
ben űzetnék  ̂ mert a’ dohány vám jövedelme 1826 
óta évenként szaporodott, es így a’ belopott do
hány a’ törvényesen behozoftnak felét nem teheti, 
mint Ewart úr állitá. Egyébiránt kinyilatkoztatta, 
hogy e’ tárgyat a* budget előterjesztése-előtt még 
megfontolandja, ’s ha a’ vám leszállítását a’ sta
tuspénztár kára nélkül lehetőnek találja, a’ fenálló 
törvény változtatását önmaga fogja javaslani. Ewart 
úr e’ nyilatkozásra \ isszavette indítványát. Ewart úr 
nézetében, e’ tárgy felett, több ministeri lapok meg
egyeznek. „Ha a’ mostani nagy vám, így szól a 
M. Chronicle, annyira mérsékeltetnék, hogy a’ 
lopva kereskedés többé nyereséget nem Ígérne, ez
zel bizonyosan nyerni fogna a’ síatuspénztár. De 
a’ dohány fényüzési czikk, ’s minden egyéb szük
séges tárgyak, példáid szappan, előtt kell rá adót 
vetni.“ Ez ülésben Gillon úr tett is indítványt a 
szappan vámjának eltörlése iránt, hanem visszavet
te olly feltétellel, hogy e’ dolog a’ budget előtör
je ztésekor ismét, vitatás alá jöjjön.

FRA N C ZIA O itiSZÁ G .
Damrémont generál, Algir új kormányzója, 

Marseilleből mart. 30kán, Fulton gőzhajón, indult- 
el famíliájával, Perregaux generállal, tiszti kara fő
jével és segédeivel.

Lons le Soulnier mellett mart. 28kán, az il- 
lyes esetet kísérő tünemények közt, egy meteorkő 
esett-le, ’s a’ földbe tíz hüvelyknyire süllyedt. A’ 
kőnek hossza tíz Iábnyi, szélessége pedig ötlábnyi.

A’ ministeri változás még apr. 6kán sem volt 
eldöntve. A’ Paix lap véleménye szerint még csak 
más nap fogtak az új ministerium alapjai megha- 
tároztatni. A’ Journal de Paris éjfél után így szól: 
,,E’ pillanatban halljuk, hogy Ő Felsége Guizot 
urat bízta-megúj kabinet szerkesztésével.“

A’ Messager így ír: 1830 óta kihnezszer vál
tozott a’ politikai rendszer , az eg} es személyeknek 
végeden cserélgetésén kívül. 1. volt Lafitte minis- 
teriuma 1830 aug. l l kén ;  2 Perier ministeriuma 
1831 mart. 13kán; 3. Soult ministeriuma !832oct. 
llk cn  ; 3.Gérard ministeriuma 1834 oct. 27dikén ; 
5. Bassano három napos ministeriuma 1834 nov. 
13kán; 6. Mortier ministeriuma 1834 nov. ISkán; 
7. Broglie ministeriuma 1835 mart. 12dikén; 8. 
Thiers ministeriuma 1836 febr. 22kén ; 9. Molémi- 
nisíeriuma 1836 sept. Okán. Most már a’ tizedik 
változásnál vagyunk, ‘s Isten tudja még hányat kell 
kiállanunk. Mindezekből igen könnyű volna egy
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következést húzni \  de a’ September törvények mi
att félünk kimondani.

A’ Journal des Débats apr. 7kén előszámlál
ja  Guizot úr által az új kabinet össze szerkeszté
se iránt t<#t, ’s e’ status férfinak becsületére való 
lépéseket, mellyek az ő gyöngéd érzetét és min
den személyes tekintetek mellőzését bizonyítják. 
Legelőször Mólé urat látogatta-meg, az ő saját szá
jából hallandó, hogy új kabinet alkotásának vál
lalatáról egészen lemondott , mivel fáradozásai si- 
jkeretlenek valának. Míg Mólé úrnak egy kis re
ménye volt, Guizot úr csendesen maradt. Ezután 
Montalivet úr látogatására ment, ki becsületes, de 
tisztán személyes és politikai véleménykülönbözés
től idegen nézetekből utasítá-vissza az ajánlatokat; 
továbbá Thiers urat kereste-meg, kivel két óráig 
értekezett, ’s a’ király és Broglie hg, megegyezé
sével ajánlá neki a’ belső ministeriumot ’s kabinet 
alkotását, mellyben Broglie hg. elnök és külső mi
nister, Guizot úr pedig közoktatási minister lett 
volna. De Thiers úr két okon nem fogadá-el Gui
zot úr javaslatait: először azért, mivel a’ Spanyol- 
ország iránti politikát változtatni szükségesnek lát
ja , másodszor pedig új barátaival fűzött kapcsola
tai m iatt, kiket Thiers úr el nem hagyhat, Guizot 
úrhoz csatlakozását pedig azqk elpártolásnak tekin
tenék. Erre az említett lap megjegyzi, hogy Gui
zot úr conservativ ’s előhaladó politikája nem egyes 
statusférfinak, hanem az okosságnak és nemzetnek 
politikája, melly a’ király és kamarák őrködő fel
ügyelete alatt áll — a’ királyé a la tt, kinek koro
nája ez által védelmeztetik, és a’ ki Francziaország 
intézvényeinek fentartására megesküdt, — a’ ka
maráké alatt, mellyek szinte illyen esküt tettek, 
és midőn a’ trónhoz csatlakoznak, saját létezésüket 
őrzik-meg. E ’ politikát a’ krisis és ingadozás pilla
natában feláldozni, árulás lenne az ország, nemze
ti őrség és hadsereg irán t, mellyek vérüket onták 
az egyetlen rendszer védelmezéseért, melly Fran- 
cziaországot és az 1 S30ki monarchiát biztosíthatja. |

A’ Journal des De bats apr. 7 kén így ír: Ma 
a’ ministeri tanácskozás után magához hívatáa’ ki
rály Soult marsait , tőle az ügyek állapotáról és új 
kabinet alkotásáról tanácsot kérendő. Soult marsai,
O Felségétől elmenvén, meglátogatta Broglie, Pas- 
sy és Thiers urakat. Nem tudjuk, mi sikere lett e’ 
lépéseknek.

CHINA.
Londonból apr. Íjén így írnak: A’ cs. végzet, 

miként Innis, Jard iné és más angol ’s indus keres
kedők kitiltanak Cantonból, végeden versengésre 
adand alkalmat a’ chinai kormánnyal. Illy esetek 
Ite fogják rontani a’ társaság kereskedését. Napier 
áia.az angol kereskedésnek nincs képviselője Canton- i

ban, ’s a chinai tiszthatóságnak csak egyes szemé
lyekkel van dolga, ezek pedig nem képesek magu
kat az illy kemény végzet ellen védelmezni. A’ ki
tiltó végzet törvényes, a’ chinaiak fogalma szerint, 
mert ők az idegeneket csak eltűrik maguknál ide- 
iglen, *s jogot soha sem adtak nekik az ott tartóz
kodásra E’ felett a’ végzet az ország törvényeinek 
megszegésével is vádolja a’ kitiltott kereskedőket, 
kika’ chinai kormánynak ellenségei voltak. A’ kor
mány illyes esetekbeli előterjesztésekre csak azt fe
leli, hogy az idegenek Chinában tartoznak a’ tör
vényeknek engedelmeskedni, vagy pedig onnan ki
takarodni; ha mondják nel>i, hogy a’ chinaiak In
diában polgári jogot nyernek, azt válaszolja, hogy 
ezt nem kívánta. A' Caníonban levő angolok had- 
üzenést fognak sürgetni China »dien, egyébbel nem 
felelhetvén a’chinai kormány tetteire. De majd meg
siratják még kereskedésük romlását, mert a’ d u 
naiak elleni véd falat saját kezükkel rontották-le. Ke
reskedési állapotjok ugyan most igen sokkal jobb, 
de politikai helyzetüket minden új vita a’ kormán
nyal rosszabbá teendi.

O LA SZO R SZÁ G .
Turánban mart. Mkénmeghalálozott Prospero 

Balbo gr. Gyümölcsoltó Boldogasszony rendjének, 
és a’ savoyai polgári rendnek keresztese, sardini 
statusminister, a’ tudományok k. akadémiájának és 
ar honi történeteket nyomozó biztosságnak elnöke. 
— Genuában vasutat szándékoznak építeni, ’s áral
jában e’ hajdani uralkodónéja a’ ligmiai tengernek, 
egy idő óta igen igyekszik régi virágzását a' keres
kedés és ipar ébresztése által visszanyerni. >

Velenczébol mart. 30kán így írnak : Jövő nyá
ron egy óriási mosaíkkép fog innen Németországba 
küldetni. A’ hajdankornak ez igen becses iníveSt. 
Cipriano egyházát ékesíté, melly eltöröltetvén ‘s 
eladatván , a’ mív közel volt az enyészethez; meg
mentésének dicsősége a’ burkus koronalierczeget il
leti , ki azt megvásárolta. — Az olasz ifjúság előtt itt,

I ’s még inkább Paduában, igen érdekessé lön a’ né
met literatura, ’s nem csak Goethét, Schillert és 
a’ többi es mert írókat, hanem a’ kevésbé jeleseket 
is szorgalommal olvassa. Cornelius nevét mindenütt 
tisztelettel említik a’ mivészek, sőt a’ tudósok is. 
A’ bajor király míiteremtményeinek hírét nem rég 
hozák ide a’ köz hírlapok, ’s az egész világ, haj- 
dankori nagysága romjainak közepette, bámulva 
tudakozza: mindez miként lehetséges mostanában?

s v é c z i a . ; •
Stockholmi mart. 21diki tudósítás szerint a’ 

Karlskronában parancséi ) admiral mart. 24dikén 
parancsot kapott, hogy Josephina új fregátot és 
Jarumas korvettet készítesse-ki a’ középtengeren 
teendő gyakorlati útra, melJynek egyszersmind czél-

V
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ja bizonyos dipíomatiai alkudozás a’ marokkói csá
szárral. Az cxpeditio tiz hónapra van számítva i 5G 
ezer tallérnyi költséggel. Parancsnoknak,mondják , 
Gyllengranat báró van kinevezve, ’s még egy nor- 
végi korvette is megyen vele.

A E G Y P T Ü S.
Az angol Courier mart. 4ki tudósításokat kö

zöl Alexandriából. Ibrahim basa most nem fogadta
tott Kahirában olly lelkesedéssel, mint máskor, ’s 
igen szembe tűnt, hogy az öreg basa mindjárt elu
tazott felső Aegyptusba. Ibrahim beteg, ’s operatio 
alá kellett magát adni. Az Öreg basát Pückler- 
Muskau hg. kíséri. A’ pyramisokat vizsgáló társa
ság eloszlott, ’s Caviglia úr az eddigi munkálatokat 
közre bocsátandja. A’ kormány értesítetett, hogy 
a' sultan amerikai tengeri tiszteket akar hajóseregé
be fogadni, ’s ha ezt Mehetned is utánozza, úgy 
a’ török és aegyptusi hajósereg félelmes hatalom
má leend, de mindez a’ két fejedelem barátságos 
viszonyaitól függ; Beylekschi Efléndi ugyan ez irán
ti küldetésének sikerével megelégedve lért-vissza 
Konstantinápolba. Mehetned Ali ismét 15 millió 
piasternyi adót küld a’ suhannak. Pamutot, a’ kö
zelebbi köz áruláskor senki sem akart venni; mert 
a’ kereskedők nem jó híreket kaptak Angliából; 
de később jelenté a’ korm ány, hogy privatim mind 
eladta. Az eufratesi expeditiótól három tiszt és 12 
matróz Alexandriába érkezett. Ciiesney ezredes is 
oda váratik.

A M ER IK A .
Rio Janeiróból jan. 18ki tudósítások érkeztek 

Angliába. Egy párt Feijót a’ regensségtől elmozdí
tani , ’s helyére Dona Januariát, D. Pedro testvé
rét tenni szándékozik, ’s ha e’ terv elsül, akkor 
Minas Geraes és San Paulo tartományok alkalma
sint függetlenekké nyilatkoznak. Sergipében, Bá
lnától nem messze, lázadás ütött-ki a' kormány el
len; Lima és Nett őrnagyok is harczolnak ellene, 
és seregének fővezérét, Silva Tavarezt elfogták. 
Rio-Janeiróból múlt év ben 113 millió 570 ezer font 
kávé vitelett-ki, ’s e’ mennyiségből 63 mii. 344 
ezer 960 font Európába, 50 mii. 220 ezer 400 az 
egyesült statusokba ment. Az 1836ki kivitel 10 mii. 
51 ezer 40 fontai haladja az 1835kit.

PORTE G A L L IA .
A’ Globe ©’ tudósításokat közli Lissabonból: 

Passos ú r , pénzügyi minister, a’ budgetet mart. 21- 
kén terjesztette a’ cortes elibe, a’ nyilatkozással, 
hogy a* hijány csak 1000 conto de re is, elődének 
pedig, Carvalhónak, budgetjében 3000 contónyi 
hijány volt; a’javulást a’ pénzügyi osztály reform
jai okozták. Az új vám-árrá nézve monda, hogy Pal
merston lordnak gondolatában sem lehet a’ vissza
to lá s , lia e’ vám-ár Portugal részéről elfogadtatnék,

mert Anglia nem tartotta-meg szavat a* portugál! 
borok vámjára nézve, mi által a’ javaslóit eltérés 
igazoltatik. Minden kereskedési foglalatosságok el
akadtak Lissabonban, mi a’ vám-árnak tulajdonít- 
tatik. Gage admirál napi parancsa, miként a’4m tt 
hajósereg tisztjeinek minden közlekedés a’portugá- 
li udvarral és tiszthatósággal, az admiral különös 
engedelme nélkül, megtiltatik, igen megsértette a’ 
ministeriuniot, Lj kellemetlenség támadt a’ kormány 
és angol követ közt, a’ M. Post levelezőjének fog
ságra vetése miatt, minek komoly következései le
hetnek. A’ levelező a’ hadministeriumnak vaiamelly 
tisztjét megtámadó czikkelyért záratott-be. Howard 
de Walden 1. saját kezével írt neki St György vár
ba, ’s hévvel fogja-fel hontársának ügyét. Lissabon 
kikötőjében a’ gőzhajók, k. végzet szerint, jöven
dőben csak |  részét fizetendik a’ más hajók által 
fizetni szokott tonnapénznek.

A’ Times jissaboni levelezője mart. 29kén eze
ket ír ja : Királyné ő Felségének minapi betegsége 
rendkívüli benyomást okozván a’ közönségben, 
az orvosi kar tanácsot tartott, ’s eme’ jelentést bo- 
csátá-ki: „Minthogy a’ közönség tudni kívánná, 
valyon 0  Felségén terhesség jelei mutatkoznak-e, 
czélszerünek Ítéltetett, e’ fontos tárgy iránt az 6 
Felsége udvarához tartozó orv osok és sebészeket ta
nácskozásra összehívni. Ezeknek véleménye ez: 
„Igen hihető, hogy O Felsége terhes; de e’ hihe
tőség majd csak akkor fog valósulni, ha olly tü
nemények jonek-össze, millyek a’ terhesség ne
gyedik és ötödik hónapjában szoktak megjelenni. 
Mi 0  Felségének közelebbi resszullétét illeti, ez 
leginkább náthahurut - lázból eredt, azonban már 
örömmel jelenthetjük , hogy ó  Felsége sokkal job- 
ban-van Lissabon mart. 2í kén 1837.“ (Következ
nek az orvosok aláírásai.) Ezóta annyira javult a!’ 
királyné egészsége, hogy orvosi jelentések többé, 
nem adatnak-ki. Ámbár a’ fentebbi orvosi iromány 
némileg határozatlan, közelebbi vasárnap még is 
a’ k. kápolnában Tedeum énekeltetett, hálaadásul 
az égnek, a’ királyné terhességéért. Dona Maria 
írásban kére Braganza hgnét, hogy az ő Jebetege- 
dése előtt ne távoznék-el Lissabonból, minek kö
vetkezésében ő cs. Felsége müncheni látogatását 
elhalasztotta.— A’ Diario do Governo szerint Bois 
le Comte ú r , franczia követ, szerencsésen kiesz- 
közlötteazt, mit előde St. Priest gr. elkezdett volt, 
hogy t. i. a’ franezia alattvalóknak még D. Miguel 
korabeli követeléseik kielégítessenek. Ugyané’ mun
ka sikerült Kavenagh úrnak is, az egyesült statu
sok ügyes és igen tisztelt képviselőjének a’ porüi- 
gáli udvarnál, az amerikai polgárok követeléseire 
nézve. Csak az angol alattvalók igazságos követe
lései nem vétettek tekintetbe.— A’ kormány ed-
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dig még semmit sem bocsáta közre arró l, mit tett 
légyen a’ Remechido ellen küldött tetemes haderő 
E ’szembetűnő hallgatás különféle gyanításokra ad 
alkalmat, ’s rettegteti az alkotvány párthíveit. A’ 
fensőbb körökben oily hír szárnyal, hogy nagy elő
li ödéssel dolgoznak D. Pedro chartájának vissza
állításán.

SPA N Y O L O K SZ Á G .
Madridi mart. 29ki tudósítások szerint Lopez 

kilépett a* ininisteriumból; a’ k. végzet mondja, 
hogy ő többszöri kéréseire és egészsége tekinteté
ből bocsálatott-eJ, de a’ királyné fentartja maganak, 
öt kitűnő szolgálatiért különös keggyel megjutal
mazni. E ’ kilépés diadalom Mendizabalnak, de más 
részről meg az oppositiónak bizonyos vezért a d , 
kitől annál inkább félhetni, mivel a’ statushatalom
nak minden titkait tudja. A’ legtulságosh oppositio 
igen örömest látja e1 minister kiléptet, mint bizo
nyosjelét a’ tartományi junták újra ♦ déledésének, 
mellyek a’ változatlan constitutiót fogják sürgetni. 
Cairo de Rosas ’s barátjai néni kétlik , hogy a’ fen- 
buzgó párt Valenciában és Andalusiában győztes lé
éiül. Relső ministeíré Pita Pio Pizarro lett. Sarsfi- 
eld elbocsátatását sürgeti, helyét Oraa váltandja- 
fel. Cabrera hadserege Étiéitől egész Albaceteig vo
nul- e l, ’s két zászlóallya Requenát fogta-köriil. 
Alvarez megtámadólag nem munkálhat, ’sÖcanyá- 
ba sánczolja magát.

Bayonnebói mart. 28kán (a’ M. Chroniclében) 
írják , bogy a’ carlistáknak közelebb Bayonnén ke
resztül igen sok pénz küldetett, de nem tudni hon
nan , *s ennek következésében a’ lopva kereskedés 
ismét igen éled ; Bayonne teli van báski parasztok
kal. Majd megválik a’ vámőrség teljesíti-e köteles
ségét. Jó sikert nehezen várhatni. Bor, pálinka, 
posztó, igen sok szállhatott Behobien kereszti!!. Az 
újabb rendelet szerint formaruhákat nem szabad Spa
nyolországba vinni, de posztót, szabókkal együtt, 
szabad, s mi itt a különbség, azt csak a’ franczia 
kormány tudja.

Estella vidékén, mint mart. 29dikén írják, 
igen elhatalmazott a1 nálhahurutláz, maga D. Carlos 
is, új kormányának több tagjaival együtt, benne 
van. D. Sebastian infant főszállását mart. 30dikán 
Tolosába tette-át. Behobie lakosai nagy aggodalom
ban vannak az angolok állal Socoába szállított ’s a’ 
Eidassoa partján kirakott temérdek lőpor és gránát 
miatt.

S. Sebastiani levelek közelebb új hadi moz
gásról beszélnek. E hónapban kitelik az angol se
gédsereg katonájinak szegődött ideje, ’s a’ tisztek

többnyire mind kilépni szándékoznak. A’ közlegény
séget könnyű leszen pénz ’s pálinka által tovább is 
megtartani a’ szolgálatban.

Az onyatei újság mart. 24kén keményen el
lenmond a’ carlistáknak tulajdonított kegyetlensé
geknek. A’ revolutio kezdte, úgy m ond ,’s foly
tatja e’ szörnyűségeket. A’ vérszomjas demagogu- 
sok dühének zabolázására nehány szigorú példát kel
lett adni. A’ legitimitás csak kevés kivégeztetcssel 
felelt a’ revolutio jantsárainak mészárlásaira. Zoril- 
lát hóhérnak, Tristan} t fene vadnak, Cabrerát 
tigrisnek nevezik, de azt nem mondják, hogy e’ 
vitéz férfiak, barátaik, rokonaik, sőt egy anyának 
vérző holtteste által kényszeríttettek visszatorlásra.

Bavonnehól apr. 4kén így írnak : D. Carlos 
mart. 3ikén Esteiiában volt, ’s már lábbadozott 
betegségéből- D. Sebastian infant is beteg volt, ’s 
D. Carlos születésnapján megszemlélvén seregcsa
patait, Tolosába helyezé főszállását. A1 hernanii 
hadvonal, mint beszélik, írun felől egész kiterje
désében fog megtámadhatni. E’ tervet Evans, Es- 
partero generálok, Wylde, Senilbes ezredesek és 
Lujan követ készítették. St. Sebastianba 5000 em
ber \áratik Biibaóból, kik ez előtt bárom nappal 
hajózlak-ei Portugaleteből Castróba. Éj fontos ese
ményekre mutat minden ; az ágyúk és hadi szerek, 
mellyeket az angol-spanyolok a’ franczia kormány 
engedőimével franczia földön szállítottak a’Bidassoa 
partjára, Iránnal átellenbe, megtámadó rendsza
bályokat g) aníratnak, ’s hogy a’ carlisták e’ mu
tatványokat komolyan veszik, világosabból, hogy 
főszállásuk Tolosaba, a’ középpontba téteiett-át, 
honnan a’ christinók minden mozdulatait Biscayában, 
Navarrában ’s Guipuzcoában beláthatni. — Bilbaói 
és s. sebastiani levelek most is , mint mart. lOke 
előtt reményt nyilvánítnak a’ munkálatok jó sike
réről, mellyek tíz nap alatt alkalmasint elkezdet
nek , sőt talán meg hamarább is a’ tenger - dagály 
m iatt, meily holnap áll-elő, ’s J. Hay I. hajósere
gének sikeresbé teheti az angol-spanyolok munká
latainak gyámolítását. Bayonnebói néhány nap óta 
tetemes summák küldöztetnek D. Carlos fő*zállá- 
sá ra ,’s katonájinak zsoldja ki van fizetve, az áru
szerzők is, kiknek sokkal adós volt, nagy sum
mákat kaptak tőle. Esteiiából apr Í jén Írják , hogy a’ 
CastiJiába rendelt carlista expeditio május végére 
halasztatotí. A’ praetendens főszállásán reményük, 
hogy a’ királyné serege addig még több csapást 
szeoyved , vagy pedig a’ kormány annak egy részét 
elhívni kényszeríttelvén a’ Cabrera, Forcadcll és 
más bandavezérek által fenyegetett főváros vödéi- 
mezesére, igen meg fog gyengülni.

-- __________ —  - ________ iii i j i_ i  j — —

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted G ál v ácsy . Zöídkertutcza 4 1 9 8  sz,
A Oiiitatju T r  a t l n e r - K ú  r  o ly  i , Urak útezája 6 1 2  szám alatt.



Pest H IRDETÉSEK . aprir 19kén, 1 8 3 7 .

T ra t t n er  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató - Intézetében Pesten
naponként megjelennek :

A’ Tekintetes királyi ítélő Táblának 1837dik észt. Husvét 
utáni Törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletei

ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 30. kr. pengő pénzben.
Egész esztendő alatt pedig 6  for. pengő pénzben.

Azon Tek. Vármegyék, királyi Városok ’s Uradalmak, mellyek eddig is Levéltáraik 
számára a’ Fő Mélt. Királyi Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, méltóztassanak az 
iránt a’ fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. Bírák és Prókátor 
Urak vagy a’ Pesti tabuláris Prókátor Urak által eszközölhetik az előfizetést, vagy hetenként, 
vagy a1 törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el alkalom által példányaikat.

Az 1822. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Terminus 
ára 1 for. ezüst pénz.

(3) Tekintetes nemes Pest vármegye 
R endei, folyó Sz. György hava 5kén ta rto tt 
közgyűlésükben, a’ pesti magyar színház bér
be adására újabb határnapul folyó évi Pünkösd 
hava lsó napját tűzték ki. Mi is ezennel olly 
hozzáadással tétetik  közhírré: hogy alvállalat 
feltételei azalulirtnál akár mikor megláthatok; 
egyébiránt, kik e’ tárgyban előbb is értekezni 
k ívánnak , leveleiket a’ tisztelt megye másod 
Alispányához tekintetes bernátfalvi F ö ld tá ry  
Gábor úrhoz intézni ne terhrltessenck. Költ 
Pesten, április lükén 1837.

N yáry  P á l m. k, 
ts ns Pest vgye Aljegyzője. (3)

Haz-eladas. Budán a’ vízi-város
ban, a' vár alatt az úgy nevezett uj-utczában 
718. szám alatt fekvő V o j t s e k  ház, hozzá 
tartozó kerttel, melly különös két kuttal van 
ellátva, folyó esztendő Május hónap’ lsőjén az 
idevaló Földbirói hivatalnál a’ birtokosnak saját 
kívánságára közönséges árverés utján fog eladat- 
ni. (E ’ folyó hó’ lsőjén tartatott árveréskor 
6000 v.cz. for. igértetett) A’ szorosabb feltéte
lekről a' meghatalmazott a’ várban uri-utcza 28. 
szám alatti házban az lső emeletben a’ bástya 
felől tudósítást adand. (3)

(2) A’ nemes Jász-Kun kerületek birto
kában lévő, és Kecskemét, Félegyháza váro
sok’ határjai közt fekvő Páka  puszta a’ folyó 
észt. Mindszenthava’ lső napjától kezdve a’ kö
vetkező 12 esztendőre, — nem különben M ér
g e i,  melly Halas és Majsa körül fekszik szilite 

JSlao f é l e s z t  étidé. 1837.

a’ folyó észt. Mindszenthava’ lső napjától kezd
ve 3 egymásután jövő esztendőre, haszonbérbe 
kiadandók. — Az árverés mind Pákára, mind 
Mérgesre nézve a’ folyó észt. Pünkösdhava’ 22- 
dik napján a’ pákái majorban fog tartatn i, a’ 
hova a’ haszonbérleni szándékozók a’ kitűzött 
napra meghivatnak. — Addig is a’ haszonbér
lés’ feltételei Jászberényben a’ nemes kerületek’ 
jegyzői hivatalánál, — Kisújszálláson és Fél
egyházán kerületi kapitány uraknál, —< úgy 
Pákán a’ majoroskodási intézetnél megtekintet
hetnek. (3)

(2) Árverési módosítás, a ’ nagy-
méltóságu kír. magyar udvari Kamara’ rendelé
séből pótlékul nyilvánossá té te tik , hogy az e’ 
lapokban már hirdetett, ’s april’ 1 7kén Ó-Be
csén tartandó árverésén, kihagyván a’ többit , 
csak következő kir. haszonvételek fognak bér
be adatni: a) a’ korcsma jog |  O - Becsén ’s 
Földváron, b) a’ vásári helypénzszedés joga 
(') - Becsén, Zentán, Ó - Kanisán ’s Adán. Költ 
Budán, apriP llk é n  1837. (2) 2 2

( 2 )  Hirdetmény. A’ nagyméltóságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből fo
lyó észt. április 20kán Várad-Velenczén az ura
dalmi ügyészi irószobában tartandó nyilvános 
árverés utján, a* vár ad-várai Jyai Peeze folyam 
melletti szabad bormérési jog folyó észt. novem
ber ltő l 1840dikévi October utoljáig, tehát há
rom egymásután következő évre a’ legtöbbet 
ígérőnek bérbe fog adatni. Bérleni kívánók te-
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hát az említett helyre 's időre szükséges bánat
pénzzel ellátva, megjelenni hivatalosok. Költ 
Budán, apriT lOkén 1837» (2)

(3) A' nagy méltóságú magyar királyi ud
vari Kamarának rendeléséből közhírré tétetik , 
hogy az esztergomi érsekséghez tartozandó, és 
ugyan az esztergomi uradalomban fekvő — alul 
nevezett farakhelyeken, külön nemű ölfa, jele
sen pedig:

Kemenczén 268| öl bikfa.
Kovács-Patakban 27 öl cserfa, 151 öl tölgy

fa , 58 öl bikfa, ÍJ  öl tókefa.
A’ lelédi hídnál 28| öl cserfa, 10 öl tölgy

fa, 330 öl bikfa.
Szobon 76 öl bikfa, 10 öl tőkefa.
Nyerges-Újfalun 15J öl cserfa, 27 J öl tölgy

fa , 294J öl gömbölüfa, 5 2 | öl tókefa.
Suttőn I I J  öl csería, 89 öl tölgyfa, 55 

öl bikfa, 59 öl gömbölüfa, 20 öl tókefa.—  
Öszvesen 15S5 ölek felállítva vannak, és nyil
vános árverés utján a1 legtöbbet ígérőnek min- 
gyárti készpénzbei: fizetés mellett el - adattatni 
fognak, melly árverésre kövttkezó helyek és 
napok meghatároztatnak, és ugyan:

Kemenczén, e' folyó esztendőnek Ápri
lis 19ke az oda való bikfára nézve.

A’ lelédi * hídnál , Április 2 0 ka — a' közel 
egymáshoz fekvő — Kovács-Pataki, úgy a Le- 
lédi-hidná!, és Szobi farakhely eken fölül jegy
zett ölfára — és

Nyerges - Újfalun , Április 27ke — mind 
Süttőn, mind Ny erges-Újfalun üszverakott ölfá
ra való nézve

A’ kik tehát ezen ölfából venni kíván
nak, azok — bogy a" megvevés esetére, a’ fát 
azonnal által is adni lehessen, elegendő pénzzel 
ellátva fölül kitelt helyeken és napokon az ár
verésié megjelenni ne terheltessenek.

A' fát mindég — és még az árverés nap
ján is jókor, a’ nevezett farakhelyeken meg
tekinteni és vizsgálni lehet, mert közel esnek 
egymáshoz Költ Esztergomban, marcziws 5 8 - 
kán IS3Tdik esztendőben. (:i)

(3) Hirdetés. A’ nagyméltóságu ina-
gitar királyi udvari kincstári Tanácsnak költ 
ny'ézete következésében közhírré hocsítafiV : 
hogy a' Tiszán-inneni koronái szabados kerület
ben fekvő Martonyosi 605\ 9̂  , Zentai 6 6 5  ,
Földvári 15 4 / 54j>_, és Sz. Tamási 7$? j £ 5  hoj- 
f lak hűl álló külső, ezenkívül Zrnta mezőváro
sában fekvő , Ada mezővárosában 
— Moholy' helységben 2  — Ó Becse mezővá

rosában 4jY55 * * *5 — Földvár helységében 1 
és Sz. Tamás helységében fekvő holdak
ból álló belső királyi fiscalis telkek, nem külön
ben az Ó-Becsei határban fekvő 1 5 0 ||^ |, és 
124,2200 □  öl holdakból álló külső hasonnemü 
telkek, a’ folyó esztendei Sz Iván havának 24- 
dik napján az Ó-Becsei kincstári tiszttartóságnál 
tartandó árverés utján a’ folyó évi Sz. Andráshó’ 
lsőjétől fogva hat esztendőre kibéreltetnek. Aa 
ebben részt venni kívánók a’ fent kitett helyen 
és napon végrehajtandó árveréshez elegendő bá
natpénzzel ellátva oily hozzáadással meghivat- 
nak, hogy az ebbeli árverési feltételek az emlí
tett tiszttartóságnál előleg is közöltethetnek. 
Költ Budán, apriT 6kán 1837. (3)

(3) Hirdetmény, a ’ nagyméitóságu
magyar király i udvari Kamara' rendeléséből 
ezennel közhírré t étet ik: hogy szabad királyi 
Kassa városához tartozó némelly király i hasz
nálata i, — mellyeknek szerződései csak fo
lyó 1837. esztendei October utolsó napjáig ta r
tanak — e3 következő móddal bérbe fognak 
adatni ,  úgymint :  Berki helységben az ura
dalmi földek hat egymásután következő esz
tendőre , a’ Szent-lványi lisztes malmok, nem 
különben a’ városi belső malomnál lévő korcs
mák ,  három esztendőre; ezekre nézve az 
árverés napja folyó esztendei Junius 6kára;  
továbbá az élesítő, tisztitó cs kalló malmokra,  
úgy szinte a’ torony és kávéház alatt létőbol .  
tok,  és a’ lőcsei háznak bérbe adandó liátulsó 
alkalmatosságokra pedig folyó év Julius Isó 
napja rendeltetet t ,  melly napokra a ’ bérbe 
venni kívánók a' fentnevezett városházánál, 
szokott reggeli órákban szükséges bánatpénz
zel elkészülve, meghi vattainak Költ Budán,  
marczius 30kán 1837. (3)

(2) i836dik n i  v a l ó d i  c s e h
££ O fis í O . legjobb minémüsegii a1 legillen- 
dóbb antii kaph uó K  u n e ír a i d e r  les* \ érek 
nagy kereskedésében Pesten, az országukul, Koib- 
házban 568 sz. a. O )

te'nz folyam at: Becs* apr. lükén: 5 petes staluskötelez. 
Idi i ;  4 petes 1*9-; 3 petes 74~m, I83idiki status köles.
S6Gv ; 21 petes bérsvárosi bankóköt. 66.

Gahunuur: Pesten, npr. 1*kán, váltógarasban: Tis/.ta-
bnwt 96Í—86J ; kétszeres 662; rozs 5 |*—53f ; árjia
§3; ; zab 3S |—342 ; knkoricza j80—66?.___________

Dmnmvixállút s apr. iőkán: 8' 0y/ 6yy< —• 17kén: 8y \ >l
9yyy _  iskán: S' 1" 6yy' — l9kén: 7‘ U" 9"*
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TUDÓSÍTÁSOK.
33. szám. Pesten szombaton §zciit-Gfyó'rg*yIió 33kén 1§3T.
Magyarország és Erdély (Baritz János erdélyi főorvos; Békes-megyei tisztválasztás; erdélyi hírek; egri érseki megye’ névkönyve; ma
gyar nyelv gyarapodása; tudósítás Körösi Csorna Sándorról; pesti lóverseny; hazafiságos áldozat; 5s a’ t.) Nagybrittannia (parlamenti 
ülések; borzasztó gyilkosság; kézművesek szüksége; ’s a’ t.) FrancziaoJszág (ministen névjegyzék észrevételekkel; egy királyi rende
let ellen az opositiói hírlapok; tudósítás a’ Meunier perében; hónai levél ’sa't.J Törökország. Görögország. Oroszország. Spanyolország

(Harispe levele Evanshoz; cortes-űlések ;, hűek az éjszaki táborból; ’sa ’ t.)

M A G Y A R O R SZÁ G  és ER DÉLY*
Ő cs. kir. Felsége mart. 3Ldiki legfelsőbb ha

tározatában Bács-vmegye 2dik alispáuyát ’s volt 
országgyűlési követét Almást Rudits József urat a’ 
nagyin, m. k Helytartósághoz tisztlb. tanácsossá 
nevezni kegyelmesen méitóztatott.

6  cs. kir. Felsége mart. 30dikáról költ legfel
sőbb határozatában ErdélyoFSzág’ főorvosává ’s 
egyszersmind az érd. főkormányszéknéi az egészsé
gi ügyekben előadó tanácsossá orv. dr. ’s n. enyedi 
reform collegiumbeli professor B a r i t z  J á n o s  
urat méitóztatott kegyelmesen kinevezi.!*

Ő cs, kir. Felsége dicső születése napján apr. 
lOdikén Pesten gróf Cziráky Antal országbíró ú r ; 
Budán Vásáros-Naményi báró Eötvös Ignácz főtár
nokmester ú r ; és gr. Keglevich Gábor úr ni. kir. 
kamarai elnök O Excjok adtak igen számos úri ven
dégeiknek fényes ebédeket; mellyeknél az 0  cs. k. 
Felségök’ és az egész fels. ausztriai Ház jólétéért 
ürített poharakat 18 ágyudövések hirdetek.

A’ magyarországi tek* kir. táblánál közelébb 
következő változások, történtek: országbírói itélő- 
mesterré neveztetett Gosztonyi Miklós k. tanácsos 
’s eddig personalisi ítélőmester ú r ; ennek helyére 
lépett Szögyényi László , arany kulcsos ’s eddig per
sonalisi 2 dik ítélőmester ú r; az így megüresült per
sonalisi ítélőmesteri helyre neveztetett pedig Csa
bai Dókus László előadó k. tbíró úr.

Békés megyének folyó év április 17re kitű
zött tiszti építő széke alkalmával, miután mind 
volt első alispán Szent-Katolnai Cseh Ferencz, 
mind a’ 2 dikr Szent-Györgyi Horváth Antal urak 
a’ kijelelésből magokat végképen kihagyattatni 
óhajtották volna, első alispánnak N o v á k  A n t a l ;  
másod alispánnak báró W e n k h e i m  B é la ;. fő
jegyzőnek K is  J á n o s ;  a’ békési járásban főszol
gabírónak Vidbvich Férencz; közfelkiáltással csabai 
járás főszolgabírájának Simay Kajetán; fő adósze
dőnek , miután Beliczay József úr minden hivatal
tól magát felmentetni kérné szinte felkiáltással Vi
rágos Sándor, — és főügyésznek Lengyel Márton 
urak választattak.

Az Egri Érseki megyének 1837re Egerben 
nyomatott ’s történeti és statistikai tekintetben igen | 

Első Félesztendő.

| nagy becsű névkönyve épen most jött kezünkhez. 
A’ megye 6 8  püspökei között, — a’ közelébb le
folyt két századból Barkóczy, Eszterházy, Lippai, 
Losy, Szegedy ’s TVlekesy ’sat. fénylő nevek ra
gyognak. Első érseke volt e’ megyének Fuchs Fe- 
rencz 180 Ától 18G7ig; követte őt báró Fischer 
István 1807 — 1822ig; 1827tői fogva pedig Felsó- 
Eőri Pyrker János László O Exöja kormányozza e1 
Borsod, Heves, Szabolcsvmegyékre és Jász-kerü
letre kiterjedő érseki megyét. Van 1 2  rendes ’s 8  
tisztlb. kanonoksága; 14 apátsága, mellyek közűi 
l l  czímzetes apátság; 1 2  prépostsága ( 1 0  czimze- 
tes.) Továbbá van e’ megyeben 5 fő- és 17 alespe- 
resség; 1 8 6  plébánia; 572leány-egyház 9 kJastrom. 
A' megye’ körében lévő egyházi személyek száma 
6 J 0 . Az öszves lélekszám 776036. Ebből 359466 
r. cath.; 51388 gör. cath.; 323919 helv. vall.; 
17248 ágost. vall.; 1316 gör. n. egyes ; 19669 
izraelita.

A’ Tudománytár’ új folyamatának első kötete 
végén ez áll: „Legújabb, a’ Főherczeg-Nádor- 
Pártfogó által, az elnökség’ útján az academiával 
közlött teljes hitelű tudósítások szerint, a’ m. tud. 
t. lev. tagja, Körösi Csorna Sándor, jelennen Jette- 
liában y a’ Ganges’ éjszaki vidékén fekvő rungkani 
kerület’ egyik helységében tartózkodik , ’s ott nyel
vészeti vizsgálatát fáradhatatlan buzgósággal foly
tatja. Körösi, tudománya és charactere által, mind 
az ottani törvényhatóságok mind a’ magánosoktól 
teljes mértékben tiszteletik. Az ázsiai társaság Cal
cuttában elismeri, hogy azon búvárkodásokat és 
munkálatokat, mellyeknek ő minden idejét szánta, 
egyedül csak ő vállalhatta, mert sem buzgóságra 
sem készületekre hozzá fogható tudós ott nincsen.

Tek. ns Pest vgye’ utóbbi közgyűlése alatt 
mart. 3 Id Apádiai G r a b o v s z k y  Athanáz ú r, 
Krassó vmegyei táblabíró, a’ Pesten épülő magyar 
színház létesítésére 1 0 0  ezüst* ftot oily czéllai aján
lott, hogy az első alapjául fordíttassék ama nyug- 
pénzes intézetnek, meíly elgyengült és megörege
dett magyar színészek ’s szinésznék ápolására szoí- 
gáland. Azon további ígérete, hogy kedvezőbb kö
rülményekben tetemesb mennyiséggel szaporítandó 

I ja ezen alapítványát, kétszeres érdeket szerze e
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szép hazafiúi tettnek, mclly annyival kedvezőbb 
hatást gerjeszte, minthogy a’ nevezett nagylelkű 
adakozó volt első, ki ama rég óhajtott intézetnek 
alapját megvetette.

C s e s z n e k .  Azon közohajtásnak teljesítéséül, 
hogy7 nemzeti nyelvünk a’ Hazában virágozzék, a' 
veszprémi püspökmegyének cseszneki kerületében 
több lelkes plébános úr példás iparral buzgólkodik. 
Név szerint súri plébános és alesperest főtiszt. 
Kacskovics Benjámin úr ez előtt már 26 évvel kez
dő az említett helységben csupán tót ajakú híveivel 
édes hazai nyelvünket megkedvehetni, ’s őket az 
iskolában tanítani is. Most már a’ nevezett hely
ségben kivétel nélkül, magyarul beszélnek. Pél
dáját hasonló sikerrel követék a’ szapári és jásdi 
t. lelkészek. Az ács-teszéri, zirczi, és akai 
német lakosokat az illető földesurak majd dicséret
tel , majd ajándékokkal buzdítják a’ hazai nyelv
nek iskolábani tanulására. Jelesen zirczi főapát fő
tisztelendő Villax Ferdinand úr magyar könyvek
kel ’s több más ajándékokkal jutalmazza azon is
kolás gy erm ekeket, kik magy arul beszélni megta
nulnak . A’ múlt hónap’ elején, midőn a’ fentebb 
nevezett alesperest úr kerületében iskolai próbaté
teleket tartott, az akai iskolában részvevő tanúja 
vala, miképen helybeli földes úr m. Fiáth József 
cs. kirí kamarás úr nagy reményű Ferencz fiával 
megjelenvén, több pengő forintot osztott-ki azon 
tanítványok között, kik a’ megyebeli püspök Ko- 
pácsy József úr 0  Excja rendeletéből magyar nyel
ven előadott tanulmányokból, szintén magyarul fe
leltek.

F o g a r a s  apr. lOkén. Folyó hónapunk 
4dik napján innepélyes szertartással ik ta tta ték- 
bé mlgos b. B r u c k e n t h a 1 K á r o l y  úr ns. 
Fogarasvídcke, vára és városa főkapitány i dí
szes hivatalába az e’ végre kirendelt béiktató 
biztosok, királyi korm ányszéki tanácsos mlgos 
Wachsmann János, és titoknok b. Bornemisza 
János urak által. A' szokott innepélyes béikta- 
tás után,  a’ várbeli régi országos nagy terem 
ben ,  186 személyre teríte tt fénjes asztalnál az 
úri rendek, más teremek ben pedig 300náltöbb 
vidéki nemes toérok gazdagon vendégeitettek- 
meg, ’s dicsőségesen uralkodó felséges fejedel
münkér t ,  az egész cs. kir. házért^ főherczeg 
estei Ferdinand ő kir. fenségéért, a* béiktató 
biztos urakért, az új főkapitány úrért, ’s a’ je 
len volt úri vendégekért — a’ vár falára felál
líto tt ágyuk sűrű durrogásai között poharak 
ü ritte ttek , az egymást érő szivet vidámitó pezs
gő víg kedvre derítvén a’ a’ számos vendégeket. 
A’ fényes lakomát az érintett nagy teremben ha
sonló táncz mulatság követte; a’ várba vezető

béjáró ’s ennek környéke,  valam int az egész 
vár is lobogó mécsekkel szépen ki volt világít
va, különös fénnyel ragyogván az ő felsége 
tiszteletére ’s több a’ nap jelességét emelő czél- 
arányoson készült kivilágítások. Az egész inne- 
pélyességet különösen nevelte a’ vidéki díszes 
nemes lovas seregnek tisztelkedése, és a’ vá
rosi polgári gyalog seregnek ügyes magavise
leté, és tüzelése, mellyek mind a’ béiktató biz
tos uraknak elfogadása, mind a’ béiktatás al
kalmával mindeneknek megelégedésére szembe 
tűnők valának,

M. V á s á r h e l y .  Martins 29kén a’ m. vá
sárhelyi ref. ekklézsia, tktes domesticus főcu- 
rator Erszényes József úr előlűlése alatt ta rta
to tt megyei g)ülésében, egy a' maga köteles
ségében híven eljáró , szorgalm atos, embere
ket megbecsülő, és fáradhatatlan munkásságá
ért közkedvességet nyert kedves papját, tisz- 
teletes tudós H e g e d ű s  L a j o s  u ra t, mind 
papi szt. hivatala pontos folytatásáért közönsé
gesen, mind pedig különösön a’ közelebb el
enyészett siralmas évben uralkodott nép pusz
tító betegség egész lefolyta alat t ,  a’ szenvedő 
emberiség lelki vigasztalása, a’ megholtaknak 
pedig végnyűgalomra való helyheztetések al
kalmával minden személy válogatás és a’ nélkül 
hogy azért legkisebb jutalmat kért, vagy csak gon
dolatában is lett volna, mindenkor készséggel tett 
szolgálatjáért, száz véka búzával megjutalmazni ma
gas kötelességének esmeríe. Nagyon érzékenyítő 
vala azon pillantat, mellyben a’ megye lelkes tag
jainak öszvehangzó és egyen1 ő akaratból szárma
zott határozását a’ megye érdemes főcurátora, sze
retett papjoknak gyűlés szine előtt kinyilatkoztat
ta; és \iszont a’ tiszt tudós férfiú, elfogódott szív
vel és könyekbe borult szemekkel, az ajánlott ju
talmat háládatos köszönettel, ’s a’ többek közt e’ 
szerény7 szavakkal fogadta: „Én ha kevés tehetsé
gem szerént mint pap valami szolgálatot tehettem, 
ha ott hol az én vigasztalásomra vagy egy7 szenve
dő felebarátomnak szüksége volt, csak egynek is 
szeméből a’ könycseppeket kitörölhettem, ebben 
magamnak semmi érdemet nem tulajdonítok ; csu
pán kötelességemet teljesítettem, ’s amaz evangyé- 
liomi szolgával csak azt cselekedtem a’ mivel tar
toztam.“ Gyémánt módra ragyogtak ekkor a’ min
denek szemeiből kicsordult öröm-köny7ek , ’s min
denek öröm érzéssel eltelve hag\ták-el a’ gyűlés 
helyét.

II  a d á k nevű faluban (a’ görgényi uradalom 
havasa alján) folyó évi februarius elején bizonyos 
dühös farkas jelent-meg éji időn, melly is egy ot
tani gazda udvarára betörvén, annak kutyái lármát

J
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ütöttek* A’ zajra felébredt gazda alig hogy kilépett 
szobájából, a’ megveszett állat vele szembe szökött 
’s ábrázatját öszvemardosta. A’ sikoltozónak segít
ségére rohanván fia, ezt is hasonló sors érte. Ezzel 
a’ farkas tovább m ent, mindenhol véres nyomokat 
hagyva maga után,  ugyan is a’ már megnevezett 
faluban hét embert marczongolt-öszve. Ezután az 
átellenbcn fekvőLibánfalvára ment, hol tizenöt em
bert mardosott-öszve Más nap a’ mezőn levő turmák- 
ra ütött ’s útközben több embereket vérzett-meg vi
szont. Meglátogatá a’ havas alatti telelő szállásokat is 
(tyrlákat,) mellyek egyikénél két nevendék ifjakat 
sebzett-meg; midőn pedig egy másikhoz menvén, a’ 
juhok közé berontott volna , két fejszés legény az akol 
ajtójához szökött, a’ mire az rá-rohant legott egyik
re , ki fejszéjét gyorsan reá sújtván, ez az ütést 
ugyan felfogta fogaival, de a’ mellyek legott kiom
lottak szájából. Most újra más tyrlára ment. Itt egy 
ügyes fejszés legény fogadá, ki is az első csapásra 
földre terítette, de a’ veszett állat újra felszökött, 
ellenfelén új támadást teendő; azonban ez a’ máso
dik csapást sem volt rest maga idején megadni, a’ 
mikor fejszéje nyele kezébe törvén, segítségért ki
áltott, mire öccse, ki távolról nézé a’ viadalt, fej
szét ragad, ’s azzal bátyjához rohan , ki újonnan 
kapott fejszéjével a’ vérengező állatot végképp le- 
győzé. — Ezen farkas 27 embert szaggatott-meg, 
kik közül április 3dikáig 2 len holtak - meg. 
A’ megvérzett állatok közt megdühödött 11 szarvas 
marha, 7 ló, 20 juh ’sat

A’ bánsági 2dik határőr ezred vidékén Ber- 
gyani faluban van egy csudálatos gyermek, ki 1832 
jan. 20d. született, és így most 5 esztendős; neve 
Terzich Lukács. E’ gyermek 4 |  lábnyi magos; ne
hézsége 80£ font; ’s így 15 esztendős suhanczot 
mutat. Testalkata erős; elsőbb fogai két évvel ez
előtt kezdtek kihullani, ’s most már 28 szép, tar
tós foga van. Már bajusza is ütöget Favágás, víz- 
liordás ’s más erős munkák már illy korában fog
lalatosságai. Testi sebes kifejlődését azonban nem 
követé lelki erősbödése. E’ részben öt évi koránál 
maradt. Beszéde, arczvonásai ’s kívánsága gyer
mekiek. A’ pénzt *s apró játékokat gyermekiíeg 
mgadja és kedveli. Négy testvérei közül ő. szülé
éit leggyöngébbnek; de félév múltával annyira 
lövekedett, hogy annyacsak nagy nehezen hordoz- 
íatá ölében. E felserdült kort mutató gyermek If 
ívig szopott ’s csak kevéssel eszik többet mint öt 
jsztendős szokott.

PESTI LÓVERSENY 1837. ang mf.—angol 
nérföld.—ar.—arany. —e =esztendős.— ft.=font. 
—isin. =  ismétel ve. — k. =kancza. — m.— mén. A’
: jegyzett díjak örökre lévén alapítva évenként 
nulhatlanul kijárnak. 1 ang. mf.= 8  IS pozsonyi öl.

J u n i u s  1. C s ü t ö r t ö k ,  d é l u t á n ,  * 1. 
N e m z e t i  dí j .  250 ar. harmincz aranyat érő és 
Magyarország czimerével ékesített serlegben az el
ső lóé ; 50 ar. a’ másodiké. Tétel 16 ar. fele bánat; 
a’ tételösszeség fele az első, fele a’ második lóé. 
Futhat magyarhoni 3e. minden m. és k ., melly sem 
Pesten, sem Parndorfon, sem Simmeringen díjért 
még nem futott. 1 ang. mf. — 35 ft , k. 2 fonttal 
kevesbet; külföldi lovas 4 fonttal többet.

* 2. B a 1 1 h y á n i - H u n y a d i  d í j .  100 ar. 
Futhat minden k . ; 9 ang. m f.; 3e. 80 f t ., 4e, 100 
Ft., 5e. 106 ft., idősb 110 ft., Austriai birodalmi 
4 fonttal kevesbet. Tétel 20 ar. fele bánat.

3. T íz  e s z t e n d e i  d í j .  101 ar. Futhat 
Magyarhonban csikózott ’s nevelt m. és k . , melly- 
nek akármi származatu ’s országbeli legyen is apja, 
de anyja ’s ezen ágon nagyanyja is már honunkban 
született ’s neveltetett. 2000 öl; 3e. 87 ft., 4e. 
102 ft., 5e: 109 ft,, 6e. 113 ft., id. 115 ft., k. 
2 fonttal kevesbet.

4. N a g y  i v a d é k  v e r s e n y .  32 aláíró, 50 
arannyal egyegy, fele bánat. Akármelly mén után 
1833ban olly kanczától született ivadékra, melly 
kancza se külföldi, se egyenesen vagy igen közel
ről angol vagy keleti vérből ne legyen , hanem 
b o n a  f i d e  úgy nevezett, már régibb időtől fog
va honosított, magyar nevelés; a’ mi az aláírónak 
becsületére és a’ választottság megbirálására hagya- 
tik. — 1600 öl rsm.; 100 f t., m. 2 fonttal töb
bet. — Az aláírók közül eddig 6an bánatot jelen
tettek. (Lásd bővebben Gyepkönyv 1836, lap 44.)

5. 1 v a d é  k v e r s e n  y. 50 ar. fele bánat. 
Akármelly mén után akármelly kanczától 1833ban 
született ivadékra, 1600 ö l ; 100 ft , m. 2 fonttal 
többet. — A’ második ló az egybegyidendő summá
nak száztul tizét nyeri. Wesselényi M. b. nevezte 
Sowth Down; — Széchenyi 1st. gr. Miracle; — 
Hunyadi József gr. Claudine kanczát.

J u n i u s  4. V a s á r n a p ,  d é l u t á n .  6. P e s t  
v á r o s i  dí j .  100 ar. ezüst serlegben. Futhat min
den ló. 1^ ang. m f.; 3e 68 fit., 4e. 94 ft. ; 5e. 
Í01 ft.; 6e. 106 ft.; id. 109 ft.; lovak, mellyek- 
nek apjok, vagy anyjok és nag} any jók austriai bi- 
rodalm >n kívül született, 6 fonttal többet; austriai 
birodalmon kívül született lómég 6 fonttal többet; 
a’ pesti, simmeringi, vagy parndorfi pályatérek 
valamelyikén díjt nyert ló 3 fonttal többet; k. és 
paripa 2 fonttal kevesbet.

* 7. S z é c h e n y i  dí j .  100 ar. értékű billi- 
kom. Futhat minden m. és k . ; 1600" öl isin.; Se. 
87 f t . , 4e, ÍQ2 ft . , 5e 109 ft., idősb 113 ft.; k. 
két fonttal kevesbet.

* 8. H a z a f i  d íj. ICO ar. Futhat magyar
honi minden k.; 2 ang. mf. isirt.; 3e. 6S ft., de.

X
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94 Ft.; 3e. 101 f t.;  Ge. 106 ft.; id. 109 ft.; teli
vér 5 fonttal többet; simmeringidíj nyerője ugyan
azon évben, 3 fonttal többet.

9. 1 v a d  ék  v e r  se  n y , 25 ar. fele bánat. 3 
ang. mf. 100 ft.; m. 2 fonttal többet; 1833ban 
született ’s a’ nagy ivadékversenyre aláirt csikók 
közt. — Festetics Miklós gr. per kanczacsikaja 
Murphy és tündér után. Festetics Ágoston részéről 
Festetics Antal méneséb. származott kancza ivadék
ra , bár milly mén után. — Péchy Ferencz sárga 
méncsikaja, Privateer és Jerta után. (Lásd Gyep- 
köny 1836, lap 35 )

10. I v a d é k  v e r s e n y .  20 ar. fele bánat. |  
ang. mf. Nemtelivér 86 ft., telivér 91 ft. ; Angliá
ban született kancza’ ivadéka mindenkor 6 Ponttal 
többet; k. és paripa 2 font’al kereshet. 1833ban 
született ivadékok közt. Esterházy Mih. ifj. gr. vi
lágos pej kanczacsikaja I l o r u p i p e ,  Forfeit és 
Sprite után. Nemtelivér; anyja magyarországi szü
letés. — Hunyady József gr. nevezte F o r f e i t ,  
Nádasdy Tamás gr. M a n f r e d  mént.

l t .  P a r a s z t - v e r s e n y .  Első lóé 75 pgő 
fo r ., másodiké 25 pgő for. Futhatnak mezei gaz
dák' saját lovai. E’ czélra van szánva t. Szalbeck 
Jakab úr által 1835től kezdve 1840ig bezárólag 
évenként ajánlott egy arany is. Bejelentés a’ futás 
napjáig.

J u n i u s  6. K e d d ,  d é l u t á n .  * 12. Asz-  
s z ő r i y s á g o k  p á l y a d í j a .  150 ar. értékű bil- 
likom az első lóé, a’ díjból fenmaradt aranyok 50- 
ig a’ második lóé, azonfelül ismét az elsőé. Fut
hat angolt kivéve minden m. és k .; 1600 ölism .: 
Se. 70 ft , 4e, 90 ft., 5e. 96 ft., 6e. iOO ft., idősb 
103 f t . ; m. 2 fonttal többet.

* 13. E r d é l y i  d í j .  100 ar. Futhat érte a’ 
két magyar hazában született ’s nevelt akármi szár
mazású m. és k .; 16C0 öl; 3e. 85 ft.; 4e. 100 f t ,  
5e. 107 ft., 6e. 110 f t ., idősb 112 ft. Tétéi egy
egy lóért 50 ar. fele bán tt; a’ tételösszeség mint a’ 
nyertesé. Aláírhatni egész a’ futás órájáig. Egy sze
mély több lovat állíthat vagy nevezhet a’ pályára. 
Ha 6 aláíró nem találkozik, azon évben nem lesz 
e’ díj elnyerhető, hanem az aláírók feloldoztatván, 
a’ díj mindaddig a’ következő esztendeihez csatol- 
ta tik , inig csak az aláírók száma hatra nem telik.

14. F e s t e t i c s - N á k ó  d í j  Legalább 100 
ar. és 10 ar tétel egyegy lótul, fuss vagy fizess. 
Futhat minden austriai birodalmi és 6 esztendősnél 
nem idősb m. 2 ang. mf. — 3e. 87 ft., 4e. 119 
f t , 5e. 119 ft., 6e. 123 ft.

* 15. S z é c h e n y  i-kard. Baldacci Antal b. 
birtokában. Futhat minden ló; 4 ang.m f.; 3e. 28^ 
ft., 4e. 96 ft., 5e. 102£ ft., 6e. 105£ ft., idősb 
I0 7 i ft.; k. 2 fonttal kevesbet. Melly ló e’ kardot

elnyeri, legjobb pályázónak ismertetik az eszten
dőben. A’ kihívás 8 nappal előbb történik. Ha a’ 
kard birtokosát ki nem hívják, nála marad a’ kard ; 
ha a’ kivívást el nem fogadja, tartozik a’ kardot 
a’ kihívónak átadni; melly esetben, vagy ha a’ 
kard birtokosa meghalna, a’ futtatás pénztétel nél
kül megy végbe. Ha pedig a’ kihívást elfogadja, 
minden kihívó 30 aranvat tesz-le, fele bánat. Az 
így egybegyült summa a* nyertesé. A’ kardot birto
kosa nem tartozik nyertes lovával védni.

16. P a r a s z t - v e r s e n y .  Első lóé 30 pengő 
for.; másodiké 20 pgő frt Futhatnak mezei gaz
dák ’s egyéb adózók saját lovai.

J u n i u s  9. P é n t e k ,  délután. 17 Somogyi 
díj. Legalább 110 ar. Futhat austriai birodalomban 
nemzett és született bármi vérü m. és k . ; 3. ang. 
mf. —- 2644 ö l ; 3e. 74 ft., 4e 100 ft., 5e. 107 
ft., 6e. 112 ft., idősb 115 f t ;  k. 2 fonttal keves
bet, félvér 4 fonttal kevesbet. Tétel egyegy lótul 
10 ar. a’ ny értésé. Bejelent és 3 nappal előbb.

* 18. B a t t h y á n y i - K a z i m i r  díj. 100 ar. 
Futhat minden ló: 1 ang. mf 3e. 68 ft., 4e. 94 
ft., 5e. 101 f t ,  6e. 106 ft., idősb 109 ft.; belföl
di telivér és angol félvér 4 fonttal többet; angol 
telivér még 10 fonttal többet; m. 2 fonttal többet. 
Tét. 20 ar. fuss vagy fizess. Bejelentés a’ futás előtt 
3 nappal.

* 19. S ándor-billikom , ér 100 ar. Negye
dik év. Most Széchenyi 1st. gr. mint harmadik évi 
nyertes birtokában. Érte négy esztendeig évenként 
történik-meg a’ versenyzés, ’s annak tulajdonává 
lesz, ki a’ negyedik évben diadalmas. Első é\ben 
a’ gyeppénzen kívül semmi fizetés; másodikban 
minden futtató egyegy lóért 5 , harmadikban 10, 
negyedikben 15 aranyat tartozik letenni. A’ három 
első évi nyertesek ezen fizetésektől mentek. Az így 
egy begy ülő summa az azon évi nyertesé. Bejelen
tés 8 nappal előbb.

* 20. Es t e r h á z i - k a r d .  Most Széchenyi gr. 
birtokában. Futhat minden magyarhoni m. és k.; 
L ang. m f.; 3e. 80 ft., 4e. 94 ft., 5e. 100 ft.,6e. 
103 ft., idősb 105 f t . ; k. 2 fonttal kevesbet. A’ fu
tás e’ kardért mindig a’ pesti v erseny utolsó napján 
megy végbe. Melly ló e’ kardot elnyeri legsebesb 
honi lónak ismertetik azon esztendőben. A’ kihívás 
a’ pályanap elolt 3 nappal történik. Ha a’ kard bir
tokosát ki nem hív já k , nála marad a’ ka rd ; ha a’ 
kihívást el nem fogadja, tartozik a’ kardot a’ ki
hív ónak átadni; melly esetben, vagy ha a’ kard 
birtokosa meghalna, a’ futtatás pénztétel nélkül megy 
végbe. Ha pedig a’ kihívást elfogadja, minden ki
hívó egyegy lóért 20 aranyat tesz-le, fele banat. 
Az így egy begy ülő summa a ny ertese. A’ kardot 
birtokosa nem tartozik nyertes lovával védni
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* 21. Os t o r .  Tét. 10 ar. Fuss vagy fizess, j 
A’ tétösszeség is az első lóé» Futhat minden ló , 
melly a’ futás napjáig sem a' pesti sem a’ simme- 
ringi sem a’ parndoríi téren díjt nem nyert. J  ang. 
m f.; 3e 68 ft., 4e. 94 ft., 5e. 101 ft., 6e. 106f t ,  
idősb 109 ft.; telivér 3 fonttal többet, angol ló, 
akármi vérű legyen, 8 fonttal többet; k. és paripa 
2 fonttal kevesbet. Bejelentés a’ futás napjáig. Mes- 
kó Jakab báró 100 aranyat alapítván ’s tevén-le, 
annak kamatja ezen ostor vetelére fordítatik.

22. K ü l ö n v e r s e n y .  A’ nagy ivadék ver
senyek utáni versenynapok valamellyikén 100 ar. 
mindenik, fuss vagy fizess l£  ang. m f Teher a’ 
korhoz képest. Baldacci Antal b. 1833ban született 
p. m. S l e d  m e r ,  Sledap.mere. 100 font.

Széchenyi István gr. 1831 ben született p. m. 
L i o n e l ,  ap. Lionel Lincoln, an. Maria 110font.

Mindazon díjakra, mellyeknél külön bejelen
tési határidő nincs kikötve, a’ pályanap előtt egy 
hónappal korábban szükséges a’ díj külön megne
vezésével és a’ ló tökéletes leírásával a’ bejelentést 
megtenni, bérmentes és recepisse melletti levélben 
illy czím alatt: V e r s e n y t  i l l e t ő  a’ n* c a s i 
no  b a n  P e s t e n .

Ezenkívül minden futtató tartozik pályára szánt 
lovát a’ futás előtt 48 órával a’ n. casinoban levő 
ívre feljegyezni vagy feljegyeztetni, hogy így a’ 
napi versenyrend annak idejében kinyomtathassák. 
A’ napi versenyrenden fel nem jegyzett lovak az 
azon napi díjfutásokban nem részesülhetnek; és 
ugyanott fel nem jegyzett versenyek is csak a’ fel
jegyzettek után mehetnek végbe.

A’ lovak kora május első napjától számítatik. 
így például 1834ben világra jött ló az idei ver
senyzésen mint 3e. jelen-meg.

A’ gazdasági Egy esület közgyűlése junius 8d. 
délelőtt. Állatmutatás junius 3d. 4d. 5d. (a’ Kö z 
t e l k e n . )  Paraszt kanczacsikók jutalmazása junius 
5d délután, ugyanott. Árverés junius lOd. ugyanott. 

N A G Y B R IT A N N IA . .
Az alsó ház apr. 5ki ülésében , a’ hadi budget 

vitatásakor, a’ radikális Thompson ezredes azt ja- 
vaslá meghatározni, hogy a’ hadsereg mostani kor
mányzása törvénnyel ellenkező, és senki sem tar
tozik neki engedelmeskedni; azért is hadi költség 
nem adathatik, míg e’ baj elhárítva nem leend, 
— de indítványát senki sem pártolta. Ezután Ho
wiek I. hadminister, pontonként előadta a’ hadi 
budgetet, melly a’ tavalyinál 10,375 ft. stgel ke
vesebb. A’ szárazi sereg számára (az indiai seregen 
kívül) 3,111,652 ft. stget kért, mit Hume úr 500 
ezer ftal javaslóit kevesbíteni, de javaslata félre
vettetett. Miután a’ budget több pontjai elfogadtat
tak , Hume úr tudósítást kívánt a’ szárazi ’s tenge-

j ri seregnél kiosztott jutalmakról, mi eiíenmondás 
nélkül jóváhagyatott. — Az apr. 6ki ülésben sir 
H. Hardinge (Peel ministeriumában Illand főtitok- 
noka) jelenté, hogy apr. 17kén indítványt szándé
kozik tenni az irán t, hogy Ő Felsége keressék-meg 
azon kabineti rendeletnek meg nem újítására, melly 
alattvalójinak a’ spanyol királyné s/.olgálatjába lé
pést megengedé, és parancs kiadására, miként a’ 
hajósereg Spanyolország királynéjának ezután csak 
annyi szolgálatot tegyen, mennyire a’ király egye
zés által kötelezte magát. Russell 1. feleié, hogy a’ 
ministerium szeretné, ha az érdemes baronet elébb, 
azaz apr. 13kán hozná-elő indítványát. E’ javaslat
ban megegyezett a’ ház. — Boldero kapitány tuda- 
kozá, a’ spanyolországi újabb esetekről jött hivata
los tudósítások miért nem bocsátattak közre; de 
Russell 1. e’ kérdésre, mint a’ parlamenti szokással 
ellenkezőre, semmit sem felelt. — Warburton úr a’ 
választási censusban javaslóit változást tenni, azt 
nyilatkoztatván, hogy a’ városok képviselőjére néz
ve 300 ft. stg. a’ grófságokéira nézve pedig 600 ft. 
stg. census elég lenne, és hogy egy becses művé
szeti tárgy birtokosát, úgy az ügyészeket, orvoso
kat , professorokat, kik nem a' papsághoz tartoznak, 
sem kellene a’ választhatóságból kizárni, a’ 300 ft. 
stg. évi jövedelem hiánya miatt. Roebuck úr meg- 
jegyzé, hogy Salvator Rosa vagy más híres művész 
festmény ének birtokosa miveletlen és a’ parlamenti 
követségre érdemeden ember lehet. Spring-Rice úr 
ellene szegült ezen indítványnak. — Ez után a’ 
posták szabályzásával foglalatoskodott a’ ház.

Az alsó ház apr. 6ki ülésében, a‘ hadi költ
ségek másodszori vitatásakor, Hume úr a’főparancs
noknak és titoknokának fizetését, 6282 ft. stget, 
ki akarta töröltetni; mert Hill 1. tory, ’s szabad- 
elmü kormánynak szégyen torytilly fontos hivatal
ban hagyni. Kívánsága azonban 72 szózattal 26 ellen 
félrevetteték.

Londonban közelebb egy borzasztó gyilkosság 
rendkívüli figyelmet ébresztett. Múlt évi dec. 28d. 
Bond és White nevű munkások Paddington felé 
menvén, út-félen egy kő megett egy bekötött zsá
kot találtak, ’s benne egy ember-derekat, fej és 
láb nélkül. Tüstént egy rendőri szolgát hívtak oda, 
’s Bond dec. 31kén a' halott-néző előtt kürnyülete- 
sen előadta, mit a’ derékon kívül még a’zsákban ta
lált. A’ vizsgálatra előszólított sebész asszonynak 
ismeré a’ meggyilkoltat, ’s azt nyilatkoztató , hogy 
feje ’s lábai, mindjárt erőszakos halála után, elfű- 
résaeltettek. Ezeknél fogva a’ jury így íté lt: Egy 
vagy több ismeretlen által elkövetett szántszándé
kos gyilkosság. Jan. 7ke reggelén Ralph Mátyás, 
a’ Regent-csatornán egy hajót lebocsátván, midőn 
a’ zárlánczot betenni akarta, a’ zsilip rostélya közt
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egy fejet pillantott-meg, 's kihúzván a' vízből, ám
bár jobb szeme kitolva, arczulata meghasgatva, ’s 
szája elferdítve volt, 40—45 évii asszony fejének 
itélé. A1 halottnéző és sebész úgy találta, hogy e’ 
fej elfúrészelletett a’ deréktól, ’s a’ dec. 28kán ta
lált derékhoz tartozónak gyanító, melly kiásatván, 
orvosok és sebészek vizsgálata után, megvalósult 
a' gyanú. Febr. 2kán a’ lábakat is megtalálta két 
munkás Coleharbourlane mellett egy káka-bokorban. 
Mart. 20kán Thornton úr Paddingtonban olly érte
sítést kapott, mintha a’ meggyilkolt Middlesex 
Union-utczájában lakott Brown Anna lett volna , ‘s 
ezt közié Feltham rendőri felügyelővel, ki Brown 
Anna testvéreitől megtudta, hogy ő Greenacre Ja- 
messel akart házasságra lépni, dec. 24kén ládák
kal rakott szekeren ment-el vele Union-utczából, 
vagyona mintegy 500 ft. stg. lehetett, ’s ezóta sem
mit sem hallottak felőle; egyszersmind megmutat
ta nekik a’ borszeszben tartott fejet, ’s ők azonnal 
rá ismertek testvérükre Brown Annára. Feltham 
úr Greenacre rejtekhelyét is kipuhatolta, ’s husvét- 
vasárnap reggelén St. Alban-utcza egyik házában 
elfogta, ágyasával, Gale Sárával, együtt. A’ szo
bában útra készített ládák valónak, ’s Greenacre 
Feltham úrnak hidegen így válaszolt: „Éppen jó
kor jő az ú r , holnap már Amerikába akartunk in
dulni/* Fogházba vitetvén Greenacre, ott zsebken
dőjével akarta magát megfojtani, 's már eszmélet
len feküdt a’ földön, de a’ seborvos ismét életre 
hozta, kihez, föleszmélvén, így szólt: „Nem kö
szönöm önnek, a’ mit velem te tt ; jobb szerettem 
volna elveszni.“ Mart. 27kén Greenacre és Gale 
Sára Marylebone fenyitő törvényszéke elibe állíta
tott. Az alsóbb osztályokat annyira felbőszítée’per, 
hogy a’ tiszthatóságnak a’ vádlottak védelmezésére, 
mikor előhozatnak ’s elvitetnek, mindig különös 
rendszabályokat kell tennie.

A’ hírlapok telvék tudósításokkal az egyházi 
adó ellen ’s mellett különféle helyeken tartott gyű
lésekről Néhol az angol papok csaknem fanatis- 
mussal határos nyelven szólották mellette. St. Ja- 
mes-palotában az apr. 5ki udvarláskor AVellington 
hg. Kingstonból felírást nyújtott-be () Felségének az 
egyházadói bili ellen.

* A’ gyárbeli munkások szüksége az egész or
szágban növekszik. Spitalfieldben 8000 szövő szék 
hever. Apr. 4kén tartott gyűlésükben azt határo
zók a’ munkátlan selyemszövők, hogy a’ köz jóté
konysághoz folyamodjanak, mert a’ gyámolításuk- 
ra hirdetett udvari bál jun. Ire halasztatott, addig 
periig sokan éhei halhatnak-meg közölök.

FR A N C Z IA O H SZ Á G .
A’ Journal du Commerce névjegyzékét közli 

1830 júliusa óta a’ kormányon vólt ministereknek,

következő észrevételekkel: A’ különböző kormá
nyokban előfordult személyek száma 36, u. m. Gui
zot, Mólé, Broglie, Dupont (de 1’ Eure), G érard, 
Louis, Lafitte, Periér, Dupin , Bignon, Montali- 
ve t, Merilhou, Sebastiani, Soult, d’ Argout, Barthe, 
de Rigny, Girod (de 1’ Ain,) Thiers, Jacob, Per- 
sil, Duchatel, Bassano, Bresson, Passy, Teste, 
Dupin Károly, Bem ard, Sauzet, Mörder , Maison, 
D uperré, Pelet, Gasparin, Martin és Rosamel uu. 
E' 36 személy elég vala 12 kormányhoz. De ké
sőbb igen megfogyott e’ szám, noha változás gyak
ran történt. Először is ki kell törlenünk Perier , 
de Rigny és Mortier neveiket, kiket a’ halál elra
gadt ; azután Dupont, Lafitte, Merilhou és Bignon 
urakéit, kik lehellenekké lettek; továbbá Louis, 
Girod és Jacob urakéit, kik agg koruk miatt már 
nem szolgálhatnak; végre Bassano, Bresson és Du
pin Károly urakéit (a’ három napos kabinetből) kik 
tulajdonképen soha se voltak ministerek. Most te
hát csak 22 név van a’ ministeri választás urnájá
ban , ’s e’ kis számból lis sok csak pótlék gyanánt 
szolgálhat.“

Az oppositiói hírlapok többnyire mind ellen
zik a’ párisi nemzeti őrség egy csapatjának eloszlatá
sa iránt kiadott k.rendeletét, leginkább azért, hogy 
a’ megsértés, melly erre okot szolgáltatót, a’ ren
delet előszavában nem érinteték , ’s a’ megelőző 
ministeri tudósítás nyomtatásban meg nem jelent. 
E’ cselekvésmód , az oppositio nézete szerint, eltá
vozik a’ képviseleti kormány szellemétől, mert va- 
lamelly cselekedet indító okának eltitkolásából azt 
következtethetni, hogy az olly tulajdonságú, melly 
a’ nyilvánosságot nem szenyvédheti. Más részről a’ - 
ministeri lapok állítják , hogy a’kormánynak tagad- 
hatlan joga van ellenségei mutatmányainak követ
kezéseit gátolni, ’s e’ jo g , a’ jelen esetben, az 1831 
mart. 22ki törvény 6. czikkelyének értelme sze
rint gyakoroltatott. Illy jog létezésének kérdésbe 
tétele, a’ ministeri sajtó szerint, egy azon állítás
sal, hogy a’ kormánynak, világos ellenségei elle
nében, fegyvertelen kell maradnia.

Meunier és társai bűnének nyomozásáról a’ 
pairszék előtt tett tudósításból az jő-ki, hogy Meu
nier 1830tól !836ig gyalázatos, kicsapongó, feslett 
életet élt rósz házakban. !836ban, mint nyereg- 
gyártó legény, rokonához, Lavauxhoz, állott mun
kába. Elfogatása napján megvallotta, hogy a’ gyil
kos tervet nem egyedül gondolta, hanem a’ 2 sza
mot húzta-ki, ’s minthogy elhibázta a’ királyt, a
3. szám fog előállani. Később vissza akarta huzni 
ezen vallomást, mint csak tréfából mondottat; de 
végre csakugyan igaznak valló. Febr. 4ki kihall
gatáskor mondá, hogy egy este Lavauxnal leven, 
éjfél tájban vele és Lacazeval húzott sorsot a ki-



— ( 263 )
rály meggyilkolására. Egy kalapba bárom darab 
papiros vettetett, mellyeknek egyikében kenyér
golyócska volt, ’s a1 ki ezt húzá-ki, annak kellett 
a’ gyilkos tervet végrehajtani. A’ sors Meuniert ér
te. Febr. 5kén megerősítette ezen vallomást, azt 
adva hozzá, hogy azon előbbi vallomásával, mintha 
az Orleans famíliát gyűlölné, ’s a1 gonosz tettet hat 
év óta forralta volna, csak Lavauxról és Lacaze- 
ról akarta a’ gyanút elhárítani. Terve ez előtt 15 
hónappal, a’ sorsoláskor készült. Febr. 20kán is
mét vallá, hogy őt Lavaux sokszor unszolta Ígére
tének teljesítésére, nevét fehér ruhájából kitörleni 
javaslá, ’s gyakran tanította pisztollyal czélt lőni. 
Azt is erősen állítá Meunier, hogy Lacaze is sor
solt velők, mit a’ tanúk isbizonyítni látszanak. A’ 
vádlottak többször szembe állítattak egymással, ’s 
Meunier mindig megmaradt vallomása mellett; La
caze és Lavaux tagadták a’ gonoszságbeli részvé
tüket , de kihallgatáskor gy akran ellenkezésbe jöt
tek önmagukkal. Meunier tagja volt a’ „société des 
families“ nevű társaságnak, sőt neve más társasá
gok névjegyzékében is előfordult.

Francziaország, a’ Journal des Débats szerint, 
a’ spanyol kormánytól a’ baleari szigetek közűi a’ 
Hopital nevű kis szigetnek átengedését kérte, hogy 
ott kórházat építtethetne. Mahon város tanácsa vizs- 
gálódást tőn az iránt: váljon e’ sziget átengedése 
nevelné-e az eleségek árát, a’ lopva kereskedést nem 
mozdítaná elő és az egész sziget elfoglalását nem 
könnyítené-e a’ francziáknak ? de véleményét még 
ki nem mondta.

A’ párisi lapok , érdekes tudósításoknak szű- 
kiben lévén, olvasóik elibe holmi meséket tálalnak, 
egész komolysággal, például hogy Bordeaux hg. 
Görzből elillant, hogy St. Petersburgban katonai 
lázadás ütött-ki ’stb.

A’ pairszék elnöke Meunier és Lacaze védel- 
nezőjinek Delangle és Chair d’ Estange ügyésze
det nevezte-ki. Lavaux Ledru Rollin urat válasz- 
otta ügyvédének. ✓

Bonából mart. 27kéről e'tudósításokat közük 
t’ franczia lapok: Azon hírre, hogy a’ constanti- 
íei bey Guelma és Bona közt több törzsököket ál- 
ított-fel, kik a1 franeziák számára szállítandó szk
okét elfognák, Bonából 3000 gyalog és 600 huszár 
ndult-ki a’ jelelt pont felé; de az ellenség eltaka- 
odott előlük. Mindazáltal annyi sikere lón ezen 
inak,  hogy 12 —15 törzsök meghódolt, égj'gyá
mság és lovasság által járható út fedeztetett-fel, 
lellyen Constantine felé majd több osztályban lé
ét nyomulni, föld gunyhókból álló apró faluk, 
agy kiterjedésű mívelt földek, nyájak, gyümölcs- 
íkkal rakott völgyek találtattak, mellyeknek la- 
osai, elhagyván a’ barangló életet, állandó helyre te-

Iepedtek-Ie, hihetőleg a’ reménnyoí, hogy termé
keiket a’ francziáknak eladják, kikhez a1 fők aján
dékokkal járultak. Római templomok és városok 
maradványai is fedeztettek-fel.

TÖ RÖK ORSZÁG .
Ivonstantinápoli mart. 22ki tudósítások szerint 

mart. 18kán, kurban-bairam napján, a’ sultánnak 
moscheeba mentekor, jelentek-nmg legelőször a’ 
török tengeri katonák, az angolok mintája szerinti 
veres formaruhában , fehér ’s fekete hajtókával. A’ 
külső és belső ministerek igen betegek. Königsmark 
gr. burkus követ, ez nap hajózott-el Odessába; tá
volléte alatt Wagner követségi titoknok viszi az 
ügyeket. LIafis basa, a’ kisásiai seregek parancsno
k a , megverte a’ kardoknak Ges nevű lázongó fő
jé t, és sok juhot, tevét, szarvas marhát zsákmá
nyolt tőle. A’ pestis újra kezd szűnni.

GÖRÖGORSZÁG.
Athene, mart. 18kán. A’ Sotir lap megszűnt. 

Elhunyta előtt ezek valának utolsó szavai: „Mint
hogy a’ statuskanczellaria már megszüntetett, a' 
Sotir czélját érte, ’s ő is megszűnik.“ A’ rósz vi
lág mégis azt mondja, hogy az ok, előfizetőjinek meg- 
fogytában volt. Brandis professor famíliájával együtt 
ide érkezett; a’ köz vélemény igen kedvezőleg nyi
latkozik ezen új jövevényről. Király Ő Felsége 
gyakran viszi az elnökséget a’ statustanácsban, ’s 
annak első ülését görög nyelven mondott beszéddel 
nyitá-meg, mellynek igen jó hatása volt a’ jelenle
vőkre. A’ ministei i tanács is gyakran tart üléseket, 
hol most a’ min ist erűim hatásköre forog tanácsko
zásban. Rumeüából nyugtalanító tudósítások jőnek. 
Sütiris Stratos lázadó ismét 800 embert gyűjtött- 
össze, 's mind a’ görög, mind a’ török határszéle
ket háborgatja. Görögország rendszabályain kívül 
már Emin basa is seregcsapatokat küldött e’ banda 
ellen. Az Elpis lap Thebe városa tanácsának febr. 
22kén költ határozatát közli, miként a’ város d’ 
Eynard nevéről nevezett legnagyobb piaczán, a’ 
görögök e’ jóltevőjének tiszteletére, a község te
hetségéhez arányzott emlék fog emeltetni. Királyné 
Ő Felsége, ki gyakran k. férje mellett lovagolva 
jelen-meg, szeretetreméltó nyájas külseje által min
den kebelben Örömet ébreszt. Az éghajlat Ő Felsé
gére igen jótékony an latszik hatni.

O R O SZO RSZÁG .
St. Petersburgi tudósítás szerint Engel Theo

dor , valóságos titkos tanácsnok, a‘ birodalmi ta
nács tagja, és Lengyelország ügyei biztosságának 
alelnöke meghalálozott.

SPA N Y O L O R SZ Á G .
Bayonne apr. 4kén (folyt, a 32. sz. levélnek.) 

Hogy a’ Gomez által bckóboríott tartományokban új
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carlista expeditióval eldöntő mozgás tétethetnék, a’ 
praetcndenst önvezérlése alatti seregcsapatnak kelle
ne valamelly tartományi fővárosba bevinni. Erre 
mindenek felett pénz lenne szükséges, mert Spanyol- 
országban hatalmasabb a’ magános érdek, mint az 
ország két pártjához ragaszkodás. Ott nem keres
hetni többé a’ függetlenségi háború patriotismusát. 
Végre D. Carlos engedni tartoznék az emberek
nek és környületeknek. De e* feltételek közűi egyet 
sem teljesíthetni. Az elsőt nem, mert a’ navarrai, 
baski, alavai és guipuzcoai seregeknek ’s tisztjeik
nek legkisebb kedvök sincs a’ praetendest az Éb
rén túl követni, és így az expeditio csak castiliai 
lakosokból, szökevényekből, vagy inkább hadi 
foglyokból, ’s erővel kiállított emberekből fogna 
állani. A" másik pénzügyi feltétel lehetetlen, mert 
azon summáknak, mellyeket D. Carlos kap, csak 
az általa bírt csekély térre nézve van jelentőségök. 
Mi az engedményeket és mérséklettebb rendszert 
illeti, a’ herczeg és tanácsnokai éppen nem hajlan
dók illyesnek elfogadására.

Harispegr* generál, a’ pyrenäusr határszélek
nél a’ franczia seregek parancsnoka, illy levelet írt 
Evans generálhoz: „Bayonne mart. 21kén 1837. 
Generál! Igaz sajnálkozással haliám Hernani meg
támadásának szerencsétlen kimenetelét, ’s mély ér
zetem azon ügy irán t, mellyet az úr védelmez, kü
lönösen pedig az úr saját helyzete iránt, lehetbn- 
né teszi mostani fájdalmamat szavakkal kifejeznem, 
Igyekeztem, mennyire lehetett, a’ köz véleményt 
felvilágosítni a’ szomorú esetről , mellyet az utálat 
tos pártszellem és önző szenvedélyek, nagyítás és 
rágalom által saját hasznukra fordítának. Fogadja- 
el generál úr egy öreg katona rokon érzetének ki
fejezését , ki viszályt nem csak egyszer szenyvedett 
hosszú pályáján. Veszteséget hamar jóvá tehetni is
mét , és én tudom, hogy az úrban se elszántság se 
a’ megbecsülhetíen bátorság nem hijányzik, mel
lyet a’ szerencsétlenség el nem csüggeszthet. Az úr 
katonai becsülete sértetlen maradt; ezt mindenkinek 
meg kell vallani az úrról. A’ britt név becsületét 
nem érte szenny, ’s az angol tengeri zászlóally szép 
viselete eléggé mutatja, mit várhatni jól szerke
zeit seregtől, melly sokáig szigorú fenyíték alatt 
van , ’s a’ tisztek szavának engedelmeskedni meg
szokott. Reményiem tehát, hogy az úr nehány nap 
alatt újra elkezdendi munkálatait. De mindének 
előtt reményleni akarom, hogy azok, kiknek az 
úr munkálatait segítni kell, nem mulasztják-e! az 
urat gyániolítani. Örömmel fogom hallani a’ tudó
sítást a’ sikerről, melly az úrra várakozik. Van 
szerencsém ’sat. Harispe generál/4

Barcelonában husvét előtti vasárnap ismét lá
zadás akart kiütni, de a’ kormányzónak, Meer bá
rónak, czélszerű rendszabályai által elnyomatott.

Madridból apr. I jén ezeket írják: Evans gene
ráltól mart. 29kén érkezett egy hírnök az angol 
követhez sürgönyökkel, mellyennek tartalma nem 
igen vigasztaló. A’ ministerium ellen mindig ter
hesebb fellegek tornyosidnak-össze Calatrava és a' 
hadminister mégis beteg; Lopez, mart. 26ki Vég
zet szerint, csakugyan elbocsát atott, ’s így a’ thrón 
lépcsőjéről visszatért a.’ „fejedelem nép“ közé, hol 
magasabb helyet foglal-el, mint elébb. Lopeznek 
e’ még jókor tett lépésén senki sem csodálkozott, 
de azon mindenki elbámult, hogy helyére belső 
ministertiek Pio Pita Pizarro. neveztetett, kinel^ 
egész érdeme talán az lehet, hogy tizenhat évig 
szüntelen összeeskütt czinkos volt a’ statusban; de 
a’ követek közt barátja is kevés van, ’s hadi alsta- 
tustitoknokká neveztetését sem engedte-meg a’ cor- 
tes. Landero úr is lemondani készül az igazság mi- 
nisteriumáról, melly Zumatacarregui cortes-követ- 
nek fog adatni. Most tehát az egész ministerium 
Mendizahal úrban van személyesítve, kinek vas 
homlokáról a’ legélesbmegtámadások is visszapattog
nak. A’ cortesnek azon pártja, melly az I812ki 
constitutiót változatlan akarná meghagyni, tervet 
készít ar nép felizgatására, elébb Isturiznak már 
elfeledett ministerinma, azután a’ mostani mi
nisterium ellen. E’ végre Alonso követ, mi
helyt Lopez úr kitépett a*’ ministeriumból, mind
járt mart. 29dikén jelenté a’ cortesnek hogy 
két indítványt szándékoznék tenni, Isturiz ministe- 
riumának perbe idéztetése, és a’ mostani pénzügyi 
’s hadi ministernek előhivafása irám , az ország ál- 
lapotjáról teendő számadásra. Ezen indítványok 
fcüsténti felolvasását sok követ sürgette, de az el
nök ellenszegült, ’s az ő akaratja lőn-meg. Mart. 
30kán mindazáltal megengedtetett Alonso úrnak 
egy 53 követtől aláirtt, illy tartalmú indítványt 
felolvasni: Minthogy az 1836. máj. 15ki ministe
rium az estatuto reált megszegte, a? procundarok 
határozatának ellenére adót vetvén a’ népre 
’s költsönt vevén-fels a’ spanyol nemzetet 
megsértette, O Felsége szájába rút rágalma
kat adván a’ nép képviselőji ellen; a’ köve
tek sértetlenségére nenaügyelt, sokat elmozdítván 
hivataluktól, kik szavazati jogukkal szabadon él
tek ; két nap rejtve tartá Ő Felségének mtilt évi 
aug. 13kán a’ constitutio elfogadása iránt kőit vég
zetét , — kérjük a’ cortest, a’constitutio 228ik czik- j 
kelyéből folyó hatóságánál fogva, vonja számadás- j 
ra e’ ministeriumot.

Kiadja K u l t  s á r  A. — Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza 4 9 S  sz.
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o / y i ,  Urafc útczája 6 J 2  szám alatt.
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( 1 )  A’ Regélő Hoíimiívész szép-
művészeti magyar folyóiratnak folyó fél évi szá
maiból nehány teljes számú példányt lehet még 
rendelni, úgy a’ mostani második fertály esztendei 
folyamatból is. — Évnegyedi ára helyben 2 for. 
30 kr. postán 3 for. ezüstben; fél évre két an
nyi. _ (2)

(1) Figyelmeztetés. Folyó hó’
gén hagyja el a1 sajtót alólirt’

Utazási rajzainak
első része. Kéretnek az aláírókat gyűjtő u ra k , 
ne terheltessenek mentül előbb beküldeni a’ két 
rész’ egy-egy példányáért négy húszasra menő 
járulatot az aláírásért, mclly e’ hó’ utolsó nap
jával megszűnik. Az első rész’ bolti ára borí
tékba füz\e 1 for. 10 kr. lészen pengő pénzben, 
’s találtatni fog: Eperjesen Benczúr és Schmid 
Prof.; Kolosvárott Barra G ábor, Tilsch és fia; 
Pesten Heckenaszt Gusztáv könyváros uraknál. 
Az aláiró urak’ nevei ki fognak nyomatni. — 
Mindjárt az első’ szétküldése után a’ második 
rész is sajtó alá jövend, úgy, hogy ez is elké
szülhessen jövő Junius’ végéig, ámbár az első
nél mintegy öt Ívvel bővebb fog Tenni.

Azon szives részvét, mellyel elmemive’ 
napfényre bocsátásában reményén felül gyámo- 
lítaték, lehetséges ’s kedves vállalattá tévé alól- 
irtnak , utazási rajzait nem sokára egy harma
dik, talán negyedik résszel is bővítni. Kassán, 
April’ 17kén 1837.

HrabowszJty Dávid. (3)

(1) Szőllő és bor-eladás árve
rés utján. A* magyarádi szőllő - hegyen 3 
órányira Aradtól a’ muskai határbeli úgy neve
zett úri hegyen legjobb helyen fekvő 8 hold szől
lő , 3 szobából, konyhából, éléstárból és 1000 
ikóra való pinczéből álló, és jó szerekből ’sin
g ly  fedéllel épült 12 öl hosszú ’s 6 öl széles 
tolnával, vagy is présházzal, 10 lóra való ujon- 
ían épült, jó szerű ’sindelyes istállóval, 3 kovsira 
'aló kapus színnel, kőbe fúrt eleven forrású ’s 
legendő vizit kuttal, nem különben: 1250akó- 
lyi uj résszerint vas, résszerint pedig faabron- 
sós hordó, 1 hatakós pálinka kazán, több kád 's a’
■ végre: 90 akó 1834ben Magyarádon termett szin- 
or, általában vagy részenként, hordóstul vagy 
zok nélkül a’ vevők kívánságához képest folyó 

Első féleszt endő. 1837.

1837. esztendei Pünkösd hava lOdik napján a’ 
hely szinén tartandó árveréssel kész pénz fize
tésért el fognak adatni; a’ szőllő vevőkre nézve 
nemes D om brády János u r , mint tulajdonos 
ezen kedvezést nyújtván: hogy azok fele árát 
lefizetvén, más felét teljes bátorság nyújtása, 
és törvényes kamat fizetése mellett hosszabb 
időig is megtarthassák. (3)

( l j  Hirdetmény. A’ királyi polgári 
alapítványai csakovai kerület igazgató hivatal 
jegyzőkönyvének április Okén 1837. észt. 391- 
dik száma alatt költ kegy es rendelése követke
zésében e’ következendő nagy - köveresi urada
lomhoz tartozó jogok, úgymint: uradalmi földek
ből Török-Szakoson 3 0 7 /y ^  és ismét 14IT3°Ö7- 
láncz — Dragschinán 198 láncz — Szirbováu 
253 láncz — Kepetten 3 4 3 ^ ^  láncz, és megint 
165}|££ láncz — Ohabán 2 láncz — Duboszon 
174 lancz — Vermesen 463 és 52719̂0̂  láncz. 
— Kivágási földekből: Vermesen 67 |^££  — 
Házhelyeken : Dragschinán 1 láncz — Szirbo 
ván 2tYs°ö láncz— Kepetten 1 láncz. — Tegla- 
hejyeken : Szillason 4tl6q4q láncz. — Malom föl
deken: Török-Szákoson 4 láncz. — Korcsma 
jogokból: Török - Szákos és Szirbova az ahoz 
tartozó földekkel együtt e’ folyó é>i május hó
nap I6kán Nagy-Köveresen az uradalmi épület
ben a' többet ígérőknek árverés utján több es«- 
tendőre eladattatnak.

A’ venni kívánók, a’ szükséges bánatpénz
zel ellátva, a’ fent emlitett napon megjelenni 
ezennel barátságosan megkérettetnek. — Költ 
Nagy-Köveresen, április 14kén 1837.

L ayhhart János  m. k.
Tiszttartó. (3)

(1 }  H i r d e t m é n y ,  a ’ nagyméitóságu
királyi magyar udvari Kamarának rendeléséből 
közhírré tétetik : hogy az erdélyi sóaknából az 
erdélyi, bánáti és magy arországi lerakó hely ek
re a’ maros vizén hajók által só mennyiségeknek 
leszállítása 6 egymást követó, avagy több, vagy 
pedig kevesebb esztendőre 1838dik esztendőtől 
kezdve Szebenben újonnan kozönsénséges ár
verés utján a* kevesebbet kérőnek áítalenged- 
tetni fog, és pedig: Maros-Újvárról Maros-Por- 
tusra, Maros - Sólymosra, Soborsinra, Valye- 
m aréra, Lippára, Aradra, Makóra, Szegedre, 
mind öszve 381,368 mázsa.
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A’ közönséges árverés tartásának napja e’ 

folyó esztendő május hónap 22dik napjára ha
tároztatok m eg; meliyre minden részt venni 
kívánók oily utasítással hivattatnak meg, hogy 
a1 mondott napon ÍSzebenben a’ kir. kincstári 
Tanács’ praesidialis kanczelHriájában reggeli 9 
órakor jelenjenek meg, és az Írásbeli Ígéreteket 
legfelljebb az árverés napja előtt való délután 
a1 kir. kincstári Elnöknek nyújtsák be. Költ 
Budán, apr. iSkán 1S37. (3)

( i )  Halászai haszonbérlés. a’
szekszárdi alapítványi uradalom részérói köz
hírré tétetik, hogy e1 folyó esztendei május hó
nap Skán Szekszárdon az uradalmi tiszti kan- 
czelláriában délelőtti szokott órákban tartandó 
licitatio utján a’ sárvizi halászat a’ szekszárdi 
határban, — a’ dunai halászata’ mősi határban, 
— a’ sárvizi halászat az öcsén)i határban, — 
a’ sárvizi halászat az agárdi határban, 3 eszten
dőre felsőbb helynek jóváhag)ása mellett ha
szonbérbe lészen kiadandó.

Melly licitatióra a’ bérleni kívánók szokott 
bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. Költ 
Szekszárdon, apr. lGkán 1S37. (3)

( 3 )  /Vitat-orvosi hivatal, ő  csá-
szári királyi Felségének kegyelmes jóváhagyá
sából Magyarországon egy állat - orvosi hivatal 
600 frt rendszeres évi fizetés, hivatalos kikül
detéskor pedig lXdik osztálybeli napdíj és eh
hez mért úti költségek mellett lészen felállítan
dó. — E ’ hivatalra nézve f. e június lOkén a’ 
pesti királyi egyetem’ orvosi karánál concursus 
fog tartatni. — Kik e’ verseny próbán megje
lenni k ívánnak, eleve orvosi vagy seborvosi 
doctorságról és az állat-orvosi tudományból nyert 
előléptetésről szóló okleveleiket, szintúgy mint 
barom orvoslásbeli ügyességöket és tapasztalá
sukat, valamint végre erkölcsösségöket is bizo
nyító tanuleveleiket az ország’ főorvosánál be
mutatni kötelesek. — A’ Hazában divatozó 
nyelveknek, jelesen pedig a’ magyarnak, tökél- 
letes ismerete, minden folyamodónak különös 
ajánlására szolgáland. (3)

(3) Árverési módosítás, a ’ nagy-
méltóságu kir. magyar udvari Kamara’ rendelé
séből pótlékul nyilvánossá tétetik, hogy az e’ 
lapokban már hirdetett, s april’ I7kén Ó-Be
csén tartandó árverésén, kihagyván a’ többit, 
csak következő kir. haszonvételek fognak bér
be adatni: a) a* korcsma jog |  Ó-Becsén ’s

Földváron, b) a’ vásári helypénzszedés joga 
O- Becsén, Zentán, Ó -K an isán ’s Adán. Költ 
Budán, april1 llk c n  1837. (2)

(3) Hiidetllleny. A’ nagyméltóságu
magyar király i udvari Kamara’ rendeléséből fo
lyó észt. április 20kán Várad-Velenczcn az ura
dalmi ügyészi irószobában tartandó nyilvános 
árverés u tján , a’ várad-várallyai Pecze folyam 
melletti szabad bormérési jog folyó észt. novem
ber ltől 1840dik évi October utoljáig, tehát há
rom egymásután következő évre a’ legtöbbet 
ígérőnek bérbe fog adatni. Bérleni kívánók te
hát az említett hel)re ’s időre szükséges bánat
pénzzel ellátva, megjelenni hivatalosok. Költ 
Budán, april’ lOkén 1837. (2)

(2) Hirdetmény, nagyméltóságu
magyar király i udvari Kincstár Tanácsa’ rende
léséből a’ királyi koronái Tiszáninneni szabados 
kerület Tanácsa részéről közhírré tétetik: hogy 
a’ kerületi Ó Becse mezővárosa határjában fek
vő és 229 lánczokból, minden lánczot 2200 □  
öllel számítván, álló szállás folyó esztendei 
1837dik novembrr Iső napjától kezdve nyolrz 
egymásután következő esztendőre ugyan e’ fo
lyó esztendei julius 4kén Ó-Becsén a’ kerületi 
tanácsházban reggeli órákon tartandó nyilvános 
árverés u tján , a’ rajta lévő épületekkel együtt 
haszonbérbe fog kiadatni. — Mindazok, kik  
ezen haszonvétel árverésében részesülni akar
nak , kötelesek lesznek vagyonjaik állapotját 
hiteles tanúság által bemutatni, és a’ bérbe ki
venni kívánt haszonvételhez arán) zott bánat
pénzt előre letenni — a’ többi feltételek a’ ke
rületi irnoki, úgy szinte a’ pénztári hivatalok
nál előleg is megtudhatók. Költ Budán, april’ 
7kén 1837. (3)

(3) 1836dik évi v a l ó d i  c s e h
g  O 111 I Ó 5 legjobb minémüségü a’ legillen- 
dőbb áron kapható K u n é i v a l  d e r  testvérek 
nagykereskedésében Pesten, az országúton, Kolb- 
házban 568 sz. a. (3)
Pénzfolyamat: Becs, apr. ISkán: 5 pctes statuskötelez. 

1044  ̂ ; 4 pcles 100; 3 pctes 7 4 ü  ; 1821 diki status 
köles. 142 ,'T; 2; pctes bécsvárosi bankóköt 66; bank
részvény 13664.

Gabofiaár: Pesten, apr. 21 kén, váltógarasban: Tiszta- 
búza 93^—80; kétszeres 60; rozs 53i—50; árpa 534;
zab 374—334 ; kukoricza 9o—66b__________

Dunuvizállá* : apr. 2()kán : 10" 9"' — 2* kén: 7‘
10" 3"' — 22kén: 7' 9" 9"'____________________

Bécsi lotteria: apr. 19kcu: 5Ö. 69. 62. 10. 56.
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Magyarország és Erdély (Akay Lajos k. tanácsos; apr. IQdiLi ünnep; hadseregi változások; Külkey Henrik adakozása; Szege'en is 
inét gyújtogatás; Horváth József kanonok végrendeletének némelly pontjai; ’sat.J Ausztria (triesti égés; Lajos (íhg-g zliajó.) Nagyferi 
tunnia (parlamenti ügyek; 5sat.) Francziaország (házassági kötés Orleans hg és He éna mecklenburgi hgass/.ony közt; ’set. i Olasaor 
szág (bibliographia ; művészet.) Oroszország. Görögország. Németország. Portugallia. Spanyolország (Alaix haditörvényszék el itt ; barce

lonai tű z ;’sat.)

M A G Y A RO RSZA G  és ER D EL Y .
O es. kir. Felsége januarius 27diki Iegfensőbb 

határozatában Trencsén vmegyének volt második 
alispánját Akay Lajos urat magyar kir. tanácsossá 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

O cs. kir. Felségének Iegfensőbb rendeletére 
Becsben f. hónap “23dikán az udv. vártemplomban 
cs. k. főherczeg Nádor O Fenségének szerencsés 
gyógyulása tekintetéből nyilvános isteni tisztelet és 
ünnepies Te Deum tartatott, mellyen 0  cs. kir. 
Felségek a* fels. udvarral ’s udv. karral együtt 
megjelentek.

Nemzeti intézetinkre tett hazafi áldozatiról is
meretes tek. Külkey Henrik hites ügyvéd ’s több 
megyei tbíró úr közelebb azon származott szíves 
hazafi örömének nyilvánításául, hogy cs. k. főiig, 
szeretett Nádorunk 0  Fensége legutóbbi súlyos be- 
egségéből lábbadozni kezde, a’ Pest városa részé
ül felállítani szándéklott dologház’ némi segéllésé- 
e e’ város tanárának íOO frtot nyújtott-be. Sza
lad kir. Pest városának tanácsa annál Örömestcbb 
Vigadta e’ tiszta hazafi öröm-okozta ’s jeles alkalmi 
idomán) t ,  minél kedvesebb rája nézve is a’ remény 
) cs. k. Fensége hova Jiamarébbi tökéletes felgyó
gyulásához.

Ns Békés vmegyének tisztválasztása, vala- 
nint az első napon, úgy más nap folytatva is 
1 legnagyobb Hiedelemmel me he véghez. — Azapr. 
8ki folytatott tisztépítőszéken választottak nevei ím 
zek : Első aljcgy. Tessedik Károly; másod aljegy. 
i levélt Karassiay István; tiszt, aljegyzők Kalmár 
lihá ly , Ambrus Lajos: fizetéses táblabírák: Lc- 
oczky Lajos, ümázta Zsigmond; alügyész Stum- 
ler Imre; tiszt, ügyészek: ifj. Farkas (iábor, Ko- 
isánszky István; útf biztos főbírói ranggal Placsin- 
ír Gergely; második adószedő Omázta Lajos, 
eámvevő Bogyó János , főorvos Tormásy Lajos ; 
szt. főorvos Csausz Lajos; földmérő Bodoky Mi- 
ály; selyem tenyésztésre ügyelő Hahót hy László; 
árnagy ifj. Szekendy József; B é k é s i  j á r á s 
á n : alszolgabíró Kállay ígnácz; esküdtek: Kis 
éter, Jugovich József; raktári biztos Birizdo 
ndrás ; bátors. ügyelő biztos Káló József; C sa- 
a i j á r á s b a n ;  alszolgabíró Boczko Károly; es- 
Elsó Fcleszlefidó

kiültek: Touicsányi József, Papp József; raktár 
biztos Szutsu Mojzses; bátorságra ügyelő biztos 
Andrásy Ignácz. Megjegyzésre méltó még, hogy 
az tiszti építő széket követő április 19d. napján a’ 
számosán eg )begyük megyei Rendek, a’ mlgos 
főispányi helyettes úrral a’ gyulai catholica szent 
eg) házban szent mise hallgatása végett megjelen
tek ; — délben pedig a’ m. Rendek közönségesen a’ 
szinte jelen volt katonai tiszti karral együtt 0  Nga 
által gazdagon megvendégeltelek. Ebédkor 0  Fel
sége, és az egész fels Ausztriai Iláz tartós jóléte , 
’s boldogságáéi t áldomások tartattak; ’s forró óhaj
tások O cs. kir Fensége, országunk szeretve tisz
telt Nádora egészségének jobbra változása iránt a’ 
legtisztább szívből gerjedének.

K a lo c s á n  Április 19dikén imádott jó kirá
lyunk’ dicső születése év’ napján, számos buzgók’ 
esdekléseit fényes szertartási! Sz. Mise-áldozattal 
kísérte a’ királyok Királya thronjához Klobusiczi 
K lo b u s ic z k y  Péter Kalocsai Érsek O Excja ; jó 
királyunk’ drága, ’s becses életére áldást óhajtván. 
Délkor maeyar szivességgel fogadtatott a’ vendégi 
kar, melly ŐExcjának beszéddel kinyilatkoztatott kí- 
\ánait szinte kívánván, é lje n -n e l buzogta-ki hú 
szívében érzett jó királya iránti bódulatát. — Ez 
nap 0  Excja érseki székébe történt általhozatala’ nap
ja is , ’s ezért a’ ns főkáptalan buzgó az élőbbem
től elkülönzött isteni szolgálattal könyörge az ég
nek , főpásztora éltéért; óhajtván hogy annak , ki 
tizenöt évekig érseki hivatásában nesztori éveit hala- 
dólag fáradhatatlan, az emberiség’ bű barátja, a’ 
tanulóifjúság buzdító ’s szorgalmazó atíya, lelke 
és teste összehangzása az állandóság’ zenitjére ma
gasul] on !

A’ nemes te tt, soha sem hatás nélküli az ember
re , sőt hason’ nemes tett’ gyakorlatára hatalmas 
ösztönt terjeszt; ez oka, hogy nem régen elhunyt 
Főtiszt. H o r v á th  Jó z s  e f Kalocsai érseki egy
ház hajdan olvasó-kanonokja végrendeletének né
melly pontjait közölni hazafiui érzelmünknél fogva 
sietünk : 2dik szám alatt. A’ kalocsai főtemplom
ban szolgálandó Sz. Misékre 1000 pengő forintnyi 
alapítványt tett. 3dik sz. H orgas, Fájsz, SiikÖsd 
helységek, Ó-Becse mező város (melly helyekkel! 
píebánusi öszvekottetésben állott egykor) templo
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miinak külön külön 1000 őszv. 4000 p. ff. alapít
vány' kamatját Sz.Misekre, az oltári szentség előtt 
világítandó lámpa tüzének költségeire, és az Ín
séggel, aggsággal, betegséggel küszködő házi sze
gények ápolására ; 4dik sz. a’ veszprémi megyében 
kebelezett Siófok plébániai templomának szinte 
1000 p. ft az előbbi szám szerint rendele. — i2ik 
sz. A' süket-némák , — vakok’, — és tébolyodot- 
tak’ intézeteire külön külön 100 öszv. 300 p. ft 
13dik sz. A’ nemzeti nyelv’ (mellynek haladása 
örömei egyike volt) növelésére 6000 p. ft. tőke
pénzt áldozott, mellynek kamatja évenként a’ pes
ti m. k. Egyetem’ theologiai kara által legjobbnak 
találandó vallási, főleg erkölcsi egyedül im.gyar 
nyelvű íratok’ jutalmazására fordítandó. 15dik sz. 
alatt 1000 p. ft. alapítvány kamatját magyar, vagy 
deák , és nem más nyelvű évenként az új áldozó 
papok közt elosztandó biblia, ’s egyébb könyvek’ 
megszerzésére ajándékozott. — 16dik sz. A’ horga- 
s i , faiszi, siikösdi, o-becsei községek’ gyermekei
nek tanulási szorgalmuk’, ösztönéül külön külön 
200 öszv. 800 p. ft. oily móddal hág) o tt, hogy 
kamatja imádságos, oskolai, és egyéb erkölcsöt 
nemesítő könyvekre fordítatván , ezek a* gyerme
kek közt évenként elosztassanak. 17* sz. Ugyan
ezen egyházaknak öszvesen véve 1000 p. ft. ala
pítvány kamatját évenként egymás után ruhabeli 
szükségeik’ fedezésére intézé. 18. és 19. sz. A’ hor- 
gasi és Csanádi (Pest várni.) tanítóknak segedelmé
re külön külön 500 öszv. 1000 p. ft. alapítvány’ 
kamatját renddé, kikötvén a’ szorgalmas ’s buzgó 
tanítást; ellenkező esetben ezen jótéteményt a’ sze
gényekre fordítatni parancsolta. 20ik sz. A’ horga
st templomnak még 1000 p. ft. egy oltár építésre 
hagyott. Továbbá a’ kalocsai káptalan uradalmához 
tartozó helységek oskoláinak 600 p. ft. a’ 16dik 
szám alatti móddal használandót, és végre a’ fen- 
maradó négy egyenlő részekre osztandó massájá- 
nak egy részét a’ kalocsai házi szegények’ segedel
mére, más részét az éjszak Amerikába küldött mis- 
siok‘ gyámolítására, negyedikét a’ kalocsai ispo
tályra fordítani; egyébb apró káptalani jövedelmeit 
pedig a’ házanként koldulok1 számára rendelte. Az 
emberiség’ hálája légyen emlékén!

Szegeden ismét gyújtogatás! még a’ tavalyi 
sebek is kínosak , mellyeket az akkori égések okoz
tak,  ’s most újra naponként tűzlárina rijasztja e’ 
város’ lakosait. Apr. Jődikén három; apr, 17kén 
ismét 3 ház lett hamuvá; I9dikén pedig reggeli 8 
óra tájban újra tűz ütvén-ki, fél óra alatt 15 ház 
és egy száraz m dóm borultak lángba. Még ki sem 
pihenték magokat a’ tűzoltók, midőn 10 óra táj
ban ismét gyúladás támadt és két ház hirtelen le
égett. A’ rémülés igen nagy ; a’ kár felszámíthatlan.

—- Kioltatván a’ tűz apr. 19d. nagy számú sokaság 
gyült-fel az Isten házába , Fels. Királyunk hosszú 
boldog életéért könyörögni. A’ tisztelet-lövések 
azonban, ágyu-durrogások, és estveli vigalmak a’ 
siralmas környúlmények miatt elmaradtak. A’hely
ben szállásoló katonaságnak fejenként félfont húst 
és egy iteze bort adatott a’ v áros. — Apr.. 19kén 
hunyt-el Szegeden tek Szilber József ú r, e’ város
nak egykori munkás ’s közszeretetú polgármestere, 
’s Csanád vmegyének tbírája, életének 72dik esz
tendejében.

Temesváróit apr. 19dikén a’ megye Rendei 
2d. alispán Sédeni Ambrózy Lajos cs. k. kamarás 
úr ó mlgának vezérlése alatt gyűltek a’ nagy tem
plomba , hol a’ káptalani nagyprépost úr teljesítő 
az isteni szolgálatot. Délben tisztelt alispán úr adott 
ünnepélyes ebédet; megelőzött estve pedig bánsági 
fő hadikormányzó gróf Auersperg úr ő excja fé
nyes tánczmulatságot.

N y i t r á n  apr 19d. mint Fels. Uralkodónk1 
dicső születési napján a’ Kegyes Szerzet templomá
ban nyitrai megyés Püspök ő excja teljesítő a’ fé
nyes isteni szolgálatot. Délben ugyan ő excja ven- 
dégelte-meg gazdagon a’ megyei Rendeket. Az 
ebédnél Ő cs. k. Felségök hosszú, boldog életükért 
harsogó éljen követte poharak ürítettek. A fens. 
Nádor egészségi jav ulásáért is mindenütt szíves kí- 
vánatok nyilatkoztak.

NKörösün a’ ref. oskolában apr. 16d. iktatta
tok történet’ és bölcselkedés oktatói székébe i. 
Fitos Pál »úr. — Apr. 19dike itt is fényesen és buz- 
góan ünnepeltetett. A’ városháznál délben nagy 
ebéd adatott. Ő cs. k. Felségükért, fens. Nádorunk
ért, az egész uraik. Házért , a’ hadseregért s több 
jeles hazafiakért víg poharak ürítettek IS I kato
nának fejenként egy font húst és egy iteze bort 
osztatott-ki a’ város.

K o l o z s v á r i t .  Az erdélyi országgyűlésre 
követeiknek választották ns. Csikszék: sepsiszent- 
iványi Kcníer János ’s ilyefalvi Bialis László; ne
mes Fogaras-vidéke: gróf széki Teleki László, s 
nagy beriv i Roér Antal; sz. kir. város K. Fe
jérvár: fekete gyeígyói Fogarasi Sámuel s sza- 
boszlai Tóth Gvörgy (mind ketten tanácsosok) 
urakat.

N. S z e b e n  apr. 13kán. Tegnap d. u. egy 
órakor érkezett e’ városba austriai főhg estei Fer
dinand kir. fensége. Már Szetselnél a’ városi ta
nács ’s választott közönség küldöttsége innepi öl
tözetben idvezlette Ö kir. fensége szerencsés meg
érkeztét. Szecseltől kezdve Kis-Toronyig a’ szelis- 
tyeszéki lakosok az omlás1, keresztény szigeti, vur- 
podi ’s nagy disznódi kerületekből innepi öltözet
ben az út mellett két felől sorban állottak. Ivis-To-
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rony határától a’ polgári tisztclkedő órsercg, lovas 
ifjú polgárok, ’s a’ báró Wcrnhardt könnyű lovas 
ezerede egy csapatja kísérek ő kir. fenségét Sze- 
ben városáig. A’ város határához érkezve, az ágyuk 
ropogtak, az ev. lutheránusok piaczi nagy templo
ma tornyáról a’ harangok zúgtak s a’ városi mu
zsikai kar hangjai zengettek. A’ disznódi kaputól 
a’ báró Bruckenthal házig a’ polgárok lobogó zász
lókkal két felöl sort formáltak. A’ piaczon a’ ka
tonaság parádéban állott; a’ báró Bruckenthal ház
nál ő kir. fenségét a’nagy néptömege harsogó vivat 
kiáltása ’s tábori muzsika zengése fogadta. A’sze
kérből kiszállva a’ generalisi kar ’s minden kato
nai tiszti hivatalok, az országgyűlés tagjai, min
den polgári tisztségek, a’ különböző vallások pap
jai ’s tanítói innepélyesen fogadák ő kir. fenségét, 
’s a’ piaczra állított katonaság háromszor lőtt Est
ve az e’ végre fényesen kivilágított játékszínen ő 
kir. fenségét ezen öröm napra készített prológus
sal köszöntötték; az egész város ki volt világítva, 
’s a’ játékszín végzetével az evangclicus tanuló if
júság fáklya világa melletti énekkel fejezte-ki a’ 
polgároknak ő kir. fensége megérkeztéből eredett 
öröm-érzcseket. Érd. ü ir.

M. V á s á  r h e I y apr. 15d. A’ tegnapi napon 
íolí-meg itten szerető gyermekei karjai közt ko- 
ozsvári ev. lutheránus igen érdemes pap tisztelen- 
lő Liedeman Márton úr guta ütésből származott 
artós elgyengülés következésében élte C9ik évé- 
>en. A’ tisztelt tudós férfiú ifjabb esztendeit Ma
gyarországon mint a’ l ő c se i  ev. lulheranum gym- 
lasium rector professora közhaszonnal töltötte, 's 
óbb ma nevezetes hivatalokat viselő érdemes em- 
)erelí nevelésébe s tanításába haszonnal befolyt, 
lint kolozsvári pap nem csak közönsége, d« a’ 
űlönböző hitű emberek szeretőiét, becsiilcsét mél
án bírta. A’ kolozsvári díszes itjonan épült ev. ln- 
heranum .templom a’ boldogidtoak bosszú időkre 
enálló emléke, mellynek felépítését köztudat sze
dni is főként csak a’ néhai érdemes pap ritka buz- 
óságának ’s fáradhatatlan szorgalmának lehet kö- 
zönni Papi hhatala minden ága ielkiesm^retes vi
de mellett iües idejét a’ tudományoknak szentelte, 
zokban az idővel dohai,idolt, ’s külöuösrn az cr- 
ölcsi tudományt tárgyszó kiadott tudós munkái 
gy tudományos szép esmércteinck, mint jóra tÖ- 
íkedéseinek eleven példái. Legyen áldott becses 
alléké azon érdemes férfiúnak , kinek minden vili- 
i munkásságát a’ köz emberi szeretet nemes érzé- 
; vezette ! Érd. Hir.

K o l o z s  v á r a t t .  Midőn csaknem közönségé
ül hangzik a’ panasz, hogy falusi oskolai tanító
ikban — átaljában értve — lankadtabb a’ szor
ulom és buzgóság mint volt ezelőtt, ’s annál fog

va a’ gyermekek is kevesebb oktatást nyerhetnek ; 
a’ való érdem néminemű megtiszteléséül sjutalma- 
zásául, egyszersmind pedig serkentő például is — 
hiteles tudósítás után jelentjük: hogy a’ szent ger- 
liczei unitaria oskola rectora, szent imklósi T i- 
b o l d i  I s t v á n  ú r ,  ki a1 gyermekek tanításában 
magát húzamos idők óta kitüntette; közelebbről 
újólag megkülönböztető dicséretet érdemelt előljá- 
rójitól. Tanítványai ugyan is a’ múlt hónap 19di- 
kén tartatott nyilvános megpróbáltatásokkor a’ ré
gibb és újabb kéziratokat is folyvást olvasák; ezen 
kívül a’vallás-tudományból, földleírásból, számve
tésből , és a’ deák nyelv grammaticájából egészen 
a’ syntaxisig bátor és hibátlan feleleteikkel megle- 
pőh g örvendezteték-meg kérdezőjiket és hallgaíó- 
jikat. Érd. Hir.

A’ cs. kir. hadseregnél legújabban következő 
változások történtek: Scholl Ferencz generál-őr
nagy lett altábornagy; hg Liechtenstein Ferencz 
a’ Miklós császár nevét viselő huszár-ezred üdik 
ezredese ugyanazon ezred1 parancsnokává nevezte
tett. Ezredességre lépett Paumgarten Ferencz alez
redes (lásd Hazai Tudós. 3 id szám.) Alezredesek
ké lettek: Lefller György; Thanliausen Károly; 
Bcgéczi hg. Bretzenheim Alfonz és báró Molt ke 
Károly őrnagyok; őrnagyokká lépteitek: Schütte 
Adolf, Dossen Antal; Pottornyay András; Herzin- 
ger Antal; gróf Bylandt Miksa; gr. Corronini Já
nos; báró Wodnyánszky Bálint; Mészáros Lázár; 
Mayer Jánes; gr. Paar Alfred; báró Schirnding 
Venczrl és Forstbubcr Ferencz kapitányok. Nyu
galmazhattak: báró Schwinburne Bobért, báró 
Mcnninger József és gróf Haller László getiérái-ór- 
nagyok; Schmidt József, báró d1 Esquille János, 
Kukleta Mátyás és Sonncrnans Konráii ezredesek ; 
Monlluisant Primo, báró Zedlitz K ároly, és Clo- 
sius Fridrik alezredesek :Igalíiy Ignácz , Lueger Fe
rencz és Smagalski Ferencz őrnagyok ; végre Seyde- 
rich Emanuel kapitány a’ földmérőte.itíó!-őrnagyi 
czímmel.

A’ nagymélt. m. kir. udv Kamara thebei 30- 
adossá Höpfingen Jánost, ennek hel)ére ugyanot
tani ellenőrré Haveland Gáspárt; lieiitmiweríhi30- 
adossá sopronyi hívat. írnok Vagner Antalt; ennek 
helyére Krenosz Antal gyakornokot; viszmathi el
lenőrré stinafzi barmiiKzados Arvay Józsefet ; Síi- 
natzra 30adossá neudorfi útlevél-vizsgáló Sauer 
Lászlót nevezte; továbbá Kobolopojam k alerdős 
Gragzler Józsefet ugyanilly tisztségre Fainára tet- 
te-álta!; rahoi erdőhívafali írnok Vagner Lajost pe
dig Szigethre erdóhívatali gyakornokká lépte re.

A U SZTR IA :
Az ausztriai Lloyd Triestből apr. t okáról írja, 

hogy ott egy nagy áruraktár, mell} buzúxal, vele-
.) (
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mény-magokkal, pamuttal, czukorral, kávéval ’stb. 
voll tele, apr. 11 kén leégett. A’ kár többre becsül
tetik fél millió forintnál; mert a1 tűzoltók, katona
ság, lakosok legszívesebb iparkodásai sem vethet
vén gátat a’ lángoknak, az árúknak két ötödrésze 
is alig mentetett-meg. Az épületben sok ember meg- 
ftilt, vagy a’ lezuhanó gerendák által agyon-üttc- 
tctt. — Apr. Kikén ismét jelentik az említett Lloyd 
tudósításai, hogy Lodovico Arciduca d’ Austria 
nevű gőzhajója az ausztriai Lloyd gőzhajózási tár
saságának, meliy Londonból mart. 11 kén indult, 's 
mart. Llkén Falmouthban, 21kén, Öt napi evezés 
után,  Lissabonban, 25kén Gibraltarban , apr. 4kén 
Máltában kötött-ki, innen öt nap alatt apr. Tikén 
Triest be érkezett. Ez egyike azon két gőzhajónak, 
mellyeket a' társaság Angliában azért építtetett, 
hogy a’ triesti műhelyen épülő hajók gépelyeit is 
elhozzák. E ’ hajó igen meg volt terhelve, ’s az idő 
és szél nem kedvezett utjának , még is Máltából 
már öt nap alatt hozott leveleket, mellyek Alexan
driábái is mart. 29ki tudósításokat közlenek. Há
rom , négy hét múlva Görögországba ’s Levanteba 
fog evezni a’ mondott gőzhajó.

Görzből írják , hogy Angouleme hgné ’s Rosny 
kisasszouy (Berry hgné lánya) apr. 4kén elutaztak 
Velenczébe, honnan, négy napi mulatás után,  Pa
dua felé Veronába mennek , innen ismét visszaté- 
rendők. Kísérőjik közt van Montbel gróf és grófné. 
Angouléme és Bordeax hgek itt maradtak, ’s a’ 
hgasszonyok visszatértével , együtt Kirehbergbe 
utazándanak.

N A G Y  BR ITA N N IA .
Az alsó ház apr. 5ki ülésében, a* hadi bud

get vitatásakor, a’ katonák jó viseletének jutalma
zásáról illy felvilágosítást adott a hadminister: 
Mindegyik angol katona, ha 14 évig szolgáit, 2 
pence (6 xr.) pótlékzsoldot kap naponként, akár 
jól al iár rosszul viselte magát. Ha valameilyik szol
gálatra alkalmatlanná leszen, kórházban kapnyug- 
pénzt, hanem ha igen rósz csínyek miatt, hadi 
törvényszék Ítélete által bocsátatik-el, vagy fogság
ra Ítéltetik. Más esetben a’ legjobb katona is csak 
annyi nyugpénzt várhat, m in ta ’ legroszabb. En
nél fogva é n , a’ főparancsnok (Hill 1.) egyetérté
sével , más rendeletét tettem , meliy múlt évi sept. 
Íjén lépett erőbe. E9 szerint a’ katonák csak úgy 
tarthatnak számot pótlékzsoldra, ha egyszersmind 
jól is viselték magukat. A’ ki hét évig szolgált, na
ponként 1 penny pótlékzsoldot, ki 14 évig szol
gák 2 pencet, ki 21 évig szolgált 3 pencet kap, 
meliy a’ körm ietekhez képest n}7ugpénzzé is vál
tozik. E’ jó czélra kérek a’ háztól 9800 ft. stget. 
Piobinson úrrcm élli, hogy ezen intézet jó befolyás-

I sál leend a’ hadsereg fenyítékére ’s erkölcsi charák- 
terére, es a’ testi büntetést idővel szükségtelenné 
teendi. Hume úr éppen ekkor lépett-be, ’s azon* 
nal szokott módja szerint megtámadta a* budget 
pontjait, mint szerfelettieket, ’s az országot ter-^ 
helőket. 1792ben, monda, háborút folytattunk 
Francziaországgal Spanyolországban, mégis szára- 
zi, tengeri seregünk öszvesen csak 62,216 ember
ből állott, a’ közelebbi három év alatt pedig 123 ezer 
274re ment száma, ’s ha a' yeomanrit, nemzeti 
katonaságot, fegyveres rendőrséget is hozzá adjuk, 
182 ezer leend seregünk. Szeretném tudni, micso
da esetek kívánják e’ szerfeletti szaporítást. 1822- 
ben és 1824ben, Europa e* legkénjesebb idő
szakában is csak 70 ezer katonánk volt, még pe
dig tory ministerium alatt. Nekem csudálotosnak 
Játszik, hogy whigkormány, a’ legnagyobb béke 
napjaiban, két annyi sereg költségével akarja ter
helni az országot, mint a’ legvérengzőbb háború 
korában. Innen csak azt húzhatom-ki, hogy Ang
liát, mint a’ szerencsétlen continenst, a’ néptől va
ló félelem miatt teszik kaszárnyává, és meg a’ ki
váltságos osztályok kedvéért, mellyek magzatai
ból állnak nagy részint a’ sereg tisztjei. Fcnyeget- 
tetünk-e most külső veszélytől, vagy akarunk-*! 
seregeket más ország megtámadására küldeni? Úgy 
hiszem, nem. Megeléglette már az angol nép a’ 
katonai játékot, ’s én nem érem többé a’ napot, 
mellyen seregeink idegen országban idegen ha
talmakkal harczolandnak. A’ nép nevében te
hát, meliy az adó terhe által földre vere
tik , ellenmondok a’ nemes lord pénzkövetelésé
nek. Állandó zsoldos sereg tartása ellen alkotványi 
okokból sok kifogást tehetni, annyival is inkább, 
mivel most a’ hadseregnek egy része sincs a’ kor
mány ellenőrsége alatt. 81 ezer ember, midőn a’ 
belső szolgálatra még a' yeomanry és városi kato
naság is forditathatik, igen sok. Hét millió fr. stg. 
csupán hadsereg számára, szerfeletti teher, midőn 
a’ franczia háborúkor I millió 800 ezer ft. stgból 
tartottuk-ki az egész sereget. Nem csuda, hogy 
dolgozó osztályaink nyomom éltöket lisztéi s víz
zel is alig táplálhatják! A’ hadi budget előterjesz
tésének módja is rendetlen; a’ pénzügyi minister- 
nek egyszerre kellene, mint más országokban, az 
egész hadi költségek budgetjét előadni, nem pedig 
apródonként kérni a’ pénzt; illy józan ésszel ’s tör
vényhozási kötelességgel ellenkező rendszer Ang
lián kívül sehol sem létezik. A’ k. háztartási se
reg egészen szükségtelen , mert az országból ki nem 
küldetik, itthon pedig szolgálatjára nincs szükség, 
mert egész Európában nincs békésebb fővaros Lon
donnál. Ä’ rendőrség felállítása óta csak pompái se
regek a’ háztartási seregek. Meg lehet gy őződve a’
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kormány, hogy a’ nép e’ képtelen hadi költsége* 
két nem soká fogja túrni. Én tehát azt javaslom, 
hogy a’ kért 3 millió 111,652 ft. stgből, 500 ezer 
ft. stg az az lO ezer emberre való költség töröl- 
tessék-ki. Howiek lord: Middlesex érdemes köve
te mostani hadseregünket az I792kivel hasonlítván- 
össze, figyelmeztetem a’ házat, hogy gyarmati vi
szonyaink az óta igen kiterjedtek. Akkor,  például, 
még nem birtok új Délwallist, hol az évenként 
oda hordott, ’s a’ szélesen terjedő földön elszórva la
kó búnösök miatt erős őrseregre van szükség. A zon- 
ban remélhetjük , hogy gyarmataink órseregeit nem 
sokára kevesbíteni lehet. Nehány év múlva már 
aratni fogja Anglia a1 rabszolgák felmentésének jó 
gyümölcseit, melly a’ költséges őrséregeket kerúl- 
hetőkké teszi. Azt is megrovó az érdemes tag , hogy 
a’ k. háztartási seregcsapat 1792 óta igen megszapo- 
rítatott; pedig ez csak 379 lovasból és 800 gyalogból 
áll. Meggondolván azt , hogy a’ temérdek népességű 
főváros védelme e’ csapatra van bízva, számát bí
zón) osan senki sem találandja aránytalannak. Gán
csolják a’ hadsereg tisztjeinek nagy számát, állít
ván, hogy ez csak az aristokratia fijainak kedvé
ért van így. De )792ben a’ tisztek száma a’ köz
legén) ekéhez úgy állott mint 1 12höz, most pedig 
úgy áll, mint 1. 2Shoz.

A’ felső ház apr. 7diki ülésében az cxeteri 
püspök kérelmet adott-be az angol szegénység 
törvénye ellen, ’s azt fonáknak, emberiséggel és 
keresztyénséggH ellenkezőnek állította, de nem 
csak Brougham 1. e* törvénynek főszerzője, ’s Mel
bourne 1 ki azt veté szemökre a’ torykuak, hogy 
a’ szegény osztályok iránt s/ínlett érzőtökkel csak 
v álasztási szavazatokat akarnak kicsalni, keményen 
helyre igazíták püspök urat, hanem Wellington hg. 
is kinyilatkoztató, hogy c’ törvényt igen jónak ta
lálja', ’s mindig pártolni fogja. — Az alsó házban 
Fancourt őrnagy a’ hadseregnél a’ korbácsolás el
törlése iránt tőn indítványt, melly sok szónokok
tól partóltatoít ugyan; de Cutlar Fergusson ú r, a’ 
kormány nevében, ellene szegült, ’s Wellington 
hgnek az e’ tárgyban nevezett biztosság előtti nyi
latkozásából mutogató, hogy az angol hadsereg fe
nyítékének fentartására kerülheílen e’ testi bünte
tés, melly azonban naponként ritkábban fordul-elő. 
Howiek 1. is hasonlagnyilatkozott, ’s az indítvány 
167 szózattal 72 ellen félrevettetett. Sommerset 1 
Füll 1. főparancsnokot mentegette Fiume és más ra
dikálisok megtámadásai ellen. Ezután a’ tengeri költ
ségeket rostálgatta a’ ház. Wood úr (admiralság ti- 
toknoka) jelenté, hogy most 7 liniahajó, 7 fregát, 
9 kisebb hajó és 3 hadi gőzhajó van épülőben, ’s 
a’ kormány a’ tengerészeti oskolákat gyarapítani, 
és a’ hadi hajókon derék, jó fizetésű oskolatanitó-

kat szándékozik tartani. Sir E. Codringíon panasz* 
Iá, hogy a’ tengeri tisztek legrosszabbul fizettetnek, 
egy admirál ugyanis csak 1825 ft. stget kap,  mi 
^rangjához képest igen csekély. Young úr ajánló az 
admiralságnak, hogy a’ hadi gőzhajók építésére 
nagyobb figyelmet fordítson; mert azok rosszabbul 
építettnek, mint a’magánosokéi, pedig nem tudni, 
mikor leszen rájok szükség.

Az alsó ház apr. lOki ülésében az irlandi ha- 
tóságbill 3dszori olvasása vitattatott, melly más 
nap 55 szótöbbséggel csakugyan keresztül is ment. 
E’tárgy már egészen ki van merít ve , mindazáltal vi
tatása most is eltartott egy pár ülés alatt. A’ conser- 
vativek ugyan győzedelemről nem is álmodoztak, 
hanem csak a’ második olvasáskor volt nagy többsé
get szándékoztak kissebbíteni, hogy így a’ lordok 
háza annál inkább félre vesse a’ bilit. Részükről 
Goulburn úr kezdtc-el a’ vitatást, mi magoknak 
a’ toryknak is igen hosszú volt, ’s egymás után 
mind kilopództak, és mikor Tancred úr ellene meg- 
szólandott, alig volt negyven tag jelen; de később 
ismét megtölt a’ terem. Bulvver úr sir R. Peédt tu
dakozó, Tamworthban 1835ben tett eme nyilatko
zását: ,,a’ lordok házának Iehetlen sokáig vívni az 
alsó ház többsége ellen,“ miképenegyeztetheti-meg 
olly politika gyámolításával, melly a’ lordok házát 
az alsó házzal összeütközésbe hozza, mellynck, az 
igen érdemes baronet mondása szerint, a’ lordokra 
nézve szerencsétlenül kell kiütni. „D e, föl) tata 
Bulvver úr, az igen érdemes baronet barátai azt 
mondják, hogy mi sir R Peelt nem ismertük; ő 
szintúgy szükségesnek látja, mint m i, a’ hatóság- 
bili keresztülvitelét, és ha majd ismét hivatalba jő, 
irlandi tizedbillt fog létesíteni, ’s akkor így szóland : 
O h, az egyház biztosítva van , most már adhatunk 
Irlandnak hatóságokat. Mondja-meg az érdemes ba
ronet, valóban ez-e szándéka.“ Stanley I. tetszés
sel így szólt: „Nem tagadom, hogy véleményem a’ 
jelen kérdésről az irlandi egyház kérdésétől függ.“  
Ezután FI. Grattan, Woulfe (ez este legjelesb szó
nok) és .Spring-Rice uu. szólották, kinek okosko
dására Shaw úr röviden válaszolt, ’s midőn az ő 
személyeskedései által felingerlett O’ Connell szól
ni akart , Brotherton úr elhalasztani javasló az ülést, 
mit a’ toryk ellenzettek, de 286 szózattal 232 el
len győzött Brotherton úr javaslata — Apr. 1 lkén 
élénkebben ’s tömött karzatok előtt folyt a’ vita. 
O’ Connell, Morpeth ’s Russell I. a’ bill mellett, 
Egerfon I . , sir J. Graham és R. Peel ellene nyilat
koztak. Sir R. Peel nemtetszés harsány jeleivel fo- 
gadtaték, ’s szóhoz alig juthatott. ,,E’ mutatkozá- 
sok, mondó, egy dublini hírlapnak ellenemi rósz 
sugallatiból erednek; de az én politikai nézeteim
ről terjesztett híreknek ünnepiesen ellenmondok. Én
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sem a’ katolikusok emancipációját, sem az angol 
Itatósági reformot nem akarom visszavétetni, ha
nem csak a’jelen rendszabályt szándékom ellenzeni.“

A’ Times apr. I3kán megjegyzi, hogy sir ! •  
Peel Anglia külső politikájának szégyenteli álla
p o tá ra , és a’ parlamenti foglalatosságok fenaka- 
dására utalván, a’ közönséges sympathia húrját 
érintette-meg, ’s a" ház mind két része zajos tet
széssel köszönt neki, azaz a’ radikálisok egy része 
is kiáltott az oppositióval. Sir R. Peel azonban, 
mond e’ lap,  nein fogja zaklatni a’ minister eket 
szorultságukban; mert ő el tudja várni az alkal
mas időpontot. Mi óhajtjuk, hogy a' személyek 
változása és rendszabályok javulása halkal történ
jék , hogy annál állandóbb legyen. Kérjük a’ mi
nistereket, engedjék a’ nemzetet characterét ’s te r
veit kifejteni, mielőtt a’ ministeri színpadról örök
re eltűnnének.

F R  A N  C ZIA O R SZÁ G .
A’ Journal des Débats apr. 1 ldikén így ír : 

„Liitteroth ú r , a’ berlini franczia követségnek első 
titoknoka, tegnap' reggel érkezett-meg az Orleans 
hg. és Helena Meckienburg-Schwerini hgasszony 
közti házasságkötés jóváhagyásával. A’ király en
nek következésében este Összegyííjtette a1 ministe- 
riumot.“

Az april. IGdiki Moniteur szerént gr. Mól é  
ministeri elnök és külső ügyek ministere; B á r t  he 
igazság és vallásügyi minister; M o n t a 1 i v e t gróf 
belső minister; Sal v an  dy  közoktatás ministere; 
L a c a v e  - L a p l a g n e  közjövedelmi m inister; 
B e m a r d  generál h a d , — R o s a m e l  tengeri, j— 
M a r t i n  du N o r d  pedig kereskedési ministerek.

Algíri apr. Oki tudósítás szerint Damrémont 
generál fontos proclamatiót bocsátott-ki franczia ’s 
arab nyelven , miként a’ táborküldés Constantine el
len meg fog történni; a’ királynak szándéka Al
gírt megtartani; de mihelyt a’ franczia fegyverek 
becsülete megboszultatott, haderő központosítatik, 
védelmi vonal húzatik, mellyen az ellenség át 
nem ronthat, hogy a’ lakosok bátorságban mi vél
hessék földeiket; a’ távol eső pontokra hadsereg 
nem küldetik többé, Tlemecen odahagyatik, ’s 
Constanlinében sem fog őrizet maradni. A’ benszü- 
lotteknek szelid és igazságos bánást ígér a* kor
mányzó, de kik a‘ fenálló hatalommal daczolná- 
nak,  azokat gyorsan és keményen megbünteti. E’ 
proclamatio nincs dagályos nyelven írva, de szi
lárd rendszert nyilvánít, ’s a1 telepítvén)esekben 
igen jó benyomást tőn.

O LA SZO R SZÁ G .
Schiller emlékének mintája, Thorwald entól, 

apr. Okán küldetett-el Romából Münchenié, hol

Stieglmeier által érezbe fog öntetni. — Bayle ú r , 
Civitá-vecchiában franczia consul, jelenleg Paris
ban némelly munkájinak, többek közt: „Vanité 
ou 1’ amour dans un salon“ czimü erkölcsi román
jának , kiadásával foglalatoskodik. Bayle ú r, Stend
hal név alatt, Olaszországról már több iratokat 
adott-ki.

Bolognában, Nobili és társa könyvnyomtató
jában, február elején jött-ki az aethiopi és aegyp- 
tusi régiségek gyűjteményének rég várt névjegy
zéke , mellyet Dr. Fcrlini József a’ hely színén 
készített. E’ könyvnyomíatási jelenet annál kivá- 
patosb, mivel Feriim gyűjteménye, minden do
loghoz értők véleménye szerint, maga nemében 
legjelesb. A’ jegyzéket megelőzi Ferlini állal Nu- 
biában tett kiásások előadása, mellyben a’ derék 
régiségbuvár históriai hűséggel, czifrátlan rövidség
gel beszéii-el utazását a’ Nílus forrásához, azon vi
szonyokat, mellyek közt régiség! kincséhez jutott, 
’s Meroeban, Nubia hajdankori fővárosában, ve
szély nélkül sokáig mulathatott.

O ROSZO RSZÁG.
Papkoff geuerálőrnagy J ' katerinoslaw kerület

ben fék n ő Krasznokuta nevű jószágában posztó
gyár mellett kaschcmirfonó intézetet is áliított-fel, 
’s e’ végre egy nyáj angorai kecskét tart,  számos 
merino-juhokon kívül, festékfúveket ültettetett, kő
szenet fedezett-fel, ’s mindezzel igen érdemessé lön 
a’ honi ipar körül.

GÖRÖGORSZÁG.
Coliura Anastas, S. Antonio görög hajó kapi

tánya, ki Voloból Hydra felé ment Triestbe, jelen
ti, bogy Hydrában, elindulta előtt nyolez nappal 
naponként borzasztó földrengés éreztetett, 5—600 
ház összeomlott, a1 lakosok mind hajókra szaladtak, 
*s nehány ember elveszett. Hydrába érkezeit tu
dósítások szerint Porosban a’ föld megrepedt, San- 
torinban egy falu elsüllyedt!., Spezziában sok rom
lás történt. Moreában is, Tripolizzához közel fek
vő Vades faluban, éreztetett e’ természeltürtemény. 
— Triestből apr. 14kén költ kereskedő levél így 
ír e’ borzasztó esetről; „Mart. 19ke ófa iszonyú 
földrengés dúlja Hydra szigetet, mell) naponként 
többször előjő, ’s a’ magas kő házakból áiló vá
rost halomba fogja dönteni; már ötszáznál több 
ház leomlott, ’s a’ lakosok mind hajókra sza
ladtak , sok el is veszett. Aegina, Poros és Santo- 
rin szigetek is sokat szeny védték, Santorinnak fe
le a’ tengerbe süllyedt.“

Triestbe apr. 13kán érkezett Görögországból 
egy hajó a’ tudósítással, hogy a’ görög szigeteken 
iszonyú földrengés dúlt; Hydrában több mint 40 
ház összeomlott; Porosban a föld megnyílt; San-
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*—.‘«inak fele elsüllyedt, ’s 4 —5000 ember lett
szerencsétlenné. Magában Görögorszuguan nem igen 
érzették e’ földrengést.

N ÉM ETO R SZÁ G .
Mart. 20 ’s 21ke közti éjjel borzasztó vihar 

dühöngött a’ keleti tengeren. Stralsundból sok ha
jók elsiillyedtét vagy tetemes megrongálását írják. 
N) borgban is , mart. 20ka éjjelén , nagy észak-ke
leti vihar dúlt hóval ’s fergeteggel.

Kiéli mart. #30ki levél szerint király 0  Fel
sége állapotjárói ugyan naponként jelennek-meg tu
dósítások, de még mind eddig se történt annyi 
javulás egészségében, melly az aggodalmakat egé
szen eloszlathatná; 0  Felsége azonban folyvást ki
hallgatja a’ statusügyek előadását, határozatokat 
teszen irántuk, ’s aláírja a’ rendeleteket és vála
szokat, a’ mint ezt az alkotvány hozza magával.

A’ lipcsei újság írja, hogy Annaberg felső, 
többnyire fa házakból álló részében, mart. 30kán 
közel 200 ház égett hamuvá; több ember elveszett, 
’s mintegy 1200 személy fosztaíott-meg hajlékától, 
műszereitől, mellyek által élelmét kereshetné.

Lipcsében közelebb illy czunü érdekes munka 
jelent-meg: „A1 Rothschild família és Fuggerek.“ 
Már magában e’ két, pénzhatalor,írnál mindent fe
lülmúló ház egymás mellé állítása is érdekes ; mind 
a’ kettő semmiből annyira emelkedők ro\id  idő 
alatt , hogy a’ föld leghatalmasahhjai sem lehetnek 
náluk nélkül; a’ Fuggerek német hercegekké let
tek,  ’s most is virágzanak; ki tudja, mi vár még 
a’ Rothschildekre. Ezen érdekes irathoz van kap
csolva ,,A’ reggel egy hamburgi kereskedő irószo- 
bájaban“ czímü rajzolat , ’s első köO tét teszi a’hí
res kereskedők és pénzváltók életírata g) újtemé- 
nyének, melly egy más kötettel, tnellyben mulat
tató ’s oktató rajzolatok foglaltatnak, Nafluisius, 
Cockerill, Jacquard, Fulton és többektől, első so
rát nyitja-meg egy társaság által kiadandó becses 
népiratoknak, ’s ezt a’ hasznos esmereteket terjesz
tő angol társaság is mintának fogadta-el.

Szászországból api*. Íjén írják, hogy az ottani 
kVzmívek, kivált, harisnya-kárton-gyárak és fonó 
intéz» tek igen foglalatoskodnak. A’ harisnyák Déi- 
amerikában, kivált Brasiliában olly jól keltek-el, 
hogy az angol harisnyákat is kiszorították, ’s e’ jó 
siker minden kéznek dolgot ad. A’ szalagkereske
dés is gyarapodik. Sok gépelyes fonó intézetek ké
szíttetnek. Annabergben nagy szorgalommal űzetik 
a’ csipkekötés. Mindez bizonysága a’ szászok ipari 
szorgalmának.

Ritter Henrik professor, a’ philosopbia toré  
netének nevezetes Írója, másuva hívatván-meg ta
nítónak, odáhagyja a’ kiéli egyetemet, mit annyi

val inkább sajnálnak Kidben* mivel nt
-I- ; - uval g d í-
uasagi tekintetek, hanem az egyetem mostani vi
szonyai bírták ama meghívás elfogad a.

Müncheni apr. lOdiki levél sz. Johen- 
schwangauban, a’ bajor koronáiig, ny^ mulató 
helyén, gutaütés okozta hirtelen halállal mult-ki 
Quaglio Domokos, híres építő és festész, ki régi 
golh épületek , várak, eg> házak kőbe metszett je
les rajzolmányaival, és Hohenschwangau várának 
régi ízlet és styl szerinti helyreállításával ’s díszí
tésével, hol mivészetkedveló fenséges pártfogójá
nak , a’ koronahgnek szemei előtt, két év óta dol
gozott, maradandó nevet szerzett magának a1 mi- 
vészeti világban. Wild híres és kedvelt dalnok a’ 
müncheni színházhoz váratik.

PO RTU  G A LLIA .
Lissabonban mart. 29kén hirdetményt bocsáta- 

ki a' belső minister az iránt, hogy ámbár Ő Fel
sége már jobban van , búsvét másod napján a’ szokott 
kézcsókolás nem fog megtörténni. Az 0  Felsége 
egészségi állapotjárói minap kiadott orvosi jelentés, 
és érette az egyházakban tartott könyörgések, 
mellyek csak akkor szoktak tartatn i, ha Ő Felsé
ge igen beteg, vagy pedig terhes , a’ hírre szolgál
tattak alkalmat, hogy a’ királyné vészéi)es beteg
ségben van,  sőt némellyek már halálát hitték, vagy 
bizonyos párt szánt szándékkal biresztelte. Reme- 
chido, a* Diarióban megjelent tudósítások szerint, 
végéhez közelget, már csak negyven társával bo
lyong a’ hegyek közt, ’s csupán éjjel jő-kiélelem
ért rejtek helyeiből.

SPA N Y O L O R SZ Á G .

Madridban, mint apr. Íjén írják, igen szűkül 
a‘ pénz; a’ 200milliónyi kényszerű koltsönbői még 
csak 70 millió jött-be , ’s Madiidban egyesület ala
kult ellene, mell) nek egyik tagja azt nyilatkoztaié, 
hogy csak akkor Szét, ha börtönbe záratik; de 
erre nem igen fog vetemedni a’ kormány. Mendi- 
zaba! ú r , lényeges eszközök bijányában, ismét 
papiroshoz folyamodott, törvényt terjesztvén a’ 
cortes elibe a1 költsön valósításának eszközlése iránt.

Madridi apr. 2ki levelek szerint a’ politikai 
körök Mendizabal úrnak a’ 800 milliónyi költson- 
ről adott nyilatkozásával mulatják magukat. Az 
ajánlott költsön pedig nemegyébb, mint alkudozás 
az angol kartonnak szabad bebocsátása iránt a’ fél
szigetre. Espartero parancsot kapott, hogy Evans- 
hoz tüstént nyoicz zászlóallyat küldjön. Az angol 
^egédsereg ellen igen zúgolódnak, ’s az angolok el
leni ingerletség bőszűltséggé kezd válni, mióta az 
»angol hírlapok a’ spanyol generálokat oktalan vá
dolták Pedig Hernaninál legelőször is az angolok
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(zafadlak-meg, ’s a’ veszteség főoka az volt, hogy 
Evans egy zászlóallyat sem tudott tartalékul kiállí
tani. A’ ministerium fél; az őrpontokon megkettőz- 
tetett a’ katonaság száma. Ila  60 ezer lakos nem 
feküdnék náthahurut-lázhan, a’ lázadástóli félelem 
talán már valósult volna. Valenciával félbeszakítva 
lévén a’ közlekedés, a’ betegek gyógyulása is há- 
tráltatik; mert narancs nincs, melly a‘ mostani be
tegségben igen ajánltatik, ’s naponként 50 ezer da
rab fogyna-el. Az Albacete és Requena közti tért 
a’ carlisták egészen elborították, ’s minden lovakat 
elvittek.

Bayonneból apr. 6kán igen zordon időt írnak; 
hó ’s esső egymást váltva szakad szüntelen. Estel- 
lai apr. 3ki levelek szerint D. Carlos már egészen 
felgyógyult. Angliából fi is hadi szerek érkeztek S. 
Sebastianba, hova új angol tengeri katonák is vá
ratnak.

Parisból apr. lOkén, narbonnei és perpignani 
tudósítások után, ezeket írják : Barcelonában apr.
1 ’s 2ka közti éjjel meggyújtatott a1 városház. Az 
őrség eloltotta a’ tüzet; de a’ gyújtogatok elillan
tak. Apr. 4kén tompa forrásban volt a’ város. Pénz 
szőke miatt nem munkálhat a’ hadsereg. — Quar
te mellett egy zászlóally szétszaladt az ellenség kö
zeledtére; maradványa Valenciába vergődött. Cab
rera mart. 29kén Valenciánál 1000 gyalog és 155 
dragonyos katonára rohant; az utóbbiak , 15 ember 
veszteséggel, elszaladtak; de a’ gyalogság majd 
mind Cabrera kezébe került. Ennek hírére Valen
cia lakosai a’ főkapitány háza clibe sereglettek, ha
lált és bosszút kiáltozva. Cabrera mart. 29dikén 
Murviedro felé fordult, honnan ágyúzás hallatszott.

A* párisi spanyol követségtől mart. 30dikán 
tudósításokat hozott a’ kormánynak Marliani úr, 
kit Calatrava mindjárt a la granjai revolutio után 
fő consulként küldött Parisba, hogy a’ franczia mi- 
nisteriumban kedvező véleményt ébresztene a’ con
stitute visszaállításáról. Az ő idejöttének czélja, 
mint mondják, bizonyos költsön eránti terv. A’ 
mart. 31 ki cortcsillésben Domenech úr tudakozá is 
a’ pénzügyi ministerial, igaz-e, hogy egy idegen j 
ház 6—800 millió reált ajánlott a’ kormánynak, ’s j 
elfogadta*e a’ kormány vagy sem? Mendizaba! 
úr feleié: ,,A’ kormány se el nem fogadta, se visz- 
sza nem vetette az ajánlatot. Majd tudúsítatni fog 
a' cortes e’ fontos tárgyról, ’s e’ határozatban Ön- 
azeretetenmek ecnrnai befolyása nem volt, ámbár 
meg vagyok győződve, hogy ha akarunk, saját 
segédeszközeinkéi is diadalmaskodhatunk.w —- A’ j 
cortes most az alkotvány tervét vitatja.— Estre- | 
madura főkapitánya, Martinez S. Miguel, eJmoz-i

dítatott. Madrid lakosainak fele nálhahurul - láz
ban > an,

Madridi apr. 2diki levelek szerint Alaix Bar- 
gosban haditörvényszék elibe idéztetett, de kérdé
seire felelni nem akar, ’s azt mondja, hogy Bodilt 
és némelly mostani ministereket kellene ő elibe, 
mint biró elibe, állítani. A’ kérdésre, Narvaezí, 
midőn a’ kormány rendeletével, osztálya főparancs
nokságának átvételére, hozzá illant, miért fenye
gette kardjával, ’s osztályát miért izgatta engedet
lenségre? válaszolá, hogy ez a’ kormány titkos pa
rancsa következésében történt, melly őt Narvaez 
megölésére utasítá. E’ felelet megüzentetett Mad
ridba , ’s a’ kormány meghagyá a’ hadi törvény
széknek , hogy utasítást várjon, mielőtt Ahtixt is
mét kérdőre vonná.

Cabrerának Valencia vidékén nyert győzedel- 
mét a’ Moniteur is valósítja, a’ hozzáadással, hogy 
az elfogott tisztek közül 38at agyon lövetett, 100 
legény pedig sorai közé állott Cerdanyára adót 
vetettek a’ carlisták, mi ellenállás nélkül megada
tott nekik.

Bayonnei apr Ski tudósítás szerint D. Carlos 
Esteiiában még sem mehet-ki szobájából a’ hideg 
m iatt; a’ hó szünetlen szakad , mint decemberben. 
Saragossából írják, hogy Baquergenerált, nnrt. 28- 
kán, ílijarban, megtámadták a’ carlisták, a’ ebris- 
fino osztály másod parancsnokát elfogták ’s agyon 
lőtték.

írribarren generál, mint Bayonneból apr. t i 
kén jelentik, Sarsfield helyeit Navarra aikirályává 
és e’ tartomány seregeinek főparancsnokává nevez
tetett.

Madridi apr. Ski tudósítások szerint Alicanté- 
ban Hidalgo ezredes serege, azért hogy a’ párto
sokat megtámadni nem akarta, fellázadt, ’s őt a’ 
várban fogva tartja, a’ tisztek pcdigeloszlottak. A' 
carlisták már Murciában is hatalmasodnak, miért 
Lopez exminister apr 7kén hevesen szóllongatta a’ 
minisíeriumol; de Infante hadminister a’ szemrehá
nyások nagy részét visszatorlotta Lopcz úrra. Al- 
monacid úr azt kiváná, hogy a’ kormány vagy 
ügyetlenségét az ország megszabadítására, vagy a’ 
carlisták meggyőzhetlenségét vaiíja-meg Apr. 8-  

kán is e’ felett folyt a’ vita. A’ kath. vallást illető 
czikkelyét az alkotványnak, 125 szózattal 31 ellen, 
az eredeti szerkezet szerint fogadta-el a’ cortes. 
Marliani úr visszament Parisba, mint hiszik nérnel- 
lyck, a’ kormánynak olly megbízásával, hogy 
Aguado úrral költsön iránt egyezkedjék. Calatrava 
úr apr. 8kán iátegatía-meg először a’ diplomatái 
kart.
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T r a t t n c r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtató - Intézetében Pesten
naponként megjelennek:

A’ Tekintetes királyi ítélő Táblának 1837‘hk észt. Husvét 
utáni Törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletei

áfa egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. pengő pénzben.
Egész esztendő alatt pedig 6  for. pengő pénzben.

Azon Tek. Vármegyék, királyi Városok ’s Uradalmak, mellyek eddig is Levéltáraik 
számára a’ Fő Mélt. Királyi Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, méltóztassanak az 
iránt a’ fentebbi Typographiában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. Bírák és Prókátor 
Urak vagy a’ Pesti tabuláris Prókátor Urak által eszközölhetik az előfizetést, vagy hetenként, 
vagy a’ törvényszakasz végével egyszerre vitethetik-el alkalom által példányaikat.

Az 18‘22. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Terminus 
ára 1 for. ezüst pénz. #

( 2 )  A’ Regélő Honművész szép-
művészeti magyar folyóiratnak folyó fél évi szá
maiból nehány teljes számú példányt lehet még 
rendelni, úgy a’ mostani második fertály esztendei 
folyamatból is. — Evnegyedi ára helyben 2 for. 
10 kr. postán 3 for. ezüstben; fél évre két an-
lyi-____________________________________ (2)

(1) Minthogy hazánkban itt ’s ott még
nindég mutatkozik görcsmirigyhez hasonló be- 
egség, alulirt a’ suliguli savanyuvizet mint a’ 
;örcsmirigy elleni hathatós szert különösen 
tjánlja. Ez ásvány-vizet, inelly minden sava- 
lyuvizek között talán legtöbb szénsavanyt fog
ai magában, a1 keleti görcsmirigy idejekor'Má- 
amaros vmegye felső járásának lakosai, k ik a ’ 
örráshoz közel estek, ama járvány elójelenke- 
ésénél már sikerrel használták. Mi által figyel- 
nessé tétetvén az alulirt orvos , mind a’ fenye- 
;ető, mind a’ valósággal kiütött cholera ellen 
öbb esetekben e’ víznek erős hatásáról győzó- 
lött-meg. Tulajdon hitvese is , e’ savanyuviz- 
lek köszönheti megszabadultál. Tisztán vagy 
orral vegyítve, szomjúságkor bőven, iható. 
Lkár ó v ó -, akár gyógyszerül használja pedig 
alaki e’ v izet, jó ha orvosi tanácshoz szabja 
magát. Lissiak András s. k. máramarosi kam. 
tvos. (3)

(2) Szőllő és bor-eladás árve-
ÚS I l t j á l l .  AJ magyarádi szőllő - hegyen 3 
rányira Aradtól a’ muskai határbeli úgy neve- 
ett úri hegyen legjobb helyen fekvő 8 hold szől- 

E Isö /élesztendő. 1837.

lő , 3 szobából, konyhából, éléstárból és 1000 
akóra való pinczéből álló, és jó szerekből ’sin- 
dely fedéllel épült 12 öl hosszú ’s 6 öl széles 
kolnával, vagy is présházzal, 10 lóra való újon
nan épült, jó szerű ’sindelyes istállóval, 3 kocsira 
való kapus színnel, kőbe fúrt eleven forrású ’s 
elegendő vizű kuttal, nem különben: 1250akó- 
nyi uj résszerint vas, résszerint pedig faabron- 
csos hordó, 1 hat akós pálinka kazán, több kád 's a’ 
t.végre: 90akó 1834ben Magyarádon termett szin- 
bor, általában vagy részenként, hordóstul vagy 
azok nélkül a’ vevők kívánságához képest folyó 
1837. esztendei Pünkösd hava lOdik napján a’ 
hely színén tartandó árveréssel kész pénz fize
tésért el fognak adatni; a’ szőllő vevőkre nézve 
nemes D om brády János u r , mint tulajdonos 
ezen kedvezést nyújtván: hogy azok fele árát 
lefizetvén, más felét teljes bátorság nyújtása, 
és törvényes kamat fizetése mellett hosszabb 
időig is megtarthassák. (3)

( 2 )  Hirdetmény, a ’ királyi polgári
alapítványi csakovai kerület igazgató hivatal 
jegyzőkönyvének április 9kén 1837. észt. 391-
dik száma alatt költ kegyes rendelése követke
zésében e’ következendő nagy - köveresi urada
lomhoz tartozó jogok, úgymint: uradalmi földek
ből Török-Szákoson 307T2 * * * * * 2 * * * * * 8yl/ö  ®s ísmét 141 
láncz — Dragschinán 198 láncz — Szirbován
253 láncz — Kepetten 343/^y^ láncz, és megint

láncz — Ohabán 2 láncz — Duboszon
174 láncz —  Vermesen 463 és 5 2 7 ^ ° ^  láncz. 
—  Kivágási földekből: Vermesen 6 7 j0 § -  — 
Házhelyeken: Dragschinán 1 láncz — Szirbo-



van láncz — Kepetten I láncz. —  Tégla
helyeken : SziIlason411/ö4ö Iánfz* —  Malom föl
deken: Török-Szákoson 4 láncz. — Korcsma 
jogokból: Török - Ssákos és Szirbova az ahoz 
tartozó földekkel együtt e’ folyó évi május hó
nap l6kán Nagy-Köveresen az uradalmi épület
ben a’ többet ígérőknek árverés utján több esz
tendőre eladattatnak.

A’ venni kívánók, a’ szükséges bánatpénz
zel ellátva, a’ fent említett napon megjelenni 
ezennel barátságosan megkérettetnek. — Költ 
Nagy-Köveresen, április 14kén 1837.

L a ykh a rt János  m. k.
Tiszttartó. (3)

(2) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
királyi magyar udvari Kamarának rendeléséből 
közhírré tétetik: hogy az erdélyi sóaknából az 
erdélyi, bánáti és magyarországi lerakó helyek
re a’ maros vizén hajók által só mennyiségeknek 
leszállítása 6 egymást követő, avagy több, vagy 
pedig kevesebb esztendőre 1838dik esztendőtől 
kezdve Szebenben újonnan közönsenséges ár
verés utján a* kevesebbet kérőnek általenged- 
tetni fog, és pedig: Maros-Újvárról Maros-Por- 
fusra, Maros - Sólymosra, Soborsinra, Valye- 
inaréra , Lippára, Aradra, Makóra, Szegedre, 
mind öszve 381,368 mázsa.

A’ közönséges árverés tartásának napja e’ 
folyó esztendő május hónap 22dik napjára ha- 
tároztatott m eg; mellyre minden részt venni 
kívánók olly utasítással hivattatnak meg, hogy 
a' mondott napon Szebenben a’ kir. kincstári 
Tanács’ praesidialis kanczelláriájában reggeli 9 
órakor jelenjenek meg, és az Írásbeli Ígéreteket 
legfelljebb az árverés napja előtt való délután 
a’ kir. kincstári Elnöknek nyújtsák be. Költ 
Budán,  apr: 18kán 1837. (3)

(2) Halászat haszonbérlés. a’
szekszárdi alapítványi uradalom részéről köz
hírré tétetik, hogy e1 folyó esztendei május hó
nap 8kán Szekszárdon az uradalmi tiszti kan- 
czelláriában délelőtti szokott órákban tartandó 
1 icitatio utján a’ sárvizi halászat a’ szekszárdi 
határban, —  a'dunai halászat a’ mősi határban, 
— a’ sárvizi halászat az ócsényi határban, — 
a’ sárvizi halászat az agárdi határban, 3 eszten
dőre felsőbb helynek jóváhagyása mellett ha
szonbérbe lészen kiadandó.

Melly licitatióra a’ bérleni kívánók szokott 
bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. Költ 
Szekszárdon, apr. (Okán 1837. (»>

( 3 )  G ab on a  d a d a s . Tettes ns Bara
nya vármegyében kebelezett, és az egyházi ér
tékhez tartozó tettes Yaiszlói uradalom részé
ről hirdettetik: hogy folyó 1837dik esztendei 
Május hónapnak 8dik napján Yaiszló mezővá
rosában, az uradalmi magtárban reggeli 10 óra
kor tartandó árverés által

< 1,700 pozsonyi mérő ó tisztabuza.
72 I f  pozs. mérő utolsó termés tisztabuza.
4 4 6 | pozs. mérő kétszeres búza, és
53f pozs. mérő rozs a’ legtöbbet ígérőknek 

el-fog adatni.
Melly árverésre a’ venni szándékozók ezzel 

meghivatnak olly utasítással, hogy a’ vevőnek 
minden általa megvett gabonáért pozs. mérőn
ként 30 krokat vcz. óvalompénz fejében letenni, 
és a’ felsőbbi jóváhagyást hévárni kelletik. 
Költ Vaiszlón, Marczius 30kán 1837.

A% uradalm i T isztség  á lta l. (3)

(3) A’ nemes Jász^Kun kerületek birto
kában lévő, és Kecskemét, Félegyháza váro
sok' határjai közt fekvő Páka  puszta a’ folyó 
észt. Mindszenthava' lső napjától kezdve a’ kö
vetkező 12 esztendőre, — nem különben M ér
ges , melly Halas és Majsp körül fekszik szinte 
a'folyó észt. Mindszenthava’ lső napjától kezd
ve 3 egymásután jövő esztendőre, haszonbérbe 
kiadandók — Az árverés mind Pákára, mind 
Mérgesre nézve a’ folyó észt. Punkösdbava* 22- 
dik napján a’ pákái majorban fog tartatn i, a’ 
hova a’ haszonbérleni szándékozók a’ kitűzött 
napra meghivatnak. — Addig is a’ haszonbér- 
lés’ feltételei Jászberényben a’ nemes kerületek’ 
jegyzői hivatalánál, — Kisújszálláson és Fél
egyházán kerületi kapitány uraknál , — úgy 
Pákán a’ majoroskodási intézetnél megtekintet- 
betnek. (3)

Pénzfolyamat: Becs, apr. 22kén: 5 petes statuskötelez. 
l04j£ ; 4 petes ; 3 petes 74| ; 183idiki status 
köles. 565| ; 2  ̂ petes bécsvárosi bankóköt. 664.

Gabonaár: Pesten, apr. 25kén, váltógarasban : Tiszta
buza 86 ,—76|; rozs 53i—51 ̂  ; árpa 50; *ab 374— 
35* ; kukoricza 764-

Punuvizállás : apr. 23kán: V 9° 3J,J — 2tkén: 7J 8" 
(V" — 2ákén: 7' 7" 0"' — 26kán: 7' 6" 6"'

Bécsi lotteria: apr. lökén: 47. 63. 89. 46. 7.

Múlt Hirdetéseink végén Bécsi lotteria hibásan áll 
„Budai lotteria“ helyett; minthogy a* ott lévő szamok 
a’ budai lotteriában jöttek-ki.



H A Z A I 'S E i lF Ö K D I

T U D Ó S Í T Á S O K .
35. szám . P e s t e n  szom baton Szcnt-Gtyörgyhó 29kén t&3?.

M agyarország és Erdély (Becsky Ferencz egri kanonok; sopronyi és pozsonyi jóltevő in tézetek ; kecskeméti tisztválasztás; gazdasági 
egyesü le t; apr. I9d . ünnep; kamarai h íradás; országgyűlési tudósítások; ’sa t.)  N agybritannia (parlamenti ü g y ek ; Polignac hg; selyem 
szövők gyám olítása ; ’sa t.) Francziaország ( a z  íij m inisteriumi nyilatkozása a ’ kam arákban; új pokolm ív; ’s a t . )  Olaszország 
(W eld  cardinal m eghal; földrengés; Brescia ism ertetése.) Am erika. Oroszország. Svéczia. Spanyolország (cortes-ű lések; hadi in te k ;

’sa t.) Németország.

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .
ő  cs. ’s apóst. kir. Felsége apr. 4dikén költ 

legfelsőbb határozatában az Egri főkáptalannál meg- 
üresült kanonokságra, szathmári tisztlb. kanonok 
’s Mező-kövesdi plebánus ’s alesperes főtiszt. Tas- 
nád-szántói B e c s k y  F e r e n e z  urat méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

O r s z á g g y ű l é s i  t u d ó s í t á s o k .  Folyó 
év apr. 17ik napjára N. Szeben sz. k. városban 
tartandó országgyűlésire meghívott t. Rendek, a’ 
kitűzött napra megjelenvén ottan, ezen első ’s in
kább készületi (praeparatoria) gyűlés, az országos 
Rendek elnökének f. szilvási N o p c s a  Elek úr ő 
exceájának a’ nemes rendekhez tett id vezlő, ’s ezek 
nevében egyik itélőmester mlgos tancsi Földvári 
Farkas úr ő exceájához tett elfogadó beszédeik ál
tal megkezdődött. — Ezután az országgyűlés min
den karbeli tagjai számba vétetvén, mivel mind 
ezek az iránti forró kívánságokat, miképpen a’ fel
séges fejedelmet hű népihez, ’s ezt ő felségéhez 
még szorosabban kapcsoló hódolati hit innepélyes 
letételére, ’s az ő felsége nevében leteendő bizto
sító hit elfogadására a’ legnagyobb örömmel ké
szen állanak, kijelentették; illy égő óhajtásoknak 
kir. biztos fenséges estei F e r d i n a n d  ő kir. fő- 
hgsége előtt leendő alázatos kinyilatkoztatására, 
egy nagy számból álló küldöttség neveztetett-ki.— 
Melly kir. táblai elnök k. rhédei gr. Rhédei Ádám 
úr ő exceéja vezérlése alatt, a’ k. biztos ő fensé
géhez legott an fel men vén , ’s megbízatásának ele
get tevén, ő fenségének azon kegyelmes feleletét 
hozá vissza, mi szerént ő fensége a’ következő na
pon délelőtt 10 órakor a’ Rendek között meg fog 
jelenni. — Ez meg is történt t  mert a’ kir. biztos 
ő k. fensége ezen apr. t8ikán a’ nemes rendek gyű
lésébe feljővén, ’s harsogó éljen kiáltásokkal fo
gadtatván azok által; minekutána a’ kezéhez lekül
dött ’s a’ tárgyat illető felséges rendeléseket ’s je 
lesen ő felségének a’ f. Leopoldi Hit-levél kegyel
mes megerősítését magába foglaló flges diplomát 
előre felolvasván, egy igen díszes deák beszéde 
által az országgyűlését megnyitni, ’s a’ ns. ren
deket a’ szokott hódolói hit innepélyes letételére j 
felszólítani kegyes vala. Melly beszédre,, a’ Ren- j 

Első Félesztendő-

dek nevében az országos elnök ő exceája ugyan 
deák beszédben vissza felelvén, mindezek követ- 
kezesiben; a’ ns. ország rendei a’ királyi biztos 6  
fensége előtt a’ kódolási hitet a’ hazai törvények
ben foglalt eskü forma szerént, égő készséggel le
tették ; ez megesvén a’ k. biztos őfensége is , fel
séges fejedelmünk nevében, az ország rendei előtt 
a’ biztosító esküt ugyan letenni méltóztatott.— Melly 
kódolási és biztosító hitek innepélyes letételek az 
ország rendei szivüket hogy mekkora örömmel töl- 
té-el, azt azon vidám arczákból és fogyhatatlan él
jen kiáltásokból észre lehete venni, mellyek a’ kir 
biztos ő k. fenségét a’ teremből lett kimenetelekor 
mind végig kísérek.— Ezután a' Rendek által az 
uniotűs juramentum is letétetett. — Ezen egész ha
zára nézve szinte legboldogabb és örvendetesebb 
nap meginnepléséül est ve az egész város kivilágít
tatott. —

N. S z e b e n  he  n a’ kódolási hit letétele öröm 
►emlékére arany és ezüst pénzek osztattak-ki, mel- 
lyeknek egyik oldalán G Felsége képe ezen körí
rással: F e r d i n a n d o  A. I. R e g f  H u n g .  M. 
P, T r a n s s y l v a n i a e , “ másik oldalán pedig 
Erdély czímere ezen körírással: „ H o m a g i u m  
p r a e s t i t u m  C i b i n i i  MDGCCXXXVII látható.

A’ szász székek ’s vidékek a’ már közlőiteken 
kívül következőket választották országgyűlési kö
vetekké; Brassó vidéke: Albrichsfeld János taná
csos ’s Trausch József főjegyző; Besztercze vidéke; 
Regius János ’s Kollner János (mind ketten taná
csosok), Nagy - Sinkszék: Schmidt Mihály polgár- 
mester ’sBalthes Fridrik székbiró; Új egyházszék: 
Conrád Fridrik királybíró ’s Simonis Károly tör
vényszéki jegyző, urakat.

A’ következő mező városok közűi országgyű
lési követeikké választották —- Abrudbánya: Csaj
ka József és Géléi József tanácsos; Vajda Hunyad: 
Benedict*József, Bucsi Sámuel; Kézdi Vásárhely: 
Szabó Dániel, Kovács Dániel jegyző, Hátszeg: 
Sztanizláv Thodor , Bájás Miklós; S. Szent György: 
Nagy István, Kovács Gábor; Udvarhely: Keller 
János, Szeles Károly; Illyefalva: Szász István 
jegyző, ’s Szalánczi József orator ; Csík Szereda 
Barthos Imre tanácsos, Beke Á dám ; BereczkFe<-



- ( ) —
jér János, Lupán István; Oláhfalu: Benedek Fe- 
rencz, Both Károly urakat. —  Ezzel az erdélyi je
len országgyűlés minden tagjainak nevei már kie
gészítve közölve vannak.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara Bécsben az er
délyi 30adhívatalnál megüresült áru vizsgálói tiszt
ségre pozsonyi áruvizsgáló Dauscher Ágostont; Po
zsonyba eddig pesti revisor Bácsmegyei Leopoldot; 
Pestre budai áruvizsgáló Fischer Fridriket; Budá
ra pozsonyi áruvizsgáló Kovácsy Ferenczet; ennek 
helyére ugyan Pozsonyban eddig raktárnok Petz 
Jánost; helyére zimonyi áruvizsgáló Freiburg Ká
roly t ; Zimonba áru vizsgálóvá pesti 30adhívak gya
kornok Grossinger Jánost nevezte.—  Facseti kam. 
kasznár Hajnéky Ferencz nyugalmaztatótt.

A1 Pozsonyban hat év előtt gr. Zichy Ferencz 
ő exceájának pártfogása alatt felállított árvaház’ 
tőkepénze most már 35 ezer pgő for.—  \ \  temet
kezési egyesület, mellynek czélja tagjainak tisztes
séges eltemettetéséről gondoskodni, l824től fog
va áll itt fen. Ez egyesület múlt évbeli jövedelme 
448 for. 35 krra ment pengőben; kiadása pedig 
413 for. 25 krra; maradt tehát pénztárában 35 
for. 10 kr.

Sopronyban a’ múlt 1836dik észt. alatt azott 
nehány év előtt szegény mesíerlegények ’s cselé
dek’ számára magányos emberbarátok adakozási
ból keletkezett kórház 149 beteget ápolt. Ezek kö
zött: férfi 133, szolgáló 1 6 , kath. 106, evang. 31. 
Magyarországi 88; örökös tartományokbeli 37; kül
földi 12; felgyógyult 133, meghalt 6 ,  gyógyulás
ban van 10. Szembetűnő, hogy Isten’ áldása szál- 
lotta-meg e’ szép intézetet.— Többrendü jótékony 
’s közhasznú intézetink sorához nem sokára egy új 
járuland, t. i. kisdedóvó intézet. Némelly előbbke- 
lőink által közrebocsátott első felszólításra koz rész
vét mutatkozék, -s a’ felállítási ’s három esztendei 
fentartásra kívántaié k ö ltség é  fejében nyitott alá
írás kis idő alatt 2393 pengő forintra ment.

A’ Gazdasági Egyesületnek Andrássy György 
* r. 1500 p. ftot. Kapocsányi Appel Káról 300 p. 
. .pt. ifj- Barkóczy János gr. 400 p. ftot. Dessewííy 
Emil gr. 400 p. ftot, Eszterházy Mihály gr. 1000 
p. ftot, Hunyady József gr. 1000 p. ftot. Károlyi 
Lajos gr. 4000 p. ftot, Lamberg Rudolf gr. 500 
p. ft. Voxith-Horváth János 200 p. ft., Zichy Ed
mund gr. 500 p. ftot. kötélezének örök időre. To
vábbad Secams Ferencz úrnak -a’ budai sashegyen 
nagy gonddal szerkesztett szőlőiskolája’ hasznáról, 
’s a’ bortermesztésre közösen hatandó befolyásáról 
ryőződvén meg az Egyesület, ezen hazafi vállalat* 

ak némi segélyéül pénztárából évenként 100 p. 
.ot rendelt mindaddig, míg ezt a’ választottság 
tükségesnek ’s lehetőnek látandja.

Kecskeméten a’ városi tisztújítás végrehajta
tott és szavazati többség szerint megválasztattak ta
nácsbelieknek Dömötör Gergely, ns Őrhalmi An
tal , ns Ferenczy László, Decsi János, Gyenes Mi
hály, Csernus Mihály és Gömöri László, ns Hajós 
József, ns Muraközy János, Búza Kiss János, 
Gyenes Mihály, Szappanos István és Szél Márton 
urak; főbírónak ns Ferenczy László, 2ik bírónak 
Gyenes Mihály; főjegyzőknek Nagy Lajos és ns. 
Halasi Sándor, aljegyzőnek Csereklyei János, fő
ügyésznek Szabó Antal, alnak ns Tormási Lajos, 
főpénztárnoknak Szekeres Sándor, adószedőnek ns 
Muraközy Pál, alpénztárnoknak Magyar Antal, 
számvevőnek Kalmár János, köz gyámatyáknak 
Baromlaki János és Gyenes Mátyás urak.

Győrben apr. 19dikén mintfels. Urunk’ dicső 
születési napján méltóságos J u r a n i t s  A n t a l  úr 
teljesíté a’ fényes isteni szolgálatot. Délben ugyanő 
Mlga adott igen pompás ’s gazdag ebédet. Tóth Im
re és Bősze Péter urak pedig nagy Mise alatt a’ 
polg. katonasággal tisztelkedő lövéseket tétetének. 
Ebéd alatt ágyú durrogások közt ürítettek poharak 
Ő cs. kir. Felségük egészségéért, és az egész fels. 
Ausztriai Ház tartós jóléte rs virágzásáért.

G y ő r ,  april. 20kán: Gőzhajóink közűi „Zrí
nyi“ f. h/18kán tévé ismét aldunai útját, neveze- 
tesb utazóji között a’ Würtembergi hget vivén ma
gával. „Nádor“ I9kén indult Pozsonyba ’s tetemes 
számú vendégei közt b. Forraynén , gr Eszterhá
zy n , gr. Szapáryn, gr. Festetics Yinczén, báró 
Vay Miklós táblai bárón, b. Perényi Gábor főis
pán! helytartón, b. Puthon dunagőzhajózási igazga
tón ’sat. kívül, a’ nemzete javát külföldön is szi
vén viselő gr. Löwenhjelm tábornoknak, az ausz
triai udvarnál svéd követnek lelkes buzgalma kö
vetkeztében , ezukorgyártásnak Pesten Limber- 
ger úr oktató-intézetébeni megtanulása végett hoz
zánk utazott, ’s most innen visszatérő Rosen Reyn- 
hold gr. kapitány és Rideberg Olof mérnök ’s erő- 
müvész is voltak. —  A’ haladást gátolni törekvő 
szél daczára is olly sebességgel sikamlott keresztül 
e’ hajó Dunánk háborgó hullámin, hogy az e’miat
ti késedelem alig alig volt szembetűnő.

Pesten a’ vakok’ intézete növendékeinek havi 
vizsgálata, minthogy e’ hónap végső napja vasár
napra Ésik, szombaton, apr. 29dikén tartatott.—  
Clair Ignácz úr vívó - intézetében pedig holnap fog 
nyilvános próba - gyakorlat tartatni.

K o l o z s v á r t t  apr. 23kán. Ma veve búcsút 
reggeli templomozás óráján a’ kolozsvári unitar. 
anya ekklézsiától négy esztendő ’s két hónapokig 
segéd-papi hivatalt folytatott tiszt. G y ö n g y ö s i  
István ú r, tordai rendes pappá menendő, kinek 
búcsúbeszédét, mellyben megilletőlegadá-elő: „mii
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lyen keserű az elválás egy lelke kedvelte gyüleke
zettől ’s csak az a’ vigasztalása, hogy az isteni gond
viselés a' világ igazgatásban mindeneket boldogító- 
lag cselekszik, ’s búcsúzó sorsa is a’ gondviselés 
hatalmában vagyon, —  megnyugszik azért az Is
ten szt. akaratján“ — a’ nagy számmal öszvegyült 
hallgatók , egyfelől ugyan szomorít megilletődéssel, 
's könnyes figyelemmel kísérők, de más felől lel
kes őrömet mutatónak, hogy szeretett ségéd-pap- 
jokat keblökből szerencsés előlépéssel bocsáthat- 
ják-el.

NAGYBRIT ANNIA.
Az alsó ház apr. 1 lkén be végző az irlandi ha- 

tóságbill vitatását. A’ minist éri szónokok azon el
vet állíták-fel, hogy minden britt alattvalóknak, 
az irlandiaknak szintúgy mint az angoloknak és 
skótoknak, katolikusoknak szintúgy mint protes
tánsoknak , egyenlő jogokat kell adni; Russell I. 
nevezetesen azt mutogató, hogy az irlandi testüle
tek reformja szükségesen következik a’ k ato lik u 
sok felszabadításából, sőt világosan benne foglalta
tik. Egyszersmind figyelembe hozattak a’ kerül het
ién veszélyek, hae’ szózat: „igazságotIrlandnak!“ 
most sem hallgattatik-meg. O’ Connell úr ezen al
ternatívát hozá-fel: „Teljesen egyenlő jogot Iiland- 
nak, vagy pedig az unió felbontását.“ „A’ skót 
népnek, mondó, csak azért szolgáltattak igazságot, 
az irlanditól pedig csak azért tagadták-meg, mivel 
Anglia az elsőbbnek erejétől jobban félt, mint az 
utóbbikétól. Azonban a' türedelcmnek vannak ha
tárai, ’s igen jó lecnd az irlandiak hosszú tűrése 
ellen többé niár nem vétkezni.“ Más részről a’ 
conservativek most is csak azon régi erősségre 
támaszkodtak, hogy e’ bili a’ két vallás feleke- 
zetnek nem ad egyenlő részt a’ városok igazgatá
sában, sőt a’ hatalmat, melly most kizárólag a’ 
protestánsok kezében van, mit méltán sajnálhatni, 
kizárólag a’ katholikusok kezébe fogná játszani; 
ekkor pedig a’ katholikus papok, mint*halálos el
lenségei az angol statusegyháznak, és az izgatok, új 
fegyveröket amaz egyház lerontására használnák. 
Mondják, hogy az irlandiakkaléppen úgy kell bán
ni , mint az angolokkal és skótokkal; de e’ bili 
egészen más elveken épül, mint az angol és skót 
városi reformbill. E’ két országban 10 font jöve
delem, és Skócziában félévi, Angliában háromévi 
lakozás, az egyenes és szegényt adó fizetésével 
együtt, kívántatik; az irlandi papistának pedig, 
ki most az említett adót nem fizeti , 5 ft jövede
lem mellett éppen olly jogot akarnak adni, minta’ 
míveltebb, polgári kötelességeinek teljesítésében 
biztosabb, angol és skót protestánsnak 1 Megjegyez
tetett az is , hogy a’ bili mintegy 20 városi testfde- 
tet mostani alakjában akar meghagyni; hol van te

hát itt a’ dicsért jogegyenlőség, az irlandi népnek 
adandó elégültség ? Figyelemre m éltó, hogy a’ to- 
ryjavaslat, miként az irlandi testületek eltöröltet
vén, a’ városi ügyek igazgatása királyi biztosokra 
bízatnék, csak mellékesen érintetett, ’s sir R. Peel 
is, Stanley 1. fontos nyilatkozását ismételve, így 
szólt: „Én nem egyezem-meg e’ biliben, úgy a’ 
mint ez most áll (mit háromszor ismételt) ,  de azt 
nem mondom, hogy bizonyos környületek közt, 
az irlandi testületek reformja iránt minden rend
szabálynak ellenszegülnék. A’ tizedbillt és testületi 
bilit egyszerre óhajtanám látni magam előtt, akkor 
majd megmondanám, mit kellene mind a’ kettőre 
nézve cselekedni. Nem tudom, mit jelentsen a’ 
röpke hír, mintha Ő Felsége ministerei visszalépni 
szándékoznának; erről véleményt nem alakíthatok 
magamnak, ’s legnagyobb egykedvűséggel tekin
tem. Éppen nem csudáloni, hogy ők mostani hely
zetükből kikivánkoznak; mert a’ köz ügyek mosta
ni állapotában kevesen lennének készek a’ nehéz
ségekkel küzdeni, éppen ha honfiúi kötelességük 
érzete által ösztönöztetnek (gúnyos tetszés a’ mi
nisten oldalon ) Óh, tekintsenek csak az urak ott 
átellenben a’ köz állapotokra, nézzék meg külföl
di ügyeink állását! Örömmel látom a’ nemes lord 
(Palmerston) arczát mosolyogni. Ah , a’ nemes lord 
ugyan mosolyoghat, midőn látja, miként áll Ang
liánk Oroszországhoz, az északi hatalmakhoz, Spa
nyol - Francziaországokhoz, átaljában minden or
szághoz képest, mellyel politikni viszonyban va
gyunk (tetszés az oppositio részéről, egy ministeri 
tag felkiált: ,,a’ kérdésre!“) Éppen ez a’ kérdés. 
Tekintsetek kereskedési világunk aggodalmas álla
pot jára , sok kézműi kerületeink ken) ereden mun
kásaira; mindenek felett pedig tekintsétek nyűgöd 
Európa három legnagyobb statusainak kormányait: 
Franczia- Spanyolországokban nincs kormány, —  
hát Angliában? —  itt napról napra kétséges a’kor
mány létezése (harsány tetszés ) Nézzétek a’ ház 
előtt levő statuskérdések állapotját, a’ száz fontos 
kérdéseket, mellyek közűi csak egy is alig halad 
egy lépéssel előbbre; naponként tétetnek új javas
latok , de végrehajtásukra semmi sem tétetik. Mi 
történt, kérdem, a’ mostani ülésben ? Ment-e ke
resztül rendszabály, mellyel a* nemes lord (Russell) 
kérkedhetnék ? Egy ugyan ma döntetnék-el; de hol 
van az irlandi szegényi bili, az egyházadó-bill ? 
Yoltak-e valaha illy elhagyott állapotban az ország 
ügyei ? Miként áll gyarmati politikánk ? E' kérdé
seket azokra nézve tevém , kik itt olly embereket 
lenni hisznek , kik alacsony cselek által akarák a 
mostani ministereket eltolni, hogy e’ rendszabályo
kat nyugtató czélhoz vihessék (dörgő tetszés az op
positio részéről.) Ki ügyeink állapotját megfontolja,
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lehelten hinnie, hegy valaki más indítónkból, nem 
köz kötelességből kívánkoznék hivatalba lépni. 
Egyébiránt ha Ő Felségének ministerei a1 nehézsé
gek ürügye alatt akarnák hivatalukat elhagyni, én 
nyilván kimondom, hogy nézetem szerint még elég 
bátorság és energia találkozik az országban, az ő 
elvesztésüknek kipótlására ; és ha a’ legénység 
hullámzat közt hagyná-el félénken a’ nemes hajót, 
a* hajótörés azért még nem lenne kikerülhetlen, 
hanem a’ nép gyámolítni fogná azokat, kik az or
szág érdekeit megérzem, és a’ most fenyegető ve
szélyekből kimenteni igyekeznének.“ (a" baronet 
pártjának zajos tetszése közt ült-le.) Ezután szava
zásra bocsátatott a’ tárgy, 's a' harmadszori olva
sás mellett 302 , ellene 247 szózat vo l t , és így a' 
ministeri többség, mint említettük, 55 szózat. A’ 
M. Chronicle állítása szerint, a’ többség azért lett 
kevesebb a’ második olvasáskori és múlt évi több
ségnél , hogy valami 30 reformer nem jelent-meg, 
a’ toryk pedig mind jelen voltak.

A’ felsőház apr. 11 ki ülésében Alvenley 1. je
lenté, hogy apr. 13kán kérdéseket intézend a’ mi- 
nisteriumhoz a' spanyol királyné szolgálatára fordí
tott pattantyúság és tengeri katonaság iránt. Rad
nor 1. másodszor kiváná olvastatni az iránti indít
ványát , hogy biztosság neveztetnék Oxford és Cam
bridge egyetemei statútumainak megvizsgálására, 
és az ott uralkodó visszaélések elhárítására. Indít
ványának támogatására előadá a’ lord, hogy a* 
gazdag alapitmányokat, mellyek szegény tanu
lók számára rendeltettek, gazdagok , pairek fijai 
rokonai, sőt ollyanok is szedik, kik az egye
temnek nem tagjai. Említé továbbá, hogy oily 
statútumokra kell esküdni, mellyek közzül, mint 
már ez előtt 120 évvel panasziák, egyel is alig tart- 
hatni-meg, illyen statútum többek közt, hogy csak 
görög, zsidó, vagy latin nyelven beszéljenek. Hol
land 9 Melbourne és Brougham lordok hévvel pár
tolták, a’ landalTi püspök, canter bury i érsek, Wel
lington hg. ki azon elsőbbségét dicséré az angol 
egyetemeknek, hogy ott a1 tanulók nem a' váro
son széjjel, hanem a’ collegiumban köz felügyelés 
alatt laknak, ellenzék az indítványt, melly szava
zás nélkül félre vettetett.

Az alsó ház apr. 12kén Hume úr indítványát 
vitatta, miként a’ grófságok adójának igazgatása 
különös hivatalra bízatnék, ’s így az adózóknak 
jobb ellenőrség adatnék pénzök elköltése iránt; de 
e’ bill, mint a’ melly a’ grófságok tiszthatóságait 
sértené, elmellőztetett. Boldero kapitány más 
nap Spanyolország iránt szándékozók kérdéseket 
tenni.

Apr. 13kán a’ felső ház elibe terjesztetett az 
alsó házban elfogadott nehány bili, köztük az ir-

landi hatóságbill is. Melbourne 1. e’ bilit kinyomat
n i, először mindjárt felolvasni, és a’ másodszori 
olvasást apr. 25kére határozni javasiá. Wellington 
hg. későbbre kéré halasztani a’ második olvasást, 
mivel a’ felső ház addig nem foghat e’ bili vitatá
sához, míg az irlandi tized és szegénység eránti 
bilieket nem ismeri, mellyek még e’ házhoz nem 
érkeztek, sőt az alsó házban is csak az egyik for- 
dult-elő; és mivel Lyndhurst 1. (ki most Parisban 
van lányával egy híres szemorvosnál) házi szeren
csétlenség miatt jelen nem lehet. Melbourne 1 vá
laszúié: Az irlandi szegénység eránti törvény már 
az alsó ház előtt van , ’s elfogadása kétséget nem 
szenyved. A’ tizédbill előadatik, mihelyt a’ status
ügyek engedni fogják. Mind a’ két rendszabály nyu
godt ’s érett megfontolására elég ideje leszen a’ lor
doknak. Sajnálom a’ szomorú esetet, melly a’ ne
mes és tudós lord (Lyndhurst) jelenlétét gátolja, 
de az egész országra nézve fontos ügyekben sze
mélyes tekintetekre nem sokat adhatni, azért is at
tól el nem állhatok, hogy a’ második olvasás az 
említett napon megtörténjék. — Némelly tory lordok 
előadatni kivánák a’ hatósági reform ellen és tes
tületek eltörlése mellett Irlandból jött kérelmeket. 
Clanricarde marquis : Igen jól v a n , csak hogy a’ 
reform mellett szólók is hozzájok csatoltassanak. —  
Alvanley 1. apr. 17kére halasztó Spanyolország 
eránti tudakozódásait. —  Az alsó házban Roebuck 
úr fejtegette-ki indítványát az újságok bélyegadó
jának eltörlése iránt, melly múlt üléskor 1 penny
re szállítatott-le.

Az alsó ház apr. 14diki ülésében Maclean úr 
tudakozó a’ külső m in is ter !ha vége van-e már a’ 
Vixen eránti alkudozásnak , ’s mi lett a’ következé
se. Palmerston 1. válaszoló, hogy hivatalos tudósítás 
még nem érkezett, ’s feleletet nem adhat. Bussell
1. megemlítő, hogy az irlandi szegénység törvényé
nek másodszori olvasása apr. 17kére határoztatott, 
de sir H. Hardinge e’ napon Spanyolország iránt 
szándékozik indítványt tenni, mitő (Russell) ellen
zeni nem akar, és így a’ másodszori olvasásra más 
napot, apr. 21két, kellene kitűzni. Sir R. Peel: 
Ugyan valahára már legyen a’ ház egyetértésben, 
’s kerülje a’ vitatások halogatásából származó sok 
idővesztést és zűrzavart. Most könnyű bilit behoz
ni , de a’ házzal határozást tétetni iránta nehéz. Illy 
zavar még soha sem volt. Választassanak-ki a’ leg
fontosabb tárgyak, ’s a’ többieket mellőzve, foly
vást vitattassanak- Roebuck úr: Nagy haszna lenne 
annak is , ha a’ pártok főszónokai esteli 11 óra előtt 
beszélnének. Most 10 óráig majdnem üres a’ ház, 
mert kiki tudja, hogy a’ nagy ágyú csak 10 óra 
után süttetik-el (kaczaj.) Ezután a’ canadai ügyek
ről tanácskozott a’ ház. Roebuck úr elő^ á  néze-.
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(eit e’ gyarmat megnyugtatása iránt, ’s alsó Canada 
törvényhozó tanácsát eltöröltetni javaslá, mit Stan
ley 1. ellenzett.

PoMgnac hg. a’ Dover Telegraph szerint, csak 
maga ment Ostendébe, a’ hgné, három íijával, 
Calaisba hajózott, hol a’ két ifjabb neveltetni fog. 
Az elváló famíliának búcsúja igen megilleté a’ ki
kötőbe nagy számmal gyűlt nézőket.

Spitalúeld selyemszövőjmek gyámolítására, a’ 
királyné ösztönzéséből adandó bál, minta’ M .Post 
írja , másatlan fényű leend. A’ lordkamarás és Hood
I. a’ bál-biztosság főjei, 0  Felségök nevében külö
nösen meghívják London előkelő társaságait.

Az angol hadseregnél a’ korbácsolás eltörlése 
eránti indítványt, mint jelentettük, félre vetette az 
alsó ház. Francourt őrnagy mondá, hogy indítvá
nyát ugyan leginkább ellenzik az ő pártjabeliek 
(a’ toryk), mindazáltal az emberiség érdekeért, 
és a’ britt nemzet becsületéért, ismét megújítja azt. 
Indítványa abban állott, hogy neveztetnék új biz
tosság ez ügy megvizsgálására, mert az előbbi biz
tosság hét tagjai el valónak fogúivá e’ büntetés meg
hagyása iránt. E’ biztoság tudósításából is kijő 
ugyan, hogy e’ büntetés részszerinti megszünte
tésének jó következése van, gyakori alkalmazása 
pedig a' katonák önérzetét eltompítja, ’s a’ vét
kezőket e’ fenyíték iránt egykedvűkké teszi. Meg
említő Wellington hgnek a’ biztosság előtt tett nyi
latkozását, és Grolmann generál ítéletét, miként 
az angol katonában a’ jó katonának minden tulaj
donságai egyesülnek, de az emberi társaságtól el
záratván, ’s kikeresett kegyetlen büntetések által 
lealacsonyítatván , baromivá Ion ’s csak állati é t e 
letekben keresi elégültségét, helyzete javulásának 
reménye nélkül; ’s Fancourt úr tudakozó a’ házat, 
nem kívánatos lenne-e e’ szégyenbélyegtől megsza
badítani a’ britt katonákat. C. Fergusson úr viszon- 
zá, hogy ez ügy már eléggé megvizsgáltatott, ’s 
a’ kormány igyekszik kevesíteni e’ büntetést, nielly 
azonban kerülheden az angol seregnél. Thompson 
ezredes örült, hogy most már száz korbácsnál több 
nem üttetik egyszerre, mert midőn ez előtt 30 évvel 
hadi törvényszékben e’ leszállítást javaslá, az elnök 
azt kérdé tőle, ha tréfát akar-e űzni a’ király szol
gálatából, *s más nap, egy más tisztel együtt, fél 
évig alkalmatlannak nyilatkoztatott hadi törvény
székben ülésre Giüon úrnak azoiv állítására, hogy 
a’ hadseregnél az előléptetés nem érdem , hanem 
születési rang szerint történik, Sandon tory I. vá
laszoló, hogy ezt az angol alkotvány hozza, magá
val. A’ hadminister mondó, hogy ha a’ korbácso
lás eltöröltetnék, gyakori halálos büntetéssel kelle
ne a’ fenyítéket fentartani. — Ez ülésben ismét elő

fordult Hill lordnak a’ főparancsnokságtól eltávolí
tása , mit a’ M. Chronicle is pártol.

FRANCZIAORSZÁG.
A’ Moniteur apr 19kán e’ tudósításokat közli 

a’ kamarák apr. i8ki üléséről: Miután a’ pairka- 
mara Caramon grófot, az igazságministerré neve» 
zett Barthe úr helyett titoknokká választotta, a’ 
ministerium elnöke, Mólé gr. így szólalt-meg: 
„Uraim! A’ király parancsoló a’ kamarával e g y , 
az ő famíliájára, úgy Francziaországra nézve is 
örvendetes esetet közlenünk. Ő Felsége megköté 
újának, a’ thrónörokösnek , házassági egyezményét 
Helena Mecklenburg- Schwerini hgasszonnyal. Ê  
hgasszony a’ legbecsesebb igényeket párosító azok
kal , mellyeket neki születése adott a’ thrónörökös 
választásához; szívének ’s lelkének fenséges tulaj
donai, a’ magános életnek azon erényei, mellyek 
örökségisajátja a’ királyi famíliának, mellynekke
belében helyet foglaland, és a’ hol annyi szeretet 
és szerencse várakozik rá , méltóvá tették őt Fran- 
cziaországhoz ’s a’ herczeghez, kinek sorsában osz
tozni fog. Az urak osztozándak az örömben, mel- 
lyet a’ király, mint fejedelem és atya, érez. Vaj
ha a* koronahg. házassága, biztosítván a’ dynastia 
fenállását, elcsüggesztené a’ pártok gonosz törekvé
seit, mellyek a’jövendő eránti bizodalmunkat meg
rendíteni hasztalan igyekeznek. Vajha mindazokat, 
kik a’ hont szeretik, a’ fejedelemhez gyűjtené, ki
nek elszántsága ’s bölcsesége Francziaországot hét 
év óta megmentette! A’ pairkamara e’ velünk 
együtt érzett óhajtások kifejezését hallván, nem 
fogja tőlünk elveink előadását várni. Jobban isme
ri az új kabinet tagjait, mint sem róluk valami újat 
kellene hallania. Uraim! Mi a’ szilárdságnak és 
bölcsességnek azon utján fogunk járni, melly egye
dül képes a’ jelen kor áldásait megőrzeni és a’ jö
vendőt biztosítani. Meg fogja ismerni a’ pairkama
ra a’ nehézségeket, mellyeken győzedelmeskednünk 
kell; igazságos leend törekvéseink iránt, és mi fel- 
találandjuk benne a’ gyámolítást, bátorságot és be
látást , mellyek alkotványi kormányunk megerősí
tését hatalmasan elősegítek.“ — A’ kamara, Lal- 
lemand generál javaslatára, választványt nevezett, 
melly a’ királynak és koronahgnek szerencsét kí
vánjon a’ ministeri elnök által közlött nagy és fontos 
esethez.

Mólé gr. a’ követkamarának is jelenté Orleans 
hgnek Helena Meckfenburg-Schweiini hgasszon
nyal leendő házasságát, ’s így nyilatkozott: „Most 
már gondoskodni kell a’ thrónörökös házi környü- 
leteiről. A’ hgasszony hona Francziaország leend, 
’s itt a’ thrónnál kimutatandó rangjához illő hely
zetre kell találnia. Ezt kívánni fogja a’ kamara; 
ezt kívánja a’ törvény. Azonban már aá urak elibe
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terjesztetett egy törvényjavaslat, melly a’ király 
második szülött fijának (Nemours hgnek) évjöve- 
deltnét szabja-meg. E’ rendelet meg is egyezik ai- 
kotványi monarchiánk rninden elveivel. Mindenkor 
mpgkivánák ezt a' neirizeti nagy érdekek , a’ thrón 
méltósága és statusjo^unk szabályai. \ 1 korona örök
sége a** király i vérből származott herczegeket illet
vén , ez nekik ‘iáját jogokat, saját kötelességeket 
ad , miből szükségesképen következik, hogy ő ró
luk is rangjukhoz ijlőleg kell gondoskodni. A’ ki
rály nem akarta, hogy mind két fijának dotatiójá- 
ról egyszerre intézkedjék a’ kamara. Maga Nemours 
hg. kérte fenséges attyát, hogy kormánya és az 
urak’ gondját most csak azon érdekekre fordítsa, 
mellyek előtte sürgetősbek. O Felsége rendelé, 
hogy az ő második fija számára előadott kívánat 
eihalasztassék. Szerencsénk van az urak elibe egy 
törvényjavaslatot terjeszteni, mellynek czélja, a’ 
koronahgnck, az 1832 mart. 2diki törvény 20dik 
czikkelyéb^n (házasság esetére) megérintett dota- 
tióját kiegészíteni. A’ király nem engedte-meg a’ 
kiegészítés számát kitennünk, ezt a’ kamara, mint 
a’ nemzeti érzet orgánuma, határozza-meg. Az 
esetre, ha a’ koronáiig, korábban halna-meg, a’ 
hgasszony özvegyi jogát, a’ házassági egyezmény 
szerént, évenként 300 ezer francban -szabja-meg 
a’ törvényjavaslat 2ik czikkelye “  Végül kinyilat- 
koztatá a’ minister itt is, mint a" pairkamarában, 
hogy szükségtelennek látja a’ kabinet elveit előad
ni. „Mi nem vagyunk, mondá, új emberek, mind
nyájan részesültünk a’ küzdésben Tudják az urak, 
kik vagyunk, a’ múlt kor kezeskedik jövendőnk
ért. Más programmát nem terjesztünk az urak eli
be; tetteink eléggé fogják bizonyítani czélzatain- 
kat.“ — Ezután előadá az Orleans hg. dotatiója 
eránti törvén) javaslatot és a’ k. rendeletet, melly 
szerint a’ Nemours hg. évjövedelme iránt jan. 26- 
kán kamara elibe terjesztett törvényjavaslat vissza- 
vételik. A’ kamara tovább folytatá az algíri költsé
geket illető törvényjavaslat vitatását. Ez ülésben 
Clauzel marsai, Jaubert és Ráncé uu szólották.

A’ Moniteur apr ISdikán költ k. rendeletét 
közöl, melly szerint Persil úr (volt igazság-minis- 
té r,)  az elhunyt de Sussy gr helyett, a’ pénzveré- 
si biztosság elnökévé neveztetik.

Remusat úr lemondott a’ belső ministeriumal- 
titoknokságáról. E’ hivatal Dupont-Delport úrra, 
roueni főispányra fog bízatni.

A’ rendőrség egy asszonynál Champion féle 
pokolgépelyre akadt, de a1 melly 15 év előtt ké
szült , ’s a’ készítő áz akkori kormánynak minta
ként akarta eladni. — Nehány nap óta lazító fel
szólítások raggattak Azutcza-szegletekre, de a1 rend
őrség a” ragasztók nyomába nem elébb, mint apr.

I Oké éjjelén akadhatott, a’ midőn két személyt ép
pen e’ felírás fel ragasztásakor fogott-el: „Fegyverre, 
felszólítás a’ néphez! A’ respublika 45ik évében. 
A’ respublika könyvnyomtatójából.“ Ezeknek val
lomása következésében több befogatások történtek.

Cormenin úr, az Orleans és Nemours hgek 
évjövedelméről kiadott iratának czáfolatára : „Egy 
szó e’ röpkeiratról: A’ leleplezett civillista,“ czí- 
mü irattal válaszolt. A’ Presse czímü ministeri lap 
által a’ lyoni munkások részére nyitott aláírás 
31,579 fr. megyen.

O L A SZ O R SZ Á G .
Romában apr. lOdikén halt-meg Weld cardi

nal. —  Weld Tamás bibornok, romai apr. l ld ik i  
levél szerint, Londonban 1773 jan. 22kén szüle
tett vagyonos szüléktől; nőül egy lelkes asszonyt 
vet t , kinek halála után papságra adta magát, ’s 
mezei házába vonult, mell) ben idővel X. Károly 
is lakott. Később Romába ment, hogy ott canadai 
püspöknek felszenteltessék. VIII. Piuspápa, előde
X. Leo által figyelmetessé tétetvén rá, igyekezett 
őt maga részére megnyerni. Az 1830 mart. 15diki 
consistoriumban, St. Marcello czímzettel, bibornok- 
ká nevezte. E’ hivatalban faradat lan munkált az 
egyház javáért. 1831 ’s Í832ben erős gyámola volt 
a’ kormánynak, ’s vagyona nagy részét rendelke
zése alá adta. Az elhunyt a’ szegényeknek jóltevő- 
je ,  mindenféle vallásu tudósoknak ’s mivészeknek 
pártfogója, háza a’ kitűnő angoloknak gyűlhelye, 
maga pedig az igazi ájtatosságnak ’s valódi erényes 
papnak példája volt. Lánya, Clifford 1 neje, ezelőtt 
nehány évvel halt-meg.

Florenzából írják, hogy ott apr. t ikén ,  esteli 
6 óra előtt kevéssel, földrengést éreztek. Luccáb&n 
ugyanekkor olly erős földrengés volt, hogy a’ ha
rangok megkondultak, ’s a’ falon függő tárgyak 
mozogtak; Minuccianóban pedig tetemes károkat 
okozott.

Az Eco della Borsa így ír: Miután a" Majland 
és Velencze közti vasut-kapcsolatnak közelebb jó
váhagyott terve figyelmet vont mindazon segédfor
rásokra, mellyeket a’ föld gazdagsága nyújthat, 
olvasóinknak nem leend kellemetlen közelebbről 
értesítetniök Bresciáról, a’ lombard-velenczei ki
rályságnak e’ szép tartományáról. Bresciának leg
először is sok közlekedési eszközök létesítésére van 
szüksége. Garda és Iseo tavak, sem a’ várossal, 
sem a’ Póval, sem a' tengerrel nincsenek egyenes 
kapcsolatban. Velencze köztársaságnak , e \  vidéken 
folytatott első háborújakor, az Etsch vizéről né
hány* hajót a’ Garda-tóra, Tyrol felé kellett vitet
nie. A’ tartomány északi részén elnyúló hegyek 
majdnem hasztalanokká teszik a’ valsabbiai és ri* 
viera d* iscói szép országutakat. Az Ollión csak szá
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lak járhatnak, és csak Pontevícón alól nehány 
mértfiöldnyire ; a’ Fusa, torkolat nélküli csatorna, 
csak igen kis sajkákat bír-el, ’s inkább Öntözésre 
szolgál. Mindezen össszefüggetlen közlekedési eszkö
zök könnyen összekapcsoltathatnak vasút által, 
mellynél fogva Brescia város, maga és Majland ta
vaival , Verona, Vicenza, Padna, Mailand városok
k a l, Adda, Ticino, Etsch, Po folyamokkal és a’ 
tengerrel közlekedésbe jövend. Brescia, Velenczétől 
~s Genuától egyenlő távolságra esvén, így az első 
várossal összekapcsoltatik, a’ másikhoz közeledik, 
Triestől pedig csak nehány órányira leend. Az idő 
nem sokára eltöi lendi szomorú nyomait a’ korunk- 
beli veszélyes járványnak, ’s Brescia tartomány 
népessége rövid időn ismét 335 ezerre növekszik, 
a’ mennyi t. i. ez előtt volt. A’ természettől élénk 
és sürge lakosok, különféle érdekeik által majd 
Mailand, majd Velencze ’s Triest felé vonatván, 
s e’ két végponttól örökös mozgásban lévén a’ kö

zéppont felé, számosán fognak a’ vasúthoz csődül- 
ni. Ha a’ felső részen Bresciára 33 ezer, Chiarira 
8000, Lonatóra 6000, Rovatóra 5000, Montechia- 
róra 6500, Calcinatóra 3000, Desenzanóra 3600 
számítatik, közel 60 ezerre fog kiütni az egész 
szám. Ha lentebb húzatik egy vonal, Orzinovi, 
Leno, Ca!visano,Carpenedolo, mezővárosokra alig 
tehetni 15 ezret. A’ vasbányák, huták, fegyver
gyárak, papirosmalmok, gyapjú, vászon, fonal, 
bőr kézmívek, olaj, selyem, czitron, narancs, ga
bona, marha kereskedés, nagy részint a’ felső tar
tományba tartoznak. Az előadottakból megczáfol- 
hat lan bizonyossággal kijő, hogy Brescia tartomány 
az új vasut-vállalattól rendkívüli hasznokat várhat, 
és viszont a’ vállalat szerencsés sikerének nagy ré
szét e’ tartománynak fogja köszönhetni.

AMERIKA.
A’ M. Chronicle Uj-yorkból mart. ljéről költ 

tudósításai szerint van Buren úr ministeriuma kö
vetkezőképen leend alkotva: külső minister For
syth úr; hadminister Poinsett ú r; pénzügyi minister 
Woodbury úr; tengeri minister Dickerson úr; fő- 
postameser Kendal ú r; főügyvéd Buller úr. Was
hingtonban a’ kormány palotája körül hemzsegnek 
a’ hívatalvadászok, ’s az új praesidens negyed ré
szét sem elégíthetendi-ki. Jackson generál, barát
jának beiktatása után, Tenesseebe szándékozik vo
nulni. Oceola, a’ floridai indus főknek legjelesbike, 
éppen nem szándékozik kiköltözni, vagy meghó
dolni, sőt azt nyilatkoztató, hogy készebb őseinek 
tölgyfáji alatt meghalni, ’s a’ nagy lélek országá
ba átmenni, mint sem a’ folyamok apján (a’ Missis
sippin) túl költözzék, hol sem vad , sem hal, sem 
madár. A’ congressus megtagadta a’ 400 ezer dol
lárt a’ Pennsylvanian hajó építésére, melly legna

gyobb hajó lett volna az egész világon; a’ nép nem 
igen jól szíveli e’ pénz megtagadását.

OROSZORSZÁG.
St. Petersburgból apr. 5kén írja az orosz In

valide lap, hogy Heckecren báró, császárné Ő 
Felsége lovas testőri ezredének hadnagya, a’ hadi 
törvényszék ítélete szerint, Puschkin Sándorral, a’ 
cs. udvar kamarás úríijával volt párviadaláért, ki 
ekkor kapott sebében holt-meg, rangjától "s az ön- 
szerzette orosz nemességtől megfosztatik, ’s közka
tonává aláztatik.

SVÉCZIA.
Stockholmi mart. 31ki levél szerint király Ő 

Felsége hús vét másod napján ebédet adott, melly
nél , többek közt, Potozki gr. orosz cs. követ is je
len volt. A’ kormány, a’ Washolmig már fenálló 
telegraphi vonalt észak felé Furusunelig parancso- 
lá folytatni. Magános személyeknek is megenged
tetik , a’ postapénztárba teendő fizetés mellett, tu
dósításokat küldeni ’s venni a’ telegraph által. 

SPANYOLORSZÁG.
Madridból apr. őkéről e’ tudósításokat közli az 

alig. Zeitung: Calatrava úr felgyógyult betegségé
ből , ’s átvette a’ ministerium elnökségét. Cabrera 
seregének egy része Valenciát ostrom alatt ta rja , ’s 
a’ királynénak egy zászlóallyát ismét elfogta; For- 
cadell és Esperanza mart. 29kén, 7000 emberrel, 
Murcia tartománynak ürihuela városába ment, hol 
a’ carlistáktól nyílt karokkal fogadtatott. Alicante 
nagy forrásba jött 2000 carlista közeledtére; a’ la
kosok árulással vádolták a’ hadi parancsnokot, a’ 
vár kormányzóját elbocsátottak, ’s a’ nemzeti őr
ség tisztjeire bízták a’ parancsnokságot, miután azt 
Lorenzo generál elvállalni nem akarta. Sok embe
rek meggyilkoltattak saját házaikban. Alvarez fő
kapitány kevés számú sereggel Cuencában maradt, 
*s ott megbetegedett; Nogueras generál is oda ér
kezett nehány zászlóallyal. Infante, ideigleni had
minister, D. Narciso Lopez generált, nem tudni 
m iért, Ecijába száműzte. Infante úr 1823ban Déi- 
amerikába költözött, ’s honától elpártolva, Bolivia 
köztársaságban mint külső minister szolgált, míg 
Narciso Lopez Spanyolország jogaiért Costa Firmá
ban harczolt. Még is most Infante úr igazgatja e’ 
szerencsétlen ország hadi ügyeit. Az indítvány, 
Isturiz ministeriumának perbeidéztetése iránt, apr. 
3kán olvastatott másodszor a’ cortes előtt. Armen- 
dariz, Garcia Carrasco, és kivált Arguelles ú r , 
különösen ellenző ez indítványt, mivel a’ constitu- 
tiónak visszaható ereje nem lehet; Caballero, La- 
sanya ’stb. pedig hevesen pártolták; a’ határozat az 
Ion , hogy az alkotványi biztosság adjon véleményt, 
ha vitatás alá vétethetik-e ezen indítvány. A’máj.
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151ci minísteríúm tagjainak önérdek ok kívánja, 
hogy kormányzásukról számot adjanak; védelme
zőik számosán lesznek. (Isturiz úr párisi lapokban 
kinyilatkoztatá, hogy megjelen, ha megidéztetik ) 
Tarin követ, az említett napon, a’ különös indít
ványt te tte , hogy a’ cortes, nem lévén hatósága új 
alkotvány vagy estatuto készítésére, hanem csak 
a’ nép által visszaállított 1812ki alkotvány refor
málására , az alkotvány terv vitatásával hagyjon-fel, 
és kizárólag a’ polgárháború bevégzésének eszközei
ről gondoskodjék; különben ő haza megyen tarto
mányába. Tarin úr csak földmivelő, jól írni sem 
tud, miért indítványa igen nagy fontosságúvá 
ion , ’s Olozaga úr perbe akará fogatni Tarin urat, 
mint a’ ki a' nép felségén, és a’ királynénak a’ cor
tes összehívhatása eránti jo^án kételkedik. Végre 
nagy lárma után, 97 szózattal 50 ellen, félrevette
tett az indítvány. — Apr. 4kén kezdte vitatni a’ 
cortes az alkotványterv 1 lik czikkelyét, melly ar
ról szól, hogy a’ spanyolok a’ katholika vallást 
vallják. Az angol követ határozatot kívánt volna 
tétetni a’ nem katholikusok viszonyairól i s ; de Ar- 
guelles, Hero, Sancho ’stb. kik a’ bölcsesség min- 
táji akarnak lenni, a’ türedelmet ugyan száj ok ban 
hordják, de gyakorlani nem merik. Legelőször az 
igazságminister szólalt-meg. „Éppen nem akarok 
én , úgy m ond, szabad istentiszteletet kívánni. Er
ről egy szót sem. Minden spanyolnak a’ katholika 
vallást kell vallania, de vallás ürügye alatt egy spa
nyolt sem szabad üldözni. Ezt kinyilatkoztatni szük
séges , mert fenállnak az eretnekek , zsidók és mo
hamedánok elleni törvények, ’s azokat valamelly 
főpap még gyakorlatba vehetné.“ Arguelles úr a’ 
biztosság szerkezete szerint javaslá e’ czikkelyt ha
gyatni azon okból, hogy az 18l2ki constitutiót, 
melly egyedül a’ katholika vallást nyilatkoztató el
érendőnek, a’ papság nagy része vallástalannak ál
lította. Nem szükség tehát a’ vallásról ’s türede- 
lemről rendelkezni, nehogy a’ kezek jövendőre 
megköttessenek. Egyszersmind, a’ történeteket 
megtagadva, állító, hogy Spanyolországban a’ ti
zenötödik század végéig nagyobb türedelem ural
kodott, mint akárhol is. Az igazságminister ismét 
sürgető annak kinyilatkoztatását, hogy vallásá
ért senki sem üldöztethedk.

S. Sebastianból apr. 6dikán írják : Tegnap, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, Loyola völgy
nek valamennyi lakosai, carlisták, christinók, ösz- 
szesereglettek, ősi szokás szerint, e’ nap ünnepré
sére, mi inkább mulatságokban, mint áhítatban 
állott. S. Sebastian ifjai, a’ szokott búcsún meg 
nem jelenhetvén, Hernani ifjúságát pedig a’ carlis-

pta seregek védelme alatt lenni látván, igen búsul
tak ; eleinte a’ halmokról nézték az Urumea túlsó 
partján vigadó csoportokat, de lassanként hozzájok 
közeledtek, ’s a’ korlátokon is túlléptek. A’ két 
párt őrkatonáji azonnal költsönös békére látszának 
hajlani, fegyvereiket, nehány pillanat alatt, pyra- 
misokba rakták, ’s mindenik párt karöltve járkált. 
Senkinek sem jutott eszébe, hogy nem sokára ismét 
bőszült ellenségként fognak szemközt állani, egy
más életének nem kegyelmezve.

Madridi apr. IOki tudósítások szerint a’ cor- 
tesnek rég nem volt olly zajos ülése , mint az apr. 
9diki. Lopez úr által a’ hadi munkálatokról, külö
nösen Valencia újabb eseteiről a’ ministeriumhoz in
tézett kérdések vitatása, a’ kamara asztalára tett 
eme javaslaton végződött.- „K éijük a’ cortest, 
nyilatkoztassa-ki, hogy a’ kormánynak nagyobb 
energiát kell kifejtenie, hogy a’ háborúnak jó ki
menetele legyen.“ E’ javaslat más nap szavazás
ra bocsátatván, félrevettetett.

NÉMETORSZÁG.
Frankfurtból apr. 11 dikén ezeket írják ; A’ 

Rothschildek háza, kereskedésük körét az Óceánon 
túl iskiterjeszteni szándékozván, számára Uj-york- 
ban ügyvivőség állít tátik-fel, hova, Belmonte ne
vű ifjú, e’ terv létesítésével megbízva, e’ napok
ban indult-el. A’ gyapjukereskedésnek nem igen 
kedvező sikere volt e’ húsvéti vásáron. Piaczon, 
mint mondják, több van 4009 csomónál; de né
hány száz is alig kelt ei. Még ugyan sok hollandi 
gyámok van itt, ’s később talán fognak vásárlások 
történni.

Stuttgartból apr. 17fcéh- így írn ak : Ismét te
lünk van; a’ hó folyvást esik, pedig az utczákat 
már is két lábnyira fedi; utat szánkával kell törni, 
mit csak 1801 ben és 180iben újév napján értünk, 
most pedig husvét után három héttel kénteleníte- 
tünk tapasztalni. Vidékünkön mindenütt nagy a’ 
hó, ’s járni bajosan lehet. — A’ berlini, nürn
bergi, bambergi, braunschweigi, hannoverai, 
düsseldorfi ’s elberfeldi újságok is nagy hóról pa
naszkodnak. Berlini apr. iődiki lapok szerint ar 
Berlinből apr. ődikán Kölnbe indult gyors posta 
apr. 9kén ért Hanno vera szélén fekvő Schlagen 
nevű faluba, honnan tovább nem mehetett; utat 
törni, ’s a’ leveleket gyalog vagy lóháton elkülde
ni , lehetlen volt, mert a’ ló is csípőig süllyedt a’ 
a’ hóba. Egy hírnököt, Osterwick és Halberstadt 
közt, eltemetett a’ hó. A’ Halberstadt és Braun
schweig közti országúton hóba süllyedve vesztegle- 
nek a* szekerek.. N yulak, foglyok, pacsirták dögöl
ve hevernek a’ havon.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted Ga 1 v á c sy . Zöldkertutcza (Äof)U>acf)cr:C>3öffe) 4 9 8  sz.. 
Nyomtatja T r  a t  t n e r  • K á r o l y i ,  Urak’ útezája 6 ^ 2  szám alatt.



as. .* pest HIRDETÉSEK
Uj kőnyvjelentés.
Épen most jelent-meg ’s találtatik Pesten 

Eggenberger József könyvárosnál e’ czimü köny
vecske : „Az onánbűn gyakorlásának szomorú 
következései és azon mód , melly által attól 
megszabadulhatni. Kiadta Lóstáiner Antal. Pest 
1837. 8rétben csinos borítékba kötve 12 kr. p. 
pénzben.“  Minél gonoszabb e’ métej az emberi 
nép közt, annál kivánatosb hogy e’ hasznos 
könyvecske számos olvasókra találjon. (3)

(2) Figyelmeztetés. Folyó hó' vé-
gén hagyja el a’ sajtót aiólirt’

Utazási rajzainak
első része. Kéretnek az aláírókat gyűjtő u ra k , 
ne terheltessenek mentül előbb béküldeni a’ két 
rész’ egy-egy példányáért négy húszasra menő 
járulatot az aláírásért, melly e’ hó’ utolsó nap
jával megszűnik. Az első rész’ bolti ára borí
tékba fűzve 1 for. 10 kr« lészen pengő pénzben, 
’s találtatni fog: Eperjesen Benczúr és Schmid 
P ro f.; Kolosvárott Barra G ábor, Tilsch és fia; 
Pesten Heckenaszt Gusztáv könyváros uraknál. 
Az aláíró urak’ nevei k i fognak nyomatni. — 
Mindjárt az első’ szétküldése után a’ második 
rész is sajtó alá jövend, úgy, hogy ez is elké
szülhessen jövő Junius’ végéig, ámbár az első
nél mintegy öt Ívvel bővebb fog lenni.

Azon szives részvét, mellyel elmemive’ 
napfényre bocsátásában reményén felül gyámo- 
lítaték, lehetséges ’s kedves vállalattá tévé alól- 
ir tn ak , utazási rajzait nem sokára egy harma
dik, talán negyedik résszel is bővítni. Kassán, 
April’ 17kén 1837.

H rabow szky Dávid. (3 )

(1) Menyköliáritúk,
mellyeket nálam már többen készíttettek, ’s 
azoknak czélirányosságát teljes megelégedéssel 
kinyilatkoztatták, mindennemű épületekre igen 
illendő áron készítetnek általam

Heisz Lőrincz  által,
az urr-utezában báró Brüdern házban. (3J

( í )  i  r s zá l l i tá s i  hirdetmény*
Tekintetes fing vármegye a’ megye kebelében 
szállásoló ’s általmenő katonaság részére meg- 

Első félesztendov 1837.

•  april’ 29kén, l$ 3 t .

kivántaló mindennemű kiszolgáltatásokat, ezek
nek fuvaroztatásukkal együtt, a’ folyó észt. julius 
25kén Ungvárit tartandó árszállitás utján rendel
vén bészerzendőknek. A’ k ik  tehát ezt válalni 
szándékoznak, a’ fentirt határnapra meghivattat- 
nak. Költ Ungvárott, april’ 12kén 1837. (3)

(1) Hízott ürü eladás. Déva-Vá- 
nya és Körös-Ladány helységek közt fekvő két- 
halmi pusztán Fekete K á ro ly  haszonbérlőnél 
két száz darab hízott ürü van eladó, a’ vevők’ 
kedvökért korábban is megnyirethető. (3)

(2) Minthogy hazánkban itt ’s ott még
mindég mutatkozik görcsmirigyhez hasonló be
tegség, alulirt a’ suliguli savanyuvizet mint a’ 
görcsmirigy elleni hathatós szert különösen 
ajánlja. Ez ásvány-vizet, melly minden sava- 
nyuvizek között talán legtöbb szénsavanyt fog
lal magában, a’ keleti görcsmirigy idejekor Má- 
ramaros vmegye felső járásának lakosai, kik a’ 
forráshoz közel estek, ama járvány előjelenke- 
zésénél már sikerrel használták. Mi által figyel
messé tétetvén az aluiirt orvos, mind a’ fenye
gető, mind a’ valósággal kiütött cholera ellen 
több esetekben c’ víznek erős hatásáról győző- 
dött-meg. Tulajdon hitvese is , e’ savanyuviz- 
nek köszönheti megszabadulták Tisztán vagy 
borral vegyítve, szomjúságkor bőven, iható. 
Akár óvó- ,  akár gyógyszerül használja pedig 
valaki e’ v izet, jó  ha orvosi tanácshoz szabja 
magát. L issiak  András  s. k. máramarosi kam. 
orvos. (3 )

(3) Szollő és bor-eladás árve
rés utján, a * magyarádi szőllő • hegyen 3 
órányira Aradtól a’ muskai határbeli- úgy neve
zett úri hegyen legjobb helyen fekvő 8 hold szel
lő ,  3 szobából, konyhából, éléstárból és 1000 
akóra való pinezéből álló, és jó szerekből ’sin- 
dely fedéllel épült 12 öl hosszú ’s 6 öl széles 
kolnával, vagy is présházzal, 10 lóra való újon
nan épült, jó szerű’sindelyes istállóval, 3 kocsira 
való kapus színnel, kőbe fúrt eleven forrású ’s 
elegendő vizű kuttal, nem különben: 1250akó- 
nyi uj résszerínt vas, résszerint pedig faabron- 
esos hordó, 1 hat akós pálinka kazán, több kád ’sa’ 
K végre: 90akó 1831 ben Magyarádon termett szín- 
bor,általában vagy részenként, hordóstuí vágy 
azok nélkül ar vevők kívánságához képest folyó*
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1S37. esztendei Pünkösd hava lOdik napján a’ 
hely színén tartandó árveréssel kész pénz fize
tésért el fognak adatn i; a’ szőllő vevőkre nézve 
nemes D om brády János  n r ,  mint tulajdonos 
ezen kedvezést nynjtván: hogy azok fele árát 
lefizetvén, más felét teljes bátorság nyújtása, 
és törvényes kamat fizetése mellett hosszabb 
időig is megtarthassák. (3)

(3) Hirdetmény. A’ királyi polgári
alapítványi csakovai kerület igazgató hivatal 
jegyzőkönyvének április 9kén 1837. észt. 391- 
dik száma alatt költ kegyes rendelése követke
zésében e’ következendő nagy - köveresi urada
lomhoz tartozó jogok, úgymint: uradalmi földek
ből Török-Szákoson és ismét 14 l j 3 *̂ 7̂
láncz — Dragschinán 198 láncz — Szirbován * 
253láncz — Kepetten 343/ / öV láncz, és megint 
165 \ láncz —-  Ohabán i  láncz —  Duboszon
174 láncz —  Vermesen 463 és 527T9̂~% láncz. 
—  Kivágási földekből: Vermesen 6 7 ^ ^ § - — 
Házhelyeken: Dragschinán i láncz — »Szirbo
ván láncz — Kepetten l láncz. — Tégla-
hegeken : Szillason 4 ^ ^  láncz. —  Malom föl
deken: Török-Szákoson 4 láncz. — Korcsma 
jogokból: Török - Szákos és Szirbova az ahoz 
tartozó földekkel együtt e’ folyó évi május hó
nap I6kán Nagy-Köveresen az uradalmi épület
ben a5 többet ígérőknek árverés utján több esz
tendőre eladattatnak.

A’ venni kívánók, a’ szükséges bánatpénz
zel ellátva, a’ fent említett napon megjelenni 
ezennel barátságosan megkérettetnek. — Költ 
Nagy-Köveresen, április 14kén 1837.

L a ykh a rt János  m. k.
Tiszttartó. (3)

(3) Hirdetmény, a 1 nagyméitóságu
királyi magyar udvari Kamarának rendeléséből
közhírré téte tik : hogy az erdélyi sóaknából az

erdélyi, bánáti és magyarországi lerakó helyek
re a’ maros vizén hajók által só mennyiségeknek 
leszállítása 6 egymást követő, avagy több, vagy 
pedig kevesebb esztendőre 1838dik esztendőtől 
kezdve Szebenben újonnan kozönsénséges ár
verés utján a* kevesebbet kérőnek általenged- 
tetni fog, és pedig: Maros-Újvárról Maros-Por- 
tusra, Maros - Sólymosra, Soborsinra, Valye- 
m aréra, Lippára, Á radra, Makóra, Szegedre, 
minő öszve 384,368 mázsa.

A’ közönséges árverés tartásának napja e’ 
folyó esztendő május hónap 22dik napjára ha
tároztatok m eg; mellyre minden részt venni 
kívánók olly utasítással hivattatnak meg, hogy 
a' mondott napon Szebenben a’ kir. kincstári 
Tanács’ praesidialis kanczelláriájában reggeli 9 
órakor jelenjenek meg, és az Írásbeli Ígéreteket 
Jegfelljebb az árverés napja előtt való délután 
a’ kir. kincstári Elnöknek nyújtsák be. Költ 
Budán,  apr. 18kán 1837. (3)

(3) Halászat haszonbérlés. a’
szekszárdi alapítványi uradalom részéről köz
hírré tétetik, hogy e1 folyó esztendei május hó
nap 8kán Szekszárdon az uradalmi tiszti kan- 
czelláriában délelőtti szokott órákban tartandó 
licitatio utján a’ sárvizi halászat a’ szekszárdi 
határban, — a’ dunai halászat a’ mősi határban, 
— a’ sárvizi halászat az őcsényi határban, — 
a’ sárvizi halászat az agárdi határban, 3 eszten
dőre felsőbb helynek jóváhagyása mellett ha
szonbérbe lészen kiadandó.

Melly licitatióra a’ bérleni kívánók szokott 
bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak. Költ 
Szekszárdon, apr. 16kán 1837. (3)

Pénzfolyamat: 13écs, apr. 25kén: 5 petes statuskötelez. 
104 t9t ; 4 petes 99- ;̂ 3 petes 74}|; 2  ̂ petes bécsvá- 
rosi bankóköt. 66  ̂; bankrészvény 1365|.

Dunavizállás : apr. 27kén: 71 6" 0nt — 28kán: V V' 
0 — 29kén: 7' 7" 0'"

G a b o  naár  P e s t  *s m ás  v i d é k i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  m érője  vá l tó  g a r a s b a n .
M a r t .  1837 . b u z a k é t s z e . | r o z s á r p a I z a b I k u k u r 1 k ö l e s ) A p r i l ’ 18 3 7 . 1 b ú z a k é t s z e . r o z s | á r p a 1 z a b k u k u r .  j k ő  le*

3 0 á n  U n g l i v á r | 8 4 - 8 0  i 7 6 -7 2 6 0 - 5 6 6 0 -5 8 3 8 -3 6 j 8 0 -7 6 1 - 1 8 á n  D e b r e c z e n  f l 2 0 - ) 0 0 8 5 -7 5  j 7 5 -7 0 6 5 -6 0 | 5 3 -5 0 9 0 -7 0 120

A p r .  I3 a 'n  — • 8 6 -8 2 7 8 -7 * 5 6 -5 2 4 6 -4 2 ! 3 8 -3 6 | 8 0 - 7 6 1 ~ 6 á n  L o s o n c z | 9 0 - 8 0  | —  | 50 1 90 2 8 -2 7 f - -
M a r t . J O á n  A r a d 8 6  | 70 68 6 0 46 | 80 1 - 6 á n  M o s o n y |  1 1 5 -6 4 5 8 -4 8 4 9 -4 5 | 4 5 - 4 0 ! 3 7 -3 3 | 8 4 -74 —

A p . l é n  M ig k o T c z 1 0 0 -9 5  | 7 5 -7 0 5 8 -5 5  | 5 2 -5 0 3 5 -3 0 | « 5 - 8 0 2 3 0 -2 0 0 lO á n  — | 1 1 5 -6 4 5 8 -4 8  | 5 7 -4 4 4 4 - 4 0 | 3 7 -3 2 8 4 -8 0 —
IS e 'n  — 1 0 0 -8 0  | 6 7 -6 0 5 6 -5 0  | 4 5 -4 0 3 5 - 3 0 í 9 0 -8 0 2 4 0 -2 0 0 8 á n  S z e g e d f 9 0 -8 5 70  j 6 5  | 6 0 -4 4 5 0 -4 8 90  | 1 1 0 -1 0 0

l é n  l ’é « » 7 5 - 7 0  | 6 0 -5 5 5 5 - 5 0  | 55 32 75 1 ~ . '2 e n  — | 9 0 -8 5  | 7 0 -6 5  j 60 55 4 8 -4 6  | 8 0  | 1 0 0 -9 5
I S p d  — 7 5 -6 5  | 6 0 - —. 5 5 - '0  I 55 36 1 74 1 - 7 é n  U j - B e c s e  

2 1 á n  —

| 9 0 - 8 0  ( 7 0 -6 5  | — 5 0 -5 6 5 0 -4 5 8 0 -7 5  ] —
l e n  B a ja 8 3 - 7 0  | 5 3 -5 0 5 0  | 53 33 1 73 1 ~ | 9 0 -8 0 - 7 5 r7 0  j -  1 50 [ 5 0 -4 5 75 —
l * é n  —

i á n  N . B e c s k e r e k  

I á é n  —  —

8 3 -7 0  | 5 7 -5 0 5 0  | <7 | 33 | 80 1 - 5 á n  K o m á ro m | 8 6 -8 1 7 2 -6 7 ' f 5 0 -4 9 4 7 -4 6 3 8 -3 6 — 82
1 * 0 -  | 60 -  ) 50  ' \ 40 8 5 -6 5 | 60 J 2 e n  — I 8 4 -7 7  | 7 2 -6 0  j 52-46 | 4 5 -4 0  | 3 5 - 3 2  | 8 7 - 8 0  | 74

9 0 - 7 0  | 6 5 -5 6 -  1 5 0  | 4 o ! 60 1 ~ Pest a p r .  2 8 á n 11 0 0 - 8 0  | 6 6  1 52 -46  | <6 •; 37 -33 8 6 -7 6  j —
4 é a  D e b r e a z e n H .Q -lO O j 8 5 -7 5  | 7 5 -7 0  1 70 j; 5 2 -5 0 9 5 - 8 0  1,130-120
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Klagruror8/.;íg tlto k a  József c/.iar/.ele« a p á t;  dr W ürtler cs. k. tanácsos; apr. J9d. ünneplések; Nádor Ő Fensége felgyógyulásáért h á 
laadások ; m agyar tudós társasági je len tések ; ’sa t.) N agybritannia (parlam enti ülések; H ardinge indítványa félrevettetik ; nialtui h írek ; 
^sat.) Franc/.iaország (hírlapi vélemények az új ministeriiun felől; a ’ takarék pénztárakról Dupin K áro ly ; kamarai vitatás A lgir ü gyé
kén t üdvözlések Orleans hg. házassága a lkalm ára; ’sa t.)  Hollandia. Németország (Ancillon h a lá la , ’sat.) Görögország (földrengés! h írek .) 

Spanyolország (corles-nlések ; saragossai e se tek ; ’sa t.) Amerika (Van Buren praesidens beszéde; ’sat.)

MAGYARORSZÁG.
Ó cs. k. Felsége apr. ádiki legfelsőbb határo

zatában a' csanádi káptalan őrkanonokját főtiszt. 
B o k a  J ó z s e f  urat czíntzetes apáttá nevezni ke
gyelmesen méltóztatott.

O cs. kir. Felsége Pestre sóhívatali ellenőrré 
eddig Szegeden ugyan sóhívatali ellenőr Khor Ja
kab urat méltóztatott nevezni.

O cs. k. Felsége apr. 23diki legfelsőbb kabi
neti iratában fenséges N á d o r u n k  főorvosát Dr. 
W ü r t l e r  J ó z s e f  urat cs. k. tanácsosi czímmel, 
dijelengedés.mellett, jutalmazni kegyelmesen mél
tóztatott.

Pest és Buda minden egyházaiban múlt vasár
nap, apr. 30dikán, cs. k. főherczeg Nádor 0  Fen
ségének feig) ógyulásáért ünnepélyes hálaadások tar
tattak; mellyeken a’ fő kormány - és törvényszé
kek-, helybeli hatóságok’ tagjai’s minden osztályú 
lakosok igen nagy számmal jelentek-meg.

Nádor 0  Fenségének súlyos betegségekor Pé- 
czelen a’ helvétziai vallásuak’ érdemes papja tiszt. 
T  ó b i B o r o s  M i h á l y  ú r , hallgatóival együtt 
buzgó könyörgéseket bocsátott a’ Mindenhatóhoz a’ 
becses élet megmaradásáért. Majd Ő Fenségének 
felgyógyulásakor hálaadó isteni tiszteletet tartott.

Nagy Kallóban apr. ÍOdikén, Felséges Urunk’ 
dicső születési napján a’ megye Rendel tek. Kállay 
Péter alispány úr vezérlete alatt először a’ r. cath. 
egyházban, hol főtiszt. Zbiskó Imre főesperes ú r , 
mozsarak durrogásai és üdvözlő lövések között ál
dozott a’ Mindenhatónak, majd a’ reform templo
mában jelentek-meg, ’s bocsátottak buzgó könyör
géseket az egek’ urához fels. királyunk’ hosszú ’s 
boldog életéért. Délben tisztelt alispán ú r, számos 
iri vendégeit gazdag ebéddel fogadá, mellynél ő 

k. Felségük, ’s a’ fens. Nádor bosszú boldog 
íletökért és az egész ausztriai Ház virágzásáért 
rígpoharak ürítettek.— Nyíregyház városa ugyan 
z nap estéjén fényes bált adott; a’ (áncztereinben 
els. királyunk képe ki volt világítva. A’ -táncz- 
mlatságból és kivált a’ szép nem által készített ’s 
jándékozott műdarabokból bejött pénz az ottani 
órház’ javára fordíttatik.
Első Eélesztendő.

Szigetben (Máramarosban) apr. 19dikén a’ 
megye Rendei és a’ k. kam. igazgatóság tagjai el
sőben a’ r. cath. majd a’ reform, templomban je 
lentek-meg isteni tiszteleten. Délben mélt. Gom
bosfalvi G o m b o s  I m r e  úr ,  a’ m. k. udv Kan- 
czellária tanácsosa és t. n. Heves-vmegye főispányi 
helytartója, mint szintén tek. Sajói M á n n  L á s z 
ló első alispán úr is fényes és gazdag ebédeket 
adtak ; mellyéknél a’ Haza attya hosszas és boldog 
uralkodásáért, és az egész ausztriai Ház virágzá
sáért öröm-poharak brittel tek.

Pest és Buda. Ezredi hangászat éhresztett-fel 
bennünket a’ szép május lsőjén; a’ két város na
gyobb része már korán reggel a’ város majorába 
’s más mulató helyekre sietett, hogy a’ szép zöld 
tavasz’, a’ gyönyörű május* örömeiben részesüljön. 
A’ város majorában, majd egész nap kedves mu
zsika zengett. — Veszprémi megyés püspök Ko- 
pácsy József úr O Excja múlt szombaton Pcstr* 
érkezett, ’s innét Egerbe a* pompás romai cath. 
egyház felszentelésére, melly május 6dikán fog 
tartatni, utazott. Ugyanoda utazott Pesten ke
resztül Pozsonyból jött lengyel gróf Iliinsky, több 
rendek vitéze —  Cíair Ignácz’ intézetében, mint, 
előre is jelentettük, múlt vasárnap tartatott a’ pró
ba-gyakorlat ; mellyel nagyszámú néző közönség 
tisztele - meg jelenlétével. 80 apró vitézből áll a’ 
növendék-sereg, mellynek erőgyakorlata, ügyes 
és pontos mozdulatai, kötél-mászása ’sat. a’ néző
ket bámulásra ragadák és kedvesen niulattaták. 
Ezen a’ nevelésre jóltevó hatású intézetet a’ szü
lék figyelmébe ajánlani kedves kötelességünknek 
ismerjük.

A’ m. tudós társaság, április’ Ádikén tartott 
kis g) ülésében Évkönyvei’ ügyével foglalkozott. 
Ugyanekkor I. egy , nyomtatás véget beadoté phi- 
losophiai munka, bocsátatoít bírálat alá. II. Egy 
a^ Tudomány tár’ számára beküldött, szinte philo- 
sophiai értekezés a’ megbízott tag’ előadásánál 
fogva félretétetett; Kállay Ferencz r. tagé pedig: 
Törvények’ és szokások’ históriai hasonlatosságai, 
némi tekintettel Magyarországra; különösen a’ 
párviadalról: Perger János r. t. ajánlatára ugyan 
a’ Tudomány tárba elfogadtatott III. Egy görög
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elassicus’ fordítása az illető bírálók’’ egyetértő vé
leményéhez képest a’ nyomtatástól elmozdítatott.

Á p r i l i s 1 17d i k é n  nmtatta-be a1 titoknok 
a1 Tudomány tár1 új folyama1 első kötetét, ’s az 
a1 könyvtárba tétetett. Nyomtatás végett bekül
dött ogy mathesisi ’s egy szépliteratnrai munka 
szokott mód szerint vizsgálat alá bocsdtatott.

Igazításképen jelenfjük, hogy az academia’ f. évi 2- 
dAk és Ildik üléseiről szóló tudósításokban Zsarolányi 
Márton J ó z s e f  helyett F c r e n c z e t  kell olvasni.

N A G Y B R IT A N N IA .
Az -ilsó ház apr. 17ki ülésében némi szóváltások 

történtek sir J. Graham és sir E. Codrington admiral 
közt, ki a’ tengeri budget vitatásakor azt állítván, 
hogy sir Pulteney Malcolm, mult évben a’ középten- 
geri hajósereg parancsnoka, a' navarini ütközetkor 
elsüllyesztett ágyúkat kihúzatta, ’s az érettök kapott 
pénzt elosztotta, és hogy a’ kormányi hajókat ma
gános czélokra használta, ez iránt a1 két admirál 
írott nyilatkozást váltott, melly E. Codrington ál
lítását valósítja; azonban sir J. Graham, mint az ad- 
mirálság akkori első lordja, sir Pulteney Malcolm 
védelmezését magára vállalván, sirE . Codringtont 
sértő szavakkal illető, min ez ülésben oily heves 
vita kerekedett köztük, hogy egyik tag' mind ket
tőjüket fogságba vitetni javaslá a ’ ház fegy vernö- 
ke által a1 parlamenti kiváltság megszegéséért, mi 
sir Codringtonnak nem igen tetszvén, felhagyott a’ 
versengéssel. Ezután sir II. Hardinge előadta Spa
nyolország eránti indítványát, mellynek támogatá
sára két okot hoza-fel, t. i. a’ szükséget, sanyaru- 
ságot és kegyetlenséget, mellyeknek az angol se
gédsereg egy nép közt, mellytől gyűlöítetik,’segy 
kormány alatt, melly szavát soha sem tartja-meg, 
sőt a1 harczolúkat a1 veszélykor magukra hagyja, 
kitéve van; másodszor azt említé, hogy a’ négyes 
szövetség, miként a’ spanyol királynét tengeri erő
vel segítni k e ll, nem foglalja magában a’ tengeri 
katonáknak kiszállását a1 spanyol partokra , ’s ezek
nél fogva O Felségét egy alázatos felírásban arra 
kérni javaslá, hogy azon kabineti rendelet megú
jítását , melly szerint az idegen hadi szolgálatba lépés 
tilalma felfűggeszteték, ne erősítse-ineg. Sir Straf
ford Canning pártolta az indítványt, Leveson 1. 
(Granville 1. fiija) és Wood úr, az admirálság titok- 
noka , ellenzették. Szükség, sanyaruság, sőt egyes 
kegyetlenség is, együtt szokott járni mindenféle 
háborúval. Wood úr több példát mutatott-fel arra, 
hogy a' tengeri segítség mindig magában foglalá a1 
tengeri katonák partra szállítását; többek közt említé 
az utolsó spanyol háborút Napoleon ellen „Nem vá- 
doltatnánk-e, úgy mond, a1 spanyoloktól, kik ez 
esetre jól emlékeznek, hogy az egyezést kijátszani 
akarjuk, ha most másként c s e le k e d n é n k F. Eger-

ton I. azt veté szemére a’ külső ministernek, hogy 
eltávozott Canning politikájától, ’s a’ spanyol con
stitute iránt nem az előbbi nézeteit követi Erre vá
laszolók, hogy éppen a' most módosított constitu
t e  az, mellynek gyámolítására Canning ígérkezett, 
’s azt 1823ban gyámolította volna is, ha a’ spanyo
lok a’ változásokat megtették volna. O’ Connell rö
vid , de erőteljes beszédében szemökre lobbantá a1 
toryknak, hogy csak pártfcles győzedelem után 
törekszenek a’ vitéz férjfiak rovására, kik a1 há
borúval járó viszontagságok mellett is megőrzőtték 
a’ brillek hadi hírét. Egerton I. a’ spanyol kérdés 
iránt neutrális nézetet nyilatkoztatván, O’ Connell 
úr gúnyosan így szólt: ,,A’ nemes lord, mint mondá, 
ftem barátja D. Carlosnak, óh nem ! — de nem is 
ellensége D. Carlosnak; ő csak D. Carlos ellensé
geinek ellensége. Hasonlóképen nem barátja e’ ne
mes lord az irlandi orangistáknak; hanem csak c1 
párt ellenségeinek ellensége.“ A’ toryk mindig azt 
mondták, hogy szégyen az angoloknak a’ durva ’s 
kegyetlen spanyolokkal együtt szolgálni; pedig ha
sonló , vagy még nagyobb szörnyűségek történtek 
a’ félszigeti háborúban, ’s akkor az angol seregek 
vérszomjban ”s kegyetlenségben vetélkedtek a1 
spanyolokkal; Buenos-ayresben pedig napi parancs 
adatolt-ki a’ foglyok leöldösése iránt, mégis e’ há
ború legkitűnőbb lapjait teszi az angol történetnek, 
’s a’ toryk minden harmadik szavokban emlegetek 
azt és annak hősét Wellingtont. Thompson ezre
des valósító az 0 1 Connell által érintett napi pa
rancsot.

Az alsó ház apr. I Ski ülésében Grove Price, 
sir J. Elley, sir. II. Hardinge indítványa mellett, 
Dr. Lushington és Shiel ú r, remek beszédben, el
lene szólották. Apr. 19kén is e’ felett folyt a’ vi
ta , ’s Otway Cave és Barron Uu. ellenzették, Eol- 
dero kapitány pedig támogatta az indítványt; melly 
30 szótöbbséggel felre is vettetett. — A’ felső ház
ban apr. 18kán Radnor l. jelenté, hogy apr. 24- 
kén megújítaudja az oxfordi és cambridgei egyete
mek statútumainak megvizsgálására nevezendő biz
tosság eránti indítványát. Roden l. kérelmet nyuj- 
tott-be sir Harcourt Leestől, ki egy összeesküvés 
felfedezését ígéré, melly a’ jesuiták által forralta- 
to tt, a’ continensen messzire elágazik, 's czélja Ir- 
landban a’ protestáns egyházat lerontani és Irlandot 
Angliától elszakasztani, egyszersmind magát a’ház 
sorompóji, vagy különös biztosság előtt kihallgat
tatni kéré. Duncannon l. a’ parlamenti házak építé
sét hozászóba; Brougham l. tudakozó, nem lenne* 
e még késő az építési tervet megváltoztatni , mert 
a’ közönség görög stylben kívánná az építést. 
Lansdovvne l. válaszoló, hogy az több költséget kí
vánna és sok bajjal járna.
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Máltából mart. 6kán írják , hogy az ottani la- 

zareth tele van Tripolisból elszaladt személyekkel; 
Warrington consul és Woodt úr, bengassii alcon- 
sul, nem rég érkeztek oda, familiájokkal együtt. 
A’ keresztyének közt leginkább csak a’ szegény osz
tályokban uralkodott a’ halandóság, a' kik házaik
ba zárkózhattak, menttek valónak a’ ragálytól.— 
Mart. 20diki levél szerint, a’ maltai lazarethben, 
mart. 8kaig hat személyen mutatkozott a’ pestis, ’s 
négy meghalt, de 8iktól 20ig egy sem betegedett- 
meg.

A’ britt kormány megajándékozta a’ párisi 
szépművészeti oskolát a’ britt museumban levő 
„Elgin Marbles“ öntvényeivel, melly név alatt azon 
művészeti kincsek értetnek, mcllyeket Elgin 1. az 
athenei Pantheonból hozott.

FK A N CZ1A O RSZÁ G .
A’ követkamara apr. I Sdiki ülésében Clauzel 

marsai a’ mascarai, tlemeceni táborozás környüle- 
teit éppen úgy világosítá-fel, mint röpkeiratában. 
A’ constantinei táborozás veszteségét 459 emberre 
számitá, kiknek halála nem vala haszon nélkül, 
mert 20 mértföldnyi tér foglaltatott-el Guelmával 
együtt. A’ táborozás szerencsétlen kimenetelét az 
éghajlatnak ’s rósz hadi szereknek tulajdonító. A’ 
ministeriumot vádolá, hogy AlgirrSl fel akar hagy
ni; mert ha szándéka volna megtartani, ki kellene 
nyilván mondani, hogy Algír a’ franczia biroda
lomnak egy részét teszi. Egyébiránt a’ kívánt köl
tségek megadása mel'ett szavazott. Jaubert ú r, miu
tán a’ tlemeceni táborozást, az ott kicsikart adót, 
Clauzel marsai tetteit, Algíreránti nézeteit, a' mi- 
nisteriummal volt viszonyát, csípősen ’s nevettető- 
leg előadta, Thiers ministeriumának és az utóbbi mi- 
nisteriumnak határozatait, ’s a’ mik az afrikai ügy 
körül a’ kamarában történtek, megérintette , a' con
stantinei táborozásról így nyilatkozott: „E 1 táboro
zásban mindegyik hibázott. A’ kormány hibája az, 
hogy egy napról csak a* másikig terjesztő figyelmét; 
nagy veszély a’ Francziaországban uralkodó minis- 
téri mnnkátlansig is. Algírt úgy rajzolók az urak
nak, mint biztosítván) t Franciaországra nézve; én 
pedig azt hiszem, hogy az reánk nézve veszély, 
emésztő rák. Ez a’ mi Irlandunk. Ha mi így szó
lunk , a’ felhagyás szóval dugják-be szájunkat, mire 
így felelünk: miért ne hagynánk-fe! vele, ha hasz
nos volna. Ha oda hagynék Algírt, cnyésztő hábo
rú , rablás, dúlás néző játékát legalább nem tüntet
nénk a’ világ ebbe. Az afrikai földön már 15 ezer 
katonánk lett tönkre, ’s évenként 40 milliót köl
tünk rá. Ila az ; dózók ezéduláján ez állana: „Al
gír számára ennyit,“  úgy a’ felhagyás hamar elkö
vetkeznék. Meg vagyok győződve, hogy a’ Rajna 
melletti legelső ágyu-lövésro oda kell hagynunk

Algírt. Azt is meg kell említenem, hogy Anglia 
egy idő óta már nem irigyli afrikai birtokunkat, 
mi bizonysága annak, hogy mi ott csak elfecsérel
jük a’ pénzt és katonaságot Az említett röpkeirat
ban olvastam, hogy a’ ministerium az afrikai tábo
rozás sikere által kívánta befolyását nevelni. Ez 
merész kifejezés, ’s úgy hiszem, maga az iró is 
megbánta. (Clauzel marsai: Nem,  nem, hibázik az 
úr.) Clauzel úr rendszere mellett 100 ezer ember 
'lenne szükséges Algírban; pedig csak a’ tengerpar
ton kellene egy gyarmatot alkotni, ’s Algírban pol
gári felügyelőséget állítani, mellytől a’ hadi felü
gyelőség függene. Algír inkább bír minket mint mi 
Algírt.“ (E’ pillanatban belépett a’ pairkamara hír
nöke az üzenettel, hogy Barthe úr helyett Caraman 
bg. választatott kamarai titoknoknak. Egy követ 
felkiált: Ezért kár volt Jaubert úr beszédét félbe
szakítani. Az elnök e’ nyilatkozást illetlennek mond
ván, rendre igazító a’ követet.) Jaubert úr még a’ 
belső viszonyokról így szólt: „Törvényeink nem hi- 
jányzanak; a’ kamara mind elfogadta a’ kívánt 
törvényeket; csak egyet tagadott-meg, mellyreké
sőbb csakugyan vissza kell térni. Gyakran mond
ták, hogy a’ kormány kezei tele vannak erős tör
vényekkel, mit helyesebben tdán így mondhatni: 
a’ kormány hatalmas kezei tele vannak törvények
kel. Másként volt ez a’ boldog emlékezetű Perier 
korában, akko* a’ csel nem bonthatta-fel a’ négy 
férfi kapcsolatát, kik egymást védelmezték. Ezóta 
mindig gyengült a’ statushatalom; a’ hajó szirtek 
felé siet. Uj-kormányzók szóüítattak-elő, kiknek 
erősen kell evezniök. Nem hiszem, hogy az új mi- 
nisterck képesek tegyenek a' hajót kikötőbe vezet
ni“ (nagy pezsgés, az ülés megszüntetik.)

A’ kövelkamarában apr. I9kén Ráncé úr azt 
mutogató, hogy Clauzel marsainak semmit sem vet
hetni szemére. Abdel- Kader hatalmát le kellett 
rontani, ’s ezért ment Tlemecenbe, mellynek lako
sai vitézül oltalmazták magukat Abdel-Kader eih n; 
azért ment Mascarába is, ’s az ott nyert győzede- 
lemhez szerencsét.kívánt neki a’ hadminister , kész
nek nyilatkozván őt minden vállalataiban gyámolí- 
tríni. A’ tlemeceni táborozásra nézve felolvasó a’ 
hadministernek Clanzel marsaihoz intézett levelét, 
mell) ben írja, hogy Abdel-Kader a’ Desmichel gene
rállal 1834 febr. 26kán kötött egyezés miatt lázad ván- 
fel , Abdel-Kadernek meg kell hódolni, ’s az egyezés
nek minden nyomát el kell törleni; jobb az ellenséges
kedést folytatni, mint az arab főt a’ franczia ha
talomtól elismert független helyzetbe tenni. Felol
vasott továbbá egy más levelet »3* melly szerint a’ 
marsai több zászlóallyaí visszaküldött Francziaor- 
szágba, ’s a’ kormány szándékát megelőzte. A’ 
constantinei táborozásra nézve áliítá, hogy a’ mar*

M
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sal minden elővigyázati intézeteket megtett, mel- 
lyeket egy jó generálnak illy esetben tennie kell, 
de a1 kormány által nem gyámolítatott. Baude úr 
többek közt nyilatkoztatá, hogy Algírból (hova a’ 
kormány által mint biztos küldetett), részre hajlat- 
lan benszíilöttektől ’s kereskedőktől tudakozódván, 
a’ meggyőződéssel tért*vissza, hogy e’ gyarmatot 
kevés költséggel mpgtarthatni, a1 kamara szava
zatának ellenére követett meggondolatlan zajos 
rendszer pedig odahagyását siettendi. A' tlemeceni 
adó környületeire nézve említé, hogy Tlemecen- 
nek két féle lakosai vannak; culuglik, 's ezek 
legrégibbek, és hadaró*, vagy mórok, kik ke
reskedés által gazdagokká lettek, ellenségeinknek 
nyilatkoztak , 's Abdel-Kader segítségével hatalma- 
sokValának; a' culuglik pedig a’ francziákhoz szítot
tak. A' franczia sereg közeledtére a’ hadarok kitaka
rodtak a' városból, 's házaikat kirablották a’ culuglik; 
hanem Perregaux osztálya utolérte őket, ’s visszahaj
totta a’ városba. Ezután vettetett-ki az adó mellynek 
felosztására semmi szabály nem lévén rendelve, 
majdnem az egész teher a’culuglikra rovatott a1 ha
darok által, ’s magok a’ benszülöttek mondák , hogy 
jobb a’ francziák ellenségének mint barátjának len
ni. Drágaságok, órák, fegyverek elszedettek, ’s 
árverésre bocsátattak, de a’ vevők eltiltattak tőle, 
’s mind ezen dolgokat Lassery nevű zsidó vitte-el 
Algírba a’ hadsereg öszvérein. Ezen uzsoráskodás
sal egy franczia katona sem piszkolta-be magát. A’ 
tlemeceni adónak csak episodája a’ kamara elibe 
terjesztett kérelem, mellyet három culugli Algírban 
adott-át Baude úrnak. Clauzel marsai tudakozó, 
minő tulajdonságban vevé-át a’ kérelmet.; mint kö
vet , feleié, és mint polgár akart segíteni a’ panasz
kodókon , ’s akárki is így cselekedett volna.

A' Journal des Débats igen sajnálja a’ doctri
ne: ek kiléptét a’kabinetből, egyszersmind kinyilat
koztatván, hogy az új ministereket gyámolítani 
fogja, ha elődeik politikájától el nem távoznak, 
különben pedig ellenségek leend. A’ Paix is azt 
mondja, hogy az apr. ISki kabinet, ha Perrier con- 
servativ elveinél marad, ellenségeskedéstől, sőt 
rósz akarattól sem félhet. A’ Journal de Paris leg
határozottabban szól, állítván, hogy Mólé minis- 
teriuma sem a’ többségnél, sem az oppositiónál nem 
talál sympathiára ’s gyámolításra. E’ gáncsban an
nak bizonyságát látja a’ Temps, hogy a’ kabinet 
visszatorló terveket nem forral. A’ Courrier Fran
cois olly combinatiónak tekinti e’ ministeriumot, 
melly se változást, se rendszert, se eszmét nem 
képez-elő; olly kabinetet létesítettek, melly annyi, 
mint semmi. A’ National Abbé Sieyesnek az 1789 
jun. 20ki nevezetes ülés után tett eme nyilatkozá
sát alkalmazza az új kabinetre: „Ma is a’ vagyunk,

a’ mi tegnap voltunk.“ A’ Messager szerint a’ mfr 
nisteri probléma az új kabinet által nincs megfejt* 
v e , hanem csak fel van függesztve.

Dupin Károly báró, nevezetes statistica irő , 
tanításain, a’ conservatoriumban, történeti átnéze- 
tét közié Anglia, Skóczia, Schweiz és Francziaor* 
szág takarék-pénztárainak , ’s fontosán értekezett be* 
folyásukról a’ dolgozó néposztályokra, miből rövi
den ezeket említjük: „A’ franczia takarék-pénztárak* 
ban 1833ban 13 millió, 1836ban pedig már 32 mil
lió francnál is több volt. És így a’ takarék-pénztá
rak mpgczáfolhatlan bizonyságai a’ dolgozó néposz
tályok növekedő jólétének. Az új törvény szerint, 
a’ takarék-pénztárakba adandó pénzek már nem a’ 
statuskincstárba, hanem a’ köz depositumok ’s cau- 
tiók pénztárába tétetnek,'m elly egyik ága a’ sta- 

i tuskincstár igazgatásának, ’s a’ tiszt\iselők cautióit, 
perlekedő felek és kiskorúak pénzeit vcszi-át, és 
a’ k irály, kamarák, ’s egész nemzet kezessége alatt 
igazgatja; a’ pénzek csak biztos és évenkint bizo
nyos nyereséget hozó munkálatokra fordítatnak, 
’s száztól négy kamattal költsön is adatnak. A’ 
restauratio 12 éve alatt öszvesen 13 millió vólt a’ 
takarék-pénztárakban, az utolsó 7 év alatt 87 mil
lió járult hozzá. E’ tetemes summa nem csak pénz
beli értékénél fogva, hanem erkölcsi tekintetben is 
becses gazdagság ; mert a’ dolgozó néposzfályok 
arcz-verejtéke, az önuralkodás, mérséklet erénye, 
a’ mulatság ’s tobzódás vágya, és a’ könnyen hi- 
vés, csalás, lopás veszélyeitől való óvakodás által 
szereztetett. A1 takarék-pénztárak nélkül e’ summá
nak egy része elszórva heverne, mert 100 francnál 
kisebb summát haszonnal hitelezni nem igen lehet, 
’s a’ biztos hitelezés óvakodást, formaságot kiván , 
mi a’ dolgozó néposztályok előtt ismeretlen, ’s idő- 
vesztést , költséget okoz nekik. A1 takarék-pénztá
rak a' legkisebb summáknak haszonnal leendő hite
lezését is lehetővé teszik, a’ futkosástól, költeke
zéstől megmentik a’dolgozó néposztályokat, ’s pén
züket, felmondás és várakozás nélkül, akkor szol
gáltatják-vissza, mikor kívánják.“

A’ Journal de Paris szerint Orleans hg. jöven
dőbeli hitvese, annyának kíséretében fog a’ határ
szélekig menni, ’s a’ franczia földön Orleans hg. 
személyesen fogadandja őket.

A’ Moniteur apr. 2 I kén tudósítást közöl a’ ki
rálynak ’s királynénak, kik a’ thrónteremben a’ 
k. famíliával együtt valónak jelen, a’ pair- és kö
vetkamarák választványa által, Orleans hg. házas
sága végett történt iidvezléséről. Dupin úr, ki
fejezvén a’ követkamarának örömérzetét e’ fontos 
eset felett, melly a’ statusra nézve nagy szerencse, 
mivel biztosítja a’ dynastiának fenállását, mellyro 
Francziaország jogainak ’s szabadságainak védelme-
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lését bízta, többek közt így nyilatkozott: „Az ifjú, 
derék és szabadéi mü koronahg. látta a' júliusi re- 
volutio végrehajtását, megismerte annak ellenáll- 
katlan erejét, méltánylotta mérsékletét, áttekinté 
valódi szellemét. Tapasztalta Felségedtől, miként 
tudja egy honát szerető király a’ nemzeti érdeke
ket igazgatni, a’ törvényeket tisztelni, a’ közren
det, élte veszélyével is , védelmezni, ’s a’ pártok 
zabolátlanságának közepette a’ hidegvérüséget, jó
ságot és kegyelmet megtartani, mellyeknek idő
vel minden szíveket egyesíteni kell.“  Miután er
re a’ király válaszolt, Orleans hghez így szólt Du- 
pin úr: ,,A’ nő, kit a’ hg.szíve választott, nálunk 
jó fogadtatásra találand. Olly néphez jő ő , kinek 
vonzalmas charakterét e’ maxima bélyegzi: „Sze
retni fogom azt,  ki engem szeret.“ Orleans hgné 
franczia nő leend; felfogandja ő századunkat ’s 
nemzetünket; szokásainkal, mellyek egészen távol 
vannak a’ régi udvarok sötét komolyságától, majd 
megesmerkedik; csak imádandó királynénkra te
kintsen. tapasztalni fogja, milly nagy hatalma van 
a’ nyájasságnak, a1 nélkül hogy a’ valódi méltósá
gon legkisebb csorbát ejtene.“ Orleans hg. feleié, 
hogy a' kamara sympathiája megerősíti őt szándé
kában, miként kötelességeit teljesíteni, ’s magát 
attyához, Franczia<>rszághoz és a' hgasszonyhoz, 
kivel kötendő házasságát szerencséjének tartja , 
méltóvá tenni igyekszik.

HOLLANDIA.
A’ hollandi tudományos, literatúrai és mivé- 

ffieti intézet negyedik osztálya Buchler urat Amster
damból , Mazel és Reijers uu Haagából rendes ta
gokká,  Cornelius urat Münchenből, F. Rauch u. 
Berlinből, Wilkie u. Londonból, külföldi tagokká 
választotta, *s oíválasztatásukat király 0  Felsége 
is mart. iőkén költ kabineti rendelete által mege
rősítette. Levelező tagokká választattak Godefroy 
Hamburgból, Gyselaar Lcydenbő!, Martens van 
Sevenltoven Ufr» elitből , és Schmidt Dpdrcchtből.

Woerde >bői írják, hogy a’ híres Polari Con
stant, ki most fenyitékházban lakói bűnéért, kör- 
nyületcs elbeszélését készül kiadni Briisselben, 
l829ben, az Orani Lg. palotájában, általa elköv e
tett gyémánt-lopásnak.

NÉMETORSZÁG.
Berlinben , a’ jelen téli félévben van 1696 ta

nuló, Münchenben 1320, Göttingában S23, Bo
roszlóban 76S, Bonnban 701, Tübingában 664, 
Würzburgban 461,  Heidelbergben 456, Jenában 
419, Kidben 263.

München, apr. 20kán. Gerstner úr, a’ st. pe- 
tersburgi vasút érdemes építője, Németországban 
utazván, nehány nap itt mulatott, ’s megszemlélte 
nevezetességeinket, nagy építményeinket és művé

szeti műhelyeinket. Különös érdekkel nézte a’ de
rék munkájiról Oroszországban is ismeretes erómí- 
vészünknek , Értei úrnak műhelyét, melly őt egé
szen kielégítő. Ide jöttének czélja azon vasút, melly 
innen Augsburg felé fog építtetni, és a’ mellyet ő , 
a’ köz lapokban megjelent tudósítások után, már 
legalább egy részben felépítettnek vélt; azonban 
csalatkozott, mert az építés ugyan már legfelsőbb 
jóváhagyást nyert, a’ vonal kiméretett, ’s a’ költ
ség kiszámítatott, de a’ terv még távol van a’ lé
tesítéstől.

A’ burkus statusujság Berlinből apr. 20dikán 
ezt írja: Tegnap délutáni 3 j  órakor, rövid ideig 
tartott betegség u tán , életének 70ik évében meg
holt Ancillon ú r, titkos status - és kabineti minis
te r, a’ külső ügyek ministeriumának fője, neveze
tes statusférfi, philosophus és publicista. Benne a’ 
status és tudomány igen érezhető ’s nehezen kipó
tolható veszteséget szenved.

Lipcse vidékén apr. 14ke körül olly nagy hó 
esett, hogy nehány nap a* főországutakon sem le
hetett járni, ’s az ottani vásárra indult szekerek 
többnyire mind elmaradtak.

Münchenben a’ követek kamarája apr. 25kén, 
108 szózattal 10 ellen, kérelmet határozott az 
iránt, hogy a’ lotteria lassanként töröltessék-el, 
és ebből eredendő jövedelmi hijúny fedezésére al
kalmas törvényjav aslat terjesztessék a’ karok elibe. 

GÖRÖGORSZÁG.
Athénéi apr. 6ki levelek szerint a’ földrengés, 

melly mart. 20kán Hydrában ’s más görög szigete
ken dúlt, Athénében is több nap éreztetett. Ilydrá- 
ban negyven ház összeomlott , mintegy ezerkétszáz 
megrongáltatok, egy asszony a’ romok alá temette
te k , két ember megsebesítetett. A’ földrengés, úgy 
látszik, Meihana vulkáni félszigetnél, Epidaurus 
mellett, kezdődött, Porosban, Spezziában tetemes 
károkat tőn, ’s a’ népet nagy rémülésbe hozta. Ó 
Felsége a’ kincstárból 15 ezer drachmát küldök 
Hydrába a’ szűkölködők gyámolítására.

SPANYOLORSZÁG.
Madridban apr. 9ki tudósítás szerint, igen be

szélnek a’ kormány pénz eránti alkudozásáról, 
mellybe Cuba sziget is befoglaltatik. A’ cortes e’ 
nap az alkotvány lóik czikkelyét vitatta, miként 
a’ királynak a’ senatorokat a’ cortcsválasztók által 
beadott jeleltek közűi kell választania.

Pauból írják, hogy Zariategui generál apr. 7- 
kén 5 zászlóallyal az Ulzama völgybe indult, egy 
szállítmányt elfogandó, melly St. Jean Pied de 
Portból az említett napon indítatott-el, 230 ezer 
francból, marha-nyájakból á ll, ’s Roncesvallesben 
a’ franczia segédseregnek egy zászlóallya által yé-
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tetik-át. Irribarren a’ Hasían \ ölgyct elfoglalni szán
dékozik, hol egy carlista zászlóallytól annyi kato
na megszökött, hogy D. Carlos biztosokat küldött 
a’ szökevények rokonainak, mint kezeseknek elfo
gására. D. Sebastian infant halálos büntetést szabott 
azokra, kik apr. 6kán túl Pamplonába eleséget 
visznek; Irribarren viszont azokat parancsolá elfog
ni , kik Esteilába szálltnak eleséget.

Madridi apr. 12ki tudósítások szerint a’ cortes 
elfogadta az alkotványterv 15ik czikkelyét, mi
ként a ’ senatorokat a3 választók által kijelelt sze
mélyek közül tartozik választani a’ király. Némclly 
követek ellenzék e’ czikkelyt, korlátlan jogot akar
ván adni a’ thrónnak a’ senatorok kinevezésében, 
de elhallgattak, miután a" ministeri elnök a’ királya- 
né nevében azt nyilatkoztatá, hogy sem a1 fhrón- 
hoz sem a’ nemzethez nem illenék, ha a’ korona 
szabadon nevezné-ki a’ senatorokat, ’s 0  Felsége 
az alkotvány által engedett többi jogok által eléggé 
biztosítva látja a’ thrónt. Az apr. 11 ki ülésben 27 
követ aláírásával, illy indítvány adatott-elő: „Kér
jük a’ cortest, nyilatkoztassa-ki, hogy előtte ked
vesek valának a’ szolgálatok, mellyeket a’ múlt 
augustusi esetekkor nevezett junták tettek.“  — For- 
cadcll ésEsperanza, kiket Hidalgo ezredes Orilme- 
lában kétszerié nagyobb sereggel vett-köriil, az ő 
hibája miatt kimenekedtek, miért az ezredes Ali- 
cantéban hadi törvényszék ebbe állítatott, katoná- 
ji pedig rablásnak adták magukat, ’s a’ nemzeti 
őrségnek kellett elb nők állni. Nogueras generál 
stir. 6kán Forradellel Siete Aguasban csatázott; 
il ryanakkor Buil generál Serradort kiverte Yillare- 
alból.

A’ Journal des Débats bayonnei apr. 15ki le
vél után írja , hogy Saragossában a’ pórnép fellá
zadt, sok embert meggyilkolt, sok házat kirablolt, 
’s mindent feldulással fenyegetett. A’ nemzeti őrség 
kéntelen volt vele alkudozásba ereszkedni, minek 
következésében 20 személyből álló ideigleni junta 
neveztetett, mellyben holmi mészáros, szabó, ko
vács volt a’ főszónok. A’ lázadók azt kívánták, 
hogy a’ szerzetesek jószágai ne adassanak-e!, ha
nem a’ kikoltözöttek vagyona fog!alíassék-le, és a’ 
nemzeti őrség tisztjei újonnan választassanak. Cab
rera Valencia megrobanásához készült; Hidalgo fel- 
z n lült osztályából 1200 legény Cahrcrához ment
á t.— Bayonnei apr. löki levél szerint nem éppen 
oll}' nagy volt a’ saragossai lázadás, mint a’ fen
tebbi levőiben íratott, ’s csak a’ hír szolgáltatott rá 
alkalmat, mikéntTcna carlista vezér egy christino 
osztáh t szétvert

. - A’ carlisták, mint baj'onnei apr. 17ki levelek 
jelentik, igen készülnek Amezaganyátvisszafoglal 
ni. Seregeik mind új ruhákat kaptak, mel

lnek múlt hónapban, tetemes summákkal együtt, 
Hollandból küldettek számukra. Az Ebrón túlme- 
nendő tábor már majd készen van az indulásra, ’s 
5 zászlóailyból és 800 lóból fog állani. A’ múlt évi 
esetek Gomezzel alkalmasint ismét előjőnek.

Parisból perpignani apr. 17ki tudósítások után 
írják , hogy Valencia tartományban egy ifjú em
ber parancsnoksága alatt, öt független önkéntes csa
pat szer késztetett, mellyek mindenféle kies jpongá- 
sokat köveinek-el. Nogueras és Alvarez sietve visz- 
szaparancsoltattak Castiliába és alsó Arragoniába. 
Barcelonában apr. lökén lázadás kiütésétől féltek; 
mindenütt lazító iratok voltak kiraggatva.

A M ER IK A
Uj-yorki mart l l k i  lapok, mellyekkel Penn

sylvania postahajó apr. 13kán érkezett Liverpool
ba, írják az új praesidensnek, van Burennek, a1 
washingtoni capitoliumban, mart. 4dikén, pompa 
nélkül, egyszerű komoly méltósággal történt beik
tatását. Jackson, végbúcsujában inti polgártársait 
az alkotvány ban a’ demokratiai elvnek folyvásti 
kifejlesztésére, a’ pénz-aristokratia törekvéseinek 
gátlására és a’ bankok iránt követett rendszerének 
fentartására. „Az én pályám, így végzi búcsúját, 
végéhez közelgőt. Hanyatlott korom ’s gyönge 
egészségem emlékeztetnek, hogy az emberi esemé
nyek színhelyéről nem sokára lelépek, ’s a’ földi dol
gok viszontagságait többé érezni nem fogom Há
lát adok istennek, hogy a’ szabadság honában élr 
nem ’s halnom engedett, ésolly szí vet adott, mell}' 
honomat fiúi szeretettel szerette. Erántanii hosszú 
és ingadozatlan barátságtokért bálával eltelve mon
dok nektek utolsó szíves istenhozzádat.“ Van Bu
ren , beiktatási beszédében, elődének politikáját 
híven követni ígéré. A1 congressus elismerte Texas 
függetlenségét; Jackson generál, az egyesült statu
sok részéről, ügyvivőt nevezett oda , ’s a’ beikta
tási ünnepélyen Wharton ezredes, texasi követ, ti- 
toknokával, Wolf ezredessel együtt, hivatalos tu
lajdonságában jelent-meg a’ diplomatái karral.

Északaniprikai lapok mart. közepéről írják , 
hogy van Buren ú r, a’ senatus egyetértésével Joel 
B. Prinsctt urat hadi titoknokká, H. Wheaton urat 
berlini követté, William II, Haywood urat brüs- 
seli , Allee Labranche urat pedig texasi ügyvivők
ké nevezte, és így Texas függetlensége el van is
merve. Bell úr a’ képviselők házán keresztülvitte 
azon javaslatát, hogy a’ kincstár feleslege 183Sjan. 
Íjén is a’ statusok közt osztassék-el.

Angol lapok Buenos-ayresből fan. I7kéról ír
ják , hogy e’ tartomány 1837ki költségei, a’ kép
viselők ebbe terjesztett budget szerint 18 millió 
315,124 dollárt, jövedelmei 12 mii. dollárt tesz
nek, és így' a’ hijány' 6 milliónál több, ’s ennek
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és a’ tetemes adósságoknak fedezésére 17 milliónyi 
belföldi költsön felvétele javasoltatik.

Taney ú r, főbíró, eskette-meg az új praesi- 
denst, van Buren Mártont, ki ezután tiszta’s erős 
hangon következő beiktató beszédet olv asá-el: „Pol
gártársak ! Az elődeim által megtartott szokás a’ 
kötelességet tűzi elömbe, mellyel én örömmel tel
jesítek , hogy hivatalom első ünnepies tettét azon 
elvek előadásán, mellyek által hivatalom gyakorlá
sában vezéreltetni fogok, és e’ fontos ’s feleletes 
hivatal felvállalásakor! érzeteimnek kifejezésén 
kezdjem. Az ő példájokat utánozva, nyomdokát 
követem a’ híres férfiaknak, kiket a más országok 
évkönyveiben feljegyzettek közűi egy sem múl-fe- 
liil , minek hivése a’ mi büszkeségünk. Ezek közt 
látjuk a’ respublika legelső ’s legerősebb oszlopait, 
kiktől nemzeti függetlenségünk legelőször kinyilat
koztatott, azt, k ié ’ függetlenség megalapítását leg
inkább elősegítő a’ csatamezén, és azokat, kiknek 
átható szelleme ’s honszeretete teremtő, javitá s 
tökéletesítő a’ megbecsűlhetlen intézvényeket, mel
lyek alatt élünk. Ha ezen férfiak, kiknek helyét 
most én foglalom-el, a* hon bizodalmának legfőbb 
bizonysága eránti hálaérzettől, és e'bajos és magas 
híva'ás kötelességeinek illő teljesítésére elégtefen- 
ségök öntudatától magukat leveretve érzék , men
nyivel inkább el kell fogodnia ezen érzetektől olly 
férfinak, mint én , ki a’ kegyre ’s kimélletíekdly 
igényt nem formálhatok, mint amazok. Elődimnek 
eg)ike sem volt az esetben, mellyben én vagyok, 
mert az én születésemkor már elvégződön a1 revo- 
lutio, melly nekünk nemzeti életet adott, és mi
dőn e’ nevezetes történetre hálás tisztelettel tekin
tek,  egyszersmind azt is érzem, hogy én később 
korba tartozom, ’s nincs jogom várni, hogy tettei
met éppen olly jósággal ’s kímélettel fontolják hon
társaim. E ’ gondolatok olly érezhetőleg tódulnak- 
fel bennem, hogy e’ pályára lépni nem merészlék, 
ha számot nem tartottam volna azoknak nemes szí
vű gyámolítására, kik a’ kormányzás különféle 
ágaiban velem egyesiilendnek ; ha rendíthetlcn bi
zodalmát nem helyzettem volna honszeretetébe, ér
telmébe ’s jóságába azon népnek, melly még soha 
sem hagyta-el az ő ügyéért igazán dolgozó status- 
szolgát, és ha különösen alázatos reménnyel nem 
bízom vala a’ mindig éber és jótékony gondvise
lés segedelméhez. Hálátlanság volna , ha e’ bizoda- 
lom és vigasztalás forrásaihoz mostani szerencsés 
helyzetünket hozzá nem számlálnám. Még ugyan 
nem menekedtiink-meg egészen a’ belső nyugal
munkat háborító ’s kívülről fenyegető bizonytalan
ságoktól , de abban, mi egy népet naggyá, szeren
cséssé tehet, utólérhetlenek vagyunk. Kívül tisz- 
teltetünk, ’s minden nemzettel — egyet' is alig

véve-ki — barátságban élünk. Itthon, kormányunk 
csendesen de sikerrel teljesítvén a’ politikai intéz
vén} ek egyetlen törvényes czélját, melly abban áll, 
hogy a’ legtágasabb körben boldogítva hassanak, 
olly egyesítését tiintetjük-clő az emberi jólétnek, 
millyet sehol másutt nem találhatni. Milly paran
csoló kötelessége tehát az mindegyik polgárnak ma
ga hatáskörében — leg)cn az szűk vagy tág — 
hogy ez egyetlen szerencsés állapotnak állandó fen- 
tartásán ereje szerint igyekezzék ! A’ történet ’s ta
pasztalás minden tanít mányai hasztalanok lennének 
ránk nézve, ha csupán a’ saját hasznokra akarnánk 
támaszkodni, mell}eket történetesen bírunk. Hely
zet , éghajlat, a’ gazdag források, mell} eket a’ ter
mészet nekünk bókezíileg osztott, sőt nemzetünk 
átható értelme ’s magas Charaktere is semmit sem 
használnának nekünk, ha politikai intézvén} einket, 
mellyek olly bölcsen, ’s az áldásokat, mell}ék
nek örvendünk, biztosítható vagy csonkítható min
den körny ideiekre nézve vigyázattal készítettek , 
szentül fentartani elmulasztanék. Alkotványunk 
mélyen gondolkozó teremtőji honunknak azon álla
pothoz, mellyben azt találták, alkalmazott törvé
nyeket adtak. StaUis-és hazafiúi szemmel vizsgálód
ván , megismerték a’ hirtelen *s csudálatosán felvi- 
rágzandó jólét minden forrásait; de arra is fig}cí
meztek , Jiogy e’ nagy ország különböző részeiben 
a’ különféle szokások, vélemények, intézvények 
mély gyökereket vertek. Külön felsőségek állottak 
még fen , inellyeknek őszinte egyetértése az egész
nek jólétére nézve lényegesen szükséges volt. Né- 
mellyek érdekei, legalább bizonyos határok köz t, 
lényegesen különböztek, ’s rósz czélokra könnyen 
használíathatának ; különböztek nagyságuk, népes
ségűk , gazdagságuk, valódi ’s remélhető segédfor
rásaik , hatalmuk, iparuk , ’s termeszjtményeik cha- 
rakterére nézve, és némely ekben olly intézvények 
léteztek, mell} ek oktalanul rontatván-Ie, az egész
nek harmóniáját megzavarhaták. Mind e’ környü- 
letek gondosan megfontoltattak, ’s az új kormány 
alapjai a’ kölísönös engedmények és illő egyezés 
elveire állítattak. A’ kisebb statusokimk a’ többiek 
hatalma eránti féltékenysége a’ képviselőség által 
csiíapítatott-le, melly behozatalakor aránytalan volt, 
’s úgy is kell mindörökké maradnia. A’ természetes 
félelem, miként az egyetemes törvényhozásnak tág 
köre oktalanul korlátozhatná a’ különös érdekeket, 
a’ szövetségi tiszthatóságnak pontosan kitűzött ha
tárok által hárítatott-el, ’s a’ népnél és statusoknál 
csonkításán meghagyatott a’ legfőbb hatalom egy 
valódi respublika belső igazgatásának körébe tarto
zó minden tárgyak felett, azokat kivéve, mellyek 
az egész szöv etség koréba tartoznak szükségeské
pen, vagy annak, mint egyes testületnek, a’ világ
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iwmwteiv«! való közlekedését illetik. Az idő igaz- 
iá ezen előrevigyázó gondoskodást. Pél század inuk
é i, ’s rendkívüli esetek történtek benne, mellyek 
másutt szokatlan kö vetkezéseket vontak maguk után, 
de intézvényeinket nem érintő ártalmasai!. Egy kis 
testületből számmal ’s erővel hatalmas néppé emel
kedtünk, de nagyobbtilásunkal együtt haladtak-elő 
az_ illendőség elvei; nálunk a’ legcsekélyebb ember 
polgári ’s vallási jogai is lélekismeretesen védelmez- 
tetnek most is , és ámbár népünk vitézsége ’s bá
torsága minden idegen hatalomtól való félelmet tá
vol tart tőlünk , de azért soha sem felejteté-el ve
lünk azt, a’ mi igazságos. Kereskedésünk a’ legtá
volabb nemzetekig elterjedt; termesztményink be
cse sőt neme is nagyon megváltozott; az ország kü
lönböző részeinek viszonyos gazdagságában ’s se
gédforrásaiban nagy különbség mutatkozott, ’s ta
nácsunkban és tetteinkben mindenkor a’ fenálló 
egyezmények eránti költsönös tisztidet szelleme 
uralkodott. A’ tapasztalás megtanított bennünket a’ 
hasznos igazságra: hogy a’ feltételeden és tánfürít- 
hatlan ragaszkodás az elvekhez, mellyekből kiin
dultunk, szerencsésen visz-keresztűl a’ környületek 
minden összeütközésein és az idő folyamától elvái- 
hatlan viszontagságokon. Nagy vállalatunk sikere 
már magában is nagy okot szolgáltat hálára azon 
szerencseért és megczáfolhatlan példáért, mcllyet 
nekünk adót. De nekem, polgártársak, midőn a’ 
jövendőbe forró könyörgéssel ’s bizodaimas remén
nyel nézek, e' visszatekintés még belsőbb örömre 
ad okot. A’ hittel hatja-meg keblemet, hogy intéz- 
vénycink fenállása önmagunktól függ; hogy hafen- 
t irtjuk az elveket, mellyekre e/.en intézvények ala- 
pítattak, jótéteményeiket megszámlálhatlan nemze
dékig fogják kiterjeszteni, és hogy Amerika minden 
emberbarátnak bizonyságul szolgálatid arra, hogy 
okosan szerkesztett népszerű kormány e rő ’s tartós
ság elemei nélkül nem szűkölködik. Ötven év előtt 
hamar elenyésztét jövendölték kormányunknak. A’ 
felbomlásnak titkos és elhárít hat lan okait akarák ben
ne a’ bölcsek és jók is feltalálni, és nem csak barátság
talan , haszonleső theoretikusok jósiák nekünk az 
előbbi respublikák sorsát, hanem némelly igaz ha
zafinak aggodalmai is felüliruilták reményeit. Te
kintsetek e’ jóslatokra, ’s lássátok, miként minden 
tekintetben alaptalanoknak mutatkozának. A’ revo- 
lutiói liarcz alatt egy tökélletlen próbatétel annak 
bizonysága gyanánt vétetett, hogy a’ nép nem fog
ja bírni a’ már is szerfeletti statusadósság és a’ szük
séges kormányi költségek fizetését. Két háboni köl
tségei morgás nélkül, sőt példátlan örömmel fizet-

tettek-ki. Nines többé kétség, hogy mtézvényink 
fentartasara, becsületünk ’s jólétünk megőrzésére 
minden teher önként elviseltetik. Megmutatta a’ 
tapasztalás, hogy illy czélra szükség esetében adóz
ni , a ’ nép jó akaratja felülmúlta képvis-tdőjinek bi
zodalmát. Az új kormány első korában, midón az 
első praesidens lisztelet-ébresztő befolyását, hason- 
Hibátlan érdemeit mindenki elismerte, közönsége
sen oily ériét uralkodott, hogy egyedül az ő cha- 
rakterének súlya tarthatja-Ös^ze kormányunk egy
mással ellenkező elemeit, ’s óvhatja-meg a’ versen
gő pártok megsértéseitől Az ő halála óta 40 év 
folyt-le. A’ párt-bőszüitség gyakran legfőbb fokra 
hágott; a’ nép ereje ’s bátorsága sokszor kemény 
próbára tétetett; de rendszerünk, mindezek által 
tisztítatván, ’s becsében növekedvén, mindig győ
zedelmeskedett, és most is megtartja a’ szabad ’s 
félelmeden, de testvéri érzelemmel vegyült vita
tás szellemét. Néha ugyan a’ hevesen fellobhanó koz 
érzet, melly a’törvényszékek rendes folyamát meg
előzte, vagy a’ kívánság egy czél elérésére iránt, melly 
a’fenálló törvények által gonosznak nem bélyegezte
tek , oily módon mutatkozott, melly a’szabad kor
mány barátját búsította, annak reményeit pedig élesz
tette , ki e’ kormány leromlását óhajtotta; de illy ese
tek honunkban nem voltak oily gyakoriak, mint más 
hasonlóan népes országokban: és méltán rem-’het- 
nfj 'ho^y az értelmesség terjedésével mindig keve- 
sedni ’s erőszakosságukból veszteni fognak. Polgár
társaink honszeretetének ’s józan eszének idővel 
bizonyosan illy eredménye Iccnd, mert törvényte
len hatalom igén} lése nem csak a’ törvény felségét 
sértvén-meg, hanem a’ nép szabadságának csonkí
tására is ürügyül szolgálván, a’ népnek legközeleb
bi ’s lényeges érdekében ál l , a’ társasági rend nagy 
határköveit és az alkot vány i ’s törvényes intézke
dések sértetlenségét, mellyeket önmaga adott ma
gának, mindenkor fentartani íntézvényeink alkal
matlanoknak mondattak a’ háborúra , melíyet egy 
ország sem képes mindörökké elkerülni, ’s ez ba
nkjaikra nézve aggodalom, ellenségeikre nézve pe
dig remény forrása lön. A* cselekvést nem ismerek 
olly gyorsnak, mint más szerkezetű országokban, 
de azt nem látták, mi sokkal fontosabb, hogy ná
lunk a’ háború soha sem lehet személyes vagy nem 
feleletes akarat következése, hanem mindjga’szen
vedett illetlenségérti elégtétel rendszabálya, mclly- 
hez önként nyúlnak azok, kiknek a’ szükséges ál
dozatokat viselniük kell, és így a’ kiknek szemé
lyes érdekük van a’ csatában, ’s energiájok a’ le
győzendő nehézségekkel arányban áll. {folyt* &őv.)

Kiadja K u 11 s á r A. — Szerkezted G a I v á cs y. Zöldkertutcza 4 9 8  sz.
Nyomtatja T r  a t t n e r - K á r  o l y  Urak’ útezája 6 12 szám alatt.



36. szám Pest HIRDETÉSEK. máj. 3kán 5

Möller könyvkereskedésében
Pesten , az úri - utcza k e z d e t e n ,a’ Serviták átcllenc-

ben több más magyar ujmunkán kiviül, még következő legújabb 
könyvek is találtatnak, (árok pengő pénzben) u. ni.

K ö s h a s z  n u  E s m e r e t e k  T á r a .  A’ Conversations-Lexicon szerint Magyarországra al
kalmaztatva. Pesten. 12 kötet, kötetlen á2 for. Fűzve 13 for. 12 kr.

A z  I s t e n  l e g t i s z t á b b  s z e r e t e t  a z  é n  i m á d s á g o m  é s  e l m é l k e d é s e m *  Eckarts*  
hausen udv. Tanácsos u tán  H elm eczy. Második megújított ’s bővített kiadás. Pesten. 
Szép rézképpel, 12ed rétben nyomtató papiroson, 294 lap, kötetlen árultatik 48 k r . — 
Találtatik a’ tulajdonosnál, ezen könyv olcsóbb és igen csinos bőr kötésben, arany met
széssel , aczél és megaranyozott záracskával szépen felékesitve. A’ könyv’ külsőjéhez 
képest az ára is különféle 1 for. 48 krtól 10 frtig.

f  á z o l a t o k . I r ta  Jó sika . Kolozsvárit,. 1835. 1 for. 10 kr»
M anuale P rocura torum  et Causantium. Editio 2da. Pestini, 1835. Comp. 1* for. 6 kr.
O l v a s ó - k ö n y v  g y e r m e k e k  s z á m á r a .  Ir ta  Balogh Im re . 3 kőre metszett képpel. 

Borítékba kötve 40 kr.
H ajna l. H a za i Almanach  1832. Szerkeszti Garay. Pesten. Kötve 2 for. 24 kr. Selyem kö

tésben 2 for, 50 kr.
S z ó t a g o  l  á r ,  k é p e k k e l , vagy mi módon tanul meg a’ gyermek rövid idő alatt ’s egy

szersmind jó kedvvel olvasni^ 390 festett képpel. Csinos borítékba kötve 2 for. 30 kr.
E r d é l y i  P r é d i k á t o r i  T á r .  Szerkezteti Salamon. Kolozsvárit, 1836. 6dik füzet 1 for.

Uj k$nyvjelenté§.
Épen most jelent-meg ’s találtatik Pesten 

Eggenberger József könyvárosnál e’ cziniü köny
vecske: „Az onánbűn gyakorlásának szomorú 
következései és azon mód , melly által attól 
megszabadulhatni. Kiadta Lóstáiner Antal. Pest 
1837. Srétben csinos borítékba kötve 12 kr p. 
pénzben.“ Minél gonoszabb e’ métej az emberi 
nép közt, annál kivánatosb hogy e’ hasznos 
könyvecske számos olvasókra találjon. (3);

(3) Figyelmeztetés. Folyó hó’ vó-
gén hagyja el a’ sajtót alólirt’

Utazási rajzainalr
első része. Kéretnek az aláírókat gyűjtő urak 
ne terheltessenek mentül előbb beküldeni a’ két 
rész’ egy-egy példányáért négy húszasra menő 
járulatot az aláírásért, im lly e’ hó’ utolsó nap» 
javai megszűnik. Az első rész’ bolti ára borí
tékba füz\e 1 for. 10 kr. lészen pengő pénzben, 
’á találtatna fog : Eperjesen Benczúr és Schmid 
Prof.; Kolosvárott Barra Gábor. „ Tilsch és fia; 

E U iy fé le sz te n d ő . 1837.

Pesten Heckenaszt Gusztáv könyváros uraknál. 
Az aláíró urak’ nevei ki fognak nyomatni. — 
Mindjárt az első’ szétküldése után a’ második 
rész is sajtó alá jövend, ugy , hogy ez is elké
szülhessen jövő Junius’ végéig , ámbár az első
nél mintegy öt Ívvel bővebb fog lenni.

Azon szives részvét, mellyel elmemive’ 
napfényre bocsátásában reményén felül gyám«- 
lítaték, lehetséges s kedves vállalattá tévé alól- 
írtnak , utazási rajzait nem sokára egy harma
dik, talán negyedik résszel is bővítni. Kassán, 
April’ 17kén 1832;

H rabow szky Dávid. (3)

(2) Iffenyköliárítók,
mellyeket nálam. már. többen készíttettek , 's 
azoknak czélirányosságát teljes megelégedéssel 
kinyilatkoztatták, mindennemű épületekre igen 
illendő, áron készítetnek ábalam

fie isz  Lőrincz által', 
az urbutezában’ báró Brüdern házban. (3)

f i )  Pesten a’ Therezia városban, király- 
utczában COI. szám alatt,, ezelőtt a’ felhadnagy
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Schaffnerféle alapítván} ban, vannak számosb 
félvérü magyar- ,  lengyel-, ruszint pedig an
gol fajú hibátlan hámos- és paripa lovak min
den órán eladandók; iiem különben egy sere
gély  - s zü rk e , te levérü  16 m arkos m én ; és 
egy se té t p e j , félvérü  15 m arok és 3 hüvelyk  
magos, öt éves m én , szabad kézből mindenko
ron eladandó vagy kicserélendő, (3^

( l)  Eladó nemesített b irkák .
Ns Komárom vármegyében helyheztetett Szénát 
m ajorban  (Tatától két órányira) szá z  öreg 
hastól, — öt ven fiat lan nemesitett nagyobb fa
jú  birka  szabad kézből eladó. Költ Szendén, 
April’ Íjén 1837* M ichelier Jakab. (3)

( 1 )  Á r v e r e s .  A’ séllyei kegyes ala
pítványi uradalmak kerülelbéli kormánysó hi
vatala részéről hirül adatik, hogy a’ csalóközi 
utón fekvő \  sessiónyi földekkel, elegendő la
kás és vendég szobával, pinczékkel, istállóval 
és kuttal ellátott, tettes Pozsony vármegyében 
kebelezett uradalmi pereríi korcsma — és Sellye 
mezővárosában tartatni szokott országos- és héti 
vásárok’ jövedelme folyó évi junius Isőtől hat 
egymásután következő esztendőre , folyó évi 
május iökán délelőtti órákban, a’ séllyei prae- 
fectorális irószobában tartandó nyilvános ár\e- 
rés utján haszonbérbe fognak kiadatni. — Min
den bérleni kivánkozók elegendő bánatpénzzel 
ellátva,. a’ kitett időre, napra ’s helyre ezennel 
hivatalosok. (3)

(2) Eredeti spanyol kosok el
adásáról való jelentés. Megczáfolhatat-
lan tapasztalásokon épült valóság az, hogy az 
eredeti faj állatok nemes tulajdonságaiknak a’ 
megnemesitendő állatokkal nagyobb irányban 
való közlésére sokkal nagyobb erővel bírnak a' 
csupán megnemesírett állatoknál , mdlyeknek 
olly erős typnsok nincsen, s hogy ugyan ezen 
okból az olly gyakori elfajzások származnak.

Tekintetes Arad vármegyében fekvő Szaká
csi uradalom bir egy hasonló 180idik esztendő
ben Theresienfelrli gazdasági Tanácsnok Petri 
ur által Spanyolországban megvett ’s Theresien- 
feldre Ausztriába hozott, onnét pedig Szakácsi 
és Madrizestyei Nikolits Kyro nemes Arad vár
megyei Táhlabiró ur mint a’ Szakácsi urada
lom’ birtokosa által Szakácsra szállított merinos 
nyájat, melly magát gyapjának mind finomsága, 
mind pedig nagy mennyisége tekintetéből igen 
külümbözteti Ezen eredeti spanyol nyájból mos

tantól fogva egész September hónapig több ne
vezetes kosok eladhatók. Az ára az első clas- 
sisu electa kosokra nézve 20, a’ második elás- 
sisuakra 15, a’ harmadik ciassisnakra nézve pe 
dig 10 ezüst forintokban azon feljegyzéssel meg 
vagyon állapítva, hogy minden esztendei első 
Januariustól kezdve, Június végéig minden el
ső classisu kostól 6 , minden második classisu- 
tól 5, minden harmadik classisutól pedig 4 ezüst 
forintok gyap jokért való pó tlá s fejében  azon 
esetre fizetendők legyenek , ha az illető vevő 
urak a’ gyapjút az uradalomnak által nem en
gednék.

Venni szándékozók méltóztassanak tekin
tetes Arad vármegyében Butyin és Almáshoz ’s 
a’ Körösi hídhoz közel fekvő Szakácsi urada
lomhoz magokat tartani, ’s meggyőzettetve len
n i, hogy kívánságuknak tökéletesen megfelelő 
legjobb k<>ru í«ij kosokra szert teendenek. (3)

( 2 )  Hizott t i r ü  eladás. Déva-Vá*
nya és Körös-Ladány helységek közt fekvő két- 
halmi pusztán J'ekete K áro ly  haszonbérlőnél 
két száz darab hízott ürü van eladó, a’ vevők’ 
kedvökért korábban is megnyirethető. (3)

(3) JVlifithogy hazánkban itt ’s ott még
mindég mutatkozik görcsmirigyhez hasonló be
tegség, alulirt a’ suliguli savanyuvizet mint a’ 
görcsmirigy elleni hathatós szert különösen 
ajánlja. Ez ásvány-vizet, melly minden sava- 
nyuvizek között talán legtöbb szénsavanyt fog
lal magában, a’ keleti görcsmirigy idejekor Má- 
ramaros vmegye felső járásának lakosai, k ika  
forráshoz közei estek, ama járvány előjeíenke- 
zésénél már sikerrel használták. Mi által figyel
messé (étetvén az alulirt orvos, mind a’ f e j te 
gető, mind a’ valósággal kiütött cholera ellen 
több esetekben e’ víznek erős hatásáról győzó- 
dött-meg. Tulajdon hitvese is , e’ savan} in Íz
nek köszönheti megszabadulták Tisztán vagy 
borral vegyítve, szomjúságkor bőven, iható. 
Akár ó \ ó - ,  akár gyógyszerül használja pedig 
valaki e’ vizet , jó ha orvosi tanácshoz szabja 
magát. L is s ia k  András s k. máramarosi kam. 
orvos. (*)
t*énzfoly urnát : Pécs, api . 29kén: 5 petes sfaluskölelez. 

104| ; 4 petes 994» 3 petes 74 jf  ; 183ldiki status 
köles. 5674; petes bécsvárosi bankóköt. 66j.

Gabonaár: Pesten, máj. 2kán, váltótárasban: Tis/.ta- 
buza 934—80; kétszeres 60; rozs 52—J94; árpa 464; 
zab 3»—33* ; kukoricza 80—60-_________________

Budai lotteria: apr.. 29kén: 78. 25. 20. 22. 43. 
Bécsi lotteria: apr. 29kén: 42. 82. 69. 52. 87.
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M agyarország (kinevezés; zágrábi akadémia könyvtárának és pénzgyűjteményenek gyarapodása ; tudósítások Zcniplénybői , N B ányáróI, 
F ü re d rő l;  ’sa t.)  Nagybritannia (parlamenti ü lések; Melbourne lord nyila tkozása; T im es; manchesteri zavar; ’sat.) Francziaország (ka- 
marai ü lések ; algíri ü g y ;  Orleans hg. évjövedelme; ’sat.) Oroszország. China. Portugálba Spanyolország (hadi h írek ; ’sa t.) Am erika

(Van Buren beszédének vége ; ’sa t.) Németország.

MAGYARORSZÁG.
Ó cs. kir. Felsége apr. ldikén költ Iegfensóbb 

határozata szerént a’ zágrábi káptalannál megüre- 
sült két kanonokságra sellci plebánus P e n d e l  in 
I m r e ,  és csucserjei pleb. R o c h ic h  I g n á c z  
urakat méltóztatott nevezni.

A’ zágrábi akadémia könyvtárát közelébb gróf 
Oraskovich Elek úr 400 kötetből álló classikus mun
kákkal szaporította; Khu Károly gyalog ezredbeli 
kapitány úr pedig ugyanazon akadémia’ pénz-és 
régiség- gyűjteményét, melly már 3950 darabra 
növekedett, 103; Kermbotich József úr, Eszék 
városának főbírája 63 darab pénzzel gyarapították.

Hogy az egri püspökség azon püspökségek 
sorába tartozik, mellyeket Sz. István első kirá
lyunk alapított, kétségen kívülivé teszi IV. Béla 
királynak 1261 ben költ oklevele, mellyben az egri 
egyház régi jiisait erősíti-meg. E’ püspökségnek 
Magyarország’ már elsőbb királyai alatt nevezetes 
egyháza volt, melly a’ török hadban lerontatván, 
a’ püspöknek ’s káptalannak Egerbe visszatértével, 
1689ben új egyház építtetett. Gróf Eszterházy, 
utolsó egri püspök, egy pompás egyház’ építteté
sét vette czélba, de kegyes szándékában megelőzte 
a’ halál. Pyrker László egri patriarcha-érsek ő ex- 
ejára hagyatott tehát a’ fenséges munka kivitele. 
1831 martiusától fogva szakadatlanul folyt a’ re
mek mív’ építése Hild József pesti építőmester fel- 
ügyelése alatt; 1836ban kész lön a’ pompás egy
ház — ideilynek felszentelése leend f. évi május 
7dikén (nem 6dikán.) Nagy számú *nyes vendé
gek sereglenek most Egerbe mindenfelőlriil. Mél- 
tóságos Sztankovits János, ’s Ocskay Antal püs
pök urak; gróf Cziráky Antal országbíró, báró 
Eötvös Ignácz főiárnokmester; gr. Keglevich Gá
bor koronaőr ’s kam. elnök ő excjok szintén 
Egerbe utaztak, hogy a’ holnapi felszentelési pom
pán jelen legyenek.

S. A. Új h e ly  apr. 20d. A’ zemplényi kö
zönséget, ’s minden rendű 'lakosokat is köz örömre 
gerjesztette a’ tegnapi, felséges jó Fejedelmünk V- 
dik Ferdinand apostoli Királyunk születési napja; 
nevelte az ebben itt mindenkor tapasztalt buzgó 
részvételt azon kedvező körülmény, hogy a’ hús- j 

Első Félesziendó.

vétutánni törvény folyamatnak Zemplénben most 
tartott idejébe foglaltatván e’ minden igaz honfit 
örömre buzdító nap , alkalma volt a’ megyei tiszt
viselői Karnak Fejedelméhez tántoríthatlan hivsé- 
gét és ragaszkodását tettleg is bizonyítani. Ugyanis 
e honi nagy ünnepet illő tisztelettel ülni kívánván, 
ez nap sem gyűlés , sem törvényszékek nem tar
tattak ; hanem reggeli 9 órakor a’ tisztviselői k a r , 
’s számos tábla bírák dísz köntösbe öltözve az al- 
kormányt vivő alispán Szent-Ivány Károlynál egy
be gyűlve a’ r. cath. templomba egy testület
ben mentek, ’s ott hallván, az Ujhelyben szállásoló 
B. Gudelka ezredbeli hasonkép fényöltözetben ki
állított ’s a’ megye katonáinak század tisztelkedé- 
sei közben tartott nagy m isét, innen előbbi rendel 
a’ ref. vallásuak templomába m entek, a’ hol szintén 
az egyházi könyörgésekben, mellyeket a’ Pataki 
collegium éneklő ifjai díszesítettek, részt vévén, 
miután a’ betegeskedő Fenséges Főhg Nádor jobbu- 
lására is fohászokat bocsájtának az egek urához, 
a’ megye házába visszatértek. Mindezt követte a’ je 
lenlévő papi polgári, és katonai rendből álló mint
egy 80 személyre az alis?>án által adott fényes ebéd, 
hol a’ vendéglő alispán , Ó cs. kir. Felsége, felséges 
hitvese, az uralkodó Ház jólétére, ’s Fens. Nádorunk 
közösen óhajtott egészségbeli jobbulására a’ legbuz
góbb és fensőbb részvétel közben poharat em elt, 
melly ebbeli örömet a’ városbelieknek a’ számtalan 
mozsár-durrogások hirdették; a* Fenséges Nádor 
betegségéből eredt fájdalom miatt azonban az ebéd 
felett az ide érkezett hangászok nem muzsikáltak, ’s 
az e’ czélra már eleve kihirdetett tánczmulatság ez 
okból szintén nem tartatott; egyébiránt az emlí
tett század vitézeinek káplártól lefelé, továbbá min
den megyei katonának, ’s éjjeli őröknek fejenként 
|  font hús ’s egy iteze bor juttatott.

Nagybánya apr. 23d. Felséges Urunknak szü
letése napja ezen sz. kir. b. városban, a’ jobbágyi 
hódolatot áhitatos keresztényi felebaráti szeretettel 
öszvekapcsolólag, ünnepeltetett. Már az előest
vén, közelfekvő Kereszthegynek csúcsáról a’ mesz- 
sziségben késő éjeli órákig eldördülő mozsár dur
rogások hirdetők a’ közelítő napnak fenségét, melly- 
nek virradtával ismét a’ felfegyverkezett polgárság
nak dob \ ’s tábori, hason örvendező légrázkódtatá™
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soktól kísért zengedezési a’ nap örömére várakozó
kat sietőleg szóllíták azon helyre gyülekezni: hol 
a’ minden örömnek és vigasztalásnak mennyei osz- 
togatója a’ kéréseket meghallgatandó néz-le min
denekre, kik hozzá a’ haza' édes attyának javáért 
és boldogításáért fohászkodnak. — Legszebb rend
del seregeitek ide a' különböző, cs. kir. bányászi 
tanácsnok, és szeretve tisztelt főügyelnök Nagys. 
Hell János úrtól bocsátott hódoló, és hazafias kör
levél által öszvehívott bányász társaságoknak for
maruhás legényei, és munkásai. — A’ templomi 
áhitatosság, melly alatt a’ felfegyverkezet polgár
ság dícséres pontosággal tette a’ katonai tisztelke- 
d ést, ’s lövéseket, mind a’ két tek. városi, ’s bá
nyászi törvényhatóság, cs. kir. katonaság tagjai, 
és egyéb úri Rendek’ jelenlétük ben tartatván, arra 
következett a’ pénzverő-ház’ ékesített teremében 60 
személyre ebéd, hol a' nyájas és szíves, fentisztelt 
házigazdának felséges uralkodó párunkért, Magyar- 
ország’ Nádora forrón óhajtott felgyógyulásáért, és 
az isteni gondviselés által dicsőített egész habsburgi 
házért emelt hódoló poharai, rokon keblű érzemé- 
nyekkel fogadtattak. — Estvére a’ casinói egye
sület egyenesen ez ünnepre tánczmulatságot rende
zett , melly alatt, számos szép és érdekes asszo- 
nyi kézmunkákból begyült 262 forint 10 xr. 
pengőbeni jövedelem, alkalmilag az éppen itt 
épülő helvecziai vallástételen lévők temploma’ 
tornya’ kölcségeire átajánltatott. —  A’ belső 
piarcz’ kivilágosítása, a’ tánczteremben felséges 
Urunknak „recta tueri“ emlékmondatával ékeske
dő mejképe, ’s a’ mulatságot nemzeti ajkon meg
nyitó karének, fejezék-ki a’ jelenlévőknek a’ nap’ 
fenséges ünnepe iránti érzelmeiket. — Ugyan ez ün
nepet ülé megint 23kán a’ most nevezett vallásos 
község az elöljáróságok’ , ’s számos népség’ buzgó 
jelenlétében , a’ fejledező természetnek zsenge vi
rányival szépen ékesített templomában, az éneklő 
ifjúságnak, az istenes áhitatosságú Haydennek me- 
lodiájiként felváltott karénekekben ömledező érzel- 
messége egyesíté, ’s végzé az egész harmóniáját, 
melly alkalommal tudós tiszteletes Pap Sámuel úr 
segéd pap a’ 2. Krónikák 11. R. 11. versből merí
tett áhitatosan hódoló, és szép műveltségű egyházi 
beszédet tarta , mellynek egy igen alkalmas helyén 
fejezé-ki egyszersmind szívre vehető szavakban az 
egész községnek szent czélja elősegítésében kitün
tetett részvétéért az illetőknek forró háláját.

Április 6dikán B. F ü r e d e n  (Zala várme
gyében) a’ catholicus falusi növendékek próba
tétele tartatván, e’ növendékek jeles tanítója 
Gyulai Antal tanítói vas szorgalmának társai
tól követendő példányát adta. Tanúi vadának e’ 
próbatételnek számos szülék ’s falusi tanítókon

kiviil több plebantis ’s a’ kerületi catholicus ’s re
formátus esperes urak. Egy nyolez éves növen
dék megnyitóbeszédével, melly ben az elöljáróság 
’s szülék atyai gondoskodásokat ’s megalázodáso- 
kat kihallgattatásokra megköszönte, azután tanuló 
társainak élénken köté szívökre, hogy most pon
tos feleleteikkel hálájok’ odóját fizessék-le, egy
szersmind a’ vendégeket ki hallgatási türelemre kér
vén, már magában érzékeny bényomást tőn szi
vünkre. A’ jeles tanító különböztetést tőn a’ taní
tási rendszerben is, mert a* köz tanulmányokon 
kívül íöldleirást, kiválva Magyarországét, a’ ma
gyar királyok életét, a’ természet hármas országá
ból az ásványok, növények, állatok, a’ legközön
ségesebb tünemények, szél, eső, hó, dér, köd, 
menykő bolygó tüzek ’sál. magyarázatit gyenge nö- 
vendéki fogékonyságához ügyesen alkalmazó, a’ 
fiú ’s leány növendékek pedig mindenből különb
ség nélkül oily pontos feleleteket adtak, hogy arány
lag a’ felsőbb iskolák növendéki felett magoknak 
a’ dicséretet kivívták. Az alatt csak hirtelen költő, 
gyógyász, hangász, katona, földmi vés ’s bölccsé 
alakult növendékek jelenének előttünk, kik rang- 
jok felett vitáztak, mig végre a’ bölcs vivta-ki ko
szorúját, intésül némelly szülék’s tanulni nem aka
ró növendékeknek. Ezt egy erkölcsi színdarab kö
vette, (súgó nélkül) mellyben egy királlyá életét 
megmentő vitéz’ fondor csel-okozta szövény általi 
elnyomattatása, ’s annak az érdemek jutalmazta- 
tásában gyönyörködő király gondos kémlelődése 
által napfényre jutása, és megjutalmaztatása ábrá- 
zoltatik. Erre a’ növendékek énekkara:

Tartsd-meg Isten Ferdinándot,
Jó Attyát a’ Hazának ;

Ki a’ Magyart visszaadta;
Nyelve által magának;

éneklé , melly rokonérzetú szívünket felemelé. — I 
Az egészet egy két éves növendék érzékeny vég
szava zárta-be. Öröm könnyek gördültek az érzé
keny hallgatók arczain, látván a’ tanító vas szorgal
ma sikerét. Légyen nékiink az illy tanító érdeme 
legalább felejthetetlen, társainak pedig ösztön a’ 
versenyre.

P e s t . Közelébb gyönyörű májusi napokról 
irtunk; áldozó-csötörtökön azonban esni kezdett 
’s majd egész éjen szakadt az esső. Pénteken egész 
nap, különösen délután ’s a’ bekövetkezett éjen 
iszonyú zivatar ’s fergeteg dúlt; az esső szakadat
lanul, ollykor hóval vég}ültén hullott; a’ kegyet
len dühös szél embereket vert földhöz, házfede
leket bontogatott; ’sat. Ma reggel (m á ju s  6kán) > 
hűvös őszi szél fúj ’s az idő folyvást essőre áll.

NAGYBRIT ANNTA.
Az alsó ház apr. 19ki ülésében, mint említet-
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tű k , elvégeztetett a’ spanyol ügyek vitatása. Bol- 
dero kapitány után Roebuck úr beszélt, ’s a’ radi
kális követek közt egyedül ő pártolta a' tory in
dítványt. Azon régi elvénél fogva, miként Ang
liának maga politikáját elszigetelnie, ’s csupán saját 
ügyeiről kellene gondoskodnia, állítá, hogy a’ mi
nistereknek semmiképen nem kellett volna a’ spa
nyol zűrzavarba elegyedniük. Ha a' spanyolok szük
ségesnek érzék a’ szabadságot, önmaguk is kivív
hatták volna; a’ független hatalmaknak éppen olly 
joguk van D. Carlost, mint Angliának a’ királynét, 
gyámolítani. Ila a’ ministerek olly Donquixot-féle 
megboszulóji az elnyomattaknak, itthon, Angliá
ban , Irlandban , Canadában, jobban körültekinthet
nének, hol valamennyi kéz a’szabadságért foglala
toskodik. Példát vehetnének Van Buren beszédéből, 
melly a’ bölcsesség mintája; megtanulhatnák belő
le más országok viszonyaival csak annyiban gon
dolni, mennyiben a’ kereskedés érdekei kívánják. 
A’ jelen vitatásban nem a1 spanyol háború, hanem 
az angol ministeri helyek forognak-fen, mcllyekre 
mostani birtokosaiknak nagyobb gondjok van, mint 
a’ spanyol szabadságra. Némelly alsó rendű szóno
kok után végre Palmerston 1. állott-fel, ’s három 
órányi igen nevezetes beszédében olly általános po
litikai hitvallást tőn, miilyen a’ ministeri padokról 
régen nem hallatott. Legelőször is Evans generált 
védelmezte, ki a’ megg}rőződéssel ment Spanyol- 
országba, hogy így a’ britt kormány politikája sze
rint cselekszik, és Spanyolország szabadságának 
szolgálatot teend. A’ történt kegyetlenségek éppen 
nem tűnhetnek szemükbe a’ generáloknak, kik a’ 
félszigeti háborúban harczoltak, ’s akkor még na
gyobb szörnyűséget láttak, ’s szövetségeseiktől és 
saját katonájiktól elszenvedtek. A’ baskok nem sza
badságért vívnak, mert kiváltságos szabadságot 
akarni fentartani egy ország szegletében, hol az 
egész lakosságnak egyenlő szabadságot kell adni, 
ellenmondás, melly még nagyobbá leend, ha a’ 
toryk a’ baskok szabadságát védelmezik akkor, mi
dőn az irlandi hatósági szabadságokat semmivé ten
ni akarják. Illy otromba szójátékkal senki sem en
gedi magát megcsalni. Despotismtisért harczolnak 
a’ baskok, mert D Carloshoz, a’ despotismus, 
önkény, kegyetlenség képviselőjéhez sereglettek. 
Most csak az idegen hadi szolgálat eránti kabineti 
rendeletet hántorgatják ; de a’ czél tovább, a’ négyes 
szövetséghez vág, azt akarják, hogy ez meggátol
tassák, a’nemzeti becsület megszegessék, ’s a’spa
nyol királyné oda hagyassák. Wellington hg. és sir 
R. Peel ugyan elismerték ezen egyezést ’s szerinte 
cselekedtek; de a’ mostani indítvány hasonló elő
revetett árnyékához a’ jövő eseményeknek, mel- 
lyeknek lehetőségére az érdemes baronet közef bb

mutatott (t. i. hogy a’ mostani kabinet helyére to
ry ministerium fog lépni) Akkor bizonyosan a’ 
parlamentet fognák jóváhagyatni az egyezés felbon
tását, mellyet eddig is terhesnek tartottak ’s vona
kodva teljesítettek. E’ jóváhagyásra támaszkodva, 
megváltoztatnák a’ politikát, ’s a’ spanyol szabad
ság ügyével felhagynának. Továbbá igen érdekesen 
elbeszélő Palmerston 1. a’ négyes szövetség történe
té t , mellyel a’ félsziget, ’s következőleg egész Eu
rópa békéjének fentartására czéloztak. Spanyolor
szágban ugyan D. Carlos is , ha az uralkodásra jut
n a , visszaállítaná a’ csendességet, Önmódja szerint 
a’ halotti csendességet, de így a’ többi Europa csen
dessége enyésznék-el. Kérdezzék csak önmaguktól 
a’ rövid látásnak, mi lenne Francziaországból, ha 
D. Carlos győzne. Erről némi felvilágítást ada, de 
nem ú g y , mint hivatali személy. Francziaország- 
ban kiütvén a’ júliusi revolutio, egy nagy északi 
hatalom követet küldött Spanyolországba, ki Víl. 
Ferdinandot szólítaná-fel, hogy a’ Pyrenausokhoz 
40 ezer embert gyűjtsön Francziaország szemmel 
tartására, és munkálatainak gátlására. Ferdinand 
ezt örömest is cselekedte volna, mert akkor Spa
nyolország egészen a’ czár befolyásától függött. D. 
Carlosnak felemelkedése most sem férhetne-össze 
Francziaország függetlenségével, bátorságával és 
csendességével. Környületesen felvilágosítá a’ mi
nister az angol tengeri sereg együttmunkálatát i s , 
hivatkozván a’ régi jelmondatra: „per m aré, per 
terrain,“ annak bizonyságául, hogy a’ tengeri mun
kálatok nem szórhatnak és soha sem szorítanak csu
pán a’ tengerre. Végül parailelát vont 1830 és a’ 
mostani év közt; akkor mindenütt háború ’s anar
chia fenyegetőzött, most az akkori veszélyes tűz
helyeken biztosítva van a’ béke és csendesség , még 
pedig a* békés, meggondolt politika által biztosítva, 
mellynek mindig legbuzgóbb képviselőéi voltak a’ 
jelen ministerek. E’ politika forog kérdésben, és 
ha ez éjjel ellene tétetnék határozat, úgy nem csak 
Evans és a' segédsereg hivatoék-vissza Spanyolor
szágból, nem csak nieghatároztatnék, hogy a’ ten
geri katonák egy fél órányira so merjenek a’ szá
razra bemenni, hanem e’ határozat okozta rendü
lés Európa minden országaiban érezhető lenne, ’s 
az emberiség békéjét és szerencséjét kisebb nagyobb 
mértékben eldöntené. Sir R. Peel részlete« beszé
dében azt vitatta, hogy a’ tengeri katonaság alkal
mazása túlmegyen a’ négyes szövetség határain. 
A’ vitatást Russell l. végzé a’ ministerium politiká
jának rövid de erőteljes vedel nézésével, többek 
közt megemlítvén, miíly komor volt Anglia 'sEu- 
ropa állapotja, midőn a’ toryk 1830ban leléptek 
a’ kormányról, a’ mostani ministerek pedig, ha 
holnap kilépnének, egészen más állapotban hagy-
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nák a’ dolgokat, nevezetesen Irlandot nyugodtan 
és rendben. Reggeli 4 órakor szavazásra bocsáta- 
tott a’ tárgy ; sir Hardinge indítványa mellett 242, 
ellene 278 szózat volt, és így a’ ministeri többség 
csak 36 szózat; de a’ ministeri lapok szerint a’ to- 
ryk még 16al vártak kevesebbet.

A1 felső házban apr. 21 kén Alavanley 1. in
dítványt tőn Hay 1. által Spanyoloiszágból a" kor
mányhoz küldött hivatalos levelek előterjesztése 
irán t, mit Wellington hg. Aberdeen ’s más tory 
lordok pártoltak. Melbourne I. többek közt mondá, 
hogy az angol tengeri katonaságnak, a’ mostani 
kornyületek közt, Spanyolországban munkálásáért 
magára vállalja a’ feleletet, de azért éppen nem fe
lelne , ha a’ spanyol királynétól, a’ mulékony sze
rencsétlenség pillanatában, megtagadtatnék a’ se
gítség, mellynek megadására becsület, húség és 
hit kötelezi a’ királyt. Evans generált is mentette 
Alvanley 1. azon állítása ellen, hogy ha Evans 
angol szolgálatban állana, hadi törvényszék elibe 
idéztetett, sőt el is bocsátatott volna; mert a’ hon
nak igazán szolgáló tisztnek nem csak győzedelem- 
kor, hanem megveretés után is pártját kell fogni. 
Végül pedig így nyilatkozók: „Mylordok , én egész 
belső ’s külső állapotunkban semmi ollyast nem lá
tok, a’ mi közülünk ministerek közül valakit visz- 
szalépésre indíthatna, vagy mást, a' ki hivatalban 
nincs, annak felvállalásától elrettenthetne, ha azt 
különben tanácsosnak látná.“ Egyébiránt a’ kívánt 
levelek előterjesztése nem ellenztetett. — Lynd- 
hurst 1. Parisból apr. 20kán érkezelt-meg Lon
donba.

Az irlandi egyesület apr. 18diki ülésében O’ 
Connellnek egy levele olvastatott-fel, ki azt java
solja, hogy, miután a’ toryk visszatérése az ural
kodásra , és ezzel Irlandban rémítő katastropha fe
nyegetőzik, minden grófság, city, város és köz
ség kérje O Felségét, hogy Irland ügyeinek sze
líd , atyai, békítő, és mindenek felett részrehajlat- 
lan kormányzása a’ mostani ministerium által foly- 
tattassék, és Örökre tartassék-meg.

A’ Times állítja, hogy a’ ministerek parlamen
ti győzedelmök mellett sem merészlcndik az ide
gen hadi szolgálatba lépés tilalmát felfüggesztő ka
bineti rendelet megújítását jun. lOkén, mikor az 
idejét múlja, a’ királynak javaslani, ha ugyanad
dig még hivatalban maradnak, mi igen kétséges. 
A’ ministeri változás híre most nagyobb benyomást 
teszen Irlandban mint Angliában. A’dublini szabad- 
elmü lapok e’ miatt heves czikkelyeket írnak a’ to
ryk ellen, ’s őket az irlandi nép felzcndülésével 
fenyegetik.

Manchesterben apr. 17kén a’ takácsok és más 
megszorult gyármunkások gyűlést tartván, en

nek következésében a’ város egyik emberektől meg
ürült részén vagy száz gazember egy kenyérsütő 
boltjára rontott; azonban a’ rendőrség jókor oda 
é rt, ’s a’ főczinkosokat elfogta. Más nap a’ taká
csok küldötsége megjelent a’ tiszthatóság előtt, szo
rult állapotokat előadandó, ’s állítá , hogy közü
lök 4000 ember hever munkátian. Akármit cse
lekedjék a’ városi tanács, segítsége nem fog ele
gendő lenni. A’ mostani szorultság nem olly nagy, 
mint az 1825 és 1826ki volt; de mivel hirtelen tá
madt, könnyen megzavarhatja a’ csendességet,

A’ Courier ír ja , hogy a’ királyné egészségé
ről nem kedvezőleg szólnak a’ tudósítások. Közön
ségesen azt hiszik, hogy 0  Felségének valameliy 
véredénye pattant-el.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
(Folytatása az algíri költségek vitatásának.) 

Baude úr tagadá, hogy a’ marsainak szemire ve
tette volna, hogya’tlemeceni speculatióbanőis része
sült , hanem azt szemére lobbantá , hogy rendszere 
által a’ franczia uralkodás Afrikában koczkáztatik, 
’s a’ tlemeceni eset az ottani lakosok bizodalmát 
lerontotta. Leirá a’ gyarmat akkori áliapotját, mi
dőn a’ kormányzást d’ Erlon gróftól Clauzel mar
sai vette-át, ’s gáncsoló, hogy ő Jussuifot constan- 
tinei beyvé nevezte, mert a’ nép hajlandóbb lón 
Ben Achmednek hódolni, ki már vagyont szerzett, 
mint Jussuífnak, ki még ezután vala szerzendő. 
A’ constantinei táborozás szerencsétlenségét annak 
tulajdonító, hogy a’ Bona egészségessé tételére ren
delt 4 millió másuvá fordítatott, még is a’ sereg
csapatok Bonába tétettek-át, továbbá a’ szállító ’s 
hadi szerek és eleség hijányának. Egyébiránt a’ 
kért költségek mellett szavazott, remélvén , hogy 
a’ kormány a’ szilárd és mérséklett politikát, melly 
egyedül használhat, elfogadja. Clauzel marsai en- 
gedelmet kért a’jövő ülés elején szólhatásra. Ducos 
úr a’ gyarmatítást Iehetlennek, ’s a’ rá fordított 
költségeket elveszetteknek nyilatkoztató. — Az 
apr. 21 ki ülésben Thiers úr azt feszegette, hogy a’ 
kormány hét év óta nem tudott Algírra nézve egy 
bizonyos eszmét erős akarattal követni. A’ háború 
kerülhetlen v o lt, de mindig rosszul folytatott, ’s 
az egész baj innen származik. — Ez ülésben Sal- 
verte úr napot kért kijelelni, mellyen az új kabinet 
rendszerérői tudakozódhassék a’ ministerektől. Mó
lé gr. válaszoló, hogy a’ ministerek felelni mindig 
készek, de a’ kérdéseket * legjobb lenne a’ titkos 
költségek vitatásakor tenni. Salverte úr azonban kí
vánsága mellett maradt, melly szavazás által félre- 
vetteték.

Apr. 22kén az Orleans hg. dotatiója erántí tör
vényjavaslatot vitatta a’ követkamara. Legelőször 
Gamier Pages úr szólalt-meg a’ javaslat ellen, azt



— ( 293 ) —
nyilatkoztatván, hogy az alkotványi kormány csak 
úgy erős, ha olcsó, ’s oily kormány mellett, mii
lyen a’ franczia , nem kellene dotatiót kérni, vagy 
ha kérnek, mutatnák-meg elébb, hogy a’ civilliste 
nem elegendő (morgás, sokan szavazást kiáltnak.) 
Barthe úr monda, hogy miután a’ kamara szava
zást sürget, a’ kormány nem fog szólani. Demar- 
§ay generál gáncsoló, hogy Barthe úr a’ vitatást be 
akarja rekesztetni, mielőtt a’ kérdés alapja meg
vizsgáltatott; és mivel a' királynak nagy jövedel
m e, a’ civillistenak tetemes segédforrásai vannak, 
a1 franczia nép pedig sanyarog, ’s a’ törvényjavas
lat elfogadása zaklattatik , ellene szavazott. Barthe 
úr viszonzá, hogy a’ kormánynak nem szándéka a’ 
vitatást gátolni. A’ királynak fénnyel kell körülvé
tetnie, melly a’ nemzetben tiszteletet ébresszen 
iránta. Azon elvnek, hogy a’ nép sanyarog, veszé
lyes gyümölcsei lehetnének. Inkább azt kell mon
dani a’ munkásoknak: szokjatok jó erkölcsűkhez, 
dolgozzatok, ’s megtakarított vagvontokat tegyé
tek a’ takarék-pénztárba, mint olly helyzetet mu
tatni nekik, mellyet irigyelhetnek. Dupin úr czél- 
szerünek állítá a’ törvényjavaslat illy hamar vita
tását , mert a’ sajtó meggátoltatik, hogy ezzel is 
úgy ne bánjék, mint egy másikkal. Miután még 
BricquevilJe úr a’ javaslat ellen szólott, az elnök 
felolvasá annak czikkelyeit, mellyek szerint Orleans 
hgnek házassága napjától évenkint 2 millió franc, 
házassági költségekre 1 mii., a’ hgasszonynak pe
dig özvegyi jogul évenkint 300 ezer fr. rendeltetik. 
Az egész javaslat 309 szózattal 49 ellen elfogad
tatott.

A’ pairszék apr. 23diki ülésében Meunierperé 
felett tanakodott, ’s miután a’ tanuk mind kihall
gattattak, a’ főügyvéd előadta kívánságát, mind 
a’ három vádlott ellen fentartván a’ vádat, ’s 
Meunier hitelességét, kinek vallomásán épül csak 
a* Lavaux és Lacaze elleni vád, megmutatni igye
kezett. Lacazera nézve a’ környületet emelé-ki, 
hogy ő a’ gyilkos merészlet előtt három hónappal 
eltávozott Parisból, ’s ezóta a’ tervben nem része
sült. Meuniert azzal menté Delangle ú r , hogy ő 
bolond, ’s a’ pairszék szánakozására méltó. Lavauxt 
Ledru Rollin úr Lacazét Chair d’ Estange úr védel
mezte, kiknek a* főügyvéd felelt. Apr. 24dikén 
Lavaux kéréséremeg nehány tanú hallgattatott-ki; 
azután a’ védlők válaszoltak a’ főügyvéd beszédére. 
Az elnök tudakozá a’ vádlottakat, van-e még va
lami mondaniok. Meunier állítá, hogy tiszta igaz
ságot mondott; Lavaux és Lacaze ártatlanságukra 
esküdtek. A’ pairszék eltávozott* Ítéletet hozandó.

Lionne ú r , ki a' Tribune feleletes szerkesztője 
volt, ’s mint illyennrk több évi fogságot kellett 
szenvednie, apr. 20kán meghalálozott.

A’ Temps apr. 23kán állítja hogy az új ka
binetben már viszálkodás támadt, a’ fel nem fede
zés eránti törvényjavaslaton, mellynek visszavéte
le javasoltaték, de két minister ellenszegült, mond
ván, hogy elég volt egy törvény vissza vétele, ’s 
kettőt nem kell visszavenni*

Apr. 22ki franczia lapokban ezt olvashatni: 
„Parisban is folyvást tart a’ dolgozó osztályok szo
rultsága. Reggelenként a’ városház előtt, hol a’ 
munkások felfogadta!ni szoktak, ezer ’s ezer két 
száz ember marad munka nélkül. Limogesbói tele
graph által tudósítaték a’ kormány, hogy a’ vidék
beli porczellán munkások, kiknek munkájok egé
szen megszüntetett, nagy pezsgésben vannak. A’ 
főispány, ki Parisban tartózkodott, azonnal paran
csot kapott, hogy siessen-vissza megyéjébe.

Faubourg St. Germain főaristokratiáját apr. 
20ka éstején nagy mozgásba hozá a’ bál, melly a’ 
Ventadour teremben a’ régi civilliste nyugpénze- 
seinek számára adatott .Mintegy 3 500 személy jelent- 
meg, kik nem mind legitimisfák valának, hanem 
a’ júliusi revoiutio párthíveiből is találkoztak köz
tük , mint Thiers, d’ Argout, Rambuteau uu* A’ 
legitimista dámák megkülönböztető jelül hajfürt
jeik közt fehér rózsákat viseltek zöld levelekkel. 
Taglioni kisasszony, ki közelebb St. Petersburgba 
menend, jelenlétével díszesíté az ünnepélyt.

A’ Charte beszéli, hogy Orleans hg. mátkája 
számára különféle tárgyakat réndelt-meg öt millió 
francig, ’s mind Parisban, külföldön egyet sem. 
Az összekelés talán jun. közepén fog megtörténni*

Barthe úr a’ követkamara apr* 22ki ülésében 
azt állítván, hogy az uralkodó királyi nemzetség 
állandó leend, erre a’ Gazette lap megjegyzi: 
hogy midőn a’restauratio alatt Vaublanc úr azt nyi
latkoztatta volna, hogy a’ Bourbonok uralkodása 
állandóan fog tartani, Pasquier úr (pairkamara el
nöke) e’ szavakkal feddé-meg ő t : „Tudja az ú r , 
hogy a’ Bourbonok uralkodása örökké való leend!“

A’ Journal des Débats egyik czikkelye végén 
így nyilatkozik: ,,A’ korona nem állíthatván-ösz- 
sze nagynemü politikájának megfelelő ministeriu- 
mot, kéntelen volt ollyannal megelégedni, melly 
e' conservativ politikának fentartása iránt legalább 
jó szándékát mutatta. Most már a’ kamara dolga 
a* kormányt erősíteni a’ jónak végrehajtásában. A’ 
szerepek sokszor változnak; néha a’ ministerium 
vezérli a’ többséget, máskor pedig a’ többség vi
szi jó útba a’ statushatalmat. — A’ Siécle szerint 
az igazságministeriumtól el akarják választani az 
istentiszteletet, ’s Sauzet úrra bízni.

A’ National jelenti, hogy Valót, egyike a’ 
júniusi lázadásért megitéltteknek , büntetését ki- 
állván Parisba jött, de a’ rendőrség által Corbeilbe,
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később pedig onnan is elutasítatott, csak azért mi
vel Corbeii közel fekszik Fontaineblau k. várhoz.

Dupin Károly bárónak a’ kenyereden munká
sok javára kiadott illy czímii munkájából: „Okta
tás a’ ta k a rék -p én z tá ra k b ó la 1 király, királyné 
és Orleans hg. 15 ezer példányra írtak-alá, mellyek 
a’ nagyobb városokban fognak elosztatni. 

OROSZORSZÁG.
Orosz császár 0  Felsége mart. 28kán költ lika

sában Krüdener urat az egyesült statusoknál volt 
követet Schweizba; Potemkin urat, eddig hollan
di követet, Komába és Florenzába; az eddigi 
shweizi követet, Severin u ra t, Münchenbe; Gu- 
rieff gr. romai volt követet, Matuszewicz gr. he
lyett, ki saját kívánságára visszahívaték, Nápolba; 
Maltitz báró, eddig londoni ügyvivőt, Haagába; 
Kodisco urat, a’ stockholmi követség titoknokát, 
az északamerikai egyesült statusokba, nevezte kö
vetekké. Kisseleff úr a’ londoni követséghez kül
detik titoknokuak.

CHINA.
Cantoni tudósítások szerint az ottani hoppo 

(alkirály) a’ mákony belopásának gátlására paran
csot ada-ki, miként az idegen hajóknak sehol má
sutt , csupán Whampoánál szabad kikötni, hol igen 
kemény a’ felügyelés. Az ellenkezőleg cselekvő ha
jók ezután se k i, se be nem bocsátatnak. Canton- 
ban sok selyem van lerakva, ’s a’ kivitelt az gá
tolja, hogy a* chinai törvények szerint a1 melly 
hajó 130 csomónál többet viszen-ki, a’ felüllevő 
részért kétszeres vámot tartozik fizetni. A’ bevite
li árúkra nézve rósz a’ vásár, csak a’ jobb fajta 
pamut-árúknak van némi kelete.

PORTUGALLIA.
Lissaboni apr. Ski tudósítások szerint Bragan- 

za hgné csakugyan Portugálban marad, inig a* ki
rályné le nem betegszik. Sa da Bandeira visconde 
a’ cortesben kinyilatkoztató, hogy Francziaország 
követelése, melly D. Miguellel 183Iben kötött 
egyezés által elismertetett, már ki van elégítve,’s 
Diana és Urania hajók vissza fognak adatni. Beszé
lik , hogy Anglia és Portugal közt a’ kereskedési 
egyezés mielébb megköttetik.

SPANYOLORSZÁG.
Pattból apr. 1 Skán különös híreket írnak; ne- 

i ezetesen hogy Bordeaux hg. Spanyolországban van, 
D. Carlo on tébolyodotság jelei mutatkoznak, ’stb. 
Az első hírre Lichnowski hgnek Tolosába érkezése 
szolgálta ott alkalmat, ’s D Carlosnak most nem 
azáudék i a’ franczia legitimistákkal nyilvános kap
csolatba jőni. D. Carlos mégis beteg Esteiiában, 

nátha' nrnt-lázon kívül köszvénybert is szeny- 
v d. D. Sebastian apr. 12kén még Tolosában volt, 
’s szokatlan munkássággal erőssíteté írunt, Oyar-

zunt, Hernanit ’stb. Más részről Bilbao erősítésén 
is 2000 ember dolgozik. Seoane és Lujan szünet
len jőnek mennek Bilbao és S. Sebastian közt; az 
első egy hadosztályt fog vezérleni, mellyet Espar- 
tero küldend Evans segítségére, noha még eddig 
nem határozta-el magát; de a’ bizonytalanság nem 
tarthat sokáig, mert közelget jun. lOke, az angol 
segédsereg szegődött ideje. Evans ugyan ekkor, 
mint mondják, önkéntesekből akar egy hadosztályt 
alkotni; ellenben Westminster választójihoz írt le
vele szerint haza menni szándékozik; és így jun. 
lOig bizonyosan fog valamit tenni, hogy az angol 
együttmunkálás megcsökkent hitelét felemelje. A’ 
carlistáknak Quilez alatt Aspeitia és Ascoitia vidé
kén négy zászlóallyuk van, Gonyi alatt Bergarában 
’s Mondragonban három, Sarasa alatt Durangóban, 
Elorrióban, Espartero szemmel tartására, nyolez , 
Tolosában, Hernaniban, Oyarzunban ö t, és így 
D. Sebastian infant szükség esetében 20 zászlóal- 
lyat egyesíthet. Átszökdösések mind két részről 
folyvást történnek, mi a’ spanyol katonákak már 
régi szokása. SaJvatierrából három carlista zászló- 
ally Piedramilíera és Sorlada felé fordult, ’s Irri- 
barren is négy zászlóallyat és 100 lovat küldött 
Lerinbe e’ csapat mozgásira vigyázni, melly alig
ha nem Castiliába vagy Arragoniába szándékozik. 

AM ERIKA.
Van Buren beszédének vége: Á’ történet 

tévelygőnek bizonyította ama véleményt; az utolsó 
háború korán sem gyöngítette kormányunkat, sőt 
újabb bizodalmát ébresztett iránta, és egy hasonló' 
összeütközéstőli félelem közepette láttuk, hogy ho
nunknak nem hijányzanék a1 cselekvő erő, ha jo
gaink védelmezése forogna-fen. Mi nem óhajtjuk? 
más országok általános és mindig kész hadi szerke
zetét; és ezt ne is kívánjuk soha; e’ hijány miatt 
eleinte talán szenvedhetünk, de e’ nagy pontról 
nálunk minden kétség elenyészett, mert a’ tapasz
talás mutatja, hogy ini ez által külső berontások- 
ra éppen nem hivatkoztunk. Határaink nagyobbítá- 
sából, a1 statusok sokasításából és a’ népség növe
kedéséből is bizonyos veszély jövendölte!ett. Rend
szerünket csak szűk határok közt hivék alkalmaz
hatnak . Ezek azonban nem is sejdített módon ter- 
jedtek-ki; szövetségünk tagjai már kétszerié sza
porodtak , a’ nép száma pedig hihetlenségig növe
kedett. A’ vélt veszély okai túlhaladták a’ gyaní- 
íást; de a’ jövendőit következések közfii még egy 
sem állott elő. A’ respublika hatalma, befolyása 
mindenki előtt nyilván levő magasságra jutott; a 
tekintete eránti tisztelet szintolly szembetűnő volt 
régi határai korában, mint most; új s kimeríthet- 
len forrásai nyittattak az egyetemes jólétnek ; az in
tézvén} cink szelleme által kifejtett ’s ápolt géni®
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egymáshoz közelebb hozá a’ távolságokat, a1 sok* 
félesített ’s magasított érdekek , termesztmények , 
Iparkodások szorosbra füzek a’ költsönös ragaszko
dás kapciát, ’s a* költsönös haszonnak olly kört 
vontak, melly sokkal világosabb, mint sem valaha 
szem elől eltévesztcthetnék. A* szövetségi és status- 
tiszthatóságok hatalmának nyomos fontolgatásakor 
eleinte meggyőzhetlen nehézségek tiintek-elő, ’s a? 
későbbi összeütközések kikérőIhetlenek valának. 
Ezek közt Iehetlennek tartatott, hogy illy összeszőtt- 
font kormányrendszer sértetlen maradhasson. Jőnek 
ugyan elő zavarok időről időre, de milly igazságos 
a’ jövendő iránt a’ meggyőződésből eredő bizoda- 
]®m, hogy még mindég) ik szerencsésen elháríta- 
tott, Mindenik hazafi meg lehet elégedve, ha a’ 
részszerinti ’s ideigleni bajokat mellőzve, csak az 
egyetemes sikerre tekint. Midőn a’ szövetségi kor
mány a’ külső és nyilván nemzeti ügyekre nézve 
illető hivatali kötelességeit sikerrel teljesítő, ugyan
akkor az egyes statusok kormányai a’ helybeli ér
dekek és személyes jólét védelmezése ’s kifejtése 
tekintetében szemlátomást javultak, és ámbár a’ 
tiszthatóságok figyelme egy vagy más érdek felé 
néha igen is hajlott, a’ még sem szenyved kétsé
get, hogy az egész rendszernek utolsó sikere, a' 
fenálló intézvény ek erősítése, és közös honunk jólé
tének ’s dicsőségének emelése volt. Politikai hely
zetünkben az egy enetlenségnek ’s balsorsnak vélt 
okai közt legutolsó és talán legnagyobb a’ rabszol
gaság. Atyáink mélyen érzették e’ tárgy kény essé
gét, ‘s olly bölcs kímélettel bántak vele, hogy e’ 
kérdés, minden komor jövendölések mellett is, 
esak az újabb korban zavarta honunk nyugalmát. 
E ’ következmény7 elegendő bizonysága az igazság
nak és honsz»retetnek, melly őket vezérlétté; vi
lágosan bizonyítja ez, hogy e’ példát követve, nem 
csak ezen aggodalom, hanem a’ vélt bajoknak ’s 
veszélyeknek minden más okai elkerültetheínek. 
Az újabb esetek nem mutatják-e világosan a’ felü
letes szemlélőnek is, hogy a’ türelemnek e’ szelle
métől, ’s az érdekektől, az emberiség érdekét sem 
zárva-ki, legkevésbé is eltávozni káros? A’ feliz
gatott szenvedélyek robaja közt sokszor figyelmen 
kívül maradt e’ nemes rokon érzet, ’s most, midőn 
polgártársaim előtt a’ tiszteletnek és bizodalomnak 
e’ magas pontján állok, nem lehet őket nem kér
nem , hogy amaz érzet intéseire siketek soha se 
legy enek. El választatásom előtt észrevevén a’mély 
érdeket, mellyet e’ tárgy7ébreszteni kezdett, szent 
kötelességemnek tart ám érzelmimet e’ tekintetben 
kijelenteni, ’s most, miután az elforuitásra indító 
okok elmúltak, erősen hiszem, hogy jól fogadand- 
ják sfontolandó ák-meg. Az előttem nyíló úton leg
alább azok lesznek visel etem szabályai» Kinyilat

koztattam akkor, hogy ha választásom mellett sza
vazó polgártársaim megnyugszanak benne, én a’ 
praesidensi székre úgy íilendek, mint tántoríthat- 
lan ellenzője minden próbatételnek, mellyet Co
lumbia statusban a’ rabszolgaság eltörlésére a’ rab
szolgákat /ártó statusok akaratja nélkül tenne a’ 
congressus, és olly elhatározott szándékkal, mi
ként a’ rabszolgás statusok e’ kérdésébe avatkozás
nak elienszegülendek. Nyilván ’s szabadelműleg 
előadtam az okokat is, melly ek engeme’ határozot- 
ságra indítának, ’s a’ következménymél fogva hihe- 
tem , hogy7 az egyesült statusok népségének többsége 
által jóváhagy attak. Még tehát csak azt kell kinyilat
koztatnom, hogy7 e’ nézetekkel ellenkező bili soha 
sem számolhat alkotványi jóváhagyásomra. E’ né
zeteket azért vallom, mert erősen hiszem, hogy 
üsszehangzásban vannak a’ szellemmel, melly res
publikánk tisztelt attyait lelkesíté, és hogy a’ tapasz
talás bizonyítása szerint emberiek, illők, becsüle
tesek és igazságosak. H ae’ tárgy7 intézvényeink szi
lárdságának fenyegetése végett hozaték forrásba, 
úgy elég történt annak megmutatására, hogy il
ly es mi el nem sül, és hogy a* félénkek aggodal
mukban, az istentelenek pedig kormány unk lerom
lása eránti remény okben ismét csalatkoztak. Mutat
koztak ugyan itt ott veszélyes jelenetei a’ felzúdu
lásnak; reitentő erőszakoskodások történtek nc- 
melly helyeken , ’s egyes személy ek , viseletűk kö
vetkezéseinek megvetése által maguk ellen boszan- 
ták a’ népet; de az unióhoz és az azt megszentelő 
elvekhez ragaszkodásban sem egész néptömegek, 
sem egész országrészek nem ingadoztak. így7 fog ez 
lenni mindig. Az általános előszeretet politikai rend
szerünk iránt, a’ nyugodt ’s fel világosodott ítélet, 
melly népünket, mintegy7 nagytestet vezérli,m in
dig kész leend erősen ellenszegülni az intézvénye
ink felforgrtására ezélzó külső vagy belső merész
leteknek. Mi lehet Örvcndetesebb illy visszatekin
tésnél l Kikerült akadályokra, legyőzött veszélyek
re , teljesült reményekre ’s tökéletesen biztosított 
jólétre nézünk-vissza. Az ellenséges érzelmüek re
ményeire , a’ félénkek aggodalmaira, és a’ töpren- 
kedők kétségeire hathatósan felelt a’ tapasztalás. 
Láttuk miként czáfolta-meg az idő a’ kellemetlen 
jóslatokat, mikéntgyőzött-Ieminden viszályoskör- 
nyiiletet, melly eleinte íegyőzhetiennek tartaték. 
A’ pillanati felháborodás mindig nagy ítja a’ jelen 
veszély t; de a’ valódi világbölcsesség arra tanít min
ket, hogy az elmúltaknál feny egetőbb veszély már 
nem jöhet rán k , ’s erősen kell bíznunk intézvé
nyeink állandóságába, meg kell győződnünk arról, 
hogy ezek valódi formájok ’s alapítatásuk valódi 
szelleme szerint alkalmazva, elegendők lesznek ne
künk és gyermekeinknek a’ tőlük eddig is vett ál-
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fásokat megorzeni, ’s szeretett honunkat e’ földön 
ezer nemzedékig kiválasztott hellyé tenni, hol sze
rencse és jólét a" politikai jogok tökéletes egyenlő
ségéből erednek. Én tehát részemről kinyilatkoz
tatom , hogy vezér- elvem a’ magas hivatalban, 
mellyre honom által szóllítatom, az alVotvány lei
kéhez ’s betűjihez való szoros ragaszkodás leend. 
E rre , mint egy szent mívre tekintve, melly nagy 
gondal ’s nem könnyen készítetett, nem feledve 
az t, hogy ez költsönös engedékenység és egyezés 
mivé volt, csupán nemzeti czélokra szorítatott, ’s 
a’ statusok népének mindazon hatalmat meghagyá, 
mellyről nyilván le nem mondtak, igyekezni fo
gok azt fentartani, megorzeni ’s védelmezni, tet
teim mindenkori sinórmértékévé tevén. A’ szövet
ségi kormány belső ügyeire és a’ külső nemzetek
kel! viszonyokra legnagyobb szorgalmat fordítan
dók. E’ határokon soha sem fogok túllépni. Politi
kánk eránti nézeteimnek részletes fejtegetésébe 
ereszkednem most szokatlan lenne. Véleményemet 
a’ nevezetesb kérdésekről, mielőtt polgártársaim 
szózatai bennem egyesültek volna, legnagyobb ha
tározottsággal elitbe terjesztettem. Külső politikánk 
folyama egyenlő és világos volt, ’s kitűzte gya
korlásának sinórmértékét, melly mellett saját Íté
letemre igen kevés hagyatik, ha csak a’ tapasztalás 
ujjalmutatása és megbízóim ismert véleménye ellen 
véteni nem akarok. Minden nemzettel barátság
ban élni igyekszünk, melly jólétünkhöz ’s kormá
nyunk elvéhez legillőbb helyzet. Szövetségeket, 
mint a’ mellyek által békességünk veszélyeztetik, 
nem fogadunk-el. Kereskedési összeköttetéseket 
egyenlő feltételek alatt keresünk, mindig készek 
lévén a’ vett hasznokért illő pótlékot adni. Közle
kedésünket nyíltan ’s őszintén folytatjuk, czéljain- 
kat tartózkodás nélkül megvallvi ’s arra törekedve, 
hogy a’ költsönös őszinteség, melly egész nemzetek 
közlekedésében szintolly hasznos, mint egyes em
berekében, megalapífassék. Nem vagyunk hajlan
dók más országok külső vagy belső czivódásába 
avatkozni, ’s erre jogot teljességgel nem is köve
telünk , mert mi őket fenáiió alkotványukban tár
sasági testületként tekintjük, ’s minden versengé
seikben szoros neutralitást tartunk. Népünk meg
próbált vitézségét és kimeríthctlen segédforrásain
kat ism erve, szántszándékos megtámadást nem 
gyanítunk, sem tőle nem félünk, ’s igazságos vise
letűnk öntudatja kezeskedik arról, hogy soha sem 
hívatónk-ki bátorságunk megmutatására, soha sem 
merészlenek jogainkba vágni, a‘ nélkül hogy ezért 
boszút ’s elégtételt ne vennénk magunknak. Mi
dőn összesereglett polgártársaim előtt a’ még hátra

levő ünnepélyes ígéretet’s biztosítást tenném, hogy 
a’ hivatalt, melly be most lépendek, híven teljesí
teni akarom , ezzel együtt kijelentem a’ szilárd szán
dékot is ,  miként honom} intéz vényeit fentartom , 
mi, netalán elkövetendő hibáimat, reméllem, ki* 
mentendi. Most midőn a’ néptől átveszem a’ meg
szentelt hivatalt, melly elődömre kétszer bízatott, 
ki annak kötelességeit olly híven és jól teljesítette, 
érzem , hogy én e’ terhes munkát hasonló ügyes
séggel és sikerrel végrehajtani nem fogom. Mind- 
azáltal nekem is, ki az ő tanácskozásinak, hona jó
léte eránti felülmúlhatlan hódolatának mindennapi 
tanúja valék, érzelmeiben, rnellyeket polgártársai 
olly hévvel gyámolítottak, megegyeztem, ’s bizo
dalmára nagy mértékben érdemesítettem, szabad 
reméllenem, hogy a’ serkentő tetszésnek legalább 
egy kis része engem is fog kísérni utamon. Mi őt 
illeti, saját óhajtásommal mindnyájunk óhajtását fe- 
jezem-ki abban, hogy ő még sokáig tartózkodjék 
köztünk, ’s a’ jól használt élet szép estéjét éldel- 
hesse; én pedig az öntudattal, hogy egyetlen kí
vánságom, honomnak híven szolgálni, félelem nél
kül bízom magamat igazságára és jóságára. Ezen 
kívül egyedül az isteni lény kegyelmes védelmé
ben bizakodom, kinek erősítő segélyéért esedezem, 
’s őt buzgón kérem, hogy fogadjon mindnyájunkat 
oltalma alá. Aidja-meg a’ gondviselés szeretett ho
nunkat becsülettel és hosszú szerencsével, ’s annak 
minden útai öröm és béke útai legyenek! Washing
ton mart. 4kén 1837. Van Buren Márton.“

Északamerikai lapok Tampicóból mart. 4ki 
tudósításokat közlenek, mellyek szerint Santanna 
Veracruzban, hova febr. 20kán érkezett, csak 
úgy köszöntetett, mint egy generál, ’s azonnal 
mezei lakába ment Manga de Clavóba, ’s a’ köz 
életből egészen elvonulva szándékozik élni. A’ con- 
gressus, az új alkotvány szerint, Apr. 25kén ne- 
vezie-ki a’ három jeleket praesidensi választásra; 
Santanna legkevesebb szózatot kapott; a’ kijeleli
tek Bustamente, Bravo és Alaman; a’ megyei 
gyűlések mart. 21kén ezek közül választandanak 
praesidenst, ’s ez alkalmasint Bustamente leend.

N ÉM ETO RSZÁ G .
A’ falusi újság így í r : „Lipcsében a’ még fel

mentésre meg nem ért zsidók, kik ellen az anna- 
bergi kézműi lap'kikelt> synagogájok elöljárója ál
tal aláírást indíttattak-meg az annabergi szííkölkö- 
dők gyámolítására, hogy így ama fanyar kifaka- 
dásokért bosszút álljanak. A’ zsidók, akár a’ kül
ső akár a’ belső bibiiában, de bizonyosan olvasták 
Máté 5 : 44 v.

Kiadja K u lt  s á r  A .— Szerkezted G ál v ács y. Zöldkertutcza {^of)ÍÍH!CfÍe*í©<JfF£) 4 9 Ü  sz.. 
Nyomtatja T r  a t  t n e r - K á r o l y i ,  Urak’ útezája 6 12 szám alatt.
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T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtato - Intézetében Pesten
naponként megjelennek:

A’ Tekintetes királyi ítélő Táblának 1837dik észt. Husvét 
utáni Törvényszakasz alatt hozott és kihirdetett ítéletei

ára egy egy terminuson megjelenendő nyomtatott Sententiáknak 1 for. 3 0  kr. pengő pénzben.
Egész esztendő alatt pedig 6 for. pengő pénzben.

Azon Tek. Vármegyék, királyi Városok ’s Uradalmak, mellyek eddig is Levéltáraik 
számára a’ Fő Mélt. Királyi Kúria nyomtatott ítéleteit megszerezni szokták, nicltóztassanak az 
iránt a’ fentebbi Typograpluában rendelést tétetni. Pesttől távolabb lakó TT. Bírák és Prókátor 
Urak vagy a Pesti tabuláris Prókátor Urak által eszközölhetik az előfizetést, vagy hetenként, 
vagy a’ törvényszakasz végével egyszerre vitethetik*el alkalom által példányaikat.

Az 18i2. esztendő óta megjelent Sententiákat is megszerezhetni — egy egy Terminus 
ára 1 for. e /üst pénz.

Ej lítlsiyvjelesités.
Épen most jelent-meg ’s találtatik Pesten 

Eggenberger József könyvárosnál e’ czimü köny
vecske: „Az onánbtín gy akorlásának szomorú 
következései és azon m ód, meily által attól 
megszabadulhatni. Kiadta Lóstáiner Antal. Pest 
1837. Sréthen csinos borítékba kötve 12 kr p. 
pénzben.“ Minél gonoszabb e’ métej az emberi 
nép közt, annál kivánatosb hogy e’ hasznos 
könyvecske számos olvasókra találjon. (3)

( 3 )  Menykőliáritók,
mellyeket nálam már többen készíttettek, 's 
azoknak czel irány osságát teljes megelégedéssel 
kinyilatkoztatták' mindennemű épületekre igen 
illendő áron készítetnek ál alarn

í /r is z  Lórincz  által, 
az uri-utrzában búin Brüdern házban. (3)

(1) Híradás, a ’ kegyes hagyományú 
jószágokhoz tartozandó tettes somlyó-vásárhelyi 
uradalomban folyó észt. junius hó Gkán Som
lyó-vásárhelyi mezővárosban kereskedésre inté
zett bolt, hozzá tartozó térés lakással, pálinka
házzal , és mintegy három szekér termo széna 
és sarju réttel, árverés utján a’ többet ígérőnek 
haszonbérbe három esztendőre, jövő november 
lső napjától számlálván , ki fog adódni. Kibér- 
leni kívánók a’ fcntemlitett napra Somlyó-Vá
sárhely mezővárosában a’tiszttartói lakásnál tar
tandó árverésre száz pengő forint bánatpénzzel 

E ls ő  /é le s z te n d ő . 1 8 3 7 .

ellátva illendően meghivatnak. Költ Somlyó- 
Vásárhclyen, április hó 2 ld ik  napján J 837.

* M ikovény  m. k.
Tiszttartó. (3)

W  Pesten a’ Therczia városban , király'-
utczában GOI. szám alatt, ezelőtt a* felhadnagy
Schafi'nerféle alapítványban, vannak számosb 
félvérü m agyar-, lengyel-, részint pedig an
gol fajú hibátlan hámos- és paripa lovak min
den órán eladandók ; nem különbet^ egy sere
g é ly - s z ü r k e   ̂ te levérü  16 m arkos m én ; és 
egy seté i p e j , félvérü  15 m arok és 3 hüvelyk  
magos, öt éves mén , szabad kézből mindenko
ron eladandó vagy kicserélendő. (3) 3

(3) Hirdetmény, a ’ nagy méltóságú
magyar király i udvari Kincstár Tanácsa’ rende
léséből a' királyi koronái Tiszáninneni* szabados 
kerület Tanácsa részéről közhírré tétetik: hogy 
a kerületi 0  Becse mezővárosa (tatárjában fek
vő és 229 lánczokhől, minden lánczot 2200 □  
öllel szám ítván, álló szállás foiy ó esztendei 
1837dik novemb-r lső napjától kezdve ny olcz 
egymásután következő esztendőre ugyan e’ fo
lyó esztendei július 4kén O-Becsén a’ kerületi 
tanácsházban reggeli órákon tartandó ny ilvános 
árverés u tján , a’ rajta lévő épületekkel egy lift 
haszonbérbe fog kiadatni. ~  M indazok, kik 
ezen haszonvétel árverésében részesülni akar
nak , kötelesek lesznek vagy ónjaik állapotját 
hiteles tanúság által hemutatni, és a’ bérbe ki
venni kívánt haszonvételhez arányzott bánat-
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pénzt előre letenni —  a’ többi feltételek a’ ke
rületi irnoki, úgy szinte a’ pénztári hivatalok
nál előleg is megtudhatók. Költ Budán, april’ 
7kén 1837. (3)

( 2 )  Árverés. A’ séllyei kegyes ala- 
pitványi uradalmak kerületbéli kormányzó hi
vatala részéről hirül adatik, hogy a' csalóközi 
utón fekvő J  sessiónyi földekkel, elegendő la
kás és vendég szobával, pinczékkel, istállóval 
és kuttal ellátott, tettes Pozsony vármegyében 
kebelezett uradalmi peredi korcsma — és Sellye 
mezővárosában tartatni szokott országos- és héti 
vásárok' jövedelme folyó évi junius 1 sótól hat 
egymásután következő esztendőre, folyó évi 
május 16kán délelőtti órákban, a' séllyei prae- 
fectorális irószobában tartandó nyilvános árve
rés utján haszonbérbe fognak kiadatni. — Min
den bérleni kivánkozók elegendő bánatpénzzel 
ellátva, a’ kitett időre, napra ’s helyre ezennel 
hivatalosok* (3)

(2) Eladó nemesített b irkák.
Ns Komárom vármegyében helyheztetett Szénái 
m ajorban  (Tatától két órányira) szá z  öreg 
íiastól, — ötven  fiatlan nemesített nagyobb fa
jú  birka  szabad kézből eladó. Költ Szendén, 
April’ Íjén 1837. M ichelier Jakab. (3)

(2) Á rszá llitási hirdetmény.
Tekintetes Ung vármegye a’ megye kebelében 
szállásoló ’s általmenő katonaság részére meg
kívántaié mindennemű kiszolgáltatásokat, ezek
nek fuvaroztatásukkal együtt, a’ folyó észt. július 
25kén Ungvárit tartandó árszállitás utján rendel
vén beszerzendőknek. A’ kik teliát ezt válalni 
szándékoznak, a’ fentirt határnapra meghivattat* 
nak. Költ Ungvároft, april* I2kén 1837. (3)

(3) Hízott ürü eladás. Déva-Vá-
nya és Körös-Ladány helységek közt fekvő két- 
halmi pusztán Fekete K áro ly  haszonbérlőnél 
két száz darab hízott ürü van eladó, a’ vevők’ 
kedvükért korábban is megnyirethetó. (3)

(I) Néhai Beregszászi Pál
nak * a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunka 
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der N atu r, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  Í796. 
("214 lap negycdrétbcu.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen. 
Erlangen 1797. ("288 lap nyol- 
czadrétben.)

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivataléinál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára. 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 for. pengő pénzben.
Pénzfolyamat: Becs, máj. 2kán: 5 petes statuskötelez. 

104| ; 4 petes 99^; 3 petes 7444 ? 2 ? petes bécsvá- 
rosi bankóköt. 664 ; bankrészvény 1368.

Dunuvizállás: apr. 3()kán: 71 9" 0'" — máj. íjén: 7' 
10" ()//> _  2kán: 7' 9" 9'" — 3kán: 7' 10" 6'" — 
4kén: V  11" 3"' — ikén : 8* 2" 6"' — 6kán: S' 
7" 0"'

G a b o n a á i P e s t  ’ s  m á s  v i d é k i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  m é r ő j e v á l t é  g a r a s b a n .

Á r.  1837. b u r a  |kó l.«jsp . 1 r o z e á r p a t a b  I k ’i k u r  k o l e * A p rí  r  18^7 b ú r *  k e l t r e . 1 r n z f á r p a 1 z a b k u k u r - l  k ő ! . «
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1H Ü 4I 'S HfliFOLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .

3 8 . szám . P e s í e n  szerd án  Piinkó'sdhó lO k é n  1837*
M agyarország és Erdély (kinevezések; hírek az erdélyi országgyűlésről; a ’ szultán Szilisti iába indu l; m. nemz. Muzeum’ gyarapodá
s a ;  hála áldozat; debreczeni vásár; Tudományos Gyűjtemény 2<lik k ö te te ; szegedi levél; m agyar tudós társaság ; kassai hangverseny; 
’sa t.)  Nagybi itannia (parlamenti ülés; Capua hg. hitvese fiút szül; manchesteri zavar; egy fiatal követ kedvtöltese; ’sat.J F rancziaor- 
szág (kam arai ülések a ’ belgák’ királynéja jegyajándékát és Orleans hg házköltségét illető törvények e lfogadtatnak; Algier jövedelmé
nek gyarapodása; M. C hevalier; Fonfrede; párviadal hírlapi czikkely m ia tt; ’sat J Hollandia. Görögország (környűlményes tudósítás a ’ 

közelebbi földrengésekről.) Németország. Spany olország (cortes ülések; Lttyez és a ’ m inisterium ; ’sat.)

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége mart. 2Sdiki leg

felsőbb határozatában Hevesi főesperessé az egri ér
seki lyceumban hittudományt tanító főtisztelendő 
F e r e n c z y  J ó z s e f  tisztlb* kanonok urat inéitóz- 
tatott kinevezni.

Ő cs. ’s apóst. kir. Felsége apr. lld ik i legfel
sőbb határozata szerént orv. dr. B r a u e r  J ó z s e f  
urat a’ pesti kir. tudományos Egyetemnél gyneko- 
Iogia és paediatria rendkívüli professorává nevezni 
méitóztatott.

Horvátországi bán ’s Zágráb megyei főispán 
5 excja Zágráb vmegyének középponti seborvosá
vá seb - és szülés - orvos T r a v n i c z e k  J á n o s  
urat nevezte.

Pest. Mai napon, úgy mint május 7dikén va- 
ámint a’ tudományos királyi Egyetem sz. egyhá
zban Főtiszt, és Nagyságos Dertsik János ú r , a’ 
japi nevendékház igazgatója ’sat. úgy az ájtatos 
jskolák templomában is a’ Szerzet kormányozója 
főtiszt. Grosser János úr teljes egyházi szolgálattal 
i’ tanuló ifjúság jelenlétében örömhála áldozatot 
nutatott-be az egek urának szeretett Nádor Fő- 
lerczegiink jobbra haladó egészségéért.

E g e r b ő l :  Fényes szertartással ment végbe 
ólyó május’ 7dikén az itteni pompás új egyház 
'elszentelése; mellyrea’ Haza’ távolabbi vidékei
ül is igen nagy számmal gyültek-öszve a’ fényes 
angu egyházi és világi vendégek. Névszerént meg- 
elentek itt az egyházi rendből: veszprémi püspök 
íopácsy József úr ő excja; méltós. Belánszky Jó- 
sef besztercze-bányai i  Hám János szathmári; Sci- 
ovszky János rozsnyói; Lonovits József csanádi; 
áró Barkóczy László fejérvári megyés, — Sztan- 
:ovics János bosoni, Ocskay Antal baczi czimzetes 
üspök u rak ; főtiszt. Villax Ferdinand zirczi apát 
s Richter Aloiz jászói praelatus urak; a’ csanádi, 
sztergami, fejérvári, kassai, rosnyói, szepesi’sat. 
gyházi megyék igen számos papjai; a’ világi rend- 
öl tek. Borsod vmegyének 40 tagból állott fényes 
üldöttsége t. Bük Zsigmond 2d. alispán úr vezér
be alatt; a’ Jász és Kúti kerületekből szintén kül- 
öttség nagys. Yerbói Szluha Imre nádori főkapi- 
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tánnyal együtt; báró Eötvös ígnácz főtárnokmes- 
ter ő excja; nagyin gróf Keglevich Gábor koro
naőr ’s kam. elnök ; mélt báró Perényi Zsigmond 
főispán; gróf Iilinsky ; báró Vécsey generál; Föld- 
váry Ferencz kir. táblai közbíró ’sat. urak. Gróf 
Cziráky országbíró ő excja elmenetelét egészségbe
li hirtelen változás gátolá. A’ buzgó, áhitatos köz
nép temérdek számmal gyűlt mindenfelőlrül Eger 
városába. A’ felszentelést egri patriarcha-érsek 
Felső-Eőri Pyrker János László ő excja igen 
fényes papi segédszolgálat mellett vitte-véghez. 
Mélt. Lonovits József csanádi püspök úr pedig 
szívre és lélekre ható, velős egyházi beszédet tar
tott, mellyet az ékes beszédű főpaptól hallani va
lóban gyönyörűség vala. Az egyházi szertartás reg
geli 7 órától délutáni harmadfél óráig nyult. Ezt 
követte a’ fényes ’s gazdag ebéd. Maga, patriarcha- 
érsek ő excja 200 főrangú személyt vendégelt-meg 
asztalánál. Ebéd alatt a’ Ferdinand-huszárok han- 
gász-kara és a’ zemplényi banda mulattaták gyö
nyörű hangászattal a’ vendégeket. Estve és egész 
éjen pompásan ki volt világítva a’ város. A’ neve
zetes nap’ örömére einlékpénzek is osztogattattak, 
mellyeken következő felírás olvasható: E c c le s ia  
M e t r o p o l i t a n a  A g r ie n s i s  H o n o r i b u s  D. 
J o a n n i s  a n te  P o r t .  L a t. D ie. D e c u r s i i  
U n iu s  L u s t r i  e x a u c ta  MDCCCXXXVI. C on- 
s e c r a t a  N o n is  M a ii  MDCCCXXXVII. P a t r .  
A E p o. J. L. Py r k e r.

S z e b e n b e n . A’ KK. és RR. április 18kán 
a’ 3dik, 24kén a’ 4dik , 25kén az 5dik országos 
üléseket tartották, mellyckben a’ jövő munkálko
dásokra kivántató szükséges előkészületeket intéz
ték. így a’ három nemzetek külön ülésekben a’ fon
tos tárgyakra kivántató előleges tanácskozásaikat 
folytatják. Szebenben az ev. reformátusok templo
mában az országgyűlése kinyitását megelőző vasár
nap , így 0  Felsége születése innepén, a’ tömve 
tele volt templomban igen jeles beszédeket tartott 
egész Erdély előtt nagy becsületben levő egyházi 
szónok, most szász városi első pap t. H e g e d ű s  
Sámuel úr.

Nagy Szeben apr. 28d Folyó évi apr. 24di- 
kén tartott 4dik országos ülésben az országos jegy-
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zőköiwv szerkesztése előfordulván, annak birálá-j 
sara más nap egy IS tagból álló biztosság válasz-1 
látott; kik közül belenként hat hat tag fogja ten
ni a’ bírálást.

Országgyűlést pótló tudósítás Erdélyből. Leg
közelebbi tudósításainkból kimaradván az »n beszé
dek, mellyek a’ nemes országgyűlése megnyílása, 
mint szintén a’ hódoló és fejedelmi eskük letétele 
innepélyességét illetik; azokat most az olvasó kö
zönséggel azok iránti óhajtása kielégítésére magok 
valóságokban közölni örömünknek tartjuk. — Mi
dőn azért f. e. április 17dik napjára a1 nemes or
szág Rendei nemes szabad királyi N Szeben város
ban a1 köz tanácskozásokra alkalmazott városi nagy 
tánczteremben egybengyültek volna, országos cl; 
nők felső szilvási Fóméltóságu Nopcsa Elek úr 0  
Excja elnöki székét elfoglalván, a* nemes ország 
Rendéit következendő ékes és velős beszédével kö
szöntötte: „Tekintetes Karok és Rendek! Szeren
csésnek érzem magamat hogy a’ tekintetes Karo
kat és Rendeket, hazánk e’ szent helyén, a’ tör
vényhozás tiszteletet gerjesztő templomában , egy- 
begyülve ismét tisztelhetem. Utolsó együttlétünk 
olta , elköltözött a"1 jobb életre azon áldott és dicső 
emlékezetű fejedelem, kinek neve, nem csak kis 
honunk történeteiben, hanem Europa és az embe
riség év-könyveiben is örökké halhatatlan fog ma
radni. — Azon áldott fejedelem, ki thronusra lé
pése első esztendejében, a’ nemzet forró és köz 
óhajtásának tárgyát, az üdvezült első Leopold és 
az erdélyi fejedelemség között, önként kötött gyö
keres egyezés oklevelét, innepélyesen törvényeink 
sorába iktatta, ’s azon alkalmatossággal több , igen 
nevezetes , az időtől kívánt, és kedves hazánk ősi 
jusait bátorságba helyheztető, alkotmányos életét 
tökéletesítő törvényeket, királyi helyben hagyásá
val megerősített; a’ kinek minden igyekezete, egész 
élete, hív alattvalói boldogítására volt egyedül és 
állandóul szentelve- Thronusának és erényeinek 
méltó örököse, most dicsőségesen uralkodó felséges 
fejedelmünk, kedves hazánk boldogságát gyarapí
tani , és ősi törvényeinket mély tiszteletben tarta
ni óhajtó aty ai indulatjának csalhatatlan bizonysá
gát méltóztatott adni, midőn a’ tekintetes Karokat 
és Rendeket a’ végre, hogy a’ haza köz boldogsá
gát eszközölhető törvényes módokról, törvényes 
formában tanácskozhassanak királyi hatalmánál fog
va egybehívta, Nem sokra terjedő, de fontos tár
gyakért gyűltünk-ősz ve. Felséges fejedelmünk iránt 
eleinktől századokon keresztül örökölt tántorítha
tatlan hivségünket, mindnyájunknak buzgó óhajtá
sa szerént, hittel erősíteni, — a’ mit halhatatlan 
emlékezetű dicsőült édes attya nyomdokait követő 
jó fejedelmünk mindjárt uralkodása által vételekor

közre bocsátott kegyelmes leírásában megígért, ’s 
szemül meg is tartott, hazánk közönséges és külö
nös törvényeinek, vallásaink, nemzeteink , közön
ségeink törvényes jusainak megerősítését, sérthe- 
tetleniil való megtartások biztosítását, fejedelmi 
szent bittel is megpecsételtetni hallani, ’s így a’ 
felséges uralkodó házat, és az országot öszvekap- 
csoló szent kötést a’ Mindenható színe előtt megú
jítani. — Csak nem mind ürességben levő országos 
főbb hivatalainkra, melly ek a’ múlt idő viszontag
ságai között ürességbe jővén , a’ törvénytől kisza
bott rendes úton mindeddig be nem töltethettek 
törvényes jósunk szerént, csak a’ közjó egyenes 
tekintete, ’s lelki ismeretünk tiszta meggyőződé
sétől vezérlett választásokat tenni a’ törvény értel
mében, — ez által határtalan jóságát ’s igazság 
szeretetét örökségül biró áldott fejedelmünknek , 
kinek az igazság kiszolgáltatása, és a’ törvények 
végrehajtása eránti egyenes jusa, ’s lelki ismere
tes kötelessége, törvényeink szentségén alapúi, ha
zánk részéről értelmes tanácsadókat, egyenes és 
munkás tisztviselőket, bölcs és jóra vezérlő igazga
tókat adni, ’s ezt téve, a’ törvényhozás olly fon
tos jusát fejedelmünkkel közösön gyakorló törvé
nyes országgyűlését ki egészíteni. — Az előbbeni 
országgyűlésen hozott, én felséges fejedelmünk által 
megerősített törvényeket kihirdetni, ’s jótékony 
folyamatba hozni. Törvényeinknek résszerént hiá
nyán, résszerént a’ mindég haladó időtől elmara
dásán, a’ mostani és jövő idő knánatai, de egy
szersmind több századok viszontagságait m egbirt, 
’s a’ hosszas tapasztalás bizonyossága szerént, még 
sokakét megbirandó ősi alkotmányunk alapelveihez 
képest, rendszeres segítést czélerányoson ’s foga
natoson elintézni. A’ majd minden közterheket 
ereje csaknem kimerüléséig hordozó számosabb 
földnépeink sorsát, felséges fejedelmünk atyai inté
zete szerént tekintetbe venni; — azután a’ vallás, 
nevelés, tanítás, mesterségek és kereskedés elő
mozdítására, az igazság egyenes és serényebb ki
szolgáltatására , az ország boldogságát sok tekintet
ben tárgyazó kamarai dolgokra, ’s biztos fenn áll- 
hatásra mindég szükséges köz védelem erejére for
dítva méltó figyelmet; mindezekre nézve, a’ mar 
kidolgozva lévő rendszeres munkálatoknak megvizs
gálására , és a’ ki nem dolgozottak czélszerü kidol
gozására , ezen valóban sok különböző esmereteket, 
tapasztalást, felfogó belátást és fáradhatatlan lelkes 
munkásságot kívánó tárgyakhoz képest, hazank 
derék fiii közűi közbizodalom útján, olly biztossá
gokat választani, mellyek azon nagy munkákat, a 
jó fejedelem ’s hív alattvalók közös óhajtása sze
rént, minél előbb czélszerűleg megtegyék, hogy 
azokat ő felségének törvényiranti tiszteletéből, s
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népei boJdogítása óhajtásából, közelebbről nyeren
dő országgyűlésünkén, országoson megvizsgálva, 
kegyelmes megerősítés végett felterjeszthessük, ’s 
így a’ haza boldogságát eszközölhessük. Valóban 
kevés pontok alatt olly szép, magokban oily so
kat foglaló, ’s oily messze befolyással biró tárgyak 
vannak a'királyi meghívó levélben kijelelve, mel- 
lyek valamint minden igaz hazafinak, úgy az egész 
országgyűlésnek is figyelmét méltán megérdemlik. 
Alkotmányunknak alap elvei lelki ismeretes meg
tartása mellett, a’ lehető hiányok, becsúszott hibák 
és visszaélésektől megmentése, hazánk minden sor
sú népei boldogságának eszközlése vagyon intézke
désünk alatt. — Hajnalt deríthetünk hazánknak! 
Ezt tennünk kívánja a’ józan okosság, ezt tulajdon, 
’s késő maradékaink boldogsága, ezt hazájokhoz és 
fejedelmekhez egyaránt hív eleink emlékezete. Bi
zonyosan megvagyunk arról mindnyájan győződve, 
hogy ha szintén az igazság sokszor csak a’ külön
böző vélekedések megvitatásából fejük is k i, senki 
sincsen még is e’ teremben, ki ezen nevezetes tár
gyaknak, a' haza boldogságára lehető legjobbsiker- 
rel való elintéztetéseket, egyaránt buzgón ne óhaj
taná. Tudjuk azonban mindnyájan, hogy az ember 
gyarlóság alá vagyon vetve , ’s ha ugyan nem vi
gyáz, legjobb szándékkal is elvétheti a’ czélt. — 
Kezében csupa messze vitel álfal a’ virtus vétekké, 
a’ takarékosság fösvénységgé, az adakozás veszte
gető pazérlássá, a’ szó kimondás illetlen goromba
sággá , az önérzés maga elhízássá, a’ bátorság vak
merőséggé, ’s kihihetné? m égm agaa’ megfontolás 
is szőrszál hasogató kétkedéssé ’s határozatlansággá 
válhatik. A’ józan okosság egyik főfeltétele, ’s a’ 
magyar alkotmány sok százados méltó büszkesége: 
kihallgatás, és megvizsgálás nélkül nem ítélni; hall- 
gassuk-ki egymást szelíd türedelemmel. Előre mél
tán meglévőn mindnyájon arról győződve, hogy 
bár mellyik hazafi is , csak jó t, és jó czélból kíván 
mondani, egyikünk se magyarázza balra a’ más 
állítását, nehogy a’ balra magyarázás lábra kap
ván, káros meghasonlást szüljön. Férfiúhoz, ’s vá
lasztott férfiakból álló gyűléshez, nem igen van egy 
illőbb virtus a’ magával bírásnál, melly ezt oily 
díszesen kiilönbözteti-meg, az éretlenek gondatlan 
seregétől. — Én részemről semmi fáradtságot, sem
mi áldozatot nem tartok terhesnek, mellyet egy ha
zafi törvényes fejedelme eránti hivsége, ’s hazája 
szeretetenek oltárára tehet, ’s teljesen megvagyok 
arról győződve, hogy a' tek. Rendek is egyen egyen, 
felséges fejedelmünkért ’s szeretett hazájukért, vé
reket is ontani mindenkor kész, dicső eleink pél- j 
dáját követve, hasonló buzgó érzéssel vannak , és 
a’ törvényes fejedelem és a’ haza elválhatatlan ja
váért, nem csak lankadhatatlan szorgalommal, ha

nem midőn úgy kivántatnék, személyes maga meg
tagadással is munkálódni állhatatosok maradnak. 
Illy kétségbe hozhatatlan egyenes buzgóságoktól, 
tehetségemnek bölcs tanácsadásaikkal segedelmezé- 
sé t, méltó bizodalommal kérvén, magamat a’ tek. 
Karoknak és Rendeknek kegyességébe, hazafi ne
mes indulatokba teljes tisztelettel ajánlom.“

Melly köszöntő beszéde ő excjának, a’ ns Ren
dek által háromszori zajos éljen kiáltásokkal fogad
tatván , arra a’ nemes Rendek részéről és nevük
ben ítélőmester tancsi méltóságos Földvári Farkas 
ú r , következendő elfogadó beszédében felele-meg: 
„Nagyméltóságú Statuum Praesidensúr! Kegyelmes 
uram! E’ jelen országgyűlés czélját mindnyájon 
tudtuk, — láttuk öszvehívó leveleinkből, hogy fel
séges új fejedelmünk törvényeink legszentebb, leg
sarkalatosabb, és így legérdekesebb ágát kívánja 
maga is betölteni *s velünk is teljesíttetni. — Nagy 
's a’ szónak teljes értelmiben felette fontos tárgyak 
állanak előttünk , — mell)eket eligazítani, nem 
csak törvényes felséges fejedelmünk iránt tartozó 
kötelességünk, hanem szeretett hazánk eránti lelki 
esmeretes érzésünk is szorosan megkívánja. Ezen 
pillantatban, ’s azután ezen országgyűlése folyamat- 
jában is, szintén két millió lélek jóllétei kieszköz
lését esdeklő szemei tekintenek epekedő szívvel mi 
reánk ’s dicső fejedelmünk szent thronusára; — a* 
jelen kor sorsa ésállapotja, — a’ maradék boldog
sága, mcllyért mi kezeskedünk, constitutionalis al- 
kotványunk rendíthetlensége, s az nfóvilág bírálá
sára való íigyelmezcs: — ezek azok mellyekben 
gondolatom szerént határozódik mostani országgyű
lésünk. — Az Excellencziád hazafiui előre látással 
és királyi hivséggel teljes kormányozását, ’s esme
retes szelid maga mérséklését a’ roppant mindenség 
nagy statusának mindenható ura szentelje-meg, 
hogy a’ tanácskozásokat vezérelhesse mindenkor az 
igazi közjó munkálására: — haj fsa jó fejedelmünk 
szivét erdélyi népe törvény szerént való boldogítá- 
sára, melly új uralkodójától minden at) ai kegyel
met vár és teljesen reméli!“ Érd. Hír.

Tekintetes Gyimóthy Simon ú r, t. n. Tolna 
vármegye táblahírája , és ügyvéd , még múlt 1830. 
esztendőnek September holnapjában személyesen 
hozta-el a’ nemzeti magyar Múzeumnak tőle nagy
lelkűen ajándékozott régiségeket, melíyek itt kö
vetkeznek: IszÖr Egy lábnyi magosságú etruscus 
hamveder (urna) rajzolatokkal, és tökélletes épség
ben, melly kiásatoít Ilerculanumban 2szor Két da
rab efruscus csésze szinte Herculanumból. 3szor egy 
fekete áldozó csésze agyagból, Pompejiből 4szer Egy 
fekete agyag tálocska szinte onnand i  zör 3 darab 
nagyobb, ’s kisebb két fülű fekete agyag korsó, 
mellyek kiásattak Nolában, Cszor más veres agyag
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egy fülű kis korsó, melly kiásatott Szegszárdon 
a’ Martina hegy alján. 7szer Egy kis etruscus ham- 
veder korsócska Nolábul. 8szor Két darab római 
mécs, vagy lámpa. 9szer Két darab köny - edény 
(£(>rflnfnfru$). lOszer Ugyanaz más kettő etruscus 
agyagbtil. llszer Négy darab apró tálacskák, Her- 
culanum, Pompeji, és Szombathely városokból, 
egy kis bögrével, melly szinte Szombathelyen 
ásatott-ki. 12szer 3 darab házi bálvány, veres 
agyagbul, ezek találtattak Eszéken. 13szor Egy 
nagy tengeri csigaház, több apró különféle csigák
kal. 14szer Egy elefánt csontbul készült, mintegy 
alma nagyságú puskapor szarv, mellyen a1 vadász 
kutyákon kívül, elefánt, oroszlán, tigris, párducz, 
farkas, róka, erdei szarvas, őz, dámvad, nyúl, 
majd minden futó vad állatok a1 legszebb és mes
terségesebb ízléssel kivannak metszve, lőször Egy 
négy torony formájú és abban lévő négy gránát 
kővel készült ezüst, de meg aranyozott gyűrű, 
mell) nek tornyai közűi négy lakatocskán lógnak- 
k i ; ehez hasonló a’ nemzeti Múzeumban már talál
ta ik  , de csak két lakattal. Ezen gyűrű találtatott 
Mórágyon n. Tolna vármegyében, a’ hol ezt ezelőtt 
mintegy 25 esztendővel a’ kővájók a’’ kősziklában 
találták, löszor más régi ezüst gyűrű, mellyen egy 
bárány, és zászló látszatik, csillag és holdal, talál
tatott Bátán Tolna vármegyében. 17szer Más régi 
római gyűrű érczbiil. 18szor Egy priapus bálvány. 
19szer egy fél testű bálvány kép, esmeretlen, ta
láltatott Móhron n. Fejér vármegyében. 20szor 
Egy fekvő Flora bálvány asszony. 21 szer Egy esme
retlen régi görög bálvány, minthatánczolniakarna. 
22. Egy caesar fej. 23. Egy Aegyptomi osiris, eczetbe 
volt valamikor téve. 24szer több régi réz kapcsok. 
25ször Egy iskatulácska, benne mozaik kövek, 
mellyek a’ tengerbe süllyedt Baja városának omla
dékáiból szedettek. 26szor egy török fa csutora, 
mellynek oldalai vagy inkább fenekei mestersége
sen belé fűzettek. 27szer egy régi oláh módra ké
szült puskaporos szarv. Pesten, május 6dik nap
iun 1837.

Halitzky Antal ,
a‘ m, nemzeti Muzeum’ első órje.

Kassán mart. 19dikén az ottani kórház javá
ra hangverseny adatván, melly ben méltós. gróf 
Fá) István ú r, a' Máltái jeles rend vitéze is kitűnő 
részt vett, — a’ jövedelem közel 400 vfrtra ment. 
Bizonyítja e z , hogy Kassa széplelkű emberbará
tokkal díszéig.

S z e g e d r ő l .  Az utóbbi égések óta váro
sunkban ismét két gyuladásnak voltunk szomo
rú nézői, Szentgyörgyhó 24d. és 27d. napjain, de 
az oltásra öszveseregletteknek derék törekvése ál
tal a' tűz további terjedése akadályoztatván, egy

egy égés csak két házat hamvaszta-el. A’ tűz ke
letkezés eránti vizsgálatok még most is folynak, 
’s már egy szolgáló leány az illető biztosság előtt 
meg is vallá, hogy a’ 24ki tüzet ön-akaratból ger
jesztő gazdája iránti bosszúból. A’ hét első napjain 
tartott országos vásárunkon a’ járó jószágnak szép 
ára volt, de vevő igen csekély számmal találkozott; 
mivel a’ múlt évi igen szomorú termés lakosaink
nak pénzét élelemre késztette kiadatni. Gyalog vá
sárunk csekély volt; mert a’ gyújtogatásoktól el
rettent kereskedők azon megjelenni féltek. — 
Tavaszunk igen kellemetes volt, gabonáink, és 
veteményeinkszépen álltának; de m a, május őkén 
délutáni 4 óra tájban rettenetes orkán emelkedett, 
melly egyre kegyetlenkedik, ’s előre rettegünk, 
hogy ha az éj kitisztúl, a’ mint ma igen hideg van, 
a’ fagy ismét lesöpri veteményeinket, ’s a’ múlt 
évi szerencsétlenség még nagyobbodva fordúl-elő; 
mivel a’ tavalyi nem termés miatt a’ vermekben 
volt életek már felemésztetvén, ez évben valóságos 
szükségnek kelletik megjelenni,

Debreczen apr. 28d. Sz. György napi vásá
runk minden tekintetben rosszul ütött-ki. Minden 
féle kézmüveknek csekély keletek volt.

Kis Kun Fülöpszállás. Az idő veszedelmes já
rása borzadási a ád alkalmatosságot, ha reá emlé
kezünk folyó május 5dik napjára, midőn, délután 
2 órakor elsőben ugyan a’ borzasztó szél apró eső
vel,,m ár 3 — 4 órakor nagy jeges esővel feltámadt, 
és egész éjszaka is nagy erővel dúlván, a’ házak 
fedeleit leforgatta, a’ kerítéseket ki döntöget
te; szőllős kerteinkben lévő temérdek gyümölcs 
fáinkat gyökerestől kiszaggatta, és leírhatatlan ká
rokat okozott. Júliáinkban, marháinkban, lovaink
ban is sok károkat vallottunk. Több, hogy egy közép 
idejű asszony 16 esztendős leányával a’ szomszéd 
helységből hazafelé utazván, mind kettőjüket az 
úton érte az iszonyút szeles és apró jéggel teljes fer- 
geteg, ’s más nap mind kettejüket halva találták; 
és semmi sikere az orvosi fáradságnak körültök 
nem lehetett.

B ra s s ó . Bukarestből jött hiteles levelek ír
ják , hogy a’ török császár apr. 21dikén gőzhajón 
Silistriába indult; hová az oláhországi vajda, boe- 
rok és ágens urak el is mentek tiszteletöket tenni.

Tekintetes nemes Pest vármegye’ színészed 
küldöttsége folyó esztendei május 8kán tartott ülé
sében megfontolván mind azon körülményeket, 
mellyek a’ pesti nemzeti magyar színház ügyében 
eddig kifejlődtek; azokhoz képest Jegczélszerűbb- 
nek találta annak igazgatását folyó évi augustus I- 
sőjétől kezdve három egymás után következő esz
tendőre egy részvényes társaságnak átadni. Melly 
társaság e’ inai napon valósággal össze is állt, ’s az



aláírást megkezdvén, iránta addig is , még a’ rész
vény-terv közelebbi alkalommal egész kiterjedésé
ben közönségesíttetni fog, ezennel köz tudomásra 
bocsáttatik: hogy egy részvény, e’ hazai, ugyan 
azért minél számosabban vesznek benne részt, an
nál biztosabb lábon állandó ügyhöz többeknek já- 
rulhatása tekintetéből 40 pengő ftra határoztatott, 
’s az, negyedrészenként folyó évi július lső , aug. 
l s ő , november 10dik,és 1838dik esztendei martins 
lökán leszen Pesten a1 részvényes társaság pénztá
rába befizetendő. Aláírási ivekkel ellátvák a1 kül
döttség’ tagjai, nevezetesen: Földváry Gábor el
nök , gróf Teleki Sámuel, gróf Ráday Gedeon, 
báró Laliért Antal, báró Bánffy Pál, császári kirá
lyi kamarás Mérey László, Jankovich Miklós, 
Nedeczky Ferencz, Benitzky Adám, Fáy András, 
Patay József, Döbrentei Gábor, Benyovszky Pé
te r , Ilkey Sándor, Lissovényi László, Steinbach 
Ferencz, Simoncsics János, Zlinszky János, Szent- 
királyi Móricz, és az alulirt jegyző. Költ Pesten, 
május 8kán 1837.

Nyáry P á l, m. k.
a’ küldöttség’ jegyzője.

P e s t .  Rappo Károly, Európai mostani úgy
nevezett Herculeseinek kétség kívül Iegjelesbike, 
múlt vasárnap adá utolszor a’ pesti színpadon mu
tatványait. Mint már elébb, úgy most is zajos tap
sokkal halinozá a’ budapesti közönség Rappo művé
szeti ügyességét. A’ köz kedvesség, mellyet e’ két 
fővárosban nyert az említett művész, „arra indítá 
ó t, ho |y  még darabig Pesten maradjon, s a1 Hét- 
választo nevű fogadó nagy teremében folytatván 
mutatványait, a’ vásárra érkezendő vidékeiket is 
gyönyörködtesse előadásaival.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  május’ lsójen 
tartott kis gyűlésében folytatólag a’ Tájszótár’ vizsgá
latával foglalkozott. Ugyanekkor Greguss Mihály’ ér
tekezése a’ j>hilosoj)hia’ elveiről Döbrentei Gábor r. t. 
előadására a’ Tudománytárba felvétetni rendeltetett; egy 
kinyomtatás végett beadott neveléstudományi munka 
vizsgálat alá bocsátatott. Báró Jósika M iklós, igazga
tó tagja a’ társaságnak , Regényei 4 és 5d. kötetét (A’ 
könnyelműek) nyujtotta be a’ könyvtár’ számára.

Az 1837dik Tudományos Gyűjtemény má
sodik vagy februariusi kötetének foglalata kö
vetkező : „ 1. „É r t e k e z é s e k. 1) Horváth
Zsigmond. A’ csillagok esmertetése. *2) Podhradczky 
fózsef. Zápolya János akarva késett-e a’ mohácsi 
ta tára  II. Lajos király segedelmére; és volt-e or- 
záglásra elegendő joga. 3) Sasi Szabó József, ker
ekezés az italokról. 4) N. Takácsi Horváth János. 
Spanyol szokások; táncz. 5) Ugyanaz. Az enni adás 
nestersége. 6) G. Sz. I. Nehány vonások Aesóp 
líres mese -író életéből. II. L i t  e ra  tú r  a. A) Ha- 
ai Literatura. Alkalmi Beszedek: Nagyságos Ver
ői Szluha Imre úrnak , a’ Jász és két Kún kerü

letek’ nádori főkapitányi hivatalába történt beiktá* 
tása alkalmával mondott beszédek. B) Külföldi Li
teratura. Geschichte Roms in seinem Uebergange 
von der republikanischen Verfassung, oder Pon> 
pejus , Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. Nach 
Geschlechtern, und mit genealogischen Tabellen. 
Von W. Drumann. Erster Theil. Königsberg, 1835. 
Gebrüder Bornträger. 8ad rétben. Különfélék. 
Trattner és Károlyi könyvnyomtató intézetében 
megjelent új könyvek.“ Koszorú az 1837dik észt. 
II és Ilid. kötethez egy egy iv.

N A G Y  B R IT A N N IA .
Londoni apr. 21 ki tudósítások szerint a’ ki

rályné egészsége annyira javult, hogy apr. 23kán 
már k. férjével együtt megjelenhetett az istentisz
teleten ; az orvosok mindazáltal enyhébb éghajlat 
alatti hosszas tartózkodást tanácsiának Ő Felségé
nek. A’ közelebbi udvarláskor Augusta hgasszony, 
a’ király testvére, viselte U Felsége képét. A’ 
hírlapok, mellyek illyes alkalomkor hosszú divat- 
újság-féle részleteket közlenek a’ dámák öltözeté
ről, megjegyzik , hogy Kent hgné és Victoria hg
asszony irlandi szövetbe valának öltözve.

A’ felső ház apr. 25ki ülésében, Melbourne 1. 
javaslatára, az irlandi hatóságbill másodszor olvas
tatott, a’ harmadik olvasás , vagy a1 tulajdonképe- 
ni vitatás pedig máj. lkére határoztatott.

A’ Journal de Paris apr. 27kén a’ tudósítást 
közli, miként az angol kormány a’ segédsereg tiszt
jeit mind visszahívta Spanyolországból, kik jun, 
lOkén rangjokat visszanyerendik az angol hadse
regnél ; de az angol hírlapok hallgatnak e’ visszahíva- 
tásról.

Máltából jelentik, hogy Capua hg. nője, a’ hí
res szépségű Smith Penelope mart. 23dikán egy 
fiút szült.

Manchester csendességét apr. 19kén ujrameg- 
háborítá egy tolvajokból ’s kóborlókból álló cso
port, melly a’ városban ide ’s tova csapongott, ne
hány boltra rárontott, pénzt és eleséget követelve, 
mi nem is tagadtatott-meg tő le; ha pedig valakinek 
adományát kevésnek találta, azt rablással fenye
gette. Öt főczinkos, mind irlandiak, elfogatott.

A’ Globe beszéli, hogy egy fiatal irlandi, par
lamenti követnek különös kedve telik abban, hogy 
kikocsizásakor, az utczán gyalog járókat tojások
kal hajigálja.

F R A N C Z IA O R S Z A G .
A’ pairszék apr. 25kén esteli hét órakor ho

zott ítéletet Meunier perében, ’s Meuniert, mint a’ 
király élete ellen törő bűnöst halálra Ítélte; La- 
vauxt és Lacazet pedig, próbák hijányából, fel
mentette. — Az apr. 27diki Moniteur szerint a’ 
pairszék által kimondott halálos ítéletet deportatiói
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büntetéssé változtatta a’ király, E megkegyelme- 
zésről maga Pasquier báró (a’ pairszék elnöke) tu
dósította Meuniert, ki legérzékenyebb hálát 's meg
bánást nyilvánítót.

A’ követkamara apr. 21 ki ülésében, Lacave- 
Laplagne pénzügyi minister javaslatára meghatáro
zó , hogy a’ belgák királynéja menyasszonyi aján
dékát illető törvényjavaslat mindjárt a’ pótlékköl
tségek vitatása után lerjesztessék-elő. Odilon-Bár
ról úr tudakozó a’ pénzügyi ministert, szándékozik- 
e a’ kormány, a1 civillisíe eránti törvény szerint, 
a1 kamara elibe terjesztendő bizonyítványok által 
kimutatni azt, hogy a’ civilliste nem elegendő a’ 
király fiijainak ’s lányainak kiházasítására. Lacave- 
Laplagne úr válaszoló, hogy a’ biztosság, mellynek 
ő tudósítója volt, ezen előterjesztést egyezőleg hely
telennek nyilatkoztató, ’som ost, helyzetének vál- 
toztával, még inkább e’ nézettel tart (kaczaj a’ bal 
oldalon.) E’ kérdésben ugyan még nem tettek ha
tározatot a’ kabinet tagjai, de hogy a’ civilliste 
nem elegendő, tudva van. Montalivet gr. elébb a’ 
civilliste felügyelője, most belső minister, még ha
tározottabban kinyilatkoztató, hogy a’ kormány kö
telességének tartja a’ kérdéses bizonyítványok elő
terjesztésében meg nem egyezni. — Apr. 25kén 
Duvergier de Hauranne úr előadó a’ biztosság tu
dósítását a’ titkos költségekről, a’ törvényjavasla
tot , úgy a' mint v an , elfogadni javasolván. Egy
szersmind az új ministeriumnak szilárdságot és ösz- 
szetartást kívánt, mi nélkül lehetlen kormányoznia, 
’s e’ föltétel alatt gyámolíttatni fog ministerium; a’ 
biztosság ezért hagyó változatlan előbbi határozatát. 
Ezután a’ pótlékköltségek eránti törvényjavaslat 
v itatott, ’s annak számos czikkelyei nagy szótöbb
séggel elfogadtattak. — Az apr. 26ki ülésben miu
tán a’ múlt év első hónapjában Tlemecenre vetett 
adón ismét élénk versengés folyt, 193 szózattal 59 
ellen megadatott az algíri pótlékköltség.

A’ követkamara apr. 27diki ülésében a’ bel
gák’ királynéja kiházasítását illető törvényjavaslat 
vitattatott. Lherbette, Salverte’sat. urak ellene, 
Lascases, Paixhans‘saf. mellette szólották. Majd a’ 
belső ministernek Cormenin úrral, a’ kir ház- költ
ségről készített írat isméretes szerzőjével történt 
tüzes szóváltogatása után a’ törvényjavaslat 239 
szóval 140 ellen elfogadtatott.

A’ pairkamara’ apr. 29diki ülésben az Orleans 
hg ház-tartását illető törvény, miután csupán Du- 
bouchage vicomte szólott ellene, 116 szóval 4 el
len elfogadtatott.

A’ Moniteur Algerien Algír növekedő virág
zásának bizonyságául említi, hogy e’ gyarmat jöve
delme 183lben csak 1 millió 48 ezer479 fr. 1834. 
2 mii. 542 ezer, l836ban pedig 2 mik 845 ezer

fr. volt. A’ bevitel 1831ben 6 milliót, 183lben 8 
milliót, 1836ban 22 milliót; a' kivitel 1831ben 
1 millió 479 ezer francot, 1834ben 2 mii. 376 ez
re t, 1836ban 3 mii. 435 ezret tőn.

M.Chevalier úr minap kocsijából kifordulván, 
veszélyesen megsebesítette magát, de londoni apr, 
25ki levelek szerint már veszélyen kívül van.— 
A’ Guyenne apr. 21kén írja, hogy Fonfréde úr 
Bordeauxba érkezett, ’s nehány nap múlva vissza- 
utazand Parisba,

Apr. 25dikén Mathieu de la Redorte követ a* 
Corsaire czímű lap szerkesztőjével Viennot úrral 
párviadalra ke lt, mellyben ez utóbbi kezén sebet 
kapott. A’ párviadalra a’ nevezett lap’ egy humo- 
ristikai czikkelye szolgált okúi. — 

HOLLANDIA.
Gróf Seníft - Pilsach, a’ hollandi k. udvarnál 

ausztriai cs k. rendkívüli követ és meghatalma
zott ministernek apr. 25dikén volt szerencséje hol
landi király Ő Felségének, megbízó levelét bemu
tatni.

GÖRÖGORSZÁG.
Athénéből apr, 4kén ezeket Írják : Hírlapja

ink telvék tudósításokkal a’ földrengésről, melly 
több mint két hete H ydra, Poros, Aegina szige
teket és Mcthana félszigetet dúlja. Hogy e’ vidék 
vulkános vidék, a’ régiek tudósítása, és mai ter
mészeti tulajdonsága is bizonyítja. Strabo (első köny
vében) Methanán történt nevezetes tűzkirontásról 
beszél, melly egy hét-stadiumnyi vagy is négy ezer 
lábnál magasabb hegyet torlasztott-fel. Ezen előadás 
ugyan nagyítva, vagy Írási hiba által elferdítve 
van; mert e’ félszigeten a’ legnagyobb hegy, a’ 
francziák mérése szerint, csak 741 meter, vagy 
2300 láb magas; de a’ lett dolgon annál kevésbé ké
telkedhetni, mivel azt Ovidius is eme szép versek
ben bizonyítja (Métám. 15. 296)

Est prope Pittheam tumulus Troezena, sine ullis 
Arduus arboribus, quondam planissima campi 
Arca , nunc tumulus. Nam , res horrenda relatu ,
Vis fera ventorum, coecis indusa cavernis, 
Exspirare aliqua cupiens, luctataque frustra 
Liberiore frui coelo, cum carcere rima 
Nulla fórét toto, nec pervia flatibus esset,
E'xtentam tumefecit humum: ceu spiritus oris 
Tendere vesicam só let, aut derepta bicorni 
Terga capro. Tumor ille loci permansit, et alti 
Collis habet spéciéin, longoque induruit aevo.

Az említett helyeken levő vulkáni hegyalakulatok 
’s kőnemek, és a’ meleg források Aeginári, Metha
nán és Poroson mutatják e’ vidék alatt vulkáni tűz- 
kémény létezését. Methanán sokszor történnek föld
rengések, ’s Hydrán is ezelőtt negyven évvel igen 
nagy földrengés volt. De a’ mostanihoz hasonló tü
neményről nincs tudósítás. Athénében mart. 20- ■
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kán délelőtt* 10 órakor éreztetett az első kemény 
rengés, melly azóta naponként többször előjött, 
de kisebb erővel. Nehány nap múlva híre érkezett, 
hogy ezen első rengés kivált Hydrán és Poroson te
temes károkat tőn. H ydrán, hol a’ házak többnyi
re merő kövekből vannak, mintegy ötven ház om
lott-ősszé , ’s a’ többiek is mind megrongáltattak, 
két ember agyon üttetctt, sok megsebesítetett. A’ 
rengés után nehány pillanattal kiállhatlan büdöskő- 
szag éreztetett. Poroson a’ kikötő gátja több helyen 
szétrepedt; a’ sziget partjaitól nagy kő- és földtö
megek elváltak , ’s a’ tengerbe zuhantak; sok ház 
megrongáltatott, ’s a’ rósz szag itt is éreztetett. 
Hasonló tünemények mutatkoztak Argolis átelleni 
partjain, Methanán és Aeginán. Athénében nem 
volt egyébb hatása a’ rengésnek, hanem hogy a’ 
háború óta romokban fekvő nehány házak falai le
omlottak , és némelly lakokban üres agyag és más 
könnyű edények eldiiltek. De az argolisi félszige
ten e’ nap óta szünetlen tart a’ földrengés, ’s H y
drán ezelőtt nehány nappal már hetvennél is több 
számoltalott-meg. A’ statustanács alelnöke, Kon- 
duriotos ú r, az atyai gondoskodásu király által tüs
tént Hydrába küldetett, hogy a’ népség szegényebb 
részét pénzel segítené, és a’ kormánynak czélszerü 
segédrendszabályokat javaslana. Ez alatt a’ sziget 
megrémült lakosai félig összeomlott városukat oda
hagyták, ’s már két hét óta a’ kopár kősziklákon 
deszka gunyhók és sátorok alatt, részint pedig a’ 
kikötőben hajókon tanyáznak. Félni lehet, hogy 
Hydra e' veszélyből soha sem fog többé új erőre 
vergődni, hanem e’ híres és jobb sorsra méltó kö
zönség, miután a’ polgárok csinos és Jól épült há
zai, mellyek őket még honunk sziklájihoz vonzák, 
Összeomlottak, el fog oszlani. Athénében e’ hosz- 
szu földrengés csak gyönge ingásként éreztetett; 
hanem a’ közelebbi napokban, (mart. 28kánésapr. 
3kán) történt keményebb rázkódások a’ Parthenon- 
ban és Erechtheumban is károkat tettek. E ' két tem
plomban sok kő észrevehetőig kimozdult helyé
ből; mások pedig, nevezetesen a’ Parthenon nyu- 
goti csúcsán, az első keményebb rendülésre, le
omlással fenyegetnek. E’ tünemény hosszan tartá
sa m ellett, fájdalom, attól félhetni, hogy addig 
meg nem szűnik, míg Methana és Aegina közt tüz- 
kirontás, vagy sziget-támadás vagy más illyes nem 
történend.

NÉMETORSZÁG.
Ancillon ú r, burkus status - és kabineti minis

te r, apr. 23kán reggeli 6 órakor, saját kívánsága 
szerint, pompa nélkül :temettetett-el, csupán ro
konaitól és a’ végrendeletében megnevezett szemé
lyektől kísétetve a’ franczia sírkertbe, hol azonban

a’ koronáiig. August k. hg. az elhúnytnak barátai 
és a’ külső ministerium tisztjei is megjelentek, ’s 
Moliére pap buzgó könyörgést mondott sírja felett. 
— Ancillon Fridrik János Péter 1766 apr. 30kán 
született, a’ katona-akadémia tanítója, a’ Werderi 
egyház papja, a’ thrónörökos nevelője, kovetségi 
titkos tanácsos, statustanácsnok és külső minister 
volt, ’s utazásai, iratai és sokfelei politikai ’s li- 
terariai kapcsolatai által egész Európában nagy es- 
meretességet szerze magának.

SPANYOLORSZÁG.
A’ cortes, apr. 14ki ülésében az alkotványterv 

19ik czikkelyét, miként a’ senatorok holtig fogná
nak tisztségük ben maradni, de fizetés nélkül, 91 
szózattal 83 ellen visszautasította a’ biztossághoz. — 
Azon megtámadásokról, mellyeket a’ ministerium- 
nak Lopez úr kilépte óta a’ cortesben szenvednie 
ke ll, egy madridi apr. 12ki levél következőket 
írja: „Miután Lopez ú r, mint minister, a’ statust 
örvény szélére vinni segíté, most az egész felelőség 
terhét elhagyott társaira ’s barátaira hárítja, és el- 
lenök kemény vádakat támaszt. Lopez úrnak eb
ben a’ volt a’ czélja^, hogy a’ ministereket vádjai 
által lebuktatván, terroristákból alkosson új kabi
netet, mellynek fője ő maga le tt, ’s e’ szerencsét
len országot még nagyobb zűrzavarba taszította vol
na. Tervének kivitelében számos követekre szá
molt, kik közt némellyek eszköz gyanánt tekinték 
a’ terrorista ministeriumot saját dölyfös czéljaik- 
nak elérésére, mások pedig, a’ nélkül hogy Lopez 
úr valódi ezélzatait eltalálták volna, csak a’ minis
terium elleni bosszujoknak akartak szabad utat nyit
n i, mellynek kormányzását goromba hibák és egy
mást érő balesetek bélyegzik. Az utolsó osztálybeli 
követek közé tartozik Almonacid ú r , ki apr. 8kán 
kezdte-el a’ ministerium elleni heves vádjait, ’s 9- 
kén folytatta azokat; vigyázat ’s energia hiányá
val vádolta a’ korm ányt, Rodil, Tello, Caronde- 
Iet,\Varleta, Manso, Latre generálokra, kik mind
eddig büntetlen m aradtak, és Valencia ’s Mancha 
tartományok rémítő állapotjára hivatkozott. „Min
den segédforrásinkal, úgy m ond, miért nem bol
dogulhatunk e’ polgárháborúban? Az anyagi erő 
nem elég a’ revolutio bevégzésére. Az erkölcsi oko
kat kel a’ kormánynak kipuhatolni. Én megisme
rem hogy a’ ministerek jó patrióták ’s becsületes 
férfiak, de kormányozni nem tudnak. Miért nem 
válíoztatják-meg cselekvésük módját, ha az eddigi 
úton semmire sem tudtak boldogulni ? Végül kér
dem : hiszik-e a’ ministerek, hogy minden eszközzel 
és ügyességgel bírnak a’ polgárháború bevégzésére? 
Igen vagy nem?“ A’ kormány hadi rendszabályait 
az igazságminister védelmezte, ki semmi szónoki
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íaíetrtomfmal nem bírván, temérdek ellenmondasok- 
ba és ízetlenségekbe bonyolódott. Először is gún
nyal fordult Lopez úr ellen , ki egy nappal ezelőtt 
még az ő barátjának vallá magát, egyszersmind 
azzal fenyegetőzött, hogy ha kihívatik , elfogadja 
a’ kihívást. Tudakozó tőle, eltávozása előtt terjesz
tett-e elő valami rendszabályt a’ bajok elhárítására, 
vagy társai határoztak-e valam it, minek ő ellen
szegült volna ? Erre igennel nem felelhet. Lopez és 
Almonacid urak vádjai csak általánosak , és így 
erejüket elvesztik: „Ha ezen urak , mondá, esme- 
rik a’ háború bevégzésének eszközét, miért nem 
terjeszíik-elő? Oltárokat emelnénk mi a’ nagy lé
leknek, melly azt előadná! Mi ministerek mara
dunk, mert Ő Felségének bizodalma van hozzánk, 
’s a’ cortes többsége által gyámolítatunk , és mivel 
becsületünk kívánja , hogy a’ veszély pillanatában 
félre ne vonuljunk.“ Beszédét végezvén az igazság- 
minister, Lopez úr nagy tűzzel felállott. „Elfoga
dom , úgy m ond, a’ kihívást , mellyet a’ dolgok 
elforgatása által tőn az igazságminister. A’ kormány 
félreismerte nagylelkűségemet; tudja az igazságmi
nister kilépésem okait; az elvekben egyetértettem 
társaimmal, de a’ kivitel módjában nem. Paran
csokra parancsokat küldöztek a’ ministerek; de mi
re mentek velők? A’ leggazdagabb tartományok el
pusztítottak , a’ lakhelyek felgyújtalak, a' honfiak 
agyon lövettek. Panaszolja a’ korm ány, hogy pa
rancsainak teljesítésére nem találhat ügyes férfiakat; 
igenis, mikor az ember új épületet akar építni, 
arra a’ réginek romját nem fordíthatja! (tetszés.) 
Egyébiránt a’ ministeriurnból úgy léptem-ki, hogy 
sem Ő Felsége, sem a’ cortes nem vonta-meg tő
lem bizodalmát, ’s kilépésem napja legszebb napj i 
volt életemnek.“ Utána Mendizabal úr állott-fel, 
ki már a’ terembe léptekor is piszegéssel ’s mor
gással fogadtatott a’ követek és karzatok által, ’s 
e’ lárma mindig megújul, ha ő szólni akar. Beszé
dében lélekismeretét emelgetvén, közönséges gúny- 
kaczaj támadt, ’s őt Lopez úr is kigúnyolta vála
szában. Caballero úr ismét előhozta mindazon vá
dakat, mellyek a’ pártosoknak Valenciában ’sMur- 
ciában nyert újabb győzedelmeiből háramlanak a’ 
minisleriumra, ’s azt állítá, hogy a* kormánynak 
nincs erkölcsi ereje. „H a a’ kormány nem védel
mezheti az alattvalókat, úgy ez^k sem tartoznak 
a’ tisztviselőket fizetni: mit Toledo tartomány már 
kinyilatkoztatott, ’s a’ köz pénzeket saját nézete 
szerint fogja használni.“ Végre az ideigleni hadmi- 
nister szólíalt-meg, de ő még komorabb színekkel 
rajzolá a’ háború állapotját. ,,A’ kormány, ügy

m ond, minden erejét összeszedte; eléri-e czélját r 
azt meghatározni nem akarom. Háborúnkra nézve 
nincs rendszabály; ez csak a’ környületektől függ. 
Lehetlen olly ellenséget, miilyen a’ mienk, semmi
vé tenni. A’ francziák hajótörést szenvedtek Ven- 
deeban, Tyrolban; a’ rómaiak Viriatussal és Ser- 
toriussal; mit cselekedjünk mi ? A’ hadsereg nem 
lehet vitézebb, áilhatatosb, mint eddig v o lt; és még 
is mi a’ következése? Nem látjuk, de azért mu- 
tathatunk-elő vitézi tetteket; bizonyságai ennek 
Villarobledo, Majeceite, Estella, Cherta, Monte- 
jurra, Cantavieja; írribarren, Espartero, Evans 
ezelőtt nehány héttel dicső hátrálásokat tettek* A’ 
praetendens is épen úgy panaszkodik generálai el
len, mint mi a’ mieink ellen.“ (Ennek megmuta
tásául felolvasta a’ Gomez elleni vádlevelet, melly 
a’ királyné seregei által elfogatott, ’s 2 Id czikkely- 
ből áll.) Hét óra lefolyása után Ion végéé’ vitatás
nak , ’s ekkor ismét azon kezdtek versengeni, ki
jelentse-e a’ cortes, hogy a’ ííiegszóllítás eredmé
nyével meg van elégedve, vagy nincs Ezt a’ mi- 
nisterium párthívei ellenzék, de az elnök Viadera 
úrnak és még más nyolcz követnek eme javaslatát 
olvastatta-fel: „Kérjük a’ cortest annak kinyilat
koztatására, hogy a’ kormánynak nagyobb energiát 
kell kifejtenie, hogy a’ polgárháború hamar és jó 
véget érhessen.“ Olozaga úr támogató az indítványt, 
mert a’ megszóllításból valami következménynek 
kell eredni, ’s a’ kormányt vagy igazolni vagy 
gáncsolni kell. Azonban a’ megszóllítás vitatása 76 
szózattal 52 ellen elvégzettnek nyilatkoztatott, a’ 
javaslat pedig más napra halasztatott. E’ győzede- 
lemben nem igen büszkélkedhettek a’ ministerek, 
’s minden eszközöket elő kellett venniük maguk 
megerősítésére; minél fogva a’ véleményükben in
gadozó követeknek azt beszélték, hogy ha a’ mi- 
nisterium lebuktatik, új ministeriumot csak terro
ristákból Lopez vezérlése alatt lehetend alkotni; 
ezzel sok követ megijesztetvén, a’ ministerekhez 
pártolt, és apr. lOkén Viadera úr indítványa 107 
szózattal 57 ellen elmozdítatott a’ vitatástól. Ezt a’ 
ministerium győzedelemnek, ’s általa magát meg
erősítettnek tekintő; azonban e’ győzedelem annyi 
mint leveretés; a’ ministerium és cortes ezzel min
den erkölcsi erejét elvesztette; amaz kitérő felele
tek ’s lealázó vallomások által ismervén-el saját 
gyámoltalanságát és az ország rémitő állapotját; 
emez pedig a’ ministereket védelmezni nem meré
szelvén , még is Viadera úr indítványának elmelló- 
zésével azt vallván-meg, hogy a’ ministeriumnak 
nem szükség nagyobb erőt kifejtenie, mint eddig.

Kiadja K u lt  s á r  A. — Szerkezteti G a lv á c s y . Zöldkertutcza (SÜOÍ)UHlCÍ)ets@affe) 4 9 8  sa* 
Nyomtatja T r  a t tn  e r - K á r  o ly  i , Urak’ úlczá/a 6 i 2  szám alatt.
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(1) Ajánlkozás falura. Egy fiatal,
több nyelveket beszélő tudós kívánná e’ nyarat 
falun, elfogadható feltételek mellett, valamelly 
uraságnál tölteni. Bérmentes A. B. betűkkel 
jegyzett levelbeli, vagy személyesen teendő 
ajánlásokra utasítást fog adni Galvácsy László, 
hites ügyvéd, oskola-utcza Kaszelik ház 2dik 
emelet. (3)

(I) Háládatos köszönet, sz. kir.
Pest városa főkapitányának tettes Patachich 
József urnák, kitől midőn egy jó akarónk bizo
nyos versezetét, mellyel egykor az elhunyt 
Felseg’ nevenapjára tisztelkedett, kedves ro
konom t. Vilyi Kiss Albert ur felszóllitására 
ki k é r tt ; több illy nemű ’s ugyan azon tárgyról 
nagy elmével irt különféle, és eddig nálunk 
kevésbé esmeretes, remek foglalatú's alakú ver
seit közlcni méltóztatott. Mit én Meyer érdemes 
kereskedő ú rtó l, annál nagyobb köszönettel 
vettem által, m ne! tudom, hogy tisztelt roko
nomnak Szathmárba ’s a’ vidék megyebeli tudós 
barátinak , nagyobb ajándékot ennél, a’ Deb- 
ceeni szabadságról ez úttal nem vihetnék.
. V. K iss Sáttdor m. k.

uradalmi tiszt. (1)

C O  l í i i d c t l í i c n y .  A’ nag) méltóságú 
kir.magyar udvari Kamara’ rendeléséből közhírré 
tetetik , hogy a’ tettes Arad megyében fekvő 
Kupa kamarai puszta 3153 holdnyi része, folyó 
ese.t. május ISkán Aradon a’ kir. kamarai szám- 
tartói irószobában reggel tartandó árverés utján 
a’ legtöbbet Ígérőnek folyó észt. április 24tői

LUo felesziendö. 1837.

kezdve 4 egymásutáni évre bérbe fog adatni. 
Bérleni kívánók a’ fent kijelelt napra ’s helyre bá
natpénzzel ellátva megjelenni hivatalosak. Költ 
Budán, május 2kán 1837. (3)

( I )  H i r d e t m é n y .  A’ nagymélt. kir. 
.magyar udvari Kamara’ rendeléséből közhírré 
tétetik , hogy a’ tokai kir. uradalomhoz tartozó 
csak ugyan tokai, kis tokai és tarczali mészár
széki jogok, husvágatásnak, és szalonna árulás
nak , ugy szinte az azokhoz tartozó épületek
nek , és más tartozványoknak haszonvételeivel 
együtt folyó észt jun. 19dik napján csak ugyan 
folyó J 837dik évi november Iső napjától a’töb- 
bet Ígérőknek Tarczal mezővárosában a’ tiszttar
tói kain. hivatalnál tartandó árverés utján bérbe 
ki fognak adatni. Minél fogva a’ bérleni szán
dékozók magokat bánatpénzzel ellátandók a’ 
fentirt helyre, 9s időre ezennel hivatalosak. 
Költ Budán, máj. 3kán 1837. (3)

( 1 )  K-OS e l a d a s .  Tettes Tolna vár
megyében méltóságos báró Sina György u r , 
simontornyai uradalmában, több számú esme- 
retes finomságú hágó kosok; és ugyan az Iső 
rendbeliek darabja 50 for. a1 2dik pedig 30 for. 
az idei gyapju 12 for. v.cz. kipótlása mellet na
ponként eladandók. Az electákra nézve különös 
alku tartatik fen. (2)

(1) Hirdetés. A’ pesti kerületi ke
gyes hagyományú javakhoz tartozó tettes Sza
bolcs vármegyében helyezett Püspök - Ladányi 
uradalomban folyó észt. jun. Iákén tartandó
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nyilvános árverés utján Németh - Szigetit 1211 
hold szántó és kaszálió föld, — különösen is
ikét 18 hold — a' Hortobágyon lévő híd korcs
mával együtt, belső nagy vendégház, ki a korcs
mákkal, halászat és vadászat, a’ legtöbbet Ígé
rőnek folyó észt. nov. lsó napjától kezdve ha
szonbérbe ki fognak adatni. (3)

* ( 1 )  Hirdetmény. A1 nagyméltóságu 
kir. magyar udvari Kamarának rendeléséből 
közhírré té te tik : hogy az erdélyi sóaknából az 
erdél) i, b á 'á tié s  magyarországi lerakó helyek
re a’ maros vizén hajók által következő sómen
nyiségeknek leszállítása hat eg) mást követő, 
avagy több, vagy kevesebb esztendőre 1838dik 
esztendőtől kezdve Szebenbena1 közönséges ár
verés utján a’ kevesebbet kérőnek általengedtet- 
ni fog, és pedig:

Maros - Újvárról a’ Marosportusra mintegy
90.000 mázsa, mcllynek kikiáltott ára 7 ^  kr.

Maros - Újvárról Maros-Solymosra mintegy
44.000 mázsa, meilynek kikiáltott ára kr.

Maros-Újvárról Soborsinra mintegy 3,175
mázsa, rnellynek kikiáltott ára 20^ kr.

Maros-Újvárról Vallyemárére mintegy 6,478 
m ázsa, meilynek kikiáltott ára 2 0 j kr.

Maros - Újvárról Lippára mintegy 34,275 
mázsa, meilynek kikiáltott ára 21J  kr.

Maros - Újvárról Aradra mintegy 54,216 
mázsa, meilynek kikiáltott ára 24^ kr.

Maros - Újvárról Makóra mintegy 19,766 
mázsa, meilynek kikiáltott ára 3 1 | kr.

Maros-Újvárról Szegedre mintegy 132,458 
m ázsa, meilynek kikiáltott ára 3‘i* kr. p. p.

A’ közönséges árverés tartásának napja e1 
folyó esztendő május hónap 22dik napjára hatá
rozhatott m eg, mellyre minden részt venni k í
vánók olly utasítással hi vattainak meg, hogy 
a’ mondott napon Szebenben a1 kir. kincstári 
Tanács elnöki kanczelláriájában reggeli 9 órakor 
jelenjenek meg a’ szükséges bánatpénzzel ellát
v a , a’ melly a’ kikiáltott bér szerint az ígért 
tárgyra esendő, leszállítás bőinek 5 pcent hatá* 
roztatik meg, és az Írásbeli Ígéreteket legfel
jebb az árverés napja előtt való délután a’ kir. 
kincstári elnöknek nyújtsák he.

Egyébiránt az ezen árverésben részt venni 
kívánók tartoznak vagyonjoknak jó karbani lé
téről és becsületessége iránt az illető hatóságtól 
bizonyság levelet elómutalni.

Az árverési és szerződési feltételeket meg 
lehet tekinteni a’ magyar kir. udvari Kamara1 
számvevő hivatalánál, nem különben a1 győri, 
komáromi, pesti, szolnoki, szegedi, földvári,

mohácsi, aradi, soborsini, vallv eniárei, lippai 
és makói sóhivatuioknál. Költ Budán, máj. 9- 
kén 1837. (3)

( i )  Hirdetmény. A’ nagyméltóság.«
magyar kir. udv ári Kamara1 rendeléséből ezennel 
közhírré tetetik , hogy a’ Sáros vármegyében 
fekvő Sóvaron találkozó romlott aerarialis épü
letek, nevezetesen a1 sóellenőri és az inspecto- 
ratusi tettnek lakásainak helyre állítása, 1837dik 
esztendő május hónap 29dik napján a1 Sóváron 
tartandó nyilvános árverés utján a1 kevesebbet 
kérő építőmestereknek általadatni fog.

A1 válalkozni kívánók tehát a" fentebb érin
tett napon és helyen tartandó árverésre a1 szük
séges 5 pcenti bánatpénzzel ellátva, a1 melly 
mintegy 250 irtokat pengőben teszen, ezennel 
rneghivatnak.

Egyébiránt pedig tartoznak az ezen árve
résben részt venni kívánók vagyonuknak jókar« 
báni létéről ’s becsiiletességök iránt az illető ha
tóságtól bizonyság levelet előmutatni. Költ Bu
dán , máj. 8kán 1837. (3)

(3) Pesten a1 Therezia városban , király- 
utczában 601. szám alatt, ezelőtt a1 felhadnagy 
SchafFnerféle alapítványban, vannak számosb 
félvérii m agyar-, lengyel-, részint pedig an
gol fajú hibátlan hámos- és paripa lovak min
den órán eladandók ; nem különben egy sere
gély  * s zü rk e , televérii 16 m arkos m én; és 
egy se té t p e j , félvérii 15 m arok és 3 hüvelyk 
magos, öt éves mén , szabad kézből mindenko
ron eladandó vagy kicserélendő (3)

( 3 )  Eladó nemesített birkák.
Ns Komárom vármegyében bel) hezíetelt Szendi 
m ajorban  (Tatától két óran)ira) szá z  öreg 
hastól, — ölvén  fiatlan nemesített nagyobb fa
jú  birka  szabad kézből eladó. Költ Szendén, 
April1 Íjén 1837. M ichelier Jakab. (3)

(3) Á rszá l l í tás i  hirdetmény.
Tekintetes Ung vármegye a1 megye kebelében 
szállásoló ’s általmenő katonaság részére meg
kívántaié mindennemű kiszolgáltatásokat, ezek
nek fuvaroztalásukkal együtt, a’ folyó észt. Julius 
25kén Ungvárit tartandó árszállitás utján rendel
vén beszerzendőknek. A1 kik tehát ezt valalni 
szándékoznak, a' fentirt határnapra meghivattat- 
nak Költ Ungvárolt, apriT 12kén JS37 (3)
Pénzfolyam ul .* Hees, in aj. (ikau : 5 petes sfaluskotele/.. 

1<J4t? ? 4 petes 1 0 0 ;'3  petes 75; 2j pcíes bécsvá- 
rosi bankóköt. 66 j.
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Wagj-arország és Erdély (meglis/.telések; országgyűlési tudósítások Kidclyből ; elemi könyvecskék szétosztása; pomázi szerencsétlenség; 
tudósítások Győrből, NVáradról ; zágrábi hírek; tárnokszéki ülések kezdete; ’sat.) Nagybritannia (parlamenti ülések; apr. 27d. un- 
Be|ilés; takarékpénztárak; dublini tűz; ’sut.) Francziaország (készületek Orleans lig menyegzőjére; kamatai ülés; Fiilöp ünnepe; Laf- 
litte palotája uemzeti aláírás által megtartatik ; algíri tudósítások; ‘sa’.) Törökország (konstantinápoli hírek.) Spanyolország (D. Car

los pénzügyi rendszabályai ; hadi hírek; cortes-űlesek; hírek az angol sereg visszahívatásáról ; ’sat.)

MAGYARORSZAG és ERDELY.
Ó cé. k. Felsége apr. i7diki legfelsőbb határo

zatában báró Ocskay Fercncz és báró Prónay Zsig- 
mond cs. k. kamarás uraknak, az elsőnek ugyan 
a’ francziaországi entomologiai társaságtól, ez u- 
tóbbinak pedig a’ londoni és genii kertmi velő-tár
saságoktól küldött tagi oklevelek’ elfogadlialását 
megengedni kegyelmesen méltóztatott.

Horvátországi bán ’s Zágráb-megyei főispán 
báró Vlasits Ferencz úr ő excja a’ nevezett megyé
nek apr. 29d. közgyűlésében Domin Ignácz orv. 
dr urat Zágráb vmegy’ tisztlb. orvosává; Schra- 
betz \loiz, Császár Ferencz, Folnegovich Ferencz, 
Krieger József és Lovrenchich József urakat pedig 
apr. I7dikén ugyan azon vármegyének táblabírái- 
vá nevezte.

Az 1837 máj. Skán nm. ifj. b. Eötv ös Ignácz 
főtániok úr elnöksége alatt összeült tárnokszék 
követtagjai következők : Pest városa részéről 
Szioboda Mihály tan.; Budáéról Schreiber Ferencz 
tan .; Szakolczáéról Skarnitzl István tan .; Kősze
géről Nagy Károly tan , és város kapitánya; Deb- 
reczenéről Simoni! Dániel tan.; Károly városéról 
Klpbucharich Károly polgármester; Szegedérül 
\  elder György tan ; Zomboréról Fratrits Ignátz 
tan.; Győréről Felsőőri Bába István tan. és tábla- 
bíró.

N ag y  S z e b  en. Április I8dik napján, mi
ntán kir. bizlos estei F é r d  in a itd  0  királyi Fó- 
licrczcgsége, a’ tegnapi napon Ő Fenségéhez kül
lőt* országos tisztelő küldöttség előtt tett azon ke
gyes kinyilatkoztatás következésében, miképen Ő 
Kensége a’ f< njelelt nap délelőtti 10 órájára a’ ne
ues Rendek között meg fog jelenni és az országgy él
ését ki fogja nyitni, a’ kitűzőit időben] az elől- 
nenő flsgs kir. főkormány tagjai által vezettetve, 
is főméltóságii udvar mesterétől, mlsgos kamará
sától ’ß titoknokától kísértetve, kegyes megjelené- 
ével a’ nemes ország egybegyülve volt Rendéit 
zerencséltette , megjelenését idvezlő többszörözött 
fjen kiáltások között végtére, számára, felséges 
ralkodónk egész testi nagyságban lefestett ’s felfüg- 
esztve levő képe a lá , felemelt grádicsos helyre 
kötött díszes ülő székét elfoglalta volna, díszes 

E l s ő  F e l e s z t e n d ő .

kalpagát fejére tévén (mint ezt az innep szokása 
hozza magával) az országgyűlését e’ következendő 
ékes d e á k  beszédével megnyitni méltóztatott: 
Orbis uni versi admiratione laudibusque celebratus , 
et ab omnibus justa cum veneratioií«$ntime ama* 
tus augustissimus, dum vixisset Aüstiiae Impera
tor , apostolicus Hungáriáé rex et niá&tuü princeps 
Transsilvaniae Franciscus I-mus postqiiajjö toto sui 
in quadragesimmn quartum annum protensi, memo- 
rabilibus eventibus pleni, crebrisque tcmpestatuin 
procellis jactati regiminis tempore, populorum 
sceptro suo subjectorum saluti provehendae, inter 
ad versa et prospers, assiduo continenferque inten- 
tus fuisset, inscrutabili divini numinis con^ilio , e 
mortali haG vita ad aeternas beatorum sedes éVoca- 
tus e s t; recordatione sui, accrbissimum tantae ja- 
cturae dolorem, intimumquesincerae pietatis at quo 
amoris sensum , in tot niillionum , quos quondam 
beavit, fídelimn subditorum animis perpefuo exci- 
taturus. Gloriose regnans Sacratissima Majestas, 
throni et excelsarum immortalis memoriae patris 
virtutum haeres, omnium augustissimae suae do- 
mus hacreditariorum regnomm ct provinciarum, ac 
inter ilfas chari eíiam sibi magni principalus Trans
silvaniae et partium eidem adnexarum regimine 
juxta sanctionem pragmaticarn, naturali immedia- 
tae successions ordine, faustissime auspicato; pie 
paterno suo salutem et felicitatem magni principa- 
tus , via legibus juribusque ejus municipalibus prae- 
scripta, proenrandi Studio, inelytos dominos Status 
et Ürdines ad haec comitia modo legali conv ocavit. 
quorum praecipna objecta e’ benigni rescripti regii 
nunc p' rlccti teuoribus intellexerunt. Grato animo 
recolo Sacratissimae Suae Majestatis clemenriam, 
lucuientumque suae in me locatae fiduciae documcn- 
tum , dum me ad haec nominatim comitia, perho- 
noritica pleuipotentiarii augnstissimam suain perso
nam repraeseutanris commissarii provincia condo 
coravit, quae comitia nunc, activitate mihi benigne 
delata, solennitcr aperio. Sanctum igitnr ac pera- 
moenum mihi erit officium, ut paternis, clementis- 
simis, in legum juriumque cujusvis conservationem 
atque confirmaiionem semper direttis Sacratissimae 
Suac Majestatis consilus pro virimn mearum tenui-
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täte salisfaciaiam; una etiam inclytornm domiuo- 
mm »S tat mim et Ordinum bencvolentiam atque fi- 
ditciam mihi procurem, eorumque legali forma con- 
ctíptas preces, repraesentationes et propositions al- 
tissimo Suae Majestatis conspectui substernam. Cum 
iíaque b. rescriptum regium paulo ante perlectum, 
homagiale juramentnm primo loco commemoret, 
mihique penitus persvasum sit, quodvis inclytorum 
borúm comitiorum membrum, non secus ac quem- 
libet fidelevn principis patriaequae suae amantem, 
artqne avitae constitutioni legibusque adhaerentem 
subditnm, regem inter et regnum lege subsistens 
vinculum, religione jurisjurandi amplius adhuc, eo 
quo fieri possit ocyus confirmandi desiderio ardere; 
incí) tos dominos Status et Ordine9 ad homagialis 
fidei jusjurandum, consveto legali modo nuncupan- 
dumprovoco-, quo praesíito, juxta propriam Sacra- 
tis&imae Suae Majestatis mihi benigne impertitam 
aitissimam inviationem, juramentum regium, no
mine et in animam Sacratissimae Suae Majestatis, 
coram inclytis Statibus et Ordinibus, in aeterni nu- 
minis conspectu enunciabo.

Melly ékes beszéde királyi biztos 6 fenségé
nek a’ nemes Rendek által viszont sokszorozott él
jen kiáltásokkal fogadtatván, arra az országos el
nök ő exclája a' nemes Rendek nevekben és részek
ről következendő deák beszédet m ondott: Serenis- 
síme Archi-Dux, Haereditarie Regie Princeps! Ple- 
nipotentiarie et Commissarie Regie! Optimo, sa- 
pientissiinoque principe divo Francisco I-mo, patre 
populorum suorum clementissimro, libertatis Euró
páé assertore, cujus omnia consilia et studia, actio- 
nes omnes, provehendae fidelium suorum snbdito- 
rum felicitati sacratae fuerunt, diVinae omnibus 
suis operibus semper adorandae providentiae, in- 
explicabili consilio, e’ fragili hac vita ad immorta- 
litatem, aeternaeque gloriae coronam evocato; pe- 
rennaliter in omnium nostrum animis, tam justi, 
tain dementis, tam humani, et non minus amati, 
quam suos amantis principis memoria, nunquam 
interiturae gratitudini soeiata. Quod ad acerbissimi 
et justissiini doloris, e tanta jactura concepti leni
nien , multis, ardentibusque votis exorandum fuis- 
set, id ex iminensa supremi numinis benignitatae 
ultro nobis datum esse, venerabundi agnoscimus. 
Nam in augustissimo imperatore Ferdinando, thro- 
ni aeque ac regiarum immortalis memoriae patris 
virtutum haerede dignissimo, eiun nacti sumus hae- 
reditarium principem, qui iegum nostrarum, mu
nicipal iumque juriutn eonservationi, patcrna sollici- 
todine intöntus, fidelemque'hunc haereditarium au- 
gnstissime suae domus principatum, sibi arctiori 
mutuae fiduciae*cinculo devincire cupiens, generá
llá haec comitia modo, scopoque legali convocavit,

viamque nobis aperuit, ut de publico patriae emo- 
lumentoconsilialegaliter inire, etante omnia, qiiod 
ardentibus exoptabamus votis, alacri promtitudine, 
exultantibusque animis praestare, et conceptum jam 
omnium mentibus intemeratum fidei, obsequiique 
sacramentum; faustissima bac die solennijurejuran- 
do confirmare possimus. Gratis recolimus animis 
paternam Sacratissimae Suae Majestatis in nos pro- 
pensionem, eo etiam benigne contestatam, quod ad 
haec comitia, plenipotentiarii commissarii regii, 
Sacratissimam Suam personam rcpraesentantis pro
vinciám , Serenitati Testrae Regiae concredere dig- 
nata sit, in cujus augustae persona, regnantis au- 
gustissimi principis patruelem dilectissimum, magnae 
Mariae Theresiae in bungarorum animis acter- 
num victurae nepotem, et tot gloriosorum Hungá
riáé regum excelsarnm v irtutum haeredem venera- 
m ur; at adeo, Ipsam quodam modo Majestatem, 
non tantum animis venerari, sed quasi osulis intueri 
valeamus. His omnibus in dulcem, eamque non du- 
biam erigimur spem, Serenitatem Yestram Regiam, 
hanc fidclitatis nostrae devotionem; sub ulteriori 
autem comitiorum cursu bumillimas nostras preces, 
jtista desideria, legalia postulata, augustissimo 
Sacratissimae Suae Majestads conspectui, benevola 
cum commendatione oblaturam , legaliaque nostra 
desideria , tanto protectore suífulta ; apud optimum, 
populorum suorum amantissimum principem, opta- 
to effectu baud caritura. Quantum ad nos pcrtinct, 
onmes nostros conatus eo sumus conversuri, ut 
communem charae patriae felicitatem legalibus me- 
diis promovere, nosque benignitate regia, et altis 
Serenitatis Yestrae Regiae gratiis dignos redder© 
valeamus; quibus r.os, totainque nostram pátriám, 
in omni Imiuilitate, impense commendare sustine- 
mus.

Ez is megesvén, következett a’ hódolói hit 
letétele, az I744dik esztendei 7dik novellaris ar- 
ticulusba béiktatott, ’s itéiőmcster mlgos Földvári 
Farkas úr által elő olvasott bit forma szerint; olly 
készséggel és örömmel, minek hallása, valamint a1 
hódoló nemes országgyűlése tagjait egyenként, úgy 
a' jelen volt hallgatók lelkit is fontosabban ritkán 
melegítő szent érzéssel telté-el ’s még felemelőbb 
öröm tetézte a’ lelkes érzelmet akkor, midőn a’ 
nemes rendek hódoló bitók letétele végben mene
tele után, királyi biztos ó fensége thronjába fcl- 
á llván ,’s süvegének levétele, és leoldott kardjá
nak a’ körülötte álló mlgos kamarás urak közűi 
egyiknek lett által adása után, jobb kezét az evan
géliumra tévén, a’ fejedelmi esküt elmondotta és 
letette. Mennyire érezte légyen pedig ő királyi fen
sége a’ letett eskü fontosságát, ennek kitüntetése, 
vagy csak egy olt jelen volt tagnak sem kerülhető

>
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el ritka örömre ragadó észrevételét, mi az azt kö
vetett csak nem szünhetetlen éljen kiállásokban 
igen is kimutatkozott. Ekkor az innep olly szent 
komollyá válván, mint ezt a’ tárgy fontossága meg
kívánta, királyi biztos ó fensége thronját viszont 
elfoglalván, következő díszes beszédet mondá: 
Dum exintimo pectore cupio, ut solenne jusjuran- 
dum , quod inclyti domini Status ©t Ordincs, san- 
etitatis et justitiae divlnae memores, in conspectu 
dei omnipotentis nuncupaverunt, bene et feliciter 
eveniat; non possum gaudium ineuin occultare in- 
de enatum, quod videam solenni hoc religionis 
actu, legale ac indissohibile optimum principem in
ter et inclytos trium nationum magni principatus 
Transilvaniae Status et Ordines intercedens vincu
lum arctius stringi, firmiusquc stabiliri, atque ita 
a vitám constitutionem, legesque regni, prout etiain 
jiura officiaque singulorum validissime coníirmari. 
Impleto hoc sancto, omniumque votis expetito ju- 
risjtirandi homagialis oíficio, inclyti Status et Or
dines majoré jam nunc cum fiducia, animique ala- 
critatc insecuturis diaetalibus suis sessionibus, magni 
momenti destinationi suae omni studio responde- 
bunt, et ante omnia neGessarias ad legalem omnium 
officiorum restaurationem electiones, non secus et 
reliqua discussioni dominorum Statuum et Ordinum 
proposita objecta pei tractanda suscipient, omnia ea 
solerter ac prudenter declinaturi, quac non modo 
superiorum comitiorum, in longius licet tempus 
protractorum, ad optatum condendarum salutarium 
legum, salutisquc publicae promovendae, scopuin 
perductioni obstiterunt, verum insuper bcatae jam 
memoriae principi postquam diuturnam licet pati- 
cntiam suam clementiamque expugnatam cerneret, 
praedicta comitia non sine dolore solvendi neces- 
sitatem imperarunt. Quod ad m epertinet, omnem 
daturas sum operám, ut intimam atque gcnerosam 
inclytorum Statuum et Ordinum in nuncupando so
lenni homagialis íidei jurejurando animorum con- 
scnsionem promtitudinemque, prout etiam exultau- 
tis gaudii significationes, in me velut plenipoten- 
tiarium Sacratissimae Suae Majesfaíis ad haec co- 
initi^ commissarium concordibus acclamationibus 
hős inter parietes hodierna luce manifestatas, sine 
mora ad altissimam Sacratissimae Suae Majestaíis 
notitiam perferam. Mellynek végével megújult har
sogó éljen kiáltások között, királyi biztos ő fensé
ge, ugyan a’ fels k. főkormánytól vezettetve, ’s 
a’ nemes Rendek által keblet feszitő öröm érzések 
között kisértetve, a’ gyűlést elhagyta, ’s miután 
a’ tisztelő kíséretből a’ nemes rendek tagjai vissza
tértek, általok az unionis juramentum is a’ törvény ! 
szerént letétetett.

Szép estvéje vala Kun Sz. Miklós városának

május 2kán; még szebb napot derített ugyan arra 
május 3dika. Amazon szerencséjük volt e’ város hű 
polgárinak estve 9 óra tájban kebelükbe még leg
először fogadni új nádori főkapitányukat, Nagys. 
Verbói Szluha Imre urat. Miután ugyan is az éli be 
a’ határig kocsizott küldöttség szónoka, mostani 
főbíró úr ékes beszéddel fogadta az új főkapitányt, 
több csinosan öltözött lovagok vezetése ’s nehány 
hintók kíséretében, taraczkok ropogása között ér
kezett a’ fővendég a’ városházához, mellynek dia- 
daikapuvá varázsolt kapuját száz lámpák világosí
tották *, itt a’ felgyűlt nép é l j  en  riadozásiköztlép- 
delt-fel rendelt szobájába, hol a’ városi tanács még 
az est ve megtette hivatalos tiszteik ed ését. — Mikép 
ezelőtt nehány napokkal, jelesen április 19kén Fels. 
Királyunk iránti hódoló érzését azzal nyilvánította 0  
Nga, hogy annak születés- napját meginnepeltetni a’ 
kerületekben gondos volt, sőt e’ kerü le ti felső he
lyeiben szállásoló katonaságnak saját erszényéből 
személyenként 1 font húst és 1 itczebort adatni pa
rancsolt : úgy most máj. 3kán isteni tiszteleten kezd
vén napi dolgát, a’ nép java iránti buzgóságát 
azzal bizonyította, hogy a’ köz jövedelmek’ és adók’ 
kezelőit rögtöni számadásra vonta. Azután az itt lé
tező r. cathoiica és reformata ekklésiák lelkészei
nek és a’ ref. gymnasium oktatójának tisztelkedó- 
söket fogadta, ’s ugyan ezeket lakaikon, a’ tem
plomokat és a’ ref. gymnasium minden osztályait 
a’ legalsóig, ’s ennek könyvtárát meglátogatta, a* 
nevendékeket tanulmányaikból megkérdezni ke
gyes volt, mindenütt a’ tudományok mellett a’ 
tiszta erkölcsre és a’ valódi jó cselekedetekre tö- 
rekedést ajánlván a’ tanítóknak és tanulóknak. Lá
togatási után visszatérvén a’ városházához, ennek 
nagy teremében mintegy 40 személyre adatott fé
nyes lakoma végén Fels. Királyunk , a’ Fens. Ná
dor , ’s 0  nagysága becses éltükért, (5 Nagysága 
résziről pedig, nyilatkozása szerint az általa mindég 
becsült és szeretett Kun nemzetnek, mellynek kor
mányán ülni büszke, virágzásáért, ’s naggyaLnak, 
kicsinyeinek jólétükért, mellyel minden tehetségei
vel előmozdítani kedves vágya, - -  történtek pezs
gő poharak ürítése mellett, üdvözlések.

Pesten múlt apr. hónapban született 134 fin 
és 145 leány-gyermek. Házasságra lépett 75 pár. 
— Nyitrán múlt apr. végén tisztlb. kanonok ’s pro
fessor főtiszt. Szárnyay Dániel úr meghalálozoít.

A’ Figyelmező’ 18dik számában ez áll: Ele
mi könyvecskék’ szétosztása. — illy ezímü , Becs
ben nyomtatott programmbaii ezt olvassuk : ,rA‘ 
hasznos ismeretek1 terjesztése, minden környülmé- 
nyek közt, jótét. A’ tudományok’ elemi előadása 
és oktatása, a* nevelés’ első ’s legfőbb polezát fog- 
lalja-el. Ilonunkban az elemi könyvok’ száma cse
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kély , a’ hiányt pótolni kell. Az elemi könyvek 
tiszta ismereteket foglaljanak magokban; előadá
sok érthető ’s a’ gyenge korhoz alkalmazva le
gyen. Nem minden szüle vehet könyvet gyerme
kinek; a* szegény, de szorgalmas magyar gyermek 
jutalmul nyerje a’ könyvecskéket Társaság alapul, 
inelly elemi könyvecskéket szerkeztet, nyomtattat 
és szétoszt.“ Mint első alapítók neveztetnek: gr. 
Batthyányi Kázmér, Helmeczy Mihálj', gr. Karolyi 
György, István és Lajos, Klauzál Imre és Vaisz 
József. Az első, e’ társaság által, 1500 példány
ban, ékesen kinyomtatott jutalomkönyvecske Nagj’ 
Károly’ „Kis számítója,“ mellynek második kia
dása , egy időben Rohrmann és Schweigerd udv. 
könyvárosoknál jelent-meg.

N a g y  V á r a d r ó l .  A’ Nagy Váradi görög 
nem egyesült szertartású polgárok, bár április 19- 
kén a’ dicsőségesen uralkodó V. Ferdinand jó Ki
rályunk születési napján a’ cath. székes templom
ban közönségesen tartatott isteni tiszteleten megje
lentek legyen ; még is kegyelmes uralkodónk szá
mos évekre terjedendő boldog életéért, a’ görög 
nem egyesült egyház főcuratora Jovanovics Sándor 
ú r, igaz jobbágyi hódolatból e’ nagy napnak em
lékét ünnepélyes szertartással április 23kán égj há
zilag szentelni rendelte ; midőn a’ szokott ének zen- 
gedezése után ez ünnep méltóságához alkalmazott 
szent beszéd magyar nyelven tartatott és a’ buzgó 
keresztyének mozsarak durrogása, ’s itt lévő b. 
Márjássy nemes ezredbeli vitézek pontos lövéseik 
közben nyújtották Örömbe borult hála imádásokat 
a’ Mindenhatónak. Az isteni tisztelet végeztével fő- 
curator ú r , számos polgárok vendéglése mellett, a’ 
jelen volt vitézeket is hat akó borral Örvendeztette.

G,y ő r , május -ádikén. Mai napon valamint az 
akadémia egyházában reggeli 8 órakor Főtiszt, és 
Nagjságos Dresmitzer József ú r ,  a’ győri kerület
ben tanulmányi főigazgató ’sa t a’ tanuló ifjúság’ 
Öszves elöljáróinak és az egész tanuló ifjúságnak 
jelenlétében, úgy 10 órakor a’ székes egyházban is 
Méltóságos Juranits Antal püspök úr a’ helybeli 
minden hatóságok’ ünnepi öltözetben megjelent tag
jai , és a’ többi nagy számmal összegyűlt buzgó ké
re t) ének előtt mozsarak’ durrogásai között öröm 
hálaáldozatot mutatott-be a’ Mindenhatónak szeret
ve tisztelt főhg. Nádorunk Ő Fenségének jobbra 
változott egészségéért.

F o m á z . Folyó évi pünkösthó 4kén, tavaszi 
pompájában költ-ki harmatos honából, földünket 
ezredek óta boldogító napunk, ’s mintegy inneplé 
Idvezitó urunknak sok viszontagságok alá teremte
tett földünktől való végbúeséját, ’s nagy tettei után 
len megdicsőítetését, mintegy délutáni 4 óráig: a’ 
midőn észak-nyugotról, elébb sötét, ’s későbben
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verhenyegcs színű sőró ködforma-horulat, gyakori 
villámok ’s lelket rázó menydörgések vonulának- 
c l, áldásos, de már sanyart vidékünk felett. Ugyan- * 
is az említett boridat, elébb tiszta esővel, majd ne- 
vekedó széllel és záporral, végre mintegy három 
óranegyedig borzasztólag dühöngő viharral, jó nagy 
mogyorónyi, sáporral vegyest szakadó jegekkel 
haladván, útjában nem csak a’ szőllőmives faka
dó, nemcsak a’ szántó zöldülő reményét elcsüggesz
tette; hanem még az emberekben, ’s barmokban 
is , mellyeket kívül talált, kivált jT múlt száraz 
esztendő mo?tohasága miatt, különben is elgj'en- 
gült juhokban tetemes károkat okozott — magában 
értvén, hogy számos ablakokat, fedeleket, falakat, 
mellyeken nagyobb erővel dúlhatott, megszagga
tott —  ezeken kívül Kalázról jöv ő két kis leánj - 
kát, útban találván, szemközt v e rt; kiknek arezuk, 
és homlokuk feldagadozott.— Mindez mostoha jö
vendőkkel tölté-el a’ népség munkás szegényeinek 
lelkűket, ’s bús vonásaik elveszett munkájokon való 
bánatjokat, ’s Ínséges jövendőjükön való aggodal
mukat magyarázgatják; — de még ezek ! úgy lát
szik, csak elópostái, a’ tartósabb, a’ dühöngőbh , 
a’ több veszedelmet, kárt, ’s bánatot hozott május 
ődikének. A’ május 4diki zivatar, miután termé
szeti rendeltetését, földünkre mintegj’ négj' újnji 
vastagságra;szórtzáporosjegévei, ’s utóbb alkonyt)- 
datig tartó csendes esőzéssel bevégzette volna; 
csendesebb leve az éj, ’s a’ következő napnak fe
le ; de talán csak azért, hogy iszonyúbb erővel dui- 
hassa-el csigázott mezeinket — mert őkén 12 és 
1 óra közt, mit szakadozva jövő csendes esőzések 
előztek-meg, elkezdődött a’következő hajnalig sza
kadatlanul dühöngő zordon szél, még hidegebb se
bes záporával — mell}' nem csak a’ már sa- 
nyart növényeket fáradt mezeinkről le tépte, liá
néin a’ körül övedző hegyekből is az omló víz, ron
tásra törekvő segédhadinépként, helységünk ’s ha
tárunk völgj ebeibe rohanv án, ellene álhatatlan ára
dásával , több épületek tetemes megrongálása mel
lett, mindent, mit talált, és bírhatott, — ragadott; 
réteket és földeket szőllőkke! egyetemben magasan 
iszapolva.— Két zsidó május 5dikén az az pénteken 
délután, hogy az előtte szent és igen tiszteletes 
szombatot ház-népe édes társaságában úlhetné- 
m eg, ellent nem állhatván az életet ezer ve
szélyei fenjegetó idő dühe, könnyű öltözetben 
Ő-Budáról kiindult, ’s három vagy négj7 óráig 
tartó sanyarú, ’s a’ viharral szemheküzdó utazás 
után elért e’ falu alá; hol a' rohanó vizek árja 
őket nem csak lakó helyüktől, de esengő ked
veseiktől is végképp elzárá. Közeledvén ugj'an is, 
a még soha el nem késett innepi csillagjok felkelé
se, neki indultak a’ zúgó haboknak , ’s mjelőft a’
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rabló hullámokig juthattak volna, az iszap torlatba 
mélyen süllyedve, többé helyekből ki sem mot- 
szanhatva, a’ hideg esőtől és széltől leverve — négy
kézláb a1 sárban fetrengve iszonyú kínokkal kiisz- 
ködének — míg nem végre gyakori jótékonyságá
ról , ’s emberbai áti szenvedéseiben szíves résztvevő 
tulajdoniról esmeretes Vág-Ujhelyi nemes Takách 
Mihály tisztartó ú r , őket a’ sárba kevert darabfák
hoz hasonló alakban által hozatta; de későn szól- 
lítatván-fel, óhajtott czélját azoknak életük meg
tartásában nem érhette-el. Annyiban mind az által 
édes érzést szerzett szívének, hogy az ott hasonló 
környülményektől elcsigázott, ’s szintén a’ halál 
révében fetrengett mintegy 12 évű szolgácskát is ál
lal hozatván a’ legszerencsétlenebb, legbizonyosabb 
haláltól megmentette. Tek. Radics József orvos 
doctor ú r , a’ két izraelita körül a’ legczélirányosabb 
orv osi segedelmekkel szakadatlan munkálódék mind 
addig, míg tökélletcs jeleit nem tapasztalta a’ már 
eltűnt, és emberi erő által vissza sem is szerezhető 
életnek, és az annak helyébe költözött halálnak. 
Az élet jeleit alig mutatott gyermekbe, a’ már in
dulóban \olt lelket mégis, vissza varázsiá.

K o l o z s v á r i t  május 1. A’ tegnapi napon 
tartatott itten az ev. lutheránusok templomában M. 
Vásárhelyt múlt h. 17dikén meghalálozott ide való 
igen érdemes ev. lutheránus pap L ie  d em  an  
M á r to n  úr halotti végtisztessége. Ide való ev. 
lutheránus segéd pap tiszt. H in  ez G y ö rg y  úr 
ékes beszédébeu szívre hatólag előadta a’ néhai ér
demeit mint l e l k i  t a n í t ó é t ,  hogy e’ részben 
kimivelt, a’ tudományokban az idővel együtt elő
haladó lelki tehetségeit miként használta; továbbá 
mint l e l k i  p á s z t o r é t  maga nyájához, hogy 
volt hallgatóinak vezetője, erkölcsi építője, vigasz
talója ’s díszes új templomjoknak építője.

Szabad Szentes városa közönsége hálás mély 
tiszteletét, ’s köszönetét nyilatkoztatja Méltóságos 
Nag) károlyi gróf Károlyi ístván, Lajos és György 
urak () Nagyságoknak a’ nemes magyar Haza előtt 
másként is méltán tisztelt együtt érző emberi kö
nyörüld eségökért, melly szerént legközelébb a1 
szentesi szűkölködő szegény, beteg, házatlan zsellé
rek ápolására kétszáz mázsa lisztet ajándékozni ke
gyeskedtek. Szerencse, és boldogig kövesse az 
illy grófi házat. — Ugyan az említett czélra hely
beli lakos pírénak József úr 20 hordó sert és hat 
akó eczetet ajándékozott.

Palotán, Veszprcm-vmegyében f. május 2kán 
reggeli 3—4 óra között földrengés éreztetett.

NAG YBRIT ANNI A.
Az alsó ház apr. 2Gdiki ülésében Stcnart úr 

a’ titkos házasságok iránti törvények javítására czél- 
zó bilit terjesztett-elő. A’ bilinek főkép czélja a’

Gretna-Greeni kovács által évenként egybeadni szó* 
kott házas párok számát kevesíteni.

A’ felső ház apr. 28diki élésében Downshire 
marquis 200 ezer irlandi protestáns által aláirt ké
relmet terjesztett-elő; mellyben az aláírók a’ par
lament védelmét kérik az irlandi nemzeti egyesü
let megtámadásai ellen. Nézetök szerént ez egye
süld egyenesen a’ protestánsok elnyomására ’s Ir
landban a’ katholicismus fensősége megalapítására 
törekszik. Roden lord az emancipatlo - törvény el
törlését látná jónak. Melbourne lord a’ kormány 
politikáját védelmező, ’s heves vita után, e’ tárgy* 
báni minden különös határozat nélkül eloszlott 
a’ ház.

Apr. 27dikén ünnepeltetett a’ királyné szüle
tési napja (melly egyébiránt aug. 13) harangozások, 
ágyúzások ’sat. által. Délután egy órakor a’ király 
és Augusta hgasszony Windsorból St. James palo
tába jö ttek , hol a* hgasszony királyné őfelsége he
lyett, ki még most is gyengélkedik, számos és fé
nyes udvari kört tartott. Király 0  Felsége a’ Bath- 
rendbe több tagokat nevezett. A’ következett ud
varláson több idegen mutattatott-be 0  Felségének, 
köztük Lotzbeck báró is, a’ badeni nagyherczeg’ 
kamarása.

Lyndhurst lord alig adta véleményét a’ felső 
házban az irlandi város-hatóság-bill ügyében, tüs
tént Parisba utazott-el ú jra, hol fiatalabb leánya 
élet-halál közt fetreng. — Anglia különböző ta- 
kaiék-pénztáraiba múlt éven-át 597,959 személy 
18,761,219 font sterl. te tt- le .— Dublinban apr. 
25dikén tűz támadván, a’ régi fópostaliívatalt és a’ 
kir. arcadet, Dublin bazárját is különféle neve
zetességeivel együtt megemésztő. Csupán a’ beme
netel felett álló alak, „ T o b y  a’ tu d ó s  d is z n ó ,“  
melly a’ boldogult Cobbettnek kedvencze vala, ’s 
Irlandban nagy szerepet játszik, mentethetett-meg.

Midlesexben nem rég egy tragicomicus eset 
jött törvényszék elibe. Saverland Tamás t. i. New
ton Karolinát egy derék testes asszonyt bevádola, 
hogy ez, midőn ő (Tamás) tréfából megakará csó
kolni, orrából egy darabot elharapott. A’ bevád- 
lott asszony felmentetett; melly alkalommal a’ju
ry elnöke ügy nyilatkozott, hogy a’ vádlónak va
lóban fájdalmas lehet orra elvesztése, de ha macs
kával játszik, a’ karczolást is türje-el. Tudva van, 
hogy az angol törvény igen szoros az erőltetett csó
kok’ büntetésében; volt már eset, mellyben a’ fér
fi egy erőszakos csókért 100 font sterlinggel vagy 
tömlöcczel lakolt. Ezért mondá most már a’ jury 
elnöke: „uraim! ha a’ férfi egy asszonyt ennek aka
ratja ellen megakarna csókolni, véleményem sze
rént az asszonynak tökéletes jusa van a’ férfi orrát 
elharapni, ha neki tetszik.“  „És megenni, ha ne-
<ÍA Ö t^ \
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ki tetszik,“ monda egy közel álló ügyvéd. Adams 
úrnak, ki mint a’ jury elnöke nyilvánító e’ bírói 
véleményt, szerencsétlenségére nagy sebhely, van 
orrán ’s egyszersmind tory. E’ körülményt hasz
nálván egy whig humorista, a’ Morning Chroniclebe 
bizonyos versezetet iktatott, mellyben azon gya- 
nitás nyiivánítatik, hogy Adams úr csak azért álíít- 
ja-fel e’ borzasztó elvet, mivel egykor az ő orrát 
is szép asszony harapá-el ’s most már minél több 
bajatársakra igyekszik szerttenni.

FRANCZIAORSZÁG.
Mecklenburg Helena hgasszony elibe Broglie 

hg fog utazni. A’ thrónörökös mátkája máj. 28- 
dikán fog Fontainebleauba megérkezni; az egybe
kelés ugyanitt történik-meg máj. 30dikán. A’ me
nyegzői ünnepélyek 4 nap fognak tartani. Amne- 
siiaról is beszélnek.

Emlékezni fognak olvasóink a’ Laffite javára 
nyitott aláírásról, hogy palotájának, meily árve
résen vala eladandó, birtokában megmaradhasson. 
A' biztosság most már tudósítást tőn az aláírás kö
vetkezményéről , ’s 145,176 franc’s d 5 cent gyűlt 
be az említett czélra; mihez képest Laffítte ’s csa
ládja megtartják a’hotelt, mellyből egykor a’ júliu
si revolutio vezettetek. A’ palota homlokára egy 
tábla következő felírással lessz téve: „28 Juillct 
? S30. A’ Jacques Laffítte la subscription nationa
le.“

A’ követkamara apr. 2Sdiki ölesében a’ had- 
minister egy tör vény javallatot terjesztett-elő, meily 
szerént a’ hadsereg főtiszti kara 12 marsai, 120 
generallieutenant és 210 generalőrnagyból fog ál
lam.

A’ Moniteur Algerien apr: 23dikárói a’ kor
mányzónak egy rendeletét közli, meily szirént 
Marey ezredes mint az arabok’ agája hivatalától 
felmentetik ’s mint Voirol genera! kormányzása 
alatt volt, „bureau arabe“ állítatik , mellynek fe
jévé Pellissier kapitány, kivel Clausel marsai a’ 
Nationalba küldött levelezésiért ellenségeskedék, 
neveztetett A’ benszülöttekkel most minden ügy 
ő általa végeztetik, ki egyszersmind alkormány
zó is.

Bugeaud generál, mielőtt táborozását elkez
dené, hirdetvén} t bocsátott az arabokhoz, melly
ben jelenti hogy jelen van, ’s a’ hadat ismét ott 
kezdi, hol 1836 jul. 6dikán végezte. Mindent 
hoz, mi a’ hadra szükséges. Mint villám most dé
len , majd éjszakon fog megjelenni ’s az arabokat 
sem vetni, sem aratni, sem csépelni nem engedi, 
ha önként meg nem hódolnak és kezeseket nem ál
lítanak. — A’ National megjegyzi e’ proclamatio- 
ra , hogy a’ kormány vagy Damremont gene
rált, az afrikai birtokok’ főkormányzóját, vagy

Bugeaud generált köteles visszahívni, ha mint 
ülik akar cselekedni. Az első, apr. 5diki hirdet- 
vényében békét és áldást ígért Afrika lakosainak; 
Bugeaud pedig emésztő háborúval fenyegeti őket.

Parisból máj. lsőj. est ve T ór. Straszburgba 
máj. 2d. reggeli hat órakor következő telegrafi tí
zénél érkezett: „A’ király ünnepének kedvezett 
a’ szép idő. Az egész népség á’ tuileriák köról 
öszvegyülverészt vett a’ nap örömeiben. Foly
vást a’ legnagyobb rend uralkodott. Semmi baj.“

A’ király névünnepén a’ diplomatái k a r, kö
vetkamara ’s a’ t. üdvözlésüket tették Ő felségénél. 
A’ diplomatái kar’ nevében Apponyi gróf tarla be
szédet a’ királyhoz. A’ követkamara nevében pe
dig Dupin úr szólott. Király ő felsége szokott nyá
jassággal felek a’ köszöntő beszédekre.

TÖRÖKORSZÁG.
Konsfantinápol apr. 19kén. Az itteni közön

ség , most leginkább a’ sultánnak Várnába utazásá
val foglalatoskodik, hova ő magassága apr. 29kén 
tengeren fog elindulni, némelly erősségeket a’ 
Duna mellett megszemlélendő. Vissza Adrianópol 
felé szándékozik jőni, ’s a’ mewlud (propheta szü
letése) ünnepét, meily jun. 16kán esik, itt ünne
pelni. Nedschib basa, a’ sultán elfogadására ké
születeket teendő, már apr. 12kén elutazott Vár
nába I. Ferdinand ausztriai gőzhajón, meily oda 
és vissza 48 óra alatt ment. — Ponsonby 1. nagy- 
britanni követ, apr lökén udvarlott a’ sultánnál, 
’s az angol királytól egy levelet nyujtott-át neki, 
az e’ fejedelem részéről közelebb érkezett ajándé
kok iránt, mellyek mindennemű fegyverek min - 
tájiból és egy pompás phaetonból állanak. Ő ma
gassága különös jó akarattal fogadd a* követet, ’s 
őt és Pizani Fridrik, követségi első tolmácsot, bril
lantokkal gazdagon kirakott szclenczével ajándé- 
kozta-meg. Duplát és Knowle kapitányok, az itt 
horgonyzó korvette kapitánya Richards, és Pisani 
István, követségi tiszt, ez alkalommal a’ Nischani 
Iftihr.r rend jeleivel díszcsítetlek. — Az egészségi 
állapot Perában és Galatában folyvást javul; de a’ 
víz szűke már is érezhető , mi nem igen jó jel a’ 
jövő nyárra nézve. Smyrnában és vidékén még is 
dúl a’ pestis, sőt Brussában és a’ körülte fekvő 
falukban is kiütött.

SPANYOLORSZÁG.
A’ barcelonai Vapor apr. 18kán írja, hogy az 

ottani d mokratai társaságok Catalonia négy tarto
mányának szövetséges respublikáját készülnek ki
kiáltani, egyetértve a’ madridi igazgató biztosság
gal, a’ párisi emberjogok és az Alibaud megbosszu- 
lőjinak társaságával, ’s a’ lázadás kiütésére azon 
időpont váratik, midőn Meer báró (ki más tudósí*
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lások szerint lemondását beadta) a' carlisták ellen 
táborba fog szállani. A* Guardia Nációnál mandja, 
hogy a’ carlisták ellen táborozni, kik több erőssé
geket megtámadni készülnek, szükséges ugyan, de 
uiég is szükségesebb Meer bárónak addig Barcelo
nában maradnia, még egy derék férfi nem találta
i k  , ki az ő távolléte alatt a’ parancsnokságot vin
ni és minden lázadást meggátolni képes legyen. 
Meer báró helyettesének D. Jose Maria Púig gene
rál van kijelelve.

A’ cortes apr. ISdiki ülésében a’ constitutio- 
javallat I9dik czikkelyc akép módosítaték, hogy: 
„valahányszor a’ követek újonnan választatnak, 
a’ senatorok egy harmada is kilép, melly azonban 
újra elválasztathatik “  — A’ franczia követségi ku
rír , ki apr. iCkán Parisba indult-el, Madrid mel
lett mindjárt hat rabló által megtámadtatván, fe
jén kardvágás ej tetett, 4000 piaster pedig tőle elra
boltatok. — X. Károly exministerének, Montbel 
grófnak Don Carloshoz Írott egy levele a’ christi- 
nók által elfogatott; mellyben a’ gróf jelenti, hogy 
Parisban és Londonban lehetetlen pénzt kapni köl
csön; tanácsolja ellenben, hogy Ilagában k e ile1 
végett próbát tenni.— Marlius hónapban 31,098,000 
reál áru nemzeti jószág adatott-el; öszvesen f.évi 
martius végéig 1587 jószágért 257,517,447 reált 
vctt-be a’ kormány. — Parisba érkezett telegrafi 
Üzenetek szerént Irribarren, Evans és Espartero 
christino-gcneralok hadi munkálataikat újra elkez
dették.

Paul)ól apr. 22kén költ tudósítások szerint, 
Cabrera Liriának mintegy 320 nemzeti őrségtől vé
delmezett várát apr. Ctól 9ig hasztalan lövoldöztet- 
vén, visszavonult Chelvába; a’ tengerpartra azon
ban két sardini hajó sok fegyvert ’s hadi szereket 
szállított a’ carl istáknak. Oraa Madridból Valenciá
ba ment, az ottani seregek parancsnokságát átve
endő. Saragossában még apr. 14kén is tartott a’ 
pezsgés. Catalouiában Griset bandája apr. 3dikán 
szétveretett, ’s 40 ember , egy kapitánnyal és szer
zetessel , levágatott belőle.

D. Carlos apr. 8kán egy pár pénzügyi végze
tet bocsátott pénzügyi ministeréhez, D. Pedro de 
Alcantara Diaz de Labanderóhoz. Egyikben előad
ván , miként D. Maria Christina özvegy királyné, 
egy revolutiós párt rósz tanácsára hallgatva, az ő 
tagadhatlanjogaitelperleni akarja, ’s ezeknek visz- 
szaszerzésére saját ösztönésől és a’ jól gondolkozó 
spanyolok többségének egyező határozatából illy 
hosszú háborút volt kéntelen kezdeni; mivel pedig 
a’ status minden jövedelmei és segédforrásai a’ bi
torlás kezében vannak, a' hadsereget egészen a’ 
baski tartományok és Navarra tartották, ’s e’ de
rék tartományok könnyítésére terhes, de a’ kör-

* nyületek által parancsolt szerződésekben egyezett* 
meg, mellyeknck terhét a’ nemzet örömest viselte 
volna, ha a’ háború költségeire és szeretett alaít- 
valóji vérének megkimélésére elegendők levének ; 
de a’ különféle költsön eránti alkudozásoknak igen 
kevés sikerük vo lt, vagy azért hogy az ellenség 
ármányai bizodalmatlanságot terjesztettek-el a’ há
ború kimenetele felől, vagy más környöletek miatt, 
és így a’ különféle szerződéseket, mihelyt azok 
teljesítésének lehetlenségéről meggyőződött, meg 
kellett semmisítenie ; e’ tekinteteknél fogva rendeli: 
1. czik. A’ költsön eránti egyezés, mellyet a’ leo- 
ni püspök és D. Juan Baptista de Erro statustanács- 
nokim Londonban 1836 jan. I2kén G. J. Ouvrard 
úrral kötöttek, meg van szüntetve. 2. czik. Ouvrard 
úr és más személyek, kik azzal megbízva voltak, 
e’ koltsönre többé nem fognak kötelezvényeket ad
n i, mert az én akaratom az, hogy e’ költsönből 
többé semmi se vétessék-fel. 3. czik. Király i bizto
som a’ kibocsátott kötelezvények jegyzékét haladék 
nélkül adja-elő, hogy az a’ pénzügyi minister eli- 
be terjesztessék, és köz tudomásra bocsátassék. 4. 
czik. Egy illendőségen ‘s igazságon alapult más vég
zet által meghatározom a’ költsönzött tőkepénzek és 
biztossági ’s egyébb költségek visszafizetését, úgy 
azon módot is, miként a ’ kibocsátott papirosok bir
tokosai kielégítessenek.

A’ Sentinelle des Pyrenées apr. 22kén írja , 
hogy D. Carlos pénzügyi rendszabályai fontos ter
vekre mutatnak , ’s a’ bizakodás, mellyel Mad
ridba meneteléről szól, ügye győzedelme eránti 
reményét bizonyítja. Kétség kívül Új Castiliaba 
akar ütni, ’s alsó Arragoniában és Valenciában te
temes haderőt szerkesztetni, hol Cabrera gyóze- 
dclmei egészen elcsüggesztették a’ királyné sere
geit. Más részről pedig azt hírlelik, hogy Cabre- 
rát a’ baski tartományokba parancsolá D. Carlos, 
hogy Espartero ellen nagyobb erővel léphessen-fel. 
A’ táborozás közelebb nagy erővel fog elkezdetni, 
legalább a’ ca:listák részéről, noha a’ christino 
hadsereg 70 ezerre számíttatik. Santanderben 35 
ezer formaruha és több millió alafa van készen. 
Bilbaói ig^n erősítik, miből azt gyanítják a’ lako
sok, hogy Espartero Navarrába szándékozik át
menni ; ez esetre a' carlisták újra ostrom alá ven
nék Bilbaót, ’s mindazok, kik valamit veszthet
nek e’ városból kitakarodni készülnek.

Leguii ezredes Bi baóból apr. 21 kén Bajon- 
neba érkezett, honnan írrabarren generálhoz me
nend, elibe jelelni a’ pontokat, mellyeket az E- 
spartero, Evans és Seoane által kidolgozott mun
kálati terv szerint elfoglalnia kell. Bordeaux bank
jától közelebb 4 millió küldetett a’ christino sereg 
számára. A’ spanyol és angol katonákban nagy a’
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lelkesedés; de a* carl isták is bizonyosnak tartják 
gyózedeJmöket és azt, hogy főszállásuk két hét 
múlva Aranda de Dueróhan (Castiliában) leend.

Baromiéi apr. 22ki levél szerint D. Sebastian 
infant hadseregének derekával Tolosából los Arcos 
felé fordulván, hogy az Ebron túlmenjen; Irri- 
barren generál apr. 19kén lO ezer emberrel sietve 
nyomult Lodosába, a’ carlistáknak e' folyamon 
átmeneteiét meggátlandó. Evans és Espartero tu- 
dósíltattak e’ mozgásról.

Ayerbe christino generál felső Cataloniában 
Villagran nevű faluban apr. lOke éjjelén 300 pár
tost konczolt-fel, kik a'lakosokkal együtt maka
csul védelmezték magukat, de miután a’ falu ra
jok gyújtatott menekedni akartak, ’s mind kard
ra hányattak. A’ christinók közül 12 esett-el, és 
sok megsebesítetett.

Madridból apr. I6kán ezeket írják: ,,.V ki
rálynéval olly szavakat mondatnak, mcllyek , ha 
az előadás igaz, a’ ministeri elnök eránti rossza- 
lást nyilvánítnak ’s ministeri változást sejdíttetnek. 
O Felsége ugyan is a’ biztosságnak, melly Fala
tra va úrnak a’ constitutio 15ik czikkelye eránti 
nyilatkozásáról némi felvilágosítást k é rt, így vá
laszolt: „Az első minister, mint minister, lovag 
és becsületes ember, megfelejtkezett kötelességé
ről.“ (Calatrava úr azt nyilatkoztaié, hogy a’ ko
rona örömest lemond a’ senaforok feltételeden ki
nevezéséről.) E ’ terhes vád következésében né- 
melly követek megszóllították a’ ministereket; de 
nem akarták a’ kormányt zavarba hozni most, mi
dőn a’ junták ismét fenyegetőznek. Saragossában 
igazgató , Murciában pénzügyi junta állítatoit-fel 
Toledo önkéntes csapatok szerkesztésével és a* köz 
pénzeknek saját nézete szerinti költésével fenye
getőzik. Alicante és Valencia is alkalmasint követ
ni fogja e’ példát. A’ coríes tegnapelőtti ülésében 
91 szózattal 82 ellen féirev etette az alkotvány 19- 
ik czikkelyét, miként a’ senatorok hivatala holtig- 
lan fogna tartani, pedig a1 ministerium mellette 
nyilat kozott. A’ czélba vett koltsönről csak kilérő- 
ieg felelt Mcndizabal úr; az alkudozások nem ha
ladtak elébb ; sőt egészen megszűntek , mert Agu- 
ado úr olly feltételekkel állott-elő, mcllyek az 
eddigi leplezett pazérlásokat lehetlenekké tennék, 
és a’ pénz-gazdálkodásba jobb rendszert hoznának, 
mi annyi volt, mint Mendizabal leköszönését kí
vánni. Marliani úr most már arra bízatott-meg, 
hogy Párisban legalább annyi pénzt kerítsen, mel- | 
lyel a’ májusi kamat fele kifizettethetik. — Azj

Espanol Cadixból írja , hogy oda több mint 2000 
hadi fogoly vitetett északról és a’ félsziget más 
vidékeiről. Ezek közt van 92 tiszt, kik a* Carra- 
ca tornyaiba és St Katalin, 's S. Sebastian várak
ba osztattak-el, hova már minap is 10 tiszt zára
to tt, köztük Alcantara és Galiano ezredesek. Az 
említett lap seregcsapatokat kívánna Cadixba kül
detni, mcllyek a’ nemzeti őrség szolgálatát kön- 
nyítenék a’ carlista foglyok Őrzésében, kik közt 
nagy befolyású és szoros feivigyázást kívánó fér
fiak találtatnak. Czélszerúbb lenne e' foglyokat a’ 
baleári szigetre szállítani, mivel olly városban, 
mint Cadix, könnyen megháboríthatják a' csen
dességet.“

Madrid apr. 24d. A’ cortes tegnapi ülésében 
a' constitutio 32 §a volt vitatás alatt, melly sze
réül a’ korona nevezi-ki a’ senatus elnökeit. San 
Miguel, és Gorossari akarták, hogy a’ senauis 
maga töllse-be e' helyeket, mint a1 követkamara, 
mellyel amaz egyenlő jogokkal bír. Sancho (egy 
megtért exaltado) feleié, hogy nem kell elfelejteni, 
mikép a1 senatorokat a’ király nevezi ’s a’ senatus 
szorosabb kapcsolatban áll a koronával. E’ czík- 
kely és a’ következők a’ 4Gdikig mind elfogadtat
tak. M aa’ 47d §. jött tanácskozás alá, mcllynek 
ereje szerént a' király hadat üzenhet ’s békességet 
ködiet. Ez is elfogadtatott. Nagyobb nehézség su\- 
ta-elő magát a’ 48d §nál, melly a’ királynak kor
látlan hatalmat ád a’ tisztviselők kinevezésére. A* 
biztosság e’ szavakat kiváná közbeszúratni: ,,a'
törvények értelmében.“ Több követek, mint Cal
deron de la Barca, Vládoz ’s a’ t. javasiák, hog>* 
a’ fontosb felelőséggel járó hivatalok a’ cortes ál
tal töltessenek-bé. Sancho és Arguelles ellenszólot- 
tak; mivel a’ követkamara törvényt hozni, nem 
kormányozni és igazgatni hívatik-egybe. — Teg
nap Mendizabal úr Mina general Özvegyének nagy 
ebédet adott, melly ben Calatrava, Sancho, He
ros, Arguelles’s a’ t. is résztvettek. Ugyan ez nap’ 
estvéjén két kurír érkezett az éjszaki seregtől; de 
az üzenetek titokban maradtak. — A’ jury igen 
szoros a’ journalisták ellen.

Az angol sereg’ visszahívatásáról még sincs 
bizonyosadat. A’ journ. de Paris írja ugyan, hogy 
a’ visszahívó parancsolat már S. Sebastianba el is 
küldetett; azonban míg az angol hivatalos hírlap
ban erről nem olvashatunk, csak gyanítások mel
lett kell maradnunk. — A’ carlisták fenyegetik a’ 
christinókat, hogy ha írunt és Ilernanit újra meg
támadják ; még gonoszabb leczkét kapnak a’ mart. 
Ifidikinál.

Kiadja K u l í s á r  A. — Szerkezteti G a lv á c s y . Zöldkertutcza 4 9 ®  sz*
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i y Urak' útezája 6 1 2  szám a la tt.
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Figyelmeztetés
a’

HAZAI 'S KÍXFÖLDI «UDÖSÍTASOK
i r á n t .

A ’ pesti m edárd-vásár közölgetésével van Szerencsem egész tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a1 rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni; hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim’ számához alkalmazhassam a1 pél
dányok’ tetemes költséget kívánó nyomatását. Ha mostani Előfizetőim továbbra is mindnyájan 
fogják magukat jelenteni, 2 ,1 0 0  lészen a’ nyomatandó példányok’ száma. A ’ félévenként több 
mint száz ívre terjedő, igen könnyű elvashatásu, ’s most ismét új önteti! betűkkel nyomatandó 
j, H azai ’s Külföldi T u d ó s í tá s o k n a k SiHasznos M ulatságoknak(f é s Si Hirdetéseknek(( ára a’ 
jövő félesztendőben is — julius elejétől december végéig , — Pesten és Budán boríték nélkül 
házhoz küldve 8 ;  borítékban 9 ;  postán pedig 10 v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöld- 
kertutezai 498dik szám alatti házamban; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ 
Pesten 1837d„ év’ májusában»

Kultsár Istvánné

Sajtó alatt:

G a z d a s á g i

T U D Ó S Í T Á S O K
K i  a d j a *  

a  *

G a z d a s á g  i - E g  y  e s l  G
Bizottsági ügyclés alatt 

szerkeszti-
K  a c  s  k o v i  c  a L  a  j  o ív 

Első évi folyamat 
Iső füzete.

 ̂ Uj Fredikáczióíi
Eggenberger J. és f ia  könyvárosnál Pesten 

a’ Barátok piaczán épen most jelent meg:

Vasárnapi, ünnepi és aikalombéli 
egyházi beszédek,

h hiresb német ajak« egyházi szónokok mun
káiból a’ köznép számára Öszveszedve, és meg- 
magyaritva Lesnyanszky András által. Első 
rész. Iső füzet ( I9 f iv )  1 for. p. p. —  A’ másndik 
füzet megjelenend medardusi pesti vásárra >

E lső  fé le s z te n d ő , 1837.

mellyre azonban a* t. t. vevő urak a’ már meg
jelent 1 füzetnek átvételekor előre f i z e t n i  kö
telesek, ’s igy a’ többi füzetek átvételekor is , 
a' következőre, a’ második rész lső füzetjének 
megjelenése után a’ munka á ra , minden ívre 
nézve 1 pengő krral feljebb fog emeltetni azok
ra nézve kik addig az első résznek két füzetjét 
meg nem veendik. ( l )

(1) A’ Regélő ’s Honművész
szépművészeti magyar folyóirat jövő félévi folya
m atának előfizetési diját (6 pengő ft képekkel) 
távulabb vidékeken lakó t. pártfogók legbizto-
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«äbban felktildhetrk Pestre a’ szerkező hivatalba 
a1 még e’ hónap végén beállandó medárd vásár
ra jövendő alkalmak által. ?(2)

J e len tés«  •
Magyarország’ statistikai és geo- 

grapliiai leírásának Ildik kötete,
melly magában foglalja Árva, Bács, Bars, Esz
tergom, H onth , Lrptó, Nógrád, Nyílra, Pest, 
Pozson, Thurócz, Trencsén, Zólyom vármegye’, 
’s az ezekben fekvő minden királyi és mezővá
ros’, falu’, népes-puszta1 ismertetését — a’ saj
tót elhagyta, ’s Eggenberger és Heckenast pesti 
könyvárosoknál 6 v. frntért megszerezhetni 
Egyébiránt a" t. Aláíró urakra nézve, a1 680 
lap vastagságú kötet’ ára továbbra is csak 5 for. 
marad ; csakhogy mcltóztassanak példányaikat 
egyenesen Trattner-Károlyi könyvnyomtató in
tézetéből vitetni-el, ’s ugyan itt az aláírást esz- 
közlött t. u rak , ajándék példányaikat mind e1 
második, mind a’jövendő kötetekből nyilvános 
forró köszönetem mellett meg fogják kapni. Költ 
Pesten, máj. 12kén 1837.

Fényes Elek m. k . (2)

(I) Figyelmeztetés. A’ mezei gaz- 
dasághoz, répa-ezukor gyártáshoz és pálinka-fő
zéshez tartozó újonnan kigondolt, és több kül
földi készítményekből kijavított műszerek az 
alólirtnál készen kaphatók, u. m. Iször egy em
berrel, 2szor két emberrel, 3szor egy lóval dol
gozó többféle széna-vagy szalmavágók; — 2szor 
egy ember által forgatható krumpli-, répa- és tok- 
vágók, az alólirt áüal kigondolt kukoricza-mor- 
zsoló, szelelő- vagy szóró rosták, lóhere- és rep- 
cze - vető , újonnan kigondolt kukoricza - vető 
vagy ültető eke, melly egyszeri hnzás- vagy me
néssel helyet vagy fészket csinál, vet és be is 
takar, kukoriczát és krumplit feltöltő és kapál- 
ló ekék , 5 , 7 és 9 vasú ekék, grangei vagy 
szolnoki eke, stájerországi v a s -e k e , többféle 
rét-gyaiuk, kerti utnyeső, 2 ember által forgatható 
lisztelő malom, só malom ’s a’ t. répa-ezukor gyár
táshoz tartozó újonnan kigondolt répa- tok - és 
czékla-reszelő, mellynek forgatásához nem 3 vagy 
4 ember mint az eddigiekhez, hanem csak egy 
ember szükséges; ugyan ehez újonnan kigondolt 
prés vagy sajtó, evvel is csak egy ember és 
minden zsák nélkül dolgozhat; pálinka-főzéshez 
egy újonnan kigondolt daráló, melly két ember

0 X
forgatása által 12 óra alatt 7 , 8 pozsonyi mérő 
akármiféle gabonát, vagy kukoriczát az igazitás 
után finomra vagy gorombára darál; egy ember 
forgatható krumpli- vagy más pálinkának való 
gyümölcsöt töró műszer; többféle krumpli- vagy 
répa-mosók,’s a’ t. — Az ezeket készítőnek lakása 
és műszereinek raktára vagyon Pesten az or
szágúton maga házában, a’nemzeti muzeum át- 
ellenében 676. sz. alatt.

S z ij j  Sám uel, 
polgári erőművész. 0 i

( 2 )  Ajáolkozás falura. Egy fiatal,
több nyelveket beszélő tudós kívánná e' nyarat 
falun, elfogadható feltételek mellett, valamelly 
tiraságnál tölteni Bérmentes A. B. belükkel 
jegyzett levelbeli, vagy személyesen teendő 
ajánlásokra utasítást fog adni Galváesy László, 
bites ügyvéd. (1. oskola - utcza Kaszelik ház, 
2dik emelet. (3)

(1) Serház’ haszonbérbe adása.
A1 nagyméltóságu magyar kir udvari Kamara’ 
rendeléséből közhírül adatik, hogy a’ Bács vár
megyében Apatin  kamarai mezővárosban Jé vő 
Kamarához tartozó nagy seríőző ház, melly az 
apadni kamarai uradalomban 1-6, és a’ szánto- 
vaiban 8 , összesen 24 helységekben méreti a 
sert, folyó észt. november Iső napján kezdődő 
hat egymásután következő esztendőre a’ legiöb- 
bet ígérőnek haszonbérbe fog adatni, ’s az e’ 
végett tartandó árverés Zomborban a’ kamarai 
igazgatóság’ épületében folyó észt. junius’ 30kán 
reggeli tiz órára van .kitűzve.

A’ haszonbérlést óhajtók, kik ezen árve
résnél 1000 ezüst forintnyi bánatpénzzel felké
szülve megjelenni ne terheltessenek, előre meg
nézhetik a’ haszonbérlés’ feltételeit a’ nevezett 
kamarai igazgatóságnál, és a’ serfőző házhoztai** 
lozó épületeket, a’ telek’ kiterjedését, ’s a’ meg
kívántaié eszközöket a’ hely’ színén megvizsr 
gálhatják.

Kik hogy addig is tudják magokat mihez 
tartan i, közzé té te tik , hogy ezen serfőző háa 
áll: egyemeletü serfőző-, és külön pálinkaége
tő - épületből, a’ serfőzéshez és pálinkaége
téshez megkívántaié minden eszközökkel 
együtt, egy ser-kezelő pinczéből, egy fel
ső ’s egy  alsó malátaszűrüből (M alztenne), 
maláta - pergelőbői ( Malzdörre ) és maláta- 
prézselőből, egy lakhelyből a’ serfőzőlegé- 
nyek’ számára, az első emeleten egy 4 szobából



és tágas konyhából álló lakhelyből, az eddigi 
számveW számára egy komlóskamarából, és egy 
padlásból, mellyben 3500 pozsonyi mérő malá
ta vagy árpa elfér,

A’ pálinkaégetó melléképület á ll: a’ serfő- 
zőmester1 3 szobából s egy konyhából álló lakás
h ó i, pinczéből ’s fáskamarából, egy istállóból 
a* serfóző’ marhái számára, továbbá a’ pálinka
égetéshez kívánta ló épületből, mellyben meg
fér 5 üst, de benne jelenleg csak 3 van, és egy 
padlásból, mellyben elfér 3500 pozsonyi mérő 
á-rpa.

A’ meílékudvarban van egy malátadaráló 
malom ökrükkel vagy lovakkal hajtható., egy 
2 szobából *s «konyhából álló lakhely a1 bodnár* 
éc Ökrész’ számára, egy 52 hízó ökörnek való 
istálló^ egy sertésól, és 200 öl tűzifát magába 
foglalható- térhely Ts végre egy konyhakert.

A’ serfőző marháinak külön legelő van k i
mutatva a1 közel fekvő erdőben. Költ Budán, 
máj. 3kán 3 83*7. (3)

(1) Árveres. Tettes nemes Csongrád 
vármegyében kebelezett szabad Szentes városa 
részéről közhírré tétetik, hogy a" városban bent 
lévő vendégfogadók átalános bor és pálinka mé- 
rctés joggal, úgy szinte a’ városon kivül a’ pesti 
országúiba eső úgynevezett kuczori korcsma, és 
az aradi országúiban lévő vendégfogadó külön 
külön a1 folyó évi junius 3dik napján reggeli 9 
órakor a’ városházánál tartandó árverés utján 
6 egymásután következő esztendőre a’ többet 
ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni — a’ 
hova a’ bérleni szándékozók elegendő bánat
pénzzel cllítva a1 kitett határnapra ’s ’h e h re 
ezennel meghivattatnak. —  A’ Kitételek addig 
is a1 város főbirájánál megtekinthetők. (3)

(1) Hirdetmény, a ’ nagyméítóságu
királyi udvari magyar Kamara’ rendeléséből az 
Ó Budai koronális uradalom részéről közhírré 
té te tik : hogy a’ jövő június hónap 3kán Buda- 
eörs nevezetű koronális helységben, Buda mel
lett 180 darab valóságos spanyol eredetű har
mad* és másfél esztendős hágó kosok gyapjúban 
a’ szokott reggeli és délutáni órákban a’ helybe
li jubakolban árverés utján a’ legtöbbet Ígérők
nek kész pénzbeli fizetésért el-fognak adaitatni. 
Költ Budán, máj. 6kán 1837. (3)

( 2 )  H ir d e t m é n y ,  a * nagyméítóságu 
kir. magyar udvari Kamara1 rendeléséből közhírré 
tétetik, hogy a1 tettes Arad megyében fekvő

Kupa kamarai puszta 3153 holdnyi része, folyó 
észt. május ISkán Aradon a’ kir. kamarai szám- 
tartói irószobában reggel tartandó árverés utján 
a’ legtöbbet Ígérőnek folyó észt. április 21 tói 
kezdve 4 egymásutáni évre bérbe fog adatni. 
Bérleni kívánók a1 fent kijelelt napra ’s helyre bá
natpénzzel ellátva megjelenni hivatalosak. Költ 
Budán, május 2kán 1837. (3)

(2) Hirdetmény, a ’ nagym&e. kir.
magyar udvari Kamara1 rendeléséből közhírré 
té te tik , hogy a1 tokai kir. uradalomhoz tartozó 
csak ugyan tokai, kis tokai és tarczali mészár
széki jogok, husvágatásnak, és szalonna árulás
nak , úgy szinte az azokhoz tartozó épületek
nek , €S más tartozványoknak haszonvételeivel 
együtt folyó észt jun. 19dik napján csak ugyan 
folyó 1837dik évi november lső napjától a’töb- 
bet ígérőknek Tarczal mezővárosában a’ tiszttar
tói kam. hivatalnál tartandó árverés utján bérbe 
ki fognak adatni. Minél fogva a’ bérleni szán
dékozók magokat bánatpénzzel ellátandók a’ 
fentirt helyre, 2 3s időre ezennel hivatalosak. 
Költ Budán, máj. 3kán 1837. (3)

(2) Kos eladás. Teiles Tolna vár
megyében méltóságos báró Sina György u r , 
simontornyai uradalmában, több számú esme- 
retes finomságú hágó kosok; és ugyan az lső 
rendbeliek darabja 50 for. a1 2dik pedig 30 for. 
az idei gyapjú 12 for. v.cz. kipótlása mellet na
ponként eladandók. Az electákra nézve különös 
alku tartatik fen. (2)

í l í i  tíCtCS. A’ pesti kerületi ke
gyes hagyományú javakhoz tartozó tettes Sza
bolcs vármegyében helyezett Püspök - Ladányi 
uradalomban folyó észt. jun. I4kén tartandó 
nyilvános árverés utján Németh - Szigeti» 1211 
hold szántó és kaszálló föld, — különösen is
mét 18 hold — a’ Hortobágyon lévő hid korcs
mával együtt, belső nagy vendégház, ki > korcs
mákkal, halászat és vadászat , a’ legtöbbet ígé
rőnek folyó észt. nov. lső napjától kezdve ha
szonbérbe ki fognak adatni. (3)

(2) Hirdetmény, a ’ nagyméítóságu
kir. magyar udvari Kamarának rendeléséből 
közhírré tétetik: hogy az erdélyi sóaknából az 
erdélyi, bánáti és magyarországi lerakó helyek
re a’ maros vizén hajók által következő sósnen- 
nyiségeknek leszállítása hat egymást követő,



DC o x
avagy több, vagy kevesebb esztendőre 183Sdik 
esztendőtől kezdve Szebenbena’ közönséges ár
verés utján a kevesebbet kérőnek általengedtet- 
ni fog, és pedig:

Maros-Újvárról a’ Marosportusra mintegy
90.000 mázsa, mellynek kikiáltott ára 7-^  kr.

Maros - Újvárról Maros-Solymosra mintegy
44.000 mázsa, mellynek kikiáltott ára 11J kr.

Maros-Újvárról S ©borsinra mintegy 3*175
m ázsa, mellynek kikiáltott ára 20^ kr.

Maros-Újvárról Vallyemáréremintegy 0,478 
m ázsa, mellynek kikiáltott ára 20^ kr.

Maros - Újvárról Lippára mintegy 34,275 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 21-| kr.

Maros - Újvárról Aradra mintegy 54,210 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 24£ kr.

Maros - Újvárról Makóra mintegy 19,766 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 3 1 | kr.

Maros-Újvárról Szegedre mintegy 132.453 
mázsa, mellynek kikiáltott áFa 32£ kr» p. p.

A’ közönséges árverés tartásának napja e’ 
folyó esztendő május hónap 22dik napjára hatá- 
roztatott meg , mcllyre minden részt venni kí
vánók olly utasítással hivattatnak meg, hogy 
a1 mondott napon Szebenben a’ kiiv kincstári 
Tanács elnöki kanczellárrájaban reggeli 9 órakor 
jelenjenek meg a szükséges haliétpénzzel ellar- 
v a , a’ melly a’ kikiáltott bér szerint az Ígért 
tárgyra esendő, leszállítás bérnek 5 pcent hatá- 
roztatik meg, és az Írásbeli ígéreteket legfel
jebb az árverés napja előtt való délután a1 kir. 
kincstári elnöknek nyújtsák he.

Egyébiránt az ezen árverésben részt venni 
kívánók tartoznak vagyonjoknak jó karban! lé
téről és becsületessége iránt az illető hatóságtól 
bizonyság levelet előmutatni.

Az árverési és szerződési feltételeket meg 
lehet tekinteni a" magyar kir.. udvari Kamara1 
számvevő hivatalánál , nem különben a’ győri, 
kom árom i, pesti, szolnoki, szegedi, földvári, 
mohácsi, aradi, soborsini, vailyemárei, lippai 
és makói sóhivalóinknál. Költ Budán, máj 9- 
kén 1837. (3)

(3> Árveres. A’ séllyei kegyes ala
pítványi uradalmak kerületbéli kormányzó hi
vatala részéről hírül adatik, hogy a' csalóközi 
utón fekvő |  scssiónyi földekkel, elegendő la
kás és vendég szobával, piaczékkel, istállóval 
és kuttal ellátott, tettes Pozsony vármegyében 
kebelezett uradalmi peredi korcsma — és Sétlye 
mezővárosában tartatni szokott országos- és héti 
vásárok’ jövedelme folyó évi junius lsőtól hat 
egymásután következő esztendőre, folyó évi 
május 16kán délelőtti órákban, a1 séllyei prae- 
fectorális irószobában tartandó nyilvános árve
rés utján haszonbérbe fognak kiadatni. — Min
den bérleni kivánkozók elegendő bánatpénzzel 
ellátva, a’ kitett időre, napra ’s helyre ezennel 
hivatalosok. (3^

(2) Híradás. A’ kegyes hagyományú 
jószágokhoz tartozandó tettes Somlyó-vásárhelyi 
uradalomban folyó észt. június hó 6kán som
hó-vásárhelyi mezővárosban kereskedésre inté
zett bolt, hozzá tartozó teres lakással, pálinka- 
házzal és miíitégy három szekér termő széna« 
és sarju réttel, árverés utján a1 többet Ígérőnek 
haszonbérbe három esztendőre, jövő november 
Iső napjától számlálván , ki fog adódnia Kibcr- 
leni kívánók a’ fentemlitett napra Somlyó-Vá- 
sárhely mezővárosában a1 tiszttartói lakásnál tar
tandó árverésre száz pengő forint bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivatnak. Költ Somlyó*- 
Yásárhelyen, április hó 24dik napján tS37.

M ikévény  m, k.
Tiszttartó. (3 )

Pénzfolyamat: Becs, niaj. 9kén: 5 pcfes slatuskötelex. 
105 ; 4 petes 10()t'j 'r 3" petes 75^; 183 ldiki states 
köles. 566j.

Dftnavizállás .* máj. 7kéiv: 9* 2" ()'" — Skán r 1(;' 0U" 
0'" _  9k^n: 10' 8" 6'" — lükén: 11' 1" 3W''

G a b o n a á r  P e s t  ’s m  á s v i d é k i  v á r o s i n k  p i a c a i n  p o z s o n y i  m é r ő j e v á l t ó  g a r a s b a n »

A p r .  »837. buza k é t f z e 1 r o z s 1 a r ^  i z a b k ii kiír. k ő ié* íVJaj. 1837. bura k e t i z e . | roz* árpa | za b  kuk nr. I k ő le t

2 le n  A r a d  | ** 60 l s o  | 42 1 70 f ~ p á n  D eb r e e z e u (13 0 -1 1 0 | 85 | 80-75  | 65-60 ( 55-58  ( 9 0 -7 0 ]1 5 0 -1 0 0
2T^n N  B ec » k e r« k | 8 0 -7 0 | 6 5 -5 5 | — | 50-46 | 40-35 | 65 -60 1 - 2án M i s k o l c z | 9 5 -7 0 | 65-58 | 55-50  j 43-35 | 34 -30  | 9 0 -7 0 1240-160
27én  U n g h v a r  | 82-78 70 -65 ! - .2 -»8 | 42-38  | 32 -2 9  j 76-72 1 - le n  U j-B e c * e j 90 -75 | 6 5 -60 1 ~ 50-45 | 50 -45  i 75 j —
2.9én P éc* [ 75-70 t(J-55 | 52-50 1 55 | 36 , 7 5 1 -  j 6án Komárom | 75-74 1 7 0 - ‘»6 46-46  ( 4 0 -4 0 ( —  —  j —
5 0 -n  B aja  *"| 80 -67 | 57-47 1 *7 I 47 | 30 1 « 7 - P eti máj. 12én | 90 -7 3 | 60 -58 | » 0 -46  | 46 1 3 1 - 3 0  1 SO 1 —

M á j■ le'n l  n g - l i v á r  86-82 i 80 -76 . 56-52 i 4 4 -3 8  | 35 -33  | 80 -76 100 |

Budai Tottería: máj. lOkén: 65. 84. 41. 57. 58. 
Bécsi lotteria: máj. lOkén: 9. 22. 55. 30. 86.
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T U D Ó S Í T Á S O K .
40. mám. P esten  szerdán Pünkösdin» lík-én 1S3V.
Magyarország és Erdély, (kinevezések; hírek az erdélyi országgyűlésről 5 Buda városinak levele Gr. Széchenyi Istvánhoz, ’s a’ gróf 
válasza} Pozson ’s Kyitra-vmegyei tisztválasztasok ; szegedi level; felhőszakadás Pesten és Budán; ‘sat.) Nagybritannia (parlamenti 
filések; Burdctt; ‘sat.j Francziaország (kamarai ülesek; titkos költségek feletti vita; ’sat.) Németország. Oroszország (haátörvényszér- 
ki ítélet Hcckeeren báró ellen; határozata’ bajusz’ es szakái’ ügyében; ’sat.) Portugallia. Spanyolország (versengések n’ királyi ház

felügyelősége és ininistei ium között; hadi hírek.) Amerika.

M A G Y A R O R S Z Á G  é s  E R D É L Y .
Ó cs. k. Felsége f. évi május 8d. költ legfel

sőbb határozatában Jeszenszky Károly kir. tanácsos 
urat az ausztriai cs. Lcopold-rend kiskeresztjével 
díszesíteni keg) elmesen méltóztatott.

O cs. k. Felsége apr. 22d. legfelsőbb határoza
tában eddig ndv. írnok Bell Sámuel urat az erdélyi 
tidv. Kanczelláriáuál számfeletti concipistává ne
vezni kegyelmesen méltóztatott.

Folyó évi április 5kén költ k. királyi rende
lés által Medgyt S'Székbe consulnak He) dendorf 
Mihály 'volt pénztárnok, székbiróuak tanácsos 
Schuster József nevezi* ttek ki.

P e s t  és B u d a  Irtóztató esső-’s jég ziva
tar ért bennünket f. május lődikén, Pünköst 2d 
napján ; mellyen mint minden nyári ünnepeken , 
a' két főváros lakosai nagy számmal sereglenek 
a’ budai hegyekbe a’ zöld természet gyönyöreit él- 
delni. Már délelőtt is borús volt az ég ; de egy bor
zasztó és siralmas következéséi zivatar jövetelét 
nem is gyaníttatá. Délután azonban, 3 óra felé be
állott az iszonyú idő ’s majd szakadatlanul estveli 
hatodfél óráig esső- és jég-zápor dúlta vidékünket. 
Felhő szakadás volt ez inkább, kivált 4— 5 órakö- 
EÖtt, mint zápor-esső. Fgy szóval illyen zivatarra 
itt a’ legéftesbb emberek sem emlékeznek. A’ bu
jái hegyekben lapáttal Iehele szórni a’ 4 újnyima- 
jasságra hullott jegeket. A’ felhőkből leomlott ár- 
nz borzasztó zuhogással jött hegyekről, ’s a’ 
nit csak talált , házat, házi szereket, kocsikat, (a’ 
9d. számú bér-kocsit lovaival együtt) embert ’s 
Hatot seprett magával. Siralmas volt látni a’ dit
tos habok közül kézzel ’s jajgatással segítségért 
sedezett embertársainkat; fájdalmas hallani az 
nyáknak gyermekeik után esengő panaszaikat. Bu- 
án egy házat tökéletesen elseprett ez árv íz, ’s 
lost csak helyét bámulja iszonyodva az ember;
’ házzal együtt4 kis gyermeket is sodrott-el a’ ke
zetlen hab; annyuk élethalál között fetreng; ugyan- 
t két hidat , a’ Horvát-kertnél és Rácz-fordőnél 
Iszaggatott; az utczai csatornákat mint Budán úgy 
esten is több helyeken beontotta; Pest külső váró
ban némely utczákat darabig csónokazhatúvá te tt; 
ind itt, mind kivált Budán több házaknak abla- 
Elsö Fch'sziendő.

kin ’s ajtajúi egyiránt rohant-bc; a’ rácz-fordőnél 
ember-magosn) ira nőtt. A’ szünetleni menydörgé- 
sek és villámok még borzasztóbbá tevék az irtózta
tó zivatart. Számát elv eszett embertársainknak nem 
tudjuk, — anny i bizonyos hogy a’ zápor’ árvizé
ben többen lelték halálukat. Rappo herrules 4 em
bernek menté-meg életét a’szerencsétlenségnek kö
zepette, midőn más a’ segítség-nyújtásról nem is 
gondolhatott. Szerencsés valaaz, ki a’ hegyekben 
fel ’s alá sétályán , korán észbev ette magát ’s vagy 
a‘ közelébb eső házba vonulhatott, vág)' haza felé 
jókor indulván, ha bár Iucskosan is, kiszabadulha
tott a’ bizonyos veszedelemből. Volt ki fára má
szott a’ rohanó árvíz elől ’s csak így kerüíheté-el 
a’ kegyetlen halált De nagyobb a’ május I5diki 
szer* ncsétlenség, mint sem azt hamarjában leírni 
lehetne. A’ még most is hazafelé szálongók újabb 
meg újabb szerencsétlen eseteket számolnak - elő. 
Rendelések vannak téve a’ szerencsétlenségek kö
zelebbi kitndása és kár"k’ felszámítása iránt. — A’ 
veresvári útban egy posta-legény, mint hitelesen 
halljuk, mindenestül elveszett.

Nyitra vármegyének tiszti kara báró Maio- 
nyay János főispán ’s aikanczeiiár ő cxcjának el
nöksége alatt f. május 9d. ’sJOd. választatott újra: 
Iső alispánnak Puchói és Csókái Marczibányi Lő- 
rincz eddigleni másod alispán felkiáltás mellett; 
másod alispánnak Feíső-Vásárdi Emődy János 1776 
voksok többségével választatott; a’ többi hivata
lok mind közfelkiáltás mellett, jelesül a’ N y i t r a i  
f e l s ő  j á r á s b a n  főbírónak De/seő Sándor; ál
lt írónak Cseffalvay Lajos ; tiszteletbeli aíbíróknak 
Ocskay Eduard és Szluka István választattak; 
N y i t r a i  a l s ó  j á r á s b a n  Dezseri Rudn) ánszky 
Miklós főbírói hivatalában és Juhász Pál albíróságá- 
ban megerősítetvén, tiszteletbeli albírónak Dezseő 
Thade úr kinevezfetett; Vág h u j h e 1 y  i j  á r á s- 
b an  Ocskoi Ocskay Elek főbírónak;albíráknak Ko
ron József és Zelenay Gedeon u rak , tiszteletbeli 
albírónak Boróczy Peter választattak; Nz a k o 1 c za i 
j á r á s b a n  Vaszkai és Kis Kovalóczi Vietorisz Jó
zsef fő bíró ; albíráknak Brogyán) i Istv án és Pét) ko 
János kikiáltatíak ; tiszteletbeli albírónak Vagyon 
Antai úr neveztetett; B a j m ó c z i j á r á s b a n  Nagy



Bossáni Bossányi Simon főbírónak és Kesseőlőkői 
Majthényi Tliade albírónak választattak; tiszteletbeli I 
albírónak Knogler János úr nevezte te tt ; B o d o k i 
j á r á s b a n  Sooki Sooky József úr főbírói hivata
lában megerősítetek ; albírónak Petrikovics Ferencz 
választatott, miután Zerdahelyi Viktor úr hívata- 
lárul lemondott volna; tiszteletbeli albírónak Szu- 
lyovszky Lajos úr neveztetett; főiigyvédi hivatal
ra Turcsányi Antal úr választatván; első aliigyésznek 
Szlavniczai Sándor Rudolf és másod aliigyésznek 
Beznákfálvai Beznák Aloiz urak a’ többség nyilat
kozásánál fogva választattak ; tiszteletbeli ügyészek 
Kamánházy Miklós, Noszlopy Benedek , Turkovich 
Károly, Huber Mihály, Turcsányi Aloiz, Buzin- 
kay János, Gotthard Pál, Franicsei Ferencz, Kos- 
sovich Pál, Lelkes József, Javorka Zsigmond , 
Szennesy József, Markolt János, Hunyady Im re, 
Hahothy Ferencz, Brogyányi Lenárd, Pronay Ist
ván, Turcsányi György, Turóczy János, Turóczy 
Bálint, Dinga Sándor, Palasthy Albert, Günther 
Albert, Szakállos János. Május lOkén a1 tisztvá
lasztási másod napon, miután Brogyányi Bálint fő
jegyző úr hivataláról lemondott volna kineveztek 
tek; főjegyzőnek Egeri Jánoky Miklós; első aljegy
zőnek Theési Gusztényi János; másod aljegjzőnek 
Battyányi Ferdinand; tiszteletbeli aljegyzőknek 
Ocskay Rudolf, Frankner Antal, Jánossy Raphael, 
Petrikovics Eduard, Markolt Im re, Redeky István, 
Ghyczy József; főhadi pénztárnoknak Nezeltei 
Boronkay Lajos; házi főadószedőnek Ocskói Ocskay 
Antal; számvevőnek Bacskady ígnácz; aladósze- 
dőknek N y i t r a i  f e l s ő  j á r á s b a n  Biróczy 
Im re; N y i t r a i  a l s ó  j á r á s b a n  Biróczy Jó
zsef ; S z a k o l c z a i  j á r á s b a n  Kubovics Antal; 
B a j m ó c z y  j á r á s b a n  Divéky Aloiz; Bodo-  
ki  j á r á s b a n  Buzna János hivatalaikban raegero- 
sítetvén; V á g h u j h e I y i j á r á s b a ti Szálé Mi
hály választatott; a’ megye tulajdon pénztára gond
viselőjének Flencze István úr hivatalában megerő
sítetek; levélfárnoknak Beznákfalvai Beznák ígnácz; 
lajstromozóknak AlföldyElek és Schurman Mihály 
szintén meghagyattak; nemes árvák gyámattyai 
N y i t r a i  f e l s ő  j á r á s b a n  Nezettei Boronkay 
Imre; N y i t r a i  a l s ó  j á r á s b a n  Felső Lieszkoi 
Lieszkovszky Gábor; S z a k o l c z a i  j á r á s b a n  
Mottesiczi Mottcsiczky István ; B o d o k i  j á r á s 
b a n  n. Bossáni Bossányi Ferencz; B a j m ó c z i  
j á r á s b a n  Kesseleőkői ifjabb Majthényi Floris; 
V U j h e l y i  j á r á s b a n  Boróczy Péter táblabíró 
u rak ; esküitek N y i t r a i  f e l s ő  j á r á s b a n  
Fridvalszky János, Mattyasovszky József, Hunya
dy József, Piacsck Floris: tiszteletbeli esküitek 
Csánky Benedek, Bunan Antal, Bacskady János, 
SzentiványiElek , Szlnka Antal, Radoczy Ferencz, <

j Cseffalvay János; Nyulassy András hadnagy; 
i N y i t r a i  a l s ó  j á r á s b a n  Szabó Ambrus, Tur
csányi Floris, Ferenczy István, Nagy Ambrus; 
tiszteletbeli esküitek Takács János, Petrovics Antal, 
Kovách Antal, Kelecsényi József, Zelinkay István, 
Bogyó Rudolf, Buocz Elek, Juhász Antal, Polyak 
Ferencz; S z a k o l c z a i  j á r á s b a n  Kálmán Já
nos , Török István, Török János, Dohnányi Fe
rencz, Kovách Pál, Sugho Floris, Kálmán Imre 
hadnagy; tiszteletbeli esküitek Haluss József, Kra- 
jesovics István , Konrád József; V á g h uj h e 1 y i 
j á r á s b a n  kerületbeli esküitek Latkóczy Péter, 
Boroczy Péter, Tomka Péter, Kachanovszky Flo
ris , Mazso Mátyás, Javorka János, Lőrinczy Já
nos, Kochanovszky Eduard, Kruplanics Tamás, 
Nevedy ígnácz ; tiszteletbeli esküitek Klempa Jó
zsef, Hampel József, Buhlovics Sándor, Kubicza 
Lajos, Fodor Jáfos, Ocskay Vendel ; B a j m ó c z i  
j á r á s b a n  Knogler János, Rudnay Fridrik, Rud- 
nay Ádám, ChilkoKároly, Szolcsányi Bálint, Gö
rög János; tisztib. esküttek Beznák Lajos, Koszto
lányi Gustáv, Lauro Lajos; hadnagy Zerdahelyi 
Imre ; B o d o k i  j á r á s b a n  Kelecsényi P ál, Ho- 
dossy János, Kracsun Im re, Kracsun István, 
Szendrey József, Mérey Pál, Szulovszky József 
hadnagy ; Burian József, Motusz Lajos , Rákoczy 
Ambrus, Günther József, Buzna József, Bucsányi 
Móricz; úti főigazgatók: N y i t r a i  f. j á r á s 
b a n  Petőfalvai Üzsovics Sándor; N y i t r a i  a l s ó  
j á r á s b a n  Székhelyi Majláth Im re; B o d o k i  
j á r á s b a n  gróf Berényi Ferencz; B a j m ó c z i  
j á r á s b a n  Kesseleőkői idősb Majthényi Floris; 
S z a k o l c z a i  j á r á s b a n  Báró Jeszenák János; 
V U j h e l y i  j á r á s b a n  Ocskoi Ocskay Mihály 
táblabíró u rak ; első rendes földmérő Trunecsek 
József; 2d. Koronthaly György; tiszt, földmérők 
Sztankovánszky Mihály, Kelecsényi Floris, Ko- 
ronthály János, Kazimiri György, Gregoroyics 
János; első főorvos Biatsovszky János; másod főor
vos Biell Sámuel; sebészek N y i t r a i  f e l s ő  j á 
r á s b a n  Landeg Ferencz; a l s ó  j á r á s b a n  Gel- 
lérth Antal; V Uj h e ! y i j á r á s b a n  Papanek Gá
bor, tlalus János; S z a k o l c z a i .  j á r á s b a n  
Schatz József; B a j m ó c z y  j á r á s b a n  Ussak Jó
zsef , Balás József; B o d o k i  j á r á s b a n  Mayer 
József, Berzay Pál; tiszteletbeli orvosok Gerzsn 
János, Mikuleczky Dani, Huszár Im re, Gábory 
József, Pásztory Antal.

Pozson vármegyének tisztválasztása f  majns 
Ildikén reggeli 8£ órától LJ^ig a legszebb rendel 
ment-végbe főispáni helytartó mélt. gróf Palffy 
Leopold úr1 elnöksége alatt: Első alispánnak köz
felkiáltással meghagyatott Sárosfalvai Bittó Beniay* 

■' min ú r ; 2d. alispánná választatott Nyéki Német «
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János; főjegyzővé Petőcz György, aljegyzővé fő
jegyzői rangal, Jankó Mihály urak neveztettek; 
főadószedő Takács ’Sigmond; főszolgabírák Dóka 
László; Buzinkay Ignácz; Thebery Ferencz; Föl
des Joákim ; Vermes Vincze; Boldizsár Antal (sza
vazattal) ; alszoigabírák (felkiáltással) : Nagy János; 
Szászy Aloiz; Németh Sándor; Olgyay Miklós; 
Rajner András; főügyvédek Bacsák Miklós, Bittó 
Károly; aliigy védek Földes Boldizsár, Bittó Miksa; 
2d. aljeg) ző Somogyi Antal.

Sz. kir. Buda fővárosának polgármestere, fő
bírája ’s tanácsosai következő kalauz-iromány mel
lett küldék-meg múlt apr. 12kén az általunk már 
közlott polgárság! oklevelet Széchenyi István gróf
nak : Méltóságos Gróf, császári királyi aranykul
csos, — több Rendeknek vitéze, — kegyes úr! 
— A’ nemzetek’ értéké ’s történeti élete mindig 
csak azon egyes férfiakban látható, —  kik behat
ván a’ kornak szellemébe, az elszórtan szunnyadó 
erőket ébresztik, idomítják ’s Összesítik, hogy kor
társaikat a’ haladás’ útján biztos foganattal yezet- 
hessék. Valamint a’ szív a’ keringésben levő vért 
magába szíja, ’s élesztőleg az egész testbe vissza
küldi : — úgy ők is a’ különben czéítalanul veszen
dő eszméket ’s erőket magokba fogadván , azokat 
alakító keblükből tisztultan ’s egyenlően az egész 
népre árasztják. Illy férfiakat szült édes Hazánk is 
lefolyt élete’ virulóbb koraiban, ’s fényes tetteik
kel egybeszőtt hajdani dicsőségünket most is híven 
ápolja emlékezetünk ; de sajnálván az igen korán 
elenyészett szép időket, csak a’ múltakon meren- 
génk bánatos tekintettel, szinte feledvén, hogy tö
rekvésünk, atyáskodó mostani királyaink alatt, a’ 
dús jelenből szebb jövendőt terem thet; míg MItgod 
hazánk’ borús iátkörén váratlan, de bő kebellel 
ohajtottan ’s fogadottan feltűnők ’s a’ szendergőket 
cselekvésre, tettre inté. Kikutatván sinylő társasá
gi helyzetünk’ hiányait és bajait, a’ nagy munká
hoz fogott: ,kiirtani a’, rosszat gyökerestül.4 „H i
telt“ kívánt oltani a’ bizatlankodás törzsére, hogy 
vagyoninkat biztosítva, köztünk ismét bizodalmát 
gerjesszen, ’s erkölcsinket a’ hasznos által észre
vétlen nemesítse. —* „Világot“ öntc kebleinkbe, 
hogy érdekinket megismervén, valósításukon egye
sült erővel munkálkodjunk, ’s a’ társaságok1 üdvös 
rendszerével megbarátkozva gyámnok nélkül felles
sük azt, mit külön ‘s közjavunk sürget. Kimutatá 
i’ „pályát is“  mellyen előtörnünk kell, hogy ho
nink’ minden fia emberhez illő méltóságra emelőd- 
lessék , ’s míg önjaván munkál, az egész Haza’ 
íoldogságát eszközölje. Mint igaz hazafi, nem elég- 
é Méltóságod a’ szépnek, jónak ’s dicsőnek nagy 
eményü magvait honfitársai’ rokon kebleikbe széle- 
en elhinteni, érezvén: hogy a1 nemzet1 szabadsága,

boldogsága az értelem által kifejtett akarattól függ, 
mellyet foganat és siker képez, bátorít. ’S imé tet
tek követék a1 nemes szándékot, és részint már 
valósíták is az elmélet’ állításit. Fő támaszát lelvén 
Méltóságod’ nagy lelkében, a’ magyar tudományos 
társaság, rég óhajtott létre kapott; — a’ lefolyt idők’ 
emésztő viharaiból megmentett legszebb kincsün
ket, a’ nemzet’ nyelvét mívelendő ’s a’ tudományo* 
kát köztünk honosítandó. — Érteni tanúba már 
most mindenki, milly szükséges: hogy a’ nép ön
nön sajátságiban fenálljon, mert különben homály 
födendi tanítóji’, hősei’ ’s tetteinek ragyogását, ’s 
idegen nyelvhez simulván, nyavalygó növényként 
úszik ennek árnyai alatt, ’s végre süllyed. — A’ 
közeledés és elmesurlás számíthatatlan hasznait re
ánk is árasztandó , Méltóságod a1 hon1 míveltebb 
fiait társas körökbe gyűjtő, hogy erkölcsinket, szo- 
kásinkat szelídítve, velünk a’ polgárisodás’ gyü
mölcseit megízeltesse; — a’ vélemények’ viszonos 
tusáji által az egyesek’ erejét ébressze, nevelje ; — 
’s a’ külön erényeknek a’ hazafiságban közanyát ad
hasson. Dunánk, — országunk’, ’s tekintvén a’jö
vendőt — Európának e1 király-folyama — eddig 
csak veszéllyel ijesztő elemekkel küzdeni még nem 
tudó népünket. Méltóságod’ gondossága áldássá vál
toztatta , ’s míg egyfelől makacs hullámait gőzö
sök alá simítván az iparnak engedelmes szolgájá
vá tette, másfelől természetrakta sziklarekeszeit 

'óriási erővel ostromolván , a’kelet' kapuját nekünk 
i ’s az egész nyugoinak feltárandja; melly érdemét 
I még fensőhb fokra emeli Méltóságod’ azon nyilván
levő szándéka, melly szerint honosinknak egy álló- 
híd iránti vágyait, — mint hisszük, - -  létcsítni 
fogja; mert valamint eddig szilárd akaratja gátot 
nem ismert, úgy meg vagyunk győződve, hogy a’ 
netaláni nehézségek erejét csak edzeni ’s öregbítői 
képesek. Ezen, és számtalan más érdeminek mind
egyike elengendő egy halandót dicsőíteni; összesé- 
gük túlhaladja keblünk’ — noha forró — hálaaad- 
hatását. — Róma az o világnak’ fejedelme, boros
tyánnal ékesítő íérfiai1 érdemteljes homlokát, szob
rokkal örökítő malasztos te lte iket; — ’s diadalí
veket emelt a’ társaság jóltevőji' emlékére; — ősz 
Budánk’, Árpádink1 hajdani lakhelyének polgársá
ga hő szeretetének , -- mellyet hálaérzettel mag
zatai1 gyönge szíveibe folyaszt, ’s becses örökségül 
hagy, — csak szerény adományát nyújthatja H a
zánk1 azon nagy fiának, ki megtörvén a’ szívek’ 
jegét, ’is az elméket felderítvén, legelső és bátran 
magyarázta a1 polgári Bend’ érzeményeit és vá
gyait; ki önkénylesen lelépvén mentesített magas 
helyzetéről, kezet nyújt honunk1 nemtelen, de ne
mes cselekvényü osztályának, jogait méltányolja 
’s oltalmazza o tt, hol szűkölködni látja. Hálánk’,
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tiszteletünk’, ’s rokonérzetünk’ némi jeléül, fogad- 
ja-el Méltóságod kegyesen ajándékink’ legbecseseb- 
biket, azide csatolt polgárlevelet, ’s engedje , hogy 
a’ minden magyar szív ben honosukat, ’e felett még 
alkotmányos úton is miénkké tehessük ; ohajtásink’ 
Iegszebbike teljesítve lesz, ha Méltóságod körünkbe 
á ll, e' szerény jutalomnak nem külső becsét, ha
nem mélyebben fekvő bek'rtékét méltatván. Egyéb- 
iránt, magunkat szíves jóvoltiba ajánlván, megkü
lönböztető tisztelettel maradunk. Költ szabad kir 
Buda fővárosában 1837ik bojt máshava’3ik napján 
tartatott tanácsülésünkből. Méltóságodnak kész szol- 
gáji ’sat.

Következő, egész terjedelmében saját kézira- 
tu soraival értesité Széchenyi István gr. Buda vá
rosát hálájárul budai polgárrá választatása m iatt: 
Nemes városi tanács, érdemes választott község, 
igen tisztelt polgár-társaim ! — E’ folyó év’ 
máshava’ harmadikán tartatott tanácsülésükből hoz
zám intézett nagybecsű leveliiket, az ahhoz mel
lékelt polgárlevéllel együtt, mellyel engem meg
ajándékozni méltóztattak, e’ folyó hónap’ tizen
kettedikén volt szerencsém küldötteik által kezem
hez venni. Szokták mondani „hol telve a’ szív, 
áradoz a’ száj.“ Én épen ellenkezőt érzek most, 
midőn e’ megtiszteltetésemért köszönet-tételre fo
gom fel toliamat. Ugyan is a’ nemes tanács, ’s 
érdemes választott község’ azon nyilatkozásiban, 
meilyek noha legtisztább szándékú, de a’ hon 
iránti kötelességhez képest még is felette parányi 
ügyekézetim’ méltánylásában, érdememet arányta
lanul meghaladólag különböztetnek k i, egy rész
ről a’ forrón szeretett Haza’ javát és díszét szom
jazó olly hő buzgalmat, más részről csekély sze
mélyem iránt annyi szívességet, annyi hazafiúi ro
kon szem et találok, meilyek által gerjesztett Öröm 
’s hálaérzelmim’ kifejezése nincs hatalmomban. Nem 
is keresek azért bő szavakat, nemes tanács, és é r 
demes választott község ! hanem csak röviden en
gedjék, kérem, ezennel kijelentenem, miképen 
büszkén nevezem magamat ősz Buda’ polgárának, 
's honfitársim’ illy bizodalmát, meliynél szebb ju
talmat nem ismerek, inkább tettel iparkodom te
hetségem szerint meghálálni; ki saját tiszta szán
dékomban, ’s a’ félrenemértők’ Ítéletében bízva, 
bal magyarázat vagy egyoldalúság által háboríthat- 
lan , ezentúl is éltem’ végpiilanatáig lenni meg nem 
sziinök, v alamint édes közhazánkuak, drága anya
földünknek , úgy budai igen tisztelt polgártársim- 
nak — Pest, apr. ICkán f 837. leghűbb szolgája gróf 
Széchenyi István m. k.

N. S z e b c n  május 3dik napján. A’ múlt 
április 27dik napján tartatott hetedik országos ülé
sen a’ lajstrom tárgya vitatkozás alá vétetvén,

ennek vitatásával tölt el ezen ülés, úgy az április 
i8 k án , 29 dikén és május tső napján tartatott 
nyolezadik, kilenczedik és tizedik országos ülések 
is; meily tárgyban ez utóbbi ülésen, országos el
nök ő excellentziája által tett enunciatio szerént 
egy ő felségéhez a’ maga idejében teendő alázatos 
felírás határoztatott. — Május 2dik és 3dik napjain 
az itteni országos v ásár miatt, országos ülések nem 
tartattak.

Mélt. Jordánszky Elek püspök úr múlt apr. 
hónapban, 0  cs k. Felségének legfelsőbb engedel- 
mével Romába utazott. E’ főpapnak nyomostanult- 
sága, utazását több tekintetben jeles érdekűnek re- 
ménylteti velünk.

A’ b r a s s a i  privilegizált görög kereskedő 
compagnia érdemes bírája Czervenvodaly Demeter 
István úr, múlt hónap 23dikán másodszor is egy 
fényes asztalt adott 16 személyekből álló katona és 
kamarai tiszt uraknak. — 26kán pedig az elhunyt 
néhai nagym. hg Brankován úr pitim legatumá- 
ből, minden vallás v agy nemzetre való tekint« t 
nélkül — lör az alsó szombatfalvi szegényeknek 
60 f. — 2or a’ pojana morolujiaknak 40 f. — 3or 
az ide való fogházbelieknek 26 f. — 4er az oláh 
görög szegényeknek 460 f. — őször a’ catliolicu- 
soknak 30 f. — 6or a’ reformátusoknak 20 f. — 
7ei a' szászoknak 30 f. — Sor a’ magyar luthe
ránus szegényeknek 20 váltó forintokat átlátott. 
Nem különben a’ Panajot Hadzsu Nikku pitim le
gal urnából , a’ ki az ide való templomot is csinál
tatta, az oláh és görög szegényeknek 95 forintot 
váltóban.

A’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások 33dik szá
mában Rergyáni faluból leírt testi sebes kifejlődé
séi Öt esztendős gyermeknek egy egészen ellenke
zője él jelenleg Zala vmegyci Pacsa helységben , 
neve Kovács József.— E’ gyermek , v agyis inkább 
legény annya vallomása szerént — 19 eszten
d ő s ü l  lábnyi magas, nehézsége mintegy 15 font. 
Test alkata egészséges, és ép , csak hogy fél lábára 
biczeg. Arczvonásai, beszéde, kívánsága, foglalatos
ságai ,. és ruházatja szinte ollyanok , meilyek egy 
négy éves pór gyermekéi szoktak lenni, s csak 
most petyegni kezdő kisdedekkel társalkodik. Több 
testvérei, kik nálánál jóval is ifjabbak, mint mes
terlegények vándorlanak az országban, ’s ó nap
hosszat kicsinké barátival porból, ha van, csirkéket 
csinál. Testi növekedéséhez,’s lelki kifejlődési te
hetségéhez , és öregbed esi szin mutatásra való haj
landóságához semmi remény ; minél fogva el lehet 
felőle mondani, hogy egész életét gyermekségben 
töltendi.

T. ne ues Abaúj vmegye több évek folyamafja 
alatt síikerrel pártolván a’ színész társaságot, látván
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ennek malasztos Folyását a’ nemzeti nyelvnek ter
jesztésére, hogy eddig tett áldozatjai nyomatlanok 
ne maradjanak, vagy épen semmivé legyenek; újabb 
lelkesűléssel fogván-fel ezen ügyet, mint a’ gazdag 
Pestnek verseny társa, a’ következő felszólítást 
bocsátá közre: Nagy méltóságú, méltóságos, te
kintetes, nemzetes minden renden lévő Ilonunk’ 
kegyes, és lelkes asszonyai, leányai, és buzgó 
hazafiaiü! Azon sark-elvnek elesmérése, hogy a1 
művészetek, és szép mesterségek csak úgy virá
gozhatnak, ’s emelkedhetnek nagyobb tökéletes
ségre, ha közönséges pártfogás alatt állanak, in
dító ez előtt néhány évekkel ezen Tekintetes ne
mes megyét, ’s szabad királyi nemes várost a rra , 
hogy a’ magyar színjátszó társaságot, mellynek ál
landóságát s virágzását biztosítani egyes hazafiak’ 
igyekezete, ’s áldozatja nem vala képes; köz párt
fogásra méltassák; — felszól!ittattak hát akkor e1 
köz nemzeti ügy segéllésében való közös munkáló- 
dásra minden rokon érzésű hazafi keblek, felszól- 
litaték nemes Kassa városa’ tanácsa is, örömmel 
lehetett tapasztalni, hogy szózatunk a’ rokon hív 
keblekben, ’s e’ nemes \ áros’ lelkes polgáriban mind 
meg meg annyi viszhangra talált,’s az egyben hang
zó akarat kivívta, hogy a’ magyar színjátszó tár
saság közöttünk néhány' évekig nyughelyét talált, 
’s ebben a’ pillanatban is folyvást virágzik. Nehogy 
pedig ezen köz pártfogáson épült nemzeti ügy jö
vendőben elébbi homályába sülyedjen vissza, az 
előre néző okosság azt javasolja, hogy annak to
vábbi fen álhatásáról, folyvást! előmeneteléről, ’s 
virágzásáról gondoskodjunk; ezen szempontból in- 
dulván-ki, jónak láttuk, hogy a’ költségek’ pótol
hassa tekintetiből egy részvényes társaság alkot
tassák következő szabály okkal: lör. Egy részvény
nek évenkinti ára 10 pengő forintokban állapitas- 
sék-meg. 2or. A’ részvényesek sorába minden, ki 
nemes vagy polgár, sőt más szomszéd, vagy tá
volabb megyei lakosok is bévétessenck 3or Ezen 
részvények1 dijját a’ részvényes első évben tartozik 
egészlen lefizetni, a’ többi években pedig annyit, 
a’ mennyi a’ költségek’ fedezésére szükséges lösz, 
a’ részvény’ erejeig. Ennek következésében 4szer. 
Ezen részvényes társaságnak szabadsága lesz szí
nészi pénztárnokot, ki a’ kész jöv edelmet bevegye, 
a’ színész tagokat rendesen fizesse, számadást mind 
ezekről tegyen, választani, valamint ezen színé
szetnek kormán) át egy a’ részvényesekből kineve
tendő biztosság által vinni, oször- Alapittatik pe- 
lig ezen részvény három egy mást követő évekre 
3szor. Ne hogy pedig ezen részv ényességtől a’ cse
kélyebb tehetségű honfiak kizárattassanak, szabad 
ész többeknek is egy részvény’ vevésére öszve- 
illani, a’ lajstromba azonban csak egynek köte

lezése fogadtatik-cl. 7szeí. Készíttessék egy laj
strom, mell) be mind a’ részvényesnek n e v e ,’s az 
általa veendő részv ények’ száma, ön kéziratával 
jegyez tessék-fel. Végre 8szor A’ pénzlárnoki szám
adás a’ részvényes társaság által megrostálandó 
lész, melly alkalommal a’ felmaradandó pénzről, 
valamint minden e’ körbeli tárgyról teendő ren
delkezés a’részvényesek által fog megtétetni. Midőn 
mi ezen tervet kiküldettetésiink’ következésében 
megállapitánk, minden törekedésünket oda czéloz- 
tuk , hogy a’ szerencsés kezdetet foly tatv a , e’ nem
zeti ügyet sikerrel elébb elébb haladni szemléljük, 
mellynek következésében honunk lelkes asszo
nyait, leánykáit és fiait egész bizodalommal felszól
ítju k , hogy esméretes hazafiúságuknál, ’s a1 nem
zeti nyelvhez való mindenkor kitüntetett ragasz
kodásuknál fogva, a’ magyar színjátszó társaság
nak közöttünk való további megmaradhalását, ’s 
majdan lehető megörökösítését eszközölni indulja* 
nak méltóztassanak; semmit nem kételkedvén, 
hogy a' honosodás eme czikkelyét a’ részvények 
számos elfogadásával előmozdítani méltóztatnak. 
Költ Kassán Szent György hava ISdikán I837d. 
esztendőben. Ts. ns. A b a ú j  vármegye résziről, 
a’ kassai nemzeti játékszín dolgában kiküldött biz
tosság által.

S z e g e d r ő l .  A' folyó hó 5dik ’s Gdik napi
jain volt , ’s szinte 36 órák lefolytok alatt tartott 
rettenetes s z é l v é s z  környékünkben igen nagy 
károkat okozott; mintegy 16 h a j ó t ,  sokkal 
számosabb malmokat süli) eszteít-ei, kivált a’Cson
grádi, Szentesi, Mindszenti határokon által folyó 
Tiszán ; némelly házaknak tetőit rongálta - meg, 
másutt az élő fákat tovestől kitépte, derekán eltör
te , a’ gyümölcsökben, véleményekben, de legin
kább a szarvas marhákban, és juhokban, mivel 
egy igen hideg essővel egyesült, kiszámítatlan ká
rokat okozott; ezen jószágok eldöglését az is se- 

!géllé, -mivel a’ «eleltetés sovány és rósz lévén a’ 
jószág jelenig elegendő erőre nem kaphatott. A’ ve
tések nálunk igen szépek; a’ szőllők hajtanak, 
de a’ vefeményeket némüleg megsanyarta a* nagy 
szélvész és avval jött hideg; Tiszánk felette meg
áradt, ’s naponként emeli árját; ha így tart, kevés 
napok múlva eléri a’ 830diki v izet, mert azon alól 
csak mintegy 2\ lábnyira áll,

Nemes K ü k ü 11 ő vármegyének hajdani 
főispánba hallerkői gróf II a i 1 e r L á s z l ó  
cs. k. kamarás ’s státus tanácsos úr ő excelja mint 
királyi hiv atalos á’ jelen országgyűlésre megjelen
vén, csak kevéssel annak kinyitása után rövid 
betegeskedése titán , mind azoknak kik csmcrték 
fajdalmokra április 22én Szebenben megholt.

Május 4én temették el nagy pompával N*
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Szebenben szebeni csak közelebbről beiktatott con
sul Waller Amadeus urat. —

Pesti sómúzsás Petrovics Károly május 7dikén 
meghalálozott.

NAGYBRITANNIA.
Az új irlandi tized bili, meliyet Morpeth 1. az 

a'só húznak máj. J jé n  jelentett, nem foglalja ma
gában az elsajátítást, hanem azon elv, miként az 
egyházi jövedelmekből az egész népnek hasznot kell 
húznia, az által van megmentve, hogy a’ papságra 
lö  pctnyi adó vettetik, melly a’ nép nevelésére, 
valiásbeli különbség nélkül, ’s a’ parlament áltál 
meghatározandó módon fog for (ht at ni. A’ földbirto
kos tartozik a’ tized fizetését magára vállalni, még 
pedig 70 pctnyi sinórmérték szerint, és így a’ pap
ságnak 60 pcí, tiszta jövedelme marad mostani tör
vényszerű jövedelméből. Ez ugyan nagy áldozat, 
de Irlandban az egyház és népség közötti boldogta
lan viszonyok miatt elkerülhetlen , különben pedig 
csak 15 petéi nagyobb annál, meliyet Angliában jó 
szántukból tettek a’ toryk , hogy a* papságnak , a’ 
bizonytalan és bajos tized helyett, állandó jövedel
met adjanak. Hogy az ellenfelnek könnyebbé te
gyék az áldozatot, lemondanak a1 ministerek azon 
előbbi tervükről, miként az egész eg}házi jószágot 
külön igazgatásra bízni, 's a' papokat egyenként ez 
által fizettetni akarták ; mindenik pap egyházkerü
letének földbirtokosaitól veheti-át maga jövedelmét. 
A’ ministerek továbbá a' jövedelemnek a' papság 
közötti egyenlőbb felosztására, előbbi tervük he
lyeit, Stanley 1. tervét fogadják-el, meliyet a’ to
ryk annyira helyeseltek, hogy a"1 felső ház is e’ 
biliben tett változtatásai közé felvette

Sir Francis Burdett elfogadta a’ chütern hun- 
dredst, nú parlamenti kifejezése a’ parlamenti kö
vetségről lemondásnak , de Westminsterben ismét 
jelekként áüott-elő, ’s a’ toryk, őt már egészen ma
gukénak tartván, hogy a’conservativ érdek meg ne 
oszoljék, sir G. Murrayt nem fogják ellenébe ál
lítani, és igy választáskor csak sir F. Burdett és a’ 
radikális Leader között leend vita.

Schulenberg M. A. gróf, fő rangú tiszt a’ bur- 
kus hadseregnél, ki sír A. d’ Este meghívására ment 
Londonba, apr. 27kén háló szobájának ablakából, 
50 lábnyi magasságból, az utcza kövezetére zuh nt, 
’s összezúzatván, más nap megholt. A’ halott né
ző jury ítélete szerint elmeháborodás volt oka e’ sze- 
rencsétlensegnek.

FKÁN CZIAORSZ AG.
A1 követkamara máj. 2ki ülésében a’ titkos 

költségeket kezdte vitatni. Legelőször Havin úr 
szólalt-meg, de szavazatát felfüggesztette, míg a’ 
ministerium határozottan nem nyilatkozik a’ fel 
nem fedezés és deportatio eránti törvény vissza

vételéről. Roul úr a’ mart. 13ki és Oct. 11 ki poli
tika követését ajánlá a’ ministeriumnak, ha a’ több
ség gyámolítására számot akar tartani. Sál verte 
ú r , Havin úr kérdésein kívül még azt is tudako- 
zá, az évjövedelem eránti törvény végképen visz- 
szavétetett-e, vagy nem. Mólé gr. többek közt így 
nyilatkozott: A’ mi politikánk abban áll, hogy a’ 
megbékülést pártoljuk, kezet nyújtván az őszintén 
hozzánk térőknek ; azok ellen pedig, kiknek Szen
vedélyei megbékülhetlenek, legszigorúbban akar
juk a’ törvényt teljesíteni, ’s e’ vegre a’ kívánt 
köitség eskerülbetlen. A’ hozzám, mint ministeri 
elnökhöz ’s külső ministerhez naponként érkező 
tudósítások szerint mindenütt összeesküvő hatást 
’s visszahatást iátok, ’s erre erősen kell felvigyáz
ói. Azt mondták, hogy mi egész Francziaországot 
a’ parisihoz hasonló titkos rendőrséggel akarjuk el
borítani ; erre nem lenne elég a’ kívánt költség. 
Mi csak a’ rendőrség középpontjain , némelly né
pesebb városokban, kivált a* határszéleken, aka
runk felvigyázást gyakorlani. A’ múlt, jövendő 
és jelen kor eránti politikánkat mi illeti, a’ jöven
dőről semmit sem mondhatunk , ’s a’jelen koriránt 
elég kérdés van vitatandó. Az évjövedeimi törvényt 
nem azért vettiik-vissza, mintha intéz vény eink szel
lemével ellenkezőnek tartottuk volna, hanem csu
pa iile leiemből; mert a’ király nem akarta, hogy 
egy ülésben az ő famíliáját érdeklő három törvény 
vitattassék. A’ fel nem fedezés eránti törvény most 
a’ pairkamara biztossága előtt van, ’s majd ha an
nak munkálatát meg fogjuk tudni, akkor határo* 
zandjuk-el magunkat. A’ deportatio törvényét ma
gok kívánták az urak, ’se ’ nem egyébb a’ Septem
ber! törvény teljesítésénél; mi tehát kívánni fogjuk 
annak megvitatását és az urak általi eldöntését. 
Lai rosse úr a titkos költségek - ’s kivált a hadsereg
nél levő , hizodalmaílanságot szőlő kém-rendszer el
len szólott. A’ hadminisfer állítá, hogy illy rend
szer soha sem volt gondolatában a kormánynak; 
a’ költség szükséges .V* pártosok zahlázására, hogy 
a’ katonákat el ne csábítsák. Muret de Bord ur 
monda, hogy a’ ministeriumhoz ugyan még nincs 
egész bizodalma, de azért a’ kért költség mellett 
szavaz, javasolván a’ kormánynak egy kormány
zási sajtó létesítését, melly minden reggel feleljen 
a’ megtámadásokra. Jaubert ú r : A’ ministeri elnök 
így szólt: „Mi meggyőződésünk szerint fogunk kor
mányozni.“ Ebben az elvek nincsenek tisztán ki
nyilatkoztatva. A’ ministerium csak azt mondja: 
Sum qui sum , az az hivatalban vagyok ’s abban 
megmaradni igyekszem (kaczaj.) A’ jelen idő, mi
kor 10 hónap alatt két borzasztó merészlet történt, 
harmadik a’ rendőrség szemessége által gátohatott-
meg , Straszburgban zendülés támadt, ’slázítóira-
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tok terjesztetnek-el az egész országban, rosszul vá
lasztatott megbékülésre; a’ szigorúság soha sem 
volt szükségesebb , mint most. Az évjövedelemre ! 
nézve csak egy vélemény ál színe előtt lépett-visz- 
sza a*1 ministerium, ’s csak ezért hagyott-fel egy 
monarchiái javaslattal (óh, óh!) Igenis monarchiái 
javaslattat, mert a' júliusi királyságnak a’ szemé
lyekre nézve éppen olly elvek szerint kell szerkeszt
ve lennie, mint X. Károly királyságának (morgás.) 
Kik a’ doctrinäreknek ministeriumba lépését aíz év
jövedelmi törvény fentartása végett sürgették , most 
e’ törvény visszavételét fegyver gyanánt használ
ják ellenök (mozgás.) A' ministeri elnöknek dicsér
ni kellett volna a’ septemberi törvényeket. Igen il
letlen, hogy a’ civilliste felügyelője még sem ne- 
veztetett-ki, és hogy a’ ministerek előbbi hivatala
ikba olly férfiakat tesznek, kik e’ hivatalokat, úgy 
látszik, csak az ő számukra tartják. A’ két millió 
költséget megadja, de mind annak, mi a1 ministe- 
rium eránti bizodalom kijelentésére szolgálna, el
lene szavaz. Montalivet gr. válaszoló: A’ civilliste 
felügyelőjének választása leginkább a’ királyt ér
dekli, ’s erre békítő, mérseklett férfi kívántatik, 
melly tulajdonságokat Jaubert úr jobban tudja mel- 
tánylani, mint más akárki (kaczaj ) Az évjövede
lem törvényének visszavétele, az illedelcm és in
dulatok által javaslóit bátor cselekedet volt. Végül 
a’ köz ügyek egyetemes állapotját kifejtegetvén, re
ményét nyilvánító az iránt, hogy a* kamara elfo
gadja a' fenforgó törvényt, melly a’ thrón megala
pítására szükséges. — Máj. 3kán Sade úr a’ tör
vény ellen beszélt. Guizot ú r , nagy csendesség kö
zött a' szószékre lépvén, kijelenté, hogy a’ titkos 
költségekhez adja szavazatát, hanem az utolsó mi
nisteri változás okairól is nyíltan akar szólani. 
Előadván Thiers úrral volt értekezéseit, sajnálko- 
zék azon, hogy ezek az oct. 11 ki kabinet és poli
tika visszaállítását nem eszközölhették, Sept. Cki 
társai eloszlásának okául aztadá, hogy az elválasztó 
törvény félrevetésc után némelly ministerek vona
kodtak ’s ingadoztak; ő maga soha sem vette 
volna vissza az évjövedelem törvényét, hanem a’ 
kamarával döntette volna el. Az aristokratai von
zalmakra , mellyekkelvádolraték, megjegyzé,hogy 
o hű maradt a’ politikához, melly a’ közép osztá
lyok fensúlyát biztosítani igyekszik; de az újjá szü
letett politikával egyesíteni akar minden fensőséget, 
hogy az alacsony irigység és a’ revolutio szelleme, 
melly még sok osztályokban erős, zaboláztassék

NÉMETORSZÁG.
Münchenből máj. őkén írják , hogy a’ koroná

iig. a’ Hohenschwangauban elkezdett munkák be
végzését, Qnaglio halála után, OhlmitHer ú rra , egy

! igen jeles építőre bízta. — Münchenben igen ohaj- 
I tanák, ha a’ pénzbeli zavar, melly a’ kereskedés- 
! ben már sok czivódásra adott alkalmat, a' szövet

ségi statusok által elháríttatnék. — Maj.'3wáu itt is 
nagy zivatar dúlt ,  melly az Ammer-tón 32 em
bert fosztott-meg életétől

Armansperg gr.  ̂olt görög statuskanczcllár, 
Livornóbúl Genuán ’s Majlandon keresztül, máj. fi
kán famíliájával és vejével Kantakuzeno bggel 
Augsburgba érkezett, hol néhány nap mulatni szán
dékozik. Lindauból, mint mondják, elment ő ex- 
ceája meglátogatni af kői onahg szép teremtményét, 
a’ pompásan helyreállított llohenschwangaut.

Lipcsében most „egyetemes újsága a' zsidó
ságnak, részrehajlatlan orgánuma minden zsidó ér
deknek , politika, vallás, literatura, történet, nyelv- 
tudomány és belletristika tekintetében“ czímii irat 
jelcn-meg. A’ szerkesztő l)r. Philippson Lajos, Mag- 
deburgban izraelita egyházi szónok.

OROSZORSZÁG.
Orosz császár 0  Felsége apr. llkén  parancso

ld, hogy azon gabona, melly Oroszországból Len
gyelországon keresztül Burkusországba vitetik, min
den vám alól felmentessék, és ha eddig az illy ga
bonától vám vétetett volna, az fizettessék - vissza. 
St. Petersburgi apr 2fiki levél szerint a’ senatus 
hírlapja a’ császárnak egy rendeletét közié, miként 
0  Felsége tapasztalván, hogy a’ polgári tisztv ise
lők bajuszt viselnek, sót szakáinkat is zsidó mód
r a , ’s a’ franczia divatot majmolva, megnövesztik, 
minden polgári főtisztnek megparancsold, hogy al
tisztjeiknek szakáit’s bajuszt viselni ne engedjenek, 
mert a’ bajusz csak a’ katonai formaruhához tartozik. 
— Ugyancsak apr. 26ki levél közli a’ hadi törvén} - 
széknek fleckeeren báróra, Puschkin Sndornak pár
viadalban történt megöléséért, mondott ítéletét. A ’ 
párviadalra egy level adott okot, mellyet Pusch
kin,  LIeckeerennek viseleté által, ki Puschkin fa
míliájának csendességét, nője eránti arczátlanságá- 
val, meglíáborítá, feiingereltetvén , Heckeeren at- 
tyához, St. Petershurgbaii hollandi köv eihez, bo- 
csületsértó kifejezésekkel írt. Az Ítélet a’ császár 
elibe terjesztetvén, 0  Felsége saját kezével e’ ha
tározatot irá-alá: „Legyen-meg; de Heckeeren bá
ró, mint nem oro^z alattvaló, rendőrség kíséreté
ben a’ határokon túlküldessék , miután katonai tiszt
ségéről szóló levele elvetetett.“ Heckeeren báró 
ezután mindjárt elutazott feleségével eg} ütt. — St. 
Petersburgban mértéken túli meleg van ; a* Newa 
jege apr. 25kén indult-m^g, 's a’ szigetek és város 
közötti közlekedést megszűntető a’ torladozó zaj.

FORTUGALLIA.
Lissabon! apr. 22ki hírlapok apr. fikán kőit
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végzetet közienek, itreFfy szerint az új \ ám-ársza
bás kidolgozására nevezett biztosság, miután mun
kálatát bevégezte, eloszlatik. A’ portugál» adóssá
gok kamatjainak közelebbi fizetéséről, már van 
intézet téve — Apr. 2lki  tudósítások szerint a" 
Tajón álló angol hajóseregből három hajó eleve
zett.

SPANYOLORSZÁG.
Bayonneból máj. tjén költ levél szerint a1 S. 

Sebastian vidékéről apr. JOdikán hallott ágyúzás, 
miből Renteria megtámadása gyaníttaték, csak a’ 
christino pattantyússág tíízgyakorlata volt; azon
ban a’ munkálatok máj 5ke előtt el fognak kezdet
ni. — Saragossából apr. 27kén írják, hogy a’ car- 
listák Cantavieját megrohanással bevették, a1 300 
őrkatonát számos ágyúkkal együtt elfogták. Salso- 
nában hasonlag elfoglalták a’ megerősített kórházat; 
de a* vár még védelmezte magát.

Madridi hírlapok furcsa versengést közlenek, 
melly a’ ministerium és királyi ház felügyelősége 
között némelly hírlapi czikkelyek miatt támadt, 
mellyek a'ministeriumnak szemére veték, hogy a’ 
regens királynénak a1 status által rendelt pénzjö
vedelmét ki nem fizeti. Erre a’ madridi újság „a’ 
köz rend ellenségei ellen, kik előtt semmi sem 
szent“ czímü czikk^lyt ada-ki, részletesen kifejt
vén, miként a’ fenséges királyné, e’ minden spa
nyolok annya, semmi áldozattól netn iszonyodik, 
melly a’ polgárháború minél előbbi bevégzését esz
közli , ’s ebben egészen hasonló Maria de Molinó
hoz, ki IV. Ferdinand kiskorúsága akat Castiliát 
kormán) ózta, ’s még drága köveit is eladta, hogy 
fi ja koronájának védelmezőjit fizethesse Egyszer
smind meghatalmazottnak mondá magát az említett 
újság annak kinyilatkoztatására, hogy a’ királyné 
és ministerium között legbensőbb egyetértés ural
kodik. A’ k. ház felügyelősége pedig a’ Patriótában 
azt nyilatkoztatja, hogy e’ czikkylyben legkisebb 
részt sem vett, hanem szorosan 0  Felsége paran- 
csihoz tartván magát, a’ k. ház legsiirgetősb szük
ségeinek fedezésére eszközöket fog követelni. Azt 
b  állítja a’ felügyelőség, hogy O Felségének kor
mánya ellen soha sem lépett ’s nem is fog fellepni 
ellenséges indulattal, de a‘ kötelességében álló ügye
ket, szokott mérséklettel sürgetni kénytelen.

Az onyatei cariista Gaceta apr. t ikén jelenti, 
hogy Astoriában az oviedói káptalanból öt kanonok 
a’ kanári szigetekre száműzetett, mivel a’kormány
tól kijelelt, de a’ pápától meg nem erősített püspök
re szavazni nem akartak.

Irribarren generál Pamplonából apr. 19kén 
10 ezer emberrel, 500 lóval, és sok ágyúval Pu

ente la Reyna felé fordult, a’ cariista osztályt, 
mellynek czélja az Ebrón túlmenni, szemmel tar
tandó, és D. Carlost Esteiiában háborgatandó.

AMERIKA. •
Uj'granadai tudósítások szerint Santander ge

nerál apr. íjén fogta átadni a’ praesidensséget Lo
pez generálnak. Santander négy év alatt sok jóté
kony rendszabályt létesített, ’s megfelelt a" benne 
helyzeti bizodalomnak. Sautacruz generál, Bolivia 
praestdense, tudósítá Ej-Granada p raes idén set, 
hogy Perunak két tartománya, saját kérésére, Bo
líviához kapcsoltatott.

Az amerikai hírlapok egész sor bizonyságait 
szárnolják-elő a’ tiszteletnek és szeretetnek, mel
lyek az öreg Jackson generált a’ magános élet nyu
galmába kísérik. Többek közt Virginiában Alber- 
marle grófság polgárai meghívták őt innepies lako
mára ; de ő a’ meghívást érzékeny köszönő levél
lel hárítá-cl, mert testi átlapolja mellett a1 legkö
zelebb és legkönnyebb úton kell lakhelyére utaz
nia, hol kedves fogadott gyermekei, csak nemrég 
megholt hugának gyermekei, várakoznak rá. — 
Floridából írják a* hírlapok, hogy az indus hábo
rú már véget érend, eg> szersmind egy mart. Okán 
kötött békeegyezést közölnek, melly így szól: 
„Jum per, Cloud, Halatouchy és mások következő 
egyezésre lépnek : Mától fogva minden ellenséges
kedések megszüntetnek, ’s apr. tjén valamennyi 
indusok délről Ilillsborótól, keletről Fort-Fostertól 
vont vonalnál lesznek. Apr. lOkeig háznépeikkel 
együtt Tampicában kell lenniök, ott magukat nyu- 
gotra szállító szerekkel ellátandók. Payne-Landing 
egyezésének minden szabadalmai biztosítatnak ne
kik; elhagyandó barmaik és lovaikért kifizetiett- 
nek, ’s alafákat kapnak. Neger rabszolgájik is, ki
ket joggal bírtak, megmaradnak- Kezeseket hagy
nak búira.“

N. Riddle ú r , az egyesült statusok bankjának 
elnöke (melly Pennsylvania statustól mar szabada- 
lomlevelet nyert) az uj-yorki kereskedőknek gyá- 
molílás végett hozzá intézett kérésére váUszolá, 
hogy az igazgatóság őt megbízta e c/.élra alkalmas 
eszközöknek kikeresésével, ’s a’ kereskedők által 
előadott tervek nyomosán meg fognak vizsgáltatni. 
A’ hitel mostani megcsükkenését pedig a’ Délame- 
rikában ’s Európában történt újabb eseteknek és 
régibb okoknak tulajdonítá , e’ bajban legjobb segéd
eszköznek ny ilatkoztatván azt , ha az egyesült sta- 
túsok bankjának jól megalapított hitele foglalja-el 
a’ magános hitel helyét addig, míg a’ magánosok 
eránti köz bizodalom isméti felébredésének ideje 
leend, ’sat.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkezted G ál vácsy .  Zöldkertutcza (ííoí}U>rtc!jciC:(§5rtffc) sz.
Nyomtatja T r  a t  t  n e r  - K á r  o ly  / , Urak’ útezája 6 i  2  szám  alatt.
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Figyelmeztetés
a’

E l Z i l  *S K t l F Ö M l I  T C D Ó S ÍT Á S O IÍ
i r á n t .

A 1 pesti m edárd-vásár közelgetésével van szerencsém egész tisztelettel felszólítani t  ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a ’ rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni 5 hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim’ számához alkalmazhassam a’ pél
dányok’ tetemes költségét kívánó nyomatását. A ’ félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új önteti! betűkkel nyomatandó „H azai ’ s  Külföldi T u d ó s Ü á -  

isoknak“ „ Hasznos Mulatságoknak“  és , ,Hirdetéseknek“  ára a’ jövő félesztendőben is — julius 
elejétől december végéig , — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 5 borítékban 9 ;  
postán pedig 10  v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutezai 498dik szám alatti h á 
zamban 5 egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év’ májusában.

K u ltsá r Istvánné.

A’ S z e n t  B i b l i á n a k
legutolsó * v. V rik Füzete is elhagyta a’ sajtót. Medárdi vagy Júniusi 
P e s t i  vásárkor az előfizetett példányok kiadattatnak. Az előfizetőket 
szerzó' TT. Prédikátor Urak, terhes fáradozásaikért, ezennel is fogad- 
ják-el tartozó szíves köszönetünket. Pest, Május 15. 1837.

T ra ttn e r  es Károlyi\

Sajtó alatt:

G a z d a s á g i

T U D Ó S Í T  Á S O K .
K i a d j a

â
G a z d a s á g  i - E

Bizottsági ügyelés alatt 
* szerkeszti

K a c s k o v i c s  L a j o s .
Első évi folyamat 

Isó füzete.

(2) A’ Regéló ’s Honművész
szépművészeti magyar folyóirat jövő félévi folya
matsának előfizetési diját (6 pengő ft képekkel) 

E t e @ f e l e s  z t e  t ű i é .  1837.

távulabb vidékeken lakó t. pártfogók legbizto
sabban felkiildhetik Pestre a'szerkező hivatalba 
( C  még e’ hónap végén beáilandó medárd vásár
ra jövendő alkalmak által. ( 2)
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Jelentés*
Magyarország’ statistikai és geo- 

graphiai leírásának Htl,k kötete,
lafcily rucában foglalja Árva, Bács, Bars, Esz
tergom, Month, Lip tó , Nógrád, Sutira, Best, 
Bozson, Thnrócz, Treneíén, Zólyom vármegye', 
rs az ezekben fekvő minden királyi és mezővá
ros’, falu', népes-puszta’ ismertetéséi — a’ saj 
tót elhagyta, s Eggenberger és Heckenast pesti 
könyvárosoknál 6 V. főttért megszerezhetni 
Egyébiránt a’ t. Aláíró urakra nézve, a1 680 
lap vastagságú kötet’ ára to\ábbra is csak 5 for. 
marad ; csakhogy meltóztassanak példányaikat 
egyenesen Trattner-Károly i kciny \ nyomtató-in
tézetéből vitetni-el, ’s ugyan itt az aláírást esz- 
közlött t. urak , ajándék példányaikat mind c’ 
második, mind a1 jövendő kötetekből nyilvános 
forró köszönetem mellett meg fogják kapni. Költ 
Besten, máj. 12kén 1837.

Fényes Fleh m. k. (2)

( l ) Nagy és forakhelye a’ Tem-
plomi ékességeknek. Besten a' váczi 
uiczában az Ámornál ‘ibd ik  szám alatt Fries 
Antal s társasága c<*. kir. priv. selyem-szövet 
gyárának rak helyén készen találtatnak na
gyobb mennyiségben több száz darab templo
mi ékességek’ fajai, u. m. Bluvialék, Dalma- 
tikák és Kásulák, akár egész, akár fél, vagy 
közönséges ékességekkel gazdagítva; ezen kí
vü l, minden lehető Reverenda m atériák , u. 
in. Schramilionok, Gros de Naples, Brnneiek, 
Scottok, 3 Órátok, ’stb. egész és fél gazdagon 
virágokkal hímezve templomi m atériák , igaz 
festékü, és közönséges Damaszt Zászlókra, 
finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de 
Naple« ét M oir, Q tiadrátok, K apuczium ck, 
Kamaurák és Övék, meílycket a’ főtiszt. Bap- 
aágnak a’ legiliendőbb gyári áron alázatosan 
ajánlanak Fries Antal és társa. (3)

(1) Hirdetmény, a ’ pesti királyi
magyar Egyetemhez tartozó D. földvári uradalom 
részéről közhírré tétetik , hogy folyó esztendő 
június hónapnak 19dik napján ugyan Földvár 
mezővárosában levő uradalmi kanczelláriában 
tartandó árverés utj’án a' kéri vendégfogadó, a1 
tulajdon bor és pálinka mérés joggal (jussal), és 

.ahoz tartozó mészárszékkel 1838dik észt. május

hónapnak első napjától fogva 3 egymásután kő
vetkező esztendőre, úgy nemkülönben ugyan 
azon fent kijelelt napon és helyen a’ kömlődi 
vendégfogadó; szinte tulajdon bor és pálinka- 
mérés joggal (jussal),és hozzátartozó mészárszék
kel 1838clik észt. május hónapnak lső napjától 
kezdve 3 egymásután következő esztendőre a’ 
legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fognak adatni. 
A1 kibérleni kívánók az elsőre 80 for. 12 kr. 
pengőben, az utóbbira pedig 62 for. 12 kr. 
pengő bánatpénzzel ellátva, hivatalosok, — úgy 
szintén a’ fent nevezett napon és helyen tar
tandó árverés által a’ nagy vendégfogadó mellett 
lév ő uradalmi bolt, foly ó esztendő július hónap
nak lső naptól kezdve 5 egymásután követke
ző esztendőre és IC hónapra bőbe ki fog adat
ni. Költ D. Földváron, május 13kán 1837. (3)

(1) Hirdetmény, a ’ nagyméitóságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből köz
hírré tétetik: hogy’ a’ diósgyőri királyi koronái 
uradalomhoz tartozó Mezőkövesd városában lé
vő mészárszék és pálinka-ház, úgy' szinte az 
ottani bolt lakházzal együtt folyó é\ i május hó
nap 26dik napján Miskolczon a’ pracfectorális 
épületben tartandó ny ilvános árverés utján szin
te a1 folyó esztendei november lső napjától 6 
és illetőleg 3 esztendőre kibérlendők. — A' bér
leni kívánóknak magokat elégséges bánatpénzzel 
ellátni kelletik. Költ Budán, május 13dikán 
1837. (3)

(1) Hirdetés. A’ csákovai kerületi 
Örokalapitvány i uradalmak igazgatói hivatal ál
tal kozliirré tétetik , hogy Csákóvá és Nagy- 
Köveres uradalmak részéről foly'ó évi Biinkösd 
hava 31kén Temesváron kül Józsefvárosában az 
uradalmi épületben szokott délelőtti órákon tar
tandó nyilvános árverési utón eladatni fognak: 
és ped g tisztabuza 7405 pozs. m., kétszeres bú
za 9304 pozs. m ., zab 19147 pozs. m ., kuko- 
ricza szemben 9719 pozsonyi mérő. A’ venni 
kívánók elegendő bánatpénzzel ellátva ezennel 
meghivattatnak. Költ Csákován, Pünkösdhó 5- 
kén 1837. (3)

(2) Serház’ haszonbérbe adása.
A’ nagyméitóságu magyar kir udvari Kamara’ 
rendeléséből közhírül adatik, hogy a1 Bács vár
megyében Apaiin kamarai mezővárosban lévő 
Kamarához tartozó nagy seríőző ház, melly az 
apatini kamarai uradalomban 16, és a’ szánto-
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vaiban 8 , összesen 24 helységekben méreti a’ 
se r t, folyó észt. november1 lső napján kezdődó 
hat egymásután következő esztendőre a' legtöb
bet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni, s az e’ 
végett tartandó árverés Zomborban a1 kamarai 
igazgatós g* épületében folyó észt. junius 30kán 
reggeli tiz órára van kitűzve.

A’ haszonbérlést óhajtók, kik ezen árve
résnél 1000 ezüst forintnyi bánatpénzzel felké
szülve megjelenni n * terheltessenek, előre meg
nézhetik a’ haszonbérlés’.feltételeit a’ nevezeti 
kamarai igazgatóságnál, és a1 serfőzó házhoz tar
tozó épületeket, a1 telek’ kiterjedését, ’s a’ meg- 
kivántató eszközöket a’ hely’ szinén megvizs
gálhatják.

Kik hogy addig is tudják magokat mihez 
tartan i, közzé té te tik , hogy ezen serfőző ház 
áll: egyemeletü serfőző-, és külön pálinkaéga- 
tő - épületből, a’ serfőzéshez és pálinkaége- 
téshez megkívántaié minden eszközökkel 
együtt, egy ser-kezelő pinczéből, egy fel
ső ’s egy alsó malátaszűrüból (M alztenne), 
maláta - pergelőbői (M alzdörre) és maláta- 
prézselőből, egy lakhelyből a serfőzőlegé
nyek’ számára, az első emeleten egy 4 szobából 
és tágas konyhából álló lakhelyből, az eddigi 
számvevő számára egy komlóskamarából, és egy 
padlásból, mellybcn 3500 pozsonyi mérő malá
ta vagy árpa elfér.

A’ pálinkaégetó melléképület á ll: a’ serfó- 
EÓmesler’ 3 szobából s egy konyhából álló lakás
bó l, pinczéből ’s fáskamarából, egy istállóból 
a’ serfóző’ marhái számára, továbbá a’ pálinka
égetéshez kívántaié épületből, mellyben meg
fér 5 üst, de benne jelenleg csak 3 van, és egy 
padlásból, mellyben elfér 3500 pozsonyi mérő 
árpa.

A’ mellékudvarban van egy malátadaráló 
malom ökrökkel vagy lovakkal hajtható, egy 
2 szobából ’s konyhából álló lakhely a’ bodnár’ 
és ökrész’ számára, egy 52 hízó ökörnek való 
istálló, egy sertésól, és 200 öl tűzifát magába 
foglalható térhely ’s végre egy konyhakert.

A’ serfőző marháinak külön legelő van k i
mutatva a’ közel fekvő erdőben. Költ Budán, 
máj. 3kán 1837. (3)

( 2 )  Árverés. Tettes nemes Csongrád 
vármegyében kebelezett szabad Szentes városa 
részéről közhírré tétetik, hogy a' városban bent 
lévő vendégfogadók átalános bor és pálinka mé- 
rctés joggal, úgy szinte a’ városon kívül a’ pesti 
országúiba eső úgynevezett kuezori korcsma, és

az aradi országutban lévő vendégfogadó külött 
külön a’ folyó évi junius 3dik napján reggeli 9 
órakor a' városházánál tartandó árverés utján 
0 egymásután következő esztendőre a’ többet 
ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni — a’ 
hova a’ bérleni szándékozók elegendő bánat
pénzzel ellátva a* kitett határnapra ’s helyre 
ezennel meghivattatnak. —  A’ feltételek addig 
is a’ város fóbirájáná! megtekinthetők. (3)

(2) Hirdetmény, a ’ nag, méltóság«
királyi udvari magyar Kamara’ rendeléséből az 
Ó-Budai koronális uradalom részéről közhírré 
tétetik : hogy a’ jövő junius hónap 3kán Buda- 
eörs nevezetű koronális helységben, Buda mel
lett 180 darab valóságos spanyol eredetű har
mad- és másfél esztendős hágó kosok gyapjúban 
a1 szokott reggeli és délutáni órákban a’ helybe
li juhakolban árverés utján a’ legtöbbet ígérők
nek kész pénzbeli fizetésit ei-fognak adattatni. 
Költ Budán, máj. Okán 1837. (3)

(3) Hirdetmény. A’ nagy méltósága
kir. magyar udvari Kamara’ rendeléséből közhirré 
té te tik , Bogy a’ tettes Arad megyében fekvő 
Kupa kamarai puszta 3153 holdnyi része, folyó 
észt. május ISkáu Aradon a’ kir. kamarai szám
tartói irószobában reggel tartandó árverés uiján 
a’ legtöbbet Ígérőnek folyó észt. április 2itől 
kezdve 4 egymásutáni évre bérbe fog adatni. 
Bérleni kívánók a’ fent kijelelt napra ’s helyre bá
natpénzzel ellátva megjelenni hivatalosak. Költ 
Budán, május 2kán 1837. (3)

(3) Hirdetmény, a ’ nagy méh. kir.
magyar udvari Kamara’ rendeléséből közhírré 
tétetik , hogy a’ tokai kir. uradalomhoz tartozó 
csak ugyan tokai, kis tokai és tarczali mészár- 
széki jogok, husvágatásnak, és szalonna árulás
nak,  úgy szinte az azokhoz tartozó épületek
n ek , és más tartozványoknak haszonvételeivel 
együtt foly ó észt. jun, lOdik napján csak ugy^an 
foly ó 1837dik évi november lsó napjától a’töb
bet ígérőknek Tarczal mezővárosában a’ tiszttar
tói kain. hivatalnál tartandó árverés utján bérbe 
ki fognak adatni. Minél fogva a* bérleni szán
dékozók magokat bánatpénzzel ellátandók a’ 
fentirt helyre, *s időré ezennel hivatalosak. 
Költ Budán, máj. 3kán 1837. (3)

( 3 )  í i i r ü C tC S . A’ [»est» kerületi ke
gyes hagyományú javakhoz tartó tettes Sza-



bölcs vármegyében helyezett Püspök - Ladányi 
uradalombaa folyó észt. jun. I4kén tartandó 
nyilvános árverés utján Németh -Szigeti» 121A 
hold szántó és kaszalló föld, —  különösen is
mét 18 hold — a' Hortobágyon lévő hid korcs
mával együtt, belső nagy vendégház, ki* korcs
mákkal, halászat és vadászat, a' legtöbbet ígé
rőnek folyó észt. nov. lső napjától kezdve ha
szonbérbe ki fognak adatni. (3)

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu
kir. magyar udvari Kamarának rendeléséből 
közhírré té te tik : hogy az erdélyi sóaknából az 
erdélyi, bánáti és magyarországi lerakó helyek
re a’ maros vizén hajók által következő sómen
nyiségeknek leszállítása hat egymást követő, 
avagy több, vagy kevesebb esztendőre 1838dik 
esztendőtől kezdve Szebenben a’ közönséges ár
verés utján a’ kevesebbet kérőnek általengedtet- 
ni fog, és pedig:

Maros-Újvárról a’ Marosportusra mintegy
90.000 mázsa, mellynek kikiáltott ára 7^ - kr .

Maros - Újvárról Maros-Solymosra mintegy
44.000 mázsa, mellynek kikiáltott ára I l i  kr.

Maros-Ujvárról Soborsinra mintegy 3,175
mázsa, mellynek kikiáltott ára 20^ kr.

Maros-Uj várról Yallyemárére mintégy 6,478 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 20^ kr.

Maros - Újvárról Lippára mintegy 34,275 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 21^ kr.

Maros - Újvárról Aradra mintegy 51,216 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 24^ kr.

Maros - Újvárról Makóra mintegy 19,766 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 3-11 kr.

Maros-Újvárról Szegedre mintegy 132,458 
mázsa, mellynek kikiáltott ára 32£ kr. p. p.

A’ közönséges árverés tartásának napja e’ 
folyó esztendő május hónap 22dik napjára hatá- 
roztatotl m eg, meliyre minden részt venni k í
vánók olly utasítással hivattatnak meg, hogy 
a’ mondott napon Szebenben a’ k ir. kincstári 
Tanács elnöki kanczelláriájában reggeli 9 órakor 
jelenjenek meg a’ szükséges bánatpénzzel ellát
v a , a’ melly a’ kikiáltott bér szerint az Ígért 
tárgyra esendő, leszállítás bérnek 5 pcent hatá* 
roztatik m eg, és az Írásbeli Ígéreteket legfel
jebb az ár véré*’ napja előtt való délután a’ kir. 
kincstári elnöknek njujtsák b#.

Egyébiránt az ezen árverésben részt venni 
kívánók tartoznak vagyaitoknak jó k&rbani lé
téről és becsületessége iránt az illető hatóságtól 
bizonyság levelet előmutatni«

Az árverési és szerződési feltételeket még 
lehet tekinteni a’ magyar kir. udvari Kamara' 
számvevő hivatalánál, nem különben a 'g y ő ri, 
kom árom i, pesti, szolnoki, szegedi, földvári, 
mohácsi, aradi, sohorsini, vailyemárei, lippai 
és makói sóhivataloknál. Költ Budán, máj. 9- 
kén 1837. (3)

(3) Híradás- A' kegyes hagyományú 
jószágokhoz tartozandó tettes somlyó-vásárhelyi 
uradalomban folyó észt. junius hó 6kán Som
lyó-vásárhelyi mezővárosban kereskedésre inté
zett bolt, hozzá tartozó térés lakással, pálinka
házzal , és mintegy három szekér termő széna 
és sarju réttel, árverés utján a’ többet ígérőnek 
haszonbérbe három esztendőre, jövő november 
lső napjától számlálván , ki fog adódni* Kibér- 
leni kívánók a' fentcmlitett napra Somlyó-Vá- 
sárhely mezővárosában a'tiszttartói lakásnál tar
tandó árverésre száz pengő forint bánatpénzzel 
ellátva illendően meghivatnak. Költ Somlyó- 
Vásárhelyen, április hó 24dik napján 1837.

M ik o v é n y  m. k.
Tiszttartó. (3)

(2) Hirdetmény. A' nagyméltóságu 
magyar kir. udvari Kamara' rendeléséből ezennel 
közhírré tétetik , hogy a’ Sáros vármegyében 
fekvő Sóvaron találkozó romlott aerarialis épü
letek, nevezetesen a' sóellenőri és az inspecto- 
ratusi tettnek lakásainak helyre állítása, !837dik 
esztendő május hónap 29dik napján a’ Sóváron 
tartandó nyilvános árverés utján a’ kevesebbel 
kérő építőmestereknek áitaladatni fog.

A' válalkozni kívánók tehát a* fentebb érin
tett napon és helyen tartandó árverésre a’ szük
séges 5 pcenti bánatpénzzel ellátva, a' melly 
mintegy 250 frtokat pengőben leszen, ezennel 
meghivatnak.

Egyébiránt pedig tartoznak az ezen árve
résben részt venni kívánók vagyonuknak jókar- 
bani létéről 's becsületességök iránt az illető ha
tóságtól bizonyság levelet előmutatni. Költ Bu
dán , máj. 8kán 1837. (3) 1

1 "-"g- g1"1 ----  - ■
Pénzfolyam at: Becs, máj. lókén: 5 petes statuskötelea* 

1054; 4 petes 100; 3 petes 754 j 24 petes bécsváro- 
si bankóköt. 66. _ _ _

G abonaár: Pesten, máj. I6kán, váltógarasban: Tiszfa- 
buza 70; kétszeres 66^; rozs 46 |; árpa 43^; zab 33f; 
knkoricza 8(5— 66f. _

i)unaviz állás: máj. Ilkán: 1** 0" 0'" — 12kén: 11'
0" o'" — i3kán: 11' 1" 0'" — 14kén: 10' 10" 3'"
— 15kén: l(j' 5"  0'" — l£jkáa:. 10' 6" 6y" — 17kétt£
10' 4" 9"'

x<



HAZAI ’(S KÜLFÖLDI
T U D Ó S Í T Á S O K .

4 1 . szám . P e s t e n  szom baton P ü n k ösű lió  SOkán 183T«
Mag yarorszúg (m agyar tudós társaság ; XVJ. Gergely Pápa Ő Szentségének levele Kollár püspökhöz 5 kamarai híradások ; simmeringi ló
verseny ; dehrec/.eni, ungvári és losonczi vásárok; ’sa t.)  Nagybritannia (parlam enti ü lések ; a ’ ministerium’ leg}’őzetése a’ felső házban;. 
B urdett és L eader; német literatu ra  Londonban; bibliai társaság ; ’sat.) Francziaország (kam arai ülések; a ’ titkos költségek feletti vi
tában győz a’ m inisterium ; DemidofF gróf P arisb an ; Orleans hg adakozásai; készületek Helena hgasszony fogadására; Jleyne Henrik 
duellál P a risban ; máj. 7diki szem le; közönséges amnestia máj. Sdikáról; ’sat.} Amerika (mexieói h írek ; peru-boliviai rend; ’sat.) T ö 
rökország. Portugálba (cortes-ű lések ; pénz szükség; ’sat.J Olaszország (Thorwaldsen m egtiszteltetése.) Spanyolország (i'ijabb hadi műn-

kálatok ; ’sa t )
"---------- ^  —

MAGYARORSZÁG.
Ő cs. kir. Felsége alsó magyarországi fő bá

nyaigazgatóvá és a’ fókám, grófsági hivatal’' közbí- 
rájává ’s bányatanácsossá, oberbieberstollni há
ny aigazgatási segéd Wisner Antalt méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara a’ debreczeni 
k. 30adhívatalnál megüresiilt ellenőrségre a’ károly- 
vái-osi 30adhívataF segédét Chinorani Antalt ne
vezte. — Lugosi kam. uradalmi ispán Manich Fe- 
rencz meghalálozott.

A’ Pozson-vmegyer tisztválasztáshoz pótlékül 
még ezeket adjuk; első aÜigyész Földes Boldizsár; 
2dik Bittó Miksa; számvevő Lieszkovszky Ignácz; 
biztosok: Nagy Ignácz szolgabírói ranggal; Szőllő- 
sy János és Vitái Antal; a’ visszahelyhetési perek
ben helyettes alispányok: Jablanczy József; Ta- 
polcsányi Zsigmond ; Száky Lajos; Németh Ven
del; aladószedők: Német Károly; Gudics István; 
Rudnyánszky Antal; Gaál János; Gaálfi József és 
Salix József. A’ megyei orvosok, seborvosok és 
mérnökök hivatalaikban megerősíttettek.

A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g n a k  máj. 
8kán tartott kisgyiilésében, Czuczor Gergely, a’ 
társaság’ segédjegyzője és levéltárnoka, Zrednai 
Vitéz János érsek’ életrajza’ olvasásával foglalta-el 
történetirás-osztálybeli rendes tagi székét. Ugyan
ekkor I. Nagy János 1. tag a’ nagy szótár’ előké
születei’ részére a’ magyar ’s némelly idegen, főleg 
arab és perzsa nyelvekben előforduló rokon értel
mű és hangú szavak’ gyűjteményét küldötte-be. II. 
A’ Tudománytár’ számára beadott egy históriai és 
természettudományi értekezés vizsgálat alá bocsáta- 
tott. III. Perger János r. tag’ előadására Csorna Já
nos’ philosophiai értekezése a’ status’ czéljairól a’ 
Tudománytárba felvétetni rendeltetett. IV. A’ pénz
gyűjteményt Vásárhelyi Pál, Vaskapu’ tájékán ta
lált 18 darab pénzzel nevelte, Miske György pedig 
egy barbar ezüst pénzzel Nagy Sándor’ idejéből.

Méltóságos Kollár István püspök ’s esztergomi 
káptalani főhely tartó úr XVI. Gergely Pápa Ő Szen
tségének az esztergomi érseki megye’ 1837ki név- 

Első Felesztendő,

könyvét megküldvén, Ő Szentségétől következő 
levéllel tiszteltetett-meg: Gregorius PP. XVI. Dí- 
lecte fili! Salutem et Apostolicam benedictionem. 
Perlatus ad Nos est libellus recensiouem continens 
eléri dioeceseos Strigoniensis, aique una liierae,. 
quas calendis januarii tuo juxta ejusdemque eléri ac 
totius fídelis populi nomine, occasione renascentis 
anni ad nos dederas. Officium equidemlibentissime 
accepimus; nec enim potuimus non delectari pluri- 
miim consignata rursus memoratis in Iiteris testifi- 
catione vestri animi Nobis sanctaeque huic sedi ad,- 
dicti, ac devoti; et significatione piarum precum, 
quibus infirmitati nostrae abundantiam gratiae coe- 
lestis uberesque fructus ejus, quae instantia nostra 
quotidiana est, sollicitudinis omnium ecelesiarum 
implorare a’ domino non interinittitis. Nos vicissim 
ipsum suppliciter obsecramus, ut tibi eisdemque 
istius ecclesiae clericis laicisque fidelibus prospera 
et salutaria cuncta pro bonifate sua largiatur. Deni- 
que superni hujus praesidii auspicem et pafernae 
nostrae caritatis pignus adjungimus apostolicam be
nedictionem , quam omnibus quidem praedictis com- 
munem esse volumus, sed peculiarein in módiim 
tib i, dilecte fiii, intimo cordis affectu impertimur. 
Datum Róma apud S. Petrum die 12 április anni 
1837. Pont. N. An. VII. Gregorius PP. XVI. m. p.

A* debreczeni Sz. György-vásáron egy pár hí
zott ókor 350 fo r.; az igás-ló párja 200— 300 for.; 
hízott sertésé 120 for.; finom gyapjú mázsája 124 
for.; dohányé 20; kenderé 35; viaszé 112; mézé 
50; vasé 20 for. ’sat. kelt bécsi becsben.

Az ungvári vásáron egy mázsa viasz 200 for.; 
dohány mázsája 40 for ; pálinka akója 13— 22 
for. kelt. — A’ losonczi gyapjú-vásáron* máj. 8d. 
és 9dikén, alig volt két ezer mázsa gyapjú. Első 
nap semmi vevés nem történt, minthogy az adók 
igen magos áron tartották gyapjúikat; de másnap 
(45 58 for. mázsája) majd az egész gyapjú-men
nyiség eladatott.

A’ s i m m e r i n g i  lső l ó v e r s e n y  (Bécs 
mellett) az idén máj. 2kán tartatott következő rend
del : 1) Kezdőfutás (1 mértföld, 100 aranyért,, 
tétel Í5 arany) minden lóra, melly öt évnél nem
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idősebb, és még semmi pályán jutalmat, tételver
senyt (sweepstakes) vagy fogadást nem nyert. Győz
tes lett a’ L i e c h t e n s t e i n  Venczel herczeg ál
tal nevezett 5 esztendős pej mén Dragon — Liech
tenstein Alajos hg3 e. sárga kanczája (2 ), Hunyady 
József gr. által nevezett Weighton (3 ), és Trautt- 
mannsdoríf hg Miss Craigieje (4) ellen. A’ két első 
ló közt serény vetélkedés volt. — — II) Biel -  
s t a k e s  (másodszor ismételteivé; díj 60 arm y 
mindenkitől) minden angol országon kívül szüle
tett lóra (futás mtfdre ) Ezen igen érdekes fu
tásban győzött L i e c h t e n s t e i n  AI. herczegnek 
a’ pályára legelőször kiállott 3 éves angol teljes 
vérii ménje Pat — Széchenyi I. gr. Lionelje (2) 
és Hunyady J. gr. Figarója (3) ellen. Lionel na
gyon kétségessé tette a’ győzelem reményét Pat- 
n a k .------- III) S w e e p s t a k e s  (25 arany min
denkitől, 1 mtfidre) győztese Ion C l a r y  hg 4 esz. 
pej kanczája Galantha Liechtenstein Al. hg Karo- 
line-je (2) és Hunyady J. gr. Emmije (3) ellen.
— — IV) S w e e p s t a k e s  (25 arany 2 mtfld) 
nyertese T r a u t m a n n s d o r f  hg pejlovaWack- 
field — Hunyady J. gr. Lady William-je (2) és 
Liechtenstein AI. hg. Newcastle-je (3) ellen. — 
Nézők , kivált a’ míveltebb rendűekből, számosán.
— A’ lóversenyi küldöttség, mellynek elnöke 
Liechtenstein Alajos herczeg, ezen évre 4 lófutta
tást határozott. A’ stewardok: Herrach Ferencz 
gr. — Nádasdy Tamás gr. — és TrauttmannsdoríT 
Ferdinand herczeg. A’ m á s o d i k  lófuttatás május 
5kén a’volt nagy eső és dühödő szél daczára is vég
be ment. I-ső) f u t á s b a n  (150 ar. 2 mtfld. min
den belföldi kanczából nemzett lóra) nyertes volt 
H u n y a d y  J. gr. 5 észt. szürke ménje Ozmán — 
Nádasdy T* gr. Tamajandry-ja ellen. — — II) 
K á r o l y i - s t a k e s  (melly díj a’ lófuttatás több 
kedvelője hozzájárultával, 1846ig felváltva a’ sim- 
meringi és pesti pályán futók számára, terjed ezer 
aranyig az első lóra, ’s 100 aranyig a" második ló
ra , melly akármilly nemű és országbeli lehet, ’s 
2 j  mtfidre fut) nyertes Ion a’ L i e c h t e n s t e i n  
AI. hg által nevezett pej mén Twatty — a’ Liech
tenstein V. hg által nevezett Dragon (2 ), Hunyady 
J. gr. Ozmánja (3 ), Széchenyi I. gr. Shillelah-je 
(4) ,  ugyan ennek Dőré-je (5) és Liechtenstein Ál.
hg.'Fanny Horner-je (6) ellen.------ III) S w eep -
s t a k e s  (belföldi három éves lovakra; I mtf ld)  
nyeré Liechtenstein Al. hg Pat-ja— CsekonicsTo- 
rontálja (2) és Hunyady J. gr. Elfridája (3) ellen. 
(Patot Festetics Miki. gróf ménesében éllé anyja 
Trotinda.) — IV) A’ szürkék diját (szürke és tar
ka bár milly honi lovak számára; fél mtfld) nyeré 
N á d a s d y  T. szürkéje Trauttmansdorfll hg szür
kéje O ) és Szapáry Ant. gr. tarkája (3) ellen. A’

két elsőn birtokosaik az utóbbin Liechtenstein Fe
rencz hg lovagolt. A’ többi ló hátra maradt.

,,A’ halálról és halhatatlanságról4, t. Ujfalusy 
János úr által készített értekezés felől nem rég tu- 
dósíták Hirdetéseink a’ nagyérdemű olvasó közön
séget. Az értekezés most már külön nyomtatva Bei
mel J. könyvnyomtató úrnál, vagy a’ szerzőnél 
(képíró utcza, 322 szám alatt) 40 ezüst krért kap
ható. Ajánlva főtiszt. Kovács-Mátyás egri kanonok 
úrnak v an ; kire a’ könyvecske elején szép deák 
versek vannak méltán illesztve. E’ fontos tárgyú 
munka, szerzőjének valódi becsületére szolgál, ’s 
az olvasást és köz figyelmet méltán érdemli-meg.

Tegnap reggel egy Negyedi hajó, melly 14 
ezer p. mérő búzával vala megterhelve, a1 budapesti 
hídnál a’ Dunába süllyedt.

NAGYBRITANNIA.
Az alsó ház máj. 3ki ülésében, sir Francis 

Burdett parlamenti helyéről lemondván, Westmins
terre nézve új választási parancs adatott-ki. Robin
son úr jelenté, hogy máj. 5kén az Anglia és Por
tugal közötti kereskedést hozandja szóba. Russell 
1. az egyházi adóbill vitatására máj. 22két tűzte-ki. 
A’ statuslevéltárak jobban őrzése és a’ status-okle
velek közzé tételének szabályzata eránti bili má
sodszor felolvastatván, Robinson úrnak azon javas
latát rostálgatta a’ ház , miként az idegen gabona 
oíly módon bocsátatnék-be, hogy az lisztté őröl- 
tetvén, ismét kivitessék; ezt ellenzé Thompson úr, 
kereskedési minister, ’s a’ javaslat 108 szózattal 
42 ellen félrevetteték. Hasonló sors érte 0  Con
nell úrnak is a’ gúnyiratok eránti bilijét. — Máj. 
4kén sir S. Whalhey az ablakadó eltörlését hoza 
indítványba , melly 206 szózattal 48 ellen elmel- 
lőztetett. A’ kincstári kanczellár ez ülésben kinyi- 
latkoztatá, hogy a’ kormánynak most nem szán
déka a’ parlamentet eloszlatni.

A’ felső ház máj. 5ki ülésében Melbourne I. 
az irlandi hatóságbillt javaslá vitatás alá venni. Wel
lington hg. kinyilatkoztatván, hogy a’ lordok illy 
biliben meg nem egyezhetnek, mert a’ régi testüle
tek a’ protestáns statusegyház védelmére valának 
felállítva, a’ jelen bili pedig a’ régi protestáns tes
tületek romjain új testületeket akar alkotni, mel- 
lyek a’ hatalmat kizárólag a’ katholikusok kezébe 
játszandják, — a’ vitatást jun 9keig akará halasz- 
tatn i, hogy a’ ház a’ ministeriumnak Irland eránti 
ezélzatait addig tökéletesen kiesmerhesse, mivel 
még több azon országot illető billek is fognak a 
ház elibe terjesztetni. Melbourne 1. ellenszegült az 
elhalasztásnak, mert a’ jelen bilinek a’ többiekkel 
semmi összeköttetése. Fitzgerald gr., Wicklow L 
az elhalasztást pártolák. Lansdown marquis szokat
lannak találá az elhalasztást akkor, midőn azon



elv, hogy a’ visszaélések reformot kívánnak , elis
mertetett. Az irlandi nép azt hiszi, hogy a' status
egyház által gátoltatik polgári jogainak teljes élde- j 
létében, s míg a’ dolgok állása nem változik, ad
dig a’ statusegyház nincs bátorságban. E’ bili tör
vénytelen befolyást -nem ad and a’ romai katholika 
egyháznak; Irlandnak több katholikus városaiban 
a’ protestánsok nagy szótöbbséggel választattak vá
rosi hatóság tagjaivá, és így az említeti veszélyek 
nagyítva vannak. Brougham lord: Az elhalasztás
nak inkább lett volna helye a’ másodszori olvasás
k o r, mint most; de okát sem adják-elő , pedig a" 
nemes herczeg, ha nyomos okai valának, azokat 
kifejtegette volna, mert nézeteit mindig nyíltan ki 
szokta mondani. Minthogy a’ nemes hg e’ rendsza
bályban meg nem egyezhetik, jobb lett volna an
nak hat hónapra halasztását (azaz félrevetését) kí
vánni. A' nemes hg. inegbékülhetlen ellensége ezen 
bilinek; csak azért várni, hogy a’ bili később szét- 
daraboltassék, oktalanságot, ravaszságot árulna-el, 
’s e’ felett az elhalasztás kívánásában kiáltó bizony
ságát látom annak, a’ pártszellem sokszor minő 
eszközökre nem unszolja az embereket (tetszés.) 
A’ bilit vagy félre kell vetni, vagy keresztülbocsá- 
tani; az elhalasztással az elsőre czéloz az oppositio, 
hanem ezzel egyszersmind az illendőség megtartá
sát akarja színiem. En tanácsolnám uraságtoknak, 
ne akasszanak-össze az alsó házzal, mert a’ tapasz
talás könnyen bebizonyíthatja, hogy az eszköz ter
hesebb következésii, mint az urak gondolnák (har
sány tetszés a’ ministeri oldalon.) Wellington hg. 
javaslata 122 szózattal 81 ellen elfogadtatott.

Dublin k. törvényszéke előtt e’ napokban egy 
tisztes külsejű férfi azon állítással jelent-meg, hogy 
ő IV. György királynak J797ben Karolina király
nétól született fija, ki még gyönge korában Irland- 
ba, Kerrybe vitetett; inté a’ lordfóbírót, ’s átaljá- 
ban O Felségének minden alattvalóját, hogy, mi
vel egy más fenséges személy tartatik thrónörö- 
kösnek, tudatlanságból felségbántás vétkébe ne es
senek , mert ő a’ lordok házához, a’ királyi famí
lia tagjaihoz folyamodott, ’s általuk a’ boldogult ki
rály szerencsétlen, rég elveszett fijának elismerte
tett; most Robert Macgillicuddy a’ neve. Ezzel 
meghajtván magát, eltávozott.

Exeter-hallban máj. 5kén Bexley 1. elnöksége 
alatt tartaa’ britt és külföldi biblia-társaság évi ülé
sét. A’ lefoly t évben 108,700 ft. stg. íratott-alá, és 
így 21 ezer fontai több, mint az előbbi évben.

Carlyle Tamas úr, kinek érdemét a’ németli- 
teraturának Angliába bevitele körül, Goethe is dicsé
rettel ismerte-meg, Londonban, számos hallgatók 
előtt, leczkéket tart a’ német literaturából. A’ Ti
mes megjegyzi, hogy e* nehéz ’s érdekes vállalatra

egész Angliában nem találtatnék oily ügyel ember, 
mint Carlyle ú r, ki a’ német literatura irányát, 
történetét ’s termékeit, kezdettől fogva Goethe ko
rának bevégzett mi véig, legmélyebb tanulmányá
nak tárgyává tette.

Sir Fr. Burdett Brightonból, hol darab ideig 
tartózkodék, visszatért a’ városba, Westminster vá- 
lasztóji elibe ismét jelekként állandó. Burdettet 
igen magasztalják a’ tory lapok, Leadert ellenben 
gyalázzák. „Kicsoda az a’ Leader úr? így szól a’ 
Times; egy demokrata kiabáló; az anarchiának 
görgő köve,  melly meg nem áílapodhatik; a1 britt 
aikotvány lerontója; az egyetemes szavazati jog 
kuruzsolója, szegény rokona Home úrnak , kinek 
szónokságát hivatalból tartozik csudáink“ .A’ west- 
minsteri választók radikális része ismét gyűlést tar
to tt, mellyben a’ hasonló gondolkozásu alsó házi 
tagok Leader urat igen ajánlották, ’s O’ Connell 
sir Fr. Burdettet vastag elmenezségének lúgjával 
mosogatta. Thompson ezredes így szólt a’ válasz
tókhoz: „Hangyák, szamarak oroszlánbőrben — 
sir Fr. Burdett illy ünnepi neveket adott nektek, 
Westminster választóji! Menjetek haza szivetek kö
rül hemzsegő kis hangyáitokhoz, és a’ nagyobbak
hoz, tisztes feleségeitekhez, ’s tudakozzátok-meg, 
az öreg köszvényes sir Francist akarják-e ők West
minster képviselőjének (kaczaj.) Hangyák! ez le
gyen tábori szavatok e’ csatában. Egyetértsetek, 
mint ezen okos állatocskák , ’s csekély különbsé
gek miatt egymástól el ne szakadjatok.“

Rescind bey, ottoman követ a’ londoni udvar
nál, lakában máj 5kén adta az utolsó ünnepélyt 
a’ sultan születésnapjának tiszteletére. V’ társaság 
ez alkalommal Angliában tartózkodó török keres
kedőkből és a’ követtel barátságos angolokból ’s 
idegenekből állott. — Bath lakosai e’ napokban 
gyűlést tartottak aziránt, hogy Victoria hgasszony- 
nak , majd ha nagykorúvá leend, a’ Victoria-par- 
kon emléket emeljenek.

FR Á N C ZIA O R SZÁ G .
A’ követkamara máj 3ki ülésében Martin du 

Nord ú r , ki Guizot urat igen pártolta, oily nyilat
kozásokat tevén, mellyek Guizot úr politikai elvé
nek helyeslésére, és az új kabinet politikájának el
hagyására mutatni látszának, a’ máj. 5ki ülésben 
nagy feszültséggel váratott a’ felvilágosítás. Martin 
du Nord úr a’ szószékre lépvén, igyekezett megmu
tatni, hogy az ő szavai félre értettek, ’s azt épen

akarta mondani, mintha a’ ministeriumnak, 
az évjövedelmi törvény visszavételekor valami tit
kos gondolatja lett volna; hanem csak annak elvét 
nyilatkoztatá lényegesen monarchiainak és az előb
bi törvényekben foglaltnak. E’ felvilágosítás nem 
tetszett a’ középpontnak. Augustin Girod ú r , a’
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doctrinärek orgánuma, monda: A’ minister!, elnök 
nyilatkozásai elégtelenek ’s egymással ellenkezők , 
mivel a’ septemberi törvények és év jövedelem el
vét helyesli ugyan, de alkalmazni nem akarja. En
nél még szomorúbb benyomást teszen a z , hogy a’ 
kereskedési minister tegnapelőtt mondott szavait 
ma már visszavonni látszik. Jelentsétek- ki nyil
ván, hol akarjátok kitűzni zászlótokat. E’ vitatás
ban az egész világnak kezet nyújtotok, de a’ szó
széken nyujtotta-e nektek valaki kezét? Az ország 
nem szereti ezen ingadozó politikát. Én a’ titkos 
költségek ellen szavazok , mig a’ ministerium hatá
rozottabban nem nyilatkozik. Duvergier de Hau- 
ranne úr is a’ ministerium határozottabb nyilatko
zását sürgette Mauguin úr : A’ párt, melly a* hata
lomra visszajutni szeretne, kihirdette programmá
já t, Guizot beszédét. Guizot azért akarná a’ belső 
ministeriumot, hogy mindent megalázzon, ki azúr 
szájából kijött szónak tüstént nem engedelmeske
dik. [Ily hangon versengett Guizot ú rral, mig az 
jelső czikkely szavazásra nem bocsáttatott. Vatry 
úr a' 2 millióból 150 ezer francot ki akart töröltet
ni , mit Lamartine úr ellenzett.

A1 követkamara máj. 5ki ülésében nagy zaj 
és pezsgés között folytató a’ titkos költségek vita
tását. Havin úr Guizot úrnak azon mondását, hogy 
Havin úr előbbi beszédében neki csak azon nyilat
kozás volt botránkoztató, hogy ő (Guizot) csak a’ 
statushatalmat igyekezett megtartani, visszatorlani 
akarván, így szólt: „Én Guizot úrban csak a’ sta- 
tusféríit, csak a’ politikust és a’ rendszert támad
t am- meg,  mellyet ő követ. Emlegették a’ mini- 
sterium egyneműségét; de én kérdem: ki szava
zott a’ pairség Öröksége mellett, ki akarta, hogy 
e’ falak között csak a’ birtok képeztessék - elő ?“ 
Mólé gróf: ,,E ’ szemrehányások a’ mostani kabi
net tagjait is érinthetik.“ Havin úr: „Miattam az 
urak is részesei lehetnek, (kaczaj.) Guizot úr ez 
egy szóban je!enté-ki politikáját: a’ kardot nem 
kell engedni megrozsdásodni (nagy pezsgés.) Ta
lán megtévedtem, Guizot úr nem kardot hanem 
fegyvereket mondott.“ (még zajosabb pezsgés.) 
Guizot úr: „Én azt mondottam, hogy a’ törvénye
ket nem kell engedni megrozsdásodni.“ (újabb lár
ma.) Havin úr: „így hát rosszul hallottam, ’s bo
csánatot kérek a’ kamarától.“ Laboullie ú r : A’ mi
nisten elnök így szólt: Ha bíztok hozzám, a’ kí
vánt pénzeket megszavazzátok; úgy de szavazat 
előtt óhajtanák megismerni a’ ministerium rendsze
ré t, ’s most azt tapasztalják, hogy az új kabinet 
csak azért választatott, mert nincs rendszere, (ka
czaj.) Hat év óta mindegyik ministeriumnak volt 
rendszere, egyiké a’ megbékülés, másiké az erősza
koskodás. A’jelen ministerium e’ két rendszer között

ingadoz, egyiket sem képezi-elő; ez igazi tagadás, ta
gadáshoz pedig valyon bizhatni-e; ezt mosaik ka
binetnek lehet nevezni (közönséges kaczaj.) Hova 
lettek az előbbi kabinet által előterjesztett törvé
nyek , nevezetesen az évjövedelmi törvény? El
nök: Visszavételi rendelet hozatott ide , mit ak
kor jól megjegyeztem (kaczaj.) A’ charta szerint 
visszavett törvényt nem lehet ismét előterjeszteni 
(a’ centrum ezt tagadja) ugyanazon ülésben (a’ cen
trum : már a’ más.) Laboullie úr: Elnök úr bizto
sít minket a’ jelen ülésről; de én a’ következen- 
dőkről is akarnék biztosíttatni. Lafitte úr: A’ kér
déses törvény nem vettetett-vissza. Elnök: Az úr 
tehát szeretné azt ismét előterjesztve látni? (kö
zönséges kaczaj.) Lafitte ú r : Nem , hanem a’ char
ta szerint csak visszavetett törvények nem terjesz
tethetnek többé a’ kamara elibe. Laboullie úr: A’ 
deportatio törvényéről azt mondta Guizot úr, hogy 
ez az urak gyermeke ; én részemről nem akarok apja 
lenni, (kaczaj.) Nyolcz századig elleheténk e’ tör
vény nélkül, ’s ezután is ellehetünk. Azonban e’ tör
vény most ministerinyilatkozvány; ha jóváhagyatik, 
akkor az ijesztés rendszerét akarják; ha elmellőz- 
tetik , ngy a’ megbéküléshez hajlanak Mondják- 
ki hát az urak, felhagynak-e e’ törvénnyel, vagy 
pedig védelmezni fogják ? Bizodalmi szavazatot kér
nek a’ kamarától, de kik önmagukhoz sem bíznak. 
Végül, áttekintvén az egymás után következett mi- 
nisteriumok történetét, ’s az új kabinetre nézve 
megemlítvén, hogy ennek elnöke ugyanaz, ki az 
elválasztó törvényt előterjesztette,’ ’s tagja azon tu
dósító is , ki ama’ törvényt igen ügyesen védelmezte, 
igy kiálta-fel e’ szónok: Nevezhetni-e ezt képvise
leti kormánynak? Martin du Nord úr: A’ kormány 
politikájának alapja a’ charta és júliusi revohitio ; 
Francziaországhoz ez legillőbb politika. Az elválasz
tó törvény elleni szavazatban semmi ellenségeske
dés nem foglaltaték a’ febr. 7ki kabinet politikája 
iránt (igen , igen! nem , nem !) Az évjövedelem 
törvénye azért vétetett-vissza, mivel várni akar
nak, míg a’ köz vélemény jobban fel világosodik 
(morgás.) A’ deportatio törvénye a' septemberi 
törvényekkel függ-össze , mellyekben a’ fogság he
lye még nincs kijelelve (heves ellenzés balról )  Du
bois úr a1 nagy zaj között mondá, hogy a’ ministe
rium mai nyilatkozása egészen különbözik a’ teg
napitól. Tegnap azt mondták, hogy az évjövedel
mi törvény többé nem fog megjelenni, ma pedig 
csak elhalasztást emlegetnek; minél fogva ő hatá
rozott feleletet kíván, visszavétetett-e o’ törvény, 
vagy csak elhalasztatott? Mólé úr: A’ visszavétel 
nem elhalasztás. Dubois úr: Ministeri elnök úrra 
bízom a’ kabinet különböző véleményeinek össze
egyeztetését (nagy pezsgés.) —• Vatry ú r , mint em-
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lítettük, a’ titkos költségekből 150 ezer francot 
letöröltetni javasolván, ’s ezt Lamartine úr elienz- 
vén, Odilon-Barrot úr a’ titkos költségek ellen sza
vazott, egyszersmind élénken támadta-meg Guizot 
urat, ki a’ júliusi revolutio eredményit igen szűk 
körbe akarná szorítani. Guizot úr szinte hevesen 
felelt Barrotés Mauguin urak azon megtámadásira, 
mintha ő csak a’ polgárságot akarná emelni, a’ né
pet pedig kizárni. „Ideje m ár, úgymond, levet
kezni elavult előítéleteit a’ közönséges egyenlőség
nek, melly Francziaországban és másutt is, hol 
azt létre hozni próbálták, halála volt az igazi sza
badságnak. Jól ismerem én a’ demokratia jogait; 
én is akarom, hogy az felemelkedjék, de észte
hetség, munka, erény és más dolgok által, mel- 
lyekhez nem mindenki juthat. Ti úgy beszéltek, 
mintha most is rabszolgaságban , vagy velenczei 
aristokratia alatt élnétek ; pedig a’ világon legsza
badabb legegyenlőbb társaságban éltek. Franczia- 
ország fénylő férfiai mind a1 csatamezőn arcz verej
tékével jutottak e’ polezra.“ Odilon-Barrot ú r : ,,E ’ 
fény mind az egyenlőség korában szereztetett.“ Gui
zot ú r: „Odilon-Barrot úr maga is valódi fény birto
kában van; de valyon nem napjainkban, nem 
szemünk láttára szerzette-e azt?^ (tetszés és zaj- 
gás.) A’ követkamara május 6diki ülésében Thiers 
úr szólott legutoljára, mondván: A’ lázadás már 
távol van tőlünk; ebben többé nincs veszély, 
hanem van a’ jö v ő , követválasztásokban. A’ 
sept. Gdiki ministerium koczk áztatná e’ kamara 
létezését; az új választások bizony osan más köve
teket fognának előhívni; de az apr. 15ki ministe
rium mellett, épen úgy jöhet-vissza a1 kamara, a’ 
mint most alkotva van. E1 nehány szó, mint a’ 
Messager megjegyzi, villám csapásként hatott a’ 
padokra ; bal, jobb oldal, tiers-parti, doctrinai- 
rek , legitimisták, egyszerre felállottak a’ törvény- 
javaslat elfogadására, melly végre 250 szózattal 
112 ellen csakugyan elfogadtatott.

Guizot úrnak a’ követkamara máj. 5diki ülé
sében ínaj. 3ki beszédének felvilágosítására mondott 
beszédéből bővebben ezeket közöljük: „Kérdezik , 
hogy juthatott eszembe a’ középosztályból egy kü
lönösen alkotott osztályt csinálni ’s a’ status többi 
osztályainak ellenébe állítani. Hiszen e z , mondják, 
veszélyes hazugság! Miként feledheted, ugymondr 
já k , hogy revoluliónk győzedelmeit az egész nép 
vívta-ki? hogy azon vér, melly az országb&n és 
kívül Francziaország függetlensége és szabadságáért 
kiontatott, a’ nemzet vére volt ? Nem , ezt én nem 
feledtem-el! Chartánkban oily jogok vannak írva, 
inellyek mind nyájunkért vivattak-ki, mellyek min
den francziák vérének díja: egyenlőség a’ köz ter- 
hekben , köz hivatalokra egyenlően juthatás, sajtó

szabadság, személyes szabadság, —  ezek közös 
jogok, mindenkit illetnek ; ezek jutalmazták csa
táink fáradságit; ezek győzedelmeink szerzeményei. 
Még egy más nyereségünk is van a’ csatákból ’s 
győzedelmekből, és ez az urak magok; a’ kor
mány , mellyhez az urak tartoznak; ezen kamara ; 
a’ mi alkotványi királyságunk; e’ javakat a’ nem
zet vérével vivta-ki a’ honnak! És ti ezt semmiben 
sem veszitek ? Nem tartjátok elégnek nemes becs
vágy és nagylelkű charakterekre nézve? Behozzuk- 
e , az egész világ javára , még azon esztelen egyen
lőséget, a’ politikai jogoknak ’s hatalmaknak azon 
egyetemességét i s , melly mindazon theoriák me
gélt rejtezik, mellyek nekünk itt (az oppositiótól) 
ajánltatnak ? Ne mondjátok, hogy én a’ nemzettől 
győzedelmesek ’s vérének díját elversengem. Di
csőén megérdemlette azt a’ nemzet ötven évi revo- 
lutióban; soha semmi eset nem fosztja-meg tőle. 
De a’ vég győzedeh m után, a’ kivívott jogok és 
szabadságok biztosítására, csak akart egy szabályos 
és szilárd kormányt felállítani? Talán csak nem 
volt szándéka örökké revolutióban élni? Nem! Qlly 
állapotba akart ju tn i, hol önmagának a’ nemzet
nek a’ birtokra és politikai jogok gyakorlatára va- 
lólag alkalmas része szabad kormánnyá alakulna , 
bizonyos számú személyek munkás közbejöttével 
minden jogokat biztosítandó. Bizonyos számú sze
mélyek , kész akarva mondom, hogy , legalább en- 
magamra nézve, a’ közönséges szavazási j o g , ’s a’ 
politikai jogok egyetemességének theoriáját, meílv 
minden revolutiói rendszernek alapja, kizárjam. 
Csak ennyit akartamén mondani, midőn a’ közép- 
osztályok összeszerkesztésének szükségéről szólot
tám. {folyt, köv.)

A’ köz oktatás ministeriumának palotájára egy 
ezédula volt felragasztva illy felírással: „Non sumus 
salvi séd salvandi.“ — Meunier Luxembourg fog
házából a’ Conciergerie kórházába vitetett-át.

A’ Temps szerint Havreból egy gőzhajó külön
féle bányászati eszközökkel ’s műszerekkel meg
rakva indult St. Petersburgba. Ezen eszközöket 
Demidoff gr viteti magának, ki a’ fekete tenger
partján kimeríthetien kőszénbányát fog nyittatni. 
Ley lay úr, a’ középponti bánya-igazgatásnál első 
osztálybeli mérnök, Demidoff gr. és az orosz csá
szár közbejárultára engedelmet nyert a’ királytól 
az Oroszországba utazásra. Demidoff gr. a’ kaspium 
tengeren is vizsgálati utat készül tétetni, minden ha
józási eszközök kipuhatolására, meilyeken a’ kő
szenet elszállíthatja; ezzel egy jeles franczia tenge
ri tiszt van megbízva. — Marseilleből telegraph 
által (izenteték, hogy a’ Scamander gőzhajó, egyi
ke a’ levantei levelezések hordására rendelt gőzha
jóknak, máj. Íjén indult-el Konstantinápolba.
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Párisi lapok szerint Broglie hg. Foy gróffal és 
d’ Haussonvilié, Doudan, ’s Rohan Chabot urakkal 
Hessenbe Fuldaig menend Helena hgasszony elibe; 
Choiseul hg. pedig máj. 24kén Forbachban foga- 
dandja ő k. magasságát.

Párisi lapok párviadalról írnak , melly Heine 
Henrik és egy ifjú franczia tudós között az okon 
történt, hogy egy kávéházban némelly francziák 
a’ német modorról sértő észrevételeket tevén, 
Heine magát ezzel megsértettnek érzé, ’s egyik 
francziát, ki egyébiránt az egész dologban ártatlan 
volt, igen megboszontotta. Kétszeri lövés után 
költsönös tisztelet jeleivel váltak - el a’ vívó felek.

Orleans hg. St. Cyr k. katonaoskolájában 150 
ezer fr. alapítványt tőn jeles tehetségű altisztek 
számára; Rhone megye főispányának a’ lyoni se
lyemszövők foglalatoskodtatására 50 ezer, Cor
sica főispányának a’ földmivelés, különösen az eper- 
fa-tenyésztés gyarapítására 10 ezer fr. küldött; há
zassága alkalmával pedig 162 ezer fr. szándékozik 
a’ főbb városok takarék-pénztáraiba letenni, mun
kások gyermekei között elosztandót.

Máj. 5kén, Napoleon halála napján, most is 
sok aranygyopár-koszoruk rakattak a’ Vendome- 
oszlop talpára, mások pedig, gyászfátyollal bevon
va, a’ szegleteken álló sasok nyakát köríték.

Némelly lapok írják, hogy a’ spanyol követ
nek Campuzano úrnak, ki az udvarnál élénk vitába 
ereszkedett, Madridban visszahivatása siirgette- 
tett volna. A’ Courrier szerint azonban még ennyi
re ugyan nem m enta’ dolog, de a’ bizony os, hogy 
Campuzano úr a’ tuileriákban valami javaslatot ki 
nem vihetett.

Párisi máj. 6ki levél szerint Helena hgasz- 
szony fenséges sógorasszonyával fog Parisba men
ni. Az új házas pár udvara következőleg leend szer
kesztve: főudvarmester Flahaut gróf; főudvarmes- 
terné Lobau marsalné; udvari dámák Crillon és d’ 
Hautpoul kisasszonyok. Paris városháza teremét is 
készítik már az adandó lakodalmi ünnepélyekhez. 
Orleans hgné szobáji a' tuileriákban már készek.— 
Máj. 7kén nagy szemlét tartott a’ király a" nem
zeti őrségen és sorezredeken, niellj ek már előre 
sort állottak a1 gyülhelyeken, de a’ szemle hol tar
tartása mindaddig bizony tálán volt, míg a’ rendőr
ség a’ XY. Lajos piaczára vivő utczákat el nem 
zárá, mi oda mutatott, hogy a’ seregek nem a’ 
tuileriákban , hanem a’ piaczon fognak a’ király előtt 
elléptetni. Lajos Filep 10 órakor, számos tiszti 
karral indult-ki a’ tuileriákból, ’s a’ sorok előtt 
ellovagolván, egymás után ellépteté maga előtt a’ 
seregcsapatokat. A’ k. hgek szemle alatt nem a’ ki
rállyal , hanem a’ sorezredeknél valának. Semmi 
rendkívüli eset nem történt. A’ király sok „éljen“

kiáltásokkal fogadtatott. A ’ szemlén megjelent nem
zeti őrök számát a’ Messager 16 ezerre teszi.

A’ Moniteur közönséges politikai amnestiát 
hirdet. Eziránt következő tudósítás terjesztetett a’ 
király elibe: Sire! Felséged szíve régóta kívánt 
egy nagy kegyelmet cselekedni; de mielőtt az tel- 
jesítteték, a’ legyőzött pártoknak igaztalanságukel- 
feledését csak Felséged nagylelkűségének kellett 
tulajdonítniok. A’ rend megerősítetett; Felséged 
kormánya jótékony törvényekkel van felfegyve
rezve, mellyek Francziaországot megmentették, 
’s a’ jobbíthatlan emberek ezutáni gonosz merész- 
leteinek elnyomására továbbá is szolgálandnak. A’ 
nemzeti őrség és hadsereg örömkiáltással üdvezlé 
Felségedet. Az egész nemzet Felséged atyai szívé
nek ösztönéhez simul, ’s benne az egyesülés köze
ledését látja, melly Felséged dynastiájának örök 
állandóságot igér. Felséged úgy vélekedék, hogy 
az időpont, lelke kívánságának teljesítésére, már 
elérkezett Polgári czivódásink elfeledését és min
den francziák egyesítését fogja Felséged thrónjáról 
árasztani. Illy cselekvés csak a’ törvények hatal
mának és rendnek fénylő bizonysága lehet. Felsé
ged kormánya , miután többet küzdött, ’s keveseb
bet büntetett, mint akármelly más kormány, min
dent meg fog bocsátani. Felséged parancsihozké- 
pest szerencsém van a' következő rendelet-javas
latot előterjeszteni. Maradván ’stb. B ar the.

K i r á l y i  r e n d e l e t  Lajos Filep francziák 
királya ’sat. Parancsoltuk ’s parancsoljuk, a’ mint 
következik: 1 czik. Politikai vétkek ’s bűnök miatt 
kimondott Ítéleteknél fogva jelenleg status foghá
zakba zárva levő minden személyeknek amnestia 
engedtetik. Mindazáltal a’ fel vigy ázat alá tétel azok
ra nézve, kik kínos vagy infamiával járó bünte
tésre Ítéltettek, vagy bírói Ítélet által különösen 
vettettek felvigyázat alá , f< n fog hagyatni. 2. czik. 
Boireau Victorra és Meunier Ferenczre a' pairszék 
által mondott Ítélet tíz évi száműzetéssé változta- 
tik. 3. czik. E’ rendelet végrehajtása pecsétőrünk
re és belső ministerünkre, kinek kinek maga ille
tősége szerint, bízatik. Kőit a’ tuilériákban 1837. 
máj 8kán. L a j o s  F i l e p .  A’ király által: 
B a r t h e .

Seine megye polgári törvény széke egy pár- 
viadali ügyben figyelemre méltó ítéletet hozott; a 
sokműi oskola Prestat nevű nevendéket t. i. ki ne- 
vendéktársat párviadalban megölte , arra itélé, hogy 
a’ megö't ifjú annyának, míg csak él, évenként 
800 fr nyugpénzt fizessen.

AM ERIK A .
Uj-Orleansban több Herrman nevű kereske

dő ház van, mellyek közűi nehány megbukott, és 
így a’ németországi kereskedőknek nem leend ér-
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dektelen tudni, hogy Herrman és társa, kik Né
metországgal leggyakoribb összeköttetésben vannak, 
nem buktak-meg.

Bravo és Bustamente generálok Mexicóból febr. 
23kán Matamarosba mentek az ott Texas ellen ösz- 
szegyült 4 ezernyi hadsereghez. Texas kikötőjit 
négy briggből és nyolcz schoonerből álló hajósereg 
fogja ostromlani.

Mexicóban a1 franczia követ kormányától pa
rancsot kapott az iránt, hogy a’ franczia polgárok
tól erővel kicsikart költsönnek visszafizetését sür
gesse, ’s ha ez megtagadtatnék, útleveleit kérje- 
ki. — Californiában sikerült a’ revolutio; a’ me- 
xicói kormányzó kiűzetett, D. Mariano G. Ballejo 
californiai fi vette-át az ügyek igazgatását, ’s Cali
fornia Mexicótól függetlennek nyilatkozott, míg a1 
szövetségi rendszeren alapuló 1824diki alkot vány 
vissza nem állítatik.

Eco del Protectorado czímii perui lap ír ja , 
hogy Miller tábornok Ecuador respublicával bará
tsági és szövetségi egyezést kötött , melly Limát 
igen megnyugtatá. Közelebb egy peru-boliviai be
csületrend alapítatott.

A Globe Rio-Janeiróból febr. 25kéről ezeket 
írja: „Az itteni regens igen népszerű, ’s a’ mini- 
sterium lebuktatására czélzó minden próbatételek
nek gátat vetett. A’ rabszolgakereskedés nagy mér
tékben űzetik; a’ közelebbi 12 hónap alatt 90]ezer 
rabszolga vitetett Brasiliába.“

TÖ R Ö K O R SZÁ G .
A’ M. Chronicle Konstantinápolból apr. őkéről 

írja, hogy Bell ú r , a'Vixen hajó supercargója , apr. 
Íjén Trebizonda gőzhajón, sok ajándékkal és több 
cserkeszekkel, ismét a’ cserkesz földre utazott, ’s 
elhatározott szándéka e’ néppel közlekedésbe jőn i, 
akármi következése legyen a’ Vixen eránti alkudo
zásoknak. — A’ M Post levelezője ez esetet beszé
li : Churchill úr Achmed basa főadmirállal, ámbár 
a’ vele történt kegj etlen bánásnak fő oka ez volt, 
közelebb barátságosan együtt pipázván ’s kávézván, 
hirtelen szédülésbe esett, hohhalovánnyá Ion, ’s a’ 
findsát majd kiejtette reszkető kezéből. A’ basa 
ezen megijedt, ’s azt gondolván hogy Churchill úr 
megmérgeztetett, vagy attól tartván, hogy Ponson- 
by 1. őt ezzel vádolandja a’ sultan előtt, Churchill 
úr kezéből kikapta a’ findzsát ’s kiürítette; aggo
dalmát azonban , nagy örömére, alaptalannak ta
lálta.

P  ORTU G A LLIA .
A1 cortes apr. 14ki ülésében Derramado ké

relmet adoft-elő a’ vám-árszabás ellen , gáncsolván 
a vámfizetés egyenetlenségét, és az idegen gabo
nának bebocsátását, mi csak akkor szokott megen
gedtetni, midőn a’ belföldi gabona ára felhágott;

de most nincs illy eset, ’s Po/tugalt elborítandja 
az idegen gabona, mellynek árával a' portugáli 
földmíves concurrentiát nem tarthat. Derramado 
úr engedelmet nyert e’ tekintetben törvényjavas
lat behozására. Ezután a’ bor eránti törvény vitat
tatok. Brando úr azon állításra, miként a’ portói 
bor vámjában tekintettel kell lenni Angliairánt, meg- 
jegyzé, hogy az angol parlamentben nehány év 
előtt a’ franczia borok beviteli vámjáról lévén szó, 
és sokan kedvezőleg szólván a’ portugáli borokról, 
a’ kincstári kanczellár azt nyilatkoztató, hogy a’ 
methueni egyezésben csak azért engedtettek hasz
nok a’ portugáli boroknak, hogy Portugal, melly 
akkor még arannyal b irt, Anglia pedig nem, posz
tókat vásároljon , ’s az arany Angliába folyjon ; de 
most már Portugálnak aranya nincs, ’s nem szük
ség rá tekintettel lenni; egyébiránt is Portugal szeg- 
te-meg először az egyezést. Ezen okoknál fogva, 
úgy mond Brando ú r, Portugal szabadon változtat
hatja a1 bor vámját. Ez ülésben meghatároztatok, 
hogy a’ portugáli bor, ha egyik kikötőből másikba 
vitetik, semmi vámot ne fizessen; az égett bor és 
lészeszek (liqueur) pedig vám alá vettessenek. — 
Palmella hg. famíliája apr. 17kén utazott-el Lissa- 
bonhól gőzhajón, mellyet, midőn az angol admirá- 
li hajónál ment, az admiral a’ hajófedélről köszön
tö tt, hol a’ hangászkar a’ charta, nem az alkot- 
vány dalát játszotta; hasonlag tőn Commodore 
franczia fregát is; és így az angolok és francziáka’ 
dolgok mostani állapotját nem helyeslik, ellenben 
a’ chartát tiszteletben tartják.

Lissaboni apr. 19ki levél szerint a’ kormány 
valahára összeszerzelte a’ 800 contónyi költsönt; 
de már ennek is vége van, ’s minthogy a’ költsön 
eránti alkudozások nehány hónapig folytak , ezalatt 
az adósságok ismét jóval szaporodtak. A’ Diario 
do Governóban közre bocsáfattak az egyenes adó 
jövedelmei januar hónaptól fogva , mellyek 500 
contóra mennek ; maga a’ lissaboni vámház martius 
hónapban 190contót hozott-be Ezzel hihetőleg a’ 
hitelezőket akarók bátorítani; de a’ ki tudja, hogy 
a’ statusnak évenként 12 ezer contóra van szüksé
ge, könnyen átlátja, hogy illy bevétel mellett a’ 
hijány hónaponként 300 contóraj megyen. A’ fegy- 
vertári munkásoknak több hónapi adósságuk fejé
ben valami keveset akartak fizetni, mit azok visz- 
szavetvén, többet kellett nekik adni. A’ Diario do 
Governo szerint a’ kincstár martiusban 2175 con- 
tót fizelett-ki, de a’ jövedelmek ki nem tétetvén, 
nem tudni miből fizethette e’ summát.

Remechido, vagy tulajdonképen Joaquim de 
Sousa Reis, miguelista guerilla vezér, atfya által 
papságra volt szánva, de vad charakferéné! fogva 
a’ vadászatot jobban szeretvén a’ tanulásnál, kato-
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iiának csapott-fel, ’s 1828ban kapitánnyá Ion; 1833 
óta Algarbiában harczolt a’ pedristák ellen, sere
gét szoros fenyíték alatt ta rtja , ’s tiszteltetik tő le , 
a’ hegy közötti szoros utakat pontosan ism eri, a’ 
parasztságnál befolyása olly nagy , hogy bandája 
sokszor kis távolságra tan) ázik a’ királyné seregei 
mellett őrszemek nélkül, mert a* lakosokba bízik. 

O LA SZO RSZÁ G .
Thorwaldsen , mint Romából apr. 29kén ír

já k , elutazását, az északon uralkodó zivatarokról 
jött hírek következésében, elhalasztotta ; mi ottani 
barátaira nézve nem igen kedves tudósítás, itt pe
dig Örülnek e’ jeles férfi további itt maradásán. St. 
Luca akadémia e’ napokban arany emlékpénzt ve
retett neki, ezen intézvény eránti sok évi fárado- 
zásiért. Az emlékpénz egyik oldala szent Lukácsot 
ábrázolja Thorwaldsen basreliefje szerint, másik 
oldalán e’ felírás olvastatik: „Alberto Thorwaldsen 
Sculptori celeberrimo, sodali bene merenti Exde- 
cret. academiae. MDCCCXXXVII.“  Illy kitüntetés, 
miként az itteni akadémia egy mivésznek, ’s ki
vált külföldinek, emlékpénzt veretett volna, még 
nem igen történt.

A’ nápoli hivatalos hírlap apr. 26kán a’ mi- 
nisteri tanácsnak egy határozatát közli, meily sze
rint a’ cholera már egészen megszűnvén , a’ posta , 
máj. Itől kezdve, a* rendes órákban fog elindidni, 
mi a’ kereskedőségre nézve igen kívánatos válto
zás. E’ határozat megczáfolja a’ choleráról még most 
is szárnyaló híreket is , mellyek miatt sok idegen 
eltávozott Napolból. — Romai tudósítások szerint 
Thorwaldsen két hónappal továbbra halasztotta el
utazását.

SPA N Y O LO R SZÁ G .
A’ cordovai cári ista juntának tíz évi deporta- 

tióra ítélt tagjai Cadixból apr. 17kén küldettek-el 
a’ mariani szigetekre. — Bellerengero carlista ge
nerál a’ Phareban jelenti, hogy csalódásából felesz
mélvén ’s azt megbánván , a’ bayonnei spanyol con
sul kezébe tette-le II. Isabella és az alkotvány erán
ti hűségének esküjét. — Bayonneból apr. 30kán 
írják, hogy a’ christinók elkezdték ismét hadi mun
kálataikat; egy Passagesból indult osztály Lezót el
foglalta a’ carlistáktól; egész nap ágyúzás hallat
szék, ’s hihetőleg Renteiratámadtatott-meg , melly 
nem igen erős hely, de 4—5 ezer ember elfér ben
ne , ’s S. Sebastiannjk nagy könnyebbségére lenne, 
hol a’ Bilbaóból érkezett erősítések igen szorong
nak. Hernaniba sok carlista zászlóally érkezett, ’s I 
még több is váratik. |

Cantavieja bevételéről a’ saragossai Diario, ]

apr. 29kén, Nogueras generálnak egy napi paran
csát közli, melly így végződik: „Katonák ! Ezen 
árulás szülte eset nem fogja honfiúi bátorságtokat 
elcsüggeszteni, sőt vitézségteknek újabb ösztönt 
adand, ’s ti azonnal leverenditek az ellenséget, 
mellyet győzhetlen bayonneteink rémülésbe hoz
nak. D. Marcelino Oraa főgenerál megérkezett Va
lenciába , ’s a’ kormány elegendő sereget ad neki 
az ellenség elenyésztésére. Gyámolítatva e’ hadse
reg tisztjei által, melly már annyi bizonyságait ad
ta vitézségének, győzedelemre ’s a’ Cantavieja el
pártolásában gőgös ellenségnek megalázására vezet
lek titeket.^ Cantaviejával 400 legény, 300 bomba 
és sok hadi szer esett a’ carlisták kezébe Az őrse
reg nagyobb része D. Carlosnál vállalt szolgálatot.

A’ barcelonai Guardia Nációnál szerint Solso- 
na vidékén, hol a’ carlista haderő nagy része egye
sülve van, és a’ hova Aspiroz, Niubo és Meer bá
ró főkapitány alatt három christino osztály indult- 
el, véres csata váratott. A’ hegyi vidékek fellá
zadtak D. Carlos mellett; 13 — 14 ezer fegyverte
len földmives, papjaiktól vezettetve csődült Tris- 
tany seregcsapatihoz.

Parisba Bayonneból máj. 6káról e’ tudósítások 
érkeztek: Bilbaóból tengeren 18 zászlóally szállha
tott S. Sebastianba; még három váratik , ’s ekkor 
aztán 44 zászlóally és három lovas század leend 
egyesítve. A’ christinók máj. 4kén, hajóhidat üt
vén az Urumea folyamon, Loyola völgybe men- 
tek-át; a’ carlisták folyvást erősítik Hernanit. Es- 
partero St. Sebastianba váratik.

Parisba máj. 9. ismét következő hivatalos tudó
sítás jött Bayonneból: „A’ carlisták máj. 6kán nagy 
hévvel támadfák-meg a’ Loyola völgyben ’s annak 
halmain álló christino csapatokat, de tetemes vesz
teséggel verettek-vissza. Espartero generál az erő
sítéseknek még hátra levő részével minden órán 
váratik S. Sebastianba.“ Perpignanból pedig máj. 
7kéről ezeket jelentik: „Meer báró, miután a’pár
tosokat megverte, máj. 2kán seregcsapataival Sol- 
sonába nyomult, ’s megszabadította a’ klastromba 
szorított katonákat. Niuba ezredes és Castello ban
davezér elsett; a’ pártosok vesztesége 1100 em
berre számítatik.— Máj. 5kén 150 miquelet, kik 
zsoldjokat követelték , Puycerdára ü tö tt, a’ kor
mányzóval gorombáskodott, ’s nagy rendetlenség
ben odébb állott. Más nap lázadás támadt. Apr. 2ß- 
kán Balleraíen parancsnok miqueleteivel ’s nemze
ti őreivel Reusból, hol revolutiói mozgás ütött-ki, 
Saragossát el akarta foglalni, lázító felszólításokat 
bocsátván-ki; de a’ kormányzó bezáratta előtte a’ 
kapukat.

Kiadja K u l t s á r  A. — Szerkeztet! G a l v á c s y .  Zöldkertuteza (Ä olR& ac£eri© <lffe) 4 9 8  sji. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i , Urak' útezája 6 1 2  szám alatt.
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Figyelmeztetés
a’

H A Z A I ’S K tA F Ö L D I  T U D Ó SÍT Á SO K
i r á n t .

A ’ pesti m edárd-vásár közelgetésével van szerencse'm egész tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a’ rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni 5 hogy e'n is nagyon tisztelt Pártfogóim1 számához alkalmazhassam a1 pél
dányok1 tetemes költséget kívánó nyomatását. A 1 félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új öntetű betűkkel nyomatandó „ H azai ’s Külföldi Tudósita- 
soknaky( „ Hasznos Mulatságoknak“ és „Hirdetéseknek“ ára a1 jövő félesztendőben is — július 
elejétől december végéig , — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 ; borítékban 9 ; 
postán pedig .10 v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutczai 498dik szám alatti há
zamban 5 egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év1 májusában.

K ultsár Istvánná.

A' S z e n t  B i b l i á n a k
legutolsó, v. VIdik Füzete is elhagyta a’ sajtót. Medardi vagy Júniusi 
P e s t i  vásárkor az előfizetett példányok kiadattatnak. Az előfizetőket 
szerző' TT. Prédikátor Urak, terhes fáradozásaikért, ezennel is fogad- 
ják-el tartozó szíves köszönetünket. Pest, Május 15. 1837.

T ra ttn e r  és K árolyi.

(3) Ajánlkozás falura. Egy fiatal,
olasz, franczia, spanyol ’s több nyelveken be
szóló tudós kívánná e' nyarat falun, elfogadható 
feltételek mellett, valainelly uraságnál tölteni 
Bérmentes A.B. betűkkel jegyzett leveibeli, vagy 
személyesen teendő ajánlásokra utasítást fogad
ni Galiácsy László, bites ügyvéd. (1. oskola- 
ufeza Kaszelik ház, 2dik emelet. ) (3)

(1) Haszonbérlési hirdetmény.
Szabad Nyíregyháza városa választott Közön
sége részéről közhírré tétetik; hogy a varos 
korcsináltatási joga, nevezetesen két vendégfo
gadó, kávéházzal, serház ser- és pálinkafőzés
sel, mulató epres kert, elegendő vendégszobák
kal ellátott hasznos és kellemetes sóstói fordő, 
minden belső és külső öszvesen 16 korcsmák; 
— továbbá a1 heti és i országos vásárok, —r 
éá 27 keringőre való belső és külső malmok, 
együtt vagy részenként is, az e1 folyó esztendő-

E lső  /é le s z te n d ő .  1837.

beli Szent-I\1ihály napjától számítandó 3 eszten
dőre,  a’ közelebbi július J7kén helyben a1 vá
rosházánál tartandó árverés utján haszonbérbe 
fognak kiadatni. Bánatpénz fejében két ezer 
pengő frtok kész pénzben vagy rendes status 
kötelezvényben lesznek előre leteendők;— izrae
liták az árveréshez nem bocsájtatnak , — a* kia
dás feltételei addig is megtekinthetők a* jegyzői 
hivatalnál. Költ Nyíregyházán az IS37dik esz
tendőben május 3kán tartattott választott közön- 
ségi gyűlésben. (:))

(1) Részjószág iiaszouhérlése.
T Zabolch vármegyében Nádudvar mezőváro
sában, melly Pesttől Debreczenbe és Érdél} be 
vezető országúiban fekszik, és Debreezenhez 
ugyan 2, N. Váradhoz és Miskolczhoz 4 stáezio, 
Déva-ványai Halassy Ferencz túl a1 Tiszai ke
rületbeli táhlabirájának részjószága 4088 hold 
aüodiális földből álló , tigy hozzá tartozó job
bágyokkal mintegy 8 0 , szőlőkkel és egyéb
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*pertinentiákkar, vaíamint on lévő fundus in» 
structussal, úgymint több mint kétezer neme* 
sitett juh-nyájjal, gulya, ménessel, mangalicza- 
nyájjal, 8 «zug - ökörrel és 1 igás ló - ezuggal, 
miad ezeknek teleltetésére megkivántató gazda
ságbeli épületekkel, major-kerttel kővel kerít« 
ve, falusi lakással, melly épületek cserép fedél 
alatt vágynak, hat esztendőre jövő Sz. Mihály 
naptól kezdve haszonbérbe kiadandó, szekerek
kel, ekékkel, és minden gazdaságbeli eszközök
kel együtt; bővebben lehet értekezni akár De- 
breczenbe, akár Nádudvarra utasítandó levél 
á tál« __________________________ 0 }

(1) Haszonbérlet, a ’ mltgos szek
szárdi alapítványi uradalom részéről közhírré 
tétetik, hogy a’ Szekszárd mezővárosában min
den héten kétszer szerdán és szombaton tartatni 
szokott hetivásárok jövedelme e’ folyó észt. jú
nius hónap 17kén Szekszárdon az uradalmi tisz
ti kanczelláriában tartandó nyilvánságos licitatio 
utján a’ legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog ki- 
a látni.

Melly licitatióra a’ bérleni szándékozók 
ezennel meghivatnak. Költ Szekszárdon, május 
16kán 1837.____________________________ (3)

(1) Haszonvételek bérlése. t&
Veszprém vármegyeben kebelezett V Herényi 
uradalomhoz tartozandó» némeliy földesúri ha
szonvételek folyó 1837dik esztendei junius hónap 
26kán Kenésén, a’ tiszttartói i tószobában, reg
geli 9 órakor tartandó árverés utján, három egy
másután következő esztendőre bérbe ki fog adat
n i , úgymint: Kenésén a1 vendégfogadó, V. He
rényi halászat különösen, kenesei és B. F. ka- 
jári halászat magányosan, az akarattyai vendég- 
fogadó, menyekei pusztán két kerekű malom, 
meliynek egyike deszka - metsző, másik liszt
őrlő , és ugyan Menyekén a’ bormérés. A1 ki
nek a’ kibérléshez kedve van , szokott bánat
pénzzel felkészülve, a1 kitett időre és helyen je
lenese magát.

(2) Nag}r és forakbelye a’ Tem
plomi ekessegeknek* Pesten a’ váozi
utczában az Ámornál 26dik szám alatt F ries 
A n ta l s társasága cs. krr. priv. selyem-szövet 
gyárának rakhelyén készen találtatnak na
gyobb mennyiségben több száz darab templo
mi ékességek1 fajai, u* m. Pluvialck, Dalma- 
tikák és Kásulák, akár egész, akár fél, vagy 
közönséges ékességekkel gazdagítva; ezen kí
vül v mindjén lehető: Reverenda matériák,, u._

m. Sehvaroiíionok, Gros dô N spies, BrfineFeky 
Beoltok, 3 Drátok, ’stb. egesz és fél gazdagon 
virágokkal hímezve templomi matériák, tghz 
festékü, és közönséges Damaszt Zászlókra, 
finom festékü Karmazsin, ’s Ibolya Gros de 
Naples és Moir, Quadrátok, Kapucziumok , 
Kamaurák és Övék, meilyeket a1 főtiszt. Pap
ságnak a1 legillendóbb gyári áron alázatosan 
ajánlanak Fries Antal és társa. (3 )

(2) Hirdetmény. A1 nagyméltóságu 
magyar királyi udvari Kamara1 rendeléséből köz
hírré tétetik i hogy a’ diósgyőri királyi koronái 
uradalomhoz tartozó Mezőkövesd városában lé
vő mészárszék és pálinka-ház, úgy szinte az 
ottani bolt lakházzal együtt folyó évi május hó
nap 26dik napján Miskolczon a1 praefeetorális 
épületben tartandó nyilvános árverés utján szin
te a1 folyó esztendei november Iső napjától ö 
és illetőleg 3 esztendőre kibérlendők. — A* bér
leni kívánóknak magokat elégséges bánatpénzzel 
ellátni kelletik. Költ Budán, május 13dikán 
1837. f 3)

(2) Hirdetés. A1 csákovai kerületi
őrökalapitván) i uradalmak igazgatói hivatal ál
tal közhírré té te tik , hogy Csákóvá és Nag} - 
KÖveres uradalmak részéről folyó évi Pünkösd 
hava 31kén Temesváron kid Józsefvárosai an az 
uradalmi épületben, szokott délelőtti órákon tar
tandó nyilvános árverési utón eladatni fognak : 
és pedig tisztabuza 7405 pozs. m., kétszeres bú
za 9301 pozs. m ., zab 19117 pozs. m ., kukr - 
rieza szemben 9719 pozsonyi mérő. A1 venni 
kívánók elegendő bánatpénzzel ellátva ezenn< I 
meghivattatnak. Költ Csákován, Pünkösdhó 5- 
kén 1837. (3)

( 3 )  H i r d e t m é n y ,  a 1 nagyméltóságu
királyi udvari magyar Kamara’ rendeléséből az 
Ó Budai koronális uradalcun részéről közhírré 
tétetik : hogy a1 jövő junius hónap 3kán Biirí*» 
eörs nevezetű koronális helység!)» n, Buda mel
lett 180 darab valóságos spanyol eredetű har
mad-és másfél esztendős hágó kosok gyapjúban 
a1 szokott reggeli és délutáni órákban a1 helybe
li juhakolban árverés utján a1 legtöbbet Ígérők
nek kész pénzbeli fizetésért el-fognak adattatni* 
Költ Budán, máj. 6kán 1837. — ——
Pénzfolyam at: Becs, ma/, lökán: 5 petes statusbötelez. 

1()5t '3; 3 petes 75T\ ;  Í839diki status köles. &67£; 2} 
petes bécsvárosi bankóköt. 66*; bankrészvény 1378»,

Gabonaár: Pesten, máj. 19kén, váltógarasban: Tiszta- 
búza 86?—663; kétszeres 56f—53p, rozs 50—46|; ái>- 
ti» 454—434 ; *ab 3 3 |— 2S; kukoric/.a 73^—53^.
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JWag}-aroiw.a j  és Erdély (Uineve/.ése* ; m agyar tudós társaság ; m ag ja r  borismertető egyesület; hírek a z  erdélyi országgyűlésről; 
leijegyzése a’ május lód. szerecusétlenséguek; Dr, llu iny ’ felszólítása; ’sa t.)  Ausztria fa ’ német természettudósok idei gyiile.se Prágában 
leszen ) Nagybritannia (j/ailamenti ülések; Burdett ismét követnek vá lasz tó ik  ; udv. gy ász ; ’saf. j Francziaország [hírlapi vélemények az 
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(a ’ szultán V árnában; ’sut.) Spanyolország (hadi hírek; ’sa t.)  Németország.

MAGYARORSZÁG cs ERDÉLY.
ó  cs. kir. Felsége múlt évi decemb. 23d. költ 

legfelsőbb határozata szeréut Torontal vmegye’ fő- 
ispányi helytartóját H e r t e l e n d y  I g n á c z  urat 
udv. tanácsosi czímmel díszesíteni kegyelmesen 
inéitóztatott.

Ő cs k. Felsége apr. 2Sd. legfelsőbb határo
zatában kir. tanácsos ’s Árva vmegyei első alispán 
A b a f f y  V e n d e l  urat udv. tanácsossá nevezni 
kegyelmesen méliózfatött.

N. S z e h e n .  Az országgyűlési tagok lajstro
ma feletti tanácskozások bevégzése után, a’ három 
nemzet .k május 8 és 9dikén tartott külön nemzeti 
üléseikben a1 sarkalatos hivatalok választására kí
vántain előleges tanácskozásokhoz hozzá kezdettek.

M a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g .  — Mayer Já
nos szűcsmestM' Londonban (Szepesi fi) a’ magyar 
academia’ alaptőkéje’ neveléséhez 5 font sterling
gel jaruit. Pesten, május’ 23. 1837-

D. Schedel Fer&ncz,
. ” titoknok.

A* magyar borismertető Egyesület’ közg) ülé
se f. e június 9kén délelőtti 10 órakor fog tartat
ni a* nemzeti casino’ teremében, mellyre az Egye
sület t ez. tagjai ezennel jó eleve meghivatnak. — 
A’ kik pedig az Egyesületbe tagul belépni szándé
koznak, azon határidőig a’ beli szándékjukat akár 
Appiáno József úrnál (József piacz, Almásy ház), 
— akárSzekrényessy József úrnál, mint az Egye
sület’ jegyzőjénél (Dorottya utcza 8dik sz. a )  a’ 
már több ízben közlött mód szerint levél által vagy 
szeméi) esen jelenteni méltóztassanak. — Ivóit Pes
ten , május 22d. 1837.

Í P e s t  és Buda .  A’ május 15diki szerencsét- 
enségnek (1. 40d. számú Hazai Tudósításinkat) 

eljegyzése következő: Pachmann pesti nap
számos vízbe fűlt; egy asszony a’ patakban a’ 
viz színén halva úszni láttatott; Kitzler bérkocsis 
i’ rohanó viz sebessége által I9d. számú kocsijával 
a’ patakba ragadtatván , egyik lovát odavesztette ; 
maga nagy nehezen menekhetett-meg a’ vizbefulás- 
tól; kocsija darabokra zúzva huzatott-ki a’ patak
ból; Tabán külvárosban Hugi Anna háza részint 
eomlott, ’s a’ gerendák által egy zsellérnek öt esz- j 

Első Félesztendő,

tendős leánya agyonütlctett; Sz. János hídjának 
egy része 5 emberrel együtt , kik közül csak Volf 
Károly szőlőmíves’ fia tudatik, a’ sebes árvíz mar- 
talékja lön , a’ ráczfördőnél a’ patak feletti köve
zet beomlott; több patak melletti házak megrongál- 
ta ttak ; a’ Hugi Anna ház zsellérei tüstént más há
zakba szállíttattak , ’s a’ menny ire megrémülésiikhöz 
képest szükséges volt, orvosi segítséggel ’s orvos
ságokkal köz költségen elláttattak. A’ budai szőlő
hegyekben iszonyú károkat tett a’ zivatar; a* jég 
öszvezuzta a’ tőkéket; a* magosb helyeken fekső 
részek termő földjüktől egészen niegf« ztattak; az 
alantabbiak pedig kövecs *s homok áltál annyira 
beiszapoltatfak, hogy a’ szőlővesszők sem látszat
nának; a’ hegyi utak járhatianok; a’kerítéseket el
nyelte a’ rohanó víz, — és a’ kár több ezeiekre 
rúg.

Dr. Rniny úr, mint a’ göífingái fő oskolának 
egy kori nevendékc, hozzá érkezett felszólításoknál 
fogva serkenti a’ nevezett főoskola Magyar- és Er- 
délyországban élő egykori növendékeit, hogy f. 
évi sept. 17dikére, a’ mikor fogja tartani a’ göt- 
fingai Egyetem alapítatásának századévi ünnepét, 
GöttingábaU jelenjenek-meg.

Galaczbói a’ zágrábi újságban így írnak: A’ 
nagyúr apr. 30d. vagy május Isőjén indúl-ki Kon- 
stantinápolból, és Várnáig „Ferdinand44 gőzhajón 
utazánd ; innét szárazon Silistriáig ; Silistriától Vid- 
dinig ismét a’ Dunán „Pannónia44 gőzhajón jövend, 
melly okból e’ gőzhajó a’ Duna jobb partján Siíis- 
triához érkezett. Századok óra első eset ez, hogy 
egy sultán a’ dunai erősségeket meglátogatja. Ca- 
lafatban most Moldva’, Oláhország* Servia’ fejedel
mei ’s több diplomaták öszve fognak találkozni. 
Az orosz kormány Orsovába egy ügy viselőt ren
delt, az Oroszországba szállítandó áruk’ tekinteté
ből. Bukarestből Galaczon keresztül jött kurír azon 
hírt hozta, hogy „Argó44 gőzhajó is Silisíriába siet 
a* nagyúrnak elfogadására. (1. Törökországot.)

Zágrábban május 13dikán mellvizi-betegség- 
ben meghalt Gróf Orssich Erneszt éíetének 47- 
dik évében.

Pozsonyban a’ lovaglásiról európai hírű Sán
dor Móricz gr. 300aranyat tett-ki 100 ellen, hogy
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Pozsonybul belhoni kél szürkéjével 3 óra alatt 
Becsbe fog kocsizni. F. h Ükén reggel csakugyan 
megindult Pozsonybul 's a' rósz út daczára is 2 óra 
41 perez alatt Becsbe érkezvén, a' fogadást meg
n y e rés ' nélkül, hogy lovai nagyon kiizzadtak volna. 
Az őt lovon kísérő urak, Trautmannsdorff hget kive
vőn, Schvechaton túl már mind elmaradoztak. — 
Nem rég Traun gr. is fogadásbul 2 óra 's 36 perez 
alatt egy magyar lovon Pozsonybul Becsbe lova
golt.

A’ s i m m e r i n g i  3dik l ó v e r s e n y  május 
lOkén ment végbe. — 1) A’ 200 arany elíjt (bel
földi lovakra; 2 |  mtfd) nyeré L i e c h t e n s t e i n  
AI. hg. 3 éves sárga kanczája — Hunyady J. gr. 
gr. Ozmánja (2) és Figaro-ja (3) ellen. Kevés híja 
volt, hogy Ozmán nyertes nem lett. —  II.) Walk
over (díj a’ simmeringi pálya-ostor; minden honi 
lóra; l mtfld) nyertese Ion C l a r y  hg. 4 e. pej 
kanczája Galantha (a' 25 aranyos sweepstakes nye
rője), melly egyedül járt körül, minthogy Feste
tics M. gr. visszavonta pej-ménjét. — III.) Erre 
egy igen érdekes M a t c h  következett. Győzött 
C 1 a m gróf Liechtenstein Rúd. hg. ellen. Az urak 
maguk lovagoltak. — IV.) S w e e p s t a k e s  (3 
éves belföldi lovakra; 1 mtfd) nyertese Ion L i e ch 
t e  n s t e i n Al. hg Pat-ja — Trauttmansdorff hg. 
Cream-je ellen. (E ' ló az idén harm \dszor győzött.)
— V.) I n t e r m e z z o  gyanánt S á n d o r  gr. sárga 
ponyja igen könnyen győzött SchaweI Józs. lóke
reskedőnek pej ponyja ellen. — VI) A’ H a n d i -  
cap-díjt(90ar. 2 mtfd) nyeré a' L i e c h t e n s t e i n  
Fér. hg által nevez ;ít Weighton 4 e. p. m. — Ná- 
dasdy T gr. Ta najandry-ja(2) és Trauttmansdorff 
hg Wackfield-je ellen. (Handicap alatt értjük a' 
suly-terhet, melly a’ lónak korábbi futásban muta
tott gyorssága után a’ választott bíró vágj' is Han- 
dicaper által határoztatik a’ futandó lovakra.) — 
VII.) Az e z ü s t  b i l l i k o m é r t  (£ mtfd; a’ té
tel a’ két első lóé) maguk a' gavallérok futottak, 
u. m. L i e c h t e n s t e i n  Rúd. hg. Blanker sárgán 
( i ) ,  S t e r n b e r g  gr. Sándor gr. Beautyján (2) , i  
Z i c h y  J. gr. Fingal-on (3 ), N ád  á sd  y gróf 
visszavonult. — Idő tiszta de zivataros. Nézők szá
mosán, kik közűi gazdag tavaszi öltözetű dámák. 
A’ 4dik l ó v e r s e n y  máj I3kán volt. — 1) A* 
f o g a d o t t  f u t á s b a n  (100 ar. 2 j mtfd) győzött
— Liechtenstein Al. hg. sárga kanczája Miss Fury
— Hunyady J gr. Ozmánja ellen. — II) S w e p -  
s t a k e s  (3— 4 éves belföldi lovakra; 25 ar. tétel;
A mtfld) nyertese Ion T r a u t t m a n s d o r f f  hg. 
Miss Craigic-je —  Festetics M. gr. 3 e. pej ménje 
dien. — III) A’ ka r g y e r t y a t a r t ó t  (120 ar. 
értékű ; minden nem angol országból elletett lóra;
3 m tfd; tétel 50 ar. bánat 30 ar. — a’ tételnek

két harmada az első lóé; a' maradék a' másodiké) 
kivívták egyedül járván a’ pályát H u n y a d y  J. 
gr. Ozmánja és Figarója Trauttmansdorff hg. Sa- 
mengoja, és Széchenji I. gr. Rosaline-ja visszahu- 
zitott. — IV) M a t c h  (tétel 15 ar. \  mtfd) K á
r o l y i  Ed. gr. és Clary hg között. Amaz Countess 
lovon győzött, emennek Masaniello-ja ellen. — V) 
Az e z ü s t  b i l l i k o m o t  (20 arany értékű; tó 
tel 20 ar. J  mtfd) nyeré L i e c h t e n s t e i n  Al. hg. 
Caroline-ja — Trauttmansdorff hg. Cream-je o o  
és Clary hg. Galantha-ja (3) ellen. — VI) F o g a 
d á s i  futásban (£ mtfd) győzött Z i c h y  J. gr' 
Fingal peje Traun II. gr pej pony-ja ellen.

A’ május’ 20dikán, Bécsben végbement sors
húzáskor az Ehrenhauseni uradalmat vagy helyette 
200ezer forintot váltóban, nyerte a' 63517 számú 
sors, melly Pésten adatott-el; a’ 131910 számú 
sors nyert 20000 for.; 76198 nyert 12000 for.; 
172455 nyert 10000 for.; 103825 nyert 7000for ; 
41530 nyert 6000 fo r.; 118341 nyert 5000 for.; 
194757 nyert 4000 for ; 139298 nyert 3000 for.; 
55258 nyert 2000 for.

AUSZTRIA.
O cs. k. Felsége megegyezésével a' német ter

mészetvizsgálók és orvosok tizenötödik gyűlés© , 
1837ben Prágában fog tartatni. Az ülések sept. j 
ISkán kezdődnek, ugj'anakkor az osztályok is el- j 
kiilöiiöztetnek, elnökeiket ’s titoknokaikat önma- j 
gok választván, 's sept. 26kán fognak végződni. 
Azon tagok, kik magános lakot kívánnak nyerni, j 
megkéretnek, hogy erről az alólírttakat legfeljebb i 
sept. Ijeig tudósítsák; a’ kik pedig a' nyilvános j 
ülésekben beszédeket szándékoznák tartani, meg
hivatnak , beszédeik rövid tartalmának, az érin
tett időig, az ügyvivőkkel leendő közlésére, és j 
annak figyelembe vételére: hogy az egjes termé- j 
szettadomány-ágaknak minden külön előadásai a2 j 
1828bao behozott osztásokhoz utasítattak, az 
egjetemesek és vegjes közönségnek valók pedig 
a" nyilvános gyűléseknek tartattak-fen. A’ tagok 
elfogadása és beírása végett sept. l2től fogva, ó 
városban 5 41 sz. a. a’ karolina épület ülés-teremé- f 
ben, délelőtt 9 órától I2ig, délután 4 — 6ig, na
ponként egy biztosság ülend együtt, melíj' ar meg
érkezendő vendégeknek tartózkodási és belépti je
gyeket adand , 's őket lakhelyekről és a' gyűlés 
elintézéséről értesítendi. Praga máj 11 kén 1837.1 
Sternberg Gáspár gr. Krombholz J. ügyvivők. 

NAGYBRIT ANNIA.
Az alsó ház máj. 5ki ülésében sir W. Raenak |  

azon indítvánj'a, hogy ő  Felsége felírásban kéret-
nék-meg egy biztosság kinevezésére, mellj' arróU
vizsgálódnék, miképen kellene Skócziában a’ isten • 
tiszteletnek és papi főfelügj'detnek nagyobb hata-



sál eszközleni, 217 szózattal 176 ellen félrevette
tett. Ezután a1 kincstári kanczellár a’ budget elfo
gadása előtti szokás szerint (a’ budget vitatása máj. 
S— 26kig van kitűzve) meghatalmazást kért 24 
milliónyi kincstári kötelezvényeket kiadhatni részint 
aas eddigi szükségek pótlására, részint a’ mostaniak 
fedezésére. Hume úr az e’ feletti szavazást hétfőig 
kiváná halasztani, mikor az iránt teend indítványt, 
hogy ennek közelebbi megfontolására jun. 9ke tú- 
zessék-ki (a*1 felső ház is e’ napra határozá az ir- 
landi hatóságbill v itatását.) Harsogó kiáltás emelke
dett, ’s Hume úr így szólt: „Midőn a’ nép fenhan- 
gon kivánja a’visszaélések reformját, midőn az Ir
land iránti törvén) hozás szükségtelenül gátoltatik , 
ekkor, nem tudom, lehet-e joga a’ háznak, kezé
ből kiadni a’ köz pénzeket (harsány tetszés.) Azt 
semmi sem mulja-fclül, hogy a’ két ház összehang- 
zólag cselekedjék.“ (csattogó kaczaj.) A’ kincstár 
kanczellárja ellenveté, hogy az engedelem a’ statu
son fekvő kötelezések teljesíthetése végett kívánta
tik , ’s kéré, ne ejtenék a’ kormányt nagy bajba, 
mert ha csak hétfőig kellene is várakoznia, a’szük
séges munkálatokra többé nem maradna ideje. En
nélfogva Hunié úr visszavette indítványát, 's a’ 
ministeri kívánat maga rendén keresztülment a’ biz
tosságon. Russell I. további rostálgatását javaslá az 
irlandi tized iránti biztossági tudósításnak (A’ máj. 
3ki ülésben Bernal úr adta elő ezen tudósítást, melly 
először o’vast atol t-fe!, de a’ másodszori olvasásra 
nézve Sharman Crawford úr javaslatot akart tenni, 
mellyel Russell 1. azzal hárított-él, hogy a’ vitatás
nak máj. őkére halasztását kicszközlé) Sharman 
Crawford és Hindley uu. e’ biztossági tudósítás má
sodszori vitatására rövidnek látván az időt ezen 
ülésben , az elhalasztást javaslották , do javaslatuk 
félrevezetett, miután Russell 1. a’ házat azon je 
lentéssel megnyugtatta , hogy nemes barátja (Mor
peth I.) a’ bili másodszori olvasását csak jun. 9kén 
fogja kívánni (nagy tetszés.) A’ tudósítás e’ szerint 
elfogadtatván, a’ bili behozatala megengedtetett. 
|Ez által az oppositio ezélzafa, miként e’ bilit az 
rlandi szegénység bilijével együtt jun 9ke előtt 
i’ felső házba juttatni akarta , kijátszatott, ’s a' két 
láz között az irlandi hatóságbill feletti élethalálra 
rüzdés, mellyel Melbourne I. a’ felső házban né- 
itileg fenyegetőzni látszék, már elkezdődött.) La- 
wuchére úr javaslatára a’ postahivatal szabályzása 
ránti bili, sir A Agncw azon indítványa , hogy 
asárnap szabad ne legyen leveleket, újságokat *s 
gyebet, átvenni vagy kiadni, 28 szózattal 12 él
én félrevettetvén, elfogadtatott.

A’ felső ház máj. 8kán kérelmekkel foglala- 
oskodott. Brougham L egy angol é9 egy franczia 
érelmet n)ujtott-be alsó Canadából, á* törvény
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hozó ház demokratái többségének ’s elnökének alá
írásával, az iránt, hogy e’ tartomány népének a’ 
rég sürgetett alkotván)i reform, t i. a’ törvén)ho
zó tanács választ hatása, a' köz jövedelmek népsze
rű ellenórsége és a’ föld-társaság eltörlése, adatnék- 
meg. Radnor I. most már forma szerinti indíts £nyt 
tőn az oxfordi és cambridgci «g) elemek állapotját 
megvizsgálandó biztosság kinevezése irán t, de azt 
ismét visszavette. — Az alsó házban Robinson úr 
az angol-portugáli kereskedésről tudakozódott. Pal
merston 1 feleié, hogy új kereskedési egyezés Por
tugállá! , az ottani sok ministeri változások m iatt, 
még ekkoráig sem köttethetett; a’ portugáli kor
mány által rendelt új rév v ám az angol keieskedés- 
i ek igen á rt, ’s az angol kormány e’ tekintetben 
visszatolást rendelt Portugál ellen. Ezután Tenny- 
sond’ Eyncourt úrengedelmet kért egy bili behoz- 
hatására a’ parlament hét évig tartásának eltörlése 
iránt, de indítványa 96 szózattal 87 ellen félrevet
tetett. !833ban még 49 szótöbbség volt d' Eyn
court úrnak ezen indítványa ellen, ’s ebből láthat
ni , néhány év alatt mill) hatalmas előlépéseket tőn 
a’ radikaihmus. Russell I. javaslatából az irlandi 
szegénység bilijét rostálgatta a’ ház. A’ carlowi vá
lasztást vizsgáló biztosság tudósítást tevén, Vigors 
urat (radikális tag) törvén)esen választott követ
nek ny il&tkoztatá.

A’ felső ház máj. 9ki ülésében Glenclg 1. gyar
mati minister javaslatára szav azás nélkül elfogadta 
a’ Canada eránti határozatokat, noha Brougham 1. 
ellenző, megjeg) ezvén, hogy e’ tartomány állapot- 
ja hasonló az amerikai háború előtti állapothoz.— 
Az alsó házban Duncombc úr azt javaslá, hogy a1 
felső háznak azon szokása, miként ott megbízás ál
tal is szavazhatni, töröltetnék e l ; m ert, úgy mond, 
valamclly lord Parisban tánczolhat, másik a’ romai 
carnevalókban mulathat, harmadik Chinában ka- 
landozhatik, negyedik már meg is halhatott, még 
is e’ józan ésszel ellenkező szokásnál fogva a’ par
lamentben egy népszerű rendszabály t semmiv é ten
ni segíthet ; azonban a' javaslat 129 szózattal 81 
ellen félrevettetett

A’ madrasi Herald jan. *«2kén írja, hogy Chi
nában a* fekete thee miatti pör még nincs elintéz
ve , mindazáltal a’ hajók sebesen rakodnak, ’s a’ 
thee nem igen leend drágább, mint tavaly. Egy 
más hírlap szerint pedig annyira felment a’ thee 
ára, hogy a' thee-termesztők 50 petét nyernek. A’ 
bongok között nagy bukás történt, mi sok keres
kedőnek tetemes kárt okozand.

Cantonban a’ chinai tiszthatóság, mint jan. 8- 
káról jelentik, hivatalosan ludósítatott, hogy a’ 
brit! alattv alók és china közötti kereskedésre nézv e 
a’ főfelügyelői hivatal, melly olly sok surlódások-
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ra , ’s a’ Chinában megholt Napier I. alatt ellensé
geskedésre is alkalmat adott, el van töröltetve. 
Cantonba a’ britt kereskedési biztosság fejévé ne
vezett Elliot kapitányt, e1 tulajdonságában még 
nem ismerte-el a’ chinai tiszthatóság.

A’ Gazette szerint udvari gyász rendeltetett 
elhunyt Szász-Meiningen hgasszony ő k. magassá
gáért. A’ M. Post írja: „Királyié Ő Felsége fensé
ges annya halálának gyászhírén mélyen megillető- 
dött, de lassan haladó gyógyulása nem háborítatott- 
meg.“

A’ nagy feszültséggel várt Westminster! vá
lasztás sir Francis Burdett részére ütött-ki, ki mel
lett máj. 1 lkén , délutáni 4 órakor 3160 szózat volt, 
Leader úr részén pedig csak 2874, és így 586 szó
többséggel választatott-el. A’ Journal des Débats 
máj. 14kén e1 kornyületről megjegyzi: „Sir Fr. 
Burdett isméti elválasztása igen nagy esemény. A’ 
reform pártnak minden ágaz íA , whigek radiká
lisok, Leader űr részére nyilatkoztak, ’s az egész 
whig-sajtó, a’ M. Chroniclét sem véve-ki, iszonyú 
lapjait jeleltjének szolgálatára forditá, a’ nép ügyé
nek legrégibb s legbátrabh védelmezőétől boszon- 
íást és rágalmat nem kímélve. Sir Fr. Burdett el
riasztása arra látszik mutatni, hogy az angol vá
lasztó test még nem hajlandó a’ lordok házát lebuk
tatni, belőle a1 püspököket elűzni, egyetemes sza
vazati jogot köszönettel fogadni vagy erővel köve
telni, e’ dolgokat pedig Leader, Hume, 0 ’ Con
nell uu. akarják, egy párt is akarja, mellytől Mel
bourne I. ministeriuma talán még nyilván el nem 
szakadt.“

FR A N C ZIA O R SZÁ G .
Guizot úr’ beszédének vége: Valyon hatá

rokat tűztem-e ki ezen osztálynak? Meghatároz
tam-e, hol kezdődik’s hol végződik? ettől való
ban őrizkedtem. Fcnsőbb, alsóbb osztálytól nem 
különböztetem azt-meg; csak azon tettdolgot fe- 
jeztem-ki, hogy illy na?y országban, mint Fran- 
cziaország , van egy osztály, melly kézmunkát nem 
űz, bérből nem él, szabadsága és ideje van gon
dolkozni, idejének ’s tehetségének egy részét a’ 
köz ügyekre fordíthatja, és nem csak vagyonnal-, 
d.e belátással és függetlenséggel is bm Az 1817 
febr. 5ki választástörvény elkezdte ezen középosz
tály politikai szerkesztését; a’ politikai hatalmat a’ 
fensőhh osztályok kezébe adta, azaz a’ nemzet fel- 
világosodoít. független, ügyes részére bízta; de 
egyszersmind annyira isleereszté, hogy az egészen 
azon határig é r , hol az ügyesség e’ hatalom gya
korlatára, megszűnik. Ha idő folytával e’ határ 
elmozdítatik; ha gazdagság és belátás nagyobb szá
mú személyeket ’s más osztályokat is előszóidnak 
a' politikai jogok gyakorlatára, akkor a’ pálya tá

gulni fog. Intézvényeink tökélletessége épen abban 
áll , hogy a’ képességgel a’ hatóság is növekszik.“ 
Beszéde további folytában a’ túlságos demokratái 
tanok ellen nyilatkozott, ’s azt mutogatá, hogy a’ 
szerfeletti egyenlőség elöli a’ valódi szabadságol. 
„Mi buktatta meg sokszor a’demokratiát? Az, hogy 
a’ társaságban hierarchiát szenvedni nem akart,hogy 
a’ szabadsággal egyenlőség nélkül meg néni elége
dett. Én azok közzé tartozom, kik az egyenlősé
get, bár milly alakba rejtezzék, ellenzik, k i k a ’ 
népet Felszólítják a’ feljebb emelkedésre, de arra 
is emlékeztetik , hogy nem mindenki emelkedik- 

-fel, hogy a’ ki felemelkedni ak ar, bizonyos tulaj
donságokkal, nevezetesen ügyességgel, értelem
mel , erénnyel, szorgalommal és még más egyéb
bel kell bírnia , mell} ek nem mindenkiben találtai
nak. Akarom é n , hogy mindenütt, hol c’ feltéte
lek teljesítettnek, hol ügyesség, erény, munkásság 
mutatkozik, a’ demokratia Iegfensőbb fokra emel
kedjék, ’s még e’ szószékre is fellépjen és az or
szághoz szólhasson. De mit mondok ? Hiszen ezt 
már elértétek, ’s nSin kell kívánnotok! Kormányo
tok adja ezt; a’ chartába van írva, a’ chartába, 
melly ellen olly sokszor feltámadtok. Ti hálátlanok 
vagytok ! nem ismeritek-meg a’ javakat, mellyek- 
nek birtokába jutottatok! Mindig úgy beszéltek, 
mintha velenczei aristokratia nyomorgatása, mint
ha független hatalom szolgasága alatt élnétek. Pe
dig a’ legszabadabb társaságban, millyet soha sen
ki sem látott, ’s oily alkotvány alatt éltek, melly 
a’ társasági egyenlőség elvét szentnek tartja. A’ 
versenyző férfiak mindegyik pályán legfőbb hiva
talokra jutnak. Mi magunk is rangunkat többnyire 
a’ csatamezőn fáradsággal szerzettük. De most bé
ke van! A’ mi egyezésünk a* charta és kormány, 
melly amabból eredt. “ -  A’ máj. 6diki ülésben 
Thiers úr többek közt így ny ilatkozék: Hat év óta fon
tos törvények készítettek, mellyek el is fogadtattak 
mind, csak ez évben vettetett egy (az elválasztó 
törvény) vissza. A’ többségben megliasonlá-t 've
hetni észre, mi nem történetes eset, hanem annak 
bizonysága, hogy a’ kapocs, melly akkor összefog- 
lalá a’ többséget, a’ közös veszély volt. Most, mi
után az anarchia Jegyőzetett, a’ csend  ̂isszaállíta- 
ío tt, két párt van; egyik az, melly az országot 
megnyugtatni \ és az ügyeket, hogy a’ pártok egye* 
sítessenek, tapasztalt fél fiák igazgatására bízni akar
ja ; másik az, melly a’ bal oldalhoz hajlásból ve
szélytől félvén, kemény törvényeket, egynemű 
kormányt kiván, és a’ bal oldal ’s bal közép fér
fijait csak olly feltétellel akarja elfogadni, ha előb
bi véleményeikről lemondanak. Ezen part, melly- 
nek képviselője Guizot ú r, cselekvésében szeren
csétlen volt, elvefcecsiilésre méltó, de az országtól



visszavettetett. Az utóbbi évek veszélyeiből vita
vágyat és előítéleteket tartott-meg lisztes férfiak 
iránt Az elválasztó törvény szükségtelen volt, mert 
a’ straszburgi zendülést nyugodtan vizsgálva, látni 
lehetett, hogy a’ hadsereg el nem csábítathatik. A’ 
fel-nem-fedezés törvényén már a1 febr. 22ki kabi
net is tanácskozott, de azt mint haszontalant félre
vetette, mivel bűntárs soha sem jelenti be az össze
esküvést , becsületes ember pedig ezt törvény nél
kül is megcselekszi. j,Ef politika tehát, folytatá 
Thiers ú r, szerencsétlen volt cselekvéseiben, vala
mint a’ személyekben is. Egynemű kormányt kí
ván , ’s azért magáén kívül minden más árnyékla
tokat kizár. De nézetem szerint kabinet egynemű
sége nem annyira tagjainak megegyező színében , 
mint az igazgató fő energiájában áll. Végül kérdem 
az el nem fogúitokat, váljon a’ köz vélemény hat 
hónap óta nem változott-e? (tetszés, Arago úr: 
Mondja az úr inkább megjavult!) És ezen válto
zás oka nem a’ bizodalmatlan politikában fekszik- 
e ,  mclly az utóbbi kiisist szülte?“ Guizot úrnak , 
azon nyilatkozását, hogy valahányszor a' kormány 
az oppositióhoz hajlott, az ország mindig aggódott, 
Thiers úr magára ’s kormányzására értvén, tuda
kozó, valyon a’ sept. öki (doctrinar) politika nem 
szúlt-e hasonlag aggodalmakat, ’s ezekben önmaga 
is nem osztozott-e. Valóban, míg a’ kormányon volt, 
soha sem mutatkozott egynemű, hanem csak ösz- 
szeállott állapotban (tetszési kaczaj.) Sept. Cdikán 
Mólé úrhoz, az elválasztó törvény félrevetése után 
ő hozzá (Thiershez) folyamodott; de tőle visszau- 
tasítaték, mert politikai rendszere nem engedi olly 
elvekhez csatlakozni, mellyek a’ fő pontokban egy
mástól igen különböznek. „ITa becsvágyam, így 
végzé Thiers úr beszédét, nagyobb volna meggyő
ződésemnél, még ma minister lennék; de az apr. 
15ki ministeriumot minden fontos alkalomkor gyá 
molítni fogom. A’ sept. 6ki politikának meg volt a’ 
maga ideje, de többé már nincs; nem azért, mint
ha c’ kamarában némelly személyek kizáratnának; 
nem , a’ személyek eljöhetnek, talán a’ többséget 
is megnyerik; de én még csak egy szót mondok: 
a’ személyek a’ dolgok nélkül.“ (mozgás.) Ezután 
szavazás következett, mellynek eredményét már 
közlöttük.

A’ pairkamara máj. Sdiki ülésében Mólé gr. 
előterjeszté a’ belgák királynéjának kiházasítása 
iránt a’ követkamarában elfogadott tör vény jaVasla- 
tot. — A’ követkamarában a’ kereskedési minister 
törvényjavaslatokat adott-elő öt vasút*vonal iránt: 
úgymint 1« Paristól a’ belga határig; ‘J. Paris
tól Rouenig; 3 Paristól Orleansig ; 4. Lyontól Mar- 
seilleig; 5. Műhlhausentől Tannig. A’ hadminister 
pedig egy törvényjavaslat által az afrikai birtokok
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részére (constantinei táborozásra) 14 millió 6 22 ezer 
257 fr. kért.

Orleans hg. és nénje Adelaide hgasszony máj. 
8kán Brüsselbe utaztak, Ő Felségének a’ belgák 
királyának második szülött fíját, mint keresztszülék, 
keresztvízre tartandók. Joinville hg. is velők ment. 
— A’ király Bresson Károly u ra t, a’ burkus k. udvar
nál rendkívüli követét ‘s meghatalmazott ministe
lét , franczia pairi méltóságra emelte.

Guizot úr közelebbi beszédének 100 ezer pél
dányban leendő kinyomatására ’s elterjesztésére alá
írás nyittatott. Az aláírási lajstrom a’ követkama
ra tanakodó teremében készítetett-el, ’s a’ Journal 
des Débats szerint, nehány perez alatt egészem be
telt. Az aláírók között legelső vala Martin du Nord 
ú r , kereskedési minister. Guizot líra’ máj. 5ki ülés 
után mindjárt a‘ királyhoz m ent, ’s egy óráig mu
latott nála. Parisban azt hiszik, hogy Guizot úr rö
vid időn ismét belép a’ ministeriumba; más felől 
pedig azt rebesgetik , hogy Mólé gr. Thiers úr be- 
léptével akarná magát megerősíteni.

Toursban máj. 4kén , áldozó-csötörtökön, egy 
kis zűrzavar ütött-ki. Aldozó-csötörtük az ottani 
pálafedők ’s kőmivesek védszentének ünnepe le
ven,  ekkor kezükben nádpálczákkal isza lagok
kal és más czímcrekkel ékesítve szoktak járadal- 
mat tartani. Azonban a’ többi mester legények nem 
akarják engedni, hogy ezek nádpálczákkal járja
nak, min tavaly is czivódás történvén, a’ maire 
kénlelen volt a’ nádpálczával ’s egyéb cím erekkel 
járást megtiltani; a’ pálafedők és kőmivesek mínd- 
azáltal most újra nádpálczákkal jelentek-meg, a’ 
kei} érsütők megtámadással fenyegetőztek, ’s rend
őrségnek kellett közbejőni és a’ nyakasak közül 
vagy ötvenet elfogni. Este összecsoportoztak a’ 
mesterlegények , a’ befogottakat kiszabadítandók ; 
a’ kiállított rendőrséget és sorkatonaságot kőzápor
ral fogadták , ’s csak lovasság által verethettek szét, 
mell) bői két legény megsebesítetett. -

Jacques Laffitte és társa, kereskedő ház, is
mét felállított 20 évre 250 milliónyi részvény-tő
kével összeállóit társaság által, melly Parisnak leg
nagyobb pénzváitójit foglalja magába. Felelettel az 
alapítók és igazgatók, kiknek fője maga Laffitte 
ú r, tartoznak. Az egész vagyont Laffitte úr és fe- 
leletes társai igazgatják. A’ részvényesek közűi 15 
választott férfi ügyel minden munkálatokra, kik 
az igazgatók ülésében jelenlehetnek, de szavazat 
nélkül. A’tóke tized részének elvesztése maga után 
vonja a’ társaság elosztását. A’ társaság munkálati 
körébe tartoznak: váltók, utasítványok, ügyvite
lek , hitelező lev elek, az illyes papirosokra v aló 
köllsönzés, ingó ’s ingatlan javak , statuspapirosok 
eladása ’stb. Statuspapirosokkal vagy árúkkal spe-
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cuiatiót nem űzhet a' társaság, csupán kész aran
nyal és ezüstéi kereskedhetik; 25, 50, 100 és 
1000 francos hitelező billetekt t adhat ki ’stb.

Durand ú r , hajdan varsói franczia consul, 
Montpellierben apr. 27kén meghaiálozott. —• Az 
erkölcsi 's politikai tudományok akadémiája az el* 
hunyt Comte Károly helyére Mignet urat választot
ta állandó titoknokának. — A' párisi borsén máj. 
8kán hirlelék, hogy a1 hadminister a’ spanyol szé
leken álló ezredek némelJy tisztjeinek megengedte 
volna bizonyos időre spanyol szolgálatba lépni, még 
pedig mostani zsoldjoknak is folyvást húzása mel
lett. E’ hír felrugtatta a’ spanyol papirosok árát.

Máj. lOdiki párisi lapok mind az amnestiával 
foglalatoskodnak. A’ Charte dicséri e1 rendszabályt, 
czikkelye végén még is így n>iIatkozik: „Jói tud
ja  a’ kormány, hogy a' társaság jóléte most szoro
sabb kötelességeket szab clibe, mint máskor. Az 
amnestia elővigyázatlan 's merész tett lenne, ha a' 
kormányi hatalom ez által a’ törvények hatásának 
gyengítésére csábítatnék. Minél nagyobb lelkűnek 
mutatkozik e’ hatalom, annál nagyobb engedelmes
séget és tiszteletet tartozik kívánni a’ fenálió rend 
iránt. Éppen akkor, midőn a'júliusi revolutio lágy
ság által hirdeti diadalmát, sokkal nyomosabban 
kell, mint máskor, levernie mind azon rósz szenve
délyeket , mell} ek leélt csatáink megújítására töre
kednének. Az amnestia szükségképen kötelességül 
teszi a1 vigyázatnak ’s munkásságnak mindenütti 
megerősítését. A’ kormány ismeri kötelességeit, ’s 
teljesíteni is fogja. “  — A’ Journal des Débats szin
te magasztalja az amnestiát, mint a’ királyi kegye
lem és nagylelkűség tettét, de utánna ezt veti: „Ha 
a’ máj 8ki rendelet nem csodálatra méltó önszánt- 
ságnak tette, nem egy fiú nemes szivü nyugtalan
ságának adott királyi ajándék, hanem egy hátráló 
rémítő politikának első lépése volna, úgy mi azt 
felettébb gáncsolnók, és semmi tekintet által nem 
gátoltathatnánk e’ fejedelem eránti lélekismereti 
kötelesség teljesítésében. Azért is elhihetni, hogy 
a’ dicséretek, mellyeket a’ királyi határozatra mon
dottunk , őszinték és elveinkéi összehangzók. Ezen 
dicséretek tartózkodás nélküliek, mert a’ király 
nagylelkűségét és fijának nemes szivét illetik.“ — 
A’ National, Courrier Franpais, Bon Sens, Messa
ger tökéletlennek találják a’ rendszabályt, mert 
csak a’ jelenleg fogságban levőket, de a’ makacs
ságban megitéltteket, a’ börtönökből megszökötte- 
ket nem foglalja magába, ’s a’ szabadon bocsátot
takat is rendőri felvigyázót alá veti. Mi az elsőket 
illeti, ha ezek megjelennének, mit a’ társaiknak 
adott amnestia után várni lehet, úgy a* kormány 
isen bajos helyzetbe fogna esn i, mert elébb pörbe 
kellene őket fogatnia, azután pedig megkegyelmez

ni nekik. A’ Messager szerint ugyan Mólé gr. n& 
melly kamarai követeknek ez iránti kérdésére azt 
felelte volna, hogy az amnestia minden megítél- 
tekre kiterjed, ’s nevezetesen Cabet, ki például fel
hozatott , benne foglaltatik; csak a’ makacsságban 
megítéltek vétet tok-ki, mivel ezekre nézve a’ meg
kegyel mezés joga törvényesen nem létezik. — A’ 
Paix és Journal de Paris leghevesebben nyilatkoz
nak az amestia ellen, benne veszélyes gyengeség 
tettét találván, melly nem hogy lefegyverzené a’ 
pártokat, sót inkább vakmerőségüket fogja ne
velni.

A’ Moniteur Barthe úrnak a’ főügyvédekhez 
bocsátott eme körlevelét közli: „Főügyvéd ú r ! A’ 
király épen most amnestiát adott valamennyi sze
mélyieknek , kik politikai bűnök ’s vétkek miatt 
statusfogházakban találtatnak. Örömmel látandják 
a’ jó polgárok a’ rendnek illy előhaladtát és a’ köz 
békének annyira megerősültét, hogy a’ királyi ke
gyelem olly emberekre is kiterjedhetett, kik tévely
gésükben a’ társaságot veszélybe ejteni igyekeztek. 
A’ kormány bizodalom és erő tettének látta az am
nestiát. Valamennyi ügyvivőjinek áthatva kell len- 
niök a’ szellemtől, melly e’ nagy rendszabályt su
gallta. Jól meg kell érteniök, hogy a’ társasig csak 
úgy tarthatja szerencséjének a’ multkorra kiterjesz
tett bocsánatot, ha ebben jövendőre nézve a’ vi
gyázatnak és szilárdságnak biztosítványát találja. 
A’ zűrzavarokból merített tapasztalás, melly ek a’ 
közelelebbi évek alatt olly sokszor háborgatták a’ 
csendet, törvényeket létesített, mellyeknek telje
sítésével az urak bizattak-ineg, ’s védelmét köve
telni mindig joga van az országnál*, ha közbejöttö
ket szükségessé teszik a’ rósz szenvedések. A’ki
rály személyének és status alkotványának minden 
megtámadáson felülemelkedve kell lennie. Ha meg
sértetnek, a’ büntetésnek elmaradni nem szabad. 
Ha a’ jury tői ítélet fog kivántatni, gondolják-meg 
az urak, hogy a’ju ry , mint hű orgánuma a szere
tetnek, mellyel Francziaország a* király és intéz- 
vények iránt viseltetik, bizonyítni fogja, miként 
a’ királyi nagylelkűség nem igen fent vélekedett 
a’ köz bizodalomról. A’ törvénytelen társasagok, 
a’ zűrzavar tanyái, hol bűnös tervek koholtatnakv^ 
ezek keblében szívták-be a’ gonoszságra csábító 
forrást többnyire mind azok, kiknek a’ király ép
pen most megbocsátott. Szemesen vigyázzanak az 
urak arra, hogy illy társaságok sehol se alakulja
nak. A* vigyázat, melly a1 rosznak elejét veszi, 
a’ szilárdság, melly azt mindjárt kezdetében elfojt
ja , első sorában állanak a’ jótételeknek, mellye
ket az ország kormányától vár. Mi kormányunk
nak tiszteletet szerezvén, ezzel szerezzünk szere- 
tetet is. Az amnestia Jelenleg fogságban ülő sze-
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mélyekre terjed-ki. CT szavakból láthatják az urak, 
hogy a’ kik makaccságban itéltettek-meg, vagy az 
érdemlett büntetés elől megszöktek, itt nem értet
nek. Politikai bűnöknek 's vétkeknek adatott az 
amnestia; más nemű vétkekre ’s bűnökre tehát ki 
nem terjed. Magánosok ellen elkövetett sajtóvétsé
gek ide nem tartozhatnak Az ítélet megmutatand- 
ja  az uraknak, milly némü tettekre szabattak a' 
büntetések. Ha politikai tettek más nemű vétkek
kel együtt valának a' megítélés alapjai, akkor en
gem tudósítsanak ’s véleményt adjanak a rró l, ha 
az amnestiát alkalmazhatnak látják-e. A’ rend
őri felügyelet azokra nézve, kik Ítélet által ennek 
alávettettek, fen fogtartatni. Hasonlóképen helye 
leende’ felügyeletnek a1 testi vagy gyalázatos bün
tetésre itéltt személyek körül. A’ megítélt, mielőtt 
az amnestia jótékonyságával élhetne sszabadon bo
csáttatnék, a’ büntető törvénykönyv 44. czik. sze
rint , tartozik jövendő tartózkodása helyét kijelel
n i, és útlevelét kivenni. Ha egyik vagy másik rend
szabály végrehajtása körül nehézségek támadná
nak , azokról engem haladék nélkül tudósítsanak 
az urak, ’s utasításimat várják-el. Egyébiránt fel
szólítom az urakat, hogy magok vagy helyetteseik, 
kiknek utasítást adjanak, egyetértésben legyenek 
a’ megye ispányával, hol a’ megkegyelmezettek 
fogva ülnek. Fogadja főügyvéd úr különös tiszte
letem biztosítását, B a r t h e ,  nagypecsétőr, igazság 
és istentisztelet ministere.“

OROSZORSZÁG.
Berlini lapok St. Petersburgból máj. 3káról 

ír ják , hogy a’ thrónörökös nagy hg. ki már 19ik 
évébe lépett, ’s az ország belsejét készül megláto
gatni, tudományi tanulmányait egészen elvégezte, 
’s a’ főpróbálatkor fény lő bizonyságát adá tudomá- 
ny os előhaladásának felséges szüléji e lő tt, kik tel
jes elégültségökben a’ tanítókat méltókig megjutal
mazták. Ilnsvétkor 22 generálőrnagy generálhely
tartóvá, S ezredes generálőrnaggyá léptetett-fel. 
A’ birodalmi tanács megerősítő Krasinsky lovas ge
nerált a’ grófi méltóságban, mellyet neki ’s utódai
nak, még franczia szolgálatban létekor 1811ben, 
Napoleon császár adott 1833 jan 8kán a’ birodal
mi tanács a’ lengyel ügyeknek külön osztályával 
szaporítatott, ’s ezen osztályban a’ többiekétől kü
lönböző rend állítatott-fel négy év re , mellyé most 
már lefolyván, apr. tjén költ cs. ukas ezen osz
tályt is a’ többiekben levő rend alá ve ti, hanem 
az ott megrostált tárgyak közűi csak azok adatnak 
a’ tanács köz gyűlése elibe, mellyek iránt legfen- 
sőbb parancs érkezik, a’ többiek a’ császár elibe 
terjesztetnek. Hahn báró titkos tanácsnok elnöksé
ge alatt biztosság állítatott-fel, melly a’ Kaukázus 
vidékének igazgatása eránti minden tervet a’ hely

színén vizsgáland-mcg. A’ pénzügyi minister külö
nös ösztönzéséből a’ közelebbi évek alatt néhány 
ügyes tisztviselők utaztak a’ Kaukázuson túli tarto
mányokban, azokat, nép, status, pénzügy és ipar 
tekintetéből ny'omosan megvizsgálandók, ’s egy
szersmind azzal is megbízatva, > hogy az igazgatási 
ágak javítása iránt terveket készítenének. Fárad
ságukat szép siker koszoruzta, ’s az összegyűjtött 
ethnographiai, statistikai, pénzügyi és ipari tárgya
kat közelebb négy kötetben kiadták; ez annyival 
fontosabb munka az orosz iiteraturában, mivel olly 
vidékről értekezik, melly magoknak az oroszok
nak is terra incognita volt. Az 1835 jul. 7ki sza
bályzat, miként az orosz egyetemtől, a’ kerüle
teikben levő gymnasiumok ’s oskolák igazgatása 
elvétetett, közelebb kihirdetett legfensőbb ukas ál
tal Dorpat egy etemére is kiterjesztetett; az egyete
meknél, lyceumoknál, gymnasiumoknál ’s kerü
leti oskoláknál volt gazdasági summák pedig egy 
közös tőkévé változtatva, a' köz oktatás ministe- 
riumának rendelkezése alá vettettek. — A’ varsói 
lengy el bank máj 6ká i közgyűlésben tette évi tu
dósítását. Az ülést Mórawski statustanácsnok, mint 
a' pénzügyi kormányi biztosság főigazgatójának 
helyettese, nyitotta-meg, mire a’ királyság főellen
őre, Grabovvski gr. felelt, ’s ezután a’ bank elnö
ke Lubowidzki statustanácsnok előadá az évi tudó
sítást, melly szerint a’ bank tavaly 3,769,120 ftot 
hozott-be a’kincstárnak. A’ statusadósságot enyész
tő biztosság ezt megjelenté a’ császárnak, ki a’ 
kincstár főigazgatóját ’s a’ bank tagjait elégültségé- 
ről értesítteté

GÖRÖGORSZÁG.
A’ görög kormány' hírlapja következő királyi 

rendeletet közli; „Otto, isten kegyelméből Görög
ország királya. Szándékunk ugyan országunk kü
lönféle részeit időről időre meglátogatni, hogy ren- 
deleteink teljesítéséről meggy őződhessünk ’s láthas
suk, nem gátoltatik-e a’ teljesítés, vagy tisztvi
selőink kötelességükben mindenütt lélekismerete- 
sen eljárnak-e, és hogy alattvalóink sérelmeit s 
panaszait önmagunk halljuk és rajtok segítsünk; 
de minthogy mindenütt jelen nem lehetünk, c.zél- 
szerűnek tartjuk statustanácsunk tagjai közül idő
ről időre derék, bizodalmas férfiakat\ mint bizto
sainkat, küldeni a" tartományokba. Ezeknek meg
bízatása az leend, hogy vizsgálják-meg, az igaz
gatás különféle ágaiban miképen teijesíttetika’ köz 
szolgálat, ’s a’ törvények és rendeletek mi módon 
tartatnak-meg. Hű jobbágyainkat értesíteni fogják 
atyai czélzatainkról, ’s az eleikbe adott panaszo
kat kihallgatandják. Az illető tiszhatóságok által 
minden sérelmet orvosoltatni fognak, a’ visszaélé
seket megszűntetik, és nekünk tudósítást tesznek

/
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mindenről, mit a’ meglátogatott tartományokban 
észrevették. Jelenleg MonarchidesA.es Botassis A. 
statustanácsnokinkat küldjük- ei, mint biztosia
kat, kiknek azon helyek tiszthatóságai, hova ők 
menni fognak, mindenről, a’ miről csak kíván
nak, tudósítást adjanak, mert ók a’ netalán ural
kodó szükségekre fordítják figyelmüket, ’s a’ mi 
lm alattvalóink jólétére szolgáló rendszabályokat 
jó akaratuk által megkönnyítik. Athene mart. 13- 
kán 1837. Otto.— Rudhart. Rizos. Schmalz. Man- 
solas. Kriesis. Lassanis.“

TÖRÖKORSZÁG.
Konstantinápol máj. 3kán. Apr. 28kán vala

mennyi itt levő vezérek és nagyméltóságok az édes 
vizek völgyébe mentek a1 suhannál, ki nem rég az 
ottani új Beharie kioskba költözött, elutazása előtt 
udvarlandók. O magassága e' nap pénteki könyör
gését a‘ musulmannok előtt különösen szent Ejub 
moscheebar» végezte. Apr 29kén reggeli 10 órakor 
indu!t-ki a’ suhan bcschiktaschi palotájából, ’s gá
lahajóján Bujuklimanba, Bujukderén túl,  evezett, 
hol a’ pompás Nusretie fregát v árakozott a’ fejede
lemre, őt Várnába viendő. Baltaliman előtt kiköt
tetett a' sultán, s meglátogatta az öreg Chosiew 
basa néhai seriaskert. A’ nagyúri harem Rujukde- 
reig , a" basák és nagyméhóságok Bnjuklimanig kí
sérték ő magasságát. A1 bosporus valamennyi ágyu- 
telepeinek dörgése között evezett-ei a' fregát, mcliy- 
nek főárboczán a’ nagyúri zászló lobogott, I. Fer
dinand és Mária Dorottya ausztriai gőzhajóktól kí
sértetve, a’ netalán rósz idő miatti nem haladha- 
tás esetére. Miután e’ jeles evező fregát eleinte egy 
óra alatt tíz tengeri ménfőidet elhaladt,’s mellette 
a’ gőzhajóknak erőködniök kellett, csakugyan oil}' 
szélcsend lón, hogy a" fregáíot a* gőzhajóknak kel
lett vontatni, mi az utat 30 órával rövidítő, ’s ő 
magassága más nap délutáni 2 órakor Várnába ér
kezett, az austriai gőzhajók kapitányainak ügyes
ségéről hízelgő kifejezésekkel nyilatkozott, ’s meg
érkezte után a’ kapudan-basát hozsájok kiildé elé- 
gültségének kijelentése v égett. I. Ferdinand és Ma
ria Dorottya gőzhajók Fewzi Ahmed basával máj. 
2kán visszajöttek.— A’ nagyúri csillagász, kiíneg- 
jóslotta, hogy ő magassága elutazásának napján dé
li szél fog fújni, ezért a’ Nischani-Iftihar-rend dísz- 
jeleivel ajándékoztatott-meg — A’ koz csend meg- 
liáborítása ellen tett lendőri szabályok között em
lítést érdemel azon kemény tilalom, miként a’fran
koknak Scutariban, Kadikiőiben és más törökök
től lakott helyeken tartózkodni nem szabad , Perát, 
Galatát, St. Dimitrit, Theraphiát és Bujukderétki
véve. A’ görögök husvétjekor (apr. 30kán ’s máj.

íjén) ámbár erre temérdek különféle állapotú ’s 
nemzető emberek szoktak mindenünnen összecső
dülni , legkissebb garázdaság sem történt,’s a rend
őrség nem vaía kéi.-telen közbelépni. — Revendus 
bey három-lófarkú basává neveztetett , ’s közelebb 
Diarbekirbe fog menni. — Múlt héten a’ nagyúr, se- 
riasker és más vezérek jelenlétében egy nagy brigg 
bocsátatott tengerre. — A’pestis a’ közelebbi napok 
alatt mind a’ fővárosban, mind a’ csatorna melléki 
falukon ismét növekedett, mit a’görög luisvét-ünnep- 
nek tulajdoníthatni; Smyrnában is föl}’vast pusztít.

S P A N Y O L O R S Z Á G /
Bayonneból máj. 3 káról ezt írják: Tolósai tu

dósítások szerint e város és Hernani között 22 
zászlóally, vagy is 16 ezer ember ál l ; hanem Zor- 
nozából, Durangóból ’s Florrióból ismét négy zász
lóally érkezett Tolosába, és így a’ hernanii vonalt 
26 zászlóally védelmezi. A’ carl isták igen nagy 
szákit látják az eleségnek, kivált a’ kenyérnek. A’ 
gabona szerfelett megdrágult. A’ cluistinók nem 
bocsátattak keresztül a’ franczia földön. Saragossai 
levelek valósítják Canta\ injának a’ cai listák által 
történt bevételét.

D. Carlos apr. 26kán Estellából illy proclama
tion bocsátott hadseregéhez: „Katonák, vitézség- 
tek már felülmúlta legmerészebb reményeimet. A’ 
csaták istene velünk van; harczol szent ügyünkért 
’s a‘ törvényszerű thrón és atyáink vallásának ellen
ségéveli küzdésünkben soha sem fog bennünket el
hagyni Katonák, nekem teljes bizodalmám van 
hozzátok, közöttetek vagyok, osztozandó a’ ti ve
szélyeitekben ’s halhatatlan dicsősségtekben, még 
egy erőkodés, ’s győzedeiem koszoruzandja fá- 
radozástokat. D. Sebastian, az én kedves unoka
öcsém, a’ ti vezéretek; ő győzedelemre fog tite
ket vezetni. Kövessétek őt azon bátorsággal, melly 
titeket a’1?itorlás nyomom védelmezőji ellenében 
mindig kitüntetett. Még egy hónap, és ti dia lalom- 
mal fogtok fővárosom kapnjín bemenni, hol most 
azok parancsolnak, kik népemet elcsábítják ’s té
velygésbe viszik. Katonák, én nem királyotok, 
hanem gyöngéd atyátok vagyok, kinek egész kí
vánsága az, hogy nektek állandó békét, ’s örök 
szerencsét szerezzen. Atyáim thróniáért csak az ok
ból harczolok én , hogy e’ jótéteményeket nektek 
megszerezhessem, és ha e’ thrón kötelességeinek 
teljesítésére ügyetlennek ismerném magamat, e’ pil
lanatban lemondanék róla.“ Fii, a’ király. 

NÉMETORSZÁG.
Kressensteini báró Kresz , Hamburgban ausz

triai cs. k. meghatalmazott minister, megbízó leve
lét máj. 3kán adta-át a’ senatusnak.

Kiadja K u i t s á r  A. — Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza sz.
Nyomtatja T r  a t t n e r -  K á r  o l y  i , Urak’ útezája 6 12 szám alatt.
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Figyelmeztetés
a’ f

HAZAI 'S KŰMÖIDI TTOésÍTASOK
i r á n t .

A ' pesti m edárd-vásár közelgetésével van szerencsém egész tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a1 rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottal! kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni; hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim’ számához alkalmazhassam a’ pél
dányok’ tetemes költséget kívánó nyomatását. A ’ félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új öntetíí betűkkel nyomatandó „ H azai 's Külföldi Tudósító-  
soknak,“ „ Haszfios Mulatságoknak“  és „Hirdetéseknek“  ára a’ jövő félesztendőben is — julius 
elejétől december végéig , — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 ; borítékban 9 ; 
postán pedig 10  v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutezai 498dik szám alatti há
zamban; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év’ májusában.

K u ltsá r  IstvánnáL

A’ s z e n t  B i b l i á n a k
legutolsó, v. VIdik Füzete is elhagyta a’ sajtót. Medárdi vagy Júniusi 
P e s t i  vásárkor az előfizetett példányok kiadattatnak. Az előfizetőket 
szerző' TT. Prédikátor Urak, terhes fáradozásaikért, ezennel is fogad- 
ják-el tartozó szíves köszönetünket. Pest, Május 15. 1837.

T ra ttn c r  és K árolyi\

J e l e n t é s .

Magyarország’ statistikai és geo- 
graphiai leírásának Htlifc kötete,

melly magában foglalja Árva, Bács, Bars, Esz
tergom, Honth, Liptó, Nógrád, N yitra, Pest, 
Pozson, Thurócz, Trencsén, Zólyom vármegye’, 
’s az ezekben fekvő minden királyi és mezővá
ros’, falu’, népes-puszta’ ismértetését — a’ saj
tót elhagyta, ’s Eggenberger és Heckenast pesti 
kÖnyvárosoknál 6 v. forintért megszerezhetni. 
Egyébiránt a’ t. Aláíró urakra nézve, a’ 680 
lap vastagsági! kötet’ ára továbbra is csak 5 for. 
m arad; csakhogy méltóztassanak példányaikat 
egyenesen Trattner-Károlyi köny vnyomtató-in- 
lézetéből vitetni e!, ’s ugyan itt az aláírást esz- 
kozlött t. u rak , ajándék példányaikat mind e’ 
második, mind a’ jövendő kötetekből nyilvános 
forró köszönetem mellett meg fogják kapni. Költ 
Pesten, máj. 12kén 1837.

Fényes Elek m. k. (3) 
Első fé lesztendő1837.

(1) Hirdetmény. \ y nagyméitóságn
magyar királyi udvari Kamara’ rendelése követ
kezésében Í0I3 ó észt» július 25kén az unghvári 
király i kamarai uradalomhoz tartozó követke
ző királyi haszonvételek, úgymint: az úgyneve
zett veres korcsma, Unghvár városa mellett, a’ 
fejér hajó czimzetii unghvári korcsma épületben 
lévő 4dik szám alatti bolt, továbbá a" szeszes 
italok’ méretése, és pálinka - házak Ánok, F . 
Domonya, Gerény , Hosszú - mező , H úszak, 
Hutta , Nagy Láaz , Nyeviczke, Ó-Kemencze, 
Rahoncza, Kosztrina, L yu tta , Ó - Sztuzsicza > 
Uj'Sztuzsicza, Verchovina és Bisztra helységek
ben, végre az uradalmi malmok Ó - Kemencze 
és KisBerezna helységében, folyó észt. novem
ber Ijétől kezdve számítandó egymásutáni há
rom esztendőre az unghvári királyi kamarai 
praefectusi hivatal’ irószobájában tartandó nyil
vános árverés utján a1 legtöbbet ígérőknek bér
be adatni fognak. Melly árverésre a’ bérleni 
szándékozók rendszerint megkívánt bánatpénz-
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zel ellátva megjelenni ezennel olly hozzátétellel 
hivatalosok, hogy a’ fennérdeklett malmok bér
leti árverésében israeliták a’ divatos rendsza
bálynál fogva részt nem vehetnek, s hogy az 
említett királyi kamarai uradalom részére nem 
kedvezően teendő ajánlatok’ esetében ugyan azon 
uradalom az illető haszonvételek bérletidejét 
csak egy esztendőre terjesztetni engedi, s hogy 
végre a’ bevégzett árverés után semminemű aján
lat sem íogadtatik-el. Költ Budán, máj. 17- 
kén 1837. O )

( i)  Bor, tehén és sertés-eladás.
Zalán, Somogy vármegyében Siófokhoz és az 
országúihoz két órányira, több száz akó erős és 
jó szamatu 183-áki sórseki bo r, 20 akótul 100 
akónként, —  hasonlókép számos szép fajú 
8ch\veiczi és fejér tehén , valamint sertések is 
minden órán eladandók. (3)

(1) Hirdetmény. j„n. mén 1837-
ben tettes Baranya vármegyében helyheztetett 
pécsváradi mezővárosában a’ pécsváradi kato- 
lika sz. egyházon szükséges javítások, licitatio ál
tal , teljesítés végett a' legolcsóbban dolgozandó- 
nak általengedtetni fognak.

A’ tervekben és költségek felszámításaiban 
mindennap Pécsváradon az uradalmi tiszttártói 
hivatalban béfekinteni lehet, mellyck szerint 
kőművesi munka 782 for. — átsi munka 20 
for. —  csercpesi 171 for. 24 kr. — asztalosi 
103 1 for — lakatosi 444 for, 54 kr. — üve- 
gesi 262 for. 4^ kr, v. ez. felmégyen, a’ felvá- 
lolni kívánkozó értelmes művészek folyó észt. 
junius lókén reggel 9 órakor ellátva a’ szokott 
lOQtól 10 íor. számítandó bánatpénzzel a’ pécs
váradi uradalmi tiszttartói hivatalában elvárat- 
tatnak.

A’ királyi Egyetemnek uradalmához tarto
zó, és tettes Baranya vármegyében helyhezte
tett Pécsvárad mezővárosában folyó észt. junius 
20kón a’ pécsváradi héti-vásárok jövedelminek 
beszedési joga árverés utján folyó észt. november 
l*ő napjától kezdve 3 egymásután következő 
esztendőre a’ felsőbb helybenhagyásának fentar- 
tása mellett bérbe adatni, fog.

A’ bélbe venni kívánók fol}ó észt, junius 
2ökán reggel 9 órakor Pécsváradra a’ tiszttartói 
hivatalba — ellátva a’ szokott 10 pcentualis 
bánatpénzzel — illendően hivatalosok.

A’ pécsváradi királyi Egyetemnek uradal
mában az uradalmi kékesdi kétkerekű felülcsa- 
pó vízi-malom a’ hozzá tartozó szántó és Í j

hold rétíölddel, folyó eszt.jnnius 26kán tartan
dó árverés utján egymásután következő három 
esztendőre folyó észt. november Isőtől kezdve 

felsőbb helybenhagyás mellett bérbe adandó 
lészen.

A’ bérleni szándékozók a’ fentnevezett na
pon Kékesd helységében a’ malom épületjénél 
reggel 9 órakor 10 pcenlualis bánatpénzzel feh 
készülve megjelenni kérettetnek.

Legrády Já n o s , 
Tiszttartó. (3)

(1) Juheladas. Héthelyi H u n y a d y
grófok fölügyelő hivatala részéről nyilvánittatik, 
hogy ts ns Somogy vármegyében kebelezett si- 
mongáti uradalomban Kaposvártól 3 órányira 
’s Iháros-Berénytől ugyanannyi távolságra fekvő 
simongáti pusztai majorban a’ tarányi törzsök- 
nyájból 60 darab öreg és toklyó hágókos, ’s 60 
darab törzsökanya, végre 100 darab a’ sári ma
jorból származott kos tetszés szerint gyapjustól, 
vagy a’ nélkül megbatározott áron , az ottani 
tiszttartói hivatal által szabad kézből eladó. — 
Költ Kéthelyen, május Okán 1837. (3)

(2) Haszonbérlési hirdetmény.
Szabad Nyíregyháza városa választott Közön
sége részéről közhírré tétetik; hogy a’ város 
korcsmáltatási joga, nevezetesen két vendégfo
gadó, kávéházzal, serház ser- és pálinkafőzés
sel, mulató epres kert, elegendő vendégszobák
kal ellátott hasznos és kellemetes sóstói fördő, 
minden belső és külső öszvesen 16 korcsmák  ̂
— továbbá a’ heti és 1 országos vásárok, — 
és 27 keringőre való belső és külső malmok, 
együtt vagy részenként is, az e' föl; ó esztendő- 
beli Szent-íVlihály napjától számítandó 3 eszten
dőre, a’ közelébbi július I7kén helyben a’ vá
rosházánál tartandó árverés utján haszonbérbe 
fognak kiadatni. Bánatpénz fejeben két ezer 
pengő frtok kész pénzben vagy rendes status 
kötelezvényben lesznek előre leteendők;— izrae
liták az árveréshez nem bocsájtatnak, — a’ kia
dás feltételei addig is megtekinthetők a’ jegyzői 
hivatalnál. Költ Nyíregyházán az 1837dik esz
tendőben május 3kán tartattott választott közön- 
ségi ,gy ülésben. (3)

(2) Részjószág haszonbérlése.
T. Zabol eh vármegyében Nádudvar mezőváro
sában , melly Pesttől Debreczenbe és Erdélj he 
vezető országutb.in fekszik, és Debreczenhea 
tig) an 2, N. Váradhoz és Miskoírzhoz 4 stáczio,
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D évaványai Halassy Ferencz túl a’ Tiszai ke
rületbeli táblabirájának részjószága 4088 hold 
allodiális földből álló , úgy hozzá tartozó job
bágyokkal mintegy 8 0 , szőlőkkel és egyéb 
apertinentiákkal, valamint ott lévő fundus in- 
structussal, úgymint több mint kétezer neme
sített juh-nyájjal, gulya, ménessel, mangalicza- 
nyájjal, 8 czug- ökörrel és 1 igás ló - czuggal , 
mind ezeknek teleltetésére megkivántató gazda
ságbeli épületekkel, major-kerttel kővel kerít
ve , falusi lakással, melly épületek cserép fedél 
alatt vágynak , hat esztendőre jövő Sz. Mihály 
naptól kezdve haszonbérbe kiadandó, szekerek
kel, ekékkel, és minden gazdaságbeli eszközök
kel együtt; bővebben lehet értekezni akár De» 
breczenbc, akár Nádudvarra utasítandó levél 
által._________________________ ( i )

(2) Haszonbérlet. A’ mltgos szek
szárdi alapítványi uradalom részéről közhírré 
tétetik, hogy a’ Szekszárd mezővárosában min
den héten kétszer szerdán és szombaton tartatni 
szokott hetivásárok jövedelme e’ folyó észt. jú 
nius hónap 17kén Szekszárdon az uradalmi tisz
ti kanczelláriában tartandó nyilvánságos licitatio 
utján a’ legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog ki
adatni.

Melly Jicitafióra a’ bérleni szándékozók 
ezennel meghivatnak. Költ Szekszárdon, május 
16kán 1837. (3)

(2) Haszonvételek bérlése. Ts
Veszprém vármegyeben kebelezett V Berényi 
uradalomhoz tartozandó némelly földesúri ha
szonvételek folyó 1837dik esztendei junius hónap 
26kán Kenésén, a’ tiszttartói irószobában, reg
geli 9 órakor tartandó árverés utján, három egy
másután következő esztendőre bérbe ki fog adat
n i , úgymint; Kenésén a’ vendégfogadó, V.Be
rényi halászat különösen, kenesei és B. F. ka- 
jári halászat magányosan, az akarattyai vendég- 
fogadó , menyekéi pusztán két kerekű malom, 
mellynek egyike deszka - metsző, másik liszt- 
őrlő , és ugyan Menyekén a’ bormérés. A’ ki
nek a’ kibérléshez kedve van , szokott bánat
pénzzel felkészülve, a’ kitett időre és helyen je 
lenese magát. (2)

(3) Hirdetmény. nagyméitóságu
magyar királyi udvari Kamara’ rendeléséből köz
hírré téte tik ; hogy a’ diósgyőri királyi koronái 
uradalomhoz tartozó Mezőkövesd városában lé
vő mészárszék és pálinka-ház, ugy szinte az 
ottani bolt lakházzal r éyüít folyó évi május hó

nap 2Gdik napján Miskolczon a’ pracfectorális 
épületben tartandó nyilvános árverés utján szin
te a1 folyó esztendei november lső napjától 6 
és illetőleg 3 esztendőre kibérlendők. — A’ bér
leni kívánóknak magokat elégséges bánatpénzzel 
ellátni kelletik. Költ Budán, május 13dikán 
1837.___________________________________ (3)

(3) Hirde Í6S . A1 csákovai kerületi 
örökalapitványi uradalmak igazgatói hivatal ál
tal közhírré té te tik , hogy Csákóvá és Nagy- 
Köveres uradalmak részéről folyó évi Pünkösd 
hava 31kén Temesváron kül Józsefvárosában az 
uradalmi épületben szokott délelőtti órákon tar
tandó nyilvános árverési utón eladatni fognak; 
és pedig íisztabuza 7405 pozs. m., kétszeres bu- 
za 9304 pozs. m ., zab 19147 pozs. m ., kuko- 
ricza szemben 9719 pozsonyi mérő. A’ venni 
kívánók elegendő bánatpénzzel ellátva ezennel 
meghivattatnak. Költ Csákován, Pünkösdhó 5- 
kén 1837.__________________ *__________ - (3)

(2j Hirdetmény, a ’ pesti királyi
magyar Egyetemhez tartozó D. földvári uradalom 
részéről közhírré téte tik , hogy folyó esztendő 
junius hónapnak 19dik napján ugyan Földvár 
mezővárosában levő uradalmi kanczelláriában 
tartandó árverés utján a’ kéri vendégfogadó, a ’ 
tulajdon bor és pálinka mérés joggal (jussal), és 
ahoz tartozó mészárszékkel I838dik észt. május 
hónapnak első napjától fogva 3 egymásután kö
vetkező esztendőre, ugy nemkülönben ugyan 
azon fent kijelelt napon és helyen a1 kömlődi 
vendégfogadó, szinte tulajdon bor és pálinka
mérés joggal (jussal),és hozzá tartozó mészárszék
kel l83Sdik észt. május hónapnak lső napjától 
kezdve 3 egymásután következő esztendőre a’ 
legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fognak adatni. 
A’ kibérleni kívánók az elsőre 80 for 12 kr. 
pengőben, az utóbbira pedig 62 for. 12 kr. 
pengő bánatpénzzel ellátva, hivatalosok,— ugy 
szintén a’ fent nevezett napon és helyen tar
tandó árverés által a’ nagy vendégfogadó mellett 
lévő uradalmi bolt, folyó esztendő julius hónap
nak lső naptól kezdve 5 egymásután követke
ző esztendőre és IC hónapra bérbe ki fog adat
ni. Költ D. Földváron, május 13kán 1837. (3)

(3) Serliáz’ haszonbérbe adása.
A’ nagyméitóságu magyar kir udvari Kamara’ 
rendeléséből közhírül adatik, hogy a’ Bács vár
megyében Apafin  kamarai mezővárosban lévő 
Kamarához tartozó nagy seríőzd ház, melly az 
apatini kamarai uradalomban 16, és a’ szántó-
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vaiban 8 , Összesen 24 helységekben méreti a* 
se rt, folyó észt. november lső napján kezdődő 
hat egymásután következő esztendőre a’ legtöb
bet ígérőnek haszonbérbe fog adatni, ’s az e’ 
végett tartandó árverés Zomborban a’ kamarai 
igazgatóság’ épületében folyó észt. junius’ 30kán 
reggeli tíz órára van kitűzve.

A’ haszonbérlést óhajtók, kik ezen árve
résnél 1000 ezüst forintnyi bánatpénzzel felké
szülve megjelenni ne terheltessenek, előre meg
nézhetik a’ haszonbérlés’ feltételeit a’ nevezett 
kamarai igazgatóságnál, és a’ serfőző házhoz tar
tozó épületeket, a’ telek’ kiterjedését, ’s a’ meg- 
kivántató eszközöket a’ hely’ színén megvizs
gálhatják.

Kik hogy addig is tudják magokat mihez 
tartan i, közzé tétetik , hogy ezen serfőző ház 
áll: egyemeletü serfőző-, és külön pálinkaége
tő - épületből, a’ serfőzéshez és pálinkaége
téshez megkivántató minden eszközökkel 
együtt, egy ser-kezelő pinczéből, egy fel
ső ’s egy alsó malátaszűrüből (M alztenne), 
maláta - pergelőbői (M alzdörre) és maláta- 
prézselőből, egy lakhelyből a’ serfőzőlegé
nyek’ számára, az első emeleten egy 4 szobából 
és tágas konyhából álló lakhelyből, az eddigi 
számvevő számára egy komlóskamarából, és egy 
padlásból, mellyben 3500 pozsonyi mérő malá
ta vagy árpa elfér.

A’ pálinkaégető melléképület á ll: a’ serfő
zőmester’ 3 szobából s egy konyhából álló lakás
ból, pinczéből ’s fáskamarából, egy istállóból 
a’ serfóző’ marhái számára, továbbá a’ pálinka- 
égetéshez kivántató épületből, mellyben meg
fér 5 üst, de benne jelenleg csak 3 van, és egy 
padlásból, mellyben elfér 3500 pozs. mérő árpa.

A’ meüéktidvarban van egy malátadaráló 
malom ökrökkel vagy lovakkal hajtható, egy 
2 szobából ’s konyhából álló lakhely a’ bodnár’ 
és ökrész’ számára, egy 52 hízó ökörnek való 
istálló, egy serfésól, és 200 öl tűzifát magába 
foglalható térhely ’s végre egy konyhakert.

A’ serfőző marháinak külön legelő van ki
mutatva a’ közel fekvő erdőben. Költ Budán, 
máj. 3kán 1837. (3)

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságn
magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből ezennel 
közhírré tétetik, hogy a’ Sáros vármegyében 
fekvő Sóvaron találkozó romlott aerarialis épü
letek, nevezetesen a’ sóellenőri és az inspecto- 
EVkíusi tettnek lakásainak helyre állítása, 1837dik 
esztendő május hónap 29dik napján a’ Sóváron

tartandó nyilvános árverés utján a’ kevesebbet 
kérő építőmestereknek általadatni fog.

A’ válalkozni kívánók tehát a’ fentebb érin
tett napon és helyen tartandó árverésre a’ szűk- 
séges 5 pcenti bánatpénzzel ellátva, a’ melly 
mintegy 250 frtokat pengőben teszen, ezennel 
meghivatnak.

Egyébiránt pedig tartoznak az ezen árve
résben részt venni knánók vagyonuknak jókar- 
bani létéről ’s becsületességök iránt az illető ha
tóságtól bizonyság levelet előmutatni. Költ Bu
dán , máj. 8kán 1837. (3)

(2) Néhai B ereg szá sz i P á l
n a k s a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunké 
nak következő7 két nevezetes mun
kája:

Über die Aelinlichkeit der hun-  

garischen Sprache m it den mor
genländischen 9 nebst einer E n t- 
Wickelung der N a tu r 9 und man
cher hishero unbekannten E igen
schaften derselben. L e ip zig  1796. 
(214 lap n egyedretb cn)  es

Versuch einer magyarischen  
Sprachlehre 9 m it einiger H in
sicht a u f  die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen. 
E rlangen  1797. ^288 lap nyol- 
czadr eiben.)

Megszerezhetők a’ H a za i ’s 
K ü lfö ld i Tudósítások’ szerkesztő  
hiva ta lánál zöldkert (Kohiba- 
cher ) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára 1 forint 24 kr. az 
utóbbinak 1 for, pengő pénzben.
Cémfolyamat: Becs, máj. 2okán: 5 petes stafuskoteJez. 

1 05 /,; 4 petes ; 3 petes 7544; I82(kliki status 
köles. 218; 183-1 diki 57044; 2 , petes bécsvárosi ban
kóköt. 66; bankrészvény 13.834*

Gubojiaár: Pesten, máj. 23kán, váitógarasban: Tiszfa- 
buza 934—76 | ; kétszeres 661—60; rozs 514—454» 
árpa46|; z a b 3 4 |—28; kukoricza734—534; köles 734*

K assai lotteria: máj. 20kó. : 43. ö*?. 8- 72. 88*
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T U D Ó S Í T Á S O K .
4 3 . szám . P e s t e n  szom baton Pünkó'sdhó 27kén 1 8 3 7 .
M agyarország és Erdély (gr. Vaj' titkos tanácsos; báró Geriic/.y József generál-őrnagy ’s más kinevezések; temetési egyesü le t; fens. 
Nádorunk kikocsizik; gyógysavó in tézet; hajó-siiliedés; új könyvek; ’sa t.) Nagybritannia (parlamenli ülések; a ’ B m dett elválasztatá- 
sák megelőzött és követett környiilméuyek ; Harro M arring ; iady M organ; Sejti öde:-D cvrien t Londonban; ’sat.) F< ancziaoi szag (kam a
rai ülések ; kir. rendelet; bomboni örökség; politikai foglyok szabadon bocsátása; vasutak szorgalm azása; hírek a’ bnffariki laborból; 

’sa t.) Olaszország. Portugálba (cortes-ű lések; ’sat.) Spanyolország ícataloniai zendülések; hadi h írek ; ’sa t.) Németország

M AG Y A RO RSZA G  cs ÉR D ÉLY .
Ó es. ’s apóst. kir. Felsége május Sdiki leg

felsőbb határozatában Mélt. II a u I i k G y ö r g y  
czímzetes püspök , udv. tanácsos ’s referendárius 
urat zágrábi megyés püspökké nevezni kegyelme
sen méltóztatott. Agram. Zeit.

0  cs. k. Felsége május’ Sdiki legfelsőbb hatá
rozatában Máramaros vmegye’ főispányát Gróf 
Y a y  A b r a h á m  urat, dij elengedés mellett, tit
kos tanácsossá nevezni kegyelmesen méltóztatott.

O cs k. Felsége a’ Cl. számú Rukavina gya
log-ezred eddigi ezredesét Báró G e r l i c z y  J ó 
z s e f  urat generál-őrnaggyá nevezni méltóztatott.

Ő cs. kir. Felsége Lassovszky Ferencz, kap- 
niki rétegmestert, moldovai ideiglenes bányamérő
vé; Jakubianszky János, aranyidkai műintéző hi
vatal első ellenőrét, ugyanott vegy-vizsgálóvá; 
Schluga Ferencz b. moszteniczi hámorügyelőt, mit- 
elvaldi kohmesterré: ’s helyébe Moszteniczre há- 
norügyelővé, Anion Károly, tisolezi vasbánya- 
dlenőrt i végre Bräustädt Lajos, nyugalmazott rho- 
jiczi plébgyár-gondviselőt, tisolezi vasbánya-ellen- 
>rré, nevezni méltóztatott.

A’ nagyin, magyar királyi Helytartó-tanács, 
volt confributionaüs számvevőjének Dömötör Ist
vánnak nyngalinaztatása által mpgüresiilt számve- 
mségre Vnéltóztatott folyó pünkösd havának 23ik 
lapján t’<ík. ínancsi Ebeczky Imre urat, mint ed- 
igleni számtanácsnokot és több ts ns vmegyék 
íhlabírájáu, a’ Felség’ és Hon’ dolgaiban bebizo- 
yífott jeles érdemeinél fogva kegyesen előmoz- 
lítani.

Fenséges Nádorunk, szerencsés felgyógyulta 
tán, f május 21dikén kocsizott-ki először; ’s a’ 
ét főváros lakosaiban édes örömet gerjesztett Ó 
'euségének szemlélhetése.

A’ pesti első betegápoló ’s egyszersmind te- 
letési egyesület, melly m. észt. apr. Isőtől fogva 
mnkás, ’s irószobáját a’ Retek-utczában 1217 sz. 
atti ház lső emeletében ta rtja , az eddigi alapító 
rsaságöt, minden változhatlannl maradandó jógá
in ’s kölcsönös kötelezésiben megerősítvén, f. e 
nius utolján bezárottnak hirdeti. Hogy azonban 
E lső Félesztendő.

e’ hasznos egyesület áldásiban más belépni kívánok 
is részesülhessenek, folyvást vétetnek-fel uj tagok 
is , azon megjegyzéssel, hogy az évnegyedenkint 
eredetileg kiszabott járadékot, újabb osztályzás 
szerint, 10— 50ik évig, fizetendő bizonyos men
nyiséggel pótolják. Minden új tag , belépte után 
azonnal, minden jogában részesül az előbbi társa
ságnak , t. i betegség esetében önválasztotta orvos
sal ’s gyógyszerekkel. az egyesületi pénztár költsé
gén, el fog láttatni, halála után pedig rokonai lOOpgő 
frtot nyerendnek temetési költségül. Év utolján 
minden tag nyomtatott ivén értesíttetik az egyesü
let pénztára mibenlétéről.

K o l o z s v á r t  t május I7kén. A’ tegnapi na. 
pon tartá szabad királyi Kolozsvár városa közön
sége , a’ több mint 30 esztendők óta tartó azon tö- 
rekedésének megért gyümölcse innepét; hogy egy 
katona lakházat (kaszárnyát) építhessen, és abba 
a’ katonaságot beszállíthassa, de a’ sok különbféle és 
minden felől közbe tett akadályok miatt mind addig 
hozzá nem foghatott; a’ míg dicsőségesen uralkodott 
felséges fejedelmünk kegyelméből austriai és kir. fő- 
herczeg estei F e r d i n a n d  ő fensége országunk 
javára királyi teljes hatalmú személyesnek ISSíik 
májusban Kolozsvárra nem rendeltetett A’ ki szo
kott előre való látása és mindent tudni kívánó vá
gyánál fogva csak hamar által értvén ez ezen vá
rosban rég építni óhajtott kaszárnya állapotját, és 
annak akadályait, azokat teljes hatalmánál fogva 
csak hamar úgy elenyésztette , hogy már azon esz
tendői június hónapjában az építéshez hozzá is fo
gatott és azt mostanig, három esztendők a la tt, az 
ő kir. főherczegsége legfelsőbb ügyelete mellett, az 
országos építtető főhívátal igazgatója méltóságos 
B ü r g e r  Ferencz, és Kolozsvár városának már 
három éveken fő és király bírósági hivatalait di
cséretesen elviselt idősb P a t a k i  Mihály fáradha
tatlan szorgalmú ügyeletek alatt annyira bevégez- 
te tíe , hogy abba a’ b. W a t l e t  ezeredbeli kato- 
naságnák 732 személyből álló osztálya a’ tegnapi 
napon reggeli 9 órakor, a’ kedvetlen esős időt nem 
tekintve számtalan sokaságnak kísérete melleit, a' 
nagy piaczról kiindulva tábori muzsika szó mellett 
beköltözött. A’ midőn az egé.sz osztály a’ kaszárnya
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épülete eleibe frontba megállóit, az elébb említett 
egyik építtető főbiztos P a t a k i  Mihály több taná
csosok és a1 választott polgárság tagjai kísérete mel
le tt, a’ front eleibe állván brigadéros generál mél- 
tóságos Z a h n  és óbester Ko f f i  e r urakhoz ’s a’ 
katonaság tiszt uraihoz német nyelven egy kurta 
hangos beszédet tartott, mellyben előadta a’ városi 
közönségnek az napi örömét, és hogy ezt egyedül 
estei F e r d i n a n d  ő kir. főherczegségének kö
szönhetik, a’ kihez tartozó háládatosságból, ’s az 
ő kir. herczegsége neve örök emlékezetére ezen 
kaszárnyát az ő kir. főherczegsége kegyes engedel- 
mével: estei F e r d i n a n d  kaszárnyájának fogják 
nevezni. Jelentette ez alkalommal, hogy a' kolozs
vári nemes tanács és választott polgári közönség 
a’ maga tulajdonából nem csak a’ beköltözendő ka
tonaságnak, hanem Kolozsvárit garnisonban levő 
egész granatiros és Károly Ferdinand czredekbeli és 
1230 számból álló katonaságnak fél font húsra és 
fél kupa borra 370 rftokat tevén egybe, azt a’ 
mltgos brigadéros generál úrnak a’ kiosztás végett 
által ad ta ; ez úttal több polgárok és a’ kereskedők 
közt némellyek 40 kőműveseknek és 62 napszámo
soknak is illő áldomásra valót adtak. Ajánlotta egy 
úttal és kérte a’ katonaságnak a’ polgársággal min
dég leendő barátságos egyetértését, és csupán azon 
egy czélra a’ felséges fejedelem szolgálatja, a’ ha
za boldogsága és a' város javára való törekedést. 
Ezen beszédre a’ mltgos generál úr is megismervén 
ezen városi közönségnek a’ katonasághoz több ver
sen megbizonyított szíves hajlandóságát, a’ mosta
nit is és ezen kaszárnyának építését különösen meg
köszönte, és azzal a’ 6 compániákból álló osztály 
rendre az ú j , valójában igen szépen jó móddal 
épü lt, és a’ jobb ’s erősen és szépen készült búto
rokkal ágyteplekkel felruházott kaszárnyába a’ ka
tonaságnak nagy hangos vivát kiáltásai közt be
költözött, mellyben két kapitány urak és négy 
hadnagyok laknak a’ 732 köz legényekkel együtt.

K e c s k e m é t  május’ 16. Ma temette-el a’ 
kecskeméti ref. ekklézsia érdemeihez illő tisztesség
tétellel kedves hazafiját n. t. idősb Kádas Imre urat, 
a' nagy harsányi ref. gyülekezet hív lelkipásztorát, 
a’ felső baranyai egyház-vidék főesperestjét, — ki 
a’ pesti egyházi közgyűlésről itt lakó kedvesei lá
togatására jővén , agyvelő gyúladásban meghalt 
élete 71dik esztendejében. Béke hamvainak!

Hazánk’ fáradhatlan szorgalmú tudósa főtiszt. 
F e  j é r  G y ö r g y  úr ismét következő kötettel sza
porító alapos tudománnyal ’s nagy olvasottsággal 
teljes munkáinak számát: C o d e x  D i p l o m a t i- 
e a s  H u n g á r i á é  E c c l e s i a s t i c u s  et C i v i -  
I i s. Studio et Opera Georgii Fejér Bibliothecarii 
Regii. Tomi VII. Volumen IV. Supplementäre. Ac-

cesserunt Dissertationes de Rebus Hungáriáé vefe- 
ris. Budáé, typis reg. Scient. Universitatis Ungari- 
cae. 1837.

Trattner Károlyinál közelébb következő érde
kes munka jelent-meg: V i l á g o s í t ó  és r e n d 
s z e r e s  e l ő a d á s a  az  1836diki Ú r b é r i  T ö r 
v é n y e k n e k .  Az ügyvédi vizsgálatra készülők’ 
és tanítványi számára készítette S á r  v á r y  F e 
r e  ne z,  hites ügyvéd, a’ losonczi ev. ref. lyceum- 
ban a’ hazai törvény’ tanítója, t. ns Nográd vár
megye’ táblabírája.

Pozsonynál két hajó, melly Grassalkovics hg. 
bútoraival vala terhelve, a’ hid-hajóhoz ütődvén, 
egyik elsüljedt a’ másik mindenestül szerencsésen 
megtartatott. Ember nem veszté éltét; az elsüljed! 
hajón volt holminek nagyobb része is kihalászta- 
tott a’ Dunából.

P e s t .  Bindocci Antal, sienai születésű olasz 
ügyvéd, ’s nagy hírű rögtön-verselő e’ napokban 
Hazánk’ két fővárosában improvisálgatott, — mi 
igen természetes, anyanyelvén ’s így kevesektől 
értetve. — A’ hangversenyek egymást érik nálunk; 
de épen az okból, mert igen gyakoriak, nagy szá
mú sokaságot ritkán csődítnek-egybe. — Rappo her- 
cules mától fogva naponként adja a’ „hétválasztó“ 
teremében csudálatra méltó mutatványait; mellye- 
ket különös érdeküekké teszen a’ magyar táncz, 
mellyel az említett művész 7—8 esztendős fia ’s 
leánykája e’ végre gazdagon készített igen csinos 
magyar öltözetben jár-el. Maga már ez , Rappo’je
les művészi ügyessége mellett, ’s a’ pompás díszít- 
vény valóban megérdemlik, hogy vásárra gyüle
kező hazánkfiai ez, Európában most magának első 
helyet kivívott hercules’ színhelyét meglátogassák.

G y ó g y - s a v ó  i n t é z e t  B u dá n .  A május 
7kén nyomtatva kiadott hirdetmény szerint S z u -  
h á n y i dr. egyesülve K r a u s s Károly úrral Bu
dán a’svábhegyen, közel a’ kúthoz, egy telket vá
sárlóit, ’s azt gyógy-savó intézetté alakitá, hol 
egyszersmind 10 szoba van készen vendégek szá
mára. A’ szomszédságban fekvő ’s nyári lakások
kal felkészült házakon kívül két fogadó is van kö
zel, hol az e’ nyáron által savóitalt használni aka
ró betegek szállást vehetnek. Mellfájásban, tüdő
gyengeségben, hosszas köhögésben, tüdő ’s egyéb 
sorvadásban, szorulásokban szenvedők kedvező fo
ganattal használhatják a’ savóitalt, ’s a’ nevezett 
intézetnek Buda legregényesb ’s egészségesb vidé
kén fekvése is sokat tehet az említett betegek ja
vulására; minél fogva e’ jótékony vállalatot nem 
lehet eléggé ajánlani az érdeklett közönség figyel
mébe. Honmüv.

NAGYBRIT ANNIA.
Az alsó ház máj. lOki ülésében Duncombe ét



másodszori olvasását sürgette azon bilinek, mellyct 
6 hozott-be a’ parlamenti reform-törvény azon zá
radékainak megerőtlenítésére, meliyek szerint a’ 
választó addig nem élhet választási jogával, inig be 
nem bizonyítja, hogy az adót mind a’stains mind 
a’ szegények pénztárába lefizette. Russell I. a’ kor
mány nevében e1 bilit másodszor hat hónap múl
va olvasni, az az elvetni, javaslá, mi 47 szózat
tal 31 ellen elfogadtatott. A’ radikálisok igen bo- 
szankodnak, hogy a' ministerium ismét a’ toryk- 
kal fogott kezet ellenek, ’s ezért Duncombe úr 
éles szavakkal njilatkozott Russel I. ellen.

A’ felső ház máj. 11 ki ülésében Duncanon 1. 
javaslatából a’ fogházi fenj iték javítása eránti bili 
harmadszor olvastatott ’s elfogadtatott. West meat 
marquis irlandi protestánsoktól egy kérelmet adott- 
elő az iránt, hogy a’ maynoothi katholikus papne
velő oskola állapotja, hol Irland papi izgatóji for- 
máltatnak, vizsgáltassák-meg; a’ kérelem a’ ház 
asztalára tétetett.— Az alsó ház biztosságban tov ább 
rostálgatta az irlandi szegén) ség bilijét.

Még máj. 12kén is csak a’ westminsteri vá
lasztás volt a’ legnagyobb érdekű politikai tárgy. 
Miután a’ főtiszt a’ szószéken kijelentette, hogy sir 
Francis Burdett törvényesen választatott Westmin
ster parlamenti képviselőjének, sir Francis megkö
szönte válaszíójinak isméti elválasztatását, nagy 
szenv edéllyel kelv én - ki O’ Connell ellen, ’s őt 
pohos koldusnak, a’ britt birodalom pestisének ne
vezvén. Leader úr is köszönetét tőn választódnak, 
’s megbukását a’ gazdag tor) k ijesztéseinek , és an
nak tulajdonító, bogy Burdett személyes barátai 
Ígéretüket meg nem tartották, ’s a’ szabadelmiiek 
dőkészülctekct nem tettek. „Egynek a’ kettő kö
zti 1, mondá, igaznak kell lennie; vagy sir Fr.Rur- 
dett változott-m eg, nolia ezt tagadja, és én sze
rencsét kívánok a’ toryknak erejök szaporodásá
hoz, hogy a’ ki jobb napjaiban legbőszültc bb el
lenségük volt, most liezzájok ment-ót; ba pedig 
lir Fr. Burdett, mint állítja, meg nem változott, 
jgv a’ toryknak kellett változniok (kaczaj) és ez 
setben szerencsét kívánok Anglia népének a’ sza- 
íadelmüség nagy előmeneteléhez, melly-szintchi- 
letlen! — már a’ vén toryk fejébe ’s szív ébe is ta- 
ált utat.“ A’ Times „sok más g) őzedelmek mo- 
olygó ’s termékeny annyának“  mondja a’ west- 
ninsteri győzedelmct. A’ radikálisok azonban re- 
rréllik, hogy jövő parlamenti választáskor jeleltjö- 
et bizonyosan elválasztatják. — Sir Fr. Burdett a’ 
zószéket elhagyván, választó biztosságának tere
iébe, egy vendéglőbe m ent, hol borostyánnal 
kesített kocsi ’s hangász-kar várakozott rá; innen 
' parlamenti házhoz kísérték választóji. Az alsó 
«  együtt ült* Sir Fr. Burdett * szokott könyörgés.

után, Sandon lordal és sir Sinclairrel, megjelent 
a’ sorompónál, mankójin az asztalhoz biczegett, ’s 
az oppositiói padokon végetlen örömrivaj harso
gott. De alig ért az asztalhoz sir Fr. Burdett, ’s 
Huddersfield új követe is, Ellice ú r, megjelent 
Baines és Lambton urakkal, mi a’ ministeri oldalt 
még nagyobb, a’ tor)kát elnémító Örömkiáltásra 
fakasztó. Miután e‘ két tag esküjét letette, ’s az 
elnöknek bemutattatott, Ellice úr a’ ministeri pa
dokon foglalt helyet, sir Francis pedig az opposi- 
tiához sántikált, Stanley pártja közzé ült, s nem 
sokára elhagyó a’ teremet. Ilume úr ezután a’ Yi- 
xen ügyéről tudakozódott, Palmerston 1 feleié, 
hogy még sem adhat felvilágosítást, de a’ kivánt 
papirosok elóterjcszthctését már rövid idő múlva 
remélli.

Az iratairól és viszontagságairól ismeretes 
Harro Harring, ki ezelőtt a’ lengyel hadseregnél 
szolgált, ’s néhány év óta Angliában élt, máj. l i 
ke reggelén London mellett a’ Hampstead-pusztán, 
egy lengyel tiszttel párv iadalra kelt pisztollyal, ’s 
m eglövetett; tüstént kórházba vitetett ugyan, de 
az orvosok halálosnak nyilatkoztatták a’ sebet. El
lenfele azonnal gőzhajóra ül t , ’s Boulogneba uta
zott. Harring, a' Globe szerint, 40 évii, feleséges, 
és számos famíliát hagy maga után.

Londonban egy Correggiót talállak-fel, egy 
Magdolnát fél életnagyságban, melfyet a’ Specta
tor mivészet csudájának fest, mellynél ama mes
ternek a’ britt nemzeti képtárban levő híres mívci 
alábbvalók. E ’ képet bizonyos Atherstone úr zsib
vásáron néhány guinecn vette-meg, — London, 
Edinburg, Liverpool ’s más városokban, a’ né
metországiakhoz hasonló művészeti egyesületek ál- 
lottak-fel.

Egy angol utazó, ki utazási napkönyvét ép
pen most adta-ki, a’ német nőszemélyeknek azzal 
teszi bókolatát, hogy lábaik olly ocsmányak, hogy 
ő sokáig azt hitte, talán csizmákat viselnének ha- 
risnyájik alatt.

Minél közelebb jött a’ vestminsteri követvá- 
Jasztás napja, a’ pártok annál inkább űzték külön
féle ármányaikat. Leader párthívei máj. 8kán hat 
embert járattak az utczákon, hármat rendes öltö
zetben illy felírással: „Sir Francis Burdett a’ mint 
volt;“  hármat pedig kifordított köntösben, illy 
felírással: „Sir Francis Burdett a’ mint van.“ 
Francis Bnrdett barátai szinte tizenöt embert küld
tek az utczákra kék szalagokkal ’s vadászkürtök
kel. O’ Connell úr körlevélben szóllílá-fel a’ vest
minsteri választókat Leader úr gyáméi írására: „JiajV 
úgy mondá, Westminster büszkeségénél® ’s Anglia* 
dicsőségének ! (így neveztetett Burdett )) Jaj Mami 
jöv endőjének r ha a’ tory oligarchiúűos? $á*t»fe Et»-
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(lett e’ csatában győzedelmes lenne!“ Burdett ba
rátai, «sőt ezeknek feleségeik is , sorra járták a’ 
mesterembereket, azzal fenyegetőzvén, hogy Bur
dett nem fog velők dolgoztatni, ha rá nem adják 
szavukat, a1 dissenterek előtt pedig atheistánakfes
tették Leader urat. Végre máj. lOkén, a’ válasz
tás napján, temérdek sokaság gyűlt a1 Convent- 
garden piaczra ; Wood úr sir Francis Burdettet ne
vező jeleknek, mire iszonyú lárma keletkezett, 
melly csattogó kaczajjá változott, a’ mint a’ soka
ság közűi valaki felkiálta: „csitt, hangyák!“ T. 
Jervis úr Leader urat hozá javaslatba, mi dörgő 
tetszés kiáltással fogadtatott. Burdett úr a’ szószé
ken előadá politikai hitvallását, miközben Leader 
biztossága szobájának ablakára egy kifordított ka
bát akasztatott- ki az egész sokaság nagy ka- 
c zaj ára. Miután Leader úr is beszélt, kéz feleme
léssel megtörtént a’ szavazás, ’s Leader úi mellett 
nagy többség mutatkozott. A’ poll, azaz szavazat
számolás , más nap kezdetett-el; mellynek ei edmé- 
nyit már közlöttük.

A’ király lady Morgan könyviróné részére 
1000 fti stg. évjövedelmet rendelt. — Schrőrler- 
Devrient asszony Hamburgból Londonba érke
zett, az olasz dal - színházban vendég - szerepeket 
adandó.

FRANCZIAORSZÁG.
A' pairkamara máj. 13ki ülésében a’ belgák 

királynéjának ki házasítása volt napi renden. Du- 
bouchage úr szerencsét kívánt a’ ministereknek, 
hogy a’ rég óhajtott amncstiát megadták, melly a’ 
király élete elleni borzasztó merészleteknek gátat 
vetend; azt azonban sajnálja, hogy a’ kegyelem 
a’ makaccságban elmarasztalttakra ki néni terjesz
tetett. A’ fenforgó törvényjavaslatra nézve említé, 
hogy a'júliusi revolutiókor respublikái intézvények 
igértettek ; a’ magános uradalmak elegendők vol
nának a’ belgák királynéjának kiházasítására. Fré- 
ville úr a’ kamara kötelességének nyifatkoztatá, 
a király által 1832 jul. 28kán kötött egyezésben 
megegyezni. Dreux Brézé marquis csudálkozék, 
hogy azon egyezést öt év múltával akarják telje
síteni. E’ haladék onnan van, hogy a’ belga kor
ín innyal a’ franczia expeditio költségei eránt, melly 
Leopold királyt thronján megtartá, kezdett alkudo
zásokkor ezen adósság leíizetettnek tekintetek. Mó
lé gróf: Az alkudozás most is foly Belgiummal, ‘s 
a’ kérdés csak az, ki a’ valódi adós, Belgium-e, 
vagy Holland. Dreuz Brézé marquis: Ha az úr azt 
hiszi, hogy a’ hollandi király e’ követelést kifizeti, 
ús:y sokáig várhat. A’ törvényjavaslat 91 szózattal 
18 ellen elfogadtatott.

A’ Moniteur e’ tudósítást közli a’ királyhoz:

„Sire! Felséged nagylelkűsége polgári viszálkodá- 
sainknak legutolsó nyomát is el akarta törleni. Hét 
év előtt intézvényeink fentartására ’s a’ törvények 
védelmére alapított thrónjáról bizonyságit adta a’ 
feledésnek és megbocsátásnak ; de St. Germain F 
Auxerrois bezárt ajtai még visszaemlékeztetnek ar
r a ,  mit Felséged eltörleni szándékozik. Paris egyik 
kerülete főegyházától megfosztva már nem marad
hat. Van szerencsém Felségednek javaslani annak 
elhatározását, hogy St. Germain F Auxerrois egy
háza haladék nélkül visszaadassék az istentisztelet
nek. Mély tisztelettel maradok. B a r t  he.“ — Jó
váhagyatott Parisban máj. I2dikén 1837. L a j o s  
F i l e p .  A’ király által: B a r t h  e.

A’ Quotidienne közelebb jelenté, hogy a’ ki
rály , negyedik fijára, Aumale hgre szállott Bour
bon féle örökségből, mellynek jövedelme 2 millió 
fr. öt év óta 600 francnál többet nem adott ügye- 
fogyottak gyamolítására. Ezen állítást a’ képen iga- 
zítja-meg Boréi de Brétizel ú r , az érintett Örökség 
igazgatója, hogy Bourbon hg. halála óta 62,760fr. 
fizettetett különféle jótékony czélokra, és hogy «zen 
örökség mostani tiszta jövedelme, a’ terheket le
vonván, nem 2 millió, hanem csak 200,000 franc.

A’ Moniteur szerint mindenütt, bol Mecklen
burg Helena bgasszony keresztülutazni fog, meg- 
parancsoltatott, hogy királynéhoz illő tisztelettel 
fogadtassák ő k. magassága; a’ nemzeti őiség és 
rendes katonaság sort álljon. Fontainebleautól egész 
a’ tuileriákig fognak a’ nemzeti őrök és rendes se
regek sort állani.

A’ Gazette mondja, bogy X Károly ministe
rei is visszanyerték szabadságukat az amnestia ál
ta l, mert ha valólag nem is, de törvény szerint 
még fogságban vannak, ’s szabadságukról kétség 
nem lehet. — Herbert nevű megszökött politikai bű
nöst a’ vak eset tévé részesévé az amnestiának. 
Ugyanis nehány órával ’elébb, mint a’ rendelet a’ 
Moniteurben megjelent, paris melletti rejtekhelyé
ben elfogatott, ’s mint fogságban levőre rá is kiter
jedt a’ megkegyelmezés. —  Meuniernek annya és 
nagybáttya máj. 8kán este adák tudtára az amne
stia által megváltoztatott büntetését, mi őt mélyen 
megillető, ’s kinyilatkoztatá, hogy Angliába fog- 
utazni.

Gregoire püspök a’ franczia akadémiának 1000 
fr. hagyott jutalomdíjul a’ kérdés megfejtéséért: 
a’ nemzetek miért tesznek gyorsabb előlépéseket a’ 
tudományokban és felvilágosodásban, mint a’ tett- 
legi morálban. — Algírban, némelly lapok szerint, 
a’ régi aegyptusi intézethez hasonló afrikai intéze
tet szándékoznak felállítani.

Ooullensban egy megyei tanácsnok olvasta-fel 
a1 foglyok előtt, kik 52en valának, a’ máj. 8ki
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rendeletet. A’ lyoni foglyok Lyonnak la Guillotié- 
re nevű külvárosát jelelték-ki tartózkodásuk helyé
ül. Öt vagy hat jurái megítélt személy engedelmet 
nyert a*1 Parisba menetelre; a’ többi Paris körül vá- 
lasztá lakhelyét. Az angol Dr. Beaumont nem akar
ta megnevezni tartózkodása helyét, ’s következő 
éjjel postakocsin Calaisba vitetett, honnan Angliá
ba fog küldetni. Baune, Lagrange és Albert Doul- 
lensban maradtak szabadon. Sok Amiensbe és Ar- 
rasbautazott. Caussidiéres fijával együtt, Desvoirs, 
Prévost Parisba mentek. Ciairvauxban maga a1 fó- 
ispány is jelen volt a’ foglyok szabadon bocsátásá
nál , egy a* minister által küldött fogházi felügye
lővel. Angersbe máj. llk é n  érkezett Parisból egy 
fogházi felügyelő és rendőri biztos, ’s a’ főispán
nyal értekezvén, a1 főügyvédtől kisértetve, Fou- 
tevraultba mentek, az ottani foglyokat szabadon 
bocsátandók.

A’ franczia kormány élénk igyekezetét, mi
ként Francziaországot vasutakkal ellátni szándéko
zik , bizonyítja nem csak a1 minap öt vasút eránt 
előterjesztett törvényjavaslat, hanem Salvandy úr
nak a’ követkamara közelebbi ülésében tett azon 
jelentéseis, hogy nehány nap múlva még több javas
latok is fognak elóadatni. Francziaország a’ vasutakra 
nézve Belgium példáját kezdi követni.

Az alig. Zeitungnak Algírban a’ franczia had
seregnél le\ő levelezője kovekező tudósításokat ír
ja : Buffariki tábor, apr. 27kén. Abd-el-Kader lo
vasságával Medcahba nyomult, ’s a“ gazdagabb 
mórokat mind elfogta, hogy váltságpénzt zsarolhas- 
son-ki tőlük. Mondják, Belidát is szándéka meg
látogatni. Nehány lovasai már e’ város vidékén 
száguldoznák, honnan táborunk csak 4 órányira 
fekszik. E’ hírre Buffarikban 7—8000 ember gyűj- 
tetett-össze; ma a’ kormányzó is megérkezett, Ra- 
patel, Bro , Perregaux és Negrier generálokkal, ’s 
ágyú dörgéssel és hadi muzsikával fogadtatott. So
ha egész életemben nem láttam meglepőbb tábort 
a’ buífarikinál.— Apr. 2Skán. Damrémont generál 
mintegy 5000 emberrel Belida felé szemlélődött. 
E ’ várostól fél órányira, a’ második kerítés megett, 
nehány száz ellenséges arab vétetett-észrc. A’ be- 
lidai hachem elikbe küldetett, ki sokáig vonogató- 
EOtt, kezével nyakára mutogatván annak jeléül, 
hogy feje veszélyben forgand; végre csakugyan el
indult , ’s a’ hadschutok golyókkal köszönték ő t , 
mellyek szerencsére nem találták. Nehány’ pillana
tig beszélgetvén az ellenséges törzsökökkel, egy 
kis, görbedt, hófehér szakállu marabut, a’ belidai 
kadi és más előkelő lakosok kíséretében, vissza
tért. Damrémont general megszorítá kezeit a’ kül
dötteknek, kik azon kérdésre, ha Abd-el-Kader vi- 
dékökön van-e, kitérőleg feleltek ; esedeztek, hogy

városukba ne mennének, mert a’ hadschutok és 
kabylok elszánták magukat az ellenállásra; szeren
csétlen helyzetüket megfontolni kérék, mert két el
lenséges párt között neutralitásban nem maradhat
ván, kéntelenek valának a’ hegyi lakosokkal tar
tani, minthogy7 a’ francziák őket védelmezni nem 
akarták a’ bosszuállás ellen. A’ kormányzó sze
mökre lobbantá kétértelműségüket, kinyilatkoztat
ván, hogy Belidát tüstént elfoglalni elhatározott 
szándéka. E’ közben egy elfogó eset történt. A’ ma
rabut kísérőji közül egy ifjú arab a’ spahik sorá
ban attyára ism ert; fiúi gyöngédséggel borult kar
jai közé, ’s édesdeden beszélgettek együtt a’ kül
döttek visszatértéig; ekkor apa és fija, mint ellen
ség, elvált egymástól. Beszélgetés alatt 3—400 lé
pésnyire állottak a’ hadschutok és kabylok; egy 
büszke, parancsoló viseletű arab tünt-ki közölök, 
ki hihetőleg főjök vala, ’s gyakran beszélt a’ töb • 
biekkel. A’ küldötség visszatérvén, lövés történt, 
’s a’ golyó a’ főtiszti kar feje felett süvőtött-e!; 
erre elkezdődött a' tüzelés, majd ágyúk nyomultak 
előre, 's nehány durranás inegszalasztá az ellensé
get. — Duerai tábor máj. 3kán. Apr. 29kén reg
geli 3 órakor európai dob ’s trombita harsogott 
Afrikának e’ legszebb síkján. Megindult a’ különfé
le fajú, ’s a’ romai carnevalnál is tarkább ’s ábrán
dosabb öltözetű hadsereg; előlment az óriás terme
tű Marey ezredes, csillogó basa-köntösben, a’ spa- 
hikkal. 8 órakor új Belida omladozott falainál ál
lottunk. E’ szép ’s termékeny síkságon a’ hadsereg 
sokszor mellig érő mezei virágok között gázolt. Az 
ellenség Belida megé az Atlas halmaira vonult,hon
nan Bro és Negrier generálok osztály ai és a’ zua- 
vok által, kik,  mint könnyű gyalogok, a’ hegy i 
háborúban mindig előljárnak, elkergettetett. 12 
órakor már a’ zuavok győzedelmi tüzei ’s a* há
rom színű zászló lobogtak a’ kivívott halmokon. 
Belidából ismét küldötség jött a’ táborba, ’s meg- 
vallá, hogy Abd-el-Kader Mcdeahban volt, lovag
jai ezelőtt két nappal elvitték az adót a’ sultan ré
szére. Damrémont generál keményben megdorgálta 
őket kétszinűségokért ; 1 órakor, a’ főtiszti kartól 
és az algieri nemzeti őrség egy csapatjától kísértet
ve , Belidába ment; a’ tisztek nem bocsátattak-be, 
a’ polgári rangnak közül is csak kevesen. A’ kül
ső kerítéstől Belida még fél órányira fekszik, 's az 
út gyönyörű mór kertek, narancs, czitron, gránát 
és füge fák között vezet Murait és Stürler nápoli 
tisztek állíták, hogy Belida vidéke Nápol és Sici
lia legszebb vidékeit is felülmúlja. A' város silány’, 
romladozott, alacsony házakból áll, 4—5000 la
kosa van; a’ férfiak házaik előtt mogorva egyked
vűséggel nézték a’ főtiszti kar keresztülmenetelét 
Belida megett az Uad-Sidi-el-Kcbir folyam, a’ vá-
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rost körülfolyván, zuhatagot form ál, mellynél egy 
óráig mulatott a' kormányzó, ’s ez alatta’ kabylok 
folyvást lövöldöztek az Atlas magas csúcsairól, a’ 
halmokon tanyázó zuavokra. A’ francziák közűi 14 
legény lett csatára alkalmatlan, a’ zuavok egyik 
kapitánya halálos sebet kapott. Az Atlas halmairól 
a’ leggyönyörűbb kilátás esik Meíidschad síkjára. 
A1 mérnökök több rajzolatokat teltek védbástyák 
felállítására. Belida elfoglalása igen nehéz a’ közel 
fekvő hegyek m iatt, azonban ez végképen megha- 
tároztatott. Damrémont generál máj. Íjén a’ lovas
sággal Coleab kis mór városba ment, hol barátsá
gosanfogadtatott, ’s a’ moschceba vezettetett; máj. 
2 kán visszatért Algierba , ’s Belida elfoglalásának 
tervét a* hadminister elibe terjeszteni szándékozik.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ Giornale del regno delie due Sicilie apr. 

2 Okán a’ siciliai király és marokkói sultan által kö
tött egyezést közöl, miként az 1782ki kereskedé
si ’s barátsági egyezés ölökre megerősítetetik olly 
módon, hogy a’ siciliai alattvalók és hajók Marok
kóban éppen ólly jogokkal éljenek, mint más ba
rátságos hatalmak alattvalóji; ha mindazáltal a’há
ború kikerülhetetlen lenne, egyik status a’ másik
nak ez eránti szándékát hat hónappal elébb tarto
zik megjelenteni.

P O R T U G Á L IA  A .
A’ cortes apr. 29ki ülésében Feio követ egy 

esetet hoza-elő, miként egy vadász csapat tisztje, 
a’ guardai tiszthatóság által felszóllítatván, a’ nél
kül hogy a’ kerületi tiszthatóságnak jelentést tett 
volna, különféle falukban több személyeket elfo
gott, kik mint rablók jelentettek-be, 's veréssel 
kénszcrítelte társaik kivallására; illy nyolez foglyot 
Trapeoso falunál agyon lövetett; egy asszony saját 
férjét árulta-el mint rablót, ki hasonlóképen pus
ka végire került; egy fogoly ártatlannak állíttatott 
a’ tiszt e lő tt, de ő azt feleié, hogy ennek neve is 
a’ jegyzékben v an , ’s meg kell halnia; egyik áldo
zatnak lányát is elvitte, ’s nehány nap magánál tart
ván , más tisztnek adta-át, hova lett a’ szegény lány, 
nem tudn i; e’ felelt a’ foglyok házaiból drágaságo
kat is vitt-el, — ’s ez esetről Feio úr felvilágosí
tást kért a’ kormánytól. Macario de Castro úr meg- 
jegyzé, hogy e’ baj már régi; a’ septemberi revo- 
lutio után nehány hónapig csend uralkodott, de tél
ben ismét elkezdődtek a’ zavarok, részint a’ bírói 
illetőség, részint a’ jury miatt, melly a’ fenyegeté
sektől félvén, a’ vétkeseket felmentette, ’s a’ ka
tonaság aztán meggyilkolta a’ foglyokat, hogy bun
te» len ne maradjanak. A’ belső minister csak an- 
n jit felelt, hogy a’ kormánynak sem physikai ha* 
tabnn, sem módja nincs azt megerősíteni, kivált

-  (

most, midőn a’ hadsereg nagy része Spanyolország
ban van , ’s ez okon á’ tiszthatóságokat sem von
hatja feleletre a1 rend fentartásaért. Viclorino úr 
előadván előterjesztvényét Serra de Estrella lako
sainak, kik hasonlag náluk elkövetett kegyetlensé
gekről panaszkodnak, és segítségért esedeznek, így 
kiálta-fel: „Szegény nép ! kihez folyamadói, kitől 
kérsz könyörületet i Mindenki óhajt rajtad segíteni, 
de a’ szomorú állapot folyvást ta r t , és mi ennek 
az o k a i“ (A’ törvények! hangzék több oldalról.) 
Cabral úr: Nem a’ törvények, hanem azoknak vég
rehajtója A1 rend visszaállítására annál egyébb esz
köz nincs, hogy a* halálos Ítélet ne csak kimondás- 
sék , hanem végre is hajtassék. A' belső minister 
erre pénz nem tétével válaszolván, Cabral úr vi- 
szonzá, hogy valakit akasztófára kötni nem kerül 
pénzbe. A’ baj, úgy mond az igazságminister, sem 
a’ törvényekből, sem végrehajtásukból, hanem a’ 
szerencsétlen állapotból ered , melly ben az ország 
már a’septemberi revolutio előtt volt. Ez előtt ne
hány nappal 62 bűnös küldetett Afrikába, nehány 
ismét fog küldetni, ’s a’ halálos büntetések is vég
re fognak hajtatni.

Madridi máj. 6 ki tudósítás szerint a’ lissaboni 
ministerium olly szorult állapotban van, hogy7 kén- 
telen leend a’ D. Pedro chartájához ragaszkodó 
férfiaknak helyt adni. A’ túlságos szabadclmii párt 
mind Lissabonban, mind a’ tartomány okban elvesz
tette hitelét. A’ fegyvertári seregcsapatok is nyug
talankodni kezdettek.

Lissabonból apr. 29kéről ezt írják : Hír szár
nyal, hogy7 a’ kormány Angliában 2 millió font ster
ling költsönt eszközlött volna-ki 49 petre, mellyért 
Madeira szigetet kötötte-Ie zálogul 1 2  évre. E 
szerint a’ kormány7 egy millió fontot sem kap egé
szen , és mivel a’ hijány ennél nagy obb, egy áral
jában semmit sem segít a’ költsön; hanem a’ kor
mány tovább állhat-fen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridi máj. Isői levelek szerint Latour-Mau- 

bourg g r ., franczia követ, Parisba, innen pedig a’ 
py7reriausi fürdőkbe szándékozott utazni. Dumcsnil, 
a* franczia segédsereg ezredese, a’ madridi kor
mánnyal alkudozást kezdett ezen sereg szaporítása 
iránt. A’ bayonnei Phare ellenben azt állítja, hogy 
e’ sereg legfeljebb aug. Ijeig egészen el fog oszla- 
n i.— A’ cortes máj. Iji ülésében, a’ hónaponként 
történni szokott elnök-választáskor, Heros úr, a1 
kormány jeleltje nyert legtöbb szózatot, t. i. S ie t, 
az oppositio jeleltjére Domenreh úrra csak 6 6  adta 
szózatát; alelnöknek Fernandez los Rios úr válasz
tatott.

St. Sebastianból máj. 6 kán írják , hogy az
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aguirrei álláspontot egy carlista osztály el akarta 
foglalni, de tetemesen megveretett. Harispe gene
rá l, a' christino generálok kérésére, 1 millió 500ezer 
puska-töltést adott. — Bayonnei máj. lOki levél 
szerint Espartero generál máj. 9kén S. Sebastian- 
ba érkezett.

Madridból máj. 3dikán így írnak: A’ hirlelt 
Aguado-féle költsön nem vala egyéb Aguado és 
Mendizabal fortélyánál, ki ez által kész pénzhez 
akart ju tn i, ’s czélját el is érte, mert egészen bizo
nyosnak állítván, hogy Aguado úrral költsön iránt 
egyezést kötend, némelly itteni tőkepénzesek előre 
költsönöztek neki. Most azonban Parisból halljuk , 
hogy Aguado úr semmit sem akar tudni e’ dolog
ról, sőt a’ franczia kormány megtiltó új spanyol 
költsönnek a’ párisi börsére vitelét, míg a’ régi 
adósságok kamatjai kifizetve nem lesznek. Roth
schild házzal a’ kényeső bányák iránt kötött egye
zésről még tudósítást nem tőn a’ biztosság; de miu
tán e’ ház és a’ pénzügyi minister között viszálko- 
dások történtek, a’ minister aligha hajlandó nem 
leend rajta igaztalanságot követni-el. Palmerston 
lordra, azért hogy a’ parlamentben kegyetlenség
gel ’s vérszomjal vádolta a’ spanyol nemzetet, va
lamennyi madridi lapok felbőszültek. A’ mérsékleti 
Eco de la Razon többek között így szól: „Palmer
ston I. nem látta , hogy spanyol nők gyermekeiket 
eladták volna; de Santander lakosai tanúji annak, 
hogy az angolnák 18 reálért adták-cl magokéit. 44 
(Ez megtörtént dolog. Angol katonák feleségei egy 
palaczk borért adták-el gyermekeiket a’ papok
nak.) Találkozott azonban olly spanyol is , ki a’ 
Patrióta lapban , Palmerston 1. szavait nem csak 
mentegeti, hanem a’ kegyetlenséget úgy adja-elő, 
mint a’ spanyol Charakter erényét. És e' férfi, 
Augustin Arguelles. — A' franczia követ házasod
ni megyen Parisba, ’s távolléte alatt Drouyn de 
Lhuys úr titoknok fogja vinni a’ követségi ügye
ket. Az északi seregtől olly tudósítás érkezett, hogy 
Espartero generál Pamplonától Irunig had vonalt 
akar felállítani, melly által a’ carlisták egészen el
záratnának a’ franczia határoktól-

Madridi máj. 6 ki levél szerint az angol segéd
sereg biztosa, Llanos úr, más nap két millió reál
lal fogott elindulni S. Sebastianba, hova még két 
millió küldetik, a’ segédseregnek jun. lOkén leen
dő kifizetésére. E’ pénzt az Aguado féle költsön- 
höz bizó itteni házak adták, miután a’ Rothschild 
ház ügyvivője költsönözni nem akart. Máj. 3 kán 
»írnok érkezett a’ párisi követtől, ki igen nagy 
>énz szűkiben van. Espartero general panaszt tőn 
l’ királynénak a’ felől, hogy a’ spanyol katonák, 
:ik Bilbaót felmentették, jutalmat nem kaptak, 
iolott az angol tisztek a’ hernanii megveretés után

mind rendekkel díszesítettek. Oraa generál jelen« 
lé ,  hogy a’ carlisták a’ Cantaviejában kezükre ke
rült ágyúkkal S. Mateo és Benicarlo helyeket ostro
molják, hanem ő segítségükre siet. Nogueras ge
nerál beteg, sem pénze sem serege, és így Canta- 
vieját nem foglalhatja-vissza.

S. Sebastianba máj. 6kán ismét öt zászlóally 
érkezett, ’s Ferrolból még egy zászlóally, Gijon- 
ból pedig egy ezred váratik.

Solsonáról nem tudni bizonyost. Máj. 8 ki le
vél szerint Tristany máj. lsőjén Niubo és Aspiroz 
ezredeseket |megverte; Niubo fijával együtt elesett. 
Máj. 2 kán Meer báró főkapitány Royoval csatázott, 
minek következésében Tristany Solsonából kitaka
rodott , ’s a’ christinók bementek e’ városba, de 
a’ carlistáktól körülvétettek. — Chelva elfoglalásá
ból nagy lármát ütöttek a1 christinók, pedig ahoz 
fegyvercsattanás nélkül juto ttak , mert a’ carlisták 
kitakarodván, betegeknél egyebet nem hagytak 
benne.

Az onyatei Gaceta máj. 7kén D. Sebastian ti- 
toknokának több tudósításait közli a’ guipuzcoai Jia- 
di munkálatokról. Mindegyik tudósítás jelenti, hogy 
a’ szökevények naponként szaporodnak. — A’ por
tugál! segédsereg, melly 7 zászlóallyból, 3 század
ból , 2  ágyútelepből és számos genietestből áll, máj. 
ljéu Yittoriába érkezett, 3 spanyol zászlóallyal 
együtt az Ebro melléki hadvonalt fedezendő.

A’ cortes máj. 4 ’s 5diki üléseiben a’ számadá
si biztosság tudósítása vitattatott nagy tűzzel, és a’ 
karzatoknak olly zajgása között, hogy azoknak ki
üríttetésével többször fenyegetőzött az elnök. Az 
oppositio keményen megtámadta a’ ministeriumot, 
különösen Mendizabalt, ki Calatrava úrral együtt 
ellenszegült a’ biztosság javaslatainak, mellyek 1 0 1  
szózattal 6*2 ellen félre is vettettek.

Barcelonai máj. 6 ki lapok bővebb tudósításom 
kát közlenek az ottani lázadásról. A’ mozgás Reus- 
ban, egy 25 ezer lakossal biró városban kezdődött, 
Solsonának a’ carlisták által történt bevétele m iatt 
D. Francisco Bellera, a' tartomány költségén kiál
lított egyik szabadcsapatnak parancsnoka tűzte-ki 
a’ lázadás zászlóját, ’s innen apr. 26kán Tarrago- 
nába ment, de az ottani parancsnok , Ayerbe gene
ral által, a’ nemzeti őrség tisztjei részére nyilat
kozván, be nem bocsáttatott. Bellera apr. 28kaig 
Tarragona falai alatt veszteglett, ’s e’ nap, nem 
tudni mi okon, Tarragona lakosai is hozzá pártol
tak , ’s Barcelona felé indultak. Itt a’ hasonló érzel
mű párt csak jeladásra várakozott. Máj. Íjén már 
procJamatiókban szállította *fel a’ népet Tarragona 
példájának utánzására és Meer báró, ap estatutore
al szolgai párthive és az aristokraták kegyencze
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jármának lerázására. Pezsgés azonban csak máj. 3ka 
estéjén a’Rambla nevű sétatéren mutatkozott. Meer 
báró nehány nappal elébb Solsona segítségére ment, 
a’ törvények tekintetét tehát Parrenoés Pastors ge
neráloknak és Púig kormányzónak kellett fentarta- 
niok. Mjy. 4kén reggeli 6  órakor a’ zendiilők , gyá- 
molítatva a’ nemzeti őrség egy részétől, elfoglal
ták a’ tanácsházat, a’ törvényszéki palotát, és az 
ó várost; házak, egyházak bezárattak, minden ne
mű katonaság, a’ híven maradt nemzeti őrökkel 
együtt, Atarazanas várba gyűlt, hova nehány csa- 
pat*angol tengeri katona is szállhatott; a’ várra 
nyíló, úgynevezett új utczán Iáncsások, spanyol 
tengeri katonák, nemzeti őrök két ágyúval ’s égő 
kanócczal állottak. Tizedfél órakor a’ lázadók mint
egy 300an, musika-szóval indultak Atarazanas vár 
felé; az új utczában: éljen a’ szabadság! éljen Ií. 
Isabella ! kiáltással köszöntötték a’ seregcsapatokat, 
mdlyek azt viszonozták. A’ színház-piacznn paran- 
csolá nekik a’ kormányzó, hogy takarodjanak-el; 
de a’ lázadók erre puskalövéssel feleltek, ’s a’ kor
mányzó is tűzet adatott; a’ láncsások és gyalogság 
bayonnetei visszaverték a’ zcndülő csoportot. Par- 
reno general azonnal ostromállapotba tette a’ várost, 
’s a’ lázadás középpontját támadtatta-meg. Egész 
nap folyt a’ tüzelés; hanem reggel az ostromlovak 
vezérei már eltűntek, ’s őket cserben hagyták; így 
vége Ion az ellenállásnak, a’ tanácsház elfoglalta
to tt, ’s a’ csend visszaállítatott. A’ ludas személyek 
közül több mint száz utazott-el tüstént Valenciába. 
Máj. Gkán kihirdettetett Barcelonában, hogy Tar- 
ragonában is visszatolás támadt, ’s a’ ikormányi 
tiszthatóság visszahelj eztetett Egy hírlap ellenben 
írja , hogy egész Catalonia lázadásban van, miPuy- 
cerda katonai kormányzójához intézett hivatalos tu
dósítás által is valósíttatik, melly szerint a’ moz
gást a tengerparton Themp-Oliánától egész Torto- 
saig ’s Mojonig, valamennyi város pártolta, bizto
sok küldettek Agramóntba, ott középponti kor
mányt alkotandók, melly a’ tartomány független
ségének alapjait megvitassa ’s megalapítsa. A’ fel- 
zendült párt egyezőleg elismert vezérei D Pio Ma- 
tâ , rpusi földes úr , D. Jose Zulueta Barcelonából 
és u . Modesto Púig, Figueras néhai kormányzója, 
kik Reusban máj. 3kán kiadott proclamatiójokban 
a’ respublikát kiáltották-ki.

Espartero generál máj. 9kén délutáni 4 órakor 
érkezett S. Sebastianba; még most is beteges, de 
nem annyira, hogy lóra nem ülhetne. S. Sebastian- 
ban van a’ kilencz ezernyi királyi őrség is, melly 
maga és a’ 40nél több ágyúból álló pattantyúság elég 
volna eldöntő sikert eszközleni. A’ parancsnoksá

gok elosztásából, a’ mint az a’ főtiszti karnál tudva 
v an , Evans generál kimaradt.

Pcrpignanból máj. 12kén e’ tudósításokat irák 
Parisba : „Barcelonában máj. 9dikén tökéletesen 
helyreállítatott a’ csehd. Handaro, a’ Catalan volt 
szerkesztője ’s a’ lázadás vezére, elfogatott és két 
társával együtt halálra Ítéltetett.“ Bay otínei máj. 1 2 ki 
levél szerint D. Sebastian infant mij. 11 kén Her- 
naniból 16 zászlóallyal indiilt-el, hihetőleg az Ebro 
felé. Espartero e’ nap megszemlélte az egész had- 
vonalt, ’s katonáit buzdította. A’ carlisták Herna- 
nit alkalmasint odahagyják a’ megtámadás előtt.

Madridi máj. 5ki levél szerint Qraa generál
nak megparancsoltatott, hogy Cjntavieját akármi
be kerüljön is vissza foglalja, és az árulásában ré
szesült lakosokkal szorosan bánjék. — Perpignan- 
ból máj. 9kéről telegraphi üzenet érkezett Parisba, 
melly szerint Barcelonában, máj. 4kén britt ten
geri katonaság szállítatott-ki ’ágyúkkal. Máj. Gkán 
ismét zavargások várattak. Máj. 9kén Figueras jött 
forrásba.

NÉMETORSZÁG.
Karlsruhebe máj. 4kén tudósítás érkezett, 

miként Oldenburg nagyhgének Caeciíia svéd k. hg- 
asszonytól született második fija, Miklós Fridiik 
August, apr. 30ká;i meghalálozott, mi annál mé
lyebb gyászba borítá nagyiig ’s nagyhgné ő k. ma
gasságukat, mivel I835ben első szülött íijoktól is 
meg fosztattak.

Müncheni máj, lOki tudósítás szerint Armans- 
perg gr. miután a’ királynál udvarlott Eck nevű 
falusi jószágába utazott, ’s a’ csehországi fürdőkbe, 
onnan pedig Olaszországba szándékozik menni, ’s 
ott huzamosan mulatni. Polignac l»g Brüssel ben be
tegség által visszatartóztatván, még ekkorig nem 
érkezhetett Münchenbe.

J. Lowthcr angol kóbor, ki most Hamburg 
fenyitekházában ü l, ’s e’ büntetés kitöltése után 
még bitófához is ki fog állíttatni, egy csalárd ban
da tagja, melly a’ fővárosokat választotta ravasz
ságainak színhelyévé. Aglae D npré, kit nejének 
adott-ki ’shasónlag megcsalt, párisi fehérruha-árus- 
n é , és igerí szép ’s szeretetve méltó. Hamburgból 
mások jótékonysága által Londonba jutván, innen 
irá, hogy Lowther, elutazásakor egy bank-billetet 
adott neki , annyának Parisba küldendőt, ki ezért 
talán még most is fogságban iil, mert mikor kiad
ni akarta, hamisnak ismertetett. Tovább czímzete- 
ket is adott neki londoni barátaihoz, kik majd 
pénzel segítségére lennének, de Dupré ezek közűi 
egyre sem akadhatott.

Kiadja Kult sár A. — Szerkezted G álv á c s y. Zöldkertutcza 4 9 ^  sz.
Nyomtatja T r  a t t n e r  - K á  r o l y  i , Urak' útezája 6 12  szám alatt.
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Figyelmeztetés
a’

HAZAI S HtlFÖIDI TUDÓSÍTÁSOK
i r á n t .

A ’ pesti medárd-vásáx közelgetésével van szerencse'm egcsz tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a’ rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni 5 hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim’ számához alkalmazhassam a’ pél
dányok1 tetemes költséget kívánó nyomatását. A 1 félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új őntetű betűkkel nyomatandó „ H azai ’s Külföldi Tudósítá
s o k n a k „ Hasznos Mulatságoknak“  és „Hirdetéseknek“ ára a’ jövő félesztendőben is — julius 
elejétől december végéig, —  Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 85 borítékban 9 ;  
postán pedig 10  v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutezai 498dik szám alatti há
zamban 5 egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év1 májusában.

K ultsár Istvánné.

A’ S z e n t  B i b l i á n a k
legutolsó, v. VIdik Füzete is elhagyta a’ sajtót. Medárdi vagy Júniusi 
P e s t i  vásárkor az előfizetett példányok kiadattatnak. Az előfizetőket 
szerző TT. Prédikátor Urak, terhes fáradozásaikért, ezennel is fogad- 
ják-el tartozó szíves köszönetünket. Pest, Május 15. 1837.

T ra ttn c r  es K áro ly i.

líö n y v -jc te ifité» .
A1 viselt dolgoknak legbiztosabb tanúságai 

az Oklevelek. Ezek1 fáklyájánál tűnnek ki a1 
nemzeti szabadságok, ősi szokások, honi érdé* 
mek, dicsó tettek, nemzetségi szármozások; ’s 
mindazok, mellyektól függ a‘ népeknek’s nagy 
embereknek becse, és emlékezete. Azoknak 
gyűjteménye nélkül más előkelt nemzetektől 
igen hátra hagya tunk, ’s történeteink, igazaink 
iránt bizonyosságra szert nem tehettek volna. 
Oklevéli-Gy új temén> ünk azért nemzeti díszünk» 
Megjelent annak harmincz egyedik, a1 hetedik
nek negyedik pótoléki kötete is. A’ nagyérde
mű résztvevők azt elfogadni ne terheltessenek. 
Harmincz Ívnyi, ’s árra harmincz garas ezüst
ben. Fejér G yörgy  m. k.

Szerző. (3 )

(1) Eladó íeingdomi o r g o n a .
Alulirttnak lakhelyén , Terézia-város, hajós ut-

Eht) felesztendd. 1837.

csajában 1144 sz. a. eladás végett felállítva ta
láltaik  egy 6 registerü egy kissé kijátszott tern- 
ploniheii orgona, melly kötendő egyezés mellett 
azonnal atadathatik Alulirt kész lenne ezen or
gonát határidőnként! fizetés mellett is átengedni.

SchiUinger V incié , 
orgonaesináló Pesten. (2)

Tudományos jelentés.
Világoshó és rendszeres előadás» 
az 1836'likl úrbéri Törvényeknek.
Legközelebb az ügyvédi vizsgálatra készülők ,  
és tanitványi számára készítette Sárráry  )Fe- 
rencss, hites ügyvéd, a' hisoneai ev. ref. l í 
ceumban a’ hazai törvény“* tanítója, ts ns Nő* 
grád vármegye táblahirája; találtatik Pesten 
genberger József könyvárosnái a* Barátok pi> 
ezán, ára borítékba fűzve 24 kr. ezüst pén> 
ben.
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(1) Pakfong-hirdetmény. a’ cs.

k. priv. P a k f o l l g  érczművek raklielye 
Becsben (untere Breunerstrasse Nro I 133) ajánl
ja a’ pesii medárdusi vásárra a* fónemességnek, 
a’ főtiszt, papirendnek ’s a’ tiszt* 11 közönségnek 
kézműveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útczában az új piaezon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a' 12 latos ezüst
höz, a1 hamis ellenben feketés és vereses sárga 
lesz *s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre : P f tk íO I lg -F r f t l lk ,  m e 
lyet rajta világosan láthatni. Egészén újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék,  valamint ruhakefék, zsebbeli fésűk; új 
szabadalmas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémisinák «. m ellekben  a1 kávé 5 
perez alatt megfó ; kávém ina vadászat kedve
lők számára 1 2 for p. p. dohos- és kapus-pál- 
czákj formaruha gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a’ legújabb 
ízlés szerint ; vadászkések ’s más vadászati 
eszközök ; uj alakú kímélő gyertyatartók, 
asztali gyertyatartók, mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, mos
dó medenezék és mindenlehető toillette-tárgyak, 
játszó, és úti képórák. Játszó müyeket óra nél
kül ’s magokban is kaphatni.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
m okat, kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri 
útezán báró Brüdern házban, Budán,  a’ Rácz 
városban Dischter György urnái a’ főutezában

Állandó megbízott ( commissions) 
raktára van:

hol mindenféle rendelményeket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótállanak, Pesten Jungk 
Keresztély polg. úrnál, a’ serviták piaczán; Ka
nizsán Rossenfeld Jakab; Pozsonyban Szeieczky
L. uraknál.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik. Frank Ferencz. (4)

(2) Hirdetmény. A’ nagy-méltóságú
magyar királyi udvari Kamara’ rendelése követ
kezesében folyó észt. julius 25kén az unghvári 
királyi kamarai uradalomhoz tartozó követke
ző királyi haszonvételek, úgymint: az úgyneve
zett veres korcsma, Unglivár városa mellett, a’

fejér hajó czimzetü unghvári korcsma épületben 
lévő 4dik szám alatti bolt, továbbá a' szeszes 
italok’ méretese, és pálinka-házak Ánok, F. 
Domonya, Gerény , Hosszú - mezó , fluszák, 
Hu t t a , N agyL áaz, Nyeviczke, Ó-Keniencze, 
Rahoncza, Kosztrina, Lyutfa,  Ó • Sztuzsicza , 
Uj-Sztuzsicza, Verchovina és Bisztra helységek
ben , végre az uradalmi malmok O • Kemencz© 
és Kis Berezna helységében, folyó eszi. novem
ber Íjétól kezdve számítandó egy'másufáni há
rom esztendőre az unghvári királyi kamarai 
praefectusi hivatal’ irószobájában tartandó nyil
vános árverés utján a’ legtöbbet ígérőknek bér
be adatni fognak. Melly árverésre a1 bérleni 
szándékozók rendszerint megkívánt bánatpénz
zel ellátva megjelenni ezennel olly hozzátétellel 
hivatalosok, hogy a’ fennérdéklett malmok bér
leti árverésében israeliták a’ divatos rendsza
bálynál fogva részt nem vehetnek, ’s hogy az 
említett királyi kamarai uradalom részére nem 
kedvezően teendő ajánlatok’ esetében ugyan azon 
uradalom az illető haszonvételek bérletidejél 
csak egy esztendfra terjesztetni engedi, ’s hogy 
végre a’ bevégzett árverés után semminemű aján
lat sem fogadíatik-el. Költ Budán, máj. 17- 
kén 1837. (3)

(2) Bor, télien es sertés-eladás.
Zalán, Somogy vármegyében Siófokhoz és az 
országúihoz két órányira, több száz akó erős é* 
jó szamatu tSXlki sérseki bo r, 20 akótul 100 
akónként,  — hasonlókép számos szép fajú 
schweiczi és fejér tehén , valamint sertések U 
minden órán eladandók. (3)

(2) Hirdetmény. jlin. i$^n i83r-
ben tettes Baranya vármegyében helyhcztetclt 
pécsváradi mezővárosában a’ pécsváradi kat«- 
lika sz.egyházon szükséges javítások, lieiíatio ál
tal, teljesítés végett a’ legolcsóbban dolgozandó- 
nak általengedtetni fognak.

A’ tervekben és költségek felszámításaiban 
mindennap Pécsváradon az uradalmi tiszttartói 
hivatalban- bétekinteni lehet, mellyek szerint 
kőművesi munka 782 for. — átsi munka 20 
for. — cserepesi 171 for. 24 kr. — asztalost 
1031 for — lakatosi 414 for. 54 kr. — üve- 
gesi 262 for. 4^ kr. v. ez. felmégyen, a’ felvá- 
lolni kívánkozó értelmes művészek folyó észt. 
jtinius lókén reggel 9 órakor ellátva a’ szokott 
lOOtól 10 for. számítandó bánatpénzzel a’ pécs
váradi uradalmi tiszttartói hivatalában eivárat- 
tatnak.
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A' királyi Egyetemnek uradalmához tarto
zó, és tettes Baranya vármegyében helyheztc- 
tett Pécsvárad mezővárosában föl} ó észt. június 
20kán a’ pérsváradi héti-vásárok jövedelminek 
bészedési joga árverés utján föl} ó észt. november 
l .ó  napjától kezdve 3 egymásután következő 
esztendőre a’ felsőbb helybenhagyásának fentar- 
tása mellett bérbe adatni fog.

A1 beibe venni kívánók fo!} ó észt. június 
20kán reggel 9 órakor Pécs váradra a’ tiszttartói 
hivatalba — ellátva a’ szokott 10 pcentualis 
bánatpénzzel — illendően hivatalosok.

A’ pécsváradi királyi Egyetemnek uradal
mában az uradalmi kekesdi kétkerekű felülcsa- 
pó vizi-malorh a’ hozzá tartozó l i  szántó és l|- 
hold rétfölddel, folyó eszt.jnnius 26kán tartan
dó árverés utján egymásután kö\etkező három 
esztendőre folyó észt. november 1 sótól kezdve 
a’ felsőbb helybenhagyás mellett bérbe adandó 
lészen.

A' bérleni szándékozók a’ fentnevezett na
pon Kékesd helységében a1 malom épuletjénél 
reggel 9 órakor 10 pcentualis bánatpénzzel fel
készülve megjelenni kéretteínek.

Legrády János ,
Tiszttartó. (3)

( 2 )  J u l ie lc ld í lS . Kéthely i II u n y' a d y
grófok fölügyelő hivatala részéről nyilvánittatik, 
hogy' ts ns Somogy vármegyében kebelezett si- 
inongáti uradalomban Kaposvártól 3 órányira 
’s Iháros-Berénytői ugyanannyi távolságra fekvő 
simongáti pusztai majorban a’ tarányi törzsök- 
nyájhól 60 darab öreg és toklyó hágókos, '& 60 
darab törzaökanya, végre 100 darab a’ sári ma
jorból származott kcs tetszés szerint gy apjústul, 
vagy a’ nélkül megbatározott áron,  az ottani 
tiszttartói hivatal által szabad kézből eladó. — 
Költ Kétbelyen, május Okán 1837. (3)

(3) Haszonbérlési hirdetmény.
Szabad Nyíregyháza városa választott Közön
sége részéről közhírré tétetik; hogy a város 
korcsmáltatási joga, nevezetesen két vendégfo
gadó, kávéhazzal, serház ser- és pálinkafőzés
sel, mulató epres kert, elegendő vendégszobák
kal ellátott hasznos és kellemetes sóstói főidő, 
minden belső és külső öszvesen 16 korcsmák; 
— továbbá - a’ heti és 1 országos vásárok, -— 
és 27 keringőre való belső és külső malmok, 
együtt vagy részenként is, az e’ folyó esztendő
beli Szent-Mihály napjától számítandó 3 eszten
dőre, a’ közelebbi jtilius 17kén helyben a’ vá
rosházánál tartandó árverés utján haszonbérbe

\

fognak kiadatni. Bánatpénz fejében két ezer 
pengő írtok kész pénzben vagy rendes status 
kötelezvény ben lesznek előre leteendők;— izrae
liták az ár\éréshez nem booájtaínak , — a’ kia
dás feltételei addig is megtekinthetők a1 jegyzői 
hivatalnak Költ Nyíregyházán az 1837dik esz* 
tendőben május 3kán tartattott választott közön- 
ségi gyűlésben. (3)

(3) Haszoilberlet. A’ mltgos szek
szárdi alapítvány i uradalom részéről közhírré 
tétetik, hogy' a* Szekszárd mezővárosában min
den héten kétszer szerdán és szombaton tartatni 
szokott hetivásárok jövedelme e’ folyó észt. jú 
nius hónap 17kén Nzekszárdon az uradalmi tisz
ti kanczelláriában tartandó nyilvánságos licitatio 
utján a’ legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog ki
adatni.

Melly licitafióra a’ bérleni szándékozók 
ezennel meghivatnak. Költ Szekszárdon, május 
16kán 1837. (3)

(3) Haszonvételek bérlése. Ts
Veszprém vármegyeben kebelezett V Berényi 
uradalomhoz tartozandó némelly földesúri ha
szonvételek foly ó 1837dik esztendei junius hónap 
26kán Kertesén, a’ tiszttartói irószobában, reg
geli 9 órakor tartandó árverés utján, három egy
másután következő esztendőre bérbe ki fog adat
ni , úgymint: Kenésén a’ vendégfogadó, V. Be
rényi halászat különösen, kenesei és B. F. ka- 
jári halászat magányosan', az akaratty'ai vendég- 
fogadó , menyekei pusztán két kerekű malom, 
mellyenek egy ike deszka - metsző, másik liszt
őrlő,  és ugyan Menyekén a’ bormérés. A1 ki
nek a’ kibérléshez kedve van , szokott bánat
pénzzel felkészülve, a’ kitett időre és helyben je 
lenese magát. (3)

(3) Hirdetmény, a’ pesti királyi
magyar Egyetemhez tartozó D. földvári uradalom 
részéről közhírré tétetik , hogy folyó esztendő 
junius hónapnak 19dik napján ugyan Földvár 
mezővárosában levő uradalmi kanczelláriában 
tartandó árverés utján a’ kéri vendégfogadó, a ’ 
tulajdon bor és pálinka mérés joggal (jussal), és 
ahoz tartozó mészárszékkel !838dik észt. május 
hónapnak első napjától fogva 3 egymásután kö
vetkező esztendőre, úgy nemkülönben ugyan 
azon fent kijelelt napon és helyen a’ konilődi 
vendégfogadó, szinte tulajdon bor és pálinka- 
mérés joggal (jussal),és hozzátartozó mészárszék
kel l83Sdik észt. május hónapnak lső napjától 
kezdve 3 egymásután következő esztendőre a’
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legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fognak adatni. 
A’ kibérleni kívánók az elsőre 80 for 12 kr. 
pengőben, az utóbbira pedig 02 for. 12 kr. 
pengő bánatpénzzel ellátva, hivatalosok, — ugy 
szintén a’ fent nevezett napon és helyen tar
tandó árverés által a’ nagy vendégfogadó mellett 
lévő uradalmi bolt, folyó esztendő julius hónap
nak lső naptól kezdve 5 egymásután követke
ző esztendőre és IC hónapra bérbe ki fog adat
ni. Költ D. Földváron, május 13kán 1837. (3)

(3) Nagy és forakhelye a’ Tem
plomi ékességeknek. p esten a váczi
utczában az Ámornál 26dik szám alatt Fries 
Antal s társasága cs. kir. priv. selyem-szövet 
gyárának rakhelyén készen találtatnak na
gyobb mennyiségben több száz darab templo
mi ékességek’ fajai, u. m. P luvialék , Dalma- 
tikák és Kásulák,  akár egész, akár fél, vagy 
közönséges ékességekkel gazdagítva; ezen kí
vül ,  minden lehelő Reverenda matériák,  t i .  
m. Schvamilionok, Gros de Naples, Bt ültelek, 
Scottok, 3 Drátok, ’stb. egész es fél gazdagon 
virágokkal hímezve templomi matér iák,  igaz 
festékü , és közönséges Damaszt Zászlókra, 
finom festékü Karmazsin,  ’s ibolya Gros de 
Naples és Moir,  Quadrátok,  Kapncziumok, 
Kamaurák és Övék, mellyeket a’ főtiszt. Pap
ságnak a’ legillendőbh gyári áron alázatosan 
ajánlanak Fries Antal és társa. (3)

(3) árverés. Tettes nemes Csongrad 
vármegyében kebelezett szabad Szentes városa 
részéről közhírré tétetik, bogy a' városban bent 
lévő vendégfogadók átalános bor és pálinka mé- 
retés joggal, ugy szinte a’ városon kívül a’ pesti 
országúiba eső úgynevezett kuezori korcsma, és 
az aradi országúiban lévő vendégfogadó külön 
külön a’ folyó évi junius 3dik napján reggeli 9 
órakor a’ városházánál tartandó árverés Htján 
6 egymásután következő esztendőre a’ többet 
Ígérőnek haszonbérbe fognak kiadatni — a’ 
hova a’ bérleni szándékozók elegendő bánat
pénzzel ellátva a’ kitett határnapra ’s bel) re

ezennel megbivattatnak. — A’ feltételek addig 
is a’ város főbírójánál megtekinthetők. (3)

(3) Néhai Beregszászi Pál
nak, a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk? 
nak következő két nevezetes mun
kája :

Über die Aehnliclikcit der It un
garischen Sprache mit den mor
genländischen , nebst einer Ent
wickelung der Natur s und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1790. 
^214 lap nc{gyedrétben.) es

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländischcn Sprachen. 
Erlangen 1797. ^2S8 lap nyol- 
czadretben.J

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások* szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
eher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 í. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénzben.
Pcuifolyatnul: Bécs, máj. 22kén: 5 petes stafuskötelee. 

105?; 4 petes 1()0; 3 petes 7 5 | ; 1834diki status 
köles. 571?; 2* petes bécsvárosi bankóköt. 66?; es. 
kir. arany pet agio 4J.

Dunavizallás: máj. 18kánr 1Ö' 7" 9"' — I9kéi>: 10* 
10" 9"' — 2. kán: 11' 1« <)'" — 21 kén: 12' 0" O'" 
— 22kén: 12' 8" 9"' — 23kán: 13' 1" 0'" — 24- 
kén* 13' 5" 0'" —  25kén: 13 '7 "  6"' — 26kánt 13' 
10" 3'" — 27kén: 14' 0" 6'"

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsonyi mérője váltó garasban.
M a ,.  »837. búza <kpt«ze.| r o z i  | árpa j za b  Iku k n r. k ó lea h Ma f. 1837. | búza k e t i z e j ráz* »m a zab k u k u r .j k d e *
i l é a  U n g U v á i | 8 4 -8 0  | 1 2 - 1 0  | 58-54 4 9-42 34 -3 0  ! 90-8' | _ Hé» M i i k . l . a | 190-8Ó 95 -5 8 ”] 5«-50 40—35 34-J0 i 80-70,240-JO O
i 2 t a  N .B e c s k e r e k  1 SO-TO [ 6S-53 | —  1 50 40-3» | (.0 | — 18á* K o m i , | 104-38 S5-44 48-*2 4 /-4 0 . ÍO-70 —
ilem A rad |  M  | ? l  | 68 | 50 | «8 | 12 )  _ 18ám L o io .c z [ 80-70 — 47-45 45-40 75 -  I —
8 3 a »  P éc* 1 70 -60  | 55 1; 35 |- r ü 80  63 | — aoáa S z e g e d | 85 -4 9  | « 5 -6 «  | no «5 | 40—»5 j 80-70 i 90
1 3án  B aja | | 57-47 f 47 1 43  1 39 } 67 | — P««t a u j .  S#áa 1 9® | M | 98  I « 9 -4 0  1 3 4 -9 9  1 73-60 |
iCán l^ebzaeae*» fllO-iOO| 1 5 - 1 0  1 0.V.551 45-40 j 50  j 7 5 -6 0 ]140-10©

Budid lottería« máj. 24kén: 9. 42. 20. 4. 69. 
Beesi lotteria: máj. 2akőn; UU 90i 76. 81. 19,
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T U D Ó S Í T Á S O K .
44. szám. P esten  szerdán Piinktisdhé 31kén 1837.
M agyarország és Erdély (kinevezések; erdélyi h írek ; bővebb tudósítás az egri uj cath. egyház’ felszenteléséről; nyilvános köszönet; 
szathinári levél; fens. Nádornénk’ az egyetemi kórhár.at m eglátogatja-, m. tudós társaság ; kamarai h íradás; ’sa t.)  Nagybritannia (p a r
lamenti ülések; angol hírlapok a ’ westm insteri választásró l; ’sat.) Francziaország (kam arai ü lések; menyegzői készületek; ’sa t.j P or- 
tugallia (nagy pénz szükség ; ’sat.) Oroszország (senatusi rendelet.) Hollandia (az országgyűlés bezáratik.) Törökország (a’ török kor
m ány-újság’ szerkesztőjenek fizetése; ’sat.) Amerika (jesuiták’ befogidása Bucnos-ayresben ; ’sa t.) Spanyolország (tartom ányi lázadások; 

a ’ christinók elfoglalják H ern an it, írunt és F u c n ta rá b iá t; ’sa t.) Németország.

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ő cs. k. Felsége május Sdiki legfelsőbb hatá

rozatában tisztlb. helytartói tanácsos báró R é d l  
I m r e ;  fiumei kormányszéki közbíró gr. A l m á s y  
M ó r i c z ;  Moson vmegyei első alispán T o r k o s  
M i h á l  y ; és m. kanczelláriai titoknok A n d r á s -  
s y  J ó z s e f  urakat a’ nagymélt. Helytartósághoz 
valóságos tanácsosokká nevezni kegyelmesen mél- 
tóztatott.

0  cs. kir. Felsége május 8d. legfelsőbb hatá
rozatában a’ m. udv. Kamaránál levéltári igazgató
v á , valóságos kam tanácsosi ranggal, eddig kam. 
titoknok N a j m á j e r  F e r e n c z  urat; a’ m. udv. 
Kanczelláriánál Andrássy József úr helyére való- j 
ságos udv. titoknokká m. k. helytartósági titoknok 
Z i r t y  K á r o l y  urat; május Ildikéről pedig 
Duschek Ferencz úrnak előléptetése által megiire- 
sült valóságos dtoknoki helyre eddig számfeletti 
udv. titoknok Z s e d é n y i  E d u á r d  urat; ugyan a’ 
m. udv. Kanczelláriánál eddigi concipista Vásárhelyi 
[Vagy L a j o s  urat valóságos, fizetésbeli, de 
izámfeletti udv. ’s egyszersmind elnöki titoknokká 
nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége május’ 8d legfelsőbb határo
sáb an  m. k. udv. kamarai tanácsossá S z ő g y é -  
l y i  L ő r i n c z  eddigi kam titoknok urat méltóz- 
atott kegyelmesen kinevezni.

O cs. k. Felsége Schmidt Antal saskai királyi 
lányamesternek bogscháni vashámor-igazgatóvá ne- 
eztetése állal megürült saskai királyi bányames- 
erségre, Rán$onnet-Willez Lajos Adolf b. körmö- 
zi kir. rétegmestert; Pölóny György , szomolno- 
i kerületi bányabirószék Írnokát, az alsó rnagyar- 
rszági kerületi bányabirószéknél táblabiróvá; ’s 
Iarschan József, felsőbieberstolni anyagválasztó- 
egédet. ugyanott anyagválasztóvá méltóztatott ne- 
ezni.

Ó cs. k. Felsége a’ m k. kam. főfizető-híva- 
Inál Pauer Ferencz nyugalmazása által megüre- 
ilt pénztárnoki tisztségre eddigi pénztári tiszt, 
ü b e r  Andrást; a’ m. kir. Kamaránál feltevői 
akornok K á 1 o s y József és K e s z 1 e r János í 
E lső  F élesztendő .

urakat pedig tisztlb. concipistákká nevezni méltóz
tatott.

A’ nagyin, m. k. udv. Kamara Szegedre só- 
hívatali ellenőrré Preyszler Jánost; Poroszlóra el
lenőrködő sómázsamesterré Hlatky Istvánt; Szol
nokra súhívatali írnokká Puchlin Antalt; Poroszló
ra pedig sómázsássá Balogh Antalt nevezte. — Pa- 
lánkai k. kam. igazgató Nagy Ignácz meghalt.

A’ fiumei kir. kormányszék, f. e. april. 28án 
tartott ülésében, kolgyári Császár Ferencz keble- 
beli iktatót, a’ helybeli kir. váltó-’s kereskedési 
törvén) széknél tollviv őnek ; helyette vizeki Tallian 
Sándor kir. kormáuyszéki biztossági toll vivőt, kor
mányszéki iktatónak; Susanni József kebíebeli fi
zetéses fogalmazó gyakornokot pedig helyébe ikta
tónak alkalmazó.

Bécsben május’ 29kén nagy pompával ment
végbe az úrnapi járadalom, mellyen Öcs. k. Fel
ségük és az ott lévő cs. k. íőhgek is megjelentek.— 
Pesten és Budán is illő fénnyel és áhitatos buzgó- 
sággal tartatott ez ünnepi szertartás.

Szeretve tisztelt Nádornénk , Maria Dorothea 
főhgasszony Ó Fensége május 25dikén a’ k. egye
tembeli kórház betegeit volt kegyes meglátogatni.

A’ m. t. t k i s  g y ű l é s é b e n  május’ 16. I. 
Kállay Ferencz r. tag a’ nagy szótár’ előkészületei 
számára a’ magyar és czigány nyelvekben találta
tó rokon értelmű és hangú szavak’ sorát mutatta- 
be, kivonva Szmodis János gelsei plebánusnak a’ 
társasággal kéziratban közlött czigány nyelvtudo
mányi munkájából. II. Egy a’ Tudománytárba kül
dött históriai, ’s egy nyomtatás végett beadott 
drámái munka illető osztálybeli tagoknak adatott 
vizsgálatra III. Bugát Pál r. tag' előadására dr. 
Mocsi Mihály értekezése. ,,A’ villanyosság és me
legség a' műszeres lényekben“ a' Tudománytárba 
felvétetni rendeltetett. IV. A’ könyvtár’ számára 
Salamon József, az erdélyi prédikátori tár’ 7 és 
8d ; Hrabovszky Dávid, utazási rajzai’ Iső köte
tével kedveskedtek; Hobük Márton 1. t. pedig 
„Enchiridion legum urbarialium“  czímü munkájá
val.

Május’ 22d. L báró Gaujol a’ limogesi kir.
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curia’ elnöke, a’ magyarországi ruthenusokról szóló 
emlékiratát az academia elébe terjesztette. II. Já- 
szay Pál 1. tag’ illy czírnü kézirata ,,a’ gyarmathi 
béke 1625,“  és Vargha Istváné „az országtudo
mány’ fejlődésének és történeteinek alapvonati“  
amaz Czuczor Gergely, emez Bajza József r. tagok’ 
előadására a’ Tudománytárba felvétettek. III. Egy 
magyar költészetet tárgyazó, ’s nyomtatás végett 
beadott munka vizsgálat alá bocsátatott. IV. A’ tár
saság által kiadandó közhasznú könyvtár iránt be
gyült vélemények’ megvizsgálására küldöttség ne
veztetett. V. A’ könyvtár’ számára Nyiry István 
r. tagtól, Zsarnay Lajos’ illy czírnü munkája „Ke
resztyén erkölcstudomány (Sáros-Patak 1836) kül
detett-be.

A’ magyar- és erdélyországi Kegyes Szerzet 
fens. Nádorunk’ szerencsés felgyógyultán szárma- 
aott örömét következő ezímű jeles versezettel is 
nyilvánítá: „Soterion Serenissimo Caesareo Regio
H. Principi Josepho Arehiduci Austriae, Regni 
Hungáriáé Palatino etc. e gravi morbo convalescent 
a Scholis Piis Hungáriáé et Transilvaniae obla- 
tum 1837. Pestini, typis Jos. Beimel.“  A’ ve- 
linre 2 rétben csinosan nyomatott szép versezet 
szerzője t. Jallosits András úr , a’ pesti gymnasium- 
ban av költészet kedvelt oktatója.

Mélt. Jordánszky Elek czímzetes püspök úr 
római utjából május’ 23dikán Bécsbe érkezett; ’s 
innét kevés napok múlva Esztergomba visszaté
rendő.

Bővebb tudósítás az egri egyház felszentelésé
ről: Tartatott ezen szentelés’ ünnepe folyó máj. 7- 
dikén; miután az ezt megelőző nap délután 6 óra
kor az úgynevezett szegletkő temérdek sokaságu, 
minden rendű 's nemű hívek jelenlétében Patriarclia 
Érsek O Excja által letétetett. A’ szentelés kezdő
dött reggeli 8 óra tájban, ’s tartott délutáni har- 
madfélig. Az e’ végre rendelt szertartásokat, a’ 
nagymisével együtt Patriarcha Érsek 0  Excja vég
ié  ; Ms. Szathmári és Rosnyói püspök urak tévén 
Ó Excja oldala mellett szolgálatot; Ms. Csanádi 
püspök úr pedig mise közben egy igen jeles sz. be
szédet tartott, (melly már jelenleg sajtó alatt van, 
’s egy pár nap alatt nyomtatásban megjelenend.) 
Az egész szent foglalatosságot kellemes napfény 
derité , ’s tévé örvendetessé azok előtt is, kik a’ 
tíz ezer embernél többet keblében fogadott gyönyö
rű templomba be nem férhetvén, e’ körül a’ sza
bad ég alatt bocsájták Istenhez, ki ezen remekmű
vet létrejönni eir dé , buzgó fohászaikat. A’ hely
beli cs. k. Benső? c-?JubeIi katonaság; ’s polgári 
lövészek; nem különben a’ szomszéd Gyöngyösről 
e’ végre meghivott huszárok’ egy része tiszteiké- 
dés ’s rendtartás végett fel vala a’ templom körül

’s az ez előtt lévő díszes lyeenm térén állítva. Min
den részekről temérdek sokaság gyülekezett-össze 
ezen jeles ünnep napra; a’ fő vendégek között tisz
telőnk a’ Veszprémi, Beszterczei, Szathmári, 
Rosnyai, Csanády, Fejérvári t. ez. megyéspüspök 
urakat, ’s más két ez. P. és k. h. T. Sztankovics ’s 
Ocskay 6 mlstgokat; a’ Zirczi apát, ’s Jászói pré
post urakat, igen számos kanonok ’s más egyházi 
férjfiakat. Nem különben főtárnokmester B. Eötvös; 
gr. Keglevics kamarai elnök, báró Vécsey generál, 
gr. Ilinszky orosz senator Ő Excljokat, b. Prényi 
S. septemvir, gr. Almásy Kristóf ’s más több 
mágnás ’s főnemesi uraságokat. Egy igen szép ki
küldöttség által tisztelkedék Borsod vmegye’ ez al
kalommal 0  Excljának, melly kiküldöttség szóno
ka t. Palóczy úr igen jeles beszéddel üdvözlő ő  
Exclját (mint alább látható.) Nem különben t. He
ves vmegye, alispánnya’ , a’ Jász-Kun kerületek fő
kapitányuk vezérlete alatt jövőnek ezen napfényé
ben részt venni, ’s a’ nap főtárgyának alapítóját ó  
Exclját köszönteni. A’ szent foglalatosság végén Ó 
Exclja, valamint a’ helybeli főkáptalan kanonokjai 
is a’ jelen volt vendégek közűi több százakat szí
vesen megvendéglének; estve az egész város igen 
szépen kivala világítva, ’s ezzel tán példázni aka- 
rák Eger békés lakói, hogy 1837 május’ 7d. ked
ves emléke örök fényként fog égni szívükben, míg 
ezt a’ halál éjjé végkép el nem oltandja! Leírha
tatlan az Öröm, élénkség és vidámság, mind e’ 
mellett pedig a’ szép rend , ’s béke, melly Eger 
utczáin ez alkalommal mutatkozék; minden ember 
méljen látszék érzeni az ünnep méltóságát. Minden 
jelenlévő idegennek arezvonásain megelégiilés mu
tatkozott ; az egrieken szinte nem kevésbé, kik 
háladással érzik azt, miként lelkes fópásztorjok, — 
kinek más eddig is olly sok szép intézeteket kö* 
szönhettek, most egy olly szentegyházat építe szá
mukra,  millyet a’ templomaiban büszkélkedő olasz 
is Örömest sajátjai közé számítana; a’ magyar föld 
pedig, mint e’ nemben első rem eket, méltán csu- 
dálhat. Illő és érdekes itt ezen díszes és ékes szent
egyháznak, melly a’ legjelesbb ’s tündöklőbb jelen
kori épületek közé tartozik, minőségét és nagyságát 
röviden említeni: Kezdődött az építés ama veszé
lyes 1831 cholera észt. és így már eredetében jóté
kony vala az egész táj lakóira nézve, kik az előbbi 
szűk esztendők miatt sinlődtek. Sebesen emelkedett 
fel az épület, ’s terebélyes nagyságára nézve csak 
nem hihetlen serénységgel a’ múlt esztendő elenyéaz- 
tével tökéletesen elkészült. Hosszúsága, tornáczá* 
val együtt (mellyhez 57 lábnyi széles lépcsőn van 
a’ feljárás) 300 lábnyi, szélessége 168 lábnyi, kö
zép hajójának magassága 72 I., a’ cupulaé 120 I « 
két tornyaié 168.; a’ közép hajót két szélsejétől lö
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coíinthusi alakú, fejezetekkel ellátott vereslő sár
gán márványozott, 51 lábnyi magasságú, 51ábnyi 
átmérő vastagságú oszlopok választják-el, a’ cupu
la , melly 12 tágas ablakokon-át világítatik, 12 ha- 
sonlóakon nyugszik; a' hangász-karzat ismét más 
hamuszinü 8on, úgy, hogy az egész templomban 
36 felséges oszlop gyönyörködteti a' 21 1. magas 
foajtón belépő vizsgáló szemeit. A' lapos oszlopok 
és mellék oltároké „Verde antico“ módra vannak 
márványozva, a’ falak egyszerűen festve a' felsé
ges templom nemes idomzatát még inkább kitetsző- 
vé ’s meglepővé teszik. A’ templom alja veres és 
feliér márvány lapokkal ki van rakva. A’ tornácz 
8 52 lábnyi magas oszlopokon áll. Láthatók a’ 
templomban többek között négy remek oltárképek; 
egy a’ főoltáron Dannliauser bécsi művésztől; a’ 
két oldaloltárokon egy Schiavoni, másik Malatcsti 
vclenczci, ’s az ellen mellékhajónak oltárképe Gre- 
goletti szinte velenczei olasz művészektől. 14 Bas
relief látszatik e’ felett a’ templom-sanctuariumá- 
han a’ nevezetes olasz Casagrandetó! készítve, ki 
a’ templom homlokzatán álló három colossale szob
ro t, hit, remény, ’s szeretetet ábrázolókat, úgy, 
szinte itt ,  két Cherubot készítő. A’ templom építő
mestere Hild József Pestről, ki tudományát Romá
ban nyeré. A’ templom homlokzatján ezen egysze
rű szívreható írás láttatik: „VENITE ADORE- 
MUS DOMINUM ; és fentebb : DECURSU UNIUS 
LUST RÍ EXSTRUCTA 1836.“ Valamint a’ tem
plom úgy az ünnep emlékét is Örökíti még egy ékes 
imlékpénz bécsi művész Böhmtől. — A’ Borsodi kö- 
retség szónokának üdvözlő beszéde: Nagy méltósá
gú, ’s Fótisztelendó Patriarcha Érsek úr! mélyen 
isztelt kegyes urunk! Borsod v megyének Karjai 
is Rendci, kik ön meggyőződésük szerént is, a’ 
:eresztyéni és polgári élet síron inneni vezér ebei
tek tartják azt;  hogy az Isten félelme: minden 
Kilcsességnek kezdete, ’s tető pontja ; a’ szelíd Jé- 
us menyből aláhozott evangyéíiomában foglalt, ’s 
tyafiui szeretet’ talpkövén épült erkölcsi tudomány- 
ak isteni szabályai pedig legfénylőbb szövétnekei, 
i legbiztosabb kalauzai az emberi léleknek; érzé- 
eny tisztelettel fogadván Excellentiádnak azonke- 
yes levelét, mellyben az általa épített templom 
tlszentelésének örömnapjára őket is meghívni inéi- 
iztatott, kebelükből a’ végre küldének-ki bennün- 
B|» hogy nevükben, és képükben, Excellentiád 
anti teljes tiszteletüknek legyünk hív tolmácsai, 
most a’ békességnek édes Hazánk , és ezen vidék 

lett virágzó pálmai árnyékában, Excellentiádnak 
öm ünnepében Egernek hazánk történetei év- 
inyveiben classicus ama földjén vegyünk nyájas 
szt, mellyen nem illy örvendetes egykori alka- 
nmal, Borsodnak is segítségre felszólított lelkes

fiai, babér koszorújikat, a’ magyar bajnokok Pan- 
theonjának oltárára függesztették-fel, ’s a’ keresz
ténység zászlói alatt harczol t magyar több Leoni- 
dások’ csata soraikban állva, vaskezekkel megráz
n i, és meg is alázni segítették a’ félholdat. Nagy
méltóságú , 's Főtisztelendő Patriarcha Érsek ú r ! 
Hadd! mondja az emberi néhakclletinél szigorúbb 
bölcsesség, hogy az Istenségnek legpompásabb tem
ploma a’ semmiségből az ő „légyen“ szavára elő
állott természet lévén , kézzel csinált hajlékra nin
csen szüksége!!! Hadd ! hivatkozzék e’ részben , 
ó testamentomi szent könyveink után, a’ bölcs ki
rálynak ama felfohászkodására: „ I m é  az  ég  ’s 
az  e g e k n e k  e g e i  be  n e m f o g h a t n a k  T é 
g e d e t ,  m e n n y i v e l  k e v é s b é  e’ h á z ,  m e l 
ly e t  é n  é p í t e t t e m . “ Ám hiszen a’ természet 
igéző szépségeinek hijánnyait is többször az embe
ri teremtő ész pófolja-ki, ’s a’ nemes lelküek tu
lajdonának a’ szép ízlésnek szent végre rendelt épít- 
ménnyei gyakran még az elfásult szivet is jótékony 
behatással rázzák-fel, lelket fuvallanak a’ falaik kö
zött szív bői könyörgőkbe; és az élet viszontagsá
gai alatt roskadozó boldogtalanokba, ’s ezeknek bár 
véges és homályos értelmét felragadják azon örök
kévalónak thrónjához, ki a’ Nagy Mindenségnek 
csak csudáikató, de nem utánozható építőmeste
re !!!  A* minden jóért háladatos Haza, ’s ezen kö
zös jó anyának hív fiai, Borsod vmegyének sok 
ezer nemesei is hálás szívvel magasztalják mind 
azon jókat, mcllyeknek közlésével, Excellentiád 
nemzeti emlékeket állítv ári-fel magának, tisztelet
ben maradandó nevének el nem enyészhetését éle
tében önmaga vivta-ki; törvényeink tábláiban is 
tiindöklik Excellentiádnak hazafiui ama fényes tet
te , mellyel az ország lelkes ajánlatából építendő 
nemzeti museum teremének falait, mi előtt azok 
v alósággal léteznének , Excellentiád már eleve is fel
ékesítette , ’s jelenleg magasztaló viszhangra talál 
szíveinkben a’ nemzeti dicséretnek azt zengedezte- 
tó hangja is: hogy Excellentiád az Istenségnek szen
telt hazánkheli templomokat egy7, nem csak érseki 
vagy országos, hanem (külföldi vándor! te nem 
fogod soha megtagadhatni az érdemtől igazságos 
ítéletedet!) egy7 valójában európai szépségűnek 
mondhátó épülettel szaporítani szíveskedvén, tett- 
leg mutatta-meg Excellentiád azt: hogy a’ szent 
végre rendelt roppant nagyságú, ’s remek Ízlésű 
épületeknek alkotói, a' Zrednai Vitéz Jánosok, 
Bakács Tamások, Migazzyak és Eszterházy Iíá- 
rolyok hazánkban még ki neiti holtanak. Buzgó 
szívvel óhajtván tehát! hogy a’ Gondviselés Excel
lentiádnak közhasznú életét, a’ jóltevősködésével 
ápolgatandó emberiség, a’ szép tudomány ok és édes 
hazánknak javára még számos évekig terjessz«!

)(
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magunkat, ’s a’ főpapi és hazafiul erényeket teljes 
mértékben méltánylani tudó Borsod vmegyci Ka
rokat és Rendeket a’ mi küldőinket Excellentiád- 
nak kegyességeibe, jóságába és szeretetébe, a' 
megyénkhezi szíves hajlandóságot, ezentúl is min
denkori szíves hajlandósággal visszonozva, igaz tisz
telettel ajánljuk.

N. S z e b e n .  A’ török császár május Sdikán 
fényes kísérettel a’ tenger felől jő v e , és a’ Dunán 
felevezve Silistriába érkezett. Az oláhországi vajda 
Ghika herczeg számos bojároktól, főuraktól kisér
tetve eleibe ment a’ császárnak, kit nagy tisztelet
tel fogadtak. Egyébiránt Bukarestben e’ szokatlan 
látogatás nagy bámulást gerjesztett, nem lévén még 
példa a rra , hogy török császár illycn utat tegyen.

S z a t h m á r b ó l ,  május 24d. Nálunk a’ má
jus folyvást essős; innen vizeink tartós áradozás- 
tól nem szűnnek, útaink sárosak, nehezen járhatók. 
Ha a’ régi gazdai jegyzés igaz: úgy a’ nedvesmá
jus a’ szántó és szőlős gazdákat reménnyel kecseg
tetheti. Nálunk a’ búzának köbli 9 — 10 for.; a’ ga
bonáé 5—6 for.; a' tengerié 7 for.

D u n a - F ö l d v á r r ó l .  Folyó év’ május 19- 
dike igen örvendetes nap vala reánk, nézve, mi
dőn az itt nem régiben kezdődött ’s naponként nö
vekedő reformáta ekldézsiának, mostani új prédi
kátor t. Nagy István és t. Csörgei József uraknak, 
hathatós közbenjárása következésében, t. n. Pest 
vmegyében kebelezett Duna-Vecsén lakozó testvé
rek,  n. Nagy András és Nagy Pál adózó jobbágyok 
egy 337 v.forintokba került, csinos harangot aján
dékoztak. Melly becses ajándékot a’ legszívesb kö
szönettel vettük, ’s az ajándékozóknak a’ vallás irán
ti buzgó indulatjokat a’ magyar honnal tudatni ked
ves kötelességünknek esmertük. A’ Duna-Föld vári 
reform. Község.

N. E n y e d  május 17. A’ mai napon kisértük 
ki a' köztemetőbe az érdemes professor t. N e m e  
g y e i  János úr hideg tetemeit: a’ néhai 51 eszten
deig tanította a’ n. enyedi ev. ref. collegiumban a’ 
deák, római és zsidó nyelveket ’s ugyanazon nem
zetek régiségeit. 6 esztendők óta tisztes nyugalom
ban éle. 87 esztendőkre terjedett éltét, nemcsak 
a’ régi nyelvekben való jártassága diszesítette, de 
ön fiaiban hasznos polgárokat nevelt a’ fejedelem
nek ’s hazájának. A’ másokat megbecsülő *s min
dennel békességben élni kívánó érdemes ember el
hunytat mindenek kik esmerték fájlalják.

B é c s  május 3kán. Mii napon kézdi szentlé
lek i H od  o r  Lajos ú r, az erdélyi udvari cancel- 
láriánál lajstrom és levéltári hivatal igazgató, és 
díj pénztárnok, tüdő sorvadás következésében élte 
GOik évében itten meghalt.

A’ cs. austriai nemzeti bank igazgatóság hir
detménye szerént, ez évi május lOdikén Bécsben 
tíz millió bankó égettetctt-el az e’ végre kirendelt 
cs. k. biztosok jelenlétében.

NAGYBRITANNIA.
Az alsó ház máj. 12diki ülésének folytában 

Spring-Rice úr javaslatára 11 millió ft. stg. enged
tetett a’ folyó évi statusszükségekre. Ezután az ülés 
máj. 17ig elhalasztatott. — A’ felső házban Wyn- 
ford 1. kérelmet adott-elő Bristolból az irán t, hogy 
az angol hatóságbill rósz sikerűnek mutatkozván, 
ehez hasonló rendszabály ne állítatnék-fel a’ test
vér-országban. E’ felett versengés támadt, ’s né- 
melly lordok azt nyilatkoztatták, hogy miután az 
alsó ház az irlandi tizedbill vitatását jun. 9kére ha
lasztotta, az irlandi hatóságbillnek a’ felső házban 
leendő vitatására későbbi határidőt kellene kitűzni. 
Ezzel az ülés máj. I8ig elhalasztatott.

A’ hírlapok mégis a’ westminsteri választással 
bibelődnek. A’ Times írja , hogy a’ kormány erő
sen tagadja, hogy az angol radikálisokkal és irlan
di pápistákkal szövetségben lenne, mégis a’ minis
terek , mint Palmerston, sir H. Parnell és Campbell 
fuügyvéd, a’ revolutiós Leader mellett szavaztak. 
A’ győzedelem, mond a’ Standard, annálfénylőbb, 
mivel a’ főváros szabadelmü társaságai mindent el
követtek Leader úr el választ áfásáért. A' M. Post 
így nyilatkozik: Burdett győzedelmének nagy ha
tása leend az európai szárazföld köz véleményére. 
Ausztria, Oroszország, és kivált Francziaország 
éles szemmel vigyáztak a’ nálunk történő változá
sokra. Ila  Anglia demokratiához hajlott, Parisban 
is felbátorodott a’ politikai izgatás. Most már el van 
döntve a’ kérdés. Nincs többé arról kétség , mel- 
lyik párt viseli képét az angol népnek , ’s Franczia
ország és Ausztria látni fogja, hogy a’ jelen mi- 
nisterium nehány pillanatig ugyan még kormányon 
maradhat, de a’ nép köz érzelme győzött, ’s mi 
visszatérendiink a’régi conservativzászlóhoz, melly 
Angliát virágzóvá, szerencséssé és erőssé tette. A’
M. Herald megjegyzi, hogy Westminster válaszíó- 
jinak fele is alig szavazott, ’s kivált a’ toryk nem 
akartak Burdettre szavazni. A’ ministéri lapok nem 
titkolják fájdalmukat e’ váratlan megbukáson, ? 
csak a’ jövő közönséges választással vigasztalják 
magukat. A’ Courier mondja, hogy érettebb ’s mér- 
séklettebb politikai nézetű férfit kívánt volna je
leknek, mint Leader úr. A’ radikális lapok az el
pártolt whigeknek tulajdonítják megbukásukat. A’ 
Constitutional említi, hogy Burdett győzedelmének 
híre siettetni fogja a’ királyné meggyógyulását. A’ 
Globe szerint sir Fr. Burdett Westminster parla
menti helyéről a’ tory sir G. Murrays kedvéért nem 
sokára lemondani szándékozik, ’s jutalmul, ha majd
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a’ toryk hivatalba jőnek, pairséggel fog díszesí- 
tetni.

Evans generál közelebb írt levelében kinyi- 
latkoztatá, hogy jun lOke után mindjárt vissza fog 
térni Londonba; és így nem igaz, hogy Westmin
ster parlamenti helyéről lemondott volna.—  A1 bel
gák királya, Victoria hgasszony születésnapjára Lon
donba váratik.

A’ Times szerint Angliában lS36ban egy mil
lió tonna vas készítetett, e’ folyó évben pedig még 
sokkal több, ’s a’ temérdek gazdagságot, melly 
Angliára a1 vaskereskedésből háramlik, méltán csu- 
dálhatni. Legtöbb vas vitetett az északamerikai egye
sült statusokba és Oroszországba.

A1 Brighton - Gazette írja, hogy Spanyolor
szágban, Evans helyett, Napier admiral fogná át
venni az a ngo l  segédsereg parancsnokságát, és 
Shaw generál is mint tanácsadó vele menend. A1 
M. Post szerint E v a n s  generál a’ westminsteri 
választáson megijedt barátai felszóllítására nem 
mondott-le Westminster p a r l a m e n t i  helyéről, 
attól tartván, hogy bizonyosan sir G. Murray len
ne utódja. A’ westminsteri választás leírhatlan be
nyomást tőn Irlandban. O’ Connell, mint a’ M. 
Herald ír ja , azt nyilatkoztatá, hogy ezt véres be
tűkkel fogja Irlandba tüstént megírni. E’ hír kö
vetkezésében siettetik a’ Coburg-gardenbeli népgj il
lés, mellyre Irland különböző részeiből 200 ezer 
ember váratik.

Bridgewaterben, mellynek helyéről a’ west
minsteri választáskor megbukott Leader úr lemon
dott, Broad wood úr conservativ választatott par
lamenti követnek.

FB A N C Z L 10R S Z Ä G .
A’ követkamara máj. 15ki ülésében egy hi

dak és országutak eránti törvényjavaslatot elfogad
ván, azon javaslatot kezdé vitatni, miként a1 fo
lyamok mellett levő földek tulajdonosai a’ víz mel
lett elnyúló utak fentaríására fordított statuspén
zekhez segítséggel járulni tartozzanak. Máj. ICkán 
is ezt vitatta.

A’ követkamara máj. 15ki ülésében hírlelék, 
hogy de Ludre ú r, volt követkamarai tag, és Gä
bet úr, mint foglyok, elő fognak állani. D’ Hatis- 
sez és Capelle bárók visszatérését is emlegették, 
kik magokat kitisztítani akarják a1 makaccsági ál
lapotból. De a pairkamara, e’ hosszú ülés után, 
nem igen leend hajlandó törvén) széket ülni. A1 
makacs vádlottak, mint mondják, kihallgattatásuk- 
ig szabadságban hagyatnak, becsület szavukat ad
ván arról, hogy annak idejében megjelenendnek.

Bloisból írják, hogy Bruyant őrmester, ki a’ 
vendomei lázadási merészletért halálra ítéltetvén, 
büntetése a' király kegyelme által holtiglani fog

sággá változtatott, az amnestia következésében sza
badon bocsáttaték. Midőn az amnestia tudtára ada
to tt, könyekre fakadt, ’s esküvel fogadá, hogy 
ő gazember lenne, ha a’ király ellen valaha vala
mit cselekednék.

A’ Parisból máj. 17kén Fuldába elutazott rend
kívüli követség áll Broglie hgből, Doudan, d’ 
Hausson vilié, Rohan-Chabot, Foy ’s Delaborde 
urakból.

Franczia lapok máj. 17kén így írnak: A’ ki
rály tegnap Pajol generál és segédei kíséretében 
meglátogatta Versailles történeti museumát. A’ ver- 
saillesi vár udvarán XIV. Lajos képszobra előtt ki
állítva találta Ó Felsége St. Cyr katonaoskolájá
nak nevendékeit, kiktől élénk éljen kiáltásokkal 
köszöntetett. Megszemlélvén őket, ellépteté maga 
előtt, ’s hathatós beszéddel elikbe terjeszté a’ hon
nak bennök helyzeti reményét és rangjok köteles
ségeit, ’s megigéré nekik a’ zászlót, mellyért a’ 
st. cyri zászlóally már rég esedezik. Ez Ígéretre 
újabb éljen kiáltás hangzott, vegyülve a’ szolgála
tot tevő nemzeti őrség és sorkatonaság kiáltásaival. 
A1 király ezután magával hívta a’ nevendékeketa’ 
nemzeti museumba, maga vezette őket, ’s nagy 
keggyel magyarázgatta nekik a’ képeket. Versail- 
lesból G órakor indult-vissza 0  Felsége a1 növendé
kek ismételt örömzaja között.

St. Germain egyházában már elkezdetett az is
tentisztelet. — Lobau marsainak, a’ párisi nem
zeti őrség főparancsnokának kérésére, a’ király a’ 
fenyítő szék által máj. 16ka előtt kimondott bün
tetéseket az egész országban elengedte. — Az am
nestia teljesítésben mutatkozott akadályok mindel- 
enyésztettek az által, hogy a’ rendelet mindenütt 
a* legnagyobb kiterjedésben hajtatott végre, ’s még 
a’ vendéei republikánus lázadáskor gyilkosságba 
esett ’s másokat megsebesítő személyek is szabadon 
bocsátattak. — Dupin úr az amnestia eránti ren
delet megjelenvén, egy doctrinarnek, ki azon saj- 
nálkozék, hogy e’ rendelet nem az ő pártjabeliek
től származott, válaszoló, hogy Persil is részesü- 
Icnd benne, mert mint a’ pénzverés igazgatója, an
nak emlékezetére majd pénzt fog veretni. E’ mon
dás csakugyan valósult, ’s emlékpénz veretik.

Párisi lapok Orleans hg. mátkájának elfogadá
sáról következőket írják: A* király királyné máj. 
27kén megyen Fontainebleauba, hova Helena hg
asszony 29kén este váratik. Az összekelés máj. 30- 
kán fog megtörténni. Máj. 3l kén ’s jun. Íjén el
fogadási ünnepélyek, bálok, hangversenyek, ki
rándulások a’ parkokba, dalműi szin-mutatványok 
tartatnak. Orleans hg. ’s hgné négy nap múlva Pa
risba mennek. A’ király ’s királyné négy nappal 
tovább mulat Fontainebleauban» Visszatérvén <3 Fel-



ségök a’ fővárosba, az egész király! família Neu- 
illybe, innen Versaillesba menend a’ hirdetett ün
nepélyekre.

A’ Paris és belga határ közötti vasút biztossá
gának elnökévé Humann ú r , titoknokává Dubois 
úr választatott. E’ biztosság, valamint a‘ Paris és 
Rouen közötti vasút biztossága is Passy úr elnöksé
ge alatt, máj. 17kén hosszú ülést tartott. Cockerill 
úr a’ nézetet nyilvánítá, hogy a’ Paristól Brüssel 
felé nyúló vasút Paris és Pontoise között, és a’ Lil
le ’s határszél közötti, más részről pedig Valenci
ennes és határszél közötti vasutak is egyszerre kez
detnének építtetni.

A1 bordeauxi Indicateur szerint Parisból pa
rancs érkezett az irán t, hogy az amnestia Peyron- 
net úrnak adassák tudtára, Ghantelauze és Guer- 
non-Ranville urakra nézve is hasonló rendelet té
tetett.

Straszburgból máj. 19kén ír já k , hogy Lom
bard , Gros, Petry, Dupenhouat ésSchaller, kik 
a’ mult évi oct. 30ki zendülés miatt makaccságban 
elmarasztaltatván, később önként megjelentek, ’s 
a’ jury által az említett napon ártatlanoknak nyi
latkoztatván , szabadon bocsátanak. A’ per folya
matából az jö tt-k i, hogy a’ nevezett személyeket 
pénzbeli szükség indította zendülésre.

A’ Moniteur máj 19kén királyi rendeletet kö
zöl, melly szerint Bondy gr. francziaországi pair ’e 
statustanácsnok, a’ civilliste igazgatójává nevez
tetik.

PO R TU G A LLIA .
A’ portsmouthi Lisbon-Mail Lissabonból apr. 

29kéről vett tudósításai szerint a’ portugáli kor
mánynak még csak az udvari újság nyomatására 
sincs költsége, a' mint a’ pénzügyi minister a’ cor- 
tes apr. 27ki ülésében megvallá. A’ tartományok
ból gonoszságokat ’s erőszakoskodásokat hallani,e' 
szerintiiem csuda; mert miképen tarthatná-fen a' 
kormány a’ törvények tekintetét, ha a’ polgári ’s 
katonai tisztviselőknek csekély díjokat a’ pénz áta- 
lános szűke miatt meg nem adhatja. A’ kormány 
külföldi költsön által akarna e’ rémítő helyzetből 
kivergődni; de hol kap költsönt, — Angliában ne
hezen. Az új vám-árszabás még kevésbé fog a’ ba
jon segíteni. A’ Nációnál állítja , hogy Nag\ briían- 
niába évenként csak 500 ezer ft stg. értékű por- 
tugali termék vitetik, holott • 836ban csupán Opor- 
tóból több mint egy millió fi, stg. áru bor vite
tett-be.

Az angol Globe Lissabonból máj. 6ki tudósí
tásokat közöl. A’ cortes az alkotványtcrv vitatá
sát folytatja, ’s a’ második kamara cránti javasla
tot 65 szózattal 17 ellen elfogadta. Ezen felzudult 
a nemzeti őrség, ’s mind a’ corteshez kérelmet
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adott - be a’ második kamara ellen, mind a’ ki
rálynéhoz küldöttség által felírást intézett a’ kérés
sel , hogy Ő Felsége a’ felső ház visszaállítását ne 
erősítené-meg, azt is kijelentvén, hogy a’ vetőt 
a’ koronánál hagyni nem illenék.

A’ Times máj. 7kéről e' tudósításokat Írja: A’ 
nemzeti őrség, törvény szerint mindegyik hónap 
első vasárnapján összegyűlni tartozván, ma reggel 
a’ Campo d’ Ouriquére sereglett, ’s miután a1 ne
vek felolvastattak, nagy részint haza oszlott, ha
nem a’ 15 zászlóally ezredese, Jose das Mantas, 
felszóllítá embereit, hogy az 18‘20ki alkotvány- 
hoz módosítás nélkül hívek maradjanak, mi eránt 
ó kérelmet szándékozik a’ corteshez beadni. Fran
ca, a' fegyvertár! zászlóally parancsnoka, is alá
írás végett kérelmet bocsátott a’ többi zászlóallyak- 
hoz, felszólítván őket, hogy a’ Campo d’ üuriqué- 
re gyűljenek; de a’ többség azt válaszolá, hogy 
fegyveres polgárokhoz nem illik a’ törvén) hozás 
elibe szabályokat Írni, ’s ő k , ha felszóílítatnak, 
készek királynéjok tiszthatóságait és a’ népképvi
selők törvényes határozatait gyámolítani. E’ nyilat
kozás megnyugtatta a* lakosokat ’s reményt nyúj
tott a’ csend fentartása iránt. —  A’ Courier tudó
sításai szerint sem lön a’ lázítási próbatételnek 
rósz következése, melly a’ kormány által raeggá^ 
toltatott.

OROSZORSZÁG.
Az ausztriai statusokból dunai gőzhajókon 

Oroszországba szállítandó árúk iránt apr. 12kénilly 
rendeletet adott-ki a’ Senatus: Az Ausztriából jö
vő árúk ’s dolgok körül legelőször is arra kell néz
ni , hogy ’s mibe vannak berakva; a’ kettős, ke
mény ’s gyantával bevont ládákban, vagy viaszos 
vászonnyal borított csomókban levők nem tartoz
nak a’ veszteglőben a’ tisztulás egész idejét kitölte
ni, hanem illő megfcistölés után elbocsátathatnak, kö
vetkező feltételek alatt: Szorosan meg kell vizsgálni, 
nincsen-e a’ borítékon olly sérülés, mellyen a le
vegő az árúhoz behathatott volna; a’ Bécsból kül
dött csomóknak és ládáknak az orosz követség pe
csétjével, az ausztriai tartományokból jövő cso
móknak és ládáknak pedig az orsovai consul pecsét
jével y kell ellátva lenniök; de ezen consul csak olly 
ládákra és csomókra üti pecsétjét, mcllyek egye
nesen ausztriai tartományokból jőnek , és a’ Duna 
jobb partjával Orsóvá és Belgrád között érintésben 
nem voltak. A’ ki illy árúkat behoz tartozik: L 
a’ Becsből jövő árúkra nézve az orosz követségtől, 
a’ Duna melléki ausztriai helyekről jövőkre nézve 
az orsovai consultól bizonyítványt mutatni-elő; 2. 
külön ládácskában az árúkon levő pecsétek másola
tait előadni. Ila a’ borítékok elszakadoztak, a lá
dák összetörtek, az érintett pecsétek, az orosz kö-

350 ) —



— ( 351 )

vétség vagy consul bizonyítványai elő nem mutat* 
tatnak, vagy a’ pecsétek az előadott másolatokkal 
nem egyeznek, akkor az árúkat, a’ veszteglési 
rendszabály szerint, egész megtisztulás alá kell vet
ni , úgy szintén az olly árúkat is, mellyek nem 
kettős borítékba vagy ládába vannak rakva, az 
utazók és hajós nép holmijével együtt. A’ dunai 
gőzhajókon érkező utazók és hajós nép tartoznak 
a’ szokott veszteglési időt kiáltani.

HOLLANDIA.
A’ generál statusok kamarájinak ülését a’ bel

ső minister máj II kén egy rövid beszéddel bere
kesztette, mellyben többek között így nyilatkozók: 
„Az ország érdekeinek megerősítése eránti kérdé
sek kétség kívül el fognak már a’ jog és illendőség 
elvei szerint döntetni, és tetteink bizonyságai 
lesznek ar.nak, hogy mi a’jogot és illendőséget min
dennél feljebb becsüljük/*

TÖRÖKORSZÁG.
Konstant inápol máj. lükén. Hassan basa, Tri

polis új helytartója, hét hajóval indult-el rendelte
tése helyére, de máj. Íjén a’ dardanelláknál fel
tartóztatott a'szelek által. — A’ Moniteur Ottoman 
szerkesztése Franceschi úrra, Smyrnában nápoli 
eonsulra, bízatott, 90 ezer piaster (9000 ft. pp.) 
évi fizetés és Konstantinápolban tágas lakhely mel
lett. — A’ fővárosban észrevehetőleg nem növeke- 
kedett a’ pestis, de Smyrnában, Aidinben, Rho- 
dusban és Brussában folyvást dúl,

AMERIKA.
Buenos-ayres kormánya múlt évi aug. 2Gkán 

illy végzetet bocsáta-ki a’jesuiták befogadása iránt: 
„Miután Európából a1 Jesus társaságából ide hat pap 
érkezett, kik, a* kormánytól jó l, a’katholikus nép
től pedig közönséges tetszéssel fogadtatván, ez or
szágnak hasznos szolgálatokat tenni kívánnának, 
a’ kormány, tekintvén azt, hogy ez által alkalom 
adatik a’ nevezett, ’s a’ vallás és status körül tett 
korábbi temérdek szolgálatinál fogva népünktől 
igen tisztelt társaságnak visszaállítására, és e1 fon
tos czél kivitelének eszközlésére, a’ legfensőbb ha
talmat, mellyel felruházva van,  használatba vette, 
’s határozó és határozza: 1. czik. Az említett Jézus 
társaságabeli hat szerzetes az e1 nevű kiűzött társa
ság régi collegiumába fog költözni, annak kulcsai 
nekik átadatván, hogy ott szabályaik szerint együtt 
él jenek , a’ társaság minden tagjait, kik Európá
ból ezen országba jőnek, befogadják, ’s oskolá
kat nyissanak, mit a’ kormány sürgetoleg ajánl 
nekik; ez esetben, ha szükséges leend, az épület 
nellék feremei is át fognak engedtetni 2. czik. E’ 
íatározat a’ kerület nagyliszteletü püspökével kö
phessék, azután kihirdettetvén, a’ hivatalos laj- 
tromba iktattassék. Rosas. Augustin Garrigos.“ —

A’ buenos-ayresi hírlap magasztalja e’ rendszabály!, 
mint legnagyobb dicséretre méltót, megjegyezvén, 
hogy a’ jesuiták érdemei kitörőlhetlcn hálára gyu- 
laszták az argenlini szövetséges statusok népét.

A’ M. Chronicle philadelphiai levelezője Me« 
xicónak, ez anarchiába, tudatlanságba és vakságba 
süllyedt országnak áliapotját igen komor színekkel 
festi. A’ kormány mart. 9kén a’ réz pénz becsét 
felényire leszállítván, ezen a’ pórnép felzendült, 
a’ kormányi palota elibe csődült, rablással fenye
getőzve , ’s miután dühét az idegenek boltjain ki« 
ontá, a1 katonaság által szétveretett. Nehány nap 
múlva ismételtettek e’ jelenetek, 's  a’ katonaság 
ekkor is sok rendzavarót lelövöldözött. A’ hadse
reg Bustamentéfedictatornak akarta kikiáltani. Más 
tudósítások szerint pedig a’ nép kegye ismét San- 
tannához fordult, ki mezei lakában a’ politikáról 
lemondva látszik élni , de titkon telhetlen gőgjének 
minden rugó-tollait mozgásban tartja.

Buonaparte Napoleon Lajos hg. apr. ődikén 
Uj-yorkba érkezett.

Carthagenai mart. 15ki tudósítás szerint dj 
Granada praesidensévé Jose Ignacio de Marquez vá
lasztatott.

SPANYOLORSZÁG.
A’ National máj. lődikén így ír: Tegnap, 

mondják, telegraphi üzenet érkezett, melíy sze
rint D. Sebastian infant serege nagyobbb részével 
az Ebrón átkelni próbált. — Máj. Oki madridi leve
lek szerint Mendizabal urat ismét könyekre fakasz- 
ták Catalonia követei, kik azért keltek-ki tüzesen 
a’ kormány ellen, hogy Meer bárót visszahívni, 
Barcelona előbbi tiszthatóságát visszaállítani, ’s a’ 
nemzeti őrségnek fegyvereit visszaadni nem akar
ja. A’ Cataloniábó! jött lázító iratokra azzal felelt 
a’ kormány, hogy Jose Rich tábornokot, mint Ca
talonia második főkapitányát, Barcelonába küldte 
Meer báró g\ ámolítására.

Bayonneból máj. 13káról e’ tudósítás érkezett 
Parisba: „Jauroguy generál ma reggel az ellenség 
hadvonalait szemlélvén, úgy találta, hogy az ágyúk 
mind eltakarhattak a’ sánczolatokból. Espartero ge
nerál intézeteket tőn a’ Tolosa felé nyomuló ellen
ség üldözése iránt.“  — A’ Quotidienne máj. 16án 
hihetőnek írja D. Sebastian elindultál az Ebro felé; a’ 
Castiliába nyomulásra csak az váratott, hogy Es
partero hadserege S. Sebastianban gyűjtessék-össze. 
A’ királyi udvar is máj. IIkén odahagyta Estellát. 
— Ellenben a’ bayonnei Phare máj. 13kán állítja, 
hogy a’ Hernaniban máj. lOkén tartott hadi tanács 
a’ Madrid felé nyomulás tervét még elmellőzni ’s 
Espartero megtámadását bevárni határozó.

A’ National szerint Reusban a’ lázadás után 
felállított tiszthatóság máj. 4kén egy végzetet bo-
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csáta-ki, me!l> ben következők rendeltetnek : Az 
1812ki constitutio visszaállítatik; a' királyné kor
mánya törvénytelennek nyilatkoztatik, ’s a király
nét , mint honárulót, meg kell Ítélni ; a’ klastro- 
m ok, egyházak jószágai és egyébb köz birtokok a’ 
nép között osztassanak-el ; 5 tagból álló kormányi 
junta állítatik-fel, melly „királyság regenssége“ 
nevet viselend mindaddig, míg a többi tartományok 
egyetértésével a’ mmzet szükségeinek megfelelő 
kormány alapíttathatik-meg; a1 cortesköveteknek 
adott meghatalmazás visszavétetik.

Seoane generál S. Sebastianban máj. 8kán eme 
proclamatiót olvastatta-fel: „Katonák! Eljött va- 
lahára a’ nap, mellyen intézvénycink ellenségének 
leverésében dicsőséget fogtok ara'jii. Én vezérellek 
titeket; a’ megbosszulandó szégyent szintugy ér
zettem én, mint ti. Ne feledjétek , hogy egész Eu
ropa rátok néz,  hogy a’ nemzet fáradozásaitoktól 
várja üdvét, és hogy fegyverinket le nem tesszük 
addig, mig a’ vandalokat, kiknek garázdasága bor
zasztó , a' spanyol földről ki nem űztük. Oily re
ménnyel távezom-el e’ helyről, hogy ide csak a5 
teljes győzedelem Örömei között fogok visszatérni, 
mellyet vitézségtektől várnom lehet. Sajnálkozta
tok az idő zordonságán, melly hadi munkálatai
tokat gátolta; a’ havon keresztül mindegyitek utat 
akart törni, hogy az úgynevezett spanyol király 
főszállására mehessen csatázni. Katonák, oda ve
zetlek én titeket; kövessetek bizodalommal; en
gem mindig a’ legveszélyesebb helyeken fogtok lát
ni , ’s nehány nap múlva borostyán körítendi hom
lokaitokat. Egy becsület-kereszt van nektek szán
va , mellyen e' szavak állanak: Libertador de la 
Patria. Igyekezzetek ezt elnyerni ’s megérdeme
lem. San Sebastian, máj. 7kén 1837. Baldomero 
E s p a r t e r  o.“

S. Sebastianban a’ munkálati sereg 32,700 em
berből ál! a’ 4 ezernyi angol segédsereggel együtt, 
mellynek parancsnokai Evans, Chichester és Fitz
gerald. A’spanyolok Espartero, Jauregui, Seoane, 
Rendon, Gurrea, Ribero és Santa Cruz generálok 
parancsi alatt harczolnak. S. S< bastiani máj. 1 Oki 
levél szerint bizonyosnak tartatik , hogy az angol 
kabinet az idegen szolgálatba lépés eránti engedel- 
met még két évre ki fogja terjeszteni. Carlista szö
kevények állítják, hogy táborukban igen nagy szű
ke uralkodik az efeségnek.

Parisban máj. 1 Okán hírlelék, hogy a’ christi- 
nók Hernanit elfoglalták volna, mi igen hihető, 
miután a’ carlisták e’ hadvonalról eltakarodtak. 
Perpignani tudósítás szerint Valenciának, máj. 10- 
kén,  csak egy kapuján lehetett bejárni; a’ carli

sták az egész vidéket elfoglalták; OraagenerálCe- 
nia folyam partjain állott Cabrerával szemközt. Be- 
nicarlót máj. Íjén kirablották a’ carlisták. Malagá
ban republikánus összeesküvés fedeztetett-fel. Bar
celonában máj. lOkén agyon lövetett Handero, a’ 
közelebbi lázadás fője; május tikén csendesség 
uralkodott. Canadella várat máj. Okán lerontották 
a1 lázadók.

D. Sebastian infant Hcrnaniból, mint máj. 13- 
kán írják, 16 zászlóallyal, 5 századdal és egész tisz
ti.karával, máj. 11 ’s 12ke közötti éjjel ment-el. 
A’ hadvonalon tíz zászlóally maradt, Guibelalde 
parancsnoksága alatt; írun és Fuentarabia őrsége 
1500 emberrel szaporítatott. Máj. 1 2 k ’s 13ka kö
zötti éjjel az ágyúk is elvitettek, olly titkon, hogy 
az elindulási parancs csak esteli 11 órakor adatott- 
ki. — Bayonnei máj. l lki levél szerint a’ carlisták 
ágyújik elvesztésétől féltek, azért hagyták oda 
a’ hernanii vonali, egyszersmind Mirandán felül az 
Ebrón átkelni szándékoznák, hol csak Valmaseda 
és das Antas tartalék serege áll utjokban. Ha Bur
gos vidékére jutnak , a' fővárost nagy nyugtalanság
ba fogják hozni, de ha az Ebrón innen csak egy 
kis veszteség érje is őket, szét veretnek, ’s a’ her
nanii hadvonaltól és egész Guipuzcoától el lesznek 
zárva.

A’ Moniteur valósítja Astigarraga, Hernani, 
Urieta és Andoainnak Éspartero által történt be
vételét, ’s Harispe generáltól Bayonneból máj. 17- 
ki telegraphi üzenetet közöl, mely szerint Évans 
generál írunt máj. lOkán dél tájban megtámadta ’s 
máj. 17kén délutáni l órakor be is vette. Az ellen
állás igen makacs volt, ’s Evans katonáji senkinek 
sem kegyelmeztek; a’ város zsákmányra bocsáta- 
to tt; a’ városházba zárt 400 carlista foglyot az an
gol tiszteknek kivont karddal kellett védelmezniük 
a’ rohanók dühétől; 200 leszuratott bayonnettel. 
Evans igen szépen viselte magát, ’s minden módon 
igyekezett gátolni a’ vérontást. Két gőzhajó, egy 
goelette, nyolcz trincadur és a’ szárazi seregek már 
Fuentarabiát kezdték ostromolni. D Sebastian in
fant máj. 15kén Estella vidékén volt; Irribarren 
Puente la Reynában állott, Logronyóval és Vitto- 
riával kapcsolatban. Espartero Hernanit tartá el
foglalva.

NÉMETORSZÁG.
A’ burkusstatusajság írja, hogy Helena Meck- 

Ienburg-Schwerini hgasszony, Orleans hg. mátká
ja , és az Özvegy Mecklenburg-Sclnverini nagybg- 
né , máj. lOkán 12 órakor Patsdamba érkeztek,
’s délutáni 4 órakor tovább folytatták utjokat Fran- 
cziaország felé.

Kiadja Kult sár A. —  Szerkezted Gál v ácsy. Zöldkertutcza (&oí)í&acl)er:@<tffc) 4 9 S  sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i , Urak’ útczája szám alatt.



44. szám Pest HIRDETÉSEK. máj. 31 kén, 1837.

Figyelmeztetés
a’

H A Z A I 'S E t l F Ö I D I  TITK O SÍTÁSO K
i r á n t .

A' pesti medárd-vásár közelgetésével van szerencsém egész tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet cs az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a1 rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni 5 hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim1 számához alkalmazhassam a1 pél
dányok1 tetemes költségét kívánó nyomatását. A 1 félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatäsu, ’s most ismét új öntetű betűkkel nyomatandó „H azai s Külföldi Tudósítá
soknak“ „Hasznos Mulatságoknak“  és „Hirdetéseknek“ ára a1 jövő félesztendőben is — julius 
elejétől december végéig, — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 5  borítékban 9 5 
postán pedig 10 v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutezai 498dik szám alatti há
zamban 5 egyébiitt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év1 májusában.

K u ltsá r  Istvánná.

T r a t t n e r  es K á r o l y i ’ Könyvnyomtató - Intézetében Pesten
e lhag)ta  a’ sajtót:

Szent  Biblia
fordította K á r ö li G á sp á r,

(1727a ív) ára köttetlen, velin papiroson 10 forint ezüst p. nyomtató papiroson 4  forint ezüst? 
pénzben, ^előfizetési áron még rövid ideig fog adatni)..

(1) Jelentes. A1 pesti nevendék-pap- 
ság magyar iskolája je len ti: hogy Munkálatai1 
lYdik kötete junius elejével sajtó alul ki fog 
kerülni; ez alkalommal köszönetét mondva a1 
két hazában tapasztalt pártfogásért ’s részvétért, 
bár Munkálatait 800 példányban nyom atta, 
kéntelen az aláírást megszüntetni. A5 még hátra 
lévő csak néhány példányok1 ára leend 1 for. 
p. p. Költ Pesten, május 24kén 1837. (3)

K ö n y v -je le n té s .
A1 viselt dolgoknak legbiztosabb tanúságai 

az Oklevelek. Ezek1 fáklyájánál tűnnek ki a1 
nemzeti szabadsagok, ősi szokások, honi értte
mek, dicső tettek, nemzetségi származások; ’s 
mind azok, mellyektől függ a1 népeknek ’s nagy 
embereknek becse, és emlékezete. Azoknak 

E l s o f f élesztendő. 1837*

gyűjteménye nélkül más előkelt nemzetektől 
igen hátra hagyatunk, ’s történeteink, igazaink 
iránt bizonyosságra szert nem tehettek volna. 
Oklevéli-G) űjteniényünk azért nemzeti díszünk*. 
Megjelent annak harniincz egyedik, a’ hetedik
nek negyedik pótoleki kötete is. A1 nagyérde
mű résztvevők azt elfogadni ne te-rheltessenek. 
Harmincz Ívnyi, ’s árra harinincz garas ezüst
ben. Fejér G yörgy  in. k.

Szerző. (3>

Tudományos jelentés.
Világosító é s . rendszeres előadásit 
az 1836,iiki úrbéri Törvényeknek.
Legközelebb az ügyvédi vizsgálatra készülők * 
és tanitványi számára készítette Sárváry  /V- 
r e n c z  ,  hites ügyvéd, a’ losonczi ev. jef., tg?*
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ceumban a’ hazai törvény’ tanítója, ts ns Nó- 
grád vármegye táblabirája; taiáltatik Pesten Eg- 
genberger József könyvárosnál a’ Barátok pia- 
czán, ára borítékba fűzve 24 kr. ezüst pénz
ben. (2)

(1) Híradás. Méltóságos tolnai Feste
tics Antal nrnak ns Veszprém vármegyében ke
belezett déghi jószágában Székes - Fehérváron 
alól 4 órányira, jövő julius hónap lső napjától 
Sz. Mihály hava’ utolsó napjáig fognak egynyi- 
retii selyem és tenyésztéshez tökélletesen alkal
matos 800 somogyi és 500 déghi, öszvesen 1300 
anya-bi rkák,  800 nyőstény és 600 ü rü -b árá 
nyok, még mintegy 80 darab somogyi selyem 
2 esztendős hágó-kosok eladatni A’ kiknek 
kedvök lenne ezen birkákat vagy öszvesen, vagy 
pedig részenként megszerezni, tessék irántok 
vagy személyesen, vagy pedig franco levél ál
tal Székes-Fehérváron, és Lepsényen keresztül 
a’ déghi Directoratiissal értekezni. Költ Déghen, 
május 25kén 1837. (3)

(1) Schweiczi marhaárverés.
Méltóságos gróf Hunyady József örményi ura
dalom gazdasági hivatala közhírül adja,  hogy 
folyó észt. junius 23kán reggeli 9 órakor mező- 
keszi pusztán ts Nyitra vármegyében közel llr- 
ményhez 50 darab fejős-tehén és üsző, mellyek 
közül 25 barna, valamint is vörös és vörös-tar
ka schweiczi, 25 pedig fehér magyar tehenek
től , és merztáli bikáktól származtak , azután 
12 darab 1 és 2 esztendős vörös és vörös-tar
ka bikák a1 legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés 
mellett el-fognak adatni. (4)

(1) Hirdetmény. Veszprémben folyó 
I837dik esztendei július 12kén válogatott tiszta 
minémüségü 1811, 1822, 1827, 1830 és 1834. 
észt. somlai ’s badacsonyi uraság termési 300 
akó ó-borok hordónként, hordó nélkül királyi 
Tanácsnok Rohonczy János urnák tulajdon há
zánál a’ többet Ígérőknek árverés utján el fog
nak adatni. (3)

(1) Bor árverési h i r d e t é s .
Folyó esztendei junius 11 kén és utánna követ
kező napokban délelőtt és délután szokott órák
ban a1 tettes i:agy-idai Sávoly Sámuel, ns Nó- 
grád vármegyei táblabiró urnák a’ pesti kőbá
nyában Kápolna mellett fekvő pinezéjében 600

akó különféle minőségű vörös és fejér, neveze
tesen : neszm élyi, somlai, kőbányai, egri, to
kai csinált és közönséges asztali régi borok hor
dóstul vagy hordó nélkül is , szintúgy 3 akó 
régi szilvapálinka árverés utján kész pénzért, 
vagy elegendő bátorság és egy esztendő alatt 
kifizetendő kötelező-levél mellett is , fognak 
eladatni. (2)

(2) Eladó templomi o r g o n a .
Alulirttnak lakhelyén, Terézia-város, bajos ut- 
czájában 1144. sz. a. eladás végett felállítva ta
lá lta ik  egy 6 registerü egy kissé kijátszott tem
plombeli orgona, melly kötendő egyezés mellett 
azonnal átadathatik. Alulirt kész lenne ezen or
gonát határidőnkénti fizetés mellett is átengedni.

Schillitiger Vinez e , 
orgonacsináló Pesten. (2)

(2) Pakfong-hirdetmény. a’ cs.

k. priv. Pakfong érCZmŰvek’ rakhelye 
Bécsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja a’ pesti medárdusi vásárra a’ főnemességnek, 
a’ főtiszt, papirendnek ’s a’ tisztelt közönségnek 
kézműveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útczában az új piaczon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a1 12 latos ezüst
höz, a’ hamis ellenben feketés és vereses sárga 
lesz *s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre: P a k f o n g - F r a i i k ,  mti- 
lyet rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog- 
ke'ék, valamint ruhakefék, hajfodoritó fésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák« mellyekben a’ kávé 5 
perez alatt megfő ; kávémasina vadászatkedve- 
íők számára 12 for. p. p. dobos- és kapus-pál- 
czák; formaruha gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a’ legújabb 
ízlés szerin t; vadászkések rs más vadászati 
eszközök ; uj alakú kímélő gyertyatartók, 
asztali gyertyatartók, mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, mos
dó medenezék és mindenlehető toillette-tárgyak, 
játszó, és úti képórák. Játszó müveket éra nél
kül ’s magokban is kaphatni.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá- 
m okat, kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri
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útczán báró Brüdern házban; Budán, a' Rácz 
városban Dischler György urnái a’ főutczában.

Állandó megbízott ( commissions) 
raktára van:

hol mindenféle rendelményeket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótállanak, Pesten Jungk 
Keresztély polg. úrnál, a’ serviták piaczán; Ka
nizsán Rossen féld Jakab; Pozsonyban Szeleczky
L. uraknál«

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik. Frank Ferencz. (4)

(3) Hirdetmény. A’ nagyméltóságu 
magyar királyi udvari Kamara' rendelése követ
kezésében folyó észt. július 25kén az unghvári 
királyi kamarai uradalomhoz tartozó követke
ző királyi haszonvételek, úgymint; az úgyneve
zett veres korcsma, Unghvár városa mellett, a1 
fejér hajó czimzetü unghvári korcsma épületben 
lévő 4dik szám alatti bolt, továbbá a" szeszes 
italok 'm éretése, és pálinka - házak Ánok, F. 
Domonya, Gerény, Hosszú - mező , Huszák , 
Hut fa , N agyL áaz, Nyeviczke, Ó-Kemencze, 
Rahoncza, Kosztrina, Lyutfa,  Ó - Sztuzsicza , 
F j ’Szfuzsicza, Yerchovina és Bisztra helységek
ben. végre az uradalmi malmok Ó-Kemencze 
és KisBerezna helységében, folyó észt. novem
ber Ijétol kezdve számítandó egymásutáni há- 
rom esztendőre az unghvári királyi kamarai 
praefectnsi hivatal’ irószobájában tartandó n> il- 
vános árverés utján a' legtöbbet ígérőknek bér
be adatni fognak. Melly árverésre a1 bérleni 
szándékozók rendszerint megkívánt bánatpénz
zel ellátva megjelenni ezennel olly hozzátétellel 
hivatalosok, hogy a' fennérdeklett malmok bér
leti árverésében isracliták a’ divatos rendsza
bálynál fogva részt nem vehetnek, ’s hogy az 
említett királyi kamarai uradalom részére nem 
kedvezően teendő ajánlatok’ esetében ugyan azon 
uradalom az illető haszonvételek bérletidejét 
csak egy esztendőre terjesztetni engedi, ‘s hogy 
végre a' bevégzett árverés után semminemű aján
lat sem fogadtatik-el. Költ Budán, máj, 17- 
kén 1837. ( 3 )

(3) Hirdetmény. jun. iskén i837-
ben tettes Baranya vármegyében helyheztetett 
pécsváradi mezővárosában a' pécsváradi kato- 
lika sz.egy házon szükséges javítások, licitatio ál
tal , teljesítés végett a’ legolcsóbban dolgozandó- 
nak általengedtetni fognak.

A' tervekben és költségek felszámításaiban 
mindennap Pécsváradon az uradalmi tiszttártói 
hivatalban bétekinteni lehet, mellyek szerint 
kőmüvesi munka 782 for. — átsi munka 20 
for. —  cserepesi 171 for. 24 kr. — asztalosi 
1031 for —  lakatosi 414 for. 54 kr. — üve- 
gesi 262 for. 4 |  k r. v. ez. felmégyen, a’ felvá- 
lolni kívánkozó értelmes művészek folyó észt. 
junius lökén reggel 9 órakor ellátva a’ szokott 
lOOtól 10 íor. számítandó bánatpénzzel a' pécs
váradi uradalmi tiszttartói hivatalában elvárat- 
tatnak.

A’ királyi Egyetemnek uradalmához tarto
zó, és tettes Barai^a vármegyében helyhezte
tett Pécsvárad mezővárosában folyó észt. junius 
20kán a’ pécsváradi héti-vásárok jövedelminek 
bészedési joga árverés utján folyó észt. november 
h ő  napjától kezdve 3 egymásután következő 
esztendőre a‘ felsőbb helybenhagyásának fentar- 
tása mellett bérbe adatni fog.

A' bélbe venni kívánók folyó észt. juniusr 
20kán reggel 9 órakor Pécsváradra a'tiszttartói 
hivatalba — ellátva a' szokott 10 pcentualis 
bánatpénzzel — illendően hivatalosok.

A’ pécsváradi királyi Egyetemnek uradal
mában az uradalmi kékesdi kétkerekű felülcsa
pó vizi-malom a’ hozzá tartozó szántó és l|- 
hold rétíölddel, folyó észt. junius 26kán tartan
dó árverés utján egymásután következő három 
esztendőre folyó észt. november Isőtől kezdve 
a’ felsőbb helybenhagyás mellett bérbe adandó 
lészen,

A’ hérleni szándékozók a' fentnevezett na
pon Kék esd helységében a' malom épületjénél 
reggel 9 órakor 10 pcentualis bánatpénzzel fel
készülve megjelenni kérettetnek.

Legrády J á n o s , + 
Tiszttartó. (3)

(3) Kor, tehén és sertés-eladás.
Zalán, Somogy vármegyében Siófokhoz és az 
országúihoz két órányira, több száz akó erős és 
jó szamatu i83 lk i sérseki bor, 20 akótul 100 
akónként, — hasonlókép számos szép fajú 
schweiczi és fejér tehén , valamint sertések is 
minden órán eladandók. (3)

(3) Juheladas. Két helyi H u n y  ad y
grófok fölügyelő hivatala részéről nyilvánittatik, 
hogy ts ns Somogy vármegyében kebelezett si- 
mongáti uradalomban Kaposvártól 3 órányira 
’s Iháros-Berénytől ugyanannyi távolságra fekvő
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simongáti pusztai majorban a’ tarányi törzsök« 
nyájból 60 darab öreg és toklyó hágókos, ’s 60 
darab törzsökanya, végre 100 darab a’ sári ma
jorból származott kos tetszés szerint gyapjustól, 
vagy a’ nélkül meghatározott á ron, az ottani 
tiszttartói hivatal által szabad kézből eladó. — 
Költ Kéthelyen, május 6kán 1837. (3)

(3) Eredeti spanyol kosok el
adásáról való jelentés. Megczáf«:hatat-
lan tapasztalásokon épült valóság az, hogy az 
eredeti faj állatok nemes tulajdonságaiknak a’ 
megnemesitendő állatokkal nagyobb irányban 
való közlésére sokkal nagyobb erővel bírnak a’ 
csupán megnemesített állatoknál , mellyeknek 
olly erős typusok nincsen , ’s hogy ugyan ezen 
okból az olly gyakori elfajzások származnak.

Tekintetes Arad vármegyében fekvő Szaká
csi uradalom bir egy hasonló 180idik esztendő
ben Theresienfeldi gazdasági Tanácsnok Petri 
ur által Spanyolországban megvett ’s Theresien- 
feldre Ausztriába hozott, onnét pedig Szakácsi 
és Madrizestyei Nikoüts Kyro nemes Arad vár
megyei Táblabiró ur mint a’ Szakácsi urada
lom’ birtokosa által Szakácsra szállított merinos 
nyájat, melly magát gyapjának mind finomsága, 
mind pedig nagy mennyisége tekintetéből igen 
különbözteti. Ezen eredeti spanyol nyájból mos
tantól fogva egész September hónapig több ne
vezetes kosok eladhatók. Az ára az első clas- 
sisu electa kosokra nézve 20, a’ második cias- 
sisuakra 15, a’ harmadik classisnakra nézve pe
dig iO ezüst forintokban azon feljegyzéssel meg 
vagyon állapítva , hogy minden esztendei első 
Januariustól kezdve, Junius végéig minden el
ső classisu kostól 6 ,  minden második classisu- 
tói 3, minden harmadik classisutól pedig 4 ezüst 
forintok gyapjokért való pó tlás fe jében  azon 
esetre fizetendők legyenek , ha az illető vevő 
urak a’ gyapjút az uradalomnak által nem en
gednék.

Venni szándékozók méltóztassanak tekin
tetes Arad vármegyében Butyin és Almáshoz ’s 
a’ Körösi hídhoz közel fekvő Szakácsi urada
lomhoz tnagokat tartani, ’s meggyőzettetve len
n i ,  hogy kívánságuknak tökéletesen megfelelő 
legjobb korú faj kosokra szert teendőnek. (3)

(4) Néhai B ereg szá szi P á l- 
n a k , a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk! 
nak következő két nevezetes nmu- 
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache m it den mor
genländischen, nebst einer E n t
w ickelung der N a tu r , und man
cher bishero unbekannten E igen
schaften derselben. L eipzig  1796. 
{214 lap negyedrétben.J és

Versuch einer magyarischen  
Sprachlehre, m it einiger H in
sicht a u f  die türkische und ande
re morgenländischen Sprachen. 
E rlangen  1797. (288 lap nyol- 
czadr étben.)

Megszerezhetők a’ H a za i 's 
K ülfö ld i Tudósítások’ szerkesztő  
hivata lánál zöldkert ( Kohlba- 
eher) utczában 498. szám alatt* 
Az elsőnek ára kötetlen 1 í. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénzben*

Pénzfolyam at: Becs, máj. 27kén: 5 petes statuskötelez. 
105-rV; 4 petes 1001; 3 petes 7 5 |;  1820diki status 
köles. 218jí 183tdiki 571^; 2  ̂ petes bécsvárosi ban
kóköt. 66^; bankrészvény 1382^.

Gabonaár : Pesten, máj. 3ükán, váltógarasban: Tiszta- 
búza 9 6 |— 8 6 | ; kétszeres 72; rozs 51 j —43*; árpa 
45^—40; zab 32—26 |; kukoricza 70—53 j; köleská
sa 160.

D u n avizá llás: máj. 28kán: 14' 1" 0"' — 29kén: 13*' 
lü" 9né _  3okáo: 14' 0" U'" — 31kéo: 13'10" 3"

. 3
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T U D Ó S Í T Á S O K .
4 5 . szám . P e s t e n  szom baton Szentivánhá’ 3k án  183?»
M agyarország és Erdély (kinevezések ’s megtisztelések ; Ferdinand ünnepe-, gazdasági-egyesület; izraelita oskolák Pesten; esztergomi 
tudósítás; praeconisatio; pesti v á sá r; gróf Auersperg R ustschukba a’ szultán üdvözlésére kü ldetik ; ’sat.) Ausztria. N agybritannia (par
lam enti ü lések ; u d v a rlá sa ’ k irá ly n ál; liuddersfieldi g y ű lés ; dublini m eeting ; a’ w estm insteii választásról a ’ frankfurti főpostaluvatali 
ú js á g ;  ’sa t.) Frai.cziaország (kam arai ülések; algieri h írek ; jótékonyság Orleans hg házasságának alkalm ára; ’sa t.) Görögország (Po

rosban pestis.) Oroszország. Belgium. Spanyolország (Catalonia lázongása; hadi hírek ; cortcs-űlések ; ’sa t.)

M AG Y A RO RSZÁ G  és ER D ÉLY .
ó  cs. k. Felségük május' 27kén Schönbrunn- 

ba mcltóztattak venni nyári lakásukat.
Ő cs. k. Felsége május’ Sdikán költ legfelsőbb 

határozatában a’ m. k. Kanczelláriához udv. taná
csossá és egyházi előadóvá Mélt. S z t a n k o v i c s  
J á n o s  helytartói tanácsos ’s váczi nagyprépost 
urat nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  cs. k. Felsége apr. 29diki legfelsőbb hatá
rozatában veszprémi kanonok főtiszt. B a l a s s a  
G á b o r  urat a’ m. kir. ítélő tábla’ főpapjává(prae- 
latusáyá) nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő cs kir. Felsége május’ 8dikán költ legfel
sőbb határozatában udv. tanácsos ’s status-conferen- 
tiai jegyzőkönyvivé Nemeskéri K i s s  P á l  urat 
Fiume’ és az ősz vés magyar tengervidék’ kormány
zójává nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ö cs. k. Felsége május’ 8diki Iegfelsőhb hatá
rozatában cs. k. kamarás ’s Tolna vármegyében 
eddig főispányi helytartó Galanthai gróf E s z t c r -  
h á z y  K á r o l y  urat ugyanazon vmegye’ főispá- 
n} ává nevezni kegyelmesen méltóztatott.

0  es. ’s apóst. k. Felsége május 27diki leg
felsőbb határozatában báró T ü r c k h e i m  Lajos 
udv. tanácsos , és báró J a c q u i n  József bécsi egye
tembeli professor urakat a’ m k. Sz. István-rend 
kiskeresztjével, díjfizetés nélkül, díszesíteni ke
gyelmesen méltóztatott.

0  cs k. Felsége cs. kir. kamarás Radványi 
;rófGyőry Ferencz urat, Bács-vármegye’ főispányát 
ulajdon legalázatosb kérésére a’ főispányi hivatal
éi felmenteni ’s május 18diki legfelsőbb kéziratá
é n  Almásy R u d i c s  J ó z s e f  helytartói tanácsos 
irat ugyanazon vmegye’ főispányi helyettesévé ne- 
’ezni kegyelmesen méltóztatott.

Ő Szentsége XVI. Gergely Pápa által május’ 
lOdikén Romában a’ vaticáni palotában tartatott 
itkos consistorium alkalmával többek közt Mélr. 
láró Barkóczy László úr Székesfcjérvári; m 
chrott József úr pedig Belgrádi és Szendrői piis- 
ökökké kihirdettettek.

A’ m. kir udv. Kanczellária május’ 21dikéről 
aményi István keblebeli feltevői gyakornokot va-1 
ságos udv. feltevőnek (concipistának) alkalmazta. I 
Első Felesztendő.

A* nagym. m. k. udv. Kamara a’ kir. ügy
igazgatási hivatalnál megüresült lajstromozói tiszt
ségre keblebeli jegyzőkönyv-hivatali fizetéses gya
kornok J á n o s f y  F e r e n c z e t  több évi hív szol
gálatinak tekintetéből; Szegniába sóhívaiali ellen
őrré Sertich Jánost; Munkácsra ugyanilly tisztség
re Lieb Mihályt nevezte.

Tek. Pest-vmegyének új főispányi helyettese 
Mélt. Báró P r ó n a y  A l b e r t  úr e’ hónap foly
tában fog hivatalába beiktattatni.

Felséges Királyunk’ dicső névünnepén, múlt 
május’ 30dikán buzgó könyörgések emelkedtek a’ 
Mindenhatóhoz Pest és Buda minden egyházaiban. 
Budán a’ várbeli főegyházban főtiszt. VizhoíTer Jó
zsef apát ’s plebánus úr teljesítő az ünnepélyes is
teni szolgálatot, mellyen a’ nm. helytartósági, ka
maraitisztviselők, városi tanács ’sat. megjelenőnek. 
A’ főhadi kormányszék részéről a’ katonai őrségi 
egyházban ünnepeltetett buzgóan c’ nap. Pesten a* 
főegyházban Nagys. Németh György apát, kano
nok ’s k. táblai praelatus úr áldozott a’ Mindenha
tónak a’ főméit, udv. törvényszékek tagjainak, fő
hadi tisztek’ ’s városa tanácsnak ’sat. jelenlétükben. 
A’ két városi színházak is pompás kivilágítással 
ünneplők e’ napot.

Eger május' 2 Id. Felső- Eőri Pyrker László 
érsek ő excja fényes halotti szertartással következő 
elhunyt egri püspökök’ ’s érsekek’ hamvait tétette 
által előbbi nyugvó hel}ökről a’ pompás új főegy
ház’ sírboltjába: Telekesy István , gr. Erdódy Gá
bor,  grófEszterházy Károly püspökökéit, és Fuchs 
Ferencz ’s báró Fischer István érsekekéit. Béke 
itt is hamvaiknak !

E s z t e r g o m .  Méltóságos tinniniai püspök,
J  o r d á n s z k y E l e k  úr római utazásából ide sze
rencsésen visszaérkezett. — A’ legújabb magyar, 
t. i. az esztergomi casinonak, állandó igazgatói: 
Nagyságos kir. tanácsnok és első alispán úr Héya 
Imre,  tek Kruplyanics Simon úr, primási ügyek 
igazgatója: és tek. Maurovich ú r, szabad kir. Esz
tergom városának tanácsosa és táblabíró. Tek.Me- 
széna ügyész úr casino jegyzőjének választatott. A’ 
választotrságnak rendes szavazás által választót tag
ja  12. Ezen kívül első igazgató Nagys. Héya úr*
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a’ többi igazgatók és a’ választottságnak köz hely
benhagyásával tekintetes Rumy Károly professor és 
táblabíró urat, és tek. Helischer senator urat, a’ 
választottság’ becsületbeli tagjaivá nevezte. Tek. 
Helischer úr egyszersmind a’ casinoi könyvtár’ őr
zője is. — Esztergom mellett a’ Duna vize nagyon 
nő, és a’ vizáradás már elkezdődött.

B r a s s ó .  Május lökénszívreható innepélyes- 
séggel adatott át görögj bíró C s e r v e n v o d á l y  
D. I s t v á n  úrnak az Ő cs. k. Felsége kegyelmé
ből nyert szalagon függő polgári kis arany érdem
pénz. Reggeli 10 órakor a’ katonai tiszti k a r, a’ 
magistratualia személyek ’s a’ tisztelt bíró ú r , a’ 
kereskedő társaságtól kisértetve a’ catholicum tem
plomba mentek, a’ katonaság a’ templom előtt ki
állítva állott. A’ nagy oltár! sz áldozat végzetével, 
a’ piaczon álló catholicus tanulók az ismeretes nép 
éneket elénekelvén, vivát kiáltás után a’ katona
ság salvet lőtt. Ezután brigadás generál Cso l -  
l i ch  A l b e r t  úr a’ katonaság előtt német nyelven 
tartott beszédében előadta, „hogy 0  felsége mél- 
tóztatott kereskedő és görög bíró C s e r v e n v o 
d á l y  Demeter Istvánnak 31 esztendők lefolyta 
alatt másoknak is , különösen pedig szűk termések 
idején a’ dicső vitéz székely határőr ezeredeknél 
számos családnak jótékonyon osztott élelmi bőv- 
adományait legkegyelmesebb tekintetbe venni — 
mellynek nyomán a’ cs. kir. felséges udvari hadi 
tanács rendeletére az erdélyi cs. k felséges tábori 
parancsnokság által Cservenvodály úr mai napon 
ezen esztendőnként jótékony adományaiban bőven 
részesült nemes katona őrsereg előtt legkegyelme
sebben ajándékozott szalagon függő polgári kis arany 
érdempénzzel juralmáztatik.“  Ugyanezen beszédet 
főtisztelendő plébános és esperest K o v á c s  An
t a l  úr magyar s nem egyesült hitü esperest K a- 
r a b é  ez Ignácz úr oláh nyelven elmondották, a’ 
beszédeket énekek ’s öröm lövések váltották-fel. 
Ezután a’ tisztelt bíró úr a’ generál úrhoz tartott 
beszédében ő felsége kegyehnességét megköszönte, 
’s azt cselekedettel meghálálni Ígérte. Délben a’ 
tisztelt generál úr minden vallásu papokat, katona 
tiszt urakat ’s m igistratualis liszteket fényesen meg
vendégelt, hol ő felségéért ’s a’ fels. ausztriai ház 
minden tagjaiért ágyú durrogások közt öröm po
harak üríttettek.

A’ pesti izraelita község elemi oskolai köze- 
lébb igen jó karban ’s örvendetes állapotban talál
tattak. Az intézet tanítói fő gondot arra fordíta
nak , hogy kezeikből szelíd erkölcsű ’s erős szelle
mű polgárokat nyerjen a’ Haza. Miről jeles bizony
ságot adott az e’ napokban tartott nyilvános pró
batét; mellyen többek közt főtiszt, ’s nagys. Fejér 
György prépost, nagys. Schedius Lajos kir. taná

csos 's professor és tek. Seeber Károly polgár-tnos- 
ter urak is szívesek voltak megjelenni«

A’ Gazda sá g i -E gy  esület'  f. e. junius 
Sdikán reg. 10 órakor a' n. casino alatti csarnok
ban tartandó közgyűlésének határnapja közeled
vén , a* t. részes tagoknak erre leendő szíves megje- 
nésök tisztelettel kéretik.

P e s t .  Vásárunk lomhának ’s csekélynek mu
tatkozik. Dunánk partjai rakvák ugyan hajókkal ’s 
elég áruk is szállíttattak medárd-vásárunkra; do 
vevő kevés jött. A’ pénz’ szűke igen érezhető. 
Gyapjú kevés hozatott, az is olcsón vesztegettetik. 
A’ marha-vásárt sokkal jobbnak lehet mondánk

Budán múlt május 31dikén elhunyt Mélt. Zad- 
jeli SÍ a c h t  a Ferencz ú r, m. kir. udv. kamarai 
tanácsnok, és több t. ns vármegyék’ táblabírája 
hosszas kínlódással egybekapcsolt súlyos arezszenyv 
betegségben , munkás életének 59dik évében. Hi
deg tetemei junius 2dikán az ottani közönséges 
temetőbe takarítattak-el.

A’ h írre , hogy Mahmud sultán némelly Dur» 
melléki török várakat meglátogatni szándékozik, 
Ő cs. k. Felsége rendeletet tőn e’ fejedelemnek az 
ausztriai határszélekhez közeledésekor leendő elfo
gadása iránt. Ennek következésében Auersperg gr. 
a1 temesvári bánságban hadi kormányzó meg- 
bizatott, hogy ó magassága elibe Rustchukba 
menjen, hol május’ lődikén szerencséje volt 
Ó Felsége szerencse kívánó levelét nyilvános 
audientián ’s szokott pompával átadni. A’ suhan 
élénken ismeré-el e’ bizonyságát a’ barát-szomszédi 
érzelemnek, ’s egy igen lekötelező kifejezésekkel 
írt válasszal viszonozta. A’ kitűnő fogadás, mel- 
lyet a' generál mind ő magasságánál, mind útjában 
tapasztalt, egészen megfelelt magas küldetésének, 
’s új bizonyságául szolgál a’ két fejedelem között 
fenálló barátságos viszonyoknak.

Rustschuki tudósítások szerint a’ suhan máj. 
13ki estén érkezett e’városba Silistriából Pannónia 
gőzhajón , ’s az ottani kormányzónak, Said basá
nak palotájába szállott. Hussein, widdini basa, még 
elébb Rustschukba ment fejedelmének üdvözlésére. 
Auersperg gr. a’ máj. 15ki audientia alkalmával ó 
magassága által meghívatott tábori gyakorlatra, 
inellyet Rustschuk keleti mezején három pattantyús 
csapat tíz ágyúval, két gyalog zászlóally és egy lo
vas század tartott. A’ nagy úr egy pompás pbae- 
tonon jelent-meg, mellynek négy lovát maga haj- 
tá , számos lovas kísérőktől környeztetve, ’s a’ tűz- 
gyakorlatokat egy e’ végre épült kioskból szem
lélte, az udvari tisztek és idegen vendégek szama
ra pedig külön sátorok valának felállítva. A' suhan 
Rustschukból máj. 17dikén szándékozott elutazni,



ntját Tirnowón keresztül Adrianopol felé veendő, 
hová, sőt talán egész Konstantinápolig, a' rustchu- 
ki és widdini basáktól fog kisértetni.

Ehrenhausen uradalmat, vagy a’ helyette aján
lott 200 ezer v.forintot nyerte Czegléden Pajor 
Antal ú r , Pest-vmegyei biztos. A’ 12 ezer forin
tot nyert sors-szám is Pesten, Tomala által ada- 
tott-el.

I g a z í t á s .  Hazai Tudósításink 38d. szám. 297. lap. 
2. h. 27 sorában „exaucta“ nyomtatási hiba helyett olv. 
„EXSTRUCTA.“ .

AUSZTRIA.
Triestben az austriai Lloyd gőzhajózási társa

ságának Conte Kolowrat nevű, 320 tonna terhű ’s 
100 ló erejű gőzhajója, melly Tonello Gáspárnak, 
a’ hajózási akadémiában hajóépítés tanítójának igaz
gatása alatt, az ő saját új terve szerint épült, máj. 
20kán, a" polgári 's katonai tiszthatóság és számos 
nép jelenlétében bocsátatott vízre.

NAGYBRITAJVNIA.
Az alsó ház máj. 18ki ülésében Elphinstone 

úr engedelmet nyert egy bili behozására a’ parla
menti választóknak végképen leendő lajstromozása 
irán t, úgy hogy mindennek, ki a’ folyó évi laj
stromban találtatik, az új lajstromozásig szavazati 
joga legyen, ha bár idő közben szavazásra meg
kívántaié minőségét elvesztette volna is. A' bili be
hozatalát azzal támogatta, hogy a1 választók laj
stromozása eránti bilije a’ kormánynak múlt ülés
kor a' felső házon keresztül nem mehetett, ‘s ez 
idén is nehezen fog keresztül menni. A' főügyvéd 
válaszoló, hogy e’ bili elhalasztásának a' kormány 
nem oka; reményű azonban, hogy most már mind 
ez, mind a’ többi ministeri rendszabályok gyorsan 
elővitetnek, ’s a’ lordok házán is diadalmasan át
mennek.— Máj. 19kán Russell lordnak a’ büntető 
törvények javítása eránti bilije, nevezetesen a’ 
halálos büntetésnek csak némelly fő bűnökre szó • 
rítása, vitatott. Ewart úr javaslá, hogy a’ ha
lálos büntetés ezután csak gyilkosokra alkalmaz
tassák, de javaslata 73 szózattal 72 ellen félrevet
tetett.

Az alsó ház máj. 20ki ülésébe olly lassan gyü
lekeztek a’ tagok, hogy a’ szónok csak délutáni 4 
órakor foglalhatá-el helyét, miután már a’ tagokat 
háromszor megszámláltatta, ha a’ megkívántaié 
szám jelen van-e. Russell I. a’ tanakodó terembe 
ment , hol a’ felső ház követe, Richmond hg. vá
rakozott r á , ’s visszatérvén jelenté , hogy a’ felső 
ház elfogadta a’ Canada eránti határozatokat, ’s kö
zelebb ezeken alapuló bilit fog behozni. Roebuck 
ir vádolá a’ ministeriumot, hogy a’ fontos rend
szabályok nem olly szaporán mennek-keresztül a’ 
tázon, mint a’nép kívánná. Gillon úrnak egy biz
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tosság kinevezése eránti javaslatát, melly vizsgál- 
ná-meg, mi módon lehetne Irlandban az utazókat 
megmenteni a’ zsarlásoktól és csalásoktól, elfogad
ván, Talfourd úr engedelmet kért egy bili behoza
talára a’ könyvkiadás és utánnyomatás törvényé
nek javítása irán t, javasolván, hogy a’ kiadási jog 
az írónak ’s famíliájának 60 évre biztosítassék. A’ 
kincstár kanczellárja örömmel pártoló az indítványt, 
megemlítvén, hogy az utánnyomatás elleni népjogi 
védelem kérdését éppen most rostálgatja a’ kor
mány. A’ bili behozatala ellenmondás nélkül meg
engedtetett.

A’ frankfurti Oberpostamtszeitung következő 
czikkelyt írja a’ westminsteri választás következmé
nyeiről : „ A’ Timesnek különös érdekében áll Bur- 
dett ügyét v inn i, különös oka van az ó győzedel- 
mén örvendeni. Szeretne vele együtt meggyőződés
ből megtörtnek tartatni. A’ Times 1834 decembere 
előtt még whiglap v o lt, ’s néha néha radikális ro
hamban is sínlett. Bátran harczolt a’ katholikusok 
felmentése és a’parlamenti reform mellett. Melbour
ne ministeriumának eloszlatása után (1834 nov. 
lökén) nehány nappal mérsékleti hangulatot vőn- 
fe l, hogy Peelnek Olaszországból visszatértével egé
szen conservatívvá legyen , nem gondolva a’ M. 
Chroniclének eme mondásával: „K i Melbourne tá
borából a’ conservativekhez megyen-át, áruló.“ Egy 
olly elterjedt, nagy befolyású és nyereséges lop
nak,  mint a’ Times, jó okainak kellenek lenni, 
ha köpönyeget fordít. Megvesztegetésre gondolni 
nem igen lehet; mert a’ summa szerfelett nagy lett 
volna, ’s a’ tory kormány állandósága éppen nem 
volt biztosítva. \ z t  kell tehát hinni, hogy a’ Ti
mes változást, visszatolást vett észre az ország
ban , ’s okosságnak látá a’ conservativ köpönyeget 
felvenni. Melbourneval megpróbáló , mennyire me
hetni a’ demokratia hév égalja felé, a’ nélkül hogy 
Whitehall! lángba borította volna ; Peellel meg akar
ta gátolni a’ reform-árt. 1834 dec. 11 kén kiadta a’ 
tory kabinet programmáját; azóta mind ekkoráig, 
mint mérsékleti to ry , protestáns conservatismust 
hirdet; sympathiáji ’s antipathiáji egészen megha
tói ozottak; Peel és Lyndhurst kézen hordoztat- 
nak,  O’ Connell és Russell porba tiportatnak. A’ 
tulajdonosokra nézve pedig legfontosabb az, hogy 
e’ lapnak szerencséje növekedett; ma a’ legolva
sottabb ’s legkelendőbb lap. Ezt máj. I3ki számában 
így bizonyítja: „Emlékezik a’ közönség, mi büsz
kén ’s örömmel emlékezünk, azon időre, mikor la
punk az ország kormánya üldözésének tárgyává Ion, 
mikor minket hüvelykekre ’shüvelyknyi hasábok
ra szorítani, vagy adóra kénszeríteni akartak , ’s 
oda igyekeztek, hogy bennünket összezúzzanak, 
és olly taksa alá vessenek (mivel a’ Times nagyobb,)
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melly más (kisebb) lapokra nem hárult. Ezt olly
emberek próbálták, kik a’ sajtószabadság minden 
barátai előtt szabadság barátainak állíták magokat. 
Már elébb is gyűlöltük az ő rendszabályukat, meg- 
vetendőnek találtuk poiitikájokat; de ezóta szemé
lyüket ’s érzelmeiket is megutáltuk. Azonban ala
csony üldözésökkel mit eszközlöttek légyen , azt a’ 
közönségnek hitelesen megmutaijuk. A’ parlament 
elibe két jegyzéket terjesztett a’ bély/ghívatal; egyik 
valamennyi reggeli lap példányainak számát 1837 
első negyedéből, másik a* beikiatmányok számát és 
azokért járó taksát adja-elő. Ezekből e’ tűnik-ki:
1. Öt reggeli lap,  u. m a’ Constitutional, M. Ad
vertiser, lVI. Chronicle, M. Herald és M. Post ösz- 
vesen 1,709,000 számért fizettek bélyegadót, a’ 
Times egyedül maga 815 ezer példányért; és így 
ez majd fel annyi számot ad-ki, mint a’ többi öt 
reggeli lap együtt; (átaljában hat hírlap és 2 j  mil
lió példány mellett egy lapra 416 ezer példány es
nék, de a* Times maga majd két annyi számot ad- 
ki három hónap alatt.) 2. A’ hirdetményekért! adó
zásban még elébb áll a' Times; az említett Öt reg
geli lap ez év első negyedében 51,600 hirdetmény
ért 4035 ft. stg. taksát, a’ Times pedig 31,057 
hirdetményért 2329 ft. stg. taksát, és így felénél 
többet fizetett, mint a’ többi öt hírlap. És illy lapot 
akart a’ pénzügy i minister (Spring-Rice) megbuk
tatni. Ugyan miért? Mert mi láttuk hol volt vége 
a’ reformnak, hol kezdődött a’ revolutio, minél fogva 
a’ közönség becsületes, lélekismeretes, protestáns ré
széhez csatlakoztunk, ’s jelszavunknak ezt válasz
tottuk : „Eddig menj , tovább n e ; itt törjenek-meg 
a’ te büszke és mégis tisztátlan hullámaid.“ Nem 
csuda tehát, ha a’ Times Burdett győzedelmében 
Öngyőzedelmét ünnepli. „Szép! úgy mond. Meg 
van a’ csata nyerve! Westminster polgárai teljesí
tették politikai ’s erkölcsi köíelességöket. Sir Fr. 
Burdett megerősítetett a’ helyben, mellyel 30 év 
óta foglal-el. Westminster választóji nem adtak-túl 
próbált barátján és attyán az okos reformnak; ez
zel azt nyilvánították, hogy egy királyt kiváltsá
gokkal, örökös pairséget, alsó házat, egy részint 
az ország természetes aristokratiájából választva, 
szilárd rendszert a’ polgári kormányzásban, egy
házat az áldott reformatio elvei szerint, akarnak.“ 
— Leader radikális, mégis a’ kabinet némelly tag
jai mellette szavaztak. Erre nézve megjegyzi a’ Ti
mes : „ A’ ki azt mondja, hogy a1 választás jogát 
lealacsonyítástól, az egyházat felforgatástól, a’ pair
séget eloszlatástól, a’ koronát respublikái demo- 
kratia zaklatásitól megóvni akarja, szózatát mégis 
olly jelekre ad ja, ki nyilván ezek lerontására tö
rekszik , elvetemült színeskedő, ’s nem csak arra 
méltó , hogy nyakon fogva a’ király szolgálatából

kilökessék, hanem arra is, hogy mint társaság 
gyalázatja minden becsületes férfiaktól kerültessék. 
Sir Rufane Donkin a’ pattantyúság hivatalától, sir 
Henry Parnell főfizetó-mester, sir John Campbell 
főügyvéd, Palmerston 1. kabineti minister Leader 
mellett szavaztak. Leader tehát ministeri jelelt volt, 
és így az 0 ’ Connellistáknak revolutiói tervei, a’ 
pairség és egyház ellen, a’ ministerekre háríttattak. 
Többé már nem állíthatják, hogy a’ romboló párt
tal összeköttetésök nincs. Nem! Tudja már Anglia, 
hogy ők a’ Hunié és O’ Connell féle összeeskültek- 
kel tartanak. A’ ministerek pártoskodtak a’ west- 
minsteri választáskor; a’ destructiv ábrándosnak le- 
veretése, hála az égnek, egyszersmind Melbourne 
destructiv kabinetjének is leveretése volt, éppé* 
o tt, hol magát legerősebbnek vélé. A’ monarchia 
győzedelmeskedett a’ fejedelemhez hittel kötelezett 
szolgákon. E ’ győzedelem a’szabadelmü’s törvény
szerű conservatismus győzedelme, melly az alkot- 
vánvszerü reformok elveit nem zárja-ki. Westmins
ter választóji olly hangot adtak az országnak, melly 
millió viszhangokra találand. Ők köszönetét érdem
lenek minden őszinte emberektől.“

Dublinban a’ Coburg-gardenben pünköst má
sod napján tartatott a’ nagy népgyiilés, mellyre, 
a’ ministeri lapok szerint, 100 ezer ember gyúll- 
Össze* Elnök Charlemont 1. volt. A’ parlamenti ta
gok közül csak H. Grattan úr jelent meg. Számos 
határozatok egyező akarattal elfogadtattak, ’s egy 
alázatos felírásban a’ királyhoz intéztettek, melly- 
ben Ő Felsége mostani ministereihez tántoríthatlan 
bizodalom nyilváníttatik a’reménnyel együtt, hogy 
ők kegyelmes fejedelmüktől rájok bízott, ’s az al
só ház többsége által gyámolított hivatalukat, ha 
bár valamelly törvényhozási rendszabály eránti vá
rakozásukban csalatkoznának is , el nem hág)jak. 
Az is kijelenteték, hogy az irlandi nép nagy több
sége csak rémüléssel gondolhat tory kormány visz- 
szatérésére. Gyűléskor a’ szónokok is beszédeikben 
a1 kormányhoz ieghévebb ragaszkodást, ’s Mulgra- 
ve 1. bölcs, lágy és részrehajlatlan igazgatásáért kü
lönös hálát nyilvánítottak. Más részről a’ katholi- 
kus papság oppositióban van a’ kormánnyal azért, 
hogy az új tizedbillből kihagyta az Hsajátitás elvéi.

Huddersfieldben máj. 16kán gyűlés tartatott, 
melly Yorkshire nyugoti kerülete gyűlésének ne- 
vezteték. A’ M. Herald 25 ezerre teszi a’ jelen vol
tak számát, a’ Courier pedig megjegyzi, hogy az 
egész nyugoti kerületben nem lakik annyi férfi* 
Oastler úr illy határozatot javaslóit: ,,A’ gyűlés né
zete az , hogy a’ melly kormány, legyen az tory> 
whig vagy radikális, a’ szegénység új törvényét 
erőben tartani akarja, nem méltó a’ nép bizodal
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mára ’s gyámolítására.“  A’ parlamenthez ezzel meg
egyező kérelem készíttetett.

A’ király által máj. 17kén St. James-palötában 
tartott gyűléskor Brisbane generálhelytartó és Dow
nes lord a’ Bath-rend nagy kereszteseivé, Gardiner 
ezredes középkeresztesévé, több szárazi ’s tengeri 
tisztek a1 Mihály és György rendek kiskeresztesivé 
neveztettek Ezután magános audientiát adott a’ 
király Sebástiani grófnak, ki vicomte Ornanofran- 
czia követségi tagot bemutató. Máj. I8kán udvar
lás volt St. James-palotában, ’s ekkor is Augusta 
hgasszöny viselte a’ királyné képét, noha Ő Felsé
ge annyira meggyógyult, hogy Windsorban már lá
togatókat is fogadhatott-el.

FR A N C Z IA O R SZ A G ,
A pairkamara máj. löki ülésében a’ pairszék 

szerkezete és az ottani perlekedés módja körül a 
fontos kérdést vitatta, váljon a’ pairkamara ezután 
is csak k. rendelet következéseben ’s főügyvéd 
kinevezése után, vagy pedig, mint a’ biztosság ja
vasolja, csak az elnök indítványára ’s saját ösztö
néből üljön-e törvényszéket. A’ belső minister igen 
ellenző e’javaslatot, melly máj 17kén újabb meg
fontolás végett a’ biztossághoz visszautasíttatott.

A’ követkamara máj. 17 kén a’ budgetet kezdte 
v ita tn i, miről Puyraveau és JSalverte uu gáncso- 
lólag nyilatkoztak. Máj. IS kán az igazság és isten- 
tisztelet niinisteriuminak költségei elfogadtattak. 
Az afrikai költségek eránti törvényjavaslatot vizs
gáló biztosság máj. 24dikén ült-össze, Pelet de la 
Lozére urat elnökének, Piscatory urat titoknoká- 
nak választotta, korlátozott elfoglalási rendszer 
mellett nyilatkozott, ’s a’ constantiiiei táborozást 
kilencz tag közűi hat ellenzetté.

A’ követkamara máj. 18kán az igazság és is
tentisztelet ministeriumai költségeinek vitatásakor 
a’ cassatioszék tanácsnokinak, az első folyamodást 
biráknak és az ágostai hitvallásuak igazgatóságának 
fizetéseit feljebb emelte. A’ máj 19ki ülésben a’ 
pénzügyi minister 600 ezer francot kért új levél
posták felállítására. Ezután a’ külső ministerium 
költségei változatlan elfogadtattak, mellyeknek vi
tatása közben St. Marc-Girardin úr említést tőn a’ 
Dunán Konstantinápolig tett utazásáról.

A’ pairkamara máj. 19ki ülésében azon tör
vényjavaslat volt napi renden, miként az érseki 
palota helye Paris városának engedtetnék-át sétatér 
építésére. A’ javaslat nagy ellenszegülésre talált 
Tascher, Montalembert grófok és Dreux-Brézé mar
quis részéről, minta’ tulajdoni joggal ellenkező, ’s 
a ’ társaságot veszélyeztető; Tascher gr. javasló, 
hogy a’ hely új érseki palota építésére hagyassék- 
meg, nai szavazás által félrevettetvén, a’ törvény- 
javaslat 73 szózattal 28 ellen elfogadtatott.

A’ követkamara máj. 20ki ülésében kérelmek
kel foglalatoskodott. Poutret de Mauchamps asz- 
szonynak, a’ Gazette des Femmes feieletes szer
kesztőjének kérelm e, a’ polgári törvénykönyv 213. 
czikkelyének eltörlése iránt, melly szerint a’ férj 
nejének védelemmel, a1 nő pedig férjének enge
delmességgel tartozik, félretétetett. A’ hazard já
tékok és a’ zsebpisztolyokat csináló puskamívesek 
elleni kérelmek a’ ministeriumhoz utasítanak.

Párisi lapok beszélik, hogy a’ követkamará- 
nak mintegy 200 tagja máj. 19kén Hartmann úr
nál gyűlést tartott. Hartmann ú r , mint elnök, utá
na Guizot és Hebert uu. beszédeikben előadók a’ 
gyűlés czélját, melly a’ Journal de Paris szerint 
nem egyéb, mint „a’ kormányt megtartani azon 
ösvényen, mellyen azalkotványi monarchia hét év 
óta üdvét ’s erejét találta.“

Az alig. Zeitung algieri levelezője máj 9kéről 
e’ tudósításokat ír ja : Abd-el*Kader megjelenésé
nek Titteri tartományban nagy hatása volt az arab 
törzsökökre. Metidschad népsége igen pezseg ; Ali- 
Ben-Sudi-Saadi híres marabut fel ’s alá já r , ’s szent 
háborúra szállítja az arabokat. Medeah vidékén a’ 
kahylok 10 ezer gyalogot Ígértek Abd-el-Kadernek 
Bugeaud generál ellen, a’ hadsehutok lovasságának 
jobb része is hozzá csatlakozott, Shershalla, Me
deah és Belida városok pedig adót fizettek neki. A’ 
keleti részen eddig még lehetett bízni a’ barátságos 
törzsökök hűségében, ’s ezek voltak védfalai a’ 
gyarmatosoknak, kik az ottani földek hasznát nem 
rég kezdték átlátni. De Abd-el-Kader felszólításai
nak ezekre is nagy befolyása volt. Tegnap 150 lo
vas arab Regaia nevű gyarmatra, Mercier úr tulaj
donára ütött, nehány munkást meggyilkolt, ’s a’ 
szép nyájakat elhajtotta a’ hegyek közé, a’ nélkül 
hogy a’ barátságos törzsökök e rablók visszavonul
tál gátolták volna. Ez eset halálos rémülésbe hoz
ta a’ keleti vidékek földbirtokosait A’ spahik és 
zuavok még ma este Regaiába indulnak ágyúkkal.

Paris tiszthatósága a’ koronáiig, házasságát jó
téteményekkel szándékozik emlékezetessé tenni. A’ 
szegények számára 38 ezer francot, talált gyerme
kek ruházatára 12 ezret, az elemi oskolákban ju
talmakra 20 ezret, szűkölködő kézmivesek részé
re 60 ezret rendelt. Az ünnepélyek junius közepén 
fognak a’ városházban tartatni. A’ teremek újon
nan festetnek ’s díszesíttetnek. A’ párisi jeles fér
fiak , katonák, tudósak ’s mivészek képei mind 
egy szobába rakattak; egy terem eleven virágok
kal építészeti formákban ékesíttetik-fel; föld szint 
szökő kutak lesznek. A’ hgasszöny, honának tájké
peivel is meg fog lepetni. A’ tűzmívek 40 ezer 
francba kerülnek; egy este a’ Mars mezején 10 ezer 
katona bengali tűz világítás mellett egy vár ostro-

\
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mát 's védelmezését fogja előadni. Már is sok ide
gen gyülekezik Parisba, 's temérdek kész pénz té
tetett forgásba. Sevres porczellán gyárában egy 
pompás asztali készület van megrendelve a' koro- 
nahgné számára.

A’ tengeri minister jelentése következésében 
a’ király Martinique, Guadeloupe, Guiana és Pon- 
dichery gyarmatok törvényszékei által megítélt 31 
személynek büntetését megváltoztatta, részint pe
dig egészen elengedte.

A' neuillyi összeesküvés miatt mcgitélt, ’s az 
amnestia következésében szabadon bocsátott Hus- 
son nevű ifjú Parisban máj. 17kén ismét befoga
tott ; újabb tudósítások szerint azonban mindjárt ki
bocsáttatott.

Clauzel marsait igen betegnek írják a’ hírla
pok. —  A’ Constitutionnel orani máj. 7diki levél 
után jelenti, hogy Abd-el-Kaderrel békességet kö
töttek a’ francziák, ’s az Emir kezeseit személye
sen fogja átadni a’ franczia főparancsnoknak.

Azon politikai vétkesek száma, kik a’ Paris
ban tartózkodásra engedelmet nyerlek, többre me
gyen ötvennél. — Havreba egy czethalfogó hajón 
két új-seelandi benszülött érkezett, kik matrózok
nak állottak-be.

GÖRÖGORSZÁG.
Az ausztriai Lloyd Naupliából máj. 6káró! e’ 

tudósítást közli: „Honunkat közelebb nagy aggo
dalomba ejté egy váratlan, szomorú eset. Porosban 
keleti pestis ütött-ki, hova azt Parassamiból hozta 
egy görög hajó. Egy hajós legény és három ben
szülött meghalálozván, minden gyanú nélkül el- 
temettetett, ’s a’ tisztliatóság csak akkor kezdett 
gyanakodni, midőn a’ hajóról egy matróz felesé
gével együtt ismét megbetegedett, kik megvizsgál
tatván, pestis-varak találtatlak rajtok. Tüstént je 
lentés tétetett a’ kormánynak Athénébe, melly azon
nal szigorú rendszabásokat vett-elő, hogy a’ pestis 
e’ szigetről tovább ne terjedhessen. Mint mondják 
a’ Piräus is hadvonallal záratott-el a’ fővárostól. Itt 
is mindjárt intézetek tétettek a’ ragály behozása 
ellen, a’ hegyek körül had vonal húzatott, a’ Poros 
felé vezető utak katonasággal rakaltak-meg, ’s így 
reméljük, hogy a’ veszély tovább terjedni nem 
fog.

OROSZORSZÁG.
Thrónörökös nag) hg. ő cs. magassága máj. 

Iákén indult útnak a1 birodalom különféle kerüle
teibe.— A’ kormány egy kis hadi hajót adott az 
akadémia rendelkezése alá, hoffy azzal tudományi 
expeditiót tegyen Lappland és Nowaja-Semlja part
jainál, ezen északi vidékek növényeinek ’s állatai
nak tökéletes megismerése végett. Az expeditio

Archangelsk kikötőjéből júniusban indul-el, ’s hat 
hónapig fog tartani.

BELGIUM.
A’ király a’ tudományokra és művészetekre 

rendelt pénzből Brüsselben a’ jesuiták által alapí
tott új bollandista társaságnak 6000 fr. adatott, 
hogy munkálatit az Acta Sanctorum folytatásában 
elkezdhesse.

Az idegenek örökösödésére nézve a’ második 
kamara által elfogadott törvény szerint, valamelly 
idegen éppen olly módon örökösödik belga vagy 
külföldi rokonának Belgiumban lévő jószágában, 
mint valamelly belga születésű ezen idegennek ho
nában birtokos rokona után örökösödnék; az élők 
közötti vagy végrendelet általi ajándékozásokra 
nézve is ugyanezen szabályok tartatnak-meg; ezen 
viszonosságot pedig fenálló egyezések, törvények 
vagy kétségtelen cselekvések által kell bebizonyí
tani.

SPANYOLORSZÁG.
San Sebastiani máj. 12ki levél szerint Passa- 

gesba egy angol hajó érkezett hadi szerekkel. A’ 
hadsereg 45Va zászlóallyból, 300 lóból és 120 lan- 
csásból áll, az angol és spanyol pattantyúságon kí
vül. Evans generál máj. lOkén nagy ebédet adott 
a’ tiszteknek, mi közben Espartero generál a’ fran. 
cziák királya és négyes szövetségért ürített áldo
mást. Espartero generál is máj. llk é n  megvendé
gelte a’ tiszteket, ’s első áldomása ekkor is a’ fran
cziák királya és négyes szövetség volt.

Az Eco hírlap Írja, hogy Eguia generál, ki
nek megbuktatására a’ bilbaói ostrom óta a’ leoni 
püspök és némelly generálok cseleket szőttek, a’ 
praetendenstől olly parancsot kapott, hogy Spanyol- 
országból két óra alatt kitakarodjék; a’ generál 
azonban D. Carlos birodalmában marad hatásáért ese
dezvén , St. Gregorio várba, los Arcostól kétórá
nyira, utasítatott.

Saragossai máj. 8ki levél szerint a’ carlisták 
San Mateo erős várost (Valencia északi részén) el
foglalták. Lequeitio körül pedig egy hajó vétetetl- 
e l, melly a’ carlisták számára pénzt ’s hadi szere
ket szállított.

Valenciai máj. 7diki levél szerint Cabrera őt 
ágyúval visszatért Arragoniába. Meer báró Tarra
gona felé vonult Ayerbe generálhoz , kit a’ lázadók 
Reusból kiűztek; a’ carlisták ismét elfoglalták Sol- 
sonát, melly a’ christinók által felégettetett. — 
Perpigmni máj. 14ki levél szerint a’ revolutiói kor
mány Reusban még máj. 7kén igen munkálkodott, 
’s 2500 embert küldött Monblancig Meer báró moz
gásinak szemmel tartására, kihez Zulueta ezredes, 
a’ reusi junta tagja, levelet írt, ’s felszólíta őt a 
revolutiósokhoz állásra, kinyilatkoztatván, hogy
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ha ellenök fog munkálni, készen lesznek az ő el
fogadására. Reusba sok fegyveres ifjú csődül. Tar- 
ragonából bujtogatók küldettek Carthagenába, melly 
hasonlóképen függetlennek nyilatkozott.

A’ National Barcelonából máj. H ki tudósítá
sokat közöl. Catalonia ideigleni kormánya Reusból 
máj. 8kán végzetet bocsáta-ki, melly szerint Par- 
reno, Barcelona polgári tiszthatósága, és a’ pattan- 
tyússág parancsnoka, ki máj. 4 ’s 5ke közötti éj
jel a’ városházat ostromoltatta, mint felségbántók 
halálra ítéltetnek; a’ 16—50 évii férfiak katonás
kodásra köteleztetnek; mindegyik katonának, ki 
önként a’ szabadság zászlója alá áll, 50 franc ju 
talom és naponként 30 sous zsold igértetik; a’ 
christino és carüsta seregcsapatok vezérei, kik máj. 
ISkeig az ideigleni kormánynak hűséget esküsznek, 
magasb rangra emeltetnek, a’ kitűzött határidő után 
pedig ellenségként tekintetnek.

Parrenyo general barcelonai kormányzó kö
vetkező levelet írta Perpignanban parancsoló 
Castellan generálhoz, ki az t, a’ Messager szerint, 
a’ franczia kormánynak megküldte: „Barcelona 
máj. 14kén. Legnagyobb fájdalommal veszek tol
lat, az úrnak lerajzolandó e’ város állapotját, hol 
a’ lázadás és függetlenség mulhatlanul győzni fog. 
A’ máj. 4ki esetek, mellyeknek szerencsés kime
netelét csak a’ Rodney angol zászlóallyának köszön
hetni, annyira felbőszítették az indulatokat, hogy 
minden pillanatban félek katonájim elpártolásától. 
A’ nemzeti őrségtől már elhagyattam; 13 zászló- 
allyból csak a’ lOik és a’ ladiknak nehány csapat
ja  maradt mellettem. A’ polgári tisztviselőknek, 
bár mint színük is, hogy engem a’ csend visszaál
lítása eránti rendszabályokban gyámolítanak, sem 
kedvök, sem bátorságuk nincs. Mihelyt az éj be
következik, azonnal eltűnnek, ’s rajok akadni le- 
hetlen. E* példát mindazok követik, kik valamit 
elveszthetnek. Új mozgás elnyomására tehát csak a’ 
Montjouich és Mozos de la Escuadra várak őrsége 
marad. A’ palota nehány nap óta pusztává lön; a’ 
befolyással biró személyek, kik nekem máj. 4kén 
segítségüket igérék, felszóllítván, hogy a’ lázadás
nak ne engedjek, elhagyták a’ várost, velem együtt 
meggyőződvén arról, hogy a’ nép nem késend győ- 
zedelmét kivívni. Máj. 12ke óta mind inkább nö
vekszenek a’ kézmivesek összecsoportozásai; egy 
tielyen alig veretnek-szét, másutt már újra össze
csődülnek. Eddig a’ láncsások naponként fel ’s alá 
áriak a’ városban, de már hűlni kezd buzgalmuk, 
s a’ fegyvert sokan lerakták. A’ katonatisztek kő
ül csak Lima kormányzóra és Mateo ezredesre tá- 
naszkodhatom; a’ többiekhez nincs bixodaimam, 
i éppen nem lennék meglepetve, ha azt hallanám, 
ogy a’ republikánus társaságokat ők igazgatják.

Kéntelen valék a’ katonákat esteli 6 órakor kaszár- 
nyájikba záratni; mert máj. 7dike óta 13 katona 
gyilkoltatott-meg. Mihelyt a’ nap lenyugodni készül, 
senki sem megyen az utczákra; sehol sem látni vi
lágot, ’s e’ borzasztó magány egy részrül csak az 
őrkatonák, más részről pedig a’ gyülevész csopor
tok által háborítatik-meg. Egyébiránt elhiheti az 
ú r , hogy míg csak lehet, tartani fogom magamat; 
de arról sem kételkedjék, hogy ha legalább 10 ezer 
ember nem küldetik segítségre, úgy a* csendnek 
vége van , ’s a’ cataloni revolutio győzedelme bizo
nyos.“

Ezzel ellenkezőleg állítja a’ Charte máj. 21 ki 
számában, hogy Barcelonában a’ csend, máj. 12ki 
levél szerint, naponként erősödik, ’s Tarragoná- 
ban és Reusban is visszatorlás mutatkozott az otta
ni mozgás ellen. Valencia parancsnoka rendelő, 
hogy a’ katonák első ágyulövésre mind a’ lármahe
lyen gyűljenek-össze; a’ városnak csak egy kapuja 
van nyitva.

A’ Quotidienne írja, hogy D. Sebastian Tude- 
la felé tart seregével, ’s alkalmasint ott akar át
kelni az Ebrón, de innen merre forduland, Mad- 
d rid , Saragossa vagy Valencia felé-e, azt senki 
sem tudja, mert a’ terv nagy titokban tartatik. Er
námnál 4— 5 holtat ’s 40— 45 sebesültet vesztettek 
a’ christinók, Urnieta, Santa-Barbara, Astigarraga, 
la Sarte, Renteira fegy vercsattanás nélkül vétetett- 
be; a’ carüsta hadsereg Tolosa felé vonult, a’bas- 
ki tartományokat végképen elhagyandó. E’ hírlap 
tagadja, hogy a’ christinók Hernaniban 250 carlis- 
tát és 5 ágyút fogtak volna-el, mert e’ városban 
egyetlen egy lakos sem maradt. — Bayonnei máj. 
16ki levél szerint D Sebastian Cabrerától vett fon
tos tudósítás után indult útnak. Luqui carlista ezre
des Bilbao mellett San-Mames vár őrségéből 55 le
gényt elfogott. Saragossából írják , hogy Cabrera 
és Oraa között máj. 10 ’s 1 Ikén vérengző csata tör
tént , mellyben a’ christinók 1100 holtat és 1500 
foglyot vesztettek volna. — Paris börséjén hirle- 
lék, hogy a’ carlisták Irribarent megvervén, az 
Ebrón átmentek.

A’ Moniteur Bayonneból máj. 19ki telegraphi 
tudósítást közöl, melly szerint máj. 18kán húsz 
carüsta zászlóalíy és 12 század az Arga folyamon át
kelvén, Arragonia felé vette útját, ’s írribarren- 
nel szem közt állott, ki Puente la Reynából 12 zász- 
lóallyaJ ’s 600 lóval indult-ki, ’s kétségkívül csa
tára fog kerülni a’ dolog.

Bayonneban „ Correspondance d’ Espagne“ 
czímű új lap jelen-meg, melly a’ carlistákkal egye
nes kapcsolatban áll, ’s ez ír ja , miként D. Seba
stian Tolosából máj. I2kén korán reggel, 10 zász- 
lóallyal, 4 századdal, ágyúkkal ’s egész tiszti ka-
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lávát elindult; a’ hadvonalon csak Guibelalde, 
Iturriaga, Iturriza, Vargas maradt 13 zászlóallyal; 
az ágyúk mind elvitettek, ’s így az út nyitva ál
lott a’ christinók előtt.

Madridból máj. lükéről e’ tudósításokat írja 
a’ Messager: „A1 cortes mai ülésében egy botrán- 
koztató eset adta-elő magát, mellyre a’ ministeri- 
um szolgáltatott alkalmat. A* barcelonai zavargások 
miatt litkos ülés. tartatván , bószült viták ’s szen
vedélyes szóllongatások történik. Barcelonából hét 
követ olly nyomósán kelt-ki Calatrava és Mendi- 
zabal ellen, hogy az utóbbi haragjában sírásra fa
kadt. Holnapra hat párvidal van hirdetve követek 
’s ministerek között. Calatrava ú r , felszóllítatván 
elhagyására azon hivatalnak, mellyre, miután az 
erántai bizodalmát megcsalta, méltatlanná lón, hi- 
hetlen hideg vérűséggel így felelt: „Addig el nem 
hagyom a‘ ministeriumot, míg a lázadást és oppo- 
sitiót végképen meg nem törtem.“ E’ feleletre iszo
nyú zavar támadt. Roveralta úr bősziiltségében an
nyira ment, hogy még a’ kamara elnökének tekinte
tét is megvetette. A’ többszöri rendre szóllítás el
len nem állva, Calatrava urat ismételve szidalmaz
ta , mint eladható ’s hitszegő lelket, és ha vissza 
nem tartóztaték, talán ridegekre is került volna a’ 
dolog.— Az őrkatonaságok megkettőztettek, ’s a’ 
nemzeti őrség hét zászlóallya összegy új tetett. Min
denütt élénk pezsgés mutatkozik; az előhaladás 
pártja nagy munkásságot fejt-ki; vezérei semmit 
sem mulasztanak-el ellenfeleik leverésére. Ha Ca
talonia felzendült városai még két hétig tarthatják 
magukat, a’ közönséges revolutio kerülhetlenleend ; 
mert a’’ békétlenség naponként terjed , ’s a’ kor
mánynak sem hitele sem ereje a’ revolutiói felemel
kedés gátlására.“

Az alig. Zeitung madridi levelezője máj. 11- 
kén így ír: Barcelonából tegnap érkezett levelek 
jelentik, hogy Catalonia a’ kormánytól.független
nek nyilatkozott, ’s Barcelonában máj. 4ke éjje
lén véres csata történt a’ nép és nemzeti őrség egy 
része között, ’s angol katonaságot kellett a" város
ba szállítani. Meggondolván azt, hogy Catalonia 
a’ nagy városokon kívül, egészen a’ carlisták bir
tokában van, kik Niubo generált Lerida mellett 
27 tisztel együttagyon lőtték; hogy a’ királyné se
regei mindenütt be vannak kerítve, ’s az ország 
segéd eszközei régen kifogytak, alig remélhetni a’ 
királyné uralkodásának visszaállítását. Barceloná
ból bujtogatók küldettek Saragossába, Valenciába, 
Andalusiába. Arragonia déli része vérengző csata 
színhelye leend, mert Oraa a’ carlistákat Valencia

északi részéről oda szorította. S. Mateo vár feladta 
magát a carlistaknak; Benicarlót és Vinarozt meg* 
mentette Oraa, ’s Cabrera utócsapatját megverte. 
Alvarez főkapitány Cuencából visszatért Madridba. 
Saragossából a’ lakosok sétálni sem m ehetnek-ki, 
a’ kapuk előtt szállongó pártosok miatt. — Az Agua- 
do féle költsönből semmi sem lett, mert Aguadó 
úr Cuba és Puerto Rico szigeteket kívánta zálogul 
az angol és franczia kormány kezessége alatt, mire 
a’ franczia kormány nem hajlott.

Parrenyo generál Barcelonában máj. lökén 
következő proclamatiót raggattatáa’ falakra: „Bar- 
celonabeliek! Nem lehetnek a’ népek szerencsések, 
ha a’ törvényszerúleg beiktatott tiszthatóságot nem 
tisztelik. Nehány elcsábított ember, az örök igazság
nak ezen elvét feledve, múlt napokban iszonya 
polgárháborúba taszítá a' félszigetnek e’ legvirág- 
zóbb városát. Isten tudja, minő veszély származott 
volna ebből a’ tiszthatóság munkás közbejötté nél
kül, melly titeket őriz, ’s szerencsétekért életét is 
feláldozná. Őszintén sajnáljuk a’ szerencsétlenek 
eltévelyedését, kik magukat eícsábítni engedők 
egy maroknyi békételen embertől, kik csak anar
chiában élhetnek. De vessünk leplet a’ múltra. Fe- 
Iedjiik-el a’ v éres jeleneteket, mellyek sok háznc- 
pet kétségbe ejtének, ’s mától fogva seregeljünk 
ez ártatlan királyné zászlója alá, ki nem akar nem 
óhajt egyebet, mint a’ spanyolok szerencséjét. Par
renyo.“ — Nehány óra múlva mindegyik procla- 
matio mellé illy tartalmú nyilatkozvány volt ra
gasztva nagy betűkkel: „Cataloniak! A’ népek 
csak azon nap lesznek szerencsések, mellyen zsar
nokaik lebuktattatnak. Kifáradva a’ szenvedésben, 
máj. 4ke éjjelén próbáltátok lerázni a’ jármot. A’ 
christino tisztviselők ekkor a’ hitszegő idegenek 
segítségével meggátolták bátor erőködésünket; vér
ben förösztötték a’ félsziget legvirágzóbb városát; 
büntetlen hagyjátok e e’ gonoszságot? Nem, mert 
úgy nem lennétek méltók a’ cataloniai név viselé
sére. Emlékezzetek a’ büntetésre, melly ugyana
zon palotában, hol most a’ cataloni nép ellensége 
lakik, Bassát sújtotta. Vajha ezen ellenség is Bas- 
sa sorsára jutna; rokonink vére kötelességünké 
teszi a’ bosszút! Sok háznép el van rémülve; gyűl
jünk tehát össze, és e’ városban csak egy zászló 
tiizessék-ki, a’ cataloni függetlenség és szabadság 
zászlója! Csak a’ szabadságban és függetlenségben 
fogjuk feltalálni szerencsénket. Legyünk tehát füg
getlenek és szabadok, ’s a’ világ ne lásson bennünk 
félénk lealázódást. Barcelona máj. lakén 1837. A’ 
honfiak.“

Kiadja K u lt s á r  A. — Szerkeztet! G a lv á c s y . Zöldkertutcza 4 9 ^  sz-
- Nyomtatja Tr  a t t  n e r - K á r  o l y  Urak' útezája G !2  szám alatt.



45. szám Pest HIRDETÉSEK. Juh. 3kán 5 1 8 3 ? .

Figyelmeztetés
a1

H A Z AI 'S H Ü I F Ö I D I  T lJ B Ó iÍ T Á iO fi
i r á n t .

A'  pesti m edárd-vásár közelgetésével van szerencsém egcsz tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a’ rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni; hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim1 számához alkalmazhassam a1 pél
dányok1 tetemes költséget kívánó nyomatását. A 1 félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új őntetű betűkkel nyomatandó „ H azai ’s Külföldi Tudósítá
soknak^ „Hasznos Mulatságoknak“  és „Hirdetéseknek“ ára a1 jövő félesztendőben is — julius 
elejétől december végéig , — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 ; borítékban 9 ;  
postán pedig 10 v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutezai 498dik szám alatti há
zamban; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év1 májusában.

K ultsár Istvánná\

T r a t t n e r  és K á r o l y i ’ Könyvnyomtaté - Intézetében Pesten
elhagyta a’ sajtót :

Szent  Biblia
fordította K árolt G áspár 3

(172% . ív} ára köttetlen, velin papiroson 10  forint ezüst p. nyomtató papiroson 4  forint ezüst 
pénzben, (előfizetési áron még rövid ideig fog adatni}.

Heckenast Gusztáv
p e s ti könyvkereskedőnél ( v á c z i n tezában  39. szám  a la tt)

t a 1 á 1 t a t i k :

M a g á n o s

M A G Y A R  T Ö R V É N Y
kérdésekben és feleletekben előadva»

A c sá d i A c s á d y  S á n d o r  
kir. tábl. hites ügyvéd 

á l t a l .
Ä  honi törvényeket bár rnilly rendű lakosnak is tudnia k e ll ? ha

nem tudja  szégyen ,
8rét. Pest, 1837. Kemény borítékba kötve 2 for. peng. (1)

E lső  f  élesztendd. 1837.



X » X

Schwaiger András
pozson i és g y ő r i könyvárosná l megjelent és minden könyvkereske

désekben megszerezhető:

A  R E L I G I O .
Irta P a p  L á sz ló .

Kis 8 rét, ára fűzve 30 kr. pengő pénzben. (2)

H á g ó k  o s o k ,
a* hires L i c h n o f s k y  herczegi eredeti nyájból, nagy számban, úgy 
hogy közölök válogatni lehet, és nem csak már a’ magyarországi ég
hajlathoz szokottak, hanem be is oltottak,

érkeztek eladás végett Pestre
és naponként reggeli 9 órától délutánni 3 óráig megszemlélhetek a’ 
váczi országúton az úgynevezett „ B ajor k a szá rn y á n á l“ (3)

(2) Híradás. Méltóságos tolnai Feste
tics Antal urnák ns Veszprém vármegyében ke
belezett déglii jószágában Székes - Fehérváron 
alól 4 órányira, jövő julius hónap lső napjától 
Sz. Mihály hava’ utolsó napjáig fognak egynyi- 
retü selyem és tenyésztéshez tökélletesen alkal
matos 800 somogyi és 500 déghi, öszvesen 1300 
an y a-b irk ák , 800 nyőstény és 600 ü rü -b árá 
nyok , még mintegy 80 darab somogyi selyem 
2 esztendős hágó-kosok eladatni A’ kiknek 
kedvök lenne ezen birkákat vagy öszvesen, vagy 
pedig részenként megszerezni, tessék irántuk 
vagy személyesen, vagy pedig franco levél ál
tal Székes-Fehérváron, és Lepsényen keresztül 
a’ déghi Directoratussal értekezni. Költ Déghen, 
május 25kén 1837. (3)

(3) Pakfong-hirdetmény, a' cs,

k. priv. Pakfong érezművek’ rakUelye 
Bécsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja a’ pesti medárdusi vásárra a’ főnemességnek, 
a főtiszt, papirendnek ’s a’ tisztelt közönségnek 
k /.műveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi mezában az új piaczon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a’ 12 latos ezüst
höz, a’ hamis ellenben feketés és verese3 sárga 
lesz s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre: Pakfong-Frailk, mP|.
l}t*t rajta világosan láthatni. Fgészen újonnan

találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, hajfodoritó fésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávém asinák, mellyekben a’ kávé 5 
perez alatt megfő ; kávémasina vadászatkedve
lők számára 12 for. p. p. dobos- és kapus-pál- 
czák; formaruha-gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a’ legújabb 
ízlés szerin t; vadászkések 's más vadászati 
eszközök ; uj alakú kímélő gyertyatartók, 
asztali gyertyatartók, mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, mos
dó medenezék és mindeniehető toillette-tárgyak, 
játszó, és úti képórák. Játszó müveket óra nél
kül ’s magokban is kaphatni.

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
m okat, kengyeleket Pesten Oláh úrnál az uri 
útezán báró Brüdern házban; Budán, a’ Ráca 
városban Dischler György urnái a’ főutezában.
Állandó megbízott (commissions) 

raktára van:
hol mindenféle rendelményeket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótáilanak, Pesten Jungk 
Keresztély polg. úrnál, a’ serviták piaczán; Ka
nizsán Rossenfeld Jakab; Pozsonyban Szeleczky 
L. uraknál.

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik* Frank Ferencz. (4)



TOAXA3L 'S KtlFÖLDI

T U D Ó S Í T Á S O K .
4 6 . szám . P e s t e n  szerd án  Szentivánlió’ ¥kén l § 3 t
Magyarors/.ájj és Erdei}' (kinevezések; Fest miegyében ioisp. bel}tartói székfoglalás; tudósítások Kecskemétről, Kalocsáról, Szegvárról, 
Félegyházáról, Szegedről; l’apai Lajos szegletméróje; tűzveszélyek; Dr. Wiirtler NBánya város tisztlb. polgárává választatik ; Gróf 
Széchenyi István válasza t. Fejér viiiegyéhez; Eszéki tisztválasztás; gazdasági egyesületi tudósítás; Duoa-áradás ; ’sat.J Nagybritannia 
(parlamenti ülések; Harro Hairing; a k irály’s királyné betegesek; ’sat.) Francziaor.szág (a’ Moniteur czikkelye Mecklenburg-Helena 
hgasszouy berlini fogadtatásáról; mennyegzői ünnepélyek’ programll) íja; hír az amnesiia kiterjesztéséről; Helena hgasszony a’ fin ne zi a 
földre érkezik; ’sat.) Németország (kamarai viták a’ lipcsei újság’ ügyében; ’sut.) Amerika (Mexico állopotja; ítitel-csökkenés; ’sat.)

Portugallia (Passes és Sa Bandeira ministerek lemondanak; ’sat ) Spanyolország (Beusból felírás a’ királynéhoz; hadi hírek; ’sat.)

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .
<J cs. k. Felsége május’ Skán költ legfelsőbb 

határozatában a’ ni. k. Kanczellái iánál udv. taná
csos báró M e d n y á n s z k y  Aloiz urat a’ in. kir. 
udv. Kamara’ alelnökévé, helytartói-’s egyszers
mind díjmentesen titkos tanácsossá nevezni kegyel
mesen méltóztatott.

O cs. k. Felsége m. udv kam. tanácsos és kas
sai kain. kormányzó Telekesi GyÖrffy József urat 
saját kérésére egész fizetéssel érdemlett nyugalom
ra bocsátani; bánsági főerdőmesterré ’s bányaigaz
gatási közbíróvá pedig eddig, szebeni főerdőmester 
Marini János urat nevezni kegyelmesen méltózta
tott.

Altieri herczeg, a’ cs. k. udvarhoz küldött 
pápai követ Bécsbe május 3tdikén érkezett ’s más 
lap jun. Isőjén mutattatott-be 0  cs. k. Felségének 
s a’ fels. udvarnak.

A’ nagyin, in. k. Helytartó-tanács alapítványi 
osztályánál Burgmann Károly úrnak számvevővé 
éptctésével megüresült számtanácsnokságra eddigi 
üsó számtiszt Erzly Aloizt nevezte.

P es t. Tek. Pest vármegye Rendei f. hónap 
ikán, mint az új főispányi helyettes’ székfoglalási 
lapján, a’ vmegye házánál öszvegyiiltek. A’ karzaton 
negjelentYasa k. hg. is nejével és napával együtt. El- 
5 alispán úr nyitá-meg a’ gyűlést előadván: hogy 
m i s .  Nádorunk előterjesztésére 0  cs. k. Felsége által 
’megye főisp. helyettesévé mélt. b Prónay Albert 
r neveztetett: ki hivatali esküjét Nádor O Fensé- 
enek kezeibe már le is tette. Megemlítvén továb- 
á , hogy a’ közelebbi kisg\ ülésből már Németh 
ryörgy apát, kanonok ’s k. táblai praelatns úr ő 
gának szónoksága mellett az új főispányi helyet- 
s üdvözlésére küldöttség neveztetett ’s az tiszté
in el is járt — most újólag 2dik alispán úrnak 
ízérlete alatt fényes meghívó küldöttséget neve
tt ; másikat pedig, melly az érkezendő mélt. bá- 

főispányi helytartót a’ lépcsőknél fogadná. A’ 
eghívó küldöttség’ visszajötte után csak hamar 
egérkezelt főispányi helyettes ő mlga is , az el- 
gadó küldöttség’ kíséretében, ’s sokszoros j 
Első Felesztendő.

„ é lje n “ kiáltások közt székét elfoglalá. Azon 
jeles foglalatú beszéd, mell) et ekkor mcltóságos 
főispányi helyettes úr a’ Rendekhez intézett, több
szöri „éljen“ kiáltásokra fakasztá a’ jelenvoltakat, 
’s visszonzá azt a’ Rendek’ nevében t Szentkirályi 
Móricz fójeg) zó úr. Az e’ napi gyűlés bevégezte után 
főisp. helyettes űr a’ casino teremében pompás 
ebéddel fogadá igen számos úri vendégeit; hol fels. 
Királyunk’ ’s fenséges Nádorunk jólétükért, az 
egész fels. ausztriai Ház’ virágzásáért, az új főisp. 
helyettesért számos „éljen“ poharak üríthettek.

Szabad kir. NBánya városának tanácsa, sze
relve tisztelt Nádorunk’ szerencsés felgyógyulása 
tekintetéből folyó évi apr. 29d. 0  Fenségének fő
orvosát Dr. W ü r t l e r  J ó z s e f  kir. tanácsos ő 
ngát becsületbeli polgárának nevezé; így akarván 
a' hazafi keblű tanács a" becses élet megmaradásán 
származott Örömét kijelenteni ’s egyszersmind a’ 
megtisztelt úr orvosi érdemeinek méltánylása által, 
amaz egész Hazánkra nézve fontos környüfmény’ 
emlékét feltartani.

N. V á r a d r ó l .  Szlávy László kir. tanácsos ő 
nga tanácsosi esküjét f. évi május 28dikán reggeli 
l i  órakor a’ püspöki lakhelyben, számos meghí
vott mlgok előtt Püspökünknek, mint erre nevezett 
kir. biztosnak kezébe ünnepélyesen tette-le; mire 
fényes ebéd következett, melly alatt koronás fe
jedelmünk, úgy fens. Nádorunk, és a’ tisztelt k. 
tanácsos úrnak állandó jólétükért víg poharak ürül
tek.

Eszék szabad kir. városnak május 22dikén 
tiszt választása tartatván, szavazatok többsége által 
főbíró lett Schmidt Aloiz; kapitány Svoboda Fe- 
rencz; népszónok Neumeyer József; árva-hivatali 
ellenőr Argirovics Bazil; alkamarás Bunyik Mihály; 
választott polgárok: Prandaui báró Hillebrand 
Gusztáv; Dellimanics Ferencz, Verőcze-vmegyei 
főszolgabíró : Cziegler József; Burger János; Goriupp 
Antal; Besch Jakab ; Axman Keresztély ; Athana- 
sievics Bazil városi főorvos; Folk Ferencz keres
kedő és Foliert Ferencz üveges.

Kalocsán május’ 30ka imádott jó Királyunk 
V. F e r d i n a n d  név-napja örömmel hatott szL



veinkre. Klobusiczi K l o b n s i c z k y  P é t e r  ka* 
locsai érsek ó excja fényes segéd szolgálatú sz. mi
sét áldozott szokott buzgósággal az oltárnál jó Kirá
lyunk drága életéért, .szerencsés, és boldog álla
potáért. Ezt pompás ebéd váltá-fel; melly áfatt 
pezsgőt emelvén ő excja, érzékeny magyar beszé
dében megemlítő Felséges Királyunk’ atyáskodó 
országlásának Itatását az egyházi, és polgári viszo
nyokra , ’s szive érzelmei forró éljen óhajtássá ol
vadónak; mellyel az egyházi, katonai, és polgári 
rendből jelen volt számos úri vendégek legnagyobb 
lelkesedéssel viszonoztak. — Fenséges Nádorunk 
becses, és hazánknak annyira szükséges életének 
megmentése, és egészségének jobbra változása itt 
is mint mindenhol mindenkit örömre gyúlasztván, 
fényes egyházi szertartással kalauzolt hálaadó áldo
zat mutattatott-be fő pásztorunktól Sz. Háromság 
ünnepén a’ keserű poharat tőlünk eltávoztató Isten
séghez. — Az időjárás nálunk is rendkívüli; máj. 5 
és 12d. igen sok károkat szült; pünkösd után napon
ként esőzött; 24kén szörnyű zápor, és határunk né- 
melly részein jég rémíté a’ lakosokat; melly azonban 
felette ártalmas nem vala. A’ nap sűrű gőzkörben 
kel ’s alkonyodik, a’ levegői mérséklet is igen vál
tozó.

Szegvárott is buzgóan ünnepeltetett Fels. Ki
rályunk’ név-ünnepe. Az isteni szolgálatot helybeli 
plebánus úr két segédjével teljesíté tek. Csongrád 
vmegyc’ tisztviselőinek és nagy számú népnek 
megjelentében. A’ sz. Mise alatt a’ mozsarak dur- 
rogtak ; majd végre a’ helybeli oskolai tanulóság 
a’ „Tartsd-meg Isten Ferdinandot“ zengedezte.

Fels, királyunk dicső név-ünnepét, máj. 30- 
dikát Ankle István kir. táblai hites jegyző „Ono- 
masticon“ czímű latin versezettel üdvözlő’se ’ chro- 
nostichonnal: Pax sCcptro VIrtYsqVe MICet tYa 
rcCta tYenDo.

K o l o z s v á r i t  május 30d. Tegnap, mint 
F e r d i n a n d  nap megelőző est vén austriai főhg. 
estei F e r d i n a n d  kir. fensége tiszteletére, az 
újonnan épült ’s hálás emlékül ő kir. fensége nevét 
viselő katonai lak fényesen ki volt világítva. A’ 
kapu felett, kolosszál F betű ’s ennek tetejében 
diadem tündöklőit; a* nagy néptömeget katonai 
banda ékes muzsikája gyönyörködtette, ’s egymást 
érő ágyú lövések hirdetek az őröm innepét. —-  Ko*° 
lozsvártt valamint Erdély majd minden vidékén 
ezen egész hónapban ömlik az eső, a’ vizek ki árad
tak , az útak megromlottak, ’s a’ gyakori jégeső 
úgy Kolozsvárit, mint több más helyeken elkez
dette pusztításait

Kecskemét, máj. 28d. Múlt szerdán volt e’ vá
rosnak ^szerencséje váczi püspök Gróf Nádasdy Fe- 
reoez ő excját, mint egyházi látogatót kebelébe1 fo

gadni. A’ főpap 12 év lefolyta utáni megjelentén 
nagy volt az öröm , méHy iíi^g nagyobbra növeke
dők , midőn ó c&cja másnap maga véfeezé az ünne
pi szertartásokat 3s személyesen vezető az úrnapi 
mérteiét. A’ helybeli plehánus úí ritka4 Skes szólás
sal az ünnep méltóságához szabott jeles eg> házi be
szédet tartott. Délben a’ városi tanács kérésére, a’ 
város-háznál adottt vendégséget ő excja megjelené
sével szerencséssé. Délután az emberszerető főpap 
maga végezé egy szegény koldusasszony’ temetési 
szertartását, mellyrc ez okból több mint 12 ezer 
ember gyült-öszve. Pénteken nehány újszülöttet ke- 
resztelt-meg ő excja; majd 4800 személynek adta
iéi a’ bérmálás’ szentségét; másnap ismét mintegy 
2 ezernek. Ezután meglátogatá a’ Kegyes Szerzet’ 
gymnasiumát, elemi oskolát és a’ reform, collegiu- 
mot , mindenütt bőkezűsége ’s emberszeretetének 
hagyván jeleit. Szombaton délután hagyott-el ben
nünket a’ főpap, számos kocsik’, lovagok' ’s te
mérdek’ nép kíséretében ’s áldáskivánatok között. 
Az elöljáróságnak dicséretére szolgál, hogy a’ sűrű 
nép-tolongás mellett is folyvást fentartatott a’ szép 
rend.

F é l e g y h á z á r ó l .  Mh. 28, 29 és 30d. nap
jai nálunk valódi öröm ünnepek valának, a’ midőn 
is tisztelve szeretett a tyánkat, Fogarasfoldi gróf 
Nádasdy Ferencz váczi püspök ’sat. úr ő excláját, 
tizenkét hosszú, és viszontagságokkal teljes évek le
folyta u tán , újólag hű keblünkben valánk szeren
csések üdvözölni. Dobogó szívek, és őszinte tisz- 
telkedések fogadták a’ kegyes fő pásztort, kit fé
nyes nemzetsége méltóságossá, személyes érdemei 
pedig naggyá, és halhatlanná tevének. — A’ va
sárnapi űrnap heti szertartásokat, és ünnepélyes 
menetet, fényes papi szolgálattal, és taraczk ropo
gások között ő nagyméltósága tartá , — majd dél
után a’ helybeli fő- és nemzeti oskolákat megláto
gatván , ’s a’ tanulóknak a’ hittudomány, és erköh 
csiségbeni előmenetelekről magának tudományt sze
rezvén , azok közt bő jutalmakat volt kegyes ki
osztatni. — Másnap a’ bérmálás szentségét ő excja 
mintegy 6000 léleknek adta-fel. A’ lélek illy fel- 
emelkedésével nyujtotta-be szintén ő nmlga harmad
nap fels. Fejedelmünkért, annak hosszú életéért, 
’s boldog uralkodásáért az egek urának tiszta áldo
za tá t, ’s valóban édes elragadtatással adta általa’ 
buzgó nép fohászait az áldozó főpapnak, hogy azo
kat a’ Haza imádott attyának boldogságáért a’ szett* 
tek szentének bemutassa. Egyébiránt pompás asz
tallal fogadta vasárnap ugyan helybeli plébá
nos ú r , hétfon pedig a’ szabados város a* jelenVok 
számos egyházi, és világi vendégeket, est ve pedig, 
tisztelkedó gyújtvány nyilvánító av köz örömet. fV* 
mi gyönyöreinket jóltevő napként neveié ', és'érle*
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lé az ó excja k e z  essége, nagylelkű adakozása (a’ 
helybeli szegények , és kerület foglyai erán t, kiket 
is, mint eltántorodQtt, de jobbulást reményitető 
híveit személyes jelenlétével megörvendeztetett) és 
nyájas leereszkedése vala, mellycknek örökké ma
radandó emléket emeltünk szívünkben.

S z e g e d r ő l .  Az időjárása nálunk szinte az 
egész lefolyt pünkösd hóban essős, nedves, és hű
vös volt; majd nem mindennap volt essőnk, ’sin
nen főleg az alacsonyabb helyeken olly annyira 
meg áradt az Öszvefutott víz, hogy álló tavakhoz 
lön hasonló. Vetéseink, *s véleményeink igen szé
pek; ha valamelly veszély nem éri,gazdag aratást, 
jó termést, és bő szüretet kell reménylenünk« 
Tiszánk felette nagy, !s még most is naponként 
árad; közel áll már az 1830. évi áradáshoz. A’ 
k á rok , mellyeket kiöntésével e’ környékben oko
zott kiszámíthatatlanok. Molt hó 28dikán Uj-Sze- 
géd mező város határát védte egy töltést elsza- 
kasztván innen a’ magosán állott, ’s a’ Maruzs ál
tal is segéltetett víz nem gátoltathatván, azon 
város határán kívül még a’ Szöreghi, Szent-Ivá- 
n y i, Gyálay, ’s Vedresházy alacsonyabb helyeze
tő részeket is előntvén, az azokon volt igen szép 
és gazdag vetéseknek elrontásával több száz eze- 
rekre rugó károkat okozott.

A p o s t a g r u l .  Tágas Dunánk rémítő árja 
már határunk földjein, rétjein dúl; szegény lakos 
társaink siralmas jajongások közt, mintegy halálos 
veszélynek ellenére csoportonként futnak illy szem
be szálló erő előtt véd töltéseket emelni. — Jaj 
de sikeretlenül sok helyen, mivel a’ tornyosodé 
habok még szinte daczára is illy népes iparnak vi- 
hatatlan ostrommal győzni sietnek.

Bükön (Sopron vmegyében) május ődikén, 
tűz támadván, az országszerte akkor dühöngött 
szonyű szélvész sebesen terjesztvén a’ lángokat, 
tevés perczek alatt 49 ház lett hamuvá. — Bő 
lelység’ lakosait máj. lődikén hasonló szerencsét- 
enség é rte ; egy ház t. i. villám által meggyulad- 
án , a zápor esső ellenére is hat ház égett-el, még 
«dig épen azok , mellyek 27 hónappal elébb már 
gyan csak égi tűz által hamvadtak-el. —  Geresden 
gyan ez nap 2 gyereket sujtott-le a’ villám. O.Zeit.

F e l s ő  F e j é r b ő l :  Május lOkén déltájban 
serencséilen esetből támadt tűzvész boritá-el Ki- 
iiyhalmát, vármegyénk pálosi járásában az Olt 
ellett fekvő ’s gr. P e t k i  Antonia báró G r e m p -  
é ,  ’s özvegy gróf P e t k i  Józsefné A sp E r-  
t é b e t h  által birató faluját. A’ széldühtől erőre 
pott lángoknak lehetetlen vala ellent állani, ’s 
ven paraszt gazdák házai gazdasági épülettel ’s 
gyónnál lőnek az irgalmatlan elem martalékaivá.

N. E n y e d .  P á p a i  Lajos itten az ide való 
fóoskola számára, a’ gyakorlati földmérést mostan 
helyettesképen tanító professor t. Szász Károly űr 
csupán szóbeli magyarázatja u tán , egy olly szeglet 
mérőt készített, mellyel többszöri próbák bizonyí
tása szerént akár vizfektü, akár csüngőleges szegle
teket, egy pereznyi (minutum primum,) sót az 
esmeretes többszörözési módszert használva, tíz, 
öt ’s egy másod pereznyi (minutum secundum) biz
tosított hibátlansággal is, felmérni lehetséges. El 
van az látva továbbá minden készségekkel, mel
lyek egy illy kényes használatú eszközben a’ pon
tosságnak nem csak előhozására, de fentartására, 
’s helyre állítására kívántainak, miilyenek egy 
csüngőleges és vizfektü arányban egyaránt mozdít
ható, messzelátó, aprótmérő (micrometrum) és iga
zító (rectificatorium,) srófok, ’sat. — Ugyan ez a’ 
művész, ki oskolában keveset tanult, ’s mechani- 
cusok műteremeikben soha sem forgott, készít és 
készített például igen derék hangműszereket, ki
sebb és nagyobb vizfecskendőket ’sat. ’s mindent 
csupán leleményes esze ’s ritka jó kézfogása nyo
mán , többire leírás, ritkán rajzolat szerént, sok
szor sajátságos tökélyesítésekkel. —  Ha Ramsdcn, 
Reichenbach, Plösel, Erdélyben születnek, tán 
egyik sem lesz vala több Pápainál, ha Pápai Lon
donban, Münchenben, Bécsben, ő sem kevesebb 
amazoknál.

A’ G a z d a s á g i - E g y e s ü l e t ’ választottsá- 
ga azon szomorú példányát vala kénytelen ez év
ben ismét tapasztalni több részesek’ hanyagságá
nak , hogy mialatt némellyek részvényeiket ’s ala
pítványi terheiket minden sürgetés ellenére mosta- 
nig sem fizették-be a’ pénztárba, mások a’ köztel
ki részvényektől kijáró kamatokat, sót sorsvonás’ 
utján kihúzott nyereményeiket átvenni mindekko- 
rig elmulaszták. ’S miután e’ panasz újság lapjaink
ban az egész közönség előtt már annyiszor ismétel- 
te te tt, illy részvétlenségból mit következtetni egye
bet annál, hogy némelly érdemes urak vagy nem 
olvassák az újságokat, vagy ha azokat olvasva ben
nük az egyesület’ hirdetményeit ’s felszóllításait 
észre veszik is , tán nem akarnak emlékezni a rra , 
miképen a’ lekötelezett Ígéretet teljesíteni kettős 
kötelesség í Ne hogy tehát ezen a’ pénztár’ keze
lését igen nehezítő, ’s az egyesület dolgaiban egyéb
ként is akadályokat ’s rendetlenséget szidó környü- 
letnek elhárításául a’ szabályokban alapult kelle
metlenebb módokra legyen kénytelen szorulni az 
egyesület, érdekei iránt mindenkinek valódi rész
véte lévén a’ bizonyos siker főfeltétele, a’ válasz- 
tottság a’ lekötelezett ígéret’, aláíróit név, ’« adott 
szó hitelére ’s szentségére hivatkozva, ezeket a’ fe- 
iedkezóknek figyelmébe különösen ajánlja. Költ

)(
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Pesíen a’ n. casinoban május' 27kén tartott vá
laszt. ülésből.

Kacskovic.s Lajos , litoknok.
Alapterve a' pesti nemzeti magyar színház' 

igazgatására Összeált rész\ény- társaságnak : Azon 
részvény-társaság, meily a' nemes Pest-vmegye’ 
által több hazai törvény hatóságok , 's egyes haza
fiak' adakozásaival segíuetve Pesten épített nemze
ti magyar színház igazgatását folyó 1837. évi aug. 
Isőjétól kezdve 18 41. évi husvétig azon tiszta, 's 
ÖnJiasznát kizáró szándékbul vállalta magára: hogy 
ezen zsenge intézet, a’ helyett, hogy egyes vállal- 
kozó csupán haszon kereső kezei közt mindjárt 
kezdetben összelörpíiljön ’s el aljasodjék, a' czél- 
szerííleg csak egyesületi úton ébren tartható köz 
érdek által foly ton emelkedjék a’ tökéletesbiilés fe
lé , e’ czélra 50,000 váltó forintot tart szükséges
nek , ’s 500 részvény kiadása és elkelése által ezen 
summát összeg) ülendőnek biztosan reményű. Ter
ve következő: 1.) Nemes Pest-vmegye’ Kendéi
nek,  ezen intézet, mint önkeblök’ szülöttje mikép 
nevekedése iránti gondos felügyeletét a' vállalati 
idő alatt is nem csak kizárni nem kívánja, hanem 
azt mint legelső feltételt maga kéri-ki. 2.) Egy 
részvény áll 100 váltó forintbul, 's ezt akár egy 
adja , akár többen teszik-össze, egy részvény7 csak 
egy szavazati joggal bir. 3.) Ezen summa négy 
részben u ni. fol)ó év i Julius lső , augustus Iső, no
vember 10 és í 83S évi martius Hibán, meily 
napig az aláírás nyitva áll, lészen a’ társaság’ pénz
tárába befizetendő. 4.) V  részvényes, az egész 
vállalati idő alatt csupán erkölcsi, morális, osztalék
ba , dividend, részesül, mennyiben minden haszon 
az intézet emelésére fordíttatik; a’ tőkének 1841. 
évi husvétkor leendő visszafizetése felől azonban 
tökéletes biztosítékul szolgái az: hogy a’ begyük 
iendő 50,000 ftbul 30,000 ft kam atra, 's minden 
fél évi kamat ismét kamatra adatván, e'felül éven
ként G játéknak 4000 váltó forintra számított jö
vedelme az idő közbeni kamat-szaporodással együtt 
ezen tartalék pénztár’ öregbítésére fordíttalván , illy 
módon 1841. évi Imsvétkor az 50,000 váltó forint 
tőke nem csak egészen fedezve leend , hanem az 
intézet javára még némi folösség is maradand. 5.) 
A' színi mutatványok igazgatása egy e’ tárg)at 
gyakorlatilag is értő személyre bizatik. Az egészre 
egy a’ részvényesek’ nagy gyűlésen szav azal-több- 
séggel évenként választandó 4 tagból állandó vá
lasztmány ügyel-fel, ’s annak ötödik tagja az igaz
gató leend. G.) Nagy gyűlés minden esztendőben 
pesti József napi vásár vasárnapján, Pesten nemes 
Pest-vmegye’ udvar-háza’ nag)obb teremében dél
előtti 10 órakor tarta tik , ’s arra valamennyi rész
vényes hivatalos. 7.) Minden csztendőbeli szám- j

: adás valamennyi részvényesnek nyomtatásban meg - 
j küldetik. 8.) A* vállalati idő eltelte után fenmara* 
dandó tiszta haszon az intézet tőkéjévé válván an
nak tulajdona marad ugyan, mire fordíttatására 
nézve azonban a’ részvény-társaság előre meghatá
rozza: hogy a’ tőkének fele színészi iskola alapjául 
szolgáljon, ’s annak létesülendéseig egy, vagy a’ 
körülményekhezképest több személy művészeii ttt- 
kéletesbítés végett külföldié küldetvén a’ kamatok 
e’ czélra fordíttassanak; a’ tőke másik fele kél 
részre osztandó, ennek egyik felével öregbítessék 
a’ színészi nyugpénz alapítvány, kijeirntetvén: 
hogy az ebbe részesítésben a' színház megnyitása
kor jelen leendő tagokra mások felett tekintet lé
gyen ; másik fele pedig fordítassék a’ ruha, köny v
tár 's díszítmények szaporítására. 9.) Miután a’ 6» 
pont szerint nagy gyűlés csak a’ jöv ő 1838. évi 
József napi pesti vásárkor tarta tik , addig a’ szük
séges ideigleni intézetek" elhatározása v égett tartan
dó gyűlésre folyó június 8kán délutáni 4 órára ne
mes Pest-vmegye udvar-háza nagy te reimben mind 
azon részvényesek, kik addig magokat aláírták, 
ezennel meghivatnak. Költ Pesten junius lsó nap
ján 4837. Nyáry Pál m. k jegyző.

E’ folyó évi Szent-György hava lsó napján 
tartatott közgyűlésükben olvastaták-fel nemes Alsó 
Fejér-vmegye’ Rendei, harsogó „éljem* kiáltások 
's buzgó Öröm kijelentések közt, Gróf S z é c h e 
nyi i Istvánnak még 1835ben hozzájok intézett kö
vetkező válaszát: Tek. Karok és Rendek , tisztelt 
bazámfiai! Múlt évi Sz. Jakab hava 5dikén Írott és 
t. Farkas Sándor és Horváth Ferencz által keze
imhez szolgált meleg soraik, mell) ekkel az által- 
küldött aranyfóliát kisérték, eílenálibatlan de g) ö- 
nyörteli hatalommal intenek felhagyni a’ társasig 
szokott hideg szabályaival, 's köszönetemet édes 
jutalmukért tüstént minden tekervény nélkül, de 
lelkem leghelsőhbjéhül imitt egyenesen kijelentőéin. 
Boldog én, még éltemben arathatni honosim illy 
rendkívüli megtiszteiését, mell) né! nagv óbb és tisz
tább öröm nem lehet; de még boldogabb Haza, 
hol az örök valónak elvei -- mill) ettek régibb nem
zetek tapasztalásin indult csekély irónián) intban is 
foidulnak-elő — oily n y ílt, olly fogékony keblek
re találnak! Ha nem vártam is általános gyűlöle
tet 's üldözést, midőn katona-pályámrnl lelépvén, 
sorsom „szabadabban szólni 's tenni hazánkért“ enge
dett , el vidék rá legalább készülve. De nem! ^ 
Hunnia magamagán legszebb diadalmat nyert; mert 
hon ősim jobb része ujoncz tehetségimet felrjté, sok
szori botlásimat szántba nem vévé, 's csak lelkem 
tisztasága után Íté lt; egyedüli érdemem után, meily 
azonban ki fogja mindig állni — milly félreismeré
seknek leg) cn is martaléka sokszor a’ legdert kabb
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— az élet ’s halál minden próbáit. Mit öntudattal, 
önérzésscl merek mondani, midőn más részről ko- 
ránsem vagyok gyenge: hinni, mintha próbairá- 
sbn, mellyek jobbadán más boldogabb nemzetek 
hiányos utánzásai, csak tökéletlen vitatások, arany- 
tolira volnának érdemesek. O nem ; ’s ha azt kel
lene gondolnom ’s hinnem, hogy e’ jutalom enge- 
met Széchenyi Istvánt illet, legnagyobb szomorúság
ba esném, mert érdemen-túli magasságra emeltetni 
nem szerencse, hanem kin,  ’s nem kevésbé kínos, 
mások elől ragadni-el azt, mi inkább őket illeti. De 
szeretett hazámfiai irásiinban sokszor tán saját lel
kűk sugtát leiék, 's azt, mi önkeblük ‘s szívükben 
lakott, mit azonban könyvbeiktatni ’s könyv által 
tudatni, nem vala idejük, módjuk, midőn saját tán 
függetlenebb helyzetem illy est tenni engedett. ’S 
kétségen k ív ül így van! Nem rólam, de inkább 
sokaknak közvéleményéiül van itt szó. Mikép le
hetne is másként, hogy az, mit elég hiányosan s’ 
féloldalúlag adtam-elő, ’s mi olly kimondhallan ba
jok közt született, sokakban még is olly geriede- 
lemnek lehetett vohia oka. „Értettük egymást, ’s 
a’ hazafiság legédesb sympathiája köztünk minden 
titkot feloldott, ’s tisztán állott mielőtttink az, mi 
másoknak — kik a’ honszeretet nyelvét nem értik
— örök sötétségben maradand.“ Itt van alapja meg
ismerkedésünknek , itt kapcsa rokonkeblű vonzó- 
dásinknak. ’S ne keressünk egyebet; mertbármilly 
hiányosak, felszínesek vagy csorbák legyenek is 
kitételink, érteni fogjuk egymást mindaddig, míg 
honszeretet ’s feji delmünk iránti hűség egyiránt 
lelkesít. Több ékes-szólás és elhatározott értelem 
van ezen nemes, emberhez illő, érzetekben, mint 
a’ szónak vagy betűnek kikeriilbetlen sok hiányi- 
ban, bármilly szabadságban létezzenek is, ’s hátba 
még órárul órára önkény által is koriátoltathatnak; 
midőn az elsőknek nyelvét semmi nem vághatja 
ke tté , mint a" halál. ’S így mig, emberileg szólva, 
teljesen érzem a’ földi örömek legnagyobbikát, 
„honosim jobb Vnemesb részének kcg)eit ’s rokon 
érzelmit bírnom,“ honunk jövendője is vajmi szép 
színekben mutatkozik lelkem előtt. Mert melly 
nemzet a’ valónak szövétnekét el nem tapossa, az 
igazságnak gyáván hátat nem fordít, gyengeségi- 
rrek felfedezőit, megtámadóit nem üldözi; de bátran 
;ekint a* maga-megismerés keserű tükrébe , nagy- 
«Ikűleg elismeri önhibáit, ’s nemes szellemiül lel
kesítve hathatós javulásnak indul, — annak sírja 
isva még nincs, ’s újjászületését gáncsolhat ja , ne- 
lezítheti ugyan vakbuzgalom , hitszegés ’s kajánság 
étségbeeáésig, de emberi erő azt hátráltatni többé 
cm bírja. ’S ha nem erősítne azon egy gondolat, 
linden lelki tehetségimen szünet nélkül átható ezen 
iedelem, melly szerint tisztán látom magyar kö-
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zös honunk egykori nagyobb díszét, nemzethez il
lőbb állását, — földi létemnek egy pereze sem 
volna édes, de csak tűrhető sem. Ám , de nem ke
csegtető reményben csak, hanem vallási szentség
ben lebeg előttem honunk szebb jövendője. ’S e’ 
hi lemben semmi el nem gyengíthet, ’s bátran vá
rom* be nemzetünk utóbbi sorsát, mert annak el
végre csak szerencsésbnek kell lennie. „Ha saját 
hibáink által min magunk nem döfjük a’ megsem
misítő vasat keblünkbe. E’ tengely körül forog, 
szeretett hazafiak , létünk ’s enyészetünk.“ A’ ma
gyarnak semmi időben sem volt nagyobb vagy leg
alább károsb ellensége, mint önmaga. ’S ezen bol
dogtalan Öngyilkolási szellem, mellyévrajzink min
den lapjait diszteleníti, sehol egyebütt, mint nem
zetünk tenger hiúságában ’s korlátot nem ismerő 
kevélységében v évé eredetét. Mindenki mindenben 
első ’s vezető vágy ott lenni, igaz szó sérté, hízel
gés könnyen bilincseié; — miből mind azon határ
talan rósz áradott szegény hazánkra szönetlen , mit 
a’ megbántott hiúság, bosszút szomjazó agyarkodás 
’s rokonvér utáni csengésnek poklai az emberi nem 
lealacsonyítására, megsemmisítésére csak forralhat
nak. Vegyük például a’ múltat, ’s tanuljuk-meg el
végre az önmegtagadást, a’ polgári erények e’ leg
nagyobbikát; ’s Hazánk boldogabb sorsa biztos. 
Mert önmegtagadás türedelmet szül, nagjobb tu
lajdonoknak irigy űl utat nem zár,  ’s örömit a’ köz
jóban , közszerencsében, ’s nem személyt, ’s nem 
szeméi) t-erintő dicsérete n ’s jutalomban leli. ’S mi 
legfőbb pánczélul szolgál a’ nemzetiség mind azon 
megtámadásai ellen, mill) eket a’ világ nemzet-nél
küli selejtesei minden időben ’s szünet nélkül ko
holtak az emberiség lelkcsb része ellen Erdély 
szomorú állapotban van; ’s minden oldalrul felíor- 
nyosult fölötte a’ ború. De tiszta lélek , tiszta szán
dék és türedelem — az önmegtagadásnak e’ szü
löttjei — ki fogják határai közt is vívni a’ szent 
igazság jogait, ’s ellenségei megalázva ismét ’s is
mét például szolgálatidnak a’ válágnak, hogy Ön
kénnyel párosult erő békózhat ugyan, de nemzete
ket csak lelki erő — bölcsesség t. i. és igazság — 
hódíthat. Ki fog válni a’ valódi belső érdem a’ bi- 
torlottul, ’s szeretem hinni, majdmajd véget sza
kaszt a’ nemzetiség angyala mind azon keserűknek, 
miket vakság, indulat és kajánság vetett Erdély ’s 
Ausztria közé, és hogy nincs távul azon hajnal-tá- 
madat, midőn mind a’ nemzet mind a’ fejedelem 
jogai, a’ nagy világ elibe állítva, tagadhatlanul be- 
bizonyítandják legjobb Fejedelmünk tiszta szándé
kát , a’ magyarnak pedig szerencsében, balsorsban, 
kedvelve bár vagy üldözve is tántoríthatlan hűsé
gét. Önmegtagadás, drága hazafiak, és minden ki- 
sérteten győzni tudó türedelem, ím ezek menthet-
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nek-meg, 's csak ezek. 'S  fogadom, neitt lesfcleg
csekélyebb részem bennük utolsó leheletemig. E r
délynek 's Magyarországnak érdekei ugyanazok, 
's így ki őszintén 's üggyel szolgálja az egyiket, a’ 
másiknak is hű embere; ne felejtsük e z t, 's bíz
zunk a'valóban, az igazságban, 's mindenek felett 
tiszta szándékunk 's férfias állhatatosságunkban; 
csekély de háladattal teli személyem pedig ezentúl 
is kegyes 's barátságos indulattal ítéltessék Alsó 
Fejérvármegye nemes Rendei, kedves atyámfíai 
á lta l; — ki a’ hódolatnak 's rokonvérnek legvaló
dibb érzetével vagyok tisztelt hazánifíainak, Alsó 
Fejér vármegye nemes Rendéinek legháladatosb szol
gája, leghűbb rokona Széchenyi István s; k. Po
zsony, november 9kén, 1835.

N A G Y BRITA N N IA .
Az alsó házban máj 22kén az egyházi adó bili

jének vitatásakor Andrew Johnstone, Skócziából 
St. Andrew követe, ki egyébiránt a' ministerium- 
mal ta rt, javaslá annak kijelentését, hogy a' ház 
ugyan több jövedelmet remél az egyházi jószágok 
jobb igazgatásából, de ezen jövedelmet a' status
egyház kebelében vallási oktatásra kívánja fordíta
ni , olt hol az a' népességhez képest hijányos. A. 
Johnstone úr állítá, hogy a' statusegyház nehezen 
állhat-fen illy fontos engedmény mellett. Anglia 15 
millió lelket számlál, mellyből 3 millió dissenter, 
e' közt 1 millió wesleyanus, kik a' statusegyház
hoz szorosan ragaszkodnak 's az egyházi adó eltör
lését nem akarják; miként lehetne tehát ezen adót 
két millió dissenter kedvéért eltörleni. Különben 
is a' dissenterek kinyilatkoztatták, hogy csak azzal, 
elégszenek-meg, ha az egyháztól és statustól elvá
lasztatnak. Raines úr (Leeds követe, hol legtöbb 
dissenter lakik) ezt egyenesen tagadta. A’ vitatást 
élénkké csak sir Fr. Burdettnek a' ministerium ter
ve elleni hosszú beszéde tette, mellyet az opposi- 
tio nagy tetszéssel hallgatott. Shiel úr kíméletlen 
szemire lobbogatá az öreg baronetuek elpártolását. 
Máj» 24kén végre 287 szózattal 282 ellen, és így 
csak öt szótöbbséggel, elfogadtatott a' ministerija
vaslat. Az oppositio ennek igen örült, 's azt hiszi, 
hogy e' rendszabály kiviteléről le fognak mondani 
a' ministerek.

Harro Harring már veszélyen kívül van , 's 
londoni lapok egyszersmind az ő élete kömyülmé- 
nyeinek felvilágosításául írják , hogy felesége nincs, 
nem lengyel ezredes 'stb. A' párviadalnak egyéb
iránt, mint illy becsületi ügyben sokszor megesik , 
nem a' legbecsületesebb eredete volt, játékházban 
történt czivódásból származván. Az ellenfél is , ki 
őt megsebesítette, nem lengyel, hanem Jäger nevű 
német menekvő.

■ - ^  ■ - -V--4 , t ík-, * ••i i: o y..,. .» v. —-*•
A' Windsor Herald így ír: „Örömmel halljuk, 

hogy a' király betegsége nem veszélyes természe
tű , 's csak egy kis változó hideglelésben áll. Már 
sokkal jobban van Ő Felsége. A’ királyné egészsé
ge folyvást javul. E’ szerint a' máj. 24kére jelen? 
tett udvari bál nem haksztatik-el.u

FR Á N C ZLA 0R SZÁ G .
A’ Moniteur máj. 23kán így ír: Németorszá

gi levelek érdekes részleteket közlenek Mecklen
burg Helena hgasszonynak fogadtatásáról a' berlini 
udvarnál, és a’ lakosoknak eránta bizonyított sze- 
retetéröl. Az ifjú hgasszony a’ fejedelmeknek és 
népeknek az ő szerencséje eránti ieggyöngédebb 
óhajtásai között halad új hona felé. Útjában minde
nütt bizonyságait látá a' mély tiszteletnek, mellyet 
Európában ébreszt a' fenséges família, mellynek re
ményeit ő teljesíté. Látására mindenütt tetszéssel 
adóznak e’ kapcsolatnak, melly nem csak magányos 
szerencse, hanem egyszersmind új eleme Franczia- 
ország bátorságának, 's záloga Europa békéjének. 
Orleans hg. házassága oily politikai eset, mellyen 
egész Francziaország örül, és a' melly túl a’ Raj
nán élénk sympathiákat ébreszt. A' hgasszony máj. 
16kán érkezett Potsdamba. Királyi hgasszonyhoz 
illő tisztelet mutattatott eránta. A’ burkus király 's 
egész k. família legszívesebben fogadá őt. A' várba 
érkezeiékor a’ hgek nagy rendszalagokkal ékesít
ve, a’ lépcsők allyán, a’ király és hgasszonyok a’ 
lépcsőkön fogadták. A’ koronahg attyához vezette, 
ki karját nyujtá neki, megölelte 's szobájiba vezette, 
hol az egész k. família együtt volt. Ez délben tör
tént. 1 órakor asztalhoz ültek, a’ hgasszony a' ki
rály jobbjára, a' mecklenburgi nagyhgné baljára. 
Le nem írhatni az egyszerű és szíves beszélgetést, 
melly e'vendégséget eleveníté. A' király, korona
hg., Wilmos hg. a' hgasszonyok, ’s e’ nemes lelkű 
famíliának minden tagjai, Ieggyöngédebb kifeje
zésekkel nyilvánították a' hgasszony eránti von
zalmukat és Francziaországgal leendő összekötteté
sén érzett őszinte örömüket. Reggelizés után He
lena hgasszony udvarlást tartott; bemutattak neki 
valamennyi jelen volt nagy tisztviselők, ministerck 
követek, generálok , udvari dámák, segédek. Min
denkit kellemmel 's nyájas illedelemmel fogadott. 
Csodálták személye 's szelleme bájait. Beszélgetése 
által minden szívet megnyert, 's jó Ízlésű és alkal
mas feleleteivel mindenkit elbájolt. Elutazása Meck- 
lenburgból valódi diadalom vo lt, 's az elválás leg- 
elfogóbb jelenetei közzé tartozott. A’ vidéki nép 
mind útjára sereglett. Ludwigslusttól a’ burkus ha
tárig e' néptömegek kivánatitól, könyeitől 's ál
dásitól kísértetett. Dicsérő versezetek énekeltettek, 
az utak virágokkal hintettek-be, 's a’ kocsik csak 
lépve haladtak. Németország így küldi hozzánk a



-  ( 369 )

hgasszonyt, kit Francziaország vár, őt lányaként 
fogadandó ’s szeretendő. Nálunk is újra feltaláland- 
ja e’ tiszteletteljes hódolatot, mellyet egy barátsá
gos nép eránta mutat- Helena hgasszonynak a’ fran- 
czia földre lépése közönséges öröm jele leend, és 
némelly viszály elfeledése által új reményeket fog 
ébreszteni.

A’ közeledő menyegzői ünnepélyek program
mája megjelent. A’ kir. família máj. 27kén este 
megyen Fontainebleauba, hol máj. 3 lig fog mulat
ni. Május 31 kén a’ tbéatre fran^ais két darabot 
adand, mellyekben Mars kisasszony lép-fel; jun. 
Íjén Duprez a’ nagy dalszínházban énekel, a’ két 
Elsler tánczol; 2kén Boufféra és a’ gymnasta se
regre jő a’ sor; 3kán szünnap; 4kén ünnepélyek 
Neuillyben; őkén bál a’ párisi tanácsházban; 6kán 
nyilvános vigalmak a’ fővárosban; 7kén elutazás 
Trianonba; lókén a’ versaillesi museum megnyitá
sa ; végre Ü kén igen nagy ebéd leend, mellyet 
a’ király „párisi gyermekeinek“ a’ Louvre tereméi
ben akar adni, és a’ mellyre a’ megyei tanácsok
nak , nemzeti őrségnek és hadseregnek követei 
is meghívatnak. A’ vendégek száma ő400ra fog 
menni.

Mindig bizonyosabbnak látszik, úgy mond a’ 
Temps, hogy az amnestia nem sokára eléri legna
gyobb kiterjedését. Szerencsét kivánunk a’ ministe- 
riumnak, hogy illy módon a’ király első gondolt
ját egészen teljesíti.

N ÉM ETO R SZÁ G .
A’ kasseli újság jelenté, hogy Cabre ú r , a’ 

kasseli udvarnál franczia követ, máj. lökén Ful- 
dába utazott Helena hgasszony elibe, ki Potsdam- 
ból, Grabow grófné név alatt, máj. 21 kén fog a’ 
levezett városba érkezni; Broglie hg. is oda vára
ik. Helena hgasszony és az özvegy Mecklenburg- 
üchwerini nagyhgné innen Homburgba fognak men- 
li; máj. 21kén Saarbrückben, 2őkén, Forbachnál 
i’ franczia határokra érvén, Metzben , 26kán Ver- 
lunben , 27dikén Chalons-sur-Marneban, 28dikán 
i’erté-sous-Jouarreban hálnak-meg, 29dikén pedig 
i'ontainebleauba érkeznek. Mindenik főispányme- 
yéje szélén fogadja ő magasságukat, ’s a’ megyén 
;eresztülkiséri.

Hamburgba, máj. löki levél szerint, Lipcse- 
ól sok grusiai kereskedők mennek, ’s leginkább 
zukrot és vas árúkat vásárolnak, mellyeket Tra- 
ezuntba vagy Redut Kalehba hajókon fognak szál- 
ttatni. Ezen emberek most már nem járnak tol- 
tácsokkal, mert németül meglehetősen beszélnek, 
Ügyeket önmagok intézhetik-el.

Fridrik , Hessen-Kasseli Jandgróf, (született 
T47 sept 11 k én ) Frankfurtban máj. 20ka reg
álén meghalálozott ^

Dresdából máj. 18kán ezeket írják: Az orszá
gos rendek második* kamarája máj. őkén arról ta
nácskozott, mi módon lehetne a’ lipcsei újságot ja
vítani, levelezések vagy concurrentiák álta l-e?  
Némelly követek sajnálkoztak, hogy Szászország
nak egy hírlapja sincs, melly európai hirii volna, 
’s úgy vélekedőnek , hogy legjobb lenne az újsági 
szabadalmat egészen szabaddá tenni, mert ekkor 
a’ közönség azon lapot pártolná, melly kivánsági- 
nak leginkább megfelel. Ennek ellenére állítaték, 
hogy a’ lipcsei, ’s az egész országban egyetlen új
ság, múlt évben 26,850 tallért jövedelmezett a’ sta
tusnak , ’s ez a’ szabad concurrentia mellett kocz- 
káztatnék. Zeschau minister említé, hogy minde
nik újság gáncsoltatik az olvasóktól, ’s egy sincs, 
melly mindenki várakozásának megfelelne ’s gáncs 
alá ne esnék.

A M ERIK A .
A’ M. Chronicle philadelphiai levelezője apr. 

24kén e’ tudósításokat írja Mexico állapotjárói: A’ 
Texas elleni táborozásról le van mondva; Mexicó- 
ban többé senki sem ügyel e’ tárgyra sőt Texas ne
vére sem. Matamorasban a’ helytelenül hadsereg
nek nevezett banda olly félénknek mutatkozott, 
hogy a" tisztek nem merték azt az ellenség földjére 
vezetni. A’ nagyohb városok is háborogtak, ’s a’ 
katonaság nem volt elég a’ netalán kiütendő nép
lázadás gátlására. Az idegen kereskedők állapotja 
igen veszélyes; a’ benszülött mexieói „lazzarónik,“  
és a’ mexieói-spanyol félvérii „lepros“  nevű kor
csok, kik mintegy 100 ezren lehetnek, az idegen 
kereskedők vérét és vagyonát szomjazzák,’s ezek 
naponként 2000 dollárt tartoznak adózni az őket 
védelmező katonák fizetésére. Mexico lakosainak 
czélja, a’ legelső kormányi tisztviselőtől a’ legutol
só csapongóig, nem egyéb mint rablás és talán 
a’ vele járó gyilkolás. Alaman és Bustamcnte a’ prae- 
sidenségen czivódtak, a’ seregcsapatok lázadással 
fenyegetőztek, ’s ez esetben bizonyosan a’ pórnép
hez fognának csatlakozni. Santanna sólyom szemek
kel ügyel a’ történetekre, a’ közönséges lázadást 
mindjárt hasznára fordítandó ; ’s mint jól értesített 
amerikaiak hiszik, párthívei által neveli a’ viszál- 
kodást, hogy magát szükségesnek láttassa a’ rend 
visszaállítására. Texas minden esetre szabad; ki
költözők nagy számmal csődülnek ezen új respub
likába.

Új - yorkból máj. lsói tudósítások érkeztek 
Londonba. Uj Orleansban a’ kereskedő világ szo
rultsága ’s hitel megcsökkenése már a’ közép és sze
gény osztályokra is szomorú befolyással hat, el- 
zárván fő élelemforrásukat. Yeatman, Woods és 
tár§$i4)éjazv.álták ,  kiknek Tennesseeben ’s Kentuc
ky baa. színtől ly nagy hitelük wolt,mint az egy eső-
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Jeti banknak, 15 millió dollárral, Dick és társa 12 
millióval, I, 2, 3 millióval pedig többen buktak- 
meg. Új-yorkban is szűk a’ pénz; naponként 
több több kézmives marad munka nélkül, ’s a’ 
szükség azokat éri, kik rajta legkevésbé tudnak 
segíteni. A’ nép kezdi már látni ostobaságát, mi
ként olly pártot gyámolított, melly szenvedéseit 
most egykedvüleg nézi. Az új-yorki kereskedőség 
gyűlést tartván, melly hez hasonlók Philadelphiában 
és Newarkban is tartattak, valasztványt küldött 
Washingtonba, a’ praesidenst a’ Treasury-Order 
visszavételére kérni.

PO R TU G Á LIA  A.
A’ máj. 26ki Moniteur Bayonneból máj. 24- 

kéről illy telegraphi tudósítást közöl: ,,Lissabon 
máj. 13kán. Passos és de Sa urak máj. I (kén be
adták lemondásukat. Új ministerial» alkotásával 
Diaz-Oliveira ú r , a’ coríes elnöke, bízatott*meg. 
Lissabon csendes.“ —  Pantaleon postahajó máj. 22- 
kén Falmoutliba lissaboni máj. 14ki tudósítások
kal érkezett, mellyek a’ telegraphi üzenetnél egy 
nappal későbbiek. Ezek is valósítják az ottani mi- 
nislerium feloszlását, okául azt adván, hogy a’ 
ministerek javaslata, mindegyik ministers osztály
nál egy alstatustitoknoki hivatal felállítása iránt, 
a’ cortes máj. lOki ülésében 47* szózattal 39 ellen 
félreveített. A’ Courier lissaboni levelezője azonban 
ezt csak ürügynek hiszi, ’s véleménye szerint a’ 
ministerek visszaléptének valódi oka az volt, mi
vel féltek, nehogy *2 millió ft. stg. új költsön erán- 
ti javaslatukkal megbukj mák. Egyébiránt Diaz de 
Oliveira úr hasztalan igyekezett társakat keresni , 
mert az ország kétes állapotában senki sem akar
ja magára vállalni a’ köz ügyek terhét. E’ környii- 
lelek között azt hitték, hogy az előbbi ministerek 
utoljára csakugyan megmaradnak hivatalukban. 

SPA N Y O LO R SZÁ G .
Barcelonai máj 12ki levél szerint, a’ Jour

nal des Débatsban. a" seregcsapatok sietve erősí
tőinek, mert a’ tiszíhatóság többé nem bízhatik a1 
nemzeti őrséghez A’ kikötőben levő angol és franczia 
liajósereg is szaporítatik. Reusban a’revolutióijunta 
seregeket gyújt a’ carlista bandák és Meer báró ellen.

A’ Messager egész bizonysággal állítja, hogy 
D. Sebastian infant Cataloniába igyekszik. ,,E’ gon
dolatot, úgy mond, valami jó szellem sugallta D. 
Carlosnak. A’ Pyrenäusokkal határos része e' tar
tománynak nem kevésbé hegyes mint Navarra és 
a’ baski tartományok, a’ lakosok szintúgy szítanak 
ügyéhez; cleséget ’s elemeket hosszú és kemény! 
csatához bőségben talál.“ — |

Madridi máj. 13ki tudósítások: szerint Garcia '

Carrasco aVcortcsüIésben tudakozd Mendizaba! úr
tól, a’ statusadossag kamatjai máj. Íjén miért nem 
fizettettek-ki, ’s remélhetni-e, hogy jun. íjén ki
fizettetnek. Mendizabal úr viszonzá, hogy e’ kér
désre nem felelhet, ’s ezzel a’ többség megelége
dett. A’ Cataloniából jött tudósítások igen felizgat
ták Madridot, ’s lázadás kiütésétől télnek. Reus- 
bóí a’ revolutiói regensség illy felírást intézett a’ ki
rálynéhoz: „Senyora! Férje halála óta három négy 
féle rendszert próbált kegyed a’ félszigetbe behozni, 
s tapasztald, hogy az újítások Spanyolországban 
csak úgy sikerülhetnek, ha erkölcseinkel üssze- 
hangzásban vannak. Zea híres nyiiatkozványa , Mar
tinez de la Rosa estatutója, a junták ’s ministen 
változások, végre azon constiiutio, mellyet vág}’ 
harmincz hitszegő ’s honáruló tolt a’ nemzetre, 
melly arról semmit sem akar tudni, Senyora, vál
jon mit használtak? Az 1812ki constitutiót múlt 
augustus hóban a* nép kikiáltván, kegyed elfogad
ta , ’s a’ mostani cortes megnyitásakor beszédében 
ez emlékezetes szókat mondd: „Nem akarok nem 
kívánok egyebet annál, mit nekem a’ constiiutio 
enged; lányom szerencséjének tartja Spanyolország 
alkot vány i királynéjának lennie “ Annak megmu
tatásaid Senyora, hogy ezen constitutio a’ néptöme
geknek bálványa ’s még sokáig az le-nd,  elég ke
gyedet arra emlékeztetni, hogy augustus óta köze
lebb múlt januar középéig a’ békétfeuségnek sem
mi nyoma nem mutatkozott a’ félszigeten; minden 
csendes volt addig, míg a’ kormány új alkotvány- 
ról nem gondolkozott, melly mellett a* nép polgá
ri jogai az erőszakkal méltóságra ’s hivatalokra tö
rekvőknek feláldoztamának. A’ nép, melly úgy is 
el nvomatott ’s szerencsétlen, miként tűrhetne-e! 
illy gyalázatot? Csak azért ontsuk e vérünket, 
hogy Spanyolországba feudális rendszer hozassék- 
be ? Vagyonunk ’s jószágunk csak egy kormány 
fentartására szolgáljon-c, melly ragadozóbb ’s hű- 
telenebb Calomarde kormányánál? Nem , Senyora, 
Syanyolorszíg nyugalmának vége; nem a’ nép 
akarja a’ rendetlenséget, hanem kegyed ministe- 
rei. Ha bár győzedelmet nyerne is kegyed, legyen 
arról meggyőződve, hogy e’ győzedelcm csak rö
vid ideig fogna tartani; új honfi >k fognának támad
ni , a’ mi le veretesünket megbosszulandók. Még 
van idő, Senyora, aj nagy veszélynek elejét ven
ni. Térjen-vissza az 181 2ki constitutióhoz, v- gye 
maga mellé a’ hon igaz barátait, ’s majd meglátja, 
miként siet a’ nép kegyedet áldani és védelmezni. 
Reus máj. 7kén 1837. Ramon Valis. Ignacio Car- 
bonelio. Andres Puycerda. Juan Bőig. Sebastian 
Coils. Francisco Ruiz, titoknok.

Kiadja ü lt sár A. — Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (Ä ofeih<!C ^cr:© öffc) 4 9 ®  sz. 
Nyomtatja T r  a t tn  e r -  K á r  o ly  i Urak' útezája 6 í  2  szám alatt.



46. szám P e s t HIRDETÉSEK. jun. Tkon,

Figyelmeztetés
a1

HAZAI ’S fitlFÖ ID I TUDÓSÍTÁSOK
i r á n t .

Junius1 végének közelgetésével van szerencse'm egész tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a1 rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottan kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni 5 hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim1 számához alkalmazhassam a1 pél
dányok1 tetemes költséget kívánó nyomatását. A 1 félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új önteti! betűkkel nyomatandó 33IIaza i 3s Külföldi Tudósítá
soknak“ 33Uasznos Mulatságoknak“  és 33Hirdetéseknekif ára a1 jövő félesztendőben is — július 
elejétől december végéig, — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 ; borítékban 9 ;  
postán pedig 10 v, forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkertutezai 498dik szám alatti há
zamban; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év1 májusában.

Kultsár Istvánná.

Tratfcner és K á r o l y i ’ Könyvnyomtato - Intézetében Pesten
elhagyta a’ sajtót:

Szent  Biblia
fordította K ár öli Gáspár s

(1 727a  ív) ára köttetlen, velin papiroson 10  forint ezüst p. nyomtató papiroson 4  forint ezüst 
pénzben, (előfizetési áron még rövid ideig fog adatni).

A T H E N A E U M
tudományok’ és szépmÜTészetek’ tára.

(Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap.)

F I G Y E L M E Z Ö
az egyetemes Uteratura’ körében.

(Megjelenik minden kedden.)

Minden tudományok, művészetek’ ’s az egyetemes literatura’ körére kiterjeszkedő fo
lyóiratunk , folyó év1 második felében is folytattatni fog az eddigi szellemben és formában.

Félévi ára a’ kettőnek, noha *5'8— S O  ÍV imperiál - negyedrétben, szép, tömött és 
könnyű olvasatu nyomtatással, csinos papiroson ;'h e Iy  be  n kihordással vagy könyvárosi utón 
havonként csinos borítékban, 5 for. c. p ;  p o s t á n  5 for. 48 kr. c. p. Velin példány 2 forint-

E h tő  /é le s z te n d ő ,  1837.
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tál drágább* Helybeliek félévenként is válthatnak példányt. Előfizethetni a’ kiadó - hivatalban 
P e s t e n  kalap - utczában gr. Festetics - házban 376. szám alatt Iső emel. Pesten kívül minden 
kir. postahivatalnál, mellyeknek köszönetül minden 8. példánnyal kedveskedünk; végre könyv- 
árosoknál is , ha ki havonként kívánná járatn i, Bécsien az előfizetést elfogadja Barkassy Imre 
udvari ágens u r ,  a’ belső városban, Strobelgasse, 866. sz.

Kérjük pedig a’ tisztelt közönséget, ne terheltetnének rendeléseiket minél elébb meg
tenni, hogy a’ küldözésben semmiféle hátramaradás vagy késedelem ne támadjon; egy úttal 
még vagy a’ már meglevő ujságboriték’, vagy a hibátlanul és olvashatólag írt czimzet’ bekül
dését várjuk.

Első félévi, nyomtató-papirosu példányunk teljes már nem lévén, csak velin kia
dással szolgálhatunk (7  fo r .) ;  második évnegyedi teljes példány, ellenben, van 
még néhány, ’s díja 2 for.

Az Athenaeum ’s Figyelmező’ szerkesztősége
D r Schedel. Vörösmarty, Bajza. (4)

Schwaiger András
pozson i és g y ő r i könyvárosnál megjelent és minden könyvkereske

désekben megszerezhető:

A’ R E L I G I O .
Irta P a p  L á sz ló .

Kis 8rét, ára fűzve 30 kr. pengő pénzben. (2)

H á g ó k o s o k ,
a’ hires L i c h n o f s k y  herczcgi eredeti nyájból, nagy számban, úgy 
hogy közülök válogatni lehet, és nem csak már a’ magyarországi ég
hajlathoz szokottak, hanem be is oltottak,

érkeztek eladás végett Pestre
és naponként reggeli 9 órától délutánni 3 óráig megszemlelhetok a’ 
váczi országúton az úgynevezett „B ajor kaszárn yán á l“  (3)

(1) Bába ajánlkozás. Egyjóerköi-
csü, jelenleg Pesten lakó 31 éves bába, ki ma
gyarul, németül és tótul beszél, és a’ pesti or
vosi Kartól adott diplomával bir, kívánna mint 
bába vagy valamelly városban, vagy t. várme
gyében , vagy pedig valamelly uraságnál felvé
tetni. E ’ tárgyat illető bérmentes leveleket lehet 
intézni a’ H azai 's Külföldi Tudósítások hiva
talához. t i )  1

( 1 )  Á r v e r e s .  Tettes Békés vármegyé
ben, a’ B. csabai közös uradalom részéről köz

hírré tétetik: mi szerint kebelében létező kirá
lyi haszonvételek, 1838dik esztendő január’ lso 
napjától számítandó 3 egymásután következő 
esztendőre, árverés utján, haszonbérbe kiadan
dók lesznek, jelesen:

1. ) Bent B. Csaba helységében az úgyne
vezett nagy és zöldfa  vendégfogadók, kényel
mes lakhelyekkel, vendég-szobákkal, ’s tágas 
pinczékkel ellátva«

2. ) Az aradi országutban az úgynevezett 
gerendási pusztán lévő e’ czélra több épületek
kel ellátott vendégfogadó, 62 hold fűiddel*
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3. ) A’ gyulai országúiban a1 Sz. Miklósi 

pusztán lévő korcsma, 36 hold földdel.
4. ) Ugyan a’ gyulai országúiban a’ vészéi 

csárda.
5. ) Bent B. Csaba helységében két mészár

szék, az ezek után járuló 112 hold földdel.
6. ) A’ B. csabai csatorna, és határján ke

resztül men & fehér kör ösbeti va|ó halászati jog.
Mind ezek iránt az árverés fog tartatni B. 

Csabán, a’ nagy vendégfogadó teremében folyó 
észt. September 5kén reggeli 9 órakor — Melly 
királyi haszonvételek haszonbérbe leendő kiadat- 
tatásuk bővebbi feltételeiről személyesen, vagy 
bérmentes levél által lehet értekezni a’ helybeli 
uradalmi közös Tisztségnél — Az érintett idő
re és helyre a’ bérleni kívánók, szükséges bá
natpénzzel ellátva, ezennel meghivattatnak f3)

(1) Hirdetés. A’ p e s t i  királyi ma
gyar Egyetemhez tartozó Duna-Földvári urada
lom részéről közhírré té te tik : hogy folyó esz
tendő julius hónapnak 3dik napján ugyan Föld
váron lévő az uradalmi irószobában szokott reg
geli órákban tartandó árverés által, az épület 
fa-kereskedési jog a’ Duna partján a’ legtöbbet 
Ígérőknek folyó esztendő november hónapnak 
első napjától kezdve 3 egymásután következő 
esztendőre által fog adatni. Azok tehát, a’ kik 
ezen árverésben részesülni kívánnak, elegendő 
bánatpénzzel ellátva hivatalosok. Költ D, Föld
v á ro n , május 31kén 1837. (3)

(1) Uradalom haszonbérbe adása.
Tettes ns Bars vármegyében kebelezett Aranyos- 
Maród uradalom, a’ mellyhez Aranyos - Marót 
mezőváros, H izér, Kelecsény, Csarád, Szent 
Márton,Hecze,Nagy-Kozmái,Kis-Kozmái, Velsics 
helységek és Olihó puszta tartozók, egészen, 
vagy két darabban 1837dik esztendei augustus 
29dik napján, reggeli 9 órakor Aranyos Marót 
mezővárosban lévő uraság kastélyjában tartandó 
árverés utján a’ legtöbbet ígérőnek 1838dik esz
tendei januarius lső napjától kezdve 3 vagy több 
egymasutáni évre haszonbérbe fog adatni. Az 
uradalom öszveirását, és az árverési feltételeket, 
a’ fent kitett Aranyos Maród mezőváros uraság 
kastélyjában lévő házi gondviselőnél átnézhetók.
■— A’ bérleni szándékozók 5200 pengő fortnyi 
bánatpénzzel ellátva a1 kitett határnapra és hely
re ezennel meghivatnak. (3)

(1) Haszonbérlesi-hirdetmény.
A’ séllyei alapítványi uradalmak kerületbeli kor- 
manyzö-luvatala közhírré téteti, hogy folyó évi

junius 28kán a’ kormányzó • hivatal irószobájá- 
ban délelőtti 10 órakor tartandó nyilvános árve
rés utján utóbb kitett korcsmák folyó évi augus
tus Isőjétől hat egymásután egész 1843dik julius 
3 lk ig  következő esztendőre haszonbérbe fognak 
adatni, úgymint:

Séllye mezővárosban a’ nagy vendégfogadó 
lakással, két vendégszobával, istállókkal, pin- 
czékkel, pajtával, és 1 sessiónyi szabados föl
dekkel.

Vág - Királyfán a’ vendégfogadó lakással, 
egy vendégszobával, istállóval, pinczével, paj
tával , és I  sessiónyi szabados földekkel, és

Hosszúfalun a’ korcsma lakással, pinczé
ve l, istállóval, és |  sessiónyi szabados földekkel.

Minden bérleni kívánók arányos bánatpénz
zel ellátva, a’ meghatározott helyre, napra ’s 
órára hivatalosok. (3)

(1) Hirdetmény. Tekintetes Tolna 
vmgyében helyhezteteít Duna-Földvár mező
városában özvegy K u b i n s k i n é  tömegit ille
tő ház, melly hozzá tartozó tágas udvarra l, 
ke r t t e l , és a* tím ár mesterség folytatásához 
mindenféle szükséges alkalmatosságokkal el
látva , a’ nagy utczán az országút mentében 
helyheztetve ésjó materialékbúl építve vagyon, 
árverés által,  melly folyó e. junius hónapnak 
26dik napján a’ hely színén,  olly hozzáadás
sal tarta tn i fog, hogy ezen házat az izraeli
táknak is megvenni szabad lészen, a’ legtöb
bet ígérőnek el fog adatni. Ezen árveréshez 
tehát minden venni szándékozók hivatalosok. 
K öítFöldváron, jun.hónapnak lső napján 1837.

Isako f Károly ,
uradalmi számtartó mint Exequens. (3)

Könyv-jelentés.
A’ viselt dolgoknak legbiztosabb tanúságai 

az Oklevelek. Ezek’ fáklyájánál tűnnek ki a’ 
nemzeti szabadságok, ősi szokások, honi érde
mek, dicső tettek, nemzetségi szármozások; ’s 
mind azok, mellyektől függ a’ népeknek ’s nagy 
embereknek becse, és emlékezete. Azoknak 
gyűjteménye nélkül más előkelt nemzetektől 
igen hátra hagyatunk, ’s történeteink, igazaink 
iránt bizonyosságra szert nem tehettek volna. 
Oklevéli-Gyú jteményünk azért nemzeti díszünk. 
Megjelent annak harinincz egyedik, a1 hetedik
nek negyedik pótoléki kötete is. A’ nagyérde
mű résztvevők azt elfogadni ne terheStessenek. 
Harmincz Ívnyi, ’s árra harminez garas ezüst
ben. Fejér György  m. k.

Szerző. (3)
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( ! )  Csődület (concursus) sebé

szi hivatalra. Tettes Honth várm egye*  báti 
járásban sebészi hivatalára, mellyel 150 pengő fo
rint ,  két ló-tartás, 12 öl fa, és szabad szállás 
van egybekapcsolva, f. észt. September 4re csődü
let (concursus) hirdettetik , a’ mikor J. Sághon 
a’ közgyűlésen fog a’ rendszerinti sebész meg
választatni, kinek J. Pásztón lészen lakása, Esz
tergámtól és J. Sághtól egyenlő távolságra, ma
gyar lakosok között. (3)

(1) Haszonbérlési-hirdetmény.
Szabad Szentes városa határában fekvő böldi- 
rév  és kurczai hidvámok, folyó észt. julius Iső 
napján a' többet Ígérőnek 3 egymást követő év
re haszonbérbe fognak adatni, a’ törvények’ 
értelmében, —  ezen árendához nem járulhatok 
haszonbéreket azokkal egyezőleg kezezni köte- 
leztetnek. A’ válalkozók szükséges bánatpénz
zel elváratnak, a’ feltételek a’ város főbírójá
nál megláthatok. (3)

(4) Pakfong- hirdetmény, a’ cs. 
k. priv. Pakfong érezművek’ rakhelye
Bécsben (untere Breunerstrasse Nro 1133) ajánl
ja a’ pesti médárdusi vásárra a’ főnemességnek, 
a’ főtiszt, papirendnek ’s a’ tisztelt közönségnek 
kézműveit. Pesti vásárok alatt sátora van a’ bé
csi útezában az új piaczon, hol portékáit igen 
illendően szabott áron ezüst pénzben árulja.

Az igazi pakfong hasonló a1 12 latos ezüst
höz, a’ hamis ellenben feketés és vereses sárga 
lesz *s könnyen törik. Különösen figyelmezni
kell ezen bélyegre : Pftkfong-Fl’cillkj mel
lyel rajta világosan láthatni. Egészen újonnan 
találtatnak: fogorvosok számára műszerek, fog
kefék, valamint ruhakefék, hajfodoritó fésűk; új 
szabadalamas levél mellett árult asztali eszkö
zök, minden figyelemre méltók tartósságukra 
nézve; kávémasinák, mellyekben a’ kávé 5 
perez alatt megfő ; kávémasina vadászatkedve
lők számára 12 for. p. p. dobos- és kapus-pál- 
czák; formaruha-gombok; kardok uraságok szá
m ára, fejéren és megaranyozva, ’s a’ legújabb 
Ízlés szerint ; vadászkések ’s más vadászati 
eszközök ; uj . alakú kímélő gyertyatartók, 
asztali gyertyatartók, mindenféle neműek ’s 
igen olcsók, gyújtó és füstölő masinák, argant 
és függő lámpák, rajzoló eszközök, mindenféle 
egyházi készületek, egész asztali service, mos
dó medenezék és mindenlehető toillette-tárgyak, 
játszó, és úti képórák. Játszó müveket óra nél
kül ’s magokban is kaphatni-

Rendelni lehet előre ló és nyeregszerszá
mokat, kengyeleket Pesten Oláh úrnál az úri 
útezán báró Brüdern házban; Budán, a’ Ráca 
városban Dischler György úrnál a’ főutezában.
Állandó megbízott ( commissions) 

raktára van:
hol mindenféle rendelményeket elfogadnak, és 
az igazi pakfongról jótállanak, Pesten Jungk 
Keresztély polg. úrnál, a’ serviták piaczán; Ka
nizsán Rossenfeld Jakab; Pozsonyban Szeleczky 
L. uraknál,

Ó, eltört pakfongnak fontja 2 fr. pp. meg
vétetik. Frank Ferencz. (4)

(3) Híradás. Méltóságos tolnai Feste
tics Antal urnák ns Veszprém vármegyében ke
belezett déghi jószágában Székes-Fehérváron 
alól 4 órányira, jövő julius hónap Iső napjától 
Sz. Mihály hava’ utolsó napjáig fognak egynyi- 
retü selyem és tenyésztéshez tökélletesen alkal
matos 800 somogyi és 500 déghi, öszvesen 1300 
anya-bi rkák,  800 nyőstény és 600 ürii-bárá
nyok, még mintegy 80 darab somogyi selyem 
2 esztendős hágó-kosok eladatni. A’ kiknek 
kedvök lenne ezen birkákat vagy öszvesen, vagy 
pedig részenként megszerezni, tessék irántok 
vagy személyesen, vagy pedig franco levél ál
tal Székes-Fehérváron, és Lepsényen keresztül 
a’ déghi Directoratussal értekezni. Költ Déghen, 
május 25kén 1837. (3)

(2) Bor árverési h i r d e t é s .
Folyó esztendei junius 11 kén és utánna követ
kező napokban délelőtt és délután szokott órák
ban a’ tettes nagy-idai Sávoly Sámuel, ns Nó- 
grád vármegyei táblabiró urnák a’ pesti kőbá
nyában Kápolna mellett fekvő pinezéjében 600 
akó különféle minőségű vörös és fejér, neveze
tesen: neszm élyi, somlai, kőbányai, egri, to
kai csinált és közönséges asztali régi borok hor
dóstul vagy hordó nélkül is , szintúgy 3 akó 
régi szilvapálinka árverés utján kész pénzért, 
vagy elegendő bátorság és egy esztendő alatt kifi
zetendő kötelező-levél mellett is, fognak eladatni.
Pénzfolyamat: Becs, jun. 3kán : 5 petes statuskötelez. 

105; 3 petes 75f ; I820diki status köles. 2 20 ,;  2 £ 
petes bécsvárosi bankóköt. 6 6 ; bankrészvény 1375|-

Gabonaár : Pesten , jun. 6kón , váltógarasban : Tiszta- 
búza 88—8 ü; kétszeres 61 *—56f; rozs 46f—44; ár
pa 44—4 2 | ;  zab 30—281 ; kukoricza 7 6 |—6 6*; kö
leskása 173*—160- ____________________ _ _ _ _ _

Budai lotteria: jun. 3kán: 52. 60. 42. 15. 32. 
Bécsi lotteria: jun. 3kán: 79. 3. 42. 27. 60.
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Magyarország és Erdély (kinevezések; megtisztelés; tudósítások Győrből; Rudics József úr’ szabadkai fogadtatása; somogyi lóverseny; 
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(pénzkrisis; ’sat.J Olaszország. Görögország. Spanyolország (telegraphi üzenetek: madridi hírek; cataloniai fejetlenség; ;sat.)

MAGYARORSZÁG és ERDÉLY.
Ó cs. k. Felsége május’ 6dikán költ legfelsőbb 

határozatában az egri érseki káptalannál m^giire- 
sült Pankotai főesperességre ottani kanonok főtiszt. 
K o v á c s  Mátyás u ra t; tisztlb. kanonokokká pe
dig főtiszt. Répásy András és Lipovniczky János 
urakat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

O cs. k. Felsége apr. 25d. legfelsőbb határo
zatában az esztergomi érseki javakban Kemenczei 
kér. ügyész ’s több megyei tbíró Ferenczy Károly 
urat eddigi jeles szolgálatinak tekintetéből a’ pri- 
mási javak’ felügyelőjévé nevezni kegyelmesen 
méltóztatott.

0  cs. k. Felsége május1 lödikán költ legfelsőbb 
határozatában szomoinoki nyugalmazott oskola taní
tó Knauer Ferenczet sok évi ügyes oktatásinak te
kintetéből polg. kis arany érdempénzzel jutalmazni 
kegyelmesen méltóztatott.

A1 nagymélt, m. udv. kamara Temesi kam. 
ügyésszé a’ dunántúli kér. táblánál volt k. íiskusi 
ügyvéd GrafF Károlyt; Yarasdra sómázsássá eddig 
ugyanott fizetésiden gyakornok R ü s s e l  Lajost; 
Szeredre pedig sóházőrré Pukován volt sóhívatali 
gyakornok Schwertner Lajost nevezte.

A1 nag) mélt. m. k. udv. Kamara Bruszturára 
Haraszty Istvánt és Nosztitius Zakariást, Király
mezőre Sidovics Antalt; Rahora Eperjessy Feren
czet alerdősökké; Rahora erdőgyakornokká Vag
ner Józsefet nevezte.

Selmeczcn máj. 23dikán az ágost. vallásuak 
egyházi gyülésök tartatván, inéit, báró Prónay Al
bert ú r, Pest vmegyében főisp. helytartó, nagy
szói öbbséggel bányavárosi superint. inspectorrá vá
lasztatott, ’s e1 hivatalába mindjárt be is iktatta
tok.

G y ő r b ő l  jun. Isőjén. A1 közelebb múlt úr- 
napja nagy pompával ment itt végbe; mélt. Jura- 
nics Antal megyés püspök úr vezette az ünnepélyes 
menetet, mellyen minden helybeli hatóságok meg
jelentek ; a’ két nappal elébb ide érkezett Don Mi
guel gyalog ezredebeli katonaság tette a’ szokott 
lisztelkedő lövéseket a1 polgári katonasággal együtt, 
nellyet annak főőrmestere t. Tóth Imre táblabíró, 

Első Felesztendő,

és választott polgár, valamint annak kapitánya 
Bősze Péter választott polgár urak vezetőnek. Va
sárnap nagys. Sailer György nagy prépost úr telje
sítő a1 Sz. Benedek szerzet egyházában az isteni 
szolgálatot, mellyen elöljáróival együtt az egész 
tanuló ifjúság nagyszámú sokasággal jelen volt. A’ 
szokott lövéseket ekkor a’ polgári katonaság tette. 
Ugyanez nap nagyon tiszt. Kutsera Marián úr aka
démiai aligazgató ’sat. a’ polgári katonaság minden 
tisztjeit, és több tanácsbelieket gazdag ebéddel fo
gadott. — Május 30kán mint fels. Királyunk dicső 
születése napján főtiszt, ’s nagys Dresmitzer József 
tanulmányi főigazgató úr teljesítő az isteni szolgála
tot az akadémiai egyházban reggeli 8 órakor, mi
dőn ott az egész tanuló ifjúság tanítóikkal együtt 
megjelent; 9 órakor pedig mélt. Juranics Antal 
püspök úr teljes szertartású misét mutatott-be a1 
Mindenhatónak a’ székes egyházban, hová minden 
polgári és katonai hatóságok, ezéhek, zászlókkal, 
és igen nagy számú sokaság felgyülekeztek. Már 
előbbi nap a’ mélt. püspök úr a1 főtiszt, káptalan 
tagjait, és minden katonai tiszteket fényes, ’s gaz
dag ebéddel fogadott, mellynél ősi magyar szokás 
szerént a’ fels. Királynak, fels. hitvesének, a’ fens. 
Nádornak, és a’ többi főherczegeknek egészségük
é rt, és jólétökértéljen poharak ürítettek. Ugyanez 
nap Dresmitzer József ő nagysága a’ helybeli aka
démia’ minden professorait gazdag és víg ebéddel 
vendcgcite-mog, hol szintén szíves köszöntések tör
téntek ő felségüknek jólétökért. Csötörtökön jun. 
Isőjén az úgy nevezett polgári menetet vezette fő
tiszt. Tóth József kanonok apát, és plébános ú r; 
a’ szokott lövéseket fent említett Tóth Imre és 
Bősze Péter parancsuk alatt a’ polgári katonaság 
tette. Főtiszt, plébános ú r, 0  Felsége név-ünnepé
nek örömére a’ városi tanácsbelieket gazdagon ven- 
déglé-meg, ’s ebéd alatt 0  Felségükért számos él
jen poharak ürültek. — Megemlítjük egy úttal azon 
szertartást, mellyel múlt 1836. aug. 6kán az új 
városi egyház talpköve letétetett. Mélt. Juranics 
Antal püspök úr harang zugások, és ágyú ropogá
sok közt a’ polgári lovas katonaság kíséretében, mel
lyel Tóth Im re, és Bősze Péter urak vezettek az 
új városba kocsizván, itt a' főtiszt, cath. papság, 
és más vallásp papok, nagys. Bezerédy első alls-
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pán , városi tanács, es nagy számú nép által fogad
tatott. Majd ő méltósága fényes segéd szolgálat mel
lett megáldd az egyházat azon helyeken, hol az ol
tárok fognak állani; ezután letétetett a1 talpkő , 
mellyel ő inltga arany pénzeket, főtiszt. Karner j 
Antal kanonok úr pedig ezüst pénzeket tettek-le, E’ 
napnak emlékezetére új városi plebánus Hets József 
úr 30 szegényeket vendégelt-meg, kiket pénzzel is 
megajándékozott. ,V mélt. püspöknél ugyanekkor 
igen fényes ebéd adatott. —- Nem hallgathatni-el 
egy úttal megyés püspökünk emberszerető jóté
konyságát, melly szerént ő mltga 15 szegény tanu
lót tart és táplál püspöki lakában; ezeken kívül 
számtalan szegényt, árvát, özvegyet ruház, és se
gít pénzzel ’sat. De a’derék főpap példáját a’ főtiszt, 
karionok urak is követik; így nagys. Dresmitzer 
József úr 8 ifjút táplál házánál; nagys. ’s főtiszt. 
Sailer György nagy prépost úr ö tö t; főtiszt. Aszd 
János úr ugyan enyit; ft. Hohenegger Lőrincz és 
Fcltinger István urak hármat hármat; ugyanezt 
tenni ft. Kovács József, Karner Antal, és Tóth Jó
zsef urak sem mulasztják-el. — Az itten fenálló ár
va , és szegény intézet is főkép megyés püspökünk
nek,  és a’ győri káptalannak köszöni létét; melly- 
nek fentartására a’ püspök úr a’ káptalannal együtt 
több mint két ezer ftot adakozik évenként, ’s e’ sum
mán kívül még mintegy 8 ezer ftot bevesz. Táplál 
ez intézet tizenkét á r vá t , ’s ezeken kívül három
száz ember kap tőle segítséget három rendre osztva; 
az első osztálybeliek hetenkint egy ftot, a’ második 
osztálybeliek 14 garast, a’ harmadikbeliek pedig 
7 garast hetenkint. Felállott ez intézet a’ gyászos 
emlékezetű cholerás idő u tán , ’s akkori elnöke 
Czech János polgármester úr vala; mostani elnö
ke tek. Stephanies István polgármester, ’s táblahí- 
ró úr; az intézet’ köz bírái ft. Tóth József kano
nok , Szuchich György püspöki titoknok, és Ma
gyarosi Pál papnevelőházi aligazgató, tek. Beke 
Farkas, Kmelhy András, és Szabó Pál professo- 
rok, Györgyi Mihály, Káloczi Mihály, Purgly 
György, Király József, Karpf Antal, Nagy István, 
Tóth Im re, Szerdahelyi Ferencz, Szántó Mihály, 
és Bugly János urak. Az intézet tisztviselői Ekker Já
nos felügyelő , Klimics József számvevő, Czachó 
János jegyző, pénztárnok Lakatos János sat. Az 
intézeti küldöttség gyakran öszvehívatván a’ pol
gármester úr elnöksége alatt üléseket t a r t , ’s a' 
szükségesekről intézkedik. Ez intézet szabad kir. 
Győr városának valódi dicséretére vál, más váro
soknak pedig példányúi szolgálhat.

Ns Bács vinegyében kebelezett Szabadka sz. 
kir. város minden rendű, ’s sorsú lakosi nemzeti 
Örömiirinepet ülénck f. hó 3, 4 ’s 5d. napjaiban. 
Alig terjedett-el villámként tunniilik annak valódi

h íre , hogy jelenleg dicsőért országló Fels, apostoli 
Királyunk Almási Rudics József kir. helytartói ta
nácsos urat e’ ns megyének főispáni helytartójává 
kinevezni kegyeskedék; legott a’ nevezett város
nak minden szépért, jó é r t, ’s dicsőért egyiráut lel
kesen buzgó fiai ’s leányi eme kegyelmes kinevez- 
tetésből származott határtalan valódi örömtül, melly 
csak az őszinte szíveknek sajátja, elragadtatván 
erény, valamint szinte érdemteljes, és azért min
denkitől mélyen tisztelt mltgos honfiúkat, Pestről 
haza érkezőt, az érette lobogó szíveknek benső 
sugallatihozképest tisztelkedéssel elfogadni vetél
kedve teljes készséggel sietének. — Ugyanis a’ 
mltgos főispáni helytartót f. hó 3dikán délutáni 3 
órakor Almási Rudics Máté Felsőjárási alszolgabíró 
ú r, Pinkovics Demjén mezei biztos úrral a’ megye 
határánál fogadván rövid, de lelkes beszéddel üd- 
vözlé, és a’ felső járásbeli csendnökök előlovaglá- 
sa mellett kíséré. A’ közben fekvő Kis-Szállási 
pusztán a’ magasult honfinak e’ városban lakó me
gyei tisztviselő urak több nemes urakkal Pacséri 
Szucsics Károly megyei tiszti főügyész úr érzékeny 
szónoklata melleit tisztelkedének; a’ Tompái foga
dónál pedig , mint már városi földön , a' nemes vá
rosi tanács részéről kinevezett küldöttség, melly- 
hez több jelesbek csa tlak jának , Kuluncsics István 
tanácsnok úr jeles szónoklata mellett tisztelkedék. 
— Mindezen borulatlan üdvözködésekkor, meliyek- 
nek leplezetlen voltát a’ tisztelkedőknek szemeiben 
csillámzó örömkönnyek jósolák, a’ dicsőített főis
páni helytartó úr szokott nyájassággal ’s véle szü
letett ömledezéssel deli magyar nyelven válaszolt 
’s kiemelvén koronás urunknak iránta kimutatott 
kegyelmét, a’ tisztelkedőknek előtte olly igen becses 
iidvözködésit egészen megindult szívvel megköszö- 
né. Innerra’ mélyen tisztelt, ’s közösen szeretett 
főispáni helytartó úr a' megyei csendnökök, és 
városi látók előlovaglása mellett, városi alhadnagy 
vezérlete alatt két órányi tovaságra eső város felé 
az öszvesereglett nagy számú tisztelkedők díszes 
kíséretében megindulván, az őtet nemző, nevelő, 
’s férfi korra érlelő városba léptét a’ sorompóknál 
kiszegzett mozsarak ropogásaihirdeték, és az egész 
uteza mentében, mind két felül öszvetódult soka
ság örömrivallási, úgy szinte a’ három helyen ki
állított hangászkaron víg zeng'edelmi közt a’ város 
piaczára ütő házához érvén, o/tt a* szép rendben ál
ló tanuló ifjúságnak, úgy szinte az öszvetódult nép
nek harsány éljen kiáltásival, és a’ fehér köntösbe 
öltözött izraelita lyánkáknak. virágfüzéreik hintési
vei fögadtaték; belépvén »pedig lakházába, elébb 
néki a’ nemes városi tanác s részéről kiküldött má
sik választmány Bacsics Mihály városi főjegyző úr 
honi nyelvű czélirányos szónoklata mellett, ezután



a* helybeli Sz. Ferencz Rendén levő Szerzetnek 
nagy tiszteletű gvárdiánja, úgy is mint a’ kebelbe- 
ii oskolák igazgatója, a' tisztelendő tanítók jelen
létében, továbbá a’ kebelbeli g. n. e. papság a' 
többi elöljárókkal , végre a’ helybeli izraelita 
község küldöttei magyar nemzeti nyelven több
szöri „é ljen “ kiállások közt üdvözkedóleg tisz- 
telkédének. Ennyi tisztelkedéseknek vége azonban 
nem szakadt; mert következő napon újra c’ vá
rosban lakó megyei tisztviselők, úgy szinte egyéb 
nemes urak dísz ruhában, a’ r. cath. papsággal; — 
f. hó 5dikén pedig az egész városi tanács minden 
tisztviselőkkel, és az egész választott polgársággal 
dísz-köntösben városi főbíró t. Mukics Simon úr 
vezérlete alatt, ’s deli magyar nyelvű érzékeny 
szónoklata mellett a‘ megtisztelt honíiat üdvözlék. 
— Honfiainak iliy önkényes, őszinte, és szemeik
ből legörgő könnyeik tanúságánál fogva szívük ben
ső sugallatiból gerjedett tisztelkedéseiktől, mellye- 
ket csak látni, de voltaképen leírni nem lehet, a’ 
mltgos főispáni helytartó úr teljesen meghatva lé
vén öröm-könn) ek közt mind ezen újabbi tisztel- 
kedések alkalmával is szívet, ’s lelket cgyiránt 
emelő rögtöni beszéddel válaszolt, és újra kiemel
vén koronás urunknak iránta kimutatott kegyelmét 
az érette tett tisztelkedéseket ismételve megköszö
nő oily további nyilvánítás mellett, hogy e’ megye 
minden rendű, ’s sorsú lakosinak javát, a’ mennyi
re tőle függ, az Örök igazság nyomán előmozdíta
ni fő kötelességének tartja. Eként e’ napokra e’ 
nemzeti örömünnepnek vége le tt, mclly nyilvános 
jeléül szolgált annak, milly hódolólag becsülik e’ 
sz. k. városnak lakosi Apóst. Királyunknak azon 
kegyelmét, mi szerint e’ nemes megyének kormá
nyát őszinte gondolkozásu, ’s szilárd lelkű magas 
honfiéra, Almásy Rudics Józsefre bízni méltózta- 
tott.

N. S z e b e n  május 27kén. Máj. 11. 12. és 
18dik napjain tartott 13. 14. és 15ik országos ülé
sekben a’ Karok és rendek az országos jegyzőkönyv
nek több idő kimélléssel leendő szerkesztefése ’s 
megbirálása módjáról és nyomtatásáról tanácskoz
tak , és határozásokhoz képest 18 szerkeztető biz
tosok , ’s már régebben megválasztott bíráló biz
tosság mellé még 6 tagok választásával foglalatos
kodtak. Május 22dikén tartóit 16dik ülésben a’ 
homagiale instrumentum mikénti készítése állítatott- 
meg. Május 23. 24. és 26dik napjain tartott 17. 
18. és I9dik ölesekben az említett instrumentu
mot kisérő felirat elvei vitattak, és határoztat- 
tak-el.

F e l s ő  F e j é r b e n  múlt évi december első 
napján tartatott tisztválasztási közgyűlésből legfel
sőbb helyben hagyás végett felterjesztett válasz
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tattak közűi királyi megerősítést nyertek : főbíró- 
ságra külső kerületben M o t o k  Ferencz, belsőben 
M a u r e r  Mihály; alispányságra külső kerületben 
M i s k e Im re, belsőben C s í k i  Antal; főjegyzó- 
ségre C s o n g r á d i  István; aljegyzőségre N á n á -  
si  Ferencz

Pesten múlt május hónapban született 162 fiu- 
és 151 leány-gyermek; házasságra lépett 65 pár.

Pest jun. 9d. A’ medárd-vásár mind termékek
re mind kézmüvekre nézve rósz volt; csak gyap
jú kelt bőven, de igen olcsó áron (I. mai Hirdeté- 
sinket.)

Tek. Pest vgy.e a’ mostani közgyűlés alkalmá
val, Budapest fővárosokra nézve, a' marha cse
kély ára tekintetéből, a’ marhahúsnak fontját Iá 
ról 13 krra szállította-le.

S o m o g y i  l ó v e r s e n y  1837. Somogy vár
megyebeli lótenyésztő társaság, két évek óta foly
tatott munkálódásának szerencsés sikerét lá tván, 
örömtelve tudatja a’ tisztelt közönséggel, hogy e. 
f. 1837. esztendőben is gyarapodott erővel fognak 
a’ hetesi gyepen az adózók csikainak jutalmazása, 
a’ ménesbeli lovaknak árverésen vagy szabad kéz
bűi leendő eladása, és különféle versenyek megtar
tatni; illy renddel: Aug. 14d. kezdődik az árverés, 
melly e’ napon reggeli 9 órátul délig , és délután 
2 órától estig tartatódik, a’ következendő verseny 
több napjain pedig mindég reggeli 9 órától délig 
folytatódik. Aug. I5kén. Az adózók csikaik közti 
jutalmak kiosztása, mellyre 420 pengő forintok 
vágynak kirendelve, megtörténvén, délutánni 2 
órakor kezdődik az első verseny u. m a) Első 
versenye az adózóknak 2 ang. m. 60 és 20 pengő 
forintokra futhat érte minden Somogyi adózónak 
lova. b) 60 aranyos díj minden Somogyi birtokos
nak ugyan ott nemzett, nem telivér lovaira 
ang. m. ism. 3e. 90 — 4e. 110 — 5e 115 —— 6e. 
és id. 119 — k. 2 fonttal kevesebb, idomított lo
vak 5 fonttal több teherrel, bejelentés 48 órával 
elébb. c) Ötödik versenye az adózóknak |  ang. m. 
25 és 15 pengő forintokra , feljebbi feltét, d) Há
rom rendbeli kiilönfogadások, Festetics Miklós gr. 
és Illés Ferencz, Csapody Pál és Czindery László, 
Czindery László és Festetics Miklós gróf urak közt. 
Aug 16d. délután 2 órakor leszen a’ második ver
seny u. m a) Második versenye az adózóknak 1J  
ang m. 50 és 25 pengő forintokra, feljebbi feltét, 
b) Ötven aranyos d íj, futhat érte minden a’ ma
gyar honban született , nem t, v. ló akárki tulaj
dona, l j  ang. m. ism. teher és bejelentés mint fel
jebb. c) Czindery díj 10 arany szegényebb sorsú 
árendások, mesteremberek , cselédek, ’s a’ t. szá
mokra (kivéve a’ lovász mestereket, és lovászokat) 
l |  ang. m. teherre semmi tekintet, d) Külön fo-

)(
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gadások, Czindery László és Festetics Miklós, 
Csapody Pál , Czindery László és Festetics Miklós 
gróf, és ismét ezen urak között. Aug. 17d. délután 
2 órakor tartatik az utolsó verseny u, m a) Har
madik versenye az adózóknak 1 * ang. m. 40 és 20 
pengő forintokra feljebbi feltét, b) Festetics Geiza 
díj 50 ar. és 5 ar. tétel. Az ajánló grófnak kiván- 
ságáhozképest a’ magyar honban született minden 
lóra, melly még Bécsben vagy Pesten nem futott 
akár kié légyen is , ang. ni. 3e. 90 — 4e. 110 
— 5e. 115 — 6e. 119 t* v. 10 fontai, mén még 
két fontai több teherrel, bejelentés két nappal 
elébb. c) Negyedik versenye az adózóknak $ ang. 
m. 30 és 15 pengő forintokra feljebbi feltét, d) 
negyven aranyos d íj, minden Somogybán nemzett 
lovakra , mellyek azonban se telivér apától se te
livér anyától közvetlen nem származnak, 1 | ang. 
m. teher mint feljebb, bejelentés két nappal elébb. 
e) Somogyi szépnem által alapított díj ez úttal áll 
egy liO  aranyt érő serlegből — 1 | ang. m. 3e. 
95 — 4e. 125 — 5e. 130 — 6e. és id. 134 k. 2 
fontai kevesebb teherrel, úr lovasok bár nem is tu
lajdonosi a’ lovaknak, futhat érte Somogy várme
gyében született ugyan oda való birtokosnak akár
minő lova. f) Külön fogadás, Festetiss Miklós gr. 
és Szegedi Sándor urak közt. d) 30 ar. d íj, J 
ang. in. feltételek mint a’ három aranyos díjnál az 
ismétlést kivéve. — Múlt évi árverésben közel 
300 darab lovak felállítva valának, reménylhelő 
hogy ezen szám az idén szaporíttatni fog, és mint
hogy a1 kiállított lovak közt mindenki kedve sze
rént válogathat nagy városi, közép vagy kissebb 
nagyságú, tanulatlan és kitanított, 14 maroktól s7 
marokig való kocsis vagy paripa , tele és félvérú , 
angol, arabs v agy tiszta magyar fajú nemesebb ’s 
közönséges lovakat, ménesek és lovak tenyésztésé
re alkalmatos méneket, kanczákat és csikókat; 
illendően felszóllitatnak minden renden lévők a’ ló
tenyésztést, és hazai ipart kedvelők, és a’ kiknek 
lovakra szükségek vagyon, hogy ezen a’ múlt évek
ben mntatkozntt köz részvétel, és jó rendtartás ál
tal v alóságos polgári ünneppé vált intézet nevelésé
re, és előmozdítására megjelenésekkel és részvéte
lekkel segédül legyenek. A’ hetesi gyep illy  neve
zetű helység és ns Somogy vmegyében kebelezett 
határában Kaposvár mezővárosához egy kis órányi
ra fekszik, hol az érkezendő vendégek számokra 
illendő meghatározott bérért rendelt szállásokat, a’ 
hetesi g)epre való kirándu'ásra és visszajőve1 elre 
való lovakat fognak találni, sőt a’ ki kev esebb ké
nyelmeket kíván Hetesen az adózóknál is bérelhet; 
különben Hetesen egy vendéglő ételekről és italok
ról gondoskodik, és a1 nézőknek a’ gyepen felállí
tott páhol kényelmes alkalmat nyújt, a’ ki pedig

lovait eladásra vagy futtatásra küldeni kívánja, az 
a’ társaság tágos istálóiban szabott áron biztos he
lyet, szénát, zal>ot és szalmát találand. 1837. má
jus’ 25kén a’ társaság rendeléséből közli Somssich 
Pál titoknok.

Z a la  vmegyéből írják , mikép m. h. 17kén 
a’ padári vágásban Sobri Józsi három czimborájá- 
ra , kik esőtül átázva egy kis tűznél ruháikat szá- 
rítgaták , az ottani gyalogság közűi 5 legény egy 
megyei pandúr vezérlete a latt, rá-bukkant. A’ csa
vargók, név szerint Recze Marczi, máskép Fűmag 
vagy Kalarábi, Csuha Anti ’s egy Laczi nevű szö
kevény katona felugráltak, midőn üldözőiket ész- 
revevék, ’s futásnak eredtek. A’ pandúr Kalará- 
biraíőtt, ‘s fejét találta ugyan ; de az visszafordult 
’s ennek karját lőtte keresztül, mit azonban az fel 
sem igen vevén, utána iramúit Kalarábinak, elér
vén földhez sújtotta ’s a’ katonák segítségével meg
kötözte. Két társa elillant a’ sűrű v ágásban; de 24- 
kén Csuha Anti is kézre került egy malom padlá
sán , hova éjjelre vonult, egy megyei pandúr ál
tal álmában elnyomatva. Recze Marczi vallomásá- 
bul, mellyel tőn, az sült-ki, hogy ő Sobrival jelen 
volt Lápafőnél is, (Szakcs mellett Tolna vmegyé
ben) hol őket az üldöző katonaság megtámadó, ’s 
hogy ő szemtanúja volt, midőn Sobri Józsi, elfo
gatásiul tartva, magát egy pisztollyal szívbe lőtte;
’s hogy a’ prágai (Zala vármegye Sümeg mel
lett) csűrben elveszett két czimbora : Peti vagy 
Czifra Miska és Pista nevű Torna megyei szöke
vénykatona volt. Illy formán nyilatkozók a’ m. h. 
29kéti rögtönbiróság elibe állított Csuha Anti is.

A’ folyó évi Tudományos Gyűjtemény 3dik 
vagy martiusi kötete megjelent ’s foglalata követ
kező: í. É r t e k e z é s e k .  :) Név télén Szó, hang. 
2) Vállas A. phil. Dr. Logarithmokról. 3) Borsodi. 
Ösmérd a’ vizet ’s annak értjét II. L i t  e r  a tú ra . 
A.) Hazai Literatura. Könyvismertetés. * Észrevé
telek illy czímű könyvre: „Tapaszfalási Termé
szettudomány, Tscharner Boldogból fordítva Bugát 
Pál által. í. Kötet. Bndán 1836.“ B.) Külföldi Li
teratura. 4) Fejér Gyógy. Neue Historisch K»iti- 
sche Ansicht über das asiatische Séyn und das 
Europäische Thatenleben der Magyaren von Lud
vig Schuhayda, Prediger evang. Gern, zu Czegléd. 
A’ magyar tud. társaság’ költségén megjelent mun
kák. Trattner és Károlyi könyvnyomtató-intézeté- 
ben megjelent új könyvek

A U SZ T R IA .
Görtz máj. 20dikán. Angouléme 's Bordeaux 

hgek a’ hgasszonyokkal együtt elutaztak Ausztriá
ba. Ő k. magasságuk Klagenfurt felé vették utjo- 
ka t, ’s elébb Wariand Windischgrätz hg. Linz mel
lett fekvő várába mennek , hol Berry hgné három
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napig leend együtt gyermekeivel, Bordeaux hggel, 
Rosny kisasszonyok, és Angouléme hggel ’s hgné- 
vel. Berry hgné, ki Linzből visszatérend Görtzbe, 
X. Károly halála óta most jő-össze legelőször fami- 
liájával. Angouléme hgné ezen összetalálkozás után 
unokahugával nehány napra Bécsbe utazik Angou
léme és Bordeaux hgek pedig Kirchbergben fognak 
mulatni, honnan az egész familia csak ősszel fog 
ide visszatérni.

N A G Y  BR IT A N N IA .
Az alsó ház máj. 22ki ülésében Maklean úr 

tudakozá, hivatalosan tudósíiatott-e a’ kormány ar
ról, hogy Barcelona nemzeti őrsége a’ királynéhoz 
intézett felírásában az angol tengeri katonaság el
len panaszkodott és azt a’ spanyol szövetségesek 
vérének ontásával vádolta. Wood úr (admiralság 
titoknoka) nagy tetszés között hamisnak nyilatkoz
tató ezen állítást, az illető mdósítások előterjesz
tését megtagadván.

A’ keletindiai társaság tagjainak közelebbi 
ülésében az elnök alaptalannak nyilatkoztató azon 
h írt, mintha az 1834/ski jövedelmekben hijány 
volna, sőt inkább felesleget remélhetni. A’ britt 
kormány Keletindiában eltörleni szándékozik a’ per- 
sa nyelvet, Js helyette a’ köz ügyek folytatására a’ 
honi bengáli nyelvet bevinni. A1 calcuttai nevelési 
biztosság tudósítása szerint a’ collegiumok és se- 
minariumok, mellyeknek száma 1836ban 14 volt, 
héttel szaporodott, hol mindenféle korú, vallásu 
és rendű tanulhat, a’ calcuttai mahumedán és san
serif collegiumokat kivéve. A’ britt birodalomban 
kijött könyvek angol hajókon bebocsótatnak Bom- 
bayba, mellynek kikötőjét a’ kormány egyébiránt 
is szabaddá akarja nyilatkoztatni. Beharban január
ban egy asszony megholt férjével megégettette ma
gát ; illy szörnyűségek most már ritkán történnek, 
’s a’ rendőrség ezt is gátolni akarta, de a’ papok 
erősebb pártjával nem bírhatott.

Londoni tudósítások szerint a’ király beteges. 
„Utolsó leverkor is, úgy mond a’ M. H éráid, lát
szott rajta, hogy nincs szokott jó egészségében; 
a’ társaságot szokása ellenére ülve fogadta.“ Ő Fel
sége szűkmellűségben (asthma)szenved, minél fog
va sir H. Halford, első udvari orvos, máj. 21kén 
Windsorba hívatott. Tartottak tőle, hogy betegsé
ge miatt tnaj. 24kén Londonba sem mehet Victo
ria hgasszony születés napjának ünnepén az el
nökséget vinni, mint az udvari újság jelentette.

D’ Eyncourt és Hawes parlamenti tagok ja
vaslatából a’ radikálisok Lambethben , máj. 2 Ilié
re Victoria hgasszony thrónörökös nagykorúságá
nak ünnepére nyilvános lakomát határoztak. Az 
elnökség felvállalására az ismeretes D. W. Harvey 
is megkéretett Hendersohn titoknok által, melly-

re ő így válaszolt: „Uraim, nem fogadhatom-el az 
ezen alkalommal ajánlott elnöki tiszteletet. Mint 
népszerű intézvények csudálója ’s szószóllója, nem 
egy eztethetem - meg fiiggeílenségrőli fogalmimmal 
azt, hogy én egy keletkezendő királyság bálványának 
hódoljak. Ha az ifjú hgasszony ollyan, miiiyeníiek 
őt barátai hiszik ’s a’ nemzet kívánja, én leghívebb 
alattvalóji közzé fogok tartozni, de elveim nem 
engednek neki előre hízelkednem. Maradok ’sat.

Dr. Morrison, ki Napier lordal Chinába uta
zott ’s útjában meghalálozott, igen becses chinai 
könv-gyűjtemény ét az új londoni egyetemnek hagy
ta , olly feltétellel, hogy ott tanító széke állítassék- 
fel a’ chinai nyelvnek.

FK Á N  CZIA O R SZÄ G .
Máj. 27kén költ k. rendelet által a’ pairka- 

mara elnöke, Pasquier báró, Francziaország kan- 
czellárává neveztetett. — Mólé úrnak e’ kineve
zés előtt a’ királyhoz intézett jelentésében többek 
között ezt olvashatni: Francziaország kanczellárja 
hajdan az igazság fője és a’ király minden tanácsai
nak elnöke volt; a’ charta 29dik czikkelyc által 
visszaállítatot ezen méltóság, de tulajdonságai a’ 
pecsétőrre , igazságministerre és ministerium elnö
kére ruháztattak, ’s a’ kanczeilári czimzethez más 
tulajdonságok kapcsoltattak. A’ pairkamara elnöke 
nem csak egy politikai’s törvén) hozó testületnek, 
hanem törvényszéknek is elnöke, ezen kívül még 
mint a’ civil-etat tisztje a’ király ’s k. ház körül is 
foglalatoskodik, ’se komoly foglalatosságok igény t 
adnak Francziaország kanczellárának czímzetéhez.

Gouin úr javaslata a’ követkamara által máj. 
27kén illy formában fogadtatott-el: „A" honi ezu- 
kor adóztatása a’ ezukorra közvetlen a’ gyártás 
helyén rótt adó által történjék. A’ beszedés mód
ját az igazgatás által kiadott k. rendeletek határoz- 
zák-meg. E’ törvénynek és a’ végrehajtás iránt ki
adandó rendeleteknek áthágóji az 181G apr. 28ki 
törvény 129 czikkelyében megszabott birsággal fe- 
nyitessenek. A’ rendeletek közelebbi üléskor tör
vényekké változtatandók lesznek.

A’ máj. 26ki Moniteurben e’ telegraphi tudó
sítások jelentek-meg: Metz máj. 25kén. A’ hgasz- 
szonyok ide érkeztek pompás bejövetellel, mi a’ 
hgasszonyokat elbájolta. A’ határszélen fénylő volt 
az ünnepély. Metz máj. 26kán. A’ hgasszonyok jól 
aludtak. 10 órakor otthon voltak. A’ város által a’ 
Moselen adott serenadén kívül semmi zajgást nem 
hallottak. Tizenegyedfél órakor a’ pavilion erké
lyéről nézték az őrsereg elléptetését. Ezután regge
liztek ’s délben elindultak Verdun felé. A’ népség 
buzgalma rendkívül nagy. Helena hgasszony má
jus 29d. megérkezett Fontaineblauba.
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Nancy eskütt széke előtt közelebb történt, 

hogy az esküdtek elnöke, szemüvegét otthon fe
lejtvén , az ítéletet nem vala képes felolvasni, de 
olvasni sem szomszédja, sem a’ harmadik eskütt 
nem tudott, ’s a’ törvényszéknek kellett meghatá
rozni, hogy a’ negyedik eskütt olvashassa-fel.

N ÉM ETO RSZÁ G .
Rheinhessenben, mint máj. 18kán írják , a’ 

szőilő hegyek látása igen szomorító, ’s ez idén sem
mi szüret sem leszen, mi a’ gazdag borkereskedők 
fülében igen jól hangzik, összeszedett boraikat 
majd jól adhatván-el, de a’ szegény szőllőmívese- 
ket busítja. Bor ugyan annyi v an , hogy két szűk 
év alatt sem fogy-ki, hanem csak drágábbá leend. 
Egyébiránt ha ez év a’ szőliőmíves munkáját nem 
jutalmazza is , de a’ kövér gabona földek, meg- 
nedvesült rétek, mezők, ’s vízzel megtelt patakok, 
források és kutak vigasztalják a’ földmívelők nagy 
többségét

A M ERIK A .
Az egyesült statusokbeli pénz-krisisről, melly 

ott most minden más érdeket hátra szorít, így ír 
a’ Times levelezője: A’ kincstár 40 millió dollárnyi 
feleslege a’ különféle statusoknak 50 vagy 60 bank
ja között van elosztva, mellyek a’ náluk levő sum
mára nézve a’ kormány ellenőrsége alatt állanak, 
’s a’ kincstári titoknoknak hetenként számot adni 
tartoznak, és ha legkisebb hijány mutatkoznék, 
a’ statuspénz azonnal elvétetnék tőlük. E’ szerint 
a’ belső statusokban levő kész pénznek két harma
da a’ kormány ellenőrsége alatt van. Innen látha
tó , hogy kész pénzt nagyobb summában kivinni 
nem lehet. Az új-yorki kereskedőség által Washing
tonba nevezett biztosság czélja a z , hogy a’ praesi- 
denst a’ Treasury-Order módosítására bírja, ha pe
dig ezt ki nem viheti, a’ kereskedőknek arra kér
jen eng< dehnet, hogy a’ vámházi tartozásokat ne 
fizessék , és ezért perbe ne idéztessenek , továbbá 
hogy a’ praesidens mielébb gyujtse-Össze a’ con- 
gressust. De a’ Treasury-order nem fog megvál
toztatni , a’ másodikra nézve a’ főügyvéd azt nyi
latkoztató , hogy a’ törvénynél fogva kéntelen leend 
a’ nem fizetőket perbe idéztetni; van Burena’ con- 
gressust sem hívja-össze a’ szabott idő előtt; és igy 
a’ biztosság kedvező sikert nem várhat, mi nagy 
hatással leend az oppositio mozgalmaira. — Ellen
ben a' M. Chronicle philadelphiai levelezője máj. 
Íjén állítja, hogy a’ viharnak már vége van; Phi
ladelphiában sokkal élénkebben folynak a’ kereske
dési és pénzbeli ügyek, mint ezelőtt nehány nap
pal; Uj-yorkban is jobbra fordult a’ dolog; Boston, 
Baltimore, Philadelphia és Charleston nem is sokat 
szenvedett.

A’ braunschweigi német nemzeti újság többek 
között ezeket ír ja : A’ merész rendszabálynak, mel
lyel Jackson praesidens a’ mind inkább növekedő 
pénzuralkodásnak gátat vetett, megmérhetlen hatá
sa lön. Az egyesült statusokban kizárólag hitelre 
űzetett a’ kereskedés. Az egyesületi bank jegyei 
törvényes fizetési eszköznek tekintettek mindenütt, 
sőt a’ többi számtalan bankok jegyei is kész pénz 
gyanánt fogadtattak-el. Kész pénz az egész egye
sült statusokban nem volt ‘20 millió dollárnál több, 
enm k is egy harmada a’ bankban feküdt, a’ bank
jegyek pedig sok száz millióra mentek. A’ bankok 
végetlenül szaporíthatták az ország pénzbeli gazdag
ságát, mert egy darab papirosnak, bizonyos fize
tési feltételek elvállalása mellett, tetszésük szerinti 
becset adhattak. Míg e’ papirosok eránti bizodalom 
tartott, csudálatra méltó jólétben volt az ország; 
óriási vállalatok kezdettek ’s hajtattak-végre nagy 
könnyűséggel. De e’ jólét csak légben épült, ’s 
elenyészett, miután csak képzeletben létező alapja 
semminek ismertetett. Jackson paesidens, ki nem 
mély tudományos miveltségii férfi, de józan ér
telemmel, tiszta és átható “belátással bir, látta a’ 
tömeget vakító csalást és a’ veszélyt, mellyre az 
vezet. Ha a’ bank papirosa tovább is kész pénz 
gyanánt tartaték , úgy minden gazdagság és ezzel 
járó befolyás a’ pénzváltók kezében lett volna. 
Jackson elhatározó e’ bajnak elejét venni. Eltörlötte 
az egyesületi bank szabadalmát ’s a’ köz pénzeket 
visszavette tőle. Iszonyú zajt támasztott e’ rendsza
bály, nem csak a’ bank, és a’ kiket az közelebbről 
érdeklett, hanem azok is , kik a’ pénzforgás vál
toztatásától féltek, ellene szegültek, a’ törvényho
zás sem akart benne megegyezni; de Jackson áll
hatatos, tántoríthatlan akaratja győzött. A’ bank 
megfosztatván nagy előjogaitól, korlátozni kezdte 
a’ jegyek kiadását, félvén nehogy azokért, miu
tán a’ status neve által nem gyámolíttatik, kész 
pénzt követeljenek; más bankok jegyeit sem akar
ta elfogadni. így a’ fátyol, melly a’ nép szemét 
leplezé, egyszerre széttépetett; k ik ilá tta , hogy a’ 
kezében levő papiros, csak egy darab papiros, 
mellynek önmagában semmi becse, ’s képzelt be
csét csak azon feltételből vette, hogy azt a’ kiadó 
személyek mindenkor képesek kész pénzel bevál
tani, mi lehetlenség vala, mert húsz millió készpénzei 
száz milliónyi papirost csak nem válthatni-be. Min
denki kész pénzel akarta magát fizettetni, papiros
sal senki sem. A’ bankok mindent elkövettek kö
telezéseik teljesítésére; Európából temérdek sum
mák vitettek, hogy kész pénzel fizethessenek. De 
a’ bizodatmatlanság Amerikából Európába is átjött, 
hol a’ legjelesb amerikai kereskedő házak adóssag- 
átirásai sem fogadtattak-el. Minden kereskedési fog-
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lalatosságok fenakadtak, minek Angliára nézve is 
rósz befolyása lón. A’ csapás azonban kétszeresen 
hatott-vissza Amerikára; Uj-yorkban ’s új Orleans- 
ban egymásután buktak-meg a’ kereskedő házak. Az 
angol bank, midőn a’ szükség már legmagasb fokra 
hágott, eltökélléa'romlást meggátolni, melly Angliát 
is fenyegető; pénzt költsönzött nehány angol kereske
dő háznak, mellyek Amerikából meg nem kapván 
adósságaikat, már nem fizethettek, ’s magukkal 
együtt több társaikat is veszélybe ejtették volna; 
ez által némelly amerikai házakon is segíttetett, a’ 
mennyiben azok a’ pénzért most már nem zaklat
ta la k . Azonban Jackson utódja van Buren követi 
elődének politikáját, és így az amerikai bankokat 
semmiféle külső segedelem nem tarthatja - fen a’ 
kiterjedt munkálati körben, mellyben eddig vol
tak.

O LA SZO RSZÁ G .
Zingarelli híres hangmüvész, Romeo és Giuli- 

etta szerzője ’s Bellini tanítója, máj. 5kén Nápol- 
ban, hol a’ conservatoriumot igazgatta, 87ik évé
ben meghalálozott.

GÖRÖGORSZÁG.
Müncheni máj. 28diki levél szerint görög király Ő 
Felsége Rowley aladmirált, a’ középtengeri angol 
hajóhad parancsnokát a’ Megváltó rendjének nagy 
keresztjével, Price kapitányt, Portland fregát ka
pitányát, mellyen Ő Felsége Triestből Athénébe 
hajózott, középkeresztjével ajándékozta-meg. Ő 
Felségök meglátogatták Asia hajót, mellyen sir 
Edmund Lyons angol követ feleségével ’s lányai
val fogadá 0  Felségöket, a’ hajó parancsnoka pe
dig egy kis bálra hívta-meg, mellyben nagy gyö
nyörrel részesültek. Codrington admiral e’ hajóról 
adá parancsait a’ navarini ütközetkor.

SPA N Y O L O R SZÁ G .
A’ máj. 24ki Moniteur Bayonneból máj. 22- 

kéról e’ telegraphi tudósítást közié: „ V cailista tá
bor máj 19kén Galipienzo mellett átkelt a’ Rio 
Aragon folyamon. Irribarren e nap induit-ki Ta- 
fallából Caparosso felé. Evans tegnap hagyta oda 
írunt ’s Ernaniba ment Esparteróhoz. í run , Fuen- 
terrabia és Oyarzun őrzésére három zászlóally ma
padt.“ — E tudósításból azt következteti a’ Jour
nal des Débats, hogy D. Sebastiannak nem czélja 
Arragoniába vagy Cataloniába menni, hanem Arm
e n ia ,  Catalonia és Valencia határszélein Serrador- 
a l, Cabrerával és Forcadellal egyesülni. Az Ebrón 
iem Tudelánál szándékozik átkelni, hanem Tude- 
a és Saragossa között, vagy ha itt gátoltatnék, 
Saragossát megkerülvén, Saragossa és Tortosa kö- 
Ött, hol mindenütt elegendő hajót’s hidat találand. 
rribarren generál nem képes az ellenséget utolérni,

mellytól több órányi távolságra maradt, ’s nem 
egyenesen utána Arragoniába, hanem Tudela felé 
siet, attól tartván, nehogy az ellenség elébb oda 
érjen.

A’ máj. 26ki Moniteur következő telegraphi 
tudósításokat közié: 1. Perpignan máj. 23kán. A’ 
carlisták máj. 14kén a’ Valencia körül fekvő fa
lukban állottak; Valencia nemzeti őrsége nem akart 
a’ városból kimozdulni. Serrador Xericában , Cab
rera és Forcadell Cenia hegyeiben valónak. Oraa 
generál máj. 8kán Cantavieja ellen készült indulni. 
Barcelona máj. 18kán csendes volt 's Tarragona is 
visszatért az engedelmességre. Meer báró Calafnál 
állott (Solsona és Cervera között.) Pastors generál 
Cataloniának ismét másod parancsnoka. A’ regens*» 
né tetszését jelenteié az angol hajóseregnek máj. 
4ki viseletéért. Puycerdában máj. 20ka óta , a’ kor
mányzó engedelmével, zöld veres és sárga zászló 
lobog, mint Reusban. Royo máj. 2 !kén St. Llo- 
rensben volt. Ros d’ Eroles és más két vezér Vil
lanova de Mega erős várost elfoglalták. Az őrsereg 
az egyházban védelmezte magát, segítséget várván 
Leridából, hol két brigáda tanyázott. — 2. Bay
onne máj. 2lkén. D. Carlosmaj. 21kénCastiliscar- 
ban volt, nem tudva merre mozduljon Huescába 
máj. 20kán tetemes számú rendes katonaság és 
nemzeti őrség induit-ki Saragossából. Ugyan e’nap 
Buerens négy zászlóallyal és 600 lóval Tudelába 
érkezett. Irribarren máj. 21kén Taustében állott, 
honnan Saragossát fedezheté ’s a' cariista tábort az 
Exea, Tauste és Zuera közötti síkon utólérheté. 
Ezek ügyes hadi fordulatoknak látszanak. — Ez 
idő óta a’ cariista expeditio nem haladt-elő.

A’ Messager Madridból máj. 1 Okáról e’ tudó
sításokat ír ja : A’ köz csend úgy an még nem há- 
borítatott-meg, de mindenki félelemben ’s bizodal- 
matlanságban van; a’ kormányrendkívüli rendsza
bályokat veszen-elő a’ rend fentartására. Az oppo
sition követek igen munkálkodnak, ’s a’ néphez 
felszólíítást készülnek intézni. F< lice és Miralles 
követek, és több gazdag ’s a’ fenbuzgó párthoz 
tartozó cataloni kereskedők, tegnap elutaztak Va
lenciába , ’s úgy hiszik a’ revolutiót fogják igazgat
ni. A’ fen buzgó párt naponként szaporodik, minek 
bizonysága az is, hogy Arguelles, eddig Spanyol- 
ország oraculuma, és a’ szónokok királya, a’ cor- 
tesiilésben már kétszer, tegnap pedig az utczán is 
csúfosan kipiszegettetett a’ néptől. Quiroga, a’ 
nemzeti őrség felügyelője is hasonlóképen já rt, mi
dőn nehány zászlóallyhoz beszédet tartván, a’ cafu- 
loniak viseletét gőgösen rovogatta, miért nem csak 
kigúnyoltatott, hanem e’ szavaira: ,,e'gonoszságért 
mindenik rebellisnek fejével kellene lakolnia,“ egy 
nemzeti őr merészen ’s haragosan így szólt szemé-
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fee: „Igenis generál, én osztozom nézetében, ’s meg 
fogja vallani, hogy nagy igaztalanság volt e’ bünte
tést az úron végre néni hajtani, midőn az ur Isla 
de Leonban (1820ban) Riegóval és más lázadókká 
felzendült.“ Galíciából és a’ déli tartományokbó 
igen nyugtalanító hírek érkeztek ; az egész Sierra 
de Ronda, Tarifa, Algesiras, Puerto de Santa Ma
ria , sőt Cadix is a’ respublika zászlóját tűzték ki.

Bayonnei máj. I9ki tudósítások szerint maga 
D. Carlos is D. Sebastian táborával megyen , melly 
nem sokára Arragoniában leend , ’s ott egyesülni 
fog Cabrerával, ki most Tarazonaban van 7 ezer 
emberrel. — Yalcarlosból máj. 18kán írják, hogy 
Irribarren generál 9000 emberrel s 900 lóval Le- 
rin vidékén állott, elkészülve oda fordulni, hol je
lenléte szükséges lenne. A’ carlistáknak nem szán
déka most az Ebrón átkelni, mit Irribarren és 
Buerens 18 ezernyi serege könnyen is meggátolna. 
Espartero a“ hadsereg derekával Tolosába készült 
indulni.

Pauból máj. ISkáróI írja az alig. Zeitung levele
zője , hogy a’ kihíresztelt győzedelem, mellyet 
Oraa generál Cabrerán nyert volt, nem vala egyéb 
guerilla-csatánál, ’s a’ carlisták csak nehány holtat 
és némelly dolgokat vesztettek visszavonultokkor. 
Cabrera maga nem is volt jelen e’ csatában, mert 
ő ekkor Cantaviejába szállíttatot eleséget és más 
szükséges dolgokat. Ez alkalommal oily zsarláso- 
bat követtek-el a’ carlisták, hogy némelly helysé
gek, nem tudván magokon segíteni, önmagok aján
lották a’ rablást, mit a’ carlisták sok helyen véghez 
is vittek. Serrador 1500 emberrel ’s 200 lóval Va
lencia és Casiellon között csapong a tengerparton, 
’s Oraa nem vala képes őt onnan kiverni. Toledót 
ostrom alatt tartják a’ pártosok, ’s ha a’ kormány 
intézeteket nem teszen, a’ carlisták e’ tartomány
ban is ezerenként fognak fellázadni. A’ cortes máj.
12ki ülésében az alkotványhoz javaslóit pótlékokat 
mind félrevetette. A1 lakosoknak a’ vallásbeli ül
dözésektől leendő megóvására újabb javaslatok té
tettek. A’ tized eltörlése erátifi javaslat sem fogad- 
ta to tt-e l, minthogy a’ tized kérdésével és papság 
reformjával egyházi biztosság foglalatoskodik- S. 
Sebastianból több ezredek altisztéi panaszt intéztek 
a’ corteshez az iránt, hogy előléptetéskor olly if
jak tétettek elikbe, kik még soha sem katonás
kodtak.

Barcelona állapotja, máj. 17diki tudósítások 
szerint, semmit sem javult. Máj. !6ka estéjén illy 
tartalmú proclamatio osztatoft-ki a’ város negyedei
ben r mellyet Propagador czímiüap más nap közle

ni merészlett: „Polgároki A’ zsarnok halála óta 
már ötször vívtátok-ki az őseitektől nemzeti füg
getlenségünk dicső korában nyert jogokat; erőkö- 
déstek ötször lett sikeretlenné; mert győzedelme- 
tekkor olly emberekbe bíztatok, kik lélekismere- 
töket egy szalagért vagy hivatalért eladták, olly 
kormánynak adták-el, melly csak hazugság és áru
lás által áll-fen. Sajnos bizonysága ennek a’ máj. 
5ki leveretés; őszinteségtek ’s vak bizodalmatok 
ágyulövésekkel viszonoztatnak, ’s a’ cataloni név , 
melly hajdan egész Europa által nagyra becsülte- 
té k , ma már csak gúny és utálat tárgya. Máj. 4ke 
óta nem sirattok-e valakit tiéitek közül, egy fiút, 
testvért, atyát vagy barátot? Nosza! itt az idő, az 
ő vérükért bosszút állani; a’ tiszthatóság kérkedé
se , az ő erőtlenségének bizonysága; ez utolsó erő- 
ködése a’ hydiának a’ zsarnokságnak, mielőtt a’ 
mélységbe zuhanna. Hidjetek nekünk, siessünk 
mindnyájan a’ szörnyeteget mélységbe taszítani; ez 
csak nehány órányi munkába kerül. A’ hon kíván
ja tőlünk ez utolsó áldozatot; lánczainkat széttör
vén, talán más népek bilincseit is szétzúzzuk; a’ 
mi pedig minket illet, ez által nem fogunk az újí
tások ösvényére térn i, hanem csak a’ törvényeket, 
a’ fuerókat, a’ Padillák és Lanugák szabadságait, 
mint a’ comunerók korában voltak, vivandjuk-ki. 
Es ti proletariusok, kik eránt a’ sors mindig viszá- 
lyosnak mutatkozott, kikre nézve egy állítólag 
szabadelmü kormány Ígéretei csak ravasz hazugsá
gok valának , ti mi hozzánk tartoztok. Dicsőség 
jutalmazza jeles viseleteteket; ti visszautasítottá
tok sőt megutáltátok azon emberek Ígéreteit, kik 
véretekkel csere-berét űznek, kik honszereteteket 
’s törvényszerüségteket két francnyi napi bérrel 
akarták megvásárolni. Nosza polgárok ! mi ma erő
sebbek vagyunk, mint valaha. Fegyverrel Atko
zott legyen az , ki magát illy környüleíek között 
megalázni akarná; az nem lehetne cataloni fi; meg- 
esküttünk függetlenségünkre, ezt ki kell eszközle
ni; üres szó tovább nem maradhat. Inkább lennénk 
a’ törökök rabjai, mint szolgáji olly álnok és áru
ló kormánynak, millyen II. Isabella annyáé 1833 
óta. Fegyverre polgárok! Utóbbi leveretésünk csak 
előjele volt a’ nép ’s a’ rendek nagy győzedelmc- 
nek , mellyeknek leginkább érdekében áll az aláva
ló állapotból, mellyben epednek, kivergődniök, 
és nagyobb igényök van, mint más akárkinek, a’ 
nemzeti gazdagságokra, mellyeket eddig csak ne
hány ember és fensőbb statustiszíviselő b írt, kik ma
gukat a’ szegénynek verejtékével gazdagítják. Bar
celona máj. 16kán 1837. A’ honfiak.“

Kiadja K u l t  s á r  A. — Szerkeztet! G a l v á c s y .  Zöldkertutcza (^ o í)1 6 ö í^ e t:@ ö ffc )  4 9 8  sz. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y  i  Urak' útczája 6 1 2  szám alatt.

\
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Figyelmeztetés
a

l¥AfrA¥ ’S KffrFÖUNI TUDÓ§ÍTÍ§OK
i r á n t ,

Junius’ végének közelgetésével van szerencsém egész tisztelettel felszólítani t. ez. Előfi
zetőimet és az egész magyar Olvasó Közönséget: méltóztassanak újságom további járatása iránt 
a’ rendeléseket tisztán leirtt, vagy nyomtatottal! kiigazított teljes czímzeteik beküldése mellett 
minél elébb megtenni 5 hogy én is nagyon tisztelt Pártfogóim’ számához alkalmazhassam a’ pél
dányok’ tetemes költségét kívánó nyomatását. A ’ félévenként több mint száz ívre terjedő, igen 
könnyű olvashatásu, ’s most ismét új öntetü betűkkel nyomatandó „H azai ’s Külföldi Tudósítá
soknak" „ Hasznos Mulatságoknak" és , , Hirdetéseknek“ ára a’ jövő félesztendőben is — julius 
elejétől december végéig, — Pesten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 85 borítékban 9 ;  
postán pedig 10  v. forint marad. Előfizetni lehet Pesten zöldkeitutczai 498dik szám alatti há
zamban 5 egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837d. év’ májusában.

K ultsár Istvánná*

tatgományoli' és szépm&vészcfek’ tára»
(Megjelenik minden csötörtökön és vasárnap.)

F I G Y E L M E Z Ő
az egyetemes Uteratnra' Imrében.

(Megjelenik minden kedden.)

Minden tudományok, művészetek’ ’s az egyetemes literatura* körére kiterjeszkedő fo
lyóiratunk, folyó év’ második felében is folytattatni fog az eddigi szellemben és formában.

Félévi ára a’ kettőnek, noha — S O  ÍV imperial - neg) edrétben , szép, tömött és 
könnyű olvasati! nyomtatással, csinos papiroson; h e l y b e n  kihordással vagy kön) városi inon 
havonként szállítva csinos borítékban, 5 f. c. p ; p o s tá n  5 f. 48 kr. c. p. "Veim példány *1 fo
rinttal drágább. Helybeliek félévenként is válthatnak példányt. Előfizethetni a’ kiadó-hivatalban 
P e s t e n  kalap - utczában gr. Festetics - házban 376 szám alatt lső emel. Pesten kívül minden 
kir. postahivatalnál, meliyeknek köszönetül minden 8. példánnyal kedveskedünk; végre könyv- 
árosoknál is , ha ki havonként kívánná járatn i, Becsben az előfizetést elfogadja Barkassy Imre 
udvari ágens u r ,  a’ belső városban, Strobelgasse, 866. sz.

Kérjük pedig a’ tisztelt közönséget, ne terheltetnének rendeléseiket minél elébb meg
tenni, hogy a’ küldözésben semmiféle hátramaradás vagy késedelem ne támadjon; egy úttal 
még vagy a’ már meglevő ujságboriték’, vagy a’ hibátlanul és olvashatókig írt czimzet" bekül
dését várjuk.

Első félévi, nyomtató-papirosu példányunk teljes már nem lévén, csak veíin kia
dással szolgálhatunk (7  for ) ;  második évnegyedi teljes példány, ellenben, van 
még néhány, ’s díja 2 for.

Az Athenaeum ’s Figyelmező’ szerkesztősége 
JJr Sehe del. Vörösmarty. Bajza» ( í )

Első /élesztendő. 1837.

A T H E N A E U M
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H á g  ó k o s o k ,
a’ hires L i c h n o f s k y  herczegi eredeti nyájból, nagy számban, úgy 
hogy közülök válogatni lehet, és nem. csak már a’ magyarországi ég
hajlathoz szokottak, hanem be is oltottak,

érkeztek eladás végett Pestre
és naponként reggeli 9 órától délutánni 3 óráig megszemlélhetók a’ 
váczi országúton az úgynevezett „B ajor ka szá rn y á n á l“ (3)

(1) Semmisített kötelezvény.
Azon 1837dik évi április 30kán Túr mezővá
rosában a’ pesti mészáros mesterek Brem  Fe
rencz és M olnár Jó zse j által 6050 váltó fo
rin tró l Ebereingeviircz zsidónak adott, ez ál
tal pedig 1837diki május 5kén alsó-vereczkei 
zsidó M endl Ueilpzinnek átengedett, folyó évi 
junius 4kén fizetendő kötelezvény, melly Mun
kácson elveszett; miután az illető adósok ezen 
adósságot lefizették, törvényesen megsemmi- 
sittetik. Melly megsemmisítés ezennel köz tu
domásul té tet ik, szabad kir. Pest városában 
1837dik évi junius 7kén tartato tt Törvényszé
ki ülésből. (3 )

(1) Árverési hirdetmény. Szabad
kir. Pest városának statio - utczájaban 502dik 
szám alatt Barsy Zsursánna özv. gr. Beleznay 
Sámuelné asszonynak bírói zár alá vett házi 
botorai folyó észt. junius' 1 7dik napján regge
li 9 órakor hatalomkarral eszközlendő köz ár
verés’ utján a’ legtöbbet Ígérőknek el fognak 
adatni. Költ Pesten, junius 2kán 1837. (3)

( 1 )  Árverési híradás, a nagyméi-
tóságu magyar kir. Helytartótanács’ rendelésé
ből közhírül adatik, hogy a’ horvátországi ke 
rületben kebelezett Preszeka krg> es hagyorná« 
nyi jószágnak haszonbérbe adása végett az ár
verés folyó esztendő julius 31kén fog tartatni. 
Költ .Budán , junius 4kén 1837. (3 )

Árveres. Tettes Békés vármegyé
ben , a’ B. csabai közös uradalom részéről köz
hírré tétetik: mi szerint kebelében letező kirá- 
l}ú haszonvételek, I S38dik esztendő január’ lső 
Hajijától számítandó 3 egymásután következő 
esztendőre, árverés utján, haszonbérbe kiadan
dók lesznek , jelesen :

I.) Bent B. Csaba helységében az úgyne
vezett nagy és vendégfogadók , kényel

mes lakhelyekkel, vendég-szobákkal, ’s tágas 
pinczékkel ellátva*

2. ) Az aradi országúiban az úgynevezett 
gerendási pusztán lévő e’ czélra több épületek
kel ellátott vendégfogadó, 62 hold földdel.

3. ) A’ gyulai országúiban a’ Sz. Miklósi 
pusztán lévő korcsma, 36 hold földdel.

4. ) Ugyan a’ gyulai országúiban á’ vészéi 
csárda.

5. ) Bent B. Csaba helységében két mészár
szék, az ezek után járuló 112 hold földdel.

6. ) A’ B csabai csatorna, és határján ke
resztül menő feh ér  körösben való halászati jog.

Mind ezek iránt az árverés fog tartatni B. 
Csabán, a’ nagy vendégfogadó teremében folyó 
észt. September ókén reggeli 9 órakor — Melly 
királyi haszonvételek haszonbérbe leendő kiadat- 
tatásuk bővebbi feltételeiről személyesen, vagy 
bérmentes levél által lehet értekezni a’ Helybeli 
uradalmi közös Tisztségnél — Az érintett idő
re és helyre a’ bérleni kívánók,  szükséges bá
natpénzzel ellátva, ezennel meghivattainak f3)

(2) Hirdetés. A’ p e s t i  királyi ma
gyar Egyetemhez tartozó Duna Földvári urada
lom részéről közhírré té te tik : hogy folyó esz
tendő julius hónapnak 3dik napján ugyan Föld
váron lévő az uradalmi irószobában szokott reg
geli órákban tartandó árverés által, az épület 
fa-kereskedési jog a1 Duna jjartján a’ legtöbbet 
ígérőknek folyó esztendő november hónapnak 
első napjától kezdve 3 egymásután következő 
esztendőre által fog adatni. Azok tehát, a’ kik 
ezen árverésben részesülni kivannak, elegendő 
bánatpénzzel ellátva hivatalosok. Költ D. Föld- 
váro tt, május 3! kén 1837’. (3)

(2) Uradalom haszonbérbe adása.
Tettes ns Bars vármegyében kebelezett Arany os- 
Maróti uradalom, af inellyhez Aranyos - Marót 
mezőváros, füzér ,  Kelecsény, Csarád, Szent
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Márton,Hecze,Nagy-Kozmái,Kis-Kozmál,Velsics 
helységek és Olihó puszta tartozók, egészen, 
vagy két darabban 1837dik esztendei augustus 
29dik napján, reggeli 9 órakor Aranyos Marót 
mezővárosban lévő uraság kastéiyjában tartandó 
árverés utján a'legtöbbet ígérőnek 1838dik esz
tendei januarius Iső napjától kezdve 3 vagy több 
egymásutáni évre haszonbérbe fog adatni. Az 
uradalom öszveirását, és az árverési feltételeket, 
a’ fent kitett Aranyos Maróti mezőváros uraság 
kastéiyjában lévő házi gondviselőnél átnézhetek 
— A’ bérleni szándékozók 5200 pengő fortnyi 
bánatpénzzel ellátva a" kitett határnapra és hely
re ezennel meghivatnak. (3)

(2) Haszontoérlési -hirdetmény.
A’ séllyei alapítványi uradalmak kerületbeii kor
mányzó-hivatala közhírré téteti, hogy folyó évi 
junius 28kán a’ kormányzó - hivatal irószobájá- 
ban délelőtti 10 órakor tartandó nyilvános árve
rés utján utóbb kitett korcsmák folyó évi augus
tus lsöjétől hat egymásután egész 1843dik július 
3lkig következő esztendőre haszonbérbe fognak 
adatni ,  úgymint:

Séllye mezővárosban a  nagy vendégfogadó 
lakással, két vendégszobával, istállókkal, pin- 
czékkel, pajtával, és 1 sessiónyi szabados föl
dekkel.

Vág - Király fán a1 vendégfogadó lakással, 
egy vendégszobával, istállóval, pinrzével, paj
tával, és |  session)i szabados földekkel, és

Iíosszúfaiun a’ korcsma lakással, pinezé- 
v e l, istállóval, é s |  session) i szabados földekkel.

Minden bérleni kívánók arányos bánatpénz
zel ellátva, a’ megbatározott helyre, napra ’s 
órára hivatalosok. (3)

(2) Hirdetmény. Tekimoies Tolna
vmgyében helyheztetett Duna-Földvár mező
városában özvegy K u b i n s k i n é  tömegit ille

tő ház, melly hozzátartozó tágas udvarral, 
k ertte l, és a* tímár mesterség folytatásához 
mindenféle szükséges alkalmatosságokkal el
látva , a’ nagy utczan az országút mentében 
helyheztelve esjó materialékbúl építve vagyon, 
árverés által, melly folyó e. junius hónapnak 
26dik napján a’ hely színén , olly hozzáadás
sal tartatni fog, hogy ezen házat az izraeli
táknak is megvenni szabad lészen , a’ legtöb
bet ígérőnek el fog adatni. Ezen árveréshez 
tehát minden venni szándékozók hivatalosok. 
Költ Földváron, jun.hónapnak Iső napján 1S37.

Isakof Károly ,
uradalmi számtarló mint Exequens. (3)

(2) Csődület (concursus) sebé
szi hivatalra. Tettes Honth vármegye’ báti 
járási sebészi hivatalára, mellyel 150 pengő fo
rint ,  két ló-tartás, 12 öl fa, és szabad szállás 
van egybekapcsolva, f eszi. September 4re csődü
let (concursus) hirdettetik , a’ mikor I. Sághon 
a’ közg) ülésen fog a’ rendszerinti sebész meg
választatni, kinek I. Pásztón lészen lakása, Esz- 
tergamtól és I Sághtól egyenlő távolságra, ma*
g) ar lakosok között. (3)

(2) ílaszoiibérlési-hirdetmény.
Szabad Szentes városa határában fekvő böldi- 
rév  és kurczai hidvámok, folyó észt. julius Iső 
napján a‘ töhbrt ígérőnek 3 egymást követő év
re haszonbérbe fognak adatni, a’ törvények’ 
értelmében , —  ez**n árendahoz nem járulhatok 
haszonbéreket azokkal egyezőleg kezezni köte- 
leztetnek. A’ válalkozók szükséges bánatpénz
zel elváratnak,  a1 feltételek a’ város főbirájá- 
nál megláthatok. (3)
JJ/rnavizéillus: jun. tjén: 13' ti" 9"' — 2kán: 13' 2" 

()'" — 3kán : 12' 10" 0'" 4 kén: 12' 6 " 3'" — 
5ken: 12' 5" 9"' — Okán: 12' 4" 9"' — 7kén: 12' 
3 // o"' — 8kán : 12 ' 1" <J"' — gkén : 11 ' 10" 6"' 
— lökén: 11' 5" 0 '"
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A’ magyarországi termékeidnek folyó ára
e z ü s t  p é n z b e n ,

a’ Medárd-napi pesti vásárban junius Sdikán 1837.
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Magjarors/.ág és Erdély (kinevezések, bnda-pesti allohid; pozsony nszumbati vasút; sólyom vadászat; nevelőintézet ; hírek a’ szebeni 
országgyűlésről; gazdasági egyesület' jelentése; ’sat.) Nagybritannia (május 23diki ünnepéi}ek Victoria bgasszony születésnapjára; Mel
bourne audientziája a’ királynál; londoni hit lapok’ kelete; ’sat.) Francziaország (kamarai ülések; hajózási verseny; Jussuf bey Parisban; 
Pasquier b. országkanczellár; Meunier és Boireau ; Helena bgasszony fogadtatása Fontainebleauban; egybekelese Orleans hggel; ’sat.) 
Görögország (pestisi hírek; ’sat.j Oroszország, (thrónörökös’ utazása; ’sat.) Amerika. Spanyolország (cortesűlesek ; Caiupuzano és a’ j .

des Débats; hadi hírek;)

M A G Y A R O R SZÁ G  és E R D É L Y .
Ó cs. ’s apóst. kir. Felsége apr. delikéről dia- 

kovári kápt. prépost főtiszt. M a t i z o v i c h  Já
n o s  urat a' diakovári püspöki lyceum’ aligazgatói 
hivatalában szerzett érdemeinél fogva Rosoni czím- 
zetes püspökké nevezni kegyelmesen méltóztatott.

Ó cs. k. Felsége mart. 30d. legfelsőbb határo- 
Eatában gróf D r a s k o v i c h  J á n o s  urat a1 m. 
k. Sz. István-rend kiskeresztjével méltóztatott meg
ajándékozni.

NKároly jnn. Cdikán. Szathmár megyénknek 
tiszt újító széke mai napon tartatván, ekképen ment 
végbe: Első alispánénak köz felkiáltással Kende 
Zsigmond úr meghagyatott; m. alispánynak Uray 
Bálint szavazat többséggel újra elválasztatott; fő
jegyzőnek Kölcsey Ferencz újólag kineveztetett; 
első aljegyző Kováts Ágoston, második aljegyző 
Ujfalussy Miklós, tiszteletbeli jegyzőknek nevez
tettek Gróf Dégenfeld Pál, Betsky Lajos, Mándy 
Elek, Kende Lajos; hadi pénztárnok Újhelyi Ká
roly; házi pénztárnok Péchy Gábor; aladószedők 
Uray Károly, Galgóczy István, Sullyok Dániel, 
Gabányi Károly ; tiszti főügyvédek Yetésy Sámuel, 
Szerdahelyi Pál; alügy védek Kalós Károly, Kor
da Péter ; főszolgabíró a1 nyíri járásban: Szuhányi 
Ferencz, alszolgabirók Betsky József, Csanády 
Marton egyenlő ranggal; esküitek: Tóth Lajos, 
íagossy Menyhért, Horvát Ferdinánd; a’ Kraszna 
:özi járásban: főszolgabíró Gerzon Ferencz, első 
Iszolgabiró Uray Ambrus, második alszolgabiró 
tuday Ignácz; esküitek: Bátory János, Jöröss 
»ajos, Szűts Károly; bányai járásban: főszolga- 
író Darvay Ferencz; 1 alszolgabiró Gabányi Sán- 
ar, 2 alszolgabiró Szőke Károly; eskütlek: Szap- 
mezay Pál, Ternyei János, Fülei József; Szamos 
izi járásban: főszolgabiró Korda Lőrincz, I alszol- 
biró Vályi Lajos, 2 alszolgabiró Dó’sa Péter; es
titek: Szakadáthy Károly, Csepey Albert, Boros 
bán; számvevő: László József, úti biztos: Nagy 
J; per tárnok: táblabiró Fekete Márton; csend 
stosok: Rozsy Mihály, Jármy Ágoston; várnagy: 
■ress Lajos; mezei biztosok: Böszörményi Antal, 
nkay József, Molnár József, Vargha Ferencz, 
Első Felesztendőt

Jeney Péter; tiszteletbeli szolgabirák: Máíay An
tal főbírói ranggal, DomahidyKároly, Zimán Fér., 
Nagy Ignácz, mind alszolgabirói ranggal; levéltár
itok Endrédy Lajos; mérnök: Szathmáry József. 
Ezen tiszt újító szék csendesen minden zavar nél
kül vitetett véghez.

N. S z e b e n  jun 2kán. A’ közelebb múlt 
május 27kén országos ülés nem tartatott. A’ május 
29kén tartott országos ülésen, a’ homagiale instru
mentumnak a’ Rendek által leendő aláírására nézve 
folytak a1 tanácskozások. Május 3ökán mint felsé
ges fejedelmünk neve napja innepén országos gyű
lés nem tartatott, hanem országos elnök ő excjá- 
nak még a’ közelebb múlt gyűlésben tett meghívá
sa következésében , reggeli 10 órakor, a’ nemes 
ország Rendéi, azon buzgó lelki óhajtások kijelen
tésére, hogy felséges fejedelmünk becses életét és 
hosszas uralkodását az egek ura fentartsa, a1 piaczi 
nagy catholicum templomba egybe seregeitek, és 
az ottan tartott áhitatosságban , részt vettek. Május 
31 d napján országos ülés nem tartatott. Jun. Iső nap
ján tartatott 21d országos ülésen , egyik ítélőmester 
úr által elkészített két rendbeli repraesentatiók pro- 
jectum ai, köziratra kiadatni rendeltettek. Ezután, 
némelly közelebbről elérkezett tagok, kik a’ hódolói 
és egyesületi h teknek a1 nemes ország Rendei által 
lett letételekor itten jelen nem lehettek, mind két es
küt letették. Mind ezek után végtére elkezdetett a’ 
homagiale instrumentumnak a’ nemes Rendek tagjai 
által kellető aláírása és pecsételése, melly tegnap 
délután is folytattatok, *s ma is folytattatik.

A’ G a z d a s á g i  - E g y e s ü l e t  folyó junius* hó
nap 8kán Pesten a’ kereskedői csarnokban számos ré
szes tagnak jelenlétében közgyűlést tartván, követke
zőkről kívánja értesíteni a’ t. Közönséget: I. Liechten
stein Alojz herczeg . az idei versenyre pályadíjul egy  
arany serleget ajándékozott, raelly a’ f. h. Ókén tartott 
ez idei utolsó verseny napra lévén kitéve, mint a’ ver
seny! jelentésben bővebben érintetik, Hnnyady József 
gróf birtokába jutott; a’ tisztelt herezegnek pedig az 
Egyesület’ érdekei iránt bizonyított ime részvétéért 
köszönetét szavazott a’ közgyűlés. II. Az Egyesület* 
örök megalapításául azon tisztelt hazafikon k ív ü l , kik
nek alapítványaik a’ Nemz. Újság 35dik számában jelen
tettek . az óta következők járultak név ’s betű rendsze
rin t: Aichelburg Ferencz gr. kötelezett 300 p. ftot. ,
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Augusz Antal 300 p. ftot; Besán János b. 400 p. f t o t ; 
Bezerédy István 400 p. ftot;  Csapó Dániel 600 p .ftot;  
Dőry RKárol 200  p, f to t;  Esterházy Káról gr, 1000  p. 
f t o t ; Magyary Kossá Sámuel 500 p. ftot. És így az 
Egyesületnek az előbbieket is ide számítva eddig elő 
13,500 p. ft. tőkéje, melly folyó évtől kezdve száztól 
ötös kamatot jövedelmez 111. Az áilatmutatás vizsgá
latára megbízott küldöttségnek jelentése szerint a ’ f. h. 
3 dik , ’s 4dik , és 5dik napjain végbe ment áilatmutatás 
újabb jeleit tüntető-elő a ’ birkanemesítés naponkénti 
haladásának honunkban. Ez idén ismét nagy számmal ál- 
líttatott-ki nemes fajú birka, részint mutatásul, részint 
eladásul; és valamint egy része nevezetes áron kelt-el, 
úgy átaljában mind gyapjok’ finomságára , mind testal
katokra nézve a’ vizsgálókat egészen kielégítők Mi 
azonban a’ küldöttséget különösben örvendeztető, az 
Batthiányi Fülöp hgnek az Egyesület’ érdekei iránt az 
által is bizonyított részvéte v hogy ezen állatmutatásra 
enyingi uradalmából (Patáról) most legelőször küldött, 
és pedig jeles 3 egy egy éves k o s t ,  3 anyabirkát, és 
egy bárányt. A’ többi részint mutatásul, részint eladá
sul kiállított háziállatok (tulajdonosaik’ nevének betö
rende szerint) következők: Brunszwik Ferenczgrófnak 
marton vásári majorjából (Fejér vmegyében) mutatta- 
tott 3 kos ,  2 toklyó , és 2 anyabirka. Festetics Leo 
gróf részéről Belaczról (Tolna vgyében)2 1  toklyó, mel- 
lyek közűi 12  anya , és 9 kos vala. Hunyady Ferencz 
gr. Simongátról (Somogy vmegye) küldött 16 darab kost, 
Pélről (Bars vmegyéből) 24 anyát; Hunyady József gr. 
részéről volt 20 anya, 78 kos, Károlyi István grófnak 
radványi uradalmából (Abauj vmegye} volí 6 anya , és 
4  kos, Károlyi Lajos gr. tótmegyeri uradalmából 148 
kos , és 22 anya. Orczy Lőrincz b. taskonyi majorjá
ból 3 k o s ,  3 jerke; Szontagh Sámuel iír részéről Kis- 
Szalatnáról (Nógrád vmegyéből) 6 darab kos — A’ 
gyapjú mutatványok a’ n. casinoban vannak kitéve min. 
denkinek összeilleszthetéseül. Brunszwik Ferencz gróf 
küldött agyaggal (thon) mosott gyapjú mutatványt i s ,  
melly igen tiszta volt; valamint erről a’ Kémlő bőveb
ben értekezett. — Szarvas marhát (3 bikát, és 6 tehe
net) egyedül Orczy Lőrincz b, küldött Fegyvernekről 
Heves vmegyéből. — Stach Venczel budai polgár egy 
anyakecskét mutatott ez idén ellett 4 gedéjével, — Pa
raszt kanczacsikó egy sem jelent-meg a’ köztelken, mit 
a’ küldöttség igen sajnála, — Gazdasági műszer kettő 
mutattatott: a) Hévízi adófizető Bolobás Andrásnak 
kettős vasú (három szarvúj ekéje , melly a’ tavalihoz 
kevés változtatást kivéve , hasonló vala; b) Péczeli adó
fizető Sállá István 3 vasú 4 kerekű ekéje , mellyel 
szóbeli előadása szerint két ökrön ugarolni is lehet; a' 
próba azonban ez úttal meg nem történhetett. Ezek’ 
folytában elhatározó az Egyesület: hogy jövendőre az 
állatmutatásról rendes jegyzőkönyv folytassák , melly- 
ben az állatmutatás vizsgálatára megbízandó küldöttség 
minden egyes hirkntenyésztónek kiállítandó birkái áta- 
lányos becse felől , a’ nélkül , hogy összehasonlításba 
bocsátkoznék , ítéletét jegyezze-fel; illy kiildöttségi íté
let azonban csak annyiban fog az illető birkatulajdo
nosnak vagy a’ közönségnek hírűi adatni , mennyiben 
maga kívánandja, melly esetben óhajtásához képest bir
káinak nemesítésében egy évtől a’ másikig tett előmen- 
te felül is értesülhet a’ küldöttség’ véleményéről. — 
Végezetül a’ küldöttség javaslataként ezentúl az állat- 
nmtatási vizsgálatra egv két értelmösb gyapjnkereske- 
dő is meg fog hívatni a küldöttség által. IV. Az Egye

sület már a’ folyó évi martius 18kán tartott közgyűlé
sében egy Pesten nyitandó gyapjú raktárnak szükségé
ről győzetvén-m eg, ebbeli határozatának eszközléséül 
küldöttséget bízött-meg , rrtelly a’ vállalatot életbe is 
hozta. Miután t. i. ezen évre próba gyanánt több gyap. 
jú termesztő kötelezte-le gyapjának a’ meghatározandó 
helyre szállítatását, pesti n. kereskedő Liedemann Frid
iikkel szerződésre lépett,  melly szerint a’ gyapjútár’ 
kezelését magára vállalva, viszont kötelezte m agát, 
hogy a’ beszállított gyapjú árának felét az illető tulaj, 
donosnak 8 nappal előbb nyilatkoztatandó kívánságá
hoz képest, törvényes kamatért költsön fejébe e lő legez
ni fogja , melly költsön azonban a’ gyapjú eladásakor 
vissza lesz térítendő. A’ szerződés következtében a’ ne
vezett egyesületi ügyvivő e’ végre Ulman Mőricznak a’ 
Dunaparton fekvő tárházát bérlette-ki , mellybe mind a’ 
mellett hogy a’ terv nem sürgettetett, sőt a’ köryületek- 
nek mostohasága ellenére is az aláírt több mint 4000 
mázsa gyapjúból ezen múlt medardi vásárig letemes 
mennyiségű gyapjú szállíttatott-be. — Az ekkép sikerült 
’s a’ köz jóllétre nagy befolyású vállalatnak terjedéséül 
az Egyesület ezen közgyűlésében elfogadott tervét a’ 
hírlapok melleit külön nyomtatványban téteti közzé Uj 
aláírás nyittató!t-meg 6 esztendőre a’ gyapjúnak égy 
külön (köztelki) raktárba szállítása végett , mellynek 
építése részvény költsön utján lévén eszközölhető, mi
után 1 részvény 100  p. ftban állapítatott-meg , erre szin
te aláírási ivek bocsátattak-ki. A ’gyapjú szállítási alá
írás feltételei következők.

1 Az aláirt jövő 1838ik évtől kezdve hat egymás 
után következőre, vagy is bézárólag 1543-ik évig 
kötelez.

2 . Csak gyapjú termesztő vehet az aláírásban részt.
3 . Köttetik : hogy minden termesztőnek teljes ren

delkezési joga gyapja felett fennmaradjon , ’s azt akár
kinek , akarki által , ’s akármi áron szabadon eladhassa.

4 . Az aláirottak a’ lehető legjobb mosást, mint 
a’ lehető legjobb eladás fő feltételét ígérjék.

5 . Illy egyesületek’ természete minden kétes for
télyt kirckesztvén a’ hitel’ fenntartásul nyilván kijelen
tetik: hogy azon nem gondolt, ’s nem várt esetben, 
ha valaki — bár közvetve is — ebbeli kétes fortéllyal 
é lne , mint magában értődik, ezen Egyesület tagja len
ni megszűnik.

6 . Minden hihetőséggel mondhatni, hogy a’ rak
tárbér egycgy mázsától évenként 48 . p. krt. ’s a kis* 
sebb költségek 6 . p. krt. szinte mázsánként felül nem 
haladandják , sőt reményű az Egyesület hogy e’ men
nyiségeknél kevesebbre fognak menni: azonban magá
tól értődik hogy az érintett 48 kr raktárbért a’ gyap
jú tulajdonosok akkor is köteleztetnek fizetni, ha ne 
talán gyapjokat akar otthon adnák el,  akár a’ raktár
ban habár az évnek eltelte előtt is

7 . Az Egyesületnek nyomtatásban és évenként 
megjelenendő számadásai az iménti felszámítást iga* 
zolni fogjak.

8 . A’ tűzkármentesítési és eladási költségeket, úgy 
mint sensalbért (sensarie) ha valaki sensalt, vagy köz
benjárót használni kíván (mire azonban senki sem kö- 
teleztetik) szinte mindenki külön viselendi

9. Minthogy a’ gyapjú termesztők közfii gyaP' 
jának árát nyírás után mindenki sokáig nem varhatjai 
hogy annak illendő részét legalább a’ gyapjú besza 
tása után az illető tulajdonosok azonnal felvehesse* > 
e’ végre egy jú hitelű nagy kereskedői házzal szuka e «
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az Egyesületnek szerződési összeköttetésben le n n i , 
ki egyszersmind a’ raktár’ kezelését is vezesse. Az 
Egyesület ez iránt folyó 1837-ikre, (próba évre) mint 
fentebb em lítetett , egy pesti nagy kereskedővel már va
lósággal és sikeresen szerződött is , azonban további 
szerződhetési jogát a’ jövendőre nézve magának ezen
nel fentartja, miről valamint a’ raktári kezelésnek 
részletes elrendezéséről az Egyesület később fog ha
tározni.

V. A’ köztelki részvények közűi visszaváltásul 
következő sors-száinuak vonattak k i ,  u. m: 145 , 17á, 
1 , 166 , 6 l ,  és 109.

VI. Némely sürgetőbb tárgyak előmozdítása vé
gett f. e. Augustus 31 ik napján közgyűlést fog is 
mét tartani az Egyesület. Költ Pesten Junius’ 12-ikén  
1837.

Kacs kavics Lajos s. k. 
liláknak.

A’ Buda-Pest között építendő állóhíd ügyében 
megbízott országos Küldöttség gróf Batthyány Imre 
főispán ’s koronaőr ő excjának elnöksége alatt a’ 
kir. udv. törvényszék’ palotájában e’ napokban ülé
seket tart.

A’ Pozsony és NSzombat közötti vasút készí
tését előmozdító szándékkal a’ nagymélt. m. kir. 
Helytartó-tanács két tisztet külde a’ budai kir. fő
építési igazgatóságtól Linzbe, azon meghagyással, 
hogy az ottani vasutat megtekintvén, azonnal sies
senek Pozsonyba ’s a’ szükséges mérésekben ’s 
egyéb munkálatokban a’ vasúti társaságnak segéd
kezeket nyújtsanak. Pr. Zeit.

D e b r e c z e n ,  jun. 7kén 1837. Örömmelkö- 
zöljük, minek örömmel valánk tanúi. B a r a n y i  
László ’s hitvese, a’ szép emlékezetű Z e n o v i c h  
professor leánya, magános leánynevelő intézetük
ben, melly jelenleg húsz, kisebb ’s nagyobbkorú 
aevendékből áll, f. h. 5kén tartatott számos hely
beli és vidéki szülék,és hallgatókból álló fényes 
gyülekezet előtt, az intézet fenállása óta második 
íyilvános vizsgálat. A’ kedves leánykák délelőtt 
lemök’ szellemi mivelődést tárgyazó tudományok 
isengéjével, szépírást, rajzi, festészeti *s asszonyi 
kmű mutatványokkal léptek-fel; délesti órákon 
angászati próbatételeikkel gyönyörködtettek. Köz- 
eszőtt lelkes szavallások magyar és német nyél
én, a szépen rendezett egésznek bájos elevensé- 
et adtak; választásuk a’ nevelő nemes Ízlésére ’s 
dvére mutatott. A’ szép előmenetellel koszorúzott 
keres oktatáson kívül, különösen ajánlja e’ neve- 
intézetet az egész felett elterjedő ’s annak min- 

511 egyes részeit átható erkölcsi szellem, a’ szív- 
?pző nyájas morál, melly mindenütt lehel, min- 
nütt kitűnik: ’s eílenálhatlanúl érezteti velünk, 
gy itt a’ jelszavak: e r é n y ,  m u n k á s s á g ,  
s z t a s á g ,  s z e r é n y s é g .  Kötelességünknek 
tjük, illy jótékony intézetre figyelmeztetni a’

szüléket, kik leánygyermekeiket jókká ’s boldo
gokká akarják nevelni. Rajz.

Sólyom-vadászat Pesten. Jun. 2kán és 5kén 
ritka ’s bizonyosan e’ vidéken már századtól fogva 
nem látott mulatságnak valánk tanúi. — A’ fiatal 
Trauttmansdorf herczeg t. i. ki a’ pesti lóverseny
re leutazott, emberei által egyszersmind 13 sóly
mot hozata-Ie, mellyekkel olly vadászat nemét mu
tató jun. 2dikán a’ lőrinczi pusztán alul Vecsés fe
lé , Okán pedig a’ pesti kőbánya megett, miként az 
a’ hajdankori regényes századokban egyedül nagy 
uraknak, nevezetesen pedig fejdelmeknek kirekesz
tő mulatsága volt. Hogy honi királyaink is üzék 
az t , hagyományok állítják. A' Budához közel észak
ra fekvő Solmár faluról áliíttatik, hogy ott laktak 
volna hajdanában a’ magyar királyok solymár-va
dászai , ’s a’ falu tőlek nyeré mostani nevezetét. 
Annyi bizonyos, hogy Corvin Mátyás királynak 
vadas kertje e’ faluig terjedett. — A’ fenn említett 
mulatság déltájban tartatott a1 Pesten mulató mind 
két nembeli uraságoknak ’s egyéb Budapestieknek 
jelenlétükben. Az utóbbi alkalommal galamb eresz- 
tetett-fel egyenként, melly az utána bocsájtott só
lyomnak ragadománya Ion, mert a’ galambot addig 
üzé, míg le nem csapható, ’s megemészthető. Ezu
tán a’ solymárok által társai közé viteték a’ szelí
dített ’s ismét lekötendő sólyom, és helyette egy 
másik bocsájtaiott-fel a’ lóháton ülő solymár által. 
A’ lovaglók ’s gyaloglók nyomban követék a’ ga- 
lambiiző sólymot, míg mások a’ hintókról nézék <*’ 
ritka látványt. — Hét sólyom ’s 12 galamb hozat 
tatott-ki e’ mai mulatságra, melly mintegy másfél 
óráig tartott.

P e s t e n  a’ nemzeti casino némelly rész vény e- 
sei jun. 7kén az intézet teremében igen csinos és 
érdekes tánczmulatságot adtak. Különös díszt szer
zett ennek I s t v á n  es. k. főherczeg, a’ fens. Nádor 
fijának, a’ most Pesten mulató W as a f. k. her- 
czegnek, L i e c h t e n s t e i n  és T r a u t t m a n s 
d o r f  f herczegeknek, ’s más egyéb a’ pesti lóver
seny ideje alatt nálunk mulató idegen és honi ura^ 
Ságoknak jelenléte, kik mindannyin részt vevén a’ 
mulatság kellemeiben élénk vidámsággal fűszerezék 
e’ nyári meglepő időtöltést A’ díszes és egyszerű 
öltözetben megjelent mind két nembeli fiatalság kö
zűi tánczolt mintegy 50 pár. A’ tánczosnék ruháji 
többnyire fehérek, a’ hajak virágokkal vagy «’ fej 
tetejét körül-futó koszorúval voltak ékesítve. — 
Fiatal tánczosok fekete frakban, fehér nyári nadrág
ban ’s czipőben jelentek-meg. — A’ tánezok közi 
megfordult a’ kecses franezía elJentáncz is , mellyet 
nyolez pár (kik között a’ fens. FőherGzeg is) járt
éi. — A’ hangászkart Z ö h l s  úr igazgató. Honm.

)(
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NAGYBRIT ANNIA.

A’ skót egyházban nagy benyomást tón a’ 
presbyterianusok mostani köz gyűlése elnökének 
választása. Dr. Gardiner conservativ 262, Dr. Lee 
59 szózatot nyert, ’s az első 203 szótöbbséggel vá- 
íasztatott-meg. E’ győzedelemmel igen nagyra van
nak a1 conservative^. Most már a’ kormánytól an
nál sürgetésben fog pénz kéretni a’ skót egyház ré
szére.

Russell lordnak alsó Canada eránti határozatai 
igen felizgatták a’ franc/.ia pártot. A’ Montreal- 
Vindicator e’ határozatokat infamisoknak nevezi, 
’s többek között így szól: „Mielőtt a’ nyár elmúl
nék , alsó Canada népe meg fogja tanítani képvise- 
lójit és uralkodójit, hogy őnemolly anyagból van, 
miilyenből a’ rabszolgákat csinálják “

Pembroke iiniahajón Plymouthba érkeztek az 
eufratesi expeditio maradványai, Chesney ezrede
sen kívül , ki február elején Bagdad felé Rombay- 
ba utazott. — Déli Australiába kiköltözni akaró 
munkásoknak szabad álszál ítás igértetett minden
féle költségekkel együtt, úgy mindazáltal, hogy 
a’ kiköltözők felserdült korúak, d e 3 0 esztendősnél 
idősebbek ne legyenek.

A’ máj. 25ki lapok telvék Victoria hgasszony 
születésnapja ünnepélyeinek leírásával, ki tegnap 
18ik évébe lépett, ’s így azon esetre, ha 0  Felsé
ge elhunytával a’ thrónmegürülne, nagykorúvá lón. 
(Ez eseten kívül törvényes nagykorúvá csak 2lik 
évében leend ) Az ünnepély fénypontja az udvari bál 
volt a’ St. James palotában, hol csak a’ király ’s 
királyné jelenléte hijányzott, kiknek jobbulása 
azonban folyvást ’s örvendeztetőleg halad-elő. 
Egyébiránt az udvari szertartás olly pontosan meg- 
tartaték , mintha Ő Felségük is jelen lettek volna. 
A’ palotában a’ báli készületek ’s maga a’ bál pél
dátlan pompásnak rajz diainak. Esteli tizenegyedfél 
órakor a’>terem és mellék szobák mindennel meg
rakva valónak, a’ mi szépet, Ízletest és gazdagot 
a’ hatalmas főváros csak előállíthatott. Először is 
az idegen követek, ministerek és főstatustisztvise- 
lők jelentek-meg. A1 k. família tagjai 11 órakor 
íéptek-be a* király kabinetjéből. A’ két hangász- 
kar „God save the king“ nemzeti dalt zengte, ’s 
a’ fenséges személyek, előre menvén a’ fő udvari 
tisztek tiszti pálczájikkal, a’ fényes társaság két 
sora között lépdeltek keresztül a’ szobákon a’ bál
terembe, hol ihrónmenyezet alatt skarláttal borított 
íuagasb helyzeten üílek-le. Victoria hgasszonyt jobb
ról Augusta hgasszony, (a’ király buga), bálról 
fenséges annya, Kent hgné vezette. Igen elfogó- 
dottnak látszik az ifjú hgasszony, midőn a’ nevezett 
két dáma között legelőször statusszékre tilt, a’ brit r 
főnemesség és az ország hivatallal ’s talentummal

kitűnő férfijainak szerencsekivánásait elfogadandó. 
Legelőször Cumberland hg. közeledett hozzá, ’s a’ 
hgasszony nagy kellemmel tévé köszönetét. A1 bált 
ő k. magassága maga nyitá-meg quadrillel, kezét 
Filzallan lordnak , Surrey gr. idősb fijának , ’s Nor
folk katholikus hg. unokájának nyújtván. Ezután 
Esterházy Miklós hggel, az ausztriai követ fijával 
tánczolt. Az öltözetek logpompásabb neműek v aló
nak; mindeniken gyémántok ragyogtak. Victoria 
hgasszonyon gazdag fehér selyem alsó ruha, ezen 
pedig britt készítményü csipke-ruha volt, az övtől 
lefelé japoni camellia virágival ékesítve, az ujjak 
brilliantos szalagbokrokkal összeszorítva. Hajdisze 
egyszerű de igen szép volt; haját homlokán egy kis 
brilliant homlokkötő tartó, ’s e’ felett, gerely és jáz
min koszorú köríté, mi ő k. magasságának igen jól 
állott. Pompás öltözőtök kel kitűntek még Augusta 
hgasszony, Kent hgné, Salisbury és Ailesbury mar- 
quisnék, Beaufort hgné, lady Anna Beckett, Ma
hon viscountné ’stb. Cumberland hg. fényes katonai 
formaruhában, Wellington hg. „az öt kikötő felügye
lője“ formaruhájában jelent meg. Éjfél után 1 óra
kor vacsoráltak az ebédlő teremben , hol csupa arany 
és ezüst edények voltak kirakva. A’ táncz ezután 
élénken folyt egész reggelig. Nappal a’ k família 
tagjai közűi Sófia, Sófia Mathilde, Augusta hgasz- 
szonyokat és Sussex hgnét fogadá-el a’ hgasszony. 
Reggeli 9 órától fogva egész estig annyi látogató 
csődült a’ Kensington-palolába, hogy a’ jövőknek 
más kapun kellett kimenniök. E’ nap ünm pét a’ 
főváros tornyaiból harangzúgások hirdették, ’s az 
ifjú hgasszonyt reggeli 6 órakor serenata, vág)' in
kább mattinata ébreszte-fel, mellyet ő magasságá
nak hangtnüvésze, Rodvvell úr , jeles hangász-kar- 
ral játszatott. Délután annyával ’s Leiningen hgné- 
vel nyílt kocsiban a' párkokra kocsizott a’ hgasz- 
szony, ’s a’ néptől örömkiáltásokkal köszöntetett. 
A’ fővárosban ’s másutt is számos lakomák tartat
tak e’ nap ünnepére, többek között Londonnak 
Lambeth nevű részében 3^9 szernélyne térítte
tett asztal, melly felett Clay , Shiel, E. L. Bulwer, 
Dr. Bowring és más radikális parlamenti tagok ki- 
nyilatkoztaták, a’ mit a’ szabadeimüek Victoria jö
vendőbeli királynétól nevezetesen Irlandra nézve 
reménylenek. Irland nemzeti egyesülete részérói 
azonban, úgy látszik, semmi felírás nem nyujta- 
tott-be. A’ v áros boltjai többnyire mind be voltak | 
zárva, ’s este a’ roppant nagy város , a’ legtávolabb 
külvárosokig, pompásan kivilágíttatott. P. V. név- j 
betűji az ünneplettnek , virágfüzérekkel és különféle 
jelképekkel kerítve, világlottak-le a’ nagy társaságok 
liázairól szintúgy mint a’ szerény kézmívesek Jak* 
iáiról.. A’ sok költészeti hódolatok között, mellyel* 
az illy nemit ünnepélyeket mint szükséges r°s*
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szokták kísérni, dicséretes kivételként említetik 
misz Lander költészné versezete.

Melbourne 1. máj. 23kán audientián volt a’ ki
rálynál Windsorban , a’ királynéval ’s Gloucester 
hgnével ebédelt, Windsorban hált, ’s máj. 24kén 
tért-vissza Londonba délután, a’ mikor aztán az ő 
lakába South-Streetbe kabineti tanácskozásra gyül- 
tek-össze majd minden ministerek. A’ tory M. Post 
így szól: „Közelebb a' koronának nehány ministe
rei Windsorban lévén , e’ szokatlan esetből azt kö
vetkeztették , hogy a’ ministerium egészen vagy rész- 
szerint ki fog lépni. De e’ ministeri látogatásoknak 
czélja, úgy halljuk, csak némelly különbözések ki
egyenlítése volt, mellyek a’ legfőbb személy és hi
vatali szolgáji között a’ gyanítólagos thrónörökös 
udvarának intézése iránt támadtak. A’ kérdés, úgy 
hisszük, nem az, váljon kell-e neki udvart adni, 
se nem az, e’ czélra mennyi summát kell a’ parla
menttől kérni, hanem csak az, váljon a’ király, a’ 
hgasszony jelesb házi tisztjeinek választásában ille
tő személyes tekintetét gyakorolja-e, vagy pedig 
ezen udvarintézés ministeri párt ingóság és szöve
vény ürügyéül használtassák. Mi hisszük és remél
jü k , hogy a’ király' meg fogja őrzeni tekintetét. Azt 
is mondhatjuk, hogy egy fenséges dáma, kire a’ 
nemzet legforróbb hálával ’s legmélyebb tisztelettel 
néz-fel, az ez ügy eránti tanácskozásokban részt 
nem vészén, ’s nem is fog venni.“

A’ jelesb londoni politikai hírlapok keletét, f. 
1837 első negyedében, a’ Sun így adja-elő: „Na
ponként megjelenő lapok: Courier (whig, de füg
getlen) 1422 példány ; Constitutional (nem rég tá
madt radikális lap) 743; Globe and Traveller (whig- 
ministeri) 2753; Morning-Advertiser (radikalis- 
mushoz hajló) 1870; Morning-Chronicle (whig- 
ministeri) 7389; Morning-IIerald (mérsékleti tory, 
a’ városi és némelly egyházi kérdésekben csaknem 
szabadelmü 6753; Morning-Post (igen tory) 2128; 
Standard (tory) 3552; Sun (szabadelmü) 2C29; 
Times (tory) 10,565; True Sun (radicalis) 1565. 
Hetenként egyszer megjelenő lapok: Age 2923 pél
dány; Atlas 2308; Bell Weekly Menssengere 15,308; 
Bell New Weekly Messengere 4,923; Champion 
Herald 6957; Court Journal 1906; Carlton Chro
nicle 1309; Examiner 1010; John Bull 4230; Lon
don Mercury 6660; London Dispatch 8234; New 
and Sunday Herald 2100; Observer 8161; Patriot 
4654; Satirist 3823 ; Spectator 2770; Sunday Ti
mes 10,070; Weekly Chronicle 48,816; Weekly 
Dispatch 47,307; Weekly True Sun 4564. Ide já
rul még három hírlap, mellyek hetenként háromé 
szór jelennek-meg: Evening Chronicle 1538; Eve
ning Mail 2179 és St. James Chronicle 4564 pél
dánnyal hetenként. A’ hetenként megjelenő lapok-

i

nak legnagyobb olvasó közönsége van ; ezek több
nyire mind szabadelmüek, sőt radicalisok, mint 
az igen jól szerkesztett Examiner, Spectator, és a’ 
szörnyű keletű Weekly Dispatch. Az A g e  és 
J o h n  B u l l  tory.

F R A N C Z IA O R SZ Á G .
Helena hgasszony utazásának ’s elfogadásának 

leírásával tömvék a’ párisi lapok. Eddig közönsé
gesen hitték, hogy Orleans hg és a’ hgasszony 
Berlinben már látták egymást; de ezt a’ ministeri 
lapok most tagadják. A’ legelső összetalálkozás te
hát Chalonsban történ t, hova az ifjú hg. félretéve 
az etikette szigorú szabályait, hölgyének elibe sie
te tt, ő t, a’ közönség szeme által nem háborgatva, 
személyesen legelőször üdvezlendő. Természetesen 
mindegyikök igen nieg volt indulva A’ hg. Cha- 
lonsban m aradt, míg a’ hgasszonyok el nem utaz
tak , őket kocsijukhoz vezette, ’s szíves búcsút ve- 
vén tőlük, előre sietett Fontainebleauba, a’ lako
sok, nemzeti őrség és katonaság bódító orömkiál- 
tozásitól kísértetve A’ lakosságnak különösen a6Z- 
szonyi része tünteté-ki m agát, minden ódalról, min
den torokból, c’ kiáltozás harsogott: Éljen Orleans 
hg ! éljen a1 hgasszony ! éljen a’ király ! éljen a’ ki
rályné ! Melunben másodszor látá Orleans hg mát
káját, ’s ott bemutatá neki szép öccsét Nemours 
hget, a’ főispányi épület udvarán éppen akkor, mi
dőn a’ hgasszony a’ kocsibúi kiszállott, ki szhből 
viszonzá Nemours hg. üdve/lését, ’s kezét nyujtá 
neki. Melunben várakozott a’ hgasszonyra Palmy- 
re asszony hires díszkészítőné is , asszonyi segédei
nek egész seregével, a’ hgasszonynak más napra 
való köntöseit elrendezendő. Végre máj. 29dikén 
délutáni 7 órakor hírnök vágtatott Fontainebleau
ba a’ jelentéssel, hogy Mecklenburg hgasszonyok 
a’ város kapujához érkeztek ,’s elfogadák a’ maire 
és községi tanács hódolatát. Iszonya mozgás támadt, 
’s mihelyt látható volt a’ kocsi, melly Francziaor- 
szág k. menyasszonyát hozá , sok ezerszer hang
zott: éljen a’ király! kiáltozás. A’ vár udvßrära 
éppen azon aranyos statuskocsin ment a* hgasszony , 
melly a’ császárt koronázásra vitte volt. A’ kocsit 
nyolez arany és ezüst szerszámú ló vonta. A’ két 
idősb hg. tiszti kartól környezve, a’ lépcsőkön le
sietett a’ hgasszony elibe, ki élénkséggel ugrott-le 
a’ kocsiból, ’s Nemours hg. sebesen léptetett-fel 
vele a’ lépcsőkön, Orleans hg. pedig az özvegy hg- 
nét vezette. A’ legfenső lépcsőn, úgy látszék, mint
ha Helena hgasszony, az örömtől elfogodva , a’ 
király lábaihoz akarna borulni; de a’ király, szin
te mélyen megindulva, szívéhez szorítá őt ’s több
ször megölelte. Csudálatra méltó hidegvérüséget mu
tatott a’ király a’ legnagyobb veszélyek között is , 
most azonban látszék, mint kellett egész erejét Ősz*
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szeszednie, hogy e’ pillanat boldogságát elviselhes
se. A’ királyné is nyílt karokkal fogadá új lányát, 
's hasztalan igyekezett elrejteni szemeiből fakadó 
könyeit. Ekkor az elfogó látvány tanújinak buzgal
ma harsány kiáltással tört-ki. Helena hgasszony 23 
esztendős, de ifjúi frissesége ’s gyöngédsége mel
lett csak 19—20 éviinek látszik. Arczvonalai sza
bályszerű szépek, haja szőke, szemei kellemes ké
kek , mosolygása ebájoló, növése karcsú, viselete 
’s mozdulata méltóságos. Az udvarnál rendkívüli 
szépségnek tartatik. — Kilenczedfél órakor a’ ki
rály ’s királyi família asztalhoz ü lt, melly 250 
személyre volt terítve. A’ király jobbján ült Hele
na hgasszony, balján a’ belgák királynéja; Orleans 
hg. a’ hgasszony jobbján; a’ belgák királya a’ fran- 
cziák királynéja mellett; az özvegy Mecklenburg 
nagy hgné Orleans hg. után; Mólé grófné Aumale 
hg. m ellett; Werther báró a’ nagyhgné m ellett; 
Talleyrand hg., Dino hgné, Francziaország kan- 
czellárja, a’ marsalok, ministerek, a’ követkamara 
elnöke, Dalmatia hgné, Gérard marsalné, Mai
son marsalné, Broglie hg ’s hgné, Castries hg .’stb. 
a’ k. famíliához legközelebbi helyeket foglalták-el. 
10 órakor a’ férfiak bemutattattak a’ hgasszonynak. 
Vacsora után 0  Felségök ’s k. magasságuk II. Hen
rik tereméből nézték a’ város által készítetett ’s a’ 
nagy parkon meggyujtott tőzmívet. Temérdek nép 
csőd ült a’ palota ablakai alá. A’ k. família Üzenhet
ted fél órakor tért-vissza szobájiba.

A’ Temps Foníainebleauból máj. 31kéről eze
ket írja: A’ három házasság, t. i. a’ polgári, a’ 
katholika ás lutherana egyházi szertartás szerinti 
házasság, tegnap este nyolcz órakor kezdődött ’s 
tizenkettedfd órakor végződött. Az udvar a' test
őri teremben gyűlt-össze a’ király szobáji előtt. Ki
rá ly ’s királyné Ő Felségök kilenczedfél órakor lép- 
tek-be. A’ király Helena hgasszonyt, a’ belgák ki
rálya az özvegy meckienburgi hgnét vezette. A’ ki
rály középbe állott; jobb kézről félkört formált a’ 
k. família, a’ hgek balról, a’ hgasszonyok jobbról; 
Orleans hg és Helena hgasszony valamivel elébb a’ 
félkör közepén állottak; előttük a’ nagy asztal má* 
sik végén Francziaország kanczellára a’ nagy 
referendariussal, a’ pairkamara alelnökével és a’ 
meghívott tanúkkal] Dupin úr a’ követkamara al- 
elnökeivel, a’ k. famíliához közeledett. A’ jelen
levők száma mintegy 200 lehetett. A' király, bel
gák királya, és a’ herczegek formaruhákban vol
tak, Orleans hg pedig fehér nadrágban és generáli 
formaruhában. Helena hgasszony fehérbe volt öl
tözve ’s brilliántos koronát viselt, nriellyről kelle
mesen húllott-Ie az ifjú jegyesnek fátyola. Legmé
lyebb csendben állott mindenki. Francziaország kan- 
ciellára felölvasá a’ házassági irományt, melly Fon*

tainebleauban II Henrik teremében költ, ’s meg
nevezi mindazokat, kik csak a’ házasságban vala* 
mi részt vettek: a’ két niátkát, illető famiiiájikat 
’s azoknak jelenvolt tagjait, a’ fő statustiszt vise« 
löket, a’ két kamara elnökeit, alelnökeit, a’ tanú
kat, Barthe, Mólé urakat, Sault, Gérard ’s Lo- ‘ 
bau marsalokat, Talleyrand hget, Bresson urat és 
Mecklenburg meghatalmazott követét. A’ két ki
rálynak ’s királynénak: trés hauls trés puissans et 
trés excellens princes; a’ herczegeknek ’s herczeg- 
asszonyoknak: trés haut et trés puissant, czímzet 
adatik. Orleans hg a’ kanczellártól kérdeztetvén, 
ha Helena hgasszonyt nejének veszi-e, attyához 
fordula az ő megegyezését kérendő, ’s igenlő jel
adására erős hangon feleié: „Igenis, uram.“ He
lena hgasszony hasonlag az özvegy hgnéhez fordult,
’s igen kellemesen feleié: „Igenis, uram.“ A’ kan- 
czellár ezután fen hangon kinyilatkoztatá, hogy Or
leans koronahg és Helena hgasszony törvényes há
zasság által egyesítve vannak. Pasquier úrnak elébb 
a’királytól kellett mindegyik tettkor parancsot ven
ni. Legelőször a* házas pár, azután a’ király , után- 
na a’ belgák királya, a’ két királyné, végre a’hgek 
és hgasszonyok irták-alá magokat. Helena hgasszony 
mindenek szivét megnyerte. Testalkata sugár és 
deli. Mind a’ mellett is, hogy magát visszatartóz
tatnia kellett, vidámnak látszik. A’ házasságlevél 
aláírásakor Orleans hg nehány lassú szót szólt hoz
zá , min ő finom és szeretetre méltó kifejezéssel 
mosolygott. Arczvonalai összevéve szépek. Egyes 
részeiben találtatnék talán valami gáncsolható, mint 
némellyek a’ szájáról állítják, de az egész bizonyo
san tetszeni fog. Tekintete különösen kellemes és 
elbájoló. Feje kicsiny, de méltósággal teljes. Teste 
minden mozdulatában ügyesség és báj mutatkozik,
’s Francziaország udvarában épen nem Gtszik ide
gennek. Mondásai mind igen illők, ’s megvan azon 
ön bizodalma, melly a’ hasonló rangú személyek
nek igen jól áll, ’s az ő korában csudálható. Fran- 
cziául csak igen kevéssé beszél németesen, miről 
majd leszokik; de szellemmel beszél, ’s ezt mi 
leginkább kívánjuk és becsüljük. Epernayben nagy 
benyomást tőn a’ hgasszonynak eme válasza: ai
toujours aimé et admiré la France, mais depuis la ré- 
volution de Juillet, ce sentiment s’ estdevenu de 1’ 
enthousiasme.“ A’palais roya!ban szobák készíttet
nek az özvegy Mecklenburg hgné számára, ki az 
Elysée Bourbon elkészítéséig ott fog lakni, ’s ez 
idő alatt a’ palotában Nemours hg Ieend a’ fo házi 
személy. A’ Temps szerint Lafitte úr is jelen volt 
a' házassági szertartáson, de csak egyszerű fekete 
frakban, ’s a' király előtt öltözete egyszerűségéért 
azzal mentegette magát, hogy a’ hívás által meg
lepetvén, nem vala ideje köntösét elkészíttetni, ’s
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a’ szabó nem tartottä-meg szavát. Erre a** király 
igen nyájasan feleié: „Uram, köszönöm hogy el
jött az úr hozzánk; nem az úr ruháját, hanem sze
mélyét kívántam én, aztán úgy is tudja az úr, hogy 
nem ruha teszi a’ szerzetest.“ E’jó hangosan mon
dott tréfabeszéd úgy látszik nem igen volt inyök- 
re a’ hímzett udvari köntöst viselőknek. Guizot ’s 
Thiers uu. is jelenvoltak, Thiers úr III Károly 
spanyol rendjének nagy szalagjával.

Jussufbey, Durance korvetten Toulonba érke
zett. A’ bey török öltözetet visel fekete posztóból, 
mellén a’ becsületrend keresztje csillog ; innét Pa
risba utazott — Amiensben máj. 12 ’s !3kán a’ 
város költségeire szükséges adó miatt zavargások 
történtek, mellyekct katonaságnak kellett lecsen
desíteni.

Boireau Victor, ki Fieschi merészlete követ
kezésében húsz évi fogságra ítéltetett, de bünteté
se száműzetéssé változtatott, a’ Journal du Loiret 
szerint, máj 25kén Orleanson ment keresztül két 
rendőr kíséretében , valamely ik kikötőből az egye
sült statusokba hajózandó.

Meunier máj. 28kán fogott Parisból Havre fe
lé új Orleansba elutazni. A’ rendőrség ispánya 1000 
francot adatott neki úti költségre.

Déli Francziaországból igen kellemetlen időjá
rást írnak. Hat hónap óta hó borítja a’ hegyeket, 
’s a’ szegény lakosok mind a’ síkra költöztek-le; 
a’ vegetatio annyira elmaradt, hogy a’ fák még má
jus közepén sem zöldellettek; a’ marhának nincs 
legelője, a1 szünetlen esső-szakadás miatt nem szánt
hatni, ’s e’ környiileteknek nagy szükség a’ kö
vetkezése.

A’ tengeri hatalmak között jelenleg ritka ver- 
senzés fejtőzik-ki a’ hajózás történetében. Toulonban 
’s Philadelphiában hajóseregek készíttetnek, Aus
tralia déli sarkára menendők. Az angol geographiai 
társaság is kívánságát nyilvánító egy expeditionak 
a’ világ legvégső határira küldése iránt.

GÖRÖGORSZÁG.
Mihelyt a’ Porosban kiütött pestisről tudósítást 

vön a’ görög kormány, e’ szigetet azonnal veszteg- 
lésí állapotba tette, rendkívüli egészségi tisztvise
lőt küldött oda egyik tagjával az orvosi biztosság
nak , melly összehívatott rendszabályok javaslása 
végett; Poros és a’ szomszéd helyek, valamint a’ 
főváros közötti közlekedés is egészen elzáratott. — 
Athénéi máj. 9ki tudósítások szerint Porosban nem 
ferjedt tovább a’ pestis. Görögország egyébiránt 
csendes; Thessaliában rablóbandák kezdtek csapom 
jan i, de a’ török tiszthatóság üldözőbe vette őket, 
s a’ görög kormány is megerősítette a’ határszéli 
írsereget.

O RO SZO R SZÁ G .
Thrónörökös nagyhg. ő cs magassága Nowgo

rod, T w er, Jaroslaw , Kostrowa, W iatka,Perm , 
Tobolsk kerületeket, a’ délkeleti s délnyugoti tar
tományokat és Nischney-Nowgorod vásárát láto- 
gatja-meg. Jövő nyáron külföldre fog utazni. — 
St. Petersburgban cs. ukas következésében a’ négy 
udvari törvényszék helyett egy büntető és egy pol
gári törvényszék állítatott-fel. — St. Nikolay hajó 
Palermóból ’s Livornóból gyümölcsökkel máj. Okén 
érkezeit Kronstadtba, ’s kapitánya beszéli, hogy 
a’ tenger a’ felső vidéken még jéggel volt borítva. 
— Mentschikow hg. tengeri m inister, e’ hivatalba 
lépése óta mindig igyekezett az Oroszországot kö
rülvevő tengerek, különösen a’ legveszélyesebbnek 
ismert balti tenger hydrographiaját lehetségig tö
kéletesíteni ; most a’ hg. Ösztönzéséből, legfensőbb 
parancsnál fogva, a’ keleti tenger, egész Burkusorszá- 
gig és Svécziaig, mathematikailag fel fog m éretni, 
’s e’ munkával Schubert generálhelytartó bízatott- 
meg.

AMERIKA.
A’ Hamsphire Telegraph írja, hogy Peru és 

Chili között csakugyan csatára került a’ dolog. Jan. 
20ka reggelén egy nagy sereg ágyusajka a’ chilii 
hajóhadra rohant, melly Callaót ostromló; de a’ 
chiliek elverték az ellenséget, ’s a’ várat kezdtél 
lövöldözni, úgy látszik, nem nagy sikerrel, ’s egyil 
rész sem sokat vesztett.

SPANYOLORSZÁG.
Párisi máj 25ki lapok szerint a’ borsén hirle- 

lék , hogy a’ carlisták már átmentek volna az Ebrón, 
Irribarren generál pedig, háta megett Garcia által 
háborgattatván, kéntelen volt visszatérni Eennbe 
és Puente la Reynába, ’s így D. Carlos és az in
fant már két- három napi úttal jár előtte. Espai tero 
generál Tolosa megtámadásához készült, mellyel 
Guibelalde 10 zászlóallyal védelmez.

Rayonneba, máj. 25ki lévé! szerint , öt hat 
nap óta naponkint mennek carlisfa s z ö k e v é n y e k , 
eleség hijánya miatt kénteleníoeívéra seregcsapa
taikat odahagyni. Espartero még ser mozdalt-ki 
Ernámból, pedig a’ carlisták által e lh agyott f  luk 
és városok megrémültének első pillanatában igen  
könnyű lett volna a’ munkálat, de most m ár G ui
belalde seregekkel rakta meg ism ét azon h elyek et, 
’s a’ Bastan völgybe vivő utat elzárta. E spartero  
alkalmasint máj. 25kén fogott T olt sa fe lé  m egin 
dulni,

Parisba máj. 29kén illy tudósítás érkezett F or- 
deauxból: Sebastian infant máj. 2 íkéii Huescáha 
nyomult, ugyan e’ nap megtámadhatott Irribirrén
től, ki 400 embernyi veszteséget okozván rteki, 
Almudevarba vonult (Sarragossa felé, Huescától



- * (  384 ) —

két órányira). Leon generál, a’ lovasság parancs
noka, megöletett, Irribarren megsebesítetett. Irri- 
barren helyét Buerens tölti-be, ki máj. ‘iákén  3000 
gyaloggal és 300 lovassal Sarragossába érkezett.

Parisba máj 31 kén e’ tudósítások érkeztek: 
Bayonneból máj. 30káról. A’ carlista tábor máj. 
27kén Huescából Barbastro felé indult; a’ christi- 
nók pedig Huescáha érkeztek. Perpignanból máj. 
30káról. Egy carlista tiszt máj. 29kén a1 Paiannál 
álló franczia őrkatonákhoz közeledett ’s a’ spanyol 
földről átkiáltá, hogy 26 navarrai zászlóally és 2000 
lovas, Conque de Tremp mellett a’ királynénak 
1000 lovas és gyalog katonáját ’s egy ágyú telepét 
elfogta, és hogy a’ carlisták Bennavarrét és Mon- 
taguanát bevették. E’ hirnek még valósulásra van 
szüksége.

Cataloniában a’ carlista seregek főparancsno
ka , el Royo, Bergát és Cardonát ostromolja. Sol- 
sor.át, miután Meer báró seregével kitakarodott 
belőle, máj. 6kán ismét elfoglalták a’ carlisták, ’s 
a’ junta itt tartja ülését.

Az alig. Zeitung madridi levelezője máj. 19 ’s 
21 kén ezeket írja: A’ tegnapelőtti cortes-ülésben 
felolvasó a’ ministeri elnök a' bayonnei spanyol con- 
sulnak Renteira, Astigarraga, és Ernani bevételé
ről tudósító levelét, remélvén hogy ez majd nagy 
lelkesedést fog ébreszteni; pedig igen kellemetlen 
benyomást tőn , mert itt azt hiszik, hogy a’ carlis
ták az említett helyeket oda hagyván , majd hirte
len az Ebro felé fordulnak, ’s a’ fővárost rémülés
be hozzák, mitől a’ ministerium is ta rt, ’s ezért az 
északi sereg állásáról semmi bizonyost nem bocsát 
közre. Vittoriából máj. I4kén 16 zászlóally 9 sza
zad és 2 ágyutelep Villareal és Arlaban fele Sali- 
nasig nyomult, de czélját, Onyatét, nem igen ér- 
hette-el, mert ismét visszatért Vittoriába, máj. 16- 
kán pedig Penyacerrada és Logronyo felé indult, 
a’ carlistáknak az Ebrón átmeneteiét gátolandó 
Oraa generál munkálatiról semmit sem hallani, mert 
ó nem küld a’ kormánynak tudósításokat; annyi 
azonban bizonyos,*hogy Cantavieját 1000 carlista 
érzi, mindennel jól ellátva. Murciában VII. Fer
dinand bronz szobrát Összelőnék, ’s fejét az utcza- 
kon hengergették. Carthagenában a’ pórnép meg 
akarta gyilkolni a’ Villarobledónál elfogott carlis- 
tákat. Fontán úrnak azon indítványát, hogy Men- 
dizabal úr a’ szavazott bizodalom használatáról szá
mot adjon, négy napi heves vitatás után a’ máj. 19- 
ki ülésben 1(8 szózattal elfogadta a’ cortes. Men- 
dizabal úrnak ez leggyalázatosabb leveretése ; mert 
n»ha ő az indítványban megegyezett, még is azt 
állttá, hogy a’ bizodalomról már számot adott; a’

cortesnek a’ számadás eránti határozata által pedig 
hazugságban hagyatik. Osca követ biztosságot ja- 
vasla kinevezni, melly az új cortes összegyűléséig 
együtt maradna; e’ javaslat félrevettetvén, az al- 
kotvány vitatása elvégzettnek nyilatkoztatott. Osca 
úr ezután ismét azt hozta indítványba, hogy a’ je
len cortes addig el ne oszlassák, míg a' másik össze 
nem gyűl.

Madridi máj. 20ki levél szerint (a’ Journal des 
Débatsban) Calatrava úr a’ cortes máj. I8ki titkos 
ülésében máj. 5ki hivatalos leveleket terjesztett-elő 
a’ párisi spanyol követtől Campuzano úrtól, ki azt 
állítja, hogy a’ franczia kormány megesküdt ellen
sége Spanyolország szabadelmü ügyének, a’ négyes 
szövetséget kigúnyolja, ’s ebből folyó kötelességeit 
teljesíteni nem akarja, ha a’ mostani politikai rend
szer Spanyolországban tovább is fenáll, úgy Lajos 
Filep inkább fog D. Carloshoz szítani, mint az au
gustusi la granjai bajnokokhoz; Spanyolországban 
csak estatuto féle rendszert szeretne látni, ’s csak 
akkor uyugszik-meg, ha olly férfi lép kormányra, 
ki e’ rendszert visszahozni képes leend ; az északi 
hatalmak nyilván pártolják D.Carlost, ’selhatároz- 
vák rettentő hadsereget kiildeni-át a’ Rajnán, ha a’ 
három színű zászló a’ Pyrenäusokon túl kiterülne. 
Mindez igen nagy pezsgé-.be hozá a’ gyűlést, melly 
legmagasb fokra hágott, midőn Calatrava úr így nyi- 
latkozék:, „Bizonyossá tehetem a’ cortest, hogy a’ 
spanyol szabadság nem fog elenyészni, és hogy a’ tui- 
leriák kabinetje eiébb megszűnik létezni, mint a’ 
franczia kormánynak e’jegyzékben jelelt kívánságai 
teljesednének.“ Némelly heves követek, nevezete
sen Buriel, személyes sértésekkel illették Lajos 
Fiiepet; egyik pedig felkiálta, hogy Francziaor- 
szágnak háborút kell üzenni. A’ háborúból azonban 
semmi sem leend, hanem inkább Campuzano úr hí- 
vatik-vissza, ’s helyette Onis úr van, mint mond
ják , kijelelve. E’ szavalások viszhangra egyébiránt 
nem találnak, ’s czéljok csak az, hogy a’ mérsék
leti párt fér fiai kedvetlenségbe hozassanak.

A’ madridi Gaceta egyenesen ’s minden tekin
tetben hazugoknak állítja ezen állítólag Campuzano 
úrtól jö tt tudósításokat, 's az oppositiót vádolja a’ 
dolgok elforgatásával, melly így a’ hon legszentebb 
érdekeit koczkára teszi. A’ Journal des Débats ha
tározottabb megczáfolását kívánná a’ Campuzano úr 
közleményeiről szárnyalt híreknek. Azt, úgy mond, 
senki sem hihette, hogy Francziaország elállana 
Spanyolország ügyétől, ha Calatrava úr a’ minis- 
teriumban marad; czáfolhatlan tettek mutatják, 
hogy a’ franczia kormánynak illy szándéka soha 
sem volt.

Kiadja K u l t s á r  A. —  Szerkezted G á lv á c s y .  Zöldkertutcza ( Ä o i l l6 rtcf)cr:(S)rt(fe) 4 9 8  SZ. 
N yom tatja  T r a t t n e r - K á r o l y i  U rak’ utezá ja  6 i 2  szám  a la tt.
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Altnézése a’ folyó észt. áprilisi időjárásnak.
(A’ budai k. csillagvizsgáló intézet’ időjárási napkönyve szerint.)

magossága a' Iéginérőnek a’ hévinérőnek

legnagyobb . . . 27 h. 4v. ,753 (26káo) 16° ,0 (30kán)
közép . . . . 27. 1 ,928 8 , 114
legkissebb . . . 2 G. 9 ,444 (I2kén) — 0 'S00©

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban : ?T- ,309; a’ mérsékletben : 16° ,0.
A* légmérő' alacsony á llá sa , gyakori és szembetűnő ugrásokkal; az atmosphacra? csekély 
melegsége még pedig tartósan ; igen sok köd  és gőzök ; nem sokkal kevesebb szeles napok 
és több z iva ta r  ntint az egész múlt esztendei nyár’ lefolyta alatt: ezen néhány szavak ma
gokban foglalják az idei április hó’ időjárásának egész bélyegét, mit még inkább láthatni e’ 
következő pontos előadásából az időjárási egyes jeleneteknek: egészen derü lt a z  ég egy na- 
pon sem v a la ; egészen borúit vo lt 3 n a p ; eső ese tt 9 , hó 2 napon; köd  és gőzök  19 
napon szemléltettek; zápor vala 7s z e r ;  szé lvész  eg ysze r , és kemény szél fú t t  13 napon. 
Uralkodó szelek  voltak az é sza k i , déli és d é ln yu g a ti; ’s leggyakoribb az északi.

Dr A lbert Ferencz s. k. 
csillagvizsgáló-segéd.

Figyelmeztetés
a’ f

HAZAI '§ K Ü L F Ö L D I T U D Ó SÍT Á SO K
i r á n t .

1 8 3 7  első felének végével tisztelettel szólítjuk-fel minden rendu Pártfogóinkat ’s általánosan 
a’ testvér két hazai magyar olvasó Közönséget, hogy a’ közeledő Sádik félévre, melly julius’ ls ö -  
jével beálland, e1 -nemzeti újság’ további járatása iránt rendeléseiket postán, vagy egyenest hoz
zánk küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. íg y  mi is korán megtehetjük 
előkészületinket, felmentetünk a’ felesleges példányok’ nyomtatási költségétől, ’s Olvasóink közül 
kinek kinek teljes számú példánnyal szolgálhatunk. Hogy a’ borítékok hibátlanul nyomattassa- 
nak, a1 czímzeteket olvasható írásban vagy nyomtatottan kiigazítva kérjük küldetni.

Politikai lapjaink ezután is 4edr. Hasznos Mulatságink pedig 8 adr. hetenként kétszer 
szerdán és szombaton fognak megjelenni. Betűink, mellyeknél olvashatóbbakat már nem is kí
vánhatni, a’ jövő félévben ismét új öntetnek lesznek. A ’ mi testvér lapjaink belső tartalmát ille
ti : legyen szabad most is hivatkoznunk többször jelentett szerkesztési fő törekvésünkre$ melly 
nem egyébb, mint a’ világ legfrisebb történetei közűi szemelt kivonatban gyorsan közleni mind 
azt, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy mesterség! 
\stb. tekintetben új, hasznos, érdekes és tanuságos. Midőn e’ részben a’ külföld Nemzeteire for
dítjuk figyelmünket, legkedvesb gondunk egyszersmind a’ két testvér Haza’ erkölcsi ’s polgári 
jóllétét tárgy azó intézetekről minden szükségeseket hitelesen közleni, gyúlasztani a’ Király ’s 
Haza’ szeretetét, ébreszteni a’ józan N em zetiséget, ’s így felelni -  meg folyvást az Olvasók’ 's 
idő' kívánatinak. „Hirdetésink“ mindenféle jelentéseket, híradásokat ’s figyelmeztetéseket ’stb. igea 
mérsékleti díjért elfogadnak ’s tüstént köziének.

A Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdetéseié felévi ára P es-  
t n és Budán boríték néíkűl házhoz küldve 85 borítékban 9 5 postán pedig 10 v.forint, ’Véli« 
példány 4  forinttal drágább. Csekélyebb árt már félévenként a’ mellékleteken kívül száz ívnél 
t ibbre terjedő hírlapokért kívánni sem lehet. Azon L ez. Olvasók, kik újság-járatási helyüket

Bittó félesztendő. 183 7.
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oily kor változtatni szokták, zavar - elhárítás ős az unalmas késedelem kikerülése végett méltóz- 
tassanak új ságh ivat a 1 u n k n ál előfizetni. Levelet vagy egyébb küldeményt biztos alkalommal, vagy 
bérmentesen kérünk hozzánk utasíttatni. — A ’ cs. kir. postahivataloknak ’s levelezőinknek szo
kott ajándék példányinkkal ezután is szíves örömmel szolgálunk $ e’ nemzeti újság-intézet gyá- 
molítására hazafi fáradozásukat viszont teljes bizodalommal kérve-ki.

Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kult sár Istvánné zöldkertutczai 4 9 8  szám alatti házá
ban 5 egyebütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837  júniusában.

«’ N em ze ti Ú jság' h ivatala ,

|7 ^  F i g y e l m e z t e t é s .
AVözelgetvén a' második fél év a' Szem lélő  ’/  lite ra tú ra i lapoknak  .folytatását ezennel je
lentem , ugyan azon feltételek alatt a1 mint eddig, t. i. félévi előfizetés 4 f pengőben, postán 
borítékkal együtt. Azonban mivel minden hazafiság mellett sem lehet annyi áldozatokat hozni, 
hogy a’ kiadó tetemes károkat szenvedjen , azt határoztam hogy csak azon esetben adandóm 
lapjaimat ha költségeim fedezvék, annakokáéri lapjaimnak minden eddigi pártfogóit, vagy kik 
jövendőben pártfogói kívánnának lenni, arra kérem, méltóztassanak becses neveiket az előfize
tési díjjal együtt az illető postahivataloknál jun végéig letenni, hogy így az érkezendő tudósí
tásokból az előfizetők’ száma tudtomra esaén, a‘ folyóirat' folytatása iránt szükséges rendele
tek tétessenek. Ha költségeim még nem tem ek, lapjaimat megszüntetem és azon esetre, az 
előfizetési díjt mindenki a’ hol azt lefizette, felveenoheti, azért a’ bel) beli cs. kir. fő postahi
vatal pénzt nem , de a’ neveket kívánja mennél elébb bekűldetni. — Szükséges és hasznos 
e a’ hazára nézve hogy felső Magyarországban folyóírás legyen, azt az olvasó közönség’ bélá- 
táaára bízom. Megtartóztatom magam szinte minden ajánlatoktól és meghívásoktól is, mert bár 
mely sok beszédnek az lenne a’ vége, hogy mennél számosabban kegyeskedjenek intézetemet 
elősegélni Kassán, Május I6kán 1837. Kovacsóczy M ihály. (3)

^  A T H E N A E U M
tudományok' és szépmüvészetek' tára.

(Megjelenik minden csötörtökön és vasárnap.)

F I G Y E L M E Z Ó
az egyetemes Ifteratura’ köréiben.

(Megjelenik minden kedden.)

Minden tudományok, művészetek' *s az egyetemes litrratura* körére kiterjeszledő fo
lyóiratunk, folyó év’ második felében is foly tntrnttii fog az eddigi szellemben és formában.

Félévi ára a’ kettőnek, noha ^ 8  — S O  ÍV imperial - negyedrétben , szép, tömött és 
könnyű olvasatit nyomtatással, csinos papiroson; h e l y b e n  kihordással vagy könyvárosi utón 
havonként szállítva csinos borítékban, 5 f. c. p ; p o s tá n  5 f. 48 kr. c.p Velin példány 2 fo
rinttal drágább. Helybeliek félévenként is válthatnak példányt. Előfizethetni a’ kiadó-hivatalban 
P e s t e n  kalap - utczában gr. Festetics - házban 376 szám alatt !ső emel Pesten kívül minden 
kir. postahivatalnál, mellyeknek köszönetül minden 8. példánnyal kedveskedünk: végre könyv
árusoknál is ,  ha ki havonként kívánná járatni, Becsben az előfizetést elfogadja Bark assy linru 
udvari ágens u r ,  a’ helső városban, biiobelgasse, S66. sz.

Kérjük pedig a’ tisztelt közönséget, ne terheltemének rendeléseiket minél elébb meg
tenni, hogy a’ küldözésben semmiféle hatramaradás vagy késedelem ne támadjon; egy úttal 
még vagy a' már meglevő ujságboriték’, vagy a’ hibátlanul és oivashatólag írt czimzef bekül
dését várjuk.
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Első félévi, nyomtató-papirosu példányunk teljes már nem lévén, csak velin kia
dással szolgálhatunk ( 7  fo r .) ; második évnegyedi teljes példány, ellenben, van 
még néhány, ’s díja 2 for.

Az Athenaeum ’s Figyelmező’ szerkesztősége
l)r  Sc ft edel. Vörösmarty. Bajza. (4)

(1) Hirdetmény. Néhai méiióságo.
Zsadány i és Török Sz. Miklósi Almásy Sale- 
sitis Ferencz királyi kamarás ur massájához 
ta rto zó , ’s ts ns H eves, Nógrád és Zemplén 
vármegyékben fekvő , következő jószágók 
úgym int:

Ts ns Heves vármegyében Gyöngyös me
zővárosában —  a* benei pusztában -— G. oro- 
izi helységben — G. Tarjány helységében lé
vő birtokok, Fajzathi egész puszta egy órányi 
távolságra Gyöngyös városától. — Ugyan ts 
Heves vármegyében Nagy-Rhéde helységének 
egy negyed része. Ide kapcsoltaik  ts Nógrád 
vármegyében fekvő Szántho helységének ^ ré
sze. — Ugyan ts.ns Heves vármegyében túl a' 
T iszán , Szolnoktól négy órányi távolságra a* 
Körös vize partján gyalui pusztának egész ha
son fele része.

Ts ns Zemplén vármegyében fekvő Ga- 
rany és Kató helységeinek, Bodzás-Ujlak vá
rosának egy egy harmad része, minden hozzá 
tartozó haszonvételekkel.

Mind ezen jószágok illy módon szaka
szonként most folyó 1837dik esztendei Szent 
Mihály napjától fogva egymást követő 6 esz
tendőre haszonbérbe ki fognak adatni a* jövő 
julius hónap lOkén szab. kir. Pest városában, 
reggeli 9 órakor Trattner-Károlyi házban Hor
váth Józsei fiscal is ur szállásán nyilvános ár
verés utján. M ellyre tehát a’ kibérleni kí
vánók a* megirtt helyen és időben magokat 
illő bánatpénzzel ellátva megjelenni ezzel hi
vatalosok, ’s a’ kinek tetszik addig is a' szer
ződési pontokat és jószágok állományait vagy 
gyöngyösön Egyed Im re , vagy Pesten Hor
váth József farniliai fiseális u raknál, úgy Ga- 
ranyban a’ gr. Almásy Alajos ur tisztségénél 
meg lehet tekinteni; megjegyezvén, hogy ezen 
jószágok li tszonbérlésében még a’ zár alatti 
javak hitelezői is részesülhetnek. £3)

(1) Hirdetmény. k^y.s alapit-
rányi uradalmak Hellyel kerületi kormányzó 
livatala közhírré teszi, hogy folyó é\ i június 
ISkán a’ kormány zó hivatali irószobában reg
geli 10 órakor tartandó árverés u tjá n , a1 sél- 
yei komp* jöv cdelrue ismét bárom egymásután,

úgymint foly ó észt. november ltő l egész 1840. 
October 3 ld ik  következő esztendőre haszon
bérbe fog kiadódni, — Tovább a’ k itett he
lyen , napon ’s órán

5 f pozsonyi mérő tisztabuza 
193 —  — félbuza

6 4 2 | — — rozs
768^- — — árpa
123| —  — zab

és 24 pozsonyi mérő kukoricza a’ leg
többet ígérőnek, hanem felsőbb helybehagyás- 
nak elvárása kötelessége mellett el fognak adat
ni. — A’ bérleni ’s venni szándékozók tehát 
feljebb kitett hely re, napra ’s órára aránylagi 
bánatpénzzel ellátva ezennel hivatalosok. (3 )

(2) Schweiczi marha - árverés.
Méltóságos gróf Hunyady József ürményi ura
dalom gazdasági hivatala közhírül ad ja, hogy 
folyó észt. június 23kán reggeli 9 órakor mező* 
keszi pusztán ts Nyitra vármegyében közel Ur- 
ményhez 50 darab fejős-tehén és üsző, mellyek 
közül 25 barna, valamint is vörös és vörös-tar
ka schweiczi, 25 pedig fehér magyar tehenek
től , és merztáli bikáktól szárm aztak, azután 
12 darab 1 és 2 esztendős vörös és vörös-tar- 
ka bikák a’ legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés 
mellett el-fognak adatni. (4)

(2) Semmisített kötelezvény.
Azon 1837dik évi április 30kán Túr mezővá
rosában a’ pesti mészáros m esterek Brem  Fe- 
rencz  és M olnár Jó zse j  által 6050 váltó fo
rintról Ebereingevürcz  zsidónak adott, ez ál
tal pedig 1837(1 iki május 5kén alsó-vereczkei 
zsidó M eudt l/eilpzinnek  átengedett, folyó évi 
június 4kén fizetendő kötelezvény, melly Mun
kácson elveszett; miután az illető adósok ezen 
adósságot lefizették, törvényesen megsemmi- 
sittetik. Melly megsemmisítés ezennel köz tu
domásul té te tik , szabod kir. Pest városában 
1837dik évi junius 7kén tartato tt Törvényszé
ki ülésből. (3 )

(3) Uradalom haszonbérbe adása.
Tettes ns Bars vármegyében kebelezett Aranyos- 
Maróti uradalom, a’ mellyhez Aranyos - Marót 
mezőváros, Hizcr, Kelecsény, Csarád, Szent
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Márton,Hecze,Nagy-Kozmái,Kis-Kozmál,VeIsics 
helységek és Olihó puszta tartozók, egészen, 
vagy két darabban 1837dik esztendei augustus 
29dik napján, reggeli 9 órakor Aranyos Marót 
mezóvárosban lévő uraság kastélyjában tartandó 
árverés utján a’ legtöbbet ígérőnek 1838dik esz
tendei januarius lső napjától kezdve 3 vagy több 
egymásutáni évre haszonbérbe fog adatni. Az 
uradalom öszveirását, és az árverési feltételeket, 
a’ fent kitett Aranyos Maróti mezőváros uraság 
kastélyjában lévő házi gondviselőnél átnézhető^ 
—  A’ bérleni szándékozók 5200 pengő fortnyí 
bánatpénzzel ellátva a’ kitett határnapra és hely
re ezennel meghivatnak. (3)

(3) Hirdetés. A’ p e s t i  királyi ma
gyar Egyetemhez tartozó Duna Földvári urada
lom részéről közhírré té te tik : hogy folyó esz
tendő juliús hónapnak 3dik napján ugyan Föld
váron lévő az uradalmi irószobában szokott reg
geli órákban tartandó árverés által, az épület 
fa-kereskedési jog a’ Duna partján a1 legtöbbet 
ígérőknek folyó esztendő november hónapnak 
első napjától kezdve 3 egymásután következő 
esztendőre által fog adatni. Azok tehát, a' kik 
ezen árverésben részesülni kívánnak, elegendő 
bánatpénzzel ellátva hivatalosok. Költ D, Föld- 
váro tt, május 31kén 1837. (3)

(3) Haszonbérlési "hirdetmény.
A’ Sellyéi alapítványi uradalmak kerületbeli kor* 
inán}'zó-hivatala közhírré téteti, hogy folyó évi 
junius 28kán a’ kormányzó - hivatal irószobájá- 
ban délelőtti 10 órakor tartandó nyilvános árve
rés utján utóbb kitett korcsmák folyó évi augus
tus Isőjétól hat egymásután egész 1843dik július 
3 lkig  következő esztendőre haszonbérbe fognak 
adatni, úgymint:

Séllye mezővárosban a’ nagy vendégfogadó 
lakással, két vendégszobával, istállókkal, pin- 
czékkel, pajtával, és 1 sessiónyi szabados föl
dekkel.

Vág - Királyfán a’ vendégfogadó lakással, 
egy vendégszobával, istállóval, piriczével, paj
tával, és |  sessiónyi szabados földekkel, és

Hosszúfalun a’ korcsma lakással, pinezé- 
vel, istállóval, és |  sessiónyi szabados földi kkel.

Minden bérleni kívánók arányos bánatpénz
zel ellátva, a’ meghatározott helyre, napra ’s 
órára hivatalosok. (3)

(3) Hirdetmény. Tekintetes T<dna 
rm gy-ben helyhez!étéit Duna-Fö! Ivár mező
városában özvegy K ú t  in s  k i n ő  tömrgit ille

tő ház, melly hozzá tartozó tágas u d v a rra l, 
k e r tte l, és a* tím ár mesterség folytatásához 
mindenféle szükséges alkalmatosságokkal el
látva , a’ nagy utczán az országút mentében 
helyheztetve ésjó materialékbú! építve vagyon, 
árverés á lta l, melly folyó e. junius hónapnak 
26dik napján a’ hely színén, olly hozzáadás
sal tarta tn i fog, hogy ezen házat az izraeli
táknak is megvenni szabad lészen, a’ legtöb
bet ígérőnek el fog adatni. Ezen árveréshez 
tehát minden venni szándékozók hivatalosok. 
K öltFöldváron, jun.hónapnak Isőnapjáu 1S37.

Bahas Károly ,
uradalmi számtartó mint Exequens. (3)

(3j Csődület (concursus) sebé
szi hivatalra. Tettes Ilont!, vármegye’ báli 
járási sebészi hivatalára, mellyel 150 pengő fo
rin t, két ló-tartás, 12 öl fa, és szabad szállás 
van egybekapcsolva, f. észt. September 4re csődü
let (concursus) hirdettetik , a' mikor I. Ságlion 
a’ közgyűlésen fog a’ rendszerinti sebész meg
választatni, kinek I. Pásztón lészen lakása, Esz
tergámtól cs I. Sághtól egyenlő távolságra, ma- 
g) tr lakosok között. (3)

(3) Haszonfoérlési-hirdetmény.
Szabad Szentes városa határában fekvő böidi- 
rév  és kurczai hidvámok, folyó észt. július lső 
napján a* többet ígérőnek 3 egymást követő év
re haszonbérbe fognak adatni, a1 törvények’ 
értelmében, —* ezen árendahoz nem járulhatok 
haszonbéreket azokkal egyezóleg kezezni köte
le z te le k , A' válalkozók szükséges bánatpéne- 
zel elváratnak, a’ feltételek a’ város főbirájá- 
nál megláthatok. (3)

(2) Hirdetmény. Veszprémben folyó 
1837dik esztendei julius I2kén válogatott tiszta 
minémüségü 1811, 1822, 1827, 1830 és 183& 
észt. somlai ’s badacsonyi uraság termési 300 
akó ó-borok hordónként , hordó nélkül királyi 
Tanácsnok Rohonczy János urnák tulajdon há
zánál a’ többet ígérőknek árverés utján el fog
nak adatni. (3 )
Pénzfolyamat: Rács, jun. lükén: 5 petes sfatusköteiea.

4 pcíes lOO-i; 3 petes 76f ; 1834diki statrw 
köles. 5 7 5 |;  2 |  pctesbécsvárosi bankóköt. 66; bánié- 
részvény 1378*. -

Gabonaár: Pesten, jun. 13kán, váííógmnsban : liszt» - 
búza 93 j—73^; kétszeres 6 6 4 — 60; rozs *8 ár
pa 454—40; zab 30—264: kukoricza 734—60

U unuvizá lla t: in». Ilkán: l t (  U" 6/y/ — 12k* n: 1&' 
go &n u ú n :  ÍO* 6" V “ — Hkéa: S “
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T U D Ó S Í T Á S O K .
4 9 . szám . P e s t e n  szom baton Szén tivá vilié’ l ¥ k é n  1 § 3 T
Magyarország és Erdély (kinevezések ; a’ fens. Nádor Becsbe utazott; (Jrquhart úr Pesten; Gróf Széchenyinek Pest vniegye Kendéihez 
intézett felszólítása; ni. tudós társasági jelentés; magyar borismertető egyesület’ közleménye; Jurota György meghal; gyászhir Debrc- 
czenból; erdélyi hírek; ’sat.) Nagybritannia (Victoria hgaszszony ünnepélyei; törvényszéki eset; Pitt-klub’ ünnepe; monomania; ’sat.J 
Francziaország (érdekes részletek Helena hgasszonyról; Laff'itte ’s a’ k. udvar; Orleans hgné bemenete Parisba; ’sat.J Olaszország. 
Sveczia. Németország. Portugallia (a’ királyné hat hónapi terhes; ’sat.J Spanyolország (cortes-ülések ; a’ nemzeti őrség lefegyverzese Bar

celonában; telegrafi üzenetek a’ had színhelyéről; ’sat.J Amerika.

M A G Y A R O RSZÁ G  és ER D ÉL Y .

B u d a . Cs. k. Főherczeg Nádor Ő Fensége 
István főhggel együtt jun. 13kán reggeli 8 órakor 
Alcsuthon keresztül Becsbe utazott-el.

A' m k. Helytartóság Oberdorf Mihályt, adó- 
osztályi számvevő hivatal lajstromzóját ’s kiadóját 
számtanácsnokká; ’s Trübsvetter Péter, számvevő- 
tisztet lajstromzóvá ’s kiadóvá; alapítvány-szám
vevő osztálynál pedig, Venturini Flórián ingros- 
sistát számvevő tisztté; Auernik Máté járulnokot 
ingrossistává; ’s Janke András díjtalan gyakorno
kot járuInokká nevezé.

N. Szeben jun. 6kán. Ezen jun. 2dik napján 
tartott országos ülésben folytattatott a’ homagiale 
instrumentumnak a’ Rendek által megkezdve volt 
aláírása és megpecsétlése, melly mivel a’ rendes 
idő alatt bé nem végeztethetett, ugyan ezen nap 
délután is folytattatott és bé is végeztetett. — Jun. 
3ílik napján országos gyűlés nem tartatott. — Jun. 
5dik és Cdikán tartatott 23dik és 24dik országos 
üléseken, a’ Rendek által a’ 2ldik ülésen közirat
ra (ylictaturára) ki kért homagiale instrumentum 
mellett felkiildendő comitiva repraesentatio és lai- 
strom tárgyában készített felírás iránt folytatták a’ 
RR. magok tanácskozásaikat. — A’ most érintett 
23dik országos ülésen pedig a’ homagiale instru
mentumnak annak idejében törvény czikkelyek so
rába béiktatása iránt is végzés tétetett.

Pest jelesb külföldi vendégei között szemlélők 
közeíébb a’ konstantjnápoli angol követség’ litok- 
nokát Urquhart urat, ki London felé kezdett útjá
ban Pesten utazolt-keresztűl ’s itt a’ casinot és más 
nevezetességeket meglátogatott Urquhart urat es- 
mérni fogják olvasóink „H . ’s K. Tudósításink“ 
25 ’s több számaiból; mcllyekben említés tétetik 
a’ közötte és Ponsonby lord követ között történt 
súrlódásokról, valamint azon mély belátásról és 
ismeretekről is, mellyekkel a’ nevezett követségi 
tjtoknok kelet ügyeiben ’s viszonyaiban bír, ’smel- 
lyek őt keleten majd kerülhetíenné teszik. Van 
vele egy követségi segéd is. Inasa született török, 
ki urához ritka hűséggel viseltetik.
Első Feleselendő..

A’ m. t. t. május’ 29d. tartott kisgyűlésében
I. A’ két magyar hazára és hozzá tartozó részek
re kiterjedő bibliographiai levelezéseit intézte-el.
II. Az Évkönyvekbe menendő academiai történe
tek olvasása folyt. III. Döbrentei Gábor r. tag mint 
a’ régi m. nyelvemlékek’ szerkesztője bemutatta a1 
sajó-szentpéteriek’ borai eladása felől állítólag 1403- 
ban költ eredeti iromány’ másolatát Jászay Pál lev. 
tagtól, ’s az a’ közlő és lemásoló észrevételeivel 
együtt a’ régi m. nyelvemlékek közé felvétetett. 
IV. A’ könyvtár’ számára Jónás József pécsi prof. 
báró Szepessy Ignácz püspök által kiadott O szö
vetség’ I. és IV. köteteit beküldte; Schuster János 
prof. és rendes tag pedig a’ maga feliig) elése alatt 
1830—36ig megjelent gyógyszeresi értekezéseket 
terjesztette-elő két kötetben.

M a g y a r  B o r i s m e r te tő - E g y e s ü I e t .  Az 
Egyesület, midőn 1836. évi mart. hónapban ala
kult (de fennállása éveit csak május ltől határozta 
számítalni) 76 tagból állott 83 részvénnyel; — 
1837. évi mar«, hónap 17kén 14 , — jun. Okén 
tartott közgyűlésben pedig 9 új tag véíetett-fel, 's 
így máig az Egyesület 99 tagot számlál 106 rész
vénnyel és két tiszteleti taggal.

Ezek közűi a’ lefolyt egyesületi évben t. i. az 
1836ki május S8kán történt első szállításiul, jun. 
lkéig 1837ben csak 42en küldöttek különféle bo
rokat az egyesületi pinezébe, és ugyan a’ specifi- 
cus összeírás szerint 40,909 palaczk fejér, — 
7029 palaczk veres, és 7,1‘28 palaczk csemege bo
rokat, és így summásan 55,066. Ezekből a fenn- 
kitett napig 27039 palaczk fejér, 4197 palaczk ve^ 
rés, és 2750 palaczk csemege és így összesen 33,9S6 
palaczk adatott-el.

Ámbár máig még semmi bizonyos resultatuiuot 
sem lehet az ezentuli eladásról felállítni: a’ válla
latnak rendes é< az alapszabályok szerinti folytatá
sa mellett azonban a’jövendőtől legjobbat reményl- 
hetni, ha az intézet a’ külfölddel is megismertet
v én , az onnan várha ó megrendeléseket kielégíti,, 
’s főleg , ha annak tagjai elég álhatatossággal bi- 
randanak, ezen, minit minden új vállalatban okvé— 
tétlenül csak későbben kifejlődő nehézségeken gy.Q*-



tóflélmeskednl. Ezen oíly kívánatos ezeT elérése 
tekintetéből tehát

1- ször. Ezen intézet’ létezését a’ be l’s külföld
del tudatni kell, mire nézve az utolsó közgyűlés
ben Pesten helyben egy kirekcsztőleg az Egyesü
let borait áruló hely szerzése, ’s az intézet’ felállá
sának külföldi újságokban az Egyesület’ neve alatt 
kihirdetése határoztatott. —  Szükséges

2- szor a’ jövendőre nagyobb és nevezetesebb 
mennyiségű borról gondoskodni, úgy hogy az ár
jegyzékben előszámlált bor vagy mindig elegendő 
mennyiségű palaczkokkal a’ pinczében találtató lé
gyen , vagy minden előforduló kívánat alkalmával 
tüstént kiállítassák. Ugyanis az Egyesület’ pinczé- 
jébe küldendő borok’ könnyítésére, ’s az előfordul
ható akadályok, mint nevezetesen: a’ közösülési 
h iány , a’ rósz u tak , az idő változása, az üvegek
ben szállítás általi nevezetes teher, ’s más e’ félék 
elhárítása tekintetéből Pesten egy pincze-bérlés ha
tároztatott , hova a’ már eddig 24 aláíró részvénye
sek boraikat hordókban beküldvén, egy felfogadan
dó kádár által palaczkokra lehuzattathassák ’s az 
Egyesület’ pinczéjében kezeltethessék; reményIhető, 
hogy még több aláiró találkozand, kinek érdekei 
ezt szinte megkívánják, úgy hogy az augustusi pesti 
vásárkor tartandó közgyűlésig ez is létre fog kapni.

Végre miután a’ mostani közgyűlés határoza
tánál fogva minden pesti vásárkor új tagok’ vá
lasztására közgyűlés fog tartatni; kéretnek ez ed
digi részvényes urak, hogyolly tagokat igyekezze
nek szerezni, kiknek boraik jó mineműségekkel, 
maguk pedig elegendő állhatatossággal bírjanak. —

Költ Pesten, 1837. évi jun. Okén tartott Ma
gyar Borismertető-Egyesület’ közgyűléséből.

Szekrényessy József s. k. 
jegyző.

P e s t  megye f. h. 6kán kezdett ’s folytatva 
tartott közgyűlésén olvastaték-fel Széchenyi István 
gróf levele, mellyben Budapesten leendő gőzma
lom-építési tervének minélelőbb *s biztosabban esz- 
közölhetése tekintetéből, a’ ns megye’ t. Karait ’s 
Rlleit egy választmány kinevezésére kérte-fel, melly 
a’ liszt-árszabásnak viszonyilag leendő arányusítását 
kidolgozza, ’s azt a’ megyének helybenhagyás vé
gett előterjessze.

P e s t  városa magyar ajkú evang. közönsége 
f. h. lOkén tartott gyűlésében tiszt. Székács József 
nfat, m- tud. társ. lev. tagot, választó 74 szótöbb
séggel egyházi szónokául.

D e b r e c z e n b ő l .  Főtiszt. Sipos József ú r , 
ä’ n. váradi székes egyház kisprépostja és kanonok- 
ja , ’s debreczeni plébános e" folyó hó őkén, éle
tének múlt decemb. 3kán kezdett 43dik évében, 
tüdővészben a’ legcsendesebb halállal kimúlt. Te

temei ugyanezen hó 7kén fótiszteJetá Delinge* Já
nos úr vezérlete alatt takarítattak-el, a’ debreczeni 
cath. templom sírboltjába.

Múlt május 30kán elhunyt ns Jurota György 
ú r , Sz. Benedek szerzetbeli pap ’s professor életé
nek 48dik esztendejében, Győr városában, hová 
Pannon-hegyről egészsége javítása tekintetéből jött 
vala. Sajnálják mindenek, kik esmerték a’ jeles 
férfit; ki elébb alsóbb oskolákat tanított; majd az 
erkölcsi theologia’ professora, ezután pedig 4 esz
tendeig Deákiban buzgó lelkész, végre ismét Pan- 
nonhegyen az ó és új testam. sz. írásnak és szent 
nyelveknek professora vala. Május 31 kén nagyon 
tiszt. Kutsera Marián úr végzé az elhunyt temeté
si szertartását, mellyen szép számú sokaság jeient- 
meg. Béke hamvainak!

N A G Y  B RITA N N IA .
Kent hgné ’s Victoria hgasszony Angliának 

még nem látott részeibe szándékoznak utazni. A’ 
Spectator szerint a’ hgasszony születés-napján a’ 
felírások benyújtásakor egy eset jött közbe, melly, 
mint az említett lap szól, bizonyítja, hogy Ken
sington palotában a’ hideg formaságnál valami jobb 
is lakozik. Attwood parlamenti tag t. i. felolvasván 
a’ birminghami politikai egyesület felírását, ’s ün
nepélyesen megköszönvén a’ hgnének lánya gondos 
nevelését, a’ hgné könyekre fakadt, ’s érzetét csak 
ez egyszerű szavakkal fejezheté-ki: „Büszke nap 
ez rám nézve!“  — A’ True Sun nyílt szívüleg in
ti a’ hgasszonyt, hogy jövendő fontos hivatását szí
vére vegye.

Király 0  Felsége Durham lordot, az orosz ud
varnál tett szolgálatainak megismeréséül, a’ Bath- 
rend nagy keresztjével ajándékozta-meg. — Dr. 
Gilbert Oxfordban eltiitá a’ tanulókat az eretnek
nek hiresztelt Dr. Hampden tanításainak hallgatásá
tól ; de miután Salisbury és Litchfield püspökei 
nehány theologiai jeleiteket, kiknek Dr. Hampden- 
től bizonyítványuk nem volt, papságtól elmozdítot
tak , visszavette a’ tilalmat.

A’ Windsor Expresz maj.^31dikén ezt írja: 
„Orvosi tekintetnél fogva örömmel jelentjük, hogy 
király 0  Felsége tökéletesen gyógyulni kezd. A’ 
királyné egészsége naponként ja v u l, ’s már ismét 
járhat a’ szabad ban.“

A’ Pitts-Club a’ London Taverneben máj. 27- 
kén lakomával ünnepiette e’ nagy tory statusférfi 
születésnapját. Mintegy 90 vendég volt jelen, kö
zöttük Wellington hg. is. Lakoma felett illy áldo
mások üríttettek: „  A’ braunschweigi ház, ’s ez so
ha sem feledje-el, ki és minő elvek által hívatott 
Anglia thrónjára! “  — „a’ protestáns fensúly l (t ét 
„Nagybritannia fejedelmeinek tanácsát mindig Pitt 
elvei lelkesítsék!“  Wellington hg. hév ragaszkodó-



iát nyflvánítá ezen elvekhez, ’& többek között meg
jegyzi : „Pitt külső politikája leginkább összeegyez 
Anglia érdekeivel. E’ politika pedig abban állott, 
hogy a’ béke az egész világgal fentartassék, az 
egyes nemzetek jogai tiszteltessenek, honunk jogai 
eránt szinte tisztelet eázközöltessék, a’ kisebb sta
tusok jogai a19 nagyobbak merészségei ellen, a’gyön
gébbek az erősebbek ellen védelmeztessenek, és 
részrehajlatlanság és haszon nem keresés által min
denek bizodalma megnyeressék.“

, Victoria hgasszony születésnapja nem csak a’ 
fővárosban, hanem az ország minden részeiben 
nagy pompával ünnepeltetett. Liverpoolban egy 448 
tonna terhű gőzhajó bocsátatott tengerre, ’s a’ jö
vendőbeli királyné tiszteletére „Royal Victoria“ név 
adatott neki. A’ király egy 200 guineet érő zongo
rával ajándékozta-meg a' hgasszony t. Egyébiránt 
a’ hgasszony születésnapja nem mulhatott-el a’ thrón« 
hoz való jogának megtámadása nélkül. Este Ken
sington rendőri törvényszéke elibe egy negyven évű, 
nemes külsejű ’s viseletű férfi állítatott, kit egy 
rendőr a’ Kensington-gardenből vezetett-el. A’ be- 
vádlott a’ bírák kérdéseire válaszolá, hogy az ő 
neve John Guelph, ámbár rendesen csak John 
Woodnak hivatik, ’s a’ lOik gyalog ezrednél szol
gál mint kapitány, most pedig Oxford utczában la
k ik ; egyébiránt pedig ő boldogult IV. György ki
rálynak Karolina királynétól Biackheathban szüle
tett fiija, ’s azért kiváná magát elfogatni, hogy ügye 
világosságra hozassák. Máj. 25kén ismét előállíta
tott Wood ú r , ’s magát újra IV. György fijának ál
lttá ; a’ Kensington-palota kertébe azért já r t , úgy 
mond, több Ízben, hogy Victoria hgasszonynak 
hódolatát tegye, ’s különben is az említett palota 
az övé. Miután megígérte, hogy Victoria hgasz- 
szonyt a’ kertbe menetelével többé sérteni nem 
fogja, ’s becsületére vallá, hogy mindig eszén volt, 
és elmebeli baj miatt soha sem orvosoltatok, sza
badon bocsátaték. A’ tudakozódások bizonyítása sze
rint Wood úr mind a’ hadseregnél mind a’ társasá
gokban közönségesen tiszteltetek, elmeháborodásnak 
soha legkisebb nyoma sem látszott rajta , ’s ez 
a’ monomaniának különös esete.

Londonban közelebb egy psychologiai ’s tör
vényi tekintetben igen érdekes eset történt. Máj. 
20kán eskiittszék elfte idéztetett Hammon György, 
arezképfestő, Jame3 Baldwin nevű alakosnak meg
gyilkolásával vádoltatva. A’ vádlott mindent meg
válj , magát még is ártatlannak ismeri. A’ vádló 
kéri őt bűnösnek nyilatkoztatni. A’ bíró tudakozza 
a’ vádlottat, van-e még mondani valója, mire ő 
így szól: „Mylord ’s uraim ! Életemben soha legki
sebb vétségért sem állottam törvényszék elő tt, ’s 
életemet és becsületemet örömmel teszem az urak

kezébe« Most három esztendeje elvesztettem egr 
alig négy évű lánykám at, kedves feleségemnek 
egyetlen zálogát; elvesztettem mondom, nem hal*- 
m ega’ gyerm ek, m intédesannya, karjaim között^ 
hanem elveszett; ellopatott tőlem , pedig szép, jő 
’s e’ világon csak ez volt mindenem ! Csekély bir
tokom hirdetésekre, sikeretlen nyomozásokra köl
töttem. Bútoraimat, festményeimet, mindentelacW 
tam. Három év alatt e’ három királyságnak min
den városát, legkisebb helyét is bejártam, de g y é r  
mekem nyomába sehol sem akadhattam. Ha arca- 
képfestés által hirdetésre pénzt szerzettem , azonnal 
visszajövék Londonba. Apr. 14kén Smithfield vásá
rán egy kötélén tánezoló csoportot találtam. Egy 
gyermek fején állva forgott köröskörül egy alabár- 
don. Annya leikéből kellett egy sugárnak az enyé
met keresztülhatnia, hogy ismét rá ismertem. Igen, 
ez az én gyermekem volt! Annya hozzá futott, ’s 
őt karjai közzé szorította volna; de én az emberre 
rohantam , ’s én gyönge szelíd ember magam sem 
tudom miként, lerántottam őt tarka rongyainál 
fogva, földhöz vágtam— megöltem! Később ugyan 
megbántam , de akkor sajnálám, hogy csak egyszei 
ölhettem-meg.“ Bíró: „Ezek nem keresztyéni ér
zelmek, ámbár természetesek és megfoghatók. Az 
isten és esküdtek hogy bocsáthatnának-meg ön
nek , ha önmaga sem bocsát-meg magának ?“ — 
Vádlott: „Nem tudom minő ítéletet fognak rám 
mondani az esküitek, de azt érzem , hogy az isten 
nekem megbocsátott. Nem tudjátok ti , önmagam 
sem tudtam , azon ember mennyire bántott-meg 
engem. Jó emberek hozzám a’ fogságba hozák a’ 
gyermeket; de ő már nem volt olly szép mint ez
előtt; káromkodni haliám, gonoszságba ’s romlot- 
ságba merülve találám, és engem már nem ismert! 
Nem ismert engem, tudjátok-e mit teszen ez? A’ 
gonosz, gyermekem mosolygását ’s lelkét lopta-el 
tőlem — és én csak egyszer gyilkoltam-meg őt.“  — 
Mélyen megilletődfck az esküitek, sok hallgató 
sírt. A’ jury egy pillanatnyi tanakodás után ártat
lannak nyilatkoztatá a’ vádlottat. Hammont kísér
tetni kellett házáig, különben az asszonyok diada
lommal vitték volna-el.

A’ Spectator nyugtalanító czikkelyt írt a’ ki
rály állapotjáról. ŐFelsége betegségének okát, úgy 
mond, nem adják-elő; de az előbbi király betegsé
gére emlékezve, nem igen remélhetni, hogy IV. 
Vilmos asthmájából felgyógyuljon. A’ M. Post, 
mellynek leghitelesebb tudósításai vannak az ud
vartó l, egyenesen tagadja, hogy a’ király betegsé
ge veszélyes volna ’s mell vízkórság jelei mutatkoz
nának ra jta , sőt mielőbbi meggyógyulását remélli. 
Ugyanezt állítja Galignani Messenger is londoni le
velek után. Máj. 26kán már több barátait clfoga-
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dá a' k irály , 27ke délután pedig a’ kincstár első 
lordja, a’ titkos tanács elnöke, a külső, belső és 
kereskedési ministerekkel ’s admiralság első lordjá
val titkos tanácsot, tartott, mellyben meghatározta
t o k  hogy a’ kabineti parancs, miként britt alatt
valóknak spanyol hadi szolgálatba lépni megenged
tetek, még egy évre megujítassék. E ’ nap a’ ki
rály születése is szokott módon megünnepeltetett. 
Délután udvari gyülekezet volt, mellyben a’ ki
rály képét Cumberland hg. a’ királynéét Augusta 
hgasszony viselte.

A’ Windsor Expresz jun. Íjén jelenti, hogy 
a’ király folyvást gyógyul ’s e’ napokban már az 
ascoti lóversenyt is meg fogja látogathatni.

Éxeterballban, mint a’ M. Herald ír ja , múlt 
hónapban naponként gyűlések tartattak , ’s még 
most is tartatni fognak jótevő czélokra. Az egye
sült királyság lakosai evenként 2—3 millió ft. st- 
get adakoznak jótékonyságra, ’s e’ tekintetben 
Nagybritannia minden európai országokat felülmúl.

F R A N C Z IA O R SZ Á G .
Fontainebleauból máj. 31 kén (a’ Journal des

1)6bats és Temps tudósításai szerint) a’ menyegző
re hívott személyeknek több mint fele visszatért 
Parisba Pahlen gr. orosz követ is váratott Fontai- 
nebleanba, de, mint a’ Journal des Débats meg
jegyzi, köszvény miatt Parisban kellett maradnia. 
(Az ellenző lapok természetesen magy arázatok it 
írnak arról, hogy a’ nagy udvarok követei közűi 
csak Weither báró volt jelen a’ menyegzőn.) A’k. 
família 11 órakor reggelizett 150 személyre terí
tett asztalnál. Az új házasok itt nem valának lát
hatók. 2 órakor nagy séta volt Fontainebleau szép 
erdejében 15 kocsival; az elsőbrn Lajos F ilep , a’ 
belgák királya és Montpensier kg.; a’ másodikban 
a' két király né és a’ nagyhgné; harmadikban Ade
laide asszony, Orleans hgné és Clementina hgasz- 
szony ; negyedikben Orleans hg. és Maria hgasszony 
ültek. A’ királya többi fijai, Nemours, Joinville és 
Aumale hgek a’ kocsi mellett lovagoltak , kikhez 
később Orleans hg. is csatolta magát. Gy akran meg
áldott a’ király7, ’s Orleans hgnének mutogatá a’ fes
tői erdőszakaszokat, figy elmeztetvén őt a’ két agg 
tölgy fára is, mellyck IV. Henrik és Sully nevét 
viselik. Hat órakor ebéd volt 180 személyre terí
tett asztalnál; 8 órakor színjáték. A’ menyasszony 
a’ francziák ’s belgák királynéja között, Talley rand 
hg. legelői ült. Jussuf és Allouard kapitány is meg
jelent spahi formaruhájában „ Valamennyi szem , 
Hgy mond a’ Journal des Débats, az ifjú Orleans 
hgnét kereste, kit megrezzentő szerénysége sem véd
hetett-meg a’ nézők tiszteletteljes kandiságától, ’s 
viseletében méltóságot, arczvonalaiban gyöngéd ki

nyomást, ’s egész lényén kellemet talált mindenki. 
A’ theatre franpais színészei Mariauxnak „Lcsfaus- 
ses confidences“ czímü remekmivét, és Sedainenek 
„ Gageure irnprévue “ czímü darabját játszották. 
Ebben Mars kisasszony önmagát felülmúlta. „So
ha sem mutatott (mond a’ Journal des Débats) több 
finomságot, kellemet és szellemet. Orleans hgné 
egészen elbájoltnak látszék, midőn e’ tiszta, lágy 
és szép zenü hangot hallá, ’s a’ színpadon a’ nngy 
világjóizletét, nemes modorait és legkikeresettebb 
udvariságát találá.“

Lafitte úr a’ k. familia által különös jó aka
rattal fogadtaték. Megérkezése napján sokáig be
szélgetett Orleans hggel; más nap Clementina és 
Maria hgasszonyok által bemutattatott a'belgák ki
rályának , ki azonnal beszélgetésbe eredt vele, melly
ben , a’ Journal des Débats szerint, igen nagy gyö
nyörűségét találta. „ 0  Felségük (mond a* journal 
des Débats egy külön czikkely ben, melly et a’ Mo
niteur is felvett lapjaiba) ’s az egész k. familia leg- 
baráiságosabb figy elmet mutattak Laffitte úr iránt. 
Miért is ne használta volna a’ király az illy termé
szetesen ajánlkozó alkalmat annak bebizony ítására, 
hogy a’ júliusi királyság megtartotta az érdemes 
követ hódolatának ’s korábbi szolgálatainak emlé
kezetét?“

A’ Journal des Débats ismét egy követet em
lít, ki hirtelen megbetegedése miatt Fon?ainebleau- 
ba nem mehetett, és ez Granville 1. angol követ, 
ki jun. íjén váratott, de fájdalmas betegség által 
otthon tartóztatván, csak vejétés lányát, Fullerton 
urat és asszonyt küldte-el. E’ nap ismét az erdők
ben ’s angol kertben sétáltak. Este dalmű adatott. 
A’ királyi páholyban lehetett látni a’ két kamarai 
elnököt Pasquier és Dupin urakat Talley rand hg. 
sem maradt-el. Rossini Telijéből a’ második éshai- 
madik felvonás játszatott. A’ főszerepeket Duprez 
’s Lavasseur uu. és Dorus-Gras asszony dalloíták. 
Noblet és Dupont asszony okon kívül a’ két Elsler 

j is tánczolt, könnyödén és gyönyörű kellemmel. A*' 
'következett nap a’ tábor megnézésére >olt száma. 
I A’ király sorra járta a’ sátorokat, ’s evett a’ pat- 
I tantyúsok leveséből. E’ példát a’ hgek is mindny á- 
ijan követték. Orleans hg. karján vezette hitvesét.
! A’ mint a’ táborba lépett a’ hgasszony, a’ hatodik 
könny ű ezred sátorainál német ajkú férfiak dala 
zendüít-meg. Ötven elsaszi katona német dalt éne
kelt. A’ hgasszony t öröm fogá-el. Az egész királyi 
familia a’ dalnokokhoz sereglett, ’s Lajos Filep nyá
jasan monda nekik köszönetét német nyelven. A’ 
második vers után tovább indult a’ k. familia; de 
az elsasziak ismét daloltak, ’s a’ király visszafor
dulván, mosolyogva így szólt: Ab! il y a un troi- 
siéme couplet! Eh bien! allez, allez mes amis! al-
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lez toujours! Orleans hgné tovább menvén egy 
gyephalmon nevét virágokból kirakva találá, ’s 
azokból egy virágot leszakítván, övé megé szurá. 
Ez egyszerű de végeden kellemmel párosult tett 
élénk vidorságra ’s buzgalomra gyuldsztotta a’ ka
tonákat. A’ tábort 4 órakor hagyá-el a’ k. família, 
’s a’ parkra kocsizott kísérők nélkül. A’ kalvaria- 
hegy tetejére érvén, férfi kar-ének hangzott-ki 
a’ sziklák közzúl, ’s pompás muzsika ébreszté-fel 
az erdő viszhangját, pedig a’ szem dalnokot vagy 
hangászt sehol sem látott. Ebéd után Orleans hg 
bemutatta hitvesének az újonnan érkezett vendé
geket, kik között legelői Miete látni Pahlen gr. 
orosz, és Brignolé gr. sardini követeket. Este a’ víg 
dalszínház tagjai ,,L’ eclair“  és „Le Calife de Bag
dad“ darabokat játszották. Damoreau C inti, még 
mindég első franczia dalnokné, nyerte-el ez este a’ 
koszorút,

A’ k. família jun. 4kén hagyá oda Fontaine- 
bleaut, ’s tartó ünnepélyes bemenetelét Parisba. 
Epén vasárnap volt, tisztán sütött a’ nap szorgos 
hemzsegésére a’ másfél millió embernek, kiknek 
ma nem volt egyébb gondjok, mint látni ’s láttat
n i, magokat és a’ fővárost. A’ nemz* ti őrség csak 
reggel hívatott-meg, részt venni a’ rendsorokban. 
Tízezer ember volt meghíva, ’s a’ Journal des Dé- 
bats szerint húsz ezer jelent-meg. A’ k. família reg
geli 8 órakor már megindult Fontainebleauból. Az 
őrség tiszteit, nem messze a’ várostól, elbocsátá 
a’ király, miután becsületrendkereszteket osztott- 
ki közöttök. Az egész úton, Chaill) ben , Ponthier- 
ryben, Essoneban, Lonjumeauban, élénk örömri- 
vajjal fogadó a’ nép ’s nemzeti őrség a’ menetet. 
Meudon erdején áthajtván a’ kocsik, St. Cloud előtt 
egy halomról, hol a’ Seine által hasított pompás 
tájék kellemes meglépéssé! tűnik*elő , látta-meg leg
először az ifjú Orleans hgné Parist, melly a’ távol 
láthatáron hosszú vonalban n) úlék-el, részint köd
del borítva, részint pedig egyházai, tornyai ’s pa
lotádnak szürke falai a’ déli napnak visszaverődött 
sugárai által Hlágosítva. Itt nem titkolható a’ hg- 
asszony megindulását; szemei merően csügtek a’ 
nagynemű képen. St. Cloudban nehány óráig meg
állapodtak. Innen épen szemközt látni a’ tuileriá- 
k a t, X Károly is július három napján innen látta 
a’ három színű zászlót kitűzve a' palotán, melly 
nem sokára új királyságot vala befogadandó. Es 
e’ királyság ma vezeUc-be a’ menyasszonyt, kit 
Europa fejedelmei hét év óta megtagadtak tőle. A’ 
királyi lovak ’s kocsik a’ szép Neuillyn alól vára
koztak. Az országúton leírhatlan zűrzavar keletke
zett. Különféle nemű szekerek szakadatlan négy 
sorban tódultak az úton ’s mellette, a’ rendőrség 
semmit sem vala képes tenni. A’ király lóra ü lt ,

’s a’ menet rendbe állott. A’ pompás diadalkapit 
alatt így felelt a’ király Paris községi tanácsának 
üdvezlctére: „Paris városa esmeri erántai szerete- 
temet. Szerencsés és büszke vagyok, midőn neki 
választott lányomat bemutatom. A’ parisiak szeret
ni fogják őt! Méltó ő erre szíve ’s szelleménél fog
va Mi engem illet uraim (szollá a’ király a’ zajos 
örömrivajt és a’ magas boltozat alatt viszhangzó ló- 
dobogásokat elnyomó fen hangon} tudják, hogy 
életemet honom jólétére áldoztam. Mindenkor hű 
leszek dicsőségéhez, szerencséjéhez és szabadságá
hoz.“ Leírhatlan volt e’ szavak hatása.

Párisi jun. 5ki levél bővebben ezeket írja e’ 
bemenetről: Heleni hgasszony bejövetele tegnap 
történt-meg temérdek népsokaság láttára. A’ köve
tek és más kegyelttek számára a’ feu illantok te 
rasszá és a’ tuileriák kertje volt kijelelve. De dél 
felé oily nagy Ion a’ nép tolongása, hogy a’ kert 
rostélyait ki kellett ny itn i, ’s a’ kiváltságos deli 
dámák és piperkőezök ugyancsak sóhajtoztak a’ 
szorongásban. A’ júliusi revolutio óta királyi me
net lóháton ’s kocsikon legelőször most vonult-ke- 
resztül a’ tuileriák kertjén de I’ Horloge pavilion 
felé. Mint állítják magában a’ tuileriák kertjében 
több volt 100 ezer embernél. Az ezernyi tarka szí
nű napernyők, világos öltözetek, nemzeti őrök és 
sorkatonaságok csinos formaruháji, a’ pompás vá
rosi őrség lóháton, a’ virágzó gesztenyefák, spa
nyol orgonaiák csoportjai, és a’ szép tiszta ég gaz
dag ’s buja díszítményt adtak a’ paloták, egyhá
zak, sétasorok, obeliskek és szobrok büszke kör
nyékének. Emlékezem fényök ’s elrendelésöknél 
fogva pompásabb királyi ’s fejedelmi b<menetekre, 
de lehetlen elfogóbbat látni, mint volt a’ tegnapi 
menet az elisäumi mezők diadalkapujától a’ tuile
riák ig , melly téren a’ franczia főváros legszebb em
lékei ’s legkedveltebb és legélénkebb mulató helyei 
és sétáji egyesülve vannak. A’ Neuillytő! a’ tui
leriák ig a’ vidék és Paris lakosai végetlen cso
portokban csődültek az ú tra , hogy a’ hgasszony! 
láthassák. A’ diadalkapunál, hol a’ városi tanács, 
a’ seinei főispány és a’ város mairci összegyűltek, 
nagy lelkesedést ébresztett a’ király honfiúi vála
sza. Lajos Filep csudálatra méltó szónoki ügyesség
gel bír. Szavainak szóhangoztatáss^l és taglejtéssel 
is erőt ’s jelentőséget tud kölcsönözni. A’ nép tet
szése, mellyel illy szívből már régen nem nyert, 
benyomással hatott rá. Hangja rezgeti. A’ királyné 
rég nem látatott illy szerencsésnek; arczvonalainak 
csendes melancholiáján nyugott mosolygás vomilt- 
el. Adelaide asszony igen inegelégültnek látszék, 
Helena hgasszony a’ diadalkaput megpillantván, 
e’ szavakkal fordult Orleans hghez: ,,C’ est grand 
et beau comme la France.“ A’ diadalkapunái kéz-
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dődött a’ sorkatonák és nemzeti őrök rendsora, 
kik számosabban jelentek-meg, mint parancsolva 
voltak. A’ menetet egy o s z t á l y  városi őrség 
nyitotta - meg lóháton, tigris bőr takaróval, kék 
formaruhában fejér hajtókákkal, és a’ szép csá* 
szári sisakokkal. Ezt követé egy vasas osztály nagy 
normanni lovakon, a’ nemzeti őrségnek egy 
lovas százada, és a* királynak nehány rendelet
vivő tisztjei. Ezután Lajos Filep lóháton, Leo
pold a’ belgák királya, Joinville és Nemours 
herczegek, Lobau, Clauzel, Grouchy, Soult, 
Gérard marsalok, Pajol, Darriule, Pelet, Excel- 
mans, Rumigny, Athalin generálok, és mintegy 
150 lovag, tiszt, lovászmester ’stb. Továbbá ne
hány előlovag orleansi veres gálaköntösben, Orleans 
hgné tiszteletbeli lovászmesterei és lovagjai; egy 
nyolcz fehér [ovu nyílt kocsiban Maria Clementina 
hgasszony, Luisa a’ belgák királynéja, Adelaide 
asszony, Montpensicr hg. a’ francziák királynéja, 
mecklenburgi nagyhgné és Helena hgasszony ültek. 
Orleans hgné gyakran felállott ’s állva köszönt. Öl
tözete paille de riz fehér kalapból apró fehér tol
iakkal, selyem csipke-fátyolból, ’s lila-selyem ru
hából állott shawl nélkül, ’s szép testalkatát sem
mi sem takarta-el. Orleans hg. a’ kocsi mellett lo
vaglóit a’ királyné oldalán, Aumale hg.pedig He
lena hgasszony mellett. Parisba közelről ‘s távolról 
több gyűlt 300 ezer embernél. Az elysüumi mező
kön és a’ tuileriák kertjében mindig élénkebb Ion 
a’ tetszés, de legélénkebb volt akkor, midőn a’ 
király új lányát a’ közép erkelyen megmutatta a1 
népnek. A’ hgasszony egészen el van ragadtatva; 
illy fogadtatásról nem is álmodott. Szobáji ’s 
azok bútorai által is kellemesen lepetett-meg. A’ 
francziák királya, tudomás szerint, igen ért a’ mű
vészethez , ‘s jó ízlettel b ir ; és így nem csudálhat- 
n i , hogy az ifjú hgné minden bútoraiban fény, dísz, 
kiválasztás és összehangzat egyesülve vannak. Este 
míg az udvar 200 személyre terített asztalnál vacso
ráit, ’s a’ vár világoktól, briiliántoktól, tükröktől 
és formaruháktól csillogott, az ablakok alatt az őr
sereg hangászkara a’ Puritanusokból „gridando li
béria“ dalt játszá. A’ nép egész 10 óráig kiáltoza 
éljent a’királynak, Helena hgasszonynak és Orleans 
hgnek. Semmi szerencsétlenség vagy rendetlenség 
nem történt. 11 órakor a' várban már minden el
nyugodott. Ma délben udvarlást tartott a’ hgné. A’ 
protestánsok és reformátusok consistoriumai termé
szetesen megjelentek. Orleans hímé rósa színű ruhát 
’s gyémánt diademát viselt. Élénken, nyíltan ’s 
egyenesen beszélt. Kellemesnek tartatik, a’ nélkül 
hogy arczán szépség mutatkoznék. Növése sugár ’s 
bájos alakú.

Algírban hirlelék, hogy Achmed bey a’ guel-

maf tábort 20 ezer arabbal támadta volna-meg, 
’s Bona vidékét fenyegetné; de e’ hírt Bonából máj. 
24kén költ levél megczáfolja, ’s Bona vidékét csen
desnek írja. Duvivier ezredes ugyan erősítést kért, 
mert Ben-Aissa a’ constantinei bey chaifája nehány 
ezer lovassal Guelma körül csavarog, az arabokat 
a’ francziákkal alkudozni tiltja ’s adót zsarol, az 
ezredes pedig, 800 embere lévén, síkra nem szál
hat ellene, ámbár sánczolatai között legkissebbet 
sem fél a’ megtámadástól,umert az arabok soha 
még egy faházat sem tudtak bevenni. A’ spahik el
oszlatása rósz benyomást tőn , ’s a’ francziák legfé- 
lelmesebb fegyverőktől foszták-meg magokat, mert 
a’ spahik mindenkor jó szolgálatot, tettek.

Abd-el-Kaderrel nem sikerülnek az alkudozá
sok, mint máj. 27kérőlírja a’ Moniteur Algérien, 
sőt általa titkon lovaltatnak a’ benszülöttek a’ fran
cziák és szövetségeseik megtámadására; máj. 2 lén 
is Oran falai alatt megverték a’ Smelas nevű szö
vetséges törzsököt. Bugeaud generál máj. 17dikén 
indult-el Tlemecenbe. A’ tengerparton két kis hajó 
szállong a' koraihalászat fedezésére és a’ hadi sze
rek belopásának gátlására, mellj/eket leginkább sár- 
dini hajók angol házaktól hoznak az araboknak.

Damrémont generálnak máj. 26 ’s 27kén a’ 
hadministerhez intézett tudósításai szerint Achmet 
bey Constantinéből nem mozdult-ki; Bona ’s Guel
ma vidéke csendes. La Torre őrnagy máj 25kén 
1100 emberrel 4000 arabot és kabilt vert-meg, 
1200 embert részint megölt részint megsebesített 
közülök , minek következésében a’ keleti ellensé
ges törzsökök eloszlottak. Bugeaud generál foly
tatja az alkudozást Abd-el-Kaderrel, ’s a’ francziák 
és az emir seregei között még semmi csata nem 
történt

Parisban f. évi januárban 37 , februárban 38, 
martiusban 61 , aprilisben 40 , májusban 53 , ősz ve
sén 229 megbukás történt.

O LA SZO R SZÁ G .
A’ piemonti újság máj. 27kén jelenti, hogy 

Vlaria Victoria Luisa Philiberta Sav.oya - Carigna- 
ni hgasszony (született 1814 sept. 29kén) a’ sar- 
dini király unokahúga, és Leopold Benjamin Jó
zsef hg syrakusi gróffsz. 1813 máj. 22kén) Sici
lia királyának öccse között házassági egyezés köt
tetett.

SV É C Z IA .
Stockholmból máj. 26kán írják: A’ tudomá

nyok egy igen nagy érdemű férfit vesztettek-el. J . 
Afzelius, aztipsaíai egyetemben chemia professora, 
a’ híres Bergmann tanítványa, ’s Berzeliusnak első 
tanítója, Upsalábanmáj.20kán, 85ik évébenmeg- 
halálozott.
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NÉMETORSZÁG.
A’ bnrkus statusújság jun. 5ki hirdetménye 

szerint, burkus király Ő Felsége a' külső ügyeket 
Werther báró titkos tanácsnokra ’s francziaországi 
követre bízta, ’s őt status és kabineti ministerré 
nevezte. — A’ rajnai tartományoknak máj. 21 kén 
Düsseldorfban megnyitott országgyűlése elibe tör
vényjavaslatok terjesztettek a’ kézműi rendőrség 
és a’ kénszerítési ’s büntetési törvény megszűnte
tése iránt.

Helena hgasszony házassága napján Ludwigs- 
Inst szegényei között (300 tallér, Grabow szegényei 
között 400 tallér osztatott-ki, mellyeket a’ hgasz- 
szony elutazásakor rendelt számukra.

PORTUGÁLLÁ A.
A’ Diario do Governo máj. 23dikán így ír: 

„Miután királyné Ő Felsége terhességének hatodik 
hónapját szerencsésen túlhaladta, a’ belső és igaz
sági ministerek a’ patriarchát, első udvari káplánt 
és az egyházi kerületek főpapjait oda utasították , 
hogy e’ hónap 26, 27 és 28ik napjain a’ főváros 
székes egyházában és az egész ország főegyházai
ban, a’ szerencsés szülésért könyörgéseket tartassa
nak.“ —  Máj. 14ki lissaboni levelek szerint még 
sincs ministerium, ’s egyhamar még nem is igen 
leend. A’ miguelista zavargások nem ismételtettek.

Portugal királynéja az áldott fogantatás rend
jét küldötte-meg Orleans hgnének, ki azzal Fontai- 
nebleauban máj. 30kán ékesíteték-fel. A’ drága kö 
vekbe foglalt diszjel másfél hüvelyknyi átmérőjű, 
’s közepében Madonnának egy kis képe van.

SPA N Y O L O R SZÁ G .
Evans és Jauregui az angol sereggel és nehány 

spanyol zászlóallyal visszatértek S. Sebastianba, 
hova 780 carlista foglyot is vittek. Espartero Er
námból máj. 19kén költ proclamatiójában biztosija 
a’ baskokatfueróikról. „Azonem berek, úgymond, 
kik titeket megcsalni nem pirulnak, azt mondják 
nektek, hogy ti fueróitokért harczoltok, de ezt nem 
kell hinnetek. M inta’ királyné hadseregének főge
nerálja a’ kormány nevében mondom , hogy fuerói- 
to k , mellyekrek elvesztésétől féltek, meghagyat- 
nak nektek, ’s azoknak elvételére soha senki sem 
gondolt. Llogy is lehetne illy hibát ejteni olly sza- 
badelmü törvényeken alapult kormány a la tt, mint 
azok, mellyek minket szerencsésítenek.“

Campuzano úrnak , a’ franczia udvarnál spa
nyol követnek, említett közleményéről a’ Journal 
des Débats máj. 29kén így ír: ,,A’ ministerium el
nöke, mint állítják, nyilatkozásokat kívánt Cam- 
puzano úrtól azon Francziaországot és a’ királyt 
sértő hivatalos levélről, melly a’ cortes gyűlésében

közöltetett. Még nem tudjuk mi következése lön az 
értekezésnek.“ — Másrészről Campuzano úr a’ Con- 
stitutionnel szerkesztőjéhez illy levelet intézett: 
„P^ris máj. 8kán 1837. Uram! A’ mai Journal 
des Débats, a' madridi Gacetának tegnap a’ Consti- 
tutionnelben megjelent máj. 21ki nyilatkozása által 
kénszeríttetve, némileg visszahúzta a’ Calatrava úr 
elleni hamis vádakat, mellyeket az említett journal 
a’ madridi ellenző lapokból vett v o lt; de állítólag 
a’ cortes titkos ülésében közlött ugy nevezett hiva
talos levelem szavainak még is gyűlöletes jelentést
ad. Megkéiem az u ra t, sőt felhatalmazom nevem
ben a’ Constitutionelben kinyilatkoztatni azt, hogy 
én 0  Felsége a’ francziák királya ellen hivatalos le
velet sértő kifejezésekkel, vagy az ő kormánya 
ellen valami rágalmazót vagy sértőt soha sem ír
tam, nem is írhattam. Illy mende- mondán épült 
vád a’ Journal des Débatstól, hogy keményebb ki
fejezéssel ne éljek , igen helytelen. Fogadja ’sat. 
Campuzano de Rechen gr.“

A’ Journal des Débats Bayonneból máj 30- 
káról érkezett telegraphi üzenet után írja , hogy 
nem a’ carlisták, hanem a’ christinók vesztettek 
400 embert a’ Huesca melletti csatában, melly igen 
veszélyes volt a’ christinókra nézve, ’s a’ carlisták 
6—800 embert fogtak-el közülök. — Bayonnei 
máj. 31 ki tudósítás szerint Espartero máj. 29dikén 
indult LIernaniból Pamplona felé. Andoainná! hasz
talan igyekeztek őt a’ carlisták feltartóztatni; 100 
embere csatára alkalmatlanná tétetett, Gurrca ge
nerál elesett. Máj. 30kán ellenállás nélkül folytatta 
útját. A’ carlisták oda hagyták Huescát. A’ máj. 
24ki csatában Irribarren elesett, Conrad ezredes 
megsebesíttetett. — Bordeauxból máj. 31 kéről je
lentik : A’ carlista tábor máj. 27ke éjjelén Angues- 
be érkezett, ’s a’ barbastrói utat jobra hagyván 
Naval felészándtkozikmenni,ott a’ Cinca folyamon 
átkelendő. A’ királyné seregei az ellenségtől jobb
ra folytatják utjokat. Oraa Arragoniába érkezett 

Bayonneból jun. ljéről e’ tudósítást írják : D. 
Carlos máj. 27kén este, hadserege pedig m ásnap 
reggel Barbastróba érkezett. (És így a’ Conquede 
Temps mellett hirlelt nagy csata alaptalan ) Oraa 
máj. 29kén mcnt-el Saragossából a’ christino sereg 
parancsnokságát átveendő. Van der Meer báró Tra- 
gához vonult az Ebrót fedezni. — Narbonne jun. 
2kán. Van der Meer báró máj. 28kán Leridából 
Arragoniába ment* Royo főszállása máj. 3 idikén 
Prullensben volt, ’s a’ carlisták e’ vidéken, mint 
állírák:, azért tanyáznak, mivel mozgásuk D. Se
bastian hadseregeivel összefüggésben van.

Madridi máj. 24ki levelek szerint Calatrava 
úr a’ cortes titkos ülésében azt nyilatkoztatá, hogy 
a’ kormány még csak egy hónapig gondoskodhatik
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a* hadsereg tartásáról es hadi költségekről, ezután 
pedig minden segédforrasai kifog) nak. A penziig) i 
minister tehát engedőimet kér az egyházak arany 
ezüst eszközeinek ’s ékességeinek eiadhatására,hogy 
az ezekből összeg) ülendő pénz az ország védelmezé- 
sére fordítassék. E’ kívánság a’ pénzügyi biztosság
hoz utasíttatott. — Az új alkotvány már bevégez
tetvén , máj. 23kán elhatározó a1 cortes annak a’ 
regens királyné elibe terjesztését, hogy általa meg
vizsgáltassák , ’s II. Isabella királyné nevében for
ma szerint elfogadtassék, és azután kihirdettcssék, 
’s az eskü letétessék rá. Ennek következésében azt 
lehete várni, hogy a’ cortes új választástörvényt 
készitend, mclly szerint a’ ministerek a’ két kama
rát összehívhassák. De a1 ministcrium tartván at
tól , nehogy az új követkamarába legveszélyesebb 
ellenségei választassanak-meg, a’ fontosabb tárgya
kat a’ jelen cortes által 'kivanja megvitattatni; mi
nél fogva Calatrava úr a’ királyné nevében azt ja
vasló, hogy a’ cortes törvényhozási hatósága ne 
szünjék-meg addig, míg az alkotvány szerinti cor
tes össze nem gyűl. A1 cortes munkálkodásának 
tárgyaiul pedig , a’ törvényhozó testek szabói) Zalá
nak alapjait, választástörvényt, a’ sürgetősb pénz
ügyeket ’s a’ háború folytatásának eszközeit, a1 
papság új szerkezetét, köz oktatás eránti »örvényt, 
a’ tizedek megszüntetésének tervét túzte-ki. Egyéb
iránt e’ javaslat a’ törvényhozási biztossághoz uta- 
sítatott.

Van der Meer báró, Catalonia főkapitánya, 
a’ kormány parancsánál fogva, az újabb íázadási 
jelenetek m iatt, az egész tartomány nemzeti őrsé
gével lerakatta a’ fegyvert, 14 napot szabván e' 
rendelet teljesítésére, mi szükség esetében fegyve
res hatalommal is fog eszközöltetni. Megfoghatlan 
illy rendszabály most, midőn D. Carlos tetemes erő
vel közelgeta’tartomány felé, ’s a’ nemzeti őrség
ben támadt re\oIutiói szellem e’ közös ellenség el
len fordiíathatott \oina.

Bayonnei jun. 4ki tudósítás szerint a’ carlisták 
jun. ljén még Barbastróban voltak, ’s egyebet nem 
tettek kémlődéseknél a’ Cinea két partján. Meer b. 
e’ folyam jobb partján, Oraa bal partján állott, 
nem messze Barbastrótói. Espartero jun. 2kán Pam- 
plonába érkezett. A’ carlisták hasztalan igyekeztek 
útját gátolni. A’ Lodosánál állott carlisfa seregcsa
pat hátra vonult.

Barcelonában , máj. 23ki tudósítások szerint 
már elkezdetett a’ nemzeti őrség lefegyverzése. A* 
közelebbi háborgásban részesült személyek közül 
tizenkettő Mayorcába küldetett. A’ főkapitány pa
rancsánál fogva Aspiroz generált is hasonló sors éri.

Valladolidban 200 tanuló „Minerva szent serege“ 
nevű önkéntes csapatot alakított.

Behobiából máj. 31 kén írják , hogy Espartero 
Liarzába érkezett, ’s Tolosa megerősítésére sere
geket hagyván, siet a’ Barbastro és Mönzon vidé
kén Buerens parancsnoksága alatt álló hadsereghez. 
— A’ Gazette említi, hogy D. Carlos Barbastró- 
ba elébb menyén, mint hadserege, e’ város lako
sai , melly he van kerítve ’s püspöki székkel b i r , 
önként nyitották-meg kapíijikat, ’s D. Carlossal 
egyet értenek — Bordeauxi jun. lki tudósítás sze
rint a’ carlisták máj. 30kán még Barbastróban vol
tak, ’s egyik osztályuk, melly a’ Cinca folyamon 
átmenni akart, kéntelcn volt Barbastróhoz vissza
vonulni. A’ királyné nehány s^regcsapatai átkeltek 
a’ Cincán ’s Monzon, Estadilla és Barbastro vidé
két elfoglalták- Oraa az érintett napon váratott a’ 
hadsereghez.

A’ madridi Gaceta jelenti, hogy D. Fernando 
Echanove, Cataloniában tarragonai érsek, a’ ki
rályné engedelme nélkül köllözvén-ki az ország
ból , méltóságától ’s jövedelmétől megfosztatott ’s 
száműzetett; hasonló Ítélet mondatott D. Victor 
Damian Saez tortosai püspökre is Narvaezt  ̂issza- 
bívta a’ kormány, ’s valami fontos parancsnokságot 
akar rá bízni.— Bordeauxból jan. 5kén írják, hogy 
a’ carlisták nagy szükséget látnak élelem dolgában, 
és sokan elszokdösnek közűlök. — Bayonnei jun. 
5diki tudósítások szerint D. Carlos jun. 2kán még 
Barbastróban volt. Oraa generál jun. Íjén értesítő 
Esparterót, hogy Meer báróval kapcsolatban áll, 
‘s képes D. Carlost szemmel tartani és megtámadni. 
Espartero Pamplonában jun. 3káu vette e’ levelet, 
s alkalmasint erősítést fog küldeni Oraa generál

nak
A M ERIK A .

Ej-yorki lapok apr. 13ki tudósításokat közle
nek Mexicóból. A’ veracruzi Censorban megjelent 
Sámánná mentsége a’ texasi táborozásról. Santanna 
megesmerj, hogy a’ San Jacinto melletti megtáma
dáskor még aludt, az elesett Castrillo generál éppen 
akkor öltözött, a’ többi tisztek különféleképen mu
latták magokat. A’ meg veretest egyébiránt az eles- 
teknek tulajdonítja. Az említett hírlap Mexico ré
széről óvást teszen Texas függetlenségének elisme
rése ellen. Bustamente generál Mexico praesidens- 
sévé választatott. A’ kormányi tanács visszavetet
te azon feltételeket, mejlyek szerint Bubio-Lizardi 
s más házaktól 2 millió dollárt szándékoztak köl- 

tsönözni, mi oda mutat, hogy a’ Texas elleni tá
borozással felhag)tak, ’s a’ mexieói hajósereg a’ te
xasi partoktól visszahívatik.
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Figyelmeztetés
Si

HAZAI 'S HŰMFOMMI TITOŐSÍTASOK
i r á n t .

18 3 7  első felének végével tisztelettel szólítjuk-fel minden rendű Pártfogóinkat ’s általánosan 
a’ testvei két hazai magyar olvasó Közönséget, hogy a1 közeledő 2dik félévre, melly julius’ lső - 
jével beálland, e’ nemzeti újság1 további járatása iránt rendeléseiket postán, vagy egyenest hoz
zánk küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. így  mi is korán megtehetjük 
dőkészületinkei, felmentetünk a1 felesleges példányok1 nyomtatási költségétől, ’s Olvasóink közűi 
kinek kinek teljes száma példánnyal szolgálhatunk. Hogy a' borítékok hibátlanul nyomaltassa
nak , a1 czímzeteket olvasható írásban vagy nyomtatottam, kiigazítva kérjük küldetni.

Politikai lapjaink ezután is 4edr. Hasznos Mulatságink pedig 8adr. hetenként kétszer 
szerdán és szombaton fognak megjelenni. Betűink, m elleknél olvashatóbbakat már nem is kí
vánhatni, a" jövő félévben ismét új öntetüek lesznek. A 1 mi testvér lapjaink belső tartalmát ille
ti: legyen szabad most is hivatkoznunk többször jelentett szerkesztési fő törekvésünkre; mellv 
nem egyébb, mint a1 világ legfrisebb történetei közül szemelt kivonatban gyorsan közleni mind 
az t, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy mesterségi 
’stb. tekintetben új, hasznos, érdekes és tanuságos. Midőn e1 részben a1 külföld Nemzeteire for
dítjuk figyelmünket, legkedvesb gondunk egyszersmind a1 két testvér H aza1 erkölcsi ’s polgári 
jóllétét tárgyazó intézetekről minden szükségeseket hitelesen közleni, gyúlasztani a1 Király ’s 
Haza1 szeretetét, ébreszteni a1 józan Nemzetiséget, ’s így felelni-m eg folyvást az Olvasók1 ’s  
idő’ kívánatinak. „Hirdetésinku mindenféle jelentéseket, híradásokat ’s figyelmeztetéseket ’stb. igen 
mérsékleti díjért elfogadnak ’s tüstént közlenek.

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 a s z n o s  M u l a t s á g o k  és H i r d e t é s e i t  félévi ára P es
ten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 8 ;  borítékban 9 ;  postán pedig 10 v.forint. Velin 
példány 4  forinttal drágább. Csekélyebb árt már félévenként a’ mellékleteken kívül száz ívnél 
többre terjedő hírlapokért kívánni sem lehet. Azon t. ez. Olvasók, kik újság -  járatásé helyűket 
ollykor változtatni szokták, zavar-elhárítás és az unalmas késedelem kikerülése végett méltóz
tassanak újsághívalalunknál előfizetni. Levelet vagy egyébb küldeményt biztos alkalommal, vagy 
bérmentesen kérünk hozzánk utasíttatni. —- A ’ cs. kir. postahivataloknak ’s levelezőinknek szo
kott ajándék példányinkkal ezután is szíves örömmel szolgálunk ; e’ nemzeti újság-intézet' gyá- 
moíítására hazafi fáradozásukat viszont teljes bizodalommal kérve-ki.

Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánná zöldkeríutczai 498 szám alatti bázár* 
ban; egyebütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten ,1837  júniusában.

fi Nemzeti IJjság' hivatala.

^  A T H E N A E U M  "
tudoinányoli’ és szépinftvészeteb’ tara»

(.Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap.)

F I G Y E L M E Z O
az egyetemes llteratura' liSréfoen*

(Megjelenik minden kedden.)
Minden tudományok, művészetek’ ’s az egyetemes literatura1 körére kiterjeszkedő fo*- 

iíú iratunk , fol\ő év’ második felében is folytattaüii fog az eddigi szellemben é s  formában. 
Ü s d  f e l e s z i e n  d J .  1 8 3 1 .
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Félévi ára a’ kettőnek, noha — 8 0  ÍV imperiál • negyedrétben, szép, tömött és 

könnyű olvasatit nyomtatással, csinos papiroson; h e l y b e n  kihordással vagy könyvárosi ‘utón 
havonként szállítva csinos borítékban, 5 f. c. p ; p o s tá n  5 f. 48 kr. c. p. Velin példány 2 fo
rinttal drágább. Helybeliek félévenként is válthatnak példányt. Előfizethetni a" kiadó-hivatalban 
P e s t e n  kalap - utczában gr. Festetics - házban 376 szám alatt Iső emel. Pesten kivtil minden 
kir. postahivatalnál, mellyeknek köszönetül minden 8. példánnyal kedveskedünk; végre könyv- 
árosoknál is , ha ki havonként kívánná járatn i, Becsben az előfizetési elfogadja Barkassy Imre 
udvari ágens u r ,  a’ belső városban, Strobelgasse, 866. sz.

Kérjük pedig a' tisztelt közönséget, ne terheltemének rendeléseiket minél elébb meg
tenni, hogy a’ küldözésben semmiféle hátramaradás vágy késedelem ne támadjon; egy úttal 
még vagy a' már meglevő ujságboriték’, vagy a’ hibátlanul és olvashatólag írt czimzet’ bekül
dését várjuk.

Első félévi, nyomtató-papirosu példányunk teljes már nem lévén, csak velin kia
dással szolgálhatunk (7  for ) ;  második évnegyedi teljes példány, ellenben, vau 
még néhány, ’s díja 2 for.

Az Athenaeum ’s Fi gyei mező' szerkesztőség«
D r Schedei. Vörösmarty. Bajza. (4)

Folyó évi October 21-dikén
mogmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a" 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
mellynél

m inden nyereség  kész pénzben  ,
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első főnyertes kapja a’ 847 szám alatti pompás házat, 
m ellyért váltságul ajánltatik 300,000 for. v. ez.; 

a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy v áltságiil 50,000 for. v. ez.

A' többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben
25.000, 12,500 . 6,500 , 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,

1,750, 1,500, 1,000, 500, stb. és
4,000 darab a ran y ,

teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt'
501,500 for. v. ez. vagy 303,000 for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valam int a’ sárga jutalom-sorsok 
külön n )e ren d n ek , kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

163,000 forintot v. ez.

A' következőkből kitetszik, hogy az eladó sorsok’ száma őszvesen csak 132,000 da
rabot tesz.

Hogy azon 507,T>00 forintnyi nyereségek, mellyek e’ lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben á llanak , *s abban semmi névszerinti becsi: sorsok nem kínálóinak.



Hogy 40 eladó sorsok’ vé telénél, 8 veres ingyen-nyerő - és egy sárga jutalom -sorsot 
kap az em ber, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.

Hogy ezen sárga julalom -sorsok, valamint a1 veres ingyen-nyerő sorsok is , mellyek 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom  - sorsot kap , mellyek- 
nek legalább 1000 darab aranyat kell nyerniek ; aa bogy az e’ szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 127# tor. v. ez.
Coith DL Jta és társ,

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedeinann J. S. Fridrik nagykereskedő’ irószo- 
hájában és Liedemailll B. Ferencz rőfös kereskedésében, „a1 szép m agyarnéhoz“

DC o  DC

(1) Hirdetmény, a 1 nagy méltóságú
magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből köz
hírré té te tik : hogy julius lökén 1837 a’ szo
kott délelőtti órakon, az Ó-Budai kir. kama
rai praefectorátus - hivafal irószobájában , az 
alább következő király i haszonvételek, mel
le k n e k  mostani haszonbéli idejök folyó 1837 
év October végével te lik -k i, tartandó nyilvá
nos árverés utján a’ többet ígérőknek újonnan 
három egymást követő évre haszonbérbe fog
nak ad a tn i, úgym int:

a) A földesúri bárom mészárszék Ó-Bu
dán, a1 busvágási joggal (ju ssa l) , megkíván
taié istállókkal, vágóhíddal, és egy réttel.

b) A földesúri vendégfogadó és mészár
szék Békás-Megyer helységben (jfrottenborf) a’ 
hozzá tartozó *26̂  hold szántófölddel együtt.

c) A’ bormérési és busvágási jog (jus) Mo
nostor helységében a’ hozzá tartozó 3 |  hold 
szántófölddel.

d) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Tóthfaiu koronái helységben , a* hozzá 
tartozó 19^2j hold telekkel együtt.

e) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Zebegény koronái helységben , a’ hozzá 
tartozó C| méró vetés alá való szántófölddel 
és egy kis réttel.

f) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Kis-Maros koronái helységben , a’ hozzá 
tartozó | |  hold szántófölddel, és | |  hold ré t
tel, végre egy házi kerttel.

g) A’ földesúri vendégfogadó és m észár
szék Nagy-Maros koronái helységben, a1 hoz
zá tartozó 91 mérő vetés alá való szántóföld
del és egy rettel.

h) A’ földesúri sör- és pálinkafőző ház 
Nigy-Vlaros koronái helységben egy réttel.

i) A’ földesúri bolt kereskedési joggal 
( ju ssa l) , és egy 3 szobából, k o r) haból, istál
lóból és kertből álló lakással Nagy-Maroson.

k) A’ földesúri dunai rév Nagy-Maros és 
Yisegrád között.

J) A1 földesúri kőbánya a ’ Lepenczbachi 
völgybe« Yisegrád mellett.

né) A’ földesúri kőbánya a* Villám he
gyén , Visegtád mellett a’ Duna pártján.

n) Az úgynevezett Mártonyi Iöldesúri 
gyümölcsöskert a’ Lepenczbachi völgyben Vi- 
segrád mellett.

o) A’ földesúri dézmabor- és törköly Bu- 
dakeszen, a* hozzá tartozó 9 mérő vetés alá 
való szántófölddel.

p) A’ földesúri száraz malom Tök hely
ségben, a’ hozzá tartozó 8 |  hold szántófölddel.

q) A’ földesúri évi és héti vásár jövedel
me Zsámbék helységben.

A’ haszonbérbe kivenni szándékozók a’ 
fennevezett helyre és napra elegendő bánat
pénzzel, és inás megkívántaié dolgokkal fel
készülve megjelenni ezennel hivatalosok. A’ 
haszonbér! feltételeket a’ feljebb említett prae- 
fectorátus’ irószobában elébb is meg lehet te
kinteni. Záradékul, az árverés után semmi ne
mű ajánlatok el nem fogadtatnak. (3 )  2

(2) Hirdetmény. Néhai méltóságos 
Zsadányi és Török Sz. Miklósi Almásy Sale- 
sius Ferencz királyi kamarás ur massájához 
ta rtozó , ’s ts ns H eves, Nógrád és Zemplén 
vármegyékben fekvő , következő jószágók 
úgym in t:

Ts ns Heves vármegyében Gyöngyös me
zővárosában —  a* benei pusztában — G. oro- 
szi helységben — G. Tarjány helységében lé-
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vő birtokok, Fajzathi egész puszta egy órányi
távolságra Gyöngyös városától. — Ugyan ts 
Heves vármegyében Nagy-Rhéde helységének 
egy negyed része. Ide kripcsoltatik ts Nógrád 
vármegyében fekvő Szántho helységének |  ré- 
*/,e. —  Ugyan ts ns Heves vármegyében túl a‘ 
Tiszán, Szolnoktól négy órányi távolságra a’ 
Körös vize partján gyalui pusztának egész ha
son fele része.

Ts ns Zemplén vármegyében fekvő Ga- 
rany és Kató helységeinek , Bodzás-Ujlak vá
rosának egy egy harmad része, minden hozzá 
tartozó baszom ételekkel.

Mind ezen jószágok illy módon szaka
szonként most folyó 1837dik esztendei Szent 
Mihály napjától fogva egymást követó 6 esz
tendőre haszonbérbe ki fognak adatni a* jövő 
július hónap lOkén szab. kir. Pest városában, 
reggeli 9 órakor Trattner-Károlyi házban Mor
vái!» Józsel fiskális ur szállásán nyilvános á r
verés utján. Mellyre tehát a’ kibérleni kí
vánók a* megirtt helyen és időben magokat 
illő bánatpénzzel ellátva megjelenni ezzel hi
vatalosok, 's a' kinek tetszik addig is a’ szer
ződési pontokat és jószágok állományait vagy 
Gyöngyösön Ügyed Im re , vagy Pesten Hor
váth József famili ii fiseális uraknál, úgy Ga- 
í any ban a" gr. Almásy Alajos ur tisztségénél 
meg lehet tekinteni; megjegyezvén, hogy ezen 
jószágok haszonbérlésében még a’ zár alatti 
javak hitelezői is részesülhetnek. (3 )

(3) Semmisített kötelezvény.
Azon 1837dik évi április 30kán Túr mezővá
rosai) m a’ pesti mészáros mesterek Brem Fe
rencz  és M olnár Jó zse f által 6030 váltó fo
rintról Ebereingevurcz  zsidónak adott, ez ál
lal pedig 1837diki május 5kén alsó-vereczkei 
zsidó M endl Heilpzinnek átengedett, foly ó év i 
j'» nius 4kén fizetendő kötelezvény, melly Mun
kácson elveszett; miután az illető adósok ez**n 
adósságot lefizették, törvényesen megsemmi- 
sittetik. Melly megsemmisítés ezennel köz tu
domásul tét tik , szabad kir. Pest városában

1837dik évi junius 7kén tartatott Törvényszé
ki ülésből. (3 )

(2) Hirdetmény, a kegyes alapit-
ványi uradalmak séllyei kerületi kormányzó 
hivatala közhírré tesz i, hogy folyó é \i június 
28kán a' kormányzó hivatali irószobában reg
geli 10 órakor tartandó árverés utján , a’ sél
lyei komp4 jövedelme ismét bárom egymásután, 
úgymint folyó észt. november ltől egész 1840. 
October 3 ld ik  következő esztendőre haszon
bérbe fog kiadódni, — Tovább a% kite tt he-
iyen , napon ’s órán 

5§ pozsonyi merő tisztabuza
193 — — féibuza

6 4 2 | - — rozs
768 i - — árpa
I2 3 f — 

és 24 pozsonyi
— zab

mérő kukoricza a* leg-
többet ígérőnek, hanem felsőbb belybehag) ás-
m k  elvárása kötelessége mellett el fognak adat
ni. — A’ bérleni ’s venni szándékozók tehát 
feljebb kitett helyre, napra \s órára aránylagi 
bánatpénzzel ellátva ezennel hivatalosok. (3 )

(3) Schweiczi marha - árverés.
Meltóságos gróf Hunyady József örményi ura
dalom gazdasági hivatala közhírül ad ja, hogy 
folyó észt. junius 23kán reggeli 9 órakor mező- 
keszi pusztán ts Nyitra vármegyében kezel ÍJr- 
mén) bez 50 darab fejős-tehén és üsző, mellyek 
közül 25 barna, valamint is vörös és vörös-tar
ka schwei z i , *25 pedig fehér mag) ar tehenek
tő l, és merztáli bikáktól származtak, azután 
12 darab 1 és 2 esztendős vörös és vörös-tar
ka bikák a’ legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés 
mellett el-fognak adatni. (4)
J T ’g - "  J!— .......................... ...................................................mi
Pénzfolyam at: iiécs, jun. 13kán: 5 petes statuskotelex,. 

l!)5; 4 petes loO; 3 petes 7 6 | i  ; 1821 diki sfatu* 
köles. l4 3 r; 183ldiki 574,^; 2; petes becs városi ban
kókét. 6 j ; bankrészvény 1 3 7 6 ^ ; cs. kir. arany 
pet agio 4*.

JJunuvizállás: j»in. Iákén: KW 8" 9JJ/ — 16kán: 11' 
1« qw _  i7kén: 11' 5" 9"'

G a b o n a á r  P e s t  ’s más  v i dék i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  mé rő j e vá l tó  g a r a s b a n .
3 u n b u z a  k é t s z e  i r o z s á r p a z a  h k u k  u r .  k S l e s ' J u n  1837. | b ú z a k é t s z e . !  r o z s á r p a | z a b k  ii k ii r | k ö l e s

1 c b  U n g l i v á r j 1 0 0 - 9 «  | 9 5 - 9 0  | 6 0 - 5 5 5 0 - 5 »  | 3 5 - 3 0 1 9 6 - 9 0  | — 7 á »  l ' e j é r v á r 1 8 0 - 7 0 « 5 - 6 0  | 5 2 - 5 0 *8-4 « 3 - 3 3 1 ™ 1 -  .
3 á n  A r a d | 8 0  | 62 | « 0 50 48 ! 6 0  , — ’ é n  M i s k o l c z J J 1 0 - 9 5 8 0 - 7 0  | 6 5 - 6 0  1 5 0 - 4 2 3 - 3 0 | 8 0 - ’ 0 | 2 4 0 - l 8>

S á a  N  B e c s k e r e k | 7 0 - 6 0  1 « 5 - 5 *  | - 45 4 0 | 5 5 - » 0  | - (Oán K o m á r o m 1 ~ 7 4 - 7 3  | 4 6 - 4 6  | 42 3  4 - 1 -
3 á n  P é o « | 7 0 - 6 0  f S )  | 5 5 - 5 0 50 | 3 0 i 6 S  1 — ; O e a  S z e g e d | 8 5 - 8 0  | 7 0 - 6 5  | 6 3  | 40 35 1 | 80
S in  Ibaja | 6’-60 | 53-43 «0 27 53  | » 0 Peti jun. 16án | 80-66 60-53 | 46-40 J 43 29-26 J 73-53 i —
( i n  L l r b r e c z e n fl20-100| 60-75 | 65-60 50-43 55-42 | 85-80 | 80

Budai lotteria; jun. lik é n : 62. 7. 2- 52. 73.

L
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T U D Ó S Í T Á S O K .

őO. szám. Pesten szerdán Szentivánhó’ Síkén 1837,
Magyarország és Erdély (kinevezések; valami az építendő állóhid iig_)Coen; magyar tengerparti kereskedés; Hagar sajtó; Szentpetery 
Becsben; a’ Kendő’ madarai; Ehrenhausen 115'ertesének jótékonysága; a fens. Nádor Győrben ; Sailer György bácsai főispán beiktatása;

győri árva-intézet; :sat.) Ausztria (József császár emléke.) Nagybritannia (egyvelgek.) Francziaország (kamarai vitatások; üdvözlések 
Irleaus hg. házassági alkalmára ; hadi tudósítások Algicrból; ’sat.) Németország. Fortngallia (ministeriuni még sincs; ’sat.) Spanyolop-

“ szag (madridi levelek; hadi hírek; tudósítás Saragossáhól; ’sat.)

M A G Y A R O R SZ Á G  és E R D É L Y .
(3 cs. k. Felsége május 17cl. legfelsőbb hatá

rozatában Plecker János brassói orvos*doctornak 
az atbenei orvosi társaságtól küldött levelező tagi 
oklevél elfogadhatóját megengedni kegyelmesen 
méltóztatott.

Az 1836 mart. 5diki udv. határozathoz képest 
Bécsben a’ cs. k. feljebbviteli törvényszékhez a1 ma
gyar nyelvre nézve hites tolmácsokká Zölt Lajos 
és Marovsky József magyar ügyvédek ’s lörv. 
doctorok alkalmaztattak.

A’ nagym. m. k. udv. kamara Temesvárra só- 
és 30adhívatali helytartóvá Radicsevich Tivadart; 
Zimonba só- és 30adhívatali írnokká Perczel Sán
dort; Budára 30adhívatali Írnokká Dubassievich 
Ferenczet; Portorebe 30adossá Kerner Jánost; 
Élesdre sóperceptorrá Stetina Józsefet; Homonnára 
ugyancsak sóperceptorrá Kern Józsefet; saját ke
belében pedig számvevő hivatalánál megüresült 
egy ingrossistaságra Csefalvay Lajost; accessistává 
Lászy Pált; Palánkéra kam. számtartóvá eddigi in- 
grossista Csathó Zsigmondot nevezte.

G y ő r b ő l .  Cs. k. főhg Nádor Ö Fensége f. 
jun. lödikán érkezett, Bécs felé kezdett útja köz
ben , Győrbe ,* hol a1 inéit, megyés püspök , az aka
démiai ’s többi oskolai elöljáróság főtiszt. Dres* 
mitzer József úr szónoksága mellett, megyei tiszt
ség első alispán úr vezetése alatt, a’ városi-tanács 
és katona-tisztek szíses üdvözlésüket tevék őfen
ségénél ; ki a’ tisztelkedők" egész seregét vele szü
letett kegyességgel fogadé.

Főtiszt, ’s Nagys. Sailer György nagyprépost 
ú r , mint a’ Bácsai nemesek’ főispánya f. jun. ló 
riikén iktattatott ünnepélyesen e’ hivatalába. E z ! 
ünnepélyről bővebben fognak majd szólani lap
jaink.

A’ győri szegény-árva-intézetnek újság leve
liink’ 47dik számában nem említett tagjai: ifj. Sza- 
vary pénztári ellenőr; szegén} ek fiz« tői idősb Sza- 
vary , Szekrényesy , Császár János, és Mergeszel; j 
szegény gyermekek’ gondviselője Landler János ; I 
pénzszedő Keller. Az intézet elnöke, mint maréin- \ 
kitettük , sz k Győr városának érdemes polgármes* j 

Első yélesztendő.

tere, ’s tin ró Stephanits József (nem István) úr ; 
kinek bölcs vezetése alatt ez intézet valóban vi
rágzó.

A’ Buda-Pcst között építendő álló híd ügyé
ben megbízott országos Küldöttséghez f. jun. lld r-  
kén az alulírottak következő folyamodást intéztek: 
Felséges cs. kir. Főherczeg, országunk Nádora, 
főméit, országos Kiküldöttség! — Midőn legköze
lebbi országunk gyűlésén a1 Pest és Buda városok kö
zött állandó hídnak építése a’ 26d. tórvényezikkely 
által elhatároztatott, ezen nagy munkának kivitelé
hez vezér csillagul az érintett törv. czikkelynek 5d. 
szakaszában kitűzött költsönös igazság és egyenes
ség állítató?t-Fel, és csakugyan annak határai közé 
lett is szorítva a’ tiszt* it kiküldöttségnek többnyire 
kiterjedő hatósága. Ezen kölcsönös igazság és egye
nesség eléréséhez ki is lett jelelve ugyanazon ötö
dik szakaszban az ú t, ’s m ód, tudniillik a’ tér- 
veknek előre készítése és előterjesztése, az építési 
költségek’ felszámítása, és minden egyéb a’ tárgy
hoz tartozó körűimén} éknek gondos figyelemmel 
megfontolgatása és bírálása. Ezen egyébiránt is igen 
természetes feladás, még mind eddig nem teljesít- 
te tett, de nem is teljesítethetvén azért, mivel a’ 
vállalatra kész tagok a’ concursus módjáról és ha
táridejéről elég nyilvánosan, még eddig értesítve 
nem lettek, alig is lehet tehát még jelenleg az ér
deklett ‘JGdik törv. czik. ódik szakaszában kitűnő 
lelkének ellenére már is elhatározó végzést hozni, 
minthogy az egyébiránt kedvezőbb feltételeket esz
közlő nagyobb concurrentia hiánya miatt, a’ válla
lat netalán csak egyes tagra szorulhatván, ennek 
kényétől függne az egész, és az országnak huzamos 
vagy megterheltetésére szolgáló mértékletlen nye- 
rekedés tárgyává válhatna, a’ mi is szinte a’ tör
vényhozó testnek czélja nem vala. Azonban csak
ugyan bizonyos a z , hogy miután a’ megkívántaié 
terveknek előre elkészítése nevezetes költségbe ke
rül , erre pedig a’ tör\ény test semmi különös aján
lást nem tevén , és tehát ez a’ vállaló terhére ma
radván , e’ részben a’ tisztelt Kiküldöttség is sen
kit nem biztosíthatna, minden esetre egy kis áldo
zathoz! készségre szükség vagyon , mill} ént azonban’ 
hazafiui kebelben fel is lehet találni. Illy léiektők
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vezéreltetvén, mi alulírottak a' dolgot meggondol
ván , hogy az előre megkívántaié költségek miatt, 
az egészre nézve nagy és pedig mértéktelen huza
mos nagy teher ne nyomná magyar Hazánkat, csak 
tegnap óta is úgyszólván perczenetek alatt szedtük 
magunkat-össze, kik a’ feltett czélnak megfelelésé
re addiglan is 2600 darab 500 pengő forintos actiák- 
nak elvállalására készen állunk, ajánlván: hogy a’ 
fentebb említett jótékony concurrentiának eszkö- 
zőlhetése végett, előleges költségekre megkivánta- 
tó summa pénzt előállítani és a főméit. Kiküldött- 
gégnek kezéhez adni fogjuk olly feltétellel, hogy ha 
a”* pénzünkön fazonban minden esetre a’ mi elmel- 
lőzhetlen teljes sikeres befolyásunkkal és ellenőr
ség mellett) elkészítendő tervek nyilvánosításaután, 
bizonyos időre határozandó concursusnál az érdek
lett nagy munka rajtunk és még utóbb is szerzendő 
részvényes több társainkon maradna, azon előleges 
kiadásainkért, semmi pótlást nem kívánunk, de 
nem kívánnánk pótlást még akkor is , ha az értel
mes külföldi vizi építőmesterek fkiket szinte mcg- 
keresendünk) az érdeklett hídnak felépítését lehe
tetlennek találván, ez meg sem is épülne ; ha azon
ban más valaki akár egyes, akár pedig társaság vál- 
lalná-fel a’ tárgyat, úgy az köteles lenne az előre 
adott pénzünket, azonban csak kamat nélkül, de 
előlegesen nekünk megtéríteni; ezen felül mind
azonáltal kikötjük magunknak azt: hogy a’kibocsá
tandó actiáknak egy negyed része (a’ mennyire 
azt megtartani kívánnánk) a’ mienk legyen, meg- 
ajánlvánazt is, hogyha a’ tárgy rajtunk miradand, 
szinte a’ kibocsátandó actiáknak három negyedré
szét mi is a1 közönségnek által engednénk, ’s eb
ből csak azt tartandnánk-meg részünkre, a’ mi az 
actiák kibocsátása kezdetétől számítandó hat hóna
pok alatt mások által el nem vállaltatnék. Több
nyire miután alázatosan azt véljük, hogy a’ fen
tebbi nézeteknél fogva még jelenleg végső végzés 
nem hozattathatnék, ugyanazért mi itten az egyéb
iránt is érdeklett 26dik törv. czikkelynél fogva, 
csak az előre elkészítendő tervekhez alkalmaztató 
tariffát sem határozzuk-meg, — ha mindazonáltal 
még is a’ főméit. Kiküldöttségnek bölcs belátása 
már is a’ végzést lehetővé tenné, és ehez már is 
határozott kinyilatkoztatás kivántatnék, mi erre is 
készek vagyunk, és ezen esetre alázatosan könyör- 
günk is , hogy a’ főméit. Kiküldöttség abbeli szán
déka felöl minket értesítni, és a’ jótékony concur
rentiának eszközlése tekintetéből egy bizonyos illen
dő időt e’ végre határozni kegyesen méltóztatnék, 
legmélyebb tisztelettel maradván Pesten junius t i 
kén 1837. Cs, ’s k. Fóhgségednek és a’ főméit, orszá
gos Kiküldöttségnek, legalázatosbb szolgái Vodja- 
ner Sámuel és fia; Ullmann Móricz maga nevében,

ngy a’ báró Dietrich József nevében ; gr. Sztáray 
Albert; báró Orczy György; báró Redl Imre; 
Gramsberger P ál; Magyari Im re; Robitsek József; 
Hegedűs Zsigmond. Ismert.

A’ magyar k. Egyetem’ könyvnyomtató inté
zete a’ napokban két egészen új úgynevezett ,Ha- 
gar-sajtót4 szerzett-meg magának D i n g l e r t ő l  
Frankfurtból. Ezen amerikai találmány , mint mond
ják , még a’ Stanhope - és Columbián-sajtóknál is 
czélszerűbb , alkalmasabb ’s jobb.

S a p h i r  Humoristája 80dik számában: miu
tán olly elmésen mint igazán kikel a’ művészetteli 
kérkedések ’s lármaharangozások ellen — publi- 
cuma figyelmét egy művészre akarja vezérleni „ki 
— ugymoud — a’ nyilvánosságra szerénység 's ta
pasztalatlanság által még kiskorú ’s ennélfogva még 
nyilvános szószólóra szorúl44 „Ha az olvasó — 
így szól továbbá — a’Jägerzeile hosszanta elhaladt, 
a’ János-teinplom ellenében 47 sz. alatt egy czédu- 
lát piFlant-ineg a’ ház’ kapuján ezen felírással: „M ö- 
t á r g y , 44 alájegyezve pedig: S z e n t p é t e r y  J ó 
z s e f ,  polgári ezüstmi vés Pesten.44 Nem angol! 
nem franczia! sem művész professor, hanem: ezüst
mi vés! Lehet-e a’ 19dik században magát együgyü- 
eiben ajánlani? *s micsoda ezen tárgy? Talán va
laki, ki lábával fejetetejére áll? egy gőzerőim!, 
melly egészen új keringőket játszik illy czím a la tt: 
Elnyomott szerelem - május - hajnalpir- sóhajtások ? 
egy tükör, mellybeu jövendőbeli jegyesét láthatni? 
Oh nem! egyike sem ezen világszerte híres érde
keknek , e’ tá rgy : egy ujnyi vastagságú réztábla ! 
Réz? Igen, igen ezen réztáblán „ N ag y  S á n d o r  
győzedelme DariusonArbellánál44 (Lebrün festvényo 
után) látható domborúlag kiverve. Nem szándé
kunk itt ezen nevezetes, felséges műnek artistái 
magyarázatáb t bocsátkozni. Van Szentpéteri úrtól 
egy hasonló remekmű már itt Bécsben a’ cs, kir. 
kincstárban (ez is eladó.) Szentpétery úr minden 
képességre képtelen magát és művét megismerted 

j n i ; tehát én kérem önöket, érdemes olvasóim és 
ol vasónéim, ha midőn a’ praterbe kocsiznak vagy 
mennek , állapodjanak-meg a’ 47dik számnál, szök- 
deljenek a’ kocsiról le , és fel a' lépcsőkön két eme
letre ; ha önök magas születésűek vagy honoratio- 
rok, tetszés szerint fizessenek, ha nem azok, fizes
senek tetszéstelcn 20 ezüst krt. ’s egy remekművet 
fognak látni, melly fáradságukat gazdagon jutaU 
mázán Íja. A’ mű kiállító nem fogja önöket demos- 
thenesí ékesszólással elárasztani, nem sima hajlon- 
gásokkal fogadni, nem bakszökésekkel kikésémi, 
ő egyszerű, szilárd, nemeslelkű ő s z  m a g y a r ,  
szava a’te tt, ’s ajánlása ön talentuma. (Rajzolatok.)

C z e g l é d e n  megyénk egyik biztosa, Pajor 
A ntal úr , megnyervén m. b. 20kán Ehrenhausen
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uradalmat, nem azért siete váltságát felvenni, hogy 
maga , vagy szeretett egyetlen leánya után leendő 
maradéki számára gyümölcsöztesse a’ tömét dek 
pénzt; hanem hogy részint sanyargó embertársin ’s 
rokonin segíthessen; részint pedig a' hazában léte
ző intézetek gyarapultát, ’s a’ nemzeti mívelődést 
emelhesse. A’ jótékonyság szelleme annyira ihleté 
e’ nemes lelkű hazafi szívét, hogy maga eddigi tisz
tes sorsával megelégedve, Írásba foglalt intézkedé
sében még a’ pénz fölvétele előtt rendelé-el czélsze- 
rü adományit, mellyek végrehajtását tek. Batta 
Sámuel járásbeli főszolgabíró úrra bízá. Először is 
Czegléd, mint kedvelt lakhelye, házi szegényeiről 
emlékezék, 1000 vft alapítván részükre a’ város
nál, mellynek kamatja közöttük év enkint vallás kü
lönbség nélkül leend kiosztandó Szegény sorsú 
szülők gyermekei mivelődése előmozdításául, a’ 
romai kathol ’s helvetziai ’s ágostai vallásu iskolás 
gyermekek számára, fclekezetenként 1000 ’s így 
összesen 3000 vft. alapított, mellynek kamatjából 
könyvek ’s papír fog vásároltatni. A’ siket-némák 
intézetének adott 1000 vft. — A’ vakok intézeté
nek ugyanannyit. A’ pesti ’s budai „ Asszonyi- 
Egyesülettnek fkülönkülön ‘250 vft. A1 Pesten épü
lő nemzeti játékszínre 1000 vft. Czegléd lakosai 
számára egy gyászkocsit csináltatott, 's fentartásá- 
ra rendelt 200 vft. Életben lévő öt testvérének, 
azon felül, hcgyazattyok után maradott pesti ház
hoz tartható jogát ezekre átruházta, Összesen 5000 
vft. ajándékozott; elholt két testvére árváinak pé
pedig 2000 vft Felesége ’s veje rokoninak ’s ezek 
gyermekeinek összesen 12000 vft. Általa kereszt
vízre tartott több gyermeknek összesen 9400 vft. 
Egy tisztes, hivatalt viselt férjehunytán szomorgó, 
özvegynek , kinek gyászos sorsát négy apró gyer
mek nevelése ’s több régi adósság terhelő, keresz
tényi sajnálkozásból 1000 vft. Több jó ismerőse ’s 
azok gyermekeinek összesen 1100 vft. Többnek, 
kik háza körül valamikor szolgálatot tettek, adós
ságaikat elengedő, ’s szegényebb sorsú mesterem
bereknek , elaggott öregeknek , n> omorultaknak ’s 
özvegyeknek összesen 3370 vft. A’ nyert 200 ezer 
váitóforintnak tehát csaknem egy negyedét l 
ezer 570 vft.} áldozá nemes czélokra e’ valóban 
nemes lelkű férfi, kinek jótékonyságát számos 
örömkönyű hálálja!

F i u m e ,  máj. 27dikén. Kikötőnkben a’ f. 
183%ik év első negyedében következő volt a’ ke
reskedési ’s hajózási mozgalom. Érkezett hosszasb 
útról hajó partvizünkre terhelve: 4 ausztriai; 2 
pápabirodalmi, összesen 6 ; tonnaterhök, 1522 ; a’ 
rajtuk behozott áruk értéke 80,003 p. f . ; ugyan illy- 
nemű üresen: 8 ausztriai; 2 görög; 2 pápabiro- 
daím i; 1 sardiniai; 1 svéd, összesen 14; tonnater-

hök 3506. —  A’ földközi tengerre készültekből a’ 
fiumara-csatornába terhelve jö tt: 13 i ausztriai; 16 
pápabirodalmi, 3 nápolyi; összesen 150; tounater- 
hők , 5356, ’s terhük értéke, 208,382 pg. f. —  
Hasonló hajó üresen: 63 ausztriai; 1 pápabiroda- 
lom i; összesen 64; t. terhök 3414. — A’ cs. kir. 
ausztriai kikötők ’s tengerpartok közt vitorlázó ha
jók közűi terhelve érkezett: 310 ausztriai, tonna- 
terhök 1736, ’s a’ rajtuk beszállított árúk értéke, 
41,028 p. f. — Ugyanilly nemű hajó üresen: 166 
ausztriai; t. terhök, 828. — Távozott, az első 
rendű hajók közűi terhelten: 17 ausztriai; 3 gö
rög; 4 pápabirodalmi; 1 sardiniai; 1 sv é d ;l orosz; 
összesen 27; tonnaterhök, 5753; a’ rajtok tova 
szállított áruk értéke, 296,007 pg. f.; üresen illy 
hajó: egysem. — A’ másod rendüekből terhelten 
távozott: 150 ausztriai; 17 pápabirodalmi; össze
sen 167 ; t. terhök, 6479 ; a’ teher értéke: 454,527 
p. f . ; hasonlók közűi üresen: 37 ausztriai; 1 pá
pabirodalmi; összesen, 38; tonnaterhök 1913.— 
Végre a’ harmad rendű hajók közűi terhelten távo
zott: 79 ausztriai; t. terhök 546; a’ kivitt árúk 
értéke Il,!1 7 p g ő  f. ;  ugyanilly üresen: 373 ausz
triai; L terhök 1714. Összes terhelt érkezés: 466; 
üres: 244; összesen 7 i0  hajó; összes terhelt távo
zás: 273 ; üres 411 ; összesen 684. — Behozott 
áruk értéke, 329, 413pgó f. kivitteké, 7 6 1 ,6 5 1  
pg. f . ; kikötőnkben tehát a’ fenérintett időszak 
alatt 1,091,064 pgó ftnyi értékű áru vala forgás
ban ; ’s ha a’ behozottak értékét kivonjuk az elszál- 
lítottakébul, kitetszik, hogy a* kereskedési mérleg 
részünkre: 432,238 pgő ftban volt tettleges.

A’ Kémló ezt írja: Folyó junius hónapban sőt 
május' végén is láttunk sok seregély forma idegen 
madarakat, mellyeket előbb kevesen vettek figyelem 
alá. Annak ki még nem látott illyen madarat, leí
rását ide foglalom, e l e v e n e k ’ l á t á s a  u t á n .  
Testállása csak nem egyenlő nagyságú és formájú 
mint a’ közönséges seregélyé; de orra (csőre) azó- 
nál kevessel rövidehb és a’ hegyén sárga: színve- 
g) ülete pedig hasonló a’ szarkájához, azon különb
séggel, hogy a’ hol a’ s/arka tollai fejérek, ezen 
madár’ hímjén veres-nósiényjén pedig halvány ve
res színűek. Tolla mind a’ két nemnek a’ fején fe
kete, szárnyai tövén az apró tollak szinte ollyanok ; 
de a’ hosszúk seregély toll színűek, szinte mint a’ 
farktollak is: a’ lábak verheny <*gesek mint a’ feny
vesmadáréi ; 's a’ hímnek búbja van, melly a1 nős
ténynek nincs, szeme karikája fekete. — A’ termé
szet vizsgálók által G r á c u l  a r o s e á n a k  ismer
tetett (Xuvier szerint) mellynek hazája csak Afri
ka ’s az indiai tergermellék. Nem csak a' pesti köz 
legelőn , de Hazánk’ több részeiben szinte mint Er 
délyben is seregenkint lehet őket látni a’ juhnyá

)(
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jak , csordák gulyák és ménesek korül: melly he
lyeken a’ közönséges seregélyek egy csapatban fél 
felől, ezen új vendégek pedig más csapatban más 
felöl szoktak bogarászni; 's eledelök épen az, a’ 
mi a' seregélyeké. Mi lehet annak oka? hogy ezen 
b o g a r á s z o k  Asiat 's Afrikát oda hagyák, nem 
tudjuk ugy an — de hogy a' természet munkálati
nak következménye, tagadni nem lehet, — a' 
természetben elegendő ok nélkül semmi sem tör
ténik. A’ melly tartományt megleptek a’ sasok; 
dög van o tt; ’s a’ g r a c u lá k ’ vagy bogarászok’ 
töméntelen seregeit sáska' és szücskő pusztításra al- 
kolá a’ természet. Mi által koránt sincs czélom sás
kajárást jövendölni: ellenben nem emlékezem még 
olly évre, melly ben június közepéig legy et alig lát
hattam volna mint ez idén.

A’ jeles törekvésű pesti nevendék papság leg
újabban munkálatainak IV. kötetét adta-ki- Tar
talma: Előszó. Első Rész: Fordítások. A’ Latun
kul B. Francziából. Második Rész: Eredetiek. Ezek 
között áll Losi Imre esztergomi érsek’ élete is, 
melly el Hasznos Mulatságink közleni fognak. 

A U SZTR IA .
A' briinni újság szerint Morvaország rendei 

elhatározók, a1 briinni kerület Slawikowitz nevű 
falujának határában azon már omladozott kő obe
lisked jelelt hely en , hol boldogult II. József csá
szár 1769brn keresztiilutazása alkalmával, egyr 
földjét szántó munkás kezéből az ekét kivette, 's 
a’ földön végig egy barázdát szántott — öntött vas
ból emelni maradandó emléket, a' mint hogy ak
kor mindjárt az eke a' rendek országgyűlési tere
mébe tétetett e' fenséges tett ünnepélyes emlékeze
tére. Az emlék már meg van öntve 's fel is állí
tatott.

N A G Y RRITA N N IA .
Pontonban Stafford grófságban egy any a három 

kisded gy ermekét meggyilkolván, még a’ két idós- 
hiket 's aztán magát is meg akarta ölni, de ezt már 
nem hajthatta végre. Az asszony jó lelkű 's igen 
vallásos volt, de férje elmozdítatván a’ rendőri 
szolgálatból, háznépenek naponként növekedő szük
ségén kétségbe esett, 's ezért vetemedett a’ bor
zasztó lettre.

Az udvari újságban a’ külső ministeriumnak 
egy hirdetménye jelent-meg, miként Ő Felségé
nek konstantinápoli követe a’ torok kormány hoz 
előterjesztést intézvén azirán t, hogy az idegen ká- 
^é árulását Aegyptusban a’ tiszthatóságok eltiltani 
akarják, a’ porta egy ferman által értésére adá az 
aegyptusi basának, hogy' az idegen kávé árulását 
valamint a'többi török birtokokban úgy Aegyptus- 
ban sem lehet megtiltani.

Irlandban ez idén sokkal bővebb adó gyűl 0 ’ 
Connell számára, mint az előbbi években. Tippe
rary grófságban Thoinastown nevű jószágot is meg
venni 's a' szabadítónak ajándékozni szándékoznak.

Indiában közelebb Mysore levéltáraiban felta
láltattak Wellington hgnek saját kezével írt 's több 
kötetekre terjedő levelei, mcllyeket mysoreí hely- 
tartósága alatt 1 SOIig Close Barry ezredeshez inté
zett volt.

FR A N C Z IA O R SZ A G .
A’ követkamara jun. 2ki ülésében, a’ tengeri 

ministerium költségeinek vitatásakor Jaubert úr tu- 
dakozá, ha a’ deportatio eránti törvényre nézve 
megmarad-e a’ ministerium a' napi rend mellett. 
„Nem reméllem, úgy mond többek között, hogy 
a' ministerium a’ deportatio törvényének kérdésé
ben az ülés messze haladtára fogna hivatkozni. A’ 
fel nem fedezés eránti törvény is a’ másik kamara 
előtt van. Ez előtt öt héttel késznek mondták a’ 
tudósítást; most pedig azzal mentegetőznek, hogy 
a’ tudósító érdemes pair a’ számvevő szék elnöké
vé neveztetett. Mintha bizony' az érdemes pairnek 
új foglalatosságai miatt ideje nem volna tudósítást 
tenni a’ diportatiói törvényről. Flát az é\jövedelmi 
törvény , kérdem , végképen visszavétefelt-e, vagy 
csak máskorra halasziatott? A’ deportatiói és fel 
nem fedezési törvény' nem vétetett-vissza , hanem 
majd el fog meliőztetni; mert a' ministerium a’ 
másik kamarában azt nyilatkoztaid, hogy' a’ kör- 
nyületek által fog igazgattatni, mit én más sza
vakkal így teszek-ki: „a’ ministeriumnak nincs el
ve.“ Az amnestiát két részre osztom; egyik rész 
a’ király' nagylelkűségéből jő , másik a’ ministeriu- 
inot terheli. Ha e' rendszabályt személyes érzetből 
’s a’ hivatalok érdekéből vette volna elő a’ minis
terium , hogy maga szép szerepet játszék, ellenfe
leit pedig gy ülülségbe hozza, ’s a’ kormányra ju
tástól örökre elzárja, úgy nem érdemlené a’ rá 
halmozott dicséreteket. Az amnestiában csak azt 
dicsérem, hogy* a’ királyi famíliának aggodalmai 
egy' pillanatig eloszlattak általa. Bár sokáig tartana 
a’ dolgoknak ezen állapotja ! Ha a’gonosz szándékn
ak Fontainebleau ban a’ megindító jeleneteket ’s 
a’ k. famíliát látták , hol a' rang tündöklése csak 
arra szolgál, hogy a’ polgári erények annál tisztább 
fény ben tüntessenek-elő, bizony osan örökre elve
tettek volna fegyvereiket, ’s szín ok szíveink kiván- 
ságihoz csatlakozott Nolna. Egyébiránt az amnestia 
megtörtént, ’s majd a’ jövendő fogja megmutatni, 
helyesen cselekedtek-e a’ ministerek. Végre kér
dem , mi fog történni a’ makaccságban elmarasz- 
talttakkal? A’ pairszéknek meg kellőket Ítélni. De 
mikor a’ kormányon azok vannak, kik az áprilisi 
perkor odahagy ták széküket.“ — Gillon és Ganneron
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mi. „Rendre! “  Elnök: „Rendre szólítom az urat. 
Egy francziaországi pairt támadt-meg az ú r , ki 
mint biró lélekismerete sugallatairól senkinek sem 
tartozik számot adni.“ Jaubert ú r: ,,E’ pontról is 
tudni akarom a’ ministerium nézetét, ’s reméllem 
közölni is fogja a’ kamarával.“ — Mólé gróf: „Az 
előbbi szónok politikáról akart szólani, pedig csak 
a’ ministcriumról szólt. Személyességek árjába me
rü lt, mellyeknek indító okát jól esmerik az urak, 
’s ezen indító ok csak az , bogy én e’ szószéken va
gyok. Először is a’ vádat kell megczáfolnom, bogy 
az áprilisi perkor székemet odabagytam. Eri e 'port 
nem belyeslettem, de miután elkezdetett, a1 pair- 
szék illetőségét elismertem, ’s bírói székemet el
foglaltam. De tudják az urak minő botránkoztató 
esetek történtek, bogy a’ vádlottak felelni ’s ma
gokat védelmezni nem akarták. Ennélfogva én a’ 
ministerium elnökének javasiám, bogy a' perfolya
mat iránt terjesztetnék a1 kamarák elibe két tör- 
vényczikkely, mellyek sok pair lélekismer« tét 
megnyugtatnák. JBroglie hg. nem ellenzé javaslato
mat , 5s iránta társait is megkérdezni igéré. A1 ha
tározat azonban ellenkezőleg ütvén-ki, indító okai
mat előadám ’s kiléptem ; és ezt nevezték elpárto
lásnak! Ekkor egy borzasztó merészlet jött közbe, 
javasíott két czikkely em elfogadtatott, ’s két héti 
távoliét után én is visszatértem. Továbbá az am- 
nestiát ministeri fortélynak mondták, llá t annyira 
szomjaznám-e én a’ statushatalmat, bogy illy rend
szabályért felelőséget vállalnék magamra, és mi 
okon ? Hogy ministeri gazságot kövessek-el, hogy 
azon férfiakat kizárjam , kiknek társa valék! Az 
amnestiát hasznosnak és a’ kormányra nézve ked
vezőnek tartottam; a’ sept. 6ki ministeriumba olly 
feltétellel léptem , hogy az amnestia kihirdet tessék. 
A’ makaccsághan elmarasztalttakról itt nem felelhe
tek a’ kérdezőnek. A’ deportatio eránti törvény, 
mint mondtam ’s most is mondom, a’ septemberi 
törvények következése; az elv kimondatott, ’s a’ 
kormány nak kötelessége végrehajtási rendszabályo- 
kat terjeszteni-elő. A' napi rendre nézveemlíttetek, 
hogy' az ülés végét várjuk. Uraim mi mindent nyíl
tan cselekszünk ; munkálataik folyamát háborítni 
nem akartuk, \  a’ dolgot a’ kamara bölcsességére 
bízzuk.“ Jaubert ú r : „Jogom volt magamat egyr po
litikai tervről kinyilatkoztatnom, melly történet
könyveinkben nagy helyet foglaland-el. A’ minis
teri elnök úr előadta viseletét; Ítélni majd az ország 
fog. A’ kormány barátai semmi aggodalmakat nem 
gördítettek-elő a’ torvény'tudósoktól akkor, midőn 
a’ fenyegető republicanisms a’ monarchia barátait 
résen lenni kénszerítette.“  Egy szózat: „Kiki ön- 
lélekismerete szerint cselekedett. “  Jaubert ú r : 
„ Arról eleget mondtam.“ Elnök egy kissé lassan

Jaubert úrhoz: „Arról igen is sokat mondott azúr.“  
Jaubert: „Nem felelnék, ha az úr észrevétele a’ 
kamarához volna intézve ; de az úrnak nincs joga 
kellemetlenségeket súgnia fülembe.“ Elnök : „Ez 
néha,intés, jogom pedig van a’szószéken levő szó
noknak intést adni.“  Jaubert ú r: „Igenis, de fen- 
hangon.“ Több szózat a’ középről: „Egészen hal- 
latólag.“ E lnök: „Jó , tehát fenhangon szólok. Ha 
az úr a’ minister nyilvános tetteit megtámadhatja 
is, de biró tetteit megtámadnia nem szabad. A’ mi
nisten elnök úr talán messze ment érzékenységé
ben, olly tettekről is felelvén az úrnak, mellyek 
gáncsolata alá nem eshetnek. Az úr szintúgy nem 
itélheti-meg azon bírót, ki visszalép, mint azt, 
ki Ítéletet hoz; mert mind a’ két esetben úgy cse
lekszik mint biró, *s ez a’ Iélekisméreínek legvizs- 
gálhatlanabb tette (igen helyesen !} Hozzá kell ad
nom , hogy kivált politikai perekben tisztelni kell 
a’ biró charakterét.“ Jaubert ú r: „Mindenben, mi 
a’ pairszéket illeti, hódolok elnök úr Ítéletének , 
minthogy' ő Ney marsai védelmezője volt“ (czéízás 
Mólé grófra, ki Ney megítélésében részt vett-3 El
nök: „Nem is szenvedném, hogy' az úr engem itt 
’s e’ tulajdonságomban megtámadjon.“ Jaubert úr
nak még több szóváltásai után tovább foly tatá a’ 
kamara a’ tengeri költségek vizsgálatát.

A’ követkamara jun. okán Hayti hitelezojinek 
kérelmeit a’ ministerium elnökéhez utasította. E’ 
tárgy' egy ébiránt kevésbé foglalatoskodtatta a’ ka
marát , mint az udvari szokás kérdése. A’ követek 
egymásnak mutogatták a’ versaillesi ünnepélyre 
kapott meghívásokat, mellyek így valának írva: 
,,A’ szolgálatbeli segéd értesíti követ u ra t, hogy 
szombaton jun. lOkén 3 órára a’ versaillesi várba 
van ebédre híva. A’ képtárak 10 órakor ny iitat- 
nak-m eg; este színjáték b erni. Utólirat. Az urak 
csak udvari köntösben vagy formaruhában bocsá- 
tatnak-be. E’ feltétel semmi kivételt sem szenved.“ 
Ezen utólirat nagy ellenzésre talált a’ kamarában ; 
Dupin ú r , ki e’ rendszabály' főszerzőjének monda
ték , körbe fogatott, kérdésekkel ostromohatott, 
’s pirongattatott. A’ pezsgés mindig növekedett, 
Hayti hitelezojinek kérelme üres teremben vitatott, 
’s az értekező teremben tartatott a’ legélénkebb 
ülés. Lepelletier d’ Aulnay ú r , a’ tiers partinak 
nagy befolyású tagja, egy enesen megmondta a’mi
nisteri elnöknek, hogy ő készebb a’ király meg
hívását el nem fogadni, mint formaruhában jelen
ni* meg. Moié gr. erre megigéré, hogy a’ dolgot 
elintézi, ’s megnyugtatja a’ követeket, kiknek ud
vari köntösük nem volna. Más nap utasítás vára
tott a’ Moniteurben, de nem jelent-meg. E’ rende
let ellen valamennyi ellenző lap kikel; még a’ Con- 
stitutionnel is azt írja , hogy a’ nemzet nincs abban
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a’ véleményben, mintha a’ követkamara , h ab ár 
puszta színből is, a’ régi monarchia előszobájinak 
formájihoz szabhatná magát. Egy lap állítja, hogy 
a’ követekre éppen olly udvari köntöst akarnak 
tolni, miilyct a’ várbeli udvarmesterek fognak 
kapni. A’ Messager pedig azt mondja, ki a’ meg
rendelt feltétellel Versaillesba menni nem akar, 
maradjon-el; a’ ki pedig udvari köntöst húz ma
g á ra ’s aztán kinevettetik, mondja ezt Moherben 
egy bizonyos személlyel: Tu 1’ as voulu, Georges 
Dandin. Párisi jun. 6ki tudósítások szerint a’ ka
mara quaestorai jun. őkén felsőbb meghagyásból 
szóval ’s írásban is kijelentették, hogy a’ meghívó 
levél utóirata a’ követkamara tagjait nem illeti, 
következőleg a1 követek frakban is megjelenhetnek.

A’ király ’s királyné, a’ k. famíliától ’s mini
sterektől környeztet ve, jun. 6kán a’ thrónterem- 
ben fogadók a’ pairek *s követek kamaráji által, 
Orleans hg. házassága következésében, Ő Felsé
gük üdvezlésére nevezett küldöttségeket. Dupinúr, 
a’ követkamara elnöke, lényegesen így szóllott a’ 
királyhoz: A’ követkamara Örömmel hallá árjelen
tést a’ koronáiig, és Helena hgasszony közötti há
zasságról ; hogy ne buzognánk tehát most szeren- 
esekivánásinkat, midőn mind egyikünk méltányol
ható Felséged fogadott lányának szép tulajdonságait; 
azon franczia érzelmeket, mellyeket földünkre lé
pése óta kitüntetett; ügyességét nemzeti nyelvünk
ben, meílyet magáévá tőn; feleleteinek kikeresett 
nyomos értelmét; mostani szökésinkhöz olly szé
pen simuló nemes ’s elbájoló kellemét, mellyet a’ 
thrónon tisztelni fenséges királynénktól már rég 
megszoktuk. A’ jun. 4ki emlékezetes bejöveikor a’ 
főváros polgárai óhajtásaikkal vevék-körül Fel
ségedet ’s diadallal hozók e’ palotába. Ez által em
lékeztetők a’ király barátait ama komolyabb me
netre, midőn a’ nemzet képviselőji Felséged er a’ 
palais-royaltól a’ tanácsházhoz kísérték, ott Felsé
ged szájából hallandók dicső elhatározását szabad
ságaink védelmezésére és az anarchiától leendő meg
szabadításunkra. Az idők megjavultak, a’ láthatár 
kividult, a’ jövendő derülten áll előttünk; Felsé
gednek mint attyának ’s királynak megelégültmk 
kell lennie; e’ gondolat él bennünk, ’s ezt ki is 
fejezzük Felséged előtt. A’ király illy formán vá
laszolt: Legelőször is köszönöm a’ kamarának ér
zelmeit, mellyeket erántam mindenkor nyilvání
tott az elnök által említett nevezetes pillanat óta, 
midőn engem mindnyájan nagy buzgalommal fog
tak körül, hogy honunkat a’ fenyegető veszélyek
től ’s anarchiától megmentsük, ’s a’ szabadság és 
nyilvános rend diadalmát alkotványi tői vényeink 
fentartása által biztosítsuk, mellyek mindegyik 
franczia szerencséjének, szabadságának ’s személyes

függetlenségének kezességei. Örömmel látom, hogy 
már kikötőben vagyunk. Az eset, mellyhez nekem 
szerencsét kívánnak az urak, kétszeresen becses 
előttem, mert ez forrása az enyímek szerencséjé
nek , ’s újabb kapocs közöttem, famíliám és Frao- 
cziaország között; olly kapocs, melly a’ thront ’s al
kotványi kormányt megerősíti, ’s elcsüggeszti a’ 
pártokat, mellyek intézvényeinket lerontani, ok
talan theoriákkal felváltani, az absolutismus kép
telenségeihez, vagy a’ régi kormányhoz ragadni, 
vagy a’ respublika veszélyeibe taszítani akarnák. 
Menyemet ollyannak fogják az urak találni, mii lyen- 
nek elnök úr igen jól festé, méltónak a’ megindító el
fogadáshoz , ’s méltónak a’ thrónon is kipótolni azt, 
ki egész életem vigasztalója volt, ’s engem a’ szá
mos famíliával ajáudékozott-meg, melly egészen 
a’ honnak szánja magát, ’s velem együtt büszke és 
szerencsés Francziaország hódolatában. — Pasquier 
és Dupin uu. ezután Orleans hg. ’s hgnéhez is be
szédeket tarto ttak , mellyekre a’ hg. válaszolt,

Orleans hg Dupin úr beszédére a’ thrónterem- 
ben többek között feleié, hogy igyekezni fog a’ 
nemzet tetszését megérdemleni, ’s e’ leend neki és 
a’ herczegnének jutalma. Egészen ’s őszintén Fran
cziaország szerencséjére, érdekeire és szabadságá
ra szánják magokat, ’s remélli e’ nemes feladat a’ 
követendő jó példák és a’ követkamara sy mpathi- 
ája által kellemessé ’s könnyűvé fog nekik tétetni. 
A’ hg. ezután a' követeket egyenként bemutatta a ’ 
hgnének, 's midőn a’ nyers viseletű Martineaut (ki 
medve Martineaunak hívatik) tévedésből Poitiers 
követének nevezé, Martineau úr bókolatából hir
telen felegyenesedvén élénken kiáltó: „N em , nem, 
nem! Chantellerault követe. Diable! tévedni nem 
akarunk!*4 min a’ jelenlevők a’ hggel együtt ne
vettek. Ez alkalommal a’ kövei kamarai tagoknak 
három negyede fekete frakban jelent-meg, a’ pai
rek mind udvari ruhába valónak öltözve az elnök 
pedig kanczellári köntösébe.

A’ Moniteur szerint a’ király Orleans hg. há* 
zasságának tekintetéből 949, részint halálra, részint 
fogságra ’s köz munkára Ítélt katonának büntetését 
elengedte vagy megváltoztatta ; ‘J36nak pedig meg
engedte , hogy a’ bűnhődő csapatoktól a’ sorezre- 
dekhez visszamehessenek ’s ott szolgálati idejöket 
kitölthessék.

Jun. 6kán délután Orleans hg. ifjú nejével ’s 
az özvegy mecklenburgi hgnével Notredame egy
házba kocsizoft, mellynek közelében egy' darabig 
meg kellett állnia a’ szoros utczákba éljen kiáltá
sokkal csődült temérdek néptömeg miatt. Visszafe
lé a’ boulevardokon ment, hogy neje a’ fővároszsi- 
bongását láthassa Este ismét temérdek sokaság 
gyűlt a’ de P Horloge pavilion ablakai alá, ’s a’
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király t, ki Orleans hgnével jelcnt-meg az erkelyen, 
buzgalinas kiáltásssal fcgadá, —  A' különféle aka
démiák tagjai közűi sokan a’ becsületrend tisztjei
v é , némelly más tudósak, tanítók és könyvirók, 
lovagjaivá neveztettek. A’ sajtó sajnálja, hogy Hu
go Victor, Dumas Sándor és Balzac nincs közöt
tük.

A’ követkamara jun. 7ki ülésében a’ nyilvá
nos oktatás költségei felett vitatkozván Tracy úr 
ismét felszólalt az ellen, hogy a’ nevelésben a’ régi 
nyelvek ’s régi történet a’ főhelyet foglalják-el; 
állttá, hogy a’ legundokabb bűnösök a’ régi törté
net tanítmányai által fegyverkeztettek-fel ember ’s 
király-gyilkolásra, ’s aztkiváná, hogy a’természe
ti tudományok tétessenek a’ régi történet helyére. 
Tracy úr állításaira Auguis úr felelt a* kamara tet
szésével, előadván, hogy a’ természeti tudomá
nyok, valamint a’ literariai’s történeti tudományok 
között is összehangzásnak kell lenni.— Jun. 8kán 
Jouffroy úr a’ k. könyvtár számára kért summát 
62 ezer francai javaslá szaporítani, mi szükséges
nek ismertetett ugyan, de az okból, hogy erre nem 
javaslatot, hanem megvizsgált tervet kell előadni, 
Jouffroy úr javaslata félreveltetett. A’ könyvtár
nak más helyre leendő áttéttele szóba jővén , Sal- 
vandy úr je len té , hogy az új épület 17 millióba 
kerülne, ’s ez iránt majd jövő üléskor fog javas
latot tenni. Lacrosse úr panaszlá, hogy az aláírá
si pénzekkel visszaélnek, ’s aláírásra rosszul választ- 
ják-k i a’ mm kákát. Isambert úr különösen ócsálá 
Guizot úr által a’ Panthéon littéraire-re tett alái- 
irást, mellynekszáz példányáért 100 ezer fr. esik, 
’s e’ nagy summa leple alatt csak egy politikai 
hírlap gyámolítása lappang, melly Guizot úr sze
mélyét ’s tetteit védelmezi. Guizot ú r , a’ kamara 
morgása között, mentegeié ezen aláírást, mivel a’ 
Panthéon littéraireben sok, kevéssé ismeretes mun
kák foglaltatnak. Cäsar Bacot úr felszóllítá az okta
tás ministerét, hogy az illy visszaéléseket kerülje, 
’s elődének hibájit ne kövesse. Dubois úr 19 ezer 
francot kívánt Texier úr munkájára, mellyról a’ 
felírások és szép tudományok akadémiája így nyi
latkozott : ,,Kisásiából ez a’ legnagyobb tudományos 
nyereség, mellyhez egyes utazó jutott, ’s a’ Texier 
úr által szerzett eredmények terjedelmükre és fon
tosságukra nézve, a’ többi utazókéit összevéve fe
lülmúlják.“  Dubois úr javaslata félrevetíetett. — 
A’ nyilvános oktatási költségek megszavaztatván, 
az afrik ii rendkívüli költségek jöttek vitatás a lá , 
mellyet Duvcrgier de Hauranne úr nyitott-meg 
szellemteljes előadással, az elfoglalásnak bizonyos 
határok közé szorítását javasolván, mit Laborde 
úr ellenzett, Tirlet generál pedig csak a’ tengerpart 
elfoglalását ajánlá. A’ jun, 9ki ülésben a’biztosság

javaslatai félrevettetvén, a’ kívánt 14 millió 668 
ezer 227 fr. megadatott.

N ÉM ET O R SZÁ G .
Stuttgart jun. lsőjén. Müller Miklós költész, 

kinek költészeti m ívei, önmaga által szedve ’s 
nyomtatva, J. G. Cotta könyvkereskedésében nem 
rég jö ttek-ki, Stuttgartból, mint hallatszik Cotta 
báró gyámolításával, Angliába utazott, ’s Schwab 
Gustáv magas helyzetű tudós barátaihoz ajánló le
veleket adott neki. A’ leendő k öltésznek feltünel- 
gett tehetségét is Schwab Gustáv ébresztette-fel leg
először ’s emelte-ki a' homályból. Egyébiránt Mül
ler Miklós nem törekszik-ki a’ körből, mellyben 
magát megelégültnek érzi; Londonban is csak az 
akar ő maradni, a’ mi itt volt, t. i. könyvnyom
tató, nevezetesen pedig betűszedővé léptetését el
lenzi , mert mint betűszedőnek idegen gondolatokat 
kellene gondolnia, ’s saját gondolatit nem fejthet
né úgy ki, mint a’ sajtó mellett. E’ szándékáról 
a’ tudományos körökben sem mondott-le, menyek
ben versezeteinek megjelenése óta néhányszor meg
fordult. — E’ nyáron Heine úr is váratik Parisból, 
részint Németországot ’s barátját Lewaldot meglá
togatandó, részint öszves inunk áj inak kiadását úgy 
elintézendő, hogy annak semmi sem vethessen gá
tat a’ német szövetségben.

Braunschwcigból jun. Íjén költ levél szerint 
a’ burkus király hírlapokból hallván, hogy Wolfen- 
büttelben még egy a’ hét esztendős háborúban szol
gált száz évii altiszt é l, az agg vitéznek ajándékot 
küldött ’s hópénzt rendelt számára.

P O R T U G Á L É I A.
Lissabonban még máj. 4kén sem volt ministe- 

rium v Diaz d’ Oliveira úr sok haszontalan fárado- 
’ zásai után lemondván annak összeszcrkesziéséről, 

Anselmo Braamcainp úr bízatott-meg vele, de nem 
fogadta-el a’ megbízást, hanem a* királyné általuj- 

, ra felszóllítatott, ’s még nem tudni mire határozta
• magát.

Lissaboni máj 24ki tudósítások szerint a’ ki-
• rályné férjével együtt egészséges, ’s naponként sé- 
5 takocsizást szoktak tenni nyílt kocsiban. A cortes 
r máj 22ki ülésében egy eset történt, melly bői vi-
- lágosan kitetszett, milly kevéssé tisztelik a mi-
- nistereket a’ nép képviselőji. Az igazságminister
- gúnyosan köszönő azon módot, miként vele a’ ka- 
, mara múlt ülésben távollétekor bánt egy ember 
, panasza m iatt, ki állítólag hét hónapig ült fogság- 
5 ban, a’ nélkül hogy bűne bebizonyítatott volna. A’ 
s minister előmutatván az ember bűnét bizonyító iro- 
e mányokat, kíméletlenül lepírongatta a’ kamarát 
t igazságtalan panaszáért. Némelly követek, mondá, 
5 illetlen és sértő kifejezésekkel éltek a’ ministeri-
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um eilen, ’s ez gátlá az új ministerium össze- 
szerkcsztését, mert egy becsületes férjfi setn 
akar minister lenni, ha ezután is illy gorom
ba ’s pajzán beszédeket kell szenvednie. Követ 
urak meglehetnek győződve, hogy őt semmiféle 
emberi hatalom nem birandja többé ministeri hi
vatal elvállalására. A’ belső minister e’ szavaláso
kat annak tulajdonítá, hogy némelly követek kö
zelebb a’ hivatalok osztásakor elmellőztettek, ’s e’ 
nyilatkozás leirhatlan zajt támasztott, mellynek le- 
csillapodtával kiki előadta mentségét, ’s állttá, hogy 
senkit sem szándékozott sérteni. Máj. ‘i lk é n  reg
geli 7 ’s 8 óra között egy kis földrengés vétetett 
észre; ez óta a’ légkör igen homályos, vastag gőz- 
köd borítja a’ földet, melly a’ napsugárok erejét 
egészen elveszi; nappal mindig északkeleti vagy 
északkclet-nyugoti hideg szél fuj egymást váltva, 
’s csak éjjel szokott egy kissé megszűnni. 

SPA N Y O LO R SZÁ G .
A’ cortes máj. 26ki ülésében 121 szózattal 33 

ellen meghatározó, hogy addig el nem oszlik, míg 
a’ nemzeti gyűlés rendezkedése alá tartozó legfon
tosabb tárgyakat el nem intézte.

Barcelonai máj. 28 ’s 30ki lapok mind azon 
híreket megczáfolják, melly eket franczia lapok 
Barcelonáról’s Reusról kozlöttek; a’ községi tanács 
és tartományi biztosság lemondó felírásaikat, Cata
lonia nemzeti őrségének lefegyverzése iránt Van 
der Meer bárónak Calafból máj. 20kán költ vég
zetét ’s a’ madridi kormány máj. 18ki rendeletét, 
a’ reusi ideigleni kormány proclamatióját merő köl
temény* knek állítják.

Pattból jun. 3kán e’ tudósításokat közlik: Es
partero jun. Íjén váratott Pamplonába 16 zászló- 
allyal. Evans és Jauregui 20 zászlóallyal maradt az 
elfoglalt pontokon. Tolosában 13 carlista zászlóally 
volt. Lerinben sok gabonát találtak a’ carlisták, de 
Lodosát be nem vehették. Gandesát (Cataloniában) 
melly egy hónap óta ostromoltatok a’ carlisták ál
ta l, május végén felmentette Nogueras generál. 
Doncausa és Manolin carlista lovas ezredes a’ Ilues- 
ea melíetti csatában elesett. BuerensOraa alatt a’ 
hadsereg előcsapatját vezérli.

Bayonnei jun. 6ki tudósítás szerint a’carlisták 
jim 3kán még Barbasfróban voltak. Oraa generál 
egész a’ város falaig kémlődött. Az ellenség jun. 
2kán összehuzódott a’ városba , ’s azt megerősítni 
szándékozik. Grases generál, Iluesca tartomány pa
rancsnoka, a’ nemzeti őrséggel a’ Cinca felső ré
szén áll, Van der Meer báró a’ bal partot őrzi. Es-

partero is kiindult már Pamplonából Arragonia 
felé.

Madridi máj. 31kí levél szerint Irribarren úgy 
halt-meg mint vitéz spanyol; épen jelentést diétáit 
a’ huescai csatáról, midőn sebéből a’ \ ér megindult 
’s életének véget vetett. A’ jelentést Conrad gene
rál végezte-el. Felső Arragonia népsége tömegestől 
felkelt a’ carlista tábor ellen ; a’ vitéz hegy közi lako
sok gueriilákban zsibongnak körülte , ’s D. Sebas
tian fegyverrel kéntelen eleséget szedetni, mi a’ 
tábor mozgásait igen hátráltatja. Egyébiránt Cabre
ra és Forcadell 5000 emberrel ’s 400 lóval, Tal- 
lada és Moya 3000 emberrel ’s 500 lóval siet hoz
zá. A’ madridi kormány az északi sereg főparancs
nokáról tanácskozik, ’s talán Oraát fogja Espartero 
helyére tenni; ekkor egyszersmind kérdésbe jövend 
Espartero által a’ hasid tartományokban kiadott 
proclamatio törvény essége. Narvaezről is van szó. 
Ez iránt a’ hónapi titkos ülésben, úgy a’ citálom 
esetek és az egyházi eszközök iránt is kérdések 
fognak intéztetni a’ ministeriumiioz A’ corteshiva- 
talok holnap ujítatnak-meg. A’ ministerium Arguel- 
les urat igyekszik elnökké elválasztatni, hogy ő 
legyen a’ cortes küldöttségének fője, mikor az al- 
kotvány átadatik a’ királynénak.

A’ Moniteur Bordeauxból jun. 6ki tudósítást 
közöl , melly szinte csak azt valósítja, hogy Oraa 
jun. 2kán Barbastro vidékén szemlélődött, a’ car
listák kis ideig tartott lövöldözés után a’ városba 
vonultak, ’s magokat besánczolni szándékoznak; 
Meer báró a’ Cinca bal part ján állott elegendő erő
vel a’ carlistákhoz jövő erősítések visszaverésére, 
Grases pedig a’ hegyen tanyázott Lluesca, Battana 
és Jaca önkénteseivel.

Parisba jun. 9kén e’ két tudósítás érkezett: 
Bordeaux, jun. 7kén Jacából jelentik, hogy Oraa 
jun. 2ki szemlélődése majd közönséges csatává lón, 
ha az ellenség a’ Barbastrót kerítő olajfák megül 
kijőni akart volna. Egy zászlóally mégis semmivé 
tétetett, ’s a’ carlista lovasság is sokat szenvedett. 
Conrad ezredes elesett. Oraa nem akart D. Car- 
losnak várost kijelelni, hova sebesültjeit vitethet
né. A’ carlisták Barbastrót erősítik, noha csak 
nyolcz napra van eleségök, kívülről pedig semmi 
sem vitethetik hozzájok. — Bayonne jun. 8kán. Oraa 
generál Esparterónak Tafallába üzen«'*, hogy a’ car
listák jun. 4ke éjjelén a’ Cinca hal partjára vitték- 
át sebesültjeiket, ’ső jun. 5kén Barbastro felé nyo
m ult, Meer báró pedig Tautba ment. Oraa nem 
említi Conrad ezredes halálát, a’jun. 2ki szemlélő
déskor nem is történt csata

Kiadja K u lt  sár A. —  Szerkezted G al v á c sy . Zöldkertntcza (Ä o!jH >acl)et:© öffe) 4 9 8  sä. 
Nyomtatja T r a t t n e r - K á r o l y i  Urak* útezája 6.42 szám alatt.
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Áltnézése a’ folyó észt. májusi időjárásnak.
( A ’ b ud ai k . c s illa g v iz sg á ló  in téze t’ id ő járási n a p k ö n y v e  sz e r in t .)

niagossága a’ légmérőnek a’ hévmérőnek

legnagyobb . . . 27 h. 6v. ,088 (27kén) 18° fi (  2kán)||
közép . . . . 27. 2 ,928 11 ,20 5
legkissebb . . 26. C ,890 ( őkén) *+■ 3 ,8 ( 5kén)I

Legnagyobb különbség a' levegőnyomásban: 1 lv> ,798 ; a’ mérsékletben: 14° ,1.
Ama időjárási bélyegek és jelenetek, mellyek már április hónapban kiuinők voltak, májusban 
még szembetűnőbben jelenkeztek. Ide tartozik a’ levegő’ csekély melegsége, ’s annak gyakori 
és hirtelen változása; a’ g ya ko r i eső (13 ), zápor  (8), köd  (14) és kemény szelek  (13), — 
úgy hogy az idei májusnak, nedvességére ’s hűvösségére nézve, kevés .párját lehetne találni az 
időjárási jegyzőkönyvekben. Az említett jeleneteken kivid még következők szemléltettek: egé
szen borult az ég 3 , egészen derü lt pedig egy napon sem vala. jégeső  hullott 2, szélvész 
dühöngött 3 nap. — R endkívüli tü n em én y , mellére tájékunk soká sajnosán fog emlékezni, 
vala arna fe lh ő sza ka d u s , melly lökén sujta bennünket, ’s pusztulást és kárt hág) olt maga 
után. Kevésbé kiterjedt, de a’ hol dúlt, szinte olly pusztító volt a’ jégesővel já rt sebes zápor  
24kén délután; és még terjedelmesebb társa vala a1 löki felhőszakadásnak, ámbár valamivel 
szelidebb, az őki s zé lv é s z , egyike a’ legdühösebbeknek, mellyek itt löbb é \ek  óta dúltak. — 
Egyébiránt uralkodtak az éjszakn) ugot i , delnyngoti és éjszaki szelek.

Dr Albert I'erenez s. k. Segéd.

Figyelmeztetés
a’

ÍBAJ5A1 ’S  H T O F Ö X M  T U D Ó S ÍT A N O M
i r á n t .

1 8 3 7  e lső  fe lének  v é g é v e l  t isz te le tte l szó lítju k -fe l minden rendű P ártfogó in k at ‘s  á lta lánosan  
a ’ testvér két hazai m a g y a r  o lvasó  K ö z ö n s é g e t , h o g y  a ’ k öze led ő  2 d ik  fé lév re , m elly  ju iiu s’ Eső
jé v e l beálland , e ’ nem zeti ú jsá g ’ további járatása  iránt ren d elése ik et postán , v a g y  e g y e n e s t  hoz
zánk küldendő levele ik b en  m inél elébb m egten n i m éltó zta ssa n a k . í g y  mi is  korán m egtehetjük  
elők észü letin k et, felm entetünk a ’ fe le s le g e s  p éld án yok ’ n yom tatási k ö ltség é tő l, ’s  O lvasóin k  közöl 
kinek kinek te ljes szám ú  p éldán n yal szo lgá lh atu n k . H o g y  a ’ borítékok hibátlanul n y o m a tta ssa -  
n a k , a ’ cz ím zetek et o lvasható  írásban v a g y  nyomtatottam k iig a z ítv a  kérjük küldetni.

P o litik a i lapjaink ezután  is  l e d r .  H a szn o s  M u la tsag in k  p ed ig  8 adr. hetenként k é tszer  
szerd án  é s  szom baton  fogn ak  m egjelen n i. B etű ink  , m e llyek n él o lvashatóbb ak at m ár nem is  kí
vánhatni, a’ jövő  fé lévb en  ism ét új öntetnek le szn ek . A ’ mi testvér lapjaink b első  tartalm át ille 
t i:  le g y e n  szab ad  m ost is  hivatkoznunk töb b ször jelentett s z e r k e sz té s i fő törek vésü n k re; m elly  
nem  e g y é b b , mint a ’ v ilá g  leg fr iseb b  történetei k özö l szem elt k ivonatban g y o rsa n  k özlen i mind 
a z t ,  mi politikai vagy  tu d o m á n y o s, g a z d a sá g i v a g y  k e r e s k e d é s i,  m ű v észeti v a g y  m esterség !  
’stb . tekintetben új, h aszn os, érd ek es é s  ta n u sá g o s. M időn e ’ részb en  a ’ külföld N em zete ire  for
dítjuk figy e lm ü n k et, leg k ed v esb  gondunk eg y szersm in d  a ’ két te stv ér  H a z a ’ erkö lcsi ’s  polgári 
jóllétét tá rg y a zó  in tézetek ről minden s z ü k sé g e se k e t  h itelesen  k ö z le n i, g y ú la sz ta n i a ’ K irá ly  ’s  
H a za ’ s z e r e te té t , éb reszten i a ’ jó z a n  N e m z e t is é g e t ,  ’s  íg y  f e le ln i - m e g  fo ly v á st a z  O lv a só k ’ \s 
idő’ kívánatinak. „H irde,tésinkí; m indenféle je le n té sek e t, h íradásokat ’s  fig y e lm ezte tések e t ’stb . igen  
m érsék leti díjért e lfogad n ak  ’s  tüstént k özlen ek .

A ’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok é s  Hirdetések’ fé lé v i ára P e s 
ten é s  B ud án  boríték nélkül h ázh oz küldve 85 borítékban 9 ;  p ostán  p ed ig  1 0  v.forint. V é li»  

Első félesztendő, 1837, *



p éld á n y  4  forinttal drágább. C sek é ly e b b  árt m ár fé léven k én t a ’ m ellék letek en  k ívül s z á z  ívnél 
többre terjedő hírlapokért k ívánni sem  leh et. A z o n  t. e z . O lv a só k , kik ú j s á g - já r a tá s i  h e ly ő k e í 
o llyk or változtatni s z o k tá k , z a v a r -e lh á r ítá s  é s  a z  unalm as k ésed elem  k ik erü lése v ég e tt  m é ltó z -  
tassan ak  újságh ívatalunknál előfizetni. L e v e le t  v a g y  eg y éb b  küldem ényt b iztos a lkalom m al, v a g y  
bérm entesen kérünk hozzánk utasíttatni. —  A 1 cs . kir. postahivataloknak ’s  levelező in k n ek  szo 
kott ajándék példányinkkal ezután  is  s z ív e s  öröm m el szo lg á lu n k  ; e ’ n em zeti ú jsá g -in tézet' g y á ~  
m olítására hazafi fáradozásuk at v iszon t te ljes b izodalom m al k érv e-k i.

E lő fizetn i lehet P e s te n  a ’ kiadó K u ltsá r  Istvánná zö ld kertu tezai 4 9 8  szám  alatti h ázá 
b a n ; eg y eb ü tt p ed ig  m inden e s .  kir. p ostah ivata ln ál. K ö lt P e s te n  1 8 3 7  jún iusában.

(C N em ze ti Újság' h ivatala .

X 0 X

,r F i g y e l m e z t e t é s ,
jöLözelgetvén a’ második fél év a’ Szem lélő  's lite ra tú ra i lapoknak  folytatását ezennel je
lentem , ugyan azon feltételek alatt a’ mint eddig, t. i. félévi előfizetés 4 f. pengőben, postán 
borítékkal együtt. Azonban mivel minden hazafiság mellett sem lehet annyi áldozatokat hozni, 
hogy a’ kiadó tetemes károkat szenvedjen, azt határoztam hogy csak azon esetben adándom 
lapjaimat ha költségeim fedezvék, annakokáért lapjaimnak minden eddigi pártfogóit, vagy kik 
jöveudőben pártfogói kívánnának lenni, arra kérem, méltóztassanak becses neveiket az előfize
tési díjjal együtt az illető postahivataloknál jun. végéig letenni, hogy így az érkezendő tudósí
tásokból az előfizetők’ száma tudtomra esvén, a’ folyóirat’ folytatása iránt szükséges rendele
tek tétessenek. Ha költségeim meg nem térnek, lapjaimat megszűntetem és azon esetre, aa 
előfizetési díjt mindenki a’ hol azt lefizette* felveendheti, azért a’ helybeli cs. kir. fő postahi- 
vatat pénzt nem , de a’ neveket kívánja mennél elébb bekűldetni. — Szükséges és hasznos 
e a’ hazára nézve hogy felső Magyarországban folyóírás legyen, azt az olvasó közönség’ belá
tására bízom. Megtartóztatom magam szinte minden ajánlatoktól és meghívásoktól is, mert bár 
mely sok beszédnek az lenne a’ vége, hogy mennél számosabban kegyeskedjenek intézetemet 
elősegélni Kassán, Május IGkán 1837. Kovacsóczy M ihály. (3)

(1) Árverési-hirdetmény. A’ zom-
bori királyi kamarai Administraiio részéről a’ 
bácsi kerületbeli királyi kamarai uradalm ak’ 
királyi hasxonvételeik, és egyéb haszonbér tár
gyaik Is37dik esztendei november Itől kezd
ve számítandó egy, vagy több évre bérbe adat
ni fognak. A’ bérleni szándékozók a’ nyilvá
nos árverésre, melly ez iránt az alább kijegy
zett helyeken és napokon tartatni fog. a’ bér
be adandó tárgyhoz arányzott száztól tiz forint
nyi bánatpénzzel felkészülve megjelenni ezen
nel hivatalosok.

A . )  Zom borban a  k irá ly i k a m a ra i ig a z 
g a tó s á g i  háznál 1837(7//; évi ju liu s  31- 
kén r e g g e li 9  órakor kezdve ta r ta n d ó  
árverésre  k ité te tn i fo g n a k  :

L) Az italm érési jo g  (jus). 
a) 4 ’ palánkat uradalom ban: 

Hndzságon, a’ palánkai koscher borm érés, a’ 
osébi határ csárdán, Obrováczon, Tovarisso- 
v án , Parabutyon, Bulkeszen és Bukinban a5 
malom-csárdával együtt, Szilbáson és Gajdo- 
brán.

b) A z apa tin i uradalom ban: 
Apatinban , a’ Drávatorok - csárdán, kucskai 
csárdán, S teuer-csárdán , Bezdánban a’ rév- 
és Kozora csárdával együtt, Bogojeván, Bresz- 
továczon, Csortoplyán két hegypinczével együtt, 
Doroszlón a’ Szent-Kút ‘csárdával, Kernyaján, 
a’ Puszta-kulai csárdával, Kapuszinán a’ drez- 
niczai csárdával, Monostorszeghen a’ profun- 
tanai csárdával, Phiiippován, Bácz-Militicsen, 
O-Sziapáron, W eprováczon, és a’ praekajai 
csárdán.

c) 4 ’ szán tóva l uradalom ban: 
Baracskán , a’ gyurityi csárdán, Csatolyán, 
D autován, Szántován, Béreghen, Kolluthon, 
Gákován és Krusevlyán.

d) 4 ’ kula i uradalom ban; 
Cservenkán, Ó- és Uj-Szivaczon, llegyessen, 
Szeghegyen, Feketehegyen, O-Werbászon, Uj* 
Werbászoo, Ü-Kéren, Kis-Kéren, K uczurán, 
K ereszturon, O-Soovén, Uj-Soovén, Torzsán, 
D. Sz. Ivánon, Lalityon és a’ pettaui csárdáit*

II.) 4* istálló  és konyhabér jövedelm e.
4 ’ kulai uradalomban :

A’ kulai uradalmi korcsmában.
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III.) A* h a lá sza ti jo g  (ju s).

a) A’ pá linká i uradalomban :
Az Ó- Német és Uj-palánkai kis hálóvali du
nai, és az Uj-palánkai mocsár halászat; az Ó- 
pálinkai mocsár halászat, a’ bukini kis háló
val! halászat; a' bukini vizafogás.

b) A z apatin i uradalomban :
Az apatini dunai és mocsár halászat; az apa
tin i kucskai halászat; az apathini rákosvizbe- 
ni halászat, a' bezdáni duna- és mocsár halá
szat; a5 bogojevai duna - és mocsár halászat; 
a* doroszlói esik - és tekenősbéka fogás, az 
urbariális nádvágással együtt, a1 karakukovai 
duna- és mocsár halászat; a* monostorszeghi 
dunai halászat; a' monostorszeghi moc9ár-ha- 
lászat; és a' szóntai dunai- és mocsár-halászat 
a’ csik-fogássai együtt.

c) A' szá n to va i uradalom ban :
A' Baracsko, dautovai, béreghi és kolluthi ha
lászat.

1Y.) A z  országos vásárok jövedelm e. 
a) A* p á linká i uradalom ban : 

Hodzságon.
b) A’ kulai urada lom ban:

Kulán.
V.) A* m észégetési jo g  (jus).
a) A’ pa lánka i uradalom ban : 

Plávnán.
b) A ’ szán tóva l uradalomban :

Baracskán. ,
VI.) A’ nadály  - fogás.

Az egész palánkai uradalom környékében.
B .  )  P alánkán , a t i s z t ta r tó i  irószobában  

1 8 3 7 dik  év i augustus 9 kén r e g g e l i  9  
óra k o r:

I. ) A’ husvágási jo g . (ju s). 
Ó-Palánkán, Német- Palánkán , Uj-Palánkán , 
Bukinban, P lávnán, Obrováczon , Tovariso- 
ván , Hodzsághon , Parabuiyon, G ajdobrán, 
Bulkeszen és Szilbáson.

II. ) A’ va d á sza ti jo g  (jus).
A’ csébi határerdőben.

III.) E rd e i és egyéb allodiális fö ldek . 
250£ hold Ó-palánkai allodiális föld a* csébi 
ut m ellett; 345 hold Német - palánkai erdei 
föld; 39 hold tovarissovai kaszálló föld a’ csul- 
kováczi erdőben.
C. )  A pafin  ban a * t i s z t t a r tó i  irószobában

I S ^ ld tk  év i august us 11 kén r e g g e li  9  
ó ra k o r :

I.) A’ husvágási jo g  (ju s).
A* fölső és alsó mészárszékben Apatinban, Bo- 
gojeván, Bresztováczon, Caonopiyán, Dorosz-

lón , K aravukován, Kér n y á ján , Kupuszinán, 
Pr. Sz. Ivánon és Ó-Sztapáron.

II.) A’ va d á sza ti jo g  (jus). 
Apatinban és Pr. Sz. Ivánon, Szóntán, Ó-Szta- 
paron, Veprováczon és Prekaján.

III. )  A1 sás - és gyékény - vágás. 
K aravukován, Kapuszinán az urbariális nád
vágással együtt.

IV. ) Allodiális és egyéb fö ld ek .
Egy része az apathini szénakertnek, két üres 
házhely Apathinban; 60 hold bezdányi szántó
föld a’ Piperesben, 5 hold bezdányi allodiális 
föld; 6 6 i hold csonoplyai allodiális fö ld , a' 
bánkházi korcsmának helye, a’ karavukovai 
hambár helye, egy része a1 Pr. Sz. iváni epres
k ertn ek ; egy része a ’ szóntai kis kandiéi le
gelőnek , és a’ karavukovai, kernyai és a’ 
weprováczi szilvás kertek.

V.) Praediális fö ldek .
A* praekajai szénáskert.
D. ) Baracskán á  számtartói irószobá~ 

ban 1837dik évi augustus IGkán reg- 
geli 9 órakor:

I.) A1 husvágási jo g  (ju s). 
Koliuthon, Gakován és Krusevlyán.

II.) Allodiális fö ld e k .
3 hold dautovai szilvás kert.
E. ) Kulán á  tiszttartói irószobában 

1837dik évi augustus 1 Skán reggeli 9 
órakor:

I.) A1 husvágási jós: ( ju s ) .
Kulán, Cservenkán, Szeghegyen, Feketehegyen, 
Ó-Kéren, Kis-Kéren, Kuczurán és Torzsán.

II. ) Allodiális fö ld e k •
82-̂ g- hold kaszálló föld Kulán, 3 üres házhely 
Feketehegyen, 1 szabad sessio O-W erbászon. 
a szabad sessio K uczurán, 4 hold cservenkai 
szilváskert, 10| hold feketehegyi szilváskert, 
10 hold kuezurai szilváskert, 10 hold Uj-soo- 
Vei szilváskert.

III. ) Praediális földek.
6S5J hold pettaui szántóföld.

758 — — főbb kisebb és
nagyobb részben.

678 hold péttaui kaszállóföld.
346^ — bélai — és
ö i l |  —- pettaui legelőföld.

A’ bérlet* feltételei az árverés* kezdet© 
előtt különösen fognak kihirdettetni; megtud
hatni mindazáltal azokat előbb is , mind a* 
zomböii kir. kamarai igazgatóságnál, mind 
pedig az illető kir. kamarai tiszti hivataloknál.
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A’ földek és italmérési jog bérlőinek szük

ségeikhez képest uradalmi kézi, és iga szak- 
mányok is fognak pénzbéli különös megtérí
tés, vagy a’ bérpénznek aránykép’ leendő fel- 
jebb-einelése m elle tt, állal engedtetni. — A* 
nyilvános árverés bevégezte után újabb aján
lások el nem fogadtatnak. (3)

(1) Bor árverési - hirdetmény.
A’ méltóságos szekszárdi alapítványi uradalom’ 
részéről közhiriil té te tik , bogy a’ folyó eszten
dő juüus hónap 1 Ikén , az uradalmi pinczékben 
l7iG akó vörösbor árverés utján hordónként 
lesz eladandó, — olly feltétellel, hogy a* vevők 
minden akótól 1 for. váltóban bánatpénzül tüs
tént lefizetni tartoznak, ha pedig illendő árt 
Ígérni fognak, a’ bor’ árát lefizetvén, azokat 
mindjárt el is vitethetik. Költ Szekszárdon, jú 
nius lTkén 1837. (3 )

(1) Hirdetmény, a ’ nagy méltóság»
magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből ezen
nel közhírré tétetik : hogy szabad kir. Kassa 
városa saját papiros - malma, három egymásután 
következő esztendőre bérbe ki fog adatni. Kik
nek tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, az e’ 
folyó esztendő julius lső napján a’ fent nevezett 
városban tartandó nyilvános árveréshez szüksé
ges bánatpénzzel felkészülve, ezennel meghi
vatnak. ( ‘2)

(4) Schweiczi marha - árverés.
Méltóságos gróf Hunyady József örményi ura
dalom gazdasági hivatala közhírül adja, hogy 
folyó észt. junius 23kán reggeli 9 órakor mező- 
keszi pusztán ts Nyitra vármegyében közel Ör
ményhez 50 darab fejős-tehén és üsző, mellyek 
közül 25 barna, valamint is vörös és vörös-tar
ka schweiczi, 25 pedig fehér magyar tehenek
tő l, és merztáli bikáktól származtak, azután 
12 darab 1 és 2 esztendős vörös és vörös-tar
ka bikák a’ legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés 
mellett el-fognak adatni. (4)

(2) Hirdetmény. A’ i.ag) méi.óságu
magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből köz
hírré té te tik : hogy julius I5kén 1837 a’ szo
kott délelőtti órákon, az O-Budai kir. kama
rai praefecíorátus - hivatal irószobájában , az 
alabb következő királyi haszonvételek, mel- 
lyeknek mostani haszonbéri idejök folyó 1837 
év October végével telik-k i, tartandó nyilvá
nos árverés utján a’ többet ígérőknek újonnan 
három egymást követő évre haszonbérbe fog
nak adatn i, úgymint:

a) A’ földesúri három mészárszék Ó-Bu- 
dán, a1 husvágási joggal (jussai), megkiván- 
tató istállókkal, vágóhíddal, és egy réttel.

b) A' földesúri vendégfogadó és mészár
szék Békás-Megyer helységben (^rottenborf) a’ 
hozzá tartozó 26|- hold szántófölddel együtt.

c) A’ bormérési és husvágási jog (jus) Mo
nostor helységében a’ hozzá tartozó 3 |  hold 
szántófölddel.

d) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Tóthfalu koronái helységben , a5 hozzá 
tartozó 19|~ hold telekkel együtt.

e) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Zcbegény koronái helységben , a’ hozzá 
tartozó G?r mérő vetés alá való szántófölddel 
és egy kis réttel.

f) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Kis-Maros koronái helységben , a’ hozzá 
tartozó 14 hold szántófölddel, és 4? hold rét- 
tel, vegre egy házi kerttel.

g) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Nagy-Maros koronái helységben , a' hoz
zá tartozó 9-| mérő vetés alá való szántóföld
del és egy réttel.

h) A’ földesúri sör- és pálinkafőző ház 
Nagy-M áros koronái helységben egy réttel.

i) A’ földesúri holt kereskedési joggal 
(jussal) ,  és egy 3 szobából, k on} bából, istál
lóból és kertből álló lakással Nag}-Maroson.

k) A3 földesúri dunai rév Nagy-Maros és 
Yisegrád között.

l) A’ földesúri kőbánya a ’ Lepenczbachi 
völgyben Visegrád mellett.

m ) A’ földesúri kőbánya a’ Villám he
gyén , Visegrád mellett a’ Duna pariján.

n) Az ngynevezett Mártonyi földesúri 
gyümölcsöskert a’ Lepenczbachi völgyben V i
segrád mellett.

o) A’ földesúri dézmabor- és törköly Bu* 
dakeszen,  a3 hozzá tartozó 9 mérő vetés alá 

.V dó szántófölddel.
p) A’ földesúri száraz malom Tök hely

ségben, a’ hozzá tartozó 8A hold szántófölddel.
q) A’ földesúri évi és héti vásár jövedel

me Zsámbék helységben.
A’ haszonbérbe kivenni szándékozók a3 

fennevezett helyre és napra elegendő bánat
pénzzel, és más m egkitátitató dolgokkal fel
készülve megjelenni ezennel hivatalosok. A’ 
haszonbéri feltételeket a' feljebb említett prae- 
fectorátus’ irószobában elébb is meg lehet te
kinteni. Záradékul, az árverés után semmi ne
mű ajánlatok el nem fogadtatnak. (^3)
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Tudományos hírek.

M A G Y A IÍÖ H SZÁG  és E R U É L Y .
0  cs. k. Felsége máj. 20ii. legfelsőbb határo

zatában a’ in. k. udv. Kanezelláriánál volt concept, 
practikáns Gróf S e r é n y i  A l o i z  urat a’ ti un a- 
melléki kér. táblához fizetésiden közbíróvá nevez
ni kegyelmesen méltóztatott.

0  Fensége a’ Nádor folyó junius’ 17dikén 
Becsbe szerencsésen megérkezett.

N. S z e b e n  junius llkén . Ezen jun. Skátt 
tartatott 24ik országos illésen a’ lajstrom iránt ké
szült felírás elveiről, jun. 9kén tartott 25ik orszá
gos ülésen pedig, a’ leopoldinum diploma tárgyá
ban készített repraesentatio iránt folytatták és hé 
is végezték a' Rendek magok tanácskozásokat. Mind
ezek szerént az előleges tanácskozások már bé lé
vén végezve, az első regia propositioba foglalt, 
u. m. a’ nemes ország választása alá tartozó sarka
latos és diplomatics hivatalokra teendő válaszíá- 
sokróli tanácskozás, országos elnök ő excája által 
napi rendre kitűzetett, ’s ugyan ekkor elnök ő 
excája arra is Felszóllitotta a* R endeket,• hogy ha 
mi előleges tanácskozásaik még e’ tárgyra nézve 
hátra lennének, azt a’ közelebbi gyűlésig végezzék 
bé. — Jun. lOkén tartott 26ik országos ülésen a- 
zért, a’ már napi rendre kitűzve lévő választás 
iránti elvekről folytatták a’ ns Rendek magok ta
nácskozásokat, ’s bé is végezték azt, mire nézve 
következendő nevezetesebb elvek állíttattak meg: 
Iször. Országos választás útján jelenleg betöltendő 
hivatalok, következendők állíttattak meg u. in. 
f ő k o r  m á n y z  ói (gubernatori), u d v a r i  can-  
c e l l a r i u s i ,  f ő k i n c s t á r n o k i  (thesaurariusi) 
o r s z á g  g e n e r á l i s a ,  p r o v i n c i á l i s  c a n 
cel  1 á r i  u s i ,  t a r t o m á n y i  f ő b i z t o s i  (pro
vinciális commissariusi), e x a c  t o r a  t u s  p r a c -  
s e s i , é s n y o l c z  f ő k o r  m á n y s z é  ki  t a n á 
c s o s i  (gubernialis consiliariusi); úg)7 a’ k i r á l y i  
t á b l a i  e l n ö k i ,  és a’ 3ik Í t é l ő  m e s t e r i  j 
helyek. — 2szor. Megállittatottt, hogy a’ kijelelt] 
hivatalokra, a’ három nemes nemzetből, és négy 
bévett vallások minden mindazon sorsosai közül, 
kik azokra nézve a’ hazai törvények által megkí
vánt tulajdonságokkal bírnak, egyforma számmal 
és titkos szózatolás útján a’ us Rendek szabadon 

Első Félesztendő.

(Válasszanak. — 3szor. Megállittatott az is, hogy 
I mind ezen betöltendő hivatalok, midőn mind meg- 
I választva leendőnek , ő felsége eleibe megerősítés 
véget egyszerre terjesztessenek fel. — 4szer. Az ál
líttatott m eg, miképpen az, egy a1 végre szolgáló 
ládába béteendő titkos szózatoló ezéduiák által vi
tessék végbe. —

N. S z e b e n  jun. 13kán 1837. A’ tegnapi 
napon u. m. jun. 12kén tartott országos ülésen , a’ 
nemes Rendek ezen nagy fejedelemségbeli főkor
mán) ozói (gubernatori) hivatal betöltésére szóza
tolásokat megtették, mellyeknek számba vétele 
után ezen főhivatalra mindenik bévett vallásból, 
a1 hármas számba szózatok többségével követke(7 
zeudők mentek bé u. m. —  A’ r. c a t  h o l va l -  
l á s  r é s z é r ő l :  országos elnök N o p c s a Elek 
úr ő excája, branyicskai 1. b. J ó s i k a  János úr 
ő excája, v praeses göncz ruszkai gr. K o r n i s  
Jánes úr ő excája. — Az ev. re  f o r m  at  a v a l 
l á s  r é s z é r ő l :  kir. tábla ideiglenes elnöke gr.
R h é d e i  Adám úr ő excja, Kraszna vmegyei kö
vet losonczi 1. b. B á n f f i  Lászlóim, udvari taná
csos széki gr. T e l e k i  József úr ő excja. — Az 
ev. l u t h e r á n a  v a l l á s  r é s z é r ő l :  udvari ta
nácsos schaarbergi mltgos R e d e n s  József ú r, 
nyugalmazott főkormányi tanácsos mltgos S t r a u -  
s e n b e r g  Dániel úr, fő kincstári számfeletti taná
csos mltgos K o n  rá d  Mihály úr. —-Az u n i t á 
ri  a v a l l á s  r é s z é r ő l :  f. Fejér vmegyei főis
pány vargyasi D á n i e l  Elek ú r, itélőmester en- 
laki Sa l a  Sámuel ú r , ideigl. főkormányi tanácsos 
A u g u s t í n o v i c s  Pál úr. Sieben bürg. Bot he. Kö
zelebbről fog következni az erdélyi udvari can- 
cellári hivatalra teendő választás, mellyet maga 
idejében közölni sietünk..

G y ő r b ő l  jun. lükén. Ünnepileg tünt-fel f. 
hó 15ke— Főtiszt, ’s Nagys. S a i l e r  G y ö r g y ,  
győri káptalanbeli nagy prépost úrnak, a’ hácsai 
cg) házi nemesség széke főispán! hivatalába iktatá
sa napja — Győrre ’s vidékére. Reggeli hét és 

] nyolez óra között több mint 60 hintón várakozott, 
j a’ duna révénél a’ megyei két , a’ bácsai alispán ,
| több megyei, városi, katona tisztekből; kanonok,
| Sz. Benedek szerzetü fő, akadémiai, gymnasiumi 
I professor, só-harminczadi tiszt ’s számos nemesség:-
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beli urakból állott díszes küldöttség, a’ főispán jö
vetelére. A’ ki is mélt. megyés püspök úrral egy 
kocsin, előtte két megyei huszár ’s négy egyházi 
nemes, bácsai alispán előtt szinte négy nemes lo
vagolva, megérkezvén: illy pompás kísérettel, 
meilyhez minden oldalról több több kocsik 's gya
logszerük tömege csatlakozott, jutott az egyh. ne
mes szék határához; hol Rithallir Gábor úr zászló
ja alatt 60 egyh. nemesi lovag; nagyontiszt He- 
nyei Dániel hedervári lelkész ’s főesperes úr pe
dig ékes szónoklattal, sok éljen! kiáltások között 
fogadák a' két főpapot. Innen hasonló pompával a' 
nemes szék helyére érkeztek, mind két nemű nép, 
ágyu dörgések, hangász-zengzetek között, 's az 
ezen helyre kirendelt egyházi, világi rendű kül
döttség szónoka nagyontiszt. Brestyenszky Béla 
professor, megyei tb. ékes ajkáról 's tudom mun
káiról esmeretes férfiú által idvezeitetvén — A’ sz. 
egyház felé fordítók innen, szíveikkel együtt, a' 
dobszó ’s trombita harsogások között járdaló sokasá
got az ajtatos fő papok; itt jövel sz. lelket főtiszt. 
Tóth József kanonok; Richter Antal, Yurda Ká
roly és Stanke Sándor urak pedig, több dalnokok
kal , bájos éneket zengedeztek. — Istennek tett 
szolgálat után, az iktatás szertartásához feldíszített 
helyszínre ment az innepi sokaság; hol a’ nagys. 
főispán úr mellett, mélt. megyés püspök, főtiszt, 
kanonokok, megyei tisztviselők , számos nemes és 
tisztes rangú urak foglaltak helyet. Ez alkalommal 
főtiszt. Kovács József olvasó kanonok és főtiszt. 
Sághy János kanonok urak, beiktatási munká
jukhoz fogtak; elsőbik ékes beszédben előadó az 
egyh. szék nemességének, a’ török, franczia ha
dakban kitüntetett vitézségét, a’ káptalanhoz ’s 
jogaihoz szilárd ragaszkodását; megemlífé a’ nagys. 
főispán úrnak, rangja minden lépcsőin kimuta
tott egyházi ’s világi erényeit, nyájas, leereszkedő 
’s a’ jótevőséghcn fáradhatatlan voltát; kiemelő a’ 
mélt. megyés1 püspök úrnak, ki ez innepet jelen
létével diszesítni kegyeskedett, az általa viselt kü
lönféle hivatalokban mindenkor, legközelébh pedig 
az újvárosi sz egyház alap köve letétele alkalmá
v a l, mire 1000 p. ftkat ajánlott, kitüntetett jóte- 
vőségét; e’ beszédet, a’ főtiszt, ’s nagys. főispán 
úrnak négy nemesek által székében felemelése, szá
mos éljen! kiáltás , hosszas ágyú ropogás követett. 
—  Az e’ként beiktattatott 74 évű, ép egészségű fő
ispán fontos beszédben előadó, miként e’ napot 
élte legszerencsésb napjai közé számlálja, egyszer
smind az egyh. nemességet a’ tisztviselők eránti en
gedelmességre , egyetértésre; a’ tisztviselőket igaz
ság szolgáltatásra in té : köszöné végre a’ mélt. püs
pök főtiszt, kanonokok, megyei alispánok, több 
tisztviselő és nemes uraknak, hogy beiktatása in-

nepét, diszesítni méltattak; beszédét éljen kiáltás, 
’s ágyú dörgés követvén. —  Erre nagyontiszt. Szu- 
csics György hittud. tanár, püspöki titoknok, ’s 
több megyei tb. kelt-fel, szónokió a’ nagys. főis
pán úr ritka tulajdonit; ’s említő mennyireható le
het ez nap ő nagyságára, mellyen ennyi különbörf 
rendű jeles férfiak, személye eránti tiszteletből ősz- 
vegyülvén, beiktatása innepét akármi nagy törvény- 
hatóság inncpével mérközhctővé tevék; ragadó be
szédét , a’ kifakadt indulatok többször félbeszakasz- 
ták ’s hosszasan dörgedező ágyuk zárak. —  Ekkor 
Bay Sándor alispán, a’ többi tisztviselőkkel, hiva
taláról lemondván, a' pecsétet főispán úr ő nagy
sága kezébe tévé; a’ benne helyzeti bizodalma! 
megköszönvén. Alig hangzott el a1 Bay Sándor név 
az alispáni hivatalra jelöltek között, azonnal egyező 
felkiáltással ujolag alispánná választatott. — Főszol
gabíróvá Balog Kornél, megyei másod főjegyző úr 
választatott; Kálóczy Mihály, megyei aljegyző ’s le
vélt. fő , Tóth József aljegyzői hivatalokra ujolag ki
neveztettek , Horváth András főügyészi, Csernyán- 
szky József számvevői, Mentler József eskütti hiva
talaikban megerősítettek. Második ügyész Karko- 
ványi Zsig. lemondván, helyébe, szótöbbs. Fekete 
György megyei tb választaték. Helybeli tisztvise
lőkké , nagys. Bezerédy Ignácz kir. tan. ’s megyei 
első alispán úr elnöksége alatt, négy kijelöltek kö
zűi, helybeli alszolgabíróvá Horváth Imre, pénztár
nokká Orosz János; eskütté Érsek József; Lőre 
András az egyh. nemesség, Poleczky József a’ nőne
mesek’ részéről, választattak. Balogh József rbíró 
főorvosi hivatalában megerősítetett, Sztanzcl Antal 
hasonló ranggal kineveztetett. Király Lajos földmé
rői, Fauszt Ferencz és Rosenberg Antal sebészi 
hivatalaikban megerősítettek. Több helybeli, vidé
k i, egyházi és világi tbk neveztettek, melly alka
lommal kitünteté a’ nagys főispán úr, m ennyi« 
kész különösen a’ tudományos erényt méltatni; ki 
a’ beiktatás ünnepét is a’ győri professor urak’ ked
véért csütörtökre, mint oskolai szünnapra rendelő. 
Ezeket a’ tisztviselők ’s tbk esküvése követé Az 
innepi szertartást főtiszt. Tólh József űr énekelte 
Isten téged dicsérünk, rekesztette —  A’ főispá- 
ni dísz ebéd, egy helyütt a’ méltóságos püspök 
elnöksége alatt 120 , más helyütt 80 főbb ran
gú urakra; több nemesek házainál pedig, mind 
a’ nagys. főispán költségén , öszvesen mintegy 500 
személyre adatfatott. Melly felett, magyar szokás 
szerint, pohár-köszöntések tétettek a’ mélt. püs
pök, nagys. fóisp. három alisp. urak ’s többek egész
ségére; éljen kiáltások ’s ágyu ropogások között. 
—  A’ délutáni tánczmulatságot, negyven személy 
kíséretében, hajón érkezett főrangú dámák tiszte
lők. A* mélt. püspök ”s nagys. főispán urak ágyu
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dörgések közt, nemesi lovagok kíséretében hat óra
kor visszatértek Győrbe; kiket aztán a* többi ven
dégek is követvén, —  az ünnepnek vége lón.

Mélt. Lonovics József Csanádi megyés püspök 
úr, megyéjének egyházi látogatását apr. 12kén kezd- 
te-meg, ’s e’ legnagyobb kiterjedésű püspöki megyé
ben mindenütt lelkesedéssel fogadtatván, folyó 
junius’ iDilikén vcgzé azt. Április’ íDelikén mint 
Felséges Urunk’ dicső születési napján Nagy Szent 
Miklóson teljesítő az ünnep méltóságához alkaU 
mázott fényes isteni szolgálatot; hol Nákó Sándor 
fóldesuraság nevében Szalay Ferencz praefectus 
vendégié-meg gazdag ebéddel a’ főpásztort. Május’ 
lsójén Csanádon főtiszt. Róka József apát urat ál- 
dá- meg; innét utazott Egerbe a’ főegyház1 felszen
telésére, hol ritka ékes szólásu ajkiról gyönyörű
ség volt hallani a’ velős tartalmú már nyomtatás
ban megjelent egyházi beszédet. Ez ünnepélyről f. 
évi újságlevelünk’ több számaiban emlékeztünk. 
Május’ 21dikén Trübs wetteren tiszt. Bonnász An
tal plebánus úr papságának 50dik évét ünnepelvén, 
annak vezetője vala ő mlga. Nákófalván máj 25- 
dikén az úrnapi menetet, mellyen mélt. Hertelendy 
Ignácz Torontál-megyei főispányi hely tartó is jelen
volt , személyesen vezető ’s a’ templombeli szertar
tást is maga végező. Junius 13dikán Katalinfalván 
helybeli plebánus ’s tisztlb. kanonok főtiszt. Balás 
János úr papságának 50dik évét ünnepelvén, az 
itteni egyházi szertartást ő mlga teljesítő.

Főtiszt, ’s nagys. Dertsik János apát ’s főes
peres ’sat. u rat, midőn május ’s jun. hónapokban 
főesperességének 3 kerületét látogatná tiszt. Pitt- 
hordt János plebánus úr következő chronostichon- 
ual tisztelé-meg:
DerCslkArChl-DIaConVs Visítana VIVat DIV sanVS.

Zágr áb .  0  cs. k. Felsége Ebner László tbí
ró ’s varasdi tanácsnok úrnak, a’ varasdi oskolák 
kormányzásában kitüntetett ügyességéért legfelsőbb 
tetszését nyilatkoztatni kegyelmesen méltóztatott. 
— Elhunyt zágrábi megyés püspök Alagovieh Sán
dor ó excjáért jun. S 5d. tartatott itt fényes halotti 
szertartás, mellyet mélt Osegovich Imre szegniai 
püspök úr számos segéd szolgálat mellett teljesített. 
Főtiszt. Klemen Mihály kanonok úr deák nyelven 
jeles beszédet mondott az elhunyt felett, annak ér
demeit ’s erén} eit a’ nagy számú hallgatók előtt 
szépen kiemelve.

A’ pesti vakok intézetére ügyelő Küldöttség 
részéről ezennel köz tudomásra bocsájtatik, hogy 
az Ehrenhauseni uradalomnak a’ közelebbi sors hú
zás alkalmával lett kijátszása alkalmával, az érdek- 
lett jószág beváltásául határozott 200,000 váltó fo
rintot nyert tek. nemes Pest vmegyei katonai biz
tos Pajor Antal ú r, több, az emberiség javát elő

mozdító , és 40,000 váltó ezédula forintokat haladó 
adakozásokon felül, ezen intézetről sem felejtkez
v e , ezt 1000 v. ez. ftal nagylelküleg megajándé
kozta. Kedves kötelességének esmeri az érdeklett 
Küldöttség ezért Pajor Antal úrnak, szíves köszöne
tét nyilván kijelenteni. — Költ Pesten, junius’ 
18kán 1837.

Tisza Alpár junius lökén. Nálunk be teljese
dett az, mit sokan előre jövendőiének t. i hogy 
az 1837 esztendő sok veszélynek légyen kitéve. 
M ert, nem elég hogy foiyónk, rétjeinket áradásá
val elborító; hanem még a’ tanyáinkon levágott szé
nát sem tudjuk a’ sok esső miatt felszedni, ’s így 
következhető az isméti széna hiány. Gabonánk őszi 
és tavaszi ekkoráig ug>an jó lábon áll, de féltjük 
a’ gyakori jégessőtől. Junius’ lödikén délutáni 
1 és 2 óra között nálunk olly égi csattogás volt, 
mellynek áldozatjavá negyven darab birka lett ju 
hászával együtt.

F i u m e ,  jun. 2kán. Az itteni szabad kikötő
ben következő a’ f. i 83GAki és közelébb lefolyt 
második negyedében a’ hajózási ’s kereskedési ál
lapot: terhelt érkezések, az első rendű hajók kö
zűi : 2 ausztriai; 480 tonnatehernyi; a’ rajtok be
hozott árunemek’ értéke: 6280 p. f. —  A’ másod 
rendüekből: i65 ausztriai; 33 pápabirodalmi; 16 
nápolyi; együtt: 214 ; tonnaterhök; 7,959 ’s a* 
velők bejött áruk’ értéke: 280,502 p. f. — A’ har
mad rendű hajókból: 295 ausztriai; tonnaterhök 
1623, ’s a’ rajtok idehozott áruk értéke: 41,873 
p. f . ; összes terhelt érkezés: 511. —  Üres érke
zések; az első rendű hajók közűi: 10 ausztriai; 
egy pápabirodalmi; 4 orosz; együtt 15; tonnater
hök: 3521. — a’ másod reudűekből: 60 ausztriai; 
5 pápabirodalmi; együtt: 65 tonnaterhök: 4018 ; 
— a’ harmad rendűek közűi: 274 ausztriai; 963 
tonnateherrel; összes üres érkezés: 354. a’ terhelt 
’s üres érkezést együtt véve: 865 hajó. — Terhelt 
távozások, az elsőrendű hajók közűi: 15 ausztriai;
1 pápabirodalmi; 1 orosz .együtt 17,* tonnaterhök: 
4199; a’ velők kiküldött árunemek értéke: 131,577. 
p. f. a’ másod rendüekből: 192 ausztriai; 32 pápa
birodalmi; 16 nápolyi: együtt 240; tonnaterhök: 
9,283; a’ rajtok kiszállított áruk’ értéke: 382,776. 
p. f  — a’ harmad rendű hajókból 115 ausztriai; 
tonnaterhök: 790; ’s az ezeken kivitt áruk’ érté
ke: 17249. p. f.; Összes terhelt távozás: 372 hajó. 
Üres távozások: az elsőkből: 2 ausztriai; ’s 1 
orosz; együtt 3 ; tonnaterhe e’ háromnak: 741; 
azaz: 14,820 mázsányi; a’ másod rendű hajók kö
zűi: 43 ausztriai; 6 pápabirodaími, együtt 49 ; 
tonnaterhök: 2438. — Végre a’ harmad rendűek 
közűi: 472 ausztriai: 1957 tonnatehernyi. Összes 
üres távozás: 524 : ’s a’ terhelteket az üresekkel

)(
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Összevetve , távozott: 896 hajó; mellyeken 330,592 j 
pengő forintértékű árunein viretett-kí, melly som-j 
mából a’ beliozoitakét; 3 29,055 pengi) forinttal le
hozván, kitetszik, hogy a’ kereskedési mérleg a’ 
második évnegyedben is tettleges volt részünkön, 
’s pedig: 201,537 pgő forintban. Azon csökkenés
nek , melly e’ negyed *s az első között igen észre
vehető, oka a’ rósz időjárás vala; melly egész mar

x isb a n  ’s apriiben annyira akadályozd a’ száraz
földi szállításokat. !

A1 m. k r. Helytartó-tanács f. h. 6dikdn adó
osztály i számvevő hivatalában Triibsveaer Péter 
lajstromzó ’s kiadóvá neveztetése által megürült 
számvevő tisztségre Ellenbogen Ferencz eddigi in- 
grossistáí, helyette ingrossistavá Piánk János jarul- 
nokot, ’s járulónkká Hol ne kér Károly díjtalan 
g} akornokot alkalmazá.

A’ nagyin m. k. udv. Kamara Mohácsi sóhí- 
vatali ellenőr Liszy Jánost Therezováczra sóper- 
ccptorrá; ugyanide ellenőrködő sómázsamesterré 
Farkas Jánost; ideigleni sómázsamesterré Losun- 
czy Aloizt; Földváron sóházőr Machik Károlyt 
ugyancsak Therezováczra sómázsássá; Selmeczen 
eddigi sóházőr Polczer Pált pedig pesti sómázsássá
MPVP7ÍP.

N A G Y  BRITANNIA.
Királyné 0  Felsége, jun. 7ki tudósítások sze

rin t, tökéletesen meggyógyult, ’s már az ascoti 
lóversenyen is jelen volt. 0  Felségök e’ hónapban 
Windsorból Brightonba szándékoznak menni.

Az angol tengeri erő elosztása, a’ világ majd 
minden tengerein, politikai szintúgy mint kereske
dési tekintetből mindig igen érdekes. Az alig. Zei
tung következőleg adja ezen elosztást: Európában 
az angol kikötőkben van 29, kisebb nagyobb mér
tékben indulásra kész, ’s részint őrhajókként hasz
nált hajó, mint San Josef í 10, Temeraire 104 
ágyúval. Spanyolország északi partján 4 hadi hajó, 
10, 16, 20 , 28 ágyúval, és három gőzhajó van; a' 
Lissabon előtti flotta sokkal erősebb, hol 5 liniaha- 
jó , mindegyik 74 ágyúval, ’s négy kisebb hajó iQ, |  
17 ágyúval áll. A’ közép tengeren most csak l l  
hajó találtalik. Az afrikai partoknál 17 szállong,! 
’s közöttük legjelesb-a’ 46 ágyús Thalia. A’ kelet-j 
indiai tengereken Winchester 52 ágyús nehéz fre- 
g á t, három korvette, mindegyik 28 ágyús, és 7 brigg j 
10 — 18 ágyús szállong. Legszembetűnőbb az Ame- | 
rika keleti partjainál, kivált Nyugotindiában levő 
hajók nagy száma, mell}' éppen 42re megyen, ’s j 
az ottani állomás közelebb sir W Paget aladmirá! j 
személyében parancsnokot kapott ’s Cornwallis 74 | 
ágyús íiniahajó által megeiősítetett, mellynéi több i 
Ihtiahajó nincs is az említett tengereken. Ugyanott i 
különféle pontokon elszórva v an még öt nehéz fre- [

gát, 23 korvette ésbrigg,28— 10 ágyús, 8 kisebb 
és 3- gőzhajó. Ezen állomásokon kívül számos ha- 
j' k vannak különös czélokra fordítva, inelljek kö
zött egy 36 ág} us fregát, egy 28 ágyús korvette, 
7 kisebb és 8 gőzhajó találtalik.

London lordmayora és Rutland hg. v ezérlése 
alatt azon egyesület választotsága , melly Welling
ton hgríek lovagszobrot állíttatni szándékozik , jun. 
ődikén udvaríott a’ hgr.éi, ’s őt felírásban kéré, 
Chautrey szobrásznak engedné-meg, hogy ez iránt 
vele szólhasson.—-A’ spitalíieldi selyemszövők szá
mára adott nagy bál 4000 ft sig. tiszta jövedelmet 
hozott-be nekik, azon felül hogy e’ bálra sok ru
hák rendellettek-meg náluk. — A’ Isverpool-bir- 
minghami vasút jun. isőjén nyittatott-meg ; a' gőz- 
szekér egy oraban 35 angol mértíöldel ( I I  óra) 
haladt -ek

Hullban jun. 7dikén iszonyú szerencséi lenség 
történt. Az ottani kikötóbiil épen indulni akart 

Union“ gőzhajó1 üstje szétpattant, a’ hajó tüstént 
elsüljedt, egy része a’ levegőbe repül \ én , ’s a’ rajta 
volt *50 utas nagyobb része elveszett. Az életben 
maradtak közűi sem maradt csak egy is tetemes 
sérelem nélkül.

Az alsó ház jun. 9ki iilésébnn Russell 1. az 
irlandi tizedbill másodszori olvasását javasolván , 
Roebuck úr , mint említettük, az ország állapot- 
jának megvizsgálását hozá indítványba, hosszasan 
’s hévvel beszélvén a’ ministeri fél rendszabályok
ról , meilyek lassan haladnak-elő, semmit sem 
használnak, az ellenfél által lefiportatnak, a’ né
pet pedig megcsalják; a’ dolgok mostani állásában 
a’ toryk akkor vehetik-át a* korm ányt, mikor ne
kik tetszik, ’s a’ ministeriumot csak radikális rend
szabályok menthetik-meg. O’ Connell erre így nyi- 
latkozék : „Irlanddal igazságosan ’s részrehajlatlan 
bánnak a’ ministerek, miért az irlandi nép gyá- 
molítja ’s gyámolítni fogja őket. Oath érdemes kö
vete a’ ministerimi) gyengeségéről panaszkodik ; 
de az ő bánásmódja még gyengébbé teszi azt. A' 
tudós úr éppen úgy cselekszik , mint Dr. Sangra- 
do Gil Biasban, ki betegeinek vérét kicsapolta, 
’s helyette vizet fecskendeít-be A’ ház többség«, 
reményiem, meg fogja tartani a’ ministereket, ne 
hogy a’ nép ellenségei lépjenek ludjökbe.“ Russell 
lord: „Bath érdemes és tudós követének szabad
ságot és népszellemet lehelíő beszédére tetszést a’ 
háznak csak azon része kiáltott, melly vele egye
nes ellenkezésben vau. Rendszabályaink , mondd , 
nem sikerűinek. A’ lordok, igaz, mind össze a- 
karják f* glalni az Irland eránti bilieket, mi ugyan 
nem a’ legjobb bánásmód, de azért e’ billek tör
vén} ékké lesznek* A’ felső házat váddá az érde
mes ú r, hogy nem feleletes, a’ billekkel kénye
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szerint bánik, a’ nép érdekeire nem ügye!, ’s azt 
választás és a’ nép ellenőrsége alá vetni akarná. 
(Roebuck közbeszól: Az én czélom az, hogy a1 
lordok háza egészen eltöröltessék.) Ennek én elle
ne vagyok; mert koz ügyeinkben még semmi 
sincs, int e’ házat az angol alkotvány fel forgatásá
ra indíthatná Vádoitatánk az érdemes úrtól, hogy 
cgjr rendszabályt sem hajtottunk volna végre; ho
lott a’ kathoiikusokat kizáró törvény eltörlését, a’ 
parlamentreformot, az új szegényi törvén} t ,  az 
angol hatóságok reformját , a’ tized átváltoztatása 
törvényét, a’ rabszolgaság eltörlését, a1 kiadások- 
beli takarékosságot mi eszközlöttük; e’ rendszá- 
bálynkat (*rey és Melbourne lordokkal én is segí
tettem , előmozdítani; olly féríi tehát, ki honá
nak még semmit sem szolgált, egy kevéssé gon- 
gnlná-meg magát, mielőtt szememre munkátlansá- 
got lobbantana. Annak, ki saját tetteiről olly ke
veset szólhat, nem kellene mások ellen giinyoló- 
dásra vetemednie, sem ülő helyén beszédeket tar
tania, m ellekkel csak azok kezére dolgozik, kik 
minden reformnak ellenségei.“  A1 minister tetszés 
kiáltozásai között ült-le. Roebuck úr indítványa 
szavazat nélkül félrevettetvén, Shatman Crawford 
úr a1 tizedbill másodszori olvasását hat hónapig 
elhalasztani, azaz félretenni javaslá, a' bili azon- 
229 szózattal *4 ellen felolvastatott.

FR A N C Z IA O H SZ Á G .
Bonából máj 2ikén írják, hogy két katonát 

’s egy spahit, a’ guelmai tábor előtt, meggyil
koltak a’ benszülöttek, kiknek egyike a’ Ben-Ur- 
gines törzsökhöz szaladt, de a’ scheik által Duvi- 
vier ezredeshez küldetett, az ezredes által pedig 
szabadon boesátatott, melly nagylelkűséggel magát 
sértve érezvén a* scheik , az ezredeshez így szál
lott: „Helytelenül cselekedtél. Azt jövök kijelen
teni, hogy én , ki a1 8 ezernyi Beni-Urgeueseket, 
eddig barátaitokat vezérlem, ellenségfek leszek, 
mihelyt tábortoktól egy ágyulövésnyire távoztam.44 
Ezzel eltűnt; az ezredes egy franczia csapatot kül
dött utána, melly a" sebeiket nem találván-meg, 
három évű fiját annyával együtt elvitte. A’ scheik 
e«t megtudván a* táborba ment ’s az ezredesnek 
monda: „Asszonyokon sgyermekeken ne állj bosz- 
szút; engem keresel; íme itt vagyok-“ Az ezre
des elfogatá a’ sebeiket, ’s a’’ Ben-Urgenes törzsök 
neutrálisnak nyilatkozott.

Minap Parisban Monímergué úrnak, a’ fran- 
ezia akadémia tagjának hagyományából némelly 
kéziratok árverésre bocsátattak, ’s többek között 
Maintenon asszony kézirata 68 francon, Sevigné 
asszonyé 30, Ninon de 1’ Enclosé 6 0 , Washing
toné 2 5 , J. J. Roüsseané 41, de Sade marquisé 
80 francon kelt-cl.

Boireau jnn. Íjén két rendőrtől Brcstbe kísér
tetett, más nap reggel pedig a’ kikötőbe vitetett, 
’s ieLauiier brigg parancsnokának adatott-át, melly 
vele azonnal elindult az egyesült statusok felé.

Devereaux generál, az északamerikai egye
sült statusokból 1 arisba érkezett, mint mondják 
a’ washingtoni kabinettől Texas ügye eránt küldet
ve ; azt akarná megtudni az, új praesidens, miké
pen viselné magát Francziaország, ha az egyesült 
statusok Texasba bea\atkoznának.

Paris királyi törvényszéke, mint feljebbviteli 
törvényszék a’ fenyitékrendőri ügyekben, Abbé 
Sauvage de St. Marc ellen igen kemény ítél tét 
hozott. A’ 75 esztendős öreg Abbé két nyomtató 
sajtót szerzett magának, hogy velők egy általa fel
talált olvasásra oktató új módot próbáljon-meg. Ezt 
a’ ministei hunnak is megjelentette ; de választ nem 
kapott tőle. Könnyű volt bebizonyítnia, hogy jó 
lélekkel cselekedett, ’s e’ sajtókat köny vnyomta- 
tási czélra nem használta; maga a’ statushatóság 
is mellette szólott; még is a1 törvényszék ő t, mint 
titkos sajtó birtokosát, fél évi fogságra és 10 ezer 
franc bírságra ítélte, a’ sajtót is megsemmíteni ren
delvén.

Bugeaud generál a’ tafnai táborban jnn. 4kén 
Abd-el-Kaderrel békeegyezést kötött, melly szerint 
200négyszeg mtföhlnyi birtok, védelmi pontjaival 
együtt, biztosítarik Francziaországnak; Abd-el- 
Kader kötelezi magát, hogy kereskedést csak a’ 
franczia kikötőknél fogva űz, ’s a’szükséges dolgo
kat mind Francziaországból szerzi-meg; Tlemecen 
Abd-el-Ivadernek engedtetik-át, ’s ő azért eleséget 
és marhákat tartozik szolgáltatni.

A’ jnn. lOki Journal des Débats névjegyzékét 
közli a’ versaillesi k. ünnepélyekre ’s színjátékra 
hiv atalos különféle osztálybeli személyeknek. Meg
vannak híva: a’ király ministerei; Francziaország 
marsalai , Belluno hgen kívül; a’ pair-és követka
marák tagjai, kivéve azokat., kik a’ júliusi revo- 
lutio óta soha sem jelentek-meg a’ tuileriákban olly 
esetekkor, mellyek a’ nagy statustesíeket a’ király 
körégyűték; a’ k. ház tisztviselőji; a’ statusfanács, 
egyetem, Paris tiszthatósága és törvényszékek tag
ja i; Paris és vidéke nemzeti őrségének tiszti kara, 
ezredesei és ezredes helytartóji ; a’ franczia aka
démia tagjai fa ’ szép művészetek akadémiájától 
Meyerbeer i s ) ; számos könyvirók, többek között 
Tocqueville A. Hugo Victor , de Sacy d. J. Löwe* 
Wey m ars, Dumas Sándor, Janin Gyula , de Sainte- 
Beuve; számos képiró, köztük Hesse, Lehmann, 
a’ két Scheffer; a’ kitünőbb szobrászok , a’ museum 
igazgatósága; a’ hadsereg főtisztjei: Seine es r  
megye tiszthatóságai; sok asszonyságo’
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külső statusok követei első titoknokaikkal; más je- 
lesb idegenek; öszvesen mintegy 1500 személy.

Versailles jun. 11 kén. Tegnap délelőtti 10 órá
tól délutáni 3ig csak kocsi, ló , formaruha, min
dennemű köntös, tolongó sokaság, szóval olly 
emberhemzsegés volt itt, millyet e' szép városban 
nem láttak azon nap ó ta, mellyen Paris külvárosai 
tömegestől Versaillesba jöttek. De ama komor je
lenet helyt tt tegnap követeket, paireket, kamarai 
tagokat, tudósokat, művészeket, tisztviselőket, 
arany ezüst vállrojtokat, hajladozó forgókat, külön
féle színű 's szabású formaruhákat, 's minden féle 
nemzeti cocardákat 's rendeket láttuuk mindenütt 
az Utczákon. E ’ fényes gyülekezet a’ fegyverpia- 
czon, a’ pompaszerető XIV. Lajos nagy emlékével 
átellenben sereglett-össze,’s véletlen megjelent kö
zötte a’ bájos Trianonból jövő k. família. Bódító 
volt a’ sokaság kiáltása, ’s Lajos Filep mintegy 
diadalommal lépdelt Versailles hatalmas várába- 
Mielőtt asztalhoz ültek volna, a’ történeti képtárak
ba sétáltak. A’ vendégek mindnyájan követték a’ 
k irály t, ki maga magyarázott mindent nagy beszéd- 
készséggel, ’s a’ részletek kellemes előadásával, 
mívére ’s a’ bámuló vendégekre vidám arczal te
kintve. E’ művészeti séta olly kellemes feszültség
ben tartott mindent, hogy az ebéd órája is elmu- 
lasztatott. 3 órakor kellett volna asztalhoz ülni, 's 
csak 5 órakor lértek-vissza. Harmincz asztal várta 
a’ vendégeket. A’ királyé, a’ grande galerié des 
batailles-ban, 200 személyre terítve. Nemours hg. 
a’ Mars-teremben 50 személyre terített asztalnál 
vitte az elnökséget. Az óra megváltoztatván, leves 
hijányzott; Vatel azért még sem esett kétségbe; 
az ebéd pompás volt. A’ színjátékot csak 8 órakor 
lehetett elkezdeni. Egy segéde a’ királynak a’ the
atre framjais színészeihez ment, ’s kéré őket a’ 
Misanthrope első felvonásának kihagyására. De a’ 
színészek azt nyilatkoztaták, hogy így a’ darabnak 
nem leend hatása. A’ király, erről ér-esíttetvén, 
válaszoíá: „Nem , nem, a’ Misanthropeból egy szót 
sem hagyhatni-el. Az első felvonásban vannak ép
pen a’ pompás helyek.“  ’8 azonnal elmondá Alces- 
tennek szép phrasisát. Pompás volt ezen ezernyi gyer
tyák fény tengerével elárasztott csillogó formaru
hák , díszes öltözetek, gyémántok, rubinok töme
gének benyomása. A’ szinészek mintegy villanyo- 
sítva játszának illy gyülekezet előtt. Harsogó tet
szés áradozott a’ csudálatra méltó Marsnak. Orleans 
hgné maga is élénk részt von benne. A’ nagy dal
nok-kar Ördög Robert harmadik és ötödik szaka
szát dallotta. Itt ismét hallottuk Nourrit szép zenü 
hangját. Ismét follebbenvén a’ kárpit, Versailles 
vára és XIV. Lajos szobra tünt-elő. Előlépett Cor

'd lie a’ Cid, Moliére a'Misanthrope, Racine az
IvUlOIi .

Athalie személyeivel. Melpomene és Thafia nekik 
ítélik a’ koronát, ’s a’ nagy király lábához teszik- 
le. Seribe szerkesztette ezen élő képek ’s jelenetek 
sorát, melly hasonlithatlan szépséggel hajtatott vég
re. De még ennél valami varázslóbbat is láttunk 
este, C. i. a’ menetelt Versailles galeriájin keresz
tül fáklyavilágnál.

Az ifjú Orleans hgné, mint egy parist lap ír
ja ,  házasságának szerencsés időpontját kegyes és jó
tékony cselekvésekkel bélyegzi. Sokat beszélnek 
e’ tekintetben , de azokat mellőzve, csak némellyé- 
két említünk, hol emberszeretet és vallásosság szé
pen párosulva találtatuak-fel. Nehány külföldre sza
ladt politikai vádlottak, vagy familiájik, kérelem
leveleket küldöttek hozzá, a’ hgasszony azokat 
bibliájába te tte , ’s e z t, János evangéliumából egy 
helyet kijelelvén henne, királyi ipájához küldte. 
Sok szegény szülők, kik gyermekeiket kéntelenek 
voltak a’ talált gyermekek házába adni, a’ hgasz- 
szonynak esedeztek, vetné közbe magát gyerme
keik ingyen visszaadatásaért. 0  k. magassága ez 
iránt megszóllítá a' tiszthatóságokat, mellyekkész
séggel hajlottak az emberbaráti javaslatra, ’s e’ felett 
a’ hgasszony saját erszényéből még 10 ezer francot 
osztatott-ki a’ familiájiknak visszaadott gy ermekek 
között. Továbbá a’ város tizenkét kerületebeli sze
gényeknek 12 ezer francot; St. Germain J’ Auxer- 
rois papjának a’ megy éjebei i szegények számára 
2000; St. Roch papjának hasonló czélra 1G00; az 
elhagyott gyermekek számára Kercado asszony ál
tal alapított intézetnek 1000; Cuvier lutheránus pap
nak a’ megyéjebeli szegények számára 2000 for. 
ajándékozott.

Versailles ünnepélyein az idegen hatalmak 
Parisban levő követeik mind megjelentek. Ott volt 
Granville 1. Pahlen gr. a’ török és görög követek, 
Löwenhjelm gr. Campuzano ú r, Lehon gr. ’stb. 
Ebédkor XIV. Lajos teremében nyolez asztal volt 
látható, mindegyik 60 személyre, középben Lajos 
Filep, jobbján a’ belgák királynéja, babján Orle
ans hgné, vele szemközt a belgák királya, ’s e ’ 
mellett a’ franeziák királynéja és Adelaide asszony 
ültek. A’ hat mellék teremben 20 asztal állott, 
mindegyik 40 személyre. Dupin elnök a’ becsület- 
rend nagyszalagjával jelent-meg, egyébiránt: por
tant , comme Bonaparte a son retour d* Égypte, le 
simple habit de 1’ Institut, mint a’ Journal des Débats 
mondja, mi a’ kamara elnökére nem mindig vala illy 
jól mondható. A’ Débats ez ünnepély leirásábau leg
inkább emlegeti a’ népszerű húrokat Dicséri a’ 
lelki indulatot, mellyel a’ király Orleans lignének 
mutatta Lariviére nagy festményét, a’ városház 
látványát (júliusi revolutiókor.) ,,A’ király, úgy 
mond, egy szabadelmü, a’ nép javára véghezvitt
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revolutiónak választottja. Megfeledkezett-e ő erről ? 
Kérdjük mind azokat, kik őt Yersaillesban látták.' 
Kitárja a1 király palotájának kapujit, ’s asztalához 
hívja kétezer képviselőjét a’ dicső Francziaország- 
nakv melly mindenektől rágalmaztatik, kik azt 
pern, vagy igen is értik.“  Orleans lig. bemutatta 
nejének a1 jelenlevő művészeket ’s könyvirókat, 
„kiket fa’ Journal des Débats szerint) a’ korona- 
hgné nevűk 's irataiknál fogva mind ismert, ’s ő- 
ket élénk gyönyörrel látta és tudakozgatta. Az 
akadémia némelly tagjaira legélénkebb figyelmet 
fordított a’ hgné, ’s a* híres neveket nagykelb*m- 
mel fogadá. Hugo Victor és Dumas Sándor a’ leg- 
hizelgőbb részvét bizonyságait Hallak a’ király szá
jából , Orleans hgné pedig e’ nap folytában több
ször kimutatá, hogy tanulásakor egy sem maradt 
előtte idegen a’ tudományi 's literariai jelességek 
közűi, mellyek vonzalma ’s választása honát har- 
mincz év óta dicsőítették.“

Hírlelék, hogy Orleans hgné Cuvier lelki-pász
tort, ki őt lutheránus szertartás szerint megeskette, 
egy drága szitál ftobák) szelenczén kívül pompás 
bibliával is megajándékozta; azonban megfordítva 
van a’ dolog, sőt inkább a’ lelki pásztor adott a’ 
menyasszonynak bibliát. Mióta Parisban felállott 
a’ biblia-társaság, a’ két evangelica hitvallású új 
házas párok megesketésök napján egy-egy bibliát 
kapnak, mellyben az esketés napja feljegyezve ’s 
nehány üres lap van bekötve, hogy azokra az uj 
famíliának örvendetes vagy szomorú esetei felje
gyeztessenek. Máj. 30ki k. rendelet által Cuvier 
lelki pásztor a’ becsületrend tisztjévé, Bartholdi 
ú r ,  a’ lutheranum consistorium tagja pedig lovag
jává neveztetett.

GÖRÖGORSZÁG.
Athénéi máj. 19ki levél szerint Porosban máj. 

17kéig 47 ember halt-meg pestisben, orvoslás a- 
latt pedig J7 volt. A’ hajó kapitánya, melly a’ 
pestist Porosba hozá, bilincsek között várja érdem
ien büntetését; mert némelly haldokló matrózok 
vallomásából világosságra jö tt, hogy ő egy asiai 
kikötőben megállóit, s egy faluban, mellyet la
kosai pestis miatt odahagytak, egy kereskedő há
zát feltörte, árújit ellopta, ’s a’ pestissel együtt 
a’ hajóra hordotta. Thessaliában igen komoly cha- 
rakterüvé kezd lenni a’ lázadás, ’s Gordon gene
rál vezérlése alatt ismét seregcsapatok küldettek a’ 
határszélekre. Vaso ezredes már csatázott is a’ 
klephtckkel 's 150et elfogott közziilök. Az egye
tem máj. lökén király ő Felsége jelenlétében nyit- 
tatott-meg ünnepélyes szertartással; de tanulók 
még nincsenek, 's míg nem jőnek , tanítói székü
ket nem foglalhatják-ela’ nagy számmal kinevezett 
tanítók. Junius végén 800, később ismét 1000 né

met katonának szolgálati ideje kitelik, ’s a’ minis- 
terium nem tudja miként pótolja-ki helyöket, mert 
ezek maradni nem igen hajlandók, a’ görögök pe
dig katonák, legalább rendes katonák lenni nem 
akarnak.

TÖ R Ö K O RSZÁ G .
Konstantinápol máj. 31 kén. Tegnap, ausztriai 

császár Ö Felsége születésnapján, Stürmer báró in- 
ternuntius rendeletéből, Hillercau itteni érsek, az 
ausztriai védelem alatt levő Santa Maria Draperis 
egyházban ünnepélyes istentiszteletet s Tedfeumot 
tartott, mellyen az internuntiatura tagjai, a' sardi- 
ni és toscani követség, a’ cs. k. alattvalók, ’s Ve- 
loce cs* k. korvette tisztjei jelenvóltak. Veloce kor
vette ’s Ferdinando I. és Lodovico Archiduca d’ 
Austria ausztriai gőzhajók, lobogójikat kitűzték ’» 
nap feljöttekor üdvezlő ágyulövéseket tőnek. Isten- 
tisztelet után a’ cs. k. alattvalók és diplomatái kar 
üdvezlését fogadta-el az internuntius. 3 órakor 52 
személyt vendégelt-meg, 's midőn ő es k 's aposto
li Felsége egészségéért és Ausztria mindig növeke
dő jólétéért, a’ vendégek buzgalmas éljen kiáltá
sai között, áldomást ürített, a’ Veloce ismét köszön
tő lövéseket tőn. Asztal felett a' kapudan basa han- 
gászkara kedvelt, darabokat, többek között az egy
szerű ausztriai népdalt játszá. — A’ sultan máj. 25. 
váratott Adjrianopolba —  Derwisch basa, újonnan 
nevezett Scheik-ül-IIarem (a' propheta sírjának fel
ügyelője) rendeltetése helyére a’ Dardanellákon ke
resztülhajózván, ott egy megfeneklett ausztriai keres
kedő hajót talált, azonnal megállapodott, sajkákat 
küldött segítségére, 's addig el sem indult, mig a’ ha
jó ki nem mozdítatott helyéből. — A’ franczia postai
gazgatás Emotas nevű gőzhajója máj. 25kén érke- 
zett-meg, ’s 27kén indult-vissza Marseille felé; 
ekkor hat gőzhajó horgonyzott Konstantinápol ki
kötőjében, t i. két ausztriai, két angol, egy orosz 
és egy franczia. —  A’ fővárosban már csak kevés 
nyoma van a’pestisnek, de Smyrnában még napon
ként 150 személyt ragad-el, 's Kisasia nagyobb ré
szében is folyvást dúl.

OLA SZO RSZÁ G .
Nápolban, a" Mus» o borbonicóban, jun. lje 

óta nyittatoti-meg a' festmények kiállítása. Német 
művészektől nem sok mű t dáltatik, ’s közöttük leg
nagyobb figyelmet von magára a hamburgi születé
sű Flórnak egy festménye, melly a szeretetre mél
tó királynét bársony köntösben, a’ vár erkélyén 
ülve, hátul jobbra zöld selyem függönnyel, balra 
a’ Vezúvval, leghátul a’ tengeröböllel, ábrázolja. 
E’ kép a’ királyi lakba fog menni. — Napolbaií, 
a’ hírlap hivatalos jelentése szerint,^ máj. 20kától 
jun. lig 430 ember halt-meg cholerában ; jun. ltől 
fogva pedig 990 betegedett-meg, ’* 560 halt-meg.



SPA N Y O LO R SZÁ G .
Saragossa, jun. 3ki levél szerint, csendes 

volt. A’ carlistáktól minden nap jőnek át szökevé
nyek. A’ carlista táboi csak nagy erőködéssel sze
rezhet magának eleséget. Qraa generál, kinek mun
kássága közönségesen ismeretes, igen jól fogad
tatott a’ hadseregtől; ó azon félkört, mellyel 
Meer báróval az ellenség körül vont, naponként 
szűkíteni szándékozik , hogy Don C a r l o s  vagy 
elfogadja a' csatát, vagy pedig Barbastrúba zár
kózzék.

Bayonnei jun. 11 ki tudósítás szerint Espartero 
.jun. Okén Tafaüából i C zászlóallyal Zarragába ment, 
’s az Esteiiában egyesült carlista zászlóallyakhoz 
közeledett. Az idegen sereg maradványai egy zász- 
lőailybztn egyesítve Pamplonába küldettek, egy' 
kapitány parancsi alatt, mert a*'fő tisztek mind 
elestek vagy megsebesültek, ’s 27 tiszt és 600 
közlegén)'lett csatára alkalmatlan. A'vitéz Conrad 
jun. 3kán elesvén, az idegen sereg ts semmivé 
Ion.

*
* *A’ f u t ó  c s i l l a g o k r ó l .  — Az újabb korban 

igen figyelmetesekké leitek a’ természet vizsgálók a’ 
futó csillagokra, ’s újabb vizsgálódások után eltávoz
ták azon nézettől, mintha légkörünkben vennék 
eredetüket, mindinkább kitűnvén az , hogy ezek 
apró világtestek, rendszabályos mozgásuk van, ’s 
naprendszerünkben a’ helyet töltik-be, mellyel az 
áz a lékférgek foglal nak-él az állatok országában. 
Olbers 1837ki évkönyvében fStuttgartban Cottá- 
nál) igen világosan mutatja-meg ezen állítást, mi
ből röviden ezeket közöljük. Humboldt és Bonpland 
1799 nov. 12kén reggel iiapíámadat előtt a’ mexi- 
cói partokon 4 óra folytában ezernyi 1 utó csillagot 
és tűzgömböket látlak röpülni, m ell ek az égen 
keletről 30- tért töltöttek be, keleti-északkeletről 
emelkedíek-fel a’ láthatáron, egyenetlen nagy íve
ket kanyarílottak , ’s a’ déli r< szén hullottak le. — 
Mindnyájan túlcmeikediok 25—30 foknyi magas
ságon , némeílyek 40- magasságot is elértek Né- 
mellyek elpattanni látszanak, de a’ nagyobbak szik
rázás nélkül enyésztek-el. Némelíyeknek Jupiter 
fény'éhez hasonló nagy fényes magvok, ’s majd 
mindegyiknek farka volt. E’ nevezetes tünemény 
ugyanekkor a* földnek többpontjain vétetett-észre. 
1831 nov. 13ka, 1832 's 1833 nov. 12 ’s 13dika, 
1831 nov. 13 ’s 14ke közötti éjjeleken hasonló tü
nemény' vala látható. E’ rendszabáiyos ismét e!ő- 
jpvés által indítatva, a’természet vizsgálók és csilla
gászok 1836 nov. 11 — 14ke éjjelein is szemlélget- 
tték. az egét, hol az időjárás csak engedte. Vizsgá
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lataik nem is maradtak jutalmazatlan, mert akkor 
a’ föld különböző pontjairól temérdek futó csilla
gok látattak. A’ futó csillagok rendszf^lyos feltű
nése ez által meg van m utatva, ’s hogy »vrmésze- 
tök tisztára hozassák, az iránt kell vizsg&ódm, 
milly en távolságra vannak a’ föld felszínétől, t n .  
nek elérhetésére két viszsgáló azon szegletet, melly 
alatt bizonyos futó csillagot látott, az által hatá- 
rozta-meg , hogy kijelelte az időt és csillagot, melly 
mellett futó csillagot támadni látott. Ma mind a’ 
két vizsgáló egy időben ’s egy tájon Iát futó csilla
got, azt némi bizonyossággal ugyanazon egynek ve
heti, ’s így egy háromszög áli-elő , m elynek alap
vonala, t. i. a’ két v izsgáló közötti távolság, és azon 
lévő szegletek körülbelül tudva vannak, ’s a’ távol
ságot könnyen kiszámíthatni. E’ vizsgálatok kön
nyen megtéteíhetwek, de azért pontosságról még 
csak szó sem leltet; de számos vizsgálatok elhárít
ják a’ netalán teendő hibákat, ’s legalább közelítő
leg bizonyos eredményekhez futhatni áltahik. Ha 
a’ távolság meg van határozva, a’ látszó sebesség
ből kiszámíthatni a’ valódi sebességet. Ebből kö
vetkező eredményeket hozhatni-ki: t. a’ futó csil
lagok nagy magasságban, a’ föld felszíne felett 30 — 
10 mértföldnyi távolságban mozognak; 2. mozgá- 
suk sebessége egyenlő a’ planéták sebességével, 
földünkhözképesti sebességük pedig egy másod 
perezben 8—9 mföldet tehet. Innen következik 3. 
hogy kívülről a' világüreghől jőnek légkörünkbe, 
‘s nem ebben támadnak eredetileg. Végre azt is 
megmutatja Olbers 4. hogy nem a’ holdtól szórat- 
nak a’ földre. De milly sok marad még homályban, 
bizonytalan és megfejteden e’ különös meteorok 
körűi. Leginkább pedig eredetűk iránt lehetne kér
dést tenni. Olbers erről így nyilatkozik: „Plané
tánk rendszerében e’ különös és igen egyenetlen 
elosztása a’ nap körül kerengő apró tömegeknek , 
mell) ek a’ tűzgömböket és futó csillagokat formál
ják , úg)' szintén a’ lehulló meteorkövek külsejé
nek ’s állató részeinek nagy hasonlósága’s majdnem 
egyenlő tulajdonsága, nem csak közös eredetre, 
hanem ugyanazon egy esemény re is mutatnak, 
melly ezeket illy módon szóría-el a’ világüregben. 
Itt akaratlan is emlékeztetik az ember azon hypo
thesise, miként .Ceres, Pallas, Juno és Vesta új 
planéták, egy' erőszakosan szétrombolt, hajdan 
Mars és Jupiter között a’ nap körül keringett nagy 
planéta voltak volna. Illy planéta szétpattanása rs 
szét rombolásakor, a’ nagy darabokon kívül számta
lan kisebb, vagy egészen apró daraboknak kellett 
a’ v ilágüregben elszóratniok , ml lyek  most a1 nap 
körűi különféle kor-utakon futnak.“

»8 ) -

Kiadja Kult s á r  A. —  Szerkezted Ga lvácsy ' .  Zöldkertutcza 4 9 ®  sz.
Nyomtatja T r a t t n e r -  K á r o l y i  Urak' útezája 6 J 2 szám alatt.
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Figyelmeztetés
a*

HAZAI ’S HtlFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK
i r á n t .

1837  első felének végével tisztelettel szodítjuk-fel minden rendű Pártfogóinkat ’s általánosan 
a’ testvér két hazai magyar olvasó Közönséget, hogy a1 közeledő 2dik félévre, melly julius1 ls ő -  
jével beáíland, e’ nemzeti újság’ további járatása iránt rendeléseiket postán, vagy egyenest hoz
zánk küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltóztassanak. íg y  mi is korán megtehetjük 
előkészületinket, felmentetünk a1 felesleges példányok1 nyomtatási költségétől, ’s Olvasóink közűi 
kinek kinek teljes számú példánnyal szolgálhatunk. Hogy a’ borítékok hibátlanul nyomattassa- 
n ak , a’ czímzeteket olvasható írásban vagy nyomtatottan kiigazítva kérjük küldetni.

Politikai lapjaink ezután is 4edr. Hasznos Mulatságaik pedig 8 adr. hetenként kétszer 
szerdán és szombaton fognak megjelenni. Betűink, mellyeknél olvashatóbbakat már nem is kí
vánhatni, a’ jövő félévben ismét új öntetűek lesznek. A ’ mi testvér lapjaink belső tartalmát ille
ti: legyen szabad most is hivatkoznunk többször jelentett szerkesztési fő törekvésünkre 5 melly 
nem egyébb, mint a’ világ legfrisebb történetei közűi szemelt kivonatban gyorsan közleni mind 
az t, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy mesterségi 
’stb. tekintetben új, hasznos, érdekes és tanuságos. Midőn e’ részben a’ külföld Nemzeteire for
dítjuk figyelmünket, legkedvesb gondunk egyszersmind a’ két testvér Haza’ erkölcsi ’s polgári 
jóllétét tárgyazó intézetekről minden szükségeseket hitelesen közleni, gyúlasztani a’ Király ’* 
Haza’ szeretetét, ébreszteni a’ józan Nemzetiséget, ’s így felelni-m eg folyvást az Olvasók’ ’s 
idő’ kívánatinak. „Hirdetésinka  mindenféle jelentéseket, híradásokat ’s figyelmeztetéseket ’stb. igen 
mérsékleti díjért elfogadnak ’s tüstént köziének.

A ’ H azai ’ s  Külföldi Tudósítások, Hasztios Mulatságok és Hirdetések’ félévi ára Pes
ten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 85 borítékban 9 ;  postán pedig 10  v.forint. Velin 
példány 4  forinttal drágább. Csekélyebb árt már félévenként a’ mellékleteken kívül száz ívnél 
többre terjedő hírlapokért kívánni sem lehet. Azon t. ez. Olvasók, kik ú jság -jara tási helyűket 
ollykor változtatni szokták, zavar-elhárítás és az unalmas késedelem kikerülése végett méltóz
tassanak újsághívatalunknál előfizetni. Levelet vagy egyébb küldeményt biztos alkalommal, vagy 
bérmentesen kérünk hozzánk utasíttatni. — A ’ cs. kír. postahivataloknak ’s levelezőinknek szo
kott ajándék példányinkkal ezután is szíves örömmel szolgálunk ; e’ nemzeti újság-intézet' gyá- 
molítására hazafi fáradozásukat viszont teljes bizodalommal kérve-ki.

Előfizetni lehet Pesten a’ kiadó Kultsár Istvánná zöldkertutezai 4 9 8  szám alatti házá
ban 5 egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837 júniusában.

(C N em ze ti Ú jság’ hiva ta la .

Folyó évi October’ 21-dikén
megmásolhatatlanul végre fog hajtatni

a 847 és 849 szám alatti Bécsi 2 házak’ sorshúzása.
mcllynél

mindem nyereség  Uész pénzben áU and»
minden nyeréseket kivéve a’ közönséges sorsokkal.

Az első főnyértés kapja a’ 847 szám alatti pompás házat 5
m ellyért váltságul ajánltatik 3 0 9 , 0 0 0  for. v. ez.;,

Első félesztendő. 1837.



a’ második főnyertes a’ 849 szám alatti szép házat, 
vagy vakságul 50,000 for. V. CZ.

X  0  DC

A' többi nagy és számos nyereség, mind kész pénzben

25,000, 12,500 , 6,500 , 5,000 , 4,000 , 3,000 , 2,500 , 2,250 , 2,000,
1,750, 1,500, 1,000, 500, stb. és

4,000 darab a rany ,
teszen a’ kész pénzbeli váltság - summával együtt

507,500 for. v. ez. vagy 303,000 for. pengő pénzben.

A’ veres ingyen-nyerő sorsok, valam int a’ sárga jutalom-sorsok 
külön nyerendnek, kizárva minden közönséges sorsokkali nyerteseket,

163,000 forintot v. ez.

A' következőkből k itetszik, hogy az eladó sorsok1 száma öszvesen csak 132,000 da
rabot tesz.

Hogy azon 507,500 forintnyi nyereségek, mellyek e* lotteriában foglaltatnak, mind
nyáján kész pénzben állanak , ’s abban semmi névszerinti becsű sorsok nem kináitatnak.

Hogy 40 eladó sorsok’ vételénél, 8 veres ingyen-nyerő- és egy sárga jutalom-sorsot 
kap az em ber, melly utóbbinak legalább 2 darab aranyat kell nyernie.

Hogy ezen sárga jutalom -sorsok, valam int a1 veres ingyen-nyerő sorsok is , mellyek 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszanak, különösen 165,000 forintot nyernek, mellyek 
közt egy 25,000 forintot nyerő , ki ezenkívül még 500 sárga jutalom - sorsot kap,  mellyck- 
nek legalább 1000 darab aranyat kell n y ern iek ; hogy az e1 szerint 500 sorsával még 
minden fő- és mellék-nyerésekre is játszik.

Egy sorsnak árra 127* for. v. ez.
Coith D l. J la  és tá r s .

Singerstrasse 894 sz. saját hazában.

Sorsokat vehetni Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedő' irószo- 
bájában és Liedemanil B. Ferencz rőfös kereskedésében, „a1 szép magyarnéhoz.“

(2) Árverési-hirdetmény. A’ zom-
bori királyi kamarai Administratio részéről a’ 
bácsi kerületbeli királyi kamarai uradalm ak1 
királyi haszonvételeik, és egyéb haszonbér tá r
gyaik Is37dik esztendei november Itől kezd
ve számítandó egy, vagy több évre bérbe adat
ni fognak. A’ bérleni szándékozók a1 nyilvá
nos árverésre, melly ez iránt az alább kijegy
zett helyeken és napokon tartatni fog, a1 bér
be adandó tárgyhoz arányzott száztól tiz forint
nyi bánatpénzzel felkészülve megjelenni ezen
nel hivatalosok.
A .)  Zom borban a  k irá ly i  k a m a ra i ig a z 

g a tó s á g i  háznál 1837c//£  év i Julius 3 1 -  
kén r e g g e l i  9  órakor kezdve ta r ta n d ó  
árverésre  k ité te tn i f o g n a k :

I.) A z italm érési jo g  Qus).
a) A' pa lánka t uradalom ban: 

Ilodzságon, a’ palánkai koscher borm érés, a1 
csábi határ csárdán, Obrováczon, Tovarisso- 
ván ,  Parabutyon, Bulkeszen és Bukinban a* 
malom-csárdával együ tt, Szilbáson és Gajdo- 
brán.

b) A z apa tin i uradalom ban: 
Apatinban , a' Drávatorok - csárdán, kncskai 
csárdán, Steuer - csárdán , Bezdánban a' rév- 
és Kozora csárdával együtt, Bogejeván, Brcsz- 
továczon, Csonoplyán két hegypinczével együtt, 
Doroszlón a’ Szent-Kát csárdával, Kernyaján, 
a1 Puszta-kulai csárdával, Kapuszinán a' drez- 
niczai csárdával, Monostorszeghen a1 profun- 
tánai csárdával, Philippován, Rácz-Militicscn,
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Ó -Sztapáron, W eprováczon, és praekajai 
csárdán.

c) Á szá n to va i uradalom ban: 
B aracskán , a ’ gyurityi csárdán, C satolyán, 
Dautován, Szántován, Béreghen, K olluthon, 
Gákován és Krusevlyán.

d) A ’ kula i uradalomban ; 
C servenkán, Ó- és Uj-Szivaczon, Hegyessen, 
Szeghegyen, Feketehegyen, Ó-Werbászon, Uj- 
Werbászon, Ó-Kéren, Kis-Kéren, K uczurán, 
K ereszturon, Ó-Soovén, Uj-Soovén, Torzsán, 
D. Sz. Ivánon, Lalityon és a* pettaui csárdán.

II.) A z istá lló  és konyhabér jövedelm e,
A' kulai uradalomban ;

A’ kulai uradalm i korcsmában.
III.) A1 h a lá sza ti jo g  Qus).

a) A' pá linká i uradalom ban:
Az Ó- Német* és Uj-palánkai kis hálovali du
nai, és az Uj-palánkai mocsár halászat; az 0 - 
pálinkai mocsár halászat, a’ bukini kis háló- 
Vali halászat; a’ bukini vizafogás.

b) A z apatin i uradalomban ;
Az apatini dunai és mocsár halászat; az apa
tini kucskai halászat; az apathini rákosvizbe- 
ni halászat, a’ bezdáni duna- és mocsár halá- 
sza t; a3 bogojevai duna - és mocsár halászat; 
a* doroszlói esik- és tekenősbéka fogás, az 
nrbariális nádvágással együtt, a' karakukovai 
duna-  és mocsár halászat; a4 monostorszeghi 
dunai halászat; a’ monostorszeghi mocsár-ha
lászat; és a1 szóntai dunai- és mocsár-halászat 
a' ciik-fogással együtt.

c) A’ szá n to va i uradalom ban :
A1 Raracsko, dautovai, béreghi és kolluthi ha
lászat.

IV.) A z  országos vásárok jövedelm e, 
a) A ’ pá linká i uradalom ban : 

Hodzságon.
b) Al kulai urada lom ban:

Kulán.
V.) AA m észégetési jo g  (jus).
a) A' pa lánka i uradalomban : 

Plávnán*
b) A* szán tova i uradalomban : 

Baracskán.
VI.) A’ nadály  - fogás.

Az egész palánkai uradalom környékében.
B . )  P  alánkán, a  t i s z t t a r tó i  irószobában  

1 8 3 7 dik  év i augustus 9kén r e g g e l i  9  
ó rakor;

I.) A ’ husvágási jó g  Qus). 
Ó-Palánkán, N ém et-Palánkén , U j-Palánkán, 
Bukinban , Plávnán , Obrováczon , Tovariso-

ván, Hodzsághon , Parabutyon, Gajdobrán, 
Bulkeszen és Szilbáson.

í í .)  Ä va d á sza ti jo g  Q’us).
A' csébi határerdőben,

III.) E rd e i és egyéb allodiális földek, 
250^ hold Ó-palánkai allodiális föld a* csébi 
u t m ellett; 3á5 hold Német • palánkai erdei 
föld; 39 hold tovarissovai kaszálló föld a’ csul- 
kováczi erdőben.
C. )  A p á t inban a ’ t i s z t t a r tó i  irószobában  

1 8 3 7 d ik  év i august us 11 kén r e g g e li  9  
ó ra k o r ;

I. ) A ’ husvágási jo g  (jus).
A* fölső és alsó mészárszékben Apatinban, Bo- 
gojeván, Bresztováczon, Csonoplyán, Dorosz- 
lón , K aravukován, Kernyaján , K upuszinán, 
Pr. Sz. Ivánon és Ó-Sztapáron.

II. ) Al va d á sza ti jo g  (jus). 
Apatinban és Pr. Sz. Ivánon, Szóntán, Ó-Szta- 
páron, Veprováczon és Prekaján.

III. ) A ’ sás- és gyékény - vágás. 
K aravukován, Kapuszinán az urbariális nád
vágással együtt.

IV. ) Allodiális és egyéb fö ldek .
Egy része az apathini szénakertnek, két üres 
házhely Apathinban; 60 hold bezdányi szántó
föld a’ Piperesben, 5 hold bezdányi allodiális 
fö ld ; 6 6 1 hold csonoplyai allodiális föld,  a' 
bánkházi korcsmának helye, a5 karavukovai 
ham bár helye, egy része a’ Pr. Sz. iváni epres
kertnek ; egy része a ’ szóntai kis kandiéi le
gelőnek, és a’ karavukovai, kernyai és a’ 
weprováczi szilvás kertek.

V.) Praediális fö ldek .
A* praekajai szénáskert.
D .  )  B aracskán  á  s z á m ta r tó i  irószobá

ban  1 8 3 7 dik  é v i august us 1 Gkán r e g 
g e l i  9  ó ra k o r :

I.) A 1 husvágási jo g  Q*us). 
Kolluthon, Gakován és Krusevlyán.

II.) Allodiális fö ldek .
3 hold dautovai szilvás kert.
E .  )  K ulán á  t i s z t t a r tó i  irószobában  

1 8 3 7 d ik  é v i augustus 18kán r e g g e li  9  
ó r a k o r :

I.) A 1 husvágási jo g  Q us).
Kulán, Cservenkán, Szeghegy an, Feketehegyen, 
Ó-Kéren, K is-Kéren, Kuczurán és Torzsán. 

II.) Allodiális fö ld e k .
82t5£ hold kaszálló föld Kulán, 3 üres házhely 
Feketehegyen, 1 szabad sessio Ó-W erbászon. 
i  szabad sessio Kuczurán, 4 hold cservenkai



szilváskert, tO | hold feketehegyi szilváskert, 
10 hold kuczurai szilváskert, 10 hold Uj-soo- 
vei szilváskert.

Ill,) Praediális földek.
6S5 | hold pettaui szántóföld.

758 — — — főbb kisebb ás
nagyobb részben.

67S hold péttaui kaszállóföld.
346^ — béiai — és
921^ — pettaui legelőföld.

A’ bérlet’ feltételei az árverés’ kezdete 
előtt különösen fognak kihirdettetni; megtud
hatni mindazáltal azokat előbb is , mind a5 
zombori kir. kamarai igazgatóságnál, mind 
pedig az illető kir. kamarai tiszti hivataloknál.

A’ földek és italmérési jog bérlőinek szük
ségeikhez képest'uradalm i kézi, és iga szak- 
mányok is fognak pénzbéli különös megtérí
té s , vagy a1 bérpénznek aránykép’ leendő fel- 
jebb-emelése mellet t ,  által engedtetni. — A’ 
nyilvános árverés bevégezte után újabb aján
lások el nem fogadtatnak. (3)

Hirdetmény, a ’ nagy méltóságú
magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből ezen
nel közhírré tétetik : hogy' szabad kir. Kassa 
városa saját papiros - malma, három egymásután 
következő esztendőre bérbe ki fog adatni. Kik
nek tehát a’ kibérléshez kedvük lenne, az e’ 
folyó esztendő julius lső napján a’ fent nevezett 
városban tartandó nyilvános árveréshez szüksé
ges bánatpénzzel felkészülve, ezennel meghi
vatnak. w

(2) Árverési híradás. A’ nagyméi-
tóságu magyar kir. Helytartótanács’ rendelésé
ből közhírül adatik, hogy a’ horvátországi ke
rületben kebelezett Preszeka kegyes hagyomá* 
nyi jószágnak haszonbérbe adása végett az ár
verés folyó esztendő ’ulius 31kén fog tartatni. 
Költ Budán, június 4kén 1837. (3 )

( 3 )  Á r v e r é s .  Tettes Békés vármegyé
ben , a’ B. csabai közös uradalom részéről köz
hírré tétetik: mi szerint kebelében létező kirá
lyi haszonvételek, 1838dik esztendő január’ lső 
napjától számítandó 3 egymásután következő

esztendőre, árverés utján, haszonbérbe kiadan
dók lesznek, jelesen:

1. ) Bent B. Csaba helységében az úgyne
vezett nagy és zöldfa  vendégfogadók, kényel
mes lakhelyekkel, vendég-szobákkal, ’s tágas 
pinczékkel ellátva*

2. ) Az aradi országúiban az úgynevezett 
gerendási pusztán lévő e’ czélra több épületek
kel ellátott vendégfogadó, 62 hold íölddel.

3. ) A’ gyulai országúiban a’ Sz. Miklósi 
pusztán lévő korcsma, 36 hold földdel.

4.)Ugyana’gyulai országúiban a’vészéi csárda.
5. ) Bent B. Csaba helységében két mészár

szék, az ezek után járuló 112 hold földdel.
6. ) A’ B. csabai csatorna, és határján ke

resztül menő fehér körösbeti való halászati jog.
Mind ezek iránt az árverés fog tartatni B. 

Csabán, a’ nagy vendégfogadó teremében folyó 
észt. September Ske'n reggeli 9 órakor — Melly 
királyi haszonvételek haszonbérbe leendő kiadat- 
tatásuk bővebbi feltételeiről személyesen, vagy 
bérmentes levél által lehet értekezni a’ helybeli 
uradalmi közös Tisztségnél — Az érintett idő
re és helyre a’ bérleni kívánók, szükséges bá
natpénzzel ellátva, ezennel meghivattatnak (3) 3 3

(3) Hirdetmény. A’ kegyes alapít
ványi uradalmak séllyei kerületi kormányzó 
hivatala közhírré teszi, hogy folyó évi juriius 
28kán a’ kormányzó hivalali irószobában reg
geli 10 órakor tartandó árverés u tján , a’ séi
lyei komp* jövedelme ismét bárom egymásután, 
úgymint folyó észt. november ltól egész 1840. 
October 31dik következő esztendőre haszon
bérbe fog kiadódni, — Tovább a’ kitett  he
lyen, napon ’s órán

5-| pozson)i mérő tisztabuza 
193 —  — fél búza

612§ — — rozs
76 8 | — — ’árpa
123 | — — Zab

és 24 pozsonyi mérő kukoricza a’ leg
többet Ígérőnek, hanem felsőbb helybehagyás- 
nak elvárása kötelessége mellett el fognak adat
ni. — A’ bérieni ’s venni szándékozók tehát 
feljebb kitett helyre, napra ’s órára aránylag! 
bánatpénzzel ellá tta  ezennel hivatalosok. (3 )

G a b o n a á r  P e s t  ’s m ás v i dé k i  v á r o s i n k  p i a c z i n  p o z s o n y i  mé r ő j e  vá l t ó  g a r a s b a n .
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Magyarorszag cs Erdély (kinevezések; Liptó »megyei tiszt választás; ei>ö rózsa ünnep ha/.ánkl>au ; K/igelhi levél; ref egyli. zsinat Er
délyben; szászváros! casino; leányvári szerencsétlenség; fóldiugás; az építendő álloliid ügyében; *sat.) Nogybritannia (a’ király meg
maradásához, majd semmi remény; \sat.) Franc/.iaors/ág (afrikai hírek; ú>>nepél\i szeicncsétlcnseg; egy veinek.) Görögország. Nemetor- 
azág. Amerika (rendkívüli congressus sept. 4dikére; ’«at.) Portiigallia (í.j miuisteiii.m; ’sat.) Spanyolonzág (hivatalos hadi tudósítá

sok ; ’sat.)

M A G Y A R O R SZA G  es É R D É L  Y. <
Ó cs. k. Felsége mari. 7d. legfelsőbb határo

zatában ft. Molcsán)i Mihály, Petyerecz Ádám és 
Keilí Elek plebárms urakat a' szepesi káptalanhoz 
tiszti!), kanonokokká kinevezni kegy elmesen inéi- 
tóztatott.

N. S z e b e n  június' IGdikán. Ezen jiinius’ 14- 
dik napján tartatott ‘iSdik országos ülésen a’ ne
mes Rendek az u d v a r i  c a n c e i l á r i  hivatal 
betöltésére szózatoliak, a’ mikor is mindenik négy 
bevett vallásból a1 hármas számba következendő 
személyek mentenek-be; u. m. a’ r. c a t h o l i c a  
v a l l á s  r é s z é r ő l :  országos elnök N o p c s a  Elek 
ő főmltga, udvari tanácsos mlgos b. J ó s i k a  Sá
muel ú r , losonczi mlgos gr. R á n f f i József ú r ; a' 
r e f o r m a t a  v a l i á s  részéről: udvari tanácsos 
gróf T e l e k i  József ó főmltga, mlfgos b. K e
m é n y  Fercncz ú r , k. tábla elnöke gr. R h é d e i  
Ádám ő főmltga; az ev. l u l h e r a n a  v a l l á s  
r é s z é r ő l :  udvari tanácsos mlígos B c d c u s  Jó
zsef ú r, nyugalmazott főkormán) i tanácsos mlgos 
S t r a u s s e n b e r g  Dániel ú r, tartományi főbiztos 
b. B r u c k e n  t h a l  József ő fómlga; az u n i t a -  
r i a  v a l l á s  részéről: mlgos S a l a  Sámuel ítélő-, 
mester ú r , méltgos A u g u s l i n o v i c s  Pál ideig- 
leni főkormányi tanácsos ú r, mlgos M a u r e r  Ká
roly ú r, kir. tábla rendes bírája.

Szent Dánhavának 19kén Szent Miklóson ns 
Liptó vármegyében mlgos Keselőkői Majthőnyi An
tal úr cs. kir kamarás és ns Liptó vmegye’ főis
pán) i bel) tartója által tartatott megyebeli tiszujiió- 
szék eredménye: lső alispány Okolicsányi Má*k;j 
2ik Palugyai Farkas; főjegyző; Madocsányi Pál; 
második főjegyzőnek a"1 megyei elnök úr által ne
veztetett Szent Lányi Vincze; lső aljegyzőnek 
Rakovszky Móricz ; tiszteletbeli aljegyzőknek An- 
daházy János, ki egyszersmind levéltáritok; Szent* | 
iványi Márton, ki egyszersmind levéltárnoki se-j 
géd; Fancsali Joob Adolf pertár1 elnökének fő- j 
szolgabiró ranggal kineveztetett; főügyésznek vá-j 
lasztatolt Detrich Dániel; aliigyész Szenliványi \ 
Pál; hadifőadószedő Kubinyi Antal; házifőadósze- | 
dő Szent iványi Miksa; aladószedők Plathy Dónát, j 

Első Félesztendő.

és Szinrecsányi Gusztáv; utak igazgatójának kine- 
veztetetl Szmrecsányi Imre; hivatalaikban megerő
sítettek főorvos Fliiner János Keresztel) ; földmé
rő Spengel K ároly; biztosoknak választattak Luby; 
Miklós, és kis selmcczi Thólíh Dienes; napkeleti 
járásban Tburáuszky Péter főszolgabíró; Lebocz- 
k) Károly alszolgabiró; tiszteletbeli szolgabírák- 
nak neveztettek: Andreánszky Farkas, és S:er.t- 
iv áll) i János ; csküttnek választatott L<hoczky 
János; éjszaki járásban Kiszely János főszolga
bíró; Pongrácz Kázmér alszolgabiró; tiszteletbeli 
alszolgabirónak neveztetett Csemiczky László; es- 
kiittnek választatott Pongrácz Márton; déli járás
ban füszolgnbii ó ifjabbik Detrich Ignácz ; alszolga
biró Lehóczky F rid iik ; tiszteletbeli szolgaiménak 
neveztet tt Lissovényi János; esküdtnek választa
tott Izsépfalvai Kabzán József; a1 napn) ugoti já 
rásban főszolgabíró Andabázy Ágoston ; alszolgabi
ró Kubinyi Mihály; tiszteletbeli szolgabiró Matya- 
sovszky János; esküit Tburáuszky Márton; szám
vevő Rády Mihály. Az egész tisztv áiasztás szép 
renddel 5 óra lefolyása alatt többny ire felkiáltás ál
tal ment végbe.

B u d á n ,  a1 várban, a1 korona-kápolnában f. 
h. 22kén reggeli 9 órakor ment véghez nm. Bat- 
thyáii) i Imre gr. koronaőr ünnepélyes beiktatása 
ez új fényes hivatalába, Keglevicli Gábor gr. ka
marai elnök ’s koronaőr ó excja által. Először is > 
felolvastatok ó felségének a1 kamarához intézett ik
tató parancsa, azután pedig a1 fenálló törvények 
érteimében kinevező le ié i; mire Keglevich Gábor 
gr. szil haló jeles beszédet tan a , megemlítvén ab
ban a1 kinevezett gr. 1804 óta szerzett érdemeit. 
Következek a1 hitletétel, ’s a’ kulcsok átadatása; 
mit az új koronaőr velős beszéddel fogadott; ki is 
ezután régi szokás szerint, az épen őrködött ko
rona-őrségi katonák által egy székben, sokszoros 
éljen kiáltások között háromszor magasra emeltelek. 
A/níán a* kororiaszökrény szokott helyére vissza- 
vÍtélvén, az új koronaőr, ki e’ főméltóságot vi
selők sorában 5 ldik , elődeinek pecsétihez , saját 
pecsétét is oda nyomván, az ünnep befejeztetek ; 
mell) re Keglevich Gábor gr. ’s kon naor által adott* 
fényes ebéd köv etkezett.



* í  s

P e s t .  A' magyar királyi tudományos Egye
tem , néhai boldog 's halhatatlan emlékezetű Fel
séges Maria Terézia apostoli királyné által tett 
megújítatásánajk esztendei ünnepet; paj l̂f vasárnap, 
június 25kén pompás szertartással ülte-még. Tud
niillik: délelőtt 9 órakor, a' nagyságos rector, és 
négy karok dékánjai szokott diszjeleikkel féléké
i v é ,  az egyetemi tanitóktól, és számos úri ven
dégektől, úgy az egész tanuló ifjúságtól kísértetve, 
a’ főoskolai egyházba mentek, hol nagyságos 's fő
tisztelendő Dertsik János kir. tanácsnok, apát úr' 
és a' Pesti papi nevendékház igazgatója, számos 
papság' segítségével, és pompás muzsika kíséret
tel nagy misét mondott; mellynek végével mind
nyájan a' királyi egyetem’ teremében öszvegyüie- 
kezvén, a' nagyságos főigazgató, ki most Vizkelety 
Ferencz Pro-Senior, és egyházi törvény tanító úr, 
ékes és igen jeles beszédet tarto tt, a’ tudományok
nak világ elejétől fogva, különböző világrészekben 
időről időre volt állapotjárói, 's viszontagságairól; 
különösen említvén hazánkra nézve uralkodó feje
delmeinknek, 's ezek között Mátyás királynak , de 
leginkább dicső emlékezetű Maria Teréziának, úgy 
több rendbéli esztergomi érseknek, kiváltképen 
ama nagy Pázmán Péternek a' tudományok elő
mozdításában , és a’ most virágzó királyi egyetem
nek alkotásában, 's roppant áldozatokkal eszköz- 
lött gyarapításában szerzett fénj es érdemeiket.

M o s o n y  megye f. h. 19kén fényesen ünnep
ié Nádasdy Ferencz gr. főispán úr beiktatását. Már 
18kán számos küldöttség járult elébe főtiszt. Ságtiy 
János győri kanonok úr szónoklata mellett Orosz
várra , honnan esti 6 órakor érkezének-vissza M. 
Óvárra. Tömérdek nép hullámzott szerte az utczá- 
kon , 's a' főispán az iskola gyermekek , 12 csino
san öltözött leányka 's egyenruhás polgárságtól za
jos örömkiáltásokkal fogadtatva, tábori hangászat 
's ágyurobogás közt szállá ki kocsijából a’ megye
ház előtt, hol Mosony újáb 's több megye fényes 
küldöttsége által üdvözölteték. A' köznép számára 
egész ökröt sütöttek, magas állásokról borözönle 
a' vigadók ivóedényibe, este pedig a’ várost pom
pásan kivilágíták , mit fényes tánczvigalom követe 
a' város tánezteremében. Másnap f  I9kén) 9 óra
kor mélt. Juranics Antal győri püspök úr elősza
valta után letevén esküjét az új főispán, táblabirá- 
kat neveze 's egyébb tárgyakkal foglalkozók. Vég
ződvén a' gyűlés, pompás hálamise 's dús lakoma 
következék mintegy 309 személy számára.

Szigeth, Máramarosban Folyó nyárelő hava 
5dik és következő napjain tartatott közgyűlésünk
ben, kegyes főispánunk gr. Vay Ábrahám, ki sze
mélyesen volt ezen gyűlésünk' elölülője, az adó
zó nép boldogságát és tökéletesbülését szivén hor-
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dozván, egy az északamerikai statusok példája sze
rint építendő új dolgozó fogháznak alaprajzát muta
tó -b e , mellyet tulajdon költségén Bécsben ké
születe. Ugyanakkor p excellentiájának méltó fijJi 
Károly, szinte esztendeig közkedvességgel viselt 
tiszteletbeli jegyzői tisztségéről leköszönvén, a' 
megyétől érzékeny búcsút vett, mire a' t  Karok 
és Rendek megújított köz kérése következésében, 
szeretve tisztelt főispánunktól táblabírónak kine
veztetett,

F i l e p s z á l l á s á n  f. hó 19re virradóra éjjel 
1 , délelőtt 9 , délután 4 ,  estve 9 óra tájban igen 
észrevehető, nyúgotról keletnek tartó hullámzó 
földingás volt. Észrevehették azt némellyek á' zú
gásról , mások a' falon függő tálak összeverődésé- 
ből, gerendák, ágyak ropogásából, asztal ingásá- 
ból, padlás porzásából, a' földön fekvő életnélküli 
dolgoknak fel-fel ugrásából, az álló és bukva lévő 
emberek megtántorodásából, némelly állatok rémü
lés miatti megfutamodásából, fekvő állatok ko- 
lompja rázódásából, a’ földnek úgy tetsző lesülje- 
déséből, állatok és emberek megrémülésébőL — 
Ezen tájon 1832dikben, mikor az Érmellékét kör
nyékezte a' földrengés, szinte kitetszőbb volt a' 
földingás mint egyéb szomszéd helyeken. Most is 
ide 3 órányi távolságra Kun Sz. Miklóson csak alig 
vala észrevehető, és csak egyszer vétetett észre a' 
rém.

A’ Rozsály-Leányvári Tisza partról jun. 12- 
dikén. Ma kis Várdában országos vásár lévén , a’ 
Zempléni oldalon lakosok, az innenső Rozsály, és 
túlsó Leányvár közti Zabolchot Zempléntől elvá
lasztó Tiszán, haza igyekeztek; illykor a" nagy 
számmal öszvetódulni szokott ember, és marha so
kaságban az állandó révészek mellé segítségül adott 
kerülőknek, és felvigyázóknak is a' rendet feltar
tani felette bajos; mert a’ túlsó partra kiki szered 
ne elébb kilépni, bár későbben is ért a' révhez; 
ollykor a’ veszedelem távoztatása tekintetéből kül
lőn szállítják a' marhákat, szekereket, és külön a' 
gyalogokat. — Délutáni 4 óra tájban meglővén ek- 
kép t ö b b ,  m i n t  s z á z  e m b e r r e l  a' h i d a s  
t e r h e l v e ,  a’parttól indulni kezdett, midőn még 
azután többen szarvas marháikat erőszakkal zavar
ták a' hidasba; melly azon egy oldalon rendkívül 
megnyomatván, minthogy a’ marha az emberek 
sokaságától egyaránt einem oszolhatott, legottan 
süllyedni kezdett, és hamar végképen el is süb 
lyedt, a’ nélkül, hogy az emberekből mintegy h é t  
s z e m é l y n é l  t ö b b  k i m e n e k h e t e t t  vo ln a .

Z ila h . Az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház- 
nak közönséges zsinata f. juniús első napjain ezen 
városi népes ref. ekklézsiában tartatott. — ődikén 
főtiszt, superintendens A n ta l J á n o s  úrnak a'
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városba érkezéséi a* reformata és romai eath. ek- 
klézsia harangjai, ’s mozsarak ropogásai jelentet
ték és k ísérték, 4dikén a’ reggeli isteni tiszte
letet az ide való református gymnasium deák 
ttjai, ’s az ugyan itt alakult hangászi egyesület 
Diószegi Mihály úr dicséretes vezérlete alatt jele
sen betanult darabokkal kezdette, azután kolozsvá
ri ev. ref. pap, és kerületi főjegyző t.1. Csiszár Sá
muel úr állott-fel a’ szónoki székbe, ’s buzgó kö
nyörgéssel, és 2. Tim. I. 10. adott textusra kidol
gozott munkájával, ’s ékes előadásával vallásos ö- 
röméldellés között elégítette ki a’ népes gyüleke
zetét. — Ezen beszéd végével egy muzsikával egye
sített, ’s hasonlóan jeles ének után a’ főtiszt, super
intended úr Jézus szavaival: Békesség tinéktek, 
’s ennek velős fejtegetésével köszöntvén a’ gyüle
kezetei , előszóddá azon ifjú papokat, kik az el
hunyt lelki pásztorok helyett, vagy az elerőtlened- 
tek mellé ezen szent hivatalra felszentelendők elő
állottak , ’s a’ theologiai tudományokból leendő meg- 
vizsgáltatásokat a’ kolozsvári ev. ref. collegiumbani 
theologiae professora t. t. Salamon József, és az 
ide való gymnasium rector professora t. t. Diri 
Ferencz urakra bízá. Itt állot-fe! az elől említett 
theol. professor ú r , ’s szeretett hazája fiait, kik 
között 16 évekig mint professor munkáiódott az 
evangyéliom örömével idvezelvén, néhány kérdé
seket téve a’ két első precedensekhez a’ délelőtti 
istentiszteletet bérekeszté —  A' délutáni szent ta
nítást tartotta t. t. Gödri Ferencz úr sepsi szent 
györgyi ev. ref. p ap , és kerületi főjegyző, János
6. 36. kiszabott textusra épített épületes beszédé
vel, mellyet ismét a’ censura folytatott, ’s rekesz- 
tett-be. így folyt a’ censura nyíltan a’ templomban 
hétfőn, kedden , szeredán délig a1 két censorok által, 
a’ mikor is a’ főtiszt, superintendens úr az esperestek- 
kel, ’s több egyházi tisztviselőkkel, és követek kel 
megjelenvén a’ templomban a’ szokott megszóllításl 
ás liturgia szerént harmincz ifjú papokat, ’s magát 
íz egyik censor Hiri Ferencz urat is a’ papi szent 
hivatalra feleskető, ’s felszentelő. A’ megillető szer- 
artást, valamint vasárnap , úgy most is a’ szilágyi
v. ref. egyházi kerület szíves gazdálkodásából kö- 
önséges ebéd követé — Öt napokig folytatta még 
’ köz zsinat munkálódását az egyházat illető dől
ök igazításában, ’s házassági, ’s egyéb perek fel
ébb ellátásában, e h 12kén oszlott-el, vallásos 
myomást hagyván hátra ezen ekklézsia fcuzgó né
pben.

F. V i n c z  jun. 6kán. Ma tartaték itten in- 
péíyes szertartással f. vinczi plebánus főtisztelen- 

ICo vá cs Ignácz úrnak esperestiszékébe beikta- 
a ,  főtiszt. Darnóczi József ú r ,  a’ szent oltár 
»llett félszázadot töltött patriarcha, ezen hívatal-
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, ríi nézve önkérésére kegy esen nyugalmaztatván. Az 
innep méltóságához illő jeles, és szívemeló beszéd 
det tartajótékony intézeteiről ismeretes főtisztelen- 
dó Erős Sándor k. fejérvári kanonok, és beiktató 
biztos ú r ,  szerencsésnek tartván magát egy köz- 
munkásságáról és szerénységéről ismért megyei fő
pásztort ajánlhatni. Ennek végzetével a’ püspöki 
kinevező rendelés felolvastatott a’ szónoki szent 
székből ’s a’ beiktatandó esperestúr a’ szabálysze- 
rénti esküt letevőn újonan ajándékozót sz. hivata
lának lelkiesmeretes folytatására magát kötelezi«. 
—  A’ Torda Aranyas kerületi papság részéről üd- 
vezlő beszéddel fogadta jeles szónok Elekes István 
ú r, tordai káplány, mellyet díszes nagy mise köve
tett. —  Az isteni tisztelet végzetével a’ beiktatott 
esperest úr szeretett paptársait, rs más idegeneket 
szívesen megvendéglette, a’ hol ó felségek hosszas 
éltökért, a’ felséges austriai ház boldog uralkodá
sáért , austriai estei Ferdinand ő fenségéért öröm 
poharak üríttettek. Légyenek a’ jó fejedelem, a i 
áldott haza és szent vallás a’ békesség arany láncza- 
val mindég öszvekapcsolva!

S z á s z v á r o s  máj. 22. A’ mai nap ülték az 
itteni csak most alapított casino 95 részvényesei 
ezen egyesület megnyílásának öröm innepét, a 
néhai tiszt. Bodola Károly árváitól kibérelt piaezi 
új épületben. Az innepnek kezdetét a’ piaczon fel
állított öt mozsarak durrogásai, ’s török muzsikai 
kar zengése jelentették. Gr. K u n  Gotthard nyi- 
totta-meg számos mind két nembeli hallgatók előtt 
az innepet, egy velős, az egyesületek czélját, ha
tóságát és sükerét előterjesztő beszéddel. Ezt kö
vette , harmoniás énekek és mozsarak durrogása 
felváltásai közt, tiszt. Leonhárd József itteni evang. 
pap és dékánnak a’ közczélra miveló intézetnek 
mindenütt, név szerént kicsiny honunkban is, a’ 
mi vetődés előmozdításában, ’s nevezetes tudósok 
előállításában mutatkozott jótékonyságát előadó be
széde, mell) ben kiemelte főként a1 magyar nem
zet kebeléből keletkezett hazai Írókat, szász nem* 
zetebéliekel, esméretes szerénysége sugallásánál 
fogva elhallgatván. — Berek cszfő beszédében, 
szászvárosi ref. gymnasiumi professor Székely Sá
muel, előadta ezen intézet alakulásának történeteit, 
annak mostani állását, jövedelmeit és költségeit, 
mell) hez csatolta ezen intézetnek az emberi öszves, 
t. i. értelmi, aesthclicai és erkölcsi — miveltségre 
lehető befolyásának előterjesztését. — Az ezen in- 
nepélyességeket követett ebéden poharak üríttettek 
felséges fejedelmünk hosszas és dicső országlásáért, 
a’ felséges austriai házért, királyi biztos fóherczeg 
Ferdinand ő fenségéért, a’ haza közjavára munka* 
kálódó KK. és Rendekért, ’s az új intézet gyarapo^ 
dásaért. Ugyan ez napon tartott közgyűlésiben a’
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részvényeseknek a’ f ársas ág belső elrendezése meg
történvén szabályai végképpen m^gállíttattak, mel- 
lyek közt főkéin említendő az , hogy ha négy évek 
múltával —- mint a’ menny i időre a’ társaság ala- 
pútatoit — ezen egyesület szét bomlana, akkorig 
gyűlendő minden vagyona pénzzé tétetvén , az itte
ni három u m. catholica, evangelica és reforinata 
oskolák közt egyenlően osztassek-fcL — Estve egy 
fényes és köz rágalommal foh t tánrzmulatság ada
tott a' casinoi tánczteremben. — Adjon a’ gondvi
selés síikért és áldást ez új és zsenge intézetnek!

Nagyág jun. 10. E’ folyó évi jun. Íjén egy igen 
tisztelt és Örvendetes udvari fő rendelés érkezett 
Nagyág roppant, és érczkebelű kőszirtjai közé, 
a’ minek követi, űzésiben egy magyar ajkú,  tordai 
születésű, itteni bányász tiszt, és az idevaló bá
nyászt tanuló müv fáradhatlan tanítója Nemes Já
nos, a1 híres és tudós ,\loos mellé rendeltetett Cseh
országon keresztül mineralogiai, geognosiai és más 
bányász] esmereteket gazdagító utazást királyi köl
tségén tenni. Talán oknéiküli az említett tudósról 
megemlíteni, hogy ő, kinek az ásványtanban fmi- 
neralogia) a’ jegedésség fcristallographia} törvé
nyei felfödezésit leginkább köszönhetjük , remél
hetni , hogy kedves hazánkfia nem rejtendi véka alá 
az ezen tudósról beszivárgandó világát, és utazá
sát idővel reánk nézve még érdekesebbé teszi, mert 
hiszem kitől is várhatjuk a’ hányászi tudósításokat, 
és felvilágosításokat anyanyelvűnkön inkább, mint 
oily magyar fiáktól, kiknek kiilszerencséjek van 
utazás által ezen tárgyban magokat sikeresebben 
kimivelni.

N á d a s ,  Pozsony vmegyében. Első rózsain- 
nep hazánkban. F. e. május lökén egy hazánkban 
még eddig nem ismert inneplésnek vala tanúja Ná
das, t. Légy rózsainnepnek. T. t. S w e r t e c z k y  
Imre úr esperest ’s pozsonymegyei táblabíró, me
zővárosunk’ köztiszteletú plebanusa, azon kitűzött 
elvénél fogva, melljel az emberiségnek hasznos és 
jótékony lenni mindig törekedett, ’s mit leginkább 
ama’ gyászos időközben is bebizonyított, midőn 
hazánkban a’ pusztító cholera dühöngött, több évi 
tapasztalás által látván, hogy az erkölcsiseg és 
erényesség előmozdítását a’ pórnépnél leginkább 
jutalmak ’s kijelölések által lehet létesítni, 2,000 
ezüst forintnyi tőkét alapított olly czélra, hogy an
nak bejövendő 120 e. fr. kamatából 100 e. fr. azon 
hajadonnak adassék szótöbbséggel, ki a’ legerköl- 
«sösebbnek ’s legjobb magaviseletűnek fog találtat
ni ; a’ többi 20 fr. pedig egy rózsakoszorú vételé
re , szükséges könyvek’ beszerzésére a’ falusi ifjú
ság számára; ’s a’ szegények közti felosztásra hasz- 
najtássék. Az innep évenkintmindig pünkösthetíon 
fog tartatni. Ez innepek’ elsője az idén tartatott,

a’ t. foldesuraság, ’s több szomszéd uraságok *s szá
mos népség’ jelenlétébe» A' három kijelölt leány 
közűi R u m a n e k  M a r i a  egy atyátlan árva, 
njeré-meg a’ dijt szavazat’ többsége által. Minden 
házbirtokos szavazattal bírt. A’ megbatározott juta
lom e’ szerint az említett leányzónak nyilvánosan 
átadatott, olly kikötéssel azonban, hogy az férjbez- 
mencteléig a’ község’ pénztárába tétessék-le. Ha 
pedig a’ leány hajadonan fogna meghalni, szülei 
csak 20 e. fr. kapnak , a’ többi 80 frtot a’ máso
dik kijelölt nyeri, azon kötelezéssel, hogy a’ meg
holtnak sírján szüntelen rózsákat kell nevelnie. Is
teni szolgálat után a’ rózsaleány diadallal kísértetek 
a’ helységen fel a lá , ’s vidám falusi mulatság zárd 
be az innepef. Vajba ezen nemeslelkü innepalapít- 
vány minél több követőket találna! Rajz.

Tengermellékünkön jelenleg kiíencz fiatal aráb 
férfi tartózkodik, kik az acgyptusi al király költsé
gin Récsben orvosi pályára készülendnek. Aráb 's 
török nyelveken kívül még németül is beszélnek , 
melly nyelvet a’ tarsusi főiskolán egy selmeczi ha
zánkfiától tanulák.

A’ Pest ’s Buda közt építendő álló bid ügyé
ben megbízott országos küldöttség munkálatai jegy
zőkönyvének rövid kivonata: 1837 jun. Odikén 
nm. gr. Batthyányi Imre koronaőr ’s b. t. tan. ’sa*. 
elnöksége alatti lső ülésben felolvastatott ő cs. k. 
főhgségének, az ország nádorának f. e. május Ti
rol költ levele, mellynél fogva, minthogy a* kül- 
döttségi elnökséget, változó egészsége miatt szemé
lyesen nem viselheti, erre a’ t gr. urat megkérni, 
’s a’ küldöttség tagjainak f. h. 8ikára leendő meg- 
hivatását rendelni méítóztatott. Bemutató ezután az 
elnök úr b. Sina György f. e. m. hó 3dikána’ fens, 
nádornak benyújtott első vállalkozati nyilatkozvá- 
nyát, mint szinte Vodjáner ’s fia által benyújtott 
ajánlatát is , mellyek felolvasás után köziratra bo
csáttatni rendeltettek. A’ Ildik f. h. II kén tartott 
ülésben egy újabb ajánlat olvastaték-fel szinte Vod- 
janer és társai neve alatt, melly közirat alá rendel
tetvén, mielőtt a’ küldöttség a’ tanácskozásinak ala
pul szolgálható b. Sina, továbbá Vodjáner és társai 
ajánlatinak vizsgálatába bocsátkozott volna, né
hány elvet előleg megállapítani vélt szükségesnek; 
további siikeres haladhatás végett tehát 1) Köza
karattal változhatlannlmegállapíttaték, hogy a’ kér
déses híd felépíttetése csak olly művészre bízassák, 
ki már előbb valamelly hasonló nagy munkát tö
kéletességre hozván, magát illy vállalat végbevite
lére minden tekintetben alkalmasnak bizonyító. 2) 
Nem csak a’ küldöttség méltósága, de a’ fenálló 
törvény rendelése is úgy kívánván: a’ küldöttség 
semminemű pénz átvételébe vagy bármi módú Ke
zelésébe átaljában nem bocsátkozik. 3) Megkíván
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ja a1 közjó tekintete,, ’s különösen az országnak e’ 
küldöttségben helyzeti becses bizodalma, hogy a' 
czélba vett hid-felállításból minél csekélyebb teher 
háramoljék az ország lakosira, ’s így a’ vállalko
zóknak nyújtandó kedvezésekkel szoros kapcsolat
ban levő építési költségek a’ lehetőségig kimehes
senek. Ennélfogvást a’ vállalathoz járnlást senkitől 
sem kívánja ugyan a’ küldöttség elzárni; mivel 
azonban számos«lőre nem láthatott nehézség volna 
leküzdendő a’ vállalkozó részéről, ’s az építést meg
előző készületekre véleményen túl nagy mennyisé
gű pénz leeiid fordítandó, minden biztosítás nélkül: 
hogy a’vállalkozóknak csak némi ösztön n> ujtassék 
is , elhatározókig megállapodottá’ küldöttség abban, 
hogy bárki legyen is a’ vállalkozó, ha különben 
annak tervei alkalmasok, ’s feltételei a’ fenfurgó 
körülményekhezképest elfogadhatók lennének, ezek, 
bármi szín alatt, árleverés útjára bocsáttatni nem 
fognak. 4) Az előforduló tárgyak iránt szokott mód 
szerint vezetendő jegyzőkönyv , helybenhagyás után 
a’ küldöttség részére tűst int köziratra bocsáttatni, 
egyszersmind a’ végett, hogy minden határozások 
a’ vállalkozók ’s egész közönség előtt tudva legye
nek , ’s a’ szerint minden bal-magyarázati alkalom 
clbáríttassék, irataival együtt kinyomatni rendel
tetik; Széchenyi István, gr. úr a’ fen forgó tárgy’ 
előmozdításán törekvő szándékának újabb bizony
ságául a’ nyomtatási költségek viselését nagylelkű
kig elvállalván. - A’ ü k é n  tartott Midik ülésben 
vizsgálat ’s vita alá véteték b. Sina ajánlata, melly- 
rc a’ küldöttség következőleg határozott: A’ beve
zetésre. Tökéletes öszhaugzásban lévén a’ beveze
tés tartalma e’ küldöttség azon elvével, hogy a’ 
vállalat végbevitelét csak ollyanok vezérelhessék, 
kik illy nagy szerű’s mindenkép sikerült müvet már 
létesítettek, ez, e’ részben tökéletesen elfogadtatik ; 
a’ vállalkozó által kívánt elsőbbségi biztosításra néz
ve azonban kijelenti a’küldöttség , hogy előre meg
batározott elveinél fogva másoknak a’ vállalathoz 
járatását semmi esetre ki mm zárhatván: illy érte
lemben b. Tinának elsőbbséget nem ajánlhat; de 
figyelmezve arra, hogy a’ vállalkozó úr e’ közér
dekű tárgy előmozdításához Jiazaíiui huzgósággal 
legelsőbb járult; tekintvén egyszersmind annak illy 
vállalathoz megkívántaié összeköttetésit és szemé
lyes hitelét , úgy szinte e’ nehéz vállalat vitelére 
uy ilatkoztából kitűnő elhatározott szándékát: kész 
őt biztosítói arcul, hogy a’ mennyiben tervei ’s fel
tételei másokéival egyenlőségben fognak állani, ez 
esetre neki mindenek felett elsősége leend. Mi az 
ígért kötelezéseket illeti: az első , mennyiben az a’ 
törvény értelmével is megegyező, elfogadtatik , 
magában is értetvén, hogy e* részben a’ megkiván- 
tatótervek előterjesztése elváratik. A’ másodikra

biztosan remélli a’ küldöttség, hogy a* két várost 
illető kárpótlásra nézve, a ’ vállalkozó úr annak ide
jében oily elfogadható javaslatokat teend , mellyek 
szerint e’ tárgy, hacsak lehet, barátságosan el fog 
végeztetni. A’ 3dik pont, a’ mennyire az abban 
érintett gátok felállítatása, a’ czélba vett építést 
vezérlendő művészek ítélete szerint szükséges: el- 
fogadtatik : úgy szinte jóvá hagy atik a’ 4ik pont is. 
Az ódik pont elhatározása akkorra hafasztatik, mi
dőn a’ vállalkozókkal végegyezés fog köttetni. Mi
vel egyébiránt ez alkalommal Széchenyi István gr. 
kinyilaikoztatá, hogy b. Sina a’ kibocsátandó rész
vényeknek nem csak harmadát, hanem felét, sőt 
még többet is kész az ország lakosinak szabad vá
sárlásul hagyni: e’ nyilatkoztatna eddig is szíves ér
zéssel fogadtatván; feljegyeztetek. Mi továbbá a’ 
kívánt kedvezéseket illeti: az lső pontra: ámbár 
az ország törvényébe ütköző nem volna, ha a’ vál
lalkozó által jegyzékbe foglaltan közlőit hid vám 
megallapittatnék,mégis,annak meghatározása nem
csak az országot de magát a’ vállalkozót is közelebb
ről érdekelvén: a’ küldöttséglegbiztosabbanakkor
ra haiasztandóuak véli niegállapíttatását, miden az 
illető tervek, számolatok ’s egyéb adatok egyitt 
lévén, végső egyezkedés köttetik. A’ 2dik pont, 
azon vélekedésnél fogva, hogy az ország igazgatá
sa ’s illető törvényhatóságok részéről kikötött segély 
csak a’ megállapított vám beszedésére, ’s a’ hídon 
fentartandó rendre terjedhetelfogadtatik. A’ 3dik 
pont elfogadhatása az orsz. küldöttség hatalomkö- 
rén tulmenvén, ez iránt a' vállalkozó úr a’ legfel
sőbb kormányszékhez utasíltatik, bizonyossá tétet
vén egyszersmind, hogy kivánata annak idejében 
ajánltatni ’s pártoltatni fog. A’ 4dik pontra az or
szág fenálló törvényé, név szerint a’ 11. U. 10 ez. 
e’ részben világosan rendelkezvén, a’ mennyiben 
a’ vállalkozó úr kívánsága ezen túl nem térjed , el
fogadtat ik. Az 5dikre: Meg van ugyan arról győ
ződve a’ küldöttség, inikép az osztó igazság szabá
lyai szerint a’ két kir. város nem követelheti, hogy 
azon telkek, mellyek most a’ Duna árjaiban rend
szerinti vízálláskor rejtekezuek, a’ két part feltöl
tése által azonban szárazzá lennének, minden teher 
nélkül hírásába száljának ; a’ mennyiben mindazál- 
tal a’ vállalkozó kívánsága a’ tulajdoni joggal ösz- 
szeütközni látszanék, de különben is a’ Duna sza
bályzásával ’s egyéb számos körülménnyel kapcso- 

] latban áll, a’ küldöttség lejibiztosabnak Ítéli e’ tárgy- 
’ nak akkorra halasztását, midőn a’ két városok ér
tekezés köve-kezesiben, egy részről annak kár pót
lása , más részről pedig haszonnövekedése illő te
kintetbe vétetvén, mind ezek egyezési tárgyul szo!  ̂
gálandnak. A’ 6ikra. Az edd kijelentett elvek sze
rint világos, hogy a’ kikötendő évek száma iscsti-
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pán akkor határoztathatik-meg,  fnidón már a ' ter
vek ’s egyéb adatok kéznél lesznek. Bizonyossá te
szi azonban a’ küldöttség a’ vállalkozó urat, bogy 
akkor a’ vállalat terhes voltát méltánylani, ’s az 
évek számát a’ körülményekhezképest igazságosan 
fogja elhatározni* —  Végre aZ ajánlat befejezésére 
nézve hálás érzettel értvén a’ küldöttség Széchenyi 
gróftul, hogy b. Sina az élőmunkák költségeit még 
a’ vállalat nem sikerülése esetében is kész leend 
egészen sajátjábul viselni: ezen érzelme nyilvání
tása mellett arra kéri a’ vállalkozó b. u rat, hogy 
az elbocsátottak szerint az előmunkálatokhoz kezd
vén, a' szükséges terveket, ha lehet, még e’ té
len , vagy legfeljebb jövő tavaszig benyújtani ne 
terheltessék. A’ 14kén tartott 4dik ülésben felol- 
vastattak Vodjaner és társainak már a’ múlt ülé
sekben benyújtott nyilatkozásai, mint szinte egy 
ez alkalommal benyújtott figyelmeztetése i s , mel- 
iyek következtében a’ mérkőzést (concurrentia) il
letőleg megjegyezteték, hogy a’ felidézett törv. 
czikk. 5 szakasza ezt nem köti-ki, sőt hogy illy 
vállalat árcsökkentés utján nem is létesíthető; egyéb
iránt a’ vállalkozástól senki nem tilalmaztatván, ez 
által a’ törvénynek elégség van téve. Az előleg ki
bocsátandó részvények iránti rendelkezést a’ rész
vényesekre hagyja a’ kiküldöttség. A’ társaságnak 
az előleges költségek fedezésére tett pénzajánlatot 
kedvesen veszi a’ társaság, de megújítja előbbi el
vét, mi szerint készpénzek kezelésébe avatkozni 
nem kiván; biztosítja azonban a’ vállalatra ajánl
kozó társaságot, hogy ha terveik a' magokat jelen
tő egyéb vállalkozókénál kedvezőbbek lesznek; az, 
a’ vállalat elnyerésére bizton számot tarthat. E’ 
szerint nincs egyéb hátra, minthogy a’ társaság, 
ajánlatáhozképest az előleges munkákhoz fogván, 
terveit ’s egyéb adatait, ha lehet még a’ télen, vagy 
legfeljebb jövő tavaszig hemutassa. A’ 16kán tar
tott V-dik ’s utolsó ülésben a’ napi díjak iránti ren
delések közöltetvén, ’s a’ küldöttség» jegyzőkönyv 
olvastatván-fel és hitelesíttetvén-meg, az ülés szét
oszlott.

A’ nagy mélt. ni. k. udv. Kamara Mohácsra 
sóhívatali ellenőrré Miskolczi sómázsamester Csép- 
key Károlyt nevezte.

N A G Y BRITA N N IA .
Londonból jun. 9dikén (az alig. Zeitungban) 

ezeket írják: Most már azon hírlapok sem titkol
ják , mellyek eddig a* Windsor Expresz nyugtató 
biztatásival megelégedtek, hogy IV. Vilmos király 
állapotja igen aggodalmas. A’ Spectatornak minap 
említett jelentése, hogy a’ fejedelem ugyanazon 
nyavalyában sínük, mellyben IV. György megholt, 
t. i. melh ízkórságban, a’ M. Post ellenmondásá
nak daczára is , csakugyan igaz volt, ’s e’ pillanat

ban , midőn ezeket írjuk , az Őszí király rátán már 
őseihez költözött. Anglia királyának halála igen nagy 
politikai fontosságú lenne a’ jelen környöletekben, 
midőn a’ whig-kormány két túlságos párt tolako
dása között erejéből naponkéftt veszít, V a’ thrón- 
örökös asszony, csak nehány napja nő tt-k i 
a’ kiskorúságból. A’ reggeli lápok közűi a’ M. Póst 
így ír: „Fájdalommal halljuk, hogy Ő Felségének 
egészsége élénk aggodalmakat kezd támasztani, a* 
kórjelek miatt nem annyira, mint azért hogy a’ 
vele bánás igen nehézzé lón. A’ nyavalya erősebb 
rohamának aligha ellenállhatna a’ király. Még ugyan 
nem hisszük, hogy a’jelenségek veszélyes charak- 
terüek volnának, éppen ha a’ gyöngcség tekintet
nék ollyannak, melly 0  Felsége korától fVilmos 
király aug. 21kén 72 esztendős leend} elválhatlan. 
Hirtelenkedve nem akarunk ugyan félelmet ébresz
teni , mindazáltal szükségesnek tartjuk, hogy má
tól fogva a’ király alattvalóji hivatalos jelentések
kel tudósítassanak aző mint létéről. Egész éjjel ke
mény huruttól kínoztaték a’ király, de még tegnap 
reggel sir H. Taylorral dolgozhatott.“  —  Jun. 9- 
ke reggelén , mint a’ lapok egyezőleg említik, az 
egész városban halálát hirlelék a királynak, ’s te
mérdek ember csődült a’ Mansion-Houseba, a’ lord- 
mayortól megtudni az igazat. Délutáni 3 órakor 
mondja a’ Sun: „Windsorból egy órakor indult 
posta az igen örvendetes hírt hozta, hogy Ó Fel
sége ma reggel jobban érzette magát. Argyle hg a* 
király lord főudvarmestere és Albemarle gr. fél óra 
előtt érkeztek Windsorból Kensington-palotába a’ 
tudósítással, hogy a’ király jobban van, de nem 
sokkal. Esteli 7 órakor (a’ Sun 2ik kiadásában.} 
Windsori legújabb tudósítások szerint O Felsége ma 
délután is olly kétes állapotban volt, mint délelőt t. 
A’ kórjelek éppen nem kekvezők.“ A’ Courier *s 
ezeket közli. A’ Standard jelenti, hogy Cumber
land hg. lovas posta által reggeli 4 órakor W'ind- 
sorba hívatott, ’s oda mindjárt el is ment sietve. 
Második kiadásában igy ír e’ hírlap: „Délutáni 
harmadfél óra felé valamivel jobban érzette magát 
Ó Felsége, ’s a’ tüsténti veszélytől éjjel ’s reggel 
volt félelmek nagy részint eloszlottak. Dr. Cham
bers, mint állítják , visszajöhetett Londonba.“ A’ 
True Sun említi, hogy a’ király jun. 8dikán este 
operatio alá adta magát, ’s ez által igen elbádjasz- 
tafott. Jun. 9kén a’ parlamentban kérdések várat
tak Ő Felsége állapotja iránt, mi azonban nem igen 
történt.

Jun. 9kén éjjel illy jelentés érkezett London
ba: „Windsor jun. 9kén. Király Ö Felsége egy idő 
óta mellbajban szenved, melly őt szobában tartja ’s 
igen elgyengítette: mindazáltal az ügyek eranti 
szokott figyelmét eddig még nem háborította-meg.
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Henry Halford. William Frederic Chambers/* A’ 
Sun esteli 5 órakor ismét e’ jelentést közli Wind- 
sorból: „A1 király valamivel jobban érzi magát/* 
3 órakor érkezett postánk pedig ezt mondja: „Ked
vező változás nem történt 0  Felsége állapotában. 
A' mellszorulás folyvást tart/* ,

FR A N C Z IA O R SZ A G .
Midőn Lajos Filep Versaillesban St. Cyr kato

naoskola tanítványain szemlét tarta , előttük ello
vagolván, dobot üttetett, ’s a’ zászlót jobbjába 
véve így szóllott bozzájok: „Ti is, mint elődeitek, 
tudni fogjátok a’ három színű zászlót fentartani, ’s 
ha ismét csatába kellene azt vinnetek, Francziaor- 
szág a’ ti soraitokból ifjúságom kortársainak azon 
kiáltását fogja hallani ú jra , mellyet 1792ben hal
lott.“  Itt a’ király elmondott egy verset a’ marse- 
illei dalból. Ezt a’ hírlapok igen komoly tettnek 
veszik. A’ National úgy vélekedik, hogy ez ünne- 
pies visszatérés után a’ revolutio nemzeti dalához, 
a’ rendőrség nem fogja tiltani e’ dal éneklését a’ 
színházakban ’s piaczokon. A’ Journal du Commerce 
mondja, hogy a’ főügyvédektől annyiszor üldözött 
marseillei dal is befoglaltatik az amnestiába, ’s a’ 
király beszéde nevezetes mutatkozvány a’ külföld 
ellen, melly a’ házasságot részint nem helyesli, ré
szint nemismeri-meg. A’Journal de Paris, Temps 
’s más lapok gáncsolják a’ marseillei dalra hivat
kozást.

Számos hírlapok bosszúsan nyilatkoznak a’ 
szerepről, mellyet Bugeaud generál Abd-el-Kader 
ellenében játszott; a’ Moniteur pedig a’ Franczia- 
ország becsérzetét sértő komődiáról, mellyben az 
arab emir uralkodót, Bugeaud vasallust játszék , da- 
gályosan szól, mintha császárok összejö vételétirná-Ie.

Haussez úr kérését, ki a1 pairszék által ma- 
kaccság miatt holtiglani fogságra ítéltetett, a’ ki
rály jun I4ki rendeleté által megadta, reá is ki
terjesztvén a’ máj. 8ki amnestiát. — Moore Tamás, 
híres irlandi költész, fiijával együtt Parisba érkezett. 
— A’ király nagyszerű szobra, miként a’ chartára 
megesküszik, Jacquottól, jun. J4kén állítatott-fel 
a’ követkamara egyik teremében.

A’ király, királyné ’s k. fm ilia  Trianon
ból jun. 13dikán este 10 órakor tért vissza a’ tui- 
leriákba. A’ belgák királya jun. I2dikén utazott- 
el Brüsselbe. — Parisban jun. 4kén, Orleans bg- 
nének bemenetele napján, 90 gyermek keresztel- 
tetett-meg, ’s 30 lány H elena, 25 fi Ferdinand 
nevet kapott.

GÖRÖGORSZÁG.
Thessaliában a’ török kormány ellen támadt 

zendülés, alhenei máj. 18ki levél szerint, elnyo
matott , miután a’ zendülők tetemesen meg verettek, 
kik közűi nem rég 120 új Mithelibe vonta magát,

’s fegyvereit lerakván, a’ görög tiszt hatóságnak 
meghódolt. Perräbos híres görög ezredes és könyv - 
iró , a’ török kormánynak â  görög kormányhoz 
intézett közleménye szerint, részese volt a’ thessali 
mozgásnak, miért ó a’ fővárosba idéztetett. A’ ki
rály távolléte alatt költ ideigleni rendeletek Ő Fel
sége által, kettőn kívül, mind megerősítettek. Ral- 
lis syrai kereskedő ’s más görög kereskedők ajánlatot 
tettek a’kormánynak nemzeti bank felállítása iránt. 

N ÉM ETO R SZÁ G .
A’ lyrai ’s drámai költeményeiről ismeretes 

Maltitz G. A. báró Dresdában jun. 7kén, életének 
42ik évében, meghalálozott.

A M ERIK A .
A’ Globe Limából febr. 2ki Yalparaisóból febr. 

25ki leveleket közöl. Chili lakosai békédének va
lónak azért, hogy kormányuk Perunak háborút 
üzent, ’s két három hadi hajót is nagy kelletlen ké
szítettek - ki. Peru városai ellenben felírásokban 
ajánlók szolgálatokat az ország védelmezésére.

Az egyesült statusok praesidense illy procla- 
matiót bocsát a -k i: „Azon tekintetből, hogya’con- 
gressus vizsgálatát kívánó nagy és fontos rendsza
bályok, annak összehívására rendkívüli alkalmat 
nyújtanak, ezennel f. e. septemberének első hétfő
jét (sept. 4 )  tűzöm-ki, melly napon a' congressus- 
nak Washingtonba kell gyűlnie, ’s az illető sena- 
torokat és képviselőket akkorra megjelenni kérem, 
hogy az egyesült statusok érdekében elikbe terjesz
tendő rendszabályokat megfontolják ’s erántuk ha
tározatot tegyenek. Ennek hitelesítéséül az egye
sült statusok pecsétjét ide nyomattam, ’s ezt saját 
kezemmel aláírtam. Költ Washington városában 
máj. lókén, Urunk 1837ik, az egyesült statusok 
függetlenségének 6i ik évében. Van Buren piaesi- 
denS. John Forsyth statustitoknok.“ £ Az új-yorki 
kereskedőség küldöttségének megtagadta volt Van 
Buren a’ congressus korábbi Összehív ásót. 4 

PO R TU G A LL IA .
A’ Diario do Governo jun. 3kán közli az újon

nan nevezett ministerium tagjait. D Antonio Dias 
d’ Oliveira ministeri elnök, egyszersmind belső és 
egyházi ügyek ministere; Bobeda generál hadi ’s 
ideiglen gyarmati, D. Castro Pereira de Misguila 
külső, D. Joao d’ Oliveira pénzügyi, Duarte Lei- 
tao igazsági, ministerek. A’ cortes jun. 3ki ülésé
ben indítvány tétetett az iránt, hogy a’ kormány 
hatalmaztassék - meg 150 ezer ft. stg. költsönnek 
felvételére. A’ ministeri elnök írott nyilatkozást 
terjesztett a’ cortes elibe a’ kormány politikájáról, 
melly a’ múlt évi sept- 6kán kihirdetett elveknek, 

lu. m. az alkotványi reformnak, törvényes sza
badságnak, előhaladásnak, gazdálkodásnak, rend- 
1 nek védelmezését ’s fentartását ígéri.
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SPA N Y O LO R SZÁ G .
Franczia lapok Ba} óiméból jun. 3 káról ezeket 

írják: Espartero general kihirdet tété, hogy ha a* 
carlistáktól visszafoglalt helyek lakosai két hét alatt 
vissza nem térnek hónukba, vagyonaik elfognak 
vétetni.— JaureguiEsparter ót Pamplonaig kisérte, 
‘s onnan máj. 30kán tért-vissza Hernádiba Es
partero serege 22 zászlóalyból ál l , ’s tábori ágyúkat 
is viszen magával. Az angol segédsereg pattant} ú- 
siga újra egyezést kötött a’ spanyol kormánnyal 
Espartero útját Pamplonaig Zariategui és Gnibelal- 
d i háborgatta hat carlista zászlóall} al, A’ ebristinók 
Eodosa Aárában még tartották magokat. Telia és 
Cabanero bandáji elfoglalták Calatajud a árost a’ 
Madridból Francziaországba vivő úton. Cabrerának 
eg}r csapatja Fucntesbe érkezett az Ebróhoz.

Ili\atalos hadi tudósítások. Bayonnejun. 9- 
kén délután 27a órakor. Sangucsában egy carl ist a 
kém fogatott-el, ki D. Carlostó! parancsot vitt 
Navarrába, bog}' az ott kerülhető zászlóaliyak egye- 
sítessenek ’s Arragoniába forduljanak. Ezen egye
sítés jun. 5kén már clkezdetett. (És így ezelőtt már 
más parancsnak is kellett 1). Carlostó! érkezni.) 
Echauri’s Estella között lőzászlóally tan} ázik pat- 
fantyússággal cg} iitt Espartero jun. Ckán Tafallá- 
han maradt, hogy őket szemmel tartsa, ’s Arra
goniába csak 4000 embert küldött. Conrad halála 
bizonyos; Saragossában jun. Okán tcmelteteit-el 
nagy pompával. A1 jun. 2ki csatáról, m ellben  ő 
elesett, hivatalosan semmit sem tudni; annyi bi
zonyos, hogy a’ carlisták jun. lkén átmentek a’ 
Cincán Cataloniába.— Bayonne jun. Okén 5 órakor. 
Evans generál éppen most érkezett ide. A’ spanyol 
szolgálatot tisztjeinek nagyobb részével oda hág} á 
Csak 1500 angol maradi-vissza O' Connell paran- 
csi alatt. Főparancsnok Miraso! gr. ki Santander- 
be két zászlóaljat küldött, mell}' onnan CastiJiá- 
ha menend, hol Batancro beütésétől félnek, ki 
Riberában Aran. Guipozcoában már nincsenek carlis
ták.— Bordeaux jun. 9d. A’ carlista tábor Estadillánál 
kelt-áí a’ Cincán, miután 4f>o foglyot ’s ugyanan
nyi holtat és sebesültet \ esztett. Oraajun. 5ke reg
gelén Barbastrót elfoglalta , ’s az ellenség után nyo
mult. Van der Meer báró Fons felé fordult. — Nar- 
Ikonne jun. lOkén. Seu de Ürgéiben jun. Skán est- 
ve hallatszott, hogy a’ carlisták a’ Cincán átmen
tek , de tetemes veszteséggel. Sebesüitjeik Bena- 
verrébe vitettek. A’ praetendens seregei jun 7kén 
Trempbe várattak. Vich és Berga között (Catalo-

niaban) jun. Ckán 5000 carlista, Ti ist any alatt, 
megverte Osorio 1500 emberi)} i csapatját’s 200at 
elfogott belőle. — Bayonne jun lOkén Oraanak 
Monzonból jun. 5kén költ hivatalos jelentése sze
rint a’ carlisták éjjel mentek-át a’ Cincán ’s Graus 
fele fordultak. Egy zászlóalh uk a’ jobb parton 
maradt, s részint megöletett, részint elfogatott 
Az ellenség a’ dereglyéket mind a’ bal partra Vi- 
v én -á t, a’ ebristinók kéntelenek voltak Monzc - 
tói felhozatni a’ hajnhidat. Meer báró a isszatért Le- 
ridába, mivel Fonsba nem crheteit-el korán a’ cat - 
Jisták átmeneteiét meggátolni. — Narhőmre jun. 
ü k én . Seo de Ürgéiből jun. 9kén írják , hogy a’ 
navarrai tábor Ágért s a időkét, Balagucr és Tremp 
között, szállotta-meg. —  E‘ tudósítások nem a ilá- 
gosítj tk-fel a’ car!islaknak Barbastróból kiindulá
sok óta történt cselek eránti ellenkezéseket, sőt 
újabb clleiimondások támadnak bennok kiv ált Meer 
báróra hözac, kit hirtelen Lóridéba látunk Aissza- 
térni. Csak annyi bizonyos, hogy a' carlista tábor 
a* sokkal számosabb christino csapatokat, meilyck- 
lőlmár bekerítettnek mondaték, igen messze hagy
ta , ’s Catalonia szívébe nyomult, bol egyesülését 
a’ többi carlista csapatokkal, semmi sem gátolja.

A’ közhitt hadi tudósításokra megjegyzi a’ 
Journal des Débats: A* carlista tábor tehát minden 
pogg} ászá\al ’s marhájá\al átment a’ Cincán , ’s 
Oraa és Meer báró ellen nem állottak. Mi remény
iettük, hogy az ellenségnek Barhastróban nyolez 
napi mutatása alatt e’ generálok erejüket egyesíten- 
dik, ’s közösen munkálkodnak. Azonban Meer bá
ró Leridába tért, merre a’ carlisták nem is men
tek. Ismét új hiba, ’s a’ királyné hadserege között 
még sincs egyetértés. Egész a iíág sajnálja, hogy 
e’ háború rosszul föl} tátik, ’s a’ királyné generá- 
lait csak a’ szomorú sejdíféssel menthetni, hogy a-z 
ellenség a’ cataioni lázadókkal egyesülvén, Haluk
nál sokkal hatalmasabbá Ion.

Narbonnei jun. 13ki tudósítás szerint Meer 
báró junius’ 9dikén Balaguer, Camarossa, Cas- 
ti iio, Algcrri a időkén állott, erő* seregcsapat
tal. D Carlos Alasban volt, sebesültjeit néhány 
s ‘'regcsapat tál Agerbe küldötte. Ros dt̂ s Eroles, a’ 
naAarrai tábor egy részével a‘ Segre folyamon át- 
menven, Cnbellsbe nyomult. Osorio mcgA eret a én, 
a’ hegyi a idők nyitva áll a’ pártosok elő tt.— Va
lamint Espartero generál a’ hozzá pártoló carlista 
katonáknak ’s tiszteknek, úgy D. Carlos is Ilues- 
cában máj. 2^kán kőit ploclamatiójában a’ ebristi- 
nóknak jutalmakat Ígért, ha zászlóji alá lépnek.

Kiadja K u l i  s á r  A. — Szerkezted G a l v á c s y .  Zöldkertutcza 4 9 ^  sz<
-í Nyomtatta T r a t t n e r - K á r o l y i  Urak* útezája 6 ^ 2  szám alatt.

V é g e  az  e l s ő  f é l é v n e k .



53. szám Pest HIRDETÉSEK.© jun. 28kán,

Figyelmeztetés
a’

HAZAI ’S  K Ü I F O l D I  T IIH Ó S ÍT Á S O K
i r á n t .

1837  első felének végével tisztelettel szólítjuk-fel minden rendű Pártfogóinkat s általánosan 
a’ testvér két hazai magyar olvasd Közönséget, hogy a1 közeledő 2dik félévre, melly Julius’’ lső -  
jével beálland, e’ nemzeti újság1 további járatása iránt rendeléseiket postán, vagy egyenest hoz
zánk küldendő leveleikben minél elébb megtenni méltöztassanak. így  mi is korán megtehetjük 
előkészületinket, felmentetünk a1 felesleges példányok1 nyomtatási költségétől, ’s Olvasóink közűi 
kinek kinek teljes számú példánnyal szolgálhatunk. Hogy a1 borítékok hibátlanul nyomattassa-, 
n ak , a1 czímzeteket olvasható írásban vagy nyomtatottan kiigazítva kérjük küldetni.

Politikai lapjaink ezután is 4edr. Hasznos Mulatságink pedig 8 adr. hetenként kétszer 
szerdán és szombaton fognak megjelenni. B etűink, mellyeknél olvashatóbbakat már nem is kí
vánhatni, a1 jövő félévben ismét új öntetűek lesznek. A 1 mi testvér lapjaink belső tartalmát ille
ti: legyen szabad most is hivatkoznunk többször jelentett szerkesztési fő törekvésünkre; melly 
nem egyébb, mint a1 világ legfrisebb történetei közűi szemelt kivonatban gyorsan közleni mind 
az t, mi politikai vagy tudományos, gazdasági vagy kereskedési, művészeti vagy mesterség! 
’stb. tekintetben új, hasznos, érdekes és tanuságos. Midőn e1 részben a1 külföld Nemzeteire for
dítjuk figyelmünket, legkedvesb gondunk egyszersmind a1 két testvér Haza1 erkölcsi ’s polgári 
jóllétét tárgyazó intézetekről minden szükségeseket hitelesen közleni, gyúlasztani a1 Király ’s 
Haza’ szeretetét, ébreszteni a1 józan Nemzetiséget, ’s így felelni-m eg folyvást az Olvasók1 ’s 
idő1 kívánatinak. „Hirdetésinku mindenféle jelentéseket, híradásokat ’s figyelmeztetéseket ’stb. igen 
mérsékleti díjért elfogadnak ’s tüstént közlenek.

A 1 H azai ’s Külföldi Tudósítások, Hasznos Mulatságok és Hirdetések1 félévi ára Pes
ten és Budán boríték nélkül házhoz küldve 85  borítékban 9 ;  postán pedig 10 v.forint. Velin 
példány 4 forinttal drágább. Csekélyebb árt már félévenként a1 mellékleteken kívül száz ívnél 
többre terjedő hírlapokért kívánni sem lehet. Azon t. ez. Olvasók, kik ú jság -jára tási helvöket 
ollykor változtatni szokták, zavar-elhárítás és az unalmas késedelem kikerülése végett méltóz- 
tassanak újsághívatalunknál előfizetni. Levelet vagy egyébb küldeményt biztos alkalommal, vagy 
bérmentesen kérünk hozzánk utasíttatni. — A ’ cs. kir. postahivataloknak ’s levelezőinknek szo
kott ajándék példányinkkal ezután is szíves örömmel szolgálunk ; e1 nemzeti újság-intézet' gyá- 
molítására hazafi fáradozásukat viszont teljes bizodalommal kérve-ki.

Előfizetni lehet Pesten a1 kiadó Kultsár Istvánná zöldkertutezai 4 9 8  szám alatti házáé
ban; egyébütt pedig minden cs. kir. postahivatalnál. Költ Pesten 1837  júniusában.

cC N em ze ti Ú jság’ hiva ta la .

(1) Ház eladás. Tekintetes verbói; 
Sziuha Ádám ur néhai szegedi főbíró, ’s több 
tettes vármegyék’ táblabirája’ örököseire há- 
rom lott, és a1 belső városban a1 városházához, 
’s a’ köz-piaczhoz közeiden, a* katonai nagy 
kaszárnyának pedig szomszédságában, és a’ 
hét-választó fejedelmeknek általellenében a’
M e r c y  Utczában helyheztetett ház, melly öt 
szobákbóly két konyhából, egy kamrából áll- 
ván , több darab lovakra és szarvas m arhák
ra  alkalmas istállóval, ’s bőven vizellő kuttal 
is ellátva vagyon, szabad kézből eladandó;

E isó jélesztendő. 1837.

— ez tehát olly hözzátételle! adatik koz tudo
m ásra, hogy a’ megalkudandó árnak egy része 
kamat  fizetés mellett a1 vevőnél maradhat ,  s 
a1 kinek a1 vételhez kedve lenne, az magát az 
alúlirtnál akár  szem élyesen, akár bérmentes 
levél által jelentheti. Költ Szegeden , junius 
24kén 1837. Verbói Sziuha Ferencz,

m. kir. tanácsnok. (3 )

(1) árverési hirdetmény, szabad
Szentes városa részéről közhírré tétetik : hogy 
ezer hóldnyi m ajorsága, rs kebelében-tanya-
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z ó ’s tanyázandó katonaságnak kenyérrel, zab- 
i>al és szénával leendő ellátása a folyo észt. 
julius 16kán hat egymásután következő évre 
árverés utján haszonbérbe fognak k iadatn i, 
a? feltételek addig is a’ város főbirájánál meg
tekinthetők lévén. (3)

(1) Ürti eladas. Szabolcs vármegyé
ben Szent-Mihályo/t, Debreczenhez 5, Tokay- 
hoz 2 , Nyir-Egyházához 3 órányira, az ottani 
földes uraságnál 500 darab 4— 5 esztendős fi
nom birka üiü julius lsőjétől kezdve szabad 
kézből eladó. ( l )

(3) Hirdetmény. Néhai méltóságos
Zsadányi és Török Sz. Miklósi Almásy Sale- 
sius Ferencz királyi kamarás ur massájához 
tar tozó, ’s ts ns H eves, Nógrád és Zemplén 
vármegyékben fekvő,  következő jószágók 
úgymin t :

Ts ns Heves vármegyében Gyöngyös me
zővárosában —  a3 benei pusztában — G. oro- 
szi helységben — G. Tarjány helységében lé
vő birtokok, Fajzathi egész puszta egy órányi 
távolságra Gyöngyös városától. — Ugyan ts 
II eves vármegyében Nagy-Rhéde helységének 
egy negyed része. Ide kapcsoltaik  ts Nógrád 
vármegyében fekvő Szántho helységének |  ré
sze. — Ugyan ts ns Heves vármegyében túl a’ 
T iszán, Szolnoktól négy órányi távolságra a’ 
Körös vize partján gyalul pusztának egész ha
son fele része.

Ts ns Zemplén vármegyében fekvő Ga- 
rany és Kató helységeinek , Bodzás- Újlak vá- 
rosának egy egy harmad része, minden hozzá 
tartozó haszonvételekkel.

Mind ezen jószágok iIly módon szaka
szonként most folyó 1837dik esztendei Szent 
Mihály napjától fogva egymást követő 6 esz
tendőre haszonbérbe ki fognak adatni a3 jövő 
julius hónap IOkén szab. kir. Pest városában,  
reggeli 9 órakor Trattner-Károlyi házban Hor
váth Józsel fiseális ur szállásán nyilvános ár
verés utján. Mellyre tehát a’ kibérleni kí
vánók a3 megirtt helyen és időben magokat 
illő bánatpénzzel ellátva megjelenni ezzel hi
vatalosok, ’s a’ kinek tetszik addig is a’ szer
ződési pontokat és jószágok állományait vagy 
Gyöngyösön Egyed Imre ,  vagy Pesten Hor
váth József famíliái fiseális uraknál ,  úgy Ga- 
ranyban a’ gr. Almásy Alajos ur tisztségénél 
meg lehet tekinteni; megjegyezvén, hegy ezen 
jószágok haszonbérlésében még a’ zár alatti 
javak  hitelezői is részesülhetnek. (3 )

(3) Hirdetmény. A’ nagymíl.ásígu
magyar kir. udvari Kamara’ rendeléséből köz
hírré tétet ik:  hogy julius 15kén 1837 a’ szo
kott délelőtti órákon,  az Ó-Budai kir. kama
rai pra> fectorátus- hivatal irószobájában , az 
alább következő királyi haszonvételek, mel- 
lyeknek mostani haszonbéri idejök folyó 1837 
év October végével teü k -k i, tartandó nyilvá
nos árvetés utján a' többet ígérőknek újonnan 
bárom egymást követő évre haszonbérbe fog
nak adatni ,  úgymint :

a) A’ földesúri bárom mészárszék Ó-Bu- 
dán,  a’ husvágási joggal (ju ssa l) , megkiván- 
tató istállókkal,  vágóhíddal, és egy réttel.

h) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Békás-Megyer helységben (^rottenborf) a’ 
hozzá tartozó 26|- hold szántófölddel együtt.

c) A1 bormérési és husvágási jog (jus) Mo
nostor helységében a' hozzá tartozó 3 |  hold 
szántófölddel.

d) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék TóthfaJu koronái helységben, a3 hozzá 
tartozó 19JJ hold telekkel együtt.

e) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Zebegény koronái helységben , a1 hozzá 
tartozó méró vetés alá való szántófölddel 
és egy kis réttel.

f) A’ földesúri vendégfogadó és mészár
szék Kis-Maros koronái helységben , a’ hozzá 
tartozó | |  hold szántófölddel,  és hold rét- 
tel, vegre egy házi kerttel.

g) A’ földesúri vendégfogadó és m észár
szék Nagy-Maros koronái helységben, a1 hoz
zá tartozó 9 |  mérő vetés alá való szántóföld
del és egy réttel.

h) A3 földesúri sor- és pálinkafőző ház 
Nagy-Maros koronái helységben egy réttel.

i) A’ földesúri bolt kereskedési joggal 
(ju ssa l) , és egy 3 szobából, konyhából, istál
lóból és kertből álló lakással Nagy-Maroson.

k ) A3 földesúri dunai rév Nagy-Maros és 
Visegrád között.

l) A’ földesúri kőbánya a ’ Lepenczbachi 
völgyben Visegrád mellett.

m ) A1 földesúri kőbánya a’ Villám he
gyén , Visegrád mellett a’ Duna partján.

n) Az úgynevezett Mártonyi földesúri 
gjiimolcsöskert a1 Lepenczbachi völgyben Vi
segrád mellett.

o) A’ földesúri dézmabor- és törköly Bu- 
dakeszen, a3 hozzá tartozó 9 mérő vetés alá 
való szántófölddel.
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p) A* földesúri száraz malom Tök hely

ségben, a' hozzá tartozó 8 |  hold szántófölddel.
q) A’ földesúri évi és héti vásár jövedel

me Zsámbék helységben.
A1 haszonbérbe kivenni szándékozók a* 

fennevezett helyre és napra elegendő bánat
pénzzel, és más megkivántató dolgokkal fel
készülve megjelenni ezennel hivatalosok. A 
haszonbéri feltételeket a’ feljebb említett prae- 
fectorátus’ irószobában elébb is meg lehet te
kinteni. Záradékul, az árverés után sem m ine
mű ajánlatok el nem fogadtatnak. f3 )

(2) Bor árverési - hirdetmény.
A' méllóságos szekszárdi alapítványi uradalom’ 
részéről közhírül té te tik , hogy a’ folyó eszten
dő julius hónap 14kén,az uradalmi pinezékben 
1716 akó vörös bor árverés utján hordónként 
lesz eladandó, — olly feltétellel, hogy a* vevők 
minden akótól 1 for. váltóban bánatpénzül tüs
tént lefizetni tartoznak, ha pedig illendő árt 
ígérni fognak, a' bor’ árát lefizetvén, azokat 
mindjárt el is vitethetik. Költ Szekszárdon, jú 
nius 17kén 1837. (3 )

(3) Árverési híradás. A’ nagyméi-
lóságu magyar kir. H elytartótanács’ rendelésé
ből közhírül adatik, hogy a’ horvátországi ke
rületben kebelezett Preszeka kegyes hagyomá
nyt jószágnak haszonbérbe adása végett az ár
verés folyó esztendő julius 31kén fog tartatni. 
Költ Budán,  június 4kén 1837. (3 )

(3) Árverési-hirdetmény. A’ zom-
bori királyi kamarai Administratio részéről a’ 
bácsi keriilelbeli királyi kamarai uradalm ak’ 
királyi haszonvételeik, és egyéb haszonbér tár
gyaik ls37dik esztendei november Itől kezd
ve számítandó egy, vagy több évre bérbe adat
ni fognak. A’ bérleni szándékozók a’ nyilvá
nos árverésre, melly ez iránt az alább kijegy- 
aett helyeken és napokon tartatni fog, a’ bér
be adandó tárgyhoz arányzott száztól tiz forint
nyi bánatpénzzel felkészülve megjelenni ezen
nel hivatalosok.
A .)  Zsomborban a  k irá ly i  k a m a ra i ig a z 

g a tó s á g i  háznál 1 8 3 7 d ik  év i ju liu s  3 1 -  
kén r e g g e li  9  órakor kezdve ta r ta n d ó  
árverésre  k ité te tn i f o g n a k :

I.) A z italm érési jo g  Qus). 
a) A ’ palá tika i uradalomban : 

Ilodzságon, a’ palánkai koscher bormérés, a’ 
csébi határ csárdán, Obroyáczon, Tovarisso-

v á n ,  Parabutyon, Bulkeszen és Bukinban a’ 
malom-csárdával e g y ü tt ,  Szilbáson és Gajdo- 
brán.

b) A z apa tin i uradalom ban: 
Apatinban , a' Drávatorok - csárdán, kucskai 
csárdán, Steuer - csárdán , Bezdánban a' rév- 
ésKozora csárdával egjiitt,  Bogojeván, Bresz- 
továczon, Csonop!) án két hegypinczével együtt, 
Poroszlón a ’ Szent-Kút csárdával, Kernyaján, 
a’ Puszta-kulai csárdával, Kapuszinán a’ drez- 
niczai csárdával, Monostorszeghen a1 profim- 
tanai csárdával, Philippován, Rácz-Militicsen, 
O-Sztapáron , W eprováczon, és a’ praekajai 
csárdán.

c) A’ szá n ta va i urada lom ban: 
Baracskán, a’ gyurityi csárdán, Csatolyán, 
Dautován, Szántován,  Béreghen, Kolluthon, 
Gákován és Krusevlyán,

d) A'1 d?ulai uradalomban : 
C servenkán, Ó- és Uj-Szivaczon, Hegyessen, 
Szeghegyen, Feketehegyen, O-Werbászon, Uj- 
W erbászon, 0  Kéren,  Kis-Kéren, Kuczurán,  
K ereszturon, O-Soovén, Uj-Soovén, Torzsán, 
D. Sz. Ivánon, Lalityon és a’ pettaui csárdán.

II.) Az istá lló  és konyhabér jövedelm e.
A’ Aulai uradalomban :

A’ kulai uradalmi korcsmában.
III.) A’ h a lá sza ti jo g  Qus).

a) A’ pá linká i uradalom ban:
A z  Ó- N émet- és Uj-palánkai kis hálóvali du
nai, és az Uj-paláukai mocsár halászat; az Ó- 
pálinkai mocsár halászat, a’ bukini kis háló
vali halászat; a’ bukini vizafogás.

b) A z apatin i uradalom ban:
Az apatini dunai és mocsár halászat; az apa
tini kucskai halászat; az apathini rákosvizbe- 
ni halászat, a’ bezdáni duna- és mocsár halá
szat;  a5 bogojevai duna - és mocsár halászat;  
a* doroszlói esik - és tekenősbéka fogás, az 
urbariális nádvágássa! együtt, a’ karakukovai  
duna-  és mocsár halászat; a* monostorszeghi 
dunai halászat; a’ monostorszeghi mocsár-ha- • 
Jászát; és a’ szóntai dunai- és mocsár-halászat 
a’ csik-fogással együtt.

c) /l’ szá n ta va i uradalom ban:
A’ Baracsko, dautovai, béreghi és kolluthi ha
lászat.

IV .) A z  országos vásárok jövedelm e.
a) A ’ pá linká i uradalomban : 

Hodzságon.
b) Ai kulai uradalom ban:

Kulán.
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V .) /T m észégetési jo g  (jus).
a) A’ palánkat' uradalom ban : 

Plávnán.
b) A' szán tóva l uradalomban : 

Baracskán.
V I.) A’ nadály • fogás.

Az egész palánkai uradalom környékében.
B. ) Palánkán, tiszttartói irószobában 

J 831 dik évi augustus 9kén reggeli 9 
órakor:

I. )  A ’ husvágási jó g  (jus). 
Ó-Palánkán, N ém et-Palánkén , U j-Palánkán, 
Bukinban , Plávnán , Obrováczon , Tovariso- 
ván , H odzsághon, Parabutyon, G ajdobrán, 
Bulkeszen és Szilbáson.

I I .  ) A ’ va d á sza ti jo g  (jus*).
A’ csébi határerdőben.

III.)  E rd e i és egyéb allodiális földek. 
250^ hold O-palánkai allodiális föld a4 csébi 
ut m ellett; 345 hold Német - palánkai erdei 
föld; 39 hold tovarissovai kaszálló föld a’ csul- 
kováczi erdőben.
C. ) Apatinban a' tiszttartói irószabában 

1837dik évi august us 11 kén reggeli 9 
órakor:

I. ) A' husvágási jo g  (jus}.
A4 fölső és alsó mészárszékben Apatinban, Bo- 
gojeván, Bresztováczon, Csonoplyán, Dorosz- 
lón,  K aravukován, Kernyaján , K upuszinán, 
Pr. Sz. Ivánon és O-Sztapáron.

II . ) A ’ va d á sza ti jo g  (jus). 
Apatinban és Pr. Sz. Ivánon, Szóntán, Ó-Szta- 
páron, Veprováczon és Prekaján.

III. ) A' sás - és gyékény - vágás. 
K aravukován, Kapuszinán az urbariális nád
vágással együtt.

IV. ) Allodiális és egyéb fö ld ek .
Egy része az apathini szénakertnek, két üres 
házhely Apathinban; 60 hold bezdányi szántó
föld a Piperesben, 5 hold bezdányi allodiális 
föld;  6 6 1 hold csonoplyai allodiális föld,  a’ 
bánkházi korcsmának helye, a4 karavukovai 
hambár  helye, egy része a’ Pr. Sz. iváni epres- 
kertnek ; egy része a ’ szóntai kis kandiéi le
gelőnek , és a1 karavukovai, kernyai és a1 
weprováezi szilvás kertek.

V.) Praediális fö ldek .
A* praekajai szénáskert.

D. )  Baracskán a számtartói irószobá
ban \&Zldik évi august us 16 kán reg
geli 9 órakor:

I.) A ’ husvágási jo g  {jus}. 
Kolluthon, Gakován és Krusevlyán.

II.) Allodiális fö ld e k .
3 hold dautovai szilvás kert.
E. )  Kulán a tiszttartói irószobában 

1837dik évi august us 18kán reggeli 9 
órakor:

I.) A7 husvágási jo g  (ju s).
Kulán, Cservenkán, Szeghegyen, Feketehegyen, 
Ó-Kéren, Kis-Kéren, Kuczurán és Torzsán.

II. ) Allodiális fö ld ek .
82/g  hold kaszálló föld Kulán, 3 üres házhely 
Feketehegyen, 1 szabad sessio Ó-W erbászon. 

' J szabad sessio Kuczurán, 4 hold cservenkai 
szilváskert, 10| hold feketehegyi szilváskert, 
10 hold kuczurai szilváskert, 10 hold Uj-soo- 
vei szilváskert.

III. ) P raediá lis földek.
685J hold pettaui szántóföld.

758 — — — főbb kisebb és
nagyobb részben.

678 hold péttaui kaszállóföld.
346^ — bélai — és
921^ — pettaui legelőföld.

A’ bérlet’ feltételei az árverés’ kezdete 
előtt különösen fognak kihirdetietni; megtud
hatni mindazáltal azokat előbb is , mind a4 
zombori kir. kamarai igazgatóságnál, mind 
pedig az illető kir. kamarai tiszti hivataloknál.

A’ földek és italmérési jog bérlőinek szük
ségeikhez képest uradalmi kézi ,  és iga szak- 
mányok is fognak pénzbéli különös megtérí
té s , vagy a’ bérpénznek aránykép’ leendő fel- 
jehb-emclése mel let t ,  által engedtetni. — A' 
nyilvános árverés bevégezte után újabb aján
lások el nem fogadtatnak._______________ (3)
Pénzfolyam at: Bécs, jun. 24kén: o pctes statuskötelez. 

40414 » 4 pctes 100; 3 pctes 76|; 21 pctes bécs vá
rosi bankóköt. 66; bankrészvény 1377.____________

G abonaár: Pesten, jun. 27kén, váltógarasban: Tiszta- 
búza 861—761 ; kétszeres 621 — 561; rozs 5 0 ; árpa 
42— 40; zab 32—301; kukoricza 70—60.

D u n u vizá llas: jun. 48kán: 11' 7" 6"' — 19kén: 41' 
g// qiii — 2()kán: 12' 3" 6'" — 21ken: 12' 7" 9'"  
— 22kén: 13' 1" 9"' — 23kán: 13' 7" 9'" — 24- 
kén: 14' 0" 6"' — 25kén: 14' 5" 0'" — 26kán : 
14 ' 7"  9"' — 27kén : 11' 8"  0 — 28kán; 14*
7" 6'" _______

K assai Iotteria: jun. 24kén; 21. 30. 45. 65. 54.
Vége az 1 8 3 7-dik t-sá  félévnek.
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